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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนล่าง ๒) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคกลางตอนล่าง และ  
๓) เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคกลางตอนล่าง  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๓๐ คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คณะกรรมการสภาองค์กร เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง ด้วย
การสัมภาษณ์รายบุคคล และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๒ รูปหรือคน เลือกแบบเจาะจง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็น
ข้าราชการ พนักงาน ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ า และปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง จ านวน ๓๔๓ คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๕๐ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 

                 ๑. สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย ๑) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง ด้วยวิธีการสนับสนุนการ
รักษาความปลอดภัยในชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบพ่ึงพาตนเอง ยึดถือการประหยัดและ
การออม ๒) การสรางสันติวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี และให้ความ
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เสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งอาศัยองค์กรทางศาสนาและวันส าคัญจัดกิจกรรมสร้าง
ความสันติสุข ๓) การสื่อสารอย่างการุณยสาร  ด้วยวิธีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเปิดเผยหลายช่องทาง
และมีการสื่อสารผ่านสื่อแบบสองทาง และสร้างเครือข่ายชุมชนด้วยการสัมมนากับประชาชน และ  
๔) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ด้วยวิธีการจัดการบริหารงานตามหลักกฎหมาย และการออก
ข้อบัญญัติแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการด้านกฎหมายและการเจรจาไกล่เกลี่ย 
                  ๒. องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย ๑) การสร้างหลักประกันชีวิต ด้วยวิธีการสนับสนุน
ความเท่าเทียมของประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม ๒) การสร้างหลักประกัน
ทรัพย์สิน ด้วยวิธีการสนับสนุนการประกอบสัมมาอาชีพ ๓) การสร้างหลักประกันครอบครัว ด้วย
วิธีการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองความซื่อสัตย์ต่อ
ชีวิตคู่ ๔) การสร้างหลักประกันสังคม ด้วยวิธีการสนับสนุนการเป็นคนที่มีวาจาไพเราะ ยกย่องให้
เกียรติผู้ อ่ืน รักษาสัจจะ ยึดมั่นในค าพูด และมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยี ระบบข้อมูล และ  
๕) การสร้างหลักประกันสุขภาพ ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมลด ละ เลิก การดื่มสุรา ของมึนเมาและสิ่ง
เสพติด และสนับสนุนการลงโทษผู้กระท าผิดจากการดื่มสุรา ของมึนเมาและสิ่งเสพติด รวมทั้งส่งเสริม
งานประเพณีงานนันทนาการที่ไม่ใช้สุราและของมึนเมา  
                  ๓. กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย ๑) กลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ ๒) กลยุทธ์ระบบชุมชน
แบบเศรษฐกิจ ๓) กลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ และ ๔) กลยุทธ์ระบบการปกครองที่มี
ธรรมาภิบาล  
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ABSTRACT 

The objective of this study were 1) to study the operating conditions and 
reconciliation process of local administrative organization in the lower central region  
2) to study the components of reconciliation in accordance with the five moral 
precepts of the local administrative organization in the lower central region and 3) to 
present the strategies for strengthening reconciliation in accordance with the five moral 
precepts of local administrative organization in the lower central region. 

This research was the mixed methods between the qualitative and 
quantitative researches. The qualitative research was collected the data from 30 key 
informants who were administrators and members of the local councils by in-depth-
interview and data were by analyzed descriptive interpretation. The quantitative 
research was collected the data by questionnaires from 343.  

The Result of research : 

1. The operating conditions and reconciliation process of the local 
administrative organization in lower central region consists of 1) Creating a strong self-
sufficient community by supporting the security in the community, promoting self-
reliant careers and encouraging the economize and saving 2) Creating peaceful culture 
by promoting unity, harmony, and human dignity oriented activities coordinating with 
religious organizations to create and promote peace and harmony in the community,  
3) communicating with kindness contents by means of two-way communication, 
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community network creation by mean of seminar and meeting and 4) restorative 
conciliation creation by means of administration by laws and orders, participatory rules 
and regulations issuing and law and arbitrary center building. 
 2. The composition of reconciliation in accordance with the five moral 
precepts of the local administrative organization in the lower central region consists of  
1) life security creation; equal opportunity promotion, monastery-going to practice 
sermon promotion and self-defense training for people, 2) property security creation 
by promoting right livelihood 3) family security creation by means of sex education, 
harmony and faithfulness orientation for the married couples 4) community security 
creation by promoting people to use polite and sweet words, honoring others, words 
and promise keeping and there should be staff to look after technology, information 
systems and 5) health security creation by setting up activities for addicted and 
intoxicant substances reducing, discarding and in-take-refraining, promoting the 
punishment for those who committed crime because of addicted, intoxicant  liquors 
and promoting seasonally recreational activities without liquors and alcoholic 
beverages. 

3. Strategies to strengthen reconciliation in accordance with the five moral 
precepts of the local administrative organization in lower central region consists of  
1) Buddhist-style family system strategy 2) Economic Community System Strategy  
3) Stable unity strategy and 4) Governance Strategy with Good Governance. 
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กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพรำะได้รับควำมเมตตำอนุเครำะห์จำกวิทยำลัย
สงฆ์รำชบุรี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อนุมัติให้ลำศึกษำต่อ ขอกรำบขอบพระคุณ
พระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้ำคณะภำค ๑๕ ที่เมตตำลงนำมอนุมัตใิห้ลำศึกษำ  

 ขอขอบพระคุณ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป 
ผู้อ ำนวยกำรบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ และสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ภำควิชำ
รัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่เมตตำให้ค ำปรึกษำ  
ขอกรำบขอบพระคุณ พระมหำบุญเลิศ อินฺทปญฺโ ,รศ. ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ 
รัฐประศำสนศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ห้องเรียน  
วัดศรีสุดำรำม ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป 
และศำสตรำจำรย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ที่เมตตำเป็นที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ในครั้งนี้  

ขอกรำบขอบพระคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร,  ดร. ,  ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น และอำจำรย์  ดร.
บุษกร วัฒนบุตร ที่เมตตำตรวจเครื่องมือกำรวิจัยในครั้งนี้ 

ขอกรำบขอบพระคุณ พระรำชวรเมธี, ดร. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, พระปิฎกโกศล รองเจ้ำคณะจังหวัดรำชบุรี, พระครูวิสุทธำนันทคุณ, ดร. 
เจ้ำคณะอ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี, พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร., เจ้ำคณะอ ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กำญจนบุรี, พระมหำบุญรอด มหำวีโร, ดร., พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร. รักษำกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยสงฆ์รำชบุรี และขอขอบพระคุณ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์,  
ดร.พจนีย์ ครุฑวงศ์, คุณอ ำนวย พรหมจันทร์, คุณวีรสิทธิ์ ผ่องใส, และคุณอดุลย์ คงสว่ำง ผู้เชี่ยวชำญ 
ที่เมตตำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ  

ขอกรำบขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร. และขอขอบพระคุณ 
ศำสตรำจำรย์ พลต ำรวจโทหญิง ดร.นัยนำ เกิดวิชัย, ศำสตรำจำรย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉลำ หล่อตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิที่เมตตำเป็น
คณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ในกำรตรวจทำนงำนวิจัยฉบับนี้ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น    

ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ และ
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องสมุด ที่ได้อ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับเอกสำร
และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของหลักสูตรจนส ำเร็จทุกประกำร 

ผู้วิจัยหวังว่ำดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชน และวงกำรศึกษำ  
ด้วยอ ำนำจบุญกุศลที่เกิดข้ึนจำกรำยงำนดุษฎีนิพนธ์ครั้งนี้ ขออุทิศให้บิดำ มำรดำ ครูบำอำจำรย์ และ
ผู้ให้กำรสนับสนุนทุกท่ำน 
 

นำงสำวปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ 
๒๙ มีนำคม ๒๕๖๐ 



(ฉ) 
 

สารบัญ  

เรื่อง                         หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย               (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ              (ค) 
กิตติกรรมประกาศ              (จ) 
สารบัญ                (ฉ) 
สารบัญตาราง               (ซ) 
สารบัญแผนภาพ              (ฎ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ             (ฏ) 

บทที่ ๑  บทน า                 ๑ 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา           ๑ 
๑.๒  ค าถามการวิจัย              ๕ 
๑.๓  วัตถุประสงค์ของการวิจัย             ๕ 
๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย              ๕ 
๑.๕  นิยามศัพทเ์ฉพาะที่ใช้ในการวิจัย            ๗ 
๑.๖  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             ๙ 

บทที่ ๒  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง           ๑๐ 

๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับหลักกลยุทธ์           ๑๐ 
๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์        ๒๕ 
๒.๓. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักศีล ๕          ๓๘ 
๒.๔  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ๗๐ 
๒.๕  ข้อมูลพื้นที่การวิจัย           ๙๐ 
๒.๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง            ๙๖ 
๒.๖  กรอบแนวคิดการวิจัย          ๑๓๕ 

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย           ๑๓๖ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย          ๑๓๖ 
๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         ๑๓๖ 
๓.๓  เครื่องมือในการวิจัย          ๑๓๘ 
๓.๔  การเก็บข้อมูล          ๑๔๑ 
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล         ๑๔๒ 
๓.๖  ขั้นตอนการวิจัย          ๑๔๓ 
 



(ช) 
 

สารบัญ (ต่อ)  

เรื่อง             หน้า 

บทที่ ๔  ผลการวิจัย           ๑๔๗ 

๔.๑  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ            ๑๔๘ 
  ๔.๒  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ            ๒๓๓ 
๔.๓  ผลการวิเคราะหแ์ผนพัฒนาท้องถิ่น        ๒๔๖ 
๔.๔  ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ         ๒๖๒ 
๔.๕  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย         ๒๗๗ 

บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ        ๒๘๖ 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย          ๒๘๖ 
๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย         ๒๙๙ 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ           ๓๕๑ 

บรรณานุกรม            ๓๕๔ 

ภาคผนวก            ๓๖๒ 
ผนวก ก. แบบสัมภาษณ์            ๓๖๕ 
ผนวก ข. แบบสอบถาม          ๓๗๓ 
ผนวก ค. หนังสือขอตรวจเครื่องมือ              ๓๗๘ 
ผนวก ง. หนังสือขอเก็บข้อมูล                  ๓๘๗ 
ผนวก จ. หนังสือขอเชิญสนทนากลุ่มเฉพาะ       ๔๑๓ 

ประวัติผู้วิจัย            ๔๒๖ 



ซ 
 

สารบัญตาราง  
ตารางที่                   หน้า 

๒.๑  ความหมายของกลยุทธ์          ๑๒ 
๒.๒  การบริหารกลยุทธ์           ๑๕ 
๒.๓  การวางแผนกลยุทธ์           ๑๗ 
๒.๔  การจัดการเชิงกลยุทธ์        ๒๕ 
๒.๕  ความหมายของความสมานฉันท์         ๒๘ 
๒.๖  กระบวนการสร้างความสมานฉันท ์         ๓๑ 
๒.๗  กระบวนการความยุติธรรมเชิงความสมานฉันท์        ๓๗ 
๒.๘  ความหมายของศีล ๕           ๔๑ 
๒.๙  องค์ประกอบของศีล ๕           ๔๗ 
๒.๑๐ อานิสงค์ของการรักษาศีล ๕         ๕๔ 
๒.๑๑ โทษของผู้ไม่รักษาศีล ๕          ๕๙  
๒.๑๒ ความหมายของการปกครองท้องถิ่น        ๗๑ 
๒.๑๓ องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น        ๗๘ 
๒.๑๔ แสดงจ านวนประชากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการศีล ๕ จังหวัดราชบุร ี            ๙๑ 
๒.๑๕ แสดงจ านวนประชากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการศีล ๕ จังหวัดนครปฐม            ๙๓ 
๒.๑๖ แสดงจ านวนประชากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการศีล ๕ จังหวัดกาญจนบุรี                    ๙๔ 
๒.๑๗ แสดงจ านวนประชากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการศีล ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี                     ๙๖ 
๒.๑๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์              ๑๐๒ 
๒.๑๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ศีล ๕ และความสมานฉันท์แนวพุทธ               ๑๑๐ 
๒.๒๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             ๑๒๗ 
๓.๑  แสดงจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถาม             ๑๓๗ 
๓.๒  แสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้หาความเที่ยงตรง (Validity)              ๑๔๐ 
๓.๓  แสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)           ๑๔๕ 
๔.๑  แสดงข้อมูลสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง        ๑๕๓ 
๔.๒  แสดงขอ้มูลสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ การสรางสันติวัฒนธรรม                 ๑๕๙ 
๔.๓  แสดงข้อมูลสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ การสื่อสารอย่างการุณยสาร                ๑๖๔ 
๔.๔  แสดงข้อมูลสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์         ๑๗๐ 
๔.๕  แสดงข้อมูลองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ การสร้างหลักประกันชีวิต                 ๑๗๖ 

https://kanoksak920.wordpress.com/2013/09/30/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-strategic-manageme/


ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
ตารางที่                                                                                               หน้า 

๔.๖  แสดงข้อมูลองคป์ระกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน           ๑๘๒ 
๔.๗  แสดงข้อมูลองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ การสร้างหลักประกันครอบครัว          ๑๘๙ 
๔.๘  แสดงข้อมูลองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม               ๑๙๖ 
๔.๙  แสดงข้อมูลองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ             ๒๐๓ 
๔.๑๐ แสดงข้อมูลกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร    
        ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ        ๒๑๐ 
๔.๑๑ แสดงข้อมูลกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร     
        ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง     ๒๑๗ 
๔.๑๒ แสดงข้อมูลกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร     
        ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ     ๒๒๔ 
๔.๑๓ แสดงข้อมูลกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร     
        ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔ รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล    ๒๓๒ 
๔.๑๔ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม          ๒๓๓ 
๔.๑๕ แสดงค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นของข้าราชการ  
       และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง โดยรวมและรายด้าน                  ๒๓๔ 
๔.๑๖ แสดงค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นของข้าราชการ  
       และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท ์ 
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
       แบบพอเพียง                    ๒๓๕ 
๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นของข้าราชการ  
       และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ การสรางสันติวัฒนธรรม      ๒๓๖ 
๔.๑๘ แสดงค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นของข้าราชการ  
       และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ การสื่อสารอย่างการุณยสาร ๒๓๗ 
 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
ตารางที่                                                                                                หน้า 

๔.๑๙ แสดงค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นของข้าราชการ  
       และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ๒๓๘ 
๔.๒๐ แสดงค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นของข้าราชการ  
        และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
        ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง                  
        โดยรวมและรายด้าน                        ๒๓๙ 
๔.๒๑ แสดงค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นของข้าราชการ  
        และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
        ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อที่ ๑  
        การสร้างหลักประกันชีวิต                   ๒๔๐ 
๔.๒๒ แสดงค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นของข้าราชการ  
        และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
        ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อที่ ๒  
        การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน                ๒๔๑ 
๔.๒๓ แสดงค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นของข้าราชการ  
        และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
        ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อที่ ๓  
        การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน                ๒๔๒ 
๔.๒๔ แสดงค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นของข้าราชการ  
        และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
        ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อที่ ๓  
        การสร้างหลักประกันสังคม                       ๒๔๓ 
๔.๒๕ แสดงค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)ของความคิดเห็นของข้าราชการ  
        และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
        ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อที่ ๕  
        การสร้างหลักประกันสุขภาพ                 ๒๔๔ 
๔.๒๖ อธิบาย “กลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ”           ๒๔๙ 
๔.๒๗ อธิบาย “กลยุทธ์ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง”           ๒๕๑ 
๔.๒๘ อธิบาย “กลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ”          ๒๕๔ 
๔.๒๙ อธิบาย “กลยุทธ์รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล”           ๒๕๘ 
 

 



ฎ 
 

สารบัญแผนภาพ  
แผนภาพที่                                                                                            หน้า 
๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย                  ๑๓๕ 
๔.๒ แผนงานพัฒนาท้องถิ่นใน “กลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ”           ๒๔๕ 
๔.๓ แผนงานพฒันาท้องถิ่นใน “กลยุทธ์ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง”          ๒๔๖ 
๔.๔ แผนงานพัฒนาท้องถิ่นใน “กลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ”          ๒๔๗ 
๔.๕ แผนงานพัฒนาท้องถิ่นใน “กลยุทธ์รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล”          ๒๔๘ 
๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย                         ๒๗๖ 

 



ฏ 
 

คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 
 ๑. คําย่อภาษาไทย  
 อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา เตปิฎกํ 

และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ ระบบย่อคํา 
ดังต่อไปนี้  

  
พระสุตตันตปิฎก  

 

ที.ม. (ไทย)    =   สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย)  
ที.ปา. (ไทย)    =   สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค (ภาษาไทย)  
ขุ.ธ. (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย อุทาน (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย)    =   สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย เปตวัตถุ (ภาษาไทย)  
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
อฺง.ฉกฺก. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก  
 

อภิ.สงฺ. (ไทย)  =   สอุภิธรรมปิฎก  ธรรมสังคณี (ภาษาไทย) 
  

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก  
ในงานวิจัยฉบับนี้  ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ  ๒๕๐๐  และ 

พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นหลักการอ้างอิง 
พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีใช้ระบบระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๓๒๑ – ๓๒๒/๗๒ 
หมายความว่า การอ้างอิงนั้นระบุถึง  สุตฺตนฺตปิฎก  ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปทปาลิ  ฉบับภาษาบาลี 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๗๒ ส่วนพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ 
ข้อ /หน้า/ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๑๓๓ หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททนิกาย 
ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑ – ๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี ๑  

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ประเทศไทยยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน มีพัฒนาการความเจริญทางด้านวัตถุมากมาย การ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งพัฒนาการด้านวัตถุยิ่งมากขึ้นเท่าไร จะพบปัญหา
ของความขัดแย้งควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ในการพัฒนาดังกล่าวกลับกลายเป็นดาบสองคม คือกลายเป็นปัจจัยที่สร้างปัญหาความขัดแย้งให้
เกิดข้ึนเหมือนเงาตามตัว และเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ปัจจุบันประเทศไทย
มีความขัดแย้งในด้านต่างๆมากน้อยต่างกัน๑ ได้แก่ (๑) ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล (Intrapersonal 
Conflict) หมายถึง ความขัดแย้งภายในตัวบุคคลเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
การไม่แน่ใจการกระท าของตนเองว่ามีความสามารถเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดความสับสนว้าวุ่นใน
สถานการณ์นั้นๆ จนไม่สามารถตัดสินใจ (๒) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict) 
หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลเนื่องจากความไม่เห็นด้วยในเรื่องราว การกระท าหรือ
จุดประสงค์ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีผลมาจากความแตกต่างของบุคคลในด้าน
การรับรู้ พ้ืนฐานการศึกษาและครอบครัว ตลอดจนสถานภาพ ความขัดแย้งชนิดนี้จะเป็นสิ่งสกัดกั้น
บุคคลให้มีการติดต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) ความขัดแย้งภายในกลุ่ม (Intragroup Conflict) 
หมายถึง ความขัดแย้งของสมาชิกภายในกลุ่มที่เกิดจากความไม่เห็นด้วย เนื่องจากแนวคิดต่างกัน 
ดังนั้นเมื่อสมาชิกสรุปผลจากข้อมูลเดียวกันโดยสรุปต่างกันจึงท าให้เกิดความขัดแย้ง (๔) ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Conflict) หมายถึง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม เช่น ความขัดแย้ง
ของกลุ่มสหภาพแรงงานและคณะกรรมการประนีประนอม ถ้าปรากฏว่าไม่สามารถตกลงแก้ปัญหาได้ 
ความขัดแย้งชนิดนี้มักจะน าไปสู่การแข่งขันและเกิดผลในแง่ของการชนะ–แพ้ (๕) ความขัดแย้งใน
องค์การ (Interoganizational Conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานเดียวกันเกี่ยวกับ 
ด้านวิธีการที่ดีที่สุดที่จะท าให้งานส าเร็จ เช่น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่มที่
ท างานในลักษณะสายงานและทีมงาน และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการก าหนดบทบาทที่ไม่ชัดเจน
หรือไม่มีการก าหนดบทบาทหรือรับรู้บทบาท ท าให้เกิดความไม่เข้าใจและท างานความสัมพันธ์  และ
สุดท้าย (๖) ความขัดแย้งระหว่างองค์การ (Interoganizational Conflict) หมายถึงความขัดแย้ง
ระหว่างองค์การที่ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือลูกค้ากลุ่มเดียวกัน มีการแข่งขันหรือความสัมพันธ์ว่า
จะเกิดปฏิสัมพันธ์ในแง่ใด ถ้ามีการขัดแย้งสูงจะมีผลต่อความพยายามขององค์การที่จะเข้าควบคุม

                                                 
๑ ยุทธนา พรหมณี, ทักษะกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของผู้น ำ:กำรแก้ไขควำมขัดแย้ง, [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://www.mcu.ac.th/ [๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗] 
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แหล่งทรัพยากร รักษาสมดุลของส่วนแบ่งตลาดมีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา และอาจจะมีการติดต่อ
เจรจากับองค์การนั้นๆ เพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง 

ส าหรับปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยนั้น พบว่าจะมีประเด็นปัญหาใหญ่ๆ ที่เป็นปัญหา
ระดับประเทศ ลดระดับลงมาเป็นระดับชุมชน ระดับครอบครัว จนถึงระดับบุคคล จากประเด็นปัญหา
ความขัดแย้งในสังคมไทยที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าในแต่ละปัญหานั้นจะมีลักษณะเด่นที่สุดของ
ความขัดแย้งนั้นๆ ซึ่งเนื้อหาสาระของการแบ่งประเภทของความขัดแย้งออกไปในแต่ละประเภทนั้นจะ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประเด็นปัญหาความขัดแย้งนั้น ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ง่าย
ต่อการเจรจา หรือยากต่อการเจรจา เพ่ือที่จะได้ก าหนดประเด็นปัญหาได้ตรงประเด็นที่สุด และ
น าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามในปัญหาความขัดแย้งเรื่องใดๆ อาจจะ
ประกอบด้วยความขัดแย้งในหลายประเภทผสมผสานกันอยู่ในเรื่องเดียวกันก็เป็นได้  ซึ่งในกรณีเช่นนี้
ท าให้ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดประเด็นปัญหาให้ได้ว่าเป็นประเภทใดซึ่งเป็นปัญหา
หลัก และมีอะไรเป็นปัญหารองๆ ลงมา 

จากการเกิดความขัดแย้งในสังคมไทย ท าให้เกิดเป็นคดีความขึ้นซึ่งสามารถแยกวัดค่าเป็น
สถิติคดีในด้านต่างๆ ซึ่งปรากฏในรายงานสถิติข้อมูลคดีอาญา ๕ กลุ่ม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ๒ 
รายงานผลการเกิดขึ้นของคดีต่างๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายในชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์สิน ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๘ พบว่ามีคดีที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก สรุปได้ดังนี้ (๑) คดี
อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ พ.ศ.๒๕๕๖ เกิด ๔,๗๕๒ คดี พ.ศ.๒๕๕๗ เกิด ๔,๓๗๓ คดี และพ.ศ.
๒๕๕๘ เกิด ๔,๐๙๕ คดี (๒) คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย พ.ศ.๒๕๕๖ เกิด ๒๓,๙๕๒ คดี พ.ศ.
๒๕๕๗ เกิด ๒๔,๒๖๔ คด ีและพ.ศ.๒๕๕๘ เกิด ๒๕,๗๙๓ คด ี(๓) คดีประทุษร้ายต่อเพศ พ.ศ.๒๕๕๖ 
เกิด ๓,๓๑๐ คดี พ.ศ.๒๕๕๗ เกิด ๓,๐๙๕ คดี และพ.ศ.๒๕๕๘ เกิด ๓,๑๑๕ คดี (๔) คดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ พ.ศ.๒๕๕๖ เกิด ๕๐,๑๔๔ คดี พ.ศ.๒๕๕๗ เกิด ๔๗,๓๔๕ คดี และพ.ศ.๒๕๕๘ เกิด 
๔๙,๐๕๖ คดี และ (๕) คดีที่น่าสนใจ พ.ศ.๒๕๕๖ เกิด ๓๐,๓๕๘ คดี พ.ศ.๒๕๕๗ เกิด ๒๙,๕๔๔ คดี 
และพ.ศ.๒๕๕๘ เกิด ๓๑,๗๙๓ คดี จะพบว่ามีผลคดีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจากการไม่ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ คือคดีในกลุ่มที่ ๒ การไม่รักษาศีลข้อที่ ๑ คือการไม่ประพฤติตามหลักการไม่
เบียดเบียนชีวิต ร่างกาย กลุ่มที่ ๓ การไม่รักษาศีลข้อ ๓ คือการประพฤติผิดในกาม และกลุ่มที่ ๔ การ
ไม่รักษาศีลข้อที่ ๒ คือการไม่ยึดถือในทรัพย์ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ ซึ่งมีผลเกิดขึ้นในระดับที่สูง ทั้งนี้
สาเหตุเกิดจากความขัดแย้งระหว่างบุคคล และยังมีอีกจ านวนมากที่ไม่เข้าอยู่ในกลุ่มนี้ คือคดีที่
สามารถเจรจาตกลงกันเอง  

การสร้างความสมานฉันท์๓ หมายถึง ความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน มาตรการ
ต่างๆ ที่จะท าให้ทุกฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันหันหน้ามาคืนดีกัน  ทั้งนี้เพ่ือวัตถุประสงค์หลักคือการน า
ความปรองดอง ความสามัคคี และสันติภาพกลับสู่สังคมหรือประเทศชาติอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการสร้าง
ความสมานฉันท์จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระยะยาวภาย
                                                 

๒ ระบบสารสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (POLIS), สถิติคดี ๕ กลุ่ม, [ออนไลน์] แหล่งที่มา :  
http://gis.police.go.th/ [ ๓๐ ก.ค ๒๕๕๙] 

๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :  
บริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่น จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๒๖๕.  



๓ 
 

หลังจากสังคมหรือประเทศชาติต้องประสบกับความแตกแยก หรือความรุนแรงมาแล้วในระยะหนึ่ง 
การสร้างความสมานฉันท์เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
รวมทั้งสังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการสร้างความสมานฉันท์อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ ความขัดแย้งในแต่ละรูปแบบ การสร้างความสมานฉันท์โดยปราศจากความ
เต็มใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งจะเป็นสมานฉันท์ที่ไม่ยั่งยืนและไม่สามารถก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพได้อย่างมุ่งหวัง 

การสร้างความสมานฉันท์ จึงจ าเป็นต้องหาทางออกในลักษณะของ “ทางออกร่วม” 
ภายใต้แนวคิด” “ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ หรืองดงามในความแตกต่างหลากหลาย” ผ่าน 
“พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” เพ่ือ “สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน” 
ในการลดโอกาสเสี่ยงของสภาพการเข้าใจผิดคิดคลาดเคลื่อนที่จะกลายเป็นโอกาสให้กับความขัดแย้ง
และปิดช่องทางการลุกลามอันจะน าไปสู่ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจใน
ความแตกต่างหลากหลายซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาวิธีคิด (Paradigm Shift)
และการพัฒนาสังคมสันติสุขในระยะยาวอีกทางหนึ่ง 

รัฐบาลไทยได้ก าหนดให้การด าเนินการเกี่ยวกับความสมานฉันท์ไว้ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เนื้อหาส าคัญก าหนดให้
ด าเนินการส่งเสริมความสมานฉันท์และป้องกันความขัดแย้งที่จะน าไปส่ความรุนแรงตามนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ ใจความส าคัญประกอบด้วยก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งให้มีอ านาจและ
หน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี และจัดท าแผนแม่บทและยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการในการสร้างสันติวัฒนธรรม  การ
ยุติธรรมทางเลือกภายใต้หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนประสานความรวมมือกับหนวย
งานตางๆ ในการเสริมสรางความสมานฉันท การมีสวนรวมของประชาชน และการแกปญหาความ
ขัดแยงโดยสันติวิธี  

เงื่อนไขส าคัญ ที่จะเอ้ือต่อการสร้างความสมานฉันท์ ได้แก่ การสร้างความปลอดภัยให้
เกิดข้ึน ได้แก่ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ในแต่ละประเทศจะต้องได้รับการปกป้อง
และคุ้มครองจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ การบังคับใช้กฎหมายจากภาครัฐเพ่ือป้องกันความรุนแรง
จะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด ตราบใดที่สังคมยังอ่อนแอ ยังคงมีแต่ความรุนแรงและการบังคับใ ช้
กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์ การสร้างความสมานฉันท์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน  การท า
ความจริงให้ปรากฏ ให้สังคมฝ่ายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามี
มูลเหตุอันใดที่น าไปสู่ความขัดแย้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการกรุยทางไปสู่การน าความขัดแย้งเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรม เข้าไปมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ เช่นการ
จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากความรุนแรงหรือสงครามที่เกิดขึ้น 
และการเยียวยา ทั้งตัวบุคคลและสังคมทั้งระบบ โดยเฉพาะการเยียวยาทางสังคมจิตวิทยา ให้แก่ผู้
ได้รับความกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจจากความรุนแรงหรือสงคราม ตัวอย่างของ
ความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการสร้างโปรแกรม  



๔ 
 

ประเทศไทย ตามส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๕๗ ประชากรไทยนับถือ
พระพุทธศาสนา๔ ส่วนใหญ่นับถือนิกายเถรวาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสนาประจ าชาติของประเทศไทย
โดยพฤตินัย แม้ว่าจะยังไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใดเลย ทั้งนี้ 
ประเทศไทยถือได้ว่ามีผู้นับถือศาสนาพุทธมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเป็นสถาบันหลัก และ
เอกลักษณ์ของชนชาติไทย ซึ่งหลักค าสอนของพระพุทธศาสนานั้น มุ่งส่งเสริมให้มีการคิดอย่างมี
เหตุผล และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดังนั้น ความส าคัญของการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านร่างกาย
จิตใจและสังคม จึงมีหลักการที่ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู้ใดมีสุขภาพสมบูรณ์สามารถควบคุมร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดีจิตจะท าหน้าที่
ควบคุมและสั่งการท างานทุกอย่างของร่างกายให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพของการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข “ศีล”๕ หมายถึงความประพฤติดีทางกาย และวาจา หรือการรักษากายและ
วาจาให้เรียบร้อยให้ตั้งอยู่ในความดีงาม รักษาปรกติตามระเบียบวินัยให้ปรกติ มีการงานที่สะอาด
ปราศจากโทษเป็นความสุจริตทางกาย และวาจาและอาชีพ ทั้งนี้หลักการที่จะท าให้เกิดความ
สมานฉันท์ที่เกี่ยวข้องกับหลักศีล ๕ ที่สามารถก าหนดให้เกี่ยวข้องกันต้องเกิดจากความปลอดภัย 
ความมั่นคง และความแข็งแรงในด้านต่างๆ เช่น การสร้างความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย การสร้าง
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน การสร้างความมั่นคงในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งในสังคม และ
การสร้างความแข็งแรงในร่างกาย  

พระพุทธศาสนามีหลักการเบื้องต้นก าหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบัติคือหลักศีล ๕ เพ่ือขัด
เกลานิสัยใจคอให้มนุษย์มีความประพฤติที่ดี และการกระท าที่ดีงามรู้จักยับยั้งชั่งใจ จะกระท า จะพูด 
จะคิด ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบดีเสียก่อน ถ้าสังคมขาดการควบคุมด้วยศีลล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน
ด้วยกายบ้าง ทางทรัพย์สินบ้าง มนุษย์จะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าสังคมควบคุมด้วยศีลไม่
ประทุษร้ายกัน ด้วยกาย วาจาสังคมของเราจะน่าอยู่มากทีเดียว ดังนั้น ผู้มีศีลต้องมีกาย วาจา และใจ
เย็นสบายไม่เร่าร้อนด้วย ราคะ โทสะ และโมหะ เป็นผู้มีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ศีล ๕  
จึงเป็นข้อปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อสังคม จึงจ าเป็นต้องเข้าใจในศีล ๕ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่คนรักษาเอง 
และเพ่ือความสงบสุขของสังคมด้วย 

จากหลักการและความส าคัญดังกล่าว ผู้ศึกษาที่มีความสนใจในหลักการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ ตามแนวพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักศีล ๕ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางและวิธีการ
ที่ปฏิบัติได้ และปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่แท้จริง โดยสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพปัญหาสาเหตุ ที่ต้องมี
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ คือความขัดแย้ง และแนวทางการก าหนดเป็นวิธีปฏิบัติที่จะก่อให้เกิด
ความปรองดอง ความสามัคคี จึงก าหนดที่จะศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตาม
หลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง” อันจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน าไปบูรณาการกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตรงตามเป้าหมาย และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

                                                 
๔ ประเทศไทย, ศำสนำ, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http:// th.wikipedia.org/ [๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗] 
๕ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ,์ ๒๕๓๑), หน้า ๒๙๒. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


๕ 
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง อยู่ในระดับใด เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง อยู่ในระดับใด เป็นอย่างไร 
๑.๒.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคกลาง

ตอนล่าง ควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง  
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากพระไตรปิฎก ต ารา บทความ เอกสารทางวิชาการ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเฉพาะประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
คือ ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญ แนวคิดความสมานฉันท์ในปัจจุบัน หลักการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ และหลักศีล ๕  

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

๑) ตัวแปรกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
(๑) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ (๑) การเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง, การสราง
สันติวัฒนธรรม, การสื่อสารอย่างการุณยสาร และการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
(๒) องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ได้แก่ ศีล ๕ ข้อ ๑ การสร้าง
หลักประกันชีวิต, ศีล ๕ ข้อ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน, ศีล ๕ ข้อ ๓ การสร้างหลักประกัน
ครอบครัว, ศีล ๕ ข้อ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม และศีล ๕ ข้อ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ 

(๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ได้แก่ ครอบครัวแบบพุทธมามกะ, ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง, ความ
สามัคคีที่มีเสถียรภาพ,และการปกครองที่มีธรรมาภิบาล 

 



๖ 
 

๒) ตัวแปรกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
(๑) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ (๑) การเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง, การสราง
สันติวัฒนธรรม, การสื่อสารอย่างการุณยสาร และการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
(๒) องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ได้แก่ ศีล ๕ ข้อ ๑ การสร้าง
หลักประกันชีวิต, ศีล ๕ ข้อ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน, ศีล ๕ ข้อ ๓ การสร้างหลักประกัน
ครอบครัว, ศีล ๕ ข้อ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม และศีล ๕ ข้อ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ 

(๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ได้แก่ ครอบครัวแบบพุทธมามกะ, ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง, ความ
สามัคคีที่มีเสถียรภาพ,และการปกครองที่มีธรรมาภิบาล 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๑) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ด้ำนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ในพ้ืนที่ที่ก าหนดศึกษาใน 

๔ จังหวัด คือ (๑) จังหวัดราชบุรี  (๒) จังหวัดนครนครปฐม (๓) จั งหวัดกาญจนบุรี  และ 
(๔) จังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๓๐ คน ประกอบด้วย (๑) นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, 
เทศมนตรี, ที่ปรึกษา, ปลัด, รองปลัด, และเลขานุการ และ (๒) ประธานสภา, รองประธานสภา และ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒) ประชำกร ด้ำนกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง  

ในพ้ืนที่ที่ก าหนดศึกษาใน ๔ จังหวัด คือ (๑) จังหวัดราชบุรี (๒) จังหวัดนครปฐม (๓) จังหวัด
กาญจนบุรี และ(๔) จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๒,๓๘๗ คน
ประกอบด้วย (๑) ข้าราชการ และพนักงานราชการ (๒) ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 

ก าหนดสถานที่ที่จะท าการศึกษาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
ประกอบด้วย (๑) จังหวัดราชบุรี (๒) จังหวัดนครปฐม (๓) จังหวัดกาญจนบุรี และ(๔) จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ก าหนดช่วงเวลาที่ท าการศึกษา  
๑) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙  
๒) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ 

เดือน 
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๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑.๕.๑ กลยุทธ์ หมายถึง แผนหรือรูปแบบด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลา กิจกรรมทั้งหลายก าหนดกลยุทธ์ขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทาง หรือเป็นแนว
ทางการด าเนินงานในอนาคต 

๑.๕.๒ กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ หมายถึง สภาพความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ที่อยู่
ร่วมกัน เสมือนเป็นญาติพ่ีน้อง มีความห่วงใย เอ้ืออาทรต่อกัน เมื่อมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้น ใช้วิธีการ
เสวนาพูดคุยเพื่อหาทางออกของปัญหาที่ขัดแย้งร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง 

๑.๕.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคกลาง
ตอนล่าง ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล  

๑.๕.๔ ภำคกลำงตอนล่ำง หมายถึง จังหวัดที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ก าหนดประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ (๑) จังหวัดราชบุรี (๒) จังหวัดนครปฐม  
(๓) จังหวัดกาญจนบุรี และ(๔) จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.๕.๕ ศีล ๕ หมายถึง ข้อปฏิบัติเพ่ือการละเว้นจากการกระท าความชั่ว และควบคุม
พฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ไม่ให้มุ่งร้ายหรือกระท าความรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิต โดยมีผลกระทบในทาง
เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางร้าย มี ๕ ข้อ ได้แก่ (๑) เว้นจากท าลายชีวิต (๒) เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ 
(๓) เว้นจากประพฤติผิดในกาม (๔) เว้นจากพูดเท็จ (๕) เว้นจากของมึนเมา  

๑.๕.๖ ผู้บริหำร หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่บริหาร บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล หรือสมาชิก
สภาเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล ในภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี , เทศมนตรี , ที่ปรึกษา, ปลัด, รองปลัด, เลขานุการ, 
ประธานสภา, รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์กร 

๑.๕.๗ บุคลำกร หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามค าสั่งผู้บริหารใน เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล ในภาคกลางตอนล่าง 

๑.๕.๘ กำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง หมายถึง  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน มีการประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรใน
ชุมชน  

๑.๕.๙ กำรสรำงสันติวัฒนธรรม หมายถึง แบบแผน ประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธ ความ
รุนแรงทุกชนิด โดยเนนความเอื้ออาทร ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ความคิดเชิงบวก การสานเสวนา
หรือหันหนามาพูดคุยกัน และตระหนักถึงคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือใหเกิด ความสมานฉันท์  

๑.๕.๑๐ กำรสื่อสำรอย่ำงกำรุณยสำร หมายถึง การสื่อสารด้วยความรัก ความเข้าใจ 
การไม่มีอคติต่อกัน มีความหวังดีที่ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข เป็นการสื่อสารที่ เปี่ยมด้วยความกรุณา 
และมีความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงพุทธประกอบในการสื่อสาร โดยชี้ให้เห็น ถึงความสัมพันธ์ที่แยกส่วน
ออกจากกันไม่ได้ในกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างสันติภาพ การสื่อสารที่เปี่ยมด้วย “เมตตาจิต” หรือ 
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ความรู้สึกที่มีความสุขกับการเป็นผู้ให้ และการสื่อสารที่เปี่ยมด้วยความ “กรุณา” หรือ ความ
ปรารถนาที่อยากท าให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นั้น  

๑.๕.๑๑ ควำมยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ หมายถึง ปรัชญาในการอ านวยความยุติธรรมที่ต
องการ ใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของและไดรับผลกระทบจากปญหาขอพิพาทและความขัดแยงไดมี 

สวนรวม ในการแสวงหาแนวทางเพ่ือแกปญหารวมกัน โดยท าใหผูเสียหายมีโอกาสไดรับ
การเยียวยา และ ผูกระท าผิดมีโอกาสแกไขความผิดพลาดที่ตนเองไดกระท าอันมีเปาหมายสุดทายไปสู
การสราง ความสมานฉันทในสังคม  

๑.๕.๑๒ ครอบครัวแบบพุทธมำมกะ หมายถึง การประกาศตนแสดงว่าเป็นผู้นับถือ
พระพุทธศาสนา เริ่มแต่ผู้นั้นปฏิญาณตนนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงสูงสุด รวมถึงบุคคลในครอบครัว 
รวมตลอดถึงการเผยแพร่ สืบทอดความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล และการประกอบกิจกรรมตาม
หลักทางศาสนาพุทธ 

๑.๕.๑๓ ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้
มีความรอบรู้ที่เหมาะสม เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ประกอบด้วย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน  

๑.๕.๑๔ ควำมสำมัคคีที่มีเสถียรภำพ หมายถึง ความสามัคคีที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง 
สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและคุณูปการแก่สังคม จะต้องเป็นการอยู่ด้วยกันของคนในสังคมที่มี การ
พัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างบูรณาการ สมดุลและยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งทางด้านวัตถุ 
จิตใจ และคุณธรรม ภายใต้สังคมพหุเอกานิยม ที่มีเอกภาพในความแตกต่างหลากหลาย คนทุกกลุ่ม
ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เพ่ือน าพาประเทศสู่อนาคตท่ีมั่นคงและยั่งยืน 

๑.๕.๑๕ กำรปกครองที่มีธรรมำภิบำล หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพ่ือให้
เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน มีความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม และ
มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดขึ้นไว้ โดยยึดหลักนิตธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพสามารถก าหนดตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนและเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อความต้องการของประชาชน  

๑.๕ .๑๖ โครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์โดยใช้หลักธรรมทำงพระ 
พุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕”๖ หมายถึง ข้อปฏิบัติเพ่ือการละเว้นจากการกระท าความชั่ว และ
ควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ไม่ให้มุ่งร้ายหรือกระท าความรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิต โดยมีผลกระทบ
ในทางเบียดเบียนผู้อ่ืนในทางร้าย มี ๕ ข้อ ได้แก่  

                                                 
๖

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, โครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์โดยใช้หลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำ“หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), 
หน้า ๘. 



๙ 
 

๑) กำรสร้ำงหลักประกันชีวิต หมายถึง การท าให้มัน่คง การท าให้เท่าเทียม การท าให้
พอใจ ด้วยการให้ความปลอดภัยในชีวิต และร่างกาย ของประชาชน จากการปกป้องและคุ้มครองจาก
รัฐ และประชาชน ตามแนวศีล ๕ ข้อ ๑ คือการเว้นจากท าลายชีวิต 

๒) กำรสร้ำงหลักประกันทรัพย์สิน หมายถึง การท าให้มั่นคง การท าให้พอใจ ด้วย
การให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน จากการปกป้องและคุ้มครองจากรัฐ และประชาชน
ตามแนวศีล ๕ ข้อ ๒ คือการเว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ 

๓) กำรสร้ำงหลักประกันครอบครัว หมายถึง การท าให้มั่นคง การท าให้พอใจ ด้วย
การให้สร้างหลักความเข้มแข็งให้ครอบครัวของประชาชน จากการปกป้องและคุ้มครองจากรัฐ และ
ประชาชน ตามแนวศีล ๕ ข้อ ๓ คือการเว้นจากประพฤติผิดในกาม 

๔) กำรสร้ำงหลักประกันสังคม หมายถึง การท าให้มั่นคง การท าให้พอใจ ด้วยการให้
ความปลอดภัยในสังคมของประชาชน จากการปกป้องและคุ้มครองจากรัฐ และประชาชน  ตามแนว
ศีล ๕ ข้อ ๔ คือการเว้นจากพูดเท็จ  

๕) กำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพ หมายถึง การท าให้มั่นคง การท าให้พอใจ ด้วยการ
ให้ความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชน จากการปกป้องและคุ้มครองจากรัฐ และประชาชน ตาม
แนวศีล ๕ ข้อ ๕ คือการเว้นจากของมึนเมา 

๑.๖ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
๑.๖.๒ ท าให้ทราบองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
๑.๖.๓ ท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์  ตามหลักศีล ๕  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
๑.๖.๔ ผลการวิจัยสามารถน ามาใช้ เสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 



 
 

บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความสมานฉันท์ หลักศีล ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่จะท าการวิจัย ตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับความสมานฉันท์ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับศีล ๕ 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
๒.๑.๑ ความหมายของกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ หมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  SWOT Analysis ในกรอบระยะเวลาที่
ต้องการ ทั้งนี้เพ่ือประกอบการวางแผนการในการใช้วิธีการ และทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุด หรือแผนการปฏิบัติที่รวบรวมความพยายามทั้งหลายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในยุคปัจจุบันนี้ 
หรือจุดมุ่งหมายสุดท้าย (Ends) เข้ากับ วิถี หรือ หนทาง (Ways) และวิธีการ หรือเครื่องมือ (Means) 
ในอันที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 

กลยุทธ์ (Strategy) มีความหมายเดียวกับค าว่า ยุทธศาสตร์มีที่มาจากค าว่า strategy มา
จากภาษากรีกสองค ารวมกัน คือ stratos” ซึ่งหมายถึง “กองทัพ” และ “legei” ซึ่งหมายถึง “การ
น าหรือผู้น า” กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลยุทธ์เป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์บัญชาการรบเพ่ือน ากองทัพ
เข้าท าลายล้างศัตรู โดยการใช้สรรพก าลังและอุบายเล่ห์เหลี่ยมอันชาญฉลาดให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดนั่นเอง ต่อมาจะพบว่าการวางกลยุทธ์เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นมากขึ้นเมื่อเกิดสงคราม
ขนาดใหญ่ มีการจัดโครงสร้างองค์การอย่างเป็นทางการและต้องท าการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันค าว่ากลยุทธ์๑ ถูกใช้อย่างกว้างขวางและ

                                                 
๑ ด ารงค์ มองพิมาย,“การพัฒนาการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนเจซี 

อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา”, ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๗), หน้า ๗. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/SWOT


๑๑ 
 

ซับซ้อนขึ้น ค านี้ได้ถูกน ามาใช้อย่างมากมายในทางการบริหารในองค์การ ค าว่ากลยุทธ์นี้ลักษณะที่
แท้จริงก็คือ การบอกถึง “วิธีการที่จะให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์”  

กลยุทธ์ หมายถึง การระบุแนวทางในการแข่งขันว่าองค์กรจะท าอย่างไรเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุ
พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกลยุทธ์ควรได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปอยู่เสมอเปรียบเสมือนกับเรือใบที่หันหัวเรือมุ่งสู่เกาะที่เป็นจุดหมาย๒ 

กลยุทธ์ เป็นการบอกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนเพ่ือที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่เรา
ต้องการอย่างเป็นระบบ และเป็นทัศนคติหรือแนวทางในการเลือกที่ไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบแผนที่
แน่นอนเนื่องจากจะต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจให้บรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์การที่ได้วางแผนไว้๓ 

กลยุทธ์ คือกรอบหรือขอบเขตที่เป็นวิถีทางท่ีผู้บริหารปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์เป็นการรวบรวมแผนงานของธุรกิจทุกๆ ด้านซึ่งแผนนั้นจะต้องสอดคล้องกันอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารสามารถจัดท าขึ้นโดยวิเคราะห์จากโอกาส ข้อจ ากัด จุดอ่อนหรือจุดแข็งขององค์ประกอบต่างๆ 
ในธุรกิจอย่างละเอียด อันจะชี้ให้เห็นถึงความได้เปรียบหรือจุดเด่นของธุรกิจในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาอันก่อให้เกิดประสิทธิผลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา กลยุทธ์เป็นผลจากการตัดสินใจ ซึ่งรวมเอาความคิดจากปัญหาที่ก าหนดขึ้นหรือเล็งเห็นแล้ว
จึงลงมือปฏิบัติ๔  

กลยุทธ์ ใช้หลัก 5Ps ของเฮนรี มินทซ์เบิร์ก (Henry Mintzberg) ศาสตราจารย์ทางด้านการ
บริหารของมหาวิทยาลัยแมคกิล ในประเทศแคนาดา อธิบายให้ความหมายค าว่า (๑) กลยุทธ์ คือ
แผน (Strategy is a plan = P1) หมายถึง กิจการต่างๆ ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือใช้เป็นสิ่งก าหนดทิศทางหรือ
เป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคต หรือเป็นวิถีทางที่จะก้าวเดินจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง ตาม
ความหมายนี้องค์กรทุกประเภทล้วนมีกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับ สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะทุกองค์กร
จะมีแนวทางการด าเนินงานของตน ดังนั้นกลยุทธ์ในความหมายนี้ คือแผนนั่นเอง (๒) กลยุทธ์ คือแบบ
แผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = P2) กลยุทธ์ในความหมายนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแผน
ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลา นั่นคือในการวางแผนงานในอนาคต
จ าเป็นจะต้องค านึงหรือเชื่อมโยงกับแผนงานและบทบาทในอดีตซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตกผลึกจนมี
ความเชี่ยวชาญในรูปแบบต่างๆ (๓) กลยุทธ์ คือการก าหนดฐานะหรือต าแหน่ง (Strategy is position = 
P3) ตามความหมายนี้ กลยุทธ์คือการก าหนดความส าคัญของฐานะหรือต าแหน่งของกิจการในสนามการ
แข่งขัน สินค้าหรือกิจกรรมที่เสนอออกไปจ าเป็นต้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ (๔) กลยุทธ์ คือทัศนภาพ (Strategy is a perspective = P4) กลยุทธ์ตามความหมายนี้เน้น
ความส าคัญของการพิจารณาสภาพที่แท้จริงภายในองค์กร หรือคุณลักษณะที่น่าจะเป็นขององค์กร  

                                                 
๒ ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล, แผนกลยุทธ์ : กุญแจสู่ความสาเร็จในการบริหารงานและธุรกิจ, 

(กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๕๓), หน้า ๕๖. 
๓ วิเชียร วิทยอุดม, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, 

๒๕๕๓), หน้า ๔๓. 
๔ มนัส สุวรรณชาตรี, “บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัด

นราธิวาส”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๑). 



๑๒ 
 

นั่นคือ ทัศนภาพ หมายถึงวิธีการด าเนินงานที่ต้องการให้คนในองค์กรยึดถือร่วมกัน  (๕) กลยุทธ์ คือ 
กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a ploy = P5) เป็นความหมายที่เฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งใน
สถานการณ์ที่มีการต่อสู้แข่งขัน ซึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องการคือการเอาชนะ ดังนั้นทุกฝ่ายจึงวางกลยุทธ์โดย
ค านึงถึงการใช้อุบายในการด าเนินงาน หรือกลวิธีในการเดินหมากเดินเกมส์เพ่ือเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ 
(Henry Mintzberg)๕  

สรุปได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจในเรื่องการก าหนดแนวทางพฤติกรรมของ
องค์กร รวมไปถึงแผนงานหรือการดาเนินการต่างๆ ที่เป็นการจัดสรรทรัพยากรที่อยู่ เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้  

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของกลยุทธ์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ด ารงค์ มองพิมาย, (๒๕๔๗, 
หน้า ๗). 

กลยุทธ์ (Strategy) มีความหมายเดียวกับค าว่า ยุทธศาสตร์มีที่มา
จากค าว่า strategy มาจากภาษากรีกสองค ารวมกัน คือ stratos” 
ซึ่งหมายถึง “กองทัพ” และ “legei” ซึ่งหมายถึง “การน าหรือผู้น า” 
๑) ยุทธศาสตร์ หมายถึง “การน าหรือผู้น า”  
๒) กลยุทธ์เป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์บัญชาการรบ 
๓) กลยุทธ์ คือ วิธีการที่จะให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล 
(๒๕๕๓,หน้า ๕๖). 

กลยุทธ์ หมายถึง การระบุแนวทางในการแข่งขันว่าองค์กร  
๑) การระบุแนวทางในการแข่งขันว่าองค์กรจะท าอย่างไรเพ่ือมุ่งสู่
การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร  
๒) กลยุทธ์ควรได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปอยู่เสมอ 

วิเชียร วิทยอุดม, (๒๕๕๓, 
หน้า ๔๓). 

กลยุทธ์เป็นการบอกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนเพื่อ 
๑) พัฒนาไปสู่สิ่งที่เราต้องการอย่างเป็นระบบ  
๒) เป็นทัศนคติหรือแนวทางในการเลือกที่ 
๓) มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ 

มนัส สุวรรณชาตรี, (๒๕๔๑, 
หน้า ๑๓). 

กลยุทธ์ คือกรอบหรือขอบเขตที่เป็นวิถีทางที่ผู้บริหารปฏิบัติการ 
เพ่ือให้ 
๑) การปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
๒) จัดท าขึ้นโดยวิเคราะห์จากโอกาส ข้อจ ากัด จุดอ่อนหรือจุดแข็ง
ขององค์ประกอบต่างๆ  
๓) เป็นผลจากการตัดสินใจ ซึ่งรวมเอาความคิดจากปัญหาที่ก าหนด
ขึ้นหรือเล็งเห็นแล้วจึงลงมือปฏิบัติ 

                                                 
๕ Mintzberg, Henry, Mintzberg on Management : Inside our Strange World of 

Organizations, (New York : Free Press, 1989), pp. 23-32. 



๑๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของกลยุทธ์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Mintzberg, Henry, 
1989,pp.23-32). 

กลยุทธ์อธิบายโดยใช้หลัก 5Ps  
๑) กลยุทธ์ คือ แผน (Strategy is a plan = P1) หมายถึง กิจการ
ต่างๆ ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือใช้เป็นสิ่งก าหนดทิศทางหรือเป็นแนวทาง 
การด าเนินงานในอนาคต  
๒) กลยุทธ์ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = 
P2) เป็นเรื่องที่เก่ียวกับแบบแผนด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
๓) กลยุทธ์ คือ การก าหนดฐานะหรืต าแหน่ง (Strategy is position 
= P3) คือการก าหนดความส าคัญของฐานะหรือต าแหน่งของกิจการ
ในสนามการแข่งขัน สินค้าหรือกิจกรรมที่เสนอออกไป  
๔) กลยุทธ์ คือทัศนภาพ (Strategy is a perspective = 
P4) หมายถึง วิธีการด าเนินงานที่ต้องการให้คนในองค์กรยึดถือ
ร่วมกับสถานการณ์ท่ีมีการต่อสู้แข่งขัน ต้องการคือการ  
ดังนั้นทุกฝ่ายจึงวางกลยุทธ์โดยค านึงถึงการใช้อุบายในการด าเนินงาน 
หรือกลวิธีในการเดินหมากเดินเกมส์เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ 

๒.๑.๒ การบริหารกลยุทธ์ 

การบริหารกลยุทธ์ หรือ Strategic Management หมายถึง การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และ
ก่อให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งขันการบริหารกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ของ
องค์การและการน าแผนกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติ แผนกลยุทธ์ขององค์การจะก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางให้องค์การก้าวไปในทิศทางที่เหมาะสม มีแนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จเหนือ
คู่แข่งขัน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ และเป็นเครื่องชี้ถึงคุณภาพของการปฏิบัติงาน
เชิงบริหารที่มีคุณค่าต่อองค์การซึ่งต้องด าเนินไปคู่กันแต่ไม่ได้หมายความว่าการวางแผนกลยุทธ์อย่างดี
สามารถน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมจะประกันความส าเร็จให้กับองค์การได้ตลอดไป๖  

การบริหารกลยุทธ์ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงภาพแวดล้อมในการประกอบ
ธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีทิศทางที่ไม่แน่นอนท าให้การจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ทวี
ความส าคัญต่อการด ารงอยู่และการเจริญเติบโตของธุรกิจซึ่งธุรกิจจะสามารถด ารงอยู่ได้  ผู้บริหาร
จะต้องมีความสามารถและความเข้าใจท าการปรับตัวและฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมผู้บริหารในฐานะผู้น าจะต้องสามารถก าหนดทิศทาง
และน าพาองค์การไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

                                                 
๖ สุพานี สฤษฎ์วานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ์:แนวคิดและทฤษฎี, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๑-๒. 



๑๔ 
 

(Strategic Management) จึงเป็นงานส าคัญของผู้บริหารในทุกๆ องค์การการเปลี่ยนแปลงของ 
ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การในด้านต่างๆ และได้
สร้างแรงกดดันให้กับองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางขององค์การ และช่วย
ให้นักบริหารปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  

การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนั้น ท าให้นักบริหารสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และ
ทิศทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือน าไปสู่การ
จัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้องค์การค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมที่สุดต่อองค์การ ท่ามกลาง 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลยุทธ์เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทาง
ในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ๗ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการก าหนดแนวทาง
หรือวิถีทางในการด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องท าการ
วิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือจัดท า
แผนงานด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๘ 

การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ผู้บริหารตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหม่ๆ เห็น
ข้อจ ากัดที่อาจเกิดข้ึน ท าให้องค์การสามารถอยู่รอดและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งองค์การสามารถก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและประสบความส าเร็จได้ สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
ได้ด้วยการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน(Competitive Advantage) และสามารถรักษาข้อ
ได้เปรียบนี้ไว้ได้นอกจากนี้ผู้บริหารยังสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานขึ้นมาได้ด้วยการท าให้
องค์การบรรลุทั้งประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพราะผู้บริหารท างานแบบเป็นฝ่ายรุกมากกว่าที่จะ
เป็นฝ่ายตั้งรับและป้องกันตัว จึงท าให้องค์การสามารถปรับตัวได้ดีกว่าคู่แข่งขัน๙  

สรุปได้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management) หมายถึง กระบวนการ
ก าหนดแนวทาง หรือวิถีทางในการด าเนินงานขององค์การอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
องค์การ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก และกับ
จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การนั้นๆ การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ การใช้อ านาจหน้าที่ใน
การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ เพ่ือให้สามารถน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                                 
๗ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์, (ฉบับปรับปรุงใหม่), (กรุงเทพมหานคร : วี.พริ้นท์, 

๒๕๕๒), หน้า ๑๖-๑๗. 
๘ พิบูล ทีปะปาล, การจัดการเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐. 
๙ สุพานี สฤษฎ์วานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี, หน้า ๑๐-๑๑. 



๑๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ การบริหารกลยุทธ์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุพานี สฤษฎ์วานิช, (๒๕๕๓ หน้า 
๑-๒).  

การบริหารกลยุทธ์ หรือ Strategic Management หมายถึง 
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดย 
๑) การด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และ
ก่อให้เกิดความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน 
๒) การบริหารกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์
ขององค์การและการน าแผนกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติ  
๓) ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้องค์การก้าวไปในทิศทาง
ที่เหมาะสม มีแนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ
เหนือคู่แข่งขัน  

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, (๒๕๕๒ 
หน้า ๑๖-๑๗). 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นงาน
ส าคัญของผู้บริหารในทุก ๆ องค์การ นักบริหารสามารถ
ก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมสอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือน าไปสู่
การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  
๑) ท าให้องค์การค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อองค์การ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  
๒) เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 
๓) เป็นการก าหนดแนวทางหรือวิถีทางในการด าเนินงานของ
องค์การ เพ่ือให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  

พิบูล ทีปะปาล, (๒๕๕๑ หน้า ๑๐).   การบริหาร เชิ งกลยุทธ์ ช่ ว ย ให้ ผู้ บริห ารตื่ นตั วต่ อการ
เปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหม่ๆ เห็นข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้น ท า
ให้องค์การสามารถอยู่รอดและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ได้ดีกว่าคู่แข่งขัน โดยองค์การ 
๑) สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและ
ประสบความส าเร็จได้ สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าคู่
แข่งขันได้ด้วยการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  
๒) สามารถรักษาข้อได้เปรียบนี้ไว้ได้นอกจากนี้ผู้บริหารยัง
สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานขึ้นมาได้ด้วยการท าให้
องค์การบรรลุทั้งประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 



๑๖ 
 

๒.๑.๓ การวางแผนกลยุทธ์ 

สาเหตุที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว คือ การวางแผนกลยุทธ์ เนื่องจาก
กลยุทธ์เป็นแนวทางที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือเกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์
เป็นการตอบค าถามว่าองค์กรจะเข้าไปแข่งขันที่ไหน  และองค์กรจะแข่งขันในธุรกิจนั้นอย่างไร  
ซึ่งกลยุทธ์ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน แต่ควรจะเป็นสิ่งที่ง่าย ตรงไปตรงมาและท าให้
ทุกคนในองค์กรสามารถท่ีจะเข้าใจได้ง่าย๑๐ 

แผนกลยุทธ์เป็นแผนที่รวมทุกอย่างซึ่งสามารถระบุทิศทางของการด าเนินงานในอนาคตได้ 
สามารถก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ จนสามารถแข่งขัน
อยู่ในตลาดได้ ท าให้องค์การอยู่รอดในระยะยาวและได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด  
ซึ่งผู้วางแผนกลยุทธ์จะต้องสามารถมองไปข้างหน้ามองไปในอนาคตได้อย่างถูกต้อง  เข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น รักษาฐานะทางการบริหารและการแข่งขันให้เหนือกว่า
องค์การอื่นและด ารงอยู่ในธุรกิจนั้นตลอดไป๑๑ 

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนของผู้บริหารในระดับสูงขององค์การที่จะท าให้
องค์การสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายที่ส าคัญ และ
แผนงานหลักต่างๆ ในองค์การที่มีความคลอบคลุมท่ัวทั้งองค์การท าให้องค์การสามารถน าทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะต้อง
มีการก าหนดทิศทางที่แน่นอนในการก าหนดแผน เพ่ือช่วยให้องค์การสามารถด าเนินการได้เองอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการเติบโตไปในทิศทางท่ีเหมาะสม๑๒ 

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ ในลักษณะของการวางแผนที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้น า
ซึ่งเป็นทั้งการแก้ไข การป้องปรามปัญหา และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้น 
ระยกลาง และระยะยาว นอกจากนี้การวางแผนกลยุทธ์ยังเป็นการวางแผนอย่างมีระบบ “Systemic 
Planning” ซึ่งเป็นการวางแผนที่มีการเชื่อมโยงองค์ประกอบในด้านต่างๆ  ให้มีความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกัน เพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในลักษณะองค์รวม๑๓ 

                                                 
๑๐ เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ : Strategic Management, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ถังทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒-๑๗. 
๑๑ เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๕๑), หน้า ๙๙. 
๑๒ วิเชียร วิทยอุดม, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, 

๒๕๕๓), หน้า ๒๙-๓๐. 
๑๓ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : อรรินทร์ 

พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๕๒), หน้า ๕-๖. 



๑๗ 
 

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการวางแผนอย่างสมเหตุสมผลโดยผู้บริหารระดับสูง  
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพจากความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นนี้ ๑๔ 

สรุปได้ว่าการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยน
สมมติฐานพ้ืนฐานและจัดการใหม่เกี่ยวกับภาพหรือทัศนะของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม  
รวมถึงการมองไปสู่อนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ความสามารถขององค์การ  
เพ่ือระดมทรัพยากรมาใช้และการพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบและชัดเจนว่าจะสามารถ
น าองค์การไปสู่ภารกิจและเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทุกปัจจัยที่คาดว่าจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่จะมีผลกระทบต่อองค์การทั้งในแง่โอกาสและอุปสรรคเพ่ือจะ
บอกถึงทิศทางที่องค์การก าหนดขึ้นอย่างชัดเจนเพ่ือการปฏิบัติในอนาคต 

ตารางท่ี ๒.๓ การวางแผนกลยุทธ์  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ, 
(๒๕๕๓ หน้า ๑๒-๑๗). 

สาเหตุที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว คือ การ
วางแผนกลยุทธ์ เนื่องจาก 
๑) เป็นแนวทางท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือเกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
๒) ทุกคนในองค์กรสามารถท่ีจะเข้าใจได้ง่าย  

เสนาะ ติเยาว์, (๒๕๕๑ หน้า ๙๙). แผนกลยุทธ์สามารถระบุทิศทางของการด าเนินงานในอนาคต
ได้ สามารถก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลุตาม
ภารกิจและวัตถุประสงค์ จนสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้ ท า
ให้องค์การอยู่รอดในระยะยาวและได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ตลาด ซึ่งผู้วางแผนกลยุทธ์จะต้อง 
๑) สามารถระบุทิศทางของการด าเนินงานในอนาคตได้ 
๒) รักษาฐานะทางการบริหารและการแข่งขันให้เหนือกว่า
องค์การ 

วิเชียร วิทยอุดม, (๒๕๕๓ หนา้ ๒๙-
๓๐). 

การวางแผนกลยุทธ์ มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายที่
ส าคัญ และแผนงานหลักต่างๆ ที่เหมาะสม โดย 
๑) เป็นการวางแผนของผู้บริหารในระดับสูงขององค์การ  
๒) ก าหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายที่ส าคัญ และแผนงานหลัก
ต่างๆ 
๓) น าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด 

                                                 
๑๔ เขมมารี รักษ์ชูชีพ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, ๒๕๕๑), 

หน้า ๑. 



๑๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ การวางแผนกลยุทธ์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, (๒๕๕๐ 
หน้า ๓๐). 

การวางแผนกลยุทธ์ ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้น าซึ่ง
เป็นทั้งการแก้ไข การป้องปรามปัญหา และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 
นอกจากนี้การวางแผนกลยุทธ์ยังเป็นการวางแผนอย่างมี
ระบบ “Systemic Planning” ประกอบด้วย 
๑) การวางแผนที่มีการเชื่อมโยงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ให้
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ในลักษณะองค์รวม 
๒) เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ 

เขมมารี รักษ์ชูชีพ , (๒๕๕๓ หน้า 
๑๙). 

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการ โดย 
๑) เป็นกระบวนการวางแผนอย่างสมเหตุสมผล 
๒) โดยผู้บริหารระดับสูง  
๓) เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๔ การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)๑๕ 

กลยุทธ์ขององค์การเป็นสิ่งส าคัญที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การได้ 
การท าความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การที่ประสบผลส าเร็จในการใช้กลยุทธ์เพ่ือการจัดการ 
จะท าให้นักบริหารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ที่ช่วยสนับสนุนองค์การให้ประสบความส าเร็จ 
และต้องมีการพจิารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าองค์การ
เป็นส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหาร
องค์รวม ผู้น าที่มีความสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับองค์การ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงไม่ล้มเหลว เนื่องจากกลยุทธ์ที่ดีแต่ล้มเหลวจะไม่สามารถ
น าความส าเร็จมาสู่องค์การได้ ดังนั้นทั้งกลยุทธ์และนักบริหารที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติจึงมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 

ลักษณะที่ส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือของ
นักบริหารในการบริหารงาน เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น  
 

                                                 
๑๕ วรางคณา ผลประเสริฐ, ผศ.ดร., แนวคิดกี่ยวกับการจัดดการเชิงกลยุทธ์, เอกสารประกอบการ

เรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หน้า ๒-๓๑.   

 

https://kanoksak920.wordpress.com/2013/09/30/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-strategic-manageme/


๑๙ 
 

การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision 
making) ที่ไม่เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอ่ืนๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับ
อนาคตในระยะยาวขององค์การทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ 

๑) เป็นกระบวนการของการบริหารองค์การโดยรวม 
๒) เป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ 
องค์การในระยะยาว 
๓) เป็นการตัดสินใจที่อาศัยชั้นเชิง ไม่มีวิธีการที่ส าเร็จรูป 
๔) ต้องอาศัยความร่วมมือ พันธะผูกพัน (Commitment) และทรัพยากรในองค์การ 
๕) มีทิศทางที่ชัดเจนต่อทางเลือกต่างๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การเข้าใจตรงกัน 
ความหมายเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นศาสตร์ที่มีมานานโดยค าว่า กลยุทธ์ หรือ Strategic มีที่มาจาก

ค าว่า Strategia ในภาษากรีกซึ่งหมายความว่า Generalship โดยค าว่ายุทธศาสตร์มักจะถูกน ามาใช้
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร และได้เข้าสู่แวดวงการศึกษาในเวลาต่อมา  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ และต้องการให้เกิดการ
น าไปสู่การจัดท านโยบายทางธุรกิจที่น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานได้ในอนาคต 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึงการก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การใน
ระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินงานตาม
พันธกิจ อันน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดโอกาส หรืออุปสรรคแก่องค์การได้ องค์การจึงจ าเป็นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน
ขององค์การ เพ่ือหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรคหรือใช้ประโยชน์
จากโอกาสที่มีอยู่นั้นได้ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการบริหารโดยค านึงถึง 

๑) ลักษณะการด าเนินงานขององค์การ 
๒) ลักษณะธุรกิจในอนาคต 
๓) สภาพแวดล้อม 
๔) การจัดสรรทรัพยากร 
๕) การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
แนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือการก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์

และเป้าหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์จะมีผลต่อการด าเนินงานในระยะยาว ดังนั้นองค์การจึงต้องมีการวางแผนการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้ตอบสนองต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคและบดบังโอกาสในการก้าวหน้าขององค์การได้ 

ฉะนั้นองค์การจึงต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยู่แล้วน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และพิจารณา
ถึงจุดอ่อนขององค์การเพ่ือหาแนวทางขจัดจุดอ่อนเหล่านั้นเสีย ในแนวคิดด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
นั้น จะมีความแตกต่างไปจากการจัดการโดยทั่วไป ซึ่งมักจะศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  



๒๐ 
 

ตามกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆและเน้นหนักไปที่การจัดการและการบริหารภายในองค์การ แต่
การจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้ความส าคัญกับปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกองค์การ หรือ
สภาวะแวดล้อมภายนอกด้านต่าง ๆ ที่เข้ามาเก่ียวข้องกับการแข่งขัน ค านึงถึงการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในระยะยาว และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 

การจัดการกลยุทธ์ยังค านึงถึงความความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ 
(Stakeholders) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ยังท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงประสานหน่วยต่างๆ ใน
องค์การให้สามารถบริหารจัดการเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน 

การจัดการเชิงกลยุทธ์จะน าไปสู่การเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จและความล้มเหลวของ
องค์การได้อย่างไรนั้นมีหลักส าคัญดังนี้ 

๑) การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ
องค์การธุรกิจอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางขององค์การ และ
ช่วยให้นักบริหารปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
นั้น ท าให้นักบริหารสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้ 

๒) การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังน าไปสู่การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการ
เตรียมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว ท าให้องค์การค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อ
องค์การ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเชิงกล
ยุทธ์เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ 

๓) การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการน าแนวทางในการด าเนินองค์การที่คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้น 
และน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนัก
บริหาร 

๔) การวางแผนกลยุทธ์เป็นหน้าที่หลักของนักบริหาร เนื่องจากต้องวางแผนประยุกต์ใช้ 
และก าหนดทิศทางในการด าเนินงานขององค์การ การจัดท าและปฏิบัติให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์
จึงมีความส าคัญโดยเฉพาะในระยะยาว ดังนั้นความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์ของนักบริหาร และ
ความสามารถในการควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ได้ จะเป็นสิ่งสะท้อนศักยภาพ
และสะท้อนของผู้บริหารได้เป็นอย่างด ี

๕) การจัดการเชิงกลยุทธ์ท าให้ เกิดความได้ เปรียบในการแข่งขัน จะช่วยสร้าง
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ และเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหารของนักบริหาร รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรที่อยู่ภายในองค์การ 
เนื่องจากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์จะต้องมีการสร้างความเข้าใจและแนวทางในการเตรียมพร้อม เพ่ือรับ
กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง นอกจากนี้แล้วการจัดการเชิงกลยุทธ์
ยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวม โดยเฉพาะเป้าหมายในการด าเนินงานท าให้
สามารถจัดล าดับการด าเนินงานตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนได ้

๖) การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้การท างานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
เนื่องจากมีการก าหนดกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิด
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ความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์การ อีกทั้งช่วย
ให้มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารองค์การในส่วนต่าง  

การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพ้ืนฐาน ๕ ประการ คือ 
๑) การก าหนดทิศทาง (Direction Setting) 
ในการก าหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และ

การก าหนดภารกิจ (Mission) หรือ กรอบในการด าเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์การสามารถก าหนด
ทิศทางในระยะยาว อีกท้ังยังแสดงถึงความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจอีกด้วย 

ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น ขั้นแรกองค์การจะต้อง
ระบุภารกิจและเป้าหมายหลักที่ส าคัญของบริษัท ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความของ
บริษัทที่พยายามก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจุบัน และก าลังจะท าอะไรในอนาคตและองค์การเป็น
องค์การแบบใด และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใดทั้งนี้เพ่ือบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์การจะประกอบไปด้วย ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณค่าทาง
ปรัชญาส าคัญที่ผู้บริหารตัดสินใจกระท า ซึ่งแสดงถึงพันธะของบริษัทที่มีต่อเป้าหมายและสอดคล้อง
กับคุณค่าของผู้บริหาร นอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการก าหนดกลยุทธ์อีกด้วย 

เป้าหมาย (Gold) คือการบอกถึงสิ่งที่องค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และพยายาม
บรรลุ โดยมีการก าหนดให้ชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารรถวัดได้ ทั้งนี้การก าหนดเป้าหมายจะมี
การก าหนดให้ชัดเจนขึ้นกว่าการก าหนดภารกิจว่าจะต้องท าสิ่งใด 

๒) การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  
ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยการประเมิน

สภาพแวดล้อมภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท (SWOT 
Analysis) ได้แก่ (๑) การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength–S) (๒) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness –W) 
(๓) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity–O) และ (๔) การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threat- T) 

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ (Internal Analysis) การ 
วิเคราะห์ภายในขององค์การนั้น จะท าให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การ ช่วยให้ประเมินอดีต
และแนวโน้มในปัจจุบัน การวิเคราะห์ภายในสามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ (Critical success factor) การวิเคราะห์ (Value chain) และวิเคราะห์กระบวนการหลัก 
(Core business process) ซ่ึงจะท าให้องค์การมีความสามารถหลักท่ีโดดเด่น (Core competency) 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ (Critical success factor) สามารถท าได้โดย
การวิเคราะห์ลักษณะของกิจการ ต าแหน่งทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั่วไป และการพัฒนา
องค์การ 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) เป็นการพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมหลัก และ
กิจกรรมย่อยขององค์การ โดยการพยายามจัดกิจกรรมย่อยให้สนับสนุนกิจกรรมหลัก เพ่ือจะสร้างคุณ
ค่าที่สนองตอบกับค่านิยมของลูกค้า โดยสายงานหลักจะท าหน้าที่ในการผลิตกิจกรรมพ้ืนฐาน 
ประกอบไปด้วย การน าเข้าวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการ การตลาด และการให้บริการลูกค้า 
ส่วนสายงานสนับสนุนจะท าหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การการจัดซื้อ
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วัตถุดิบ เนื่องจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม จะท าให้องค์การได้รับรู้ถึงค่านิยมของลูกค้าได้อย่าง
ชัดเจน ท าให้สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงค่านิยมของลูกค้า เข้าสู่กิจกรรมทุกกิจกรรมขององค์การ 
การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process) และระบบการด าเนินงาน เป็น
กระบวนการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบ องค์การ และลูกค้าเข้าด้วยกัน โดยมี
กระบวนการหลักขององค์การ เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในนี้จะท าให้ทราบถึงจุด
แข็งหรือจุดอ่อนขององค์การ 

จุดแข็ง : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะเหนือกว่า 
จุดอ่อน : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับ

คู่แข่ง 
(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Analysis) 

สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงาน 

สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความส าคัญ แต่
อาจจะไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป มีตัว
แบบในการพิจารณา คือ PEST Environment ได้แก่ (๑) สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (P - Political 
Environment) (๒) สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (E - Economic Environment) (๓) สภาพ 
แวดล้อมด้านสังคม (S - Sociological Environment) (๔) สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (T - 
Technology Environment) สภาพแวดล้อมทั่วไปสามารถส่งผลกระทบต่อองค์การได้ ยกตัวอย่าง
เช่น หากรัฐออกกฎหมายที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ก็จะส่งผลดีต่อโอกาสในการด าเนินงานของ
องค์การ หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วอาจส่งผลให้สินค้ามีความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว 
เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน (Task Environment) นักวิชาการต่างประเทศ ได้เสนอ
ตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน โดยใช้ตัวแบบที่ชื่อ The Five Compettive Force ซึ่งจะท า
ให้เราทราบถึงสมรรถภาพคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ ทราบความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างความร่วมมือ
กับผู้จัดส่งวัตถุดิบ การระมัดระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้ความสนใจสินค้าทดแทน และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นตัวแบบที่ช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่งได้เป็นอย่างดี 

โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกนี้จะท าให้ทราบถึง
โอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจขององค์การ 

โอกาส : การผสมผสานระหว่างเหตุการณ์ เวลา สถานที่ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การ มาท าให้องค์การมีสมรรถนะที่จะด าเนินการบางอย่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง 

อุปสรรค : เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และถ้าเกิดข้ึนก็จะท าความเสียหายให้แก่องค์การ 
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๓) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ที่ได้

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์การจะต้องก าหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์การ
ที่สุด ผู้บริหารต้องพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้ 
โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การก าหนดเป็นกลยุทธ์ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงระดับที่
แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมีท้ังสิ้น ๓ ระดับ คือ 

(๑) กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและ 
บ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวม และทิศทางในการแข่งขันขององค์การว่า องค์การจะมีการพัฒนาไปสู่
ทิศทางใด จะด าเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยขององค์การอย่างไร เช่น 
การด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร การขยายตัวไปในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย เป็นต้น ตัวอย่าง
เครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์การ เช่น Boston Consulting Group 
Matrix, McKinsey 7 – S Framework เป็นต้น 

(๒) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับที่ 
ย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์การกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์การจะใช้ใน
การแข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit – SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจของ SBU นี้จะมุ่งการเพ่ิมก าไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้
มากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกลยุทธ์ในระดับนี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่ง
โดยทั่วไปจะมีอยู่ ๓ กลยุทธ์ คือ (๑) การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า (Cost Leadership) (๒) การสร้าง
ความแตกต่าง (Differentiation) และ (๓) การจ ากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ 
(Focus Strategy) 

(๓) กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่
ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขัน แก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนกงาน
ตามหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการด าเนินงานทั่วไป แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการ
เงิน เป็นต้น 

๔) การด าเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation) 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย ไปสู่

แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงาน ซึ่ง
กระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการ
บริหาร เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทั่วไปจะประกอบด้วย ๔ 
องค์ประกอบ คือ 

(๑) ขั้นตอนการก าหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation) 
(๒) ขั้นตอนของการปรับโครงสร้างองค์การ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้กล

ยุทธ์และการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 



๒๔ 
 

(๓) ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เช่น เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การอบรม การ
กระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การท างานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ) เป็นต้น 

(๔) การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์การมีการสร้างวิสัยทัศน์ 
สร้างพันธกิจข้ึนมาแล้ว แต่ไม่ได้มีการด าเนินการก็จะท าให้เกิดการสูญเปล่า (Waste) ได้ เพราะแม้ว่า
แผนเหล่านั้นจะเป็นแผนงานที่ถูกจัดท ามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตาม 
หากไม่ลงมือปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น 

ความส าเร็จขององค์การนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการน ากลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบัติ 
ทั้งนี้ผู้บริหารควรมีการมอบหมาย และก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งที่ส าคัญในการ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ 

๕) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 
การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกล

ยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุง 
เพ่ือให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 

การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ มีการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวัดการด าเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์การ 
ซึ่งในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑ์การด าเนินงานของตนเอง ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานควรมี
ความระมัดระวังเพ่ือให้สามารถสะท้อนผลการท างานได้อย่างเป็นรูปธรรม  ในการติดตาม ควบคุม 
และประเมนิผลนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้อง
มีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถทุ่มเทให้กับการติดตามและประเมินผลได้อย่างเต็มที่ 
หน่วยงานนี้ควรอยู่กับฝ่ายวางแผนที่มีผู้บริหารในฝ่ายอยู่ในระดับผู้บริหารชั้นสูง อย่างไรก็ตามในการ
ด าเนินกลยุทธ์นั้น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายตลอดเวลา จึงอาจมีความจ าเป็นใน
การตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ ที่ประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝ่าย
ต่างๆ ขึ้นร่วมด้วย 

สรุปได้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว 
จากนั้นจึงวางแผนท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินงานตามพันธกิจ อันน าไปสู่การ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นการบริหารอย่างมีระบบอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น า
องค์การ การวางแผนอย่างมีขั้นตอน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เป็นเครื่องมือของนักบริหารในการ
บริหารงาน เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึน การบริหารเชิงกลยุทธ์เน้น
และให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision making) การบริหารเชิงกลยุทธ์
จะเก่ียวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การ และค านึงถึงความความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์การ  
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ตารางท่ี ๒.๔ การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วรางคณา ผลประเสริฐ , 
(๒๕๕๓ หน้า ๒-๓๑). 

การจัดการกลยุทธ์ยังค านึงถึงความความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับองค์การ (Stakeholders) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ยังท า
หน้าที่ในการเชื่อมโยงประสานหน่วยต่างๆ ในองค์การให้สามารถ
บริหารจัดการเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน การจัดการ
เชิงกลยุทธ์จะน าไปสู่การเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จและความ
ล้มเหลวขององค์การได้อย่างไรนั้นมีหลักส าคัญ ดังนี้ 
๑) เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าองค์การ
เป็นส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน  
๒) เป็นเครื่องมือของนักบริหารในการบริหารงาน เพ่ือตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
๓) โดยทั่วไป หมายถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การ
ในระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพ้ืนฐาน ๕ 
ประการ 
   (๑) การก าหนดทิศทาง (Direction Setting)  
   (๒) การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment 
Scanning) 
   (๓) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
   (๔) การด าเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation) 
   (๕) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
๒.๒.๑ ความหมายของความสมานฉันท์ 

ความสมานฉันท์ หมายถึง สภาพความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ที่อยู่ร่วมกัน เสมือนเป็น
ญาติพ่ีน้อง มีความห่วงใย เอ้ืออาทรต่อกัน เมื่อมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้น ใช้วิธีการเสวนาพูดคุยเพ่ือ
หาทางออกของปัญหาที่ขัดแย้งร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง 

สมานฉันท์ หมายถึง “ความพอใจร่วมกัน” หรือ “ความเห็นพ้องกัน” หมายถึงสภาพอัน
พึงปรารถนาที่จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญไปสู่ความเจริญงอกงามของประเทศไทย ของสังคมไทย และของ
ประชาชนชาวไทย “สมานฉันท์” เป็นได้ท้ัง“ผลลัพธ์” และ “วิธีการ” ถ้าเป็น “ผลลัพธ์” เราจะพูดว่า 
“ขอให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทย” เป็นต้น แต่ถ้าพูดว่า “ขอให้เรามาสมานฉันท์กันเถิด” 
เราก าลังหมายถึงว่า ขอให้เรามา“ด าเนินการ” ในอันที่จะท าให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้น จะเกิดความ 
“สมานฉันท์” จริงแท้ได้ต้องมีทั้ง“กระบวนการ” ที่เห็นพ้องต้องกันและการบรรลุ “ผลลัพธ์” ที่เห็น
พ้องต้องกัน โดยเป็นความเห็นพ้องต้องกันของ “ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด” การจะก้าวไปสู่สังคม

https://kanoksak920.wordpress.com/2013/09/30/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-strategic-manageme/
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สมานฉันท์ได ้ต้องอาศัยปัจจัย ๓ ประการ คือ (๑) ระบบและโครงสร้างที่เอ้ือให้ประชาชนมีส่วนอย่าง
ส าคัญในการพัฒนา (๒) สังคมจะต้องมีจิตสานึกและวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน 
และ (๓) จะต้องร่วมกันสร้างหรือน ากระบวนการหรือทักษะใหม่ๆ มาใช้ให้มากขึ้นเพราะ “การจะก้าว
ไปสู่สังคมสมานฉันท์ได้มีปัจจัยหลายประการที่ซับซ้อน” เช่น ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ภาษา การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และค่านิยมต่าง ๆ เป็นต้น๑๖ 

สมานฉันท์ คือความถูกต้องลงตัวที่ท าให้ระบบทั้งหมดเคลื่อนไปได้อย่างมีดุลยภาพ เช่น 
รถยนต์จะวิ่งไปได้เรียบร้อยต่อเม่ือส่วนประกอบทุกชิ้นมีความถูกต้อง และท างานเชื่อมโยงกันอย่างลง
ตัว หรือมีความสมานฉันท์กันทั้งระบบ หรืออย่างร่างกายของเรามีเซลล์และอวัยวะอย่างสลับซับซ้อน
ยิ่งกว่าระบบใดๆ แต่ทุกส่วนสมานฉันท์กัน เราจึงมีความเป็นปกติหรือสุขภาพดี ถ้าอวัยวะต่างๆขาด
ความสมานฉันท์ร่างกายของเราจะเสียดุลยภาพ คือเจ็บป่วยหรือถึงตาย สังคมเป็นระบบที่ซับซ้อน 
ประกอบด้วยบุคคล องค์กร สถาบันอันหลากหลายสังคมจะเป็นปกติสุขได้ต่อเมื่อองค์ประกอบทั้งหมด
มีความถูกต้องและเชื่อมสัมพันธ์กันอย่างลงตัว นั่นคือมีความสมานฉันท์ในสังคม๑๗ 

ความถูกต้องของบุคคล องค์กร สถาบัน และความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง คือปัจจัยแห่งความ
สมานฉันท์ ความถูกต้อง ประกอบด้วย (๑) คิดถูก ประกอบด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความ
เป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน คิดถึงส่วนรวมทั้งหมด คิดถึงความถูกต้องเป็นธรรม  
ไม่เบียดเบียนหรือท าร้ายผู้อ่ืน มีความกรุณาเป็นพ้ืนฐานของจิตใจ เป็นต้น (๒) พูดถูก ใช้สัมมาวาจา 
พูดความจริง มีปิยวาจา ไม่ส่อเสียดยุยงให้เกลียดชังหรือแตกร้าวกัน พูดถูกกาลเทศะ พูดแล้วเกิด
ประโยชน์ (๓) ท าถูก ไม่ฆ่า ไม่อุ้มฆ่า ไม่ท าร้าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง 
เช่น ในครอบครัว ในชุมชน ในหน่วยงาน ในสังคมเช่นมีความยุติธรรม มีความเป็นธรรมทางสังคม  
ถ้ามีความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมแล้วสังคมจะมีความสมานฉันท์ และ(๔) สัมพันธ์กัน
อย่างถูกต้อง สัมพันธ์อยู่ในกันและกัน เช่น ถ้าคิดไม่ถูกต้องก็พูด ไม่ถูกต้อง ท าไม่ถูกต้อง และสัมพันธ์
กันไม่ถูกต้อง จะสัมพันธ์กันถูกต้องก็ต้องคิดถูก พูดถูก ท าถูก ความถูกต้องทั้ง ๔ ประการ ต้องสามัคคี 

จากมุมมองของชาวบ้านในเรื่องความสมานฉันท์ พอจะประมวลภาพรวมประเด็นส าคัญ 
ได้แก่ (๑) การร่วมคิดร่วมท า เปิดพ้ืนที่ให้กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน สังคม ได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการ
จัดการการแก้ไขปัญหาของตนเอง (๒) การท างานร่วมกันท าให้เกิดความเข้าใจ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ความสมานฉันท์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากเวทีพูดคุย ต้องเริ่มต้นจากการท า (๓) ความเห็นใจ เอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือเกื้อกูล ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าให้ได้รับการเอาใจใส่ ไม่กีดกันออก (๔) การมองไปข้างหน้า มอง
เป้าหมายที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง ที่ดีขึ้นร่วมกัน ไม่ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิม ร่วมกันคิด
ค้นหาวิธีการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น และ (๕) การสร้างกติกา สร้างระบบร่วมกัน ระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปรับระบบ กฎหมาย โครงสร้าง ให้เอ้ือต่อการสร้างความสมานฉันท์๑๘ 

                                                 
๑๖ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, “สมานฉันท์แท้จริงควรเป็นอย่างไร”, มติชนรายวัน, (๗ สิงหาคม ๒๕๔๙): ๗. 

 ๑๗ ประเวศ วะสี, “ทุกคนเป็นนักสมานฉันท์”, มติชนรายวัน, (๑ เมษายน ๒๕๔๘) : ๑๐. 
๑๘ สมสุข บุญญะบัญชา และพรรณทิพย์ เพชรมาก, “สร้างความสมานฉันท์บนความขัดแย้งที่ซ่อนเร้น

กรณีศึกษาโครงการบ้านมั่นคง และผู้ประสบภัยสึนามิ”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,  
๒๕๔๘), หน้า ๘๗. 



๒๗ 
 

การท างานของกระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์ทางเลือก ๔ วิธี ในการจัดการความขัดแย้ง 
(Four Options For Handling Conflict) โดยรวมถึงกระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์ 

ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการความขัดแย้งไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
ทางเลือกที่ ๑ เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่ายโดยฝ่าย

หนึ่งเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้มีอ านาจ และใช้อ านาจนั้น ตัวอย่างในกรณีนี้ ได้แก่ การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งบางกรณีระหว่างต ารวจกับอาชญากรโดยต ารวจแสดงอ านาจเพ่ือหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของอาชญากร 

ทางเลือกที่ ๒ เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่าย  
โดยบุคคลที่สาม หรือฝ่ายที่สาม (X) ที่วางตัวเป็นกลางเป็นผู้มีอ านาจ และใช้อ านาจนั้นในการตัดสินชี้
ขาดความถูกผิดของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างในกรณีนี้ ได้แก่ การตัดสินคดีของศาล
ยุติธรรม หรืออนุญาโตตุลาการ 

ทางเลือกที่ ๓ เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่าย  
โดยบุคคลที่สามหรือฝ่ายที่สาม (X) ประสานการจัดการให้เกิดเวทีที่บุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งขัดแย้งกันได้มี
โอกาสพบปะกันเพ่ือเจรจาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันเอง โดยทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีอ านาจ และใช้
อ านาจในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ได้แก่ การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ทางเลือกที่ ๔ เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยทั้ง
สองฝ่ายเป็นผู้มีอ านาจ และใช้อ านาจในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทระหว่างกันและกัน โดยไม่มี
บุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างในกรณีนี้ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆ
ระหว่างสามีภรรยา หรือเพ่ือนฝูง๑๙ 

สรุปได้ว่า ความสมานฉันท์ คือความพอใจร่วมกัน” หรือ “ความเห็นพ้องกัน” หมายถึง
สภาพอันพึงปรารถนาที่จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญไปสู่ความสามัคคี ปรองดอง โดยต้องอาศัยปัจจัย  
๓ ประการ คือ (๑) ระบบและโครงสร้างที่เอ้ือให้ประชาชนมีส่วนอย่างส าคัญในการพัฒนา (๒) สังคม
จะต้องมีจิตสานึกและวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน และ (๓) จะต้องร่วมกันสร้าง 
หรือน ากระบวนการหรือทักษะใหม่ๆ มาใช้ให้มากขึ้น และการท างานของกระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์
ทางเลือก มี ๔ วิธี คือ 

๑) เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งเพียง
ฝ่ายเดียวเป็นผู้มีอ านาจและใช้  

๒) เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยบุคคลที่สาม 
๓) เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยบุคคลที่สาม

หรือฝ่ายที่สาม (X) ประสานการจัดการให้เกิดเวทีที่บุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งขัดแย้งกันมีโอกาสพบปะกัน 
เพ่ือเจรจาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกันเอง 

                                                 
๑๙ Ron Claassen, Peace Making and Restorative Justice โครงการบรรยายพิเศษโดย

วิทยากรต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คร้ังที่ ๑ เร่ือง RestorativeJustice: Best 
Practices in Restorative Conference, (กรุงเทพมหานคร : กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และส านักกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ๒๐๐๐).  



๒๘ 
 

๔) เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายเป็น
ผู้มีอ านาจ และใช้อ านาจในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทระหว่างกันและกัน โดยไม่มีบุคคลที่สาม
มาเก่ียวข้องด้วย 

ตารางท่ี ๒.๕ ความหมายของความสมานฉันท์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 
(๒๕๔๗ หน้า ๗).   

สมานฉันท์ หมายถึง“ความพอใจร่วมกัน” หรือ “ความเห็นพ้องกัน” 
“สมานฉันท์” เป็นได้ท้ัง“ผลลัพธ์” และ “วิธีการ” ถ้าเป็น “ผลลัพธ์” 
เราจะพูดว่า “ขอให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทย” เป็นต้น 
สังคมสมานฉันท ์ต้องอาศัยปัจจัย ๓ ประการ คือ  
  (๑) ระบบและโครงสร้างที่ส าคัญในการพัฒนา  
  (๒) สังคมต้องมีจิตสานึกและวัฒนธรรมที่เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน  
  (๓) จะต้องร่วมกันสร้าง หรือน ากระบวนการหรือทักษะใหม่ๆ มาใช้  

ประเวศ วะสี , (๒๕๔๘ หน้า 
๑๐). 

สมานฉันท์ คือความถูกต้องลงตัวที่ท าให้ระบบทั้งหมดเคลื่อนไปได้ 
หรือมีความสมานฉันท์กันทั้งระบบ สถาบันอันหลากหลายสังคมจะ
เป็นปกติสุขได้ต่อเมื่อองค์ประกอบทั้งหมดมีความถูกต้องและเชื่อม
สัมพันธ์กันอย่างลงตัว ความถูกต้องลงตัวที่ท าให้ระบบทั้งหมดเคลื่อน
ไปได้อย่างมีดุลยภาพ ประกอบด้วย (๑) คิดถูก (๒) พูดถูก (๓) ท าถูก 

สมสุข บุญญะบัญชา และ
พรรณทิพย์ เพชรมาก,  
(๒๕๔๘ หน้า ๘๗). 

จากมุมมองของชาวบ้านในเรื่องความสมานฉันท์ พอจะประมวล
ภาพรวมประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
๑) ความถูกต้องของบุคคล องค์กร สถาบัน และความสัมพันธ์ที่
ถูกต้อง คือปัจจัย แห่งความสมานฉันท์   
๒) ความถูกต้องของบุคคล องค์กร สถาบัน และความสัมพันธ์ที่
ถูกต้อง  

Ron Claassen, (1998 
PP.256). 

การท างานของกระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์ทางเลือก มี ๔ วิธี คือ 
๑) เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่าย
โดยฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้มี อ านาจและใช้  
๒) เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่าย 
โดยบุคคลที่สาม 
๓) เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่าย 
โดยบุคคลที่สามหรือฝ่ายที่สาม ประสานการจัดการให้เกิดเวทีที่
บุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งขัดแย้งกันมีโอกาสพบปะกัน เพ่ือเจรจาแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งกันเอง 
๔) เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่าย 
โดยทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีอ านาจ และใช้อ านาจในการไกล่เกลี่ยประนอม
ข้อพิพาทระหว่างกันและกัน โดยไม่มีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องด้วย  



๒๙ 
 

๒.๒.๒ กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ 

การสร้างความสมานฉันท์ ต้องเริ่มที่ให้อภัย ไม่คิดว่าเป็นศัตรู มีปิยวาจาต่อกัน ไม่พูด
ร้ายด้วยอารมณ์ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และการวางตัวให้เหมาะสม เคารพผู้ใหญ่ และรู้จัก 
ผ่อนปรน๒๐ 

การสร้างความสมานฉันท์  ด้วยการที่เราสามารถน าความสงบสันติมาสู่สังคมได้ด้วย
การสร้างสันติภาวะในใจของเรา และโน้มน าหลักค าสอนของพุทธองค์เกี่ยวกับ ๖ วิธีแห่งการอยู่
ร่วมกันอย่างกลมกลืนสมานฉันท์มาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับใช้ได้ในครอบครัว ที่ท างาน สังคม 
และประเทศชาติของเรา ดังนี้  

๑) ตระหนักว่าเราอยู่ร่วมในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน เราอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน 
ในสังฆะแห่งการปฏิบัติ หรือเรียกได้ว่า พุทธบริษัท ๔ ประกอบด้วย พระภิกษุ พระภิกษุณี ฆราวาส
หญิง ฆราวาสชาย แต่เราสามารถมีวิถีชีวิตร่วมกันได้ เราอยู่ใต้หลังคาแห่งอุดมคติเดียวกัน  ในปัจจุบัน
คนไทยทุกคนล้วนอยากให้ประเทศมีความสงบสันติ ในสถานการณ์เช่นนี้ท าให้ทุกคนรู้สึกเหมือนนั่งอยู่
บนฐานไฟร้อน และอยากให้สถานการณ์สงบเร็วที่สุดเท่าที่ จะท าได้ นี่คือความหมายที่หนึ่งของการมี 
สิ่งแวดล้อมเดียวกัน  ถ้ามองให้กว้างไปกว่านั้น เราอยู่บนพ้ืนโลกเดียวกัน อยู่ใต้หลังคาเดียวแผ่นฟ้า
เดียวกัน สถานการณ์โลกร้อนที่เราประสบอยู่ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง ทั่วทุกหนแห่งล้วน
ได้รับผลกระทบ และทุกคนในแต่ละประเทศต่างมีความรับผิดชอบในการดูแลภาวะโลกร้อน  

๒) แลกเปลี่ยนสิ่งของ สิ่งที่จ าเป็นอย่างเท่าเทียมกัน ในการด ารงชีวิตเราจ าเป็นต้องมี
ปัจจัยสี่ และเด็กๆ ทุกคนต้องการได้รับการศึกษา ในสังคมปัจจุบันเราเห็นคนที่มั่งคั่ง และยากจน แต่
ไม่ควรมีคนยากจนไม่มีอาหารรับประทาน ในขณะที่บางคนทิ้งขว้างอาหารเหล่านั้นลูกของคนมีฐานะ
อาจมีโอกาสในการศึกษามาก แต่คนทั่วไปก็ควรได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยเช่นกัน หากคนใน
สังคมไม่ได้รับพื้นฐานเหล่านี้ พวกเขาย่อมเป็นทุกข์ เราจึงไม่ควรแบ่งแยกคนรวยและคนจน แต่มองว่า
ทุกคนเป็นสมาชิกของสังคม ทุกคนควรได้รับปัจจัยพืน้ฐานที่ท าให้มีชีวิตอยู่ได้  

๓) เคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน กฎในการอยู่ร่วมกันช่วยให้คนในสังคม อยู่
ร่วมกันอย่างปลอดภัย เช่น ขับรถเมื่อพบไฟแดงต้องหยุด หากเราทุกคนฝึกปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว 
เราจะไม่มีการคอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง และทุกคนควรมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง  

๔) การใช้วาจาแห่งความรักความเมตตา มีค ากล่าวว่า “ค าพูดเป็นสิ่งที่ไม่ต้องหาซื้อ
เราต้องใช้ค าพูดอย่างระมัดระวัง เพ่ือไม่เป็นการท าร้ายใคร” ค าพูดนี้พูดง่ายแต่ท ายาก เพราะค าพูด
ล้วนมาจากความคิดเห็น หลายครั้งเราพูดโดยไม่มีความตระหนักรู้ซึ่งสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเอง 
และผู้อ่ืน  

๕) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อกันและกัน เมื่อมองไปในปรากฏการณ์ใด
ปรากฏการณ์หนึ่ง คนสองคนอาจเห็นไม่เหมือนกัน เช่น ในวันที่ฝนตก เราอาจไม่พอใจเพราะเรา
ต้องการออกไปข้างนอก ในขณะที่ชาวสวนที่รอเวลาฝนตกอย่างความสุข หรือภายในจิตใจ เราก ็

                                                 
๒๐ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), “สมานฉันท์ : ทางออกของความขัดแย้งในสังคมไทย”. 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), (อัดส าเนา). 



๓๐ 
 

สามารถมีความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปได้มาก จะเห็นได้ว่าในตัวบุคคลเพียงแค่คนเดียวสามารถมี
ทัศนคต ิและความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปได้ การอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมมีความคิด ที่ต่างกัน ฉะนั้น
การแลกเปลี่ยนจึงเป็นสิ่งส าคัญ  

๖) การยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน การไม่บังคับข่มขู่ให้ผู้อ่ืนคิดตามเรา และมีการ
ตัดสินใจร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยทุกเสียงควรได้รับฟัง และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน บางความเห็น
สามารถพูดคุยในเวลาไม่นาน บางความเห็นจ าเป็นต้องพูดคุยกันหลายเดือน เมื่อเราสามารถฟัง
ความเห็น และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยน เมื่อมีการตัดสินใจเกิดขึ้น คนที่มีความคิดเห็นต่างไป
ย่อมมีความสุข เพราะได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน 

สรุปมุมมองของชาวบ้านในเรื่องความสมานฉันท์ มองภาพรวมประเด็นส าคัญ ได้แก่  
๑) การร่วมคิดร่วมท า เปิดพ้ืนที่ให้กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน สังคม ได้มีบทบาท มีส่วนร่วมใน

การจัดการการแก้ไขปัญหาของตนเอง  
๒) การท างานร่วมกันท าให้เกิดความเข้าใจ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความสมานฉันท์ไม่

สามารถเกิดข้ึนได้จากเวทีพูดคุย ต้องเริ่มต้นจากการท า  
๓) ความเห็นใจ เอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า อ่อนแอ ให้ได้รับการเอา

ใจใส่ ไม่กีดกันออก  
๔) การมองไปข้างหน้า มองเป้าหมายที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นร่วมกัน 

ไม่ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิม ๆ ร่วมกันคิดค้นหาวิธีการคลี่คลายปัญหาที่เกิดข้ึน  
๕) การสร้างกติกา สร้างระบบร่วมกัน ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปรับ

ระบบ กฎหมาย โครงสร้าง ให้เอ้ือต่อการสร้างความสมานฉันท์๒๑ 
อ านาจในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทระหว่างกัน ตัวอย่างในกรณีนี้ ได้แก่ การใช้ 

“แนวทางสร้างความสมานฉันท์”๒๒ ในประเทศที่มีความขัดแย้ง หรือมีความไม่สงบที่มีความรุนแรง 
ซึ่งแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์จะประกอบด้วย 

๑) ความไว้วางใจ การสร้างเสถียรภาพ (trust) หมายถึง การท าให้มั่นคง การท าให้เท่า
เทียม การท าให้พอใจ ด้วยการให้ความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน จากการ
ปกป้องและคุ้มครองจากรัฐ  

๒) หลักความจริง (truth) หมายถึง การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูล  ให้
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้งได้รับรู้ข้อมูล และสามารถตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีมูลเหตุอันใด
ที่น าไปสู่ความขัดแย้ง  

๓) ความยุติธรรม (justice) หมายถึง การใช้กระบวนการยุติธรรมเข้าไปมีส่วนช่วยในสร้าง
ความสมานฉันท์ การบังคับใช้กฎหมายจากภาครัฐเพื่อป้องกันความรุนแรงจะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด  

                                                 
๒๑ สมสุข บุญญะบัญชา และพรรณทิพย์ เพชรมาก, “สร้างความสมานฉันท์บนความขัดแย้งที่ 

ซ่อนเร้นกรณีศึกษาโครงการบ้านมั่นคงและผู้ประสบภัยสึนามิ”, (ออนไลน์), แหล่งที่มา: http://tdri.or.th/wp-
content/uploads/2013/07/YE2005_2_03.pdf (๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙). 

๒๒ องค์การเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ, องค์การเพ่ือเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 



๓๑ 
 

๔) การเยียวยา (healing) หมายถึง การบรรเทา การชดเชย หรือการทดแทน ให้แก่ผู้
ได้รับความกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจจากความรุนแรง หรือความไม่สงบ โดยเฉพาะ
การเยียวยาทางสังคมจิตวิทยา ทั้งตัวบุคคลและสังคมทั้งระบบ 

สรุปได้ว่า แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ สภาพความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ที่อยู่
ร่วมกัน เสมือนเป็นญาติพ่ีน้อง มีความห่วงใย เอ้ืออาทรต่อกัน เมื่อมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้น ใช้วิธีการ
เสวนาพูดคุยเพื่อหาทางออกของปัญหาที่ขัดแย้งร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง โดยน าวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

๑) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง หมายถึง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน มีการประยุกต์ใช้หลักการบริหาร
จัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน  

๒) การสรางสันติวัฒนธรรม  หมายถึงแบบแผน ประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธ ความ
รุนแรงทุกชนิด โดยเนนความเอื้ออาทร ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ความคิดเชิงบวก การสาน เสวนา
หรือหันหนามาพูดคุยกัน และตระหนักถึงคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือใหเกิด ความสมานฉันท์  

๓) การสื่อสารอย่างการุณยสาร หมายถึง การสื่อสารด้วยความรัก ความเข้าใจ การไม่มี
อคติต่อกัน มีความหวังดีที่ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข เป็นการสื่อสารที่ เปี่ยมด้วยความกรุณา และมี
ความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงพุทธประกอบในการสื่อสาร โดยชี้ให้เห็น ถึงความสัมพันธ์ที่แยกส่วนออกจาก
กันไม่ได้ในกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูล  ให้
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้งได้รับรู้ข้อมูล และสามารถตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีมูลเหตุอันใด
ที่น าไปสู่ความขัดแย้ง  

๔) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง การใช้กระบวนการยุติธรรมเข้าไปมีส่วนช่วยใน
สร้างความสมานฉันท์ การบังคับใช้กฎหมายจากภาครัฐเพ่ือป้องกันความรุนแรงจะต้องเป็นไปอย่าง
เข้มงวด ใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของและไดรับผลกระทบจากปญหาขอพิพาทและความขัดแยงไดมี 
สวนรวม ในการแสวงหาแนวทางเพ่ือแกปญหารวมกัน โดยท าใหผูเสียหายมีโอกาสไดรับการเยียวยา 
และ ผูกระท าผิดมีโอกาสแกไขความผิดพลาดที่ตนเองไดกระท า อันมีเปาหมายสุดทายไปสูการสราง 
ความสมานฉันทในสังคม  

ตารางท่ี ๒.๖ กระบวนการสร้างความสมานฉันท์  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรม กิตติวงศ์, (๒๕๔๙ 
หน้า ๑-๒). 

การสร้างความสมานฉันท์   
๑) ต้องเริ่มที่การให้อภัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  
๒) การวางตัวให้เหมาะสม เคารพผู้ใหญ่ และรู้จักผ่อนปรน 

สมสุข บุญญะบัญชา และ
พรรณทิพย์ เพชรมาก, 
(๒๕๔๙ หน้า ๓). 

การสร้างความสมานฉันท์  ด้วยการสร้างสันติภาวะในใจของเรา และ
โน้มน าหลักค าสอนของพุทธองค์เก่ียวกับ ๖ วิธีแห่งการอยู่ร่วมกัน 
๑) ตระหนักว่าเราอยู่ร่วมในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน 
๒) แลกเปลี่ยนสิ่งของ สิ่งที่จ าเป็นอย่างเท่าเทียมกัน 
๓) เคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน    



๓๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ๔) การใช้วาจาแห่งความรักความเมตตา  

๕) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อกันและกัน 
๖) การยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน 

องค์การเพ่ือพัฒนาความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ, 
(๒๕๔๙ หน้า ๓). 

แนวทางในการสร้างความสมานฉันท์จะประกอบด้วย  
๑) ความไว้วางใจ การสร้างเสถียรภาพ (trust)  
๒) หลักความจริง (truth) 
๓) ความยุติธรรม (justice) 
๔) การเยียวยา (healing) 

๒.๒.๓ กระบวนการความยุติธรรมเชิงความสมานฉันท์ 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๒๓ หมายรวมถึงโครงการ กระบวนการและกระบวน
วิธีที่ด าเนินการตามหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่มีวิธีการตอบสนองความ
ขัดแย้ง พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และอาชญากรรมโดยตระหนักถึงการเยียวยาความเสียหายทั้งทาง
ร่างกาย และความสัมพันธ์ให้มากที่สุด พร้อมทั้งสร้างแผนความรับผิดชอบหรือข้อตกลงที่จะป้องกัน
ไม่ให้ เกิดสถานการณ์เช่นเดียวกันนั้นขึ้นอีก หรือกล่าวได้ว่า โครงการในลักษณะนี้ว่าหมายถึงการ
อ านวย ความยุติธรรมที่ต้องการท าให้ทุกฝ่ายซึ่งได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมมีโอกาสกลับคืนสู่
สภาพดี เช่นเดิม อันเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้าย  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๒๔ หรือ Restorative Justice (RJ) เป็นกระบวน 
การยุติธรรมทางเลือกที่มุ่งน ามาใช้เสริมกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่ใช้ในปัจจุบันให้คล่องตัว
ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาถึงผู้เสียหายที่แท้จริง ปรับเปลี่ยนปรัชญาวิธีคิดและการมองปัญหา โดยมองว่า 
การกระท าความผิดทางอาญาเป็นการท าลายสัมพันธ์ภาพที่ดี ระหว่างบุคคลและความสมานฉันท์ใน
สังคม (จากเดิมที่มองว่าเป็นการกระท าละเมิดต่อรัฐ) และมองว่าการกระท าความผิดทางอาญา
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่จ าต้องมีการเยียวยา หรือฟ้ืนฟู (เดิมมองว่าเป็นการละเมิดต่อ
กฎหมาย) ทั้งเป็นการน าวิธีการประนีประนอม ที่มีมาแต่ดั้งเดิมมากลั่นกรองเป็นแนวคิด และใช้ทฤษฎี
อาชญาวิทยาแนวสันติวิธี (Peacemaking Criminology) ภายใต้กระบวนทัศน์การไม่ใช้ความรุนแรง 
(Non-Violence Paradigm) ที่สังคมโลกพัฒนาขึ้นเพ่ือ สร้างสมดุลกับความรุนแรงและความขัดแย้ง
ในสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการน าทฤษฎีมาอธิบายวิธีการหรือหลักปฏิบัติที่ใช้ในอดีต เพ่ือประยุกต์ใช้
ในสังคมปจัจุบันนั่นเอง  
 
                                                 

๒๓ จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การคืน “อ านาจ” แก่เหยื่อ 
อาชญากรรมและชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘), หน้า ๓๕. 

๒๔ นิติธร วงศ์ยืน, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัว : หลักการ
ส าคัญโดยย่อและข้อคิดเห็นบางประการ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.elib.coj.go.th/ [๒๒ ต.ค. 
๒๕๕๘]. 

http://www.elib.coj.go.th/
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การอ านวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๒๕ หมายถึง การบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่อ
อาชญากรรมให้กลับสู่สภาพดีดังเดิม ท าให้เหยื่อเป็นศูนย์กลางของกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกัน
ก็บูรณาการผู้กระท าผิดและสังคมเข้าด้วยกัน โดยสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นประการแรก คือ การบรรเทา
ความเสียหายแก่เหยื่อ ซึ่งหมายถึงการที่เหยื่อได้รับการชดใช้ทดแทนมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย
รวมทั้งความเสียหายส่วนบุคคลอ่ืนๆกลับคืน ซึ่งโดยรวมแล้วหมายถึง การเยียวยาสมานฉันท์
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยให้กลับคืนมาอีกครั้ง ได้แก่ความรู้สึกของเหยื่อที่ถูกโจรกรรมบ้านเรือน
ทรัพย์สินจะต้องทุกข์ทรมานเมื่อความเป็นส่วนตัวถูกล่วงละเมิดและรู้สึกไม่ปลอดภัย และเมื่อครึ่งหนึ่ง
ของผู้คนถูกทิ้งให้รู้สึกว่าตนขาดอิสรภาพพ้ืนฐานไป 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๒๖ (restorative justice practice) เป็นวิธีการที่
อยู่ในกระบวนทัศน์ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice paradigm) ซึ่งเป็นหลัก
สากล วิธีการภายใต้กระบวนทัศน์นี้ สามารถท าได้ทั้งเรื่องการระงับข้อพิพาท การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผิด และการป้องกันอาชญากรรมแบบยุติธรรมชุมชน แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่ท าเพ่ือการใด หรือใช้
รูปแบบใดก็ตาม ประเด็นส าคัญคือวิธีการหรือรูปแบบนั้นๆ ต้องตั้งอยู่บนหลักการต่อไปนี้ 

๑) ความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทรที่มนุษย์พึงมีต่อกัน ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
จะใช้ได้ และใช้ได้ดี เมื่อผู้ใช้มีความคิดในเชิงบวก มุ่งที่จะแก้ไข และ/หรือ ป้องกันปัญหา ด้วยการใช้
สติและปัญญา ด้วยความมีเมตตา ความเอ้ืออาทรต่อกัน 

๒) การยอมรับอย่างให้เกียรติ (respect) ของความแตกต่างหลากหลาย การด าเนินการ
ภายใต้กระบวนทัศน์ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด และเพ่ือการใดก็ต้อง
ด าเนินการอย่างให้เกียรติและยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์ ทั้งในฐานะที่เป็นปัจเจก และความ
แตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และถิ่นที่อยู่ตามภูมิศาสตร์ เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันกับหลัก
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน และหลักประชาธิปไตย 

๓) หลักประชาธิปไตย การหาทางแก้ปัญหา การระงับความขัดแย้ง การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรม/ปัญหาสังคม ต้องยึดหลักประชาธิปไตยที่ฟังเสียงส่วนมากและไม่ละเลย
เสียงส่วนน้อย ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของหลักการนี้ในกระบวนทัศน์ความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์คือ การระงับข้อพิพาทของชาวเมารีที่เรารู้จักกันดีในชื่อ “การประชุมกลุ่มครอบครัว” 
(family group conferencing) ประเด็นที่น่าสนใจและน่าศึกษาคือ มีอะไรในวิถีชีวิตของชาวเมารีที่
ท าให้การระงับข้อพิพาทของเขาได้รับความสนใจและยอมรับกันว่าเป็นวิธีการในวิถีทางความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ในสังคมเมารีนั้น การปรึกษา, การขอความเห็น (consultation) เป็นเรื่องที่ส าคัญ
ล าดับต้นๆของแวดวงชาวเมารี แนวคิดเรื่องนี้คือการฟังเสียงทุกเสียงและฟังความในใจของคนทุก
คน ในวิถีชีวิตของชาวเมารี การที่ผู้คนมารวมตัวกันเพ่ือแสดงความเห็นหรืออภิปรายเรื่องราวหรือ

                                                 
๒๕ Braithwaite, John.“Restorative Justice.” The Handbook of Crime & unishment 

(London : The Macmillan Press, 1978), pp. 323-344. 
๒๖ อังคณา บุญสิทธิ์, ดร., ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในท้องถิ่นไทย , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

https://sites.google.com  [๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘]. 
 

https://sites.google.com/
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ประเด็นต่างๆ การที่ผู้คนเหล่านั้นได้บอกกล่าวแง่คิดหรือมุมมองของตนในการแก้ปัญหาต่างๆ ถือเป็น
การสร้างเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้แก่ตนเอง 

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก๒๗ ที่ใช้จัดการกับความขัดแย้งอาชญากรรม (บาง
ประเภท) และการกระท าผิดด้วยกระบวนวิธีการที่ค านึงถึงการชดใช้เยียวยาผู้เสียหาย เรียกร้องความ
ส านึกผิดและความรับผิดชอบของผู้กระท าผิด และให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมุ่ง
หมายให้เกิดผลลัพธ์แห่งความสมานฉันท์ของสังคม โดยภารกิจหลักของระบบยุติธรรมชุมชนมีจ านวน 
๔ ขั้นตอน ตามล าดับ คือ 

๑) การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม (Crime control and prevention) หมายถึง 
การกระท าเชิงรุกใดๆ ที่เป็นการยับยั้งหรือชะลอเวลาสถานการณ์มิให้น าไปสู่การเกิดความขัดแย้งหรือ
ข้อพิพาทหรืออาชญากรรม และการกระท าผิดเกิดขึ้น ด้วยการควบคุม จัดระเบียบชุมชน ให้ความรู้ 
และการป้องกันก่อนเกิดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคล เวลาสถานที่ ทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการ
กระท าผิด และกลุ่มเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในชุมชน 

๒) การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice and conflict 
management) หมายถึง การท าให้ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนยุติธรรมบรรเทา
ความรุนแรงลงด้วยการประสานงาน ด าเนินการเอง หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคนในชุมชน
เป็นผู้ด าเนินการตามรูปแบบวิธีการเชิงสมานฉันท์หรือวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง 

๓) การเยียวยาและเสริมพลัง (Community and victim empowerment) หมายถึง 
การลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งหรือข้อพิพาทหรือ
อาชญากรรมหรือการกระท าผิด และเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรมด้วยการจัดบริการที่จ าเป็น เพ่ือ
สนับสนุนให้ก าลังใจ 

๔) การรับรู้ผู้กระท าผิดกลับคืนสู่ชุมชน (Reintegration) หมายถึง การที่ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขนิสัยความประพฤติและจิตใจของผู้กระท าผิดกลุ่มที่ได้รับโอกาสหันเหออกจาก
กระบวนการยุติธรรมหลัก มาใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพ่ือให้คนเหล่านี้สามารถด ารงชีวิตอยู่
ได้ตามความเหมาะสมในชุมชน และไม่หันกลับไปกระท าความผิดอีก  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๒๘ ในกระบวนการยุติธรรมไทย จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐและของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในปัจจุบัน รวมทั้งบทบาทของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมบางประการ ดังนี้ 

ประการแรก ลดทอนบทบาทของรัฐในการเข้าไปจัดการชุมชนโดยยึดถือกฎเกณฑ์อัน
เดียวกันอย่างตายตัว เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ต้องการสร้างหรือน าเกณฑ์
มาตรฐานใดๆมาใช้กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

                                                 
๒๗ จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, “กระบวนการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: ทางเลือกในการยุติข้อขัดแย้ง

ทางอาญาส าหรับสังคมไทย”, ดุลพาห, ปีท่ี ๔๓ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๔๗) : ๒๖-๒๙. 
๒๘ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : หลักการและแนวคิด, (กรุงเทพมหานคร : 

ทางเลือกใหม่ส าหรับกระบวนการยุติธรรมไทย, ๒๕๔๕), (อัดส าเนา). 



๓๕ 
 

ประการที่สอง บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมควรปรับบทบาทเป็นเพียงผู้ให้การ
สนับสนุน เป็นพ่ีเลี้ยงและผู้รักษากติกาของกระบวนวิธีรวมทั้งรักษาหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนแทน
การเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมดด้วยตนเองทุกขั้นตอน 

ประการที่สาม การควบคุมให้เกิดความเสมอภาคเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องใช้ความพยายาม
อดทนท าให้เกิดขึ้นและด าเนินไปท่ามกลางมุมมองที่แตกต่างกันและวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายใน
แต่ละชุมชน 

ประการที่สี่ ในกระบวนวิธีการเชิงสมานฉันท์ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง
นั้นโดยตรงเป็นเป้าหมายศูนย์กลางที่ส าคัญ ไม่ใช่ความเหมือนกันหรือเท่าเทียมกันของโทษที่ผู้กระท า
ผิดทุกคนต้องได้รับเมื่อกระท าผิดเช่นเดียวกันนั้น 

ประการที่ห้า ต้องมองข้ามกระบวนการของรัฐตามกฎหมายบางประการ ไปสู่ความเชื่อ
ที่ว่าความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มที่ลงตัวระหว่างเหยื่อ -ผู้กระท าผิด-ชุมชนหนึ่งๆ และไม่
จ าเป็นต้องพิสูจน์ว่ามีความเท่าเทียมเสมอภาคกันในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่หรือเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างชุมชนแล้วจะเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เทียบเคียงได้กับวิธีการต่อรองค ารับสารภาพของ
กระบวนการยุติธรรมตามธรรมเนียมที่ผู้กระท าความผิดเช่นเดียวกันอาจไม่ได้รับผลที่ตามมาและ
บริการต่างๆเช่นเดียวกันทุกประการ ประการที่หก ผู้สนับสนุนการใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์เองก็จะต้อง
ไม่ไปคาดหวังว่าความผิดที่เกิดขึ้นและใช้วิธีการนี้จะต้องสามารถจัดการให้เบ็ดเสร็จจบสิ้นลงใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เท่านั้น เพราะบางกรณีที่เป็นความผิดอุกฉกรรจ์ หรือเป็น
พฤติกรรมที่มีลักษณะต่อต้านสังคมอย่างร้ายแรงก็ไม่สมควรถูกปล่อยทิ้งให้ลอยนวลอยู่ในชุมชนนั้นๆ
เช่นกัน นอกจากนี้เหยื่อบางคนยังหวาดกลัวต่อการที่จะเผชิญหน้ากับผู้กระท าผิด และชุมชนบางแห่ง
ก็ยังมีวิธีการบ าบัดรักษาและแก้ไขฟ้ืนฟูไม่เพียงพอแก่การจัดการกับผู้กระท าผิด แต่จุดเด่นของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังคงเชื่อว่าบทบาทและความรับผิดชอบควรปรับเปลี่ยนเคลื่อนที่
ไปจากเดิมสู่ชุมชนเพ่ือสร้างความสมดุลทางอ านาจในการจัดการกับอาชญากรรมให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
กรณีที่เป็นความผิดไม่ร้ายแรงประการที่เจ็ด เมื่อสังคมและกระบวนการยุติธรรมเริ่มตระหนักว่า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็น “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก” ที่น่าสนใจและพร้อมที่จะ
ทดลองน ามาใช้ เมื่อนั้นจะพบว่ารายละเอียดของการใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์ในเรื่องประเภทคดี การ
แก้ไขกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ช่องทางของการด าเนินกระบวนวิธีการ ฯลฯ จะเป็นเรื่องที่สามารถสร้าง
ขึ้น และดัดแปลงให้เหมาะสมกับสังคมไทยได้เนื่องจากเป็นวิธีการที่เคยใช้อยู่ในอดีตกาลและยัง
ปรากฏให้เห็นในบางท้องถิ่นในปัจจุบัน 

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๒๙ เป็นการมองปัญหาอาชญากรรมเดิมดว้ยมุมมองใหม่ โดย
มองว่าอาชญากรรมหรือความขัดแย้งเป็นการกระท าที่ละเมิด “สัมพันธภาพส่วนบุคคล” อันดับแรก
และละเมิด “กฎหมาย” ตามมา การแก้ไขปัญหาจึงต้องฟ้ืนฟูสัมพันธภาพระหว่างบุคคลก่อนและรับ
การลงโทษตามกฎหมายตามมา โดยมีหลักการ คือ 

                                                 
๒๙ จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย. ทบทวนการจัดกระบวนงานศาลยุติธรรมไทยในบริบทของแนวโน้ม

อาชญากรรมยุคโลกาภิวัตน์, (คณะรัฐศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๗๑. 
 



๓๖ 
 

๑) เปลี่ยนมุมมองจากการมุ่งที่ข้อกฎหมายเป็นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรก
โดยหาข้อเท็จจริงว่า การกระท าผิดที่เกิดข้ึนท าลายสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอย่างไร 

๒) เน้นที่ “ความเสียหาย” ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย โดยต้องก าหนดให้ชัดว่ามีความเสียหายใด
เกิดข้ึนบ้างและกับใคร (เหยื่ออาชญากรรม-ตัวเอง-พ่อแม-่โรงเรียน-ชุมชน ฯลฯ) 

๓) ใครจะต้องเป็นผู้ชดใช้และอย่างไร โดยให้ผู้กระท าผิดระบุการชดใช้และวิธีการเยียวยา 
สรุปได้ว่ากระบวนการความยุติธรรมเชิงความสมานฉันท์ หมายถึง โครงการ กระบวนการ

และกระบวนวิธีที่ด าเนินการตามหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกที่มุ่งน ามาใช้เสริมกระบวนการยุติธรรม เป็นการน าวิธีการประนีประนอม และใช้
ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวสันติวิธี (Peacemaking Criminology) ภายใต้กระบวนทัศน์การไม่ใช้ความ
รุนแรง (Non-Violence Paradigm เพ่ือสร้างสมดุลกับความรุนแรงและความขัดแย้งในสังคม ต้ังอยู่
บนหลักการ (๑) ความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทร (๒) การยอมรับอย่างให้เกียรติ (respect) ของ
ความแตกต่างของมนุษย์ ทั้งในฐานะที่เป็นปัจเจก และความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์
และถิ่นที่อยู่ตามภูมิศาสตร์ (๓) หลักประชาธิปไตย การหาทางแก้ปัญหา การระงับความขัดแย้ง การ
จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม/ปัญหาสังคม ต้องยึดหลักประชาธิปไตย ให้ความส าคัญต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภารกิจหลักของระบบยุติธรรมชุมชนมีจ านวน ๔ ขั้นตอน คือ 

๑) การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม  
๒) การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 
๓) การเยียวยาและเสริมพลัง  
๔) การรับรู้ผู้กระท าผิดกลับคืนสู่ชุมชน  
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในกระบวนการยุติธรรมไทย ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท

ของรัฐ บุคลลากร และของกระบวนการยุติธรรม รัฐต้องลดบทบาท บุคคลากรเป็นเพียงผู้ให้การ
สนับสนุนเป็นพ่ีเลี้ยง ควบคุมให้เกิดความเสมอภาค ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเป็น
เป้าหมายศูนย์กลางที่ส าคัญ ต้องมองข้ามกระบวนการของรัฐตามกฎหมายบางประการ ไปสู่ความเชื่อ
ที่ว่าความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ว่ามีความเท่าเทียมเสมอภาคกันในหมู่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนการใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์เองก็จะต้องไม่ไปคาดหวังว่าความผิดที่เกิดขึ้นและ
ใช้วิธีการนี้จะต้องสามารถจัดการให้เบ็ดเสร็จจบสิ้นลงในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เท่านั้น  
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก เป็นเรื่องที่สามารถสร้างข้ึน และดัดแปลงให้เหมาะสมกับสังคมไทยได้ 

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นการมองปัญหาอาชญากรรมเดิมด้วยมุมมองใหม่ มองว่า
อาชญากรรมหรือความขัดแย้งเป็นการกระท าที่ละเมิดสัมพันธภาพส่วนบุคคล โดยมีหลักการ คือ 

๑) เปลี่ยนมุมมองจากการมุ่งที่ข้อกฎหมายเป็นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอันดับแรก 
๒) เน้นที่ “ความเสียหาย” ทีเ่กิดข้ึนกับทุกฝ่าย  
๓) ให้ผู้กระท าผิดระบุการชดใช้และวิธีการเยียวยา 

 

 



๓๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๗ กระบวนการความยุติธรรมเชิงความสมานฉันท์  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย,(๒๕๔๓ 
หน้า ๗๑).   

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๑) หมายรวมถึง โครงการ กระบวนการและกระบวนวิธีที่ด าเนินการ
ตามหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
๒) ต้องการท าให้ทุกฝ่ายซึ่งได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมมีโอกาส
กลับคืนสู่สภาพดี  

นิติธร วงศ์ยืน, (๒๕๕๓ หน้า 
๒๙). 
 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๑) เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีมุ่งน ามาใช้เสริมกระบวนการ
ยุติธรรม กระแสหลักท่ีใช้ในปัจจุบัน ให้คล่องตัวยิ่งขึ้น  
๒) โดยใช้ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวสันติวิธี (Peacemaking 
Criminology)  
๓) ภายใต้กระบวนทัศน์การไม่ใช้ความรุนแรง (Non-Violence 
Paradigm)  

Braithwaite, John, (1978 
PP.323-344). 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๑) หมายถึง การบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมให้กลับสู่
สภาพดีดังเดิม  
๒) เหยื่อได้รับการชดใช้ทดแทน เยียวยาความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยให้
กลับคืนมาอีกครั้ง 

อังคณา บุญสิทธิ์,ดร., ๒๕๕๘ 
หน้า ๒๙-๓๐). 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นวิธีการที่อยู่ในกระบวนทัศน์
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice paradigm) ซึ่ง
เป็นหลักสากล ตั้งอยู่บนหลักการต่อไปนี้  
๑) ความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทรที่มนุษย์พึงมีต่อกัน  
๒) การยอมรับอย่างให้เกียรติ (respect)  
๓) หลักประชาธิปไตย  

จุฑารัตน์ เอ้ืออ านว, (๒๕๕๓ 
หน้า ๓๑).    

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ภารกิจหลักของระบบยุติธรรม
ชุมชน มีจ านวน ๔ ขั้นตอน คือ  
๑) การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม 
๒) การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 
๓) การเยียวยาและเสริมพลัง 
๔) การรับรู้ผู้กระท าผิดกลับคืนสู่ชุมชน  

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, (๒๕๕๐ 
หน้า ๒๙-๓๐).    

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐ 
บทบาทของบุคลากร และของกระบวนการยุติธรรม ดังนี้  
๑) ลดทอนบทบาทของรัฐในการเข้าไปจัดการชุมชน 
๒) ยึดถือกฎเกณฑ์อันเดียวกันอย่างตายตัว 



๓๘ 
 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักศีล ๕ 
๒.๓.๑ ความหมายของศีล ๕ 

ศีล ๕ เป็นหลักข้อปฏิบัติตามพุทธศาสนา หมายถึง ข้อปฏิบัติเพ่ือการละเว้นจากการ
กระท าความชั่ว และควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ไม่ให้มุ่งร้ายหรือกระท าความรุนแรงต่อ
สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ โดยมีผลกระทบในทางเบียดเบียนและบีบคั้นผู้อ่ืนในทางร้าย มี ๕ ข้อ ได้แก่ 
(๑) เว้นจากท าลายชีวิต (๒) เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ (๓) เว้นจากประพฤติผิดในกาม (๔) เว้น
จากพูดเท็จ (๕) เว้นจากของมึนเมา  

“ศีล” (Morality)๓๐ ตามความหมายในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จุฬนิเทส ดังที่พระ
สารีบุตรได้กล่าวถึงศีลว่า “ศีล” หมายถึง การปฏิบัติของภิกษุที่มีความส ารวมในโอวาทปาฏิโมกข์ ถึง
พร้อมด้วยอาจาระ และโคจรเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบท
ทั้งหลาย ความส ารวม ความระวัง ความไม่ก้าวล่วง ในสิกขาบททั้งหลาย ซึ่งหมายถึงการส ารวมกาย 
วาจา ใจ 

“ศีล” (Morality)๓๑ ตามความหมายใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ศีล” คือ ข้อปฏิบัติที่ก าหนดการปฏิบัติทางกาย วาจาทางพระพุทธศาสนา 
เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ ความประพฤติท่ีดี 

“ศีล” (Morality)๓๒ ตามความหมายใน พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์
หมายถึง ความประพฤติดีทางกาย และวาจา หรือการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยให้ตั้งอยู่ใน
ความดีงาม  

รักษาปรกติตามระเบียบวินัยให้ปรกติ มีการงานที่สะอาดปราศจากโทษเป็นความสุจริต
ทางกาย และวาจาและอาชีพ 

เบญจศีล เบญจธรรม มีความหมายว่า “ศีลนั้นเป็นเหมือนบรรทัดส าหรับให้คนประพฤติ
ความดีให้คงที่เปรียบเหมือนผู้แรกจะเขียนหนังสือ ต้องอาศัยเส้นบรรทัดเป็นหลักไปตามนั้น หนังสือที่
เขียนจึงจะมีบรรทัดอันตรง ถ้าหาไม่ตัวหนังสือก็จะขึ้นคดลงดังงูเลื้อย เมื่อช านาญแล้ว ก็เขียนไปได้
โดยไม่ต้องมีบรรทัดฉันใด คนแรกประพฤติความดี ไม่ได้ถืออะไรไว้เป็นหลัก ใจไม่มั่นคงอาจเอนเอียง
ลงหาทุจริต แม้เพราะโมหะครอบง า เมื่อบ าเพ็ญศีลให้บริบูรณ์จนเป็นปกติมารยาทได้แล้วจึงประพฤติ
คุณธรรมอย่างอ่ืนก็มักยั่งยืนไม่ผันแปร”๓๓ 

                                                 
๓๐ ขุ.ปา. (ไทย) ๓๐/๙๒/๒๐. 
๓๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่น จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๐๓. 
๓๒ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ,์ ๒๕๓๑), หน้า ๒๙๒. 
๓๓ สมเด็ จพระมหาสมณเจ้ า  กรมพระยาว ชิรญาณวโรรส ,  เบญจศีลและเบญจธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒. 



๓๙ 
 

ศีล ๕๓๔ ความหมายของ ศีล ๕ ค าว่า ศีล นั้นมีค าแปล และความหมายหลายนัย 
ดังต่อไปนี้ คือ 

๑) ศีลมาจากค าว่า “สิระ” ซึ่งแปลว่า ศีรษะ หรือ ยอด เพราะผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นยอดคนนั้น 
แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สิน อ านาจ ความรู้ หรือความสามารถ เหนือกว่าผู้อ่ืน หากแต่อยู่ที่ความ
บริสุทธิ์ของศีล ซึ่งเป็นที่ยอมรับยกย่องของเหล่าบัณฑิตว่า ผู้มีศีลย่อมประเสริฐที่สุด  

๒) ศีล มาจากค าว่า“สีละ” ซึ่งแปลว่า ปกติ เพราะปกติของคนเรานั้น ย่อมรักชีวิตของตน 
และเห็นคุณค่าชีวิตของคนอ่ืนเมื่อมีความรู้สึกเช่นนี้ จึงยินดี ในการรักษาศีล เพราะไม่ปรารถนาจะ
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การรักษาศีล จึงเป็นการน าไปสู่ความเป็นคนที่ปกติสมบูรณ์  

๓) ศีล มาจากค าว่า “สีตะละ” ซึ่งแปลว่า เย็นเพราะผู้ที่รักษาศีล จะมี ความเย็นกายเย็น
ใจ ดุจดังบุคคลผู้อาบน้ าช าระกายหมดจดดีแล้วนั่งพักอยู่ ณ ร่มไม้ใหญ่ ความสงบเยือกเย็นนี้แม้ผู้ที่อยู่
ใกล้ก็จะรู้สึกปลอดภัยเย็นใจไปด้วย 

๔) ศีล มาจากค าว่า “สิวะ” ซึ่งแปลว่า ปลอดโปร่ง เพราะผู้ที่รักษาศีล ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ไม่ว่าจะนึกถึงการกระท าของตนเรื่องใด ก็ไม่มีสิ่งใดเป็นโทษไม่มีสิ่งใดเดือดร้อนกังวลใจจึงมีชีวิตที่
ปลอดโปร่งโล่งใจ และปลอดจากเวรภัย ทั้งหลาย  

ดังนั้น ศีล จึงเป็นคุณธรรม ที่ท าให้เข้าถึงความเป็นยอดคน มีความเป็นปกติ เป็นผู้ที่ 
เย็นกายเย็นใจและมีชีวิตที่ปลอดโปร่งปลอดภัยอยู่เสมอ 

ส าหรับความหมายที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนั้น พระสารบีตุรเถระ ได้กล่าวไว้
ว่า ศีล คือ “เจตนา” ความตั้งใจที่จะงดเว้นจากกายทุจริต ๓ (ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิด
ในกาม) และวจีทุจริต๔ (ไม่พูดเท็จ, ไม่พูดค าหยาบ, ไม่พูดส่อเสียด, ไม่พูดเพ้อเจ้อ)  

ศีลคือ “เจตสิก” หมายถึง การงดเว้นจากมโนทุจริต ๓  (ความโลภอยากได้ ของผู้อ่ืน , 
มีจิตคิดพยาบาท, มีความเห็นผิด) 

ศีล คือ ความส ารวมระวัง ปิดกั้นความชั่ว การไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม  
ศีล คือ ปกติของความเป็นมนุษย์  

 ศีล แปลว่า ปกติ ผู้ที่มีศีลจึงหมายถึงผู้ที่เป็นคนปกติ เป็นมนุษย์ที่ปกติ ความปกตินั้นเป็น
พ้ืนฐานของความสงบเรียบร้อยของทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต แต่เมื่อใดเกิดความไม่
ปกติขึ้นความยุ่งยาก ความเดือดร้อนหรือ เสียหายย่อมเกิดขึ้นตามมาถ้ามีความเป็นปกติการด าเนิน
ชีวิตก็มีแต่ความสงบสุข สังคมก็อยู่อย่างปกติเรียบร้อยแต่วันใดที่คนปกติกลายเป็นคนไม่ปกติไปเมื่อ
นั้น ความทุกข์ ความเดือดร้อนย่อมเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบุคคลที่อยู่รอบข้าง ศีล ๕ คือ ปกติของ
ความเป็นมนุษย์ หรือมนุษยธรรม คือธรรมที่ท าให้เป็นมนุษย์ ผู้ที่ผิดศีลก็ชื่อว่าเป็นคนที่ผิดปกติไปศีล 
๕ เป็นคุณธรรมพ้ืนฐาน เป็นเครื่องช่วยควบคุมกายวาจาของมนุษย์ ให้เรียบร้อย เพ่ือให้มนุษย์อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขพอสมควร หากมีผู้ใด ท าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อแล้ว ก็จะแสดง
พฤติกรรม หรือการกระท า ที่ผิดปกติของมนุษย์ออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเกิดความ
เดือดร้อน ทั้งต่อตนเองหมู่คณะ และสังคมส่วนรวม แม้ศีลจะมีหลายความหมายแต่ที่ส าคัญที่สุดคือ
เจตนา  
                                                 

๓๔ กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข, 
ฉบับท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๑๗-๑๘. 



๔๐ 
 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ศีล คือความตั้งใจที่จะงดเวน้จากความชั่ว ความทุจริต สิ่งที่ไม่ดี
ทุกประการการรักษาศีลจึงเป็นบุญกิริยาวัตถุ คือ วิธีการท าบุญอย่างหนึ่ง ได้ทั้งบุญจากการบ าเพ็ญ
มหาทานและบุญจากการรักษาศีลเพราะทุกครั้งที่เราตั้งใจ งดเว้นจากความชั่ว ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียน
ใคร ย่อมจะเกิดกระแสแห่งความดี เกิดความเมตตาขึ้นมาในใจ ที่เราเรียกว่ากระแสบุญอันเป็นเครื่อง
ช าระจิตใจของเรา ให้สะอาดบริสุทธิ์ การรักษาศีลจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้บริสุทธิ์  
 นอกจากนี้ ศีลยังเป็นคุณธรรมอันงามด้วยคุณลักษณะ ๒ ประการ คือเป็นคุณธรรมที่
รักษา กาย วาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นคุณธรรม อันจะน าไปสู่กุศลธรรมเบื้องสูง คือสมาธิ 
(Meditation) และปัญญาต่อไปหากรักษาศีลในข้อที่สูงยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่เป็นบุญ
อันยิ่งใหญ่ ที่สามารถช าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์  
 ศีล ความหมายในพจนานุกรมพุทธศาสนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า “ศีล หมายถึง 
การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย เป็นการรักษาปกติตามระเบียบวินัย หรือข้อปฏิบัติในการเว้นจาก
ความชั่ว (The Five Precepts of Morality) เดิมเรียกว่า “สิกขาบท ๕ “ เป็นข้อปฏิบัติใน 
การฝึกตน ใครปฏิบัติตามนี้เรียกว่า “มีศีลเบื้องต้น”๓๕  
 “ศีล” (Morality) ลักษณะของศีล ๕ หมายถึง ความส ารวมทางกายวาจา หรือแปลว่า 
ลักษณะความเป็นปรกติ คือ การไม่ประพฤติผิดทางกาย และวาจา เป็นความมีระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับส าหรับควบคุมประพฤติทางกายของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบาย ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ให้ห่างจากความชั่วร้าย
ทั้งหลาย การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างท าตามอ าเภอใจ ความขัดแย้ง 
และลักลั่นก็จะเกิดข้ึน ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มีความสงบสุข การงานที่ท าก็จะเสียผล๓๖  

“ศีล” ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า ศีลคือ เจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่ว หรือทุจริต ท่าน
พุทธโฆษะน าเอาค าของพระสารีบุตรปฏิสัมภิทามรรคมาอธิบาย คือ เจตนา, เจตสิก, ความระวัง และ
การไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม แล้วอธิบายว่า การงดเว้นจากกายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ ชื่อว่า เจตนาศีล 
การงดเว้นจากมโนทุจริต ๓ ชื่อว่า เจตสิกศีล ความระวังหรือสังวร นั้นท่านแบ่งเป็น ๕ คือ 

๑) ปาฏิโมกข์สังวร หมายถึง การส ารวมระวังในสิกขาบทตามภูมิชั้นของตน เช่น ศีล ๕ 
เป็นศีลปาฏิโมกข์ของอุบาสกอุบาสิกา เป็นต้น 

๒) สติสังวร ระวังกีดกันด้วยสติ 
๓) ขันติสังวร คือ ระวังกีดกันบาปด้วยญาณ คือ ความรู้เท่าทัน 
๔) วิริยะสังวร ระวังกีดกันบาปด้วยความเพียรพยายาม เพ่ือความเข้าใจเราพอก าหนดได้

ว่า ศีล คือเจตนาจะงดเว้นจากความชั่วและการงดเว้นจากความชั่ว  อย่างค าว่าศีลธรรม  
ศีล หมายถึงการเว้นชั่ว และธรรมหมายถึง การท าดี๓๗ 

                                                 
๓๕ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๐๖. 
๓๖ พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ , มงคลชีวิตฉบับธรรมทายาท, (กรุงเทพมหานคร : พุทธศาสตร์สากล, 

๒๕๓๓), หน้า ๗. 
๓๗ วสิน อินทสระ, สาระส าคัญแห่งวิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

บรรณาคาร, ๒๕๔๔), หน้า ๕-๖. 



๔๑ 
 

เบญจศีล๓๘ หมายถึง เจตนา หรือความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วทางกาย วาจา  
เรียกกันโดยทั่วไปว่า ศีล ๕ เรียกตามบทบญัญัติว่า “สิกขาบท ๕” มีองค์ประกอบ ๕ ประการ คือ 

๑) ปาณาติบาต ศีลข้อ ๑ มีองค์ประกอบองค์ ๕ ประการ คือ (๑) สัตว์นั้นมีชีวิต (๒) รู้ว่า
สัตว์นั้นมีชีวิต (๓) มีจิตคิดจะฆ่า (๔) ท าความเพียรเพื่อให้ตาย (๕) สัตว์ตายลงเพราะความเพียร 

๒) อทินนาทาน ศีลข้อที่ ๒ มีองค์ประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ คือ (๑) วัตถุสิ่งของนั้นมี
เจ้าของ (๒) รู้ว่าวัตถุสิ่งของนั้นมีเจ้าของ (๓) มีจิตคิดจะลักทรัพย์ (๔) ท าความเพียร เพ่ือลักทรัพย์นั้น 
(๕) ได้สิ่งของนั้นมาด้วยความเพียรนั้น 

๓) กาเมสุมิจฉาจารา ศีลข้อที ่๓ มีองค์ประกอบด้วยองค ์๔ ประการ คือ (๑) วัตถุที่ไม่ควร
เกี่ยวข้อง (๒) จิตคิดจะเสพในวัตถุนั้น (๓) ความพยายามเสพเมถุน (๔) มีความพอใจในการประกอบ
มรรค ซึ่งกันและกัน 

๔) มุสาวาทา ศีลข้อที ่๔ มีองค์ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ คือ (๑) สิ่งของหรือเรื่องราว
ที่ไม่เป็นจริง (๒) จิตคิดจะมุสา (๓) ความเพียรเพื่อมุสา (๔) คนอ่ืนเชื่อตามความท่ีมุสานั้น 

๕) สุราเมรัย ศีลข้อที่ ๕ มีองค์ประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ คือ (๑) ของที่ท าให้เมา 
มีสุรา เป็นต้น (๒) มีจิตคิดท่ีจะดื่ม (๓) พยายามที่จะดื่ม (๔) ดื่มให้ไหลล่วงล าคอลงไป 

สรุปได้ว่าศีล ๕ เป็นหลักข้อปฏิบัติตามพุทธศาสนา หมายถึง ข้อปฏิบัติเพ่ือการละเว้นจาก
การกระท าความชั่ว และควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ไม่ให้มุ่งร้ายหรือกระท าความรุนแรง
ความส ารวมทางกายวาจา หรือ ลักษณะความเป็นปรกติ คือ การไม่ประพฤติผิดทางกาย และวาจา 
เป็นความมีระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ มี ๕ ข้อ ได้แก่ (๑) เว้นจากท าลายชีวิต (๒) เว้นจากถือเอาของที่
เขามิได้ให ้(๓) เว้นจากประพฤติผิดในกาม (๔) เว้นจากพูดเท็จ (๕) เว้นจากของมึนเมา  

ตารางท่ี ๒.๘ ความหมายของศีล ๕  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ขุททกนิกายปาฎิกวรรค, 
(๒๕/๒๖๓/๓๒). 

ศีล ๕ ความหมายในพระสุตตันตปิฎก หมายถึง การปฏิบัติของภิกษุ
ที่มีความส ารวมในโอวาทปาฏิโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ และโคจร
เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบท
ทั้งหลาย ความส ารวม ความระวัง ความไม่ก้าวล่วง ในสิกขาบท
ทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงการส ารวมกาย วาจา ใจ 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๕๑ 
หน้า ๒๓๕). 

ศีล ๕ ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ศีล” คือ ข้อปฏิบัติที่ก าหนดการปฏิบัติทาง
กาย วาจาทางพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ ความประพฤติท่ีดี 

พระเทพเวที  
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), (๒๕๕๑ 
หน้า ๑๒๒-๑๒๕). 

ศีล ๕ ความหมายใน พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์
หมายถึง ความประพฤติดีทางกาย และวาจา หรือการรักษากายและ
วาจาให้เรียบร้อยให้ตั้งอยู่ในความดีงาม  

                                                 
๓๘ มหามงกุฏราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี แปล เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร :  

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๕๓.  



๔๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ ความหมายของศีล ๕ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 
(๒๕๔๖ หน้า ๖๑). 

เบญจศีล เบญจธรรม มีความหมายว่า “ศีลนั้นเป็นเหมือนบรรทัด
ส าหรับให้คนประพฤติความดีให้คงที่เปรียบเหมือนผู้แรกจะเขียน
หนังสือ ต้องอาศัยเส้นบรรทัดเป็นหลักไปตามนั้น หนังสือที่เขียนจึง
จะมีบรรทัดอันตรง ถ้าหาไม่ตัวหนังสือก็จะขึ้นคดลงดังงูเลื้อย เมื่อ
ช านาญแล้ว ก็เขียนไปได้โดยไม่ต้องมีบรรทัดฉันใด คนแรกประพฤติ
ความด ีไม่ได้ถืออะไรไว้เป็นหลัก ใจไม่มั่นคงอาจเอนเอียงลงหาทุจริต 
แม้เพราะโมหะครอบง า  เมื่อบ าเพ็ญศีลให้บริบูรณ์จนเป็นปกติ
มารยาทได้แล้วจึงประพฤติคุณธรรมอย่างอ่ืนมักยั่งยืนไม่ผันแปร” 

กรมการศาสนา, (๒๕๔๗ 
หน้า ๑๕๖). 

ศีล ๕ ค าว่า ศีล นั้นมีค าแปล และความหมายหลายนัย ดังต่อไปนี้  
๑) ศีลมาจากค าว่า “สิระ” ซึ่งแปลว่า ศีรษะ หรือ ยอด เพราะผู้ที่ได้
ชื่อว่าเป็นยอดคนนั้นแท้จริงอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของศีล ซึ่งเป็นที่
ยอมรับยกย่องของ เหล่าบัณฑิตว่า ผู้มีศีลย่อมประเสริฐที่สุด 
๒) ศีล มาจากค าว่า“สีละ” ซึ่งแปลว่า ปกติ ยินดี ในการรักษาศีล 
เพราะไม่ปรารถนาจะเบียดเบียนซึ่งกันและกัน การรักษาศีล จึงเป็น
การน าไปสู่ความเป็นคนที่ปกติสมบูรณ์ 
๓) ศีล มาจากค าว่า “สีตะละ” ซึ่งแปลว่า เย็น เพราะผู้ที่รักษาศีล จะ
มี ความเย็นกายเย็นใจ ดุจดังบุคคลผู้อาบน้ าช าระกายหมดจดดีแล้ว 
๔) ศีล มาจากค าว่า “สิวะ” ซึ่งแปลว่า ปลอดโปร่ง ผู้ที่รักษาศีล ย่อม
เป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดเป็นโทษ ไม่มีสิ่งใดเดือดร้อนกังวลใจ 

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 
(๒๕๔๘ หน้า ๒๒๖). 

ศีล ๕ หมายถึง การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย เป็นการรักษาปกติ
ตามระเบียบวินัย หรือข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว (The Five 
Precepts of Morality) เดิมเรียกว่า “สิกขาบท ๕ “ เป็นข้อปฏิบัติ
ในการฝึกตน ใครปฏิบัติตามนี้เรียกว่า “มีศีลเบื้องต้น”  

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ, 
(๒๕๕๑ หน้า ๑๕-๑๖). 

ศีล ๕ หมายถึง ความส ารวมทางกายวาจา หรือแปลว่า ลักษณะ
ความเป็นปรกติ คือ การไม่ประพฤติผิดทางกาย และวาจา เป็นความ
มีระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับส าหรับควบคุมประพฤติทางกาย
ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

๒.๓.๒ องค์ประกอบของศีล ๕ 

ศีล หมายถึง ข้อก าหนดขั้นต้นที่ใช้ส าหรับควบคุมความประพฤติหรือพฤติกรรมของมนุษย์
ในสังคมให้ด าเนินชีวิตไปอย่างปกติสุข กลมกลืนไปกับปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้มนุษย์
ส ารวมกาย วาจา ไม่ให้ล่วงเกินตนเองและคนอื่น และเม่ือมนุษย์เราได้ประพฤติหรือปฏิบัติตามสังคมก็
จะสงบสุข องค์ประกอบของศีล ๕ ได้แก่ 



๔๓ 
 

๑) ปาณาติปาตา เวรมณี แปลว่า เจตนางดเว้นการท าลายชีวิตสัตว์ รวมไปถึงการฆ่า 
การท าร้ายร่างกายและการทรกรรม ค าว่า “สัตว์” ในที่นี้ ประสงค์เอาทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานที่ยัง
เป็นอยู่ มนุษย์ไม่เลือกว่าผู้ชายหรือผู้หญิง จะอยู่ในวัยใดก็ตาม จนถึงที่ยังอยู่ในครรภ์ก็ตามจะใหญ่หรือ
จะเล็กก็ตาม ได้ชื่อว่าสัตว์ในที่นี้ทั้งหมด เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายของการฆ่า การท าร้ายร่างกาย 
และการทรกรรมจะได้อธิบายดังนี้ 

(๑) การฆ่า หมายถึง การท าให้ตาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก็ตามรวมไป
ถึงการฆ่าด้วยตนเอง หรือให้ผู้อ่ืนท า ถือว่าผิดศีลทั้งสิ้นและมีโทษทางบ้านเมืองด้วย จะบาปมากบาป
น้อยนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและชนิดของมนุษย์และสัตว์ที่ฆ่า ถ้าหากว่าฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีคุณมากก็จะ
มีบาปมาก หากว่าฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีคุณน้อยก็มีบาปน้อย แต่ทั้งนี้แล้วแต่เจตนาของผู้กระท าด้วย 
และการฆ่านั้นก็มีอยู่ ๒ ประเภท คือ ฆ่าโดยจงใจ และฆ่าโดยไม่จงใจ 

ฆ่าโดยจงใจ หมายความว่า คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะฆ่า เช่น ฆ่าคู่อริ 
ฆ่าโดยไม่จงใจ หมายความว่า ไม่ได้คิดไว้ก่อน แต่บังเอิญเรื่องเกิดขึ้น เช่น ฆ่าเพราะ

เกิดบันดาลโทสะ 
(๒) การท าร้ายร่างกาย คือการท าให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัส ยังทุกข์ให้เกิดแก่

ผู้ถูกท าร้าย 
(๓) การทรกรรม หมายถึง การใช้งานเกินก าลัง การกักขัง การน าสัตว์ไปโดยวิธีทรมาน 

การผลาญสัตว์ เช่น ชนโค ชนกระบือ ตีไก ่ยั่วให้ต่อสู้กันเพื่อความสนุกสนาน๓๙ 
๒) อทินนาทานา เวรมณี แปลว่า เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วย

อาการขโมย คือไม่เบียดบังด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของผู้อ่ืนไม่อนุญาตด้วยทางกาย หรือทางวาจา
อันเจ้าของไม่ได้ยกให้เป็นสิทธิ์ขาด เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น ในที่นี้จะอธิบายกิริยาที่ห้ามท าในศีลข้อ ๒ มี
อยู่ ๓ ประการ คือ 

(๑) โจรกรรม ประพฤติเป็นโจร หมายถึง กิริยาที่ถือเอาสิ่งของที่ไม่มีผู้ให้ด้วยอาการ
เป็นโจร ๑๔ ลักษณะคือ ๑) ลัก ถือเอาทรัพย์เมื่อเจ้าของไม่เห็น ที่เรียกว่า ขโมย และตัดช่อง ย่องเบา 
๒) ฉก ชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของ ที่เรียกว่า ตีชิง วิ่งราว ๓) กรรโชก ขู่ให้เขากลัวแล้วให้ทรัพย์ ที่
เรียกว่า จี้ ในปัจจุบัน ๔) ปล้น รวมหัวกันหลายคน มีศรัตราอาวุธเข้าแย้งทรัพย์ ๕) ตู่ อ้างหลักฐาน 
พยานเท็จ หักล้างกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืน เช่น ที่ดิน ซึ่งไม่อยู่ในปกครองของตน ๖) ฉ้อ โกงเอาทรัพย์ของ
ผู้อื่นที่ตนปกครอง เช่น โกงของฝาก โกงดินที่ตนอยู่อาศัย ๗) หลอก ปั้นเรื่องให้เขาเชื่อแล้วให้ทรัพย์ 
๘) ลวง ใช้เล่ห์เอาทรัพย์ด้วยเครื่องมือลวง เช่น โกงตาชั่ง ๙) ปลอมท าหรือใช้ของปลอม เช่น ธนบัตร
ปลอม ยาปลอม ๑๐) ตระบัดยืมของคนอ่ืนมาใช้แล้ว ยึดเอาเสียกู้หนี้แล้วไม่ใช้ดอกและต้น  
๑๑) เบียดบังกินเศษกินเลย เช่นเลี้ยงสัตว์ กินค่าอาหารสัตว์ ๑๒) สับเปลี่ยน แอบสลับเอาของผู้อ่ืน 
ซึ่งมีค่าสูงกว่า ๑๓) ลักลอบหลบหนีภาษีของหลวงหรือลอบน าสิ่งที่ต้องห้าม เช่น เหล้าเถื่อน เข้ามาใน
ประเทศ ๑๔) ยักยอก ได้แก่การใช้อ านาจหน้าที่จ าหน่ายทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบ๔๐ 
 

                                                 
๓๙ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม, หน้า ๘. 
๔๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗. 



๔๔ 
 

(๒) อนุโลมโจรกรรม หมายถึง กิริยาที่อุดหนุนโจรกรรม หรือ สมโจร หรือสนับสนุนผู้
ประพฤติผิดศีลธรรม ซึ่งรวมไปถึงการปอกลอก ลวง โดยการคบกับผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์ด้วยอาการไม่
ซื่อสัตว์ มุ่งจะเอาประโยชน์ของเขาฝ่ายเดียว และรับสินบนของผู้อ่ืนเพ่ือกระท าในทางที่ผิดกฎหมาย
หรือผิดศีลธรรม 

(๓) ฉายาโจรกรรม หมายถึง การกระท าทรัพย์พัสดุของผู้อ่ืนให้สูญหรือเป็นสินใช้ตก
อยู่แก่ตน ผลาญคือท าอันตรายแก่ทรัพย์พัสดุ หรือหยิบฉวยทรัพย์พัสดุของผู้อ่ืนมาด้วยความมักง่าย 
โดยคิดว่าเจ้าคงไม่ว่าอะไร เช่น ๑) ผลาญ ท าลายทรัพย์ผู้อ่ืนให้เสียหาย (ไม่เอามาเป็นของตน) เช่น 
เผาบ้านเรือน ๒) หยิบฉวย ถือวิสาสะเกินขอบเขต เช่น ลูกหลานเอาของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย โดยไม่ได้
รับอนุญาต หรือถือเอาญาติมิตรมากกว่าที่เขาอนุญาตให้ เอาโดยไม่ต้องซื้อขอ ทั้ง ๒ อย่างนี้ ศีลไม่
ขาด แต่ท าให้ด่างพร้อย 

๓) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง การงดเว้นจากประพฤติผิดในกามทั้งหลาย กาม
ในที่นี้หมายถึงกิริยาที่รักใคร่กันในทางประเวณี หมายความว่างดเว้นจากความประพฤติในการที่จะ
ล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อ่ืน เพ่ือให้มนุษย์สร้างความสามัคคีไม่แตกร้าวกัน รักษาสายโลหิตวงศ์ตระกูล
ของตน ไม่ส าส่อนกันเยี่ยงอย่างสัตว์เดียรัจฉาน หรือผู้มักมากในกาม 

ข้อห้ามส าหรับหญิงและชาย มิให้ประพฤติผิด มีดังนี้ 
ก. หญิงที่ต้องห้ามส าหรับผู้ชาย มี ๓ จ าพวก คือ 

๑) หญิงมีสามี ได้แก่หญิงที่แต่งงานกับชาย หรือไม่ได้แต่งงาน แต่อยู่กินด้วยกันกับ
ชายอย่างเปิดเผย หรือหญิงที่รับสิ่งของมีทรัพย์เป็นต้นของชายแล้วและยอมอยู่กับเขาหรือหญิงที่ชาย
เลี้ยงไว้เป็นภรรยา 

๒) หญิงที่มีญาติปกครอง ได้แก่หญิงที่มีมารดาบิดา ญาติ พิทักษ์รักษาอยู่ คือยังไม่
เป็นคู่ครองของใคร 

๓) หญิงที่จารีตรักษา ได้แก่หญิงที่มีศีลธรรมหรือจารีตประเพณีคุ้มครอง เช่น 
นักบวช หญิงที่กฎหมายบ้านเมืองห้าม  และหญิงที่เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน 

ข. ชายที่ต้องห้ามส าหรับหญิงมี ๒ จ าพวก คือ 
๑) ชายอื่นทุกคน นอกจากสามีของตน ส าหรับหญิงมีสามี 
๒) ชายที่จารีตต้องห้าม เช่น ภิกษุ สามเณร และนักบวชต่างศาสนาส าหรับหญิงทุก

ประเภท  
การล่วงเกินในขอบเขตของความเป็นสามี – ภรรยา ที่เป็นไปทางกาย ในการประพฤติล่วง

ละเมิดทางเพศ จะมีโทษมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับคุณความดีของผู้ที่ถูกละเมิด ความแรงของกิเลส
และความพยายาม เช่น ผู้ถูกละเมิดประกอบคุณความดีมาก ย่อมมีโทษมาก ถ้าประกอบด้วยคุณน้อย 
ย่อมมีโทษน้อย ถ้ามีความพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่มีความพยายามมากก็มีโทษมาก มีความ
พยายามน้อยก็มีโทษน้อย 

๔) มุสาวาทา เวรมณี แปลว่า การงดเว้นจากการพูดเท็จ คือการงดเว้นจากการพูดที่
บิดเบือนจากความจริง โดยจงใจให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าเป็นเช่นนั้น เช่น แสดงพยานหลักฐานเท็จ มี  
ข้อห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) มุสาวาท หมายถึง การพูดเท็จ และมีองค์ประกอบอยู่ ๗ ประการคือ 



๔๕ 
 

๑) ปด ได้แก่การโกหกชัดๆ เช่น ไม่รู้ว่ารู้ ไม่เห็นว่าเห็น ไม่มีว่ามี  
๒) ทนสาบาน คือ ทนสาบานเพ่ือให้คนอ่ืนหลงเชื่อว่าตนเองไม่ได้เป็นเช่นนั้นจะ

เป็นด้วยวิธีแช่งตัวเองหรือด้วยวิธีนั่งนิ่ง เมื่อถูกถามก็จัดเป็นทนสาบาน 
๓) ท าเล่ห์กะเท่ห์ ได้แก่การอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์เกินความจริง เช่น อวดวิเศษ

เรื่องใบ้หวยโดยไม่รู้จริงเห็นจริง  
๔) มายา แสดงอาการหลอกคนอื่น เช่น ไม่เจ็บท าเป็นเจ็บ เจ็บน้อยท าเป็นเจ็บมาก 
๕) ท าเลศ คือ ใจอยากจะพูดเท็จ แต่พูดเล่นส านวน พูดคลุมเครือให้ผู้ฟังคิดผิดไป

เอง เช่น เห็นขโมยวิ่งผ่านหน้าไป ไม่อยากบอกให้ผู้ตามจับทราบว่าตนเห็นจึงย้ายที่ยืนหรือที่นั่งไปเมื่อ
ถูกถาม ก็พูดเล่นส านวนว่าอยู่ที่นี่ไม่เห็น อย่างนี้เรียกว่าท าเลศ 

๖) เสริมความเรื่องเล็ก แต่พูดให้คนฟังเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ เช่น เห็นไฟก้นบุหรี่
ไหม้หญ้าแห้งก็ตะโกนเสียงดังว่า ไฟๆ เพ่ือให้คนแตกตื่นตกใจ เป็นต้น โฆษณาสินค้า พรรณนา
สรรพคุณจนเกินความจริงก็จัดเข้าข้อนี้ 

๗) อ าความ ตรงกันข้ามกับเสริมความ คือ เรื่องใหญ่ แต่พูดให้เป็นเรื่องเล็ก หรือ
ปิดบังอ าพรางไว้ไม่พูด ไม่รายงานต่อผู้มีหน้าที่รับทราบ 

(๒) อนุโลมมุสา ได้แก่ การพูดไม่จริง แต่พูดไปโดยไม่หวังจะให้ผู้อ่ืนฟังเชื่อตาม เช่น
การพูดประชดประชัน 

(๓) ปฏิสสวะ ได้แก่ การรับค าของคนอ่ืน ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ แต่ภายหลังกลับใจไม่ท า
ตามท่ีรับค านั้น โดยที่ตนยังพอท าตามค านั้นได้อยู่ มี อย่าง คือ 

๑) ผิดสัญญา สัญญาว่าจะท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่กลับไม่ท าภายหลัง 
๒) เสียสัตย์ ให้สัตย์ปฏิญาณไว้แล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตาม 
๓) คืนค า รับปากว่าจะไป แต่กลับใจภายหลังไม่ไป๔๑ 

การแสดงออกทางกิริยาอาการที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิด เช่น สร้างหลักฐานเท็จ ปลอม
แปลงเอกสารหรือหลักฐาน การพูดให้ผู้อื่นเชื่อในถ่อยค าเท็จ สิ่งที่กล่าวมานี้จะมีโทษมากหรือโทษน้อย
นั้นก็แล้วแต่ประโยชน์ที่จะถูกตัดรอน เช่น คนที่ไม่ให้ของของตนก็พูดไปว่า ไม่มี ก็ยังมีโทษน้อย แต่ถ้า
เป็นพยานเท็จก็จะมีโทษมาก 

๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี แปลว่า การงดเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท ได้แก่ น้ าเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นสิ่งที่ท าให้เสีย
สติสัมปชัญญะไป พระพุทธเจ้าจึงตรัสโทษแห่งการดื่มสุราเมรัยไว้ ๖ ประการไว้ในทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค สิงคาลสูตรว่า 

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ าเมาคือ สุราและเมรัย อัน 
เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการนี้ คือ ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพ่ึงเห็นเอง ๑ ก่อการทะเลาะ
วิวาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโลก ๑ เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ๑ เป็นเหตุ ๖ ไม่รู้จักความละอาย ๑ มีบทที่ ๖ 
คือ เป็นเหตุถอนก าลัง ปัญญา ๑  

                                                 
๔๑ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม, หน้า ๑๘. 



๔๖ 
 

ดูกรคฤหบดีบุตรโทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ าเมาคือ สุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แล” 

การดื่มน าเมาและเสพสิ่งเสพติดนอกจากจะมีโทษต่อร่างกายแล้ว ยังบั่นทอนสติปัญญา 
อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่นการฆาตกรรม ฉกชิ่งวิ่งราว อาชญากรรมทางเพศ การหลอกลวง  
ต้มตุ๋น และอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อตนเองและสังคมโดยส่วนร่วม 

ศีล ๕๔๒ ก็คือ การประพฤติชอบที่เป็นกุศล คือการไม่ล่วงละเมิดทางกาย วาจา  
มีดังต่อไปนี้ คือ 

๑) ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ความประพฤติหรือการ
ด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน  แต่เป็นผู้มีใจประกอบด้วยเมตตา
กรุณา มีความรักความหวังดีต่อกันเป็นพ้ืนฐาน 

๒) อทินนาทานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้
ด้วยอาการแห่งการขโมย มีความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของคนโดยไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน และ
ไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืน ด้วยการลักขโมย เป็นต้น แต่เป็นการด าเนินชีวิตโดยสุจริตยุติธรรม หา
เลี้ยงชีพโดยชอบ เรียกว่า สัมมาอาชีวะ 

๓) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามซึ่งเป็น
ความประพฤติ หรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางคู่ครอง ไม่ละเมิดสิทธิ์ 
ในบุคคลผู้เป็นที่รักของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่ผิดประเวณีทางเพศ ไม่ประพฤตินอกใจคู่ครองของตนเองมีใจ
มั่นคงในคู่ครองของตน สามารถควบคุมอารมณ์ในเรื่องเพศได้ 

๔) มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ คือ มีความประพฤติหรือ 
การด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวาจาที่เป็นเท็จหลอกลวง  อันเป็นสาเหตุตัดรอน 
หรือท าลายประโยชน์ของผู้อ่ืนแต่มีความซื่อสัตย์ มีสัจจะ รักษาสัจจะ พูดแต่ค าจริง ค ามีประโยชน์ 
ค าสมานฉันท์สามัคคี เป็นต้น 

๕) สุราเมรยมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากของมึนเมาคือ สุรา
เมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ ความประพฤติ หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการด้วยการ
ดื่ม การสูบ ฉีด สิ่งที่เป็นพิษให้โทษแก่ร่างกาย คือเป็นยาเสพติดทุกประเภท อันเป็นเหตุให้เกิดความ
ประมาทพลาดพลั้ง เกิดความมัวเมา เสียสติสัมปชัญญะ และท าให้เสียคุณภาพความเป็นคน แต่มีสติ
ระวังตัวมิให้ติดสิ่งเสพติดเหล่านั้นๆ ทั้งสามารถควบคุมจิตใจ ควบคุมอารมณ์มิให้ตกเป็นทาสของ 
สิ่งเสพติดทั้งหลายด้วย 

สรุปได้ว่าองค์ประกอบของศีล ๕ หมายถึง ข้อก าหนดขั้นต้นที่ใช้ส าหรับควบคุมความ
ประพฤติหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมให้ด าเนินชีวิตไปอย่างปกติสุข  กลมกลืนไปกับปัจจัยทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้มนุษย์ส าได้รวมกาย วาจา ไม่ให้ล่วงเกินตนเองและคนอ่ืน และเมื่อ
มนุษย์เราได้ประพฤติหรือปฏิบัติตามสังคมก็จะสงบสุข หรือหลักการประพฤติชอบที่เป็นกุศล คือการ
ไม่ล่วงละเมิดทางกาย วาจา มี ๕ ประการ คือ (๑) ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ (๒) อทินนาทานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ 
                                                 

๔๒ ไสว มาลาทอง, การศึกษาจริยธรรม ส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครอง 
และประชาชนผู้สนใจทั่วไป, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๙-๑๑๒. 



๔๗ 
 

(๓) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม (๔) มุสาวาทา 
เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ (๕) สุราเมรยมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง 
เจตนางดเว้นจากของมึนเมาคือ สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 

ตารางท่ี ๒.๙ องค์ประกอบของศีล ๕  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระยาวชิรญาณวโรรส, 
(๒๕๔๑ หน้า ๒๖). 

ศีล ๕ หมายถึง ข้อก าหนดขั้นต้นที่ใช้ส าหรับควบคุมความประพฤติ
ของมนุษย์ในสังคมให้ด าเนินชีวิตไปอย่างปกติสุขประกอบด้วย 
๑) ปาณาติปาตา เวรมณี แปลว่า เจตนางดเว้นการท าลายชีวิตสัตว์ 
รวมไปถึงการฆ่า การท าร้ายร่างกายและการทรกรรม 
๒) อทินนาทานา เวรมณี แปลว่า เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมย คือไม่เบียดบังด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
สิ่งของผู้อ่ืนไม่อนุญาตด้วยทางกาย หรือทางวาจา 
๓) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง การงดเว้นจากประพฤติผิดใน
กามทั้งหลาย กามในที่นี้หมายถึงกิริยาที่รักใคร่กันในทางประเวณี 
๔) มุสาวาทา เวรมณี แปลว่า การงดเว้นจากการพูดเท็จ คือการงด
เว้นจากการพูดท่ีบิดเบือนจากความจริง โดยจงใจให้ผู้อื่นเข้าใจผิด 
๕) สุราเมรยมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี แปลว่า การงดเว้นจากเหตุ
เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ได้แก่ น้ าเมา 

ไสว มาลาทอง, (๒๕๔๙ หน้า 
๒๗). 

ศีล ๕ คือ การประพฤติชอบที่เป็นกุศล คือการไม่ล่วงละเมิดทางกาย 
วาจา มีดังต่อไปนี้ คือ 
๑) ปาณาติปาตา เวรมณ ีหมายถึง เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์  
๒) อทินนาทานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ 
๓) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม 
๔) มุสาวาทา เวรมณ ีหมายถึง เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ  
๕) สุราเมรยมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง เจตนางดเว้นจาก
ของมึนเมาคือ สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท  

๒.๓.๓ อานิสงสของการรักษาศีล ๕  

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาฏลิคามใน มหา
ปรินิพพานสูตร๔๓ ว่ามี ๕ ประการ คือ 

                                                 
๔๓ มหาปรินิพพานสูตร, ทีฆนิกาย มหาวรรค, อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html [๒๗ มิ.ย ๒๕๕๙]. 



๔๘ 
 

๑) ย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติมากมาย หมายความว่า ศีล ย่อมท าให้ผู้รักษาได้โภคทรัพย์
ประการหนึ่ง และใช้ได้อย่างเต็มที่อีกประการหนึ่ง 

ศีลท าให้เกิดโภคทรัพย์ได้อย่างไร เราจะสังเกตเห็นได้โดยทั่วไป จากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐบาล และเอกชน ล้วนต้องการบุคลากรที่มีคุณธรรมทั้งสิ้น ดังนั้นในการสมัครเข้าท างานหรื อ
แต่งตั้งบุคลากร ประจ าต าแหน่งต่างๆ ผู้มีศีลสมบูรณ์ย่อมได้รับการพิจารณาก่อน เพราะเหตุแห่งศีลใน
ตัวเขา ท าให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจ อันเนื่องจากความประพฤติ และการแสดงออกอัน
ดีงาม สม่ าเสมอ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงาน 

บิดามารดาที่มีโภคทรัพย์สมบัติ เมื่อถึงคราวที่จะมอบทรัพย์ให้แก่บุตรหลาน ย่อมต้อง
พิจารณา เลือกสรร ผู้ที่ประพฤติตัวดี มีศีล มีธรรม เพ่ือความมั่นใจว่าผู้นั้นจะสามารถรักษาทรัพย์
สมบัติที่มอบให้ได้ และสามารถใช้ทรัพย์นั้นไปเพ่ือท าประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะถ้าบิดามารดา
เป็นชาวพุทธ ย่อม ปรารถนาให้บุตรหลานน าทรัพย์นั้นไปสร้างบุญกุศล เพ่ืออุทิศบุญกุศลนั้นแก่ตนใน
โลกหน้า 

ศีลท าให้ใช้ทรัพย์ได้เต็มที่คืออย่างไร ทรัพย์ที่เราได้มาด้วยความทุจริต ย่อมก่อให้เกิด
ความไม่สบายใจ ทุกครั้งที่ได้ใช้ หรือเมื่อได้นึกถึง คนโบราณมักกล่าวว่า สิ่งของที่ได้มาโดยไม่ชอบ
ธรรมเปรียบเสมือนมีผีสิง ทั้งนี้เพราะเจ้าของจะหวาดผวาทุกครั้งที่ได้เห็นทรัพย์สินที่ตนได้มาโดย
ทุจริต ส่วนผู้ที่ได้ทรัพย์มาด้วยความสุจริต ย่อมภาคภูมิใจในทรัพย์ที่ตนหามาได้ เมื่อจะใช้ทรัพย์ ย่อม
ใช้โดยปราศจากความหวาดระแวง      

๒) กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรขจายไป หมายความว่า บุคคลรอบข้างย่อมเห็นความ
ประพฤติ อันดีงามของคนมีศีล คนมีศีลจึงเป็นที่รัก ที่พอใจของบุคคลรอบข้าง เขาเหล่านั้นกล่าวถึง 
ย่อมกล่าวแต่สิ่ง ดีงาม และความประทับใจที่ได้รับ ความดีนี้เองย่อมเป็นที่แพร่หลายออกไป ดังที่พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “กลิ่นกฤษณาและกลิ่นจันทน์ ยังหอมน้อยกว่า กลิ่นหอมของผู้มีศีล ซึ่งหอมฟุ้ง
ขจรไกลถึงปวงเทพไทเทวา และมนุษย์ทั้งหลาย”๔๔

 

๓) มีความองอาจเม่ือไปสู่ชุมชนใดๆ หมายความว่าผู้มีศีลย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ มีความ
ภาคภูมิใจ ในความดีของตน มีใจเป็นปกติ ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครรู้กรรมชั่วของตน เพราะ
รักษาศีลมาเป็นอย่างดี คนมีศีลใครก็ชอบ จะเข้าไปสู่ที่ชุมชนใดก็ตาม ย่อมมีความอาจหาญเข้าไป 

๔) ไม่เป็นผู้หลงตาย หมายความว่า คนมีศีลย่อมมีสติสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการได้ฝึก
สติอยู่เสมอๆ เพราะเมื่อจะกระท าสิ่งใดก็ตาม ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ผิดศีล ครั้นเมื่อถึงคราวที่หมด
บุญ หมดอายุขัย ก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไป ย่อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพราะได้ฝึกมาอย่างดีแล้ว ทั้ง
ยังเห็นการกระท าอัน ดีงามจากการรักษาศีลของตน ย่อมปลื้มปีติใจ 

๕) เม่ือแตกกายท าลายขันธ์ ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป หมายความว่า เมื่อถึงคราวที่ต้องลา
จากโลกนี้ไป หลับตาลงครั้งใดก็จะเห็นคตินิมิต (ภาพท่ีเป็นเครื่องหมายของภพภูมิที่จะต้องไปเกิดใหม่) 
และกรรมทีด่ีงามของตน ท าให้จิตผ่องใส ย่อมไปสู่โลกหน้าในภพภูมิอันเป็นสุข คือ สุคติภูมิ ดังที่พระผู้

                                                 
๔๔ อรรถกถาขุททกนิกาย ฉักกนิบาตชาดก ตุณฑิลชาดก, อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕, [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html [๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html


๔๙ 
 

มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสีลวีมังสชาดก๔๕ ว่า ศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแล้ว ย่อมน าความสุขในภพหน้ามา
ให้ได ้ 

ตามหลักของพระพุทธศาสนา “ศีล” (Morality) คือ การควบคุมรักษาอาการที่ 
แสดงออกทางกาย ทางวาจาใหเปนปกติเรียบรอย ไมสรางความเดือดรอนใหแกตนเอง และ สังคม 
สวนรวม คือ ไมท าตัวเปนพิษเปนภัยตอสังคม และสิ่งแวดลอม กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปน คนมีศีลธรรม 
หรือมนุษยธรรม มีธรรมคุณเปนสมบัติ มีความสมบูรณแหงศีล คือ ความไมลวงละเมิดทางกาย ความ
ไมลวงละเมิดทางวาจา ความไมลวงละเมิดทางกาย และวาจา นี้ เรียกวาความสมบูรณแหงศีล ศีล
สังวรแมทั้งหมดก็เรียกวา ความสมบูรณแหงศีล๔๖  

อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕๔๗ 
๑) อานิสงส ผู้รักษาศีลขอที่ ๑  
คือ การไม ท าปาณาติบาตย อมได รับอานิสงส ถึง ๒๓ ประการ มีดังต อไปนี้  คือ  

(๑) บริบูรณดวยอวัยวะ คือไมพิกลพิการ (๒) มีกายสูง และสมสวน (๓) สมบูรณดวยความคลองแคลว 
(๔) เปนผูมีเทาประดิษฐานลงดวยดี (๕) เปนผูสดใสรุงเรือง (๖) เปนคนสะอาด (๗) เปนคนออนโยน 
(๘) เปนคนมีความสุข (๙) เปนคนแกลวกลา (๑๐) เปนคนมีก าลังมาก (๑๑) มีถอยค าสละสลวยเพราะ
พริ้ง (๑๒) มีบริวารมิไดพลัดพรากจากตน (๑๓) เปนคนไมสะดุ งตกใจกลัว (๑๔) ขาศึกศัตรู 
ท าร ายมิได (๑๕) ไมตายดวยความเพียรของผู อ่ืน (๑๖) มีบริวารหาที่สุดมิได (๑๗) รูปสวย  
(๑๘) ทรวดทรงสมสวน (๑๙) ปวยไขนอย (๒๐) ไมมีเรื่องเสียใจ (๒๑) เปนที่รักของชาวโลก (๒๒) ไม
พลัดพรากจากสิ่งที่รัก (๒๓) มีอายุยืน  

๒) อานิสงส์ ผูรักษาศีลขอที่ ๒  
คือ อทินนาทาน ผู รักษายอมไดรับอานิสงสถึง ๑๑ ประการ คือ (๑) มีทรัพยมาก  

(๒) มีทรัพยไดงาย (๓) ไดโภคทรัพยไมสิ้นสุด (๔) โภคทรัพยที่ยังไมไดก็ยอมได (๕) โภคทรัพยที่ไดไว
แลวก็ยั่งยืน  (๖) หาสิ่งที่ปรารถนาไดอยางรวดเร็ว (๗) สมบัติปราศจากภัยพิบัติตางๆ (๘) หาทรัพยได
โดยไมถูกแบง (๙) ไดโลกุตระทรัพย (๑๐) ไมเคยรู ไมเคยไดยินค าวาไมมี (๑๑) อยูที่ไหนก็เปนสุข  

๓) อานิสงส์ ผูรักษาศีลขอ ๓  
คือ ไมท าชูกับคูครองของผูอ่ืน ไดรับอานิสงสผล ถึง ๒๐ ประการ คือ (๑) ไมมีขาศึกศัตรู 

(๒) เปนที่รักแหงชนทั่วไป (๓) หาเครื่องอุปโภค บริโภค ไดงาย (๔) หลับก็เปนสุข (๕) ตื่นก็เปนสุข  
(๖) พนภัยในอบาย (๗) ไมตองเกิดเปนหญิงหรือกะเทยอีก (๘) ไมโกรธงาย (๙) ท าอะไรก็ท าได โดย
เรียบรอย (๑๐) ท าอะไรก็ท าโดยเปดเผย (๑๑) คอไมตก คือมีสงา (๑๒) หนาไมกม คือมีอ านาจ  

                                                 
๔๕ อรรถกถาขุททกนิกาย จตุกกนิบาตชาดก สีลวีมังสชาดก , อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕, 

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html [๒๗ มิ.ย. 
๒๕๕๙]. 

๔๖ อภิ.สฺง. (ไทย) ๓๔/๑๓๗๐/๓๔๑. 
๔๗ อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.dmc.tv/pages/prayingv

อานิสงส์ของการรักษาศีล.html [๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 

http://www.dmc.tv/articles/jataka.html
http://www.dmc.tv/pages/praying/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%205.html


๕๐ 
 

(๑๓) มีแตเพ่ือนรัก (๑๔) มีอินทรีย ๕ บริบูรณ (๑๕) มีลักษณะบริบูรณ (๑๖) ไมมีใครรังเกียจ  
(๑๗) ไมตองเหน็ดเหนื่อยหากินงาย (๑๘) อยูที่ไหนก็เปนสุข (๑๙) ไมตองกลัวภัยจากใคร (๒๐) ไม่ 
คอยพลัดพรากจากของที่รัก  

๔) อานิสงส ผูรักษาศีลขอที่ ๔  
คือ เวนจาการพูดปด พูดหลอกลวง ปลิ้นปลอน ยอมไดรับอานิสงส ๑๔ ประการ คือ (๑) 

มีอินทรีย ๕ ผองใส (๒) มีวาจาไพเราะสละสลวย (๓) มีไรฟนอันเสมอชิดบริสุทธิ์ (๔) ไมอวนเกินไป 
(๕) ไมผอมเกินไป (๖) ไมต่ าเกินไป (๗) ไดแต่สัมผัสอันเปนสุข (๘) ไมสูงเกินไป (๙) ปากหอมเหมือน
ดอกบัว (๑๐) มีบริวารลวนแตขยันขันแข็ง (๑๑) มีถอยค าที่บุคคลเชื่อได (๑๒) ลิ้นแดงออน 
เปนกลีบดอกบัว (๑๓) ใจไมฟุงซาน (๑๔) ไมเปนอางไมเปนใบ  

๕) อานิสงส์ ผูรักษาศีลข้อที่ ๕  
คือ เวนจากการเสพสุราเมรัย สารเสพติดทุกชนิด ยอมไดรับอานิสงส ๓๕ ประการ คือ 

(๑) รูกิจอดีต อนาคต ปจจุบันไดรวดเร็ว (๒) มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ (๓) ไมเปนบา (๔) มีความรูมาก  
(๕) ไมหวั่นไหว (๖) ไมงุนงง ไมเซอะ (๗) ไมเปนบาใบ (๘) ไมมัวเมา (๙) ไมประมาท (๑๐) ไมหลงใหล 
(๑๑) ไมหวาดสะดุงกลัว (๑๒) ไมมีความร าคาญ (๑๓) ไมมีใครริษยา (๑๔) มีความขวนขวายนอย 
(๑๕) มีแตความสุข (๑๖) มีแตคนนับถือย าเกรง (๑๗) พูดแตค าสัตย (๑๘) ไมสอเสียดใครไมมีใคร 
สอเสียด (๑๙) ไมพูดหยาบ ใครไมพูดหยาบดวย (๒๐) ไมพูดเลนโปรยประโยชน (๒๑) ไมเกียจคราน 

ทุกคืนวัน  (๒๒) มีความกตัญ  ู (๒๓) มีกตเวที (๒๔) ไมตระหนี่ (๒๕) รูเฉลี่ยเจือจาน 
(๒๖) มีศีลบริสุทธิ์ (๒๗) ซื่อตรง (๒๘) ไมโกรธใคร (๒๙) มีใจละอายแกบาป (๓๐) รูจักกลัวบาป (๓๑) 
มีความเห็นถูกทาง (๓๒) มีปญญามาก (๓๓) ปญญารสอันเกิดแตธรรม (๓๔) เปนปราชญ มีญาณคติ 
(๓๕) ฉลาดในสิ่งที่เปนประโยชน  

อานิสงส์ของการสร้างบุญบารมี (ทาน, ศีล, ภาวนา) โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก๔๘ 

“ศีล” นั้น แปลว่า “ปกติ” คือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและฐานะ 
ศีลนั้นมีหลายระดับคือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และ ศีล ๒๒๗ และในบรรดาศีลชนิดเดียวกันก็ยัง
จัดแบ่งออกเป็นระดับธรรมดา มัชฌิมศีล (ศีลระดับกลาง) และอธิศีล (ศีลอย่างสูง ศีลอย่างอุกฤษฏ์)  
ค าว่า “มนุษย์” นั้น คือผู้ที่มีใจอันประเสริฐ คุณธรรมที่เป็นปกติของมนุษย์ที่จะต้องทรงไว้ให้ได้
ตลอดไปก็คือศีล ๕ บุคคลที่ไม่มีศีล ๕ ไม่เรียกว่ามนุษย์ แต่อาจจะเรียกว่า “คน” ซึ่งแปลว่า “ยุ่ง” ใน
สมัยพระพุทธกาลผู้คนมักจะมีศีล ๕ ประจ าใจกันเป็นนิจ ศีล ๕ จึงเป็นเรื่องปกติของบุคคลในสมัยนั้น 
และจัดว่าเป็น “มนุษย์ธรรม” ส่วนหนึ่งในมนุษย์ธรรม ๑๐ ประการ ผู้ที่จะมีวาสนาได้เกิดมาเป็น
มนุษย์จะต้องถึงพร้อมด้วยมนุษย์ธรรม ๑๐ ประการเป็นปกติ (ซึ่งรวมถึงศีล ๕ ด้วย) รายละเอียดจะมี
ประการใดจะไม่กล่าวถึงในที่นี้  

                                                 
๔๘ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก , อานิสงค์ของการสร้างบุญ

บารมี (ทาน, ศีล, ภาวนา), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.kanlayanatam.com/sara/sara68.htm, 
[๒๗ มิ.ย.๒๕๕๙]. 



๕๑ 
 

การรักษาศีลเป็นการเพียรพยายามเพ่ือระงับโทษทางกายและวาจา อันเป็นเพียงกิเลส
หยาบมิให้ก าเริบขึ้น และเป็นการบ าเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทาน  ทั้งในการถือศีลด้วยกันเอง
ก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันไปตามล าดับต่อไปนี้ คือ  

๑) การให้อภัยทาน แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีล ๕ แม้จะถือ
เพียงครั้งเดียวก็ตาม  

๒) การถือศีล ๕ แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีล ๘ แม้จะถือเพียง
ครั้งเดียวก็ตาม  

๓) การถือศีล ๘ แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีล ๑๐ คือการบวช
เป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา แม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตาม  

๔) การที่ได้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้ว รักษาศีล ๑๐ ไม่ให้ขาด ไม่ 
ด่างพร้อย แม้จะนานถึง ๑๐๐ ปี ก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่มี 
ศีลปาฏิโมกข์สังวร ๒๒๗ ข้อ แม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตาม  

ฉะนั้นในฝ่ายศีลแล้ว การที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้บุญบารมีมาก
ที่สุด เพราะเป็นเนกขัมบารมีในบารมี ๑๐ ทัศ ซึ่งเป็นการออกจากกามเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้น
สูงๆ คือการภาวนาเพ่ือมรรค ผล นิพพาน ต่อๆ ไป ผลของการรักษาศีลนั้นมีมาก ซึ่งจะยังประโยชน์
สุขให้แก่ผู้นั้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เมื่อได้ละอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมส่งผลให้ได้บังเกิดในเทวโลก ๖ 
ชั้น ซึ่งล้วนแต่ความละเอียดประณีตของศีลที่รักษาและที่บ าเพ็ญมา ครั้นเมื่อสิ้นบุญในเทวโลกแล้ว 
ด้วยเศษของบุญที่ยังคงหลงเหลืออยู่แต่เพียงเล็กๆน้อยๆ หากไม่มีอกุศลกรรมอ่ืนมาให้ผล ก็อาจจะ
น้อมน าให้ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่ถึงพร้อมด้วยสมบัติ ๔ ประการ เช่น  

อานิสงส์ของการรักษา ศีล ๕ กล่าวคือ  
๑) ผู้ที่รักษาศีลข้อที่ ๑ ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ด้วยเศษของบุญที่รักษาข้อนี้ เมื่อ

น้อมน ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไม่ขี้โรค อายุยืนยาว ไม่มีศัตรู
เบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บ ไม่มีอุบัติเหตุต่างๆที่จะท าให้บาดเจ็บหรือสิ้นอายุเสียก่อนวัยอันควร  

๒) ผู้ที่รักษาศีลข้อที่ ๒ ด้วยการไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนที่เจ้าของมิได้เต็มใจให้ ด้วย
เศษของบุญที่น้อมน ามาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมท าให้ได้เกิดในตระกูลที่ร่ ารวย การท ามาหาเลี้ยงชีพใน
ภายหน้ามักจะประสบกับช่องทางที่ดี ท ามาค้าขึ้นและมั่งมีทรัพย์ ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วย
ภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย โจรภัย ฯลฯ 

๓) ผู้ที่รักษาศีลข้อที่ ๓ ด้วยการไม่ล่วงประเวณีในคู่ครอง หรือคนในปกครองของผู้อ่ืน 
ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลในข้อนี้ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็จะประสบโชคดีในความรัก มักได้พบกับรัก
แท้ที่จริงจังและจริงใจ ไม่ต้องอกหัก อกโรย และอกเดาะ ครั้นเมื่อมีบุตรธิดาก็ว่านอนสอนง่าย ไม่  
ดื้อด้าน ไม่ถูกผู้อ่ืนฉุดคร่าอนาจารไปท าให้เสียหาย บุตรธิดาย่อมเป็นอภิชาตบุตร ซึ่งจะน าเกียรติยศ
ชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล  

๔) ผู้ที่รักษาศีลข้อท่ี ๔ ด้วยการไม่กล่าวมุสา ด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้ เมื่อน ามา
เกิดเป็นมนุษย์ จะท าให้เป็นผู้ที่มีสุ้มเสียงไพเราะ พูดจามีน้ ามีนวลชวนฟัง มีเหตุมีผลชนิดที่เป็น  

“พุทธวาจา” มีโวหารปฏิภาณไหวพริบในการเจรจา จะเจรจาความสิ่งใดก็มีผู้ฟังและ
เชื่อถอื สามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตรธิดาและศิษย์ให้อยู่ในโอวาทได้ดี  



๕๒ 
 

๕) ผู้ที่รักษาศีลข้อที่ ๕ ด้วยการไม่ดื่มสุราเมรัย เครื่องหมักดองของมึนเมา ด้วยเศษ
ของบุญที่รักษาศีลข้อนี้ เมื่อน ามาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมท าให้เป็นผู้ที่มีสมอง ประสาท ปัญญา ความคิด
แจ่มใส จะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและทรงจ าได้ง่าย ไม่หลงลืมฟ่ันเฟือนเลอะเลือน ไม่เสียสติ
วิกลจริต ไม่เป็นโรคสมอง โรคประสาท ไม่ปัญญาทราม ปัญญาอ่อนหรือปัญญานิ่ม  

อานิสงส์ของศีล ๕ มีดังกล่าวข้างต้น ส าหรับศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ ก็ย่อมมีอานิสงส์
เพ่ิมพูนมากยิ่ง ๆ ขึ้นตามระดับและประเภทของศีลที่รักษา แต่ศีลนั้นแม้นจะมีอานิสงส์เพียงไรก็ยัง
เป็นแต่เพียงการบ าเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลางๆ ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพราะเป็นแต่เพียงระเบียบ
หรือกติกาที่จะรักษากายและวาจาให้สงบ ไม่ให้ก่อให้เกิดทุกข์โทษขึ้นทางกายและวาจาเท่านั้น ส่วน
ทางจิตใจนั้นศีลยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือท าให้สะอาดบริสุทธิ์ได้  

อานิสงส์ของศีล สามารถกล่าวโดยสรุปได้เป็น ๓ ข้อใหญ่ ได้ดังนี้๔๙ 
                   “สีเลนะ สุคะติง ยันติ 

สีเลนะ โภคะสัมปะทา 
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ 
ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ” 

๑) สีเลนะ สุคะติง ยันติ แปลว่า ศีลท าให้ไปสู่สุคติ 
๒) สีเลนะ โภคะสัมปะทา แปลว่า ศีลท าให้มีโภคทรัพย์ 
๓) สีเลนะ นิพพุติง ยันติ แปลว่า ศีลท าให้ไปพระนิพพาน 
โดยเฉพาะในข้อ ๓ นี้ หมายความว่า ศีลมีส่วนท าให้ไปถึงพระนิพพานได้ ถ้าไม่มีศีลก็ไป

พระนิพพานไม่ได้ และพระนิพพานมีความหมายเป็น ๒ นัย ด้วยกัน คือ 
๑) พระนิพพานขั้นต้น หมายถึง คนที่มีศีลย่อมเกิดความสบายใจ จะอยู่ที่ใดก็สงบร่มเย็น

เป็นสุข 
๒) พระนิพพานขั้นสูง หมายถึง ศีลท าให้ผู้รักษาหมดกิเลส ผู้ที่หมดกิเลสย่อมได้ไปพระ

นิพพานทั้งสิ้น  
พระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธ แต่จะไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ มีความ

จ าเป็นต้อง ปฏิบัติไปตามล าดับขั้นตอน คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เพราะศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิ สมาธิ
เป็นที่ตั้งของ ปัญญา ถ้าไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ว สมาธิและปัญญาก็เกิดข้ึนไม่ได้ 

ดังนั้น จึงต้องรักษาศีลก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือปิดกั้นทุจริตทางกาย และวาจา เป็นผลให้
เกิด ความบริสุทธ์ทางกาย วาจา ใจ อันเป็นที่ตั้งแห่งคุณความดีท้ังหลาย ดังมีภาษิตกล่าวไว้ว่า 

“ศีลเป็นเขตแดน เป็นเครื่องปิดกั้นทุจริต ท าจิตให้ร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่งลง
มหาสมุทร คือนิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งปวง เพราะฉะนั้นบุคคลพึง รักษาศีลให้บริสุทธิ์”  

 
 
 
 

                                                 
๔๙ สีลวเถรคาถา ขุททกนิกาย เถรคาถา, อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html [๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 



๕๓ 
 

อานิสงส์ของการรักษาศีล๕๐ 
นอกจากอานิสงส์หลัก ๕ ข้อ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีรายละเอียดของอานิสงส์ การรักษาศีล

ในแต่ละข้อ ดังนี้  
อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๑ เว้นจากการฆ่าสัตว์ ผู้รักษาศีลย่อมเป็นผู้มีอวัยวะน้อยใหญ่

ครบถ้วน มีร่างกายสูงใหญ่สมส่วน มีความแคล่วคล่องว่องไว มีความแช่มช้อย มีความอ่อนโยน มี
ความแกล้วกล้า มีวาจาสละสลวย เป็นที่รักของชาวโลก พวกพ้องบริวารไม่แตกแยกกัน ไม่ตายเพราะ
ถูกผู้อื่นท าร้าย มีพวกพ้องบริวารมาก มีรูปงาม (มีผิวพรรณงาม) มีโรคน้อย มีอายุยืน  

อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๒ เว้นจากการลักทรัพย์ ผู้รักษาศีลข้อนี้ย่อมมีความมั่งคั่ง มีโภคะ
มากมาย ได้โภคะที่ตนปรารถนารวดเร็วทันใจ เป็นคนเยี่ยมยอดของโลก มีความเป็นอยู่สุขสบาย   

อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๓ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ผู้รักษาศีลข้อนี้ ย่อมไม่มีศัตรู
คู่อาฆาต เป็นที่รักของคนทั้งหลายได้ลาภสิ่งของ หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข พ้นจากภัยในอบายภูมิ
 เป็นที่รักของสตรีและบุรุษ ไม่ต้องหวาดระแวงเป็นคนไม่มีภัย ไม่พลัดพรากจากคนและ
ของรัก 

อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๔ เว้นจากการพูดมุสา ผู้รักษาศีลข้อนี้ย่อมเป็น คนพูดจาไพเราะ
ศักดิ์สิทธิ์ มีบริวารชนเป็นผู้ว่าง่ายจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน มีความม่ันคง ไม่หวั่นไหว มีค าพูดที่คนเชื่อถือ   

อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๕ เว้นจากการดื่มสุราเมรัย ผู้รักษาศีลข้อนี้ ย่อมมีปฏิภาณในการ
งานที่ควรท าทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มีสติมั่นคงอยู่เสมอ ไม่เป็นคนขี้เมา เป็นคนมีความรู้เป็น
คนไม่ประมาท ไม่เป็นคนขี้ริษยา เป็นคนพูดค าสัตย์ เป็นคนเสียสละ เป็นคนมีศีล เป็นคนมีปัญญา
แตกฉาน เป็นคนกตัญญู เป็นผู้ฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ 

สรุปได้ว่าอานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ ผลของการรักษาศีลนั้นมีมาก ซึ่งยังเป็นประโยชน์
สุขให้แก่ผู้นั้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้า สรุปได้ ๕ ข้อ คือ 

๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ ผู้รักษาศีลย่อมเป็นผู้มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีร่างกายสูงใหญ่
สมส่วน มีความแคล่วคล่องว่องไว มีความแช่มช้อย มีความอ่อนโยน 

๒) เว้นจากการลักทรัพย์ ผู้รักษาศีลข้อนี้ย่อมมีความมั่งคั่ง มีโภคะมากมาย ได้โภคะที่ตน
ปรารถนารวดเร็วทันใจ เป็นคนเยี่ยมยอดของโลก มีความเป็นอยู่สุขสบาย   

๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ผู้รักษาศีลข้อนี้ ย่อมไม่มีศัตรูคู่อาฆาต เป็นที่รักของคน
ทั้งหลาย ได้ลาภสิ่งของ หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข  

๔) เว้นจากการพูดมุสา ผู้รักษาศีลข้อนี้ย่อมเป็น คนพูดจาไพเราะศักดิ์สิทธิ์ มีบริวารชน
เป็นผู้ว่าง่ายจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน  

๕) เว้นจากการดื่มสุราเมรัย ผู้รักษาศีลข้อนี้ ย่อมมีปฏิภาณในการงานที่ควรท าทั้งในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต มีสติมั่นคงอยู่เสมอ ไม่เป็นคนขี้เมา เป็นคนมีความรู้เป็นคนไม่ประมาท 

 

                                                 
๕๐ กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข, (โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๘), หน้า ๑๒-๑๓. 
 



๕๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๐ อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
มหาปรินิพพานสูตร,  
ทีฆนิกาย มหาวรรค 

อานิสงส์ของศีล สรุปมี ๕ ข้อ คือ 
๑) ย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติมากมาย หมายความว่า ศีล ย่อมท าให้
ผู้รักษาได้โภคทรัพย์ และใช้ได้อย่างเต็มที่ 
๒) กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรขจายไป หมายความว่า บุคคลรอบข้าง
ย่อมเห็นความประพฤติ อันดีงามของคนมีศีล คนมีศีลจึงเป็นที่รัก  
๓) มีความองอาจเมื่อไปสู่ชุมชนใดๆ หมายความว่า ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้
บริสุทธิ์ มีความภาคภูมิใจ ในความดีของตน  
๔) ไม่เป็นผู้หลงตาย หมายความว่า คนมีศีลย่อมมีสติสมบูรณ์ อัน
เนื่องมาจากการได้ฝึกสติอยู่เสมอๆ  
๕) เมื่อแตกกายท าลายขันธ์ ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป หมายความว่า เมื่อ
ถึงคราวที่ต้องลาจากโลกนี้ไป หลับตาลงครั้งใดก็จะเห็นคตินิมิต  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆ 
ปริณายก 

อานิสงส์ของศีล สรุปมี ๕ ข้อ คือ 
๑) อานิสงส ผู้รักษาศีลขอที่ ๑ คือ การไมท าปาณาติบาตยอมไดรับ
อานิสงสถึง ๒๓ ประการ 
๒) อานิสงส์ ผูรักษาศีลขอที่ ๒ คือ อทินนาทาน ผูรักษายอมไดรับอา
นิสงสถึง ๑๑ ประการ 
๓) อานิสงส์ ผูรักษาศีลขอ ๓ คือ ไมท าชูกับคูครองของผู อ่ืน ไดรับ 
อานิสงสผล ถึง ๒๐ ประการ 
๔) อานิสงส ผูรักษาศีลขอที่ ๔ คือ เวนจาการพูดปด พูดหลอกลวง 
ปลิ้นปลอน  ยอมไดรับอานิสงส ๑๔ ประการ  
๕) อานิสงส์ ผูรักษาศีลข้อที่ ๕ คือ เวนจากการเสพสุราเมรัย สารเสพ
ติดทุกชนิด ยอมไดรับอานิสงส ๓๕ ประการ 

สีลวเถรคาถา, ขุททกนิกาย 
เถรคาถา 

อานิสงส์ของศีล สามารถกล่าวโดยสรุปได้เป็น ๓ ข้อใหญ่ ได้ดังนี้ 
๑) สีเลนะ สุคะติง ยันติ แปลว่า ศีลท าให้ไปสู่สุคติ 
๒) สีเลนะ โภคะสัมปะทา แปลว่า ศีลท าให้มีโภคทรัพย์ 
๓) สีเลนะ นิพพุติง ยันติ แปลว่า ศีลท าให้ไปพระนิพพาน (๑) พระ
นิพพานขั้นต้น หมายถึง คนที่มีศีลย่อมเกิดความสบายใจ จะอยู่ที่ใดก็
สงบร่มเย็นเป็นสุข (๒) พระนิพพานขั้นสูง   

กรมการศาสนา อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๑ เว้นจากการฆ่าสัตว์ ผู้รักษาศีลย่อมเป็นผู้มี
อวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีร่างกายสูงใหญ่สมส่วน   
อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๒ เว้นจากการลักทรัพย์ ผู้รักษาศีลข้อนี้ย่อมมี
ความมั่งค่ัง มีโภคะมากมาย ได้โภคะที่ตนปรารถนารวดเร็วทันใจ 
เป็นคนเยี่ยมยอดของโลก มีความเป็นอยู่สุขสบาย    



๕๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๐ อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรมการศาสนา อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๓ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ผู้รักษาศีลข้อ

นี้ ย่อมไม่มีศัตรูคู่อาฆาต เป็นที่รักของคนทั้งหลาย ได้ลาภสิ่งของ 
หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข  
อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๔ เว้นจากการพูดมุสา ผู้รักษาศีลข้อนี้ย่อมเป็น 
คนพูดจาไพเราะศักดิ์สิทธิ์ มีบริวารชนเป็นผู้ว่าง่ายจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน 
อานิสงส์ของศีลข้อที่ ๕ เว้นจากการดื่มสุราเมรัย ผู้รักษาศีลข้อนี้ 
ย่อมมีปฏิภาณในการงานที่ควรท าทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มี
สติมั่นคงอยู่เสมอ ไม่เป็นคนข้ีเมา เป็นคนมีความรู้เป็นคนไม่ประมาท  

๒.๓.๔ โทษของการไมรักษาศีล ๕  

การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา จ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความประพฤติที่ดีงาม 
ประเทศใดมีก าลังทหารอันเข้มแข็ง มีการพัฒนา มีการแพทย การคมนาคม และในดานเครื่อง
จักรกลตางๆ อันทันสมัย๕๑ 

พระพุทธองคทรง ตรัสไวใน เวรสูตรอังคุตตรนิกายปญจกนิบาตวา...“ดูกอนคฤหบดี 
อุบาสกผูฆาสัตว ผูลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม... พูดเท็จ... ดื่มน้ าเมา คือสุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแห่ง
ความประมาท  ยอมประสบภัยเวรทั้งในปจจุบันทั้งใน สัมปรายภพ ยอมเสวยทุกขโทมนัสใด แมทาง
จิตเพราะเหตุฆาสัตว ผูลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม... พูดเท็จ... ดื่มน้ าเมา คือสุราเมรัยอันเปนที่
ตั้งแหงความประมาท อุบาสกผูงดเวนจาก ปาณาติบาต... ผูลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม... พูดเท็จ
... ดื่มน้ าเมา คือสุราเมรัยอันเปนที่ตั้ง แหงความประมาท ยอมไมประสบภัยเวรนั้น ทั้งในปจจุบันและ
สัมปรายภพ ยอมไมเสวยทุกข โทมนัสนั้นแมทางจิตภัยเวรของอุบาสกผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอม 
สงบระงับดวยประการ ฉะนี้”๕๒  

อนึ่งในพระไตรปฎก อังคุตตรนิกาย ซึ่งผูวิจัยจะน ามาชี้ใหเห็นโทษของการไม รักษาศีล
โดยสังเขป ซึ่งพระพุทธองค ไดทรงตรัสถึงโทษของการไมรักษาศีลไว วา “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมด ารงอยูนรกเหมือนถูกน า ตัวไปฝงไว ธรรม ๕ ประการ อะไรบาง 
คือ (๑) เป็นผูมักฆาสัตว (๒) เปนผูมักลักทรัพย (๓) เปนผูมักประพฤติผิดในกาม (๔) เปนผูมักพูดปด 
(๕) เปนผูเสพของมึนเมาเมรัยอันเปนเหตุ แหงความประมาท “ภิกษุทั้งหลาย” อุบาสกประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมด ารงอยู ในนรก เหมือนถูกน าไปฝงไว”๕๓   

ในขุททกนิกาย ปาฏิลิคามิกสูตร พระพุทธองคทรงตรัสไววา “คฤหบดี ทั้งหลาย บุคคลผู
ทุศีลเพราะศีลวิบัติ มีโทษ ๕ ประการนี้ โทษ ๕ ประการ อะไรบาง คือ (๑) บุคคลผู ทุศีล มีศีลวิบัตินี้ 
ยอมถึงความเสื่อมโภคทรัพยเปนอันมาก ซึ่งมีความประมาทเปนเหตุ นี้เปนโทษประการที่ ๑ ของ
                                                 

๕๑ พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต ภาคหนึ่ง, พิมพครั้งท่ี ๕, กรุงเทพมหานคร : 
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา, ๒๕๓๘), หนา ๒๙. 

๕๒ อฺง.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๓๔/๒๐๘.   
๕๓ อฺง.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๘/๔๐๓.   



๕๖ 
 

บุคคลผูทุศีลเพราะศีลวิบัติ (๒) กิตติศัพทอันชั่วของบุคคลผูทุศีลยอม กระฉอนไป นี้เปนโทษประการที่
๒ ของบุคคลผูทุศีลเพราะศีลวิบัติ (๓) บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติจะเขาไปยังบริษัทใดๆ จะเปนขัตติย
บริษัทก็ตาม พราหมณบริษัทก็ตาม สมณะบริษัทก็ ตาม ยอมไมแกลวกลา เกอเขินเขาไป นี้เปนโทษ
ประการที่ ๓ ของบุคคลผูทุศีลเพราะศีลวิบัติ  (๔) บุคคลผูทุศีล มีศีลวิบัติ ยอมหลงลืมสติตาย นี่เป็น
โทษประการที่ ๔ ของบุคคลผูทุศีล เพราะศีลวิบัติ (๕) บุคคลผูทุศีล หลังจากตายแลวยอมไปเกิดใน
อบาย ทุคติวินิบาต นรก นี้เปน โทษประการที่ ๔ ของบุคคลผูทุศีลเพราะศีลวิบัติ คฤหบดีทั้งหลาย 
บุคคลผูทุศีลเพราะศีล วิบัติมีโทษ ๕ ประการนี้แล”๕๔  

โทษของผู้ทุศีล ๕ ประการ๕๕ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโทษของการละเมิดแก่ชาวปาฏลิคามใน มหาปรินิพพาน

สูตร๕๖ ว่ามี ๕ ประการ คือ 
๑) ย่อมเข้าถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมาก หมายความว่า ผู้ทุศีลย่อมไม่มีใครเชื่อถือ

ไว้วางใจ ส่งผลให้หน้าที่การงานไม่เจริญรุ่งเรือง ทรัพย์มรดกต่างๆ บิดามารดาก็ไม่อยากมอบให้ และ
ทรัพย์ที่เกิดขึ้น ย่อมฉิบหายหรือหมดโอกาสได้ใช้ อันเนื่องมาจากโทษภัยของการละเมิดศีล 

๒) กิตติศัพท์ท่ีชั่วของผู้ทุศีลย่อมกระฉ่อนไป หมายความว่า บุคคลผู้ใกล้ชิด หรือร่วมอยู่
ร่วมท างานด้วย ย่อมทราบพฤติกรรมดี เมื่อจะกล่าวถึงผู้ทุศีล ย่อมกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีตามที่ตน
ได้เห็นมา 

๓) เป็นผู้เก้อเขินเข้าไปสู่ชุมชนใดๆ หมายความว่า คนทุศีลมักจะกลัวความผิดของตน 
ต้องคอยหลบๆ ซ่อนๆ แม้ความผิดนั้นจะไม่มีใครรู้ก็ตาม แต่เพราะตนรู้ จึงกลัวว่าความผิดของตนจะ
ถูกเปิดเผย เกิดความแหนงใจขึ้นในตนเอง 

๔) ย่อมเป็นผู้หลงท ากาละ หมายความว่า ผู้ทุศีล เวลาท าความชั่วย่อมขาดสติยับยั้งชั่งใจ
เมื่อท าบ่อยๆ สติสัมปชัญญะที่มีก็ไม่สมบูรณ์ ครั้นถึงเวลาตาย กรรมนิมิตที่น่ากลัวมาปรากฏ ย่อมตาย
อย่างขาดสติ 

๕) เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต หมายความว่า ผู้ทุศีล เมื่อตายก็ตายอย่าง
ขาดสติ มีจิตที่เศร้าหมองเพราะกรรมที่ตนท าไว้มาปรากฏเป็นกรรมนิมิตให้เห็น เมื่อละโลกไปแล้ว 
ย่อมไปสู่อบายภูมิ (ภพที่อยู่ของสัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน) ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ว่า “กรรมชั่วของตนเอง ย่อมน าไปสู่ทุคติ”๕๗ 

                                                 
๕๔ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๓๖/๓๓๒. 
๕๕ โทษของการละเมิดศีล, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://book.dou.us/doku.php?id=sb101 

[๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 
๕๖ มหาปรินิพพานสูตร, ทีฆนิกาย มหาวรรค, อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html [๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 
๕๗ อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เรื่องพระติสสเถระ , อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕, 

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html [๒๗ มิ.ย. 
๒๕๕๙]. 



๕๗ 
 

โทษภัยของการผิดศีล ๕ ในปัจจุบัน๕๘ 
เมื่อพิจารณาดูด้วยใจที่เป็นธรรม ก็จะเห็นโทษของการผิดศีล ที่เกิดขึ้นกับคนในสังคม

ปัจจุบัน ได้อย่างชัดเจน คือ 
๑) โทษของการผิดศีลข้อ ๑ ฆ่าสัตว ์ท าให้อายุสั้น เช่น บุคคลประเภทผู้มีอิทธิพลหรือ 
เจ้าพ่อทั้งหลาย มีหลายคนที่ถูกฆ่าตาย เพราะเคยไปฆ่าคนอ่ืนเขาไว้เหมือนกัน เนื่องจาก

ญาติพ่ีน้องของคนท่ีถูกฆ่าเหล่านั้นย่อมโกรธแค้น จึงหาทางแก้แค้นคืนเอาบ้าง 
๒) โทษของการผิดศีลข้อ ๒ ลักทรัพย์ ท าให้เกิดโรคจิต เช่น โรคหวาดผวา เพราะได้ 
ลักขโมยสิ่งของของผู้อ่ืนมา จึงเกรงว่าจะมีใครมาเห็นท าให้เกิดความกลัวคิดระแวงสงสัย 

ทั้งยังเกรงว่าจะถูกเจ้าของทรัพย์จับได้ นานๆ ไป จึงกลายเป็นโรคหวาดผวาไปเลย 
๓) โทษของการผิดศีลข้อ ๓ ประพฤติผิดในกาม ท าให้เกิดกามโรค หรือโรคภูมิคุ้มกัน 
บกพร่อง (เอดส์) เป็นต้น 
๔) โทษของการผิดศีลข้อ ๔ พูดโกหก ท าให้เกิดโรคความจ าเสื่อม ผู้ที่โกหกมากๆ ใน 
ที่สุด แม้ตนเองจะพูดเรื่องจริงก็ยังสงสัย ว่าเรื่องที่ พูดนั้นเป็นความจริงหรือโกหกกันแน่ 

ครั้นนานเข้าก็กลายเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจ บางคนเป็นโรคหลงไปเลยก็มี 
๕) โทษของการผิดศีลข้อ ๕ ดื่มน้ าเมา ท าให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรัง ตับแข็ง มะเร็ง ฯลฯ 

หรือได้รับบาดเจ็บอันเกิดจากการทะเลาะวิวาทการท าผิดศีลมิเพียงแต่ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น 
แต่ยังส่งผลให้เกิดวิบากกรรมต่อไปในภพชาติ เบื้องหน้า ดังที่เราได้พบเห็นว่า บางคนเกิดมาพร้อมกับ
ความไม่สมประกอบ บางคนเกิดเป็นโรคร้ายที่แปลก ประหลาด ในขณะที่บางคนกลับมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดชีวิต สาเหตุของความแตกต่าง กันนี้เกิดข้ึนได้อย่างไร 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเหตุที่มาของความแตกต่างเหล่านี้ไว้ใน จูฬกัมมวิภังค
สูตร๕๙ ว่า กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ คือ ให้ทรามและประณีต 

จึงสรุปได้ว่าเป็นเพราะกรรมของสัตว์ที่ได้กระท าไว้ในอดีตชาติ อันเกิดจากการกระท าใน
อดีตและปัจจุบัน ผู้ประกอบกรรมชั่วหยาบย่อมมีวิบากผลที่ทราม ผู้ประกอบกรรมดี ย่อมมีวิบากผลที่
ประณีต ความแตกต่างของสัตว์จึงแตกต่างกัน 

กรรมวิบากของผู้ละเมิดศีล๖๐ 
๑) ผู้ที่ละเมิดศีลข้อที่ ๑ ฆ่าสัตว ์ 
ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ (๑) ย่อมเกิดในนรก (๒) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์

เดรัจฉาน  (๓) ย่อมเกิดในก าเนิดเปตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) (๔) ย่อมเป็นผู้มีอวัยวะพิการ (๕) โทษเบา
ที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์อายุย่อมสั้น บางคนก็ถูกท าแท้งตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 

 

                                                 
๕๘ โทษภัยของการผิดศีลในปัจจุบัน, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : ttp://book.dou.us/doku.php?id 

=sb101:8 [๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 
๕๙ จูฬกัมมวิภังคสูตร, มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์, อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕, [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html [๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 
๖๐ กรรมวิบากของผู้ละเมิดศีล, [ออนไลน์].  แหล่งที่มา :  http://book.dou.us/doku.php?id 

=sb101:8 [๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 



๕๘ 
 

๒) ผู้ที่ละเมิดศีลข้อที่ ๒ ลักทรัพย์  
ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๒ สถาน คือ (๑) ย่อมเกิดในนรก (๒) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์

เดรัจฉาน (๓) ย่อมเกิดในก าเนิดเปตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) (๔) ย่อมเป็นผู้ยากจนเข็ญใจไร้ที่พ่ึง (๕) โทษ
เบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ทรัพย์สมบัติย่อมพินาศเสียหาย ทั้งจากน้ าท่วม ไฟไหม้ พายุพัด หรือ
เหตุร้ายต่างๆ 

๓) ผู้ที่ละเมิดศีลข้อที่ ๓ ประพฤติผิดในกาม  
ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ (๑) ย่อมเกิดในนรก (๒) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์

เดรัจฉาน (๓) ย่อมเกิดในก าเนิดเปตวิสัย (เกิดเป็นเปรต (๔) ย่อมมีร่างกายทุพพลภาพ ขี้เหร่ มากไป
ด้วยโรค (๕) โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นผู้มีศัตรูรอบด้าน 

๔) ผู้ที่ละเมิดศีลข้อที่ ๔ พูดโกหก  
ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ (๑) ย่อมเกิดในนรก (๒) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์

เดรัจฉาน (๓) ย่อมเกิดในก าเนิดเปตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) (๔) ย่อมเป็นผู้มีวาจาไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ มี
กลิ่นปากเหม็นจัด (๕) โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ จะถูกกล่าวตู่ด้วยค าไม่เป็นจริงอยู่เสมอ 

๕) ผู้ที่ละเมิดศีลข้อที ่๕ ดื่มน้ าเมา  
ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ (๑) ย่อมเกิดในนรก (๒) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์

เดรัจฉาน (๓) ย่อมเกิดในก าเนิดเปตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) (๔) ย่อมเป็นผู้มีสติไม่สมประกอบ เป็นคนโง่
เขลา ปัญญาอ่อน (๕) โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นบ้า 

อานิสงส์ของศีลมีคุณอย่างไม่อาจประมาณได้ เช่นเดียวกัน การละเมิดศีลก็มีโทษภัยอย่าง
ร้ายแรง ดังนั้นจึงไม่ควรประมาท ให้รีบรักษาศีลตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยเวลาที่เหลืออันน้อยนิดของเรา
ให้ผ่านไป อย่างไร้คุณค่า ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 

“ก็ผู้ใดทุศีล มีใจไม่ตั้งมั่น พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ความเป็นอยู่วันเดียว ของผู้มีศีล มีฌาน 
ประเสริฐกว่า (ความเป็นอยู่ของผู้นั้น) ”๖๑  

ถึงแมประเทศนั้นๆ จะสมบูรณดวยทรัพยากรวัตถุอัน สะดวกสบาย ถาขาดเสียซึ่งศีล  
ก็หาความเจริญไดไม เพราะสังคมนั้นๆ ไมสามารถจะพัฒนาสู่ความเปนอริยะชนหาซึ่งความเปน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามไดไม ยอมเกิดความทุกข ความเดือดรอนอันเกิดเหตุแหงความทุกขอยู่
ร่ าไป เพราะขาดศีลธรรม เปนเหตุแหงความวิบัติ ความเสื่อมทรามใหเกิดขึ้นในสังคม เพราะการ
ละเมิดลวงเกิดแหงกายวาจาใจ ความประพฤติชั่ว ที่ปรากฏที่สืบเนื่องมาจากจิตใจเปนเครื่องก าหนด 
การส ารวมระวังเจตนางดเวนบาปอกุศล ทั้งปวงชื่อวาเปนผูมีศีล ยอมไดรับอานิสงส ดังที่กลาวมา  
โดยประการตางๆ ดังกลาววา “ศีล นั่นเทียวเปนความดี เปนความงาม ศีล จึงเปนรั้วกั้นคะนองทาง
กายและวาจา มีใจเปนผูรับผิดชอบ ในงานและผลของงานที่กายวาจาท าขึ้น คนที่ไมมีศีลเปนเครื่อง 
กั้นความคะนอง อันเปนผูที่สังคมผูดีรังเกียจ ไมเปนที่ไววางใจของสังคม แมจะเปนสังคมในวงราชการ

                                                 
๖๑ ขุททกนิกายคาถา ธรรมบท , อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ , [ออนไลน์] . แหล่งที่มา 

http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html [๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 



๕๙ 
 

หรือสังคมใดๆ แมแตคนเดียวหรือสองคนแนทีเดียว สังคมหรือวงงานนั้นจะตองเปนปกแผนหนาแน่น
ไมไดนาน จะตองถูกท าลายลงไป๖๒    

สรุปได้ว่า โทษของการไมรักษาศีล ขึ้นอยูกับบุคคลในสังคม กลาวคือ ถาสังคมขาดศีล 
วินัย กฎเกณฑ หรือระเบียบ บทบัญญัติในศีล ขาดความซื่อสัตย สุจริต การอยูรวมกันในสังคมยอม
ปราศจากความสงบสุข ยอมลวงละเมิดในชีวิต และทรัพยสินของผู อ่ืน เปนเหตุใหประมาทในการ
ด าเนินชีวิตเปนบอเกิดแหงภัยเวรโดยประการตางๆ เพราะภัยเวรยอมมีความสัมพันธกับเรื่องกรรม
โดยตรง จะตองรับผิดชอบตามกฎแหงกรรม และส่งผลอีกหลายด้าน คือ (๑) หาความเจริญไดไม  
ไมสามารถจะพัฒนาสู ความเปนอริยะชน (๒) ยอมเกิดความทุกข์ ความเดือดรอนอันเกิดเหตุแหงค
วามทุกขอยู่ร่ าไป เพราะขาดศีลธรรม (๓) เปนเหตุแหงความวิบัติ ความเสื่อมทรามใหเกิดขึ้นในสังคม 
เพราะการละเมิดลวงเกิดแหงกาย วาจา ใจ รวมตลอดทั้ง จะพบทางวิบัติ ๕ ประการ คือ (๑) ย่อม
เข้าถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมาก หมายความว่า ผู้ทุศีลย่อมไม่มีใครเชื่อถือไว้วางใจ (๒) กิตติศัพท์
ที่ชั่วของผู้ทุศีลย่อมกระฉ่อนไป หมายความว่า เมื่อจะกล่าวถึงผู้ทุศีล ย่อมกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่ดี
ตามท่ีตนได้เห็นมา (๓) เป็นผู้เก้อเขินเข้าไปสู่ชุมชนใดๆ หมายความว่า คนทุศีลมักจะกลัวความผิดของ
ตน ต้องคอยหลบๆ ซ่อนๆ (๔) ย่อมเป็นผู้หลงท ากาละ หมายความว่า ผู้ทุศีล เวลาท าความชั่วย่อม
ขาดสติยับยั้งชั่งใจ (๕) เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติวินิบาต หมายความว่า ผู้ทุศีล เมื่อตายก็ตาย
อย่างขาดสติ มีจิตที่เศร้าหมองเพราะกรรม 

ตารางท่ี ๒.๑๑ โทษของผู้ไม่รักษาศีล ๕  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
มหาปรินิพพานสูตร, ทีฆ
นิกาย มหาวรรค, (๒๕๓๗ 
หน้า ๑๒/๑๔๒/๓๓). 

โทษของผู้ไม่รักษาศีล ๕ 
๑) ย่อมเข้าถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมาก หมายความว่า ผู้ทุศีล
ย่อมไม่มีใครเชื่อถือไว้วางใจ  
๒) กิตติศัพท์ที่ชั่วของผู้ทุศีลย่อมกระฉ่อนไป หมายความว่า เมื่อจะ
กล่าวถึงผู้ทุศีล ย่อมกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีตามที่ตนได้เห็นมา 
๓) เป็นผู้เก้อเขินเข้าไปสู่ชุมชนใดๆ หมายความว่า คนทุศีลมักจะกลัว
ความผิดของตน ต้องคอยหลบๆ ซ่อนๆ  
๔) ย่อมเป็นผู้หลงท ากาละ หมายความว่า ผู้ทุศีล เวลาท าความชั่ว
ย่อมขาดสติยับยั้งชั่งใจ  
๕) เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต หมายความว่า ผู้ทุศีล 
เมื่อตายก็ตายอย่างขาดสติ มีจิตที่เศร้าหมองเพราะกรรม 

ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท, 
(๒๕๓๗ หน้า ๑๒/๑๔๒/๓๓). 

ผู้ใดทุศีล มีใจไม่ตั้งมั่น พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ความเป็นอยู่วันเดียว ของ
ผู้มีศีล มีฌาน ประเสริฐกว่า (ความเป็นอยู่ของผู้นั้น) ” 

 
                                                 

๖๒ สมศักดิ์ ศัลยก าธร, สองสวางทางชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจ ากัด ป.สัมพันธพานิช, 
๒๕๓๑), หนา ๘๖. 



๖๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑ โทษของผู้ไม่รักษาศีล ๕ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จูฬกัมมวิภังคสูตร, มัชฌิม
นิกาย อุปริปัณณาสก์, 
(๒๕๓๗ หน้า ๑๒/๑๔๒/๓๓). 

กรรมวิบากของผู้ไม่รักษาศีล ๕ 
๑) ผู้ทีละเมิดศีลข้อที่ ๑ ฆ่าสัตว์ ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ 
(๑) ย่อมเกิดในนรก (๒) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน (๓) ย่อม
เกิดในก าเนิดเปรตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) (๔) ย่อมเป็นผู้มีอวัยวะพิการ 
(๕) โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์อายุย่อมสั้น บางคนก็ถูกท าแท้ง
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 
๒) ผู้ที่ละเมิดศีลข้อที่ ๒ ลักทรัพย์ ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๒ สถาน 
คือ (๑) ย่อมเกิดในนรก (๒) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน (๓) 
ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) (๔) ย่อมเป็นผู้ยากจน
เข็ญใจไร้ที่พ่ึง (๕) โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ทรัพย์สมบัติย่อม
พินาศเสียหาย ทั้งจากน้ าท่วม ไฟไหม้ พายุพัด หรือเหตุร้ายต่างๆ 
๓) ผู้ที่ละเมิดศีลข้อที่ ๓ ประพฤติผิดในกาม ย่อมได้รับกรรมวิบาก 
๕ สถาน คือ (๑) ย่อมเกิดในนรก (๒) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน 
(๓) ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย (เกิดเป็นเปรต (๔) ย่อมมีร่างกาย
ทุพพลภาพ ขี้เหร่ มากไปด้วยโรค (๕) โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็น
มนุษย์ ย่อมเป็นผู้มีศัตรูรอบด้าน 
๔) ผู้ที่ละเมิดศีลข้อที่ ๔ พูดโกหก ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน 
คือ (๑) ย่อมเกิดในนรก (๒) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน (๓) 
ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) (๔) ย่อมเป็นผู้มีวาจาไม่
เป็นที่น่าเชื่อถือ มีกลิ่นปากเหม็นจัด (๕) โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็น
มนุษย์ จะถูกกล่าวตู่ด้วยค าไม่เป็นจริงอยู่เสมอ 
๕) ผู้ที่ละเมิดศีลข้อที่ ๕ ดื่มน้ าเมา ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน 
คือ (๑) ย่อมเกิดในนรก (๒) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน (๓) 
ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย (เกิดเป็นเปรต) (๔) ย่อมเป็นผู้มีสติไม่
สมประกอบ เป็นคนโง่เขลา ปัญญาอ่อน (๕) โทษเบาที่สุด หากเกิด
เป็นมนุษย์ ย่อมเป็นบ้า  

สมศักดิ์ ศัลยก าธร, (๒๕๔๗ 
หน้า ๑๒๑). 

กรรมวิบากของผู้ไม่รักษาศีล ๕ 
๑) หาความเจริญไดไม ไมสามารถจะพัฒนาสู ความเปนอริยะชน หา
ซึ่งความเปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไดไม  
๒) ยอมเกิดความทุกข ความเดือดรอนอันเกิดเหตุแหงความทุกขอยู่
ร่ าไป เพราะขาดศีลธรรม  
๓) เปนเหตุแหงความวิบัติ ความเสื่อมทรามใหเกิดข้ึนในสังคม เพราะ
การละเมิดลวงเกิดแหงกาย วาจา ใจ  
๔) เปนผูที่สังคมผูดีรังเกียจ ไมเปนที่ไววางใจของสังคม 



๖๑ 
 

๒.๓.๕ ศีล ๕ กับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

หลักศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติ วิธีหรือชุดของแนวคิดที่จะน าสันติมาสู่สังคมทั้งในระดับสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและโลก หลักการนี้ จัดได้ว่าเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการจัดระเบียบสังคม เพ่ือสร้าง
ฐานแห่งสังคมให้กลายเป็นสังคมแห่งสันติ เป้าหมายของหลักการนี้ ก็คือ ความเป็นสันติสุขของสังคม
และความเป็นเอกภาพในความเป็นพหุภาพของสั งคม ปัญหาที่ ส าคัญ  ก็คือ หลักการนี้ 
จะสร้างสันติ เอกภาพในความเป็นพหุภาพ และเอ้ือต่อแนวทางของพุทธสันติวิธีได้อย่างไร 

ศีลข้อที่ ๑ ได้ชี้ให้เห็นว่า งดเว้นจากการท าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป หรือจะกล่าวอีกนัย
หนึ่ง ก็คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หากถือเอาตามนัยนี้ท าให้เข้าใจว่า ต้องฆ่าเท่านั้น จึงถือได้ว่า
เป็นการผิดศีล เมื่อกล่าวตามความหมายนี้ ยังรวมถึงการเข้าไปเบียดเบียนทางกายภาพด้วยวิธีการที่
รุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม ย่อมส่งผลกระทบต่อศีลข้อนี้ อย่างไรก็ตาม การตาย หรือการสิ้นชีวิต
ของสัตว์ที่เราเบียดเบียน ย่อมจัดได้ว่าเป็นการสิ้นสุดของการท าผิดศีลข้อนี้ 

ประเด็นของการศึกษานี้ ไม่ได้อยู่ที่การผิดศีลจะก่อให้เกิดผลเสียในแง่ของปัจเจกบุคคล
หรือไม่เท่านั้น แต่จุดส าคัญ ก็คือ การประพฤติผิดก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมอย่างไร เพราะความจริง 
คือ การผิดศีลแต่ละข้อนั้นส่งผลเสียโดยตรงต่อสภาพจิตของปัจเจกบุคคลแล้ว แต่ความบกพร่องที่
ผู้กระท าผิดได้ก่อขึ้นในบางกรณีนั้น อาจจะส่งผลเสียต่อสังคม และสร้างความขัดแย้งจนน าไปสู่ความ
รุนแรงในมิติอ่ืนๆ ในสังคมด้วยก็ได้   

แนวคิดในเชิงรุกอันเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งของศีลข้อที่ ๑ คือ การแสดงความเคารพต่อ
ชีวิตของคนอ่ืน การให้เกียรติต่อเจ้าของชีวิต ตรรกะที่ง่ายที่สุดว่า ท าไมต้องเคารพ และให้เกียรติ คือ 
มนุษย์ทุกคนก็รักชีวิตของตัวเองดังพุทธพจน์ที่ว่า ความรักเสมอด้วยตนไม่มี เพราะการรักตนเองและ
หวังความอยู่รอดของชีวิตตนเองดังกล่าวนี้ อาจเป็นปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้มนุษย์ต้องละทิ้งคน
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นมารดา บิดา และบุตรธิดา เป็นต้น หรือต้องฆ่าสัตว์อ่ืนๆ หรือท าร้ายสัตว์เพ่ือ
แสวงหาพื้นท่ีให้แก่ตนเอง 

ด้วยเหตุนี้ ท าให้เกิด แนวคิดเชิงรับ เพราะการเคารพและให้เกียรติในชีวิตของคนอ่ืนโดย
มองว่ามนุษย์ต่างก็รักชีวิตของตนเองดังกล่าวเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้เกิดการตระหนักรู้ว่า สัตว์เหล่า
อ่ืนรักตนเองมากเช่นนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อ่ืน การตระหนักรู้
ดังกล่าวท าให้มนุษย์ค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดข้ึนจากการเบียดเบียนและท าลายชีวิตของคนอ่ืนหรือสัตว์
อ่ืน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในประเด็นนี้ว่า 

เราต้องการมีชีวิต ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ ใครก็ตามที่มา
ท าลายชีวิตเราผู้ต้องการมีชีวิต ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ การกระท าของ
เขานั้น ย่อมไมเ่ป็นที่รักพอใจของเราเลย อนึ่ง แม้หากเราเองจะท าลายชีวิตบุคคลอ่ืน ผู้ต้องการมีชีวิต 
ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ การกระท าของเรานั้น ย่อมไม่เป็นที่รักที่พอใจ
ของเขาเลย 

การเคารพ และการตระหนักรู้ ในชีวิตของคนอ่ืนในลักษณะดังกล่าวนั้นนั่นเอง ได้ท า ให้
พระองค์ทรงมองว่าความดี ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนสัตว์ที่มีชีวิต และในขณะเดียวกัน การได้
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ชื่อว่า อริยะ เพราะการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง และการที่มนุษย์หมกมุ่น หรือครุ่นคิดหาช่องทาง
เบียดเบียนกันเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน๖๓ 

ศีลข้อที่ ๒ การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นั้น ตามหลักการของพุทธ
สันติวิธี มีนัยเชิงรุก ที่บ่งถึงการเคารพในทรัพย์สินและสิทธิทางธรรมชาติแวดล้อมของคนอ่ืน  
อันเป็นการเคารพในการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ และการครอบครองทรัพย์สิน หรือทรัพยากรของ
เขา ในขณะเดียวกัน แนวคิดเชิงรับ ก็คือ การไม่เข้าไปแย่งชิงฉกฉวยผลประโยชน์จากทรัพย์สิน หรือ
ทรัพยากรทางธรรมชาติของคนอ่ืน โดยไม่ผ่านกระบวนการในการยอมรับจากคนอื่น 

สิ่งที่ควรตระหนัก คือ ในขณะที่ร่างกายของเราอ้วนท้วนสมบูรณ์ แต่ปากท้องของเพ่ือน
มนุษย์ก าลังหิวโหย และขาดแคลนอาหารอันเป็นผลจากการที่เราไปดูดซับเอาทรัพยากรของเขาส่วน
หนึ่งออกมาปรนเปรอตนเอง หรือกลุ่มชนของตนเอง การแสดงออกในลักษณะดังกล่าวได้สร้างความ
ขัดแย้งให้เกิดข้ึนอย่างมากมายในสังคมไทยและสังคมโลก 

ศีลข้อที่ ๓ การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนั้น แนวคิดเชิงรุกในประเด็นนี้มีนัยที่
แสดงถึงการเคารพในสิทธิของผู้อ่ืนค าว่า ผู้อ่ืน ในบริบทนี้ คือ คู่ครองของคนอ่ืน และคู่ครองของ
ตนเอง ฉะนั้น นอกจากการที่มนุษย์จะเคารพและให้เกียรติต่อคู่ครองของคนอ่ืนแล้ว ยังเป็นการเคารพ
ต่อปฏิญญา หรือพันธสัญญาที่เราได้ให้ไว้ต่อคู่ครองของตนเองด้วย 

ส่วนแนวคิดเชิงรับในประเด็นนี้ ก็คือ มนุษย์ทุกคนต้องส ารวมหรือพอใจ และพอเพียงกับ
คู่ครอง หรือเพศสัมพันธ์ ที่จะพึงเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งส าคัญก็คือมนุษย์จะต้องเข้าถึงปรัชญาของการมี
เพศสัมพันธ์ว่าเป็นการ รักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้ให้ได้ การเข้าไม่ถึงแนวคิดเช่นนี้อาจท าให้มนุษย์
ต้องแย่งชิง ฉกฉวย คู่รักของคนอ่ืนหรือคนอ่ืน ที่ไม่ ใช่คู่ครองของเราเอง ด้วยเหตุนี้สถานการณ์
ครอบครัวสันติจึงเกิดข้ึนไม่ได้ 

ศีลข้อที่ ๔ การงดเว้นจากการพูดเท็จนัยเชิงรุกในประเด็นนี้คือ การเคารพและใส่ใจต่อ
ความทุกข์ที่จะเกิดแก่บุคคลอ่ืนอันเนื่องมาจากการที่เราพูดโดยขาดความยั้งคิด และถ้อยค าดังกล่าว
อาจสร้างความเจ็บปวด และสร้างความไม่พอใจแก่คนอ่ืน ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า มนุษย์ไม่
ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์โดยขาดความเคารพ และกล่าวถ้อยค าที่ลบหลู่ฉะนั้น มนุษย์จึงควรใช้หลัก  
สัมมาวาจา อันเป็นหลักการที่สื่อข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ และท าให้เกิดบรรยากาศของความสมานฉันท์
ของคนในสังคมต่อไป๖๔ 

ขณะที่แนวคิดเชิงรับนั้น ก็คือ การตระหนักรู้ถึงความทุกข์ หรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น
จากการพูดของเราได้ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือคนอ่ืนๆ ดังพระพุทธเจ้าได้ชี้ให้เห็นว่า การสร้างสันติ
ทั้งภายในและภายนอกให้เกิดขึ้นนั้น ไม่ควรที่จะด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่ ไม่เสียดสีบุคคลที่เสียดสีอยู่ ซึ่ง
หลักคิดเช่นนี้ จะท าให้เกิดกระบวนการในการที่จะรับฟังคนอ่ืน มากกว่าที่จะให้คนอ่ืนฟังเรา๖๕ 

ศีลข้อที่ ๕ การงดเว้นจากการดื่มสุรา และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งแนวคิด
ในเชิงรุกในประเด็นนี้ ก็คือการเคารพและใส่ใจต่อความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนคนอ่ืน 
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แย่งชิงทรัพย์สมบัติของคนอ่ืน ประพฤติผิดพลาดในเรื่องกามารมณ์ และการพูดที่ท าให้คนอ่ืนมีความ
ทุกข์ อันเนื่องมาจากการที่เราดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดในลักษณะอ่ืนๆ จนท าให้ประมาทและ
ขาดสติ 

ในขณะที่แนวคิดเชิงรับ คือ การไม่ตระหนักรู้ในการดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติดอ่ืนๆนั้น จะ
เป็นที่มาของการขาดสันติในใจ และจะก่อให้เกิดความขัดแย้งจนน าไปสู่ความรุนแรงในเชิงกายภาพ 
ไม่ว่าจะเป็นการบาดหมาง การทะเลาะ วิวาท และท าร้ายร่างกายกันจนเสี ยชีวิต ในประเด็นนี้
พระพุทธเจ้าทรงย้ าว่า อบายมุขนอกจากจะท าให้เสียทรัพย์ เกิดโรค เสียชื่อเสียง ไม่รู้จักอาย และ
ทอนก าลังสติปัญญาของตัวเองแล้ว ยังเป็นที่มาของการทะเลาะวิวาทด้วย๖๖ 

จะเห็นได้ว่า หากมนุษย์เสพสิ่งเสพติดมึนเมาโดยขาดการตระหนักรู้แล้ว ย่อมสามารถ
แสดงพฤติกรรมอันจะน าไปสู่ความขัดแย้งในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 

๑) มนุษย์ย่อมสามารถฆ่าคนอ่ืน หรือเบียดเบียนคนอ่ืน 
๒) มนุษย์ย่อมสามารถปล้นทรัพย์และฆ่าเจ้าของทรัพย์ 
๓) มนุษย์ย่อมสามารถท่ีจะล่วงละเมิดสิทธิ์ในคู่ครองของคนอ่ืน 
๔) มนุษย์ย่อมสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือต าหนิติเตียนคนอ่ืนๆ จนน าไปสู่ความ

แตกแยก หรือความขัดแย้งในครอบครัว หรือชุมชน 
วิญญูชนต้องตระหนักรู้โดยการยึดมั่นในศีลข้อนี้อย่างมีสติ นอกจากจะเป็นการตัดเส้นทาง

ล าเลียงของการผิดศีลในข้ออ่ืนๆได้ด้วยแนวคิดศีลธรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อปฏิบัติในการสร้างเสริม
สันติให้เกิดขึ้นแก่สังคม ค าว่าสังคมแห่งสันติที่เกิดขึ้นได้ตามนัยนี้ต้องประกอบไปด้วย การเคารพใน
ชีวิตของคนอ่ืน เคารพในทรัพย์สิน หรือทรัพยากรของคนอ่ืน เคารพคู่ครองของคนอ่ืน  เคารพความ
ทุกข์ท่ีจะเกิดจากการพูด การประมาทและขาดสติของเรา 

สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนานั้น ถือหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยยึดหลักสามัคคี
ธรรม อปริหานิยธรรม และสังคหวัตถุ ทั้งนี้ โดยมีความเมตตา กรุณาเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานประจ าใจ  
ดังนั้น ชาวพุทธที่แท้จริงต้องยึดมั่นในโอวาทปาฏิโมกข์ ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ว่าร้ายกัน และไม่
ประทุษร้ายผู้อ่ืน โดยเฉพาะบทบาทของนักบวชหรือนักการศาสนาที่เป็นหัวหน้าของชุมชน สังคม 
รวมถึงผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กรแต่ละหน่วยงานนั้น ย่อมมีความหลากหลาย ทั้งด้านเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาแและวัฒนธรรม แต่หากถือว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นเพ่ือนร่วมโลก ก็ควรที่จะ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังพระพุทธโอวาทที่ว่า “มนุสฺสา นาม อุปการกา ธรรมดาว่ามนุษย์ต้องอุปการะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” บุคคลอาจมีความเชื่อและความเห็นแตกต่างกันได้ แต่ไม่ควรที่จะใช้ความ
รุนแรงประทุษร้ายซึ่งกันและกัน ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงประพฤติเป็นแบบอย่างไว้ในเรื่องการผูกมิตร
กับศาสนาและเจ้าลัทธิทั้งหลายในครั้งสมัยพุทธกาล 

 

 

 

                                                 
๖๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๘/๒๐๒. 



๖๔ 
 

๒.๓.๖ ศีล ๕ ในยุคปัจจุบัน 

๑) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข 
ความเป็นมาและความส าคัญ๖๗ การรักษาศีล ๕ หรือ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เป็น

โครงการที่เกิดจากด าริของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบั ติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวง ที่ได้กล่าวให้ โอวาท เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ว่า  

“อันว่าศีล ๕ เป็นการส าคัญของมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล ๕ ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ
ประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ ขอให้ชื่อหมู่บ้านนั้นว่า “หมู่บ้านรักษาศีล๕” 

การรักษาศีล ๕ เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุขไม่เบียดเบียน
ตนเองและไม่เบียดเบียนคนอ่ืนส่งผลให้สังคมสงบสุขร่มเย็น ดังที่บัณทิตทั้งหลาย กล่าวว่า “ศีล
เป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่ง คุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใด
ช าระศีลให้บริสุทธิ์ ย่อมเป็นเหตุให้พ้นจากจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใสและและเป็นทางหยั่งลง
มหาสมทุรคือพระนิพพาน”  

ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับต่อสังคมและประเทศชาติ๖๘  
๑) เป็นการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนท าให้วัดเป็น

แหล่งบ่มเพาะความดี สามารถธ ารงรักษาความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม  
อันดีงามของไทย  

๒) ภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาค
สื่อมวลชน มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมสร้างสังคมสันติสุข โดยการรณรงค์ ให้ทุกคนรักษาศีล ๕
 ๓) เกิดการบูรณาการความร่วมมือ และส่งเสริมสนับสนุนบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความดีในทุกหมู่บ้าน ทุกครอบครัว ทุกโรงเรียน  

๔) เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับคนในชุมชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน   

๕) ท าให้มีหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นศูนย์รวมคนดีของสังคม เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและ
ทั่วโลก เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ทั้งระดับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ ส่งผลให้คนในชุมชนรู้คุณ
ค่าของศาสนาด้วยการปฏิบัติ   

๖) เป็นการสร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งปลอดจากพิษภัย ที่บ่อนท าลายชาติซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขทางตรงต่อประชาชนในชุมชน และเกิดประโยชน์ทางอ้อมต่อการพัฒนา
ประเทศ 

๗) เป็นโครงการที่เป็นพ้ืนฐานของทุกชีวิตชาวพุทธที่ต้องการความสุข ที่แท้จริง และยัง
เป็นการสร้างความผูกพันอันดีระหว่างคนในชาติ  ก่อเกิดความปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคีและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ 

                                                 

 ๖๗ กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข , 
กรุงเทพมหานคร (โรงพิพม์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖), หน้า ๔. 

๖๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 



๖๕ 
 

หลักศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติ วิธีหรือชุดของแนวคิดที่จะน าสันติมาสู่สังคมทั้งในระดับสังคม 
ชุมชนประเทศชาติและโลก หลักการนี้ จัดได้ว่าเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการจัดระเบียบสังคม เพ่ือสร้าง
ฐานแห่งสังคมให้กลายเป็นสังคมแห่งสันติ เป้าหมายของหลักการนี้ ก็คือ ความเป็นสันติสุขของสังคม
และความเป็นเอกภาพในความเป็นพหุภาพของสั งคม ปัญหาที่ ส าคั ญ ก็คือ หลักการนี้ 
จะสร้างสันติเอกภาพในความเป็นพหุภาพ และเอ้ือต่อแนวทางของพุทธสันติวิธีได้อย่างไร 

๑) ศีลข้อที่ ๑ ชี้ให้เห็นว่า งดเว้นจากการท าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป หรือจะกล่าวอีกนัย
หนึ่ง ก็คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หากถือเอาตามนัยนี้ท าให้เข้าใจว่า ต้องฆ่าเท่านั้น จึงถือได้ว่า
เป็นการผิดศีล เมื่อกล่าวตามความหมายนี้ ยังรวมถึงการเข้าไปเบียดเบียนทางกายภาพด้วยวิธีการที่
รุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม ย่อมส่งผลกระทบต่อศีลข้อนี้ อย่างไรก็ตาม การตาย หรือการสิ้นชีวิต
ของสัตว์ที่เราเบียดเบียน ย่อมจัดได้ว่าเป็นการสิ้นสุดของการท าผิดศีลข้อนี้ 

การผิดศีลจะก่อให้เกิดผลเสียในแง่ของปัจเจกบุคคลหรือไม่เท่านั้น แต่จุดส าคัญ คือ การ
ผิดศีลแต่ละข้อนั้นส่งผลเสียโดยตรงต่อสภาพจิตของปัจเจกบุคคลแล้ว แต่ความบกพร่องที่ผู้กระท าผิด
ได้ก่อขึ้นในบางกรณีนั้น อาจจะส่งผลเสียต่อสังคม และสร้างความขัดแย้งจนน าไปสู่ความรุนแรงในมิติ
อ่ืนๆ ในสังคมด้วยก็ได้   

หัวใจส าคัญอย่างยิ่งของศีลข้อที่ ๑ คือ การแสดงความเคารพต่อชีวิตของคนอ่ืน การให้
เกียรติต่อเจ้าของชีวิต ตรรกะที่ง่ายที่สุดว่า ท าไมต้องเคารพ และให้เกียรติ คือ มนุษย์ทุกคนก็รักชีวิต
ของตัวเองดังพุทธพจน์ที่ว่า ความรักเสมอด้วยตนไม่มี เพราะการรักตนเองและหวังความอยู่รอดของ
ชีวิตตนเองดังกล่าวนี้ อาจเป็นปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้มนุษย์ต้องละทิ้งคนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น
มารดา บิดา และบุตรธิดา เป็นต้น หรือต้องฆ่าสัตว์อ่ืนๆ หรือท าร้ายสัตว์เพ่ือแสวงหาพ้ืนที่ให้แก่
ตนเอง 

การเคารพและให้เกียรติในชีวิตของคนอ่ืนโดยมองว่ามนุษย์ต่างก็รักชีวิตของตนเอง
ดังกล่าวเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้เกิดการตระหนักรู้ว่า สัตว์เหล่าอ่ืนรักตนเองมากเช่นนั้นเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อ่ืน การตระหนักรู้ดังกล่าวท าให้มนุษย์ค านึงถึงผลเสียที่จะ
เกิดข้ึนจากการเบียดเบียนและท าลายชีวิตของคนอ่ืนหรือสัตว์อ่ืน  

การเคารพ และการตระหนักรู้ ในชีวิตของคนอ่ืนในลักษณะดังกล่าวนั้นนั่นเอง  ได้ท าให้
พระองค์ทรงมองว่า ความดี ไม่ได้เกิดข้ึนจาก การเบียดเบียนสัตว์ที่มีชีวิต และในขณะเดียวกัน  การได้
ชื่อว่า อริยะ เพราะการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง และการที่มนุษย์หมกมุ่น หรือครุ่นคิดหาช่องทาง
เบียดเบียนกันเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน๖๙ 

๒) ศีลข้อที่ ๒ การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นั้น ตามหลักการของ
พุทธสันติวิธี มีนัยเชิงรุก ที่บ่งถึงการเคารพในทรัพย์สินและสิทธิทางธรรมชาติแวดล้อมของคนอ่ืน  
อันเป็นการเคารพในการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ และการครอบครองทรัพย์สิน หรือทรัพยากรของ
เขา ในขณะเดียวกัน แนวคิดเชิงรับ ก็คือ การไม่เข้าไปแย่งชิงฉกฉวยผลประโยชน์จากทรัพย์สิน หรือ
ทรัพยากรทางธรรมชาติของคนอ่ืน โดยไม่ผ่านกระบวนการในการยอมรับจากคนอื่น 

                                                 

 ๖๙ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๕/๓๗๒. 



๖๖ 
 

สิ่งที่ควรตระหนัก คือ ในขณะที่ร่างกายของเราอ้วนท้วนสมบูรณ์ แต่ปากท้องของเพ่ือน
มนุษย์ก าลังหิวโหย และขาดแคลนอาหารอันเป็นผลจากการที่เราไปดูดซับเอาทรัพยากรของเขาส่วน
หนึ่งออกมาปรนเปรอตนเอง หรือกลุ่มชนของตนเอง การแสดงออกในลักษณะดังกล่าวได้สร้างความ
ขัดแย้งให้เกิดข้ึนอย่างมากมายในสังคมไทยและสังคมโลก 

๓) ศีลข้อที่ ๓ การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนั้น แนวคิดเชิงรุกในประเด็นนี้มีนัย
ที่แสดงถึงการเคารพในสิทธิของผู้อ่ืนค าว่า ผู้อ่ืน ในบริบทนี้ คือ คู่ครองของคนอ่ืน และคู่ครองของ
ตนเอง ฉะนั้น นอกจากการที่มนุษย์จะเคารพและให้เกียรติต่อคู่ครองของคนอ่ืนแล้ว ยังเป็นการเคารพ
ต่อปฏิญญา หรือพันธสัญญาที่เราได้ให้ไว้ต่อคู่ครองของตนเองด้วย 

มนุษย์ทุกคนต้องส ารวมหรือพอใจ และพอเพียงกับคู่ครอง หรือเพศสัมพันธ์ ที่จะพึง
เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งส าคัญก็คือมนุษย์จะต้องเข้าถึงปรัชญาของการมีเพศสัมพันธ์ว่าเป็นการ รักษาเผ่าพันธุ์
ของมนุษย์เอาไว้ให้ได้ การเข้าไม่ถึงแนวคิดเช่นนี้อาจท าให้มนุษย์ต้องแย่งชิง ฉกฉวย คู่รักของคนอ่ืน
หรือคนอ่ืน ที่ไม่ใช่คู่ครองของเราเอง ด้วยเหตุนี้ สถานการณ์ครอบครัวสันติจึงเกิดข้ึนไม่ได้ 

๔) ศีลข้อที ่๔ การงดเว้นจากการพูดเท็จนัยเชิงรุกในประเด็นนี้คือ  การเคารพ  และใส่ใจ
ต่อความทุกข์ที่จะเกิดแก่บุคคลอ่ืนอันเนื่องมาจากการที่เราพูดโดยขาดความยั้งคิด  และถ้อยค า
ดังกล่าวอาจสร้างความเจ็บปวด  และสร้างความไม่พอใจแก่คนอ่ืน  ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า  
มนุษย์ไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์โดยขาดความเคารพ  และกล่าวถ้อยค าที่ลบหลู่ฉะนั้น  มนุษย์จึงควร
ใช้หลัก  สัมมาวาจา  อันเป็นหลักการที่  สื่อข้อมูล  อย่างสร้างสรรค์  และท าให้เกิดบรรยากาศของ
ความสมานฉันท์ของคนในสังคมต่อไป๗๐ 

การตระหนักรู้ถึงความทุกข์ หรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการพูดของเราได้ส่งผล
กระทบต่อสังคมหรือคนอ่ืนๆ ดังพระพุทธเจ้าได้ชี้ให้เห็นว่า การสร้างสันติทั้งภายในและภายนอกให้
เกิดข้ึนนั้น ไม่ควรที่จะด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่ ไม่เสียดสีบุคคลที่เสียดสีอยู่ ซึ่งหลักคิดเช่นนี้ จะท าให้เกิด
กระบวนการในการที่จะรับฟังคนอ่ืน มากกว่าที่จะให้คนอ่ืนฟังเรา๗๑ 

๕) ศีลข้อที่ ๕ การงดเว้นจากการดื่มสุรา และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่ง
แนวคิดในเชิงรุกในประเด็นนี้ คือการเคารพและใส่ใจต่อความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนคน
อ่ืน แย่งชิงทรัพย์สมบัติของคนอ่ืน ประพฤติผิดพลาดในเรื่องกามารมณ์ และการพูดที่ท าให้คนอ่ืนมี
ความทุกข์ อันเนื่องมาจากการที่เราดื่มสุราเมรัยจนท าให้ประมาทและขาดสติ 

การไม่ตระหนักรู้ในการดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติดอ่ืนๆนั้น จะเป็นที่มาของการขาดสันติ
ในใจ และจะก่อให้เกิดความขัดแย้งจนน าไปสู่ความรุนแรงในเชิงกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นการบาดหมาง 
การทะเลาะ วิวาท และท าร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิต ในประเด็นนี้พระพุทธเจ้าทรงย้ าว่า อบายมุข
นอกจากจะท าให้เสียทรัพย์ เกิดโรค เสียชื่อเสียง ไม่รู้จักอาย และทอนก าลังสติปัญญาของตัวเองแล้ว 
ยังเป็นที่มาของการทะเลาะวิวาทด้วย๗๒ 

                                                 
๗๐ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๒-๑๕๓/๒๕๐-๒๕๑. 
๗๑ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๔/๕๒๙. 
๗๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๘/๒๐๒. 



๖๗ 
 

“ศีล ๕ ประยุกต์” ในมิติเชิงสังคม๗๓ 

ในพุทธศาสนามีหลักธรรมมากมายที่ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ต้องอ้างหลักธรรม
ขั้นสูงอะไร เพียงแค่ศีล ๕ ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมพื้นฐาน  

ศีลข้อที่หนึ่ง ว่าด้วยการไม่ฆ่า ไม่ใช้ความรุนแรงต่อคน ต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน เราอาจหมาย
รวมถึง การไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายธรรมชาติด้วย 

ศีลข้อที่สอง ว่าด้วยการไม่ลักขโมย ไม่ฉ้อฉล ไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอ่ืน 
ศีลข้อนี้ควรหมายรวมถึงการไม่คอรัปชั่นทกุรูปแบบ  

ศีลข้อที่สาม ว่าด้วยการลดทอนความรุนแรงในครอบครัว เป็นการส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น มั่นคง อยู่กันด้วยความรักความจริงใจ เคารพในคู่ครอง 

ศีลข้อที่สี่ ว่าด้วยการไม่ใช้ข้อมูลเท็จหลอกลวงผู้ อ่ืน ศีลข้อนี้คือการไม่ใช้ข้อมูลเท็จ
กล่าวหาให้ร้ายซึ่งกันและกัน เมืองไทยเป็นโลกจ าลองของการขาดศีลข้อนี้ 

ศีลข้อที่ห้า ว่าด้วยการไม่ดื่มสุราเมรัย ไม่เสพสิ่งเสพติด เป็นการสอนให้บริโภคอย่างมี
สติ เช่น บริโภคอาหาร บริโภคทรัพย์ บริโภคอ านาจ สุดท้ายเราทะเลาะกัน  

ศีล ๕ ปกติของความเป็นมนุษย์๗๔
 

ศีล ๕ เป็นคุณธรรมพ้ืนฐาน เป็นเครื่องช่วยควบคุมกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อยเพ่ือให้
มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขพอสมควรหากมีผู้ใดท าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อแล้วก็
จะแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าที่ผิดปกติของมนุษย์ออกมาซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเกิด
ความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองหมู่คณะและสังคมส่วนรวม 

ศีล ๕ เกิดขึ้นจากสามัญส านึกของมนุษย์ที่ปรารถนาจะอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
ปลอดภัยโดยไม่ต้องหวาดระแวงหรือกลัวอันตราย หรือกลัวว่าจะถูกเบียดเบียนท าร้าย ไม่ว่าจากใคร 
หรือด้วยวิธีใดก็ตาม ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน เวฬุทวารสู ตรว่า �“ดูก่อนพราหมณ์ และ
คฤหบดีทั้งหลายธรรมปริยายที่ควรน้อมเข้ามาใน ตนเป็นไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณา
เห็นว่าเราอยากเป็นอยู่ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ผู้ใดจะปลงเราผู้อยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย  
รักสุข เกลียดทุกข์ เสียจากชีวิต ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงปลง คนอ่ืนผู้อยาก
เป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ เสียจากชีวิต ข้อนั้นก็ไม่เป็น ที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอ่ืน ธรรม
ข้อใดไม่เป็นที่รักท่ีชอบใจของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อ่ืน ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่
ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผู้อ่ืนไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไร อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็น ดังนั้น
แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากปาณาติบาตด้วยชักชวนผู้ อ่ืนเพ่ืองดเว้นจากปาณาติบาตด้วย กล่าว
สรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปาณาติบาตด้วย กายสมาจารของ อริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์ทั้งสาม
ส่วนอย่างนี้ 

 
                                                 

๗๓ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศีล ๕ ประยุกต์, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www. thairath. 
co.th/content/328646 [๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 

๗๔ ศีล ๕ ปกติของความเป็นมนุษย์ , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www2.kalyanamitra. 
org/th/article_detail.php?i=7580 [๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 



๖๘ 
 

ความปกตินี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดศีล  
๑) ว่า ปาณาติปาตา เวระมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่า สัตว์ด้วยตนเองและใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่า 

นั่นคือ เราจะไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น 
๒) ความรักชีวิตได้สอนให้ทุกชีวิตแสวงหาทรัพย์อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีพแม้จะเหนื่อย

ยากเพียงใด ทุกชีวิตต่างดิ้นรนหาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตตน ทรัพย์ที่ได้มานั้นไม่ว่าจะต่ าต้อยน้อยค่าหรือมี
ราคาแค่ไหน ต่างก็เป็นของรักของหวงทั้งสิ้น เราย่อมไม่ต้องการให้ใครมาฉกฉวยแย่งชิงไปจากเรา 
ผู้อ่ืนก็ย่อมไม่ ต้องการให้ใครมาแย่งชิงไปจากเขาเช่นกันสามัญส านึกที่จะไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของ
ผู้อื่น เป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลาย เพราะปกติของสัตว์ทั้งหลายมักจะแย่งชิงอาหาร
กันกิน ไม่ค านึงว่าจะเป็นของใคร เมื่อมีโอกาสเป็นต้อง แย่งชิงมาให้ได้ ดังนั้น การไม่ลักขโมย การไม่
เบียดเบียนแย่งชิงทรัพย์สมบัติของผู้อ่ืนจึงเป็นปกติของมนุษย์ที่แท้จริงความเป็นปกตินี้จึงเป็นเหตุให้
เกิดศีลข้อที่ ๒ ว่า อทินนาทานา เวระมณี เจตนางดเว้นจากการ ลักทรัพย์ นั่นคือ เราจะไม่ลัก ไม่แย่ง
ชิงทรัพย์สินของอ่ืน 

๓) ทุกชีวิตมีความรักใคร่ห่วงใยในคู่ครองและคนในครอบครัวของตนต่างปรารถนาจะใช้
ชีวิตร่วมกันอย่างอบอุ่นสืบวงศ์สกุลอย่างภาคภูมิใจ ถ้าใครมาประพฤติผิดประทุษร้ายในสามี ภรรยา 
บุตร ธิดา ของเรา ก็ย่อมท าให้เรามีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจในท านองเดียวกันผู้อื่นก็ไม่ต้องการให้ใคร
มาประพฤติผิดประทุษร้ายในสามี ภรรยา บุตร ธิดา ของเขาเช่นกันสามัญส านึกที่จะไม่เบียดเบียน
คู่ครองหรือคนในครอบครัวของผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั้งหลาย เพราะปกติของ
สัตว์นั้น เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ มักแย่งคู่กัน บางครั้งถึงขั้นสู้กัน จนตายไปข้างหนึ่งก็มีการไม่แย่งชิงหรือ
เบียดเบียนคู่ครองหรือคนในครอบครัวของผู้อื่นจึงเป็นปกติของมนุษย์ที่แท้จริง ความเป็นปกตินี้จึงเป็น
เหตุให้เกิดศีลข้อที่ ๓ ว่า กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี เจตนางดเว้นจาก การประพฤติผิดในกาม 

๔) ความสัตย์ความจริงก็เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องการเพราะการตัดสินใจในชีวิตจะท าได้ดีต้อง
มีอีกทั้งความมั่นใจในการด าเนินชีวิตจะมีได้ต้องมาจากความจริงใจซื่อตรงต่อกันการโกหกหลอกลวง
นั้นไม่เพียงแต่สร้างความเจ็บช้ าน้ าใจให้แต่ยังสร้างความเสียหายในทรัพย์สินหรือแม้แต่ชีวิตทั้งชีวิตก็
ถูกท าลายได้ด้วยการหลอกลวง ดังนั้นเมื่อเราไม่ต้องการถูกหลอกลวง ผู้อ่ืนก็ย่อมไม่ ต้องการเช่นกัน  
สามัญส านึกท่ีจะไม่เบียดเบียนกันด้วยการกล่าวเท็จ หรือด้วยค าพูด เป็นสิ่งที่มนุษย์แตกต่างจาก สัตว์
ทั้งหลายที่มักเบียดเบียนกันด้วยการใช้เสียงขู่ค ารามสร้างความหวาดกลัว และสร้างความเสียหาย แก่
ชีวิตของสัตว์อ่ืน การไม่ใช้ค าพูดเบียดเบียนผู้อื่นจึงเป็นปกติของมนุษย์ที่แท้จริงความเป็นปกตินี้เอง จึง
เป็นเหตุให้เกิดศีลข้อที่ ๔ ว่า มุสาวาทา เวระมะณี เจตนางดเว้นจากการ พูดเท็จ มีข้อสังเกตประการ
หนึ่ง คือ คนที่กล่าวเท็จทั้งๆที่รู้ก็คือผู้ที่ไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความดี และไม่มีความซื่อตรงอยู่
ในใจ บุคคลเช่นนี้ย่อมจะท าความผิดอ่ืนๆที่รุนแรงขึ้นได้ทุกอย่างดังที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ประทานโอวาทแก่พระราหุลใน จูฬราหุโลวาทสูตรว่า “�ดูก่อนราหุล เรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความ
ละอายในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่ ที่จะไม่ท าบาปกรรมแม้น้อยหนึ่งไม่มี ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุ
นั้นแหละ ราหุล เธอพึงศึกษาว่าเราจักไม่กล่าวมุสา แม้เพราะหัวเราะกันเล่น ดูก่อนราหุล เธอพึงศึกษา
อย่างนี้แล” 

๕) ความสงบความปลอดภัยในชีวิตก็เป็นสิทธิที่ทุกคนต้องการแต่จะเป็นไปได้เมื่อทุกชีวิต
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะคนประมาทขาดสติอาจท าความชั่วได้ทุกชนิด หรือสร้างความ



๖๙ 
 

เสียหายได้ อย่างใหญ่หลวงความปกติของมนุษย์ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหาก
มนุษย์ไม่สามารถรักษาสติไว้ได้ ซึ่งสิ่งที่ท าให้คนขาดสติได้อย่างง่ายดายก็คือ สุราเมรัยนั่นเองสุรา
นอกจากจะท าให้คนดีกลายเป็นมีสภาพเหมือนคนบ้าแล้ว  

ศีลทั้งสี่ข้อที่ผ่านมาไม่ว่าจะตั้งใจรักษาสักเพียงใดแต่หากรักษาข้อที่ ๕ ไม่ได้ สี่ข้อที่เหลือก็
ไม่อาจ รักษาได้เช่นกัน อุปมาเหมือนช้างที่ใช้งวงหาอาหารเลี้ยงชีวิต หากวันใดงวงของมันไม่สามารถ
ท าหน้าที่ได้ หรือขาดออกไปเสีย มันก็ต้องตาย เพราะขาดงวงเอาไว้จับอาหาร ถึงจะมีขาอีกสี่ข้างคอย
ช่วยพาเดินไป ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ช้างนั้นย่อมตายไป เพราะเหตุที่ไม่มีงวงฉันใด คนเราก็เช่นกัน
หากขาดศีลข้อที่ ๕ ไป อีก ๔ ข้อที่เหลือก็ยากจะรักษาไว้ให้ได้ดังเดิม ฉันนั้น 

กุศลธรรมทั้งมวลจะตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยความไม่ประมาท แต่เมื่อใดเกิดประมาทเสียแล้ว
กุศลก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ การดื่มสุราเป็นทางมาแห่งความประมาท เมื่อประมาทก็ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ใน
อกุศลทั้งหลาย สามารถกระท าความชั่วได้ทุกอย่าง ไม่สามารถรักษาความดี หรือความปกติของมนุษย์
ไว้ได้เลย 

ดังนั้น เพ่ือที่จะรักษาความเป็นปกติของมนุษย์ทั้งสี่ข้อที่ผ่านมา ก็ต้องไม่ดื่มสุราเมรัย อัน
เป็นที่ ตั้งแห่งความประมาท และด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดศีลข้อที่ ๕ ว่า สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา 
เวระมะณี งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาท ศีล ๕ มาจากสามัญส านึกของ
มนุษย์ที่รู้ว่า เมื่อเรามีความรักตนเอง ปรารถนาความสุข ความ ปลอดภัยให้กับตนเอง ชีวิตอ่ืนย่อมมี
ความรู้สึกเช่นเดียวกันกับเรา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้คิดพิจารณา โดยเริ่มต้นที่ความรู้สึกของ
เราว่า การเบียดเบียน ใดๆ อันเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนกระท าต่อเรา  สิ่งนั้นผู้อ่ืนก็ย่อมไม่
ปรารถนาให้เรากระท าต่อเขาเช่นกันส่วนในยุคสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นนั้น ศีล ๕ 
ก็เป็นมนุษยธรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมนุษย์ดังปรากฏใน อัคคัญญสูตร และ จักกวัตติสูตร มี
ความโดยสรุปว่า 

ปัญหาสังคมของมนุษย์มีอยู่ตลอดกาล แม้ในยุคสมัยที่โลกพรั่งพร้อมด้วยพืชพันธุ์
ธัญญาหารอัน ประณีตสมบูรณ์ มนุษย์ได้ด ารงชีวิตอย่างสุขสบายแต่ด้วยเหตุที่มนุษย์มีความแตกต่าง
กัน เริ่มจากเรื่องของผิวพรรณวรรณะ บางพวกมีผิวพรรณงาม บางพวกผิวพรรณไม่งาม จึงท าให้เกิด
การแบ่งชนชั้น เกิดความหยิ่งทะนง และดูหมิ่นกัน ความเสื่อมทรามของสภาพจิตใจที่เกิดขึ้น จึงส่งผล
ให้สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเสื่อมลง 

เมื่อบรรยากาศของโลกไม่น่ารื่นรมย์เช่นนี้ทรัพยากรซึ่งเคยมีอยู่อย่างบริบูรณ์จึงลดลงทั้ง 
ปริมาณและคุณภาพอาหารที่ประณีตกลับเสื่อมสูญไปกลายเป็นมีอาหารหยาบมาแทนที่ยิ่งเกิดการจับ
จองครอบครองทรัพยากรอันมีจ ากัดนั้นอย่างเห็นแก่ตัวเกิดการลักขโมย การลงโทษ การท าร้ าย 
เบียดเบียนซึ่งกันและกันในทุกวิถีทาง ในที่สุดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นท าให้มนุษย์ได้รู้สึกตัว และ
ส านึกได้ว่าการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมลงไปนั้น เป็นผลมาจากความเสื่อมของศีลธรรมที่เกิดจากความ
ประพฤติของมนุษย์ด้วยกันนั่นเอง 

ดังนั้น ไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงบังเกิดขึ้นหรือไม่ ศีล ๕ ย่อมมีอยู่แล้วทุกยุคทุก
สมัย เพราะมนุษย์เป็นผู้รู้จักใช้เหตุผล รู้จักยับยั้งชั่งใจ และสิ่งนี้เองคือศักดิ์ศรีที่แท้จริงแห่งความเป็น
มนุษย ์ศีล เป็นมหาทาน 



๗๐ 
 

การรักษาศีล ไม่เพียงเป็นการรักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ หรือเพ่ือรักษา
กฎเกณฑ์ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเอาไว้เท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ทานท่ีมีคุณค่ายิ่งกว่าการให้วัตถุใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะในขณะที่ใครคนหนึ่งรักษาศีลทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์อันมหาศาลนั่นคือได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทันที กล่าวคือ 

เมื่อเรารักษาศีลข้อท่ี ๑ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ย่อมได้ชื่อว่า ให้ชีวิต ให้ความปลอดภัยแก่
ชีวิต ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นการให้สิ่งที่สูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆ 

เมื่อเรารักษาศีลข้อท่ี ๒ คือ ไม่ลักทรัพย์ ย่อมได้ชื่อว่า ให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของ
ผู้อื่น เป็นการให้ฐานะความเป็นอยู่อันม่ันคง 

เม่ือเรารักษาศีลข้อที่ ๓ คือ ไม่ประพฤติผิดในกาม ย่อมได้ชื่อว่า ให้ความสุข ให้ความ
ปลอดภัย แก่บุตร ธิดา ภรรยา สามีของผู้อ่ืน เป็นการให้ความคุ้มครองแก่สถาบันครอบครัวอย่างดี
ที่สุด 

เม่ือเรารักษาศีลข้อที่ ๔ คือ ไม่กล่าวค าเท็จ ย่อมได้ชื่อว่า ให้ความจริงแก่ผู้ อ่ืน ท าให้เกิด
ความ สบายใจในการด าเนินชีวิต โดยไม่ต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 

เม่ือเรารักษาศีลข้อที่ ๕ คือ ไม่ดื่มสุราเมรัย ย่อมได้ชื่อว่า ให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่ง 
เพราะคนที่ ประมาทขาดสตินั้น สามารถท าความชั่วได้ทุกอย่าง จะฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดใน
กาม หรือพูดเท็จก็ท าได้ทั้งสิ้น 

การรักษาศีล ๕ จึงเป็นทานอันประเสริฐ ที่หล่อเลี้ยงโลกนี้ ให้ร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน ซึ่ง
ทาน อันประเสริฐนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า มหาทาน พร้อมทั้งทรงกล่าวว่า ผู้บ าเพ็ญมหา
ทาน ย่อมได้ รับผลบุญอันมหาศาลเช่นเดียวกัน 

จะเห็นว่าการรักษาศีลนั้น เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยน้ าใจที่กว้างขวาง เพราะเป็นน้ าใจที่มี
ต่อชีวิตทั้งหลายอันไม่มีประมาณ และไม่มีการเจาะจง 

การรักษาศีล จึงเป็นบุญอันพิเศษอย่างยิ่ง เพราะได้ทั้งบุญจากการบ าเพ็ญมหาทาน และ
บุญจาก การรักษาศีล และนี่เป็นเพียงศีล ๕ อันเป็นเบื้องต้นเท่านั้น หากรักษาศีลในข้อที่สูงยิ่งขึ้นไป 
ย่อมเป็น มหาทานอันยิ่งใหญ่ เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ที่สามารถช าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างสุดที่จะ
ประมาณได ้

๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๔.๑ ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบ การปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจ
ทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้ จะเกิดองค์การท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ 
องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุม โดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง๗๕ 

 

                                                 
๗๕ ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : พีระพัฒนา, ๒๕๒๖), หน้า ๘. 



๗๑ 
 

การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนใน
การบริหารท้องถิ่นตามหลักการที่ว่า ถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาล
ของท้องถิ่นก็ย่อมเป็น รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้น การบริหาร
ปกครองท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง 
โดยให้องค์กรมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายใน
ท้องถิ่นในเขตอ านาจของตน หรือหมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่
ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเองและมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิก
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน๗๖ 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้หน่วยการปกครอง
ระดับรองของรัฐหรือกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครอง  และ
ด าเนินการบางอย่าง เพ่ือประโยชน"ของรัฐและผลประโยชน์ท้องถิ่นโดยตรง การบริหารงานท้องถิ่นจะ
มีองค์การปกครองที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชนเลือกตั้งมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความ
อิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมโดยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม๗๗

 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือ กระจายอ านาจ
ไป ให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ได้มีอ านาจในการปกครอง
ร่วมรับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ในการบริหารงานท้องถิ่นตามแนวความคิดที่ว่า ถ้าอ านาจ
การปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมจะเป็น “รัฐบาลของประชาชน
โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน”๗๘

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลกั 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 
๒๕๕๐ หน้า ๒๖. 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง 
๑) เป็นระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจาย
อ านาจทางการปกครองของรัฐ  
๒) ท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ  
๓) จัดตั้งและถูกควบคุม โดยรฐับาล 
๔) มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของตน 

 

                                                 
๗๖ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : 

วิญญูชน, ๒๕๔๘), หน้า ๒๘. 
๗๗ อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๔. 
๗๘ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๒๑. 



๗๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ความหมายของการปกครองท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
โกวิทย์ พวงงาม, ๒๕๔๙ หน้า 
๒๐. 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง 
๑) รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้ 
๒) มีอ านาจในการปกครองตนเอง มีอ านาจในการตัดสินใจ 
บริหารงานภายใน บริหารการคลัง และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิก 
๓) มีองค์กรของตนเอง มิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง  
๔) มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักท่ีก าหนดไว้ 

อุทัย หิรัญโต, ๒๕๕๒ หน้า 
๒๖๑. 

๑) กระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการ  
๒) เพ่ือประโยชนของรัฐและท้องถิ่นโดยตรง  
๓) มีองค์การปกครองประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชนเลือกตั้ง
มาท้ังหมดหรือบางส่วน มีความอิสระในการบริหารงาน รัฐบาลต้อง
ควบคุมโดยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะ 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร, ๒๕๔๙ 
หน้า ๒๖. 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง 
๑) รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือ กระจายอ านาจไป ให้หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น  
๒) เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีอ านาจในการปกครองร่วม
รับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ในการบริหารงานท้องถิ่นตาม
แนวความคิด รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 

๒.๔.๒ องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๗๙ บัญญัติถึงการปกครองท้องถิ่น
ไว้ในบทบัญญัติในหมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๘๑-๒๙๐ กล่าวถึงองค์ประกอบของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ไว้ ดังนี้ 

มาตรา ๒๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๒ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนใน

                                                 
๗๙ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๔๗ ก, ๒๕๕๐ : ๑๑๒-

๑๑๖. 



๗๓ 
 

ท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ 

ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลือก ไปปฏิบัติได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของ
การพัฒนาและประสิทธิภาพใน การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่
กระทบต่อความ สามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 

มาตรา ๒๘๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและ
จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ
มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและ
ประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการ 
บริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ านาจ 
หน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจ หน้าที่ เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพ่ือก าหนดการแบ่งอ านาจ
หน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้น
ตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้งก าหนดระบบตรวจสอบ
และประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวนเท่ากัน เป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถิ่น ทั้งนี้ โดยค านึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 

ในกรณีที่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการตามวรรคสามจะต้องน าเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก
ระยะเวลาไม่เกินห้าปี เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจหน้าที่ และการจัดสรร
รายได้ที่ได้กระท าไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็น ส าคัญ 

การด าเนินการตามวรรคห้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภา
แล้วให้มีผลบังคับได้ 



๗๔ 
 

มาตรา ๒๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสี่ปี 

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง  หรือเงินเดือน
ประจ าพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะมีผลประโยชน์ขัดกันกับการด ารงต าแหน่งตามท่ีกฎหมายบัญญัติมิได้ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่งและจ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มิให้
น าบทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจาก
ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้กระท าได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มาใช้บังคับ
กับสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘๕ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่าสมาชิก
สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่
สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ จ านวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการ
เข้าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๖ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อร้อง 
ขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้จ านวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ดังกล่าวได้ด้วย 

ในกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็น อยู่
ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่อนกระท าการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอ
จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน
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การกระท านั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสาม ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘๘ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ้นจากต าแหน่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น โดยการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกันและอาจได้รับการพัฒนาร่วมกัน
หรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อนทั้งนี้
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน
บุคคล ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวนเท่ากัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษข้าราชการและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตาม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 

การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 

มาตรา ๒๙๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
(๒) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ 

นอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน 
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(๓) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 

(๔) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ของประเทศไทยได้เริ่มวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้งสุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 
๒๔๔๐ จนกระทั่งปัจจุบัน รัฐบาลได้มอบอ านาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง (Develution) ซึ่งเป็น
กรรมวิธีของการกระจายอ านาจทางการปกครอง (Decentoralization) ดังนั้น ระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการบริหารการปกครองท้องถิ่น ตามค าสั่งที่ ๒๖๒/
๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่นของไทยที่
ด าเนินการอยู่ในทุกรูปแบบ หาแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงโครงสร้างอ านาจหน้าที่ การคลัง
และงบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล หน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
กับหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกล่าวถึงองค์ประกอบการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ (๑) เป็น
องค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง (๒)มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นมีที่มาจากการ
เลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ (๓) มีอิสระในการปกครองตนเอง (๔) มีเขต
การปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม (๕) มีงบประมาณรายได้ที่เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ (๖) มี
บุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง (๗) มีอ านาจท้องที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ (๘) มีอ านาจออก
ข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท  (๙) มีความสัมพันธ์กับ
ส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ๘๐ 

องค์กรปกครองส่อนท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะได้รับ
การจัดตั้งขึน้ โดยผลแห่งกฎหมาย และหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล 
(๒) หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดตั้งขึ้นนั้น จะต้องไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ
หน่วยงานราชการ เพราะจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจปกครองตนเอง (๓) หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดตั้งขึ้นนั้น จะต้องมีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนในท้องถิ่นนั้น
เป็นส าคัญ เพ่ือแสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน  (๔) หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นนั้นๆ จะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ โดยการอนุญาตจากรัฐ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีราย
ได้มาท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป (๕) หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ความมีอ านาจใน
การก าหนดนโยบายและมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตน  ตามครรลองของ
การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอย่างแท้จริง  (๖) หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นนั้นๆ ควรมีอ านาจในการออกข้อบังคับเพ่ือก ากับให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายหรือ
ความต้องการแห่งท้องถิ่นได้ แต่ทั้งนี้ กฎ ข้อบังคับท้ังปวงย่อมขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับอ่ืนใดของ
รัฐ (๗) หน่วยการปกครองท้องถิ่น เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วยังคงอยู่ในความรับผิดชอบและ อยู่ในการ
ก ากับดูแลของรัฐ เพ่ือประโยชน์และความม่ันคงแห่งรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม๘๑

 

                                                 
๘๐ สถาบันพระปกเกล้า, การปกครองส่วนท้องถิ่น , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www. 

dla.go.th/ [๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๘๑ ประหยัด หงส์ทองค า, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๒๖), หน้า ๑๑. 
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องค์กรปกครองส่อนท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) สถานะตามกฎหมาย (Legal 
Status) หมายความว่าหากประเทศใดก าหนดเรื่องการปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ  
การปกครองท้องถิน่ในประเทศนั้น จะมีความเข้มแข็งกว่าการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน 
เพราะข้อความที่ก าหนด ไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะ
กระจายอ านาจอย่างแท้จริง (๒) พ้ืนที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ก าหนดพ้ืนที่และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ และความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะ
ก าหนดพ้ืนที่และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นออกเป็น ๒ ระดับ คือ หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ( ๓) การกระจายอ านาจและหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ  
(๔) องค์การนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ  มี
ขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับ ควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ (๕) การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครอง ของประชาชน โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง (๖) อิสระในการปกครองท้องถิ่น 
สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติ
จากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสาย การบังคับบัญชาของหน่วยงานทางราชการ (๗) งบประมาณของ
ตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ
เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป (๘) การควบคุมดูแลของ 
รัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการก ากับดูแลจากรัฐ เพ่ือประโยชน์และความมั่นคงของรัฐ
และประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระในการด าเนินงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้
มิได้หมายความว่ามีอิสระเต็มที่ทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระในการด าเนินการเท่านั้น เพราะ
มิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป๘๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๘๒ ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย, หน้า ๑๙-๒๐. 
 



๗๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๓ องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, 
(๒๕๔๙ หน้า ๑๒๖). 

องค์กรปกครองส่อนท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
๑) รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระตามหลักแห่งการปกครอง ตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
๒) การก ากับดูแลต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
๓) มีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ 
และมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
๔) ต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๕) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖) ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อร้อง ขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้
สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 
๗) ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ  
๘) การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ้น จากต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น  
๙) มีอ านาจหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการ
ฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น 

สถาบันพระปกเกล้า, (๒๕๔๘ 
หน้า ๑๒๖). 

องค์กรปกครองส่อนท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
๑) เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง  
๒) มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นมีที่มาจากการเลือกตั้งตาม
หลักการที่บัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
๓) มีอิสระในการปกครองตนเอง  
๔) มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม  
๕) มีงบประมาณรายได้ที่เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ  
๖) มีบุคลากร ปฏิบัติงานของตนเอง  
๗) มีอ านาจท้องที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ 
๘) มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมายแม่บท๙) มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็น
หน่วยงานระดับรอง 

 



๗๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๓ องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ประหยัด หงส์ทองค า, (๒๕๔๘ 
หน้า ๒๖๒). 

องค์กรปกครองส่อนท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
๑) จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย และหน่วยการปกครองท้องถิ่น
นั้นๆ จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล 
๒) ต้องไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานราชการ เพราะ
จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจปกครองตนเอง  
๓) ต้องมีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
๔) ต้องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ โดยการอนุญาตจากรัฐ  
๕) มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบายของตน  
๖) ควรมีอ านาจในการออกข้อบังคับเพ่ือก ากับให้มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการแห่งท้องถิ่นได้ โดยไม่ขัดต่อ 
กฎ กฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นใดของรัฐ  
๗) อยู่ในความรับผิดชอบและ อยู่ในการก ากับดูแลของรัฐ เพ่ือ
ประโยชน์และความม่ันคงแห่งรัฐและประชาชนโดย 

ชูวงค์ ฉายะบุตร, (๒๕๔๙ หน้า 
๒๖). 

องค์กรปกครองส่อนท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
๑) มีสถานะตามกฎหมาย  
๒) มีพ้ืนที่และมี ๒ ระดับ คือ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่  
๓) เป็นองค์การนิติบุคคล มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎ 
ข้อบังคับ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ  
๔) มีการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหาร  
๖) มีอิสระในการปกครอง ภายในขอบเขตของกฎหมาย  
๗) มีงบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้  
๘) อยู่ในการก ากับดูแลจากรัฐ เพ่ือประโยชน์และความมั่นคงของ
รัฐและประชาชนโดยส่วนรวม 

๒.๔.๓ การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบัน  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๘๓ บัญญัติถึงการปกครองท้องถิ่น
ไว้ในบทบัญญัติในหมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๘๑-๒๙๐ กล่าวถึงที่มาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นโดยสรุปไว้ ดังนี้ 

                                                 
๘๓ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก, ๒๕๕๐ : ๑๑๒-

๑๑๖. 



๘๐ 
 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จะเป็น 
ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือ 
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นมิได้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหลักเกณฑ์และ 
วิธีการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมาย 
บัญญัติ ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะและ 
ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราวมิให้น าบทบัญญัติตามวรรคสอง 
วรรคสาม วรรคหก มาบังคับใช้ทั้งนี้ตามกฎหมายก าหนด ซึ่งองค์การปกครองท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท คือ แบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไป กับแบบพิเศษ   

การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยในปัจจุบัน๘๔ มี ๒ รูปแบบใหญ่ ๆ คือ  
๑. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ 

ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด มี ๓ ประเภทได้แก่  
๑.๑ เทศบาล แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  

๑.๑.๑ เทศบาลต าบล คือเขตท้องถิ่นชุมชนที่มีประชากรรวมกัน ๕,๐๐๐ คนขึ้นไป 
ทั้งมีรายได้อันสมควร ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล หรือ เป็นสุขาภิบาลเดิมมา
ก่อนการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล  

๑.๑.๒ เทศบาลเมือง คือเขตท้องถิ่นชุมชนที่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด หรือ
ท้องถิ่นที่มี ประชากรรวมกัน ๑๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  

๑.๑.๓ เทศบาลนคร คือเขตท้องถิ่นชุมชนที่มีประชากรรวมกัน ๕๐,๐๐๐ คนขึ้นไป 
ทั้งมีรายได้ อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

๑.๒ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้น โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

๑.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของ ประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม
ทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด  

 

                                                 
๘๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา 

http://www.dla.go.th/ [๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
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๒. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบทั่วไป
จะมีขึ้น เป็น กรณีๆไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเที่ยว ซึ่งไม่
เหมาะสม ที่จะใช้รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมี ๒ แห่งได้แก่  

๒.๑ กรุงเทพมหานคร เขตปกครองพิเศษของประเทศไทย มิได้มีสถานะเป็น 
จังหวัด ค าว่า กรุงเทพมหานคร นั้นยังใช้เรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอีกด้วย 
ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง  

๒.๒ เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งที่ตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑ (เทียบเท่าเทศบาลนคร) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี  

ข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น๘๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังสิ้น ๗,๘๕๓ แห่ง แยกประเภทได้ ดังนี้ 

๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ แห่ง 
๒) องค์การบริหารส่วนต าบล ๕,๓๓๕ แห่ง 
๓) เทศบาล ๒,๔๔๐ แห่ง ได้แก่  

(๑) เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง   
(๒) เทศบาลเมือง ๑๗๘ แห่ง  
(๓) เทศบาลต าบล ๒,๒๓๒ แห่ง 

๔) องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ๒ แห่ง ได้แก่  
(๑) กรุงเทพมหานคร  
(๒) เมืองพัทยา 

๒.๔.๔ สรุปแผนงานพัฒนาองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น 

 ก. แผนงานพัฒนาการศาสนา และวัฒนธรรม 
๑) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็นสุข 

(๑) จัดกจิกรรมรณรงค์รักษาศีล ๕  
(๒) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕  
(๓) ประชุม/พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  
(๔) จัดเทศนาธรรม (เน้นประโยชน์ของการรักษาศีล ๕) 
(๕) ให้โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนที่นับถือพุทธศาสนาจัดไหว้พระสวดมนต์ 

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล ๕ หน้าเสาธงทุกวัน  
(๖) เชิญชวนผ่านสื่อต่างๆ อาทิ วิทยุชุมชน/เคเบิลทีวี/หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น/ 

สิ่งพิมพ์วารสารหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด 
(๗) รณรงค์ในสถานที่ท างาน/สถานศึกษา เช่น โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน  
(๘) รณรงค์ผ่านกิจกรรมและโครงการของกระทรวงต่างๆ (ทุกกิจกรรมจะมี 

ใบสมัครพร้อมให้ผู้สนใจสมัครเป็น“ครอบครัวรักษาศีล ๕”) 
                                                 

๘๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่, [ออนไลน์].แหล่งท่ีมา 
http://www.dla.go.th/ [๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๘]. 
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๒) โครงการอุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณภาคฤดูร้อน 
(๑) เชิญชวนประชาชนให้ร่วมกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ อาทิ วิทยุชุมชน/เคเบิล/ทีวี/ 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น/สิ่งพิมพ์ วารสาร หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด 
(๒) รณรงค์ผ่านกิจกรรมและโครงการของกระทรวงต่างๆ (จะมีใบสมัคร 

พร้อมให้ผู้สนใจสมัครเป็น “ผู้อุปสมบทหมู”่ “ผู้บรรพชาภาคฤดูร้อน”) 
(๓)  ปลูกจิตส านึกการสืบทอดพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในระดับ 

ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับสังคม และระดับประเทศชาติ  
๓) โครงการเยาวชนพุทธมามกะ 

(๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล  และ 
ร าลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชน  

(๒)  อบรมปลูกฝั ง ให้ เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ 
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  

(๓) อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ เพ่ือเป็น 
ตัวแทนประชาสัมพันธ์บุคคลต่างศาสนาที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มาประกาศตนเป็นชาวพุทธ 
และประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

๔) โครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
(๑) ส่งเสริมการเรียนรู้หลักพุทธศานา ให้นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย

ความรู้และคุณธรรม 
(๒) สร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และ

น าไปเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
(๓) จัดให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทดสอบความรู้ 

และประเมนิผลผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(๔) เพ่ือฝึกเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ให้มีความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่

คณะ 
ข. แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) โครงการสร้างเครือข่ายการสร้างผลงานด้านหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
(๑) สร้างแหล่งการเรียนรู้ใน ชุมชน โดยใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์  
(๒) จัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน 

และผู้ที่สนใจ 
(๓) สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมการ 

พัฒนาและสร้างสรรค์ งานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ 
๒) โครงการอนุรักษณ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(๑) ปลูกจิตส านึกการอนุรักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่ ง 
เป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและเยาวชนในชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา  
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(๒)  รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกาย การ ดนตรี พ้ืนบ้ าน รวมถึงการ 
อนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรม หรือก่อสร้างคงเอกลักษณท์างด้านศิลปะ  

(๓) ส่งเสริมชุมชนในการจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมศิลปะวัฒนธรและ 
คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา   

(๔) ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าใน 
ท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา  

(๕) เฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่ 
กระทบต่อชุมชน 

(๖) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการ 
รับรู้อย่างแพร่หลาย  

(๗) จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปยังสถานที่ต่างๆภายนอก 
ค. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๑)  ส่ ง เสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่ น เ พ่ือ เป็นฐานการผลิตทางด้ าน 

การเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับ
วิถีชีวิตดั้งเดิม บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชน  

(๒) รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในชุมชน เพ่ือ 
การบริโภคและการผลิตเพื่อจ าหน่าย  

(๓) รณรงค์และส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 

๒) โครงการส่ง เสริมส่ ง เสริมพัฒนาอาชีพ และเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน  

(๑) จัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยค านึงถึง 
วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีในท้องถิ่น ตามศักยภาพของแต่ละะท้องถิ่น  

(๒) เผยแพร่ข้อมูล เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

(๓) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรม วิสาหกิจ 
ชุมชน และ อุตสาหกรรม SMEs โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัยและ พัฒนา
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ ในตลาดในประเทศและ
อาเซียน  

(๔) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจน
หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่ม เพ่ือร่วมกันพัฒนายกระดับ สินค้า/บริการ
ตามศักยภาพของชุมชนที่ได้มาตรฐาน 

(๕) เชื่อมโยงแหล่งวิจัยและพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และน าเทคโนโลยีระบบ
บริหาร จัดการและควบคุมการผลิตมาใช้เพ่ือลดต้นทุน เพ่ืมคุณภาพและมูลค่าของสินค้า/บริการ 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๘๔ 
 

๓) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
( ๑ )  ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ชุ ม ช น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ ถี ชี วิ ต 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์ โดยการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน  

(๒) สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ 
ท้องถิ่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว  

(๓) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้ เป็นที่รู้จักทั้งใน 
ระดับประเทศ และต่างประเทศ  

(๔) สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการ 
ท่องเที่ยว ที่เป็นรูปธรรมเพื่อร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบในการขยายผลความส าเร็จไปสู่ชุมชนอ่ืน  

๔) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุน  
(๑) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันในลักษณะ 

เครือข่ายและ แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
(๒) เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการค้าการลงทุนในท้องถิ่น 

โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ลดข้อจ ากัดต่างๆ  เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ  

(๓) ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบนพ้ืนฐาน 
ของความเข้าใจและความพร้อมของชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็งก าไร ไม่
ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

ง. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

(๑) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการเกษตรและชลประทาน เช่น 
อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว คู คลอง หนอง บึง พ้ืนที่แก้มลิง ระบบชลประทาน โดยมุ่งเน้น 
ประโยชน์เพื่อการเกษตร  

(๒) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการที่สามารถเพ่ิมศักยภาพสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับ เกษตรกรในท้องถิ่น  เพื่อประสิทธิภาพการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า  

(๓) จัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ 
ห้องเย็น ลานตากพืชผลการเกษตร 

๒) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่ง 
(๑) พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง  เช่น ถนน สะพาน ขยาย 

ผิวหน้าถนน บ ารุงรักษาพ้ืนผิวถนน ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นคนในท้องถิ่น  
(๒) พัฒนาและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี  มีความปลอดภัยในการ 

เดินทางและขนส่งสินค้า เชน่ ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก จัด
เส้นทางท่ีปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน  

(๓) พัฒนาและปรับปรุงถนนที่ เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ 
ท่องเที่ยว 



๘๕ 
 

๓) โครงการพัฒนาการบริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(๑ )  พัฒนาและปรับปรุ ง ร ะบบข้อมู ล เกี่ ย วกับ โครงสร้ า ง พ้ืนฐานด้ าน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้สามารถวางแผนตัดสินใจในการพัฒนารองรับการเจรญิเติบโต
ของท้องถิ่น และสามารถก าหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน  

(๒) จัดท าผังเมือง เพ่ือก าหนดนโยบายและควบคุมการใช้ประโยชนน์ อาคาร
บ้านเรือน เพ่ือให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง รองรับการเจริญเติบโตในอนาคต รวมถึง
การควบคุมพ้ืนที่รกร้าง การลดทัศนอุจาดบนท้องถนน เช่น ป้ายโฆษณาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
คมนาคมและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว  

(๓) ศึกษาและผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่งมวลชน 
ในท้องถิ่นที่เหมาะสม สะดวกและทั่วถึง เพ่ือลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล สามารถเชื่อมโยงกับ 
ท้องถิ่นอ่ืน และมีมาตรฐานเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 

จ. แผนงานเสริมสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ 
๑) โครงการสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

(๑) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ควบคู่กับ
การเสริมสร้างขีดความ สามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

(๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้น พ้ืนฐานเน้นการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา  

(๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวติใน 
สังคม และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  

(๔) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วม และตระหนัก 
ถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 

๒) โครงการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(๑) การให้ความช่วยเหลือทางสังคมกลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่าเทียม  
(๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุม เพ่ือขยายความคุ้มครอง 

ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้  
(๓) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการ 

สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
(๔) การก าหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือ 

ประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
(๕) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ 
(๖) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้าง

พ้ืนฐาน และการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมทั้งการจัดสรร ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย  



๘๖ 
 

(๗) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

(๘) ให้กระบวนการยุติธรรม ระบบกฎหมายปกติสามารถด าเนินการได้โดยได้รับ
ความเชื่อถือไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน  

(๙)  ปรับปรุงแก้ ไขส่ วนงานต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้ เข้ มแข็ ง 
เที่ยงตรง เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เป็นต้น 

๓) โครงการสร้างความรู้รักความสามัคคี 
(๑) จัดอบรมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสร้างความรักความสามัค คี 

ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ และสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าว
ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป 

(๒) จัดท าเวที เสวนาร่วมกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เ พ่ือสร้ างความรู้ 
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจ 
ไปเผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป 

(๓) จัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬา เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก 
ความสามัคคี ความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน  

๔) โครงการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน  
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ฉ. แผนงานพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
๑) โครงการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

(๑) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอก 
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  

(๒) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่ เหมาะสมและ 
เพียงพอส าหรับประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน  

(๓) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษาของ 
สถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ส าหรับประชาชนทุกระดับ และพัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒) โครงการส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของคนในชุมชน   
(๑) พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชน
สามารถ เข้าถึงบริการได้สะดวกและท่ัวถึง 



๘๗ 
 

(๒) ส่ ง เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ในการดูแลสุขภาพของ 
ตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน  

(๓) จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกาย เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา ลานสุขภาพและ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ตลอดจนพัฒนาบุคคลตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จด้านกีฬาใน
ชุมชนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการออกก าลังกาย 

๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส   
(๑) รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นเพ่ือก าหนดแนวทางในการ 

สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การ
เข้าถึงปัจจัย การยังชีพ การผลิต   

(๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมส าหรับผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น 
ทางลาดส าหรับผู้พิการ การรักษาพยาบาล  

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/ท้องถิ่น ตาม
ศักยภาพของ ชุมชน เพ่ือให้มีงานท า มีรายได้ พ่ึงพาตนเองได้ 

ช. แผนการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

(๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ และความคุ้มค่าในการปฏบัติภารกิจ ค านึงถึงความตอ้งการของประชาชน 

(๒) พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือ 
เป็นภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ค านึงถึงผลประโยชนส์าธารณะของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของชุมชน  

(๓) จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพ่ือเตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
(๑) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและ 

การบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น  

(๒) อบรม แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่ น 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน 

(๓) เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ และทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่น 
ทุกระดับในการ ให้บริการประชาชน 

๓) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่ วยงาน ภาครัฐ ให้มี 

ขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ   



๘๘ 
 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ   
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรม    
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ   
(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๔) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
(๑) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมาย 

ก าหนดมารวบรวมไว้ที่ศูนย์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก เช่น ข้อมูล 
ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานโครงการ และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน  

(๒) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน สารคดี องค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ 
ประชาชนยกเว้น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ หรือความ
มั่นคงของประเทศ  ในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง เป็นต้น 

(๓) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ความสะดวกแก่ประชาชน 
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และให้บริการประชาชน ตลอดเวลา 

ซ. แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย และการจัดระเบียบสังคม   
๑) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัย  

(๑) จัดให้มีการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ตรวจตรา และรักษาความสงบ 
เรียบร้อยในชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ส าคัญ  

(๒) จัดให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ให้ครอบคลุมทั้ ง พ้ืนที่ 
ตลอดจนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามทางร่วมทางแยก และจุดที่มีความเสี่ยง 

(๓) ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง และต ารวจ เพ่ือบูรณาการความ 
ร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความปลอดภัย 

(๔) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพ่ือป้องกันภัยต่างๆ 
ที่อาจเกิดในชุมชนอันเกี่ยวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายรวมถึงภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรบนท้องถนน 

๒) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(๑) จัดให้มีการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ตรวจตรา ภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ ตลอดเวลา 
(๒) จัดให้มีการแจ้งเตือนภัย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสาร 

ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามทางร่วมทางแยก และจุดที่มีความเสี่ยง 
(๓) ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง และต ารวจ เพ่ือบูรณาการความ 

ร่วมมือในการรักษาตรวจความพร้อมบุคลากร วัสดุ เครื่องมือ  
(๔) ติดตามตรวจสออบ ความเคลื่อนไหวภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ จากกรม 

อุตุนิยมวิทยา และหน่วยที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
(๕) จัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผนเผชิญภัยในหมู่บ้าน ชุมชน หรือ 

พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เสมอ   



๘๙ 
 

๓) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(๑) บูรณาการความร่วมมือระหว่า งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วย 

งานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โรงเรียน วัด องคก์รภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ  

(๒) ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ  

(๓ )  รณรงค์  ประชาสั ม พันธ์  และอบรมให้ ความรู้ แก่ เ ด็ ก  เยาวชนใ น 
สถานศึกษา และประชาชน ในชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอ
ปัญหา ความต้องการและก าหนดนโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพ่ือความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของชุมชน 

(๔) สร้างระบบการตรวจสอบผู้ เสพยาเสพติด เพ่ือคัดกรองประชาชนผู้ติด 
ยาเสพติด เพ่ือน าไปบ าบัด รักษา และให้ประชาชนระมัดระวังภัยอันอาจจะเกิดข้ึนอีกทางหนึ่ง  

(๕) สร้างระบบการบ าบัด รักษา ผู้ เสพยาเสพติด เ พ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ติด 
ยาเสพติด ได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป   

ฌ. แผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑) โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ความปลอดภัย  

(๑) ส่ ง เสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต ารวจบ้าน อาสาสมัคร 
ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   

(๒) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพ่ือป้องกันภัยต่างๆ 
ที่อาจเกิดในชุมชนอันเก่ียวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายรวมถึงภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรบนท้องถนน  

(๓) สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งและความ 
สามัคคีของหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา ความต้องการและก าหนด
นโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพ่ือความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

๒) โครงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม   
(๑) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร 

หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสาน  
ประโยชนข์องภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล  

(๒) ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมาย
ก าหนดและ ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

(๓) สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งและความ 
สามัคคีของหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหาความต้องการและก าหนด
นโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพ่ือความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

 
 



๙๐ 
 

๓) โครงการส ารวจความคิดเห็นประชาชน   
(๑) ส่งเสริมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จากชุมชน หมู่บ้าน 

และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น  
(๒) พัฒนารูปแบบการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในหลายรูปแบ บ 

เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ 
(๓) สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน  

๒.๕ ข้อมูลพื้นที่การวิจัย  
๒.๕.๑ ภาคกลางตอนล่าง 

ภาคกลางตอนล่าง๘๖ หมายถึงจังหวัดต้นแบบการบริหารงานแบบบูรณาการ (CEO) 
ก าหนดกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาคกลางตอนล่าง ๑ ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ก าหนดประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ (๑) จังหวัดราชบุรี (๒) จังหวัดนครปฐม  
(๓) จังหวัดกาญจนบุรี และ(๔) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีข้อมูลพื้นที่วิจัย ดังนี้ 

๒.๕.๒ จังหวัดราชบุร ี

จังหวัดราชบุรี๘๗ ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ าแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี 
เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพ้ืนที่ที่ราบต่ า ลุ่มแม่น้ าแม่
กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัว
ยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า 

จากต านานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท าให้สันนิษฐานได้ว่า ราชบุรีเป็นหัวเมืองที่
เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้
เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปีพ.ศ. ๒๑๘ โดยแคว้นสุวรรณภูมิ มีศูนย์กลาง
การปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้า
วาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ที่สุดแห่งหนึ่ง 

ห่างจากกรุงเทพมหานครเบื้องทิศตะวันตกราว ๑๑๐ กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของจังหวัด
ราชบุรี ดินแดนอันเป็นที่มาของโอ่งเคลือบลายมังกรและผ้าทอบ้านไร่หรือผ้าขาวม้าอันลือชื่อ ส าหรับ
ผู้ไม่ใช่ชาวบ้านพ้ืนถิ่นน้อยคนนักจะเข้าใจว่าอุตสาหกรรมเครื่องปั่นดินเผาและหัตถกรรมทอผ้า
พ้ืนเมืองเป็นเป็นเพียงผลงานบางส่วนที่สะท้อนความหลากหลายของราชบุรีที่ฝากร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม แท้จริงแล้วดินแดนแห่งนี้มิได้มีแค่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติเท่านั้น โอ่งลายมังกรและผ้าตีนจกยังเป็นตัวแทนที่ให้ภาพเคลื่อนไหวของวิวัฒนาการและ  

                                                 
๘๖ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ, เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง, ๒๕๕๒ : ๓๓. 
๘๗ จังหวัดราชบุรี , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดราชบุรี/ 

[๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._218
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ความเปลี่ยนแปลงในสังคมราชบุรีด้วยในมุมมองหนึ่ง ในพ้ืนที่อันกว้างขวางใหญ่ประมาณ ๕,๑๒๐ 
ตารางกิโลเมตรของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างนี้มีแม่น้ าแม่กลองตัดผ่าน เป็นสายใยเชื่อมโยงพ้ืนที่
ด้านตะวันออกซ่ึงติดกับเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อแดนฝั่งสมุทรอ่าวไทยเข้ากับพ้ืนที่ตอนในอันเป็น
ต้นแหล่งของสายน้ าแม่กลอง 

ราชบุรีเป็นเมืองในเครือข่ายสัมพันธ์ของอารยธรรมชายฝั่งทะเลสยามโดยมีเมืองโบราณคู
บัวเป็นเมืองท่าติดต่อทะเลด้วย เช่นเดียวกับนครปฐมหรือเมืองนครชัยศรีโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๓ ลงมา กล่าวได้ว่า คูบัวโดดเด่นยิ่งกว่านครชัยศรีโบราณเสียอีก เพราะมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับเมืองเพชรบุรี (หรือพริบพรี) เลยตลอดไปถึงเขตชะอ า (ในปัจจุบัน)  

คูบัว เป็นเครือข่ายของเมืองท่าโบราณแต่ครั้งสมัยวัฒนธรรมทวารวดีเฟ่ืองฟู และเมือง  
คูบัวนั้นนับเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนามหายานที่ส าคัญแห่งหนึ่งในภาค  เมื่อย่างเข้าสมัยที่
อาณาจักรขอมเรืองอ านาจและปรากฏศิลปะแบบลพบุรีในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๖ เป็นต้นไป ตัวเมืองได้โยกย้ายศูนย์กลางจากคูบัวมาตั้งใหม่ที่ราชบุรีซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนัก แต่
สามารถตอบรับเงื่อนไขใหม่ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนได้เหมาะสมและดีกว่า  

ราชบุรี มีประชากรส ารวจเมือปี พ.ศ.๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๘๖๗,๗๐๓ คน จัดการปกครอง
ส่วนภูมิภาคออกเป็น แบ่งออกเป็น ๑๐ อ าเภอ ๑๐๔ ต าบล และ ๙๗๕ หมู่บ้าน และจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็น ๑๑๗ แห่ง แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง, เทศบาล ๒๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๗๗ แห่ง 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงจ านวนประชากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการศีล ๕ จังหวัดราชบุรี๘๘ 

อ าเภอ จ านวนประชากร ยอดสมัคร ร้อยละ หมายเหตุ 
เมืองราชบุรี ๒๐๑,๑๘๑ ๑๖๕,๗๓๗ ๘๓  
บ้านโป่ง ๑๗๒,๖๗๖ ๑๕๔,๘๕๑ ๙๐  
โพธาราม ๑๓๖,๔๓๐ ๑๑๙,๔๙๘ ๘๘  
ด าเนินสะดวก ๙๔,๑๖๑ ๘๑,๑๕๐ ๘๗  
ปากท่อ ๖๗,๐๑๘ ๕๘,๗๑๖ ๘๘  
จอมบึง ๖๒,๙๒๑ ๕๕,๘๓๙ ๘๘  
สวนผึ้ง ๕๑,๓๕๒ ๔๓,๒๒๕ ๘๔  
บางแพ ๔๔,๗๔๓ ๓๗,๒๖๓ ๘๔  
บ้านคา ๒๔,๙๘๐ ๒๑,๙๔๘ ๘๘  
วัดเพลง ๑๒,๒๔๑ ๑๐,๓๑๕ ๘๕  

รวม ๘๖๗,๗๐๓ ๗๔๘,๕๔๒ ๘๖.๖๖  

 

 
                                                 

๘๘ สรุปยอดคีย์ใบสมัครโครงการศีล ๕, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: ttps://www.sila5.com/report/ 
[๒๐ ม.ีค. ๒๕๕๙]. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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๒.๕.๓ จังหวัดนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม๘๙ เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดิน
สุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมือง
เก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคัญในสมัยทวารวดี ในยุค
นั้น นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็น
ศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมาได้เกิด
ความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึง
อพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ า และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย” 
นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใด
เทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ชื่อว่า “พระ
ปฐมเจดีย์” ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลอง
เจดีย์บูชาเพ่ือให้การเสด็จมานมัสการสะดวกข้ึน 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้
ผ่านเมือง นครปฐม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากต าบลท่านา  อ าเภอ
นครชัยศรี มาตั้งท่ีบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและ
ฝึกซ้อมรบแบบเสือป่า โดยโปรดฯ ให้ตัดถนนเพ่ิมขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้ง สร้างสะพานเจริญศรัทธา
ข้ามคลองเจดีย์บูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนสร้าง พระร่วงโรจนฤทธิ์
ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่
ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม" 

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ท าให้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร 
ส่งผลให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตก และเป็นจุดเริ่มต้นของประตูสู่ภาคใต้ และ
การพัฒนาในด้านต่างๆ ประกอบกับจังหวัดนครปฐมมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน ท าให้สภาพดินและแหล่ง
น้ ามีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเลือกพืชเศรษฐกิจมาปลูกเป็นพืชเสริมรายได้ 

นครปฐม มีประชากรส ารวจเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๘๙๙,๓๔๒ คน จัดการ
ปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น แบ่งออกเป็น ๗ อ าเภอ ประกอบด้วย ๑๐๖ ต าบล และ ๙๓๐ หมู่บ้าน  
และจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ๑๑๗ แห่ง แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจัดการภายใน
ท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่งเทศบาลเมือง ๔ แห่ง เทศบาล
ต าบล ๑๘ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๙๓ แห่ง  

 

                                                 
๘๙ จังหวัดนครปฐม, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครปฐม/ [๒๒ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5


๙๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงจ านวนประชากรทีส่มัครเข้าร่วมโครงการศีล ๕ จังหวัดนครปฐม๙๐ 

อ าเภอ จ านวนประชากร ยอดสมัคร ร้อยละ หมายเหตุ 
เมืองนครปฐม ๒๗๘,๒๕๙ ๒๒๑,๖๕๑ ๘๐  
สามพราน ๒๐๓,๑๐๘ ๑๖๒,๖๕๙ ๘๑  
ก าแพงแสน ๑๒๗,๘๑๗ ๑๐๒,๗๗๐ ๘๑  
นครชัยศรี ๑๐๙,๙๕๑ ๙๐,๐๗๐ ๘๒  
บางเลน ๙๒,๙๐๓ ๗๔,๕๓๘ ๘๑  
ดอนตูม ๔๘,๐๘๖ ๓๘,๔๘๐ ๘๑  
พุทธมณฑล ๓๙,๒๑๘ ๓๑,๓๖๘ ๘๑  

รวม ๘๙๙,๓๔๒ ๗๒๑,๕๓๖ ๘๐.๒๒  

๒.๕.๔ จังหวัดของกาญจนบุรี 

จังหวัดของกาญจนบุรี๙๑ เท่าที่มีการค้นพบหลักฐานนั้น ย้อนไปได้ถึงสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เมื่อมีการค้นพบเครื่องมือหินในบริเวณบ้านเก่า อ าเภอเมืองฯ ล่วงมาถึงสมัยทวารวดี 
ซึ่งมีหลักฐานคือซากโบราณสถานที่ต าบลปรังเผล อ าเภอสังขละบุรี เป็นเจดีย์ลักษณะเดียวกับจุลประ
โทนเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี และเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งค้นพบ
โบราณวัตถุ เช่น พระพิมพ์สมัยทวารวดีจ านวนมาก สืบเนื่องต่อมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบคือปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีรูปแบบศิลปะแบบขอม สมัยบายน 

กาญจนบุรียังปรากฏในพงศาวดารเหนือว่า กาญจนบุรีเป็นเมืองขึ้นของสุพรรณบุรีในสมัย
สุโขทัย ครั้นมาถึงสมัยอยุธยา กาญจนบุรีก็มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านส าคัญจนกระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ เดิมตัวเมืองกาญจนบุรีเดิมนั้นตั้งอยู่ที่ต าบลลาดหญ้า (บริเวณเขาชนไก่ในปัจจุบัน) 
ภายหลังจนถึง พ.ศ. ๒๓๗๔ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้โปรดให้ก่อสร้าง
ก าแพงเมืองและป้อมปราการขึ้นเป็นการถาวร ณ เมืองกาญจนบุรีใหม่โดยตั้งอยู่ ณ ต าบลปากแพรก 
อันเป็นสถานที่บรรจบของแม่น้ าแควใหญ่และแม่น้ าแควน้อย โดยตัวเมืองอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ า
แม่กลองกับแม่น้ าแควใหญ่ ซึ่งมีความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์และด้านการค้า โดยเริ่มก่อสร้างเมือง
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๗๔ และส าเร็จในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๗๕ และได้แยกออก
จากสุพรรณบุรีนับแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งนี้โดยมีพระราชประสงค์ส่วนใหญ่เพ่ือติดต่อค้าขายกับเมือง
ราชบุรี ดังพระราชนิพนธ์เสด็จพระพาสไทรโยค กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า "แต่มีเมืองปากแพรกเป็นที่
ค้าขาย ด้วยเขาชนไก่เมืองเดิมอยู่เหนือมากมีแก่งถึงสองแก่ง ลูกค้าไปมาล าบาก จึงลงมาตั้งเมืองเสียที่
ปากแพรกนี้เป็นทางไปมาแก่เมืองราชบุรีง่าย เมืองที่สร้างขึ้นใหม่ กว้าง ๕ เส้น ยาว ๑๘ วา มีป้อม ๔ 
มุมเมือง ป้อมย่านกลางด้านยาวตรงหน้าเมืองทิศตะวันตกเฉียงใต้มีป้อมใหญ่อยู่ตรงเนิน ด้านหลังมี

                                                 
๙๐ สรุปยอดคีย์ใบสมัครโครงการศีล ๕, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: ttps://www.sila5.com/report/ 

[๒๐ มี.ค. ๒๕๕๙]. 
 ๙๑ จังหวัดของกาญจนบุรี , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัด
กาญจนบุรี/ [๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2374
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2374
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2375


๙๔ 
 

ป้อมเล็กตรงกับป้อมใหญ่ ๑ ป้อม" การสร้างเมืองกาญจนบุรีใหม่นี้ ดังปรากฏในศิลาจารึกดังนี้ ให้พระ
ยาราชวรินทร์ เจ้ากรมพระต ารวจเป็นพระยาประสิทธิสงครามรามภักดีศรีพิเศษประเทศนิคมภิรมย์รา
ไชยสวรรค์พระยากาญจนบุรี ครั้งกลับเข้าไปเฝ้าโปรดเกล้าฯว่าเมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองอังกฤษ พม่า 
รามัญ ไปมาให้สร้างเมืองก่อก าแพงขึ้นไว้จะได้เป็นชานพระนครเขื่อนเพชรเขื่อนขัณฑ์มั่นคงไว้แห่ง
หนึ่ง ในปัจจุบันก าแพงถูกท าลายลงโดยธรรมชาติและหน่วยราชการเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน เหลือ
เพียงประตูเมืองและก าแพงเมืองบางส่วน 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อมีการจัดรูปแบบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล 
กาญจนบุรีถูกโอนมาขึ้นกับมณฑลราชบุรี และยกฐานะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ 

กาญจนบุรี มีประชากรส ารวจเมือปี พ.ศ.๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๘๘๒,๑๔๖ คน จัดการ
ปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ๙๕ ต าบล ๙๕๙ หมู่บ้าน ๒๐๖ ชุมชน และจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๑๒๒ แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๔๖ แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๗๕ แห่ง 

ตารางท่ี ๒.๑๖ แสดงจ านวนประชากรทีส่มัครเข้าร่วมโครงการศีล ๕ จังหวัดกาญจนบุรี๙๒ 

อ าเภอ จ านวนประชากร ยอดสมัคร ร้อยละ หมายเหตุ 
เมืองกาญจนบุรี ๑๖๘,๑๖๔ ๑๐๗,๙๕๑ ๖๕  
ท่ามะกา ๑๓๖,๒๗๔ ๘๐,๙๓๓ ๖๐  
ท่าม่วง ๑๐๘,๘๑๔ ๗๖,๗๗๔ ๗๑  
ทองผาภูมิ ๖๖,๔๐๐ ๕๓,๐๙๔ ๘๐  
เลาขวัญ ๕๗,๕๑๘ ๔๕,๔๕๕ ๘๐  
พนมทวน ๕๓,๔๐๔ ๔๓,๔๐๗ ๘๑  
ไทรโยค ๖๒,๒๑๒ ๓๘,๖๖๖ ๖๓  
บ่อพลอย ๕๗,๑๕๑ ๓๗,๓๙๖ ๖๖  
หนองปรือ ๓๑,๓๖๙ ๒๖,๔๗๖ ๘๔  
ด่านมะขามเตี้ย ๓๔,๒๑๗ ๒๖,๓๓๒ ๗๗  
สังขละบุรี ๔๕,๗๓๑ ๒๑,๐๐๖ ๔๖  
ห้วยกระเจา ๓๔,๔๒๑ ๒๐,๖๖๗ ๖๑  
ศรีสวัสดิ์ ๒๖,๔๗๑ ๑๕,๔๘๙ ๕๙  

รวม ๘๘๒,๑๔๖ ๕๙๓,๘๔๖ ๖๗.๓๑  

 

 

 
                                                 

๙๒ สรุปยอดคีย์ใบสมัครโครงการศีล ๕, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: ttps://www.sila5.com/report/ 
[๒๐ มี.ค. ๒๕๕๙]. 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2467
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99


๙๕ 
 

๒.๕.๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี๙๓ เป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต่ ากว่า 
๓,๕๐๐-๓,๘๐๐ ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคส าริด ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรม
ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี และศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อว่า ทวารวดี
ศรีสุพรรณภูมิ หรือ พันธุมบุรี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าท่าจีน แถบ บริเวณต าบลรั้วใหญ่ไปจดต าบลพิหาร
แดง ต่อมาพระเจ้ากาแตได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ า แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้าง วัด
สนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจ านวน ๒,๐๐๐ คนบวช จึงขนานนามเมือง
ใหม่ว่า สองพันบุรี ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ าท่า
จีน ชื่อเมืองเรียกว่า อู่ทอง จนสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมืองนี้จึงเรียกว่าชื่อว่า สุพรรณบุรี นับแต่นั้นมา 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ข้าวอู่
น้ าที่ส าคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง สภาพเมืองตลอดจนโบราณสถานถูกท าลายเหลือ
เพียงซากปรักหักพัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณบุรีได้ฟ้ืนตัวขึ้นใหม่ และตั้งอยู่บนฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าท่าจีน (ล าน้ าสุพรรณ) มาจนตราบทุกวันนี้ 

ความส าคัญของสุพรรณบุรีในด้านประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ได้แก่ ชัยชนะแห่งสงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหา
อุปราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงาน
เพ่ือเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นก าเนิดแห่ง
ต านาน “ขุนช้างขุนแผน” วรรณคดีไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นใน
ปัจจุบัน  

สุพรรณบุรี  ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนที่ราบภาคกลางสืบสานความ
เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตเมื่อ พ.ศ. ๑๔๒๐ จากนามเดิมเมืองพันธุมบุรีในยุคทวารวดีตามหลักฐาน
ทางโบราณคดีได้จารึกชื่อไว้ในพงศาวดารเหนือ และนาม “สุพรรณภูมิ” ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชระบุว่าเป็นนครรัฐที่มีความส าคัญมาก่อนกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการสถาปนากรุงศรี
อยุธยา เมืองสุพรรณบุรีจึงจัดอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญอีกด้วย 

สุพรรณบุรี มีประชากรส ารวจเมือปี พ.ศ.๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๘๔๙,๖๙๙ คน จัดการ
ปกครองส่วนภูมิภาคเป็น ออกเป็น ๑๐ อ าเภอ ๑๑๐ ต าบล ๙๗๗ หมู่บ้าน และจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ออกเป็น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔๕ เทศบาล (๒ เทศบาลเมือง ๔๓ เทศบาลต าบล)
และ ๘๑ องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 

                                                 
๙๓จังหวัดสุพรรณบุรี, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสุพรรณบุรี/ 

[๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗].  
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๙๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๗ แสดงจ านวนประชากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการศีล ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี๙๔ 

อ าเภอ จ านวนประชากร ยอดสมัคร ร้อยละ หมายเหตุ 
เมืองสุพรรณบุรี ๑๖๗,๕๒๖ ๘๔,๕๗๘ ๕๔  
สองพ่ีน้อง ๑๒๘,๐๓๖ ๗๙,๓๙๑ ๖๓  
อู่ทอง ๑๒๑,๙๔๒ ๗๒,๖๕๔ ๖๐  
เดิมบางนางบวช ๗๓,๒๑๓ ๕๑,๔๙๘ ๗๑  
บางปลาม้า ๗๘,๗๓๕ ๔๖,๕๕๑ ๖๐  
สามชุก ๕๔,๗๙๐ ๔๕,๓๘๔ ๘๓  
ด่านช้าง ๖๗,๕๘๒ ๔๓,๖๔๐ ๖๕  
หนองหญ้าไซ ๔๙,๔๖๕ ๓๙,๒๖๒ ๘๐  
ดอนเจย์ดี ๔๖,๑๑๗ ๓๘,๘๒๘ ๘๕  
ศรีประจันต์ ๖๒,๒๙๓ ๓๑,๓๑๒ ๕๑  

รวม ๘๔๙,๖๙๙ ๕๓๓,๐๙๘ ๖๒.๗๔  

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์นั้น ผู้วิจัยให้ความ
สนใจศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลากหลายแง่มุม ตัวอย่าง เช่น  

สุรยุทธ สุนทรวารี ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย” 
จากการศึกษาพบว่า การกระท าความผิดในทางอาญาโดยเฉพาะความผิดทางอาญาในด้านเศรษฐกิจ 
นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะระบบเศรษฐกิจมีความส าคัญในการขับเคลื่อนความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ  ฉะนั้นการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีล้วนแต่มีวิธีการประกอบธุรกิจหลาย
รูปแบบ  จึงท าให้มีผู้กระท าความผิดในรูปแบบการด าเนินธุรกิจมาก เช่น การกระท าความผิดตาม
กฎหมายทรัพยสินทางปัญญาหรือกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค เป็นต้น ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งที่มองปัญหา
อาชญากรรมในด้านเศรษฐกิจ ว่าเป็นการกระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคล ไม่ใช่กระทบต่อรัฐ 
ดังเช่นแต่ก่อน ซึ่งบุคคลที่ได้รับผลกระทบคือผูก้ระท าความผิด ผู้เสียหายและชุมชน ได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนและผลของการด าเนินการน ามาซึ่งความพอใจทุกฝ่าย กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์เป็นที่ได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลก ว่าสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาใน 
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจได้ โดยจะน ามาใช้ในความผิดอันยอมความได้
ความผิดต่อกรรมสิทธิ์และทรัพยสิน หรือความผิดต่อการอยู่ร่วมกันที่มีคุณธรรมทางกฎหมายคุ้มครอง

                                                 
๙๔ สรุปยอดคีย์ใบสมัครโครงการศีล ๕, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: ttps://www.sila5.com/report/ 

[๒๐ มี.ค. ๒๕๕๙]. 
 



๙๗ 
 

บุคคลหรือทรัพยสิน ของบุคคล หรือความผิดทางอาญาที่มีโทษไม่เกิน ๕ ปี เป็นต้น ดังนั้นการน า 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ระงับข้อพิพาทในความผิดดังกล่าวจะช่วยให้ปริมาณคดีที่ล้น
ลดลงและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐอีกทางหนึ่ง๙๕ 

อภิชาติ พิบูลย์ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ : ศึกษากรณี ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง” ผลการวิจัยพบว่า  

๑) การเมืองภาคประชาชนมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความสมานฉันท์   โดยเฉพาะ
การจัดการความขัดแย้งเรื่องที่ดินท ากิน โดยใช้การไกล่เกลี่ย การช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข และ
ป้องกันความขัดแย้งด้วยการรับฟังความคิดเห็น หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง ในการแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งฟ้ืนฟูระเบียบสังคม และบังคับใช้กฎกติกาอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม แก่ทุกฝ่าย  

๒) ปัจจัยที่ท าาให้การเมืองภาคประชาชนมีบทบาท ได้แก่ จิตส านึกของประชาชน ความ
กระตือรือร้น ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมสูง การเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น  

๓) แนวทางในการส่งเสริมบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ ได้แก่ การเมืองภาคประชาชนควรเพ่ิมบทบาทในการก าหนดนโยบายระดับชาติ ระดับ
ท้องถิ่น และการขับเคลื่อนชุมชน สังคม ไปสู่การปกครองที่น้อยลง  หรือการรับผิดชอบตนเองมากขึ้น
ของภาคประชาชน๙๖ 

สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) สภาพทั่วไปของการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารของผู้บริหารประเด็นการ รับรู้ข้อง
มูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า
ในการสื่อสารผ่านสื่อ วิทยุ อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจุบันช่องทางในการสื่อสารเหล่านี้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษาของสังคมไทย อยู่ในระดับมาก การสื่อสารของผู้น า เป็นสาเหตุของพัฒนา
สถานการศึกษาเหล่านั้น อยู่ในระดับมาก พระพุทธศาสนาเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของ
ผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก และประเด็นข้ออ่ืนๆ การได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าในการสื่อสารผ่าน
สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก  

๒) ภาวะผู้น าทางการสื่อสารมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ด้านคือ (๑) ความสามารถในการ
ส่งสาร (๒) ความสามารถในการรับสาร และ (๓) ความสามารถในการตอบสนอง ภาวะผู้น าทางการ
สื่อสารที่จะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารควรยึดถือหรือประยุกต์ใช้หลักสัจจวาที หรือ
การพูดความจริงมาเป็นอันดับแรก ส่วนล าดับที่รองลงมานอกจากจะพูดแต่ความจริงแล้ว ผู้บริหาร
จะต้องพูดในสิ่งที่เป็นจริงหรือพูดอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเป็นจริง พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ หรือก่อ
ประโยชน์ไม่ใช่การพูดไร้สาระ ขณะเดียวกันก็ต้องพึงระวังว่าจะต้องพูดด้วยความเป็นธรรม  

                                                 
๙๕ สุรยทุธ สุนทรวารี, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย,  วิทยานิพนธ์นิติศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔). 
๙๖ อภิชาติ พิบูลย์, “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ : ศึกษากรณี 

ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง”,วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๕๔). 



๙๘ 
 

๓) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามรูปแบบการสังเคราะห์ (Synthesis 
Model) คือ SUPHANGPIM-Model ประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังนี้ (๑) ความสามารถในการส่งสาร 
(Sender) ประกอบด้วย S = Sender เป็นผู้ส่งสารที่ดี P = Personality มีบุคลิกภาพที่ดี N = 
Niceness ความสุภาพ ความมีมารยาทในการ สื่อสาร M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ (๒) ความสามารถในการรับสาร (Receiver) ประกอบด้วย U = Universality มีโลก
ทัศน์กว้างไกล A = Awareness รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม P = Purity มีความบริสุทธิ์ใจ 
ยอมรับสิ่งที่เป็นจริง และ (๓) ความสามารถใน การตอบสนอง (Responsibility) ประกอบด้วย H = 
Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม G = Generality สื่อสารได้กับทุกระดับ ไม่เลือกปฏิบัติ และ
สุดท้าย I = Implementation การสื่อสารสามารถน าไปปฏิบัติได้๙๗ 

ศิวาพร ศรีศักดินันท์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ
ทางสื่อออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย” ผลการวิจัยพบว่า  

๑) จริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ เป็นการสื่อสารที่ถูกต้อง ดีงาม ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
การสื่อสารเชิงพุทธ ประกอบด้วย การสื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) ได้แก่ เสียงจากผู้อ่ืน 
คือ “กุศลมูลและอกุศลมูล” และการสื่อสารภายในตนเอง (โยนิโสมนสิการ) ได้แก่ การสื่อสารผ่าน 
กระบวนการทางจิตใจโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้น หลักการที่ส าคัญของจริยธรรมการสื่อสาร 
เชิงพุทธ คือ กระบวนการสร้างปัญญา คิดถูกวิธี ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา องค์ประกอบที่
ส าคัญของการสื่อสารเชิงพุทธ ได้แก่ การฟัง การคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประพฤติปฏิบัติ 
และ พบว่าสื่อออนไลน์เป็นตัวก าหนดรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นสื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสาร 
และผู้รับสารท าหน้าที่รับและส่งสารได้พร้อมกัน เป็นการสื่อสารสองทาง สื่อสารได้ทั้งภาพ เสียง และ
ข้อความต่างๆ โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเครือข่ายระดับโลก 
จริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางสื่อออนไลน์ จึงหมายถึง “วิธีการคิดที่ก่อให้เกิดปัญญาและการ 
ประพฤติปฏิบัติด้วยส านึกในธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

๒) ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงของความไม่ปกติ
ทางการเมืองเกิด “สงครามข้อมูลข่าวสาร” จากโลกออนไลน์ เกิดความวุ่นวายในสังคมอย่างรุนแรง 
สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนแบ่งออกเป็น ๔ ด้านประกอบด้วย (๑) ด้านทัศนคติ “Hate speech”  
ค าพูด รุนแรง (๒) ด้านความเชื่อ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ“ข่าวลือ ข่าวเท็จ”เกิดจากสื่อมวลชนบิดเบือน
ข้อมูล ข่าวสารและใส่ความคิดเห็นส่วนตัวมากเกินไป (๓) ด้านความต้องการทางเศรษฐกิจ เป็นเพราะ 
สื่อมวลชนส่วนใหญ่คาดหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจมากเกินไป (๔) ด้านโครงสร้างทางสังคม เป็น
เพราะความเหลื่อมล้ าทางสังคม สาเหตุเกิดจาก (๑) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความรวดเร็วของ
เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต โครงสร้างทางสังคม กฎหมาย การใช้อ านาจหน้าที่เกินความพอดี และ  
(๒) สาเหตุปัจจัยภายใน ได้แก่ ความเกลียดชัง ความโลภ ความโกรธ ความหลง การยึดมั่น และขาด
ความยั้งคิด ผลกระทบจากการสื่อสารออนไลน์ เกิดผลกระทบทั้งบุคคลและสังคม ก่อให้เกิด “ความ
ทุกข”์ การเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย (๑) ปัจจัยภายนอก

                                                 
๙๗ สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี, “การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๙๙ 
 

หรือปรโตโฆสะ (อกุศลมูล) แก้ไขโดยกัลยาณมิตร (๒) ปัจจัยภายใน หรือ อโยนิโสมนสิการ (กิเลส
และทิฏฐิ) แก้ไขโดยระเบียบวิธีคิดแบบ โยนิโสมนสิการ    

๓) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย พบว่า มีรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิง
พุทธ ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การสื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) และ (๒) การสื่อสารภายใน 
ตนเอง (โยนิโสมนสิการ) เมื่อสื่อมวลชนเป็นผู้ส่งสาร การสื่อสารกับบุคคลภายนอกควรยึดถือ 
กัลยาณมิตร พูดเชิงบวก เขียนหรือพิมพ์ในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น การใช้สื่อ 
ออนไลน์ของสื่อมวลชนควรผ่านกระบวนการสื่อสารภายในจิตใจ โดยใช้หลัก“ไตรสิกขา”ได้แก่ ศีล 
สมาธิ ปัญญา และ อริยสัจจ์ ๔ เพ่ือเป็นการรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันความทุกข์ เมื่อสื่อมวลชนเป็นผู้รับ 
สารควรใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คิดใคร่ครวญอย่างแยบคายพร้อมด้วยกาลามสูตร หลักความ 
เชื่อ ๑๐ ประการ ไม่เชื่อทันทีที่พบเห็นข่าวสาร มีการยับยั้งชั่งใจและเป็นการด า เนินชีวิตในทางสาย 
กลางซึ่งมนุษย์ทุกคนยังไม่สามารถละกิเลสได้ทั้งหมด เป็นการพัฒนาทางจิตใจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ 
ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นกลาง เหมาะสมและดีงาม สื่อมวลชนควรใช้สติในการ 
พูด การพิมพ์ หรือการโพสต์ข้อความรวมทั้งภาพและเสียง ตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมโดยยึด 
หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นส าคัญ๙๘ 

ประพันธ นึกกระโทก ได้วิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชน
พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ผลการวิจัยพบวา 

๑) สภาพทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางพบวา ดานความไววางใจเปนการขอค าปรึกษาจากสมาชิกภายในชุมชน 
การขอค าปรึกษาจากพระสงฆ ดานการเงินโดยอาศัยความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนน าเอาความ
เชี่ยวชาญดานการบริหารธุรกิจ เชน การผลิต การตลาด การเงินมาสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนใน
หมูบานมีองคกรที่สามารถใหความชวยเหลือดานการเงินยามฉุกเฉินได ดานธรรมชาติมีการน าปาไมใน
ชุมชนมีแหลงอาหารใหชาวบานด ารงชีวิต มีแหลงน้ าตามธรรมชาติที่ใชพอเพียงส าหรับใชท า
การเกษตร ดานบุคคลเปนการน าองคความรูของบุคคลที่ไดจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพการประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวคนในชุมชนไดรับการดูแลสุขภาพดานร
างกายและจิตใจอยางทั่วถึง ดานการใหความรูมีการพัฒนาการเรียนรู ครั้งในระบบนอกระบบ
การศึกษาและการเรียนรู ตลอดชีวิตการสร างความสมดุลและความพอดี ในการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตที่หลากหลาย ดานโครงสรางพ้ืนฐานมีการน าโครงสรางพ้ืนฐานมาประยุกตใชในกิจกรรมที่
ชุมชนตองการ ไดแก ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลมีไฟฟาครอบคลุมทั่วทั้งหมูบานโทรศัพทสาธารณะมี
ความสมบูรณพรอมใชงาน 

 
 

                                                 
๙๘ ศิวาพร ศรีศักดินันท์, “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ทางสื่อออนไลน์ของ

สื่อมวลชนไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๐๐ 
 

๒) ศึกษากระบวนการจัดการความรูของชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนและความรูของ
ชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากมีการจัดการความรูสูชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน พบวาการจัดการความรู
ขององคกรชุมชนโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานการประยุกตใช
ความรู รองลงมาคือ ดานการแบงปนความรูนอยที่สุดคือดานการจัดเก็บความรู 

๓) รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรู สูองคกรชุมชนในการพ่ึงพา
ตนเองอยาง ยั่งยืน ประกอบด้วย (๑) รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกร
ชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง อยางยั่งยืนปาทาม ชุมชนบานอาลอ-โดนแบน รูปแบบการบูรณาการ
จัดการความรูสูชุมชนขององคกร ชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน มีลักษณะการน าทุนทางสังคมมาใช
ควบคูกับการจัดการความรูสูชุมชนมี ลักษณะคอยเปนคอยไปโดยทุนทางสังคมที่ถูกน ามาใชไดแก
ความไววางใจระหวางบุคคลผูเปนตนคิดการ อนุรักษฟนฟูปาทามซึ่งคิดวาผูริเริ่มไมไดมุงครอบครองป
าทามแตเพียงผูเดียวกอใหเกิดการใชทุนทาง บุคคลในชุมชนกอตั้งเปนองคกรเล็กๆในชุมชนมีวัตถุประ
สงคหลักคือการอนุรักษฟนฟูปาทามโดยรอบ ชุมชนบานอาลอ-โดนแบน และใชทุนทางความรูที่มีอยู
ในชุมชนมาทบทวนสรางกิจกรรมอนุรักษฟนฟูปา ทามพรอมกับการใชทุนทางการเงินซึ่งภายหลังการ
อนุรักษฟนฟูปาทามเกิดการสรางเงินสรางรายไดกลับ เขาสูชุมชน (๒) รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคม
กับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง อยางยั่งยืนเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน
รูปแบบการบูรณาการจัดการความรูสูชุมชนขององคกรชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน เปนลักษณะ
ของการดึงทุนทางสังคมการประกอบอาชีพทางการ เกษตร ภาวะผู น าของผูน าชุมชน การจัดการ
ความรูเกี่ยวกับการบริหารกลุมออมทรัพยเพ่ือการ ผลิต การถายทอดประสบการณการบริหารขยาย
เปนเครือขาย การดึงทุนทางสังคมควบคูไปกับการแลกเปลี่ยนประสบการณเสริมบทบาทผูน าในองค
กรชุมชนใหมีความเขมแข็งตามแบบของผูน าเปนที่ยอมรับและไววางใจของประชาชน (๓) รูปแบบ
บูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง อยางยั่งยืนกลุมผลิตผ
าหมนวมบานหนองยารักษ เปนลักษณะของการดึงทุนทางสังคมการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
ภาวะผูน าของผูน าชุมชน การจัดการความรูเกี่ยวกับการบริหารกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต การถา
ยทอดประสบการณการบริหารขยายเปนเครือขาย การดึงทุนทางสังคมควบคูไปกับการแลกเปลี่ยน
ประสบการณเสริมบทบาทผูน าในองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็งตามแบบของผูน าเปนที่ยอมรับและ
ไววางใจของประชาชน (๔) รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนในการ
พ่ึงพาตนเอง อยางยั่งยืน กองทุนชุมชนบานถนนหัก  มีการดึงทุนทางสังคมที่เกิดจากตัวบุคคลคือ
ประธานกองทุนชุมชน บานถนนหัก มาใชเชื่อมโยงกับทุนที่มีอยูในสังคมทั้งทุนที่เปนทรัพยากรบุคคล  
ทุนทางการเงินของ สมาชิกที่เกิดจากการระดมทุน ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาพัฒนาตอยอด
อาชีพในชุมชนสรางความ เขมแข็งใหแกชุมชนควบคูกันกับกระบวนการจัดการความรูสูชุมชนและ 
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่เขามาเรียนรู รับฟงการ 
ถ่ายทอดประสบการณ์๙๙ 

                                                 
๙๙ ประพันธ นึกกระโทก, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) 



๑๐๑ 
 

พูนสุข มาศรังสรรค์  ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณา
การ” ผลการวิจัยพบว่า คนในสถาบันครอบครัวและในสถาบันอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์
จากหลักธรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยการน ามาประยุกต์ร่วมกับแนวทางการด าเนินการ
ของประเทศทางตะวันตก ตะวันออก และประเทศไทย ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันเป็นการจัดการ
ความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือใช้จัดการกับความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการและเครื่องมือส าหรับแต่ละปัจเจกบุคคลเริ่มลงมือ
น าไปจัดการฯ ได้เองอย่างรีบด่วน และหมั่นน าไปปฏิบัติในระยะยาว และแผ่ขยายไปในองค์รวมของ
สังคม ในมิติของ (๑) การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่เป็นความก้าวร้าวรุนแรง ให้เป็นความเข้าใจอันดี
ต่อกัน (๒) การหาทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับต่างๆ รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดซ้ าซ้อน และ
การเยียวยา รักษาใจตนให้สงบสันติไปพร้อมๆ กับคนในครอบครัวหัวใจส าคัญของการบูรณาการเชิง
พุทธเพือ่ใช้จัดการความรุนแรงในครอบครัวในงานนี้คือการเข้าไปจัดการกับฐานของใจในปัจเจก ด้วย
การฝึกฝน บ่มเพาะจิตใจให้ตั้งมั่น แน่วแน่ มีสัมมาสมาธิในการปรับปรุงพัฒนาตนให้มีสัมมาทิฏฐิ มี
สติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันขณะ ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ร้ายต่างๆ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบภายในจิตใจตนเอง๑๐๐    

ประสงค์ โตนด ได้วิจัยเรื่อง “เสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้ง 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ๑) สาเหตุความขัดแย้งในอดีตประชากรส่วน
ใหญ่เห็นว่า เกิดจากนโยบายการบริหารของรัฐบาลเพราะนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้ให้ความส าคัญกับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการก าหนด นโยบายของ
รัฐบาลและขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับท้องถิ่น และ ๒)สาเหตุความขัดแย้งใน
ปัจจุบันเกิดมาจากปัญหายาเสพติด และผลประโยชน์ของนักการเมือง เพราะปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีวัยรุ่นเพ่ิมข้ึนมากส่วนใหญ่ไม่ได้๑๐๑    

ปรียาพร ศิรวาณิชย์ ได้วิจัยเรื่อง “หลักนิติธรรมกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตาม
แนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” ผลการศึกษาพบว่าหากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ศาลอาจมีวิธีการหลีกเลี่ยงการจ าคุก ระยะสั้นส าหรับผู้กระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง โดยศาล
อาจรอการลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด และตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผู้ที่มาท าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น อาจเป็นผู้น าชุมชน ซึ่งไม่มีความรู้ทางกฎหมายจึงไม่สามารถตอบสนองการ
รับรองสิทธิทางกระบวนยุติธรรมได  ้นอกจากนี้การไม่มีทนายความเข้ามาช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
กฎหมายอาจเป็นการสละสิทธิที่ที่จะดีรับการคุ้มครองตามหลักนิติธรรม เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
(Fundamental Rights) ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่ได้รับจากการด าเนินการตามแนวทางกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญากระแสหลัก  ดังนั้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาอาจขัดต่อหลักนิติธรรม หาก

                                                 
๑๐๐ พูนสุข มาศรังสรรค์, “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
๑๐๑ ประสงค์ โตนด, “เสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖).  



๑๐๒ 
 

ไม่มีรูปแบบที่คุ้มครอง สิทธิในด้านต่างๆ แก่คู่กรณีในการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
เชิงสมานฉันท์๑๐๒ 

ฟาริดา สะแปะอิ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทโต๊ะอิหม่ามในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า  

๑) โต๊ะอิหม่ามมีบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนด้านการศึกษา ส่งเสริม
การศึกษาโดยการริเริ่มให้จัดตั้งโรงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชน ด้านสังคม เป็นผู้น าทางพิธีกรรม เช่น 
การเกิด การแต่งงาน การตาย เป็นต้น ด้านศาสนา เป็นครูสอนศาสนาในโรงเรียน เป็นผู้น าละหมาด 
ด้านการเมืองการปกครอง ยับยั้งความขัดแย้งในชุมชนคือรู้และเข้าใจ ว่าควรจะแนะน าสมาชิกใน 
ชุมชน คนใด แบบใด ๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินบทบาทของโต๊ะอิหม่ามในการสร้างความ 
สมานฉันท์ในชุมชน ด้านการศึกษา ไม่มีองค์กรฝ่ายการศึกษาที่เป็นรูปธรรม ด้านสังคม ขาดความ
ร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาจากองค์กรอ่ืนๆ ด้านศาสนามีความขัดแย้งกับผู้รู้ทางศาสนาบางคน ด้าน
การเมืองการ ปกครอง ยังมีบทบาทด้านการปกครองจ ากัด ๓) ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการด าเนินบทบาทของโต๊ะอิหม่ามในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ด้านการศึกษา ควรมี
องค์กรฝ่ายการศึกษาท่ี เป็นรูปธรรมและโต๊ะอิหม่ามเป็นผู้มีบทบาทในการสอนด้วยตนเอง ด้านสังคม 
ควรประสานงานกับ หน่วยงานอ่ืนในชุมชนอย่างบูรณาการ ด้านศาสนา ต้องสนับสนุนบุคลากรที่มี
ความรู้ทางศาสนาให้เผยแผ่ ค าสอนแก่คนในชุมชน ด้านการเมืองการปกครอง ควรมีปฏิสัมพันธ์กับ
ชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นมากข้ึน๑๐๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สุรยุทธ สุนทรวาร ี ๑) การกระท าความผิดในทางอาญาโดยเฉพาะความผิดทางอาญา

ในด้านเศรษฐกิจ นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  
๒) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นการระงับข้อพิพาทวิธี
หนึ่งที่มองปัญหาว่าเป็นการกระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคล  
๓) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
ใน กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวขอ้งกับทางเศรษฐกิจได้  
๔) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ช่วยให้ปริมาณคดีที่ล้น
ลดลงและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐอีกทางหนึ่ง 

 

 
                                                 

๑๐๒ ปรียาพร ศิรวาณิชย์ “หลักนิติธรรมกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามแนวทางกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”,วิทยานิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๕๔). 

๑๐๓ ฟาริดา สะแปะอิ, “บทบาทโต๊ะอิหม่ามในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนต าบลท่าอิฐ อ าเภอ
ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี”,วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗). 



๑๐๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อภิชาติ พิบูลย์ ๑) การเมืองภาคประชาชนมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ 
๒) ปัจจัยที่ท าให้การเมืองภาคประชาชนมีบทบาท ได้แก่ จิตส านึก 
ของประชาชน ความกระตือรือร้น ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม
สูง การเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น 
๓) การเมืองภาคประชาชนควรเพ่ิมบทบาทในการก าหนดนโยบาย
ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และการขับเคลื่อนชุมชน สังคม ไปสู่การ
ปกครองที่น้อยลง หรือการรับผิดชอบตนเองมากขึ้นของภาค
ประชาชน 

สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี ๑) สภาพทั่วไปของการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารของผู้บริหาร
ประเด็นการรับรู้ข้องมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายละเอียด ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าในการ
สื่อสารผ่านสื่อ วิทยุ อยู่ในระดับ ปานกลาง  
๒) ภาวะผู้น าทางการสื่อสารมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ด้านคือ  
(๑) ความสามารถในการส่งสาร (๒) ความสามารถในการรับสาร 
และ (๓) ความสามารถในการตอบสนอง  
๓) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามรูปแบบการ
สังเคราะห์ (Synthesis Model) คือ SUPHANGPIM-Model 
ประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังนี้  (๑) ความสามารถในการส่งสาร 
(Sender) (๒) ความสามารถในการรับสาร (Receiver) และ (๓) 
ความสามารถในการตอบสนอง (Responsibility)  

ศิวาพร ศรีศักดินันท์ ๑) จริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ เป็นการสื่อสารที่ถูกต้อง ดีงาม 
ทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืน การสื่อสารเชิงพุทธ ประกอบด้วย การ
สื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) ได้แก่ เสียงจากผู้อ่ืน คือ 
“กุศลมูลและอกุศลมูล” และการสื่อสารภายในตนเอง (โยนิโส
มนสิการ) ได้แก่ การสื่อสารผ่าน กระบวนการทางจิตใจโดยมี 
สัมมาทิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้น หลักการที่ส าคัญของจริยธรรมการสื่อสาร 
เชิงพุทธ คือ กระบวนการสร้างปัญญา คิดถูกวิธี ประกอบด้วย ศีล 
สมาธิ ปัญญา 
๒) เกิด“สงครามข้อมูลข่าวสาร ”จากโลกออนไลน์ เกิดความ
วุ่นวายในสังคมอย่างรุนแรง สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น ๔ 
ด้านประกอบด้วย (๑) ด้านทัศนคติ “Hate speech” ค าพูด 
รุนแรง (๒) ด้านความเชื่อ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ“ข่าวลือ ข่าวเท็จ” 
เกิดจากสื่อมวลชนบิดเบือนข้อมูล ข่าวสารและใส่ความคิดเห็น 



๑๐๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 ส่วนตัวมากเกินไป (๓) ด้านความต้องการทางเศรษฐกิจ เป็นเพราะ 

สื่อมวลชนส่วนใหญ่คาดหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจมากเกินไป (๔) 
ด้านโครงสร้างทางสังคม เป็นเพราะความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
สาเหตุเกิดจาก (๑) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความรวดเร็วของ
เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต โครงสร้างทางสังคม กฎหมาย การใช้
อ านาจหน้าที่เกินความพอดี และ (๒) สาเหตุปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ความเกลียดชัง ความโลภ ความโกรธ ความหลง การยึดมั่น และ
ขาดความยั้งคิด ผลกระทบจากการสื่อสารออนไลน์ เกิดผลกระทบ
ทั้งบุคคลและสังคม ก่อให้เกิด “ความทุกข์ ”  
๓) การเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางสื่อออนไลน์ 
ประกอบด้วย (๑) ปัจจัยภายนอกหรือปรโตโฆสะ (อกุศลมูล) แก้ไข
โดยกัลยาณมิตร (๒) ปัจจัยภายใน หรือ อโยนิโสมนสิการ (กิเลส
และทิฏฐิ) แก้ไขโดยระเบียบวิธีคิดแบบ โยนิโสมนสิการ  
๔) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย พบว่า มีรูปแบบการเสริมสร้าง
จริยธรรมการสื่อสาร เชิงพุทธ ๒ รปูแบบ ได้แก่ (๑) การสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) และ (๒) การสื่อสารภายใน ตนเอง 
(โยนิโสมนสิการ) เมื่อสื่อมวลชนเป็นผู้ส่งสาร การสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกควรยึดถือ กัลยาณมิตร พูดเชิงบวก เขียนหรือพิมพ์
ในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

นางพูนสุข มาศรังสรรค์ คนในสถาบันครอบครัวสามารถใช้ประโยชน์จากหลักธรรมต่างๆ 
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยการน ามาประยุกต์ร่วมกับแนว
ทางการด าเนินการ เป็นการจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิง
พุทธบูรณาการ เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
๑) การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่เป็นความก้าวร้าวรุนแรง ให้เป็น
ความเข้าใจอันดีต่อกัน  
๒) การหาทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับต่างๆ รวมถึงการ
ป้องกันมิให้เกิดซ้ าซ้อน และการเยียวยา รักษาใจตนให้สงบสันติไป
พร้อมๆ กับคนในครอบครัว 

ประสงค์ โตนด ๑) สาเหตุความขัดแย้งในอดีตประชากรส่วนใหญ่เห็นว่า เกิดจาก
นโยบายการบริหารของรัฐบาล 
๒) ประชากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ระดับความ
ขัดแย้งที่เครือข่ายบุคคล ได้รับผลกระทบเป็นระดับพ้ืนฐานทาง
สังคม ในลักษณะการเกิดความกลัว ความไม่ ไว้วางใจกับคนต่าง
ถิ่น ชีวิตโดยให้เหตุผลว่า การส่งเสริมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 



๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ประพันธ นึกกระโทก ๑) สภาพทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนพ่ึงพา

ตนเองอยางยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบวา  
ดานความไววางใจเปนการขอค าปรึกษาจากสมาชิกภายในชุมชน 
การขอค าปรึกษาจากพระสงฆ ดานการเงินโดยอาศัยความรวมมือ 
จากภาครัฐและเอกชนน าเอาความเชี่ยวชาญดานการบริหารธุรกิจ 
๒) ศึกษากระบวนการจัดการความรูของชุมชนพ่ึงพาตนเองอยาง
ยั่งยืนและความรูของชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากมีการจัดการความรูสู
ชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน พบวาการจัดการความรูขององคกร
ชุมชนโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือดานการประยุกตใชความรู รองลงมาคือ ดานการแบงปนความ
รนูอยที่สุดคือดานการจัดเก็บความรู 
๓) รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกร
ชุมชนในการพ่ึงพาตนเองอยาง ยั่งยืน ประกอบด้วย (๑) รูปแบบ
บูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนในการ
พ่ึงพาตนเอง อยางยั่งยืน (๒) รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับ
การจัดการความรูสูองคกรชุมชนในการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน
เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนรูปแบบการบูรณาการจัดการ
ความรู สู ชุมชนขององคกรชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน (๓) 
รูปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรู สูองคกร
ชุมชนในการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน เปนลักษณะของการดึงทุน
ทางสังคมการประกอบอาชีพทางการเกษตร (๔) รูปแบบบูรณา
การทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนในการพ่ึงพา
ตนเองอยางยั่งยืน มีการดึงทุนทางสังคมที่เกิดจากตัวบุคคล 

ปรียาพร ศิรวาณิชย์ ๑) ศาลอาจมีวิธีการหลีกเลี่ยงการจ าคุก ระยะสั้นส าหรับผู้กระท า
ความผิดที่ไม่ร้ายแรง โดยศาลอาจรอการลงโทษแก่ผู้กระท า
ความผิด ๒) ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผู้ท าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งไม่มีความรู้ทางกฎหมายจึงไม่สามารถ
ตอบสนองการรับรองสิทธิทางกระบวนยุติธรรมได้ 

ฟาริดา สะแปะอิ ๑) โต๊ะอิหม่ามมีบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนด้าน  
๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินบทบาทของโต๊ะอิหม่ามในการ
สร้างความ สมานฉันท์ คือขาดความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหา
จากองค์กรอ่ืนๆ มีความขัดแย้งกับผู้รู้ทางศาสนาบางคน และยังมี
บทบาทด้านการปกครองจ ากัด  



๑๐๖ 
 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ ศีล ๕ และความสมานฉันท์แนวพุทธ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศีล ๕ ของผู้วิจัยนั้น จะเห็นว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจ
ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับศีล ๕ เป็นจ านวนมากและในหลากหลายแง่มุม ตัวอย่าง เช่น 

พระวิมาน คมฺภีรปุญโญ (ตรีกมล) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็น
รากฐานของสันติภาพ” เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ วิเคราะห์การสร้างสันติภาพของหมู่บ้าน
สาวะถี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านผือ ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น และวิเคราะห์รากฐานของการสร้างสันติภาพตามแนวทางศีล ๕ การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก คัมภีร์พุทธศาสนาอ่ืนๆ เอกสารวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาจากภาคสนามด้วยการสังเกตและสัมภาษณ์ โดยใช้วิธี
วิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า สันติภาพเป็นสภาวะที่ปราศจากความรุนแรง และเป็น
สภาวะที่ปราศจากการใช้ความรุนแรง ทั้งความรุนแรงต่อตนเองหรือผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม แนวคิด
เกี่ยวกับสันติภาพมีอยู่หลายประเภท นักการศาสนามุ่งเน้นให้ความส าคัญกับสันติภาพที่ปราศจาก
ความรุนแรง แต่นักเคลื่อนไหวทางสังคมมองว่าสันติภาพเป็นภาวะที่ไม่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบ  
ในขณะที่นักปฏิบัติการทางสังคมจะมองว่าสันติภาพเป็นภาวะที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางตรง ทางอ้อม
ทางโครงสร้างและทางวัฒนธรรม การสร้างสันติภาพท าได้โดยการควบคุมกิเลสภายในของแต่ละ
บุคคล การไม่ก่อความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม การควบคุมพฤติกรรมด้วยการใช้ข้อก าหนด
กฎเกณฑ์ทางสังคม การปรับโครงสร้างและค่านิยมเพ่ือไม่ให้เอ้ือหรือส่งเสริมการใช้ความรุนแรงทุก
รูปแบบ ในกรณีของชาวบ้านสาวะถีและชาวบ้านผือนั้น พบว่าชาวบ้านสาวะถีมีความขัดแย้งกับ
อ านาจภายนอก ได้แก่ ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์และความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกแก้โดย
ยุติการใช้ความรุนแรง ไม่บิดเบือนข้อมูล การยอมรับในอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนิยมและยกย่อง
เชิดชูบุคคลส าคัญของชาวบ้าน ลดภาวะความหวาดระแวง และการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  

ส่วนความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ได้แก่ ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งแก้ด้วยการเคารพ  
ผลการวิจัยพบว่า สันติภาพเป็นสภาวะที่ปราศจากความรุนแรง และเป็นสภาวะที่ปราศจากการใช้
ความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งความรุนแรงต่อตนเองหรือผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อมแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ
มีอยู่หลายประเภท นักการศาสนาจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับสันติภาพทางจิตที่ปราศจากความ
รุนแรง แต่นักเคลื่อนไหวทางสังคมมองว่าสันติภาพเป็นภาวะที่ไม่ถูกกดขี่หรือเอารัดเอาเปรียบ  
ในขณะที่นักปฏิบัติการทางสังคมจะมองว่าสันติภาพเป็นภาวะที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางตรง ทางอ้อม 
ทางโครงสร้างและทางวัฒนธรรม การสร้างสันติภาพท าได้โดยการควบคุมกิเลสภายในของแต่ละ
บุคคล การไม่ก่อความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม 

การควบคุมพฤติกรรมด้วยการใช้ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ทางสังคม การปรับโครงสร้างและ
ค่านิยมเพ่ือไม่ให้เอ้ือหรือส่งเสริมการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ในกรณีของชาวบ้านสาวะถีและ
ชาวบ้านผือนั้น พบว่าชาวบ้านสาวะถีมีความขัดแย้งกับอ านาจภายนอก ได้แก่ ความขัดแย้งทาง
ประวัติศาสตร์และความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกแก้โดยยุติการใช้ความรุนแรง ไม่บิดเบือนข้อมูล 
การยอมรับในอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนิยมและยกย่องเชิดชูบุคคลส าคัญของชาวบ้าน  ลดภาวะ
ความหวาดระแวง และการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ส่วนความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ได้แก่ ความ
ขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งแก้ด้วยการเคารพกติกา แข่งขันอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 



๑๐๗ 
 

และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนภายในหมู่บ้าน ซึ่งแก้ได้ด้วยกระบวนการสานความสัมพันธ์ ในขณะ
ที่หมู่บ้านผือมีลักษณะเป็นความขัดแย้งทางทรัพยากร ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย
โดยยึดความสัมพันธ์มากกว่ายึดผลประโยชน์ เพ่ือน าไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรม โดยทั้ง 
๒ หมู่บ้านน าประเด็นความขัดแย้งมาสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยน ามาเป็นพ้ืนฐานในการ
ก าหนดกติกาและตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาข้อพิพาทในรูปของสภาผู้เฒ่า ในขณะที่จุดแข็งก็คือการมี
ผู้น าทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการน าหลักศีล ๕ มาเป็นพ้ืนฐานในการด าเนิน
ชีวิตและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืน ในส่วนการน าศีล ๕ มาเป็นรากฐานของสันติภาพนั้น 
สามารถท าได้ด้วยการน าไปเป็นรากฐานของสันติภาพควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างสังคมแนวราบ  
ได้แก่ การน าไปสู่วัฒนธรรมแบบเมตตากรุณาและวัฒนธรรมแบบสันติวิธี ส่วนโครงสร้างในแนวดิ่ง 
ได้แก่ รากฐานทางสังคมในรูปของปิรามิด โดยน าไปจัดโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
กระบวนการยุติธรรม และการศึกษา เพ่ือให้เอ้ือต่อการส่งเสริมโครงสร้างสังคมระดับจุลภาคจนถึง
ระดับมหัพภาค ซึ่งเป็นการเชื่อมโครงสร้างและสถาบันสังคมให้ยึดโยงอยู่กับศีล ๕ อันเป็นพ้ืนฐานของ
แนวทางสันติวิธี ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือรากฐานของสันติภาพเชิงคุณค่า ซึ่งเป็นมโนธรรมส านึกที่ท าให้
เกิดความตระหนักถึงมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนสากล ทั้งความเสมอภาค ความยุติธรรม ภราดร
ภาพ สัมพันธภาพ ดุลยภาพและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะท าให้สังคมเป็นแบบสวัสดิการที่
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีความตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และการไม่ใช้ความรุนแรงทุกกรณี ท าให้
ชีวิตปราศจากภัยคุกคาม รวมไปถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากล าบาก ท าให้มีสวัสดิ
ภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะท าให้เกิดสันติภาพเชิงบวก ใน
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นแนวทางแก้ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและความรุนแรง  ในรูปของตัณหา 
มานะ ทิฏฐิ และอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งศีล ๕ จะเป็นตัวสกัดกั้นและท าลายรากเหง้าของ
ความขัดแย้งและความรุนแรง โดยรากฐานเชิงโครงสร้างจะเข้าไปจัดโครงสร้างสังคมไม่ให้เอ้ือต่อการ
ใช้ความรุนแรง ในขณะที่รากฐานเชิงคุณค่าจะปลุกเร้าให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต เพ่ือให้อยู่ร่วมกัน
ตามหลักมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของมนุษย์๑๐๔   

พระชัยณรงค์ วิทิโต ได้วิจัยเกี่ยวกับ “การประยุกต์หลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของ
บุคคลในสังคม” ผลการวิจัยพบว่า ศีล ๕ เป็นหลักมนุษยธรรม เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ คือ การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดในกาม การไม่พูดเท็จ และการไม่ดื่ม
สุราเมรัย ศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรม เป็นลักษณะมีความปรกติทางกาย วาจา เป็นที่ตั้ง โดยมี
องค์ประกอบของศีล ๕ แต่ละข้อ คือ เจตนา เป็นความไม่ก้าวล่วงทางกาย และวาจา ให้พ้นจากความ
ชั่วทั้งปวง ย่อมมีความสงบสันติสุขในชีวิตปัจจุบัน และอนาคตเป็นอานิสงส์ และในตรงกันข้าม โทษ
ของการละเมิดศีล เป็นเหตุให้ประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งภัยเวรโดยประการต่างๆ ย่อมประสบทุกข์ทั้งใน
ปัจจุบัน และสัมปรายภพ บั่นทอนความก้าวหน้าความเจริญ และความสงบสันติสุขในการด าเนินชีวิต 

พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นผลอันเกิดจากการปฏิกิริยาโดยอาศัยระบบต่างๆ ทางร่างกาย 
และจิตใจ คือ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ ระบบต่อม และสิ่งเร้าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท าให้เกิดความรู้สึก
นึกคิดสภาวะจิตใจที่รับรู้อารมณ์ จึงแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาทางกาย วาจาและใจ และแสดง
                                                 

๑๐๔ พระวิมาน คมฺภีรปุญโญ (ตรีกมล), “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ” 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๐๘ 
 

พฤติกรรมตอบสนองต่ออารมณ์นั้นๆ ทั้งด้านที่ดี และในด้านที่ไม่ดีกล่าวคือ พฤติกรรมด้านที่ไม่ดี เป็น
พฤตกรรมที่แสดงออกมาต่อโลกภายนอก ที่ประกอบด้วยการประพฤติผิดในศีล ๕ มีการฆ่าสัตว์ การ
ลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การดื่มสุราเมรัย และขาดความเมตตากรุณา ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินปัญหา ส่วนพฤติกรรมด้านที่ดี เป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกมาต่อโลกภายนอก ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีหิริ โอตตัปปะ มีเมตตากรุณาประพฤติชอบทาง
กายวาจา และใจ เป็นที่ตั้งหลักศีล ๕ ประยุกต์พัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ดี คือ การน าหลักศีลไปประพฤติ
ปฏิบัติพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่ประพฤติผิดในศีล ให้ประพฤติชอบทางกายวาจา และใจ  
โดยอาศัยองค์ธรรมในศีล ๕ ประการ คือ “เจตนา” เป็นเครื่องงดเว้นพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาทาง
กายวาจา และใจ เพ่ือให้ลด ละ เลิก เว้น พฤติกรรมที่ไม่ด ีเป็นพื้นฐานให้เกิดคุณธรรมต่างๆ คือ ความ
มีเมตตา กรุณา มีหิริ โอตตัปปะ และความซื่อสัตย์สุจริตให้ด าเนินชีวิตให้ถูกต้องตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 

หลักศีล ๕ ประยุกต์พัฒนาพฤติกรรมที่ดี คือ การน าหลักศีลไปประพฤติปฏิบัติโดย
ประกอบด้วยธรรมหลายๆ อย่าง โดยอาศัยจิตใจเป็นที่ตั้ง ให้ความประพฤติชอบทางกายวาจา มีความ
สงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น คือ (๑) มีเจตนาตั้งใจเว้น (๒) มีเจตสิก คือ ความงดเว้น (๓) มีความสังวรด้วย
สติ (๔) มีความไม่ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบทางกายวาจา จึงเป็นศีลประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ มี
ความส ารวมระวังท าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบสันติด าเนินชีวิตถูกต้องตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา และดับทุกข์ได้ในที่สุด๑๐๕ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ได้วิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพ่ือศึกษากระบวนการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์” ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ผลการวิจัยพบว่า   

๑) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการสร้างความปรองดองในจิตใจของ
แต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่วน
กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใช้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การวางแผน (Planning) การ
จัดหน่วยงาน (Organizing) การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) การอ านวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และ งบประมาณ 
(Budgeting) โดยผู้น าชุมชนจะต้องยึดหลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๖ ประการคือ หลัก
ความถูกต้อง  หลักความเหมาะสม  หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และ
หลักความเสียสละ จะท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอย่างแท้จริง  

๒) แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่หนึ่ง จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
กลาง และศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง   
                                                 

๑๐๕ พระชัยณรงค์ วิทิโต, “การประยุกต์หลักศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม, 
วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๐๙ 
 

กลยุทธ์ที่สอง จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ รวมถึงสถานศึกษา 
หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อการสอนเพ่ือ
เผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง และขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ
คณะสงฆ์ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้างจิตอาสาใน
การปฏิบัติงานให้เพ่ิมมากข้ึน เน้นการประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน (บวร)และ กลยุทธ์ที่สี่ 
สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการที่มีคุณภาพ ขอความร่วมมือ
จากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น ในการช่วยสร้างเครื่องมือใน
การก ากับติดตามและประเมินผลที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีการรายงานผลการด าเนินงานทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง๑๐๖ 

พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษ์ นุ่มสกุล) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “ศึกษาวิเคราะห์เรื่องความ
ความสามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการศึกษาพบว่า 

๑) แนวความคิดและคุณลักษณะเรื่องความสามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ความหมายที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และความหมายโดยอรรถ  
ในพระวินัยปิฎกได้กล่าวถึงลักษณะของความสามัคคีใน ๓ ลักษณะ คือ (๑) สังฆราชี (ความร้าวฉาน
ของหมู่คณะ) (๒) สังฆเภท (การกระท าที่ท าให้พระภิกษุแตกกัน) และ(๓) สังฆสามัคคี ในพระ
สุตตันตปิฎกได้ให้ความหมายสามัคคีว่าหมายเอาการตั้งกายกรรม  วจีกรรม และมโนกรรมที่
ประกอบด้วยเมตตาในมิตรสหายและคนทั้งหลายในสังคม  

๒) หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  จาก
การศึกษาพบว่า การสร้างความสามัคคีของสังคม คือ การให้ความร่วมมืออนุเคราะห์กัน เพราะความ
มีคุณธรรมในใจที่มองเห็นผู้อ่ืนเป็นพ่ีน้อง มีการปฏิบัติต่อกันตามหลักสามัคคีธรรมเพ่ือสะท้อนให้เห็น
ถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีหลักพุทธธรรมในการสร้างความปรองดองหรือ
ความสามัคคีกัน เช่น หลักสังคหวัตถุ หลักสาราณียธรรม หลักอปริหานิยธรรม เป็นต้น  

๓) แนวคิดเรื่องความสามัคคีมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย จากการศึกษาพบว่า สังคมไทย
ต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในสังคม ทุกคนจึงต้องช่วยกันเสริมสร้างคนละไม้คนละมือด้วย
การรวมพลังกันปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้องตามหลักการ ข้อบังคับ กติกา ศีลธรรมซึ่งจะเป็นแรง
ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่สังคมแห่งความสามัคคีธรรม๑๐๗ 

นางพูนสุข มาศรังสรรค์  ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธ
บูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า คนในสถาบันครอบครัวและในสถาบันอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้
ประโยชน์จากหลักธรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยการน ามาประยุกต์ร่วมกับแนวทางการ
ด าเนินการของประเทศทางตะวันตก ตะวันออก และประเทศไทย ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันเป็น

                                                 
๑๐๖ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,  รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๕-๑๖. 

๑๐๗ พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษ์ นุ่มสกุล), “ศึกษาวิเคราะห์เรื่องความความสามัคคีในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๑๐ 
 

การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือใช้จัดการกับความรุนแรงในครอบครัวได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการและเครื่องมือส าหรับแต่ละปัจเจกบุคคลเริ่ม
ลงมือน าไปจัดการฯ ได้เองอย่างรีบด่วน และหมั่นน าไปปฏิบัติในระยะยาว และแผ่ขยายไปในองค์รวม
ของสังคม ในมิติของ (๑) การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่เป็นความก้าวร้าวรุนแรง ให้เป็นความเข้าใจ
อันดีต่อกัน (๒) การหาทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับต่างๆ รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดซ้ าซ้อน 
และการเยียวยา รักษาใจตนให้สงบสันติไปพร้อมๆ กับคนในครอบครัวหัวใจส าคัญของการบูรณาการ
เชิงพุทธเพ่ือใช้จัดการความรุนแรงในครอบครัวในงานนี้คือการเข้าไปจัดการกับฐานของใจในปัจเจก  
ด้วยการฝึกฝน บ่มเพาะจิตใจให้ตั้งมั่น แน่วแน่ มีสัมมาสมาธิในการปรับปรุงพัฒนาตนให้มีสัมมาทิฏฐิ 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันขณะ ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ร้ายต่างๆ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบภายในจิตใจตนเอง ได้แก่ตัณหา ทิฏฐิ มานะ เพ่ือลด ละ เลิก ความยึดมั่นในตัวตน 
ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ ความมักได้และความไม่เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน อันเป็นสาเหตุแห่งความ
ก้าวร้าวรุนแรงร่วมกับการพัฒนารูปแบบของการด าเนินชีวิตครอบครัวของปัจเจกให้เศรษฐกิจกับ
จิตใจไปด้วยกันในหลักแห่งความสันโดษพอเพียงในทางสายกลางอันอุดมด้วยศีล  สมาธิและปัญญา 
(ไตรสิกขา) จากหลักพุทธธรรมต่างๆผสานกับการใช้แนวทางดีๆ ของตะวันตกและตะวันออก รวมถึง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์สูงสุด ปลอดภัยจากความขัดแย้งรุนแรงใดๆ เพราะเมื่อใจ
ของปัจเจกสงบสันติสุขแล้วความวุ่นวาย ขัดแย้ง สับสน ไม่ลงรอยในรูปต่างๆ จากใครหรืออะไรก็ตาม 
ไม่อาจสร้างความกดดันในใจเของเขาให้ประทุเป็นความรุนแรงทางวาจาและทางกายได้อีก  ที่ส าคัญ
อีกสิ่งหนึ่งคือ สังคมโดยองค์รวมต้องร่วมสร้างค่านิยมในคุณค่าแท้มากกว่าคุณค่าเทียมในทุกสิ่งที่
เกี่ยวพันกับการด าเนินชีวิตครอบครัว ทั้งทางตรงและทางอ้อม๑๐๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ศีล ๕ และความสมานฉันท์แนวพุทธ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระวิมาน คมฺภีรปุญโญ  
(ตรีกมล) 

๑) สันติภาพเป็นสภาวะที่ปราศจากความรุนแรง ทั้งความรุนแรงต่อ
ตนเองหรือผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม  
๒) การสร้างสันติภาพท าได้โดยการควบคุมกิเลสภายในของแต่ละ
บุคคล การไม่ก่อความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๓) สันติภาพเป็นภาวะที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางตรง ทางอ้อม ทาง
โครงสร้างและทางวัฒนธรรม การสร้างสันติภาพท าได้โดยการ
ควบคุมกิเลสภายในของแต่ละบุคคล 

 

 

                                                 
๑๐๘ นางพูนสุข มาศรังสรรค์, “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๑๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ศีล ๕ และความสมานฉันท์แนวพุทธ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระชัยณรงค์ วิทิโต ๑) ศีล ๕ เป็นหลักมนุษยธรรม เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ คือ การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดใน
กาม การไม่พูดเท็จ และการไม่ดื่มสุราเมรัย  
๒) ศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรม เป็นลักษณะมีความปรกติทางกาย 
วาจา เป็นที่ตั้ง  
๓) หลักศีล ๕ ประยุกต์พัฒนาพฤติกรรมที่ดี คือ การน าหลักศีลไป
ประพฤติปฏิบัติโดยประกอบด้วยธรรมหลายๆ อย่าง โดยอาศัยจิตใจ
เป็นที่ตั้ง ให้ความประพฤติชอบทางกายวาจา มีความสงบเรียบร้อย
มากยิ่งขึ้น คือ (๑) มีเจตนาตั้งใจเว้น (๒) มีเจตสิก คือ ความงดเว้น 
(๓) มีความสังวรด้วยสติ (๔) มีความไม่ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบทาง
กายวาจา จึงเป็นศีลประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ มีความส ารวมระวัง
ท าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบสันติด าเนินชีวิตถูกต้องตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา และดับทุกข์ได้ในที่สุด 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ดร. 

๑) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการสร้างความ
ปรองดองในจิตใจของแต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคม
ภายนอก โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่วนกระบวนการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
ศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้หลักการบริหารโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ การวางแผน (Planning) การจัดหน่วยงาน 
(Organizing) การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) การ
อ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ
รายงาน (Reporting) และ งบประมาณ (Budgeting) 
๒) แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
๔ กลยุทธ์ คือ (๑) กลยุทธ์ที่หนึ่ง จัดตั้งศูนย์อ านวยการกลาง และ
ศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ (๒) กลยุทธ์ที่
สอง จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕  
รวมถึงสถานศึกษา หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง (๓) กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์ และสร้างจิตอาสาในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมมากขึ้น เน้น
การประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน (บวร) (๔) กลยุทธ์ที่สี่ 
สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการที่มีคุณภาพ 



๑๑๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ศีล ๕ และความสมานฉันท์แนวพุทธ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูนิกรสุนทรกิจ 
(สมพงษ์ นุ่มสกุล) 

แนวความคิดและคุณลั กษณะ เรื่ อ งความสามั คคี ใ นคั มภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น คือ  
๑) ในพระวินัยปิฎกได้กล่าวถึงลักษณะของความสามัคคีใน  ๓ 
ลักษณะ คือ (๑) สังฆราชี (ความร้าวฉานของหมู่คณะ) (๒) สังฆเภท 
(การกระท าท่ีท าให้พระภิกษุแตกกัน) และ(๓) สังฆสามัคคี  
๒) ในพระสุตตันตปิฎกได้ให้ความหมายสามัคคีว่าหมายเอาการตั้ง
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาในมิตรสหาย
และคนทั้งหลายในสังคม  

นางพูนสุข มาศรังสรรค์ ๑) คนในสถาบันครอบครัวและในสถาบันอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถ
ใช้ประโยชน์จากหลักธรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยการ
น ามาประยุกต์ร่วมกับแนวทางการด าเนินการของประเทศทาง
ตะวันตก ตะวันออก และประเทศไทย ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
ปัจจุบันเป็นการจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ 
๒) หวัใจส าคัญของการบูรณาการเชิงพุทธเพ่ือใช้จัดการความรุนแรง
ในครอบครัวในงานนี้คือการเข้าไปจัดการกับฐานของใจในปัจเจก 
ด้วยการฝึกฝน บ่มเพาะจิตใจให้ตั้งมั่น แน่วแน่ มีสัมมาสมาธิในการ 
ปรับปรุงพัฒนาตน 

๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้วิจัยให้ความ
สนใจศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลากหลายแง่มุม ตัวอย่างเช่น  

ภาส ภาสสัทธา ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้าน
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
ความโปร่งใส ด้านการน าหลักนิติธรรมมาปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ (๑) กฎเกณฑ์ (๒) ระเบียบ (๓) กฎหมาย ในการบริหารงานและ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้านการน าการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ (๑) ร่วมคิด (๒) ร่วมท า (๓) ร่วมตรวจสอบ ใน
การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร ด้านการน าความรับผิดชอบมาปฏิบัติ
เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ (๑) ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง (๒) ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น (๓) ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร  

๒) ด้านการน าหลักหิริ โอตตัปปะ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพ่ือ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน คือ (๑) ความละอายต่อการกระท าสิ่งผิด (๒) ความเกรงกลัวต่อ



๑๑๓ 
 

การกระท าผิด ในการน าหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน คือ (๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (๒) พร้อมเพรียงกัน
ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า (๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่
ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (๔) ทานเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน (ชาววัชชี) เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็น
ถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง (๕) บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง 
หรือฉุดคร่าขืนใจ (๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ (๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม
แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย เพ่ือให้เกิดแนวทางอันดีงาม ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหารและบุคลากรและในด้านการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามหลักพุทธธรรม มีหลักพุทธธรรมที่มีความ
เหมาะสมและครอบคลุมในการน ามาบริหารทั้งในระดับบุคคล ด้วยการน าหลักโลกบาลธรรมอันเป็น
หลักธรรมที่เป็นเครื่องเตือนตนเองให้คิดดี ปฏิบัติดี และการน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ อันเป็นการ
หลักธรรมในการท างานร่วมกันด้วยความสามัคคีเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน  และเมื่อมีการน ามา
บูรณาการกับธรรมาภิบาล ด้วยหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ เพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓) การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการน าหลักพุทธธรรมบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาลท าให้ได้รูปแบบใน
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ รูปแบบหลัก ประกอบด้วย รูปแบบการบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปร่งใส ในงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรม ด้าน
การมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปร่งใสในงาน
บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรม ในด้านการมีส่วนร่วม ในด้านความรับผิดชอบ และ
รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปร่งใสในงานสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านนิติธรรม ในด้านการมีส่วนร่วม ในด้านความรับผิดชอบ โดยน ารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมและหลักธรรมาภิบาลในงานบริหาร บริการ และงานสนับสนุนเพ่ือความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การบูรณาการครบถ้วน และมีความเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากร เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป๑๐๙ 

สุทธญาณ์ โอบอ้อม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแนวพระพุทธศาสนา” พบว่า แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ  

๑) ด้านการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ปรับแก้การแสดงออกของ
พฤติกรรมกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให้มีสภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือ ชี้แนะให้เห็น
พฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า  

                                                 
๑๐๙ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๑๔ 
 

๒) ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษา ต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ขั้นศีลคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนา
พฤติกรรมจิตใจให้มี EQ ขั้นปัญญา คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม  

๓) ด้านการพัฒนา ขั้นศีล คือ ให้การบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม ขั้นสมาธิ คือ ฝึก
จิตใจให้เป็นไป ในทิศทางที่ควร ขั้นปัญญา คือ ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม ส่วนการพัฒนา
ศักยภาพ คือ กลุ่มของความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมี ผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่งงานหนึ่ง ๆ โดยกลุ่มความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับ และ เป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างข้ึนได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว 
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ จะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ใน ๓ ด้าน คือ T (training) การฝึกอบรม, E (education) การศึกษา และ D (development) 
การพัฒนานามาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา จะ
ก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากร ใน ๓ ด้าน คือทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยที่พึง 
ประสงค์ ดังนั้น แนวทางการพัฒนานี้สามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๑๐   

วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ได้วิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) สภาพการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่ยังมีปัญหาต่าง ๆ ในด้านการบริหารไม่เป็นไปตามระเบียบ ปัญหาการจัดสรร
งบประมาณ ไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ปัญหาการบริการสาธารณะไม่เพียงพอและไม่
ทั่วถึง ปัญหาการก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงความต้องการของชุมชน ด้ านบริหารงานบุคล ากรขาด
ความรู้ความส ามารถแต่ละด้าน 

๒) การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเกี่ยวข้องกับก ารบริหารเชิงพุทธบูรณา
การ พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารงานเชิงบูรณาการ และมีหลัก
พรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ ๔ เป็นส่วนประกอบ เพ่ือให้การ
บริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จ 

๓) แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการใช้เทคนิคการสร้างบูรณาการ ๓ ประการ (3C) ได้แก่ ร่วมมือ 
(Co-ordination), ประสาน (Co-operation) และสอดคล้อง (Consistency) ในการบริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ ระดับ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วน 
ต าบล เกี่ยวกับสาระงานท้องถิ่น ๓ ประการ ได้แก่ การเงิน บุคลากร และการมีส่วนร่วม โดยกลุ่ม 
งานท้องถิ่น ๓ กลุ่ม ได้แก่ งานบริหาร งานบริการและงานสนับสนุน อันน าไปสู่คุณลักษณะของ 
                                                 

๑๑๐ สุทธญาณ์ โอบอ้อม, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนว
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๑๕ 
 

แบบจ าลองการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการ ๓ ประการ ได้แก่ ความเป็นเอกภาพ ความเข้มแข็ง 
และความยั่งยืน การบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการตามหลักพุทธธรรม  ผู้บริหารท้องถิ่นใช้หลัก 
พรหมวิหาร ๔ ผู้ปฏิบัติงานใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ และผู้รับบริการใช้หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ ๔ 
โดยทุกภาคส่วนใช้หลักอิทธิบาทตามหลักการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือให้การบริหารงาน 
ท้องถิ่นประสบความส าเร็จ ซึ่งการใช้หลักพุทธธรรมดังกล่าว ท าให้การบริหารเชิงพุทธบูรณาการของ 
ท้องถิ่นมีความเป็นเอกภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืน๑๑๑ 

วิทยา จันทร์แดง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า  

๑) นโยบายการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการ
ด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ 
และการเรียนรู้ของคนในชุมชน  

๒) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการชุมชนการ
ประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน  

๓) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการ ตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในครั้งนี้น าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ (๑) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้
ชุมชนเข้มแข็ง แบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน (๒) ระบบ
สนับสนุนชุมชน เข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการ
น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง (๓) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้าน
การฟ้ืนฟูชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ของชุมชน๑๑๒   

วิชชา ฉิมพลี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหาร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อ า เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ” 
ผลการวิจัยพบว่า  

๑) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต าบลโคกโคเฒ่า ปัจจุบันไม่มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล
เพ่ือ การบริหารการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทั้งนี้จากการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและประชุม 
คณะท างานของโครงการย่อยทั้งหมดในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลโคก 
โคเฒ่า ผู้น าชุมชน ต้องการให้มีระบบฐานข้อมูลดังกล่าวเพ่ือช่วยในการบริหารฐานข้อมูล 

๒) ผลการออกแบบและจัดท าระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ 
และ จัดเก็บฐานข้อมูลด้วย MySQL ประกอบไปด้วย โครงการวิจัย ข้อมูลผู้วิจัย ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม 
ข้อมูลผู้น าชุมชน ข้อมูลชุมชน ข้อมูลผลการวิจัย ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลองค์ความรู้ 
ข้อมูลภาพกิจกรรมและข้อมูลกระดานข่าว  

                                                 
๑๑๑ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 

๑๑๒ วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๕). 



๑๑๖ 
 

๓) ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ต าบลโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้สามารถแก้ไข เพ่ิม ลบ ข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง โดยระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น แบ่งการท างานออกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนของผู้ใช้ระบบที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านองค์ความรู้ และส่วนของผู้ดูแลระบบที่สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบและ 
ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้  

๔) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและเสริมสร้างความ 
เข้มเข็งของชุมชน ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จัดหวัดสุพรรณบุรี พบว่าระดับความพึงพอใจที่มีต่อ 
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า (๑) ด้านเนื้อหามี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (๒) ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบมีระดับความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ (๓) ด้านประโยชน์และการน าไปใช้งานมีระดับความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะให้มี การท า
การประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต าบลโคก
โคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และต้องการให้มีการท างานวิจัย แบบนี้
อีกในอนาคต๑๑๓ 

พิริยา เสนะรัตน ์ ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็งอยางมีสวนรวม 
กรณีศึกษาชุมชนรอบโรงไฟฟาวังนอย อ าเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่า 

๑) กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็งอยางมีสวนรวม มี ๔ ขั้นตอน คือ (๑) คนหาพ้ืนที่การ 
ท างาน มีกิจกรรม ไดแก รวมกันจัดท าแผนที่ของชุมชน การสรุปขอมูลสรางความเขาใจรวมกัน และ 
รวมกันก าหนดพ้ืนที่การท างาน (๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือคนหาปญหาความตองการ มีกิจกรรม  
ไดแก ลงพื้นที่ประสานงานก าหนดวันเวลาท ากิจกรรม รวมกันคนหาสาเหตุของปญหา ความ ตองการ 
ทุนของชุมชน รวมกันสรุปขอมูล จัดอบรมศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ และ ท ากิจกรรม สรางกระบวน
การเชิงเปรียบเทียบ (๓) การจัดกระบวนการสังเคราะหความรู มีกิจกรรม ไดแก จัด ประชุมกลุมยอย 
ถอดบทเรียนที่ไดจากการอบรมและศึกษาดูงาน รวมก าหนดเปาหมายชุมชน จัดท าแผน ก าหนด 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมในชุมชน และ (๔) ติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินผล มีกิจกรรม ไดแก ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการตามแผนจัดประชุมกลุมยอย 
ถอดบทเรียนที่ไดจากการด าเนินงานตามแผน และปรับปรุงแผนใหเหมาะสม๑๑๔ 

 
 

                                                 
๑๑๓ วิชชา ฉิมพลี และคณะ, “การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ”, รายงานการวิจัย , (มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒. 

๑๑๔ พิริยา เสนะรัตน์, “กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็งอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าวังนอย อ าเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตรการ
พัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕). 



๑๑๗ 
 

ยศ พรมรัตน ์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบลใน
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ” ผลการวิจัย
พบว่า ๑) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบลมีสวนรวมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานรวมพิจารณา
โครงการ รองลงมา ไดแก ดานรวมประเมินผล ดานรวมตัดสินใจ ดานรวมด าเนินงาน และ 
ดานการเขารวมประชุม ตามล าดับ  

๒) ปญหาการมีสวนรวมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของสมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ มี ๔ ดาน ประกอบดวย ปญหาดานบุคลากร  
ปญหาดานงบประมาณ ปญหาดานระเบียบ/ขอกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติงานทางราชการ และ  
ปญหาดานอื่น  

๓) แนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ มีดังนี้ ควรสงเสริมใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการด าเนินงานพัฒนาในดานตาง ๆ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ 
ขอมูลขาวสาร และการท างานขององคการบริหารสวนต าบล ฝายบริหารและเจาหนาที่ควรรวมกัน
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี แกปญหาใหตรงจุดและใชจายงบประมาณอยางประหยัด ควรสรางความ
สามัคคีใหเกิดขึ้นภายในชุมชนและในกลุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบล ควรสรางจิตส านึก
และความจริงใจใหเกิดข้ึนในการท างานที่มีความโปรงใส ควรจัดใหมีการประชุม เดือนละ ๒ ครั้ง เพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน จัดใหมีศูนยฝกอาชีพและเกษตรตามทฤษฎีใหม และควรจัดใหมี 
หนวยงานหรือองคกรตรวจสอบการท างานของสภาองคการบริหารสวนต าบล๑๑๕ 

กาญจนา ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น า
ชุมชนในการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าการมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนมีในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชน ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ตั้งแต่การตั้งชุมชนขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 
วัตถุประสงค์หนึ่ง ดังนั้นขึ้นมาแล้วก็จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แต่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เฉพาะที่เป็นโครงการที่ผู้น าชุมชนเป็นผู้เสนอ ส่วนใหญ่จะร่วมในการส่องส่องและเฝ้าระวัง ติดตาม 
ป้องกันเกี่ยวกับแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน เพราะปัญหาดังกล่าวคนในพ้ืนที่จะรู้ดีกว่าใคร และ 
ผลประโยชน์ที่ได้ก็ตกกับลูกหลาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ ปัญหาการระบายน้ าและการ
บ าบัดน้ าเสีย ปัญหาการก าจัดขยะในชุมชน เป็นสิ่งที่สร้างแล้วเกิดเร็ว ดังนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่าน
มาท าให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่า ถ้าไม่ดูแลเรื่องขยะในชุมชนเมื่อน้ าท่วมเกิดอะไรขึ้น การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอ่ืนยังมีน้อย กรุงเทพมหานครและส านักงานเขต ไม่ให้การยอมรับและไม่ให้ความส าคัญ
เท่าท่ีควร ผู้น าชุมชน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ที่อาสาเข้ามาเป็นผู้น าก็เพ่ือ

                                                 

 ๑๑๕ ยศ พรมรัตน์, “การมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบลในการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนา, (บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ๒๕๕๔). 



๑๑๘ 
 

ต้องการพัฒนาชุมชนและ เห็นว่าตนเองสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนได้ แต่หน่วยงาน
ภาครัฐไม่สนใจที่จะสอบถามหรือขอข้อมูล 

๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมของ 
ผู้น าชุมชนหรือชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดในพ้ืนที่ ร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหามลพิษ ปัญหาการระบายน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย ปัญหาการก าจัดขยะในชุมชน ปัญหาสุขภาพ
และสวัสดิการ ของคนในชุมชน ผลักดันกิจกรรมต่างๆ ที่เขตขอมา เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวัน
พ่อ กิจกรรมวันแม่ การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ
และเป็นประเด็นหลักที่ สังคมไทยให้ความสนใจ เพ่ือพัฒนาเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักการธรรมมาภิบาล ที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใน
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิม
คุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้นและ เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมที่ไม่
แท้จริง (No genuine Participation) เป็นการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนโดยเฉพาะเข้าร่วมในการ
ปฏิบัติตามโครงการที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว เช่น การเข้าเป็นสมาชิก หรือการร่วมเสียสละแรงงาน
นอกจากการแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็นประเภทที่มีส่วนร่วม อย่างแท้จริง และไม่แท้จริง มีโอกาส
เสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ประชาชนเริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นที่
เกี่ยวกับการวางโครงการและการด าเนินการตามโครงการแต่การตัดสินใจ ยังเป็นของส่วนราชการ 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุ ง เทพมหานคร อยู่ ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่ า 
กรุงเทพมหานคร ต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้น าชุมชนเข้าร่วมในการปฏิบัติการเพ่ือจะได้รับผิดชอบ
กับผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง แต่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร/เขต ยังขาดการประสานความร่วมมือ
จากชุมชน ผู้น าชุมชนต้องการให้ หน่วยงานราชการเข้าพ้ืนที่พบปะประชาชน ในการที่จะแก้ปัญหา
ให้กับชุมชน เพราะเขตไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ ที่จะประสานงานกับชุมชนอย่างแท้จริง จากปัญหาที่ผ่านมา
ผู้น าชุมชนจะมีปัญหาในการของบประมาณ ในการประกอบกิจกรรมในชุมชน ต้องไปติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่สามารถหาทุนมาร่วมในกิจกรรมของชุมชนเอง เป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถที่ระดมทรัพยากรในด้านต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนผู้น าชุมชน 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์ต่อตนเอง และพึงพอใจกับผลลัพธ์เฉพาะส่วนตน กรณีการตั้ง
ชุมชนแต่ละ ชุมชนมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง จึงรวมตัวกันเพ่ือสิ่งนั้น เช่น ชุมชนต้นมะพลับ ตัองการ
ความปลอดภัย ของคนในชุมชน ซึ่งเดิมมีขโมยมาก จึงต้องการทีวีวงจรปิด จึ งรวมกลุ่มกันและ
ด าเนินการติดต่อส านักงานเขตเมื่อเรียบร้อยจึงถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของชุมชน หรือการที่ผู้น า
ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเขต เช่น การเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนประโยชน์จาก
การแก้ปัญหายาเสพติดท าให้ชุมชนเข้มแข็งและ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประโยชน์จาก
การมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการในชุมชน ท าให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและชุมชนเกิด



๑๑๙ 
 

การช่วยเหลือกัน เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เห็นผลชัดเจน การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ก็ท า ให้เกิด
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมได้ การมีส่วนร่วมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคม ที่จะต้องเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ในสภาพปัจจุบันการพัฒนาทั้งหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน 
มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มากที่สุด เมื่อเข้ามามีส่วน
ร่วมแล้วไม่กระทบกระเทือนสถานภาพในหน้าที่การงานหรือทางสังคมให้ลดน้อยลง ไม่ท าให้
ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าผลตอบแทนที่เขาประเมินว่าจะได้รับ และต้องมีกลวิธีการ 
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างโครงการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี 

๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ในการร่วมประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 
อภิปรายได้ว่าการประเมินผลเป็นการสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการติดตามกิจกรรมนั้น ๆ จะได้
รู้สึกผูกพันกับ กิจกรรมของชุมชนหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ตนเองเคยมีส่วนร่วมในการเสนอ เพราะ
ต้ังแต่เริ่มน าเสนอโครงการ จนกระทั่งได้ร่วมประเมินท าให้ศึกษาข้อสังเกตแต่ละครั้งที่ประเมินท าให้
ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลที่ออกมาเป็นเช่นไร เกิดอะไรขึ้น ดังนั้นประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการช่วยแก้ปัญหา หากประชาชนมีจิตส านึก ซึ่งมีทั้งจิตอาสา และกายอาสา ในการช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ จะช่วยให้การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนมากขึ้น โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
และอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการกระจาย
อ านาจ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีอ านาจในการ ตัดสินใจ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยในส่วน
ของประชาชน และสร้างจิตส านึก จิตอาสา ให้ประชาชนเป็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
โดยให้ผู้ก่อชดใช้ค่าเสียหาย เป็นมาตรการบังคับใช้ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้กับชุมชนในการติดตาม
ควบคุมสถานการณ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้สถาบันศาสนาเป็นแกน หลักในการหล่อหลอมจิตใจ  
ยึดหลักธรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันและด ารงความเป็นชุมชน สร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยทุนทาง
สังคมที่มีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์ โดยการประสานความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาสจากภาระให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา๑๑๖ 

จริยา มหายศนันทน์ ได้วิจัยเรื่อง“การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) สภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการกระจายอ านาจยังไม่มีอิสระ 
เพียงพอประชาชนขาดการมีส่วนร่วมหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประสานความร่วมมือ 
กับประชาชนในบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของการปกครอง
ส่วนนท้องถิน่ในแต่ละด้านดังนี้ ด้านการวางแผนขาดการมีส่วนร่วม ด้านการจัดองค์กรเป็นหน้าที ่ 
ความรับผิดชอบในการบริหารของผู้บริหาร ด้านการสั่งการต้องมีความโปร่งใสในการออกค าสั่ง ด้าน
การประสานงานต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ด้านการควบคุมต้องพ่ึงพาประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ส่วนปัญหาพบว่า ด้านการวางแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนโดย
                                                 

 ๑๑๖ กาญจนา ด าจุติ, “การส่งเสริมการมสี่วนรว่มตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๒๐ 
 

หน่วยงานมากกว่า การขอประชามติจากประชาชน หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่
สามารถเข้าถึงประชาชน และประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทั้งเรื่องความรู้การเข้าใจของภาครัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท างานร่วมกับ
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆในการ
มอบหมายภารกิจที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากประชาชน องค์กรที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งหลายทั้ง
ภายในและภายนอก 

๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียง
ตาม ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า “ด้านการรู้จักผล 
(อัตถัญญุตา)” ในการเป็นผู้น าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง รองลงมาได้แก่ “ด้านการรู้จักตน (อัตตัญญุตา)” ในการปรับปรุงตนให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตต่อองค์กร และด้านที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า “ด้านการรู้จักชุมชน (ปุริสัญญุตา)” โดย
การให้สงเคราะห์ช่วยเหลือ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักสัมมาปฏิบัติตามล าดับ  

๓) การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องมีการวางแผนงาน อย่างมีเหตุ รู้ผล รู้จักบุคลากร รู้จักพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ปัญหาและผลกระทบที่จะตามมา โดยการเพ่ิมการเรียน ให้ความส าคัญกับภารกิจศักยภาพบุคลากร
ความต้องการของประชาชน มีการก าหนดเป้าหมายการบริหารด้วยค าสั่งที่ชัดเจน สามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และมีความโปร่งใส ตามองค์ความรู้ที่ได้ “LIGPT. Model” ดังนี้  

L = Learning เพ่ิมการเรียนรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเพ่ิมการเรียนรู้การค้น 
ปัญหา/สาเหตุความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิน่เรียนรู้ สภาพองค์กรและศักยภาพของพนักงานใช้กฎระเบียบข้อบังคับค าสั่งรู้จักผลและการให้
โอกาส การสั่งการอย่างโปร่งใสชัดเจนทั้งแผนระยะสั้นแผนระยะยาว 

I = Importance ให้ความส าคัญกับภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญ 
กับความพร้อมภารกิจบุคลากรอัตราก าลังความต้องการของประชาชนแผนพัฒนาท้องถิ่นนโยบาย 
การท างานกจิกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

G = Goal ก าหนดเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายก าหนดเป้าหมายการ
ท างานอย่างมีสาเหตุรู้ผลสามารถจัดสรรงบประมาณได้ทันต่อเวลาและความต้องการของประชาชน 
ฟังเสียง ประชาชนในการบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา สถานีสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพของประชาชน การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่ 

P = Participation สร้างการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสร้างการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทการบริหารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพ่ือให้นโยบาย
แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและ
องคก์รสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร 

T = Transparentcy มีความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความโปร่งใส
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนมีการแถลงแสดงนโยบาย โครงการ กิจกรรมให้ประชาชน 
รับรู้ ติดตามและตรวจสอบได้ มีการประเมินผลในการบริหารภายในองค์กร์ว่าเป็นไปตามแผนโปร่งใส 



๑๒๑ 
 

หรือไม่ อย่างไรชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ คุณและโทษในการบริหารของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่๑๑๗ 

รักษา สุดเส้นผม ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า  

๑) องค์ประกอบของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยโดยรวมอยู่
ใน ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ได้แก่ ๑) ด้านกฎหมาย อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ๒) นโยบายรัฐและการเมือง ๓) ด้าน
บุคลากร และส านักงานอุปกรณ์ เครื่องมือ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ๔) 
ด้าน งบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ เพราะ การกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของ ไทย  

๒) หลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจาย 
อ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า หลักอปริหานิยธรรม มาใช้กับการกระจายอ านาจสู่องค์
กปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลักธรรมที่น ามาใช้ให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งเป็นการ
น า ความเจริญมาสู่หมู่คณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การเคารพกฎกติกา
ของ ส่วนรวมซึ่งเป็นธรรมที่ใช้ในการปกครอง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมในหมู่คณะ เป็นหลักธรรมที่
ใช้ ส าหรับผู้น า ผู้บริหารบ้านเมือง รวมทั้งสามารถน ามาใช้ กับการบริหารงานในส่วนท้องถิ่นได้ หาก
น า หลักธรรมดังกล่าวมาใช้ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความส าเร็จในการกระจายอ านาจ สู่
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ๓) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกจาก กฎหมาย และนโยบาย
รัฐ และ งบประมาณ แล้วยังพบว่า ปัจจัยด้านกฎระเบียบกฎเกณฑ์ ในการกระจายอ านาจจะส่งผลดี 
ถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีจิตส านึกท่ีดี แต่โดยทั่วไปส่วนมากการออกกฎต่างๆ มาจากด้านบนที่ก าหนด
ระเบียบ กฎเกณฑ์ตลอดจนการให้ การศึกษา ปัจจัยในด้านนี้ การให้การศึกษาเพ่ือเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่กฎหมาย กฎระเบียบและ ผลประโยชน์เพ่ือลดการขายสิทธิ ขายเสียงและลดการใช้อ านาจเกิน
ขอบเขตและการใช้วาทะครอบง ากดขี่๑๑๘ 

พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์) ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า  

๑) องค์ประกอบของยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
แนวคิดของกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ของร็อบบินส์และคูลเตอร์ (Robbins and Coulter) 
กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มี ๘ ขั้นตอน ๑) ขั้นก าหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ 
๒) ขั้นวิเคราะห์บริบทสิ่งแวดล้อม ๓) ขั้นระบุโอกาสหรือภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรค ๔) ขั้นวิเคราะห์ 

                                                 
๑๑๗ จริยา มหายศนันทน์, “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 

๑๑๘ รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๒๒ 
 

ทรัพยากรองค์กรและความสามารถขององค์กร ๕) ขั้นระบุจุดแข็งและจุดอ่อน ๖) ขั้นก าหนดเป็นสูตร 
ยุทธศาสตร์ ๗) ขั้นน ายุทธศาสตร์ไป ๘) ขั้นประเมินผลยุทธศาสตร์  

๒) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ ภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแนวทางการศึกษายังน้อยการให้บริการ ด้าน
สาธารณสุขของรัฐขาดประสิทธิภาพ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังไม่มาก เท่าที่ควรไม่
มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมทางด้านการประกอบอาชีพยังไม่เพีย งพอ 
งบประมาณในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ น้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ต้องท า  ขาดบุคลากร
ทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การเกษตร การปศุสัตว์ พัฒนาชุมชนและนิติกร  เพ่ือการปฏิบัติงาน
และการถ่ายโอน   

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ตามหลัก
ธรรมาภิบาลพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม (X=๓.๗๘) เมื่อพิจารณาด้านความโปร่งใสมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X =
๓.๘๔) อยู่ในระดับมาก และหลักนิติธรรมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X=๓.๗๔) อยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ตามหลักนิติธรรม ส่งเสริมการสร้างความรู้ความ เข้าใจในหลักนิติธรรม 
ความสามารถ อบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความเป็น โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ส่งเสริมการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าหลักนิติธรรม มาประยุกต์ใช้กับ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน ตามหลักคุณธรรม สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ปลูกฝังให้บุคลากรมี
มนุษย์สัมพันธ์ ความสุภาพอ่อนโยน การปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อ โครงการ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในการน าหลักคุณธรรมมาใช้
ในการบริการหลักคุณธรรม ตามหลักความโปร่งใส ส่งเสริมการบริหารงานกิจกรรม ต่างๆ ส่งเสริมการ
ร่วมมือกับคณะกรรมการ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม อบรม บุคลากร เปิดโอกาส ให้ประชาชนตรวจสอบ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าหลักความโปร่งใสมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้
ประชาชนเสนอความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นในการ แก้ปัญหา ความ
คิดเห็นใน ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน า
ด้านการมีส่วนร่วม มาประยุกต์ใช้ในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักความ
รับผิดชอบ สนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้บุคลากรเอาใจใส่ต่อ ปัญหา สนับสนุน
ให้บุคคลากรในองค์กร สนับสนุนการจัดให้มีบริการสาธารณะ เพ่ือสร้างความรู้ความ เข้าใจในการน า
ด้านความรับผิดชอบมาประยุกต์ใช้ในงานบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความ ตามหลัก
ความคุ้มค่า ส่งเสริมปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ประชาชน ส่งเสริมบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ส่งเสริมอบรมบุคลากรให้รู้จักการใช้ทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการน าด้านหลักความคุ้มค่ามาประยุกต์ใช้ในงานบริการขององค์กร๑๑๙ 

                                                 
๑๑๙ พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์), “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 



๑๒๓ 
 

วิชชุกร นาคธน ได้วิจัยเรื่อง“ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล” ผลการวิจัยพบว่า   

๑) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคลังที่ยังไม่ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานด้านการคลังขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ อีกทั้งกฎหมายและระเบียบบางส่วนมีความล้าสมัยเนื่องจากใช้มา 
เป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ 
บังคับใช้กฎหมายของหน่วยที่เก่ียวข้องตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคลัง    

๒) แนวทางการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าหลักธรรมาภิบาลและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้แก่หลักหิริโอตัปปะ 
ที่มุ่งให้เกิดผลโดยตรงต่อเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอันได้แก่ เรื่องความโปร่งใสและหลักสัปปุริสธรรมอัน 
เป็นเรื่องของการรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักคน รู้จักกาลและรู้จักชุมชนซึ่งเป็นหลักการที่ใกล้เคียงกับ 
หลักการบริหารในทางรัฐประศาสตร์สมัยใหม่ เช่น การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์โครงการ และ 
การประเมินผลโครงการเป็นต้น ประกอบกับเสริมสร้างหลักนิติธรรมหรือมิติด้านกฎหมายและการ 
บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานคลังของท้องถิ่นในเรื่องต่างๆที่จ าเป็นให้มีความทันสมัย รัดกุมและยืดหยุ่น เพ่ือให้ 
สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบและอยู่บนพ้ืนฐานของ 
ความคุ้มค่าอย่างแท้จริง นอกจากนั้นพัฒนาความเข้มแข็งของภาคประชาชนทั้งในรูปปัจเจกบุคคล
และองค์กรต่างๆของภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งตามหลักการมีส่วนร่วม ทั้งในด้านการร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนาโดยการปลูกฝังระบบ 
คุณธรรม ทั้งในส่วนของครอบครัว วัดและโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้กลายเป็นวิถีชีวิตและ 
จิตวิญญาณของความเป็นชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่ด าเนินการเพียงให้ครบตามรูปแบบแต่ไม่ได้ 
เข้าถึงส่งที่เป็นแก่นสารสาระของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง   

๓) รูปแบบการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรใช้รูปแบบ นิติประชาธรรม ซึ่งหมายถึงการผสมผสานระหว่างการใช้ 
กฎหมายที่เหมาะสม การส่งเสริมและพัฒนาคนหรือภาคประชาชาชนอย่างจริงจังบนพ้ืนฐานของ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้มีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับการบริหารงานคลังในบริบทของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ๑๒๐ 

พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมาก (X=๓.๙๔) และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ด้านหลักนิติ
ธรรม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

                                                 
๑๒๐ วิชชุกร นาคธน, “ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก 

ธรรมาภิบาล” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๒๔ 
 

๒) ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนก 
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

๓) การน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมได้ ดังนี้ คือ การ
รณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด 
นครสวรรค์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กรอย่างจริงจัง สร้างจิตส านึกให้บุคลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรก าหนดนโยบาย มีแผนแม่บท 
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร๑๒๑   

ธีรชัย ชุติมันต์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ
ที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักชุมชนดี เพราะคนมีศีล มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนใน
ชุมชน รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันในการหาและ รักษาทรัพย์ อยู่อย่างปลอดภัย ชุมชนปลอด
อบายมุข เป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดขนบธรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อกัน สภาพแวดล้อมดี ธรรมชาติปลอดโปร่ง อากาศดี น้ าสะดวก ใช้ชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายได้ ตาม “SILA Model” ดังนี้  S = Safety อธิบายได้ว่า 
การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดยการน าหลักศีลมาบูรณาการชุมชน ให้เป็นชุมชนศีล ๕ 
ปลอดภัยจากขโมย ปลอดอบายมุข คนในชุมชนคิดดี ท าด ีพูดม ีวินัย I = Intergrate อธิบายได้ว่าการ
จัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดยการน าหลักหัวใจเศรษฐีมาบูรณาการเศรษฐกิจ ส่งเสริมคนในชุมชน
ให้ขยันหาทรัพย์ รวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม รักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยการมีธนาคารชุมชน หา
ความรู้เพ่ิมมูลค่าในตนจากปราชญ์ชุมชน รู้จักการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง L = 
Landscape อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดยการน าหลักอาวาสสัปปายะมาบูรณา
การทรัพยากรและธรรมชาติในชุมชน ให้สัปปายะ น่าอยู่ ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้เจริญตาน่าอยู่ 
ต้นไม้อุดม แหล่งน้ าดี อากาศสดชื่น และช่วยกันอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร A = Aid อธิบายได้ว่า การ
จัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดยการน าหลักสังคหวัตถุธรรมบูรณาการ ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้คนชุมชนมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวและร่วมใจ ร่วมใจกัน ในชุมชนเดียวกันรู้จักการ
เ อ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผ่  ให้ความรู้  ให้ค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ต่อกัน  มีจิตอาสาพร้อมบ าเ พ็ญ
สาธารณประโยชน์๑๒๒  

                                                 
๑๒๑ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๒๒ ธีรชัย ชุติมันต์, “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘) 



๑๒๕ 
 

พระนฤนาท ญาณวิริโย (สดคมข า) ได้วิจัยเรื่อง “การน านโยบายไปปฏิบัติด้านการ
ส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการ
ศึกษาวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ๑) การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งบางพ้ืนที่ได้
ประสบปัญหาจนเข้าขั้นวิกฤติ และการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สามารถ
อาศัยมาตรการเกีย่วกับการ ส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือ
ไม่ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยท้องถิ่นเข้ามาร่วมมีบทบาทในการส่งเสริมฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในฐานะเจ้าของ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 

๒) การน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟ  ูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของเทศบาลต าบลสามชุก ในการท าแผนเพ่ือพัฒนาได้จัดให้มีการประชุมร่วมสามฝ่าย ได้แก่ องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนในชุมชนเพ่ือเสนอโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
หลังจากนั้น จัดล าดับความส าคัญของโครงการแล้วจึงจัดท าเป็นแผนพัฒนาสามปีเพ่ือน านโยบายไป
ปฏิบัติ ในการน านโยบายการท่องเที่ยวไปปฏิบัติทางเทศบาลได้จัดคณะกรรมการชุมชนขึ้นมา
ประสานงานกับ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์เพ่ือท างานด้านการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวร่วมกัน โดยมี หลักการพัฒนาเพ่ือที่จะอนุรักษ์ความดั้งเดิมของแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิต
ของชุมชนเอาไว้ และสร้าง รายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนนั้นด้วย 

๓) เพ่ือให้การน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลสามชุก ประสบความส าเร็จสมรรถนะภายในองค์การมีความส าคัญ
เพ่ือให้ โครงการด าเนินไปอย่างราบรื่น ดังนั้นองค์การจะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่  
(๑) ด้านโครงสร้าง องค์การจะต้องมีความชัดเจนไม่ซับซ้อนเพ่ือความสะดวกในการสั่งการตามล าดับ
ขั้น (๒) ด้านบุคลากร เพ่ือให้การพัฒนามีประสิทธิภาพควรจัดอบรมบุคลากรเป็นประจ าให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติตามหน้าที่ (๓) ด้านงบประมาณ ถ้าอาศัยเฉพาะที่มาจากเทศบาลเพียงอย่างเดียว
นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่มีหลายแห่ง ดังนั้นภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในท้องถิ่นควรเข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณด้วย (๔) ด้านสถานที่ ควรเลือกจาก
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่มีความพร้อมใน การพัฒนาและจัดท าเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนเข้าด้วยกัน (๕) ด้านวัสดุอุปกรณ์และ สิ่งอ านวยความสะดวก มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความประทับใจและบอกต่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และกลับมายังแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนไม่ให้เกิดปัญหาความเสื่อม
โทรมของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
สมรรถนะภายในองค์การ ได้แก่ โครงสร้างองค์การ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวก มีส่วนส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ สามารถมีความพร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยวได้๑๒๓ 

                                                 
๑๒๓ พระนฤนาท ญาณวิริโย (สดคมข า), “การน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟื้นฟู และพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๒๖ 
 

พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา   

๑) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ดานการจัด
ระเบียบ จัดระเบียบตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการอ านวยความสะดวกแกประชาชนทั่วไปที่
ใชทางเทา ใหทุกคนปฏิบัติตามกฎ ลดปญหาทางออม ซึ่งนโยบายของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจน
ในการใชพ้ืนที่ สาธารณะ ดานการดูแลความปลอดภัย เปนการเสริมก าลังต ารวจโดยการออกตรวจ
พ้ืนที่ การดูแลความ ปลอดภัยในลักษณะงานบริการและอ านวยความสะดวก ซึ่งตองเสี่ยงภัยกับเหตุ 
รายในการออกตรวจพ้ืนที่ทั้งใน เวลากลางวันและเวลากลางคืน ดานการดูแลดานการจราจร การ
อ านวยความสะดวกดานการจราจร เจาหนาที่เทศกิจเปนผูชวยเจาพนักงานจราจร ไมไดเปนเจา
พนักงานจราจร เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงาน จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ทั้งนี้เพราะไมมี
กฎหมายรองรับในการปฏิบัติหนาที่และควรจัดหาเครื่องมือ ที่จ าเปนในการปฏิบัติงาน ดานการดูแล
การทองเที่ยว เพ่ือการอ านวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวและ เปนตัวแทนในการประชาสัมพันธควบ
คูกับการดูแลความปลอดภัยและการจัดระเบียบไปพรอมๆ กัน ดานภารกิจพิเศษอ่ืนๆ เปนก าลังเสริม
และชวยประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ต ารวจ เจาหนาที่
ดับเพลิง หนวยกูชีพ การไฟฟา การประปา เปนตน   

๒) มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
โดย เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา การบูรณาการหลักศีลในการจัดระเบียบ รองลงมาได
แก การบูรณาการหลักขันติในการดูแลความปลอดภัย การบูรณาการหลักปยวาจาในการดูแลการทอง
เที่ยว การบูรณาการหลักอัตถจริยาในการดูแลภารกิจพิเศษอ่ืนๆ และนอยที่สุด คือ การบูรณาการ
หลักเมตตาใน การดูแลการจราจร ตามล าดับ  

๓) การน าเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร รูปแบบ “Big.CAMP Model” ซึ่งสอดคลองกับ 
นโยบายรักกรุงเทพมหานครรวมสรางกรุงเทพมหานครใหเปนเมืองที่นาอยูและนาเยือน ดังนี้ ศีล B = 
Behavior หมายถึง การควบคุมพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจา ใจ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
นโยบายการจัดระเบียบเมือง ใหทุกคนสามารถใชที่สาธารณะรวมกันอยางปลอดภัย โดยการ ควบคุม
ภายในตนของเจาหนาที่ (Internal) เชน การสงเสริมใหเจาหนาที่เทศกิจมีหลักสูตรการเขารวมการ
อบรม คุณธรรมรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และในการปฏิบัติตนกับบุคคลทั่วๆ 
ไป (General) ขันติ C = Control หมายถึง อดทนตอความยากล าบากในการออกปฏิบัติงาน อดทน 
ตอความตรากตร าของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และอดกลั้นตอความไมเขาใจของผูคาและ
ประชาชน เมตตา A = Action หมายถึง การกระท าที่แสดงออกถึงการใหความชวยเหลือ ปรารถนาดี 
เอ้ือเฟอ เกื้อกูล เชน การชวยจัดจราจรชวงเชา-เย็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน  
ปยวาจา M = Morality หมายถึง การพูดจาสุภาพออนนอม จริงใจ แนะน าสิ่งที่เปนประโยชน สราง 
มนุษยสัมพันธกับผูพบเห็นดวยความยิ้มแยม มีอัธยาศัยดี สามารถประชาสัมพันธแนะน าเสนทาง และ 
สถานที่ส าคัญตาง ๆ ใหกับนักทองเที่ยวและประชาชนผูสัญจรไปมา ใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว 
ดวยความ เต็มใจประดุจญาติมิตร มีความรอบรูวัฒนธรรมในพ้ืนที่ อัตถจริยา P = Public Mind 



๑๒๗ 
 

หมายถึง จิตอาสา ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ ขวนขวายตองการชวยเหลือ โดยการจัดเวร
ออกตรวจเปนระยะอยางสม่ าเสมอเพ่ือคอยสอดสองดูแลความ ปลอดภัยใหแกประชาชน๑๒๔ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ภาส ภาสสัทธา ๑) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านความโปร่งใส ด้านการน าหลักนิติธรรมมา
ปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ 
ประเด็นส าคัญ คือ (๑) กฎเกณฑ์ (๒) ระเบียบ (๓) กฎหมาย ในการ
บริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้าน
การน าการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
๒) ด้านการน าหลักหิริ โอตตัปปะ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน คือ (๑) ความ
ละอายต่อการกระท าสิ่งผิด (๒) ความเกรงกลัวต่อการกระท าผิด  
๓) การน าหลักพุทธธรรมบูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาลท าให้ได้
รูปแบบในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ 
รูปแบบประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบ โดย
น ารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมและหลักธรรมาภิบาลในงาน
บริหาร บริการ และงานสนับสนุนเพ่ือความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การบูรณาการครบถ้วน และมีความ
เหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
และบุคลากร เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

สุทธญาณ์ โอบอ้อม ๑) ด้านการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
๒) ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษา ต่อในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ๓) ด้านการพัฒนา ขั้นศีล 
คือ ให้การบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้
เป็นไป ในทิศทางท่ีควร 
๔) แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา คือการพัฒนานามาบูรณาการกับ
หลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา 
แนวคิด ทฤษฎี  

                                                 
๑๒๔ พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๒๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ๑) การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเกี่ยวข้องกับการ

บริหารเชิงพุทธบูรณาการ พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้เป็น
แนวทางหลักในการบริหารงานเชิงบูรณาการ และมีหลักพรหมวิหาร 
๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ ๔ เป็นส่วน 
ประกอบ  
๒) แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการ พบว่า มีการใช้เทคนิค
การสร้างบูรณาการ ๓ ประการ (3C) ได้แก่ร่วมมือ Cordination),
ประสาน(Co-operation)และสอดคล้อง Consistency) การน าหลัก
อิทธิบาท ๔ มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารงานเชิงบูรณาการ 
และมีหลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะ
ประโยชน์ ๔ เป็นส่วนประกอบ เพ่ือให้การบริหารงานเชิงบูรณาการ
ประสบความส าเร็จ 

วิทยา จันทร์แดง ๑) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง แบบไตรภาคี ได้แก่ 
องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน  
๒) ระบบสนับสนุนชุมชน เข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล 
ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง  
๓) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟ้ืนฟู
ชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการ  

วิชชา ฉิมพลี และคณะ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันไม่มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทั้งนี้จากการ
สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและประชุมคณะท างานของโครงการย่อย
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน 
ต้องการให้มีระบบฐานข้อมูลดังกล่าวเพ่ือช่วยในการบริหาร
ฐานข้อมูล ผลการออกแบบและจัดท าระบบฐานข้อมูล  

พิริยา เสนะรัตน กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็งอยางมีสวนรวม มี ๔ ขั้นตอน คือ  
๑) คนหาพื้นที่การ ท างาน มีกิจกรรม ไดแก รวมกันจัดท าแผนที่ของ
ชุมชน การสรุปขอมูลสรางความเขาใจรวมกัน และรวมกันก าหนด
พ้ืนที่การท างาน  
๒) แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือคนหาปญหาความตองการมีกิจกรรม ไดแก
ลงพื้นที่ประสานงานก าหนดวันเวลาท ากิจกรรม รวมกันคนหาสาเหตุ
ของปญหา ความตองการทุนของชุมชน  

 



๑๒๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
จริยา มหายศนันทน์ ๑) การกระจายอ านาจยังไมม่ีอิสระ เพียงพอประชาชนขาดการมีส่วน

ร่วมหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประสานความร่วมมือ 
กับประชาชนในบริหารส่วนท้องถิน่เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของการปกครองส่วนท้องถิน่ 
๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนาบทบาทและหน้าที่
ในการบริหารงานของ ตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก 
๓) การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ ในการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการวางแผนงาน อย่าง
มีเหตุ รู้ผล รู้จักบุคลากร รู้จักพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปัญหา
และผลกระทบที่จะตามมา โดยการเพ่ิมการเรียน ให้ความส าคัญกับ
ภารกิจศักยภาพบุคลากรความต้องการของประชาชน มีการก าหนด
เป้าหมายการบริหารด้วยค าสั่งที่ชัดเจน สามารถสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่าย และมีความโปร่งใส ตามองค์ความรู้ที่ ได้ “LIGPT. 
Model” ดังนี้ L = Learning เพ่ิมการเรียนรู้ I = Importance ให้
ความส าคัญกับภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น G = Goal 
ก าหนดเป้าหมาย P = Participation สร้างการมีส่วนร่วม T = 
Transparentcy มีความโปร่งใส  

ยศ พรมรตัน์ ๑) ปญหาการมีสวนรวมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
สมาชิกสภาองค การ บริหารส วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ มี  ๔ ด าน ประกอบด วย ป ญหาด านบุคลากร  
ปญหาดานงบประมาณ ปญหาดานระเบียบ/ขอกฎหมาย และวิธีการ
ปฏิบัติงานทางราชการ และปญหาดานอื่น  
๒) แนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นของสมาชิก สภาองคการบริหารสวนต าบล อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ านาจเจริญ มีดังนี้ ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการด าเนินงานพัฒนาในด านตางๆ มีการประชาสัมพันธ ให
ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร ฝายบริหารและเจาหนาที่ควรร
วมกันบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แกปญหาใหตรงจุดและใชจายงบ
ประมาณอยางประหยัด ควรสรางความสามัคคีให เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนและในกลุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบล ควรสราง
จิตส านึกและความจริงใจใหเกิดขึ้นในการท างานที่มีความโปรงใส 
ควรจัดใหมีการประชุม เดือนละ ๒ ครั้ง เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน จัดใหมีศูนยฝกอาชีพและเกษตรตามทฤษฎีใหม และควร
จัดใหมีหนวยงานหรือองคกรตรวจสอบการท างาน 



๑๓๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
กาญจนา ด าจุติ ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ส่วน

ใหญ่มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ตั้ งแต่การตั้ งชุมชนขึ้นมาเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่ง ดังนั้นขึ้นมาแล้วก็จะต้องบรรลุ
วัตถุประสงค์นั้น แต่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของ 
ผู้น าชุมชนหรือชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร ต้อง
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้น าชุมชนเข้าร่วมในการปฏิบัติการเพ่ือจะได้
รับผิดชอบกับผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่แสดง
ความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์ต่อตนเอง และพึงพอใจกับผลลัพธ์
เฉพาะส่วนตน 

รักษา สุดเส้นผม ๑) หลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ความส าเร็จของการกระจาย อ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า หลักอปริหานิยธรรม มาใช้กับการกระจายอ านาจสู่องค์กป
กครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลักธรรมที่น ามาใช้ให้เกิดความเจริญทั้งส่วน
ตนและส่วนรวม ซึ่งเป็นการน า ความเจริญมาสู่หมู่คณะ 
๒) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
นอกจากกฎหมาย และนโยบายรัฐ และงบประมาณ แล้วยังพบว่า 
ปัจจัยด้านกฎระเบียบกฎเกณฑ์ ในการกระจายอ านาจจะส่งผลดี ถ้า
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีจิตส านึกท่ีดี แต่โดยทั่วไปส่วนมากการออกกฎ
ต่างๆ มาจากด้านบน ตลอดจนการให้การศึกษา 

พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม  
(พีรมณีวงศ์) 

๑) องค์ประกอบของยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่างมี ๘ ขั้นตอน (๑) ขั้นก าหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ 
และยุทธศาสตร์ (๒) ขั้นวิเคราะห์บริบทสิ่งแวดล้อม ๓) ขั้นระบุ
โอกาสหรือภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรค (๔) ขั้นวิเคราะห์ ทรัพยากร
องค์กรและความสามารถขององค์กร (๕) ขั้นระบุจุดแข็งและจุดอ่อน 
(๖) ขั้นก าหนดเป็นสูตร ยุทธศาสตร์ (๗) ขั้นน ายุทธศาสตร์ไป (๘) ขั้น
ประเมินผลยุทธศาสตร์  
๒) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
วางแนวทางการศึกษายังน้อยการให้บริการ ด้านสาธารณสุขของรัฐ
ขาดประสิทธิภาพ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังไม่
มาก เท่าท่ีควรไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  



๑๓๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 การส่งเสริมทางด้านการประกอบอาชีพยังไม่เพียงพอ งบประมาณใน

การบริหารจัดการด้านต่างๆ น้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ต้องท า 
ขาดบุคลากรทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การเกษตร การปศุสัตว์ 
พัฒนาชุมชนและนิติกร เพ่ือการปฏิบัติงานและการถ่ายโอน   

วิชชุกร นาคธน รูปแบบการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมา - 
ภิบาลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรใช้รูปแบบ นิติประชา
ธรรม ซึ่งหมายถึงการผสมผสานระหว่างการใช้ กฎหมายที่เหมาะสม 
การส่งเสริมและพัฒนาคนหรือภาคประชาชาชนอย่างจริงจังบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้มีการประยุกต์ให้
เหมาะสมกับการบริหารงานคลังในบริบทของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม 
(อ่อนสุข) 

๑) ความคิดเห็นของประชาชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคล มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 
๒) การน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมได้ ดังนี้ คือ การรณรงค์ให้ผู้บริหาร
และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัด นครสวรรค์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายใน
องค์กรอย่างจริงจัง สร้างจิตส านึกให้บุคลากร ทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรก าหนด
นโยบาย มีแผนแม่บท อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร   

ธีรชัย ชุติมันต ์ ๑) การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ด้วยหลักชุมชนดี เพราะคนมีศีล มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนใน
ชุมชน รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันในการหาและ รักษาทรัพย์ อยู่
อย่างปลอดภัย ชุมชนปลอดอบายมุข เป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
แบ่งปันความรู้  ถ่ายทอดขนบธรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อกัน สภาพแวดล้อมดี ธรรมชาติปลอด
โปร่ง อากาศดี  น้ าสะดวก ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
๒) สามารถอธิบายได้ ตาม “SILA Model” ดังนี้  

 



๑๓๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
   (๑) S = Safety อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ 

โดยการน าหลักศีลมาบูรณาการชุมชน ให้เป็นชุมชนศีล ๕ ปลอดภัย
จากขโมย ปลอดอบายมุข คนในชุมชนคิดดี ท าด ีพูดม ีวินัย 
  (๒) I = Intergrate อธิบายได้ว่าการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ 
โดยการน าหลักหัวใจ เศรษฐีมาบูรณาการ เศรษฐกิจ ส่งเสริมคนใน
ชุมชนให้ขยันหาทรัพย์ รวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม รักษาทรัพย์ที่
หามาได้โดยการมีธนาคารชุมชน หาความรู้เพ่ิมมูลค่าในตนจาก
ปราชญ์ชุมชน รู้จักการใช้ ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  (๓) L = Landscape อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถี
พุทธ โดยการน าหลักอาวาสสัปปายะมาบูรณาการทรัพยากรและ
ธรรมชาติในชุมชน ให้สัปปายะ น่าอยู่ ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้
เจริญตาน่าอยู่ ต้นไม้อุดม แหล่งน้ าดี อากาศสดชื่น และช่วยกัน
อนุรักษ์ตน้น้ าล าธาร  
  (๔) A = Aid อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดย
การน าหลักสังคหวัตถุธรรมบูรณาการ ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้คนชุมชนมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวและร่วมใจ ร่วมใจ
กัน ในชุมชนเดียวกันรู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์ต่อกัน มีจิตอาสาพร้อมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

พระนฤนาท ญาณวิริโย  
(สดคมข า) 

๑) การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งบางพ้ืนที่
ได้ประสบปัญหาจนเข้าขั้นวิกฤติ และการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สามารถอาศัยมาตรการเกี่ยวกับการ 
ส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เพ่ือไม่ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยท้องถิ่นเข้ามาร่วม
มีบทบาทในการส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในฐานะ
เจ้าของ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 

 ๒) การน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟ  ูและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลสามชุก ในการท าแผนเพ่ือ
พัฒนาได้จัดให้มีการประชุมร่วมสามฝ่าย ได้แก่ องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น เอกชน และประชาชนในชุมชนเพ่ือเสนอโครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน หลังจากนั้น จัดล าดับความส าคัญของโครงการ
แล้วจึงจัดท าเป็นแผนพัฒนาสามปีเพื่อน านโยบายไปปฏิบัติ ในการน า
นโยบายการท่องเที่ยวไปปฏิบัติทางเทศบาลได้จัดคณะกรรมการ
ชุมชนขึ้นมาประสานงานกับ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิง
อนุรักษ์เพ่ือท างานด้านการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวร่วมกัน โดยมี  



๑๓๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 หลักการพัฒนาเพ่ือที่จะอนุรักษ์ความดั้งเดิมของแหล่งท่องเที่ยว

รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนเอาไว้ และสร้าง รายได้ให้กับชาวบ้าน 
๓) เพ่ือให้การน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลสามชุก ประสบ
ความส าเร็จสมรรถนะภายในองค์การมีความส าคัญเพ่ือให้  โครงการ
ด าเนินไปอย่างราบรื่น ดังนั้นองค์การจะต้องมีความพร้อมในด้าน
ต่างๆ ได้แก่(๑) ด้านโครงสร้าง องค์การจะต้องมีความชัดเจนไม่
ซับซ้อนเพ่ือความสะดวกในการสั่งการตามล าดับขั้น (๒) ด้าน
บุคลากร เพ่ือให้การพัฒนามีประสิทธิภาพควรจัดอบรมบุคลากรเป็น
ประจ าให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามหน้าที่ (๓) ด้านงบประมาณ 
ถ้าอาศัยเฉพาะที่มาจากเทศบาลเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่มีหลายแห่ง 
ดังนั้นภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่นควรเข้ามาสนับสนุน
ด้านงบประมาณด้วย (๔) ด้านสถานที่ ควรเลือกจากแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนที่มีความพร้อมใน การพัฒนาและจัดท าเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเข้าด้วยกัน (๕) ด้านวัสดุอุปกรณ์
และ สิ่งอ านวยความสะดวก มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจและบอกต่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และกลับมา
ยังแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการส่งเสริมฟ้ืนฟู และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนไม่ให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมรรถนะ
ภายในองค์การ ได้แก่ โครงสร้างองค์การ บุคลากร งบประมาณ 
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก มีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ สามารถมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 

พัฒนสรณ  เกียรติฐิติคุณ ๑ )  ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง เ จ า ห น า ที่ เ ท ศ กิ จ
กรุงเทพมหานคร ดานการจัดระเบียบ จัดระเบียบตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานครในการอ านวยความสะดวกแกประชาชนทั่วไปที่ใช
ทางเทา ใหทุกคนปฏิบัติตามกฎ ลดปญหาทางออม ซึ่งนโยบายของ
กรุงเทพมหานครมีความชัดเจนในการใชพ้ืนที่ สาธารณะ ดานการ
ดูแลความปลอดภัย เปนการเสริมก าลังต ารวจโดยการออกตรวจพ้ืนที่ 
การดูแลความ ปลอดภัยในลักษณะงานบริการและอ านวยความ
สะดวก ซึ่งตองเสี่ยงภัยกับเหตุรายในการออกตรวจพ้ืนที่ทั้งใน เวลา
กลางวันและเวลากลางคืน ดานการดูแลดานการจราจร การอ านวย 



๑๓๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 ความสะดวกดานการจราจร เจาหนาที่เทศกิจเปนผูชวยเจาพนักงาน

จราจร ไมไดเปนเจาพนักงานจราจร เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงาน 
จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ทั้งนี้เพราะไมมีกฎหมายรองรับ
ในการปฏิบัติหนาที่และควรจัดหาเครื่องมือที่จ าเปนในการปฏิบัติงาน 
ดานการดูแลการทองเที่ยว เพ่ือการอ านวยความสะดวกแกนักทอง
เที่ยวและเปนตัวแทนในการประชาสัมพันธควบคูกับการดูแลความ
ปลอดภัยและการจัดระเบียบไปพรอมๆ กัน  
๒) มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาโดย เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
พบวา การบูรณาการหลักศีลในการจัดระเบียบ รองลงมาไดแก
การบูรณาการหลักขันติในการดูแลความปลอดภัย การบูรณาการ
หลักปยวาจาในการดูแลการทองเที่ยว การบูรณาการหลักอัตถจริยา
ในการดูแลภารกิจพิเศษอ่ืนๆ และนอยที่สุด คือ การบูรณาการหลัก
เมตตาใน การดูแลการจราจร ตามล าดับ  
๓) การน าเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร 
รูปแบบ “Big.CAMP Model” ซึ่งสอดคลองกับนโยบายรวมสราง 
กรุงเทพมหานครใหเปนเมืองที่นาอยูและนาเยือน ดังนี้ ศีล B = 
Behavior หมายถึง การควบคุมพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจา ใจ ใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการจัดระเบียบเมือง ใหทุก
คนสามารถใชที่สาธารณะรวมกันอยางปลอดภัย โดยการ ควบคุม
ภายในตนของเจาหนาที่ (Internal) (General) ขันติ C = Control 
หมายถึง อดทนตอความยากล าบากในการออกปฏิบัติงาน อดทน 
ตอความตรากตร าของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และอดกลั้น 
ตอความไมเขาใจของผูคาและประชาชน เมตตา A = Action 
หมายถึง การกระท าที่แสดงออกถึงการใหความชวยเหลือ ปรารถนา
ดี เอ้ือเฟอ เกื้อกูล เชน การชวยจัดจราจรชวงเชา-เย็น โดยค านึงถึง
ความปลอดภัยของประชาชน ปยวาจา M = Morality หมายถึง การ
พูดจาสุภาพออนนอม จริงใจ แนะน าสิ่งที่เปนประโยชน สรางมนุษย
สัมพันธกับผูพบเห็นดวยความยิ้มแยม มีอัธยาศัยดี สามารถประชา
สัมพันธแนะน าเสนทาง และสถานที่ส าคัญตางๆ อัตถจริยา P = 
Public Mind หมายถึง จิตอาสา ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหน
าที่ ขวนขวายตองการชวยเหลือ โดยการจัดเวรออกตรวจเปนระ
ยะอยางสม่ าเสมอเพ่ือคอยสอดสองดูแลความปลอดภัย 



๑๓๕ 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

           ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สภาพการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- สร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง 
- การสรางสันติวัฒนธรรม 
- การสื่อสารอย่างการุณยสาร 
- สร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 

กลยุทธ์การเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- ครอบครัวแบบพุทธมามกะ 
- ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ 
- การปกครองที่มีธรรมาภิบาล 

องค์ประกอบการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- การสร้างหลักประกันชีวิต 
- การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน  
- การสร้างหลักประกันครอบครัว 
- การสร้างหลักประกันสังคม 
- การสร้างหลักประกันสุขภาพ 
 



บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้วิจัยใช้การศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยน าผลการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ การวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และน าไปท าการสังเคราะห์ด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบวิธีการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ใช้
วิธีการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รายละเอียดดังนี้ 

๓.๑.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  

เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ  และมีความครอบคลุมใน
เนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้น ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ได้ทราบ
ถึงข้อมูลเชิงลึก (In-depth) ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะได้  

๓.๑.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research)  

เพ่ือทราบข้อมูล สภาพทั่วไป ปัญหาและอุปสรรค ของกระบวนการการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์อยู่ในระดับใด และแตกต่างกันอย่างไร และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วนสัมพันธ์กัน
กับข้อมูล 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๓.๒.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคกลางตอนล่าง  
ในพ้ืนที่ที่ก าหนดศึกษาใน ๔ จังหวัด คือ (๑) จังหวัดราชบุรี (๒) จังหวัดนครนครปฐม (๓) จังหวัด



กาญจนบุรี และ(๔) จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก าหนดเลือกจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปทุกรูปแบบ ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
ทั้ง ๓ แบบ และองค์การบริหารส่วนต าบล) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓๐ คน  

๓.๒.๑ กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research)  

๑) ประชากร ได้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง
ตอนล่าง ในพ้ืนที่ที่ก าหนดศึกษาใน ๔ จังหวัด คือ (๑) จังหวัดราชบุรี (๒) จังหวัดนครนครปฐม  
(๓) จังหวัดกาญจนบุรี และ(๔) จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่  
ทั้งท่ีปฏิบัติหน้าที่ประจ า และปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จ านวน ๒,๓๘๗ คน๑  

๒) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
จากประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ า และปฏิบัติหน้าที่
ชั่วคราวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ตามข้ันตอนดังนี้ 

(๑) ท าการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการน าไปก าหนดหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane)๒ 

 
 

เมื่อ n = จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (เท่ากับ .05) 

แทนค่า N = 2,387              2,387 
    1+2,387(.05)2 

   = 343 คน 
(๒) ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

ได้กลุ่มตัวอย่าง ๓๔๓ คน จากจ านวน ๒,๓๘๗ คน 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล าดับ ชื่อสถานที่ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
(คน) 

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 

๑ อบจ.ราชบุรี ๑๑๑ ๑๔ ๙๕ ๒๒๐ ๘๐ 
๒ ทต.เบิกไพร จ.ราชบุร ี ๓๒ ๒๖ - ๕๘ ๓ ๐ 

                                                 
๑ ระบบข้อมูลกลำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://info.dla.go.th// [4 

มกราคม 2559]. 
๒ Yamane, Taro, Stratistics : an Introductory Analysis. 2nd ed., (New York : Harper 

and Row,1967), p.887. 
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๑๓๘ 
 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

๓ อบต.ดอนคลัง จ.ราชบุรี ๙ ๑๑ ๑๕ ๓๕ ๑๐ 
๔ ทน.นครปฐม ๖๗๑ ๙๑ ๖๗๑ ๑,๔๖๒ ๑๐๓ 
๕ ทต.รางกระทุ่ม จ.นครปฐม ๑๗ ๔ ๒๑ ๔๒ ๓๐ 
๖ อบต.ห้วยม่วง จ.นครปฐม ๑๕ ๑ ๘ ๒๔ ๑๐ 
๗ ทม.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๒๓ ๗ ๑๕๒ ๑๘๒ ๓๐ 
๘ อบต.หนองกุ่ม จ.กาญจนบุรี ๑๕ ๓ ๑๘ ๓๖ ๑๐ 
๙ ทม.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี ๑๒๔ ๓๖ ๑๑๖ ๒๗๖ ๓๐ 

๑๐ อบต.ทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี ๒๐ - ๓๒ ๕๒ ๑๐ 
รวม ๒,๓๘๗ ๓๔๓ 

 

๓.๓ เครื่องมือในกำรวิจัย 

๓.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัย และวิเคราะห์สาระส าคัญจากนิยาม
ศัพท์ แล้วร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑) การใช้ถ้อยค าส านวนภาษาของข้อค าถาม 
๒) โครงสร้างของประเด็นเนื้อหาค าถามที่ครอบคลุมสาระส าคัญ เชิงการบูรณาการ

หลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) กรอบประเด็นและข้อค าถามครอบคลุมเนื้อหาส าคัญที่ต้องการตามวัตถุประสงค์

การวิจัยที่ก าหนดไว้ 
ก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ ์(Interview Form) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง

ชนิดปลายเปิด (Structure In-depth Interview) จ านวน ๑ ฉบับ แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามแนวทางการ

สร้างความสมานฉันท์ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ 

ตามแนวทางความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลัก
ศีล ๕ ตามแนวทางกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ 

ตอนที่ ๔-๕ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็น
ค าถามปลายเปิดที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

 
 

 



๑๓๙ 
 

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 

๑) ลักษณะของเครื่องมือ 
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการเสริมสร้าง

ความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้  
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็น

แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จ าแนกตามเพศ, สถานภาพ, อายุ, การศึกษา, รายได้ 
และระยะเวลาการท างาน จ านวน ๖ ข้อ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 
๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale) 
โดยมีระดับความคิดเห็นมีค่า ๕ ระดับ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
มีเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท๓

 เป็นการแสดงถึงการใช้การสร้างรูปแบบ 
ดังกล่าวโดยก าหนดค่าของคะแนนดังนี้ คือ  

๕ หมายถึง ระดับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ มากที่สุด 
๔ หมายถึง ระดับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ มาก 
๓ หมายถึง ระดับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ปานกลาง 
๒ หมายถึง ระดับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ น้อย 
๑ หมายถึง ระดับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นค าถาม
ปลายเปิดที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

๒) ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 

(๑) ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

(๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
(๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอค าปรึกษาจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(๔) สร้างเครื่องมือ 
(๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
(๖) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม

ตัวอย่างประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
(๗) ปรับปรุงแก้ไข 
(๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 

                                                 
๓ สุดาภรณ ์อรุณด,ี ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรวิจัย, (เลย : รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า 

๗๒. 



๑๔๐ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

๓) กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
(๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอ

ประธานและกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  ๕ ท่าน 
รายนาม ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.๒ แสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้หาความเที่ยงตรง (Validity) 

ล ำดับ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ ผศ.ดร.เติมศักดิ ์ทองอินทร์  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ อ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้าง รูปแบบของ
แบบสอบถามตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruent: IOC)๔  

(๓) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ 
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ า และปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว  ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๕  ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า ๐.๕ ทุกข้อ ในการ

                                                 
๔ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, สถิติวิเครำะห์เพ่ือกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
๕ Cronbach, Lee J., Aptitudes and Instructional Methods A Handbook for 

Researchon Interactions, (Wiley & Sons New York, 1971), p. 213. 



๑๔๑ 
 

วิจัยครั้งนี้ผลการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงรายข้อเกิน ๐.๕ ทุกข้อ และค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง 
ทั้งฉบับได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๘๕๐  

(๔) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๔.๑ กำรเก็บข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  

ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ  

จากหนังสือและเอกสารงานวิชาการต่างๆ และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ งานเขียน บทความทางวิชาการ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์  

๒) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ 
ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง จ านวน ๓๐ คน โดย
ค าถามท่ีก าหนดไว้ และให้ผู้สัมภาษณ์ตอบตามกรอบแนวคิดการศึกษาและมีอิสระ  

๓.๔.๒ กำรเก็บข้อมูลในกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 

ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑ ) ติดต่อขอรับหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือจากผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 
๑๐ แห่ง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

๒) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือ ถึงผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้ง ๑๐ แห่งที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ด้วยตนเอง 

๓) เก็บรวบรวมแบบสอบถาม (Questionnaire) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน 
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๔.๓ กำรเก็บข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  

เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องชัดเจนของรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ด้วยแบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในลักษณะแบบมีส่วนร่วม 
Appreciation Influence Control (AIC) และสังเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบท (Content Analysis Technique) 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  

ผู้วิจัย โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 



๑๔๒ 
 

๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview Form) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้น 
น ามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไป
พร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์
แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลัก
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๓) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือ
น าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

๔) ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discission) ใช้วิธีการสรุป 
รวบรวม น าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ 

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 

ผู้วิจัย ด าเนินการตามขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis) เป็นหลักโดยการด าเนินการขั้นแรก คือ  

๑) น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ 
(Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) 

๒) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

(๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตาม
หลักศีล ๕ ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนล่าง วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D.(Standard Deviation) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ ตามเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็นมีช่วง
ค่าเฉลี่ย การตอบที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ๖

 เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว ไปก าหนดเป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน ในการก าหนดเป็นข้อค าถามและการแปลความหมาย ดังนี้ 
                 ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง        หมำยถึง 

๔.๕๐-๕.๐๐ ระดับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕  มากที่สุด 
๓.๕๐-๔.๔๙ ระดับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕  มาก 
๒.๕๐-๓.๔๙ ระดับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕  ปานกลาง 
๑.๕๐-๒.๔๙ ระดับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕  น้อย 
๑.๐๐-๑.๔๙ ระดับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕  น้อยที่สุด 

                                                 
๖ สุวิมล ว่องวาณิช, กำรวิจัยประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็น , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

ธรรมดาเพรส), หน้า ๒๓๐. 



๑๔๓ 
 

(๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจัดกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ 
วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) น าเสนอ
ข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 

๓.๕.๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูล สังเครำะห์ข้อมูล ด้วยสถิติขั้นสูง 

๑) ผลการท าวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูล 
ส าคัญ (Key Informant) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามบุคลากรในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) อย่างเปน็ระบบ  

๒) ผู้วิจัยใช้วิธีการประมวลสังเคราะห์ เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือปรับปรุงการวิจัย 
ให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง และเชื่อถือได ้และอธิบายผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลออกมาและ
สื่อใหผู้้อ่ืนเขา้ใจ 

โดยผู้วิจัย จะน าข้อมูลจากผลการวิจัยในแต่ละขั้นตอน มาวิเคราะห์จัดรวบรวมข้อมูล
พร้อมอธิบายความหมาย แล้วท าการสร้างข้อสรุป (Conclusions) ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบอุปนัย
(Analytic Induction) ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากผลการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์โดยการจัดระบบ
จ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) เปรียบเทียบ (Constant Comparison) และวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้การสรุปข้อมูลผลการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
เกิดความสมบูรณ์ สามารถน ามาตีความ สร้างข้อสรุปจากผลการวิจัย สามารถสร้างรูปแบบ  
เพ่ือน าเสนอ “กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ให้สามารถใช้ได้จริงอยา่งเปน็รูปธรรมไดต่้อไป ตามข้ันตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

๓.๖ ขั้นตอนกำรวิจัย   

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๓.๖.๑ ขั้นตอนที่ ๑  

วิเคราะห์เอกสารเพื่อก าหนดกรอบแนวคิด 
๑) ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบ

แนวคิดเบื้องต้น เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใน ๓ ประเด็นหลัก คือ (๑) รูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ (๒) องค์ประกอบของหลัก
ศีล ๕ และ (๓) แนวทางการน าหลักศีล ๕ มาเสริมสร้างความสมานฉันท์ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

๒) น ากรอบแนวคิดที่ได้จากข้อ (๑) มาวิเคราะห์เนื้อหาสาระ แนวคิด ทฤษฏี ที่ 
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (๒) ทราบแนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันตามหลักศีล ๕ เพ่ือก าหนด
ประเด็นค าถาม ที่จะน าไปใช้ในขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป 

๓) ผลที่ได้รับจาก ๒) มาวิเคราะห์เนื้อหาสาระ เพ่ือก าหนดประเด็น ค าถามในรูป 
ของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และออกแบบการวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 



๑๔๔ 
 

๓.๖.๒ ขั้นตอนที่ ๒  

หารูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview Form) 
๑) น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปสอบถามผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 

๓๐ คน  
๒) น าผลที่ได้มาวิเคราะห์เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา

ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ ประเด็นใด
วิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบ
ค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๓) ผลที่ได้รับคือ (๑) หลักการและแนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักศีล ๕ มาเสริมสร้างความ
สมานฉันท์อย่างไร 

๓.๖.๒ ขั้นตอนที่ ๓  

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์  ด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

๑) น าแบบสอบถามไปสอบถามบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน ๓๔๓ คน  

๒) น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล (๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์ 
โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความ
สมานฉันท์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนล่าง ใช้การวิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.(Standard Deviation) (๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถาม
ปลายเปิด น ามาจัดกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบท (Content Analysis Techniques) น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๓) ผลที่ได้รับคือ (๑) หลักการและแนวทางที่ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์  (๒) รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักศีล ๕ เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓.๖.๔. ขั้นตอนที่ ๔  

การวิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องชัดเจนของรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วย
แบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และสังเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique) 

๑) น าแบบสนทนากลุ่มเฉพาะไปจัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ผู้เชี่ยวชาญ และ 
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๒ รูป/คน รายนาม ดังนี้ 

 
 



๑๔๕ 
 

ตำรำงท่ี ๓.๓ แสดงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(ประธาน Focus Group ) 

๒ พระปิฎกโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี รองเจ้าอาวาส  
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี 

๓ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร. เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน  จังหวัดราชบุรี 

๔ พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. อาจารย์คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
เจ้าคณะอ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

๕ พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร. อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ ห้องเรียน 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

๖ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, 
ดร. 

รักษาการรองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ  
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  

๗ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ อาจารย์ประจ า วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘ นายอ านวย พรหมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลหลุมดิน  
ต าบลหลุมดิน อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

๙ นายวีรสิทธิ์ ผ่องใส รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหินดาด  
ต าบลหินดาด อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

๑๐ นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ  
ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

๑๑ ดร.พจนีย์ ครุฑวงศ์ ปลัดเทศบาลต าบลท่าไม้ ต าบลท่าไม้  
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๑๒ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒) เป็นการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ 
ปราชญ์ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้แนวทางร่วม ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 

๓) ผลที่ได้รับคือ (๑) รูปแบบและแนวทางร่วมเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
องค์กรส่วนท้องถิ่น (๒) กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 



๑๔๖ 
 

๓.๖.๕. ขั้นตอนที่ ๕  

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยน าเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

๑) บูรณาการข้อมูลจากรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้วยแบบสัมภาษณ์ 
เชิงลึก การตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้วยแบบสอบถาม 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องชัดเจนของรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยแบบการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ ก าหนดเป็นรูปแบบ “กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

๒) ผลที่ได้รับคือ (๑) องค์ความรู้ใหม่ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น (๒) กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓) น าเสนอผลการวิจัย 
 
 



บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ใช้
วิธีการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในพ้ืนที่ที่ก าหนดศึกษาใน ๔ จังหวัด คือ (๑) จังหวัดราชบุรี (๒) จังหวัด
นครปฐม (๓) จังหวัดกาญจนบุรี และ (๔) จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์กร จ านวน ๓๐ คน และเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ข้าราชการ และ
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ จ านวน ๓๔๓ ชุด หลังจากนั้นได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือน าผลการค้นพบ
ไปท าการสังเคราะห์ด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
และในบทนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอผลที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้คือ (๑) สภาพการ
ด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง  
(๒) องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลางตอนล่าง และ (๓) กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง  

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น ๕ ข้อ ดังนี้ 
๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้องถิ่น  
๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)   
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๘ 
 

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ๔.๑.๑ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

ข้อ ๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน 
รายละเอียด ดังนี้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครองพิจารณาจัดรูปแบบการปกครองตนเอง
ของประชาชนเป็นชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเขตเมืองโดยพิจารณาในหลายด้าน เช่น จ านวนประชากร 
รายได้ หรือแหล่งที่มีการรวมกลุ่มทางวัฒนธรรมที่เหมือนกัน และให้มีการเลือกตั้งประชาชนเป็น
ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน มีหน้าที่ในการดูแลชุมชนภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้
การก ากับ ควบคุม ดูแลของฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีการเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยฯ ให้มีหน้าที่ในการดูแลหมู่บ้าน ภายใต้
กรอบของกฎหมาย และภายใต้การก ากับ ควบคุม ดูแลของฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองทางการค้า และงบประมาณในการพัฒนา๒ ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ดังนี้ (๑) การจัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน (๒) รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในชุมชนเพ่ือการบริโภคและ
การผลิตเพ่ือจ าหน่าย (๓) รณรงค์และส่งเสริมพัฒนาการแลกเปลี่ยนสินค้าในรูปแบบตลาดนัดสินค้า
การเกษตร เน้นการพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๓ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใน
ท้องถิ่นท่ีเป็นชนบทหรือนอกเขตเมือง โดยให้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน และให้ฝ่ายปกครองจากส่วนกลางก ากับ ดูแล บังคับบัญชาอีกชั้น และสนับสนุนการตั้ง
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยค านึงถึง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีในท้องถิ่น ตามศักยภาพ
ของแต่ละท้องถิ่นและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเป็น
ชุมชนหรือ และสนับสนุนงบประมาณเป็นชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง ดังนี้ (๑) พัฒนาและปรับปรุง
สาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวกับการเกษตรและชลประทาน (๒) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการที่สามารถ
เพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น (๓) จัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย 

                                                 
๑ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี,  

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒ สัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓ สัมภาษณ์ นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.จป 
๔ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
๕ สัมภาษณ์ นายวิศิษฎ์ บัวแพง, เลขานุการเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๙ 
 

(๔) จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาทางการเกษตร๖ มีการจัดการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยตนเองใน
รูปแบบอาสาสมัครฯ และมีระบบเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด ระบบไฟส่องสว่างช่วยเสริม๗ จัดตั้งเป็น
ชุมชนหรือเป็นหมู่บ้าน และส่งเสริมเครือข่ายการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรม วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรม SMEs โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัยและ พัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้
มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ ในตลาดในประเทศและอาเซียน๘ สนับสนุนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมตัวเป็นสมาชิกในหลายรูปแบบ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุน
สวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือกันและกัน และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา๙ 
จัดตั้งเป็นชุมชนหรอืหมู่บ้าน เน้นรูปแบบสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพที่พ่ึงพาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบ
ความส าเร็จเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบในการขยายผลความส าเร็จไปสู่ชุมชนอ่ืน เช่น จัดตลาด
กลางเพ่ือการค้า๑๐ มีการอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพเสริม และกลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้านเพ่ือช่วย
เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนอีก๑๑ ส่งเสริมการฝึกอาชีพหลัก อาชีพเสริม สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่ม 
เพ่ือร่วมกันพัฒนายกระดับ สินค้า/บริการตามศักยภาพของชุมชนที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้หมู่บ้าน
มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือดูแลตนเองอีกทาง๑๒ จัดตั้งเป็นชุมชนหรือเป็นหมู่บ้านและ
ด าเนินนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งเก่ียวกับการค้า ดังนี้ (๑) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดร่วมกันในลักษณะเครือข่าย (๒) เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการค้าการลงทุน
ในท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ (๓) ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ 
เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือนประชาชนและให้ยึดถือเรื่องการประหยัด อดออม๑๓ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดให้มีอาสาสมัครเพ่ือดูแลรักษาความ

                                                 
๖ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗ สัมภาษณ์ นายขจร ทองดี, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม,  

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙ สัมภาษณ์ นายสุนทร แก้วพิจิตร, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม,  

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑ สัมภาษณ์ จ่าเอกสละ เจริญผล, ปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒ สัมภาษณ์ นางอรุณี แก้วชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๐ 
 

ปลอดภัยในท้องถิ่นตามสภาพท้องถิ่นนั้นๆ และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา๑๔
 จัดตั้งเป็นชุมชน

ในท้องถิ่นที่เป็นเขตเมืองเป็นหมู่บ้านในท้องถิ่นที่เป็นชนบท สนับสนุนงบประมาณเพ่ือความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือหมู่บ้านในหลายด้าน เช่น งบพัฒนาด้านสาธารณูปโภค งบด้านสาธารณสุข งบด้าน
การศึกษา หรืองบช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการ
ผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชน๑๕ มีการจัดพนักงานของท้องถิ่นไปช่วย
รักษาความปลอดภัยในชุมชน หรือหมู่บ้านเป็นครั้งคราว หรือในช่วงเวลาที่งานประเพณี งานประจ าปี 
หรืองานเทศกาลต่างๆ๑๖ จัดตั้งเป็นชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเขตเมืองเป็นหมู่บ้านในท้องถิ่นที่เป็นชนบท 
และจัดวิทยากรอบรมให้ความรู้การฝึกอาชีพหลัก อาชีพเสริม สนุบสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือลดต้นทุน 
เพ่ืมคุณภาพและมูลค่าของสินค้า/บริการ๑๗ อบรมให้ความรู้ แนะน าการปฏิบัติเรื่องประหยัดและ
หลักการออม การท าบัญชีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา สนับสนุน
การจัดตลาดนัดเพ่ือการแลกเปลี่ยนสินค้า๑๘ จัดตั้งเป็นชุมชนหรือหมู่บ้าน และให้ความส าคัญในเรื่อง
การพัฒนาคน ส่งเสริมการเรียนรู้ การถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกอบอาชีพ 
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน๑๙ ส่งเสริมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษา
ดูงาน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ชุมชนหรือหมู่บ้าน สนับสนุนให้มีการจัดการด้านการดูแล
รักษาความปลอดภัยตนเองในรูปแบบอาสาสมัคร๒๐ จัดตั้งเป็นชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเขตเมืองเป็น
หมู่บ้านในท้องถิ่นท่ีเป็นชนบท และมีการร่วมกลุ่มการค้าในรูปแบบการจัดจัดตลาดนัดเพ่ือการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้า และให้ความส าคัญกับสินค้าท้องถิ่น และพัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและ
ขนส่ง เช่น ถนน สะพาน ขยายผิวหน้าถนน บ ารุงรักษาพ้ืนผิวถนนที่เหมาะสม๒๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม

                                                 
๑๔ สัมภาษณ์ นางสาวจิราภรณ์ อินทรเรืองศรี , ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖ สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสมชาย อรุณแข, ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘ สัมภาษณ์ นางนารถประภา คงวาสน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ใจเพียร, รองปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 
 

เป็นการจัดระบบสหกรณ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนสินค้า และการประกอบอาชีพ และพัฒนาและปรับปรุง
ถนนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการเกษตร และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาให้ชุมชนหรือ
หมู่บ้านสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยตนเอง ในรูปแบบอาสาสมัครฯ๒๒ ประชาชนในพ้ืนที่ยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง๒๓ 
ประชาชนในพ้ืนที่บางกลุ่มบางพวกยังไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีการแบ่งเป็นฝักฝ่าย พวกใครพวกมัน 
จึงเข้าร่วมกิจกรรมน้อย๒๔ ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย๒๕ ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย 
ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น
น้อย๒๖ ประชาชนส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มากเกินไป โดย
ยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย๒๗ ปัญหาเกิดจากจากภาครัฐ และนักการเมืองทั้งระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นไม่ยุติธรรมที่ใช้นโยบายประชาชานิยมจนเกินขอบเขตของความพอดี ท าให้
ประชาชนขาดความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือตัวเอง คอยแต่รอรับการช่วยเหลือแม้จะเป็นเหตุที่ไม่
จ าเป็น หรือแม้แต่จะเป็นประชาชนที่มีฐานะดีอยู่แล้ว๒๘ นักการเมือง และภาครัฐมีนโยบายที่ขาด
ความต่อเนื่อง และมักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ตามแต่กลุ่มที่เข้ามาบริหาร๒๙ นโยบายประชานิยม
ของนักการเมืองทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นเน้นฐานเสียงหรือจุดที่ประชาชนให้การสนับสนุน 
โดยมักจัดสรรงบประมาณไปในที่ประชาชนสนับสนุนตนเอง ท าให้ขาดความยุติธรรม เป็นสาเหตุของ
การร่วมมือจากประชาชน๓๐ ภาครัฐและภาคท้องถิ่นมีนโยบายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ชัดเจน ขาด

                                                 
๒๒ สัมภาษณ์ นายสุวรรณ หมื่นราษฎร์, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 

สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๐ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๒ 
 

ความต่อเนื่อง๓๑ ภาครัฐหรือภาคท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม
บ่อยๆ ท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ๓๒ 

สรุปผลการสัมภาษณ์ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง 
 ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครองพิจารณาจัดรูปแบบการปกครอง
ตนเองของประชาชนเป็นชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเขตเมืองโดยพิจารณาในหลายด้าน เช่น จ านวน
ประชากร รายได้ หรือแหล่งที่มีการรวมกลุ่มทางวัฒนธรรมที่เหมือนกัน และให้มีการเลือกตั้ง
ประชาชนเป็นประธานชุมชน และกรรมการชุมชน มีหน้าที่ในการดูแลชุมชนภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และภายใต้การก ากับ ควบคุม ดูแลของฝ่ายปกครองและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 ๒) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน โดยการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยค านึงถึง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีในท้องถิ่น ตามศักยภาพ
ของแต่ละท้องถิ่น รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในชุมชน เพ่ือการบริโภค
และ การผลิตเพ่ือจ าหน่าย รณรงค์และส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพการผลิต สินค้าการเกษตร  
 ๓) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชนและหมู่บ้าน เป็นชุมชนเข้มแข็งแบบ
พอเพียง พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคที่เกี่ ยวกับการเกษตรและชลประทาน โดยมุ่งเน้น
ประโยชน์เพ่ือการเกษตร พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการที่สามารถเพ่ิมศักยภาพและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น เพ่ือประสิทธิภาพการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า  
 ๔) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น จัดอบรม 
แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ  ความ
ช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ รวมถึงการ
จัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อดูแลตนเอง ให้ร่วมออกตรวจพ้ืนที่ในยามกลางคืน หรือตามจุดล่อแหลม ซอย
เปลี่ยว หรือแหล่งเสื่อมโทรม สลัม 
 ๕) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง เช่น 
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์ โดย
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว สนับสนุน
ให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือร้างแรงจูงใจ
และเป็นต้นแบบในการขยายผลความส าเร็จไปสู่ชุมชนอ่ืน  
                                                 

๓๑ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๒ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๓ 
 

 ๖) จัดให้มีการร่วมกลุ่มการค้าในรูปแบบการจัดตลาดนัดเพ่ือการซื้อขาย แลกเปลี่ยน
สินค้า และให้ความส าคัญกับสินค้าท้องถิ่น และพัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนน 
สะพาน ขยายผิวหน้าถนน บ ารุงรักษาพ้ืนผิวถนนที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการและความ
จ าเป็นของคนในท้องถิ่น 

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย ส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย  และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือ
นโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

ตารางที่ ๔.๑  แสดงข้อมูลสรุปสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ ร้อยละ 

๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง 
๒๒ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๔, 

๑๕,๑๖,๑๘,๑๙,๒๑,๒๒,๒๔,๒๕, 
๒๗,๒๘,๓๐ 

๗๓.๓๓ 

๑) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้วยการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง  

๑๕ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๐,๑๒,๑๔,๑๕,๑๘, 
๒๑,๒๔,๒๗,๒๘,๓๐ 

๕๐ 

๒) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
สร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง แก่ประชาชน  

๑๐ ๓,๔,๗,๑๐,๑๓,๑๔,๑๕,๑๘,๒๕, 
๒๘ 

๓๓.๓๓ 

๓) การสนับสนุนประชาชน ให้มีการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่ม เช่น กองทุนหมู่บ้าน,กลุ่มออมทรัพย์  

๙ ๒,๔,๗,๑๐,๑๕,๑๖,๒๒,๒๕,๒๘ ๓๐ 

๔) การให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
กับกิจกรรมการสร้าง ชุมชนเข้มแข็งแบบ
พอเพียง 

๗ ๒,๖,๑๑,๑๘,๑๙,๒๔,๒๘ ๒๓.๓๓ 

๕) การเสริมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการ
แข่งขันทางการค้า เช่น จัดตลาดนัด  

๗ ๓,๗,๑๐,๑๓,๑๖,๒๔,๒๘ ๒๓.๓๓ 

๖) การสนับสนุนให้มีการจัดการด้านการดูแล
ตนเองในรูปแบบอาสาสมัคร 

๖ ๑,๗,๑๘,๒๑,๒๖,๒๙ ๒๐ 

๗) ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
แบบพอเพียง จากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 

๔ ๑,๔,๗,๒๘ ๑๓.๓๓ 

จากตารางที่ ๔.๑ อธิบายได้ว่า สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียงผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ ของผู้ให้ข้อมูล 
 



๑๕๔ 
 

ข้อ ๒ การสรางสันติวัฒนธรรม สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ือการรับทราบข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดย
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยด าเนินการดังนี้ (๑) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก เช่น ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน
โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน (๒) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ผลงาน สารคดี องค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ประชาชนยกเว้น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือความมั่นคงของประเทศในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง  
(๓) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ความสะดวกแก่ประชาชน  และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และให้บริการประชาชน ตลอดเวลา๓๓ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มคนต่างเชื้อชาติ ต่างถิ่นที่อยู่ ต่างวัฒนธรรม ประเพณีใน
กิจกรรมเพ่ือประเทศชาติ และกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ขัดแย้งกับหลักความเชื่อ เช่น การแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการใส่เสื้อเหลือง การร่วมกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และเพ่ือลดความขัดแย้ง จัดกิจกรรม
นันทนาการ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี  ความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน
หมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน ๓๔ ในพ้ืนที่ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันทางเชื้อชาติ ศาสนา พ้ืนเพ
ถิ่นอาศัย ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน กลุ่มคนไทยเชื้อสายไทยทรงด า กลุ่มที่
พูดภาษาภาคกลาง กลุ่มที่พูดภาษาอีสาน กลุ่มนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม โดยให้อิสระในการ
รวมกลุ่มภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ โดยใช้นโยบายการสานสร้างความสัมพันธ์
ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วม  และตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม๓๕ มีการจัด
กิจกรรมทางประเพณี ตามลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อโดยอิสระ
ตามท้องที่ท่ีรวมกลุ่ม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณตามสมควร
แก่กรณี๓๖ ด าเนินการเพ่ือความเท่าเทียมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ต่างคนต่าง
แสดงออกเต็มที่ตามลักษณะความเชื่อ และการสืบทอดทางวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่ม
กัน สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูง สร้ างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุน

                                                 
๓๓ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖ สัมภาษณ์ นายวิศิษฎ์ บัวแพง, เลขานุการเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๕ 
 

การพัฒนาความร่วมมือ และจัดให้มีการรวมกลุ่มกันตามประเพณีนิยมของชาติไทย เช่นประเพณี
สงกรานต์ ปีใหม่ และประชาชนมีการร่วมมือกันจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมแบบผสมสานกัน เช่น 
งานแต่งงานที่มีการแต่งแบบไทย จีน สากล ผสมผสานกัน๓๗ มีการผสมผสานทางประเพณี เช่น งาน
ศพแบบไทย จีน มีการจัดทั้งสองแบบ๓๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ือความเท่าเทียมกัน
ของประชาชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ต่างคนต่างแสดงออกเต็มที่ตามลักษณะความเชื่อ และการ
สืบทอดทางวัฒนธรรม ดังนี้ (๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่มกัน (๓) สร้างสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย (๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และ
ความเข้มแข็งของชุมชน (๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาความ
ร่วมมือ๓๙ ด าเนินการเพ่ือความเท่าเทียมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ต่างคนต่าง
แสดงออกเต็มที่ตามลักษณะความเชื่อ และการสืบทอดทางวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่ม
กัน สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูง สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุน
การพัฒนาความร่วมมือ ให้มีประเพณีท้องถิ่น และประเพณีแบบสากลเข้ามาผสม๔๐ มีจัดประเพณี
ตามงานเทศกาล เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี๔๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
ประเพณีของตนเองอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้จัดท าเวทีเสวนาร่วมกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้สามารถน า
ความรู้ความเข้าใจ ไปเผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป๔๒ ส่งเสริม
ความสามัคคีทุกวัฒนธรรม มีการรวมชนเผ่าท ากิจกรรมร่วมกัน และจัดให้มีการส ารวจความเห็น
ประชาชนตามวิธีการดังนี้ (๑) รับฟังความคิดเห็นประชาชน จากชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น (๒) รับฟังการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในหลาย
รูปแบบ เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ (๓) องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรมพ้ืนบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ดังนี้ (๑) ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรมพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็ก
                                                 

๓๗ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๘ สัมภาษณ์ นายขจร ทองดี, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๙ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๔๐ สัมภาษณ์ นายสุนทร แก้วพิจิตร, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๔๑ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๔๒ สัมภาษณ์ นางอรุณี แก้วชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๖ 
 

และเยาวชน (๒) สร้างแหล่งการเรียนรู้ โดยใช้วัด สถานศึกษา ช่วยด าเนินการ (๓) สร้างแหล่งเรียนรู้
เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่น (๔) ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ งานศิลปะ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ๔๓ มีการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างคนต่างวัฒนธรรม โดยการ
รวมกลุ่มกันในหลายรูปแบบ เช่น จัดฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ความปลอดภัยในชุมชน อาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณภัย โดยรับสมัครจากประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกถิ่นที่อยู่ ทุกวัฒธรรมให้มาฝึกอบรม
ด้วยกัน๔๔ ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางประเพณี วัฒนธรรมโดยเสรี๔๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้
มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยด าเนินการดังนี้ (๑) ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้เด็กและเยาวชน (๒) รณรงค์การใช้ภาษา การแต่งกาย ดนตรีพ้ืนบ้าน รวมถึงการอนุ รักษ์ด้าน
สถาปัตยกรรม เอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ (๓) ส่งเสริมชุมชนในการจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่ม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรม จริยธรรม (๔) ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชนเผ่าในท้องถิ่น (๕) เฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรม
ต่างชาติที่กระทบต่อชุมชน (๖) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้เกิดการ
รับรู้อย่างแพร่หลาย (๗) จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปยังสถานที่ต่างๆ ภายนอก (๘) จัด
งบประมาณสนับสนุนเพ่ือน าวัฒนธรรม มาเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น๔๖ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชาชนมีการรวมกลุ่มกันทางเชื้อชาติ ศาสนา พ้ืนเพถิ่นอาศัย 
ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน กลุ่มคนไทยเชื้อสายไทยทรงด า กลุ่มที่พูดภาษา
ภาคกลาง กลุ่มที่พูดภาษาอีสาน กลุ่มนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม โดยให้อิสระในการรวมกลุ่ม
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ โดยใช้นโยบายการสานสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมให้มีคุณค่าร่วม และตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และร่วมกับส่วนราชการอ่ืนร่วมกัน
รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นอ่ืนๆ ตามช่วงเวลา๔๗ มีการจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมงาน
ประเพณี และจัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น๔๘  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ประชาสัมพันธ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทั้งติดตั้งป้าย สื่อสารมวลชน และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ๔๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเชิญชวนประชาชนต่างถิ่น ต่างภาษา ต่างประเพณี

                                                 
๔๓ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๔ สัมภาษณ์ นางสาวจิราภรณ์ อินทรเรืองศรี , ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๕ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๖ สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสมชาย อรุณแข, ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๗ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๘ สัมภาษณ์ นางนารถประภา คงวาสน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๙ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๗ 
 

วัฒนธรรม ต่างท้องถิ่นให้เข้าร่วมงานประพณี วัฒนธรรม ทางสื่อสารมวลชนต่างๆ๕๐ ประชาชนต่าง
เชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ไม่ค่อยนิยมศึกษาหรือเรียนรู้เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมอ่ืนๆ๕๑ 
ประชาชนบางกลุ่มยังมีการปฏิบัติต่อคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างถิ่นที่อยู่ ต่างประเพณี ต่าง
วัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันบ้าง๕๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
งบประมาณ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติของคนต่างเชื้อ
ชาติ ประเพณี วัฒนธรรมจริงๆ๕๓ มีความยุ่งยากในการด าเนินการเพ่ือที่จะจัดกิจกรรมของคนต่าง
วัฒนธรรมให้ได้ถูกต้องทั้งหมด๕๔ ยังขาดการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐอ่ืน ในการช่วยกันอนุรักษ์ภาษา 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และประชาชนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ไม่ค่อยนิยมศึกษา
หรือเรียนรู้ เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อ่ืน๕๕ ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ 
ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ และยังไม่สามารถน าประเพณี วัฒนธรรมมาสร้าง
สันติวัฒธรรม หรือความสามัคคี ได้อย่างแท้จริง๕๖ รูปแบบภาษา ประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมสูญ
หายไปกับคนหัวสมัยใหม่ หรือการใช้เทคโนโยยีสมัยใหม่ เช่น การละเล่นของเด็ก แบบโบราณ๕๗ 
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่บางคนไม่สนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของกลุ่มที่ตัวเองนับถือ๕๘ 
ประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เป็นของไทยแท้ ขาดการเอาใจใส่ ขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  
มักจะส่งเสริมเฉพาะช่วงที่มีงานประเพณี วัฒนธรรมนั้นๆ๕๙ ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบาย
บ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

                                                 
๕๐ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๑ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๒ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๓ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๕ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๗ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๘ สัมภาษณ์ นางนารถประภา คงวาสน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๕๙ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๘ 
 

ภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ไม่สนใจ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมแบบไทย ดั้งเดิม๖๐ 

สรุปผลการสัมภาษณ์ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ การสร้างสันติวัฒนธรรม 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มคนต่างเชื้อชาติ 
ต่างถิ่นที่อยู่ ต่างวัฒนธรรม ประเพณีในกิจกรรมเพ่ือประเทศชาติ และกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ขัดแย้ง
กับหลักความเชื่อ เช่น การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการใส่เสื้อเหลือง การ
ร่วมกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และ
เพ่ือลดความขัดแย้ง จัดกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี ความ
ร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน 

๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชาชนมีการรวมกลุ่มกันทางเชื้อชาติ ศาสนา พ้ืนเพ
ถิ่นอาศัย ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน กลุ่มคนไทยเชื้อสายไทยทรงด า กลุ่มที่
พูดภาษาภาคกลาง กลุ่มที่พูดภาษาอีสาน กลุ่มนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม โดยให้อิสระในการ
รวมกลุ่มภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ โดยใช้นโยบายการสานสร้างความสัมพันธ์
ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วม และตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 

๓) ด าเนินการเพื่อความเท่าเทียมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ต่างคน
ต่างแสดงออกเต็มที่ตามลักษณะความเชื่อ และการสืบทอดทางวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงและการ
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการด้านการ
รวมกลุ่มกัน สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูง สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการ
สนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือ  
 ๔) ใช้สื่อมวลชน และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพร่ให้
เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปยังสถานที่ต่างๆภายนอก มีการ
ประชาสัมพันธ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทั้งติดตั้งป้าย สื่อสารมวลชน และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ 
 ๕) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ได้โดยสะดวก เช่น ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานโครงการ และงบประมาณของหน่วยงาน
ของรัฐ สัญญาสัมปทาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน สารคดี องค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่
ประชาชนยกเว้น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือความ
มั่นคงของประเทศ ในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ความ
สะดวกแก่ประชาชน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และให้บริการ
ประชาชน ตลอดเวลา 
                                                 

๖๐ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๙ 
 

 ๖) จัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น โดยการก าหนด
นโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ให้การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม  

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามหลักการ
สร้างสันติวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย ส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย  และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือ
นโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

ตารางที่ ๔.๒  แสดงข้อมูลสรุปสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ การสรางสันติวัฒนธรรม 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ ร้อยละ 

๒ การสรางสันติวัฒนธรรม 
๑๗ ๑,๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕, 

๑๖,๑๘,๑๙,๒๑,๒๒,๒๔,๒๕,๒๘ 
๕๖.๖๖ 

๑) มีการเสริมสร้างความสมานฉันท์ จากการสราง
สันติวัฒนธรรม  

๘ ๒,๔,๙,๑๕,๑๖,๑๘,๒๔,๒๘ ๒๖.๖๖ 

๒) การให้ความรู้ความเข้าใจการสร างสันติ
วัฒนธรรม แก่ประชาชน 

๘ ๑,๔,๖,๑๐,๑๕,๑๘,๑๙,๒๔ ๒๖.๖๖ 

๓) ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการสราง
สนัติวัฒนธรรม  

๘ ๓,๕,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๒๒,๒๕ ๒๖.๖๖ 

๔) การใช้สื่อสารมวลชนให้ เป็นกลไกในการ
สนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือ 

๘ ๓,๕,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๒๒,๒๕ ๒๖.๖๖ 
 

๕) การจัดตั้ งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่ อ ช้ีแจง
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 

๖ ๑,๔,๑๐,๑๖,๒๒,๒๕ ๒๐ 

๖) การจัดบุคลากร และงบประมาณเพื่อส่งเสริม 
การสร้างสันติวัฒนธรรม 

๗ ๑,๔,๙,๑๒,๑๔,๑๕,๒๕ ๒๓.๓๓ 

๗) ปัญหาและอุปสรรค การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ ในการสรางสันติวัฒนธรรม จาก
ภาครัฐอ่ืน หรือภาคเอกชน ภาคประชาชน 

๔ ๑,๔,๗,๑๖ ๑๓.๓๓ 
 

 

จากตารางที่ ๔.๒ อธิบายได้ว่า สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ การสรางสันติวัฒนธรรม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมี
ความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๖ ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

 
 



๑๖๐ 
 

ข้อ ๓ การสื่อสารอย่างการุณยสาร สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารรับผิดชอบการสื่อสารกับประชาชนทั้ง
ทางตรง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารทางอ้อม เช่น จดหมาย โทรศัพท์ อีเมล และจัด
ให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้  (๑) อบรมให้ความรู้
บุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ (๒) เพ่ิมทักษะ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน (๓) เสริมสร้าง
จิตส านึก ขวัญก าลังใจ และทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการ ให้บริการประชาชน  
(๔) มีการเปิดรับข้อมูลสองทาง และการท าประชาคมส ารวจความคิดเห็นประชาชน๖๑ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน หมู่บ้าน และประชาชนมีการสื่อสาร ด้วยระบบการกระจายเสียง
ตามสาย รถกระจายข่าวเคลื่อนที่  บอร์ดประชาสัมพันธ์๖๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เวปไซต์ ไลน์ อีเมล โดยให้มีการส ารวจความ
พึงพอใจ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน และสนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้าน มีการถ่ายทอดข้อมูลสู่
ประชาชน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์๖๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมี
สถานีวิทยุชุมชน มีเวปไซต์ โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการปกครองตามหลักธรรมภิบาล มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รับผิดชอบการเพ่ือพัฒนาการสื่อสารกับประชาชน ดังนี้ (๑) การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจของ
หน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ (๓) การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (๔) พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน (๕) มอบให้ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการ หรือผู้แทนเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร
แทนในพ้ืนที่ (๖) มีการเปิดรับข้อมูลสองทาง และการท าประชาคม ส ารวจความคิดเห็นประชาชน๖๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมีสถานีวิทยุชุมชน มีเวปไซต์ โดยมีเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนสามารถบริโภคข้อมูล
ข่าวสารจากการสื่อสารกันทางตรง และทางอ้อมทางสื่อต่างๆ โดยสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง และ
สามารถเสนอความเห็นได้สะดวก๖๖  
                                                 

๖๑ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๖๒สัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี , 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๖๓ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๖๔ สัมภาษณ์ นายพงพันธ์ เจริญกิตติยศ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๖๕ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๖๖ สัมภาษณ์ นายเสน่ห์ ชูนิตย์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๑ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารหลายช่องทาง เจ้าหน้าที่แสดงความ
จริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา๖๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รับผิดชอบการสื่อสารกับประชาชน โดยใช้การประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางเวปไซต์ มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือสร้างความสามัคคี ความเข้าใจที่ถูกต้อง๖๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการสื่อสารที่
หลากหลาย มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดให้มีอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ แสดงความจริงใจ เปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดรับข้อมูลสองทาง และการท าประชาคม ส ารวจความคิดเห็ น
ประชาชน๖๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี เปิดรับข้อมูลสองทาง และการท าประชาคม
ส ารวจความคิดเห็นประชาชน๗๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ได้ทุกช่องทาง เช่น เสนอความคิดเห็นโดยตรง หรือเสนอความคิดเห็นทางสื่อ
ออนไลน์ และสนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการตามแบบด้วย๗๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ แนะน าการรับ -ส่งข้อมูล
ข่าวสาร อย่างถูกต้องและไม่ผิดกฎหมายแก่ประชาชน๗๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารรับผิดชอบการสื่อสารกับประชาชน และมีรูปแบบการสื่อสารกับประชาชนที่หลากหลาย มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี มีการเปิดรับข้อมูล
สองทาง และการท าประชาคม ส ารวจความคิดเห็นประชาชน๗๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และมีการท า
ประชาคม ส ารวจความคิดเห็นของแต่ละชุมชน แต่ละหมู่บ้าน๗๔  

 

                                                 
๖๗ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๘ สัมภาษณ์ นายสุเทพ แสงเพลิง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๙ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๐ สัมภาษณ์ จ่าเอกสละ เจริญผล, ปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๑ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๒ สัมภาษณ์ นายวิชัย ดอนเทียนพวง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๓ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๔ สัมภาษณ์ นางกัญญา เซี่ยงฉิน, เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๒ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้ งทางตรง และทางเทคโนโลยี ส่วน
ใหญ่มาเขียนค าร้อง มีแผนกรับเรื่องทั่วๆ ไป๗๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีการ
อบรมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสื่อสารกับประชาชน มีการติดตั้งระบบเสียงตามสายเพ่ือแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์งานครบทุกจุด และให้สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ช่วยดูแล เป็นผู้
กระจ่ายข่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีเวปไซต์ของเทศบาล มีการท าประชาคมชุมชนทุกปี มีการ
ท าแผนชุมชนทุกปี๗๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารรับผิดชอบการสื่อสารกับ
ประชาชน โดยอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มี
การเปิดรับข้อมูลสองทาง และการท าประชาคม ส ารวจความคิดเห็นประชาชน และมีหอกระจายข่าว
ประจ าท้องที่ และมีหนังสือไปถึงผู้ใหญ่บ้าน มีป้ายรณรงค์ไปติดในหมู่บ้าน มีรถประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สื่อสารกับประชาชน๗๗ ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาค
ประชาชน ยังไม่ดีพอ และข้าราชการเปลี่ยนนโยบายบ่อย หรือนโยบายไม่ยุติธรรม เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารที่ถูกต้อง๗๘ ประชาชนขาดความเข้าใจการ
สื่อสารว่าสิ่งใดถูกหรือผิดและให้ความส าคัญและตอบสนองข้อมูลจากภาครัฐน้อย ส่วนมากเชื่อข่าว
จากการรับมาเอง ข่าวลือ๗๙ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เปลี่ยนนโยบายบ่อย หรือนโยบายไม่
ยุติธรรม ประชาชนให้ข้อมูลกลับมาน้อย๘๐ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางนายปกปิดข้อมูล
ข่าวสาร หรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน๘๑ ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมี
น้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ และปัญหาความไม่ทั่วถึงของข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ยาก หรือได้รับข่าวสารไม่ถูกต้อง๘๒ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เปลี่ยนนโยบายบ่อย 

                                                 
๗๕ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๖ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๗ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๘ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๗๙ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๐ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๑ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๒ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๓ 
 

หรือนโยบายไม่ยุติธรรม ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง๘๓  ข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ หรือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการน าเสนอจากฝ่ายวิชาการที่ประชาชนเข้าใจยาก๘๔ ประชาชน
ยังมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายตามฝ่ายการเมือง ยังไม่เข้าใจผลกระทบของการสื่อสารที่เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้
รับการตรวจสอบ ท าให้มีการสื่อสารที่กระทบต่ออีกฝ่าย ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ในบางกรณี 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้ยาก หรือได้รับข่าวสารไม่ถูกต้อง 

สรุปผลการสัมภาษณ์ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ การสื่อสารอย่างการณยสาร 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เวปไซต์ ไลน์ อีเมล มีการติดตั้งระบบเสียงตามสายเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์งานครบทุกจุด และให้สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ช่วยดูแล เป็นผู้กระจ่ายข่าว
ได้เป็นอย่างดีและสนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้าน มีการถ่ายทอดข้อมูลสู่ประชาชน เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  สนับสนุนให้ชุมชน หมู่ บ้านมีสถานีวิทยุชุมชน มี เวปไซต์  โดยมี เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา  
 ๒) มีรูปแบบการสื่อสารถูกต้อง ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง สามารถ
ตรวจสอบได้ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดให้มีอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้แสดงความจริงใจ เปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการสื่อสารจากภาคประชาชนได้ 
  ๓) มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญในการ
ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการใช้สื่อสารมวลชน และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
สร้างความสามัคคี เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความ
สมานฉันท์ ความปรองดอง ไปยังสถานที่ต่างๆภายนอก มีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งติดตั้งป้าย 
สื่อสารมวลชน และสื่อออนไลน์ต่างๆ 
 ๔) มีการเปิดรับข้อมูลสองทาง ส่งเสริมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จาก
ชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น พัฒนารูปแบบการแสดง
ความคิดเห็นจากประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิด
เวปไซต์ สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเต็มที่ และมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา แก้ไขความบกพร่อง เยียวยาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ตลอดจนมีการชี้แจงท าความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจ 
 ๕) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยอบรม
ให้ความรู้บุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน อย่าง
มีประสิทธิภาพ แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
                                                 

๘๓ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๘๔ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๔ 
 

ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ 
และทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการ ให้บริการประชาชน 
 ๖) สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้มีการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมีสถานีวิทยุชุมชน 
มีเวปไซต์ ไลน์ อีเมล และจัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น โดยการ
ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง 
รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม  

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามหลักการ
สื่อสารอย่างการณยสารที่ถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย  และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือ
นโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 
 

ตารางท่ี ๔.๓  แสดงข้อมูลสรุปสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ องค์กรปกครอง   
                  ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ การสื่อสารอย่างการุณยสาร 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ ร้อยละ 

๓ การสื่อสารอย่างการุณยสาร 
๑๖ ๑,๒,๔,๕,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔, 

๑๖,๑๗,๑๙,๒๒,๒๕,๒๘ 
๕๓.๓๓ 

๑) การเปิดรับข้อมูลสองทาง และการท าประชาคม 
ส ารวจความคิดเห็นประชาชน 

๙ ๑,๔,๗,๑๓,๑๖,๑๙,๒๐,๒๕,๒๘ ๓๐ 

๒) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ จากการสื่อสาร
อย่างการุณยสาร  

๘ ๑,๔,๘,๑๑,๑๔,๑๙,๒๕,๒๘ ๒๖.๖๖ 

๓) การให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชน ตาม
หลักการสื่อสารอย่างการุณยสาร  

๘ ๑,๗,๘,๑๐,๑๗,๒๐,๒๕,๒๘ ๒๖.๖๖ 

๔) การให้ความร่วมมือกับกิจกรรม จากการสื่อสาร
อย่างการุณยสาร 

๘ ๑,๗,๘,๑๐,๑๗,๒๐,๒๕,๒๘ ๒๖.๖๖ 

๕) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อช้ีแจง  แนะน า
ประชาสมัพันธ์ ข่าวสารภาครัฐและภาคประชาชน 

๘ ๑,๔,๗,๑๓,๑๗,๒๐,๒๒,๒๘ ๒๖.๖๖ 

๖) การสนับสนันบุคลากร การจัดงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมการสื่อสารอย่างการุณยสาร 

๖ ๒,๔,๗,๑๔,๒๕,๒๘ ๒๐ 

๗) ปัญหาและอุปสรรค ในการสร้างความสมานฉันท์ 
จากการสื่อสารอย่างการุณยสาร 

๔ ๑,๔,๑๓,๒๕ ๑๓.๓๓ 

 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ การสื่อสารอย่างการุณยสาร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มี
ความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ ของผู้ให้ข้อมูล 

 



๑๖๕ 
 

ข้อ ๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยด าเนินการ ดังนี้  
(๑) ให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่าเทียมกัน (๒) การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุม เพ่ือขยายความคุ้มครองทางสังคม (๓) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
และการสร้างความเข้มแข็งความยุติธรรมในท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจาก ต ารวจ ฝ่ายปกครอง 
(๔) มีการประชาพิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ (๕) สนับสนุน
บุคลากร งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๘๕ ระบบความยุติธรรมมี
ต ารวจ อัยการ ศาล ตามล าดับ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัด
อบรมสร้างความรู้รักความสามัคคีให้บุคลากร และประชาชน มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเจรจาไกล่เกลี่ย 
บรรเทาความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง๘๖ มีต ารวจ ฝ่ายปกครองโดยมีเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วย
ช่วยกัน ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดให้มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย มีนิติกรดูแล 
เพ่ือสร้างความความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในท้องถิ่น จัดอบรมสร้างความรู้รักความสามัคคีให้
บุคลากร และประชาชน จัดเจ้าหน้าที่และงบประมาณดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งของประชาชน ใน
ส่วนของการเจรจาไกล่เกลี่ย การบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหาย จัดให้มีท าการประชาพิจารณ์ 
ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยฝ่าย
บริหาร และมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมประชาชนเพ่ือสร้างความรัก ความเข้าใจ และความ
สามัคคีในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ และเป็นตัวกลางในการเจรจรไกล่เกลี่ยกรณีมีข้อพิพาท ใช้หลักการมี
ส่วนร่วมโดยให้มีทุกภาคส่วน สนับสนุนบุคลากร งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์๘๘ สนับสนุนชุมชนให้มีศูนย์ยุติธรรมไกล่เกลี่ยชุมชน และให้ผู้ใหญ่บ้านด าเนินการใน
หมู่บ้านมีอ านาจไกล่เกลี่ยเบื้องต้น๘๙ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการกระจายการให้บริการ
ภาครฐั ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความขัดแย้งซึ่งกันและกัน และในระดับหมู่บ้านชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ดูแล ความ
ยุติธรรมชุมชน มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเจรจาไกล่เกลี่ย บรรเทาความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง สนับ 

                                                 
๘๕ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๖ สัมภาษณ์ นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๗ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๘ สัมภาษณ์ นายวิศิษฎ์ บัวแพง, เลขานุการเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๙ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๖ 
 

สนุนบุคลากร งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม ใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยให้มีทุกภาคส่วน๙๐ มีศูนย์ให้
ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย มีนิติกรดูแล มีการจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้น
พ้ืนฐานมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเจรจาไกล่เกลี่ย บรรเทาความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง เน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และจัดอบรมสร้างความรู้รักความสามัคคีให้บุคลากร และประชาชน ตลอดจน
การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม และมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี จัดให้มีท าการส ารวจความคิดเห็น
ประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ สนับสนุนบุคลากร จัดงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๙๑ มีรูปแบบการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยการร่ วมกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยการก าหนดลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ  และกระจาย
การให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ดูแล
การเจรจาไกล่เกลี่ย บรรเทาความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง ใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยให้มีทุกภาค
ส่วน๙๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย มีนิติกรดูแล เพ่ือสร้าง
ความความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในท้องถิ่น มีการจัดการการไกล่เกลี่ย การเจรจาประนีประนอม จัด
ให้มีท าการประชาพิจารณ์ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ และจัดให้มีการกระจายการให้บริการภาครัฐ ให้
มีความครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
การสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความ
ขัดแย้งซึ่งกันและกัน และในระดับหมู่บ้านชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ดูแล ความยุติธรรม
ชุมชน มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเจรจาไกล่เกลี่ย บรรเทาความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง๙๓ จัดให้มี
โครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่า
เทียมกัน พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุม เพ่ือขยายความคุ้มครองทางสังคม การ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งความยุติธรรมในท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือ
จาก ต ารวจ ฝ่ายปกครอง มีการประชาพิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ 
ข้อบังคับ สนับสนุนบุคลากร งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  และการ
ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการ และจัดงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ จัดอบรมสร้างความรู้รักความสามัคคีให้บุคลากร และประชาชน๙๔  

                                                 
๙๐ สัมภาษณ์ นายขจร ทองดี, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๑ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๒ สัมภาษณ์ นายสุนทร แก้วพิจิตร, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๓ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๔ สัมภาษณ์ นางอรุณี แก้วชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๗ 
 

การออกข้อบังคับท่ีมีผลกระทบ ข้อบัญญัติส่วนใหญ่เป็นเรื่องทั่วๆ ไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
สอบถามความคิดเห็นประชาชน หรือท าเป็นประชาพิจารณ์๙๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์
ยุติธรรมชุมชน มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเจรจาไกล่เกลี่ยใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยให้มีทุกภาคส่วน บรรเทา
ความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคี ความ
สมานฉันท์๙๖ มีเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบเมื่อมีเหตุขัดแย้งกันเน้นการไกล่เกลี่ย 
ใช้วิธีการ ความสนิทสนม ความคุ้นเคย ความถูกต้องเหตุผล จัดงบประมาณสนับสนุนสร้างความ
ยุติธรรม จัดให้มีท าการส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ จัดอบรมสร้าง
ความรู้รักความสามัคคีให้บุคลากร และประชาชน๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการโครงการ
รู้รักสามัคคี โดยด าเนินการ ดังนี้ (๑) จัดอบรมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสร้างความรู้รัก ความ
สามัคคีให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ (๒) จัดท าเวทีเสวนาร่วมกับ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ (๓) มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย มีนิติกรดูแล (๔) มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเจรจาไกล่
เกลี่ยใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยให้มีทุกภาคส่วน บรรเทาความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง (๕) จัดให้
มีท าการประชาพิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ (๖) สนับสนัน
บุคลากร งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๙๘ ใช้หลักการมีส่วนร่วมตั้งแต่
เริ่มในการแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยให้มีทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน เน้นความสามัคคีปรองดอง ความเสมอภาค ความเท่าเทียม๙๙ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมาย มีนิติกรดูแล เพ่ือสร้างความความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในท้องถิ่น จัดอบรมสร้างความรู้รัก
ความสามัคคีให้บุคลากร และประชาชน จัดเจ้าหน้าที่และงบประมาณดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งของ
ประชาชน ในส่วนของการเจรจาไกล่เกลี่ย การบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหาย จัดให้มีท าการ
ประชาพิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นแสดงความเป็นกลางในการให้การบริการ และการด าเนินการสร้างความรู้รักความสามัคคี๑๐๐ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของการด าเนินการได้ทุกกรณี สนับสนันบุคลากร 

                                                 
๙๕ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๖ สัมภาษณ์ นางสาวจิราภรณ์ อินทรเรืองศรี, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๗ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๘ สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสมชาย อรุณแข, ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๙๙ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๘ 
 

งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๑๐๑ มีนิติกรให้ค าปรึกษา เน้นแก้ปัญหา
โดยมีเจ้าหน้าที่และงบประมาณดูแลการเจรจาไกล่เกลี่ย บรรเทาความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง 
ก่อนมีการฟ้องร้องด าเนินคดีใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยให้มีทุกภาคส่วน จัดให้มีท าการประชาพิจารณ์ 
ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ๑๐๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจ
เต็มที่ในการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของประชาชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท าให้
แก้ปัญหาไม่ได้จริง และประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้ง
ประชาชนไม่ให้การยอมรับและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการส่งเสริมความยุติธรรมน้อย๑๐๓ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านหลักกฎหมาย  หลักการจัดการความขัดแย้ง 
หลักการอ านวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ บางนายไม่ยุติธรรม 
และเปลี่ยนนโยบายรวมถึงเปลี่ยนแนวทางการท างานบ่อย๑๐๔ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และประชาชนไม่ยอมรับการด าเนินการความขัดแย้งของประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้จบได้จริง รวมทั้งประชาชนให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมการส่งเสริมความยุติธรรมน้อย๑๐๕ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ บางนายขาด
ความยุติธรรมมักเข้าข้างพรคพวกตัวเอง รวมทั้งมีการเปลี่ยนนโยบายบ่อย และการเจรจาไกลเกลี่ย
การยินตามรูปแบบความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆ ได้๑๐๖ มีนักการเมือง หรือ
ผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซง ท าให้ความยุติธรรมไม่เที่ยงตรงก่อให้เกิดความเสียหาย และประชาชนไม่
มีความรู้ ความเข้าใจหลักการท างานจึงไม่ยอมรับการด าเนินการ๑๐๗ ประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการด าเนินการเกี่ยวกับความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ย 
การอ านวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังไม่มีรูปแบบการด าเนินการที่ชัดเจน แน่นอน๑๐๘  

                                                 
๑๐๑ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ใจเพียร, รองปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๑๐๓ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๔ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด

ราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๙ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นผลทางกฎหมายที่เป็นการบังคับให้เป็นไปตามหลักกฎหมายเกินไป 
และประชาชนไม่ยอมรับการด าเนินการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการส่งเสริมความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์น้อย๑๐๙ 

สรุปผลการสัมภาษณ์ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยให้ความ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้
ครอบคลุม เพ่ือขยายความคุ้มครองทางสังคม การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งความยุติธรรมในท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจาก ต ารวจ ฝ่ายปกครอง มี การประชา
พิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ
เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

๒) ให้มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย มีนิติกรดูแล เพ่ือสร้างความความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในท้องถิ่น จัดอบรมสร้างความรู้รักความสามัคคีให้บุคลากร และประชาชน จัด
เจ้าหน้าที่และงบประมาณดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งของประชาชน ในส่วนของการเจรจาไกล่เกลี่ย 
การบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหาย จัดให้มีท าการประชาพิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็น
ประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ 

๓) จัดให้มีการกระจายการให้บริการภาครัฐ ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ
รวมทั้งกฎหมาย ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน  และในระดับ
หมู่บ้านชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ดูแล ความยุติธรรมชุมชน มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเจรจาไกล่
เกลี่ย บรรเทาความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง สนับสนันบุคลากร งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม ใช้
หลักการมีส่วนร่วมโดยให้มีทุกภาคส่วน 

๔) ส่งเสริมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จากชุมชน หมู่บ้าน และเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น พัฒนารูปแบบการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน
ในหลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ สนับสนุนการจัดให้
มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเต็มที่  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา แก้ไขความบกพร่อง เยียวยาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ตลอดจนมีการชี้แจงท าความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจ 

๕) ด าเนินการโครงการรู้รักสามัคคี โดยจัดอบรมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
สร้างความรู้รัก ความสามัคคีให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดท า
เวทีเสวนาร่วมกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเจรจาไกล่เกลี่ยใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยให้มีทุกภาค
ส่วน บรรเทาความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง 
                                                 

๑๐๙ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๐ 
 

 ๖) จัดบุคลากร และงบประมาณสนับสนุน การด าเนินการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น โดยการก าหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ กระจายการ
ให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มี
ความครอบคลุมและท่ัวถึง รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย  และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือ
นโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

 

ตารางที่ ๔.๔  แสดงข้อมูลสรุปสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ องค์กรปกครอง 
                   ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนที่ ร้อยละ 

๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
๑๘ ๑,๒,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖, 

๑๘,๑๙,๒๑,๒๒,๒๕,๒๗,๒๘ 
๖๐ 

๑) การให้ความรู้ความเข้าใจ หลักความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

๑๒ ๒,๔,๖,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๘,๑๙, 
๒๑,๒๕,๒๘ 

๔๐ 

๒) การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณเพื่อจัด
กิจกรรมสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

๑๐ ๑,๔,๖,๙,๑๐,๑๕,๑๙,๒๑,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๓) การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมสร้างความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

๙ ๒,๖,๙,๑๐,๑๒,๑๘,๒๑,๒๒,๒๘ ๓๐ 

๔) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ จากความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  

๘ ๑,๔,๗,๑๒,๑๓,๑๘,๒๑,๒๘ ๒๖.๖๖ 

๕) การท าประชาสังคม ส ารวจความคิดเห็น
ประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ 

๘ ๑,๔,๑๐,๑๖,๑๙,๒๑,๒๕,๒๘ ๒๖.๖๖ 
 

๖) การจัดอบรมสร้างความรู้รัก ความสามัคคี
ให้บุคลากร และประชาชน  

๗ ๒,๔,๖,๑๐,๑๓,๒๑,๒๘ ๒๓.๓๓ 

๗) ปัญหาและอุปสรรค ในการสร้างความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จากภาครัฐอื่น 
หรือภาคเอกชน ภาคประชาชน  

๔ ๑,๔,๑๓,๑๖ ๑๓.๓๓ 

 

จากตารางที่ ๔.๔ อธิบายได้ว่า สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
มีความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของผู้ให้ข้อมูล 

 
 



๑๗๑ 
 

๔.๑.๒ องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง  

ข้อ ๑ การสร้างหลักประกันชีวิต องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลัก
ศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน 
ดังนี้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายของประชาชน
โดยพัฒนาความสะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง ปรับปรุง
ถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี เช่น ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก จัด
เส้นทางท่ีปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน๑๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครองและ
วัดในพ้ืนที่จัดรณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และให้มีการปฏิบัติ
ธรรมเพือ่ส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สนับสนุนการจัดอุปสมบทหมู่ และ
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๑๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
ถนน ไฟฟ้า เพ่ือสร้างความปลอดภัย และความสะดวกสบาย สนับสนุนให้มีระบบดูแลตนเองด้วย
เทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และมีฝึกอบรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ มาช่วยท างาน มีเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ ๑๑๒ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สนับสนุนการ
จัดอุปสมบทหมู่ และการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพ่ือการสืบทอดพุทธศาสนา และจัดให้มีการ
ปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจเพ่ือขัดเกลาจิตใจประชาชน๑๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ให้
ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการปฏิบัติธรรม 
การเข้าวัดฟังธรรม ให้มีศีลธรรม จริยธรรมประจ าใจ สนับสนุนการจัดอุปสมบทหมู่ และการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน จัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี ความปรองดอง ความ
สมานฉันท์ของประชาชนตามรอบปี๑๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า เพ่ือสร้างความปลอดภัย และความสะดวกสบาย สนับสนุนให้มีระบบดูแล
ตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และมีฝึกอบรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ มาช่วยท างาน๑๑๕  

                                                 
๑๑๐ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

 ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นายพงพันธ์ เจริญกิตติยศ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ นายเสน่ห์ ชูนิตย์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๒ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า เพ่ือสร้างความปลอดภัย 
และความสะดวกสบาย สนับสนุนให้มีระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และมีฝึกอบรม
อาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และวัดในพ้ืนรณรงค์ให้ชุมชน 
หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือ
เสริมสร้างความสามัคคี สนับสนุนการจัดอุปสมบทหมู่ และการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๑๑๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า สนับสนุนให้มีระบบดูแล
ตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และมีฝึกอบรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ มาช่วยท างาน๑๑๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุนให้มีระบบดูแลตนเองด้วย
เทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และมีการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย ความเดือดร้อน
จากการถูกประทุษร่ายต่อชีวิต และร่างกาย หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๑๑๘ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยให้โรงเรียนจัดไหว้พระสวด
มนต์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล ๕ หน้าเสาธงทุกวัน เชิญชวนประชาชนผ่านสื่อต่างๆ 
สนับสนุนการจัดอุปสมบทหมู่ และการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและมีการอบรมปลูกฝังนิสัยสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตด้วยหลักศีลธรรม จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคี๑๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
และความพร้อมที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน มีการบริหาร
จัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรม 
และเป็นสากล พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน รวมถึงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประพฤติตนเป็น
ตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดี๑๒๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในพ้ืนที่จัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยปลูกฝังให้มีความรู้รักความสามัคคีกัน และรณรงค์
ให้ชุมชนหมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕๑๒๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุน
ให้มีระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และมีฝึกอบรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ และใน
ชุมชนหมู่บ้านมีระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และมีอาสาสมัครฯ ดูแลรักษาความ

                                                 
๑๑๖ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ นายสุเทพ แสงเพลิง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ จ่าเอกสละ เจริญผล, ปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ นายวิชัย ดอนเทียนพวง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๓ 
 

สงบเรียบร้อย และดูแลรักษาความปลอดภัย๑๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และร่วมกับอาสาสมัครบรรเทาสาธาณภัยเดินทางไประงับเหตุ 
บรรเทาความเสียหาย กรณีได้รับแจ้งเหตุ หรือรับ-ส่งผู้ป่วยกรณีได้รับความเดือดร้อน๑๒๓ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จัดให้มีการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี สนับสนุนการจัดอุปสมบทหมู่ และการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า สนับสนุนให้มี
ระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และมีฝึกอบรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ และส่ง อป
พร.ไปร่วมกับต ารวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่๑๒๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการ
ความร่วมมือกับต ารวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 
โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือก าหนดมาตรการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและ
สังคมอย่างเป็นระบบ และร่วมกับครูแดร์ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเป็นประจ า๑๒๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ ด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนหลักการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนทุกกรณี และรณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
เน้นให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคี สนับสนุนการจัดอุปสมบทหมู่ และการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๑๒๖ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ เ พ่ือสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและเป็นการป้องกัน
อาชญากรรม ในหลายด้าน เช่น ด้านการคมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า สะพาน ขยายผิวหน้าถนน บ ารุงรักษาพ้ืนผิวถนนที่เหมาะสม 
ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของคนในท้องถิ่น ติดตั้งป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร 
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงทางร่ วมทางแยกและมีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบอยู่เสมอ๑๒๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับต ารวจ ฝ่ายปกครองจัดให้มี
การอบรมเพ่ิมทักษะการท างานของบุคลากร ประชาชนและอาสาสมัครฯ ให้มีความรู้ความสามารถใน
การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียร้อยของบ้านเมือง ตามแนวคิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และจัดมีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันโดยการตั้งจุดตรวจค้น
                                                 

๑๒๒ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๒๓ สัมภาษณ์ นางกัญญา เซี่ยงฉิน, เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๒๔ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๒๕ สัมภาษณ์ นายเสวย เหมือนหงส์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอ 
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๒๖ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๒๗ สัมภาษณ์ นายภาณุ มิตรสันติสุข, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๔ 
 

บุคคล ยานพาหนะ เพ่ือป้องกันเหตุในช่วงที่มีงานเทศกาล หรือในจุดที่ล่อแหลม๑๒๘ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้น าชุมชน หมู่บ้าน ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยเฉพะให้ครอบครัว
ที่พร้อมประกาศเป็น“ครอบครัวรักษาศีล ๕”รณรงค์ให้ประชาชนยึดมั่นในกฎหมาย และยึดถือหลัก
ศีลธรรมประจ าใจ จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี๑๒๙ 
ประชาชนต่างประเพณี ต่างวัฒนธรรมไม่สามัคคีกัน ไม่ค่อยร่วมมือกัน และประชาชนที่เป็นเด็กและ
เยาวชน ยังเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย๑๓๐ 
พ้ืนที่มีความกว้างใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดทั้งบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างทั่วถึง๑๓๑  พ้ืนที่มีความกว้างใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย และขาด
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณในการด าเนินการ  และนโยบาย และวิธีการ
ด าเนินการที่ขาดความต่อเนื่อง๑๓๒ ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมี
น้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนใช้งบประมาณ
จ านวนมากและมักจะไม่เสมอภาคกัน๑๓๓ พ้ืนที่มีความกว้างใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย 
และขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณ ประชาชนให้ความร่วมมือในโครงการ หรือ
กิจกรรมที่ จัดขึ้นน้อย๑๓๔ ขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณในการด าเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภารกิจที่มีมากเกิน๑๓๕ 
ประชาชนต่างประเพณี ต่างวัฒนธรรม ไม่ค่อยร่วมมือกันท าให้เกิดความขัดแย้งและเป็นเหตุให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยในบางพ้ืนที่๑๓๖ ประชาชนไม่สามัคคีกัน ไม่ค่อยร่วมมือกัน และไม่ให้ความ
                                                 

๑๒๘ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๒๙ สัมภาษณ์ นายสุวรรณ หมื่นราษฎร์, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๓๐ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๓๑ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๓๒ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๓๓ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๓๕ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๓๖ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๕ 
 

ร่วมมือในการระมัดระวังตนเองไม่ช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ควร๑๓๗ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพ้ืนที่ไม่เอ้ือต่อ
การดูแลรักษาความปลอดภัย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชนบท และพ้ืนที่มีความกว้างใหญ่เกินการ
ควบคุมดูแล๑๓๘ ประชาชนต่างประเพณี ต่างวัฒนธรรมไม่สามัคคีกัน ไม่ค่อยร่วมมือกัน ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และระบบการ
ติดต่อสื่อสารไม่ค่อยทันสมัย๑๓๙ 

สรุปผลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ การสร้างหลักประกันชีวิต 
 ๑) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง วัด พิจารณาด าเนินการโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการ
รักษาศีล ๕ จัดประชุม พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน จัดเทศนาธรรมเน้นแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕  
 ๒) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี โดยการ
อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการด ารงชีวิต  
 ๓) ส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนา สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ และ
จัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เช่น การสวดมนต์หน้าเสาธง การร่วมสวดมนต์ท าวัตรเช้า -เย็น 
การสมาทานศีล กิจกรรมอุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมเวียนเทียน จดัโครงการเยาวชนพุทธมามกะ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธ
ตามวงศ์ตระกูล และร าลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชนโดยการสนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึง
เกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิดภาคเรียน แล้วแต่ความเหมาะสม 
 ๔) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาชุมชน และหมู่บ้านในพ้ืนที่ เช่น ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการเกษตรหลายด้าน ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการเกษตรและชลประทาน เช่น 
อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว ระบบชลประทาน โดยมุ่งเน้น ประโยชน์เพ่ือการเกษตร พัฒนา
และปรับปรุงสาธารณูปการที่สามารถเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรในท้องถิ่น  
เพ่ือประสิทธิภาพการผลิตและลดค่าใช้จ่าย 
 ๕) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น จัดอบรม แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการ

                                                 
๑๓๗ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๖ 
 

เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ รวมถึงการจัดฝึกอบรมประชาชนเพื่อเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง  
 ๖) สนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่  ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์  
สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
อย่างเต็มที ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ และวิธีการด าเนิน การตาม
หลักประกันชีวิตที่ถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ 
มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบาย
บ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

ตารางที่ ๔.๕  แสดงข้อมูลสรุปองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ การสร้างหลักประกันชีวิต  
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนที่ ร้อยละ 

๑ การสร้างหลักประกันชีวิต 
๒๐ ๑,๒,๔,๕,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖, 

๑๗,๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๕,๒๖,๒๘,๒๙ 
๖๖.๖๖ 

๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
สร้างความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๒) การฝึกอบรมบุคลากร ประชาชนให้มี
ความรู้ความสามารถ  

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๓) ระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยี  กล้อง
วงจรปิด และมีอาสาสมัคร 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๔) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ จากการ
สร้างหลักประกันชีวิต  

๘ ๒,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๒๒,๒๙ ๒๖.๖๖ 

๕) การให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการสร้าง
หลักประกันชีวิต  

๘ ๒,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๒๒,๒๙ ๒๖.๖๖ 

๖) การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมสร้างความ
สมานฉันท์ จากการสร้างหลักประกันชีวิต  

๘ ๒,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๒๒,๒๙ ๒๖.๖๖ 

๗) ปัญหาและอุปสรรค ในการสร้างความ
สมานฉันท์ จากการสร้างหลักประกันชีวิต
จ า กภ า ครั ฐ  ภ าค เ อ ก ชน  แ ล ะภ า ค
ประชาชน 

๕ ๑,๑๐,๑๓,๑๙,๒๘ ๑๖.๖๖ 

 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ การสร้างหลักประกันชีวิต ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มี
ความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ของผู้ให้ข้อมูล   



๑๗๗ 
 

ข้อ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตาม
หลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็น
สอดคล้องกัน ดังนี้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างทางแยก รวมทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยในพ้ืนที่ติดตั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงติ ดตั้ง
กล้องวงจรปิด๑๔๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครองและวัดในพ้ืนที่จัดรณรงค์ให้ชุมชน 
หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือ
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สนับสนุนการจัดอุปสมบทหมู่ และการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน๑๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัย และความสะดวกสบาย สนับสนุนให้มีระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และมี
ฝึกอบรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างทั่ วถึงใน
รูปแบบเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ๑๔๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้าน
ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือ
เสริมสร้างความสามัคคี โดยการอบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสู ตร
ธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ ๑๔๓ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้ประชาชนให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติธรรม การเข้าวัดฟังธรรม จัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธเพ่ือส่งเสริมความ
สามัคคี ความปรองดอง ความสมานฉันท์ของประชาชนตามรอบปี๑๔๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สร้างความปลอดภัย และความสะดวกสบาย สนับสนุนให้มีระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจร
ปิด และมีฝึกอบรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ มาช่วยท างาน๑๔๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนให้มีระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และมีฝึกอบรมอาสาสมัครในรูปแบบ
ต่างๆ และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และวัดในพ้ืนรณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี 
                                                 

๑๔๐ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๔๑ สัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๔๒ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๔๓ สัมภาษณ์ นายพงพันธ์ เจริญกิตติยศ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๔๔ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๔๕ สัมภาษณ์ นายเสน่ห์ ชูนิตย์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๘ 
 

สนับสนุนการจัดอุปสมบทหมู่ และการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๑๔๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า เพ่ือสร้างความปลอดภัย และความสะดวกสบาย 
สนับสนุนให้มีระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และมีฝึกอบรมอาสาสมัครในรูปแบบ
ต่างๆ มาช่วยท างาน๑๔๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า 
เพ่ือสร้างความปลอดภัย และความสะดวกสบาย สนับสนุนให้มีระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้อง
วงจรปิด และมีฝึกอบรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ มาช่วยท างาน และมีการให้ความช่วยเหลือ 
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย ความเดือดร้อนจากการถูกประทุษร้ายต่อชีวิต และร่างกาย หรือผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๑๔๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยให้โรงเรียนจัดไหว้พระสวดมนต์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล ๕ 
หน้าเสาธงทุกวัน เชิญชวนประชาชนผ่านสื่อต่างๆ๑๔๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการฝึกอบรม
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมที่จะดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน๑๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในพ้ืนที่จัดให้มีการอบรม
ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยปลูกฝังให้มีความรู้รัก ความสามัคคีกัน ใช้หลักการอยู่
ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย รวมทั้งส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนา สนับสนุนการด าเนินชีวิตตาม
แบบชาวพุทธ และจัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เช่น การสวดมนต์หน้าเสาธง การร่วมสวด
มนต์ท าวัตรเช้า-เย็น การสมาทานศีล กิจกรรมอุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๑๕๑ 
ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ ยึดหลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน๑๕๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และร่วมกับอาสาสมัคร
บรรเทาสาธาณภัยเดินทางไประงับเหตุบรรเทาความเสียหาย๑๕๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์
ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจ
และเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี สนับสนุนการจัดอุปสมบทหมู่ และการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

                                                 
๑๔๖ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ นายสุเทพ แสงเพลิง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๘ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ จ่าเอกสละ เจริญผล, ปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๑ สัมภาษณ์ นายวิชัย ดอนเทียนพวง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ นางกัญญา เซี่ยงฉิน, เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๙ 
 

รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไปร่วมกับต ารวจ ดูแล
รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่๑๕๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือกับต ารวจ ฝ่าย
ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อก าหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังอย่างเป็นระบบ และร่วมกับครูแดร์ให้เด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาเป็นประจ า๑๕๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนหลักการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนทุกกรณี จัดให้มีระบบการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมความ
สะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
ที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า เช่น ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างทางแยก รวมทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยในพ้ืนที่ติดตั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึง
ติดตั้งกล้องวงจรปิด และจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี 
สนับสนุนการจัดอุปสมบทหมู่ และการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๑๕๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การปรับปรุงสภาพพ้ืนที่เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและเป็นการป้องกันอาชญากรรม ขยาย
ผิวหน้าถนน บ ารุงรักษาพ้ืนผิวถนนที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของคนใน
ท้องถิ่น ติดตั้งป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก รวมถึงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดตรงทางร่วมทางแยกและมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่เสมอ๑๕๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
เจ้าหน้าที่ร่วมกับต ารวจ ฝ่ายปกครองจัดให้มีการอบรมเพ่ิมทักษะการท างานของบุคลากร ประชาชน
และอาสาสมัครฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียร้อยของ
บ้านเมือง และจัดมีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันโดยการตั้งจุดตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ เพ่ือป้องกันเหตุ
ในช่วงที่มีงานเทศกาล หรือในจุดที่ล่อแหลม๑๕๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้น าชุมชน 
หมู่บ้าน ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยเฉพะให้ครอบครัวที่พร้อมประกาศเป็น
“ครอบครัวรักษาศีล ๕” รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรม แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน 
ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาช๑๕๙ ประชาชนต่างประเพณี ต่างวัฒนธรรมไม่สามัคคีกัน ไม่ค่อยร่วมมือกัน และประชาชนที่
                                                 

๑๕๔ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๕๕ สัมภาษณ์ นายเสวย เหมือนหงส์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอ 
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๕๖ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๕๗ สัมภาษณ์ นายภาณุ มิตรสันติสุข, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๕๘ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๕๙ สัมภาษณ์ นายสุวรรณ หมื่นราษฎร์, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๐ 
 

เป็นเด็กและเยาวชน ยังเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น
น้อย๑๖๐ พ้ืนที่มีความกว้างใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดทั้ง
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง๑๖๑  พ้ืนที่มีความกว้างใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย และ
ขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณในการด าเนินการ และนโยบายและวิธีการ
ด าเนินการที่ขาดความต่อเนื่องจากการที่การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งที่มักจะ
เปลี่ยนผู้บริหารบ่อยๆ หรือจากนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนไปในบางครั้ง๑๖๒ ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินน้อย และนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือความเสียหายจากเหตุ
เกี่ยวทรัพย์สินใช้งบประมาณจ านวนมาก และผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่มีการเลือกปฏิบัติมักจะช่วยเหลือ 
หรือเยียวยาผู้ที่ตนรู้จักคุ้นเคย หรือเป็นฐานเสียงท าให้ไม่เสมอภาคกัน๑๖๓ พ้ืนที่มีความกว้างใหญ่ยาก
การดูแลรักษาความปลอดภัย และขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณในการ
ด าเนินการ ในเขตชุมชนเมืองประชาชนให้ความร่วมมือในโครงการ หรือกิจกรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย เนื่องจากความเจริญด้านวัตถุ หรือความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ๑๖๔ พ้ืนที่มีความ
กว้างใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย และขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณ
ในการด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภารกิจที่มี
มากเกิน๑๖๕ ประชาชนต่างประเพณี ต่างวัฒนธรรม มีการแสดงออกที่ไม่สามัคคีกัน ไม่ค่อยร่วมมือกัน
ท าให้เกิดความขัดแย้งและเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบางพ้ืนที่๑๖๖ ประชาชนต่าง
ประเพณี ต่างวัฒนธรรมไม่สามัคคีกัน ไม่ค่อยร่วมมือกัน  และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่รัฐในการระมัดระวังตนเอง หรือไม่ช่วยเหลือตัวเองเท่าท่ีควร เช่น การใช้เครื่องประดับล่อตา
ล่อใจโจร การเดินทางไปในยามวิกาลโดยไม่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน๑๖๗ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพ้ืนที่ไม่เอ้ือ

                                                 
๑๖๐ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๑ 
 

ต่อการดูแลรักษาความปลอดภัย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชนบท และพ้ืนที่มีความกว้างใหญ่เกินการ
ควบคุมดูแล๑๖๘ ประชาชนต่างประเพณี ต่างวัฒนธรรมไม่สามัคคีกัน ไม่ค่อยร่วมมือกัน ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และระบบการ
ติดต่อสื่อสาร ระบบการแจ้งเหตุ การเตือนภัยไม่ค่อยทันสมัย๑๖๙ 

สรุปผลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน 
 ๑) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง วัด พิจารณาด าเนินการโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการ
รักษาศีล ๕ จัดประชุม พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน จัดเทศนาธรรมเน้นแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕  
 ๒) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี โดยการ
อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ  
 ๓) ส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนา สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ และ
จัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เช่น การสวดมนต์หน้าเสาธง การร่วมสวดมนต์ท าวัตรเช้า -เย็น 
การสมาทานศีล กิจกรรมอุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมเวียนเทียน จัดโครงการเยาวชนพุทธมามกะ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธ
ตามวงศ์ตระกูล และร าลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชนโดยการสนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึง
เกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิดภาคเรียน แล้วแต่ความเหมาะสม 
 ๔) จัดให้มีระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดย
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมความสะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและปรับปรุงการ
คมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า 
เช่น ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก รวมทั้งการจัดระเบียบความ
เรียบร้อยในพื้นท่ีติดตั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 ๕) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น จัดอบรม แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการ
เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ รวมถึงการจัดฝึกอบรมประชาชนเพื่อเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง  

                                                 
๑๖๘ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๙ สัมภาษณ ์นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๒ 
 

 ๖) สนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่  ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์  
สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
อย่างเต็มที ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักประกันทรัพย์สินทีถู่กต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ 
มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบาย
บ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

 

ตารางที่ ๔.๖  แสดงข้อมูลสรุปองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนที่ ร้อยละ 

๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน 
๑๗ ๑,๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖, 

๑๘,๑๙,๒๒,๒๕,๒๗,๒๘ 
๕๖.๖๖ 

๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้าง
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๒) การฝึกอบรมบุคลากร ประชาชนให้มีความรู้
ความสามารถ  

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๓) ระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยี  ติดกล้อง
วงจรปิด และมีอาสาสมัคร 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๔) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ จากการสร้าง
หลักประกันทรัพย์สิน  

๘ ๒,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๒๒,๒๙ ๒๖.๖๖ 

๕) การให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการสร้าง
หลักประกันทรัพย์สิน  

๘ ๒,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๒๒,๒๙ ๒๖.๖๖ 

๖) การให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมการสร้าง
หลักประกันทรัพย์สิน  

๘ ๒,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๒๒,๒๙ ๒๖.๖๖ 

๗) ปัญหาและอุปสรรค ในการสร้ างความ
สมานฉันท์  จากการสร้ า งหลั กประกั น
ทรัพย์สินจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

๕ ๑,๑๐,๑๓,๑๙,๒๘ ๑๖.๖๖ 

 

จากตารางที่ ๔.๖ อธิบายได้ว่า องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 
๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๑๗ คน คิดเปน็ร้อยละ ๕๖.๖๖ ของผู้ให้ข้อมูล 



๑๘๓ 
 

ข้อ ๓ การสร้างหลักประกันครอบครัว องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตาม
หลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็น
สอดคล้องกัน ดังนี้  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระบบการดูแลความปลอดภัย ในชีวิต ร่างกายของ
ประชาชน โดยพัฒนาความสะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง 
ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า เช่น ป้ายเส้นทาง 
ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก จัดเส้นทางที่ปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน และ
ร่วมกับฝ่ายปกครองและวัดในพ้ืนที่จัดให้มีกิจกรรมศาสนาพุทธ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว และเพ่ือส่งเสริมคุณภาพจิตใจ เช่น การจัดให้ปฏิบัติธรรม จัดให้มีโครงการอบรมครอบครัว
อบอุ่น จัดโครงการอุปสมบทหมู่ / บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๑๗๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และวัดในพ้ืนรณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ จัดให้มีโครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น แนะน าหลักการครองเรือนให้เป็นสุข การวางแผน 
ครอบครัว และ รณรงค์ให้ผู้ชายมีส่วนในการสืบทอดพุทธศาสนา ด้วยการจัดโครงการ อุปสมบทหมู่/
บรรพชาสามเณรฤดูร้อน รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคี และจัดอบรมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสร้างความรู้รัก ความสามัคคีให้บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ระดับ จัดท าเวทีเสวนาร่วมกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในครอบครัว จัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขัน
กีฬา เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว จัดให้พ่อแม่ลูกมาอบรมร่วมกันมี
กิจกรรม คัดครอบครัวที่มีปัญหามาเรียนรู้พ่อแม่ลูก ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ส่งเสริมหลักการ
วางแผนครอบครัว๑๗๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการด าเนินการโครงการครอบครัวอบอุ่น ใน
ชุมชน หมู่บ้าน และสถานศึกษา วิธีด าเนินการโดยจัดอบรมให้ความรู้การใช้ชีวิตคู่ การดูแลรักษา
ความปลอดภัยบุคคลในครอบครัว, การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยใช้แนวทางตาม
หลักศีล ๕ ข้อที่ ๓ การไม่ประพฤติผิดในกาม การยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของคน
ไทย๑๗๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และวัดในพ้ืนรณรงค์ให้ชุมชน 
หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕๑๗๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย เช่น ปรับปรุงถนน สะพาน ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างในทางเดิน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยมีระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนหลายรูปแบบ เช่น การจัดอาสาสมัครฯ ออกตรวจพ้ืนที่ในยามกลางคืน หรือ

                                                 
๑๗๐ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๑ สัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๒ สัมภาษณ์ นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัด 

ราชบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.. 



๑๘๔ 
 

ตามจุดล่อแหลม ซอยเปลี่ยว หรือแหล่งเสื่อมโทรม สลัม และจัดระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้คอย
สอดส่อง เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งโคมไฟเพ่ือส่องสว่างมากขึ้น และจัดให้มีโครงการ
อบรมครอบครัวอบอุ่น แนะน าหลักการครองเรือนให้เป็นสุข การวางแผนครอบครัว และ รณรงค์ให้
ผู้ชายมีส่วนในการสืบทอดพุทธศาสนา ด้วยการจัดโครงการ อุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณรฤดูร้อน 
รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี๑๗๔ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดให้มีโครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น แนะน าหลักการครองเรือนให้เป็นสุข การ
วางแผนครอบครัว และรณรงค์ให้ผู้ชายมีส่วนในการสืบทอดพุทธศาสนา ด้วยการจัดโครงการ 
อุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณรฤดูร้อน รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือ
เสริมสร้างความสามัคคี และมีการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ ได้รับความเสียหาย หรือความ
เดือดร้อนจากการถูกล่วงละเมิด๑๗๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล 
๕ จัดประชุม พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน จัดเทศนาธรรมเน้นแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ รวมทั้งมีการอบรมการรักษาความปลอดภัย และเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหาย ความเดือดร้อนเก่ียวกับหลักประกันครอบครัว ด้วยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตามวิธีการคือให้ความรู้ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนา
อาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการยังชีพ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น ทางลาดส าหรับ ผู้พิการ การรักษาพยาบาล การรวมกลุ่มอาชีพ
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น ตามศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้มีงานท า มีรายได้ พ่ึงพาตนเองได้
ด้วยรวมตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ใช้หลักศีลธรรม เน้นการสอนให้เกรงกลัวในบาปกรรม๑๗๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีโครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น แนะน าหลักการครองเรือนให้เป็น
สุข การวางแผนครอบครัว และรณรงค์ให้ผู้ชายมีส่วนในการสืบทอดพุทธศาสนา ด้วยการจัดโครงการ 
อุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณรฤดูร้อน รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือ
เสริมสร้างความสามัคคี รณรงค์ให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการเข้าวัดฟังธรรม ให้มีศีลธรรม โดยมี
การจัดกิจกรรมในทุกวันส าคัญทางศาสนา หรือในช่วงที่มีการปิดภาคเรียนของนักเรียน๑๗๗ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย  
เช่น ปรับปรุงถนน สะพาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในทางเดิน  มีระบบดูแลความปลอดภัยด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย มี
ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหลายรูปแบบ เช่น การจัดอาสาสมัครฯ ออกตรวจ

                                                 
๑๗๔ สัมภาษณ์ นายพงพันธ์ เจริญกิตติยศ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๖ สัมภาษณ์ นายเสน่ห์ ชูนิตย์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๗ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม,  

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๕ 
 

พ้ืนที่ในยามกลางคืน หรือตามจุดล่อแหลม มีการอบรมปลูกฝังนิสัยการรักครอบครัว การสอนให้
ประชาชนเกรงกลัวในบาปกรรมที่กระท า โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้๑๗๘ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และวัดในพ้ืนรณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการเข้าวัด การยึดถือศีล ๕ ในการครองเรือน 
สอนให้ประชาชนมีศีลธรรมคุณธรรมเป็นหลักประจ าใจ๑๗๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มี
โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น แนะน าหลักการครองเรือนให้เป็นสุข การวางแผนครอบครัว และ
รณรงค์ให้ผู้ชายมีส่วนในการสืบทอดพุทธศาสนา ด้วยการจัดโครงการอุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณร
ฤดูร้อน รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี๑๘๐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอบรมการส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ส่งเสริมหลักการวางแผนครอบครัว 
ปลูกฝังนิสัยให้เกรงกลัวในบาปกรรมตั้งแต่เด็กในสถานศึกษา และใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติ
ธรรม และจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี โดยการอบรมให้
ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
ให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ ๑๘๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
โรงเรียน และวัดในพ้ืนรณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จัดให้มี
โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น แนะน าหลักการครองเรือนให้เป็นสุข การวางแผนครอบครัว การ
ส่งเสริมการครองเรือนด้วยความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อครอบครัว ความจริงใจต่อคู่สามีภรรยา และ
รณรงค์ให้ผู้ชายมีส่วนในการสืบทอดพุทธศาสนา ด้วยการจัดโครงการ อุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณร
ฤดูร้อน รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี๑๘๒ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเพศศึกษาในสถานศึกษา และใช้ อาสาสมัครสา
ธรณสุขหมู่บ้านเป็นตัวหลักในการให้ความรู้ในการวางแผนครอบครัว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปช่วยสนับสนุนในด้านงบประมาณ๑๘๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าโครงการครอบครัวเป็นสุข 
เลือกครอบครัวตัวอย่างร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน มีโครงการอบรมให้ความรู้ผู้หญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร มีการตั้งสภาเด็ก มีให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ความรู้เด็กในวัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ เสริมวิชา

                                                 
๑๗๘ สัมภาษณ์ นายสุเทพ แสงเพลิง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๙ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ จ่าเอกสละ เจริญผล, ปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๑ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๒ สัมภาษณ์ นายวิชัย ดอนเทียนพวง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๓ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๖ 
 

ความรู้ในโรงเรียน๑๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และวัดในพ้ืน
รณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ การส่งเสริมการครองเรือนด้วยความ
ซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อครอบครัว ความจริงใจต่อคู่สามีภรรยา มีโครงการของกองสวัสดิการ สังคม
สงเคราะห์จะมีข้อมูลจะดึงครอบครัวที่มีปัญหา ความสัมพันธ์ในครอบครัว เน้นในกลุ่มเด็ก๑๘๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย  
เช่น ปรับปรุงถนน สะพาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในทางเดิน และมีการจัดอาสาสมัครฯ ออกตรวจ
พ้ืนที่ในยามกลางคืน หรือตามจุดล่อแหลม และจัดระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้คอยสอดส่อง เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งโคมไฟเพ่ือส่องสว่างมากขึ้น มีโครงการดูแลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
เอาเด็กกลุ่มเสียงมาให้ความรู้ ครอบครัวสัมพันธ์ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาช่วยเป็นวิทยากร๑๘๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง และต ารวจ ตรวจตราสถานบริการโดยยึดระเบียบ 
กฎหมายด าเนินการผู้ฝ่าฝืนทุกกรณี๑๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมความ
สะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
ที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า เช่น ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างทางแยก รวมทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยในพ้ืนที่ติดตั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึง
ติดตั้งกล้องวงจรปิดสนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงทางร่วมทางแยก มีการตั้งจุดตรวจค้นบุคคล 
ยานพาหนะเพ่ือป้องกันเหตุ๑๘๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และวัด
ในพ้ืนรณรงค์ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ การส่งเสริมการครองเรือนด้วย
ความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อครอบครัว ความจริงใจต่อคู่สามีภรรยา รวมทั้งรณรงค์ ให้ประชาชนยึด
มั่นในกฎหมาย และยึดถือหลักศีลธรรมประจ าใจ และสนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
การดูแลตนเอง เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเพิ่มแสงสว่างในพ้ืนที่ ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น 
เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ ออกตรวจพ้ืนที่ในยามกลางคืน หรือตาม
จุดล่อแหลม ซอยเปลี่ยว หรือแหล่งเสื่อมโทรม สลัม๑๘๙ อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชน และด าเนินการโครงการดูแลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สอดส่องตรวจตราสถานบริการ 

                                                 
๑๘๔ สัมภาษณ์ นางกัญญา เซี่ยงฉิน, เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๖ สัมภาษณ์ นายเสวย เหมือนหงส์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอ 

บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๗ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๘ สัมภาษณ์ นายภาณุ มิตรสันติสุข, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๘๙ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สพุรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๗ 
 

และจัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนที่ประพฤติปฎิบัติดี๑๙๐ พ้ืนที่มีความกว้างใหญ่
ยากต่อการดูแล และขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณในการด าเนินการ  และใน
พ้ืนที่ประชาชนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจท าให้มีไปท างานต่างถิ่นส่งผลให้มีการหย่าร้างเพ่ิมขึ้น และ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย๑๙๑ ประชาชนต่างประเพณี ต่างวัฒนธรรมไม่
สามัคคีกัน ไม่ค่อยร่วมมือกันจึงไม่ค่อยให้การช่วยเหลือกัน และปัญหาด้านความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยี การสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาด้านความชื่อสัตย์ต่อการใช้ชีวิตคู่๑๙๒ ปัญหา
จากหน่วยงานของรัฐ จากบุคลากรด้านการส่งเสริมสถาบันครอบครัว การวางแผนครอบครัว มีหลาย
หน่วยด าเนินการ ต่างคนต่างท าไม่ค่อยประสานงานกัน๑๙๓ พ้ืนที่มีความกว้างใหญ่ยากต่อการดูแล
รักษาความปลอดภัย และขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณในการด าเนินการ และ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย และการรณรงค์เรื่องการวางแผน
ครอบครัว ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน เช่น การมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็กและ
เยาวชนยังมีน้อย๑๙๔ พ้ืนที่มีความกว้างใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย และขาดบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณในการด าเนินการ และจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ท าให้มีคนตกงาน
มากขึ้น ส่งผลท าให้มีคดีเกี่ยวกับเพศมีมากขึ้น๑๙๕ กลุ่มเสี่ยงที่เป็นวัยรุ่นยังมีแนวโน้วการด าเนินชีวิต
แบบโลกตะวันตก ที่ไม่สนใจวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ การการครอง
เรือนเมื่อถึงวัยอันควร และประชาชนต่างประเพณี ต่างวัฒนธรรมไม่สามัคคีกัน ไม่ค่อยร่วมมือกันจึง
ไม่ค่อยให้การช่วยเหลือกัน๑๙๖ พ่อแม่ ผู้ปกครองมีการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ของบุคคลในครอบครัว 
ไม่ดีพอท าให้เกิดปัญหาทางด้านชู้สาวในเด็กและวัยรุ่นส่งผลให้เกิดปัญหาท้องก่อนวันอันควร และ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย๑๙๗ ขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือและงบประมาณในการด าเนินการ และประชาชนต่างประเพณี ต่างวัฒนธรรมไม่สามัคคีกัน 
ไม่ค่อยร่วมมือกันจึงไม่ค่อยให้การช่วยเหลือกัน และในบางพ้ืนที่มีปัญหายาเสพติด และการพนันที่ยัง

                                                 
๑๙๐ สัมภาษณ์ นายสุวรรณ หมื่นราษฎร์, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 

สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

 ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๒ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๓ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๔ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๕ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๖ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๗ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๘ 
 

มีอยู่ท าให้ส่งผลกระทบถึงสถาบันครอบครัว๑๙๘ ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ 
ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ และการที่มีปัญหาหลายอย่างทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ท าให้มีปัญหาการท างานนอกสถานที่ ปัญหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้น ท าให้
ปัญหาเพ่ิมระดับเริ่มต้นจากการทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกายต่อไปถึงการการหย่าร้าง และ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย๑๙๙ 

สรุปผลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ การสร้างหลักประกันครอบครัว 
 ๑) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง วัด พิจารณาด าเนินการโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการ
รักษาศีล ๕ จัดประชุม พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน จัดเทศนาธรรมเน้นแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕  
 ๒) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี โดยการ
อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ  
 ๓) ส่งเสริมโครงการครอบครัวอบอุ่น แนะน าหลักการครองเรือนให้เป็นสุข การ
วางแผนครอบครัว เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว จัดให้พ่อแม่ลูกมา
อบรมร่วมกันมีกิจกรรม คัดครอบครัวที่มีปัญหามาเรียนรู้พ่อแม่ลูก ส่งเสริมสถาบันครอบครัว คัด 
เลือกครอบครัวตัวอย่างร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน โครงการอบรมให้ความรู้ผู้หญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
มีการตั้งสภาเด็ก อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กและเยาวชน และด าเนินการโครงการดูแลการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สอดส่องตรวจตราสถานบริการ 
 ๔) จัดให้มีระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดย
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมความสะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและปรับปรุงการ
คมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า 
เช่น ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก รวมทั้งการจัดระเบียบความ
เรียบร้อยในพื้นท่ีติดตั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 ๕) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น จัดอบรม 
แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ  ความ
ช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ รวมถึงการ
จัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัคร
                                                 

๑๙๘ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๙๙ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๙ 
 

บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง  ให้ร่วมออกตรวจพ้ืนที่ในยามกลางคืน หรือตาม 
จุดล่อแหลม ซอยเปลี่ยว หรือแหล่งเสื่อมโทรม สลัม 
 ๖) สนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่ ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์  
จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ ออกตรวจพ้ืนที่ในยามกลางคืน หรือตามจุดล่อแหลม ซอยเปลี่ยว หรือ
แหล่งเสื่อมโทรม สลัม  

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักประกันครอบครัวที่ถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือ
นโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

ตารางที่ ๔.๗  แสดงข้อมูลสรุปองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ การสร้างหลักประกันครอบครัว 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนที่ ร้อยละ 

๓ การสร้างหลักประกันครอบครัว 
๒๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖, 

๑๗,๑๙,๒๐,๒๒,๒๓,๒๕,๒๖,๒๘,๓๐ 
๗๐ 

๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
สร้างความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๒) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
ให้มีความรู้ มีการวางแผนครอบครัว 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๓) ระบบดูแลความปลอดภยัด้วยเทคโนโลยีติด
กล้องวงจรปิด และมีอาสาสมัคร 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๔) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ จากการ
สร้างหลักประกันครอบครัว  

๙ ๒,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๐ 

๕) การให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการสร้าง
หลักประกันครอบครัว  

๙ ๒,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๐ 

๖) การให้ความร่วมมือกับกิจกรรม การสร้าง
หลักประกันครอบครัว  

๙ ๒,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๐ 

๗) ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค  ใ น ก า ร ส ร้ า ง
หลั กประกั นค รอบครั ว  จ ากภาครั ฐ   
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๕ ๑,๑๐,๑๓,๑๙,๒๘ ๑๖.๖๖ 

 

  จากตารางที่ ๔.๗ อธิบายได้ว่า องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 
๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ การสร้างหลักประกันครอบครัว ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของผู้ให้ข้อมูล 
 



๑๙๐ 
 

ข้อ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลัก
ศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน 
ดังนี้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยด าเนินการดังนี้ (๑) ประสานงานกับวัด ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด หรือหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ประจ า
หมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน (๒) จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน เพ่ือก าหนด
กิจกรรม และการรณรงค์เผยแพร่ให้ประชาชน ในหมู่บ้านหรือชุมชนเห็นคุณค่าของการรักษาศีล ๕ 
และการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิต และสังคม เพ่ือสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง (๓) เชิญชวนคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ของวัด หมู่บ้าน ชุมชน (๔) ตรวจติดตามการด าเนินการ
โครงการฯ ของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ โดยใช้รูปแบบที่หมู่บ้านหรือชุมชน ร่วมกันก าหนด เช่น 
ประชาคมหมู่บ้าน (๕) ให้วัด ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หรือศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน เป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานหรือ (๖) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ จัดให้มีการอบรมเพ่ือเสริมสร้างสังคมปลอดภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใคร่ปรองดอง  ๒๐๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้เทคโนโลยี การ
ติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง  และพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย เช่น ปรับปรุงถนน สะพาน 
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในทางเดิน มีระบบดูแลความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด และจัดอาสาสมัครฯ ให้ช่วยตรวจตรา ดูแลพ้ืนที่รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจ
และเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี๒๐๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมที่จะดูแล รักษาความปลอดภัยของประชาชนในทุกด้าน มีการ
บริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย
เป็นธรรม และเป็นสากล พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน๒๐๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
สถานศึกษาในพ้ืนที่จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยปลูกฝังให้มีความรู้
รัก ความสามัคคีกัน ใช้หลักการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย และอีกส่วนหนึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และวัดในพ้ืนที่ ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ เพ่ือสร้างให้สังคมปลอดภัย และจัดให้มีการอบรมเพ่ือเสริมสร้างสังคมปลอดภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส 

                                                 
๒๐๐ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

 ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๑ สัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๒ สัมภาษณ์ นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัด 

ราชบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๑ 
 

รักใคร่ปรองดอง รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี๒๐๓ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้เทคโนโลยี การ
ติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง  และพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย เช่น ปรับปรุงถนน สะพาน 
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในทางเดิน สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมีระบบดูแลตนเองด้วยเทคโนโลยีกล้อง
วงจรปิด และมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, อาสาสมัครพิทักษ์ความปลอดภัย และอาสาสมัคร
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมี
ระบบการดูแลความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด ๒๐๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และร่วมกับอาสาสมัคร
บรรเทาสาธาณภัยเดินทางไประงับเหตุ บรรเทาความเสียหาย กรณีได้รับแจ้งเหตุ หรือรับ-ส่งผู้ป่วย
กรณีได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งมีการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยช่วยด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการดูลให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย๒๐๕ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และวัดในพ้ืนที่ ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ เพ่ือสร้างให้สังคมปลอดภัย และจัดให้มีการอบรมเพ่ือเสริมสร้างสังคมปลอดภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส 
รักใคร่ปรองดอง รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี   
มีการอบรมปลูกฝังนิสัยสร้างความปลอดภัยในสังคม ด้วยหลักศีลธรรม ให้เกรงกลัวในบาปกรรม๒๐๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้เทคโนโลยี การ
ติดต่อสื่อสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง รณรงค์ให้ประชาชนลด
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการพูดจา การให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพูดเท็จ การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ 
อันจะมีความผิดตามกฎหมาย และเป็นความผิดในจิตใจ โดยให้ส านึกในความถูกต้องและความส าคัญ
กับการเข้าวัดฟังธรรม ให้มีศีลธรรม และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบาย เช่น ปรับปรุงถนน สะพาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในทางเดิน มีระบบดูแลความ
ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด และจัดอาสาสมัครฯ ให้ช่วยตรวจตรา ดูแล
พ้ืนที่๒๐๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้
เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
มีการอบรมให้ความรู้การปลูกฝังการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เคารพหลักการการอยู่ร่วมกันใน

                                                 
๒๐๓ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๔ สัมภาษณ์ นายวิศิษฎ์ บัวแพง, เลขานุการเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,  

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๕ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๖ สัมภาษณ์ นายขจร ทองดี, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๗ สัมภาษณ์ นายสุนทร แก้วพิจิตร, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๒ 
 

สังคม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง๒๐๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ
สร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย เช่น ปรับปรุงถนน สะพาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างใน
ทางเดิน มีระบบดูแลความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด และจัดอาสาสมัครฯ 
ให้ช่วยตรวจตรา ไปร่วมกับต ารวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่๒๐๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี โดยการอบรมให้ความรู้ การ
เรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ และจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้
เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ยึดถือระเบียบ หลักกฎหมายด าเนินการผู้ฝ่าฝืนทุกกรณี๒๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ และวัดในพ้ืนที่ ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือสร้าง
ให้สังคมปลอดภัย และจัดให้มีการอบรมเพ่ือเสริมสร้างสังคมปลอดภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใคร่
ปรองดอง รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีรณรงค์ให้
ประชาชนยึดมั่นในกฎหมาย และยึดถือหลักศีลธรรมเป็นหลักประจ าใจ๒๑๑ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้เทคโนโลยีด้านการติดต่อ การสื่อสาร การรับส่งข้อมูล 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โทรศัพท์มือถือเล่นระบบแอพพริเคชั่นส่งต่อข้อมูล จนอาจถึงกับมีการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีเกี่ยวกับการท าให้เสียหายด้วยข้อความอันเป็นเท็จจัดให้มีการมอบรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนที่ประพฤติปฎิบัติดี๒๑๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารแนะน าการใช้เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การใช้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง มีระบบการดูแลความปลอดภัยด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบข้อมูลก่อน
เผยแพร่๒๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครองและวัดในพ้ืนที่จัดให้มีการปฏิบัติธรรม
เพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ๒๑๔ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้

                                                 
๒๐๘ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๐๙ สัมภาษณ์ นางอรุณี แก้วชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๐ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๑ สัมภาษณ์ นางสาวจิราภรณ์ อินทรเรืองศรี, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๒ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๓ สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสมชาย อรุณแข, ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๔ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๓ 
 

ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมความสะดวกสบายด้าน
การจราจร พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า เช่น ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางแยก รวมทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยในพ้ืนที่ติดตั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงติดตั้งกล้อง
วงจรปิด และมีป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้เทคโนโลยีด้านการติดต่อ การสื่อสาร การรับส่ง
ข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โทรศัพท์มือถือเล่นระบบแอพพริเคชั่นส่งต่อข้อมูล จนอาจถึงกับมี
การฟ้องร้องด าเนินคดีเกี่ยวกับการท าให้เสียหายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ๒๑๕ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการแนะน าให้ความรู้ด้านความผิดที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ข่าวสาร การรับส่งต่อข้อมูล 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ข้อมูลข่าวสาร๒๑๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร แนะน าการใช้เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ต ารวจจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ปลูกฝังนิสัยการพูดความจริง การเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา๒๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และวัดในพ้ืนที่ ด าเนินการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือสร้างให้สังคมปลอดภัย และจัดให้มีการอบรมเพ่ือเสริมสร้างสังคม
ปลอดภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใคร่ปรองดอง รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี 
มีการรณรงค์ให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการยึดมั่นในสัจจะ การพูด การเจรจาแบบซื่อสัตย์ยึดมั่น
ในศีลธรรม และ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนที่ประพฤติปฎิบัติดี๒๑๘ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้เทคโนโลยี การ
ติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการอบรม
ปลูกฝังการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนการฟ้องร้องด าเนินคดี การอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยใช้วัด
เป็นศูนย์กลาง๒๑๙ ประชาชนบางกลุ่ม บางคนที่เป็นคนส่วนน้อยในพ้ืนที่ยังไม่ให้ความส าคัญต่อปัญหา
การถ่ายทอดเรื่องไม่จริง เรื่องที่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากมีผลกระทบต่อตนเองน้อย๒๒๐ 
ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในด้านการใช้แอพพลิเคชั่น การรับส่งข้อมูล ไม่
รอบคอบในการรับ-ส่งข้อมูล ท าให้บางครั้งอาจเป็นความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท หรือดูหมิ่น 
รวมทั้งขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการด าเนินการ และกลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่ม
                                                 

๒๑๕ สัมภาษณ์ นางนารถประภา คงวาสน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๑๖ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๑๗ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ใจเพียร, รองปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๑๘ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๑๙ สัมภาษณ์ นางสาวปาริชาติ เจริญศิลป์, หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๒๐ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๔ 
 

คนที่มีการศึกษาดี หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยให้ความส าคัญเข้าวัดฟังธรรม การยึดถือหลักศีล ๕ ใน
การด ารงชีวิต และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย  และการเปิดเผยข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในบางกรณีมีผลกระทบต่อประชาชน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้๒๒๑ 
ประชาชนไม่มีความรู้การใช้เทคโนโลยีในด้านการใช้แอพพลิเคชั่น การรับส่งข้อมูล ไม่รอบคอบในการ
รับ-ส่งข้อมูล ท าให้บางครั้งอาจเป็นความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท หรือดูหมิ่น และขาดบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณในการด าเนินการ ประชาชนขาดความรอบคอบในการ
ตรวจสอบข้อมูล บางครั้งการเปิดเผยข้อมูล การส่งต่อข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริงเป็นเหตุให้เป็นการส่ง
ข้อมูลเท็จ๒๒๒ ประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่มคนที่มีการศึกษาดี หรือกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ ไม่ค่อยให้ความส าคัญเข้าวัดฟังธรรม การยึดถือหลักศีล ๕ ในการด ารงชีวิต และประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย๒๒๓ ประชาชนไม่มีความรู้การใช้เทคโนโลยีในด้านการ
ใช้แอพพลิเคชั่น การรับส่งข้อมูล ไม่รอบคอบในการรับ-ส่งข้อมูล ท าให้บางครั้งอาจเป็นความผิด
เกี่ยวกับการหมิ่นประมาท หรือดูหมิ่น และขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณและ
ระบบการสื่อสารสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยียากต่อการตรวจสอบ๒๒๔ ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามหลักประกันสังคมที่ถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับ
การส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความ
ช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยและ
ปัญหาด้านความเจริญทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาด้านความชื่อ
สัตย์ต่อการใช้ชีวิตคู่๒๒๕ ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ และปัญหาด้านบุคลากรด้านการวางแผนครอบครัว มีหลายหน่วย
ด าเนินการ ไม่ค่อยประสานงานกัน๒๒๖ ประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่มคนที่มี
การศึกษาดี หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยให้ความส าคัญเข้าวัดฟังธรรม การยึดถือหลักศีล ๕ ในการ
ด ารงชีวิต และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย๒๒๗ ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

                                                 
๒๒๑ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๒ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๓ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๔ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๕ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๖ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๗ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๕ 
 

หรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ และประชาชนไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในด้านการใช้แอพพลิเคชั่น การรับส่งข้อมูล  ไม่รอบคอบในการรับ -
ส่งข้อมูล ท าให้บางครั้งอาจเป็นความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท หรือดูหมิ่น  รวมทั้งพ้ืนที่มีความ
กว้างใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย และขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณ
ในการด าเนินการ๒๒๘ 

สรุปผลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม 
 ๑) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง วัด พิจารณาด าเนินการโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการ
รักษาศีล ๕ จัดประชุม พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน จัดเทศนาธรรมเน้นแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕  
 ๒) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี โดยการ
อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ  
 ๓) จัดให้มีการอบรมเพ่ือเสริมสร้างสังคมปลอดภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใคร่ปรองดอง ให้
มีความรู้รัก ความสามัคคีกัน ใช้หลักการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย สนับสนุนการด าเนินชีวิต
ตามแบบชาวพุทธ กิจกรรมอุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมเวียนเทียน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล และร าลึกอยู่
เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชนโดยการสนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณร
เมื่อมีการปิดภาคเรียน แล้วแต่ความเหมาะสม 
 ๔) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร
ที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ิมความสะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง ปรับปรุง
ถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า เช่น ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณ
จราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก รวมทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยในพ้ืนที่ติดตั้งเรื่องไฟฟ้า
แสงสว่าง รวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 ๕) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น จัดอบรม 
แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ  ความ
ช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ รวมถึงการ
จัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัคร

                                                 
๒๒๘ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๖ 
 

บรรเทาสาธารณภัย เพื่อดูแลตนเอง ให้ร่วมออกตรวจพ้ืนที่ในยามกลางคืน หรือตามจุดล่อแหลม ซอย
เปลี่ยว หรือแหล่งเสื่อมโทรม สลัม 
 ๖) สนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่  ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์  
สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
อย่างเต็มที ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักประกันสังคมที่ถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ 
มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบาย
บ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

ตารางที่ ๔.๘  แสดงข้อมูลสรุปองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนที่ ร้อยละ 

๔ การสร้างหลักประกันสังคม 
๒๑ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖, 

๑๘,๑๙,๒๑,๒๒,๒๔,๒๕,๒๗,๒๘,๓๐ 
๗๐ 

๑) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ จากการ
สร้างหลักประกันสังคม  

๑๑ ๑,๒,๔,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๖ 

๒) การให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการสร้าง
หลักประกันสังคม  

๑๑ ๑,๒,๔,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๖ 

๓) การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมสร้างความ
สมานฉันท์ จากการสร้างหลักประกันสังคม  

๑๑ ๑,๒,๔,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๖ 

๔) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์
แนะน าการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๕) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้าง
ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๖) ดูแลความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี 
ข้อมูลข่าวสาร และมีอาสาสมัครฯ 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๗) ปัญหาและอุปสรรค ในการสร้างความ
สมานฉันท์ จากการสร้างหลักประกันสังคม 
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๕ ๑,๑๐,๑๓,๑๙,๒๘ ๑๖.๖๖ 

 

  จากตารางที่ ๔.๘ อธิบายได้ว่า องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 
๕องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
มีความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของผู้ให้ข้อมูล 



๑๙๗ 
 

ข้อ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตาม
หลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็น
สอดคล้องกัน ดังนี้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าโทษและพิษ
ภัยของการดื่มสุราของมึนเมา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา  และพัฒนาระบบการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย มีเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครออกตรวจตราสถานบริการ สถานจ าหน่าย
สุรา ของมึนเมาให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ร่วมกับฝ่ายปกครอง ต ารวจ และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนให้ความส าคัญต่อการรักษาสุขภาพในหลายรูปแบบ เช่น ให้ออก
ก าลังกาย ให้มีกิจกรรมนันทนาการ ให้ลด ละเลิกสิ่งเสพติด และของมึนเมา๒๒๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครองและวัดในพื้นท่ีจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพทั้งทางกาย และทางจิตใจ๒๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ และวัดในพ้ืนที่ ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี  
รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการงดดื่มสุรา ของมึนเมาในการด ารงชีวิต  เช่น โครงการงดเหล้าวัน
เข้าพรรษา และมีการอบรมปลูกฝังนิสัยสร้างความปลอดภัยในชีวิตด้วยหลักศีลธรรม ให้เกรงกลัวใน
บาปกรรม๒๓๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าโทษและ
ภัยของการดื่มสุราของมึนเมา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา  และพัฒนาระบบการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย มีเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครออกตรวจตราสถานบริการ สถานจ าหน่าย
สุรา ของมึนเมาให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ และจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ และความพร้อมที่จะดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน มี
การบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย
เป็นธรรม และเป็นสากล พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  รวมถึงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดี จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้การดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยในชุมชน ในหมู่บ้าน๒๓๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการดูแลระวัง
รักษาสุขภาพที่ดี โดยการพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรให้ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ ความช านาญใน
การปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ รวมถึงการ มีการ

                                                 
๒๒๙ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี,  

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๐ สัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๑ สัมภาษณ์ นางพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี,  

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๒ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๘ 
 

บริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย
เป็นธรรม และเป็นสากล พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน รวมถึงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดี จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้การดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยในชุมชน ในหมู่บ้าน และร่วมกับฝ่ายปกครอง ต ารวจ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
จ าหน่าย จ่าย แจก สุรา ของมึนเมาให้อยู่ในระเบียบ๒๓๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าโทษและพิษภัยของการดื่มสุราของมึนเมา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และพัฒนาระบบการสร้างความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย มีเจ้าหน้าที่ และ
อาสาสมัครออกตรวจตราสถานบริการ สถานจ าหน่ายสุรา ของมึนเมาให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ 
ต่างๆ มีการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าผิดของการดื่มสุรา  จัดให้มี
กิจกรรมเพ่ือลด ละ เลิก การดื่มสุรา รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการงดดื่มสุรา ของมึนเมาในการ
ด ารงชีวิต เช่น โครงการงดเหล้าวันเข้าพรรษา และมีการอบรมปลูกฝังนิสัยสร้างความปลอดภัยใน
สุขภาพอนามัยด้วยหลักศีลธรรม ให้เกรงกลัวในบาปกรรม สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ 
กิจกรรมอุปสมบทหมู่ /บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม กิจกรรม 
เวียนเทียน๒๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอบรมปลูกฝังนิสัยสร้างความปลอดภัยในสุขภาพด้วย
หลักศีลธรรมตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ (๑) บูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เช่น โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่น (๒) ก าหนดมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน
และสังคมอย่างเป็นระบบ (๓) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษา และประชาชน ในชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอ
ปัญหา ความต้องการและก าหนดนโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพ่ือความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของชุมชน (๔) สร้างระบบการตรวจสอบผู้เสพยาเสพติด เพ่ือคัดกรองประชาชนผู้ติดยาเสพ
ติด เพ่ือน าไปบ าบัด รักษา และให้ประชาชนระมัดระวังภัยอันอาจจะเกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง (๕) สร้าง
ระบบการบ าบัด รักษา ผู้เสพยาเสพติด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติด ได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดี
ของสังคมต่อไป ให้เกรงกลัวในบาปกรรม๒๓๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
และวัดในพ้ืนที่ ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
และจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมการงดดื่มสุรา ของมึนเมาในการด ารงชีวิต เช่น โครงการงดเหล้าวันเข้าพรรษา รณรงค์ให้
ประชาชนให้ความส าคัญกับการลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่งเสพติด สิ่งของมึนเมา โดยด าเนินการใน

                                                 
๒๓๓ สัมภาษณ์ นายพงพันธ์ เจริญกิตติยศ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๔ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๕ สัมภาษณ์ นายเสน่ห์ ชูนิตย์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๙ 
 

หลายรูปแบบเช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดเดินรณรงค์ต่อต้านอบายมุข ยาเสพติด แจกเอกสาร 
แผ่นพับผู้ขับขี่ยานพาหนะ๒๓๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในพ้ืนที่จัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยปลูกฝังให้มีรักในการดูแลสุขภาพอนามัย  และอีก
ส่วนหนึ่งร่วมมือกับวัดเป็นศูนย์กลางในการขัดเกลาจิตใจให้ยึดมั่นอยู่ในหลักศีล ๕ หลักศีลธรรมอันดี
งามของศาสนาพุทธ ให้ยึดมั่นในหลักศี, ๕ ข้อที่ ๕ เรื่องให้งดเว้นจากการเสพสุรา ของมึนเมา เพ่ือผล
ในทางการดูแลสุขภาพ และพัฒนาจิตใจ๒๓๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการจัดกีฬาและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จัดแข่งขันกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬา และการ
ท่องเที่ยว๒๓๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าโทษและพิษ
ภัยของการดื่มสุราของมึนเมา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา  และพัฒนาระบบการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย มีเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครออกตรวจตราสถานบริการ สถานจ าหน่าย
สุรา ของมึนเมาให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยเคลื่อนที่
เร็ว และร่วมกับอาสาสมัครบรรเทาสาธาณภัยเดินทางไประงับเหตุ บรรเทาความเสียหาย กรณี ได้รับ
แจ้งเหตุ หรือรับ-ส่งผู้ป่วยกรณีได้รับความเดือดร้อน ผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพสิ่งเสพติดและของมึนเมา 
หรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถในขณะเมาสุรา หรือสิ่งมึนเมา ๒๓๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับต ารวจ ฝ่ายปกครองจัดให้มีการอบรมเพ่ิมทักษะการท างาน
ของบุคลากร ประชาชนและอาสาสมัครฯ ตามแนวคิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแสวงหา
ความร่วมมือจากประชาชน และมีการส่งอาสาสมัครฯ ร่วมกับต ารวจ ตั้งจุดตรวจยานพาหนะเพ่ือ
ป้องกันเหตุในช่วงที่มีงานเทศกาล หรือในจุดที่ล่อแหลม รวมทั้งมีการจัดคลินิกรักษาผู้ ติดยาเสพติด 
และสุรา สิ่งของมึนเมาต่างๆ และดูแลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่๒๔๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และวัดในพ้ืนที่ ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคี รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการงดดื่มสุรา ของมึนเมาในการด ารงชีวิต เช่น โครงการงด
เหล้าวันเข้าพรรษา มีการบูรณาการความร่วมมือกับต ารวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน และร่วมกับครูแดร์ให้เด็กและเยาวชน

                                                 
๒๓๖ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๗ สัมภาษณ์ นายสุเทพ แสงเพลิง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๘ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๙ สัมภาษณ์ จ่าเอกสละ เจริญผล, ปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๐ สัมภาษณ์ นางอรุณี แก้วชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๐ 
 

ในสถานศึกษาเป็นประจ า๒๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยให้ประชาชนและเป็นการป้องกันอาชญากรรม ในหลายด้าน เช่นด้านการคมนาคมและขนส่ง 
ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า สะพาน ขยาย
ผิวหน้าถนน บ ารุงรักษาพ้ืนผิวถนนที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของคนใน
ท้องถิ่น ติดตั้งป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก รวมถึงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดตรงทางร่วมทางแยก และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัย รวมทั้งมีการ
ตั้งจุดตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะในช่วงเวลางานเทศกาลส าคัญที่มีการดื่มสุรา และของมึนเมามากๆ 
เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ๒๔๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับต ารวจ ฝ่ายปกครองจัดให้มีการอบรมเพ่ิมทักษะการท างานของบุคลากร 
ประชาชนและอาสาสมัครฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการรักษาความปลอดภัย ตามแนวคิดการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และจัดมีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
โดยการตั้งจุดตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ เพ่ือป้องกันเหตุในช่วงที่มีงานเทศกาล หรือในจุดที่
ล่อแหลม รวมทั้งมีการจัดคลินิกรักษาผู้ติดยาเสพติด และสุรา สิ่งของมึนเมาต่างๆ๒๔๓ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และวัดในพ้ืนที่ ให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือ
เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการงดดื่มสุรา ของมึนเมาในการด ารงชีวิต เช่น 
โครงการงดเหล้าวันเข้าพรรษา ส่งเสริมการท ากิจกรรมด้านการนันทนาการของประชาชนร่วมกันโดย
สนับสนุนครูฝึก วัสดุและอุปกรณ์ รวมทั้งสถานที่๒๔๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าโทษและพิษภัยของการดื่มสุราของมึนเมา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษา และ มีเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกตรวจตราสถานบริการ สถานจ าหน่ายสุรา ของมึน
เมา รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรม
นันทนาการต่างๆ มีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณประชาชนผู้ปฏิบัติดีประพฤติชอบ๒๔๕ 
ประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่มคนที่มีการศึกษาดี หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยให้
ความส าคัญเข้าวัดฟังธรรม การยึดถือหลักศีล ๕ ในการด ารงชีวิต และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย๒๔๖  
                                                 

๒๔๑ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๒ สัมภาษณ์ นายวิชัย ดอนเทียนพวง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๓ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๔ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๕ สัมภาษณ์ นายวิชัย ดอนเทียนพวง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๖ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๑ 
 

ประชาชนประชาชนบางกลุ่มยังนิยมใช้สุรา ของมึนเมาในการจัดงานรื่นเริง รวมทั้งพ้ืนที่มีความกว้าง
ใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย และขาดงบประมาณในการด าเนินการ เนื่องจากกิจกรรม
บางอย่างใช้งบประมาณมาก๒๔๗ นโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง จากการที่การปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จากการเลือกตั้งที่มักจะเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยๆ และส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของระดับรัฐบาล๒๔๘ 
ประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่มคนที่มีการศึกษาดี หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยให้
ความส าคัญเข้าวัดฟังธรรม การยึดถือหลักศีล ๕ ในการด ารงชีวิต และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย๒๔๙ ประชาชนประชาชนบางกลุ่มยังนิยมใช้สุรา ของมึนเมาในการ
จัดงานรื่นเริง รวมทั้งพ้ืนที่มีความกว้างใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย และขาดบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณในการด าเนินการ ในเขตชุมชนเมืองประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
โครงการ หรือกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภารกิจที่มีมากเกิน และประชาชนต่างประเพณี ต่าง
วัฒนธรรม มีการแสดงออกท่ีไม่สามัคคีกัน ไม่ค่อยร่วมมือกัน๒๕๑ ประชาชนประชาชนบางกลุ่มยังนิยม
ใช้สุรา ของมึนเมาในการจัดงานรื่นเริง รวมทั้งพ้ืนที่มีความกว้างใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย 
และขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณในการด าเนินการ๒๕๒ ประชาชนไม่ให้
ความส าคัญกบักิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น๒๕๓ ประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก และ
เยาวชน กลุ่มคนที่มีการศึกษาดี หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยให้ความส าคัญเข้าวัดฟังธรรม การยึดถือ
หลักศีล ๕ ในการด ารงชีวิต และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย จาก
การที่เป็นค่านิยมในเรื่องการมีแอลกอร์ฮอร์หรือสิ่งของมึนเมาในกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง เช่น การ
ฉลองในงานต่างๆ งานรื่นเริง งานประเพณี๒๕๔ ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ 
ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ และประชาชนประชาชนบางกลุ่มยังนิยมใช้สุรา 

                                                 
๒๔๗ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๘ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๙ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๐ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๑ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๒ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๓ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๔ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๒ 
 

ของมึนเมาในการจัดงานรื่นเริง รวมทั้งพ้ืนที่มีความกว้างใหญ่ยากการดูแลรักษาความปลอดภัย และ
ขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณในการด าเนินการ และระบบการติดต่อสื่อสารไม่
ค่อยทันสมัย๒๕๕ 

สรุปผลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ 
 ๑) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง วัด พิจารณาด าเนินการโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการ
รักษาศีล ๕ จัดประชุม พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน จัดเทศนาธรรมเน้นแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕  
 ๒) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี โดยการ
อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ 
  ๓) จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือลด ละ เลิก การดื่มสุรา รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการงด
ดื่มสุรา ของมึนเมาในการด ารงชีวิต เช่น โครงการงดเหล้าวันเข้าพรรษา และมีการอบรมปลูกฝังนิสัย
สร้างความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยด้วยหลักศีลธรรม ให้เกรงกลัวในบาปกรรม สนับสนุนการ
ด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ กิจกรรมอุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมถือศีล
ปฏิบัติธรรม กิจกรรมเวียนเทียน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล 
และร าลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชนโดยการสนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือ
บรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิดภาคเรียน แล้วแต่ความเหมาะสม 
 ๔) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าโทษและพิษภัยของการดื่มสุราของ
มึนเมา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และพัฒนาระบบการสร้างความปลอดภัยในสุขภาพ
อนามัย รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรม
นันทนาการ ต่างๆ มีการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าผิดของการดื่มสุรา  
และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมความสะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและปรับปรุงการ
คมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า 
เช่น ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  
 ๕) พัฒนาระบบการดูแลระวังรักษาสุขภาพที่ดี โดยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการ
เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ รวมถึงการ มีการบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรม และเป็นสากล พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน รวมถึงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดี จัดเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในชุมชน ในหมู่บ้าน 
                                                 

๒๕๕ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๓ 
 

 ๖) จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครออกตรวจตราสถานบริการ สถานจ าหน่ายสุรา ของ
มึนเมาให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการ
ดูแลควบคุม เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่ ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น 
เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์  

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักประกันสังคมที่ถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ 
มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบาย
บ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

ตารางที่ ๔.๙  แสดงข้อมูลสรุปองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนที่ ร้อยละ 

๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ 
๒๒ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕, 

๑๖,๑๘,๑๙,๒๑,๒๒,๒๔,๒๕,๒๗,๒๘,๓๐ 
๗๓.๓๓ 

๑) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ จากการ
สร้างหลักประกันสุขภาพ  

๑๑ ๑,๒,๔,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๓.๓๓ 

๒) การใหค้วามรู้ ความเข้าใจ หลักการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ  

๑๑ ๑,๒,๔,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๓.๓๓ 

๓) การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมสร้าง
หลักประกันสุขภาพ  

๑๑ ๑,๒,๔,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๓.๓๓ 

๔) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 
แนะน าการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๐ 

๕) การพัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัย 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๐ 

๖) การจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ เฝ้า
ระวัง การกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๐ 

๗) ปัญหาและอุปสร รค  ในการสร้ า ง
หลักประกันสุขภาพ จากภาครัฐอ่ืน หรือ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

๕ ๑,๑๐,๑๓,๑๙,๒๘ ๑๖.๖๖ 

 

จากตารางที่ ๔.๙ อธิบายได้ว่า องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล 
๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ ของผู้ให้ข้อมูล 

 
 



๒๐๔ 
 

๔.๑.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

ข้อ ๑ ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตาม
หลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็น
สอดคล้องกัน ดังนี้  

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง วัด พิจารณาด าเนินการโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยด าเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องดังนี้ จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัดประชุม พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
จัดเทศนาธรรมเน้นแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ สนับสนุนให้โรงเรียนจัด
ไหว้พระสวดมนต์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้มีการสมาทานศีล ๕ หน้าเสาธงทุกวัน รวมตลอดถึงจัด
ให้ในแต่ละครอบครัวที่มีความพร้อมและสมัครใจ ประกาศตนเองเป็น “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ
ให้ขยายการด าเนินการให้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน๒๕๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็นสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง วัด พิจารณา
ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัดประชุม พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและ
กัน จัดเทศนาธรรมเน้นแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ รวมทั้งมีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา การ
จัดหลักสูตรธรรมศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม๒๕๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครองพิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
มั่นคงในครอบครัวแบบชาวพุทธ เช่น การท าบุญตักบาตรวันส าคัญทางศาสนาพุทธ การจัดการปฏิบัติ
ธรรมในวัด การจัดการอุปสมบทหมู่ หรือการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเนื่องในโอกาสวันส าคัญทาง
ศาสนา๒๕๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และวัดในพ้ืนที่  ให้ชุมชน หมู่บ้าน
ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือเสริมสร้างการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ และจัดให้มี
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนา เช่น กิจกรรม
อุปสมบบทหมู่/บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
วางแผนครอบครัว๒๕๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และวัดในพ้ืนที่ ให้ชุมชน 
หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือเสริมสร้างการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ และ

                                                 
๒๕๖ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๗ สัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๘ สัมภาษณ์ นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัด 

ราชบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๙ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๕ 
 

จัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ๒๖๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียน และสถานศึกษา
จัดโครงการเยาวชนพุทธมามกะ โดยด าเนินการ ดังนี้ (๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาว
พุทธตามวงศ์ตระกูล (๒) อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต (๓) อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนา
พุทธ๒๖๑ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และพัฒนาระบบการเรียนการสอนหลักธรรมส าหรับประชาชน รวมทั้งมี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยบุคคลในครอบครัว๒๖๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และวัดในพ้ืนที่ ให้
ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือเสริมสร้างการด าเนินชีวิตตามแบบชาว
พุทธ และจัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนา 
จัดให้พ่อแม่ลูกมาร่วมกันท ากิจกรรม คัดครอบครัวที่มีปัญหามาเรียนรู้พ่อแม่ลูก  โดยใช้วัดเป็น
ศูนย์กลาง ตามโครงการครอบครัวอบอุ่น๒๖๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสถานศึกษา และวัด
ในพ้ืนที่จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โครงการธรรมศึกษา ดังนี้ (๑) ส่งเสริมการเรียนรู้หลักพุทธศานา ให้
นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความช านาญ และมีคุณธรรมประจ าใจ  (๒) สร้าง
ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และน าไปเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
(๓) เสริมสร้างให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ให้มีความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะการใช้
ชีวิตคู่๒๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และพัฒนาระบบการเรียนการสอนหลักธรรม
ส าหรับประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม หัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการอบรมปลูกฝังนิสัยการรักครอบครัว การให้เกรงกลัว
ในบาปกรรม๒๖๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนและด าเนินการโครงการการสร้างผลงานด้าน
หัตถกรรมและภูมิปัญญา ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ หัตถกรรมพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็ก
และเยาวชนในชุมชน๒๖๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอบรมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

                                                 
๒๖๐ สัมภาษณ์ นายพงพันธ์ เจริญกิตติยศ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๑ สัมภาษณ์ นายวิศิษฎ์ บัวแพง, เลขานุการเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,  

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๒ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๓ สัมภาษณ์ นายเสน่ห์ ชูนิตย์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๔ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๕ สัมภาษณ์ นายสุเทพ แสงเพลิง, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๖ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๖ 
 

สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป  (๒) จัดท าเวทีเสวนาร่วมกับ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว๒๖๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และวัดในพ้ืนที่ ให้ชุมชน หมู่บ้าน
ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือเสริมสร้างการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ และจัดให้มี
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ๒๖๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์หลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนหลักธรรมส าหรับประชาชน เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรมโดยใช้วัดเป็น
ศูนย์กลาง๒๖๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับวัดในพ้ืนที่จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพจิตใจ เน้นให้มีการส่งเสริมการครองเรือนด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจต่อครอบครัว๒๗๐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันภัยในสถานศึกษาให้แก่
เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความปลอดภัย และเพศศึกษาในสถานศึกษา๒๗๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยในชุมชน โดยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
เป็นตัวหลักในการให้ความรู้ในการวางแผนครอบครัว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน
งบประมาณในบางส่วน๒๗๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน หมู่บ้านจัดโครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว 
รณรงค์การใช้ภาษา การแต่งกาย การเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน รวมถึงการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรม หรือ
ก่อสร้างคงเอกลักษณท์างด้านศิลปะ ส่งเสริมชุมชนในการจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หมู่บ้านตามสมควร๒๗๓ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน หมู่บ้านในพ้ืนที่ด าเนินการโครงการครอบครัวเป็นสุข โดยคัดเลือก

                                                 
๒๖๗ สัมภาษณ์ จ่าเอกสละ เจริญผล, ปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๘ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๙ สัมภาษณ์ นายวิชัย ดอนเทียนพวง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๐ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๑ สัมภาษณ์ นางกัญญา เซี่ยงฉิน, เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๒ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอ 

บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๓ สัมภาษณ์ นายเสวย เหมือนหงส์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอ 

บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๗ 
 

ครอบครัวตัวอย่างมาร่วมกันท ากิจกรรมครอบครัวอบอุ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นสุข ความ
สามัคคีในครอบครัว โดยมีการสอดแทรกการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักศีล ๕ เป็นแนวทาง๒๗๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และพัฒนาระบบการเรียนการสอนหลักธรรมส าหรับประชาชน 
เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมโครงการดูแลผู้หญิงตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ความรู้เด็กในวัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์๒๗๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้และสร้างสรรค์ งานศิลปะ 
หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฯ 
โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลายอย่างหลายช่องทาง และใช้วัดเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนให้มีการตั้งสภา
เด็ก ทั้งในหมู่บ้าน ชุมชน และในสถานศึกษา มีการให้ความรู้อบรมเสริมวิชาความรู้ในโรงเรียน ใน
ชุมชนและในหมู่บ้าน๒๗๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พุทธศาสนา ในทุกรูปแบบทุกเทศกาล เช่น กิจกรรมวันเวียนเทียนวันวิสาขบูชาโลก กิจกรรมงดเหล้า
วันเข้าพรรษา กิจกรรมอุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรม
ปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล โดยสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณตาม
สมควร๒๗๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง และหมุ่บ้าน ชุนจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ความอบอุ่น โดยเน้นครอบครัวที่มีปัญหา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว๒๗๘ ประชาชนยังไม่เข้าใจหลักธรรม ค าสอนของพุทธศาสนาที่แท้จริง 
ส่วนมากนิยมเข้าวัดเพราะต้องการหาเครื่องรางของขลัง หาที่พ่ึงทางใจในทางที่ผิด เป็นพุทธพาณิชย์ 
และประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่มคนที่มีการศึกษาดี ไม่ค่อยให้ความส าคัญเข้า
วัดฟังธรรม การยึดถือหลักศีล ๕ ในการด ารงชีวิต และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย๒๗๙ ประชาชนคนไทยไม่ให้ความส าคัญกับศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย พ้ืนที่ที่

                                                 
๒๗๔ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๕ สัมภาษณ์ นายภาณุ มิตรสันติสุข, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๖ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๗ สัมภาษณ์ นายสุวรรณ หมื่นราษฎร์, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 

สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๘ สัมภาษณ์ นายสุวรรณ หมื่นราษฎร์, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 

สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๙ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๘ 
 

รับผิดชอบมีขนาดกว้างใหญ่มาก๒๘๐ ประชาชนยังไม่เข้าใจหลักธรรม ค าสอนของพุทธศาสนาที่แท้จริง 
ส่วนมากนิยมเข้าวัดเพราะต้องการหาเครื่องรางของขลัง หาที่พ่ึงทางใจในทางที่ผิด เป็นพุทธพาณิชย์ 
และประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่มคนที่มีการศึกษาดี หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่
ค่อยให้ความส าคัญเข้าวัดฟังธรรม การยึดถือหลักศีล ๕ มีการรับเอาประเพณี วัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามา
มากขึ้นด้วย๒๘๑ ปัญหาจากการขาดบุคลากรด้านการวางแผนครอบครัว ปัญหาจากการขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ ขาดงบประมาณท าให้ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั้งหมด และประชาชนในพ้ืนที่ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะที่ถูกต้อง ประชาชน
ยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และ
ส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอา
ใจใส่ตัวเองน้อย๒๘๒ การรณรงค์เรื่องเชิญชวนประชาชนมาเข้าวัดฟังธรรม หรือร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน เช่น การมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็กและ
เยาวชนมีน้อย การให้ความส าคัญต่อโครงการของหน่วยงานอ่ืนๆลดลง๒๘๓ ปัญหาด้านเศรษฐกิจท าให้
ประชาชนบางส่วนสนใจแต่การท ามาหากินไม่สนใจเข้าวัด ฟังธรรมท าให้มีความเกรงกลัวในบาป
บุญคุณโทษลดลง๒๘๔ ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาค
ประชาชน ยังไม่ดีพอ และประชาชนยังไม่เข้าใจหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาที่แท้จริง ส่วนมาก
นิยมเข้าวัดเพราะต้องการหาเครื่องรางของขลัง หาที่พ่ึงทางใจในทางที่ผิด และประชาชนบางกลุ่ม 
เช่น กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่มคนที่มีการศึกษาดี หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยให้ความส าคัญเข้าวัดฟัง
ธรรม การยึดถือหลักศีล ๕ ในการด ารงชีวิต และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่
จัดขึ้นน้อย ปัญหาจากศรัทธาของประชาชนต่อพุทธศาสนาที่ลดลงเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหา
การประพฤติปฏิบัติที่ไม่สมควรของพระสงฆ์ การที่วัดมุ่งเน้นด าเนินการในเชิงพุทธพาณิชย์ ท าให้
ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่นิยมเข้าวัด๒๘๕ ประชาชนคนไทยไม่ให้ความส าคัญกับศิลปะ 
วัฒนธรรม หัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย กลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กวัยรุ่นยังมีแนวโน้วการด าเนินชีวิตแบบโลกตะวันตก ที่ไม่

                                                 
๒๘๐ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘๑ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘๒ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม,  

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘๓ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘๔ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘๕ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๙ 
 

ด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา ไม่สนใจวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย๒๘๖ ประชาชนคนไทย
ไม่ให้ความส าคัญกับศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย๒๘๗ ประชาชนยังไม่เข้าใจหลักธรรม ค าสอนของพุทธ
ศาสนาที่แท้จริง ส่วนมากนิยมเข้าวัดเพราะต้องการหาเครื่องรางของขลัง หาที่พ่ึงทางใจในทางที่ผิ ด 
เป็นพุทธพาณิชย์ และประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่มคนที่มีการศึกษาดี หรือกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยให้ความส าคัญเข้าวัดฟังธรรม การยึดถือหลักศีล ๕ ในการด ารงชีวิต และประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นน้อย๒๘๘ 

สรุปผลการสัมภาษณ์ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ กลยุทธ์ด้านระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ  ผู้วิจัย
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

๑) แผนงานพัฒนาการศาสนาและวัฒนธรรม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็น
สุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง วัด พิจารณาด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัด
ประชุม พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน จัดเทศนาธรรมเน้นแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕  
 ๒) แผนงานพัฒนาการศาสนาและวัฒนธรรม โครงการเยาวชนพุทธมามกะ มีการ
รณรงค์ให้ประชาชน เด็กและเยาวชน แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เช่น ให้โรงเรียนจัดไหว้พระสวดมนต์ 
ให้มีการสมาทานศีล ๕ หน้าเสาธง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล 
และร าลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชนโดยการสนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือ
บรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิดภาคเรียน แล้วแต่ความเหมาะสม 
 ๓) แผนงานพัฒนาการศาสนาและวัฒนธรรม โครงการธรรมศึกษา มีการอบรมให้
ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
ให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ เพ่ือเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์บุคคลต่างศาสนาที่เลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา มาประกาศตนเป็นชาวพุทธ และประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

๔) แผนงานพัฒนาการศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมการส่งเสริมการสืบทอดพุทธ
ศาสนา มีการสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ และจัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
เช่น การสวดมนต์หน้าเสาธง การร่วมสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น การสมาทานศีล กิจกรรมอุปสมบท
หมู่/บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม กิจกรรมเวียนเทียน รวมตลอดถึงจัดให้
ในแต่ละครอบครัวที่มีความพร้อมและสมัครใจ ประกาศตนเองเป็น “ครอบครัวรักษาศีล ๕” 

                                                 
๒๘๖ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘๗ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘๘ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๐ 
 

๕) แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้และสร้างสรรค์ 
งานศิลปะ หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ฯ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลายอย่างหลายช่องทาง และใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 
 ๖) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยมีเจ้าหน้าที่
ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และพัฒนาระบบการเรียนการสอนหลักธรรมส าหรับประชาชน การพัฒนา
องค์ความรู้และสร้างสรรค์ งานการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามระบบ
ครอบครัวแบบพุทธมามกะที่ถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย  และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือ
นโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงข้อมูลสรุปกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร 
                    ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนที่ ร้อยละ 

๑ ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ 
๒๓ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,,๑๔, 

๑๕,๑๖,๑๘,๑๙,๒๑,๒๒,๒๔,๒๕,๒๗, 
๒๘,๓๐ 

๗๖.๖๖ 

๑) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ จากระบบ
ครอบครัวแบบพุทธมามกะ  

๑๑ ๑,๒,๔,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๖ 

๒) การให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการสร้าง
ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ  

๑๑ ๑,๒,๔,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๖ 

๓) การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมสร้างระบบ
ครอบครัวแบบพุทธมามกะ  

๑๑ ๑,๒,๔,๕,๗,๑๐,๑๔,๑๗,๑๙,๒๒,๒๙ ๓๖ 

๔) การส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนา เช่น 
การอุปสมบท การถือศีลปฏิบัติธรรม  

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๕) การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
หลักการทางพุทธศาสนา 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๖) การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์ งาน
ศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๐ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๙,๒๒,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๗) ปัญหาและอุปสรรค ในการสร้างระบบ
ครอบครัวแบบพุทธมามกะ จากภาครัฐอื่น 
หรือภาคเอกชน ภาคประชาชน 

๕ ๑,๑๐,๑๓,๑๙,๒๘ ๑๖.๖๖ 

 

  จากตารางที่ ๔.๑๐ อธิบายได้ว่า กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑ ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๖ ของผู้ให้ข้อมูล 



๒๑๑ 
 

ข้อ ๒ ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตาม
หลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็น
สอดคล้องกัน ดังนี้  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับฝ่ายปกครองพิจารณาจัดรูปแบบการปกครองตนเอง
ของประชาชน เป็นชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเขตเมือง โดยพิจารณาในหลายด้าน เช่น จ านวนประชากร 
รายได้ หรือแหล่งที่มีการรวมกลุ่มทางวัฒนธรรมที่เหมือนกัน และให้มีการจัดการปกครอง ดูแลตนเอง
ในระดับหนึ่ง โดยให้มีการเลือตัวแทนเป็นผู้น าและคณะกรรมการด าเนินการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ใน
กรอบที่ก าหมายก าหนดให้ รวมทั้งให้มีงบประมาณสนับสนุนในบางส่วนจากภาครัฐ และจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย หรือให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านในท้องถิ่นที่เป็นชนบท และด าเนินการให้มีการ
คัดเลือกประชาชนเป็นผู้น าเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ช่วย มีกรรมการหมู่บ้าน มีอ านาจหน้าที่ตามกรอบของ
กฎหมาย๒๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านด าเนินการโครงการพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินการ ดังนี้ (๑) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนน์สูงสุด โดยใช้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชน (๒) จัด
ฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยค านึงถึง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีในท้องถิ่น ตามศักยภาพของแต่ละะท้องถิ่น (๓) รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัยในชุมชน เพ่ือการบริโภคและ การผลิตเพ่ือจ าหน่าย (๔) รณรงค์และส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการผลิต สินค้าการเกษตร  (๕) รณรงค์และ
ส่งเสริมพัฒนาการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยด าเนินการในรูปแบบตลาดนัดสินค้าการเกษตร๒๙๐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในหลายด้าน เช่น งบพัฒนาด้านคน งบช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการ งบช่วยเหลือด้านวัสดุอุกรณ์๒๙๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชน และหมู่บ้านในพ้ืนที่ จัดฝึกอบรม
ประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณ
ภัย เพ่ือดูแลตนเอง สนับสนุนชุมชน หมู่บ้าน มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุน
สวัสดิการชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งเก่ียวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น จัดตลาดนัด จัดเทศกาล
อาหาร เทศกาลผลไม้๒๙๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่อบรมแนะน าให้
ความรู้การประกอบอาชีพหลักฝึกอบรมให้ความรู้การท าอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามโครงการ
พัฒนาอาชีพ และเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวิธีการดังนี้ (๑) จัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการ

                                                 
๒๘๙ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี,  

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙๐ สัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙๑ สัมภาษณ์ นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์ , รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัด 

ราชบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙๒ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๒ 
 

ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยค านึงถึง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีในท้องถิ่น ตามศักยภาพ
ของแต่ละะท้องถิ่น (๒) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรม วิสาหกิจ
ชุมชน และอุตสาหกรรม SMEs (๓) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆ 
ตลอดจนหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่ม เพ่ือร่วมกันพัฒนายกระดับ สินค้า/
บริการตามศักยภาพของชุมชนที่ได้มาตรฐาน  (๔) เชื่อมโยงแหล่งวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
และน าเทคโนโลยีระบบบริหาร จัดการและควบคุมการผลิตมาใช้เพื่อลดต้นทุน เพื่มคุณภาพและมูลค่า
ของสินค้า/บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ๒๙๓ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมเรื่องประหยัดและหลักการออม๒๙๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านใน
พ้ืนที่ สนับสนุนชุมชน หมู่บ้าน มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น จัดตลาดนัด  จัดเทศกาลอาหาร เทศกาล
ผลไม้ สนับสนุนและเน้นในเรื่องการพัฒนาองค์กร พัฒนาคนให้พ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด  โดยใช้
แนวคิดแบบคิดเอง ท าเอง ใช้เอง๒๙๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชน และหมู่บ้านในพ้ืนที่ จัดฝึกอบรมประชาชน
เพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแล
ตนเอง  สนับสนุนชุมชน หมู่บ้าน มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น จัดตลาดนัด  จัดเทศกาลอาหาร เทศกาล
ผลไม้ ส่งเสริมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงานในพื้นท่ีที่ได้รับการยอมรับว่าท าได้ดี หรือ
พ้ืนที่ที่ด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ๒๙๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและ แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ทั้ง ในประเทศ
และต่างประเทศ เสริมสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมและเอ้ือต่อการค้าการลงทุนในท้องถิ่น โดยบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบ ลดข้อจ ากัดต่างๆ  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการออมในทุกระดับ
ชุมชนเศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและความพร้อมของชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็งก าไร ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงมีการจัด
ตลาดนัดเพ่ือการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า โดยเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่น าสินค้าของตัวเองมา
แลกเปลี่ยนกัน และให้มีอย่างต่อเนื่อง๒๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
                                                 

๒๙๓ สัมภาษณ์ นายพงพันธ์ เจริญกิตติยศ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๙๔ สัมภาษณ์ นายวิศิษฎ์ บัวแพง, เลขานุการเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,  
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๙๕ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๙๖ สัมภาษณ์ นายขจร ทองดี, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๙๗ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๓ 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิตทางด้าน
การเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับ
วิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชน และส่งเสริมให้มีระบบสหกรณ์ เพ่ือการประกอบ
อาชีพ๒๙๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดรูปแบบการปกครองตนเองของประชาชน เป็น
ชุมชนในเขตเมือง โดยพิจารณาในหลายด้าน เช่น จ านวนประชากร รายได้ หรือทางวัฒนธรรมที่
เหมือนกัน และให้มีการจัดการปกครอง ดูแลตนเองในระดับหนึ่ง โดยให้มีการเลือกตัวแทนเป็นผู้น า
และคณะกรรมการด าเนินการ โดยส่วนกลางก ากับ ดูแล การด าเนินการของชุมชนหมู่บ้านอีกชั้น๒๙๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่ง เสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์ โดยการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิด
ชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือร้างแรงจูงใจและ
เป็นต้นแบบในการขยายผลความส าเร็จไปสู่ชุมชนอ่ืน และจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแล
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง๓๐๐ ชุมชน หมู่บ้านมีการจัดการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยตนเองในรูปแบบ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการสนับสนุนในการฝึกอบรมให้ความรู้ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนงบประมาณใน
บางส่วน๓๐๑องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิง
นิเวศน์ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม
และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เป็น
รูปธรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบ และมีการใช้ระบบเทคโนโลยีในการเฝ้าระวังภัย เช่น 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดช่วยเสริม๓๐๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร  มีการร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชน และหมู่บ้านในพ้ืนที่ เช่น ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวกับการเกษตรและชลประทาน เช่น อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว ระบบชลประทาน โดย
มุ่งเน้น ประโยชน์เพ่ือการเกษตร พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการที่สามารถเพ่ิมศักยภาพและสร้าง
                                                 

๒๙๘ สัมภาษณ์ นายสุนทร แก้วพิจิตร, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๙๙ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๐๐ สัมภาษณ์ จ่าเอกสละ เจริญผล, ปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๐๑ สัมภาษณ์ นางอรุณี แก้วชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๐๒ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๔ 
 

ความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรในท้องถิ่น  เพ่ือประสิทธิภาพการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการกระจาย
สินค้า และสนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมีการรวมตัวเป็นสมาชิกในหลายรูปแบบ เช่น กองทุนหมู่บ้าน 
กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือกันและกัน เน้นสร้างเครือข่ายที่เด็กตั้งแต่
เริ่มต้น ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่พ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด๓๐๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรหลายด้าน ดังนี้ (๑) ปรับปรุงสาธารณูปโภค
ที่เก่ียวกับการเกษตรและชลประทาน เช่น อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว ระบบชลประทาน โดย
มุ่งเน้น ประโยชน์เพ่ือการเกษตร (๒) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการที่สามารถเพ่ิมศักยภาพและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรในท้องถิ่น  เพ่ือประสิทธิภาพการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการ
กระจายสินค้า (๓) จัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ ห้องเย็น 
ลานตากพืชผลการเกษตร๓๐๔ มีการจัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง พัฒนาการน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมทั้งเน้นการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ และมีการส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน๓๐๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของประชาชนเพ่ือความเข้มแข็งในการด ารงชีพในหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มตลาด
นัดเพ่ือการค้า ส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก และเน้นเรื่องการ
ประหยัด การออมของประชาชน๓๐๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการพัฒนาโครงสร้างด้านการ
คมนาคมเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ดังนี้ (๑) ปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนน 
สะพาน ขยายผิวหน้าถนน บ ารุงรักษาพ้ืนผิวถนนที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการและความจ าา
เป็นของคนในท้องถิ่น (๒) ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง
สินค้า เช่น ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก (๓) พัฒนาและปรับปรุง
ถนนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว๓๐๗ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท าให้การด าเนินการไม่ประสบผลส าเร็จ หรือบางครั้งได้ผลช้า ประชาชนรอรับ
ความช่วยเหลือมากเกินไป ไม่ช่วยเหลือตนเอง รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เปลี่ยนนโยบาย
บ่อย หรือนโยบายไม่ยุติธรรม๓๐๘ ประชาชนยังไม่เข้าใจยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่มคนที่มีการศึกษาดี หรือกลุ่มคนรุ่น
                                                 

๓๐๓ สัมภาษณ์ นางสาวจิราภรณ์ อินทรเรืองศรี, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๐๔ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๐๕ สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสมชาย อรุณแข, ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี, 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๐๖ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๐๗ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๐๘ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๕ 
 

ใหม่ ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประชาชนไม่สามัคคีกัน ท าให้ขาดการรวมกลุ่มกัน
ส่งผลให้ขาดอ านาจในการต่อรอง๓๐๙ ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย ประชาชนรอรับความช่วยเหลือมากเกินไป ไม่ช่วยเหลือตนเอง 
รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เปลี่ยนนโยบายบ่อย หรือนโยบายไม่ยุติธรรม๓๑๐ ในบางพ้ืนที่
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย๓๑๑ ประชาชนคอยแต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐ มากเกินไป๓๑๒ 
ประชาชนรอรับความช่วยเหลือมากเกินไป ไม่ช่วยเหลือตนเอง ปัญหาจากภาครัฐ และนักการเมืองที่
ใช้นโยบายประชาชนิยม ท าให้ประชาชนขาดความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือตัวเอง คอยแต่รอรับ
การช่วยเหลือ รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เปลี่ยนนโยบายบ่อย หรือนโยบายไม่ยุติธรรม๓๑๓ 
ประชาชนยังไม่เข้าใจยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนบางกลุ่ม เช่น 
กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่มคนที่มีการศึกษาดี หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่
จัดขึ้น นักการเมืองมีนโยบาย และการส่งเสริมการด าเนินการที่ขาดความต่อเนื่อง๓๑๔ นักการเมืองเน้น
ฐานเสียง มักจัดสรรงบประมาณไปในที่ประชาชนสนับสนุน๓๑๕ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เปลี่ยน
นโยบายบ่อย หรือนโยบายไม่ยุติธรรม ภาครัฐมีนโยบายเปลี่ยนบ่อยไม่ชัดเจน๓๑๖ ภาครัฐเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยๆ ท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง๓๑๗ ประชาชนยังไม่เข้าใจยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก และเยาวชน กลุ่ม
คนที่มีการศึกษาดี หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประชาชนรอรับ
ความช่วยเหลือมากเกินไป ไม่ช่วยเหลือตนเอง รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เปลี่ยนนโยบาย
บ่อย หรือนโยบายไม่ยุติธรรม๓๑๘ 
                                                 

๓๐๙ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๑๐ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๑๑ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๑๒ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๑๓ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๑๔ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๑๕ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๑๖ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๑๗ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๑๘ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๖ 
 

สรุปผลการสัมภาษณ์ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ กลยุทธ์ด้านระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัย
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้  

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครองพิจารณาจัดรูปแบบการปกครอง
ตนเองของประชาชน เป็นชุมชนในเขตเมือง โดยพิจารณาในหลายด้าน เช่น จ านวนประชากร รายได้ 
หรือทางวัฒนธรรมที่เหมือนกัน และให้มีการจัดการปกครอง ดูแลตนเองในระดับหนึ่ง โดยให้มีการ
เลือกตัวแทนเป็นผู้น าและคณะกรรมการด าเนินการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในกรอบที่ก าหมาย
ก าหนดให้ รวมทั้งให้มีงบประมาณสนับสนุนในบางส่วนจากภาครัฐ และจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย หรือให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านในท้องถิ่นที่เป็นชนบท และด าเนินการให้มีการคัดเลือก
ประชาชนเป็นผู้น าเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ช่วย มีกรรมการหมู่บ้าน มีอ านาจหน้าที่ตามกรอบของกฎหมาย 
 ๒) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิต
ทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชน และโครงการส่งเสริมส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน โดยค านึงถึง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น ตามศักยภาพของท้องถิ่น รณรงค์และ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในชุมชน เพ่ือการบริโภคและการผลิตเพ่ือจ าหน่าย  
 ๓) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบ  
 ๔) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุน มี
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเก่ียวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น จัดตลาดนัด จัดตั้งดูแลตลาดกลางรับ
ซื้อ-ขาย การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ ห้องเย็น ลานตากพืชผลการเกษตร  รวมทั้งมีการ
รวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  
 ๕) แผนงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเกษตร  มีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชน และ
หมู่บ้านในพ้ืนที่ เช่น ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการเกษตรและชลประทาน เช่น อ่างเก็บน้ า 
ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว ระบบชลประทาน โดยมุ่งเน้น ประโยชน์เพ่ือการเกษตร พัฒนาและปรับปรุง
สาธารณูปการที่สามารถเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรในท้องถิ่น  เพ่ือ
ประสิทธิภาพการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า 



๒๑๗ 
 

๖) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  มีการจัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือ 
เป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแล
ตนเอง พัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด  

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามระบบ
ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงทีถู่กต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือ
นโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงข้อมูลสรุปกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒ ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ ร้อยละ 

๒ ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๒ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕, 

๑๖,๑๘,๑๙,๒๑,๒๒,๒๔,๒๕,๒๗,๒๘, 
๓๐ 

๗๓.๓๓ 

๑) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ จากระบบ
ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๕ ๑,๓,๔,๖,๗,๑๐,๑๒,๑๔,๑๕,๑๘,๒๑, 
๒๔,๒๗,๒๘,๓๐ 

๕๐ 

๒) การให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการสร้าง
ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๐ ๓,๔,๗,๑๐,๑๓,๑๔,๑๕,๑๘,๒๕,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๓) การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมสร้างระบบ
ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๐ ๒,๔,๖,๑๑,๑๔,๑๘,๑๙,๒๑,๒๔,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๔) การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์ งาน
ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๐ ๒,๓,๔,๗,๑๐,๑๓,๑๖,๒๒,๒๔,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๕) การส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนา เช่น 
การอุปสมบท การถือศีลปฏิบัติธรรม  

๙ ๒,๔,๗,๑๐,๑๕,๑๖,๒๒,๒๕,๒๘ ๓๐ 

๖) การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

๙ ๒,๔,๗,๑๐,๑๕,๑๖,๒๒,๒๕,๒๘ ๓๐ 

๗) ปัญหาและอุปสรรค ในการสร้างระบบ
ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากภาครัฐ
อื่น หรือ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  

๕ ๑,๗,๑๐,๒๒ ๑๓.๓๓ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๑ อธิบายได้ว่า กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ตอนล่าง ข้อ ๒ ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ ของผู้ให้ข้อมูล 

  



๒๑๘ 
 

ข้อ ๓ รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตาม
หลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ตอนล่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็น
สอดคล้องกัน ดังนี้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง และต ารวจด าเนินการโครงการสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม โดยด าเนินการตามแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ ดังนี้ (๑) การสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การจัดการสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง (๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา (๓) 
การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม และมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (๔) สนับสนุนการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณีของตนเองอย่าง
เต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และการไม่รบกวนสิทธิ เสรีภาพ และความเชื่อของบุคคลอ่ืน๓๑๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
รวมใจเพ่ือสร้างความสามัคคีของประชาชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อชาติ 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมความสามัคคีทุกหมู่เหล่า ทุกชนชั้น ให้ท ากิจกรรมร่วมกัน๓๒๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่าง
ประเพณีวัฒนธรรม โดยการรวมกลุ่มที่หลากหลายเข้าด้วยกัน๓๒๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ
ฝ่ายปกครอง และต ารวจ ด าเนินการโครงการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยด า เนินการ ดังนี้ 
(๑) การให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่าเทียมกัน (๒) การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุม เพ่ือขยายความคุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่
สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ (๓) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากการรวมกลุ่มทางประเพณี วัฒนธรรมโดยเสรี (๔) จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร๓๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม รวมใจเพ่ือสร้างความสามัคคีของประชาชน  สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สนับสนุนการอบรมปลูกฝังนิสัยสร้างความรู้
ความเข้าใจในการสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และ
ให้กับประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน โดยใช้แนวทางสอบถามความคิดเห็นประชาชน๓๒๓ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งชุมชน เพ่ือสร้างความ
                                                 

๓๑๙ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๒๐ สัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๒๑ สัมภาษณ์ นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัด 
ราชบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๓๒๒ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๒๓ สัมภาษณ์ นายวิศิษฎ์ บัวแพง, เลขานุการเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,  
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๙ 
 

สามัคคีของชุมชน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แนะน า
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านพ้ืนที่ ประเพณี และวัฒนธรรมแก่ประชาชนต่างถิ่น มีการจัดงบประมาณสนับสนุน
เพ่ือน าวัฒนธรรม มาเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น๓๒๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
เพ่ือสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยการก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
และเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ 
กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดสวัสดิการใน
ภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี รวมทั้งให้กระบวนการยุติธรรม ระบบกฎหมายปกติ
สามารถด าเนินการได้โดยได้รับความเชื่อถือไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกัน
และกัน๓๒๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม รวมใจเพ่ือ
สร้างความสามัคคีของประชาชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นอ่ืนๆ ตามช่วงเวลา๓๒๖ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม รวมใจเพ่ือสร้างความสามัคคีของ
ประชาชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมมีการจัด
เจ้าหน้าที่ ไปร่วมงาน ร่วมกิจกรรมที่ประชาชนจัดขึ้น เพ่ือกระชับความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์๓๒๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินโครงการรู้รักรู้สามัคคี โดยจัดอบรมเพ่ือชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานสร้างความรู้รัก ความสามัคคีให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น๓๒๘ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม รวมใจเพ่ือสร้างความสามัคคีของ
ประชาชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และมีการ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน และสื่อออนไลน์ต่างๆ๓๒๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งชุมชน เพ่ือสร้างความสามัคคีของชุมชน 
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร  และสนับสนุนระบบความยุติธรรมที่มี
ต ารวจ อัยการ ศาล ตามล าดับ๓๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการ

                                                 
๓๒๔ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒๕ สัมภาษณ์ นายขจร ทองดี, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒๖ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม,  

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒๗ สัมภาษณ์ นายสุนทร แก้วพิจิตร, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒๘ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒๙ สัมภาษณ ์จ่าเอกสละ เจริญผล, ปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๓๐ สัมภาษณ์ นางอรุณี แก้วชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๐ 
 

รวมกลุ่ม รวมใจเพ่ือสร้างความสามัคคีของประชาชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อ
ชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สนับสนุนการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาสนับสนุนให้
ในหมู่บ้าน หรือชุมชน มีศูนย์ยุติธรรมไกล่เกลี่ยชุมชน ให้ประธานชุมชนด าเนินการในชุมชนอ านาจไกล่
เกลี่ยเบื้องต้น๓๓๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีศูนย์ยุติธรรมไกล่เกลี่ย ในหมู่บ้าน มี
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ดูแลด าเนินการปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์หมู่บ้านให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรมและตรวจสอบได้๓๓๒ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม รวมใจเพ่ือสร้างความสามัคคีของประชาชน  
สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ มีศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย จัดให้มีนิติกรดูแล ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ๓๓๓ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้
ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชน กลุ่ม
อาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 
ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และ
สถานศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษา ส าหรับประชาชน
ทุกระดับ และพัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรูปแบบการสร้างความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยการร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการ๓๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งชุมชน เพ่ือสร้างความสามัคคีของชุมชน 
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และสนับสนุนให้มีการไกล่เกลี่ย เจรจา
ประนีประนอม สร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยการร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการ๓๓๕  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการรวมกลุ่ ม รวมใจเพ่ือสร้างความ
สามัคคีของประชาชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
และร่วมกับฝ่ายปกครอง ต ารวจ หมู่บ้าน และชุมชน ร่วมกับเสริมสร้างความแข็งแรงในสุขภาพของ
ประชาชน โดยด าเนินการ พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านสร้า งเสริมสุขภาพ 
                                                 

๓๓๑ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๓๒ สัมภาษณ์ นางสาวจิราภรณ์ อินทรเรืองศรี, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๓๓ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๓๔ สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสมชาย อรุณแข, ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๓๕ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๑ 
 

ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชน
สามารถ เข้าถึงบริการได้สะดวกและทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแล
สุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนใน
ชุมชน จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกาย เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา ลานสุขภาพ และส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ ตลอดจนพัฒนาบุคคลตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จด้านกีฬาใน ชุมชน เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว เพ่ือให้เกิดความสามัคคีทุกหมู่เหล่า ทุกชนชั้น โ ดยให้ท า
กิจกรรมร่วมกัน๓๓๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม รวมใจ
เพ่ือสร้างความสามัคคีของประชาชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม และการออกข้อบังคับที่มีผลกระทบ ข้อบัญญัติส่วนใหญ่เป็นเรื่องทั่วๆ ไป 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีสอบถามความคิดเห็นประชาชน หรือท าเป็นประชาพิจารณ์เพ่ือ
หาทางออกที่ดีที่สุด หรือมีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด เมื่อมีเหตุขัดแย้งกันเน้นการไกล่เกลี่ย 
ใช้วิธีการพูดคุย ความสนิทสนมความคุ้นเคยถึงความถูกต้องเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจ เรา๓๓๗ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส โดยการรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นเพ่ือก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัย 
การยังชีพ การผลิต  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมส าหรับผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น ทางลาด
ส าหรับ ผู้พิการการรักษาพยาบาล ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
ท้องถิ่น ตามศักยภาพของ ชุมชน เพ่ือให้มีงานท า มีรายได้ พ่ึงพาตนเองได้๓๓๘ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม รวมใจเพ่ือสร้างความสามัคคีของประชาชน  
สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และมีกระบวนการ
เยียวยา บรรเทาความเสียหาย ความเดือดร้อน เพ่ือลดความขัดแย้งในหมู่ประชาชน หรือลดความ
ขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับประชาชน๓๓๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งชุมชน เพ่ือสร้างความสามัคคีของชุมชน จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และใช้หลักการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มในการแก้ปัญหาข้อ
พิพาท โดยให้มีทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เน้นความสามัคคีปรองดอง 
ความเสมอภาค๓๔๐ ประชาชนต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ไม่ค่อยมาท ากิจกรรมร่วมกัน และประเพณี 
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เป็นของไทยแท้ ขาดการเอาใจใส่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีอ านาจ
                                                 

๓๓๖ สัมภาษณ์ นางนารถประภา คงวาสน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๓๗ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๓๘ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ใจเพียร, รองปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๓๙ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๔๐ สัมภาษณ์ นางสาวปาริชาติ เจริญศิลป์, หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๒ 
 

เต็มที่ในการจัดการเกี่ยวกับหลักความยุติธรรม๓๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ด้านหลักกฎหมาย หลักการอ านวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และประชาชนต่างภาษา ต่าง
วัฒนธรรม ประชาชนมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีที่จัดขึ้นน้อย ๓๔๒ นักการเมืองที่มีนโยบาย
เอนเอียง เลือกปฏิบัติ ท าให้ขาดความสามัคคี และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความส าคัญ ไม่สนับสนุน
กิจกรรม และประชาชนไม่ยอมรับการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาให้จบได้จริง๓๔๓ การด าเนินการเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่สามารถแก้ปัญหา
ใหญ่ๆ ได้๓๔๔ มีนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซง ท าให้ความยุติธรรมเสียหาย ประชาชน
มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีที่จัดขึ้นน้อย๓๔๕ ประชาชนต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ไม่ค่อยมา
ท ากิจกรรมร่วมกัน การด าเนินการตามหลักทั่วไปเน้นผลทางกฎหมายที่เป็นการบังคับให้เป็นไปตาม
หลักกฎหมายเกินไป๓๔๖ การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต่าง
เชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม มักมีความเชื่อและการด ารงชีวิตที่แตกต่างกัน ท าให้มีความสามัคคี ความ
สมานฉันท์กันยาก๓๔๗ นักการเมืองที่มีนโยบายเอนเอียง เลือกปฏิบัติ ท าให้ขาดความสามัคคี และ
ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความส าคัญ ไม่สนับสนุนกิจกรรม ยังมีการปฏิบัติของคนต่างเชื้อชาติ ต่าง
ประเพณี ต่างวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจบ้าง ประชาชนมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
สามัคคีที่จัดขึ้นน้อย๓๔๘ ประชาชนต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ไม่ค่อยมาท ากิจกรรมร่วมกัน และขาด
งบประมาณ บุคลากรที่มีความเข้าใจในประเพณี วัฒนธรรมจริงๆ๓๔๙ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ไม่
สนับสนุนกิจกรรมในการด าเนินการของคนเชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของกลุ่มตัวเองนับถือ 
ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงทีถู่กต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง

                                                 
๓๔๑ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๒ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๓ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๔ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๕ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๖ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๗ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๘ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๔๙ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๓ 
 

ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย ๓๕๐ 

สรุปผลการสัมภาษณ์ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ กลยุทธ์ด้านรูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ ผู้วิจัย
สามารถน ามาวิเคราะห์สรุปแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 ๑) แผนงานเสริมสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ โครงการสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง และต ารวจ ด าเนินการโดยการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
จัดการสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสร้าง
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิม
ทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
 ๒) แผนงานเสริมสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ โครงการสร้างความเสมอภาค
และเท่าเทียม สนับสนุนการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณีของตนเองอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และการไม่รบกวนสิทธิ เสรีภาพ และความเชื่อของบุคคล ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
และบทบาทสตรี จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมงาน ร่วมกิจกรรมที่ประชาชนจัดขึ้น เพ่ือกระชับความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ 
 ๓) แผนงานเสริมสร้างความสามัคคีความสมานฉันท์ โครงการสร้างความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ มีการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานราก ให้การรวมกลุ่มทางประเพณี วัฒนธรรมโดยเสรี โดยการให้ความช่วยเหลือทางสังคม
แก่กลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุม เพ่ือ
ขยายความคุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้  
 ๔) แผนงานพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริม
การศึกษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ มีการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการทางศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ส าหรับประชาชนทุกระดับ และพัฒนาความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร แนะน าข้อมูลพ้ืนฐานด้านพ้ืนที่ 
ประเพณี และวัฒนธรรมแก่ประชาชนต่างถิ่น รวมทั้งให้กระบวนการยุติธรรม ระบบกฎหมายปกติ
สามารถด าเนินการโดยได้รับความเชื่อถือ ไม่ใช้กฎหมายในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน 
 ๕) แผนงานพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ที่ดีของชุมชน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เช่น จัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬา โครงการ
สร้างความรู้รักสามัคคี เพื่อพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือจากประชาชนใน
ชุมชนหมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน และให้มีการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งใช้
การสื่อสารมวลชนในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน จัดท าเวทีเสวนาร่วมกับประชาชนในแต่
ละหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี 
                                                 

๓๕๐ สัมภาษณ์ นายสุวรรณ หมื่นราษฎร์, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๔ 
 

 ๖) จัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น โดยการก าหนด
นโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ให้การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ  กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา 
สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม  

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามระบบ
ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงทีถู่กต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย  และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือ
นโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

ตารางที่ ๔.๑๒  แสดงข้อมูลสรุปกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร  
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ ร้อยละ 

๓ รูปแบบความสามัคคีท่ีมีเสถียรภาพ ๑๗ ๑,๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕, 
๑๖,๑๘,๑๙,๒๑,๒๒,๒๔,๒๕,๒๘ 

๕๖.๖๖ 

๑) การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมสร้ าง
รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ  

๑๐ ๑,๓,๕,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๒๒,๒๕,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๒) ให้ความรู้  ความเข้าใจ หลักการสร้าง
รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ  

๙ ๑,๔,๖,๑๐,๑๓,๑๕,๑๘,๑๙,๒๔ ๓๐ 

๓) การสร้างความสมานฉันท์ จากรูปแบบ
ความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ  

๘ ๒,๔,๙,๑๕,๑๖,๑๘,๒๔,๒๘ ๒๖.๖๖ 

๔) ใ ช้สื่ อสารมวลชนให้ เป็นกลไกในการ
สนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือ 

๘ ๓,๕,๙,๑๒,๑๓,๑๖,๒๒,๒๕ ๒๖.๖๖ 
 

๕) จั ดตั้ ง ศู นย์ ข้ อมู ลข่ า วสาร  เพื่ อ ช้ี แจ ง
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 

๗ ๑,๔,๑๐,๑๖,๒๒,๒๕,๒๘ ๒๓.๓๓ 

๖) จัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมการสร้าง 
ความสามัคคีที่มีเสถีรภาพ 

๗ ๑,๔,๙,๑๒,๑๔,๑๕,๒๕ ๒๓.๓๓ 

๗) ปัญหาและอุปสรรค ในการสร้างรูปแบบ
ความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ จากภาครัฐอื่น 
หรือ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  

๔ ๑,๔,๗,๑๖ ๑๓.๓๓ 
 

 

  จากตารางที่ ๔.๑๒ อธิบายได้ว่า กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ตอนล่าง ข้อ ๓ รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๑๗ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๖ ของผู้ให้ข้อมูล 



๒๒๕ 
 

ข้อ ๔ รูปแบบการปกครองท่ีมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตาม
หลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็น
สอดคล้องกัน ดังนี้  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครองมีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ชัดเจน และด าเนินการเพ่ือพัฒนารูปแบบการปกครองให้มีธรรมภิบาลต่อ
ประชาชน ตามแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ (๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและ
การให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และความคุ้มค่าในการปฏบัติภารกิจ ค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชน (๒) พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็น
ภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลัก
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของชุมชน (๓) จัดหา
เครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการเพ่ือเตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน๓๕๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปกครองที่มีธรรมภิบาล ตามแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่
เลือกปฏิบัติ และมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายมีนิติกรดูแลให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้
ความความยุติธรรม และจัดให้มีการประชาพิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ 
ข้อบังคับเสมอ๓๕๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตามแนวคิดการปกครองที่มีธรรมาภิบาล ดังนี้ (๑) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) อบรม 
แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ ความ
ช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน (๓) เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ และทัศนคติที่ดี
ของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการ ให้บริการประชาชนการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านในท้องถิ่นที่เป็น
ชนบท๓๕๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปกครองที่มีธรรมภิบาล ตามแนวคิดการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะบริการประชาชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ และมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายมีนิติกรดูแลให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้ความความยุติธรรม และจัดให้มีการประชาพิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็น
ประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับเสมอ๓๕๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณา

                                                 
๓๕๑ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๒ สัมภาษณ์ นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์ , รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จังหวัด 

ราชบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๓ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๔ สัมภาษณ์ นายวิศิษฎ์ บัวแพง, เลขานุการเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๖ 
 

การ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล พัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย
ของภาครัฐ๓๕๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปกครองที่มีธรรมภิบาล ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะบริการประชาชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ และจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
ดูแลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะในจุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา
อาชญากรรม หรือปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และจัดให้มีการบูรณาการตรวจสอบสถานบริการ ร้านค้า 
ร้านจ าหน่ายสุรา เพ่ือป้องกันเหตุด้วย๓๕๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง ต ารวจ  
จัดให้มีการฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร เพ่ือให้เข้ามาช่วยเหลืองานในด้านต่าง  ในหลาย
รูปแบบ เช่น โครงการอาสาสมัครพิทักความปลอดภัย อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีการอบรมให้ความรู้ และด าเนินการตามแนวทางการแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชน ดังนี้ (๑) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต ารวจบ้าน อาสาสมัคร
ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน (๒) 
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพ่ือป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชนอันเกี่ยวกับ
การละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายรวมถึงภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน (๓) สร้าง
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งและความสามัคคีของหมู่บ้าน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งชุมชน เพ่ือสร้าง
ความสามัคคีของชุมชน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร  และมีการจัด
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการติดตาม ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เพ่ือสร้างระบบการ
ถ่วงดุลอ านาจ๓๕๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ด้านกฎหมายมีนิติกรดูแลให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้ความความยุติธรรม  และจัดให้มีการประชา
พิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับเสมอ๓๕๘ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการจัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือน าวัฒนธรรม มาเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น๓๕๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยราชการอ่ืน ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรม

                                                 
๓๕๕ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๖ สัมภาษณ์ นายขจร ทองดี, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๗ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๘ สัมภาษณ์ นายสุนทร แก้วพิจิตร, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๕๙ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๗ 
 

ท้องถิ่นอ่ืนๆ ตามช่วงเวลา๓๖๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายมี
นิติกรดูแลให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้ความความยุติธรรม และจัดให้มีการประชาพิจารณ์ ส ารวจ
ความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับเสมอ และมีการส่งเสริมการสร้างความสามัคคี โดย
จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานประเพณี และจัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือความเข้าใจที่
ถูกต้อง๓๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดมารวบรวมไว้ที่ศูนย์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ ประชาชนเข้าตรวจดูไ ด้
โดยสะดวก เช่น ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานโครงการ และงบประมาณของหน่วยงาน
ของรัฐ สัญญาสัมปทาน เป็นต้น และให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน สารคดี องค์ความรู้ที่มี
ประโยชน์แก่ประชาชนยกเว้น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
หรือความมั่นคงของประเทศ  ในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้ความสะดวกแก่ประชาชน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล และให้บริการประชาชน ตลอดเวลา โดยมีรูปแบบการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารหลายช่องทาง 
เจ้าหน้าที่แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา๓๖๒

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การด าเนินการเกี่ยวกับความยุติธรรม โปร่งใสประชาชนสารถตรวจสอบการท างานได้ หลายช่องทาง 
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนดและ ส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งและความ
สามัคคีของหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา ความต้องการและก าหนด
นโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพ่ือความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชนมีการ
ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน โดยจัดให้มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
ใช้การประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน ทางเว็ปไซต์ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคี 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน๓๖๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้าง
ความปลอดภัยในพ้ืนที่โดยด าเนินการดังนี้ (๑) จัดให้มีการเฝ้าระวังสอดส่อง ดูแล ตรวจตรา และ
รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ส าคัญ (๒) จัดให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ไฟส่องสว่าง ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ตลอดจนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามทางร่วมทางแยก และ
จุดที่มีความเสี่ยง (๓) ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง และต ารวจ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความปลอดภัย (๔) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ด้านต่างๆ เพือ่ป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชนอันเกี่ยวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิด

                                                 
๓๖๐ สัมภาษณ์ นางอรุณี แก้วชอุ่ม, รองปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๑ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๒ สัมภาษณ์ นางสาวจิราภรณ์ อินทรเรืองศรี, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๓ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๘ 
 

กฎหมายรวมถึงภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งชุมชน เพ่ือสร้างความสามัคคีของชุมชน จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการติดตาม 
ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เพ่ือสร้างระบบการถ่วงดุลอ านาจ๓๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การปกครองที่มีธรรมภิบาล ตามแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ พร้อมที่จะบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ และมีรูปแบบ
การสื่อสารที่หลากหลาย มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี 
เปิดรับข้อมูลสองทาง และการท าประชาคมส ารวจความคิดเห็นประชาชน๓๖๕ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็นประชาชน โดยด าเนินการ ดังนี้ (๑) ส่งเสริม
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จากชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็น (๒) พัฒนารูปแบบการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น 
ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเว็ปไซต์ (๓) สนับสนุนการจัดให้มีการประชา
พิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเต็มที่  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา แก้ไขความบกพร่อง เยียวยาความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ตลอดจนมีการชี้แจงท าความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจ๓๖๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การด าเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ โดยด าเนินการตามขั้นตอน
การระงับเหตุภัยธรรมชาติ ดังนี้ (๑) จัดให้มีการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ตรวจตรา ภัยพิบัติ และภัย
ธรรมชาติในพ้ืนที่ ตลอดเวลา (๒) จัดให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยที่ทันสมัย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบ
การติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ตลอดจนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามทางร่วมทางแยก 
และจุดที่มีความเสี่ยง (๓) ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง และต ารวจ หน่วยงานราชการใน
พ้ืนที่ วัด โรงเรียน สถานศึกษา รวมทั้งภาคเอกชนเพ่ือบูรณาการความร่วมมือในการรักษาความ
ปลอดภัย ตลอดจนตรวจความพร้อมบุคลากร วัสดุ เครื่องมือ (๔) ติดตามตรวจสอบ ความเคลื่อนไหว
ของภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ จากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ (๕) จัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผนเผชิญภัยในหมู่บ้าน 
ชุมชน หรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เสมอ ๓๖๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการด้านการรักษาความ
สงบเรียบรอย โดยด าเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ (๑) 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข

                                                 
๓๖๔ สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสมชาย อรุณแข, ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๕ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๖ สัมภาษณ์ นางนารถประภา คงวาสน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖๗ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๒๙ 
 

ปัญหายาเสพติด เช่น โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน (๒) ก าหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ (๓) 
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา และประชาชน ในชุมชน 
หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา ความต้องการและก าหนดนโยบาย 
กฎระเบียบของ (๔) สร้างระบบการตรวจสอบผู้เสพยาเสพติด เพ่ือคัดกรองประชาชนผู้ติดยาเสพติด 
เพ่ือน าไปบ าบัด รักษา (๕) สร้างระบบการบ าบัด รักษา ผู้เสพยาเสพติด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพ
ติด ได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป๓๖๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการปกครองที่มีธรรมภิบาล ตามแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และมีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ  และไม่เลือกปฏิบัติ๓๖๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายมีนิติกรดูแลให้ ค าแนะน า 
ค าปรึกษา ให้ความความยุติธรรม และจัดให้มีการประชาพิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อน
การออกกฎ ข้อบังคับเสมอ และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เสริมสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งชุมชน 
เพ่ือสร้างความสามัคคีของชุมชน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และมี
การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการติดตาม ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เพ่ือสร้างระบบ
การถ่วงดุลอ านาจ๓๗๐ บุคลากร เจ้าหน้าที่บางนายขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการปกครอง 
หลักการสื่อสาร ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการปกครองตาม
หลักธรรมาภิบาลท าให้ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในหลายขั้นตอน๓๗๑ ประชาชนประชาชนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ หลักการปกครองที่มีธรรมาภิบาล ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการส่งเสริม
หลักปกครองที่มีธรรมาภิบาล และบุคลากร เจ้าหน้าที่บางนายขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ
ปกครอง หลักการสื่อสาร หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ถูกต้อง ซึ่งในบางกรณีท าให้เกิดการใช้
อ านาจ ใช้ดุลยพินิจเกินของเขต๓๗๒ นักการเมืองหรือผ็มีอิทธิพลแทรกแซงการปกครองท าให้เกิดความ
ไม่ยุติธรรม เอนเอียง และผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการบางนายไม่ยุติธรรม และมีการเปลี่ยน
นโยบายบ่อยๆ ท าให้ประชาชนบางส่วนที่ขาดศรัทธาต่อระบบการเมือง การปกครอง หรือบางกรณีที่
ขาดความเชื่อถือต่อบุคลากรภาครัฐเป็นบางนาย หรือต่อนักการเมือง จะให้ความส าคัญและ
ตอบสนองการด าเนินการจากภาครัฐน้อย ส่วนมากเชื่อพรรคพวกตัวเอง หรือเชื่อตามที่มีข่าวลือ๓๗๓ 
                                                 

๓๖๘ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ใจเพียร, รองปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๖๙ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๐ สัมภาษณ์ นางสาวปาริชาติ เจริญศิลป์, หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๑ สัมภาษณ์ นายสม เอี้ยวสุวรรณ, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, 
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๒ สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอ 
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๓ สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๓๐ 
 

ประชาชนประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หลักการปกครองที่มีธรรมาภิบาล ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมการส่งเสริมหลักปกครองที่มีธรรมาภิบาล และประชาชนบางส่วนยังแบ่งเป็น
ฝักฝ่าย พวกใครพวกมัน ไม่มีความสามัคคีเท่าที่ควร หรือยังยึดมั่นในระบบอุปถัมภ์๓๗๔ ประชาชน
ยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย๓๗๕ 
ประชาชนประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หลักการปกครองที่มีธรรมาภิบาล ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมการส่งเสริมหลักปกครองที่มีธรรมาภิบาล และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางนายปกปิดข้อมูลข่าวสาร หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนแก่ประชาชน๓๗๖ 
ปัญหาจากภาครัฐ และนักการเมืองที่ใช้นโยบายประชาชนิยม ท าให้ประชาชนขาดความกระตือรือร้น
ที่จะช่วยเหลือตัวเอง คอยแต่รอรับการช่วยเหลือ๓๗๗ นักการเมืองหรือผ็มีอิทธิพลแทรกแซงการ
ปกครองท าให้เกิดความไม่ยุติธรรม เอนเอียง และผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการบางนายไม่ยุติธรรม 
และมีการเปลี่ยนนโยบายบ่อยๆ รวมทั้งผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ไม่สนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมที่
ไม่ใช่ของกลุ่มตัวเองนับถือ๓๗๘ นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลแทรกแซงการปกครองท าให้เกิดความไม่
ยุติธรรม เอนเอียง และผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการบางนายไม่ยุติธรรม และมีการเปลี่ยนนโยบาย
บ่อยๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง หรือบางครั้งมีเจ้าหน้าที่
ที่ไม่มีความรู้มารับผิดชอบ๓๗๙

  ประชาชนประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หลักการปกครองที่มี
ธรรมาภิบาล ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการส่งเสริมหลักปกครองที่มีธรรมาภิบาล และ
ข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ เป็นการน าเสนอจากฝ่ายวิชาการที่ประชาชนเข้าใจยาก ๓๘๐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจเต็มที่ในการจัดการเกี่ยวกับหลักความยุติธรรม๓๘๑ ประชาชนไม่
ยอมรับการด าเนินการเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้จบได้จริง๓๘๒ ประชาชนประชาชนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ หลักการปกครองที่มีธรรมาภิบาล ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการ
                                                 

๓๗๔ สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๕ สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๖ สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๗ สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๘ สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสมชาย อรุณแข, ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๗๙ สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๘๐ สัมภาษณ์ นางนารถประภา คงวาสน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๘๑ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๓๘๒ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ใจเพียร, รองปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๓๑ 
 

ส่งเสริมหลักปกครองที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซง ท าให้ความ
ยุติธรรมเสียหาย๓๘๓  
 สรุปผลการสัมภาษณ์ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓ กลยุทธ์ด้านรูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล 
ผู้วิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์สรุปแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 ๑) แผนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน และด าเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการปกครองให้มีธรรมภิบาลต่อประชาชน ตาม
แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการให้บริการ
ประชาชน ค านึงถึงความต้องการของประชาชน พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดย
อาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 ๒) แผนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย มีนิติกรดูแลให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้ความความยุติธรรม  จัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดมารวบรวมไว้ที่ศูนย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก เช่น ข้อมูล ข่ าวสารเกี่ยวกับนโยบาย 
แผนงานโครงการ และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ สัญญาสัมปทาน เป็นต้น  และให้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน สารคดี องค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ประชาชน ยกเว้น ข้อมูล
ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือความมั่นคงของประเทศ   
 ๓) แผนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของท้องถิ่น จัดอบรม แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการเสริมสร้าง
จิตส านึก ขวัญก าลังใจ และทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการ ให้บริการประชาชน 

๔) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย และการจัดระเบียบสังคม โครงการพัฒนา
คุณภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดให้มีการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ตรวจตรา และรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ส าคัญ และจัดให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง 
ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ตลอดจนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามทางร่วมทางแยก และจุดที่มีความ
เสี่ยง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครต ารวจบ้านเพ่ือเฝ้าระวังและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

๕) แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย และการจัดระเบียบสังคม กิจกรรมส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม พัฒนารูปแบบการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเว็ปไซต์ สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออก
ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่อง
                                                 

๓๘๓ สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๒๓๒ 
 

ความเดือดร้อน เสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเต็มที่ มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน
การติดตาม ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เพ่ือสร้างระบบการถ่วงดุลอ านาจ เพ่ือพัฒนาความ
เข้มแข็งและความสามัคคีของหมู่บ้าน  
 ๖) สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร ให้บริการประชาชน ตลอดเวลา และ
เจ้าหน้าที่แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ 

๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตามระบบ
ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงทีถู่กต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ มากเกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อย  และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือ
นโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

ตารางที่ ๔.๑๓  แสดงข้อมูลสรุปกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร 
                    ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔ รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล 
 

ข้อ ประเด็น / ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนที่ ร้อยละ 

๔ รูปแบบการปกครองท่ีมีธรรมาภิบาล ๒๐ ๑,๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖, 
๑๘,๑๙,๒๑,๒๒,๒๔,๒๕,๒๗,๒๘ 

๖๖.๖๖ 

๑) การสร้างความสมานฉันท์ จากรูปแบบการ
ปกครองที่มีธรรมาภิบาล  

๑๑ ๑,๔,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๘,๒๑, 
๒๕,๒๘ 

๓๖.๖๖ 

๒) การให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักการสร้าง
รูปแบบการปกครองทีม่ีธรรมาภิบาล  

๑๐ ๒,๔,๖,๑๐,๑๒,๑๓,๑๙,๒๑,๒๕, 
๒๘ 

๓๓.๓๓ 

๓) การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณอย่าง
เสมอภาค เท่าเทียม 

๑๐ ๑,๔,๖,๙,๑๐,๑๕,๑๙,๒๑,๒๖,๒๘ ๓๓.๓๓ 

๔) การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมสร้างรูปแบบ
การปกครองที่มีธรรมาภิบาล  

๙ ๒,๖,๙,๑๐,๑๒,๑๘,๒๑,๒๒,๒๘ ๓๐ 

๕) การประชาพิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็น
ประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ  

๘ ๑,๔,๑๐,๑๖,๑๙,๒๑,๒๕,๒๘ ๒๖.๖๖ 
 

๖) การจัดอบรมสร้างความเข้าใจในระบบการ
ปกครอง และการตรวจสอบอ านาจรัฐ  

๘ ๒,๔,๖,๑๐,๑๓,๒๑,๒๕,๒๘ ๒๖.๖๖ 
 

๗) ปัญหาและอุปสรรค ในการสร้างรูปแบบการ
ปกครองที่มี ธ รรมาภิบาล  จากภาครั ฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน  

๖ ๑,๔,๗,๑๓,๑๖,๒๘ ๒๐ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๓ อธิบายได้ว่า กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ตอนล่าง ข้อ ๔ รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นสอดคล้องกัน จ านวน ๒๐ คน คิดเปน็ร้อยละ ๖๖.๖๖ ของผู้ให้ข้อมูล  

 



๒๓๓ 
 

๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
๔.๒.๑ การิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามตาม เพศ อายุ 

การศึกษา อายุ รายได้ และระยะเวลาการท างาน โดยแจกแจงตามความถี่ และค่าร้อยละ 

 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง จ านวน ๓๔๓ คน แยกตามเพศ สถานภาพ อายุ 
การศึกษา รายได้ และระยะเวลาการท างาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
 เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
๑๖๓ 
๑๘๐ 

 
๔๗.๕๒ 
๕๒.๔๘ 

รวม ๓๔๓ ๑๐๐ 
 สถานภาพ 
  โสด 
  สมรส 
  ม่าย / หย่า / แยกกันอยู่ 

 
๖๑ 

๒๒๐ 
๖๒ 

 
๑๗.๗๘ 
๖๔.๑๔ 
๑๘.๐๘ 

รวม ๓๔๓ ๑๐๐ 
 อาย ุ
   ต่ ากว่า ๒๕ ปี 
   ๒๕ – ๔๐ ปี 
   มากกว่า ๔๐ ปี 

 
๓๐ 

๑๖๖ 
๑๔๗ 

 
๘.๗๕ 

๔๘.๔๐ 
๔๒.๘๕ 

รวม ๓๔๓ ๑๐๐ 
 การศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   ปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี 

 
๑๒๗ 
๑๘๔ 
๓๒ 

 
๓๗.๐๓ 
๕๓.๖๔ 
๙.๓๓ 

รวม ๓๔๓ ๑๐๐ 
 รายได้ 
   ต่ ากว่า  ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๑๐,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท 
  สูงกว่า  ๒๕,๐๐๐ บาท   

 
๓๑ 

๑๙๕ 
๑๑๗ 

 
๙.๐๔ 

๕๖.๘๕ 
๓๔.๑๑ 

รวม ๓๔๓ ๑๐๐ 
 
 
 



๒๓๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

 ระยะเวลาการท างาน   
             ต่ ากว่า ๕ ปี    
                     ๕ – ๑๕ ปี 
             มากกว่า ๑๕ ปี 

 
๗๕ 

๑๘๕ 
๘๓ 

 
๒๑.๘๗ 
๕๓.๙๓ 
๒๔.๒๐ 

รวม ๓๔๓ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๘ 

และเป็นเพศชาย จ านวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๒ 
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อย

ละ ๖๔.๑๔ รองลงมาคือม่าย/หย่า/แยกกันอยู่ จ านวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ๑๘.๐๘ และ 
น้อยทีสุ่ดคือสมรส จ านวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๘ 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๕–๔๐ ปี จ านวน ๑๖๖ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๔๘.๔๐ รองลงมามีอายุมากกว่า ๔๐ ปี จ านวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕ และ 
น้อยที่สุดคือมีอายุต่ ากว่า ๒๕ ปี จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕   

การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๘๔ คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๕๓.๖๔ รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๓ 
และน้อยที่สุดคือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๓   

รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ๑๐,๐๐๐–๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๙๕คน 
คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๘๕ รองลงมาคือสูงกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็น ร้อยละ 
๓๔.๑๑ และน้อยที่สุดคือต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙.๐๔ 

ระยะเวลาการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างาน ๕–๑๕ ปี 
จ านวน ๑๘๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๓.๙๓ รองลงมาคือมากกว่า ๑๕ ปี จ านวน ๘๓ คน คิดเป็น  
ร้อยละ ๒๔.๒๐ และน้อยที่สุดคือต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๗๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๘๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

๔.๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงาน 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็น ข้าราชการ 
                    และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
                    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง โดยรวมและรายด้าน 

(n=๓๔๓) 

สภาพการด าเนินงานการเสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง ๓.๙๐ ๐.๕๑๐ มาก 
๒. การสรางสันติวัฒนธรรม ๔.๕๑ ๐.๒๕๐ มากที่สุด 
๓. การสื่อสารอย่างการุณยสาร ๔.๓๙ ๐.๓๐๙ มาก 
๔. ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ๓.๗๘ ๐.๒๘๗ มาก 

รวม ๔.๑๕ ๐.๒๕๑ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่าความคิดเห็น ข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อ 
สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง
ตอนล่าง โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๑๕ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความ
คิดเห็นต่อการสร้างความสมานฉันท์มากที่สุด คือด้านที่  ๒ การสรางสันติวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๕๑ รองลงมาคือด้านที่ ๓ การสื่อสารอย่างการุณยสาร อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๓๙ น้อยที่สุดคือด้านที่ ๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๓.๗๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

ตารางที่  ๔.๑๖  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็น 
                        ของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการด าเนินงานการ 
                        เสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
                     ข้อ ๑. การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง 

(n=๓๔๓) 

ข้อ ๑.การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านส่งเสริมการประกอบ

อาชีพ แบบพ่ึงพาตนเอง ท าเองใช้เอง 
๓.๙๓ ๐.๗๓๘ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนระบบ
สหกรณ์ เพ่ือการประกอบอาชีพ 

๓.๔๖ ๐.๗๖๗ ปานกลาง 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการจัดระบบ
การรักษาความปลอดภัยในชุมชน ด้วยตนเอง   

๓.๙๔ ๐.๗๐๓ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการจัดตลาด
นัดเพื่อการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า 

๔.๓๕ ๐.๔๙๗ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการออม
ทรัพย์ เพ่ือการประกอบอาชีพ 

๓.๘๐ ๐.๗๒๑ มาก 

รวม ๓.๙๐ ๐.๕๑๐ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อ
สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง
ตอนล่าง ข้อ ๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๓.๙๐ 
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นต่อการสร้างความสมานฉันท์มากที่สุดคือข้อที่ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการจัดตลาดนัดเพ่ือการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๓๕ รองลงมาคือ ข้อที่ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุน
การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 
๓.๙๔ น้อยที่สุดคือ ข้อที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนระบบสหกรณ์ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๓.๔๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 

ตารางที่  ๔ .๑๗  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็น 
       ของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่  ต่อสภาพการด าเนินงานการ 
       เสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
       ขัอ ๒ การสรางสันติวัฒนธรรม 

(n=๓๔๓) 

ข้อ ๒ การสรางสันติวัฒนธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านส่งเสริมการจัด

กิจกรรม เพ่ือสร้างความสามัคคี 
๔.๘๖ ๐.๓๔๔ มากที่สุด 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านส่งเสริมการพ่ึงพา 
ช่วยเหลือกันด้วยความเอ้ืออาทร  

๔.๕๗ ๐.๕๐๑ มากที่สุด 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการรณรงค์ 
การรวมกลุ่มเพื่อความสามัคคี 

๔.๓๗ ๐.๕๗๒ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนความเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

๔.๗๔ ๐.๔๔๗ มากที่สุด 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการเจรจา
ไกล่เกลี่ย  เพื่อลด ความขัดแย้ง 

๔.๐๑ ๐.๖๓๗ มาก 

รวม ๔.๕๑ ๐.๒๕๐ มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อ 
สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง
ตอนล่าง ข้อ ๒ การสรางสันติวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๕๑ พิจารณา
รายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นต่อการสร้างความสมานฉันท์มากที่สุดคือข้อที่ ๖ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างความสามัคคี อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) 
เท่ากับ ๔.๘๖ รองลงมาคือ ข้อที่ ๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนความเสมอภาค 
เท่าเทียมกัน ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย(  ) เท่ากับ ๔.๗๔ น้อยที่สุด
คือ ข้อที่ ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือลดความขัดแย้ง 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๐๑  
 
 
 
 
 

 
 

 
 



๒๓๘ 
 

ตารางที่  ๔ .๑๘  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็น 
       ของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่  ต่อสภาพการด าเนินงานการ 
       เสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
      ข้อ ๓ การสื่อสารอย่างการุณยสาร 

 (n=๓๔๓) 

ข้อ ๓ การสื่อสารอย่างการุณยสาร 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการประชาสัมพันธ์

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
๔.๖๓ ๐.๔๙๖ มากที่สุด 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารแก่ประชาชน อย่างตรงไปตรงมา 

๔.๐๙ ๐.๗๖๗ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการเปิดรับข้อมูล
สองทาง จากระบบแอพพลิเคชั่นแก่ประชาชน 

๔.๖๙ ๐.๔๘๔ มากที่สุด 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล ได้ทุกระบบ 

๔.๐๖ ๐.๗๑๙ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสร้างเครือข่ายชุมชน 
ด้วยการสัมมนากับประชาชน (ประชาคมหมู่บ้าน) 

๔.๕๐ ๐.๖๐๖ มากที่สุด 

รวม ๔.๓๙ ๐.๓๐๙ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อ
สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง
ตอนล่าง ข้อ ๓ การสื่อสารอย่างการุณยสาร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๓๙ พิจารณา
รายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นต่อการสร้างความสมานฉันท์มากที่สุดคือข้อที่ ๑๓ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่านมีการเปิดรับข้อมูลสองทาง จากระบบแอพพลิเคชั่นแก่ประชาชน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๖๙ รองลงมาคือ ข้อที่ ๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมี
การประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่ าเฉลี่ย (  ) 
เท่ากับ ๔.๖๓ น้อยที่สุดคือ ข้อที่ ๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถสอบถามข้อมูล ได้ทุกระบบ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๐๖  
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

ตารางที่  ๔ .๑๙  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็น 
       ของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่  ต่อสภาพการด าเนินงานการ 
       เสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
      ข้อ ๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

(n=๓๔๓) 

ข้อ ๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านปกครอง ควบคุม 

บริหารงานตามหลักกฎหมายที่ยุติธรรม 
๓.๕๕ ๐.๖๒๔ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

๓.๕๒ ๐.๖๓๐ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของท่านเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นก่อนออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

๓.๘๕ ๐.๗๓๑ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของท่านเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง 

๓.๘๑ ๐.๗๕๒ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑๗ ๐.๖๖๗ มาก 

รวม ๓.๗๘ ๐.๒๘๗ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อ 
สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง
ตอนล่าง ข้อ ๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๓.๗๘ พิจารณา
รายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นต่อการสร้างความสมานฉันท์มากที่สุดคือข้อที่ ๒๐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๑๗ รองลงมาคือ ข้อที่ ๑๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นก่อนออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๓.๘๕ น้อยที่สุดคือ ข้อที่ ๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๓.๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 



๒๔๐ 
 

๔.๒.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงาน 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

 

ตารางท่ี ๔.๒๐  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็นข้าราชการ  
                   และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่  ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์  

    ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง  
                   โดยรวมและรายด้าน 

(n=๓๔๓) 
องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ข้อที่ ๑ การสร้างหลักประกันชีวิต ๓.๙๗ ๐.๔๖๒ มาก 
๒. ข้อที่ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน ๔.๕๗ ๐.๒๖๓ มากที่สุด 
๓. ข้อที่ ๓ การสร้างหลักประกันครอบครัว ๔.๓๓ ๐.๓๓๒ มาก 
๔. ข้อที่ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม ๔.๑๕ ๐.๔๕๘ มาก 
๕. ข้อที่ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ ๔.๗๖ ๐.๒๒๕ มากที่สุด 

รวม ๔.๓๕ ๐.๒๔๕ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อ 
องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลางตอนล่าง โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๓๕ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มี
ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ มากที่สุด คือหลักศีล ๕ ข้อที่ ๕ การ
สร้างหลักประกันสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ๔.๗๖ รองลงมาคือหลักศีล ๕ 
ข้อที่ ๑ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๕๗ น้อยที่สุด
คือหลักศีล ๕ ข้อที่ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๑๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 
 

ตารางที่ ๔.๒๑ แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็นของ 
                       ข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความ 
                    สมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
                    ข้อที่ ๑ การสร้างหลักประกันชีวิต 

(n=๓๔๓) 

ข้อที่ ๑ การสร้างหลักประกันชีวิต 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านส่งเสริมกิจกรรม

คุ้มครองสิทธิ สาเหตุจากการถูก ฆ่า ทารุณกรรม ท าร้าย
ร่างกาย จิตใจ 

๔.๑๕ ๐.๗๔๖ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการ
ช่วยเหลือ หรือให้การพยาบาลแก่สิ่งมีชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บ
เสมอ 

๓.๔๗ ๐.๗๒๔ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมสุขภาพแข็งแรง หรือการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขอนามัยที่ดี 

๓.๙๒ ๐.๖๘๔ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนความเท่า
เทียม หรือวางตัวเป็นกลาง กรณีมีเหตุขัดแย้งระหว่าง
บุคคลเสมอ 

๔.๓๓ ๐.๕๐๑ มาก 

รวม ๓.๙๗ ๐.๔๒๖ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อ
องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลางตอนล่าง ข้อที่ ๑ การสร้างหลักประกันชีวิต อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๓.๙๗ 
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ มากที่สุด 
คือข้อที่ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนความเท่าเทียม หรือวางตัวเป็นกลาง กรณีมี
เหตุขัดแย้งระหว่างบุคคลเสมอ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๓๓ รองลงมาคือ ข้อที่ ๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านส่งเสริมกิจกรรมคุ้มครองสิทธิ สาเหตุจากการถูก ฆ่า ทารุณกรรม 
ท าร้ายร่างกาย จิตใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๑๕ น้อยที่สุดคือ ข้อที่ ๒ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการช่วยเหลือ หรือให้การพยาบาลแก่สิ่งมีชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บ
เสมอ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๓.๔๗ 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 

ตารางที่ ๔.๒๒ แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็นของ 
     ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความ 
    สมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
    ข้อที่ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน 

(n=๓๔๓) 

ข้อที่ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดส่งเสริมการจัดตั้ง

ต ารวจบ้านดูแลทรัพย์สินและป้องกันโจรภัย 
๔.๑๕ ๐.๖๖๔ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดกิจกรรมอบรม การ
เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย โดยการท าบัญชีครัวเรือน 

๔.๗๐ ๐.๕๓๗ มากที่สุด 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการประกอบ
อาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในหลักความ
ถูกต้อง 

๔.๗๘ ๐.๔๑๘ มากที่สุด 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการบริจาค
ทรัพย์สินส่วนตัวเพ่ือกิจกรรมส่วนรวม หรือกิจกรรมเพ่ือ
ความสามัคคี 

๔.๖๔ ๐.๔๖๘ มากที่สุด 

รวม ๔.๕๗ ๐.๒๖๓ มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อ
องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลางตอนล่าง ข้อที่ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 
๔.๕๗ พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ 
มากที่สุด คือข้อที่ ๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการประกอบอาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในหลักความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๗๘ 
รองลงมาคือ ข้อที่ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดกิจกรรมอบรม การเพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย โดยการท าบัญชีครัวเรือน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๗๐ น้อยที่สุดคือข้อ
ที่ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดส่งเสริมการจัดตั้งต ารวจบ้านดูแลทรัพย์สินและป้องกัน
โจรภัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๑๕ 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 
 

ตารางที่ ๔.๒๓  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็นของ 
      ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความ 
     สมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
     ข้อที่ ๓ การสร้างหลักประกันครอบครัว 

(n=๓๔๓) 

ข้อที่ ๓ การสร้างหลักประกันครอบครัว 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนกิจกรรมที่

ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น หรือกิจกรรมสร้างความปรองดอง
ในครอบครัว 

๔.๕๙ ๐.๕๐๙ มากที่สุด 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการมี     
    ความจริงใจ ซื่อสัตย์ ให้เกียรติต่อสามี-ภรรยา เสมอ 

๔.๐๖ ๐.๗๕๐ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการจัด 
    กิจกรรมอบรมเพศศึกษา และเยาวชนวัยเจริญพันธ์ 

๔.๖๐ ๐.๕๒๐ มากที่สุด 

๔. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการ 
เลี้ยงดู อุปการะ ดูแล เอาใจใส่ครอบครัวอย่างดี หรือ   

    พอสมควรตามอัตภาพ 
๔.๐๖ ๐.๗๑๓ มาก 

รวม ๔.๓๓ ๐.๓๓๒ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อ
องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลางตอนล่าง ข้อที่ ๓ การสร้างหลักประกันครอบครัว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๓๓ 
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ มากที่สุด 
คือข้อที่ ๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมเพศศึกษา และ
เยาวชนวัยเจริญพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๖๐ รองลงมาคือ ข้อที่ ๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น หรือกิจกรรมสร้างความ
ปรองดองในครอบครัว อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๕๙ น้อยที่สุดมี ๒ ข้อคือ ข้อที่ 
๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ ยกย่องและให้เกียรติต่อ
สามี-ภรรยา เสมอ และข้อที่ ๑๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการเลี้ยงดู อุปการะ 
ดูแล เอาใจใส่ครอบครัวอย่างดี หรือพอสมควรตามอัตภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 
๔.๐๖ 
 

 
 
 
 



๒๔๔ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็นของ 
     ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความ 
     สมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
     ข้อที่ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม 

(n=๓๔๓) 

ข้อที่ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการเป็น 

คนรักษาสัจจะ ยึดมั่น ในค าพูด หรือค าสัญญาของตัวเอง 
๔.๒๗ ๐.๗๗๗ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนกิจกรรม 
      การให้รางวัลการเป็นคนรักษาสัจจะ ยึดมั่นในค าพูด  

๔.๑๖ ๐.๗๓๑ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการเป็น 
      คนที่มีวาจาไพเราะนุ่มนวล และยกย่องให้เกียรติผู้อื่นเสมอ 

๔.๔๑ ๐.๗๐๓ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านส่งเสริมกิจกรรมการ
แข่งขันทางทักษะการพูด เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การ
อภิปราย   

๓.๗๔ ๐.๘๔๔ มาก 

รวม ๔.๑๕ ๐.๔๕๘ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อ
องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลางตอนล่าง ข้อที่ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๑๕ 
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ มากที่สุด 
คือข้อที่ ๑๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการเป็นคนที่มีวาจาไพเราะนุ่มนวล และ
ยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืนเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๔๑ รองลงมาคือ ข้อที่ ๑๓ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการเป็นคนรักษาสัจจะ ยึดมั่นในค าพูด หรือค าสัญญา
ของตัวเอง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๒๗ น้อยที่สุดคือข้อที่ ๑๖ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทางทักษะการพูด เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การอภิปราย 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๓.๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 
 

ตารางที่ ๔.๒๕  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคิดเห็นของ 
      ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบการเสริมสร้างความ 
     สมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
     ข้อที่ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ 

(n=๓๔๓) 

ข้อที่ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดกิจกรรมลด ละ เลิก 

การดื่มสุรา ของมึนเมา และสิ่งเสพติดให้โทษ 
๔.๘๒ ๐.๓๘๘ มากที่สุด 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน จัดกิจกรรม  
การรณรงค์ต่อต้านอบายมุข และสิ่งเสพติดให้โทษ 

๔.๗๐ ๐.๔๖๐ มากที่สุด 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการลงโทษ 
ผู้กระท าผิดจากการดื่มสุรา ของมึนเมา หรือ อบายมุข 

๔.๗๙ ๐.๔๑๐ มากที่สุด 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านส่งเสริมกิจกรรม 
      งานประเพณี งานนันทนาการ ที่ไม่ใช้สุรา ของมึนเมา  
      หรืออบายมุข 

๔.๗๕ ๐.๔๓๔ มากที่สุด 

รวม ๔.๗๖ ๐.๒๒๕ มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อ
องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
กลางตอนล่าง ข้อที่ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 
๔.๗๗ พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ 
มากที่สุด คือข้อที่ ๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดกิจกรรมลด ละ เลิก การดื่มสุรา ของ
มึนเมา และสิ่งเสพติดให้โทษ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๘๒ รองลงมาคือ ข้อที่ 
๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการลงโทษ ผู้กระท าผิดจากการดื่มสุรา ของมึนเมา 
หรืออบายมุข อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ ๔.๗๙ น้อยที่สุดคือข้อที่ ๑๘ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านอบายมุข และสิ่งเสพติดให้โทษ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ ๔.๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์แผนงานพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ แผนงานพัฒนาท้องถิ่นใน “กลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ แผนงานพัฒนาท้องถิ่นในกลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ 

๑) จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕  
๓) ประชุม/พบปะแลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซ่ึงกันและกัน  
๔) จัดเทศนาธรรมเน้นประโยชน์การรักษาศีล ๕ 
๕) ให้โรงเรียนจัดไหว้พระสวดมนต์ การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ สมาทานศีล๕ หน้าเสาธงทุกวัน  
๖) เชิญชวนผ่านสื่อต่างๆ อาทิ วิทยุชุมชนสิ่งพิมพ์ วารสาร 
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  
๗) รณรงค์ในสถานที่ท าางาน/สถานศึกษาเช่น โรงงาน 
โรงพยาบาล โรงเรียน  
 

๑) เชิญชวนประชาชนให้ร่วมกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆอาทิ 
วิทยุชุมชน/เคเบิลทีวี /หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น/สิ่งพิมพ์
วารสาร หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ของหน่วยงาน 
๒) รณรงค์ผ่านกิจกรรมและโครงการของกระทรวงต่างๆ 
(จะมีใบสมัครพร้อมให้ผู้สนใจสมัครเป็น “ผู้อุปสมบทหมู่” 
“ผู้บรรพชาภาคฤดูร้อน”) 
๓) ปลูกจิตส านกึการสืบทอดพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในระดับครอบครัว ระดบัชุมชน ระดับ
สังคม และระดับประเทศชาติ  
 

๑) สร้างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน หมู่บา้น โดยใชว้ัด 
สถานศึกษา พิพธิภัณฑ์  
๒) จัดการเรียนการสอน หัตถกรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ 
๓) สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปญัญาท้องถิ่น 
๔) ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้าง
กลุ่มกิจกรรมการพัฒนาและสร้างสรรค์ งานหัตถกรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ 
๕) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานหัตถกรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย  
 

๑) ปลูกจิตส านกึการอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับ
ครอบครัว ให้เด็กและเยาวชนในชุมชน สถาบันการศึกษา  
๒) รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกาย ดนตรีพื้นบ้าน 
รวมถึงการอนุรักษ์ดา้นสถาปัตยกรรม ดา้นศิลปะ  
๓) ส่งเสริมชุมชนในการจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่ม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรม จรยิธรรม  
๔) ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี
ของชนเผ่าในท้องถิ่น รวมถึง กจิกรรมทางศาสนา  
๕) เฝ้าระวังและปอ้งกันผลกระทบจากการเข้ามาของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่กระทบต่อชุมชน 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชาวประชาเป็นสขุ โครงการอุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณฤดูร้อน 

๑. แผนงานพัฒนาการสืบทอดพุทธศาสนา 

โครงการสร้างเครือข่ายการสร้างหัตถกรรม 
และภูมปิัญญาท้องถิ่น   

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

๒. แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตาม
วงศ์ตระกูล และร าลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชน  
๒) อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  
๓) อบรมให้ความรูแ้ก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลกัศาสนา
พุทธ เพื่อเป็นตวัแทนประชาสัมพันธ์บุคคลต่างศาสนาที่
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา มาประกาศตนเป็นชาวพุทธ 
และประกอบพิธแีสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

๑) ส่งเสริมการเรียนรู้หลักพุทธศานา ให้นักเรียน 
นักศึกษา ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม 
๒)  สร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ และน าไปเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
 ๓) จัดให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้ทดสอบความรู้ และประเมินผลผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด และมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๔) เพื่อฝึกเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ให้มีความ
สามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ 
 

โครงการเยาวชนพุทธมามกะ โครงการธรรมศึกษาในสถานศกึษา 



๒๔๗ 
 

๔.๓.๒ แผนงานพัฒนาท้องถิ่นใน “กลยุทธ์ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ แผนงานพัฒนาท้องถิ่นในกลยุทธ์ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

๑) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการ
ผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนน์
สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสาน
กับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชน  
๒) รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
ในชุมชน เพื่อการบริโภคและ การผลิตเพื่อจ าหน่าย  
๓) รณรงค์และส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
 

๑) จัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน โดย
ค านึงถึงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น  
๒) เผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มประชาคม  
๓) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
หัตถกรรม วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรม SMEs  
๔) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
ต่างๆ ตลอดจนหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน  

๑) พัฒนาและปรับปรุ งสาธารณูปโภคที่ เกี่ ย วกับ
การเกษตรและชลประทาน เช่น อ่างเก็บน้ า  
ฝายชะลอน้ า โดยมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการเกษตร  
๒) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการทีส่ามารถเพิ่ม
ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรใน
ท้องถิ่น  เพื่อประสิทธิภาพการผลิตและลดค่าใช้จ่ายใน
การกระจายสินค้า  
๓) จัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย การก่อสร้างโรงสี
ชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย ์ห้องเย็น ลานตากพืชผลการเกษตร 
 

๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
๒) จัดท าผังเมือง ผังชุมชน เพื่อก าหนดนโยบายและ
ควบคุมการใช้ประโยชนน์ อาคาร บา้นเรือน เพื่อให้
ท้องถิ่นมีการพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง  
๓) ศึกษาและผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะ
และขนส่งมวลชนในท้องถิ่นที่ เหมาะสม สะดวกและทั่วถึง 
เพื่อลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล สามารถเชื่อมโยงกับ 
ท้องถิ่นอื่น และมีมาตรฐานเพื่อ 

โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  
และเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑. แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร โครงการพัฒนาการบริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๒. แผนงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์ โดยการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน  
๒) สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเท่ียว  
๓) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ  
๔) สนับสนุนให้เกิดชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จใน
การพัฒนาการท่องเท่ียว ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
และเป็นต้นแบบในการขยายผลความส าเร็จไปสู่ชุมชนอื่น  
 

๑) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกัน
ในลักษณะเครือข่ายและ แสวงหาโอกาสทางการตลาด
ใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
๒) เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนใน
ท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงกฎระเบียบ ลดข้อจ ากัดต่างๆ   
๓) ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ การขยาย
ธุรกิจบนพื้นฐานของความเข้าใจและความพร้อมของ
ชุมชน ลดส่ิงจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็ง
ก าไร ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 
 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุน 



๒๔๘ 
 

๔.๓.๓ แผนงานพัฒนาท้องถิ่นใน “กลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ แผนงานพัฒนาท้องถิ่นในกลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ 

๑) การสร้างความมั่นคงให้ทุกคนในสังคมไทย คู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเท่าเทียม 
๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วน  
๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่ม
ทางเลือกการใช้ชีวติในสังคม ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  
๔) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่า
ร่วม และตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม  และ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 
 

๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม  
๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
๓) สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอื้อต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม สถาบัน
ครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน  
๕) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุน
การพัฒนา 
 

๑) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย 
๒) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชน  
๓) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการ
ทางศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ส าหรับประชาชนทุกระดับ และพัฒนาความ
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

๑) พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้าน
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟู
สมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแล
สุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัด กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน  
๓) จัดให้มีพื้นที่ส าหรับออกก าลังกาย เช่น สนามกีฬา 
ลานกีฬา ลานสุขภาพ และส่งเสริม  กิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ ตลอดจนพัฒนาบุคคลตัวอย่าง 
 

โครงการสร้างความเป็นธรรมในสังคม โครงการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

๑. แผนงานเสริมสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ 

โครงการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 

๒. แผนงานพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

๑) จัดอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสร้างความ
รักความสามัคคีให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ และสามารถน าความรู้ความเข้าใจไป
เผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่ประชาชน 
๒) จัดท าเวทีเสวนาร่วมกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ให้สามารถน าความรู้ความ
เข้าใจ ไปเผยแพร่และต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไป 
๓) จัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนา
เครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือจาก
ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน  
 

๑) การให้ความช่วยเหลือประชากรอย่างเท่าเทียมกัน  
๒) การพัฒนาความคุ้มครองทางสังคมและการจัด
สวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้  
๓) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานราก 
๔) การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่  
๕) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ 
๖) กระจายการให้บริการภาครัฐให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
๗) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีใน
ระดับการบริหารและการตัดสินใจ 
๘) ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรม
ให้เข้มแข็ง เท่ียงตรง เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
 

โครงการสร้างความรักความสามัคคี 

 

โครงการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์

 



๒๔๙ 
 

๔.๓.๔ แผนงานพัฒนาท้องถิ่นใน “กลยุทธ์รูปแบบการปกครองท่ีมีธรรมาภิบาล” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ แผนงานพัฒนาท้องถิ่นในกลยุทธ์รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล 

๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการให้บริการ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า  
๒) พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดย
อาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลง ความร่วมมือ 
และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม  
๓) จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น  
๒) อบรม แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่
บุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถ ความช านาญใน
การปฏิบัติงานให้บริการประชาชน 
๓) เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ และทัศนคติที่ดีของ
บุคลากรทุกระดับในการให้บริการประชาชน 
 

๑) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน 
อาสาสมัครต ารวจบ้านเพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน   
๒) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อ
ป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับการ
ละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย 
๓) สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งและความสามัคคีของหมู่บ้าน  
 
 
 

๑) ส่งเสริมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จาก
ชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้มี 
ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น  
๒) พัฒนารูปแบบการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนใน
หลายรูปแบบ เช่น ติดต้ังกล่องรับฟัง 
ความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเว็ปไซต ์
๓) สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพื่อหาทาง
ออกร่วมกัน 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

๑. แผนงานหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

โครงการอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อย โครงการส ารวจความคิดเห็นประชาชน   

๓. แผนงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๑) จัดให้มีการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ตรวจตรา และ
รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่
ส าคัญ  
๒) จัดให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ให้
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ตลอดจนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ตามทางร่วมทางแยก และจุดที่มีความเส่ียง 
๓) ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง และต ารวจ เพื่อ
บูรณาการความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัย 
๔) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อ
ป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับการ
ละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายรวมถงึภัยจาก
อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน  
 

๑) บูรณาการความร่วมมือกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ ไขปัญหายา เสพติด  เช่น  โรง เรียน  วัด  องค์กร
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ  
๒) ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
๓) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชนในสถานศึกษา และประชาชน ในชุมชน หมู่บ้าน  
๔) สร้างระบบการตรวจสอบผู้เสพยาเสพติด เพื่อคัดกรอง
ประชาชนผู้ติดยาเสพติด เพื่อน าไปบ าบัด รักษา และให้
ประชาชนระมัดระวังภัยอันอาจจะเกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง  
๕) สร้างระบบการบ าบัด รักษา ผู้เสพยาเสพติด เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ติดยาเสพติด ได้มีโอกาส 
กลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป   
 

 โครงการรักษาความสงบและความปลอดภัย 
๔.๒.๑ โครงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
สร้างความปลอดภัย  

๑) ส่งเสริมให้มี
ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
อ า ส า ส มั ค ร ชุ ม ช น 
อาสาสมัครต ารวจบ้าน
เพ่ือเฝ้าระวังและ 

รั กษาความสงบเรี ยบร้ อยของชุ มชน 
  

๒ )  ร ณ ร ง ค์ 
ประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรม
ด้านต่างๆ เ พ่ือ
ป้องกันภัยต่างๆ 
ที่ อ า จ เ กิ ด ใ น
ชุมชน  

อันเกี่ยวกับการละเมิดและการประกอบ
อาชีพที่ผิดกฎหมายรวมถึงภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรบนท้องถนน  

๓) สร้างกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี
ส่ ว น ร่ ว ม  เ พ่ื อ
พั ฒ น า ค ว า ม
เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ
ความสามัคคีของ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๒. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบสังคม   



๒๕๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๖ อธิบาย “กลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ” 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
๑ ๑. พัฒนาการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑) หมู่บ้านรักษาศีล ๕  
ชาวประชาเป็นสุข 

๑) จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาศีล ๕  
๒) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมการรักษาศีล ๕  
๓) ประชุม/พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้
ก าลังใจซึ่งกันและกัน  
๔) จัดเทศนาธรรม เน้นประโยชน์การ
รักษาศีล ๕ 
๕) จัดไหว้พระสวดมนต์ แสดงตนเป็น
พุทธมามกะ สมาทานศีล ๕  

๒) อุปสมบทหมู่/บรรพชา
สามเณภาคฤดูร้อน 

๑) เชิญชวนประชาชนให้ร่วมกิจกรรม
ผ่านสื่อต่างๆ  
๒) ปลูกจิตส านึกการสืบทอดพุทธศาสนา
ของพุทธศาสนิกชนในระดับครอบครัว 
ร ะ ดั บ ชุ ม ช น  ร ะ ดั บ สั ง ค ม  แ ล ะ
ระดับประเทศชาติ  

๓) เยาวชนพุทธมามกะ 
 

๑) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความ
เป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล  
๒) อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มี
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  
๓) ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเป็น
ตัวแทนประชาสัมพันธ์บุคคลที่เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา ประกอบพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ  

๔) ธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา 

๑) ส่งเสริมการเรียนรู้หลักพุทธศานา ให้
นักเรียน นักศึกษา  
๒) สร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนา 
และน าไปเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
๓) จัดให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
ทดสอบความรู้ และประเมินผล 
๔) ให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ให้
มีความสามัคคีการท างานเป็นหมู่คณะ 

๒. พัฒนาองค์ความรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) การสร้างผลงานด้าน
หัตถกรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

๑) ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์หัตถกรรม
พื้นบ้านและภมูิปัญญาท้องถิ่น  
๒) สร้างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยใช้
วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์  
๓) จัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน 

 



๒๕๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๖ อธิบาย “กลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ” (ต่อ) 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
   ๔) สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิ

ปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
๕) ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมการพัฒนา
และสร้างสรรค์ งานศิลปะ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสาขาต่างๆ 

๒) อนุรักษ์และส่ง เสริม 
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๑) ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นในระดับครอบครัว  
๒) รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกาย 
ดนตรีพื้นบ้าน อนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรม 
หรือก่อสร้างคงเอกลักษณท์างด้านศิลปะ  
๓) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรม 
จริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา   
๔) ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าในท้องถิ่น  
๕) เฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจาก
การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗ อธิบาย “กลยุทธ์ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
๒ ๑. พัฒนาเศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยว 
 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

(๑) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อ
เป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชนน์สูงสุด โดยใช้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒ )  จั ดฝึกอบรม ส่ ง เสริมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดย
ค านึงถึง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีใน
ท้องถิ่น ตามศักยภาพของแต่ละะท้องถิ่น  
(๓) รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยในชุมชน เพื่อการบริโภค
และ การผลิตเพื่อจ าหน่าย  
(๔) รณรงค์และส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้
ก า ร ใ ช้ เทค โน โลยี ที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพการผลิต สินค้าการเกษตร 
(๕ )  รณรงค์ และส่ ง เ ส ริ มพัฒนาการ
แลกเปลี่ยนสินค้าโดยด าเนินการในรูปแบบ
ตลาดนัดสินค้าการเกษตร 

๒) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
และเพ่ิมศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 

(๑ )  จั ดฝึกอบรม ส่ ง เสริมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดย
ค านึงถึง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีใน
ท้องถิ่น ตามศักยภาพของแต่ละะท้องถิ่น  
(๒) เผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม และจัดท า
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(๓) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรม วิสาหกิจชุมชน 
และ อุตสาหกรรม SMEs โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากร  
(๔) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนหน่วยงาน 
ภาครัฐ และเอกชน ให้ ชุมชนสามารถ
รวมกลุ่ม   
(๕) ต่อยอดองค์ความรู้และน าเทคโนโลยี
ระบบบริหาร จัดการและควบคุมการผลิต
มาใช้เพื่อลดต้นทุน เพื่มคุณภาพและมูลค่า
ของสินค้า/บริการ  

 
 



๒๕๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗ อธิบาย “กลยุทธ์ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง” (ต่อ) 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
  ๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 

(๑)ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่
สอดคล้องกับวิถี ชีวิต ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์  
(๒) สร้างการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
ท้องถิ่น ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
(๓ )  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม
ทางการท่องเที่ ยวให้ เป็นที่ รู้ จั กทั้ ง ใน
ระดับประเทศ และต่างประเทศ  
(๔)  สนับสนุนให้ เกิด ชุมชนตัวอย่ างที่
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
และเป็นต้นแบบ  

๔) ส่งเสริมการค้าการ
ลงทุน  
 

(๑) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและ 
แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
(๒) เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื้อ
ต่อการค้าการลงทุนในท้องถิ่น โดยบูรณา
การระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุง
กฎระเบียบ ลดข้อจ ากั ดต่ า งๆ   เพื่ อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและ มี
ประสิทธิภาพ  
(๓) ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชน
เศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบนพื้นฐานของ
ความเข้าใจและความพร้อมของชุมชน ลด
สิ่ งจู ง ใจต่อกิ จกรรมทาง เศรษฐกิจใน
ลักษณะเก็งก าไร ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทาง
เศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

 ๒. พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑) พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเกษตร 
 

(๑) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวกับการเกษตรและชลประทาน เช่น 
อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว คู คลอง 
หนอง บึง พื้นที่แก้มลิง ระบบชลประทาน 
โดยมุ่งเน้น ประโยชน์เพื่อการเกษตร  

 



๒๕๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗ อธิบาย “กลยุทธ์ระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง” (ต่อ) 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 ๒. พัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน 
๑) พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเกษตร 
 

 (๒) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการที่
สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ เกษตรกรในท้องถิ่น  เพื่อ
ประสิทธิภาพการผลิตและลดค่าใช้จ่ายใน
การกระจายสินค้า  
(๓) จัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย การ
ก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ ห้องเย็น 
ลานตากพืชผลการเกษตร 

 ๒) พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการคมนาคม
ขนส่ง 
 

(๑) พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและ
ขนส่ง เช่น ถนน สะพาน ขยายผิวหน้าถนน 
บ า รุ ง รั ก ษ า พื้ น ผิ ว ถน น ที่ เ ห ม า ะ ส ม 
ตอบสนองความต้องการและความจ าาเป็น
ของคนในท้องถิ่น  
(๒) ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี  มี
ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง
สินค้า เชน่ ป้ายเส้นทาง ไฟสัญญาณจราจร 
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก จัดเส้นทางที่
ปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน  
(๓) พัฒนาและปรับปรุงถนนที่เช่ือมโยง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ 
ท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘ อธิบาย “กลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ” 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
๓ ๑. เสริมสร้างความ

สามัคคี ความ
สมานฉันท์ 
 

๑) สร้างความเป็นธรรมใน
สังคม 
 

(๑) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความ สามารถในการจัดการความเสี่ยง
และสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง     
(๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคน
ตามสิทธิ ขั้ นพื้ นฐานเน้นการสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้างการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการ
พัฒนา  
(๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วน
สามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวติใน
สังคม และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี  
(๔) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคน
ในสังคมให้มีคุณค่าร่วม และเสริมสร้าง
ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส มีระบบตรวจสอบ 

๒) สร้างความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ 
 

(๑) การให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่
กลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่าเทียม  
(๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้
ครอบคลุม เพื่อขยายความ 
คุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการ
ที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้  
(๓) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานราก 

๓) สร้างความรู้รักความ
สามัคคี 
 

(๑) จัดอบรมเพื่อ ช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานสร้างความรู้รัก ความสามัคคี
ให้บุคลากร เจ้าหน้าท่ีระดับท้องถิ่น เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี 
(๒) จัดท าเวทีเสวนาร่วมกับประชาชน 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ
ที่ดีในการสร้างความสมานฉันท์  
(๓) จัดกิจกรรมนันทนาการ กีฬา เพื่อ
พัฒนาเครือข่ายความรัก ความสามัคคี 
ความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน
หมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน 



๒๕๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘ อธิบาย “กลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ” (ต่อ) 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
  ๔) สร้างโอกาส ความเสมอ

ภาค และเท่าเทียมกันทาง
สังคม 
 

(๑) สร้างความมั่นคงและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร
จัดการสุขภาพ 
(๓) สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่
เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
สังคม และความเข้มแข็งของชุมชน  
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็น
กลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 ๒. พัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต 

๑) ส่งเสริมการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 

(๑) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่
เป็นการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  
(๒) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่ ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่ เหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับประชาชน กลุ่มอาชีพ
และการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย รวมถึง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชน  
(๓) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคณุภาพ
ม า ต ร ฐ า น บ ริ ก า ร ท า ง ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างโอกาสทางการศึกษา ส าหรับ
ประชาชนทุกระดับ และพัฒนาความ
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

  ๒) โครงการส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีของคนในชุมชน   
 

(๑) พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการ
สุขภาพทางด้ านสร้ าง เสริมสุ ขภาพ 
ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้
ประชาชนในชุมชนสามารถ เข้าถึงบริการ
ได้สะดวกและทั่วถึง 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี
ความรู้ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนใน
ชุมชน  

 



๒๕๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘ อธิบาย “กลยุทธ์รูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ” (ต่อ) 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
    (๓) จัดให้มีพื้นที่ส าหรับออกก าลังกาย 

เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา ลานสุขภาพ 
และส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
ตลอดจนพัฒนาบุคคลตัวอย่างที่ประสบ
ความส าเร็จด้านกีฬาใน ชุมชน เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว 

๓) พัฒนาคุณภาพชี วิ ต 
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส   
 

(๑) รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิน่
เพื่อก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหา
สังคม ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนา
อาชีพ การเข้าถึงปัจจัย การยังชีพ การ
ผลิต   
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น ทาง
ลาดส าหรับ ผู้พิการ การรักษาพยาบาล  
(๓) ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุ่ม
อา ชีพให้แก่ผู้ ด้ อยโอกาสใน ชุมชน/
ท้องถิ่น ตามศักยภาพของ ชุมชน เพื่อให้
มีงานท า มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๕๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๙ อธิบาย “กลยุทธ์รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล” 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 ๑. การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
 

๑) พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล  
 

(๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและ
การให้บริการประชาชน โดยมุ่ งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่า ค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชน    
(๒) พัฒนากลไกการท างานท่ีเข้มแข็งและ
โปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคี
หรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบูร
ณาการระหว่างหน่วยงาน 
(๓) จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทค
โนโลยที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกา ร ให้ บ ริ ก า ร  ตลอดจนพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการเพื่อเตรียมความ
พร้อม 

๒) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น  
 

(๑) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนได้ รับความพึงพอใจและ
ส า ม า ร ถส นั บ ส นุ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น  
(๒) อบรม แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดู
งาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพื่อ
เพิ่มทักษะ ความสามารถ ความช านาญ
ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน 
(๓) เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญ ก าลังใจ 
และทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุก
ระดับในการให้บริการประชาชน 

  ๓) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

(๑) ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ
ของหน่วยงาน ให้มีขนาดที่เหมาะสม   
(๒) วางระบบบริหารแบบบูรณาการ   
(๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ   
(๔) ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
(๕) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
ให้ทันสมัย เป็นธรรม และสากล   
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐ   
(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ 



๒๕๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๙ อธิบาย “กลยุทธ์รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล” (ต่อ) 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
  ๔) พัฒนาศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารภาครัฐ 
 

(๑) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมาย 
ก าหนดมารวบรวมไว้ที่ศูนย์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้
โดยสะดวก เช่น ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
นโยบาย แผนงานโครงการ  
(๒) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน 
สารคดี  องค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่
ประชาชนยกเว้น ข้อมูลข่าวสารที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
( ๓ )  จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ เพื่อให้ความสะดวกแก่
ประชาชน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
ให้บริการประชาชน ตลอดเวลา 

 ๒. รักษาความสงบ
เรียบรอย และการจัด
ระเบียบสังคม   

๑) รักษาความสงบ
เรียบร้อยและสร้างความ
ปลอดภัย  
 

(๑) จัดให้มีการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล 
ตรวจตรา และรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน หมู่บ้าน และสถานท่ีส าคัญ  
(๒) จัดให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟ
ส่องสว่าง ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ และ 
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามทางร่วม
ทางแยก และจุดที่มีความเสี่ยง 
(๓ )  ประสานความร่ วมมื อกับฝ่ า ย
ปกครอง และต ารวจ เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และสร้างความปลอดภัย 
(๔)  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อป้องกันภัยต่างๆ 
ที่อาจเกิดในชุมชนอันเกี่ยวกับการละเมิด
และการประกอบอาชีพท่ีผิดกฎหมาย  

๒) ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย   
 

(๑) จัดให้มีการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล 
ตรวจตรา ภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติใน
พื้นที่ ตลอดเวลา 
(๒) จัดให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยที่
ทันสมัย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การติดต่อ 
สื่อสารให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ตลอดจน
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามทางร่วม
ทางแยกและจุดที่มีความเสี่ยง  



๒๖๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๙ อธิบาย “กลยุทธ์รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล” (ต่อ) 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
   (๓) ประสานความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการรักษาความ
ปลอดภัย ตลอดจนตรวจความพร้อมบุคลากร 
วัสดุ และเครื่องมือ  
(๔) ติดตามตรวจสอบ ความเคลื่อนไหวของภัย
พิบัติ ภัยธรรมชาติ จากกรมอุตุนิยมวิทยา 
และหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร  
๕) จัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผน
เผชิญภัยในหมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยง เสมอ   

  ๓) ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
 

(๑) บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โรงเรียน วัด 
องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ  
(๒) ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม
อย่างเป็นระบบ  
(๓) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการ
เสนอปัญหา ความต้องการและก าหนด
นโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพื่อความสงบ
เรียบร้อย 
(๔) สร้างระบบการตรวจสอบผู้เสพยาเสพติด 
เพื่อคัดกรองประชาชนผู้ติดยาเสพติด เพื่อ
น า ไ ปบ าบั ด  รั กษา  แ ละ ให้ ป ร ะชาชน
ระมัดระวังภัย 
(๕) สร้างระบบการบ าบัด รักษา ผู้เสพยาเสพ
ติด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติด ได้มี
โอกาสกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป   

 ๓. แผนการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

๑) อาสาสมัครพิทักษ์
ความปลอดภัย 

( ๑ )  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย 
อาสาสมัครต ารวจบ้าน อาสาสมัครชุมชน 
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเฝ้าระวัง
และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
  

 



๒๖๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๙ อธิบาย “กลยุทธ์รูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล” (ต่อ) 
 

ล าดับ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
   (๒) สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อ

พัฒนาความเข้มแข็งและความสามัคคีของ
หมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสใน
การเสนอปัญหา ความต้องการและก าหนด
นโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

  ๒) มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบควบคุม   
 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้
มีส่วนได้เสียจากการด าเนินงานในการพัฒนา
ของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชนข์
องภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล  
(๒) ส่งเสริมและจัดให้มรีะบบการควบคุมภายใน
องค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนดและ 
ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
(๓) สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งและความสามัคคีของ
หมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสใน
การเสนอปัญหา ความต้องการและก าหนด
นโยบาย กฎระเบียบของชุมชน เพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

  ๓) ส ารวจความคิดเห็น
ประชาชน   
 

(๑) ส่งเสริมกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน จากชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น  
(๒) พัฒนารูปแบบการแสดงความคิดเห็นจาก
ประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งกล่องรับ
ฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ 
(๓) สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ 
เพื่อหาทางออกร่วมกัน  

 

 

 

 



๒๖๒ 
 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับกลยุทธ์การเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ครั้งนี้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องจากผู้สนทนา จ านวน ๑๑ รูป/คน  
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการค้นพบจากการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนล่าง จากแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มี
รายละเอียดสรุปโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

 ๔.๔.๑ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ หัวข้อ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

การสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นด้วยกับการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนเรื่องการจัดตลาดนัด ท าให้เกิดความปลอดภัย ในอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพ การสร้าง
ความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ เสนอว่าควรแนวคิดที่จะให้มีความเข้มแข็ง ความมีเสถียรภาพแบบที่มี
หลักประกันด้วย คือหมายความว่า ความมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สิน เรื่องของความเป็นอยู่ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน แม้ประเทศไทยเราหรือภาคกลางไม่ได้อยู่ในส่วนที่เป็นภัยพิบัติ  หรือเกิด
ความไม่ม่ันคงมากนัก อย่างเรื่องแผ่นไหว เรื่องของน้ าท่วม เรื่องของภัยธรรมชาติ อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความไม่มั่นคงได้เช่นกัน  เรื่องการรักษาความปลอดภัย มีข้อบกพร่อง ควร
จะต้องมีเรื่องของการประกันแบบสมัยใหม่๓๘๔

 เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมาจากพ้ืนฐานของการ
เข้าวัด ไม่ต้องถึงขั้นต้องปฏิบัติธรรมขอให้มีการเข้าวัดสวดมนต์ไหว ้พระอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ วัน 

และให้มีกิจกรรมในวัดหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอบรมประชาชนเสริมแบบปฏิบัติที่
เข้าถึงจิตใจ ข้อหลักประกันสังคมเป็นโครงการส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์  เป็นกิจกรรมการ
จัดการร่วมกลุ่มตามเทศกาลงานประเพณี ถ้าก าหนด KPI ลงไปชัดเจน ถ้าในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็จะคลุมพ้ืนที่ ควรให้มีแผนระยะสั้นแล้ว แผนปฏิบัติการประจ าปี แผน ๓ ปี เสนอให้เพ่ิม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น เพ่ิมตัวกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าไป๓๘๕

 ให้รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณ และให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมด าเนินการกับคณะสงฆ์ ให้มีการท าข้อตกลงร่วมกัน 

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING : MOU) เป็นขั้นเป็นตอน ให้ร่วมกันปฏิบัติ การส่งเสริมความ
สามัคคีทางวัฒนธรรม ควรเริ่มจากการพัฒนาจิตใจให้วัดเชิญชาวบ้านมาสวดมนต์อย่างน้อยอาทิตย์ละ 
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๑ วัน ต้องมองจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่  ควรเริ่มต้นจากครอบครัวอบอุ่น  ถ้าครอบครัวอบอุ่น 

ครอบครัวมีศีลธรรม และต่อด้วยชุมชน หมู่บ้าน ต าบล มีศีลธรรม ตามด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีศีลธรรม ทุกอย่างสามารถที่จะบูรณาการร่วมกันได้ และผู้น าท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีความยุติธรรม เที่ยงธรรม ใช้หลักธรรมในการปกครอง การบริหาร๓๘๖

 การวิเคราะห์ศักยภาพของ
ท้องถิ่น เนื่องจากการจัดท ายุทธศาสตร์ต้องใช้เครื่องมือ SWOT ANALYSIS ปกติการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของท้องถิ่นมา มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ควรเพ่ิมให้ตรง ประเด็น เพ่ือ
น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องได้ ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีน้อย ควรจะเพ่ิมเติมด้านนี้๓๘๗

 จากการที่มีการ
ฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครู อาจารย์ในสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว 

เสนอให้มีการติดตามประมวลผลหลังจากที่อบรมไปแล้ว ได้น าเอาความรู้ในหลักการอบรมไปใช้จริงๆ 

และที่ส าคัญคือควรจะน าประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เห็นควรให้มีการน าเสนอแบบมีตัวชี้วัด 

(KPI) มาท าการติดตามประเมินผล๓๘๘
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิต

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิต
ทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนน์สูงสุด ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของ
ชุมชน และสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดย
ค านึงถึงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น สร้างความเป็นธรรมในสังคมตามแนวทางการสร้าง
ความสมานฉันท์ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย การจัดบริการทาง
สังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งสนับสนุนการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณีของตนเองอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย และการไม่รบกวนสิทธิ เสรีภาพผู้อ่ืน๓๘๙

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านในพ้ืนที่ในลักษณะให้ด าเนินชีวิตแบบพ่ึงพาตนเองในหลาย
ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน 
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง ด้านการค้าการลงทุน สนับสนุนให้มีการรวมตัวเป็น
กลุ่ม เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการ
แข่งขันทางการค้า เช่น จัดตลาดนัด จัดเทศกาลอาหาร เทศกาลผลไม้ และเสนอแนะให้มีการสร้าง
เครือข่าย เช่น การสร้างเครือข่ายเรียนรู้ซึ่งในเครือข่ายจะช่วยท าให้เสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถ
เรียนรู้ได้เองนอกเหนือจากวิทยากรแนะน าให้ มีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน หรือท าเป็น
ประชาพิจารณ์เพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุด เมื่อมีเหตุขัดแย้งกันจ าน าวิธีการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์มาใช้ 

                                                 
๓๘๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
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จังหวัดราชบุรี,  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
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โดยการใช้วิธีการพูดคุย ความสนิทสนมความคุ้นเคยถึงความถูกต้องเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา๓๙๐
 

ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ประชาชนมีการรวมตัวกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบการเป็นสมาชิกร่วม
ในหลายรูปแบบ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือกันและ
กัน เน้นสร้างเครือข่ายที่ที่พ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด และสนับสนุนการอบรมปลูกฝังนิสัยสร้างความรู้
รัก สร้างความเข้าใจ สร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และ
ให้กับประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สิ่งที่ชี้วัดความส าเร็จ
ได้ดี คือการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จากชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็น และขยายการรับฟัง เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ 
เปิดเว็ปไซต์ ขณะเดียวกับมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา แก้ไขความบกพร่อง เยียวยาผู้ที่ได้รับความ
เสียหายผู้ที่ได้รับเดือดร้อน๓๙๑

 การสร้างความสมานฉันท์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแล้ว
ได้ผลดีคือการให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองในทุกด้าน ที่ได้ผลดีคือการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ 
และเชิงนิเวศน์ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน ๓๙๒ เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยมีหลักคิดมาจากไหนหลักคิดต่างๆ ที่น ามาเป็นกรอบต้องมีที่มาที่ไปมีการ
อ้างอิง อ้างอิงเอาแนวคิดไม่ต้องอ้างทั้งหมด การท า งานเชิงวิชาการแบบมาตรฐาน งานวิจัย
ประกอบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการท างานวิชาการอย่างมี
ระบบมาตรฐาน หลักส าคัญคือการท างานวิจัยหรือการท างานวิทยานิพนธ์แต่ละเรื่องแต่ละเล่ม ต้อง
สื่อถึงการสร้างองค์ความรู้ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร ทางภาครัฐต้องก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ในเรื่อง
การปรองดองสมานฉันท์ ให้เป็นเหมือนลักษณะการต่อยอด คณะสงฆ์และภาครัฐก าหนดเป็นนโยบาย
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น และน าไปปฏิบัติในการที่สร้างความสมานฉันท์คนที่อาจมีความเห็นต่างกัน
ในช่วงที่ผ่านมา โดยน าหลักศีล ๕ เป็นกรอบแนวคิดในการท างาน๓๙๓ 
 สรุปผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ หัวข้อ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้วิจัยสรุปแยกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครองและต ารวจสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมตามแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนใน
สังคมไทย การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งสนับสนุนการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
ประเพณีของตนเองอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และการไม่รบกวนสิทธิ เสรีภาพผู้อื่น 

                                                 
๓๙๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.พจนีย์ ครุฑวงศ์, ปลัดเทศบาลต าบลท่าไม้ ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี,  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๙๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีรสิทธิ์ ผ่องใส, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ต าบลหินดาด 

อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๙๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านวย พรหมจันทร์, รองนายกเทศมนตรีต าบลหลุมดิน ต าบลหลุมดิน  

อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๙๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชวรเมธี, ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๖๕ 
 

๒) มีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน หรือท าเป็นประชาพิจารณ์เพ่ือหาทาง
ออกที่ดีที่สุด เมื่อมีเหตุขัดแย้งกันจ าน าวิธีการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์มาใช้ โดยการใช้วิธีการพูดคุย 
ความสนิทสนมความคุ้นเคยถึงความถูกต้องเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

๓) รูปแบบการสร้างความสมานฉันท์ที่ด าเนินการแล้วได้ผลดีคือการให้อิสระในการจัด
กิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภายใต้กรอบที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และ
สนับสนุนการอบรมปลูกฝังนิสัยสร้างความรู้รัก สร้างความเข้าใจ สร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ 
ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และให้กับประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน โดยใช้แนวทางการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

๔) ควรแนวคิดท่ีจะให้มีความเข้มแข็ง ความมีเสถียรภาพแบบที่มีหลักประกันด้วยควร
ให้มีแผนระยะสั้นแล้ว แผนปฏิบัติการประจ าปี แผน ๓ ปี เสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น เพ่ิมตัว
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าไป 

๕) เห็นควรให้มีการน าเสนอแบบมีตัวชี้วัด (KPI) มาท าการติดตามประเมินผล 

๖) ภาครัฐต้องก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ ให้เป็นเหมือน
ลักษณะการต่อยอด คณะสงฆ์และภาครัฐก าหนดเป็นนโยบายเหมือนกัน เพราะฉะนั้น และน าไป
ปฏิบัติในการที่สร้างความสมานฉันท์คนที่อาจมีความเห็นต่างกันในช่วงที่ผ่านมา โดยน าหลัก 
ศีล ๕ เป็นกรอบแนวคิดในการท างาน 

 

๔.๔.๒ องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 

 การสนทนากลุ่มเฉพาะ หัวข้อ องค์ประกอบการการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลัก
ศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ควรน าเสนอเป็นนโยบายลักษณะให้น าหลักศีล ๕ ซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐาน เป็นธรรมนูญของ
โลก ซึ่งศาสนาอ่ืนสามารถน ามาปฏิบัติได้ เป็นหลักการที่จะท าให้มนุษย์มีความสันติ มีสันติภาพ และ
ควรน ามาเป็นประเด็นที่จะท าให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งส่วนราชการและคณะสงฆ์มีการท า
ความตกลงกันและรณรงค์เรื่องศีล ๕ ให้หลักมนุษยธรรม๓๙๔ หลักปฏิบัติของชาวพุทธคือเรื่องของศีล 

๕ คือ การสมาทานศีล รักษาศีล ส่งเสริมการเข้าวัด การท าบุญใส่บาตร ทาน ศีล ภาวนา ให้เป็นหลัก
พ้ืนฐาน คณะสงฆ์และส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมค่อนข้างมาก  ที่โดยเฉพาะโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จะช่วยสนับสนุน เสนอให้มีแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบ น าสู่การภาคปฏิบัติให้กับ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้๓๙๕ เสนอให้ผู้บริหาร ประธานสภาหรือสมาชิกสภา พนักงานทั้งหมดให้
เข้าโครงการศีล ๕ เริ่มตั้งแต่การสมัครหรือมีการลงรับเลือกตั้ง ให้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมด้วย ถ้า

                                                 
๓๙๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปิฎกโกศล, รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (รองเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสด

ธรรมกายาราม), ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๙๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร. , เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

(เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน), ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๖๖ 
 

ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา หรือพนักงานปฏิบัติตามหลักศีล ๕ จะท าให้ประชาชนได้รับผลดีด้วย๓๙๖
 จัด

ให้มีการอบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ เพ่ือเป็น
ตัวแทนประชาสัมพันธ์หลักการที่ถูกต้อง๓๙๗

 เสนอแนะในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ในส่วน
ของคณะสงฆ์ให้วัดเชิญชวนคนเข้ามาปฏิบัติธรรม มาไหว้พระสวดมนต์ในวันพระ ของศาสนาคริสต์เข้า
โบสถ์ทุกวันอาทิตย์ ศาสนาอิสลาม เข้าสุเหร่าอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ละหมาดวันละ ๕ ครั้ง ชาวพุทธไม่ค่อย
มีต่างกับสมัยก่อนจะเข้าวัดทุกๆ วันพระ๓๙๘

 เรื่องระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสนับสนุนคือการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม รวมทั้งการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนาต่างๆ  เช่น จัดให้มีการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา  จัด
กิจกรรมตักบาตรเทโว เป็นต้น๓๙๙

 เห็นด้วยกับการที่น าคนมาปฏิบัติธรรม เสนอว่าให้เป็นนโยบายของ
ประเทศ เริ่มตั้งแต่คนที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้ผ่านกระบวนการทางคุณธรรม  เหมือนอเมริกามี
การสาบานตน เช่น รัฐมนตรีก่อนจะเข้ารับต าแหน่งต้องเข้าปฏิบัติธรรม และจัดพระวิปัสสนาจารย์ให้
ถูกต้อง และส่วนประชาชนทั่วไปคณะสงฆ์มีการด าเนินการอยู่แล้ว มาจากโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

คือคณะสงฆ์ท าวัตรเย็นสวดมนต์เย็นและให้ชาวบ้านได้มาร่วมสวดมนต์ด้วย  รวมทั้งให้มาปฏิบัติธรรม
ด้วยอย่างน้อย ๑ วัน และขอให้ส่วนท้องถิ่นช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมด้วย๔๐๐

 

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เริ่มที่คณะสงฆ์เพราะด าเนินการตามนโยบายมหาเถระสมาคม 

โดยมีทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕ เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ ปัญหาคือท าให้ประสบผลได้ยากเหตุเพราะคนมีกิเลส ถ้ารับนับถือหรือรักษาศีล ๕ ได้
จะสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนได ้รวมทัง้ยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม และเป็น
หลักประกันในเรื่องตางๆ ตามหลักศีล ๕ ได้ด้วย หมู่บ้านไหนรักษาศีล ๕ ครอบครัวไหนรักษาศีล ๕ 
จะเป็นการรักษาศีลข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ แนวทางเริ่มต้นที่การสมาทานศีล ส่วนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน คณะสงฆ์ และส่วนราชการ ซึ่งเรียกว่า “บวร” คือบ้านหรือชุมชน วัด ราชการ การมีส่วน
ร่วมพลังในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย เสนอให้ก าหนดชุดกิจกรรมไปขับเคลื่อน 
ขณะเดียวกันสามารถน าไปด าเนินการที่อ่ืนๆ ได้ด้วย ปัจจุบันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ องค์กร

                                                 
๓๙๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอดุลย์ คงสว่าง, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๙๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.พจนีย์ ครุฑวงศ์, ปลัดเทศบาลต าบลท่าไม้ ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๙๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีรสิทธิ์ ผ่องใส, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ต าบลหินดาด 

อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๙๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านวย พรหมจันทร์, รองนายกเทศมนตรีต าบลหลุมดิน ต าบลหลุมดิน  

อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๐๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร., อาจารย์คณะพุทธศาสตร์ ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะ

สงคราม จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๖๗ 
 

ปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม มีการอบรมประชาชนประจ าต าบล มีกิจกรรม
หลากหลายท าให้การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการท าได้ไม่ยาก๔๐๑ 
 สรุปผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ หัวข้อ องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตาม
หลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้วิจัยสรุปแยกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการได้ในระดับหนึ่งแล้วสามารถส่งผลให้
เห็นแบบชาวพุทธคือเรื่องของศีล ๕ ซึ่งสิ่งที่ต้องมีคือการอาราธนาศีล ส่งเสริมการเข้าวัด การท าบุญใส่
บาตร ทาน ศีล ภาวนา ให้เป็นหลักพ้ืนฐาน คณะสงฆ์และส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ค่อนข้างมาก 

๒) มีการจัดให้มีการอบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ
หลักศาสนาพุทธ เพ่ือเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์หลักการที่ถูกต้อง 

๓) มีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม รวมทั้งการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนาต่างๆ เช่น จัดให้มีการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรม
ตักบาตรเทโว เป็นต้น 

๔) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
ปัญหาคือท าให้ประสบผลได้ยากเหตุเพราะคนมีกิเลส ถ้ารับนับถือหรือรักษาศีล ๕ ได้จะสามารถ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนได้  รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต  คุณภาพสังคม  และเป็น
หลักประกันในเรื่องตางๆ ตามหลักศีล ๕ ได้ด้วย 

๕) เสนอให้เป็นนโยบายของประเทศ เริ่มตั้งแต่คนที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้ผ่าน
กระบวนการทางคุณธรรม เช่น รัฐมนตรีก่อนจะเข้ารับต าแหน่งต้องเข้าปฏิบัติธรรม  และจัดพระ
วิปัสสนาจารย์แนะน าการปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๖) เสนอให้ก าหนดชุดกิจกรรมการขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม  
 

 ๔.๔.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 

 การสนทนากลุ่มเฉพาะ หัวข้อ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 ๑) กลยุทธ์ด้านระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ ปัจจุบันศาสนาอ่ืนอาจจะมีแนวคิด
ลักษณะนี้อยู่ด้วย การน าเสนอเป็นนโยบายสงเคราะห์กลยุทธ์ออกไป จะเป็นประเด็นอ่อนไหว สังเกตดู
ว่า ควรน าเสนอในลักษณะเป็นแบบศีล  ๕ ซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐาน ซึ่งส่วนราชการและคณะสงฆ์มีการ
รณรงค์เรือ่งศีล ๕ ให้หลักมนุษยธรรม เป็นธรรมนูญของโลก ซึ่งศาสนาอ่ืนสามารถน ามาปฏิบัติได้ เป็น
หลักการที่จะท าให้มนุษย์มีความสันติ  มีสันติภาพ และควรน ามาเป็นประเด็นที่จะท าให้เกิดความ
                                                 

๔๐๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชวรเมธี, ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๖๘ 
 

ปรองดองสมานฉันท์๔๐๒
 เห็นควรให้มีการน าเสนอแบบมีตัวชี้วัด (KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR) 

ซ่ึงจะท าให้งานวิจัยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น๔๐๓
 กลยุทธ์ระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ สามารถส่งผลให้

เห็นแบบชาวพุทธคือเรื่องของศีล ๕ ซึ่งสิ่งที่ต้องมีคือการอาราธนาศีล ส่งเสริมการเข้าวัด การท าบุญใส่
บาตร ทาน ศีล ภาวนา ให้เป็นหลักพ้ืนฐาน คณะสงฆ์และส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ค่อนข้างมาก ที่โดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จะช่วยสนับสนุน เสนอให้มีแผนการปฏิบัติที่
เป็นรูปแบบ  น าสู่การภาคปฏิบัติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ๔๐๔

 เสนอให้ผู้บริหาร 

ประธานสภาหรือสมาชิกสภา พนักงานทั้งหมดให้เข้าโครงการศีล ๕ เริ่มตั้งแต่การสมัครหรือมีการลง
รับเลือกตั้ง ให้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม ด้วยเพราะโครงการศีล ๕ เป็นโครงการที่ดีมาก ถ้าผู้บริหารหรือ
สมาชิกสภา หรือพนักงานปฏิบัติตามหลักศีล ๕ จะท าให้ประชาชนได้รับผลดีด้วย๔๐๕

 จัดให้มีการ
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต และอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ เพ่ือเป็นตัวแทน
ประชาสัมพันธ์หลักการที่ถูกต้อง๔๐๖

 เสนอแนะในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ในส่วนของคณะ
สงฆ์ให้วัดเชิญชวนคนเข้ามาปฏิบัติธรรม มาไหว้พระสวดมนต์ในวันพระ ของศาสนาคริสต์เข้าโบสถ์ทุก
วันอาทิตย์ ศาสนาอิสลาม เข้าสุเหร่าอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ละหมาดวันละ ๕ ครั้ง ชาวพุทธไม่ค่อยมีต่างกับ
สมัยก่อนจะเข้าวัดทุกๆ วันพระ๔๐๗

 เรื่องระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนับสนุนคือการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม รวมทั้งการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนาต่างๆ เช่น จัดให้มีการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรม
ตักบาตรเทโว เป็นต้น๔๐๘

 เห็นด้วยกับการที่น าคนมาปฏิบัติธรรม เสนอว่าให้เป็นนโยบายของประเทศ 

เริ่มตั้งแต่คนที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้ผ่านกระบวนการทางคุณธรรม เหมือนอเมริกามีการสาบาน
ตน เช่น รัฐมนตรีก่อนจะเข้ารับต าแหน่งต้องเข้าปฏิบัติธรรม และจัดพระวิปัสสนาจารย์ให้ถูกต้อง และ
ส่วนประชาชนทั่วไปคณะสงฆ์มีการด าเนินการอยู่แล้ว  มาจากโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ คือคณะ
สงฆ์ท าวัตรเย็นสวดมนต์เย็นและให้ชาวบ้านได้มาร่วมสวดมนต์ด้วย รวมทั้งให้มาปฏิบัติธรรมด้วยอย่าง

                                                 
๔๐๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปิฎกโกศล, รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (รองเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสด

ธรรมกายาราม), ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๐๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร. , รักษาการรองผู้อ านวยการ ฝ่าย

วิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๐๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

(เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน), ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๐๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอดุลย์ คงสว่าง, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๐๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.พจนีย์ ครุฑวงศ์, ปลัดเทศบาลต าบลท่าไม้ ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๐๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีรสิทธิ์ ผ่องใส, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ต าบลหินดาด 

อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๐๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านวย พรหมจันทร์, รองนายกเทศมนตรีต าบลหลุมดิน ต าบลหลุมดิน  

อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๖๙ 
 

น้อย ๑ วัน และขอให้ส่วนท้องถิ่นช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมด้วย๔๐๙
 การ

ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เริ่มที่คณะสงฆ์เพราะด าเนินการตามนโยบายมหาเถระสมาคม โดยมี
ทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้  ปัญหาคือท าให้ประสบผลได้ยากเหตุเพราะคนมีกิเลส ถ้ารับนับถือหรือรักษาศีล ๕ ได้จะสามารถ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนได้  รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต  คุณภาพสังคม  และเป็น
หลักประกันในเรื่องตางๆ ตามหลักศีล ๕ ได้ด้วย หมู่บ้านไหนรักษาศีล ๕ ครอบครัวไหนรักษาศีล ๕ 
จะเป็นการรักษาศีลข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ แนวทางเริ่มต้นที่การสมาทานศีล๔๑๐   
 ๒) กลยุทธ์ด้านระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เห็นด้วยกับการส่งเสริมเรื่องการจัด
ตลาดนัด ท าให้เกิดความปลอดภัย ในอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพ๔๑๑

 เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมา
จากพ้ืนฐานของการเข้าวัด ไม่ต้องถึงขั้นต้องปฏิบัติธรรมขอให้มีการเข้าวัดสวดมนต์ไหว ้พระอย่างน้อย
อาทิตย์ละ ๑ วัน และให้มีกิจกรรมในวัดหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอบรมประชาชนเสริม
แบบปฏิบัติที่เข้าถึงจิตใจ๔๑๒

 ให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ และให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วม
ด าเนินการกับคณะสงฆ์ ให้มีการท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เป็นขั้นเป็นตอน ให้ร่วมกันปฏิบัติ๔๑๓

 การ
วิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น เนื่องจากการจัดท ายุทธศาสตร์ต้องใช้เครื่องมือ SWOT ANALYSIS ปกติ
การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นมา มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ควร
เพ่ิมให้ตรง ประเด็น เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องได้๔๑๔

 จากการที่มีการฝึกอบรมผู้บริหาร 

พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครู อาจารย์ในสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว  เสนอให้มีการ
ติดตามประมวลผลหลังจากที่อบรมไปแล้ว ได้น าเอาความรู้ในหลักการอบรมไปใช้จริงๆ และที่ส าคัญ
คือควรจะน าประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย๔๑๕

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ประชาชน
ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐาน
การผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนน์สูงสุด ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมของชุมชน และสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้แก่

                                                 
๔๐๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร., อาจารย์คณะพุทธศาสตร์ ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะ

สงคราม จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๑๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชวรเมธี, ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๑๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปิฎกโกศล, รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (รองเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสด

ธรรมกายาราม), ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๑๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร., รักษาการรองผู้อ านวยการ ฝ่าย

วิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๑๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

(เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน), ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๑๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์, อาจารย์ประจ าคณะสงัคมศาสตร ์วิทยาลัยสงฆ์ราชบุร ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๑๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร., อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ ห้องเรียนวัด

ไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๗๐ 
 

ประชาชน โดยค านึงถึงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น๔๑๖
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านในพ้ืนที่ในลักษณะให้ด าเนินชีวิตแบบพ่ึงพาตนเอง
ในหลายด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัครพิทักษ์
ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง ด้านการค้าการลงทุน สนับสนุนให้มีการ
รวมตัวเป็นกลุ่ม เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น จัดตลาดนัด จัดเทศกาลอาหาร เทศกาลผลไม้ และเสนอแนะให้มี
การสร้างเครือข่าย เช่น การสร้างเครือข่ายเรียนรู้ซึ่งในเครือข่ายจะช่วยท าให้เสริมสร้างความเข้มแข็ง
สามารถเรียนรู้ได้เองนอกเหนือจากวิทยากรแนะน าให้๔๑๗

 ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ประชาชนมีการ
รวมตัวกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบการเป็นสมาชิกร่วมในหลายรูปแบบ เช่น กองทุนหมู่บ้าน 
กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือช่วยเหลือกันและกัน เน้นสร้างเครือข่ายที่ที่พ่ึงพาตนเอง
ให้มากที่สุด๔๑๘

 รูปแบบชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแล้ว
ได้ผลดีคือการให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองในทุกด้าน ที่ได้ผลดีคือการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ 
และเชิงนิเวศน์ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน ๔๑๙ เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยมีหลักคิดมาจากไหนหลักคิดต่างๆ ที่น ามาเป็นกรอบต้องมีที่มาที่ไปมีการ
อ้างอิง อ้างอิงเอาแนวคิดไม่ต้องอ้างทั้งหมด การท างานเชิงวิชาการแบบมาตรฐาน งานวิจัย
ประกอบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการท างานวิชาการอย่างมี
ระบบมาตรฐาน หลักส าคัญคือการท างานวิจัยหรือการท างานวิทยานิพนธ์แต่ละเรื่องแต่ละเล่ม ต้อง
สื่อถึงการสร้างองค์ความรู้ องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้คืออะไร๔๒๐ 
 ๓) กลยุทธ์ด้านรูปแบบการสร้างความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ เสนอว่าควรแนวคิดที่จะ
ให้มีความเข้มแข็ง ความมีเสถียรภาพแบบที่มีหลักประกันด้วย คือหมายความว่า ความมีความมั่นคงใน
เรื่องของทรัพย์สิน เรื่องของความเป็นอยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  แม้ประเทศไทยเราหรือภาค
กลางไม่ได้อยู่ในส่วนที่เป็นภัยพิบัติ หรือเกิดความไม่ม่ันคงมากนัก อย่างเรื่องแผ่นไหว เรื่องของน้ าท่วม 

เรื่องของภัยธรรมชาติ อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความไม่มั่นคงได้เช่นกัน  เรื่อง
การรักษาความปลอดภัย มีข้อบกพร่อง ควรจะต้องมีเรื่องของการประกันแบบสมัยใหม่๔๒๑

 กลยุทธ์
                                                 

๔๑๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอดุลย์ คงสว่าง, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

๔๑๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.พจนีย์ ครุฑวงศ์, ปลัดเทศบาลต าบลท่าไม้ ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

๔๑๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีรสิทธิ์ ผ่องใส, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ต าบลหินดาด 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

๔๑๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านวย พรหมจันทร์, รองนายกเทศมนตรีต าบลหลุมดิน ต าบลหลุมดิน  
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

๔๒๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชวรเมธี, ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

๔๒๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปิฎกโกศล, รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (รองเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม), ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๗๑ 
 

รูปแบบความสามัคคีมีเสถียรภาพ ข้อหลักประกันสังคมเป็นโครงการส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ 
เป็นกิจกรรมการจัดการร่วมกลุ่มตามเทศกาลงานประเพณี ถ้าก าหนด KPI ลงไปชัดเจน ถ้าในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะคลุมพ้ืนที่ ควรให้มีแผนระยะสั้นแล้ว แผนปฏิบัติการประจ าปี แผน ๓ 

ปี เสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น เพ่ิมตัวกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าไป๔๒๒
 การส่งเสริม

ความสามัคคีทางวัฒนธรรม ควรเริ่มจากพุทธมามกะคือเรื่องการพัฒนาจิตใจให้วัดเชิญชาวบ้านมาสวด
มนต์อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ วัน๔๒๓ ต้องมองจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ ควรเริ่มต้นจากครอบครัวอบอุ่น 

ถ้าครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวมีศีลธรรม และต่อด้วยชุมชน หมู่บ้าน ต าบลมีศีลธรรม ตามด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศีลธรรม ทุกอย่างสามารถที่จะบูรณาการร่วมกันได้๔๒๔ จากการวิเคราะห์
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีน้อย ควรจะเพ่ิมเติมด้านนี้๔๒๕ เห็นควรให้มีการน าเสนอแบบมีตัวชี้วัด (KPI) มาท าการ
ติดตามประเมินผล๔๒๖

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครองและต ารวจสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมตามแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุก
คนในสังคมไทย การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งสนับสนุนการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
ประเพณีของตนเองอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และการไม่รบกวนสิทธิ เสรีภาพผู้อ่ืน๔๒๗

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน หรือท าเป็นประชาพิจารณ์เพ่ือ
หาทางออกที่ดีที่สุด เมื่อมีเหตุขัดแย้งกันจ าน าวิธีการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์มาใช้ โดยการใช้วิธีการ
พูดคุย ความสนิทสนมความคุ้นเคยถึงความถูกต้องเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา๔๒๘

 รูปแบบการสร้าง
ความสามัคคีที่ด าเนินการแล้วได้ผลดีคือการให้อิสระในการจัดกิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อชาติ 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภายใต้กรอบที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และสนับสนุนการอบรมปลูกฝังนิสัย

                                                 
๔๒๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร., รักษาการรองผู้อ านวยการ ฝ่าย

วิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๒๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เจ้า

อาวาสวัดเขาช่องพราน), ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๒๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

(เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน),  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๒๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ 

ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๒๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร., อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ ห้องเรียนวัด

ไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๒๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอดุลย์ คงสว่าง, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๒๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.พจนีย์ ครุฑวงศ์, ปลัดเทศบาลต าบลท่าไม้ ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๗๒ 
 

สร้างความรู้รัก สร้างความเข้าใจ สร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้กับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา และให้กับประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน๔๒๙ 
แนวทางการสร้างความสามัคคีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการแล้วประสบผลดีคือการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น รวมทั้งการชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน๔๓๐ ทางภาครัฐต้องก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ในเรื่องการ
ปรองดองสมานฉันท์ ให้เป็นเหมือนลักษณะการต่อยอด คณะสงฆ์และภาครัฐก าหนดเป็นนโยบาย
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น และน าไปปฏิบัติในการที่สร้างความสมานฉันท์คนที่อาจมีความเห็นต่างกัน
ในช่วงที่ผ่านๆ มา โดยน าหลักศีล ๕ เป็นกรอบแนวคิดในการท างาน๔๓๑ 

๔) กลยุทธ์ด้านรูปแบบการปกครองแบบธรรมาภิบาล ปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมามาก
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการให้ข้อมูล  การท าให้มีนิติรัฐ นิติธรรมมากขึ้น มี
ความเห็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว๔๓๒ ต้องเริ่มต้นจากผู้น าท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความยุติธรรม เที่ยงธรรม ใช้หลักธรรมในการปกครอง การบริหาร๔๓๓ จากการวิเคราะห์ศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของประชาชนภายนอกอาจไม่มีการตรวจสอบการท างานตาม
หลักธรรมภิบาล  และการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน ควรจะเพ่ิมเติมในด้านนี้๔๓๔ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง
ตามหลักการปกครองที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีลักษณะเสมอต้น
เสมอปลาย ที่เคยพบมาเป็นแบบก่อนที่จะเป็นผู้บริหารและหลังจากเป็นผู้บริหารมักเป็นคนละแบบ  

หมายถึง ก่อนเป็นพบง่าย แต่หลังเป็นพบยาก๔๓๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปกครองที่มีธรรมภิ
บาล ตามแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะ
บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ และมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้ความความยุติธรรม๔๓๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปกครองที่มีธรรมภิ
บาล ตามแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะ

                                                 
๔๒๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีรสิทธิ์ ผ่องใส, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ต าบลหินดาด 

อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๓๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านวย พรหมจันทร์, รองนายกเทศมนตรีต าบลหลุมดิน ต าบลหลุมดิน  

อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๓๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชวรเมธี, ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๓๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปิฎกโกศล, รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (รองเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสด

ธรรมกายาราม), ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๓๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

(เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน), ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๓๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ 

ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๓๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญรอด มหาวีโร, ดร., อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์ ห้องเรียนวัด

ไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอดุลย์ คงสว่าง, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๗๓ 
 

บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ และมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี เปิดรับข้อมูลสองทาง และ
การท าประชาคมส ารวจความคิดเห็นประชาชน๔๓๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการปกครองตาม
รูปแบบหลักธรรมาภิบาล เสมอ สิ่งที่ชี้วัดความส าเร็จได้ดี คือการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จาก
ชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น และขยายการรับฟัง เช่น 
ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเว็ปไซต์ ขณะเดียวกับมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
แก้ไขความบกพร่อง เยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายผู้ที่ได้รับเดือดร้อน๔๓๘ การปกครองที่มีธรรมภิบาล 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการและได้ผลตอบรับที่ดี ประชาชนเชื่อถือ ศรัทธาคือ การให้การ
บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม๔๓๙ หลักการปกครองที่มีธรรมาภิบาล คือการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ของคณะสงฆ์ ของส่วนราชการ ซึ่งเรียกว่า “บวร” คือบ้านหรือชุมชน วัด ราชการ การมีส่วน
ร่วมพลังในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย เสนอให้ก าหนดชุดกิจกรรมว่าจะไป
ขับเคลื่อนอย่างไร ก าหนดตัวแบบอย่างไร ที่ไหน แล้วน าไปขับเคลื่อน ขณะเดียวกันสามารถน าไป
ด าเนินการที่อ่ืนๆ ได้ด้วย ปัจจุบันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามา
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรม มีการอบรมประชาชนประจ าต าบล มีกิจกรรมหลากหลายท าให้การขับเคลื่อน
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการท าได้ไม่ยาก๔๔๐ 

สรุปผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ หัวข้อ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล 
๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ผู้วิจัยสรุปแยกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

๑) กลยุทธ์ด้านระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง สามารถสร้างกิจกรรม หรือโครงการ

มารองรับกลยุทธ์ด้านระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ ได้ดังนี ้
(๑) มีการด าเนินการได้ในระดับหนึ่งแล้ว สามารถส่งผลให้เห็นแบบชาวพุทธ คือ

เรื่องของศีล ๕ ซึ่งสิ่งที่ต้องมีคือการอาราธนาศีล ส่งเสริมการเข้าวัด การท าบุญใส่บาตร ทาน ศีล 

ภาวนา ให้เป็นหลักพ้ืนฐาน คณะสงฆ์และส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมค่อนข้างมาก 
(๒) มีการจัดให้มีการอบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธ เพ่ือเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์หลักการที่ถูกต้อง 

                                                 
๔๓๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.พจนีย์ ครุฑวงศ์, ปลัดเทศบาลต าบลท่าไม้ ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๓๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีรสิทธิ์ ผ่องใส, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ต าบลหินดาด 

อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐.  
๔๓๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านวย พรหมจันทร์, รองนายกเทศมนตรีต าบลหลุมดิน ต าบลหลุมดิน  

อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๔๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชวรเมธี, ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๗๔ 
 

(๓) มีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม รวมทั้งการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนาต่างๆ  เช่น จัดให้มีการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา จัด
กิจกรรมตักบาตรเทโว เป็นต้น 

(๔) ควรน าเสนอในลักษณะให้หลักศีล ๕ เป็นหลักพ้ืนฐาน ส่วนราชการและคณะ
สงฆ์ควรมีการรณรงค์เรื่องศีล ๕ ให้หลักมนุษยธรรม เป็นธรรมนูญของโลก ซึ่งศาสนาอ่ืนสามารถน ามา
ปฏิบัติได ้

(๕) ควรให้มีการน าเสนอแบบมีตัวชี้วัด (KPI KEY PERFORMANCE IN DICATOR) 

(๖) ให้มีแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบ น าสู่การปฏิบัติได้ 
(๗) ให้ผู้บริหาร ประธานสภาหรือสมาชิกสภา พนักงานทั้งหมด ให้เข้าร่วมโครงการ 

ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร 
ศีล ๕ โดยให้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม 

๒) กลยุทธ์ด้านระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง สามารถสร้างกิจกรรม หรือโครงการ
มารองรับกลยุทธ์ด้านระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดังนี ้

(๑) มีการสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิ ด
ประโยชนน์สูงสุด ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชน  และสนับสนุนวิทยากรในการ
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยค านึงถึงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติที่
มีในท้องถิ่น 

(๒) มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านในพ้ืนที่ในลักษณะให้
ด าเนินชีวิตแบบพ่ึงพาตนเองในหลายด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดฝึกอบรม
ประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง  ด้าน
การค้าการลงทุน สนับสนุนให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน ด้าน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น จัดตลาดนัด  จัดเทศกาลอาหาร 
เทศกาลผลไม ้ 

(๓) รูปแบบชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
แล้วได้ผลดีคือการให้ประชาชนพึ่งพาตนเองในทุกด้าน ที่ได้ผลดีคือการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ 
และเชิงนิเวศน์ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน 

(๔) การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นมา มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ควรเพิ่มให้ตรง ประเด็น เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องได้ 

(๕) เสนอแนะให้มีการสร้างเครือข่าย เช่น การสร้างเครือข่ายเรียนรู้ซึ่งในเครือข่าย
จะช่วยท าให้เสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถเรียนรู้ได้เองนอกเหนือจากวิทยากรแนะน า 

(๖) การท างานเชิงวิชาการ เช่น งานวิจัยเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการท างานวิชาการ
อย่างมีระบบมาตรฐาน หลักส าคัญคือต้องสื่อถึงการสร้างองค์ความรู้ ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ 



๒๗๕ 
 

๓) กลยุทธ์ด้านรูปแบบการสร้างความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง สามารถสร้างกิจกรรม หรือโครงการ
มารองรับกลยุทธ์ด้านรูปแบบการสร้างความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ ได้ดังนี้ 

(๑) มีความร่วมมือกับฝ่ายปกครองและต ารวจสร้างความเป็นธรรมในสังคมตาม
แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย 
การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งสนับสนุนการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณีของตนเอง
อย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และการไม่รบกวนสิทธิ เสรีภาพผู้อื่น 

(๒) มีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน หรือท าเป็นประชาพิจารณ์เพ่ือ
หาทางออกที่ดีที่สุด เมื่อมีเหตุขัดแย้งกันจ าน าวิธีการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์มาใช้ โดยการใช้วิธีการ
พูดคุย ความสนิทสนมความคุ้นเคยถึงความถูกต้องเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

(๓) มีรูปแบบการสร้างความสามัคคีที่ด าเนินการแล้วได้ผลดีคือการให้อิสระในการ
จัดกิจกรรมตามลักษณะทางเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภายใต้กรอบที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
และสนับสนุนการอบรมปลูกฝังนิสัยสร้างความรู้รัก สร้างความเข้าใจ สร้างความสามัคคี ความ
สมานฉันท์ ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และให้กับประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน โดยใช้แนว
ทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

(๔) มีแนวคิดที่จะให้มีความเข้มแข็ง ความมีเสถียรภาพแบบที่มีหลักประกันด้วย 

ควรให้มีแผนระยะสั้นแล้ว แผนปฏิบัติการประจ าปี แผน ๓ ปี เสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น 

เพ่ิมตัวกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าไป 

(๕) เห็นควรให้มีการน าเสนอแบบมีตัวชี้วัด (KPI) มาท าการติดตามประเมินผล 

(๖) ภาครัฐต้องก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์  ให้เป็น
เหมือนลักษณะการต่อยอด คณะสงฆ์และภาครัฐก าหนดเป็นนโยบายเหมือนกัน เพราะฉะนั้น และ
น าไปปฏิบัติในการที่สร้างความสมานฉันท์คนที่อาจมีความเห็นต่างกันในช่วงที่ผ่านมา โดยน าหลัก  
ศีล ๕ เป็นกรอบแนวคิดในการท างาน 

๔) กลยุทธ์ด้านรูปแบบการปกครองแบบธรรมาภิบาล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง สามารถสร้างกิจกรรม หรือโครงการ
มารองรับกลยุทธ์ด้านรูปแบบการปกครองแบบธรรมาภิบาล ได้ดังนี ้

(๑) มีการปกครองที่มีธรรมภิบาล ตามแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ
มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ  และไม่เลือก
ปฏิบัติ และมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้ความความยุติธรรม 

(๒) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะบริการประชาชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ และมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี เปิดรับข้อมูลสองทาง และการท าประชาคมส ารวจความ
คิดเห็นประชาชน 

(๓) มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จากชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น และขยายการรับฟัง เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้



๒๗๖ 
 

ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ ขณะเดียวกับมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา แก้ไขความบกพร่อง เยียวยาผู้ที่
ได้รับความเสียหายผู้ที่ได้รับเดือดร้อน 

(๔) เสนอให้เริ่มต้นจากผู้น าท้องถิ่น  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความ
ยุติธรรม เที่ยงธรรม ใช้หลักธรรมในการปกครอง การบริหาร 

(๕) จากการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนของประชาชน
ภายนอกไม่มีการตรวจสอบการท างาน และการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน ควรจะเพ่ิมเติมในด้านนี้ 

(๖) เสนอให้ก าหนดชุดกิจกรรม ก าหนดตัวแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น ามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม แล้วน าไปขับเคลื่อน 
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๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

๑) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง 
    -ส่งเสริมการประกอบอาชพีแบบพึ่งพาตนเอง 
   -จัดฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ด้านต่างๆ 
   -ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๒) การสร้างสันติวัฒนธรรม 
   -สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
    -ส่งเสริมกิจกรรมตามความเชื่อภายใต้กฎหมาย 
    -ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความรักความสามัคคี 
๓) การสื่อสารอย่างการุณยสาร 
   -มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร 
    -เผยแพรข่้อมูลที่เป็นจริง สามารถตรวจสอบได้ 
    -เปิดรับข้อมูลสองทาง จากระบบแอพพลิเคชั่น 
๔) การสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
    -ใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างเท่าเทียมกัน 
   -การเจรจาไกล่เกลี่ย การบรรเทาความเดือดร้อน 
    -จัดการประชาพิจารณ์ เพือ่หาทางออกร่วมกัน 
 
 
 

๑) การสร้างหลักประกันชีวิต 
   -ส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
   -สนับสนุนความเท่าเทียมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ 
๒) การสร้างหลักประกันทรัพย์สนิ 
   -สนับสนุนการประกอบอาชีพที่ความซ่ือสัตย์สุจริต 
   -พัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการดูแลตนเอง 
๓) การสร้างหลักประกันครอบครัว 
   -ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ซ่ือสัตย์ต่อการครองคู่ 
   -จัดให้ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพจิตใจ 
๔) การสร้างหลักประกันสังคม 
   -สนับสนุนคนรักษาสัจจะยึดมั่นในค าพูดค าสัญญา 
   -เสริมสรา้งสังคมปลอดภัย ยิ้มแย้มแจม่ใส 

๕) การสร้างหลักประกันสุขภาพ 
   -ส่งเสริมกิจกรรมที่ไม่ใช้สุรา ของมึนเมา อบายมุข 
   -จัดกิจกรรมเพื่อลด ละ เลิด การด่ืมสรุา 
 

สภาพการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์ประกอบการเสริมสร้าง 
ความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑) ส่งเสริมโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล๕ชาวประชาเป็นสขุ  
๒) ส่งเสริมโครงการเยาวชน
พุทธมามกะ  
๓) โครงการอุปสมบทหมู่/
บรรพชาสามเณร 
๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการธรรมศึกษา 
๕) ส่งเสริมหัตถกรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖) ภาครัฐ/เอกชน จัดสรร
งบประมาณสนับสนุน 
 

ครอบครัว 
แบบพุทธมามกะ 

ชุมชน 
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความสามัคค ี
ที่มีเสถียรภาพ 

 

การปกครอง 
ที่มีธรรมาภิบาล 

 
๑) ส่ง เสริมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์  
๓) พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานการเกษตร  
๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ประชาชนเพื่อความเข้มแข็ง  
๕ )  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น 
การตลาดแบบเครือข่าย 
๖) โครงการพัฒนาผังเมือง 
บริการสาธารณะและขนส่ง 
 

๑) สร้างความเป็นธรรมใน
สังคม สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างเท่าเทียม  
๒) สร้างความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์  
๓) จัดโครงการส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีของชุมชน  
๔) สร้างความรู้รักสามัคคี 
ด้วยกิจกรรมนันทนาการ 
และการกีฬา 
๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ ลด
ความเหลื่อมล้ า 

๑) พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหาร มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ความคุ้มค่า  
๒) พัฒนาศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสาร มีนิติกรดูแลให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา  
๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน  
๔) การสื่อสารสองทาง เปิด
ให้มีการรับข้อมูล 
๕) จัดอาสาสมั ครรั กษา
ความสงบเรียนร้อย  
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๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
จากการวิจัยทั้งสองแบบทั้งจากแบบการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามและการวิจัย

เชิงคุณภาพ รวมทั้งการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง แยกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 

๔.๕.๑ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 

 ๑) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปจากการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นองค์ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
แยกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
แบบพ่ึงพาตนเองท าเองใช้เอง และสนับสนุนการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ด้วย
ตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดับดีมาก 
 (๒) จัดรูปแบบการปกครองตนเองของประชาชนเป็นชุมชนเขตเมือง หรือเป็น
หมู่บ้านในชนบท โดยพิจารณาในหลายด้าน เช่น จ านวนประชากร รายได้ หรือการรวมกลุ่มทาง
วัฒนธรรมที่เหมือนกัน  
 (๓) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแบบพ่ึงพาตนเองแก่ประชาชน โดย
ค านึงถึงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น ตามศักยภาพของแต่ละะท้องถิ่น และส่งเสริมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์  
 (๔) สนับสนุนงบประมาณพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการเกษตรและชลประทาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ท้องถิ่น 
 (๕) ส่งเสริมการรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่มเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง เช่น 
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน และจัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ 
เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง 

(๖) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 ๒) การสร้างสันติวัฒนธรรม ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปจากการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เป็นองค์ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง แยกเป็นหัวข้อ 
ดังนี้ 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ด าเนินการเพ่ือสร้างความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรักความ
สามัคคี ด าเนินการได้ในระดับดีมากที่สุด 



๒๗๙ 
 

 (๒) จัดให้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มคนต่างเชื้อชาติต่างถิ่นที่อยู่ ต่างวัฒนธรรม 
ประเพณีในกิจกรรมเพ่ือประเทศชาติและกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ขัดแย้งกับหลักความเชื่อ เช่น การ
ร่วมกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
 (๓) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแบบพ่ึงพาตนเองแก่ประชาชน โดย
ค านึงถึงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น ตามศักยภาพของแต่ละะท้องถิ่น  และส่งเสริมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์  
 (๔) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางเชื้อชาติ ศาสนา พ้ืนเพถิ่นอาศัย ประเพณีและ
วัฒนธรรม โดยให้อิสระภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ตามนโยบายการสานสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วม  
 (๕) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่มกัน  สร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เ อ้ือต่อการสร้างความเท่าเทียมกันของประชาชนที่มีความเชื่อ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  

(๖) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 ๓) การสื่อสารอย่างการุณยสาร ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปจากการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เป็นองค์ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง แยกเป็นหัวข้อ 
ดังนี้ 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และมีการเปิดรับข้อมูลสองทาง จากระบบแอพพลิเคชั่นจาก
ประชาชน ด าเนินการได้ในระดับดีมากที่สุด 
 (๒) จัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เวปไซต์ 
ไลน์ อีเมล มีการติดตั้งระบบเสียงตามสายเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ให้บริการประชาชนตอดเวลา 
 (๓) มีรูปแบบการสื่อสารถูกต้องตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง 
สามารถตรวจสอบได้ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี
กับประชาชนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการสื่อสารจากภาคประชาชนได้ 
 (๔) จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความความสมานฉันท์ ความปรองดอง ความสามัคคี ไป
ยังสถานที่ต่างๆภายนอก มีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งติดตั้งป้าย สื่อสารมวลชน และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ 
 (๕) สนุบสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้มีการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมีสถานีวิทยุ
ชุมชน มีเวปไซต์ ไลน์ อีเมล และจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น  

(๖) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน



๒๘๐ 
 

ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 ๔) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปจากการวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นองค์ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง แยกเป็น
หัวข้อ ดังนี้ 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ปกครอง ควบคุม บริหารงาน
ตามหลักกฎหมายที่ยุติธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นก่อนออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ด าเนินการได้ในระดับดมีาก 
 (๒) จัดให้มีโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่
กลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุม เพ่ือขยายความ
คุ้มครองทางสังคม 
 (๓) มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย มีนิติกรดูแล เพ่ือสร้างความความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่และงบประมาณดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งของ
ประชาชน ในส่วนของการเจรจาไกล่เกลี่ย การบรรเทาความเดือดร้อนความเสียหาย 
 (๔) สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเต็มที่ 
 (๕) จัดบุคลากร และงบประมาณสนับสนุน การด าเนินการความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น โดยการก าหนดนโยบายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ 

(๖) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 

๔.๖.๒ องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 

 ๑) การสร้างหลักประกันชีวิต ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปจากการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เป็นองค์ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง แยกเป็นหัวข้อ 
ดังนี้ 
 (๑) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ด าเนินการสนับสนุนความเท่า
เทียมของมนุษย์, ส่งเสริมกิจกรรมคุ้มครองสิทธิ และกิจกรรมสุขภาพแข็งแรง หรือการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขอนามัยที่ดี ด าเนินการได้ในระดับดีมาก 
 (๒) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ให้มีการปฏิบัติธรรม
เพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ 



๒๘๑ 
 

 (๓) จัดอบรมให้ความรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรม
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการด ารงชีวิต  
 (๔) ส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนา จัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จัด
กิจกรรมอุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  
 (๕) สนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่  เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  

(๖) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 ๒) การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปจากการวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นองค์ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง แยกเป็น
หัวข้อ ดังนี้ 
 (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนการประกอบอาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในหลักความถูกต้อง และจัดกิจกรรมอบรมการเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่ายโดยการท าบัญชีครัวเรือน ด าเนินการได้ในระดับดมีากที่สุด 
 (๒) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ให้มีการปฏิบัติธรรม
เพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ 
 (๓) จัดอบรมให้ความรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรม
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการด ารงชีวิต  
 (๔) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง 
ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า 
 (๕) อบรมเพ่ิมทักษะความสามารถความช านาญบุคลากร และจัดฝึกอบรม
ประชาชนเพื่อเป็นอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครต ารวจบ้าน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย  

(๖) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 ๓) การสร้างหลักประกันครอบครัว ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปจากการวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นองค์ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง แยกเป็น
หัวข้อ ดังนี้ 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่น หรือกิจกรรมสร้างความปรองดองในครอบครัว และสนับสนุนการมีความจริงใจ 
ซื่อสัตย์ ยกย่องและให้เกียรติต่อสามี-ภรรยา ด าเนินการได้ใน ระดับดมีาก 
 (๒) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ให้มีการปฏิบัติธรรม
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพจิตใจ จัดประชุมพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 



๒๘๒ 
 

 (๓) ส่งเสริมโครงการครอบครัวอบอุ่น แนะน าหลักการครองเรือนให้เป็นสุข การ
วางแผนครอบครัว เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว  
 (๔) อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กและเยาวชน และด าเนินการโครงการ
ดูแลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สอดส่องตรวจตราสถานบริการ 
 (๕) สนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่ และจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ ออกตรวจพ้ืนที่ในยาม
กลางคืน หรือตามจุดล่อแหลม ซอยเปลี่ยว หรือแหล่งเสื่อมโทรม สลัม 

(๖) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 ๔) การสร้างหลักประกันสังคม ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปจากการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เป็นองค์ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง แยกเป็นหัวข้อ 
ดังนี้ 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนการเป็นคนรักษา
สัจจะ ยึดมั่นในค าพูด หรือค าสัญญาของตัวเอง คนที่มีวาจาไพเราะนุ่มนวล และยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืน 
ด าเนินการได้ในระดับระดับมาก 
 (๒) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ให้มีการปฏิบัติธรรม
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพจิตใจ จัดประชุมพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
 (๓) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้เทคโนโลยี การ
ติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 (๔) อบรมเพ่ือเสริมสร้างสังคมปลอดภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใคร่ปรองดอง ให้มี
ความรู้รัก ความสามัคคีกัน ใช้หลักการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย 
 (๕) สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์เพ่ือหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

(๖) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 ๕) การสร้างหลักประกันสุขภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปจากการวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นองค์ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง แยกเป็น
หัวข้อ ดังนี้ 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง จัดกิจกรรมลด ละ เลิก การ
ดื่มสุรา ของมึนเมา และสิ่งเสพติดให้โทษ และส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี งานนันทนาการ ที่ไม่ใช้
สุรา ของมึนเมา หรืออบายมุข ด าเนินการได้ในระดับระดับดีมากที่สุด 



๒๘๓ 
 

 (๒) จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ให้มีการปฏิบัติธรรม
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพจิตใจ จัดประชุมพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
 (๓) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อลด ละ เลิด การดื่มสุรา รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการ
งดดื่มสุราของมึนเมาในการด ารงชีวิต เช่น โครงการงดเหล้าวันเข้าพรรษา  
 (๔) อบรมปลูกฝังนิสัยสร้างความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยด้วยหลักศีลธรรม ให้
เกรงกลัวในบาปกรรม สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ 
 (๕) จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
กิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ  

(๖) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 

๔.๖.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 

 ๑) กลยุทธ์ด้านระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ  ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
 (๑) จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน จัดเทศนาธรรม ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕  
 (๒) จัดโครงการเยาวชนพุทธมามกะ มีการรณรงค์ให้ เด็กและเยาวชน แสดงตน
เป็นพุทธมามกะ เช่น ให้โรงเรียนจัดไหว้พระสวดมนต์ ให้มีการสมาทานศีล ๕ หน้าเสาธง  
 (๓) จัดกิจกรรมเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนา และเพ่ือส่งเสริมคุณภาพจิตใจ เช่น การ
อุปสมบทหมู่/บรรพชาสามเณร จัดโครงการธรรมศึกษา สนับสนุนการอบรมปลูกฝังนิสัยสร้างความรู้ 
ตามหลักศาสนาพุทธ ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
 (๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา ความเข้มแข็ง ความมั่นคง และความ
สามัคคี ความสมานฉันท์  

(๕) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 ๒) กลยุทธ์ด้านระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปเป็นองค์
ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 



๒๘๔ 
 

 (๑) จัดโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนน์สูงสุด บน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชน  
 (๒) จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีการจัด
ฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยค านึงถึง วัตถุดิบในท้องถิ่น 
 (๓) จัดโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่  
 (๔) สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เช่น กลุ่มกองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มตลาดนัดเพื่อการค้า การจัดอาสาสมัครเพื่อรักษาความปลอดภัย 

(๕) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 ๓) กลยุทธ์ด้านรูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปเป็นองค์
ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 (๑) จัดโครงการสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการสร้าง
โอกาสในชีวิต 
 (๒) จัดโครงการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
ให้การรวมกลุ่มทางประเพณี วัฒนธรรมโดยเสรี  
 (๓) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของชุมชน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เช่น 
จัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬา  
 (๔) จัดโครงการสร้างความรู้รักสามัคคี เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก ความ
สามัคคี ความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน 

(๕) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  
 ๔) กลยุทธ์ด้านรูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล ผู้วิจัยวิเคราะห์สรุปเป็นองค์
ความรู้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 (๑) จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เพ่ือพัฒนารูปแบบการปกครองให้
มีธรรมภิบาลต่อประชาชน  
 (๒) จัดโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีนิติกรดูแลให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้
ความความยุติธรรม เจ้าหน้าที่แสดงความจริงใจ  
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 (๓) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของท้องถิ่น 
 (๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาความเจริญ ความเข้มแขง ความ
มั่นคง และความสามัคคี ความสมานฉันท์  

(๕) ภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาด
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการ และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐน้อย  

 



บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง (๒) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง และ  
(๓) เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ
การวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่การจัดข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา 
(Content Analysis) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้วิธีเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) จากผู้บริหารองค์กร หรือสมาชิกสภาองค์กร ทั้ง ๔ จังหวัดดังกล่าว จ านวน 
๓๐ ท่าน ใช้วิธีการวิเคราะห์อุปนัย (Analytic Induction) และการวิจัยเชิงปริมาณนั้นได้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ข้าราชการ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่
ประจ า และปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง พ้ืนที่ที่ก าหนด
ศึกษาใน ๔ จังหวัด คือ (๑) จังหวัดราชบุรี (๒) จังหวัดนครนครปฐม (๓) จังหวัดกาญจนบุรี และ 
(๔) จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) จ านวน ๓๔๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการระดับความเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง และวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางด้านสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาสรุปได้ตามล าดับต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง มีการสรุปตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
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๑) สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

 

(๑) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง สรุปความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เพ่ือก าหนดเป็นการด าเนิงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ดังนี้ (๑) จัดรูปแบบการปกครองตนเอง
ของประชาชนเป็นชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเขตเมืองเป็นหมู่บ้านในชนบท และให้มีการเลือกตั้ ง
ประชาชนเป็นผู้แทน มีหน้าที่ในการดูแลภายใต้กรอบของกฎหมายและภายใต้การก ากับ ควบคุม  
(๒) จัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ตามศักยภาพของแต่ละะท้องถิ่น 
รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในชุมชน เพ่ือการบริโภคและการผลิตเพ่ือ
จ าหน่าย รณรงค์และส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าการเกษตร (๓) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชนและหมู่บ้าน เป็นชุมชนเข้มแข็ง
แบบพอเพียง พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการ (๔) พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดอบรม แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญ
ก าลังใจ รวมถึงการจัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์
ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง (๕) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของประชาชนเป็น
กลุ่ม เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง เช่น กองทุนหมู่บ้าน  กองทุนสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมการ
พัฒนาการท่องเทีย่วในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์ (๖) จัดให้มีการร่วมกลุ่มการค้าในรูปแบบการจัดตลาดนัดเพ่ือ
การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และให้ความส าคัญกับสินค้าท้องถิ่น และพัฒนาและปรับปรุงการ
คมนาคมและขนส่ง เช่น ถนน สะพาน ขยายผิวหน้าถนน บ ารุงรักษาพ้ืนผิวถนนที่เหมาะสม 
ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของคนในท้องถิ่น (๗) ปัญหาจากประชาชนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

(๒) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง สรุปความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เพ่ือก าหนดเป็นการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ดังนี้ (๑) จัดให้มีการรวมกลุ่มกัน
ระหว่างกลุ่มคนต่างเชื้อชาติ ต่างถิ่นที่อยู่ ต่างวัฒนธรรม ประเพณีในกิจกรรมเพ่ือประเทศชาติ และ
กิจกรรมทางสังคมที่ไม่ขัดแย้งกับหลักความเชื่อ เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และเพ่ือลดความ
ขัดแย้ง จัดกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือจาก
ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน (๒) ใช้นโยบายการสานสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมให้มีคุณค่าร่วม และตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม (๓) ด าเนินการเพ่ือ
ความเท่าเทียมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ต่างคนต่างแสดงออกเต็มที่ตามลักษณะ
ความเชื่อ และการสืบทอดทางวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
และสังคม สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคม สร้างความเข้มแข็งของ



๒๘๘ 
 

สถาบันทางสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุน
การพัฒนาความร่วมมือ (๔) จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปยังสถานที่ต่างๆภายนอก มีการ
ประชาสัมพันธ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทั้งติดตั้งป้าย สื่อสารมวลชน และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ (๕) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน สารคดี องค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่
ประชาชน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ความสะดวกแก่ประชาชน  และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และให้บริการประชาชน ตลอดเวลา (๖) จัด
งบประมาณสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ  กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา 
สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม (๗) ปัญหาจากประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

(๓) การสื่อสารอย่างการุณยสาร สรุปความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือก าหนด
เป็นการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ดังนี้ (๑) จัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เวปไซต์ ไลน์ อีเมล มีการติดตั้งระบบเสียงตามสาย เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
และให้สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ช่วยดูแล เป็นผู้กระจ่ายข่าว และสนับสนุนให้ชุมชน 
หมู่บ้าน มีการถ่ายทอดข้อมูลสู่ประชาชน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมี
สถานีวิทยุชุมชน มีเวปไซต์ โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา (๒) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง สามารถตรวจสอบได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนอย่า งสม่ าเสมอ อบรมเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ให้แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการ
สื่อสารจากภาคประชาชนได้ (๓) จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญ
ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการใช้สื่อสารมวลชน และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคี เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ความสมานฉันท์ ความปรองดอง ไปยังสถานที่ต่างๆภายนอก (๔) มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
จากชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น พัฒนารูปแบบการ
แสดงความคิดเห็นจากประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ 
เปิดเวปไซต์ สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน และมีการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา แก้ไขความบกพร่อง เยียวยาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ตลอดจนมีการชี้แจงท าความ
เข้าใจให้ประชาชนเข้าใจ (๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เสริมสร้างจิตส านึก 
ขวัญก าลังใจ และทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการ ให้บริการประชาชน (๖) สนุบสนุน
ให้ชุมชน หมู่บ้านมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้มีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เช่น 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมีสถานีวิทยุชุมชน มีเวปไซต์ ไลน์ อีเมล และจัด
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งบประมาณสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น (๗) ปัญหาจากประชาชนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

(๔) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สรุปความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือก าหนด
เป็นการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ดังนี้ (๑) มีโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยให้
ความช่วยเหลือทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้
ให้ครอบคลุม เพ่ือขยายความคุ้มครองทางสังคม การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งความยุติธรรมในท้องถิ่น มีการประชาพิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ 
ข้อบังคับ สนับสนุนบุคลากร งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (๒) มีศูนย์
ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย มีนิติกรดูแล เพ่ือสร้างความความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในท้องถิ่น 
จัดอบรมสร้างความรู้รักความสามัคคีให้บุคลากร และประชาชน จัดเจ้าหน้าที่และงบประมาณดูแล
เกี่ยวกับความขัดแย้งของประชาชน ในส่วนของการเจรจาไกล่เกลี่ย การบรรเทาความเดือดร้อน ความ
เสียหาย (๓) กระจายการให้บริการภาครัฐ ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้ง
กฎหมาย ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน  (๔) พัฒนารูปแบบการ
แสดงความคิดเห็นจากประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ 
เปิดเวปไซต์ มีการด าเนินการแก้ไขปัญหา แก้ไขความบกพร่อง เยียวยาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
ตลอดจนมีการชี้แจงท าความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจ (๕) อบรมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
สร้างความรู้รัก ความสามัคคีให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดท า
เวทีเสวนาร่วมกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเจรจาไกล่เกลี่ยใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยให้มีทุกภาค
ส่วน บรรเทาความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง (๖) จัดบุคลากร และงบประมาณสนับสนุน การ
ด าเนินการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น ให้การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม (๗) ปัญหาจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 
 

๒) องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

 

(๑) การสร้างหลักประกันชีวิต สรุปความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือก าหนด
เป็นองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้ (๑) ด าเนินการโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล 
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๕ จัดประชุม พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ (๒) 
จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี โดยการอบรมให้ความรู้ การ
เรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ 
คุณธรรมและจริยธรรม (๓) ส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนา จัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เช่น 
การสวดมนต์หน้าเสาธง การร่วมสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น การสมาทานศีล กิจกรรมอุปสมบทหมู่/
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (๔) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบ
ชลประทาน เพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น เพ่ือประสิทธิภาพการผลิต 
(๕) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ รวมถึงการจัด
ฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อดูแลตนเอง (๖) สนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่ ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิด
เวปไซต์ จัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพื่อหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่าง
เต็มที่ (๗) ปัญหาจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง และ
ประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมี
น้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

(๒) การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน สรุปความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือ
ก าหนดเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้ (๑) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัด
เทศนาธรรมชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ (๒) จัดให้ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคี  อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรม
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต (๓) สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ และจัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
เช่น การสวดมนต์หน้าเสาธง การร่วมสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น การสมาทานศีล กิจกรรมถือศีลปฏิบัติ
ธรรม กิจกรรมเวียนเทียน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล โดยการ
สนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิดภาคเรียน (๔) ส่งเสริมการ
ประกอบสัมมาชีพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบโครงสร้าง พ้ืนฐาน เพ่ิมความ
สะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน
ที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก รวมทั้งการจัด
ระเบียบความเรียบร้อยในพ้ืนที่ติดตั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิด (๕) พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น เพ่ิมทักษะ 
ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญ
ก าลังใจ รวมถึงการจัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์
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ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง (๖) สนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเพิ่มแสงสว่างในพ้ืนที่  ติดตั้งกล่องรับฟังความ
คิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ จัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเต็มที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา  
(๗) ปัญหาจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง และประชาชน
ยังให้ความร่วมมือน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้
ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

(๓) การสร้างหลักประกันครอบครัว สรุปความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือ
ก าหนดเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้ (๑) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัด
เทศนาธรรมชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ (๒) จัดให้ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคี อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา  อบรม
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต (๓) ส่งเสริมโครงการครอบครัวอบอุ่น แนะน าหลักการครองเรือนให้เป็นสุข การวางแผน
ครอบครัว เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว จัดให้พ่อแม่ลูกมาอบรม
ร่วมกันมีกิจกรรม คัดครอบครัวที่มีปัญหามาเรียนรู้พ่อแม่ลูก สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบชาว
พุทธ กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม กิจกรรมเวียนเทียน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธ
ตามวงศ์ตระกูล โดยการสนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิด
ภาคเรียน (๔) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมความสะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและ
ปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก 
รวมทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยในพ้ืนที่ติดตั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
(๕) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรม แนะน าจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการเสริมสร้าง
จิตส านึก ขวัญก าลังใจ จัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์
ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดูแลตนเอง (๖) พัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแล
ตนเอง เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่ ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้
ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ จัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพื่อหาทางออกร่วมกัน (๗) ปัญหาจากประชาชนยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย  
และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่
ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่
ดีพอ 
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(๔) การสร้างหลักประกันสังคม สรุปความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือก าหนด
เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้ (๑) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัด
เทศนาธรรมชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ (๒) จัดให้ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคี อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา  อบรม
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต (๓) อบรมเพ่ือเสริมสร้างสังคมปลอดภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใคร่ปรองดอง ให้มีความรู้รัก 
ความสามัคคีกัน ใช้หลักการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็น
ชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล โดยการสนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณรเมื่อมี
การปิดภาคเรียน (๔) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้เทคโนโลยี การ
ติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง  (๕) พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน จัดอบรม 
แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ  ความ
ช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ จัด
ฝึกอบรมประชาชนเพื่อเป็นอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือดูแลตนเอง (๖) พัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด 
การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่  ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์  จัดให้มีการ
ประชาพิจารณ์ เพื่อหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเต็มที่  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา (๗) ปัญหาจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

(๔) การสร้างหลักประกันสังคม สรุปความเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือก าหนด
เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้ (๑) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัด
เทศนาธรรมชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ (๒) จัดให้ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคี โดยการอบรมให้ความรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝัง
ให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล  โดยการสนับสนุนให้
อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิดภาคเรียน (๓) จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือลด 
ละ เลิด การดื่มสุรา รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการงดดื่มสุรา ของมึนเมาในการด ารงชีวิต  เช่น 
โครงการงดเหล้าวันเข้าพรรษา และมีการอบรมปลูกฝังนิสัยสร้างความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยด้วย
หลักศีลธรรม ให้เกรงกลัวในบาปกรรม (๔) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าโทษและ
พิษภัยของการดื่มสุราของมึนเมา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา  และพัฒนาระบบการ
สร้างความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น กิจกรรม



๒๙๓ 
 

การแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ มีการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการ
กระท าผิดของการดื่มสุรา และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมความสะดวกสบายด้านการจราจร 
พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี (๕) พัฒนาความรู้ 
ความสามารถบุคลากรให้ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่
บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน 
รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ รวมถึงการ มีการบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล รวมถึง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดี (๖) ออกตรวจตราสถานบริการ 
สถานจ าหน่ายสุรา ของมึนเมาให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย  รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลควบคุม เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่  ติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ (๗) ปัญหาจากประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 
 

๓) กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

 

(๑) กลยุทธ์ด้านระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ สรุปความเห็นจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้ (๑) ด าเนินการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็นสุข โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการรักษาศีล 
๕ จัดประชุม พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน จัดเทศนาธรรมเน้นแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ (๒) มีการรณรงค์ให้ประชาชน เด็กและเยาวชน แสดงตน
เป็นพุทธมามกะ จัดไหว้พระสวดมนต์ มีการสมาทานศีล ๕ หน้าเสาธง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบ
ความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล สนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณรเมื่อมี
การปิดภาคเรียน แล้วแต่ความเหมาะสม (๓) มีการอบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น 
การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม
จริยธรรมในการด ารงชีวิต ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์บุคคลต่างศาสนา 
มาประกาศตนเป็นชาวพุทธ และประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (๔) สนับสนุนการด าเนินชีวิต
ตามแบบชาวพุทธ จัดกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม กิจกรรมเวียนเทียน รวมตลอดถึงจัดให้ในแต่ละ
ครอบครัวที่มีความพร้อมและสมัครใจ ประกาศตนเองเป็น “ครอบครัวรักษาศีล ๕” (๕) พัฒนา
เครือข่ายองค์ความรู้และสร้างสรรค์ งานศิลปะ หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์
หลายอย่างหลายช่องทาง และใช้วัดเป็นศูนย์กลาง (๖) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์
หลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา  พัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างสรรค์ งานการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (๗) มีปัญหาจาก
ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือ
กับการส่งเสริมงานน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท า



๒๙๔ 
 

ให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

(๒) กลยุทธ์ด้านระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง สรุปความเห็นจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเ พ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้  
(๑) จัดรูปแบบการปกครองตนเองของประชาชนเป็นชุมชนในเขตเมือง หรือให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใน
ท้องถิ่นที่เป็นชนบท และให้มีการจัดการปกครอง ดูแลตนเองในระดับหนึ่ง โดยให้มีการเลือกตัวแทน
เป็นผู้น าและคณะกรรมการด าเนินการ ให้มีอ านาจหน้าที่ในกรอบที่ก าหมายก าหนดให้ (๒) ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชน มีการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 
โดยค านึงถึง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น ตามศักยภาพของท้องถิ่น รณรงค์และส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในชุมชน เ พ่ือการบริ โภคและ การผลิตเ พ่ือจ าหน่าย  
(๓) พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของชุมชน (๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น จัดตลาดนัด 
จัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย รวมทั้งมีการรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมอ านาจการ
ต่อรอง เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน (๕) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับปรุง
สาธารณูปโภค และระบบชลประทาน (๖) ฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัคร
พิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง พัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการ
ดูแลตนเอง เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด (๗) มีปัญหาจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
วิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานน้อย และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

(๓) กลยุทธ์ด้านรูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ สรุปความเห็นจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์  ตามหลักศีล ๕ ดังนี้ (๑) สร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย เสริมสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง การ
จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจใน
การพัฒนา การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม และมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (๒) สนับสนุนการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณีของตนเอง
อย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และการไม่รบกวนสิทธิ เสรีภาพ และความเชื่อของบุคคล   
(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้ความช่ วยเหลือทางสังคมแก่
กลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่าเทียมกัน (๔) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานทาง
ศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษา ส าหรับประชาชนทุกระดับ รวมทั้งให้
กระบวนการยุติธรรม ระบบกฎหมายปกติสามารถด าเนินการโดยได้รับความเชื่อถือ ไม่ใช้กฎหมายใน
การสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน (๕) จัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เช่น จัดกิจกรรมนันทนาการ การ
แข่งขันกีฬา พัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน
ลักษณะพลังแผ่นดิน และให้มีการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความสามัคคี รวม ทั้งใช้การ



๒๙๕ 
 

สื่อสารมวลชนในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน จัดท าเวทีเสวนาร่วมกับประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี (๖) จัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคีในท้องถิ่น ให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  กระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความ
ครอบคลุมและทั่วถึง (๗) มีปัญหาจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการที่
ถูกต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานน้อย และภาครัฐเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
หรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 
 (๔) กลยุทธ์ด้านรูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล สรุปความเห็นจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้ (๑) พัฒนา
รูปแบบการปกครองให้มีธรรมภิบาล ตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานและการให้บริการประชาชน ค านึงถึงความต้องการของประชาชน พัฒนากลไกการ
ท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบูร
ณาการระหว่างหน่วยงาน (๒) มีศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มีนิติกรดูแลให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้
ความความยุติธรรม จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้โดยสะดวก และให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน สารคดี องค์ความรู้ที่มี
ประโยชน์แก่ประชาชน (๓) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ และทัศนคติที่
ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ (๔) จัดให้มีการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ตรวจตรา และรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ส าคัญ และจัดให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง 
ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครต ารวจบ้าน
เพ่ือเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน (๕) พัฒนารูปแบบการแสดงความคิดเห็นจาก
ประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์  จัดให้มี
การประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการติดตาม 
ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เพ่ือสร้างระบบการถ่วงดุลอ านาจ (๖) สนับสนุนงบประมาณ และ
บุคลากร ให้บริการประชาชน ตลอดเวลา และเจ้าหน้าที่แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ (๗) มีปัญหาจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการ
ด าเนินการที่ถูกต้อง และประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานน้อย และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ข้าราชการ พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าที่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๘ มีสถานภาพ
สมรส จ านวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๔ มีอายุระหว่าง ๒๕ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๖๖ คน  
คิดเป็น ร้อยละ ๔๘.๔๐ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๘๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๓.๖๔  



๒๙๖ 
 

มีรายได้ ๑๐,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๙๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๘๕ และมีระยะเวลาการ
ท างาน ๕ – ๑๕ ปี จ านวน ๑๘๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๓.๙๓  

 

๑) สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

(๑) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการ
ด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ ส่วนรายด้านพบว่าด้านที่มีความคิดเห็นต่อการสร้าง
ความสมานฉันท์มากที่สุด คือด้านที่ ๒ การสรางสันติวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๕๑ รองลงมาคือด้านที่ ๓ การสื่อสารอย่างการุณยสาร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๙ น้อย
ที่สุดคือด้านที่ ๔ ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ ตามเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อการสร้างความสมานฉันท์  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง อยู่ในระดับมากที่สุด ๑ ด้าน และอยู่ในระดับมาก ๓ ด้าน 

(๒) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการ
ด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๑
การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ พิจารณารายข้อพบว่าข้อ
ที่มีความคิดเห็นต่อการสร้างความสมานฉันท์มากที่สุดคือข้อที่ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
สนับสนุนการจัดตลาดนัดเพ่ือการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕ 
รองลงมาคือ ข้อที่ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการจัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชนด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ น้อยที่สุดคือ ข้อที่ ๒ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนระบบสหกรณ์ เพ่ือการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๖  

(๓) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการ
ด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๒
การสรางสันติวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มี
ความคิดเห็นต่อการสร้างความสมานฉันท์มากที่สุดคือข้อที่ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างความสามัคคี อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๖ รองลงมา
คือ ข้อที่ ๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๔ น้อยที่สุดคือ ข้อที่ ๑๐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือลดความขัดแย้ง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ ๔.๐๑  

(๔) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการ
ด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๓
การสื่อสารอย่างการุณยสาร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๙ พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มี
ความคิดเห็นต่อการสร้างความสมานฉันท์มากท่ีสุดคือข้อที่ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมี
การเปิดรับข้อมูลสองทาง จากระบบแอพพลิเคชั่นแก่ประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 



๒๙๗ 
 

๔.๖๙ รองลงมาคือ ข้อที่ ๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๖๓ น้อยที่สุดคือ ข้อที่ ๑๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล  ได้ทุกระบบ อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๖  

(๕) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อสภาพการ
ด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ ๔
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มี
ความคิดเห็นต่อการสร้างความสมานฉันท์มากท่ีสุดคือข้อที่ ๒๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมี
การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๗ รองลงมาคือ ข้อที่ ๑๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความเห็นก่อนออกข้อบัญญัติท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๘๕ 
น้อยที่สุดคือ ข้อที่ ๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านออกข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๒ 

๒) องค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

(๑) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นต่อการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ มากที่สุด คือหลักศีล ๕ ข้อที่ ๕ การสร้างหลักประกัน
สุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ๔.๗๖ รองลงมาคือหลักศีล ๕ ข้อที่ ๑ การสร้าง
หลักประกันทรัพย์สิน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๗ น้อยที่สุดคือหลักศีล ๕ ข้อที่ ๔ 
การสร้างหลักประกันสังคม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ความคิดเห็นของ
ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อการสร้างความสมานฉันท ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคกลางตอนล่าง อยู่ในระดับมากที่สุด ๒ ด้าน และอยู่ในระดับมาก ๓ ด้าน 

(๒) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อที่ 
๑ การสร้างหลักประกันชีวิต อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๙๗ พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ มากที่สุด คือข้อที่ ๔ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านสนับสนุนความเท่าเทียม หรือวางตัวเป็นกลาง กรณีมีเหตุขัดแย้งระหว่างบุคคลเสมอ อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๓๓ รองลงมาคือ ข้อที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านส่งเสริม
กิจกรรมคุ้มครองสิทธิ สาเหตุจากการถูก ฆ่า ทารุณกรรม ท าร้ายร่างกาย จิตใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ ๔.๑๕ น้อยที่สุดคือ ข้อที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการช่วยเหลือ หรือให้
การพยาบาลแก่สิ่งมีชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บเสมอ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๔๗ 

(๓) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ
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ที่ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๕๗ พิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ มากที่สุด คือข้อที่ ๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นใน
หลักความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๘ รองลงมาคือ ข้อที่ ๖ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่านจัดกิจกรรมอบรม การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย โดยการท าบัญชีครัวเรือน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ น้อยที่สุดคือข้อที่ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัด
ส่งเสริมการจัดตั้งต ารวจบ้านดูแลทรัพย์สินและป้องกันโจรภัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ 

(๔) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
ข้อที่ ๓ การสร้างหลักประกันครอบครัว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ พิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ มากที่สุด คือข้อที่ ๑๑ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมเพศศึกษา และเยาวชนวัยเจริญพันธ์อยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๐ รองลงมาคือ ข้อที่ ๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น หรือกิจกรรมสร้างความปรองดองในครอบครัว อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๙ น้อยที่สุดมี ๒ ข้อคือ ข้อที่ ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านสนับสนุนการมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ ยกย่องและให้เกียรติต่อสามี -ภรรยา เสมอ และข้อที่ ๑๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการเลี้ยงดู อุปการะ ดูแล เอาใจใส่ครอบครัวอย่างดี 
หรือพอสมควรตามอัตภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๖ 

(๕) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง ข้อ
ที่ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ มากที่สุด คือข้อที่ ๑๕ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่านสนับสนุนการเป็นคนที่มีวาจาไพเราะนุ่มนวล และยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืนเสมอ อยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๑ รองลงมาคือ ข้อที่ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
สนับสนุนการเป็นคนรักษาสัจจะ ยึดมั่นในค าพูด หรือค าสัญญาของตัวเอง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๗ น้อยที่สุดคือข้อที่ ๑๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน
ทางทักษะการพูด เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การอภิปราย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๔ 

(๖) เรื่องความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อองค์ประกอบ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
ข้อที่ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๗ พิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ มากที่สุด คือข้อที่ ๑๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดกิจกรรมลด ละ เลิก การดื่มสุรา ของมึนเมา และสิ่งเสพติดให้
โทษ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๒ รองลงมาคือ ข้อที่ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านสนับสนุนการลงโทษ ผู้กระท าผิดจากการดื่มสุรา ของมึนเมา หรืออบายมุข อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๙ น้อยที่สุดคือข้อที่ ๑๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดกิจกรรม
การรณรงค์ต่อต้านอบายมุข และสิ่งเสพติดให้โทษ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ 
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๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่บริการประชาชนเกิดขึ้นจาก
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็ง และความสามัคคีปรองดองให้กับ ท้องถิ่น การ
บริหารท้องถิ่นโดยการน าหลักศีล ๕ มาใช้จะท าให้การบริหารงาน สามารถเกิดความเป็นเอกภาพ 
เข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมีประเด็นการน าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

๕.๒.๑ สภาพการด าเนินงานการเสริมสร้างความสมานฉันท์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

๑) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง พบว่ามีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(๑) จัดรูปแบบการปกครองตนเองของประชาชนเป็นชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเขตเมือง 

เป็นหมู่บ้านในชนบท เพ่ือความเข้มแข็งยั่งยืน และให้มีการเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้แทน มีหน้าที่ในการ
ดูแลภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้การก ากับ ควบคุม ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ได้วิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าแบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการใช้เทคนิคของการสร้างบูรณาการ ๓ ประการ (3C) 
ได้แก่ ร่วมมือ(Co-ordination), ประสาน (Co-operation) และยังสอดคล้อง (Consistency) ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ ระดับ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การ
บริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับส าระงานท้องถิ่น ๓ ประการ ได้แก่ การเงิน บุคลากร และการมีส่วนร่วม 
โดยกลุ่มงานท้องถิ่น ๓ กลุ่ม ได้แก่ งานบริหาร งานบริการและงานสนับสนุน อันน าไปสู่คุณลักษณะ
ของแบบจ าลองการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการ ๓ ประการ ได้แก่ ความเป็นเอกภาพ ความเข้มแข็ง
และความยั่งยืน๑ และสอดคล้องกับการวิจัยของเดือนเพ็ญ พิงคหา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบลทุงก่อ กิ่ง
อ าเภอเวียงเชียงรุ ง จังหวัดเชียงราย” พบว่าได้แก่การจัดการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ โดย
ประชาชนมีสวนรวมเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่นโดยการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่น การสงเสริมการศึกษาใหแกชุมชน การเสนอปญหาตางๆ ในทอง
ถิ่นโดยการแสดง ความคิดเห็นในที่ประชุมสภาองคกรปกครองทองถิ่น การสงเสริมการพัฒนากลุมสตรี 
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการการบ ารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน๒  
                                                 

๑ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๒ เดือนเพ็ญ พิงคหา, “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ : 
กรณีศึกษาองค การบริหารส วนต าบลทุ งก่อ กิ่ งอ า เภอเวียงเ ชียงรุ ง จั งหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๙). 



๓๐๐ 
 

(๒) ด าเนินการโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดฝึกอบรมส่งเสริม
พัฒนาการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ตามศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น รณรงค์และส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในชุมชน เพ่ือการบริโภคและการผลิตเพ่ือจ าหน่าย รณรงค์และส่งเสริม
พัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการผลิต สินค้าการเกษตร ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของสุพล วงแสนพุฒิ ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตาม
แนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนของผู้น าชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี” ได้แก่ การ
ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ท าให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต๓ และจากการศึกษา
ของประยงค์ จันทร์แดง ศึกษาเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการประยุกต์พุทธธรรม : 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์” พบว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรงเน้นถึงความพอมี พอกิน พอใช้ 
ความสามารถอุ้มชู ตัวเองได้ การไม่โลภมากเกินไปซึ่งจะเป็นเหตุให้ไปเบียดเบียนผู้อ่ืนพอเพียงในทาง
ความคิด การพูดจา และการปฏิบัติตน โดยสรุปแล้วมี ๓ องค์ประกอบกับอีก ๒ เงื่อนไข คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี กับเงื่อนไขอีก ๒ อย่าง คือ ความรู้และคุณธรรม 
เมื่อเทียบเคียงแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักพุทธธรรมพบว่ามีหลักการเดียวกันกับค า
สอนเรื่องมัตตัญญุตา (ความพอดี ความพอประมาณ) และหลักสันโดษ (ความยินดีพอใจในสิ่งที่มีและ
หามาได้)๔ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการชุมชนตาม
แนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า การจัดการชุมชน
ตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักชุมชนดี เพราะคนมีศีล มีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวคนในชุมชน รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันในการหาและ รักษาทรัพย์ อยู่อย่างปลอดภัย 
ชุมชนปลอดอบายมุข เป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดขนบธรรมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อกัน สภาพแวดล้อมดี ธรรมชาติปลอดโปร่ง อากาศดี 
น้ าสะดวก ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายได้ตาม “SILA Model” ดังนี้ (๑) อักษร 
S = Safety อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดยการน าหลักศีลมาบูรณาการชุมชน ให้
เป็นชุมชนศีล ๕ ปลอดภัยจากขโมย ปลอดอบายมุข คนในชุมชนคิดดี ท าดี พูดมีวินัย (๒) อักษร I = 
Intergrate อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดยการน าหลักหัวใจ เศรษฐีมาบูรณาการ 
เศรษฐกิจ ส่งเสริมคนในชุมชนให้ขยันหาทรัพย์ รวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม รักษาทรัพย์ที่หามาได้
โดยการมีธนาคารชุมชน หาความรู้เพ่ิมมูลค่าในตนจากปราชญ์ชุมชน รู้จักการใช้ ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (๓) อักษร L = Landscape อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดย
การน าหลัก อาวาสสัปปายะมาบูรณาการทรัพยากรและธรรมชาติในชุมชนให้สัปปายะ น่าอยู่ ช่วยกัน
รักษาธรรมชาติให้เจริญตาน่าอยู่ ต้นไม้อุดม แหล่งน้ าดี อากาศสดชื่น และช่วยกันอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร 
และ(๔) อักษร A = Aid อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดยการน าหลักสังคหวัตถุ
ธรรมบูรณาการ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้คนชุมชนมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวและร่วมใจ 

                                                 
๓ สุพล วงแสนพุฒิ, “ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับ 

ครัวเรือนของผู้น าชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๑). 

๔ ประยงค์ จันทร์แดง, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการประยุกต์พุทธธรรม : การศึกษา 
เชิงวิเคราะห์”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕-๒๐. 



๓๐๑ 
 

ร่วมใจกัน ในชุมชนเดียวกันรู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อกัน มี
จิตอาสาพร้อมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์๕  

(๓) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชนและหมู่บ้าน เป็นชุมชนเข้มแข็งแบบ
พอเพียง พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค ปรับปรุงสาธารณูปการ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของรักษา สุดเส้นผม ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” พบว่าควรจัดสรร
งบประมาณให้ท้องถิ่นให้อย่างพอเพียง สมดุลกับรายจ่ายและความจ าเป็นในการน าไปพัฒนา๖ และ
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ประพันธ นึกกระโทก ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสู
องคกรชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ผลการวิจัยพบวา ดานโครง
สรางพ้ืนฐานมี การน าโครงสรางพ้ืนฐานมาประยุกตใชในกิจกรรมที่ชุมชนตองการ ไดแก ก าจัดขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูล มีไฟฟาครอบคลุมทั่วทั้งหมูบานโทรศัพทสาธารณะมีความสมบูรณพรอมใชงาน๗ และ
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ วิทยา จันทร์แดง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบใหม่ที่ค้นพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการ ตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในครั้งนี้น าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ (๑) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้
ชุมชนเข้มแข็ง แบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน (๒) ระบบ
สนับสนุนชุมชน เข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการ
น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง (๓) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการ
ฟ้ืนฟูชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ของชุมชน๘ 

(๔) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรม แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งการ
เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ รวมถึงการจัดฝึกอบรมประชาชนเพื่อเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดูแลตนเอง ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของพระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข) ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
                                                 

๕ ธีรชัย ชุติมันต์, “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๖ รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๗ ประพันธ นึกกระโทก, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสอูงคกรชุมชนพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๘ วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๕). 



๓๐๒ 
 

บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” ได้แก่การสร้างจิตส านึก
ให้บุคลากร ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรก าหนดนโยบาย มี
แผนแม่บท อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ ควร
เปิดโอกาสให้ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน การด าเนินงาน
ต่างๆ มีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป๙ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พิริยา เสนะรัตน์ ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็งอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาชุมชนรอบโรงไฟฟาวังนอย อ าเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่ากระบวนการสังเคราะหความรูที่ไดจาการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเป
นหลัก ในการก าหนดเปาหมายชุมชน และวางแผน โดยผูปฏิบัติงานเปนวิทยากรกระบวนการคนใน
ชุมชน รวมด าเนินการใชการประชุมกลุมยอยเพื่อถอดบทเรียนที่ไดจาการอบรม และศึกษาดูงาน รวม
ก าหนดเปาหมายชุมชน จัดท าแผน ก าหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม รวมจัดกิจกรรม 
แบบมีสวนรวมในชุมชน๑๐  

(๕) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง เช่น 
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน จัดให้มีการร่วมกลุ่มการค้าในรูปแบบการจัดตลาดนัดเพ่ือการ
ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และให้ความส าคัญกับสินค้าท้องถิ่น ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อภิชาติ พิบูลย ศึกษาเรื่อง “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ : ศึกษากรณี ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง” พบว่าการเมืองภาคประชาชนได้
แสดงบทบาทอย่างเด่นชัดในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือ รวบรวมผลผลิตขายให้โรงงาน/ผู้บริโภคโดยตรง 
หรือรวมกลุ่มกันขาย ท าให้สมาชิกขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ใช้การบริหารและการ
จัดการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งให้เกิดการเข้าใจ การเรียนรู้และการพัฒนางานร่วมกัน เป็นที่ยอมรับใน
ศักยภาพในความสามารถ การที่ผู้ประสบปัญหาได้มาท างานร่วมกัน ท าให้เกิดการรู้จักมักคุ้นกันมากขึ้น 
มีพ้ืนที่ให้ได้ใช้ ความสามารถมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน นับว่าเป็นกระบวนการสร้างความสมานฉันท์จาก
การท างาน ร่วมกันซึ่งสามารถขยายผลไปสู่ความสมานฉันท์ในชุมชนต่อไป๑๑ สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ ประพันธ นึกกระโทก ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชน
พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ผลการวิจัยพบวา รูปแบบบูรณาการทุน
ทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง อยางยั่งยืน กองทุนชุมชนบานถนน
หัก  มีการดึงทุนทางสังคมท่ีเกิดจากตัวบุคคลคือประธานกองทุนชุมชน บานถนนหัก มาใชเชื่อมโยงกับ

                                                 
๙ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข), “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๐ พิริยา เสนะรัตน์, “กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็งอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
วังนอย อ าเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, การค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , 
(สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕). 

๑๑ อภิชาติ พิบูลย์ “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ : ศึกษากรณี 
ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔). 



๓๐๓ 
 

ทุนที่มีอยูในสังคมทั้งทุนที่เปนทรัพยากรบุคคล ทุนทางการเงินของ สมาชิกท่ีเกิดจากการระดมทุน ทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาพัฒนาตอยอดอาชีพในชุมชนสรางความ เขมแข็งใหแกชุมชนควบคูกัน
กับกระบวนการจัดการความรูสูชุมชนและหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือขายกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองที่เขามาเรียนรู รับฟงการถายทอดประสบการณ์๑๒ 

(๖ )  ส่ ง เสริ มการ พัฒนาการท่อง เที่ ย ว ในชุ มชนที่ สอดคล้ องกับวิ ถี ชี วิ ต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เช่น การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์การด าเนินการ
และพัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนน สะพาน ขยายผิวหน้าถนน บ ารุงรักษา
พ้ืนผิวถนนที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของคนในท้องถิ่น ผลการศึกษาวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระนฤนาท ญาณวิริโย (สดคมข า)๑๓ ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน านโยบายไป
ปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” 
ผลการศึกษาพบว่า การน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของ เทศบาลต าบลสามชุก ในการท าแผนเพ่ือพัฒนาได้จัดให้มีการประชุมร่วมสามฝ่าย ได้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนในชุมชนเพ่ือเสนอโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ชุมชน หลังจากนั้น จัดล าดับความส าคัญของโครงการแล้วจึงจัดท าเป็นแผนพัฒนาสามปีเพ่ือน า
นโยบายไปปฏิบัติ ในการน านโยบายการท่องเที่ยวไปปฏิบัติทางเทศบาลได้จัดคณะกรรมการชุมชน
ขึ้นมาประสานงานกับ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์เพ่ือท างานด้านการพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวร่วมกัน โดยมีหลักการพัฒนาเพ่ือที่จะอนุรักษ์ความดั้งเดิมของแหล่งท่องเที่ยวรวมถึง
วิถีชีวิตของชุมชนเอาไว้ และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนนั้นด้วย และสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ ธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักชุมชนดี เพราะคนมีศีล มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในชุมชน รู้จักใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันในการหาและ รักษาทรัพย์ อยู่อย่างปลอดภัย ชุมชนปลอดอบายมุข เป็นสังคม
ที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดขนบธรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ต่อกัน สภาพแวดล้อมดี ธรรมชาติปลอดโปร่ง อากาศดี น้ าสะดวก ใช้ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายได้ตาม “SILA Model” ในส่วนที่สอดคล้องเฉพาะหัวข้ออักษร L = 
Landscape อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดยการน าหลัก อาวาสสัปปายะมา

                                                 
๑๒ ประพันธ นึกกระโทก, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๓ พระนฤนาท ญาณวิริโย (สดคมข า), “การน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟื้นฟู และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๐๔ 
 

บูรณาการทรัพยากรและธรรมชาติในชุมชน ให้สัปปายะ น่าอยู่ ช่วยกันรักษา ธรรมชาติให้เจริญตา 
น่าอยู่ ต้นไม้อุดม แหล่งน้ าดี อากาศสดชื่น และช่วยกันอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร๑๔ 

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๑๕ 
และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๑๖ และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่ างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๑๗ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบวา การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
                                                 

๑๔ ธีรชัย ชุติมันต์, “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๕ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๖ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๗ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 



๓๐๕ 
 

ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือว่า
เป็นหัวใจหลักของต ารวจอยูแลวอยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจาก
ต ารวจชากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและ
รวดเร็ว๑๘  

๒) การสร้างสันติวัฒนธรรม พบว่ามีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มคนต่างเชื้อชาติ ต่างถ่ินที่อยู่ ต่างวัฒนธรรม 

ประเพณีในกิจกรรมเพ่ือประเทศชาติ และกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ขัดแย้งกับหลักความเชื่อ เพื่อเป็นการ
สร้างความสามัคค ีและเพ่ือลดความขัดแย้ง จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก 
ความสามัคคี ความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหมู่บ้านลักษณะพลังแผ่นดิน  ผลการศึกษาวิจัยนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของประสงค์ โตนด ศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไข
วิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” พบว่าสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เหล่านี้สามารถท าให้
ประชาชนมีความเป็นน ้าหนึ่ง และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนมุสลิมให้เกิดความรัก ความสามัคคีกัน
ได้ โดยรัฐบาล ต้องส่งเสริมเอกลักษณ์ ดังนี้ รัฐบาลต้องส่งเสริมวัฒนธรรมและให้ความส าคัญประเพณี 
ท้องถิ่นของคนไทยมุสลิม รัฐบาลต้องบูรณะโบราณวัตถุ และสถานก่อสร้างทาง ประวัติศาสตร์ของคน
ไทยมุสลิม รัฐบาลต้องให้ความส าคัญในด้านพิธีกรรม๑๙ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ฟาริดา 
สะแปะอิ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทโต๊ะอิหม่ามในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนต าบลท่าอิฐ อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โต๊ะอิหม่ามมีบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ใน
ชุมชนด้าน การศึกษา ส่งเสริมการศึกษาโดยการริเริ่มให้จัดตั้งโรงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชน ด้านสังคม 
เป็นผู้น าทางพิธีกรรม เช่น การเกิด การแต่งงาน การตาย เป็นต้น ด้านศาสนา เป็นครูสอนศาสนาใน
โรงเรียน เป็นผู้น าละหมาด ด้านการเมืองการปกครอง ยับยั้งความขัดแย้งในชุมชนคือรู้และเข้าใจ ว่า
ควรจะแนะน าสมาชิกใน ชุมชน คนใด แบบใด๒๐ 

(๒) ใช้นโยบายการสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วม และ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมี
ระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของยศ พรมรัตน 
ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบลในการพัฒนาองคกรปกครองส
วนทองถิ่น : กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ” พบว่าการรวมกันคนหาปญหา การวางแผน 
การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 
รวมถึงการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกลาวจะตองมีความสอดคลอง

                                                 
๑๘ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อประชาชน”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๙ ประสงค์ โตนด, “การเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖). 

๒๐ ฟาริดา สะแปะอิ, “บทบาทโต๊ะอิหม่ามในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนต าบลท่าอิฐ อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, ๒๕๕๗). 



๓๐๖ 
 

กับวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน การด าเนินการดังกลาวมีผลใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ต าบล มีสวนรวมในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น๒๑ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ภาส 
ภาสสัทธา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านความโปร่งใส ด้านการน าหลักนิติธรรมมาปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ (๑) กฎเกณฑ์ (๒) ระเบียบ (๓) กฎหมาย ในการ
บริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้านการน าการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ (๑) ร่วมคิด (๒) ร่วมท า (๓) ร่วม
ตรวจสอบในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร  ด้านการน าความ
รับผิดชอบมาปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ  
(๑) ความรับผิดชอบต่อตนเอง (๒) ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น (๓) ความรับผิดชอบต่อสังคม ใน
การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร๒๒  

(๓) ด าเนินการเพ่ือความเท่าเทียมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
ต่างคนต่างแสดงออกเต็มที่ตามลักษณะความเชื่อ และการสืบทอดทางวัฒนธรรม สร้างความมั่นคง
และการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคม สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาการ
สื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อภิชาติ พิบูลย ศึกษาเรื่อง “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์: ศึกษากรณี ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง” พบว่าวัฒนธรรมชุมชนที่มีการ
ช่วยเหลือกันในชุมชน การช่วยเหลือกันด้านความรู้ การส่งเสริมให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท า
กิจกรรมร่วมกัน ทั้งระดับ สถาบัน ครอบครัว และบุคคล ท าให้เกิดความสัมพันธ์ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้การเมืองภาคประชาชน มีบทบาทในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จนกระท่ังมีความสมานฉันท์ที่เข้มแข็ง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในสมัยปัจจุบัน๒๓ 

(๔) จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปยังสถานที่ต่างๆภายนอก มีการ
ประชาสัมพันธ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทั้งติดตั้งป้าย สื่อสารมวลชน และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ เดือนเพ็ญ พิงคหา ศึกษาเรื่อง “การมี 
สวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบล 

                                                 
๒๑ ยศ พรมรัตน, “การมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบลในการพัฒนาองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ”, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น, (บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ๒๕๕๔). 

๒๒ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๒๓ อภิชาติ พิบูลย, “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ : ศึกษากรณี 
ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , (สาขาวิชารัฐศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔.). 



๓๐๗ 
 

ทุงก่อ กิ่งอ าเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย” พบว่าดานภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีชีวิตความเปนอยู
โดยประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับ มากเกี่ยวกับการเขารวมประชุมกับองคกรปกครองทองถิ่น ใน
การฟนฟูจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของตน การเสนอความคิดเห็นในการฟ นฟูจารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น แกองคกรปกครองทองถิ่น การเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน ประเพณี
วันสงกรานต วันมาฆบูชา๒๔  

(๕) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน สารคดี องค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่
มีประโยชน์แก่ประชาชน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ความสะดวกแก่ประชาชน  
สะดวกแก่ประชาชน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และให้บริการ
และให้บริการประชาชน ตลอดเวลา ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา 
ของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”พบว่ากลยุทธ์ที่
หนึ่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง๒๕  

(๖) จัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม ให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้ง
ด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานและการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและ
ทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของรักษา สุดเส้นผม ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” พบว่าควรจัดสรร
งบประมาณให้ท้องถิ่นให้อย่างพอเพียง สมดุลกับรายจ่ายและความจ าเป็นในการน าไปพัฒนา๒๖ 

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง

                                                 
๒๔ เดือนเพ็ญ พิงคหา,“การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ : 

กรณีศึกษาองค การบริหารส วนต าบลทุ งก่อ กิ่ งอ า เภอเวียงเ ชียงรุ ง จั งหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๙). 

๒๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๒๖ รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๓๐๘ 
 

ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๒๗

และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๒๘ และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๒๙ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน พบวา การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแตงบประมาณการสอสราง
และ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงานต ารวจแหงชาติเอง และการ
ใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือวาเปนหัวใจหลักของต ารวจอยู่
แล้ว อยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจากต ารวจชากวาก าหนดดวย
อัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและรวดเร็ว๓๐  

๓) การสื่อสารอย่างการุณยสาร พบว่ามีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(๑) จัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เวปไซต์ 

ไลน์ อีเมล มีการติดตั้งระบบเสียงตามสาย เพ่ือแจ้ งข้อมูลข่าวสาร และให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานชุมชน ช่วยดูแล เป็นผู้กระจ่ายข่าว และสนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้าน มีการถ่ายทอดข้อมูลสู่ 

                                                 
๒๗ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๒๘ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๒๙ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๓๐ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อประชาชน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๐๙ 
 

ประชาชน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมีสถานีวิทยุชุมชน มีเวปไซต์ โดยมี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ผลการศึกษาวิจัยนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ พูนสุข มาศรังสรรค์ ศึกษาเรื่อง “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิง
พุทธบูรณาการ” พบว่าทุกฝายที่เกี่ยวของโยงใยกับสถาบันครอบครัว ควรมีสวนรวมกันใชความ 
กาวหนา ทางเทคโนโลยีดานการสื่อการในการผลิตสื่อสีขาวเพ่ือประสานรอยราว ความกดดัน ความ
รุนแรง ทั้งทางจิตใจและรางกาย ของคนในครอบครัวใหกลับคืนดี สามัคคี ปรองดองกันดังเดิม๓๑ และ
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของนางสาวศิวาพร ศรีศักดินันท์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
เสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ทางสื่อออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
จริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ เป็นการสื่อสารที่ถูกต้อง ดีงาม ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน การสื่อสารเชิง
พุทธ ประกอบด้วย การสื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) ได้แก่ เสียงจากผู้อ่ืน คือ “กุศลมูลและ
อกุศลมูล” และการสื่อสารภายในตนเอง (โยนิโสมนสิการ) ได้แก่ การสื่อสารผ่านกระบวนการทาง
จิตใจโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้น หลักการที่ส าคัญของจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ คือ 
กระบวนการสร้างปัญญา คิดถูกวิธี ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา องค์ประกอบที่ส าคัญ ของการ
สื่อสารเชิงพุทธ ได้แก่ การฟัง การคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประพฤติปฏิบัติ และ พบว่า สื่อ
ออนไลน์เป็นตัวก าหนดรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นสื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสาร และผู้รับ
สารท าหน้าที่รับและส่งสารได้พร้อมกัน เป็นการสื่อสารสองทาง สื่อสารได้ทั้งภาพ เสียง และข้อความ
ต่างๆ โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเครือข่ายระดับโลก จริยธรรมการ
สื่อสารเชิงพุทธทางสื่อออนไลน์ จึงหมายถึง “วิธีการคิดที่ก่อให้เกิดปัญญา และการประพฤติปฏิบัติ
ด้วยส านึกในธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมโลก”๓๒ 

(๒) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง สามารถตรวจสอบได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนอย่างสม่ าเสมอ  อบรมเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ให้แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการ
สื่อสารจากภาคประชาชนได้ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ 
(ตรีกมล) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันตภิาพ” พบว่าศีลข้อที่ ๔ 
ครอบคลุมถึงการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงทางข้อมูลระหว่างชาติ การไม่กระตุ้นความรุนแรงหรือกระตุ้น
ความเป็นชาตินิยม การไม่ปล่อยข่าวลวงเพ่ือให้ชาติอ่ืนสับสนแล้วตนได้ประโยชน์๓๓ และสอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ นางสาวศิวาพร ศรีศักดินันท์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม 

                                                 
๓๑ พูนสุข มาศรังสรรค์, “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕).  

๓๒ ศิวาพร ศรีศักดินันท์, “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ทางสื่อออนไลน์ของ
สื่อมวลชนไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๓๓ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล), “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”, 
วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๓๑๐ 
 

การสื่อสารเชิงพุทธ ทางสื่อออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการวิจัย พบว่า มีรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสาร เชิงพุทธ ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การ
สื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) และ (๒) การสื่อสารภายใน ตนเอง (โยนิโสมนสิการ ) เมื่อ
สื่อมวลชนเป็นผู้ส่งสาร การสื่อสารกับบุคคลภายนอกควรยึดถือ กัลยาณมิตร พูดเชิงบวก เขียนหรือ
พิมพ์ในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น การใช้สื่อ ออนไลน์ของสื่อมวลชนควรผ่าน
กระบวนการสื่อสารภายในจิตใจ โดยใช้หลัก ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา และ อริยสัจจ์ ๔ เพ่ือ
เป็นการรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่า ทันความทุกข์ เมื่อสื่อมวลชนเป็นผู้รับ สารควรใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
คิดใคร่ครวญอย่างแยบคายพร้อมด้วย กาลามสูตร หลักความ เชื่อ ๑๐ ประการ ไม่เชื่อทันทีที่พบเห็น
ข่าวสาร มีการยับยั้งชั่งใจและ เป็นการด าเนินชีวิตในทางสาย กลางซึ่งมนุษย์ทุกคนยังไม่สามารถละ
กิเลสได้ทั้งหมด เป็น การพัฒนาทางจิตใจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นกลาง เหมาะสมและดีงาม สื่อมวลชนควรใช้สติในการ พูด การพิมพ์ หรือการโพส ต์
ข้อความรวมทั้งภาพและเสียง ตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมโดยยึด หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
เป็นส าคัญ๓๔ 

(๓) จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญในการ
ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน มีความสามารถในการเจรจาไกล่เกลี่ย รวมทั้งการใช้สื่อสารมวลชน 
และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคี เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้อย่าง
แพร่หลาย จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความสมานฉันท์ ความปรองดอง ไปยังสถานที่ต่างๆภายนอก ผล
การศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ชลากร เทียนส่องใจ ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ “การเจรจา
ไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ :หลักการและเครื่องมือส าหรับการจัดการความขัดแย้ง” ผลของการศึกษา 
ขั้นตอนการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ในขั้นตอนกัลยาณมิตรนั้นคนกลางจะต้องรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่โดยตรง ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นคนกลาง และคู่กรณีท้ังสองฝ่าย จะต้องมีบทบาทหน้าที่ร่วมมือ
กัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เกิดสัมมาทิฏฐิ ในการหาจุดสนใจอย่างแท้จริงของคู่กรณี และส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีของทั้งสองฝ่าย กล่าวโดยสรุปการเจรจาไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ เป็นหนึ่งในพุทธสันติวิธี ที่
ใช้น ามาเป็นรูปแบบส าหรับจัดการปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถใช้ได้ในรูปแบบการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนดังเช่นการให้อภัยทาน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
สูงสุดในการจัดการความขัดแย้งทางพระพุทธศาสนา๓๕ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ประสงค์ 
โตนด ที่ศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” พบว่าเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการสื่อสารติดต่อราชการ และเป็นการสร้าง 
ความเข้าใจที่ตรงกัน แปลความหมายตรงกัน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรมีข้าราชการ ที่เป็นคน

                                                 
๓๔ ศิวาพร ศรีศักดินันท์, “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ทางสื่อออนไลน์ของ

สื่อมวลชนไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๓๕ ชลากร  เทียนส่องใจ, “การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ : หลักการและเครื่องมือสาหรับการ
จัดการความขัดแย้ง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๓๑๑ 
 

มุสลิมมีความรู้เข้าใจภาษามาลายูดีไว้เป็นข้าราชการในหน่วยงานนั้นด้วย แต่ถ้าให้ดีแล้วทุกหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่แห่งนี้ควรใช้สองภาษาควบคู่กันจะได้ลด ปัญหาความขัดแย้ง๓๖  

(๔) มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จากชุมชน หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้มี
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น พัฒนารูปแบบการแสดงความคิดเห็นจาก
ความคิดเห็นจากประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิด
เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ สนับสนุนการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน และมี
ออกร่วมกัน และมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา แก้ไขความบกพร่อง เยียวยาความเดือดร้อนแก่
เดือดร้อนแก่ประชาชน ตลอดจนมีการชี้แจงท าความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจ ผลการศึกษาวิจัยนี้
การศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของวิชชุกร นาคธน ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล” พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท า แผนงานและโครงการ ที่มีหลากหลายรูปแบบไม่เฉพาะ
จากเวทีประชาคมและรับฟังจากทุกกลุ่มในชุมชนจัดให้มี ช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการการจัดท าเวทีประชาคมโดยมีระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการมีส่วนร่วมและ
รับฟังความคิดเห็นประชาชนในการบริหารกิจการท้องถิ่นก าหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการการรับฟัง
ความคิดเห็นหรือการแสดงประชามติโดย ระบบอิเลคทรอนิคส์ และให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
สอบถามและตอบปัญหาซึ่งสามารถใช้อ้างอิงได้โดย การเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนตามระบบที่ก าหนด
ไว้โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น๓๗ และสอดคล้องกับการศึกษาของประสงค์ โตนด ศึกษาเรื่อง “การ
เสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” พบว่า
แนวทางการส่งเสริมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค การมี
ส่วนร่วม และสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองของประเทศได้ โดยรัฐบาลต้องส่งเสริมความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในด้าน การส่งเสริมให้ชุมชน มีบทบาทในการแก้ปัญหาด้วยชุมชนเอง โดยใช้การเผชิญหน้า
กับปัญหา น าปัญหามาพูด อย่างตรงไปตรงมา และให้ผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้พูดถึงสิ่งที่เขา
ละเมิดต่อผู้อื่น และเสนอวิธีการที่จะแก้ไขท่ีสิ่งที่ท าผิดไป๓๘  

(๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือ
เพ่ิมทักษะ ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เสริมสร้างจิตส านึก 
ขวัญก าลังใจ และทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการ ให้บริการประชาชนผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข) ศึกษาเรื่อง “การ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

                                                 
๓๖ ประสงค์ โตนด, “การเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖). 
๓๗ วิชชุกร นาคธน, “ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก 

ธรรมาภิบาล”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๓๘ ประสงค์ โตนด, “การเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖). 



๓๑๒ 
 

นครสวรรค์” พบว่ามีการรณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายใน
องค์กรอย่างจริงจัง สร้างจิตส านึกให้บุคลากร ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย 
ผู้บริหารควรก าหนดนโยบาย มีแผนแม่บท อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถน านโยบาย
ไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ ควรเปิดโอกาสให้ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการ 
ท างานร่วมกัน การด าเนินงานต่างๆ มีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป๓๙ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สุภางค์
พิมพ์ คล้ายธานี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา” 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามรูปแบบการสังเคราะห์ (Synthesis 
Model) คือ SUPHANGPIM-Model ประกอบด้วย๓ ด้าน ดังนี้ (๑) ความสามารถในการส่งสาร 
(Sender) ประกอบด้วย S = Sender เป็นผู้ส่งสารที่ดี P = Personality มีบุคลิกภาพที่ดี N = 
Niceness ความสุภาพ ความมีมารยาทในการ สื่อสาร M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ (๒) ความสามารถในการรับสาร (Receiver) ประกอบด้วย U = Universality มีโลก
ทัศน์กว้างไกล A = Awareness รู้เท่าทันความ เปลี่ยนแปลงทางสังคม P = Purity มีความบริสุทธิ์ใจ 
ยอมรับสิ่งที่เป็นจริง และ (๓) ความสามารถใน การตอบสนอง (Responsibility) ประกอบด้วย H = 
Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม G = Generality สื่อสารได้กับทุกระดับ ไม่เลือกปฏิบัติ 
และสุดท้าย I = Implementation การสื่อสารสามารถน าไปปฏิบัติได้๔๐ 

(๖) สนุบสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้มีการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ชุมชน หมู่บ้านมีสถานีวิทยุ
ชุมชน มีเวปไซต์ ไลน์ อีเมล และจัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น ผล
การศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของวิชชา ฉิมพลี และคณะ ศึกษาเรื่อง “การออกแบบและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบ่งการ
ท างานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้ระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ด้านต่างๆ และข้อมูล
ทั่วไปที่เก่ียวกับชุมชน และส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถ จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ และข้อมูลต่างๆ
ที่น าเสนอบนเว็บไซต์ได้ การออกแบบและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยง่าย๔๑  

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
                                                 

๓๙ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๔๐ สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี, “การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๔๑ วิชชา ฉิมพลี และคณะ, “การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต, ๒๕๕๕), หน้า ๒๓-๓๐. 



๓๑๓ 
 

ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๔๒

และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๔๓ และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๔๔ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบวา การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือว่า
เป็นหัวใจหลักของต ารวจอยูแลวอยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจาก
ต ารวจชากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและ
รวดเร็ว๔๕  
                                                 

๔๒ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๔๓ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๔๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๔๕ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อประชาชน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๑๔ 
 

๔) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พบว่ามีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(๑) มีโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่

กลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุม เพ่ือขยายความ
คุ้มครองทางสังคม การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งความยุติธรรมในท้องถิ่น 
มีการประชาพิจารณ์ ส ารวจความคิดเห็นประชาชน ก่อนการออกกฎ ข้อบังคับ สนับสนุนบุคลากร 
งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของประสงค์ โตนด ศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความ
ขัดแย้งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” พบว่าแนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในการแก้ไขวิกฤต
ความขัดแย้งนั้น ให้ใช้แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในวิธีการส่งเสริมความยุติ ธรรมเชิง
สมานฉันท์ ซึ่งแนวทางการส่งเสริมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถสร้างความเป็นธรรม ความ
เสมอภาค การมีส่วนร่วม และสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองของประเทศได้๔๖ 

(๒) มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย มีนิติกรดูแล เพ่ือสร้างความความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในท้องถิ่น จัดอบรมสร้างความรู้รักความสามัคคีให้บุคลากร และประชาชน จัด
เจ้าหน้าที่และงบประมาณดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งของประชาชน ในส่วนของการเจรจาไกล่เกลี่ย 
การบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหาย เพ่ือเป็นการรักษาความสงบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของปรียาพร ศิรวาณิช ศึกษาเรื่อง “หลักนิติธรรมกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญาตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” พบว่าแนวทางกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นการระงับข้อพิพาทและความขัดแย้งในคดีอาญาอย่างมีส่วนร่วมสู่ความ
สมานฉันท์โดยรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเพ่ือเป็นการชดเชยเยียวยาผู้เสียหาย เป็นการ
ฟ้ืนฟูแก้ไขผู้กระท าความผิด เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่ายและคู่ความได้รับการฟ้ืนฟู สัมพันธภาพที่ดี
ต่อกันรู้รักสามัคคีจนสามารถกลับไปอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขเป็น กระบวนการยุติรรม
ทางเลือกท่ีสะดวกรวดเร็วประหยัดเป็นธรรมและโปร่งใส๔๗  

(๓) กระจายการให้บริการภาครัฐ ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ
รวมทั้งกฎหมาย ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ผลการศึกษาวิจัย
นี้สอดคล้องกับการศึกษาของรักษา สุดเส้นผม ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย นอกจาก 
กฎหมาย และนโยบายรัฐ และ งบประมาณ แล้วยังพบว่า ปัจจัยด้านกฎระเบียบกฎเกณฑ์ ในการ
กระจายอ านาจจะส่งผลดี ถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีจิตส านึกที่ดี แต่โดยทั่วไปส่วนมากการออกกฎ
ต่างๆ มาจากด้านบนที่ก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ตลอดจนการให้ การศึกษา ปัจจัยในด้านนี้ การให้

                                                 
๔๖ ประสงค์ โตนด, “การเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖). 
๔๗ ปรียาพร ศิรวาณิช, “หลักนิติธรรมกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามแนวทางกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔). 



๓๑๕ 
 

การศึกษาเพ่ือเข้าใจในสิทธิและหน้าที่กฎหมาย กฎระเบียบและ ผลประโยชน์เพ่ือลดการขายสิทธิ 
ขายเสียงและลดการใช้อ านาจเกินขอบเขตและการใช้วาทะครอบง ากดขี่๔๘  

(๔) พัฒนารูปแบบการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น 
หลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ จัดท าเวทีเสวนา
จัดท าเวทีเสวนาร่วมกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีใน
และทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
พบว่ากลยุทธ์ที่หนึ่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อน
โครงการ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง๔๙  

(๕) อบรมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสร้างความรู้รัก ความสามัคคีให้
บุคลากร เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเจรจาไกล่เกลี่ยใช้
หลักการมีส่วนร่วมโดยให้มีทุกภาคส่วน บรรเทาความเดือดร้อน ระงับความขัดแย้ง มีการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา แก้ไขความบกพร่อง เยียวยาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ตลอดจนมีการชี้แจงท าความ
เข้าใจให้ประชาชนเข้าใจ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของสุรยทุธ สุนทรวาร ศึกษาเรื่อง 
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย” พบว่าปัญหาอาชญากรรมเป็นการกระทบต่อ
บุคคลได้รับผลกระทบนั้นโดยตรง อันได้แก่ ผู้กระทาผิด ผู้เสียหาย และชุมชน ดังนั้นจึงควรให้ผู้ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระท าผิดได้ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้น 
ผลดีของการน ากระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์มาใช้นั้นเป็นประโยชน์แก่ ๓ ฝ่ายคือ ผู้กระท าผิด
ได้ส านึกผิด มีโอกาสชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้สียหายและไม่ต้องรับโทษจ าคุก ผู้เสียหายได้รับ
การให้ความส าคัญไม่ถูกละเลยและได้รับการชดใช้ความเสียหายและชุมชนได้มีโอกาสแก้ไขผู้กระท า
ความผิดและป้องกันไม่ให้กระท าผิดซ้ า มาซึ่งความสงบสุข๕๐  

(๖) จัดบุคลากร และงบประมาณสนับสนุน การด าเนินการความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น ให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ  
กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดสวัสดิการใน
ภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม
ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของรักษา สุดเส้นผม ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

                                                 
๔๘ รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๔๙ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๓๔-๔๐. 

๕๐ สุรยทุธ สุนทรวาร, “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔). 



๓๑๖ 
 

ความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง” พบว่าควรจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นให้อย่างพอเพียง สมดุลกับรายจ่ายและความจ าเป็น
ในการน าไปพัฒนา๕๑ และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ 
กรุง เทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว า ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของเจ าหน าที่ เทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร ดานการจัดระเบียบ จัดระเบียบตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการอ านวย
ความสะดวกแกประชาชนทั่วไปที่ใชทางเทา ใหทุกคนปฏิบัติตามกฎ ลดปญหาทางออม ซึ่งนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนในการใชพ้ืนที่ สาธารณะ ดานการดูแลความปลอดภัย เปนการ
เสริมก าลังต ารวจโดยการออกตรวจพ้ืนที่ การดูแลความ ปลอดภัยในลักษณะงานบริการและอ านวย
ความสะดวก ซึ่งตองเสี่ยงภัยกับเหตุรายในการออกตรวจพ้ืนที่ทั้งใน เวลากลางวันและเวลากลางคืน  
ดานการดูแลดานการจราจร การอ านวยความสะดวกดานการจราจร ดานภารกิจพิเศษอ่ืนๆ เปนก าลัง
เสริมและชวยประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ต ารวจ เจาหนาที่
ดับเพลิง หนวยกูชีพ การไฟฟา การประปา เปนตน๕๒ 

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๕๓

และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๕๔ และภาครัฐ
                                                 

๕๑ รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง 
ส่วน ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๕๒ พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๕๓ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๕๔ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๑๗ 
 

เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๕๕ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบวา การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือว่า
เป็นหัวใจหลักของต ารวจอยูแลวอยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจาก
ต ารวจชากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและ
รวดเร็ว๕๖  

๕.๒.๒ เพื่อศึกษาองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

๑) การสร้างหลักประกันชีวิต พบว่ามีองค์ประกอบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ตามหลักศีล ๕ ดังนี้  

(๑) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่พร้อม เพ่ือ
สร้างความปลอดภัยในชีวิต โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัดเทศนา
ธรรม ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา 
กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”พบว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจาก
การสร้างความปรองดองในจิตใจของแต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้
หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕๕๗ และสอดคล้องกับการศึกษาของธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง 
                                                 

๕๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๕๖ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อประชาชน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๕๗ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐.  



๓๑๘ 
 

“รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” พบว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักชุมชนดี 
เพราะคนมีศีล มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในชุมชน รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันในการหาและ 
รักษาทรัพย์ อยู่อย่างปลอดภัย ชุมชนปลอดอบายมุข เป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ 
ถ่ายทอดขนบธรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อกัน สภาพแวดล้อมดี 
ธรรมชาติปลอดโปร่ง อากาศดี น้ าสะดวก ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายได้ ตาม 
“SILA Model” ในส่วนที่สอดคล้องเฉพาะหัวข้ออักษร S = Safety อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชน
ตามแนววิถีพุทธ โดยการน าหลักศีลมา บูรณาการชุมชน ให้เป็นชุมชนศีล ๕ ปลอดภัยจากขโมย 
ปลอดอบายมุข คนในชุมชนคิดดี ท าดี พูดมี วินัย๕๘  

(๒) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี โดย
การอบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ผล
การศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระชัยณรงค วิทิโต (รองมะรุด) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
ประยุกต หลักศีล ๕ เ พ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม” พบว่า หลักค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนาในสวนที่เกี่ยวกับความประพฤติที่ดีงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งมุงเนนที่เปนประโยชน
เกื้อกุลแกสังคมในการอยูรวมกันอยางสงบสุข ศีล ๕ เรียกวา หลักมนุษยธรรม แปลวาธรรมส าหรับ
มนุษย ธรรมท าใหคนเปนมนุษยอยางสมบูรณ คือ การไมฆาสัตว ศีล ๕ ทั้งหมดนี้เปนลักษณะที่ตั้ง 
แหงกุศลธรรม ทั้งหลาย ใหพนจากทุจริต เพ่ือใหมีสติปญญารอบคอบสามารถควบคุมจิตใจของตนเอง
ไมตกในทางที่ชั่วราย ท าใหเกิดคุณงามความดี มีเมตตา กรุณา ประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตย
สุจริตธรรม มีความจริงใจตอกันและกัน มีความสามัคคี และมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิต๕๙  

(๓) ส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนา ให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตาม
วงศ์ตระกูล โดยการสนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิดภาค
เรียน สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ และจัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เช่น การ
สวดมนต์หน้าเสาธง การร่วมสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น การสมาทานศีล กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมเวียนเทียน ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยใน
หนังสือเรื่องแนวทางการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในด าริของ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วางหลักไว้ว่าด าเนินการให้ศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทติย์ ลานธรรม ลานวิถีไทยทุกแห่ง (ที่เป็นพุทธ) เป็น ชุมชนคุณธรรมน้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและ

                                                 
๕๘ ธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง, “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๕๙ พระชัยณรงค วิทิโต (รองมะรุด), “การประยุกตหลักศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคม” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๓๑๙ 
 

ประชาชนที่มา ร่วมกิจกรรม และลานธรรมฯรวมทั้งประชาชนโดยรอบวัดรักษาศีล ๕ โดยเชิญชวนให้
มาสมัครเป็นสมาชิก “ครอบครัวรักษาศีล ๕”๖๐  

(๔) พัฒนาระบบโครงสร้าง พ้ืนฐานด้านการเกษตรหลายด้าน ปรับปรุ ง
ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่ พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการ พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน เพ่ิมทักษะความช านาญ 
ทักษะความช านาญ รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก การดูแลประชาชนด้วยความเมตตา ยึดหลักความ
เมตตา ยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระ
การศึกษาของพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็น
ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ” พบว่า ศีลข้อ ๑ ครอบคลุมถึงการไม่ใช้ความรุนแรงทาง
การเมือง การทหาร สังคมและวัฒนธรรม การไม่กดขี่และบีบคั้นทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
การเมือง สังคม การช่วยเหลือ เกื้อกลู การป้องกันภัยคุกคาม การให้อภัย และการเคารพในสิทธิ
มนุษยชน การตระหนกัถึงคุณค่าของชีวติและการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองโลก)๖๑  

(๕) จัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์
ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง และสนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่ ติดตั้งกล่องรับฟังความ
คิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ จัดให้มีการประชาพิจารณ์เพื่อหาทางออกร่วมกันด้านสังคม ได้แก่ 
สาธารณสุข ศาสนา อาชญากรรม การศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม แรงงานและการจ้างผล การ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของอภิชาติ พิบูลย ศึกษาเรื่อง “บทบาทการเมืองภาคประชาชน
ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ : ศึกษากรณี ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง” พบว่า
ปัจจัยที่ท าให้การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของการเมือง ภาคประชาชน มีความเด่นชัดมาก เป็น
ปัจจัยในด้านจิตส านึกของประชาชนที่มีความกระตือรือร้น สนใจติดตามประเด็นปัญหาของหมู่บ้าน
ชุมชน มีความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมสูง การเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ช่วยกันคิด 
ตัดสินใจ แนะแนวทางแก้ไขที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด ก าหนดระเบียบ กติกา มารยาท ตลอดจนการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ปรึกษาพูดคุยกันได้ มีการประนีประนอม ช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน๖๒ 

(๖) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ

                                                 
๖๐ กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข,  

ฉบับท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๐. 
๖๑ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล) “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”, 

วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.). 

๖๒ อภิชาติ พิบูลย, “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ : ศึกษากรณี 
ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาการเมืองการปกครอง: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๔). 



๓๒๐ 
 

สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๖๓

และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๖๔ และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๖๕ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบวา การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือว่า
เป็นหัวใจหลักของต ารวจอยู่แล้ว อยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจาก
ต ารวจชากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและ
รวดเร็ว๖๖  

๒) การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน พบว่ามีแนวทางการด าเนินการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้  
                                                 

๖๓ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๖๔ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๖๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐.  

๖๖ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อประชาชน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๒๑ 
 

(๑) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัดเทศนาธรรมชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ 
ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง 
“การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”พบว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการสร้างความปรองดองใน
ความปรองดองในจิตใจของแต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้หลักการเข้าใจ 
ใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕๖๗  

(๒) จัดให้ปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี อบรมให้
สามัคคี อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้
ศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ผลการศึกษาวิจัยนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของพระ
ชัยณรงค วิทิโต (รองมะรุด) ศึกษาเรื่อง “การประยุกตหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลใน
สั ง ค ม ”  พ บ ว่ า  ห ลั ก ค า ส อ น ใ น ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ น 
สวนที่เกี่ยวกับความประพฤติที่ดีงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งมุงเนนที่เปนประโยชน เกื้อกุลแกสังคมใน
การอยูรวมกันอยางสงบสุข ศีล ๕ เรียกวา หลักมนุษยธรรม แปลวาธรรมส าหรับมนุษย ธรรมท าให
คนเปนมนุษยอยางสมบูรณ คือ การไมฆาสัตว ศีล ๕ ทั้งหมดนี้เปนลักษณะที่ตั้งแหงกุศลธรรม 
ทั้งหลาย ใหพนจากทุจริต เพ่ือใหมีสติปญญารอบคอบสามารถควบคุมจิตใจของตนเองไมตกในทางที่
ชั่วราย ท าใหเกิดคุณงามความดี มีเมตตา กรุณา ประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตย สุจริตธรรม มีความ
จริงใจตอกันและกัน มีความสามัคคี และมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิต๖๘  

(๓) สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ และจัดให้มีการแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ เช่น การสวดมนต์หน้าเสาธง การร่วมสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น การสมาทานศีล กิจกรรมถือ
ศีลปฏิบัติธรรม กิจกรรมเวียนเทียน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล 
โดยการสนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิดภาคเรียน ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ในหนังสือเรื่องแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในด าริของสมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วางหลักไว้ว่าด าเนินการให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทติย์ ลานธรรม ลานวิถีไทยทุกแห่ง (ที่เป็นพุทธ) เป็น ชุมชนคุณธรรมน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และศูนย์ส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และ

                                                 
๖๗ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๖๘ พระชัยณรงค วิทิโต (รองมะรุด), “การประยุกตหลักศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคม” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๓๒๒ 
 

ลานธรรมฯ รวมทั้งประชาชนโดยรอบวัดรักษาศีล ๕ โดยเชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิก“ครอบครัว
รักษาศีล ๕”๖๙  

(๔) ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพิ่มความสะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง 
ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางแยก รวมทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยในพ้ืนที่ติดตั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการ
ชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า การ
จัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักชุมชนดี เพราะคนมีศีล มีศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในชุมชน รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันในการหาและ รักษาทรัพย์อยู่อย่าง
ปลอดภัย ชุมชนปลอดอบายมุข เป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดขนบธรรม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อกัน สภาพแวดล้อมดี ธรรมชาติปลอดโปร่ง 
อากาศดี น้ าสะดวก ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายได้ ตาม “SILA Model” ใน
ส่วนที่สอดคล้องเฉพาะหัวข้ออักษร I = Intergrate อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ 
โดยการน าหลักหัวใจ เศรษฐีมาบูรณาการ เศรษฐกิจ ส่งเสริมคนในชุมชนให้ขยันหาทรัพย์ รวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพเสริม รักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยการมีธนาคารชุมชน หาความรู้เพ่ิมมูลค่าในตนจาก
ปราชญ์ชุมชน รู้จักการใช้ ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง๗๐ และสอดคล้องกับการศึกษาของสุพล  
วงแสนพุฒิ ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือนของผู้น าชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี” พบว่า การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่
ท าให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต๗๑ 

(๕) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ท้องถิ่น เพ่ิมทักษะความช านาญ รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก การดูแลประชาชนด้วยความเมตตตา 
ยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ รวมถึงการจัด
ฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน อาสาสมัครบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อดูแลตนเอง ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม 
(อ่อนสุข) ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” พบว่ามีการสร้างจิตส านึกให้บุคลากร ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ

                                                 
๖๙ กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข, 

ฉบับท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๐. 
๗๐ ธีรชัย ชุติมันต์, “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๗๑ สุพล วงแสนพุฒิ, “ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับ 
ครัวเรือนของผู้น าชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี, ๒๕๕๑). 



๓๒๓ 
 

หน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย สามารถน านโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ ควรเปิดโอกาสให้ บุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน การด าเนินงานต่างๆ มีความ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป๗๒ 
และสอดคล้องกับการศึกษาของพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีล 
๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ” พบว่าศีลข้อที่ ๒ ครอบคลุมถึงการไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ของต่างประเทศ ยกเว้นการได้รับความเห็นชอบจากชาตินั้นๆ ไม่ฉกฉวยหรือข่มขู่ บังคับเอาทรัพยากร 
เศรษฐกิจหรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ด้วยอ านาจ การไม่ท าลายสมบัติและคุณค่าทางอัตลักษณ์ของชาติ๗๓  

(๖) สนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่  ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ 
จัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเต็มที่  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของอภิชาติ พิบูลย ศึกษาเรื่อง “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ : ศึกษากรณี ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง” พบว่าปัจจัยที่ท าให้การ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของการเมือง ภาคประชาชน มีความเด่นชัดมาก เป็นปัจจัยในด้านจิตส านึก
ของประชาชนที่มีความกระตือรือร้น สนใจติดตามประเด็นปัญหาของหมู่บ้านชุมชน มีความเป็น
พลเมืองที่มีส่วนร่วมสูง การเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ช่วยกันคิด ตัดสินใจ แนะแนวทาง
แก้ไขท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุด ก าหนดระเบียบ กติกา มารยาท ตลอดจนการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ปรึกษาพูดคุยกันได้ มีการประนีประนอม ช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน๗๔ 

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อยและส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง

                                                 
๗๒ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข), “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๗๓ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล), “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”, 
วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๗๔ อภิชาติ พิบูลย์, “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ : ศึกษากรณี 
ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการเมืองการปกครอง: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๔). 



๓๒๔ 
 

ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๗๕

และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รั บ
การสนับสนุนจากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๗๖ และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๗๗ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบวา การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือว่า
เป็นหัวใจหลักของต ารวจอยูแล้ว อยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจาก
ต ารวจชากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและ
รวดเร็ว๗๘  

๓) การสร้างหลักประกันครอบครัว พบว่ามีแนวทางการด าเนินการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้  

(๑) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัดเทศนาธรรมชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ 
                                                 

๗๕ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๗๖ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๗๗ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๗๘ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อประชาชน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๒๕ 
 

ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง 
“การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”พบว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการสร้างความปรองดองใน
จิตใจของแต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
ส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕๗๙  

(๒) จัดให้ปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี อบรมให้
สามัคคี อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้
ศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สมเด็จพระ
แนวคิดของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ในหนังสือเรื่องแนวทางการด าเนินงานโครงการหมู่บ้าน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในด าริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ
คลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วางหลักไว้ว่าด าเนินการให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาวันอาทติย์ ลานธรรม ลานวิถีไทยทุกแห่ง (ที่เป็นพุทธ) เป็น “ชุมชนคุณธรรมน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน
ที่มา ร่วมกิจกรรม และลานธรรมฯรวมทั้งประชาชนโดยรอบวัดรักษาศีล ๕ โดยเชิญชวนให้มาสมัคร
เป็นสมาชิก“ครอบครัวรักษาศีล ๕”๘๐  

(๓) ส่งเสริมโครงการครอบครัวอบอุ่น แนะน าหลักการครองเรือนให้เป็นสุข การ
วางแผนครอบครัว เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว จัดให้พ่อแม่ลูกมา
อบรมร่วมกันมีกิจกรรม คัดครอบครัวที่มีปัญหามาเรียนรู้พ่อแม่ลูก ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของพูนสุข มาศรังสรรค ศึกษาเรื่อง “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณา
การ” พบว่าทัศนคติในเรื่องของความรักของแตละปจเจกไมสอดคลองกับชีวิตจริง สามารถกอใหเกิด
ความ รุนแรงไดงาย ขณะที่แนวทางของพุทธมีความเดนตางออกไปตรงหลักธรรมที่ใชหลอหลอม
ปัญญา ใหมีความยืดหยุน อภัยซึ่งกันและกัน ไมท าลายน้ าใจกัน มีความซื่อสัตยตอกัน และรูจัก
ปรับตัวเขาหากัน (ดวยหลักฆราวาสธรรม) แบงปนกันบริโภคใชสอย (สาราณียธรรม) ใชถอยค าออน
หวาน ไพเราะตอกัน ใหก าลังใจกัน (สังคหวัตถุธรรม) มีเมตตากรุณา มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร
ธรรม) มีความเขาใจลึกซึ้งในคุณคาที่แทจริงของความรัก ซึ่งสามารถปองกันความรุนแรงตอกันได
เป็นอยางดี สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม กิจกรรมเวียน
เทียน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล โดยการสนับสนุนให้อุปสมบท
เมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิดภาคเรียน  

                                                 
๗๙ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวทิยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๘๐ กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข,  
ฉบับท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๐. 

 



๓๒๖ 
 

(๔) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมความสะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนา
และปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางแยก 
รวมทั้งการจัดระเบียบความเรียบร้อยในพ้ืนที่ติดตั้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งกล้องวงจรปิด ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของพระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์) ศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง” พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสร้างเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตรในชุมชน สร้างเส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้าน
และเส้นทางที่ติดต่อกับต าบลอ่ืน๘๑ และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ดานการจัดระเบียบ จัดระเบียบตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการ
อ านวยความสะดวกแกประชาชนทั่วไปที่ใชทางเทา ใหทุกคนปฏิบัติตามกฎ ลดปญหาทางออม ซึ่ง
นโยบายของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนในการใช พ้ืนที่ สาธารณะ ดานการดูแลความปลอดภัย 
เป็นการเสริมก าลังต ารวจโดยการออกตรวจพ้ืนที่ การดูแลความ ปลอดภัยในลักษณะงานบริการและ
อ านวยความสะดวก ซึ่งตองเสี่ยงภัยกับเหตุรายในการออกตรวจพ้ืนที่ทั้งใน เวลากลางวันและเวลา
กลางคืน ดานการดูแลดานการจราจร การอ านวยความสะดวกดานการจราจร ดานภารกิจพิเศษอ่ืนๆ 
เปนก าลังเสริมและชวยประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ต ารวจ 
เจาหนาที่ดับเพลิง หนวยกชูีพ การไฟฟา การประปา เปนตน๘๒ 

(๕) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรม แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงานให้ความรู้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะความช านาญ รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก การดูแลประชาชนด้วยความ
เมตตา ยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหา
สมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข) ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” พบว่ามีการสร้างจิตส านึกให้บุคลากร ทุก
คนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมาย สามารถน านโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ ควร
เปิดโอกาสให้ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน การด าเนินงาน
ต่างๆ มีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป๘๓ และสอดคล้องกับการศึกษาของพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล) ศึกษา

                                                 
๘๑ พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์), “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๘๒ พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๘๓ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข), “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๓๒๗ 
 

เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ” พบว่า ศีลข้อที่ ๓ ครอบคลุมถึง
การป้องกันการใชค้วามรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกเชื้อชาติ ส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมทางเพศสภาพ 
โดยยึดคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การยอมรับและให้เกียรติกัน การไม่ท าให้สูญเสีย
เกียรติยศ ป้องกันการน ามนุษย์ไปเป็นสินค้าหรือ ธุรกิจทางเพศ ป้องกันการใช้ความรุนแรงทางเพศ๘๔      

(๖) จัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ด้านต่างๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์
ชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือดูแลตนเอง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแล และพัฒนาการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่ ติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ จัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออก
ร่วมกัน และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูร
ณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิ บัติ งานของเจ าหน าที่ เทศกิจ 
กรุง เทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว า ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของเจ าหน าที่ เทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร ดานการจัดระเบียบ จัดระเบียบตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการอ านวย
ความสะดวกแกประชาชนทั่วไปที่ใชทางเทา ใหทุกคนปฏิบัติตามกฎ ลดปญหาทางออม ซึ่งนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนในการใช พ้ืนที่สาธารณะ ดานการดูแลความปลอดภัย เปนการ
เสริมก าลังต ารวจโดยการออกตรวจพ้ืนที่ การดูแลความ ปลอดภัยในลักษณะงานบริการและอ านวย
ความสะดวก ซึ่งตองเสี่ยงภัยกับเหตุรายในการออกตรวจพ้ืนที่ทั้งใน เวลากลางวันและเวลากลางคืน 
ดานการดูแลดานการจราจร การอ านวยความสะดวกดานการจราจร ดานภารกิจพิเศษอ่ืนๆ เปนก าลัง
เสริมและชวยประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ต ารวจ เจาหนาที่
ดับเพลิง หนวยกูชีพ การไฟฟา การประปา เปนตน๘๕ 

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๘๖

และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ

                                                 
๘๔ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล) “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”, 

วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๘๕ พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๘๖ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๓๒๘ 
 

บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๘๗ และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๘๘ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบวา การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือว่า
เป็นหัวใจหลักของต ารวจอยูแลวอยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจาก
ต ารวจชากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและ
รวดเร็ว๘๙  

๔) การสร้างหลักประกันสังคม พบว่ามีแนวทางการด าเนินการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้  

(๑) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัดเทศนาธรรมชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ 
ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง 
“การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”พบว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการสร้างความปรองดองใน

                                                 
๘๗ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๘๘ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๘๙ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อประชาชน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๒๙ 
 

จิตใจของแต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
ส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕๙๐ 

(๒) จัดให้ปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี อบรมให้
สามัคคี อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้
ศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สมเด็จพระ
แนวคิดของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ในหนังสือเรื่องแนวทางการด าเนินงานโครงการหมู่บ้าน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในด าริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ
คลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วางหลักไว้ว่าด าเนินการให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาวันอาทติย์ ลานธรรม ลานวิถีไทยทุกแห่ง (ที่เป็นพุทธ) เป็น “ชุมชนคุณธรรมน้อมน า
“ชุมชนคุณธรรมน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ส่งเสริมให้
ศีล ๕ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่มา ร่วมกิจกรรม และลานธรรมฯ รวมทั้งประชาชน
โดยรอบวัดรักษาศีล ๕ โดยเชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิก“ครอบครัวรักษาศีล ๕”๙๑  

(๓) อบรมเพ่ือเสริมสร้างสังคมปลอดภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใคร่ปรองดอง ให้มี
ความรู้รัก ความสามัคคีกัน ใช้หลักการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบ
ความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล โดยการสนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือบรรพชา
สามเณรเมื่อมีการปิดภาคเรียน ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ พระครูนิกรสุนทรกิจ 
(สมพงษ์ นุ่มสกุล) ได้ศึกษาเก่ียวกับ “ศึกษาวิเคราะห์เรื่องความความสามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เถรวาท” ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องความสามัคคีมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย จากการศึกษา
พบว่า สังคมไทยต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในสังคม ทุกคนจึงต้องช่วยกันเสริมสร้างคนละ
ไม้คนละมือด้วยการรวมพลังกันปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้องตามหลักการ ข้อบังคับ กติกา ศีลธรรม
ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่สังคมแห่งความสามัคคีธรรม๙๒ 

(๔) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้เทคโนโลยี การ
ติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
พบว่ากลยุทธ์ที่หนึ่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มี

                                                 
๙๐ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐.  

๙๑ กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข, 
ฉบับท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๐. 

๙๒ พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษ์ นุ่มสกุล), “ศึกษาวิเคราะห์เรื่องความความสามัคคีในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๓๓๐ 
 

ประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อน
โครงการ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง๙๓  

(๕) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน จัดอบรม แนะน า จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ทักษะความช านาญ รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก การดูแลประชาชนด้วยความเมตตตา ยึดหลัก
ความเสมอภาคและเท่าเทียม ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหาสมพงษ์  
ชนุตฺตโม (อ่อนสุข) ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” พบว่ามีการสร้างจิตส านึกให้บุคลากร ทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมาย สามารถน านโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ ควรเปิดโอกาส
ให้ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน การด าเนินงานต่างๆ มี
ความ โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ต่อไป๙๔ และสอดคล้องกับการศึกษาของพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล) ศึกษาเรื่อง 
“การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันตภิาพ” พบว่า ศีลข้อที่ ๔ ครอบคลุมถึงการไม่
ก้าวก่ายแทรกแซงทางข้อมูลระหว่างชาติ การไม่กระตุ้นความรุนแรงหรือกระตุ้นความเป็นชาตินิยม 
การไม่ปล่อยข่าวลวงเพ่ือให้ชาติอ่ืนสับสนแล้วตนได้ประโยชน์ การกระท าและรักษาพันธสัญญา
ร่วมกันระหว่างชาติ๙๕  

(๖) จัดฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน 
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดูแลตนเอง พัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเพิ่มแสงสว่างในพ้ืนที่ ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิด
เวปไซต์ จัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพื่อหาทางออกร่วมกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เสนอเรื่องความเดือดร้อน เสนอเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่าง
เต็มที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของวิชชุกร นาคธน ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล” พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจัดท า แผนงานและโครงการ ที่มีหลากหลายรูปแบบไม่เฉพาะจากเวทีประชาคมและ
รับฟังจากทุกกลุ่มในชุมชนจัดให้มี ช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายนอกเหนือจากการการ
จัดท าเวทีประชาคมโดยมีระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น

                                                 
๙๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๙๔ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข), “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๙๕ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล),“การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”, 
วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๓๓๑ 
 

ประชาชนในการบริหารกิจการท้องถิ่นก าหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการการรับฟังความคิดเห็นหรือการ
แสดงประชามติโดย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น สอบถามและตอบ
ปัญหาซึ่งสามารถใช้อ้างอิงได้โดย การเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนตามระบบที่ก าหนดไว้โดยกฎกระทรวง
ว่าด้วยการนั้น๙๖ และสอดคล้องกับการศึกษาของประสงค์ โตนด ศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” พบว่าแนวทางการส่งเสริม
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และสร้าง
จิตส านึกการเป็นพลเมืองของประเทศได้ โดยรัฐบาลต้องส่งเสริมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในด้าน 
การส่งเสริมให้ชุมชน มีบทบาทในการแก้ปัญหาด้วยชุมชนเอง โดยใช้การเผชิญหน้ากับปัญหา น า
ปัญหามาพูด อย่างตรงไปตรงมา และให้ผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้พูดถึงสิ่งที่เขาละเมิดต่อผู้อ่ืน 
และเสนอวิธีการที่จะแก้ไขท่ีสิ่งที่ท าผิดไป๙๗ 

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๙๘

และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๙๙ และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
                                                 

๙๖ วิชชุกร นาคธน, “ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก 
ธรรมาภิบาล”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๙๗ ประสงค์ โตนด, “การเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖). 

๙๘ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๙๙ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๓๒ 
 

พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๑๐๐ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบวา การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือวาเป
นหัวใจหลักของต ารวจอยูแลวอยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจากต ารวจช
ากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและรวดเร็ว๑๐๑  

 
๔) การสร้างหลักประกันสังคม พบว่ามีแนวทางการด าเนินการเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้  
(๑) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัด

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัดเทศนาธรรมชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ 
ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง 
“การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”พบว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการสร้างความปรองดองใน
จิตใจของแต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
ส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕๑๐๒  

(๒) จัดให้ปฏิบัติธรรมเพ่ือส่งเสริมจิตใจและเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี โดยการ
อบรมให้ความรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น การจัดหลักสูตรธรรมศึกษา อบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้
มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตามวงศ์ตระกูล โดยการสนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือ
บรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิดภาคเรียน ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย ในหนังสือเรื่องแนวทางการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในด าริ
ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วางหลักไว้ว่าด าเนินการให้

                                                 
๑๐๐ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๑๐๑ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อ
ประชาชน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๐๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐.  



๓๓๓ 
 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทติย์  ลานธรรม ลานวิถีไทยทุกแห่ง (ที่เป็นพุทธ) เป็น “ชุมชน
คุณธรรมน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนที่มา ร่วมกิจกรรม และลานธรรมฯรวมทั้งประชาชนโดยรอบวัดรักษาศีล ๕ โดย
เชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิก“ครอบครัวรักษาศีล ๕”๑๐๓  

(๓) จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือลด ละ เลิก การดื่มสุรา รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการ
งดดื่มสุรา ของมึนเมาในการด ารงชีวิต เช่น โครงการงดเหล้าวันเข้าพรรษา และมีการอบรมปลูกฝัง
นิสัยสร้างความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยด้วยหลักศีลธรรม ให้เกรงกลัวในบาปกรรม  

(๔) มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าโทษและพิษภัยของการดื่มสุรา
ของมึนเมา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และพัฒนาระบบการสร้างความปลอดภัยใน
สุขภาพอนามัย รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
กิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ มีการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าผิดของการ
ดื่มสุรา และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมความสะดวกสบายด้านการจราจร พัฒนาและ
ปรับปรุงการคมนาคมและขนส่ง ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺตโิสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”พบว่ากลยุทธ์ที่หนึ่งจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง๑๐๔  

(๕) พัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรให้ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น เสริมสร้างจิตส านึก การดูแลประชาชนด้วย
ความเมตตา ยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม บริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเพ่ิมทักษะความช านาญ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของพระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข) ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลกัธรรมา 
ภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” พบว่ามีการสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากร ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย สามารถน านโยบายไป
ปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ ควรเปิดโอกาสให้ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการ
ท างานร่วมกัน การด าเนินงานต่างๆ มีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้

                                                 
๑๐๓ กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข,  

ฉบับท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๐. 
๑๐๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.) , หน้า ๑๓-๒๐.   



๓๓๔ 
 

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป๑๐๕ และสอดคล้องกับการศึกษาของพระวิมาน 
คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ” 
พบว่า ศีลข้อที่ ๕ ครอบคลุมชีวิต ๓ ลักษณะ คือ ด้านการป้องกันอบายมุขป้องกันความเสื่อมทราม
ทางสังคม ป้องกันสิ่งที่จะมาบั่นทอนศักยภาพทางกุศลธรรมของมนุษย์  และป้องกันการประพฤติชั่ว
ร้ายตามอ านาจและขุมก าลังของอบายมุข ป้องกันอาชญากรรมและป้องกันการตกเป็นเหยื่อของ
อาชญากรรมทุกรูปแบบ และการส่งเสริมอุดมการณ์แบบสันติวิธี๑๐๖ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของ สุทธญาณ์ โอบอ้อม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามแนวพระพุทธศาสนา” พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนว พระพุทธศาสนา ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ จะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน ๓ ด้าน คือ T (training) การฝึกอบรม, E (education) การศึกษา และD 
(development) การพัฒนานามาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ และปัญญา จะก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากร ใน ๓ ด้าน คือทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านพฤตินิสัยที่พึง ประสงค ์ดังนั้น แนวทางการพัฒนานี้สามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๐๗ 

(๖) ออกตรวจตราสถานบริการ สถานจ าหน่ายสุรา ของมึนเมาให้อยู่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลควบคุม เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การเพ่ิมแสงสว่างในพ้ืนที่  ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ 
ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูร
ณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของเจ าหน าที่ เทศกิจ 
กรุง เทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว า ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของเจ าหน าที่ เทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร ดานการจัดระเบียบ จัดระเบียบตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการอ านวย
ความสะดวกแกประชาชนทั่วไปที่ใชทางเทา ใหทุกคนปฏิบัติตามกฎ ลดปญหาทางออม ซึ่งนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนในการใชพ้ืนที่ สาธารณะ ดานการดูแลความปลอดภัย เปนการ
เสริมก าลังต ารวจโดยการออกตรวจพ้ืนที่ การดูแลความ ปลอดภัยในลักษณะงานบริการและอ านวย
ความสะดวก ซึ่งตองเสี่ยงภัยกับเหตุรายในการออกตรวจพ้ืนที่ทั้งใน เวลากลางวันและเวลากลางคืน
ด้านการดูแลดานการจราจร การอ านวยความสะดวกดานการจราจร ดานภารกิจพิเศษอ่ืนๆ เปนก าลัง

                                                 
๑๐๕ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข), “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๐๖ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล),“การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”, 
วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตร ดุษฎีบัณฑิ ต  สาขาพระพุท ธศาสนา ,  (บัณฑิ ต วิ ทยาลั ย : มหาวิ ทยาลั ย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๑๐๗ สุทธญาณ์ โอบอ้อม, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนว
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๓๕ 
 

เสริมและชวยประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ต ารวจ เจาหนาที่
ดับเพลิง หนวยกูชีพ การไฟฟา การประปา เปนตน๑๐๘ 

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๑๐๙ 
และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๑๑๐ และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๑๑๑ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบวา การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
                                                 

๑๐๘ พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๐๙ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๑๐ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๑๑ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 



๓๓๖ 
 

ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือว่า
เป็นหัวใจหลักของต ารวจอยูแลวอยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจาก
ต ารวจช้ากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและ
รวดเร็ว๑๑๒  

๕.๒.๓ เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

๑) กลยุทธ์ด้านระบบครอบครัวแบบพุทธมามกะ สรุปความคิดเห็นเพ่ือ ก าหนดเป็น
กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้  

(๑) ด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่พร้อม โดยจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการรักษาศีล ๕ จัดเทศนาธรรมเน้นแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
ชี้ประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติ
โสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”พบว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการ
สร้างความปรองดองในจิตใจของแต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้หลักการ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านศีล ๕๑๑๓ และสอดคล้องกับการศึกษาของธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
จัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า 
การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักชุมชนดี เพราะคนมีศีล มี
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในชุมชน รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันในการหาและ รักษาทรัพย์  
อยู่อย่างปลอดภัย ชุมชนปลอดอบายมุข เป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดขนบ
ธรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อกัน สภาพแวดล้อมดี ธรรมชาติปลอด
โปร่ง อากาศดี น้ าสะดวก ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายได้ ตาม “SILA Model” 
ในส่วนที่สอดคล้องเฉพาะหัวข้ออักษร S = Safety อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ 
โดยการน าหลักศีลมา บูรณาการชุมชน ให้เป็นชุมชนศีล ๕ ปลอดภัยจากขโมย ปลอดอบายมุข คนใน
ชุมชนคิดดี ท าดี พูดมี วินัย๑๑๔  

 

                                                 
๑๑๒ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อ

ประชาชน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๑๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๑๑๔ ธีรชัย ชุติมันต์, “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”,  วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๓๓๗ 
 

(๒) รณรงค์ให้ประชาชน เด็กและเยาวชน แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้โรงเรียนจัด
ไหว้พระสวดมนต์ มีการสมาทานศีล ๕ หน้าเสาธง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธ
ตามวงศ์ตระกูล สนับสนุนให้อุปสมบทเมื่ออายุถึงเกณฑ์ หรือบรรพชาสามเณรเมื่อมีการปิดภาคเรียน 
ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ในหนังสือเรื่องแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในด าริของสมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วางหลักไว้ว่าด าเนินการให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทติย์ ลานธรรม ลานวิถีไทยทุกแห่ง (ที่เป็นพุทธ) เป็น “ชุมชนคุณธรรมน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่มาร่วม
กิจกรรม และลานธรรมฯ รวมทั้งประชาชนโดยรอบวัดรักษาศีล ๕ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยเชิญ
ชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิก“ครอบครัวรักษาศีล ๕”๑๑๕ 

(๓) อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ เช่น หลักสูตรธรรมศึกษา อบรม
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ให้เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์บุคคลต่างศาสนาที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มาประกาศตน
เป็นชาวพุทธ และประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ในหนังสือเรื่องแนวทางการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : 
ชาวประชาเป็นสุข ในด าริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วาง
หลักไว้ว่าด าเนินการ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และลานธรรมฯ รวมทั้ง
ประชาชนโดยรอบวัดรักษาศีล ๕๑๑๖   

(๔) สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบชาวพุทธ เช่น การร่วมสวดมนต์ท าวัตรเช้า-
เย็น การสมาทานศีล กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม กิจกรรมเวียนเทียน รวมตลอดถึงจัดให้ในแต่ละ
ครอบครัวที่มีความพร้อมและสมัครใจ ประกาศตนเองเป็น “ครอบครัวรักษาศีล ๕” ผลการศึกษาวิจัย
นี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ในหนังสือเรื่องแนวทางการด าเนินงาน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในด าริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วางหลักให้ “ชุมชนคุณธรรมน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
ประชาชนโดยรอบวัดรักษาศีล ๕ โดยเชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิก“ครอบครัวรักษาศีล ๕”๑๑๗ 
และสอดคล้องกับการศึกษาของขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ส าหรับผู้น า” พบว่าศีล ๕ จึงมีความส าคัญในเชิงกว้างในระดับสังคม ศีล ๕ เป็น
เครื่องมือที่มนุษย์ใช้ควบคุมความประพฤติซึ่งกันและกัน ท าให้การอยู่ร่วมกันเกิดความสันติสุข สงบ 
และเกิดความไว้วางใจกันในสังคม อันเป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชน เกิดความรักใคร่ 
ปรองดองและการเห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืน  

                                                 
๑๑๕ กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข,  

ฉบับท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๐. 
๑๑๖ อ้างแล้ว. 
๑๑๗ กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข,  

ฉบับท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๐. 



๓๓๘ 
 

(๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม หัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลายอย่างหลายช่องทาง และ
ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ เดือนเพ็ญ พิงคหา ศึกษาเรื่อง 
“การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ : กรณีศึกษาองคการบริหาร 
สวนต าบลทุงก่อ กิ่งอ าเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย” พบว่าดานภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีชีวิต
ความเปนอยู โดยประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับ มากเกี่ยวกับการเขารวมประชุมกับองคกรปกครอง 
ทองถิ่น ในการฟนฟูจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นของตน การเสนอความคิดเห็นในการฟนฟู
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น แกองคกรปกครองทองถิ่น การเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน 
ประเพณีวันสงกรานต วันมาฆบูชา๑๑๘  

(๖) ประชาสัมพันธ์หลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษา และพัฒนาระบบการเรียนการสอนหลักธรรมส าหรับประชาชน การศึกษานี้สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ได้วิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพ่ือศึกษา
กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์” ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ กลยุทธ์ที่สอง จัดอบรมประชาชน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ รวมถึงสถานศึกษา หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อการสอนเพ่ือเผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง และขับเคลื่อนหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของคณะสงฆ์๑๑๙ 

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๑๒๐

และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน

                                                 
๑๑๘ เดือนเพ็ญ พิงคหา, “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ : 

กรณีศึกษาองค การบริหารส วนต าบลทุ งก่อ กิ่ งอ า เภอเวียงเ ชียงรุ ง จั งหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๙). 

๑๑๙ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,  รายงานการวิจัย , (สถาวันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๑๒๐ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๓๓๙ 
 

ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๑๒๑ และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๑๒๒ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบวา การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือว่า
เป็นหัวใจหลักของต ารวจอยูแลวอยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจาก
ต ารวจช้ากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและ
รวดเร็ว๑๒๓  

๒) กลยุทธ์ด้านระบบชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง สรุปความคิดเห็นเพ่ือก าหนด
เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้  

(๑) จัดรูปแบบการปกครองตนเองของประชาชนเป็นชุมชนในเขตเมือง หรือให้
จัดตั้งเป็นหมู่บ้านในท้องถิ่นท่ีเป็นชนบท และให้มีการจัดการปกครอง ดูแลตนเองในระดับหนึ่ง โดยให้
มีการเลือกตัวแทนเป็นผู้น าและคณะกรรมการด าเนินการ ให้มีอ านาจหน้าที่ในกรอบที่ก าหมาย
ก าหนดให้ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของเดือนเพ็ญ พิงคหา ศึกษาเรื่อง “การมีสวนร
วมของประชาชนตอการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบล 
ทุงก่อ กิ่งอ าเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย” พบว่าการจัดการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ โดย
ประชาชนมีสวนรวมเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่นโดยการไปลงคะแนนเสียง

                                                 
๑๒๑ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๒๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๑๒๓ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อ
ประชาชน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๔๐ 
 

เลือกตั้งสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่น การสงเสริมการศึกษาใหแกชุมชน การเสนอปญหาตางๆ ใน
ท้องถิ่นโดยการแสดง ความคิดเห็นในที่ประชุมสภาองคกรปกครองทองถิ่น การสงเสริมการพัฒนา 
กลมุสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการการบ ารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน๑๒๔  

(๒) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของชุมชน มีการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยค านึงถึง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น ตามศักยภาพของ
ท้องถิ่น รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในชุมชน เพ่ือการบริโภคและ การผลิต
เพ่ือจ าหน่าย ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ
จัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า 
การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักชุมชนดี เพราะคนมีศีล  
มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในชุมชน รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันในการหาและ รักษาทรัพย์ 
อยู่อย่างปลอดภัย ชุมชนปลอดอบายมุข เป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดขนบ
ธรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อกัน สภาพแวดล้อมดี ธรรมชาติปลอด
โปร่ง อากาศดี น้ าสะดวก ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายได้ ตาม “SILA Model” 
ในส่วนที่สอดคล้องเฉพาะหัวข้ออักษร I = Intergrate อธิบายได้ว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ 
โดยการน าหลักหัวใจ เศรษฐีมาบูรณาการ เศรษฐกิจ ส่งเสริมคนในชุมชนให้ขยันหาทรัพย์ รวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพเสริม รักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยการมีธนาคารชุมชน หาความรู้เพ่ิมมูลค่าในตนจาก
ปราชญ์ชุมชน รู้จักการใช้ ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง๑๒๕  

(๓) พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศน์ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและ
เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง 
“รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” พบว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักชุมชนดี 
เพราะคนมีศีล มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในชุมชน รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันในการหาและ 
รักษาทรัพย์ อยู่อย่างปลอดภัย ชุมชนปลอดอบายมุข เป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันความรู้ 
ถ่ายทอดขนบธรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อกัน สภาพแวดล้อมดี 
ธรรมชาติปลอดโปร่ง อากาศดี น้ าสะดวก ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายได้ ตาม 
“SILA Model” ในส่วนที่สอดคล้องเฉพาะหัวข้ออักษร L = Landscape อธิบายได้ว่า การจัดการ
ชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดยการน าหลัก อาวาสสัปปายะมาบูรณาการทรัพยากรและธรรมชาติในชุมชน 

                                                 
๑๒๔ เดือนเพ็ญ พิงคหา, “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ : 

กรณีศึกษาองค การบริหารส วนต าบลทุ งก่อ กิ่ งอ า เภอเวียงเ ชียงรุ ง จั งหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๙). 

๑๒๕ ธีรชัย ชุติมันต์, “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๓๔๑ 
 

ให้สัปปายะ น่าอยู่ ช่วยกันรักษา ธรรมชาติให้เจริญตาน่าอยู่ ต้นไม้อุดม แหล่งน้ าดี อากาศสดชื่น และ
ช่วยกันอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร๑๒๖  

(๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งเก่ียวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น จัดตลาดนัด จัดตั้ง
ดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย รวมทั้งมีการรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรอง 
เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ อภิชาติ 
พิบูลย ศึกษาเรื่อง “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ : ศึกษากรณี 
ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง” พบว่าการเมืองภาคประชาชนได้แสดงบทบาทอย่าง
เด่นชัดในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือ รวบรวมผลผลิตขายให้โรงงาน/ผู้บริโภคโดยตรง หรือรวมกลุ่มกัน
ขาย ท าให้สมาชิกขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ใช้การบริหารและการจัดการแบบมีส่วน
ร่วมที่มุ่งให้เกิด การเข้าใจ การเรียนรู้และการพัฒนางานร่วมกัน เป็นที่ยอมรับในศักยภาพใน
ความสามารถ มีพ้ืนที่ให้ได้ใช้ ความสามารถมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน นับว่าเป็นกระบวนการสร้างความ
สมานฉันท์จากการท างาน ร่วมกันซึ่งสามารถขยายผลไปสู่ความสมานฉันท์ในชุมชนต่อไป๑๒๗  

(๕) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชน และหมู่บ้านในพ้ืนที่ เช่น ปรับปรุง
สาธารณูปโภคที่ พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปการ ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับแนวคิดของพระปลัดปิย
ศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์) ศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง” พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสร้างเส้นทางเข้าสู่ พ้ืนที่ท า
การเกษตรในชุมชน สร้างเส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านและเส้นทางที่ติดต่อกับต าบลอ่ืน๑๒๘ และ
สอดคล้องกับการศกึษาวิจัยของ พระนฤนาท ญาณวิริโย (สดคมข า) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน านโยบาย
ไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและบอกต่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และกลับมายังแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนไม่ให้เกิด
ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และสมรรถนะภายในองค์การ ได้แก่ โครงสร้างองค์การ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ 

                                                 
๑๒๖ ธีรชัย ชุติมันต์, “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๒๗ อภิชาติ พิบูลย, “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ : ศึกษากรณี 
ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , (สาขาวิชารัฐศาสตร์  :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔). 

๑๒๘ พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์), “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๓๔๒ 
 

วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก มีส่วนส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ สามารถมีความ
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้๑๒๙ 

(๖) ฝึกอบรมประชาชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน 
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดูแลตนเอง พัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการดูแลตนเอง เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง 
“รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” พบว่า การจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักชุมชนดี 
เพราะคนมีศีล มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในชุมชน ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
อธิบายได้ ตาม “SILA Model” ในส่วนที่สอดคล้องเฉพาะหัวข้ออักษร A = Aid อธิบายได้ว่า การ
จัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ โดยการน าหลักสังคหวัตถุธรรมบูรณาการ ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้คนชุมชนมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวและร่วมใจ ร่วมใจกัน ในชุมชนเดียวกันรู้จักการ
เ อ้ือเ ฟ้ือเผื่อแผ่  ให้ความรู้  ให้ค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ต่อกัน มีจิตอาสาพร้อมบ าเ พ็ญ
สาธารณประโยชน์๑๓๐ และสอดคล้องกับการศึกษาของชัยวัฒน์ สวัสดิเวช ศึกษาเรื่อง “ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต” พบว่าการสร้าง
ระบบบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ขึ้นอยู่กับผู้น าชุมชนให้
ความส าคัญเพ่ือเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน โดยที่ประชาชนท่ทั่วไปมีความรู้
เบื้องต้น เกี่ยวกับภัยประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถป้องกัน และช่วยเหลือตนเองได้ การเข้าสู่ขบวนเพ่ือมา
เป็นอาสาสมัคร และต้องปลูกจิตส านึกตั้งแต่เป็นเยาวชนเพ่ือให้มีความตระหนักของสาธารณภัย มี
จิตส านึกในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ และสามารถเข้ามาเป็นอาสาสมัครหรือพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๓๑ 

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง

                                                 
๑๒๙ พระนฤนาท ญาณวิริโย (สดคมข า), “การน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟื้นฟู และพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๓๐ ธีรชัย ชุติมันต์, “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๓๑ ชัยวัฒน์ สวัสดิเวช, “ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดภูเก็ต” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 
๒๕๕๓). 



๓๔๓ 
 

ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๑๓๒

และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้ รับ
การสนับสนุนจากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๑๓๓ และภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อ ย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๑๓๔และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบวา การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือวา 
เปนหัวใจหลักของต ารวจอยูแลวอยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจาก
ต ารวจชากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและ
รวดเร็ว๑๓๕  

๓) กลยุทธ์ด้านรูปแบบความสามัคคีที่มีเสถียรภาพ สรุปความคิดเห็นเพ่ือ ก าหนด
เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้  

(๑) สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย เสริมสร้างโอกาส
ในชีวิตให้แก่ตนเอง การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสร้างการมีส่วนร่วมใน
                                                 

๑๓๒ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๓๓ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๓๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  

๑๓๕ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อ
ประชาชน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๔๔ 
 

กระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิต
ในสังคม และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของประสงค์ โตนด ศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้” พบว่าแนวทางการส่งเสริมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถสร้างความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองของประเทศได้ โดยรัฐบาล
ต้องส่งเสริมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในด้าน การส่งเสริมให้ชุมชน มีบทบาทในการแก้ปัญหาด้วย
ชุมชนเอง โดยใช้การเผชิญหน้ากับปัญหา น าปัญหามาพูด อย่างตรงไปตรงมา และให้ผู้ที่มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสมได้พูดถึงสิ่งที่เขาละเมิดต่อผู้อื่น และเสนอวิธีการที่จะแก้ไขท่ีสิ่งที่ท าผิดไป๑๓๖  

(๒) สนับสนุนการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณีของตนเองอย่างเต็มที่ภายใต้
กรอบของกฎหมาย และการไม่รบกวนสิทธิ เสรีภาพ และความเชื่อของบุคคล  ผลการศึกษาวิจัยนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรชัย ชุติมันต์ ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของชุมชน ปูชนียสถาน เช่น วัดวา อาราม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือชุมชน ทุกคน
ใน ชุมชน ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแต่ละ ชุมชนเหล่านั้น อภิปรายได้ว่าการน าสิ่งเหล่านั้นมา
ประยุกต์ในการจัดการชุมชน การส่งเสริมให้ทุกคน มีจิตส านึกหวงแหน โบราณวัตถุ ปูชนียสถาน เช่น 
วัดวาอาราม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือชุมชน ทุกคนในชุมชน ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแต่
ละชุมชนเหล่านั้น เพ่ือน าสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใน การจัดการชุมชน ให้เป็นจุดเด่นของชุมชน ซึ่ง
สามารถส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละชุมชน ท าให้เกิด
เศรษฐกิจในชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้น๑๓๗  

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้ความช่วยเหลือทาง
สังคมแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานทาง
ศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษา ส าหรับประชาชนทุกระดับ รวมทั้งให้
กระบวนการยุติธรรม ระบบกฎหมายปกติสามารถด าเนินการโดยได้รับความเชื่อถือ ไม่ใช้กฎหมายใน
การสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา ด าจุติ 
ศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” พบว่าโดยปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
กระจายอ านาจ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีอ านาจในการ ตัดสินใจ แก้ปัญหาในชุมชน โดยในส่วน
ของประชาชน และสร้างจิตส านึก จิตอาสา ให้ ประชาชนเป็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

                                                 
๑๓๖ ประสงค์ โตนด, “การเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖). 
๑๓๗ ธีรชัย ชุติมันต์, “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๓๔๕ 
 

โดยให้ผู้ก่อชดใช้ค่าเสียหาย เป็นมาตรการบังคับใช้ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้กับชุมชนในการติดตาม
ควบคุมสถานการณ์๑๓๘ 

(๔) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อม
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษา ส าหรับประชาชนทุกระดับ รวมทั้งให้
รวมทั้งให้กระบวนการยุติธรรม ระบบกฎหมายปกติสามารถด าเนินการโดยได้รับความเชื่อถือ ไม่ใช้
ความเชื่อถือ ไม่ใช้กฎหมายในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข ) ศึกษาเรื่อง “การ
เรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย 
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” พบว่ามีการสร้างจิตส านึกให้บุคลากร ทุกคนมีความ
คนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมาย สามารถน านโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ ควร
เปิดโอกาสให้ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน การด าเนินงาน
ต่างๆ มีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป๑๓๙ 

(๕) จัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เช่น จัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬา พัฒนา
เครือข่ายสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหมู่บ้านลักษณะพลัง
แผ่นดิน และให้มีการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งใช้การสื่อสารมวลชนในการ
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน จัดท าเวทีเสวนาร่วมกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา จันทร์แดง
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นโยบายการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กร
ชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ และการเรียนรู้๑๔๐  

(๖) จัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น ให้การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง  ผลการศึกษาวิจัยนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของรักษา สุดเส้นผม ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” พบว่า

                                                 
๑๓๘ กาญจนา ด าจุติ,“การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๓๙ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข), “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๔๐ วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๕). 



๓๔๖ 
 

ควรจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นให้อย่างพอเพียง สมดุลกับรายจ่ายและความจ าเป็นในการน าไป
พัฒนา๑๔๑ และสอดคล้องกับการศึกษาของพระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์) ศึกษาเรื่อง 
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง” ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสาธารณสุขมีการ ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุข
ชุมชนรณรงค์ดูแลสุขอนามัย ชุมชนและส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจ าปีของประชาชน๑๔๒ 

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๑๔๓

และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รับการสนับสนุน
จากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๑๔๔ และภาครัฐเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ

                                                 
๑๔๑ รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๔๒ พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์), “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๔๓ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๔๔ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๔๗ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๑๔๕ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบว า การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือว่าเป็น
หัวใจหลักของต ารวจอยูแลวอยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจากต ารวจช
ากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและรวดเร็ว๑๔๖  

๔) กลยุทธ์ด้านรูปแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล สรุปความคิดเห็นเพ่ือ ก าหนด
เป็นกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ ดังนี้  

(๑) พัฒนารูปแบบการปกครองให้มีธรรมภิบาล ตามแนวคิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการให้บริการประชาชน ค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชน พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคี
หรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของพระปลัดปิยศักดิ์  ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์) ศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง” พบว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ยึดหลักธรรมาภิบาล น าหลักนิติธรรมมาใช้ในงานบริหาร การปฏิบัติกฎระเบียบที่เป็นธรรม
กับทุกฝ่าย มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาคและไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ มีมาตรฐานเชิงซ้อน ให้ความเป็น
ธรรมมากสุด น าหลักคุณธรรมมาใช้ในงานบริหารให้บุคคลากรภายในปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่
สังคม ให้ข้าราชการ ผู้บริหาร บริหารด้วยคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม น าหลักความโปร่งใสมาปรับใช้
ในงานบริหารโดยการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงให้มี ความโปร่งใส น าหลักการมีส่วนร่วมมาปรับใช้ในงาน
บริหารโดยการร่วมคิด ร่วมท าจนเกิด ประสิทธิภาพขั้นตอนด้วยความจริงใจ น าหลักความรับผิดชอบ
มาปรับใช้ในงานบริหารโดยการท า หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในหน้าที่รับผิดชอบ น าหลักความคุ้มค่า
มาใช้ในการบริหารจัดการใช้ ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ส่วนร่วมมากท่ีสุด๑๔๗  

(๒) มีศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มีนิติกรดูแลให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้ความความ
ยุติธรรม จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ได้โดยสะดวก และให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน สารคดี องค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่

                                                 
๑๔๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๑๔๖ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อ
ประชาชน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๔๗ พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์), “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๓๔๘ 
 

ประชาชน ตามข้อสรุปนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง 
“การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”พบว่ากลยุทธ์ที่หนึ่งจัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับ
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและ
ขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง๑๔๘  

(๓) พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างจิตส านึก ขวัญก าลังใจ และทัศนคติที่ดี
ของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหาสมพงษ์ ชนุตฺ
ตโม (อ่อนสุข) ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” พบว่ามีการสร้างจิตส านึกให้บุคลากร ทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมาย สามารถน านโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ ควรเปิดโอกาส
ให้ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน การด าเนินงานต่างๆ มี
ความ โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ต่อไป๑๔๙ และสอดคล้องกับการศึกษาของ พิริยา เสนะรัตน์ ศึกษาเรื่อง “กระบวนการสรางชุม
ชนเขมแข็งอย างมีส วนร วม กรณีศึกษาชุมชนรอบโรงไฟฟาวังน อย อ าเภอวังน อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” พบว่ากระบวนการสังเคราะหความรูที่ไดจาการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเปนหลัก 
ในการก าหนดเปาหมายชุมชน และวางแผน โดยผูปฏิบัติงานเปนวิทยากรกระบวนการคนในชุมชน 
ร่วมด าเนินการใชการประชุมกลุมยอยเพื่อถอดบทเรียนที่ไดจาการอบรม และศึกษาดูงาน รวมก าหนด
เปาหมายชุมชน จัดท าแผน ก าหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม รวมจัดกิจกรรม แบบมี 
สวนรวมในชุมชน๑๕๐ 

(๔) จัดให้มีการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ตรวจตรา และรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ส าคัญ และจัดให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ให้ครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครต ารวจบ้านเพ่ือเฝ้าระวังและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระปลัด 
ปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์) ศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง” พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาในชุมชน รักษาความสงบและดูแลให้ ความ

                                                 
๑๔๘ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐. 

๑๔๙ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข), “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวทิยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๕๐ พิริยา เสนะรัตน์, “กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็งอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าวังนอย อ าเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, การค้นคว้าอิสระหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
(สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕). 



๓๔๙ 
 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในชุมชน๑๕๑ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย พัฒนสรณ
เกียรติฐิติคุณ ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ าหน าที่ เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ด านการจัดระเบียบ จัดระเบียบตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานครในการอ านวยความสะดวกแกประชาชนทั่วไปที่ใชทางเทา ใหทุกคนปฏิบัติตามกฎ 
ลดปญหาทางออม ซึ่งนโยบายของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนในการใชพ้ืนที่ สาธารณะ ดานการ
ดูแลความปลอดภัย เปนการเสริมก าลังต ารวจโดยการออกตรวจพ้ืนที่ การดูแลความ ปลอดภัยใน
ลักษณะงานบริการและอ านวยความสะดวก ซึ่งตองเสี่ยงภัยกับเหตุรายในการออกตรวจพ้ืนที่ทั้งใน 
เวลากลางวันและเวลากลางคืนดานการดูแลดานการจราจร การอ านวยความสะดวกดานการจราจร  
ดานภารกิจพิเศษอ่ืนๆ เปนก าลังเสริมและชวยประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
เชน เจาหนาที่ต ารวจ เจาหนาที่ดับเพลิง หนวยกชูีพ การไฟฟา การประปา เปนตน๑๕๒ 

(๕) พัฒนารูปแบบการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น 
ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดตู้ไปรษณีย์ เปิดเวปไซต์ จัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพ่ือหาทางออก
ร่วมกัน มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการติดตาม ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เพ่ือ
สร้างระบบการถ่วงดุลอ านาจ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของจริยา มหายศนันทน์ 
ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนมีการแถลง
แสดงนโยบายโครงการกิจกรรมิให้ประชาชน รับรู้ติดตามและตรวจสอบได้ มีการประเมินผลในการ
บริหารภายในองค์กร ว่าเป็นไปตามแผนโปร่งใส หรือไม่ อย่างไรชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ คุณและโทษใน
การบริหารของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๕๓  

(๖) สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร ให้บริการประชาชน ตลอดเวลา และ
เจ้าหน้าที่แสดงความจริงใจ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา  และไม่เลือกปฏิบัติ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของรักษา สุดเส้นผม ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” 

                                                 
๑๕๑ พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์), “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๕๒ พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๕๓ จริยา มหายศนันทน์, “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๓๕๐ 
 

พบว่าควรจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นให้อย่างพอเพียง สมดุลกับรายจ่ายและความจ าเป็นในการ
น าไปพัฒนา๑๕๔ 

(๗) ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการด าเนินการตาม
หลักการอย่างถูกต้อง ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการส่งเสริมงานของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นน้อย และส่วนมากคอยรับแต่ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ มาก
เกินไป โดยยังขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองน้อยผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ ใจ
สิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ขาดองค์ความรู้และยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการก าหนดนโยบายท้องถิ่น๑๕๕

และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการ
บริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานสนับสนุน
ท้องถิ่น มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับภารกิจ ภารกิจสนับสนุนมีข้อจ ากัดด้านกฎหมาย สนับสนุนเฉพาะพรรคพวก ไม่ได้รับการสนับสนุน
จากประชาชนและเอกชน ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ๑๕๖ และภาครัฐเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารหรือนโยบายบ่อยๆ ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ท าให้ขาดการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ยังไม่ดีพอ ผลการ
ศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) ศึกษาเรื่อง “การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
พบว่าข้อจ ากัด คือบุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย 
บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๑๕๗ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพวัลย พรหมนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อ
ประชาชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การวิเคราะหปญหาในการบริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน จากการศึกษา พบว า การบริหารสถานีต ารวจนั้น เปนปญหาระดับประเทศ ตั้งแต
งบประมาณการสอสรางและ การปรับปรุงดานเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรภายในส านักงาน
                                                 

๑๕๔ รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๕๕ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๕๖ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๕๗ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓-๒๐.  



๓๕๑ 
 

ต ารวจแหงชาติเอง และการใหบริการแกประชาชนที่ถูกรองเรียนตลอดเวลา ซึ่งการใหบริการถือว่าเป็น
หัวใจหลักของต ารวจอยูแลวอยูดวยความคาดหวังของประชาชนทุกคนตองไดรับบริการจากต ารวจ
ช้ากวาก าหนดดวยอัตราก าลังพลมีจ านวนจ ากัด จึงไมสามารถใหบริการโดยทั่วถึงและรวดเร็ว๑๕๘  

๕.๓ ข้อเสนอแนะ  
จากศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง” ท าให้เห็นว่าในเขตการปกครองภาคกลางตอนล่างยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างความสมานฉันท์ ซึ่งตลอดมาการด าเนินการในส่วนนี่จะพบว่ามีแต่เพียงการ
ด าเนินการของภาครัฐ แม้จะมีหลายภาคส่วนร่วมกันด าเนินการแต่พบว่าเป็นการด าเนินการที่แต่งฝ่าย
ต่างท า ท าให้ไม่เกิดการบูรณาการที่แท้จริง อีกทั้งจะพบว่าการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และ
ประชาชนยังมีน้อย ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะผู้มีหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผู้วิจัยน าเสนอมาจากความน่าสนใจในข้อค้นพบ ผนวกกับ
ผลการวิจัยที่ได้เห็นเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสมควรจะเน้นประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะมีการบูรณาการการเสริมสร้างความสมานฉันท์
กับภาครัฐอ่ืนในการด าเนินการ โดยควรจะเริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การก าหนดแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ตลอดจนการก าหนดการน าแผนการ โครงการ หรือกิจกรรมไปปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จที่แท้จริงต่อไป 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษา การให้ความรู้ ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการการเสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพ้ืน
เพ่ือให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในขณะเข้าร่วมกิจกรรม หรือขณะได้รับการชี้แจง  

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดให้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ อ่ืน 
ภาคเอกชน หรือประชาชน ผ่านการท าประชาคมโดยใช้ระบบหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านด้วยการประ
สัมพันธ์ ระบบตัวแทนในรูปของคณะกรรมการหมู่บ้าน การใช้ประเพณีท้องถิ่นในการเข้าไปร่วม
กิจกรรมเพื่อรับทราบปัญหา รวมทั้งการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกอย่างแบบองค์รวม  

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรท างานแบบเชิงรุกในการเข้าถึงประชาชนด้วยการ
มอบหมายงานต่างๆ ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐอ่ืน องค์กรเอกชน หรือผู้แทน
ประชาชน โดยเฉพาะกระบวนการอบรมให้ความรู้ผ่านสถานศึกษา หรือวัด โดยควรก าหนดให้เป็น
ฐานที่ส าคัญะเป็นจุดแกนกลางทางสังคมในการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับท้องถิ่น 

 

                                                 
๑๕๘ ไพวัลย พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อ

ประชาชน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๕๒ 
 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเสริมสร้างกระบวนการตรวจสอบของประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งโดยเริ่มตั้งแต่การจัดท างบประมาณการตรวจสอบด้วยการท าประชาพิจารณ์ การ
ตรวจสอบทุกขั้นตอนจะต้องมีประชาชนเข้าร่วมการตรวจสอบท้องถิ่นว่ามีการจัดกิจการที่ไม่เป็น
ประโยชน์หรือไม่ท้องถิ่นจะต้องสื่อสารไปยังประชาชนให้เข้าใจ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติการ 

ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติการที่ผู้วิจัยน าเสนอมาจากความน่าสนใจในข้อค้นพบ ผนวก
กับผลการวิจัยที่ได้เห็นเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสมควรจะเน้นประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีวิธีการในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
ประชาชน ให้มีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิดนโยบาย การร่วมมือร่วมใจต่อนโยบาย การร่วมแรงร่วมลง
มือท าตามนโนบาย หรือแม้แต่การร่วมทุนตามนโยบาย ตลอดจนการร่วมรับผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม  

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรใช้หลักคุณธรรมในการน าเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชน ทุกคนต้องมีจิตอาสาและมีความเสียสละต่อส่วนร่วม มีการด าเนินโดยไม่แบ่งฝ่าย การ
ประสานการปฏิบัติไปยังผู้น าท้องถิ่น ผู้น าองค์กร ผู้น าสถานศึกษา ผู้น าทางศาสนา ให้เป็นตัวกลางใน
การเชื่อมความสัมพันธ์การด าเนินงาน 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีผู้บริหาร ผู้น าองค์กร และผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
อ่อนน้อมเสียสละต่อส่วนรวม รักษาสัจจะที่เคยพูดไว้ ผู้น าท้องถิ่นจะต้องรู้เรื่ องกฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ ต้องมีความรอบรู้ชุมชมผู้น าท้องถิ่น มีระดับการศึกษาที่ดี มีความพร้อมด้านวิสัยทัศน์หาก
ประชาชนจะต้องเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูล 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีแผนงานในการน าเสนอผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
ตรงกับความต้องการของประชาชน สามารถน าไป สู่การเกิดขึ้นของความสามัคคีกันใน 
เชิงสถาบันทางสังคม การรับผลประโยชน์ผ่านกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งความสามารถในการผสาน
งานได้กับทุกๆ กลุ่ม และการท าให้ทุกคนเจ้าของตามการวางแผนที่ตรงกับนโยบาย ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในตัวของผู้น า ภาวะผู้น ามีการปฏิบัติตนเองอย่างตรงไปตรงมา 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีแผนงานในการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการอ่ืน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายต ารวจ สถาบันการศึกษา วัด องค์กรทางศาสนา 
องค์กรเอกชน ประชาชน เพ่ือบูรณาการด้านแผนงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีรูปแบบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 
กิจกรรม หรือความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน โดยก าหนดให้มีการตั้งค่าผลที่
สามารถตรวจสอบได้จริง เป็นสถิติเพ่ือเปรียบเทียบเป็นปีงบประมาณ หรือเปรียบเทียบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 

 
 



๓๕๓ 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ที่ผู้วิจัยน าเสนอมาจากความน่าสนใจในข้อค้นพบ 
ผนวกกับผลการวิจัยที่ได้เห็นเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในการส าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หากผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ ที่มีความสนใจในประเด็นที่ใกล้เคียง เพ่ือน าผลมาเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งก็ควรดูประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) ควรน าการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศึล ๕ นี้ไป
ศึกษาวิจัยในท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือวัดค่าความสัมฤทธิ์ผล 

๒) ควรน าการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศึล ๕ นี้ไป
ศึกษาวิจัยในในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐอื่น  

๓) ควรน าการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักพุทธธรรมอ่ืน 
เพ่ือน ามาเปรียบเทียบผล 

 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข. ฉบับที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๗. 

กุลธน ธนาพงศธร. การพัฒนาบุคลากร. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร : วิคเตอรีเบอร์เวอร์พอยด์, ๒๕๒๖. 

โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย: หลักการและมิติใหม่ในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : 
วิญญูชน, ๒๕๔๘.  

เขมมารี รักษ์ชูชีพ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที ่๑. กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, ๒๕๕๑. 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
ฐานวุฑโฒภิกขุ. มงคลชีวิตฉบับธรรมทายาท. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๓. 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพมหานคร : วี.พริ้นท์,  

๒๕๕๒.  
ติณ ปรัชญพฤทธิ์. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๐.  
ธงชัย สันติวงษ.์ องค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๕. 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : พีระพัฒนา, ๒๕๒๖.  
ประหยัด หงส์ทองคา. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๒๖.  
พิบูล ทีปะปาล. การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๕๑.  
พระเทพปริยัติเมธี. หลักการพัฒนาตน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐.  
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๔.

กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๑. 
มหามงกุฎราชวิทยาลัย. มงฺคลตฺถทีปนี แปล เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช 

วิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น จ ากัด, ๒๕๔๖.  
เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคนอ่ืนๆ. การจัดการเชิงกลยุทธ์:Strategic Management, พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : ถังทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓.  



๓๕๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วิเชียร วิทยอุดม. การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, 
๒๕๕๓.  

สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์. การบริหารบรรษัทข้ามชาติ : แนวคิด ทฤษฎี และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์. 
พิมพ์ครั้งที ่๑. กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, ๒๕๕๓.  

เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๑.  

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที ่๑๙. กรุงเทพมหานคร : อรรินทร์พริ้นติ้ง 
แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๒.  

สุพานี สฤษฎ์วานิช. การบริหารเชิงกลยุทธ์:แนวคิดและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓.  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔). กรุงเทพมหานคร : ส านักเลขาธิการ, ๒๕๔๙.  

ไสว มาลาทอง. การศึกษาจริยธรรม ส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครอง และ 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป, พิมพ์ครั้งที ่๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒. 

วสิน อินทสระ. สาระส าคัญแห่งวิสุทธิมรรค.พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์บรรณาคาร, 
๒๕๔๔. 

อุทิศ ขาวเธียร. การวางแผนกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
อุทัย หิรัญโต. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓.  

(๒) บทความ : 

ประเวศ วะสี. "ทุกคนเป็นนักสมานฉันท์”, มติชนรายวัน. (๑ เมษายน ๒๕๔๘) : ๑๐.  
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. มติชนรายวัน. (๗ สิงหาคม ๒๕๔๙) : ๗. 
พระธรรมกิตติวงศ์. "สมานฉันท์ : ทางออกของความขัดแย้งในสังคมไทย”, มหาวิทยาลัยมหา 

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง . (๑๗ มีนาคม 
๒๕๔๙).  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). สลายความขัดแย้ง (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ). 
กรุงเทพมหานคร : สื่อเกษตร, ๒๕๔๖. 

ภิกษุธรรมทูต, "สู่สังคมอันสมดุล", ปาฐกถาธรรม. (๙ กันยายน ๒๕๕๑).  
วีระ ไชยธรรม. “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น”, วารสาร 

ข้าราชการ. ปีที ่๔๔ เล่มที ่๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๔๒): ๔๔. 
ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ 

บูรณาการ. เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง, ๒๕๕๒ : ๓๓. 
.     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย. เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก, ๒๕๕๐ : ๑๑๒-๑๑๖. 
 



๓๕๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๓) วิทยานิพนธ์ : 

กาญจนา ด าจุติ. “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

จริยา มหายศนันทน์. “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ชัยวัฒน์ สวัสดิเวช. “ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
ภู เก็ต”.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต . สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๕๓. 

ชลากร เทียนส่องใจ. “การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ : หลักการและเครื่องมือส าหรับการ
จัดการความขัดแย้ง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

เดือนเพ็ญ พิงคหา. “การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ : กรณีศึกษา 
องคการบริหารสวนต าบลทุงก่อ กิ่งอ าเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย”. วิทยานิพนธ์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๙. 

ธีรชัย ชุติมันต์. “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน 
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

นาคม ธีรสุวรรณจักร. “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔. 

ประพันธ นึกกระโทก. “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรูสูองคกรชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา 
วิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

ประยงค์ จันทร์แดง. “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการประยุกต์พุทธธรรม : การศึกษาเชิง 
วิเคราะห์”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา, ๒๕๕๒. 

ประสงค์ โตนด. “การเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน ๓ จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง, ๒๕๕๖. 

 
 



๓๕๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ปรียาพร ศิรวาณิช. “หลักนิติธรรมกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามแนวทางกระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” .  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต .  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 

ฟาริดา สะแปะอิ. “บทบาทโต๊ะอิหม่ามในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนต าบลท่าอิฐ อ าเภอ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชารัฐศาสตร์ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗. 

พูนสุข มาศรังสรรค์. “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”. วิทยานิพนธ์ 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษ์ นุ่มสกุล).“ศึกษาวิเคราะห์เรื่องความความสามัคคีในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา. 
บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระชัยณรงค วิทิโต (รองมะรุด). “การประยุกตหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระนฤนาท ญาณวิริโย (สดคมข า). “การน านโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม (พีรมณีวงศ์). “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ 
ภาคเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน 
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล). “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.  

พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม (อ่อนสุข). “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

 
 



๓๕๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ. “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พิริยา เสนะรัตน์. “กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็งอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาชุมชนรอโรงไฟฟ้า 
วังนอย อ าเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต . สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕. 

ไพวัลย พรหมนา. “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ภาส ภาสสัทธา. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน 
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ยศ พรมรัตน. “การมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบลในการพัฒนาองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ”. สารนิพนธ์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น. บัณฑิตศึกษา :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ๒๕๕๔. 

รักษา สุดเส้นผม. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์. “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

วิชชา ฉิมพลี และคณะ. “การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”. รายงานการวิจัย. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๕. 

วิชชุกร นาคธน, “ประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรร
มาภิบาล”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

 
 
 



๓๕๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วิทยา จันทร์แดง. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 
๒๕๕๕. 

ศิวาพร ศรีศักดินันท์. “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ทางสื่อออนไลน์ของ 
สื่อมวลชนไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สุทธิญาณ์ โอบอ้อม. “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนว
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สุพล วงแสนพุฒิ. “ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ของผู้น าชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี ”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๑. 

สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี . “การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สุรยทุธ สุนทรวารี. “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 

เสน่ห์ ใจสิทธิ์. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

อภิชาติ พิบูลย์. “บทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ : ศึกษากรณี
ต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร.์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 

(๔) ส่ืออิเล็คทรอนิคส์ : 

ประเทศไทย, ศาสนา [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http:// th.wikipedia.org/ [๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. “ศีล ๕ ประยุกต์” [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th/ 

content/328646 [๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.mcu.ac.th/site. 

[๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 
 
 
 



๓๖๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ยุทธนา พรหมณี, ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้น า:การแก้ไขความขัดแย้ง [ออนไลน์]  
แหล่งที่มา : http://www.mcu.ac.th/ [๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . สานักนายกรัฐมนตรี. สรุป
สาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.nesdb.go.th/. [๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 

สมสุข บุญญะบัญชา และพรรณทิพย์ เพชรมาก, “สร้างความสมานฉันท์บนความขัดแย้งทีซ่อนเร้น
กรณีศึกษาโครงการบ้านม่ันคงและผู้ประสบภัยสึนามิ”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2013/07/YE2005_2_03.pdf [๑๔ มี.ค. ๒๕๔๙]. 

อรรถกถาขุททกนิกาย ฉักกนิบาตชาดก ตุณฑิลชาดก . อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา : http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html 
[๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 

อรรถกถาขุททกนิกาย จตุกกนิบาตชาดก สีลวีมั งสชาดก ,  อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษา
ศีล.html [๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 

อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.dmc.tv/pages/prayingv
อานิสงส์ของการรักษาศีล.html [๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 

อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เรื่องพระติสสเถระ. อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา : http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html 
[๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 

อังคณา บุญสิทธิ์ .ดร. ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในท้องถิ่นไทย [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
https://sites.google.com [๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘]. 

มหาปรินิพพานสูตร. ทีฆนิกาย มหาวรรค, อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.dmc.tv/pages/prayingv/อานิสงส์ของการรักษาศีล.html [๒๗ มิ.ย 
๒๕๕๙]. 

(๕) สัมภาษณ์ : 

สัมภาษณ์ นายสม เอ้ียวสุวรรณ. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี,  
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี,  
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี,  
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.จป 

สัมภาษณ์ ดาบต ารวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=๓๙๕
https://sites.google.com/


๓๖๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สัมภาษณ์ นายพงพันธ์ เจริญกิตติยศ. รองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายวิศิษฎ์ บัวแพง. เลขานุการเทศบาลต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายขจร ทองด.ี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายเสน่ห์ ชูนิตย์. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายเอกพันธุ์ คุปตวัช. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม,  
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายสุเทพ แสงเพลิง. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม,  
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายสุนทร แก้วพิจิตร. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม,  
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ จ่าเอกสละ เจริญผล. ปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,  
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางอรุณี แก้วชอุ่ม. รองปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายบุญกว้าง จอมแก้ว. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายวิชัย ดอนเทียนพวง. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางสาวจิราภรณ์ อินทรเรืองศรี . ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางกัญญา เซี่ยงฉิน. เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่ว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกสมชาย อรุณแข. ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,  
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๓๖๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สัมภาษณ์ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายเสวย เหมือนหงส์. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางนารถประภา คงวาสน์. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย 
จงัหวัดกาญจนบุรี, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายณรงค์ ใจเพียร. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายพิรุณ อินทร์รักษ์. รองปลัดเทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายสุรพล ตันกสิกิจ. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายสุวรรณ หมื่นราษฎร์. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 
สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางสาวปาริชาติ เจริญศิลป์. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 
สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

(๖) สนทนากลุ่มเฉพาะ 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปิฎกโกศล. รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี  รองเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรม
กายาราม จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร. เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาส
วัดเขาช่องพราน จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร. รักษาการรองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์. อาจารย์ประจ า วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอ านวย พรหมจันทร์. รองนายกเทศมนตรีต าบลหลุมดิน ต าบลหลุมดิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวีรสิทธิ์ ผ่องใส. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ต าบลหินดาด 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

 



๓๖๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สนทนากลุ่มเฉพาะ นายอดุลย์ คงสว่าง. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ ต าบลท่าราบ 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.พจนีย์ ครุฑวงศ.์ ปลัดเทศบาลต าบลท่าไม้ ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
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ภาคผนวก ก. 
 

แบบสัมภาษณ์การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๖๖ 

ผนวก ก. 
 

แบบสัมภาษณ ์
  เร่ือง  กลยุทธก์ารเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ 
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคกลางตอนล่าง 

 

ชื่อ สกุล ............................................................................................................................. 
ต ำแหน่ง...............................................................................................................................
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สถำนที................................................................................................................................. 
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กลยุทธก์ารเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ที่ท่านบริหารงาน อย่างไร  
 

ตอนที่ ๑. แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
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*************************** 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์ 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข. 
 

แบบสอบถามการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๒ 

 

ผนวก ข. 
 

แบบสอบถาม 
 

  เร่ือง  กลยุทธก์ารเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ 
         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

******************* 
 

ค าชี้แจง 
 

        แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อรวบรวมเป็น
ข้อมูลทางวิชาการส าหรับศึกษาค้นคว้า และเพื่อประโยชน์ส าหรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง และขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ฉะนั้น  ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่าน  ในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุก
ข้อตามความเห็นของท่าน  เพื่อจะน าไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ดังที่กล่าว ข้อมูลที่ท่านตอบจะ
ถือเป็นความลับ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบภาพรวมเท่านั้น 
 ค าแนะน า 

     ๑) แบบสอบถามมี ๔ ส่วน  ดังนี้ 
      ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

          ส่วนที่ ๒  ค าถามเก่ียวกับการสร้างความสมานฉันท์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          ส่วนที่ ๓  ค าถามเก่ียวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕  
           ส่วนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   

     ๒) ระดับความคิดเห็นมี ๕  ระดับ  ดังนี้ 
๕ หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วย มากที่สุด 
๔ หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วย มาก 
๓ หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วย ปานกลาง 
๒ หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วย น้อย 
๑ หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วย น้อยที่สุด 

 
     ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างสูง 
 
      นางสาวปัณณธร  เธียรชัยพฤกษ์ 
 

 
 



๓๗๓ 

 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 

 

โปรดกาเครื่องหมาย  /  ลงในช่อง (  ) หรือตอบถามตามความเห็นของท่าน 
 

 ส่วนที่ ๑  :  ข้อมูลส่วนตัว 
 

๑. เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 
 

๒. สถานภาพ  (  ) โสด    (  ) สมรส 
   (  ) ม่าย / หย่า / แยกกันอยู่ 
 

๓. อายุ   (  ) ต่ ากว่า ๒๕ ปี  (  )  ๒๕ – ๔๐ ปี 
   (  ) ๔๑ – ๖๐ ปี 
 

๔. การศึกษา  (  ) ต่ ากว่าปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี  
(  ) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

๕. รายได้  (  ) ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (  ) ๑๐,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท 
(  ) สูงกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท 

 

๖. ระยะเวลาการท างาน  (  ) ต่ ากว่า ๕ ปี   (  ) ๕ – ๑๕ ปี 
   (  ) มากกว่า ๑๕ ปี 
 

ส่วนที่ ๒ :  การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 

ข้อ 
การเสริมสร้างความสมานฉันท์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑) การสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบพอเพียง      
๑ อปท.ของท่านส่งเสริมการประกอบอาชีพ แบบ

พ่ึงพาตนเอง ท าเองใช้เอง 
     

๒ อปท.ของท่านสนับสนุนระบบสหกรณ์ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 

     

๓ อปท.ของท่านสนับสนุนการจัดระบบการรักษา
ความปลอดภัยในชุมชน ด้วยตนเอง   

     

๔ อปท.ของท่านสนับสนุนการจัดตลาดนัดเพื่อการซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า 

     

๕ อปท.ของท่านสนับสนุนการออมทรัพย์ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ 

     



๓๗๔ 

 

ส่วนที่ ๒ :การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง(ต่อ) 
 

ข้อ 
การเสริมสร้างความสมานฉันท์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๒) การสรางสันติวัฒนธรรม      
๖ อปท.ของท่านส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้าง

ความสามัคคี 
     

๗ อปท.ของท่านส่งเสริมการพ่ึงพา ช่วยเหลือกันด้วย
ความเอ้ืออาทร  

     

๘ อปท.ของท่านสนับสนุนการรณรงค์ การรวมกลุ่ม
เพ่ือความสามัคคี 

     

๙ อปท.ของท่านสนับสนุนความเสมอภาค เท่าเทียม
กัน ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

     

๑๐ อปท.ของท่านสนับสนุนการเจรจาไกล่เกลี่ย  เพ่ือ
ลดความขัดแย้ง  

     

 ๓) การสื่อสารอย่างการุณยสาร      
๑๑ อปท.ของท่านมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
     

๑๒ อปท.ของท่านมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารแก่
ประชาชน อย่างตรงไปตรงมา 

     

๑๓ อปท.ของท่านมีการเปิดรับข้อมูลสองทาง จาก
ระบบแอพพลิเคชั่นแก่ประชาชน 

     

๑๔ อปท.ของท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
สอบถามข้อมูล ได้ทุกระบบ 

     

๑๕ อปท.ของท่านสร้างเครือข่ายชุมชน ด้วยการสัมมนา
กับประชาชน (ประชาคมหมู่บ้าน) 

     

 ๔) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์      
๑๖ อปท.ของท่านปกครอง ควบคุม บริหารงานตาม

หลักกฎหมายที่ยุติธรรม 
     

๑๗ อปท.ของท่านออกข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย 

     

๑๘ อปท.ของท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความเห็นก่อนออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

     

๑๙ อปท.ของท่านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลตนเอง 

     

๒๐ อปท.ของท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     



๓๗๕ 

 

ส่วนที่ ๓ :  การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              ภาคกลางตอนล่าง 
 

ข้อ 
การเสริมสร้างความสมานฉันท ์

ตามหลักศีล ๕ 
ระดับความคิดเห็น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕  
   ข้อที ่๑ การสร้างหลักประกันชีวิต 

     

๑ อปท.ของท่านส่งเสริมกิจกรรมคุ้มครองสิทธิ สาเหตุ
จากการถูก ฆ่า ทารุณกรรม ท าร้ายร่างกาย จิตใจ 

     

๒ อปท.ของท่านสนับสนุนการช่วยเหลือ หรือให้การ
พยาบาลแก่สิ่งมีชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บเสมอ 

     

๓ อปท.ของท่านสนับสนุนการร่วมกิจกรรมสุขภาพ
แข็งแรง หรือการออกก าลังกายเพื่อสุขอนามัยที่ดี 

     

๔ อปท.ของท่านสนับสนุนความเท่าเทียม หรือวางตัว
เป็นกลาง กรณีมีเหตุขัดแย้งระหว่างบุคคลเสมอ 

     

 ๒) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕  
     ข้อที่ ๒ การสร้างหลักประกันทรัพย์สิน 

     

๕ อปท.ของท่านจัดส่งเสริมการจัดตั้งต ารวจบ้านดูแล
ทรัพย์สินและป้องกันโจรภัย 

     

๖ อปท.ของท่านจัดกิจกรรมอบรม การเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย โดยการท าบัญชีครัวเรือน 

     

๗ อปท.ของท่านสนับสนุนการประกอบอาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในหลักความถูกต้อง 

     

๘ อปท.ของท่านสนับสนุนการบริจาคทรัพย์สิน
ส่วนตัวเพ่ือกิจกรรมส่วนรวม หรือเพ่ือความสามัคคี  

     

 ๓) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕  
     ข้อที่ ๓  การสร้างหลกัประกันครอบครัว 

     

๙ อปท.ของท่านสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่น หรือกิจกรรมสร้างความปรองดอง 

     

๑๐ อปท.ของท่านสนับสนุนการมีความจริงใจ ซื่อสัตย์  
ยกย่องและให้เกียรติต่อสามี-ภรรยา เสมอ 

     

๑๑ อปท.ของท่านสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรม
เพศศึกษา และเยาวชนวัยเจริญพันธ์ 

     

๑๒ อปท.ของท่านสนับสนุนการเลี้ยงดู อุปการะ ดูแล 
เอาใจใส่ครอบครัวอย่างดี พอสมควรตามอัตภาพ 

     

 



๓๗๖ 

 

ส่วนที่ ๓ : การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            ภาคกลางตอนล่าง (ต่อ) 
 

ข้อ 
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ตามหลักศีล ๕ 
ระดับความคิดเห็น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ๔) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕ 
     ข้อที่ ๔ การสร้างหลักประกันสังคม 

     

๑๓ อปท.ของท่านสนับสนุนการเป็นคนรักษาสัจจะ ยึด
มั่นในค าพูด หรือค าสัญญาของตัวเอง 

     

๑๔ อปท.ของท่านสนับสนุนกิจกรรมการให้รางวัลการ
เป็นคนรักษาสัจจะ ยึดมั่นในค าพูด  

     

๑๕ อปท.ของท่านสนับสนุนการเป็นคนที่มีวาจาไพเราะ 
นุ่มนวล และยกย่องให้เกียรติผู้อื่นเสมอ 

     

๑๖ อปท.ของท่านส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทาง
ทักษะการพูด การกล่าวสุนทรพจน์ การอภิปราย   

     

 ๕) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕  
    ข้อที่ ๕ การสร้างหลักประกันสุขภาพ 

     

๑๗ อปท.ของท่านจัดกิจกรรมลด ละ เลิก การดื่มสุรา 
ของมึนเมา และสิ่งเสพติดให้โทษ 

     

๑๘ อปท.ของท่านจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้าน
อบายมุข และสิ่งเสพติดให้โทษ 

     

๑๙ อปท.ของท่านสนับสนุนการลงโทษ ผู้กระท าผิด
จากการดื่มสุรา ของมึนเมา หรืออบายมุข 

     

๒๐ อปท.ของท่านส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี งาน
นันทนาการ ที่ไมใ่ช้สุรา ของมึนเมา หรืออบายมุข 

     

 
ส่วนที่ ๔ :  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตามหลักศีล ๕  
              ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 
 

๓.๑ ปัญหา อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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



๓๗๗ 

 

๓.๒ ข้อเสนอแนะ 
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*************************** 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค. 
 

หนังสือขอตรวจเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๙ 

 

 
ผนวก ค. 

 

 



๓๘๐ 

 



๓๘๑ 

 



๓๘๒ 

 



๓๘๓ 

 



๓๘๔ 

 

 
 
 



๓๘๕ 

 

 
 



๓๘๖ 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ง. 
 

หนังสือขอเก็บข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๘ 

 

ผนวก ง. 
 

บัญชีรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายสม เอี้ยวสุวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
๒ นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
๓ นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
๔ ดาบต ารวจสินชัย  สุวรรณ

พฤกษ์   
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลเบิกไพร  
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  

๕ นายพงพันธ์ เจริญกิตติยศ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลเบิกไพร  
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  

๖ นายวิศิษฎ์ บัวแพง เลขานุการเทศบาลต าบลเบิกไพร  
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

๗ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง  
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

๘ นายเสน่ห์ ชูนิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง  
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๙ นายขจร ทองด ี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคลัง  
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๑๐ นายเอกพันธ์ คุปตวัช   นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครนครปฐม 
๑๑ นายสุเทพ แสงเพลิง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครนครปฐม 
๑๒ นายสุนทร แก้วพิจิตร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครนครปฐม 
๑๓ นางสาวสุนี ธรรมเจริญ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม  

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
๑๔ จ่าเอกสละ เจริญผล  ปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน  

จังหวัดนครปฐม 
๑๕ นางอรุณี แก้วชะอุ่ม รองปลัดเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม อ าเภอบางเลน  

จังหวัดนครปฐม 
๑๖ นายบุญกว้าง จอมแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง  

อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
๑๗ นายวิชัย ดอนเทียนพวง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง  

อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
๑๘ นางสาวจิราภรณ์ อินทรเรือง

ศร ี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

๑๙ นายพิศิษฐ์  กาญจนพิญพงศ์ นายกเทศมนตรี เทศบางต าบลท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี  



๓๘๙ 

 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง 
๒๐ นางกัญญา เซี่ยงฉิน เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง  

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี
๒๑ จ่าสิบเอกสมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง  

จังหวัดกาญจนบุรี 
๒๒ นางสุจิตรา จันทร์เสาร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  

อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
๒๓ นายเสวย เหมือนหงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  

อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
๒๔ นางนารถประภา คงวาสน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  

อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
๒๕ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา  นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง  

จังหวัดสุพรรณบุรี  
๒๖ นายณรงค์ ใจเพียร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๗ นายพิรุณ  อินทร์รักษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๘ นายสุรพล  ทุ่งกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  

อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
๒๙ นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  

อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓๐ นางสาวปาริชาติ เจริญศิลป์ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๐ 
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๓๙๖ 

 



๓๙๗ 

 



๓๙๘ 

 



๓๙๙ 

 



๔๐๐ 

 



๔๐๑ 

 



๔๐๒ 

 



๔๐๓ 

 



๔๐๔ 

 



๔๐๕ 

 



๔๐๖ 

 



๔๐๗ 

 

 
 



๔๐๘ 

 



๔๐๙ 

 



๔๑๐ 

 



๔๑๑ 

 



๔๑๒ 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก จ. 
 

หนังสือขอเชิญสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
 
 
 
 



๔๑๔ 

 

ผนวก จ. 



๔๑๕ 

 



๔๑๖ 

 



๔๑๗ 

 



๔๑๘ 

 



๔๑๙ 

 



๔๒๐ 

 



๔๒๑ 

 



๔๒๒ 

 

 
 
 
 
 



๔๒๓ 

 

 
 

 
 
 



๔๒๔ 

 

 
 
 
 

 



๔๒๕ 

 

 
 

 



๔๒๖ 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ 
ก ำเนิด วันที่  ๑๐  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๑๓ 
ภูมิล ำเนำ  ๑๔๕ หมู่ ๖ ต ำบลห้วยม่วง อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๘๐ 
กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๒ ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์)  
               มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 พ.ศ.๒๕๕๓ ปริญญำโท พุทธศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐประศำสนศำสตร์)  
               มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
หน้ำที่กำรงำน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ   
 วิทยำลัยสงฆ์รำชบุรี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
  วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม อ ำเภอด ำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๐๗๐/๔๔ ซอยวชิรธรรมสำธิต ๔๐ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบำงจำก 
 เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๖๐ 
ผลงำนวิชำกร : บทบำทของอำจำรย์กับนักเรียน : Gen Y๑ 
 : ไทยทรงด ำ : วัฒนธรรมท้อถิ่นรำชบุรี๒ 
 : กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธฺภำพ๓ 
 : กลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ตำมหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วน      
                           ท้องถิ่น ภำคกลำงตอนล่ำง๔ 

                                                   
๑ ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์, “บทบำทของอำจำรย์กับนักเรียน : Gen Y”, มจร.การพัฒนาสังคม 

(JMSD), ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มกรำคม-เมษำยน ๒๕๔๙). 
๒ ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์, “ไทยทรงด ำ : วัฒนธรรมท้อถิ่นรำชบุรี”, มจร.การพัฒนาสังคม (JMSD), 

ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภำคม-สิงหำคม ๒๕๔๙). 
๓ ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์, “กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธฺภำพ”, มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  

ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) (เมษำยน-มิถุนำยน ๒๕๖๐). 
๔
 ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์, “กลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ตำมหลักศีล ๕ ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคกลำงตอนล่ำง”, มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(เมษำยน-มิถุนำยน ๒๕๖๐). 


