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บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ๑. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัย   
ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในจังหวัดระยอง และ ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  
 ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้ อมูลส าคัญ ( In-depth 
interview) จ านวน ๑๙ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว  การวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง จ านวน ๓๖๑ คน สุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย จากประชากร ๓,๖๗๖ คน เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับ ๐.๙๕๕ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัย พบว่า  

 ๑. หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม     
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม  ๕ ประการ คือ ธรรมท าความกล้าหาญ 
โดยรวม พบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นในระดับมาก 4 ด้าน และความคิดเห็นปานกลาง 1 ด้าน สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย  คือ 
อันดับหนึ่ง คือ ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( X =4.08) 



(ข) 

อันดับสอง คือ ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.94) อันดับสาม 
คือ ด้านศีล มีความประพฤติดีงาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.91) อันดับสี่  คือ ด้าน      
วิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.83) และอันดับห้า คือ 
ด้านปัญญา รู้ตอบ รู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.83) ตามล าดับ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้น  โดยรวม 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(X =3.82) เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คือ ด้านกายภาวนา พัฒนากาย  มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (X =3.95) อันดับสอง คือ ด้านปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา         
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.82) อันดับสาม คือ ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต     
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.76) อันดับสี่ คือ ด้านสีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความ
ประพฤติ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๗๔) ตามล าดับ 

๒. การวิเคราะห์การพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.๙๐)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง ๓ ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
คือ อันดับหนึ่ง ด้านระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.๙๖) 
อันดับสอง ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( X =3.๙๐) อันดับสาม คือ 
ด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.๘๓) 
ตามล าดับ ปัจจัยทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยรวม อยู่ในระดับต่ า 
.227 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.52 ซ่ึงปัจจัยทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา
ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 0.52 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการพัฒนาการ
ทางสติปัญญามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.๐๕ มีจ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านระดับจริยธรรมตาม
หลักการด้วยวิจารณญาณ (β=0.227)  

๓. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง พบว่า ๑) บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรณรงค์การรักษา
ระเบียบวินัย ข้อบังคับ มีการด าเนินการทางวินัย ตัดสินใจด้วยเหตุผล มีจรรยาบรรณ มีความรู้  ความ
เข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานทางวินัย มาตรฐานการลงโทษ ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อหน้าที่        
เพ่ือรักษากฎระเบียบวินัย และยึดถือหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือความถูกต้อง ๒) บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสร้างจิตส านึกตามแนวพุทธเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓) บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมด้าน
จริยธรรม มีการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างเครือข่ายกับเพ่ือนร่วมงานและองค์กรอ่ืนๆ เป็นเครือข่ายใน
การสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม เพียรพยายามพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่ อง โดย



(ค) 

ด าเนินตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย ส าหรับผู้บริหาร สมาชิก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่เป็นสากล และ ๔) บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกระบวนการ
ฝึกอบรมให้เกิดปัญญาในการส่งเสริมจริยธรรม ด้วยการตระหนักรู้ เหตุผล รู้ คิด รู้วินิจฉัย และรู้หลัก
จริยธรรม มีการน าบุคลากรเข้าวัดฟังธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตน
เป็นคนดี  



(ค) 
 
 

 

Dissertation Title : Promoting Ethics Practice Buddhism of the Personnel 
Local Administrative Organizations in Rayong 
Province 

Researcher : Phramaha Bunrot Amaradatto (Suwannachot) 
Degree : Doctor of Philosophy (Public Administration) 
Dissertation Supervisory Committee 
 : Asst.Prof. Dr.Phichet Thangto, B.A. (Educational 

Administration), M.A. (Public Administration),  
Ph.D. (Public Administration). 

 : Asst.Prof. Dr.Busakorn Watthanabut, B.A. (Philosophy 
and Religion), LL.B. (Law), M.S. (Human Resource 
Development), D.P.A. (Public Administration). 

Date of Graduation   : April 4, 2017  
 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1. to study the ethics promotion 
according to Buddhism of personnel of local administrative organization in Rayong 
province, 2. to study the factors to effect on ethics promotion according to 
Buddhism of personnel of local administrative organization in Rayong province, 3. to 
present the form of promoting ethics practice buddhism of the personnel local 
administrative organizations in Rayong province 
 This research was the mixed method research between the qualitative 
and quantitative researches. For the qualitative research collected the data from in-
depth interview of 19 key informants by specific choosing from specialists. The tool 
to collect the data is the structured in-depth interview collected the data through 
interview face to face. The quantitative research collected the data from the 
sampling group such as executives, workers, employee from 361 out of 3676 persons 
for sampling group through simple random sampling and data collection used the 
questionnaire with reliability test at 0.05 and the data analysis used the statistic 
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description, percentage, mean, standard deviation and test the hypothesis with 
coefficient of regression and analysis of multiple regression. 

 The findings of this research as follows: 
 1. The principle of Buddhadhamma for ethics promotion according to 
Buddhism of  personnel of local administrative organization in Rayon province, found 
that  the finding of data analysis for Buddhiadhamma promotion for ethic promotion 
according to principle of  Vesarachchakoranadhamma V are the Dhamma for brave in 
over all, found that had the opinion, was at high level (X =3.83). When considered in 
each aspect, found that had the opinion at high level for four aspects and had the 
opinion at moderate level for one aspect. The first aspect is the Pahusacca or much 
education, had the opinion at high level ( X = 4.08). The second aspect is the Sattha 
or Faith is to believe as proper believe, had the opinion at high level (X = 3.94). The 
third aspect is the Silla or Precept is to have good behaviour, had the opinion at high 
level ( X=3.91). The Fourth aspect is the Viriyarampha or Work hard is to work 
seriously, had the opinion at high level ( X =3.83). The fifth aspect is the Panya or 
Wisdom is to know the proper thing, had the opinion at moderate level (X =3.94). 
The finding the data analysis from ethics promotion according to Phawana IV or 
Development IV, are the arising Karma or deed that in over all , had the opinion at 
high level. When considered in each aspect, found that every aspect had the opinion 
at high level (X=3.82). For the first aspect is Kayaphawana or Bodily Development, 
had the opinion at high level ( X =3.95). The second aspect is Panyaphawana or 
Wisdom development, had the opinion at high level (X =3.82). The third aspect is 
Silabhawana or the precept development, had the opinion at high level (X =3.76). 
The fourth aspect is Cittabhawana or Mind development, had the opinion at high 
level (X=3.74).  
 2. The analysis to wisdom development for ethics promotion according to 
Buddhism of personnel of local administrative organization in Rayon province, in over 
all, found that had the opinion at high level ( X = 3.90). When considered in each 
aspect found that all three aspects, had the opinion at high level. For the first was 
the ethics level according to rule of society, had the opinion at high level (X =3.96). 
For the second was the ethics level according to pre-rule of society, had the opinion 
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at high level ( X=3.90). For the third was the ethics level according to rule of society, 
had the opinion at high level (X =3.83) respectively. The factors of Development 
theory for wisdom had the influence to  ethics promotion according to Buddhism of  
personnel of local administrative organization in Rayon province in over all, was at 
the lowest level as 0.227 as the value of coefficient equals to 0.52 that the factors of 
Development theory for wisdom had the influence to  ethics promotion according to 
Buddhism of  personnel of local administrative organization in Rayon province got 
0.52 that researcher had the opinion test about the factors of development to 
wisdom had the significantly statistic at 0.05 for one aspect was the ethics level  
according to principle of good consideration or Vicharanayana (β=0.227). 
 (3) The form of ethics promotion according to Buddhism of personnel of 
local administrative organization in Rayon province found that 1) The personnel of 
local administrative organization is strict on the rule and regulation, have the practice 
about discipline, rational decision, have the behavior code, knowledge, 
understanding about practice about discipline, punishment, duty responsibility, to 
keep the rule of discipline, to be strict with the principle and to work on the proper 
way. 2) The personnel of local administrative organization have the consciousness for 
corruption by having the principle of morality and ethics, to be strict or rely on the 
benefit of the nation above own benefits and no interest conflict. 3) The personnel 
of local administrative organization have the network for knowledge organization of 
ethics, have the promotion to personnel to have the network with friends in the 
office and other organizations  as the network  for creation of  knowledge 
organization and ethics, work hard to develop the organization to continuously 
success by proceeding along with the knowledge organization and ethics project for 
the executives, members, local administrative organization and personnel and  to 
promote to have the traditional, customs, and culture learning of locality and 
international culture. 4) To have the reason, to know the thinking, to know the 
punishment or consideration and to know the principle of ethics, to allow the 
personnel or staff to go for listening to Dhamma or the sermon at the temple for life 
quality development, to promote the personnel to behave well as good persons  
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กิตติกรรมประกาศ 

  

 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง” ฉบับนี้จัดท ำขึ้นตำมหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิ ต 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ซ่ึงดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำ เร็จลง
ได้ด้วยดีเพรำะได้รับควำมเมตตำและกำรช่วยเหลือแนะน ำอย่ำงดียิ่งจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ ดุษฎีนิพนธ์ 
คือ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต และ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบควำมถูกต้องทั้งด้ำนภำษำ เนื้อหำสำระ ควำมครบถ้วนถูกต้องตำมหลักวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในกำร
วิจัยและวิธีกำรเขียนเป็นอย่ำงดี  
 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม ประธำนกรรมกำร ผศ. ดร.จุลศักด์ิ       
ชำญณรงค์ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ดร.สุริยำ รักษำเมือง และ ดร.ประเสริฐ ธิลำว กรรมกำรสอบ
ดุษฎีพิจำรณ์ และของเจริญขอบคุณ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมำงกูร ประธำนกรรมกำร ผศ.ดร.สมคิด     
ดวงจักร รศ.ดร.สมำน งำมสนิท ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต และ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร กรรมกำรสอบดุษฎี
นิพนธ์ 
 ขอเจริญพรขอบคุณผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interview)      
เพ่ือกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึงผู้ เชี่ยวชำญที่ได้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มเฉพำะ  (Focus Group 
Discussion) ทุกรูป ทุกท่ำน ที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์มำร่วมแสดงควำมคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ    
ในกำรสนทนำกุล่ม และชี้แนะแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขให้ผลงำนวิจัยครั้งนี้ดียิ่งขึ้นไป 
 ขอเจริญพรขอบคุณคณำจำรย์ทุกท่ำนที่ได้ประสิทธิ์ประสำทควำมรู้  ช่วยแ นะน ำและ      
จุดประกำยแนวคิดในกำรศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้  ขอเจริญพรขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ของ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยทุกท่ำน ที่กรุณำให้ค ำแนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวก     
ในกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรม กำรประชุมสัมมนำวิชำกำรและกำรอ ำนวยกำรติดต่อภำยใน
ส ำนักงำน ตลอดจนกัลยำณมิตรร่วมรุ่นที่ ๓ และกัลยำณมิตรต่ำงรุ่นผู้ เป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรท ำ    
ดุษฎีนิพนธ์และเป็นมิตรที่ ดีมีน้ ำใจ เจริญพรขอบใจศรัทธำสำธุชน ศิษยำนุศิษย์ ทุกๆ ท่ำนที่ร่วม
สนับสนุนทั้งด้ำนก ำลังกำย ก ำลังใจ และก ำลังทรัพย์ในกำรเขียนดุษฎีนิพนธ์  
 หวังได้โดยม่ันใจว่ำ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ จะอ ำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่ศึกษำค้นคว้ำได้
เป็นอย่ำงดี คุณประโยชน์อันจะพึงบังเกิดมีจำกกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอน้อมถวำยเป็น    
พุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ และน้อมบูชำกตเวทิตำคุณ แด่คุณพ่อส ำรำญ สุวรรณโชติ คุณแม่ อุบล 
สุวรรณโชติ และบูรพำจำรย์ที่ได้ประสิทธ์ิประสำทวิชำควำมรู้ให้ศิษย์ได้เกิดสติปัญญำ และเป็นแรง
บันดำลใจให้ก ำลังใจในกำรศึกษำด้วยควำมรักและเมตตำต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน  และได้วำงพ้ืนฐำน
ทำงกำรศึกษำแก่ผู้วิจัย จนได้รับควำมส ำเร็จในกำรศึกษำในที่สุด สมดังมโนรถที่จะศึกษำทั้งฝ่ำย     



ช 
 

พุทธจักรและอำณำจักรให้กว้ำงขวำงลึกซ้ึง และที่ร่วมกันสรรค์สร้ำงงำนวิจัยฉบับนี้ให้แก่ผู้วิจัยจน
ประสบผลส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทุกประกำร 

 

 พระมหำบุญรอด อมรทตฺโต (สุวรรณโชติ) 
๔ เมษำยน ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
 

บทคัดย่อภาษาไทย   (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (ค) 
กิตติกรรมประกาศ  (ฉ) 
สารบัญ  (ช) 
สารบัญตาราง  (ญ) 
สารบัญแผนภาพ  (ฑ) 
อธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  (ฒ) 
   

บทท่ี ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย    ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
   
บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ๘ 
 ๒.๒ แนวความคิดเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม ๑๔ 
 ๒.๓ จริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๙ 
 ๒.๔ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม ๓๓ 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๗ 
 ๒.๖ ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนที่การวิจัย ๔๘ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๕๙ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๐ 
   



(ซ) 

บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๙๒ 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๙๓ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๙๘ 



(ฌ) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๔ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๕ 
    
บทท่ี ๔ ผลการวจัิย  
 ๔.๑ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ

บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง   
๑๑๐ 

 ๔.๒ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

๑๑๑ 

 ๔.๓ รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

๑๑๑ 

 ๔.๔ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๑๒ 
 ๔.๕ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ๑๖๓ 
 ๔.๖ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๙๕ 
 ๔.๗ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๐๐ 
 
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๐๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๑๘ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๓๒ 
   
บรรณานุกรม ๒๓๔ 
ภาคผนวก ก. รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ๒๔๓ 
ภาคผนวก ข. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือการวิจัย ๒๔๕ 
ภาคผนวก ค. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๒๔๙ 
ภาคผนวก ง. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล ๒๕๙ 
ภาคผนวก จ. ตารางแสดงความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ๒๖๑ 
ภาคผนวก ฉ. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ๒๖๖ 



(ญ) 

ภาคผนวก ช. แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  ๒๘๒ 
ภาคผนวก ซ. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๙๘ 
ภาคผนวก ฌ. รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก  ๓๑๖ 
ภาคผนวก ญ. รูปภาพประกอบการสัมภาษณ์ ๓๑๘ 



(ฎ) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
 

ภาคผนวก ฎ. รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๓๒๙ 
ภาคผนวก ฏ. หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๓๓๑ 
ภาคผนวก ฐ. รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๓๔๑ 
ประวัติผู้วิจัย ๓๔๔ 



 สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

๒.๑ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ๑๓ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม ๒๖ 
๒.๓ จริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๒ 
๒.๔ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม ๓๖ 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๗ 
๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม ๗๑ 
๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๑ 
๒.๘ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรม ๘๗ 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ๙๕ 
๓.๒ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ๙๖ 
๓.๓ แสดงกลุ่มตัวอย่างในการแจกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๙๗ 
๔.๑ แสดงข้อมูลสรุปจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 

 
๑๑๖ 

๔.๒ ศีล มีความประพฤติดีงาม ๑๒๑ 
๔.๓ พาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก ๑๒๕ 
๔.๔ วิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง ๑๒๘ 
๔.๕ ปัญญา คือ รู้รอบและชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้  ๑๓๑ 
๔.๖ ระดับกฎเกณฑ์ก่อนสังคม  ๑๓๔ 
๔.๗ กฎระเบียบ  ๑๓๘ 
๔.๘ ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ ๑๔๓ 
๔.๙ ด้านกายภาวนา  ๑๔๗ 

๔.๑๐ ด้านสีลภาวนา ๑๕๑ 

๔.๑๑ ด้านจิตตภาวนา ๑๕๕ 

๔.๑๒ ด้านปัญญาภาวนา ๑๖๑ 

๔.๑๓ จ านวน และร้อยละเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ใน
การท างาน 

 
 

๑๖๔ 
๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธ  



(ฎ) 

 

 

ธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรม
ท าความกล้าหาญ โดยรวม 

 
๑๖๘ 



(ฏ) 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๑๕  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ ธรรมท าความ
กล้าหาญ ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ  

 
 

๑๖๙ 
๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธ

ธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ ธรรมท าความ
ความกล้าหาญ ด้านศีล มีความประพฤติดีงาม 

 
 

๑๗๐ 

๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ ธรรมท าความ
กล้าหาญ ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก 

 
 
๑๗๑ 

๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ ธรรมท าความ
กล้าหาญด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 

 
 

๑๗๒ 
๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธ

ธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ ธรรมท าความ
กล้าหาญ ด้านปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ 

 
 

๑๗๓ 
๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรม

ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท า
ให้เป็น ให้มีขึ้นโดยรวม  

 
 

๑๗๔ 
๔.๒๑ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรม

ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท า
ให้ เป็นให้มีขึ้นด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย 

 
 

๑๗๕ 
๔.๒๒ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรม

ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท า
ให้เป็นให้มีขึ้น ด้านศีลภาวนา การเจริญศีลพัฒนาความประพฤติ  

 
 

๑๗๖ 
๔.๒๓ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรม

ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา  ๔  คือ ธรรมที่ท า
ให้ เป็น ให้มีขึ้น ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต 

 
 

๑๗๗ 
๔.๒๔ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรม  



(ฐ) 

 

 

ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท า
ให้เป็น ให้มีขึ้นด้านปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา 

 
๑๗๘ 



(ฑ) 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๒๕ 
 

 

ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการพัฒนาการทาง
สติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในจังหวัดระยอง โดยรวม 

 
 

๑๗๙ 
๔.๒๖ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการพัฒนาการทาง

สติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในจังหวัดระยอง ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม 

 
 

๑๘๑ 
๔.๒๗ 

 
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการพัฒนาการทาง
สติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดระยอง ด้านระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 

 
 
๑๘๒ 

๔.๒๘ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในจังหวัด
ระยอง โดยรวม 

 
 

๑๘๓ 
๔.๒๙ การวิเคร าะห์ควา มสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยหลัก พุทธธรรมเพ่ือกา รส่งเสริ ม

จริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการ มีอิทธิพลต่อการส่งเสริม
จริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
จังหวัดระยอง 

 
 
 

๑๘๖ 
๔.๓๐ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
 

๑๘๗ 
๔.๓๑ การวิเคร าะห์ควา มสัมพันธ์ ระหว่าง ปัจจัยหลัก พุทธธรรมเพ่ือกา รส่งเสริ ม

จริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ มีอิทธิ พลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 

 
 

๑๘๘ 
๔.๓๒ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
 

๑๘๙ 
๔.๓๓ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา        

มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 

 
 

๑๙๐ 
 ๔.๓๔ 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยต่อการทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา มีอิทธิพล
ต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครอง

 
 



(ฒ) 

 

 

 ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ๑๙๑ 

๔.๓๕ สภาพปัญหานโยบายจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ระยอง 

 
 

๑๙๒ 



(ณ) 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๓๖ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร         
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 

 
๑๙๓ 

 



(ฑ) 
 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี                 หน้า 

๒.๑ แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย ๙๑ 

๓.๑ แสดงกระบวนการด าเนินงานสร้างแบบสอบถาม ๑๐๓ 

๓.๒ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ๑๐๖ 

๔.๑ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น     

ในจังหวัดระยอง 

 

๑๔๒ 

๔.๒ พุทธธรรมภาวนา ๔ กับการส่งเสริมจริยธรรม ๑๖๐ 

๔.๓ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๐๑ 

   
 



 
(ฒ) 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

คํายอเก่ียวกับพระไตรปฎก 

           ดุษฎีนิพนธฉบับนี้ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตป ฏกํ และพระไตรป ฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอางอิง โดยจะระบุที่ เลม/ขอ/หน า หลัง คํายอ  
ชื่อคัมภีร ตัวอยาง เชน ที.สี.(บาลี) ๙/๓/๓๖ หมายถึง สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย สีลขนฺวคฺค พระไตร 
ปฎกภาษาบาลี เลมที่ ๙ ขอที่ ๓ หนา ๓๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖  หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ ๙ ขอที่ ๑๗๐ หนา ๕๖ 

การอ้างอิงพร ะไตรปิฎกฉบั บภาษาบาลี ใช้ระบุชื่อคัมภีร์และระบุ เล่ม/ข้อ/หน้ า  
ตามลําดับ เช่น ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑  หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนธวคฺคปาลี (บาลี)  เล่มที่ ๙   
ข้อ ๑๙๘  หน้า ๑๖๑ ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๘/๑๓๙. หมายถึง สุตตันตปิฎก        
ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย เล่มที่ ๑๑ ข้อ ๑๐๘ หน้า ๑๓๙ และ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๕-๓๖๓/
๒๒๔-๒๘๖. หมายถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย เล่มที่ ๑๑ ข้อ ๒๒๕-๓๖๓      
หน้า  ๒๒๔-๒๘๖ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙. 
 

พระสุตตันตปฎก 
ขุ.ธ. (บาลี) = สุตตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทบาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย จตุกกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ปัญจกนิปาต (ภาษาไทย) 
ม.ม.           (ไทย)            = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
 
 



 
 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การบริหารงานภาครัฐที่ผ่านมาส่งผลต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างน้อย ๗ ประการ ได้แก่ (๑) การใช้อ านาจในทางมิชอบ (๒) ยึดถือระบบพวกพ้อง
ในทางมิชอบ (๓) ความต้องการเป็นเจ้ าคนนายคน (๔) การประจบสอพลอ (๕) ชอบควา ม
สะดวกสบาย (๖) ยึดถือตนเองเป็นใหญ่ และ (๗) การบริหารแบบเดิม คือระบบอุปถัมภ์นิยม         
ทั้ง ๗ ประการ จะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในทางลบอย่างน้อย ๔ ประการ ได้แก่ (๑) เจ้าหน้าที่ชอบ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน (๒) เจ้าหน้าที่รัฐกดขี่ข่มเหงประชาชน (๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และ (๔) การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร๑ ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทของยุคโลกาภิวัตน์ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นจ าต้องมีการพัฒนากระบวนการทาง
แนวคิด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการความขัดแย้ง ปรับบทบาทในองค์กรอันพึงประสงค์        
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม การน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
การประเมินผลการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า การวิเคราะห์โครงการฯ ให้เกิดความสัมฤทธิ์การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน การจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารตลอดจนการ
เพ่ิมทักษะ เพ่ิมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อันสืบเนื่องมาจากลักษณะพ้ืนที่ สภาพภูมิ
ประเทศ เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี มีลักษณะแตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น จะต้อง
เตรียมพร้อมรับมือในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และภายใต้
กระแสของการเปลี่ยนแปลง อันน ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการอย่างแท้จริงต่อไป  

สภาพปัญหาทางจริยธรรมเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
ว่าจะเป็นในระดับหรือในหน่วยงานใดก็ตาม ควรพิจารณาแยกแยะให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าจะลงมือ
แก้ปัญหาหรือตัดสินปัญหาทางจริยธรรมโดยใช้หลักการใด เพราะปัญหาจริยธรรมเป็นปัญหาที่
ละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อน จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาและตระหนักรู้ให้แน่ชัดว่าควรจะใช้หลักการใด
มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ถ้าเข้าใจในหลักการอย่างถ่องแท้แล้วก็จะสามารถหยิบยกหลักการ
เหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อยู่ และเกิดผลดีแก่ชุมชนและประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม 
การแก้ปัญหาจริยธรรม ต้องมีวิธีการว่า ควรจะแก้อย่างไร โดยจะต้องแก้ที่ ต้นเหตุก่อน เพ่ือจะลด
ความต้องการทางวัตถุและด้านจิตใจ ส าหรับวิธีที่จะท าให้ เกิดความสมดุลกันที่ ดีที่สุด คือการศึกษา
และท าความเข้าใจหลักจริยธรรมให้ถ่องแท้ และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังว่า การประพฤติปฏิบัติ
อย่างไรจึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่ควร สาเหตุส าคัญของการประพฤติมิชอบของผู้น า บางส่วนขาดจริยธรรม  

                                                 
 ๑วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ , (กรุง เทพมหานคร : 
เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๑), หน้า ๒๐๖. 
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โดยจริยธรรมมีส่วนส าคัญ ในการก าหนดพฤติกรรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ เม่ือสภาพจิตไร้จริยธรรม 
หรือถึงขั้นถูกความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว เห็นแก่อ านาจ ซ่ึงรวมทั้งการกระท าหรืองดเว้นการกระท า
การใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของตน เม่ือจิตขาดจริยธรรมเสียแล้วภาวะความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
ก็เกิดขึ้น ซ่ึงรวมทั้งการกระท าหรืองดเว้นการกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ อันส่งผลกระทบถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม ประกอบกับ
การควบคุมตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ ไม่อาจด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจ
เนื่องจากการเป็นพวกเดียวกัน สีเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหรือสนับสนุนให้
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เช่น ประชาชน สถาบันการศึกษา องค์การเอกชน และสื่อมวลชน    
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม และจริยธรรมของผู้น าเพ่ิมมากขึ้น 

การจะพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องประเมินความสามารถ
ของบุคลากร ให้รู้ว่ามีจุดแข็งอะไรที่ต้องส่งเสริมสนับสนุน และมีจุดอ่อนอะไรที่ ต้องปรับปรุงแก้ไข    
ทีส่ าคัญการพัฒนาเพ่ือให้รู้ทันความเป็นไปของโลกธุรกิจในอนาคต องค์กรต้องมีความสามารถที่จะ
แบ่งปันเอาทรัพยากรในตลาดมาสร้างความม่ังค่ังให้กับองค์กร ซ่ึงเป็นภาระอันใหญ่หลวงของผู้บริหาร
ทุกคน องค์กรที่ดีสมาชิกขององค์กรต้องมีข้อผูกมัดหรือพันธะทางใจว่าจะท าให้งานขององค์กรประสบ
ผลส าเร็จ และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ การที่องค์กรจะขับเคลื่อนได้ขึ้นอยู่ กับสมาชิกขององค์กร     
เม่ือรับคนดีมีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กรแล้ว ความจริงที่รับทราบกันคือองค์กรต้อง
เจริญเติบโตหยุดนิ่งไม่ได้ ดังนั้น จ าเป็นต้องส่งเสริมให้พนักงานรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม และการเติบโตขององค์กร ซ่ึงการส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาพนักงานมีหลายรูปแบบ  เช่น 
การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การมอบหมายงาน  การท างานเป็นกลุ่มคณะ (Team building)        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสายอาชีพ เป็นต้น๒ ในการด าเนินงานของหน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยน าเข้า (Inputs) ทรัพยากรต่างๆ (Resources) ขององค์กรที่มีอยู่
มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด การพัฒนาบุคคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นต่อประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ เม่ือได้มีการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าท างานแล้ว  ก็มิได้หมายความว่าจะสามารถให้เข้า
ท างานได้ทันทีเสมอไป จ าเป็นต้องมีการอบรมแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้ เข้าท างานใหม่  (Orientation)    
ในบางกรณีอาจต้องมีการอบรมถึงวิธีการท างาน (on the job training)๓  

วิธีการเสริมสร้างจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา มีทั้งวิธีละมุนละม่อมและวิธีที่รุนแรง  
หลักธรรมที่เหมาสมกับการส่งเสริมจริยธรรม ผู้วิจัยได้ใช้หลักภาวนา ๔ คือ การท าให้เป็น ให้มีขึ้น 
การฝึกอบรม การพัฒนา ซ่ึงมีการพัฒนา ๔ ประการ อันได้แก่ (๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย 
พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย (๒) สีลภาวนา คือการเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล 
ให้ต้ังอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ด้วยดี เก้ือกูล
แก่กัน (๓) จิตภาวนา คือการเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตให้เข้มแข็ง ม่ันคง เจริญงอกงามด้วย

                                                 
๒ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุง เทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น, ๒๕๔๗ ), หน้า  ๑๖๕-๑๗๓. 
๓สมาน  รัง สิโ ยกฤษฎ์, ความ รู้ท่ัวไ ปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล , พิม พ์คร้ัง ท่ี ๑๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการส านักงาน ก.พ., ๒๕๓๐), หน้า ๘๓. 
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คุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุข  
ผ่องใส (๔) ปัญญาภาวนา คือการเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้ เข้าใจ          
สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทัน เห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตให้เป็นอิสระ      
ท าตนให้บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา  

จุดมุ่งหมายของประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ที่สร้างความโปร่งใส        
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้เกิด
รูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทัว่ไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่าย
บริหาร ใช้อ า นาจในขอบ เขต สร้างร ะบบความรั บผิดชอบของข้ารา ชการ ต่อตน เอง องค์กร   
ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตระหนักถึงความส าคัญในปัญหาการทุจริต และ
เล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวข้างต้น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ตลอดจนส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลากรในองค์กร เนื่องจากบุคลากรคือตัวแปรที่ส า คัญหาก
บุคลากรไม่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการท างาน ใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในทางที่มิชอบไม่มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและคุณภาพของงาน ตลอดจนก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาประชาชน จึงเห็นควรด าเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ให้กับบุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โดยยึดหลักธรรมค า
สอนทางพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรมค าสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจน ใช้
สติปัญญาในการท างานได้เต็มก าลังความสามารถ ส่งผลให้พบกับความสุขในการท างาน และประสบ
ความส าเร็จในชีวิตการท างานอย่างแท้จริง ซ่ึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม จะเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ     
ที่ ต้องการเพ่ิมระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น (Corruption Perception Index : CPI)     
ให้สูงขึ้นให้ได้ระดับ ๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง จึงเห็นควรด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการที่
เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ แนวความคิด ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน น าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ เพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ ดีต่อองค์กร 
การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ระยอง ส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร เป็นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุข ความ
เคารพนับถือ สามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นทางจิตใจ เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ  
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มีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้  และการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบแนวคิดทฤษฎี      
หลักพุทธธรรมที่สอดคล้อง รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร เพ่ือที่จะสร้าง
การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีหลัก
จริยธรรม ที่วัดจากลักษณะของผู้น าหรือพฤติกรรม ซ่ึงอยู่ภายใต้จิตส านึก (Good Governance 
Mind) ท าให้การบริหารภาระหน้าที่การงานอย่างมีจริยธรรม มีทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมร่วมใน
องค์กรเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม 
รวดเร็ว มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และถือเป็นเนติแบบแผนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีคว าม
เจริญอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักจริยธรรมของบุคลากรนั่นเอง 

 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

 ๑.๒.๑ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 

 ๑.๒.๒ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง มีอะไรบ้าง 

 ๑.๒.๓ รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ควรเป็นอย่างไร 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา   
ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทีส่่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา     
ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

 ๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  

 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “กำรส่งเสริมจริยธรรมตำมแนวพระพุทธศำสนำของบุคลำกร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง” ในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) เป็ นการผสา นระหว่างการวิ จัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และแบบ        
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยได้ดังนี้ 

 ๑.๔.๑. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาเก่ียวกับทฤษฎีการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้แก่ 
  ๑. ขอบเขตด้านทฤษฎีเก่ียวกับส่งเสริมจริยธรรม ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญา (Cognitive Development Theory) ของลอเรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) 
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ซ่ึงมีความเชื่อพ้ืนฐานว่า มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีมีสมอง สามารถเกิดการเรียนรู้ เพ่ือการปรับตัวให้ด ารงชีวิต
อยู่ในสภาพแวดล้อมได้ โดยน าแนวเชื่อทางชีววิทยามาประยุกต์กับศาสตร์ทางจิตวิทยา แนวคิดนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget) คือ เชื่อว่า จริยธรรมนั้นมีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะ
เช่นกัน เพราะจริยธรรมของมนุษย์เกิดจากกระบวนการทางปัญญา เม่ือมนุษย์มีการเรียนรู้มากขึ้น โรง
สร้างทางปัญญาเพ่ิมพูนขึ้น จริยธรรมก็พัฒนาตามวุฒิภาวะ แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดแบบสัมพัทธนิยม 
(Relativism) ซ่ึ งเชื่อว่าจ ริยธรรมมีความสัมพันธ์กับอา ยุ กาลเวลา สถา นที่ วัฒนธรรม และ
สภาพการณ์ ซ่ึงความหมายว่า “ความถูกต้อง” “ความดี” “ความงาม” ขึ้นอยู่ กับเวลา สถานที่ และ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงการส่งเสริมทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก๔ มี ๓ ระดับ ประกอบด้วย 
  ๑.๑. ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Preconvention Level) 
  ๑) กฎเกณฑ์และการเชื่อฟัง 
  ๒) กฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ของตน 
  ๑.๒ ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Level) 
  ๑) ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม 
  ๒) กฎและระเบียบ 
  ๑.๓ ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารญาณ (ระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม Post 
conventional Level) 
  ๑) สัญญาสังคม หรือหลักการท าตามค าม่ันสัญญา 
  ๒) หลักการจริยธรรมสากล 

 ๑.๔ ขอบเขตด้านหลักพุทธธร รม ผู้วิจัยไ ด้ศึกษาวิเคราะห์ ถึงประเด็นควา ม
สอดคล้องโดยได้น าหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ เวสารัชชกรณธรรม คือ 
ธรรมท าความกล้าหาญ มี ๕ ประการ ประกอบด้วย 

  ๑) ศรัทธา คือ เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 
             ๒) ศีล คือ มีความประพฤติดีงาม 
             ๓) พาหุสัจจะ คือ ได้สดับหรือศึกษามาก 
             ๔) วิริยารัมภะ คือ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 
             ๕) ปัญญา คือ รู้รอบและรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ 
 ๑.๕ ขอบเขตด้า นหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้ ศึกษาวิเคราะห์  ถึงประเ ด็นควา ม

สอดคล้องโดยได้น าหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ หลักภาวนา ๔ คือ การ
ท าให้เป็น ให้มีขึ้น ประกอบด้วย   

 ๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย  
 ๒) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ  
 ๓) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต 
 ๔) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา  

                                                 

 ๔เติมศักด์ิ คทวณิช, จิตวิทยาท่ัวไป (General Psychology), (กรุงเทพมหานคร  : ซีเ อ็ดยูเคช่ัน , 
๒๕๔๖), หน้า ๗๒-๗๔. 
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 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๒ กลุ่ม ไว้ดังนี้  
       ๑) ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ประกอบด้วย (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
(อบจ.) (๒) เทศบาล มี ๓๐ แห่ง โดยแบ่งเป็นเทศบาลนคร ๑ แห่ง คือ เทศบาลนครระยอง เทศบาล
เมือง ๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง และ (๓) องค์การบริหารส่วนต าบล 
มี ๓๗ แห่ง รวมทั้งหมด ๖๘ แห่ง มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด ๓,๖๗๖ คน 

  ๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) โดยผู้วิจัยเลือก
แบบเจาะจง จ านวน ๑๙ รูป/คน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  

 ๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๓ รูป  
 ๒) กลุ่มผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๒ คน  
 ๓) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครอง จ านวน ๔ คน  
 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพราะเป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับ

การบริหารงานโดยตรง มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ท่ีตนรับผิดชอบเป็นอย่างดี 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตพ้ืนท่ี/สถำนท่ี 

ผูว้ิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการท าวิจัย คือ พ้ืนที่ทั้งหมดในจังหวัดระยอง มี ๘ อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอนิคมพัฒนา อ าเภอ
เขาชะเมา อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอแกลง โดยที่มีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ระยอง สังกัดอยู่ ประกอบด้วย (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.)  (๒) เทศบาล มี ๓๐ 
แห่ง และ (๓) องค์การบริหารส่วนต าบล มี ๓๗ แห่ง รวมทั้งหมด ๖๘ แห่ง  

 ๑.๔.๔  ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ระยะเวลาในการท าวิจัยระหว่างเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ รวม

ระยะเวลา ๑๑ เดือน 
   
๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 

๑.๕.๑. หลักพุทธธรรมส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  

๑.๕.๒ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาส่งผลต่อการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  

   
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะท่ีใช้ในกำรวิจัย 
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 เพ่ือให้ เกิดความเข้า ใจตร งกันในการวิจั ยเรื่อง  “กำรส่งเสริมจริยธรรมตำมแนว
พระพุทธศำสนำของบุคลำกร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ” ผู้วิจัยก าหนด
ความหมายต่างๆ ของการใช้ค าในการวิจัย ดังนี้ 

 กำรส่งเสริมจริยธรรมตำมแนวพระพุทธศำสนำ หมายถึง การส่งเสริมจริยธรรมของ
บุคลากรให้มีการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  ประกอบด้วย ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม ระดับ
จริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารญาณหรือระดับเหนือกฎเกณฑ์
โดยการประยุกต์หลักพุทธธรรมไปใช้ในการบริหารงานของบุคลากร ประกอบด้วย  
 เวสำรัชชกรณธรรม ๕  หมายถึง ธรรมท าความกล้าหาญ มี ๕ ประการ ประกอบด้วย ๑) ศรัทธา 
หมายถึง เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ๒) ศีล หมายถึง มีความประพฤติดีงาม ๓) พาหุสัจจะ หมายถึง ได้สดับหรือศึกษา
มาก ๔) วิริยารัมภะ หมายถึง เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง ๕) ปัญญา หมายถึง รู้รอบและรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้  
 หลักภำวนำ ๔ หมายถึง การท าให้เป็น ให้มีขึ้น มี ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑) กายภาวนา 
หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย ๒) สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ ๓) จิตภาวนา 
หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต ๔) ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา 

 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.) (๒) 
เทศบาล มี ๓๐ แห่ง โดยแบ่งเป็นเทศบาลนคร ๑ แห่ง คือ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง 
คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง และ (๓) องค์การบริหารส่วนต าบล มี ๓๗ แห่ง 
รวมทั้งหมด ๖๘ แห่ง มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด ๓,๖๗๖ คน 

 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

 ๑.๗.๑ ท าให้ทราบหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

๑.๗.๒ ท าให้ไ ด้ รู้แ ละเข้ า ใจ ปัจ จั ยที่ ส่งผล ต่อการ ส่ งเสริ มจ ริ ยธรรมตา มแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

 ๑.๗.๓ ท าให้ได้รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

๑.๗.๔ องค์ความรู้การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  สามารถน าไปใช้ได้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ       
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าไปประพฤติปฏิบัติ เป็นสังคมจริยธรรมต้นแบบต่อไป 



 
 

บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม ตลอดถึงหลักพุทธธรรมที่มีความเหมาะสมกับการส่งเสริมจริยธรรม 
ได้แก่ หลักภาวนา ๔ คือ การท าให้เป็น ให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา พ่ีอน ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ให้ได้มาซ่ึงการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยขอน าเสนอตามล าดับ
หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
 ๒.๒ แนวความคิดเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม  
 ๒.๓ จริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๔ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๖ ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนที่การวิจัย 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
       ๒.๗.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม 
       ๒.๗.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๒.๗.๓ งานวิจัยที่เก่ียวกับข้องกับหลักพุทธธรรม 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
  โคลเบิร์ก (Kohlberg) ๑ ได้ประมวลผลการ วิจัยที่ ศึกษาพัฒนาการของการ ตัดสินใจ       
เชิงจริยธรรมของเด็กได้ความว่า เด็กอายุ ๔ ขวบ แทบทุกคนจะถูกตัดสินความผิดถูกโดยดูที่ผล
เสียหายอันเกิดจากภาระกระท าของบุคคล แม้เด็กจะอายุ ๖ ขวบ แล้วมากกว่าขึ้นก็ยังตัดสินโดยดูที่
ผลเสียหายต่อเม่ือเด็กอายุได้ ๙ ปี จึงจะตัดสินความถูกผิดของบุคคลตามเจตนาที่มาก่อนการกระท า
ของบุคคลนั้นโคลเบิร์ก ได้ศึกษาจริยธรรมตามแนวของพีอาเจต์และพบความจริงว่า “ในพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของมนุษย์นั้น ส่วนมากไม่ได้บรรลุจุดสมบูรณ์ในบุคคลอายุ ๑๐ ปี แต่มนุษย์ในสภาพ
ปกติจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมอีกหลายขั้นตอนจากอายุ ๑๑ – ๒๕ ปี แม้กระนั้นก็ตามจริยธรรม
ขั้นสูงสุดของโคลเบิร์ก คือ ขั้นยึดอุดมคติสากลนั้น ก็ยังมีผู้วิจารณ์ว่าเป็นจริยธรรมขั้นอุดมคติของวัย
หนุ่มสาวเท่านั้นและไม่ช่วยให้เข้าใจการตัดสินใจการกระท าสิ่งต่างๆ ที่ส า คัญ คือ ความรู้และ

                                                 
๑Kohlberg, L., Essays on Moral Development: Vol. 2. The Psychology of Moral 

Development : Moral Stages, (Their Nature and Validity, 1984), pp. 90-105. 



๙ 
 

ความรู้สึกจริยธรรมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและเหตุผลเชิงจริยธรรมมีผู้พบว่าความรู้ เชิงจริยธรรมนั้น
ส่วนใหญ่เด็กจะมีอยู่แล้วภายในปีแรกที่เข้าโรงเรียนตลอดจนการพัฒนาการด้านนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างมากมายในช่วงอายุต่อมา ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้น ส่วนมากขึ้นอยู่ กับลักษณะของ
สถานการณ์ ซ่ึงท าให้การศึกษาพัฒนาการด้านนี้เป็นไปอย่างล าบาก โคลเบิร์ก จึงเห็นว่าการใช้เหตุผล
เพ่ือตัดสินใจที่จะเลือกการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ต่างๆย่อมแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ทางด้านจิตใจของบุคคลได้อย่างมีแบบแผน นอกจากนี้ยังอาจจะท าให้เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลใน
สถานการณ์ต่างๆได้และท้ายสุดอาจท าให้สามารถใช้เหตุผลเชิงพฤติกรรม เป็นเครื่องท านาย
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเขาในสถานการณ์แต่ละชนิดได้”  

โคลเบิร์ก เชื่อว่าการบรรลุวุฒิภาวะเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นจะแสดงออกในทางการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมได้อย่างเด่นชัดที่สุดเหตุผลทางจริยธรรมนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ กับกฎเกณฑ์ของสังคมใด
สังคมหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะเหตุผลเชิงจริยธรรมมิใช่การประเมินค่าการกระท าไปในท านองที่ว่า ดีหรือ
เลว แต่เป็นการใช้เหตุผลท่ีลึกซ้ึงที่ยากแก่การเข้าใจยิ่งขึ้นไปตามล าดับ เหตุผลเชิงจริยธร รมขั้นสูงสุด
คือ ขั้นที่ ๖ ของโคลเบิร์กนั้นตรงกับสิ่งที่นักปราชญ์ยอมรับว่าเป็นเหตุผลเชิงจริยธรรมที่บริสุทธิ์ มิได้
เจอเหตุผลประเภทอ่ืนๆ ใดเลย ดังนั้น เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงสุดจึงเป็นสากลกว้างขวางไม่มีความ
ขัดแย้งกันและมีรากฐานจากความมีหลักการไม่เข้าข้างตัวเองและเป็นอุดมคติ เหตุผลเชิงจริยธรรม    
ทั้ง ๖ ขั้นนี้ โคลเบิร์กได้มาจากการวิเคราะห์ลักษณะค าตอบของเยาวชนชาวอเมริกันอายุ ๑๐-๑๖ ปี 
เก่ียวกับเหตุผลในการเลือกกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสถานการณ์ที่ มีความขัดแย้ง
ระหว่างความต้องการส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์ต่างๆของกลุ่มหรือสังคม โคลเบิร์กได้แบ่งประเภท
เหตุผลเชิงจริยธรรมเหล่านี้ออกเป็น ๖ ประเภท แล้วเรียงเหตุผลเหล่านั้นตามอายุของผู้ใช้เหตุผลนั้นๆ 
โดยเรียงเหตุผลประเภทที่ผู้มีอายุ ๑๐ ปี ใช้ตอบมากที่สุดไปจนถึงประเภทที่ ๖ ซ่ึงผู้ตอบอายุ ๑๖ ปี 
ใช้ตอบมากกว่าผู้ตอบอายุต่ ากว่าทั้งหมด ขั้นการพัฒนาจริยธรรมทั้ง ๖ ขั้น ของโคลเบิร์กได้ถูกจัดเป็น 
๓ ระดับ คือ 

ระดับท่ี ๑ คือ ระดับก่อนเกณฑ์ หมายถึง การตัดสินใจเลือกกระท าในสิ่งที่ เป็นประโยชน์แก่
ตนเองโดยไม่ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้อ่ืน ในขั้นแรก คือ การมุ่งที่จะหลบหลีกมิให้ตนเองโดนลงโทษ
ทางกายเพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะได้รับและยอมท าตามค าสั่งของผู้ใหญ่เพราะเป็นผู้ที่ มีอ านาจทาง
กายเหนือตน ขั้นที่สอง คือ การเลือกกระท าในสิ่งที่จะน าความพอใจมาให้แก่ตนเท่านั้น เริ่มรู้จักการ
แลกเปลี่ยนแบบเด็กๆ คือ เขาท ามาฉันต้องท าไป เขาให้ฉันมา ฉันก็ต้องให้เขาไป เป็นต้น 

ระดับท่ี ๒ คือ ระดับตามเกณฑ์ หมายถึงการกระท าตามเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆ ของตนหรือ
ท าตามกฎหมายและศาสนา บุคคลที่มีจริยธรรมต้ังแต่ระดับที่ ๒ นี้ยังต้องการควบคุมจากภายนอกแต่
ก็มีความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเราและความสามารถที่จะแสดงบทบาททางสังคมได้ในขั้นที่ 
๓ บุคคลยังไม่เป็นตัวเองชอบคล้อยตามการชักจูงของผู้อ่ืนโดยเฉพาะเพ่ือน ส่วนในขั้นที่ ๔ บุคคลมี
ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังคมของตนจึงถือว่าตนมีหน้าที่ท า
ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สังคมของตนก าหนดหรือคาดหมาย 

ระดับท่ี ๓ คือ ระดับเหนือเกณฑ์ หมายถึง การตัดสินข้อขัดแย้งต่างๆ ด้วยการน ามาคิดตรึก
ตรองด้วยใจของตนเองแล้วตัดสินไปตามแต่ว่าจะเห็นความส าคัญของสิ่งใดมากกว่ากัน ขั้นที่ ๕ คือ 
การเห็นความส าคัญของคนหมู่มาก ไม่กระท าจนขัดต่อสิทธิที่พึงมีพึงได้ของผู้ อ่ืน สามารถควบคุม



๑๐ 
 

บังคับใจตนเองได้ ส่วนขั้นที่ ๖ เป็นขั้นสูงสุด เป็นขั้นที่แสดงการมีความรู้สากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ์
ในสังคมของตนและการมีความยืดหยุ่นทางจริยธรรมเพ่ือจุดมุ่งหมายในบั้นปลาย อันเป็นอุดมคติที่
ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีหลักประจ าใจซ่ึงตรงกับหลักในพุทธศาสนาที่เรียกว่า หิริ โอตตัปปะ คือ ความ
ละอายใจต่อการท าความชั่วและกลัวบาป 

โคลเบิร์ก (Kohlberg) ได้แบ่งพัฒนาทางจริยธรรมออกเป็น ๓ ระดับ และแบ่งแต่ละระดับ
เป็น ๒ ขั้น รวมทั้งหมดเป็นพัฒนาการ ๖ ขั้น โดยพัฒนาการขั้นสูงสุดนั้นใช้หลักพิจารณาความถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรมสากล (Universal Ethical Principle) 

ระดับท่ี ๑ ระดับก่อนบัญญัติในระดับนี้บุคคลจะพิจารณาว่าสิ่งใดถูก ผิด ดี ชั่ว โดยยึดถือ
กฎเกณฑ์ศีลธรรมของผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าตน ใช้การหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือความต้องการได้
รางวัลเป็นหลักพิจารณาตัดสินใจในการกระท าสิ่งดี หรือไม่กระท าสิ่งชั่ว พัฒนาการในระดับนี้แบ่ง
ออกเป็น ๒ ขั้น ได้แก่ 
   ขั้นท่ี ๑ ยึดถือการลงโทษและการเชื่อฟังเป็นหลัก พัฒนาการในช่วงนี้จะอยู่ในวัย   
๒-๗ ปี บุคคลที่มีการพัฒนาทางจริยธรรมอยู่ในขั้นนี้จะใช้หลักการหลีกเลี่ยงมิให้ได้รับโทษเป็นเหตุผล
ในการกระท าบุคคลจะท าดีตามกฎเกณฑ์ของผู้มีอ านาจเหนือตนตามค าสั่งของผู้ใหญ่อยู่ ภายใต้อ านาจ
ของผู้ใหญ่เพราะกลัวถูกลงโทษ 

 ขั้นท่ี ๒ ยึดถือว่ากฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่ช่วยให้ตนได้รับผลตอบแทนเม่ือมีการกระท าใน
สิ่งดี และไม่กระท าสิ่งชั่ว พัฒนาการในขั้นนี้จะอยู่ในวัย ๗ –๑๐ ปี บุคคลที่มีพัฒนาการทางจริยธรรม
อยู่ในขั้นนี้จะพิจารณาว่า ในการกระท าดีหรือการกระท าที่ถูกต้อง เกิดจากการที่เห็นความส าคัญของ
การได้รับรางวัลหรือค าชมเชย 

 ระดับท่ี ๒ ระดับบัญญัติ ในระดับนี้บุคคลจะเห็นความส าคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกลุ่มสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ และรู้จักรักษากฎเกณฑ์ เพราะเห็นความส าคัญของกลุ่ม หรือ
เพราะมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก การกระท าดีหรือไม่กระท าความผิดของเด็ก เกิดจากความ
ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับหรือชมเชยพัฒนาการทางจริยธรรมและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับนี้
แบ่งออกเป็น ๒ ขั้น คือ 

 ขั้นท่ี ๑ ยึดถือกา รยอมรั บและกา รท าให้เ กิดควา มพึงพอใจแก่ผู้ อ่ืน เป็นหลั ก
พัฒนาการในขั้นนี้จะอยู่ในวัย ๑ –๑๘ ปี บุคคลที่มีการพัฒนาการทางจริยธรรมอยู่ในขั้นนี้จะคิดและ
กระท าสิ่งดีหรือกระท าสิ่งไม่ดีโดยมุ่งจะให้ผู้อ่ืนสบายใจพึงพอใจเพ่ือตนเองจะได้ความยอมรับว่าเป็น
คนดี 

 ขั้นท่ี ๒ ยึดถือการรักษากฎระเบียบเพ่ือธ ารงสังคมเป็นหลักเพ่ือประโยชน์ต่อกลุ่ ม
สังคมของตนพัฒนาการในขั้นนี้จะอยู่ในวัย ๑๓-๑๖ ปี บุคคลที่มีพัฒนาการทางจริยธรรมอยู่ในขั้นนี้จะ
คิดและเลือกที่จะกระท าดีหรือละเว้นชั่วเพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางสังคมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของสังคม โดยถือเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องเคารพกติกา เพ่ือค วาม
เรียบร้อยของสังคมเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่พึงปฏิบัติต่อส่วนร่วม 

ระดับท่ี ๓ ระดับเหนือบัญญัติ (Post conventional Level) พัฒนาการทางจริยธรรมและ
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับนี้จะคิดพิจ ารณาสิ่งต่างๆอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางไม่ยึ ด
หลักเกณฑ์ตายตัว ไม่ยึดตัวบุคคลหรือค่านิยมของกลุ่มเกณฑ์ มีความเที่ยงธรรม รู้จักไตร่ตรอง และ



๑๑ 
 

ตัดสินสิ่งต่างๆตามที่เห็นว่าสิ่งใดจะส าคัญมากกว่ากัน ถือว่าจริยธรรมที่แท้อยู่ เหนือกฎเกณฑ์ที่ เป็น
บัญญัติของสังคมแต่อยู่ที่ความดีงามถูกต้องซ่ึงเป็นเป้าหมายของบัญญัตินั้น พัฒนาการทางจริยธรรม
ในระดับนี้แบ่งออกเป็น ๒ ขั้น คือ 

ขั้นท่ี ๑ ยึดถือกฎเกณฑ์ในฐานะสัญญาประชาคมเป็นหลักพัฒนาการในขั้นนี้จะอยู่
ในวัย ๑๖ ปีขึ้นไป บุคคลมีพัฒนาการทางจริยธรรมอยู่ในขั้นนี้จะค านึงถึงสภาพการณ์และกฎเกณฑ์ที่
มีเหตุผล มีความเข้าใจว่ากฎเกณฑ์ต่างๆย่อมเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีเหตุผลท่ีเหมาะสมกว่า รู้ตระหนักว่า
กฎเกณฑ์ที่บัญญัติกันไว้เพียงเครื่องมือจัดสรรสังคมให้บรรลุความสงบเรียบร้อยและประโยชน์สุข
จะต้องปฏิบัติตาม แต่ก็ต้องเป็นไปด้วยวิจารณญาณโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและประโยชน์สุขของ
สังคมนั้น 

 ขั้นท่ี ๒ ถือจริยธรรมสากลเป็นหลักพัฒนาการในขั้นนี้จะอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ บุคคลที่
มีการพัฒนาทางจริยธรรมอยู่ในขั้นนี้จะสามารถแยกได้ชัดระหว่างจริยธรรมที่แท้กับบัญญัติธรรมที่แท้
ของสังคมก าหนดขึ้น เช่น กฎหมาย เป็นต้น ความถูกต้องชอบธรรม เป็นไปตามหลักจริยธรรมที่เป็น
นามธรรม ซ่ึงแต่ละบุคคลสามารถใช้วิจารณญาณพิจารณาปฏิบัติให้ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์หรือ
เป็นเรื่องๆเป็นกรณีๆ ไป คุณธรรมของบุคคลในขั้นนี้จะเป็นนามธรรม เช่น การยอมรับในคุณค่าของ
มนุษย์ทุกคน การยอมรับว่าทุกคนมีสิทธ์ิที่เท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ พัฒนาการทางจริยธรรม
และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นนี้จะเกิดขึ้นในบุคคลที่มีความเจริญทางสติปัญญาในขั้นสูง 

 ระดับขั้นของการพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคลตามทฤษฎีของโคลเบิร์ก พิจารณาจาก
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่บุคคลนั้นตอบค าถามในสถานการณ์ทางจริยธรรมที่โคลเบิร์กสร้างขึ้น แต่
ว่าพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นสูงสุด คือ ขั้นที่ ๖ ขั้นของการใช้หลักจริยธรรมสากลนั้น จะมีบุคคลที่
อยู่ในพัฒนาการขั้นนี้น้อยมาก โคลเบิร์กจึงได้ตัดออกจากการใช้จ าแนกการทางจริยธรรมของบุคคล 
เนื่องจากเขาไม่พบตัวอย่างในกลุ่มคนที่ท าการศึกษา นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเก่ียวกับพัฒนาการทาง
จริยธรรมและการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิร์กในประเด็นต่างๆ๒ 

ประเภทและระดับขั้นของจริยธรรม 
 ๑. ประเภทของจริยธรรมเป็นหลักพฤติกรรมของมวลมนุษย์โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท 
มีหลักปฏิบัติที่เป็นประเภทข้อห้ามเบื้องต้น เพ่ือเป็นการเตือนสติก่อนการลงมือปฏิบัติและค านึงถึงผล
ของการประพฤติปฏิบัติ ดังนั้น ประเภทจริยธรรมที่เป็นข้อห้ามหรือละเว้นจากการท าชั่วที่ผิดต่อ
ศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นหลักจริยธรรมที่บรรพบุรุษได้เคยปฏิบัติมา
อย่างมีความสุขในสังคม ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาจริยธรรมที่เป็นข้อห้ามในการแสดงออกทาง
กาย วาจา ใจ๓ ดังนี้ 
  ๑.๑ ประเภทจริยธรรมที่เป็นข้อห้ามทางกาย ๓ ประการ ดังนี้ 

 ๑) ห้ามจากการฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนให้ทุกข์ทรมานมีมนุษย์ เป็นต้น 

                                                 
๒ ชัชชัย คุ้มทวี, จริยศาสตร์ ทฤษฎีและการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม , (กรุง เทพมหานคร : Mild 

Punishing, ๒๕๔๑), หน้า ๒๗๙ – ๒๑๓. 
๓ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

การศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๓๘. 



๑๒ 
 

 ๒) ห้ามลักทรัพย์ของผู้อ่ืนที่ยังหวงแหนอยู่หรือมีเจ้าของครอบครองอยู่ 
 ๓) ห้ามประพฤติผิดในสามี ภรรยาและเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

  ๑.๒ ประเภทจริยธรรมที่เป็นข้อห้ามทางวาจา ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑) ห้ามพูดเท็จจนกระทั่งท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 
 ๒) ห้ามพูดจาส่อเสียดจนท าให้เกิดความร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
 ๓) ห้ามการพูดค าหยาบจนกระทั่งไม่มีผู้อ่ืนคบเป็นมิตร 
 ๔) ห้ามการพูดจาเพ้อเจ้อ ไร้สาระ เพราะจะท าให้ตนเป็นคนไม่มีสาระ 

๑.๓ ประเภทจริยธรรมที่เป็นข้อห้ามทางใจ ๓ ประการ ดังนี้ 
 ๑) ห้ามคิดอาฆาตพยาบาทผู้อ่ืน เพราะจะท าให้จิตใจไม่สงบ 
 ๒) ห้ามอิจฉาริษยาผู้อ่ืนเม่ือผู้อ่ืนประสบความส าเร็จ 
 ๓) ห้ามคิดโลภอยากได้ของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
๒. ประเภทจริยธรรมที่เป็นข้อควรน าไปปฏิบัติซ่ึงเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหลักของเบญจ

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ควรแสดงออกทางกาย ๓ วาจา ๔ จิตใจ ๓ ดังนี้ 
 ๒.๑ ประเภทจริยธรรมที่ควรน าไปประพฤติชอบทางกาย ๓ ประการ คือ 
  ๑) มีความเมตตากรุณาต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  ๒) มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ที่ยากจนกว่าตน 
  ๓) มีความยินดีในสามี ภรรยาของตนโดยการประพฤติชอบพรหมจรรย์ 

๒.๒ ประเภทจริยธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติทางวาจา ๔ ประการ คือ 
  ๑) เป็นบุคคลที่ชอบพูดแต่ความจริง มีสัจจะในวาจา 
  ๒) พูดจาสุภาพเรียบร้อย อ่อนหวาน มีอัตถะในการพูดที่มีมโนธรรม 
  ๓) พูดจาไพเราะ มีปิยวาจา พูดให้กาลสถานที่ 
  ๔) พูดแต่สิ่งที่มีเหตุมีผลท่ีน่าเชื่อถือได้หรือสัมมาวาจาคือการเจรจาที่ดี 

  ๒.๓ ประเภทจริยธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติทางจิตใจ ๓ ประการ คือ 
  ๑) การมีจิตใจที่รู้จักการเพียงพอไม่โลภอยากได้ของคนอ่ืนโดยไม่ชอบธรรม 
  ๒) การปล่อยวางอารมณ์ที่มีความอาฆาตพยาบาทรู้จักให้อภัยแก่ผู้อ่ืนและตนเอง 
  ๓) การมีความคิดเห็นที่เป็นจริง เห็นถูกก็ว่าถูก เห็นผิดก็ว่าผิดตามความเป็นจริง  
ประเภทจริยธรรมที่ควรน าไปปฏิบัตินี้เป็นหลักการที่ส่งผลในทางปฏิบัติที่ มีคุณค่าในทางบวก

หรือคุณค่าของชีวิตส าหรับผู้น าไปปฏิบัติและท าให้สังคมสงบสุขและผลของการน าหลักจริยธรรมที่ควร
ไปประพฤติปฏิบัติ๔ 

 ๓. ประเภทของผลการน าจริยธรรมที่ควรน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน จะยังส่งผลมาสู่ผู้
ปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑ เป็นผู้ที่มีอายุยืนประสบแต่สิ่งที่เป็นมหากุศล 
๓.๒ เป็นผู้ไม่หวาดระแวงเพราะกลัวคนอ่ืนมาขโมยทรัพย์ของตน 

                                                 
๔ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, จริยธรรมของเยาวชนไทย, (รายงานการวิจัย 

ฉบับท่ี ๒๑ ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๐), หน้า ๓-๔. 



๑๓ 
 

๓.๓ เป็นผู้ไม่หวาดระแวงกลัวคนอ่ืนโกหก 
๓.๔ เป็นผู้ท าให้พระพุทธศาสนา 
๓.๕ ประสบกับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
๓.๖ เป็นผู้ไม่ก่ออภัยให้แก่ใคร 
๓.๗ เป็นผู้ให้อภัยแก่สรรพสัตว์ 
๓.๘ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ด าเนินตามปฏิปทาของนักปราชญ์ 
๓.๙ ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างความเจริญ ความสงบสุขแก่ตนเองและส่วนรวม 
๓.๑๐ เป็นผู้สร้างทางมนุษย์ สวรรค์ พรหม นิพพาน 

ประเภทของผลการน าจริยธรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันซ่ึงเป็นผลต่อ
เนื่องมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการของจริยธรรมดังกล่าวมา 

 ๔. ประเภทของจริยธรรมตามแนวคิดของผู้รู้ สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะเชิงความรู้และ
ความคิดเห็นต่างๆ ๔ ประเภท คือ 

 ๔.๑ ประเภทของความรู้เชิงจริยธรรม ซ่ึงเป็นการรู้ถึงหลักของการประพฤติว่าสิ่งใด
ถูกหรือผิด ควรไม่ควร อันเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ให้ได้ 

 ๔.๒ ประเภททัศนคติเชิงจริยธรรม เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เก่ียวกับจริยธรรมว่า หลัก
จริยธรรมข้อใดที่เข้ากับนิสัยใจคอของตนและมีความสอดคล้องในค่าของสังคม ขนบธรรมเนียมและ
สถานการณ์ในสังคมนั้นๆเป็นต้น 

 ๔.๓ ประเภทเหตุผลเชิงจริยธรรม ซ่ึงเป็นการใช้เหตุผลในการที่จะประพฤติปฏิบัติใน
หลักของจริยธรรมที่ตนชอบและเป็นแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดมีความต้องการในการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักของจริยธรรมนั้นๆเป็นต้น 

 ๔.๔ ประเภทพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นการแสดงออกตามหลักของจริยธรรมที่ท า
ให้สังคมมีความชื่นชอบหรือการละเว้นจากการกระท าในสิ่งที่ไม่ดี เป็นต้น 

จากแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ และนักวิชาการในประเทศไทย ผู้วิจัยสามารถ
ประมวลเป็นองค์ความรู้ เพ่ืองานวิจัยเก่ียวกับ การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Kohlberg, L., (1984, pp. 91-105) การใช้เหตุผลเพ่ือตัดสินใจที่จะเลือกการกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ต่างๆย่อมแสดง
ให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านจิตใจของบุคคลได้
อย่างมีแบบแผน นอกจากนี้ยังอาจจะท าให้เข้าใจ
พฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆได้และ
ท้ายสุดอาจท าให้สามารถใช้เหตุผลเชิงพฤติกรรม 
เป็นเครื่องท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเขา
ในสถานการณ์แต่ละชนิดได้ 



๑๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ชัชชัย คุ้มทวี, (๒๕๕๑, หน้า ๒๗๙) ระดับขั้นของการพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคล
ตามทฤษฎีของโคลเบิร์ก พิจารณาจากการให้
เห ตุผลเชิงจริ ยธรรมที่ บุคคลนั้น ตอบค าถ า ม       
ในสถานการณ์ทางจริยธรรมที่โคลเบิร์กสร้างขึ้น 

กรมการศาสนา, (๒๕๔๑, หน้า ๓๘) จริยธรรมที่เป็นข้อห้ามหรือละเว้นจากการท าชั่วที่
ผิดต่อศีลธรรมข นบธร รมเนี ยมประเพณีและ
วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นหลักจริยธรรมที่บรรพบุรุษได้
เคยปฏิบัติมาอย่างมีความสุขในสังคม 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจ
นึก, (๒๕๒๐, หน้า ๓-๔) 

จริยธรรมที่ควรน าไปปฏิบัตินี้เป็นหลักการที่ส่งผล
ในทางปฏิบัติที่มีคุณค่าในทางบวกหรือคุณค่าของ
ชีวติส าหรับผู้น าไปปฏิบัติและท าให้สังคมสงบสุข
และผลของการน าหลักจริยธรรมที่ควรไปประพฤติ
ปฏิบัติ 

 
๒.๒ แนวความคิดเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม 
  สภาวะของโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันอย่างสูง ซ่ึงนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกจึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้  ในสังคมก็เป็นที่ยอมรับ
เช่นกันว่า ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญหรือที่เรียกกันว่าเป็นกุญแจส าคัญของความมีประสิทธิภาพ
และความมีประสิทธิผลขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การในภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นองค์การ
ระดับชาติหรือเป็นองค์การระดับท้องถิ่น ซ่ึงความส าคัญของผู้น าหรือภาวะผู้น า ( Leadership)        
มีการศึกษาวิจัยจ านวนมากทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยที่ยืนยันว่าผู้น าหรือภาวะผู้น า         
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ 
ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ ความเป็นพลเมืองดีในองค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์การ และตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ เก่ียวข้องอีก
มากมาย จริยธรรม เช่น ความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ สุจริต ความ
ยุติธรรมเป็นรากฐานของพฤติกรรมที่ดี และถูกต้อง ผู้บริหารไม่อาจมีความยุติธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต 
หรือสัจจะอย่างยั่งยืน หากผู้บริหารขาดจริยธรรมข้อนี้ การสร้างระบบจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์การก็
ยากจะท าได้ ถึงแม้ว่าองค์การแห่งนั้นจะเขียนกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรละเอียดเพียงใดก็ตาม 
ระบบจริยธรรมก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงเพราะตัวหนังสือ แม้ว่าการเขียนขึ้นมาเป็นตัวหนังสือนั้นมี
ความส าคัญและจ าเป็น แต่การตีความกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ขึ้นอยู่ กับดุ ลยพินิจของผู้
ตีความ ด้วยเหตุนี้ หากผู้ตีความขาดคุณสมบัติเรื่องจริยธรรม หรือมีคุณธรรมน้อย โอกาสที่จะตีความ
เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดด้วยความอคติ หรืออิงผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นได้ง่าย การที่ผู้บริหารจะสร้าง



๑๕ 
 

จิตส านึกในจริยธรรมขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยจิตใจที่ม่ันคง ไม่วอกแวกต่อผลประโยชน์ ที่ มี
หรือรออยู่ข้างหน้า โดยการฝึกฝนจิตใจให้มีจริยธรรมนั้นต้องอาศัยหลักแห่งธรรมไม่ว่าจะเป็นของ
ศาสนาใดก็ได้ หรือวิธีปฏิบัติธรรมด้วยการยกระดับจิตให้สูงขึ้นซ่ึงการบริหารด้วยระบบ จริยธรรมจะ
ช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และม่ันคงให้กับองค์การอย่างแท้จริง 
 ปัจจุบันการให้ความส าคัญกับการพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซ่ือสัตย์ ความเชื่อม่ันในตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมี
จริยธรรม นอกจากนั้นยังช่วยให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและคนเก่ง ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  “บุคคลที่มีศีลอยู่อย่างสงบ
ร่มเย็น เหมือนเรือนที่มีฝาผนัง มีประตูหน้าต่าง เปิดปิดอย่างเรียบร้อย มีหลังคาป้องกันแดดลมและ
ฝน ผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใด บุคคลผู้มีศีลก็ฉันนั้น ย่อมสงบอยู่ได้ไม่
กระวนกระวาย” จะส่งเสริมให้เกิดความสงบร่มเย็น จะเห็นได้ว่า ผู้ที่ มีศีลหรือรักษาศีล จะเป็นผู้ที่ มี
จิตใจม่ันคง มีสติ ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นเหมือนดังค ากล่าวของสุภาษิตที่ว่า เหมือนเรือนที่มีฝาผนัง      
ซ่ึงหมา ยถึงมีสิ่งที่ปกป้องบ้านไ ม่ให้ถู กลมพัดพัง มีประตูหน้าต่ างเปิ ดปิดเรียบร้ อย หมายถึ ง             
มีทางเข้าออกบ้านที่สะดวกสบาย อากาศถ่ายเทได้ดี มีหลังคาป้องกันแดดลมและฝนผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้
ฝนตกก็ไม่เปียก หมายถึง ผู้ที่อยู่ในบ้านที่มีหลังคา คนที่อาศัยอยู่ถึงแม้แดดจะออก ฝนจะตก เม่ืออยู่
ในบ้านก็ไม่ร้อนแดดและถ้าฝนตกก็ไม่เปียกฝน ศีล คือ กติกาที่บุคคลต้องระวังรักษาตามเพศแล ะ
ฐานะ ศีลมีหลายระดับ คือ ศีล ๕, ศีล ๘, ศีล ๑๐, ศีล ๒๒๗ ศีลเป็นที่ต้ังแห่งความดีงาม ชีวิตที่ ดีงาม
ย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคน เพราะเป็นชีวิตที่มีความสุข เป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
สังคม แต่คุณงามความดีจะมีขึ้นได้ ต้องเริ่มจากกาย วาจา ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืนให้เดือดร้อน ดังนั้น ชีวิตที่ดีงาม จึงเริ่มต้นที่การรักษาศีลนั่นเอง ประโยชน์ของการรักษาศีล 
ผู้ที่รักษาศีลย่อมส่งผลให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มีความสุข พูดจาไพเราะ เป็นที่รักของคนทั่วไป ไม่มี
ศัตรู ไม่โกรธง่ายไม่มีใครรังเกียจ มีสติต้ังม่ันทุกเม่ือ มีแต่คนนับถือย าเกรง มีความเห็นถูกต้อง การ
รักษาศีลเป็นความเพียรพยายามเพ่ือระงับโทษทางกาย วาจา บุคคลที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมย่ อม
ประสบแต่ความสุข เปรียบเหมือนมีเกราะป้องกันตนเอง ไม่มีศัตรู หรือผู้ปองร้าย มีแต่คนรักและ
เข้าใจ แม้มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยดี มีคนคอยช่วยเหลือ อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุข 
ไม่มีความทุกข์ ทั้งกายและใจ ถ้าสังคมประกอบด้วยคนที่มีศีลและครองตนอยู่ในศีล ไม่ว่าต่อหน้าและ
ลับหลัง   ให้อภัยซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือเก้ือกูล มีน้ าใจ จริงใจ ย่อมท าให้คนในสังคมอยู่ ด้วยกันอย่าง
มีความสุข เป็นสังคมที่เข้มแข็ง ไม่วุ่นวาย ไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน การส่งเสริมให้เกิดความสงบร่มเย็นได้
นั้น คนในสังคมควรเป็นคนที่มี ศีลธรรม คือ ประมวลการประพฤติปฏิบัติที่ ดีงามทั้งกาย วาจา และ
จิตใจ โดยถือประพฤติปฏิบัติเป็นนิสัยทั้งต่อตัวเอง ต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม การบริหารเป็นศาสตร์อย่าง
หนึ่งและเป็นหลักการสากลที่สามารถน าไปใช้กับการบริหารทุกประเภท ที่กล่าวถึงส่วนส าคัญพ้ืนฐานของ
การบริหารงานเรียกว่า The Elements of Management ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม ๕ ประการ คือ      
๑) การวางแผน (To Plan) ๒) การจัดองค์การ (To Organize) ๓) การบังคับบัญชา (To Command) 
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๔) การประสานงาน (To Coordinate) และ๕) การควบคุมงาน (To Control)๕ การควบคุม 
(Controlling) เป็นภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้น
สามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว๖ การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร  ๗ 

 ผู้ที่มีจริยธรรม ย่อมเป็นที่พึงประสงค์ของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ บุคคลที่มีจริยธรรม    
มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

  ๑. เป็นผู้ที่มีความพอดี ไม่ขาด ไม่เกิน ความพอดี คือ ปฏิบัติตนอยู่ในทางสายกลาง       
ไม่ขาด ไม่เกิน ไม่มาก ไม่น้อย  

 ๒. เป็นผู้กระท าด้วยเจตนาดี ด้วยความบริสุทธ์ิใจ และท าไปเพ่ือสิ่งที่ ดีงาม ไม่ใช่ท าด้วย
การถูกบังคับ หรือด้วยผลประโยชน์ใดๆ  

  ๓. เป็นผู้ที่มีเหตุผล พอใจที่ได้ปฏิบัติต่อผู้อ่ืน และเห็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนเป็นส าคัญ  
 ๔. เป็นผู้ที่มุ่งสันติสุขหรือความสงบ ไม่ใช่มุ่งความสมบูรณ์พูนสุขเป็นที่ ต้ัง  
  ๕. เป็นผู้ที่มีความพอ รู้จักสละสิทธิทางธรรมชาติ เพ่ือเห็นแก่ส่วนรวม และปฏิบัติตามข้อ

ผูกพันและหน้าที่ด้วยความพอเหมาะพอควร  
  ๖. เป็นผู้ที่มีนิสัยอันดีงามในการท าหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และท าหน้าที่อย่างดีที่สุด  
  ๗. เป็นผู้สามารถควบคุมแรงกระตุ้นและความยากต่างๆ เอาไว้ได้ด้วยเหตุผล  
  ๘. เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎ หรือมาตรการทางจริยธรรม ได้เหมาะสมกับกาลเทศะอยู่เสมอ  
กล่าวโดยสรุป ผู้ที่มีจริยธรรม จะได้รับการเคารพยกย่อง เชื่อถือศรัทธา จริยธรรมเป็น

สิ่งจ าเป็นและมักพึงมีมากับทุกคน ไม่ว่าผู้นั้นประกอบอาชีพใดก็ตาม ถ้าขาดจริยธรรมใดไปแล้วย่อม
เป็นผลเสียและยอมรับไม่ได้ ผู้ มีจริยธรรมย่อมมีความซ่ือสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสุภาพ อ่อนน้อม มีมารยาทงดงาม มีวินัยในตนเอง การส่งเสริมจริยธรรม ให้ทัน
ต่อยุคสมัย ความเจริญทางวัตถุ ความสะดวกสบาย การสื่อสารแผ่ขยายรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวัตถุมีประโยชน์จริงแต่ต้องให้ความส าคัญในการเสริมด้านจริยธรรม ให้เกิดการสมดุลในชีวิต
ของคนในสังคม 
 ๒.๒.๑ ความหมายของจริยธรรม 
 จริยธรรมมาจากค าว่า  จริยกับธรรมะ จริย หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควร
ประพฤติ ธรรมะ หมายถึง คุณความดี ค าสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริง ความ
ยุติธรรมความถูกต้องกฎเกณฑ์กฎหมาย สิ่งของทั้งหลายเม่ือพิจารณาตามรูปค าจากพจนานุกรมฉบับ

                                                 
 ๕ จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , (กรุง เทพมหานคร :      
บุ๊คพ้อยท์, ๒๕๔๕), หน้า ๓๔-๓๕. 

๖ Price, Alan, Human Resourec Management, In a Business Context, 2 edition, 
(London : Thomson Learning, 2015), p. 110. 

๗ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.), พุทธวิธีบริหาร , (กรุง เทพมหานคร :     
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔ - ๕. 
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ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ค านิยามว่า“จริยธรรม” คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม 
กฎศีลธรรม  
 จากความหมายดังกล่าว หากมีการจัดระดับจริยธรรม๘ ได้ให้ความเห็นว่าจริยธรรมมี
หลายระดับซ่ึงสามารถจ าแนกตามระดับกว้างๆ ได้ ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับของผู้ครองเรือน  คือ โลกีย
ธรรมกับระดับของผู้ที่สละบ้านเรือนแล้ว คือโลกุตรธรรมในความหมายที่เฉพาะเจาะจงนั้น ๙ เห็นว่า
จริยธรรม หมายถึง ความถูกต้องดีงามสังคมทุกสังคมจะก าหนดกฎเกณฑ์กติกาบรรทัดฐานของตนเองว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ดีงามและอะไร คือ ความถูกต้อง โดยทั่วไปมิได้มีการเขียนเป็นกฎข้อบังคับให้สมาชิกทุก
คนต้องยึดถือปฏิบัติตามซ่ึงหากมีการละเมิดจะถูกลงโทษโดยสังคม ในขณะเดียวกัน ๑๐ จริยธรรมกับ
ค่านิยมมีความหมายแตกต่างกันเฉพาะในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติยากที่จะชี้ให้เห็นความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน กล่าวคือจริยธรรมหมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติที่สังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั้น
ประพฤติดีมีความถูกต้องในความประพฤติมีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม  (Conscience)    
เป็นหน้าที่ท่ีสมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเองต่อผู้อ่ืนและต่อสังคมทั้งนี้ เพ่ือก่อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนั้นได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 
 นอกจากนี้ ยังเห็นว่าโครงสร้างของแนวคิดด้านจริยธรรม จะประกอบด้วยคุณธรรมหลาย
ประการ ซ่ึงส่วนมากมาจากค าสอนทางศาสนาดังนี้ 

 ๑. ความรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
ผูกพันด้วยความพากเพียรและความละเอียดรอบคอบยอมรับผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายทั้งพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
 ๒. ความซ่ือสัตย์ (Honesty) คือ การประพฤติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง
ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกายวาจาใจต่อตนเองและผู้ อ่ืนค า ว่าจริยธรรม (Ethics)  
มีความหมายตามตัวอักษรว่า“หลักแห่งความประพฤติ”หรือ“แนวทางของการประพฤติ” มีผู้ให้
ความหมายของค าว่า “จริยธรรม” มีความหมายใกล้เคียงกันซ่ึงก็คือการประมวลกฏเกณฑ์ความ
ประพฤติ๑๑ การท าความเข้าใจความหมายและขอบข่ายของจริยธรรมกับศัพท์ที่ เก่ียวข้องในหลายมิติ  
ท าให้ทราบถึงทรรศนะมุมมองของผู้รู้ต่างๆที่พยายามศึกษาแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมในด้านที่แตกต่าง
กันออกไป  
 จริยธรรม เป็นค าที่ มีผู้ ใช้มากที่สุดเม่ือต้องการสื่อความหมายให้เห็นถึงหลักการ
ประพฤติปฏิบัติ โดยแยกออกเป็น จริย+ธรรม ซ่ึงค าว่า จริย มาจากภาษาบาลีรากศัพท์เดิมคือ จรฺ หรือ 
จร แปลว่าเที่ยวไปหรือเดินไป การด าเนินไปหรือเดินทางในภาษาไทยนั้นแปลว่าประพฤติจริยธรรมมี
ความหมายแคบลงเท่าๆกับค าว่า ศีลธรรมหรือบางทีใช้เป็นค าแทนไป เพราะค าว่า “ethics” ก็คือ

                                                 
 ๘ สาโรช บัวศรี, จริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๒๖), หน้า ๑๕. 
 ๙ สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, จริยธรรมทางวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เฟ้ืองฟ้า, ๒๕๔๒) , 

หน้า ๒๑. 
 ๑๐ แสง จันทร์งาม, ๘๐ปี เชียงใหม่, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ธนุชพร้ินต้ิง, ๒๕๕๐), หน้า ๓๒ . 

 ๑๑ กีรติ บุญเจือ, ชุดพ้ืนฐานปรัชญาจริยศาสตร์ส าหรับผู้เร่ิมเรียน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช จ ากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๔. 
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ความประพฤติอย่างที่ใช้ในภาษาไทยก็ดี เป็นเรื่องในระดับที่เรียกว่า “ศีล” ทั้งสิ้นแต่ค าว่าจริย จริยา 
ตลอดจนจริยธรรมมีความหมายกว้างกว่านั้นหมายถึง การด าเนินชีวิตความเป็นอยู่  การครองชีวิต  
การใช้ชีวิต การเคลื่อนไหวของชีวิตในทุกๆด้าน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจทั้งทางด้านส่วนตัว 
ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านจิต ด้านปัญญา๑๒ 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า 
“ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม๑๓ สังคมปัจจุบันต่างให้ความส าคัญในเรื่อง
เก่ียวกับจริยธรรมทุกรูปแบบ จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาให้ความหมายว่าหลักประพฤติ 
หลักการด าเนินชีวิต หรือหลักการครองชีวิต คือมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทา ซ่ึงเป็นหลักค าสอนในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม ชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ของมนุษย์ที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมายการปฏิบัติกรรมฐาน เจริญ
สมาธิ เจริญวิปัสสนา คือ ความดับทุกข์ หรือความสิ้นสุดปัญหา๑๔ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่า เพราะเป็นเจตนาที่ดี เกิดจากการต้ังใจจริงหรือมีมูลเหตุจูงใจที่ท าในสิ่งที่ถูกต้อง การกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งสากลโดยเริ่มที่เหตุจูงใจที่ดี เป็นเง่ือนไขให้เกิดการกระท าความดี และผลจากการ
กระท านั้นก็จะเป็นผลดี สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในทางจริยธรรมต้องมีลักษณะเป็นสากล เป็นลักษณะของ
การกระท าตามหน้าที่และการให้ความเคารพย าเกรงจึงมีเง่ือนไข มีความเด็ดขาดอยู่ในตัว๑๕ เม่ือใดก็
ตามที่นักวิชาชีพสื่อมวลชนน าหลักจริยธรรมมาใช้ในการสื่อสาร จะสามารถลดปัญหาความวุ่นวายใน
สังคมจากการสื่อสารทางสื่อต่างๆลงได้ไม่น้อยซ่ึงหากใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่งสารไปยัง
ผู้รับสาร และหลักจริยธรรมนี้เองที่สามารถสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบสุขได้เพราะเป็นสิ่งที่พึง
ประพฤติและจะต้องประพฤติ “จริยธรรมหรือ Ethics” อยู่ในรูปของปรัชญา จึงเป็นสิ่งที่ ต้องคิดต้อง
ท าซ่ึงสังคมและบุคคลจ าต้องยึดม่ันถือม่ัน๑๖ ตามนัยส าคัญจริยธรรมนั้นก็คือการใช้ในความหมาย    
“น่าพึงประสงค์” “น่าพึงปรารถนา”หรือระบบการท าความดีละเว้นความชั่ว๑๗ ซ่ึงก็คือหลักความ
ประพฤติที่ดีการอบรมกิริยาและปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม
จริยธรรมมีความสัมพันธ์กับสติปัญญา ผู้ที่มีคุณสมบัติด้านสติปัญญาย่อมได้เปรียบในด้านความคิดและ

                                                 
 ๑๒ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), จริยธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่ , (กรุง เทพมหานคร : สหธรรมิก, 
๒๕๔๓), หน้า ๑๐-๑๑. 
 ๑๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๕๔ , (กรุง เทพมหานคร :          
ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์, ๒๕๕๖), หน้า ๓๐๓. 
 ๑๔ พระ ราชวรมุ นี ( ป. อ .ประยุ ตฺโ ต ) ,  พจนานุกรม พุทธ ศาสต ร์  ฉ บับประมวล ธ รรม , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๖๕. 
 ๑๕ จ าเ ริญรัตน์  เจือจันทร์ , จริยศาสต ร์ : ทฤษฎีจ ริยธรรมส าห รับนักบริหารการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้าส์, ๒๕๔๘), หน้า ๙๖. 

 ๑๖ พระราชชัยกวี (พุทธทาสภิกขุ อินฺทปญฺโ ), การสร้างเสริมจริยธรรมแก่เด็กวัยรุ่น , (พระนคร : 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด การพิมพ์พระนคร ๒๕๑๑), หน้า ๓. 

 ๑๗ ดวงเ ดือน พัน ธุม นา วิน , ทฤษ ฏีต้ นไ ม้จ ริยธรรม  : การวิ จัยแล ะการ พัฒนาบุค คล , 
(กรุงเทพมหานคร : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘), หน้า ๑๑๓. 



๑๙ 
 

การแสวงหาเหตุผล สามารถพิจารณาผลท่ีจะบังเกิดขึ้นจากการกระท าของตนได้ ๑๘ จริยธรรมจึงเป็น
ความรับผิดชอบที่ส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งของทุกคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้บริหารบ้านเมือง อันจะ
ส่งผลกระทบไปยังประชาชนทุกหมู่เหล่า และทุกคนในชาตินั้นๆ เป็นที่น่ายินดีว่าประเทศไทยมิได้
ละเลยให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว มีการระบุไว้เป็นตัวบทกฎหมายเป็นแนวทางในการบริ หารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ดังนั้น หากกล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า จริยธรรม ก็คือ การที่มนุษย์ในสังคมยอมรับว่า
เป็นสิ่งดีงามและเห็นควรยึดถือปฏิบัติ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมนั่นเอง และเม่ือน าไปใช้
กับการประกอบอาชีพ วิชาชีพในการท างานซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์
และสังคม ก็ย่อมหมายความว่ามนุษย์จะต้องมีจริยธรรมในการท างานหรือการประกอบวิชาชีพเพราะ
ในการท างานนั้นมนุษย์ย่อมต้องมีสังคมซ่ึงประกอบด้วยคนจ านวนมากที่มีความเชื่อและความคิดเห็น
ต่างกัน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการวางกรอบให้มนุ ษย์ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  
เพ่ือการท างานร่วมกันอย่างสงบสุขและบรรลุเป้าหมายในงานนั้นๆ 
 ๒.๒.๒ จริยธรรมตามแนวคิดตะวันออก๑๙ 
 ในการศึกษาปรัชญาแนวคิดจริยธรรมตะวันออกนั้น จะกล่าวถึงปรัชญาของจีนซ่ึงมี
แนวคิดเน้นที่การปฏิบัติมีลักษณะเป็น Ethical Philosophy ที่เน้นด้านความคิด(Wisdom)การมีมโนธรรม
และกา รปฏิ บัติ เพร าะฉะนั้ นปรัชญาจี นจะเป็ นปรั ชญาของการปฏิบั ติจริ งๆในสั งคมและใน
ชีวิตประจ าวัน โดยไม่ได้กล่าวถึงชีวิตหลังความตาย ซ่ึงแตกต่างจากปรัชญาของอินเดียที่ไม่แยกขาด
จากศาสนา ปรัชญาอินเดีย ทุกระบบจะรวมอยู่ กับศาสนา เพราะฉะนั้นนอกจากจะเน้นที่ปรัชญา  
เน้นที่มโนธร รมแล้ว ยัง มีเรื่องศรัทธา (Faith) กับความเชื่อ ( Believe) ด้วยซ่ึงท า ให้มีข้อผูกมัด 
(Commitment) กับหลักศีลธรรมหรือหลักจริยธรรม จึงออกมาเป็นการปฏิบัติได้ พุทธศาสนาเป็นปรัชญา
อินเดีย เพราะฉะนั้นจริยธรรมในพุทธศาสนาจึงมีลักษณะของปรัชญาอินเดีย มีศรัทธา ความเชื่อ และ
การปฏิบัติเข้ามาเก่ียวข้อง 
  ทั้งนี้ แนวคิดพ้ืนฐานทางด้านปรัชญาตะวันนออกว่าด้วยจริยธรรมของนักการเมืองที่
ส าคัญ ได้แก่ ปรัชญาเต๋า ปรัชญาขงจื้อ ปรัชญาโม่จื้อ  แนวคิดของเม่งจื๊อ แนวคิดของซุนจื๊อ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
 ๑. ปรัชญาเต๋า ถือเป็นกระบวนความคิดทางธรรมและทางปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนมากที่สุด ซ่ึงประกอบด้วย ๒ แนวทาง คือ ลัทธิธรรมของขงจื้อและปรัชญา
เต๋าของเหลาจื๊อ เหลาจื๊อเห็นว่า กฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซ่ึงครอบง าสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วสากล
จักรวาล คือ เต๋า ซ่ึงแปลว่า ทางหรือสัจธรรม และส าหรับสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ พืช หรือ
อ่ืนๆ จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัว เรียกว่า “เต๋อ” ซ่ึงแปลว่าพลังอ านาจ (Power); หรือ
คุณธรรม (Virtue) หลักจริยธรรมของเหลาจื๊อ จ าแนกได้ ๔ ประการ คือ  

                                                 
 ๑๘ สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม , ดูเ พ่ิมเติมใน, 

http://www.supatta.haysamy.com/moral_ethics.html. [๑๙ ม.ค.๕๙]. 
 ๑๙ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน สภาพ

ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗. 



๒๐ 
 

   ๑.๑ การรู้จักตนเอง  
   ๑.๒ การชนะตนเอง  
   ๑.๓ ความสันโดษ  
   ๑.๔ และอุดมคติแห่งเต๋า 
 ๒. ปรัชญาขงจื้อเห็นว่า จริยธรรมมีรากฐานมาจากคุณธรรม ความกตัญญู ความเมตตา  
คุณงามความดี ความถูกต้อง ความตรงไปตรงมา การสนับสนุนและความไว้วางใจจากประชาชน โดย
สั่งสอนให้คนปลูกฝังตนเองก่อน ดูแลจัดการเรื่องในครอบครัวให้เรียบร้อย จึงจะปกครองประเทศให้มี
สันติสุขได้  
 ๓. ปรัชญาโม่จื้อ ถือว่าคุณธรรมของผู้ปกครองเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากอ านาจรัฐ
เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก “ความรักสากล” (Universal love) ดังนั้น หน้าที่
ที่ส าคัญของผู้ปกครองของรัฐ คือ การดูแลความประพฤติของประชาชน คอยให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตาม
หลัก “ความรักสากล” และคอยลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม 
  ๔. แนวคิดของเม่งจื๊อ ได้แก่ การเริ่มต้นจากการมองว่าโดยธรรมชาติมนุษย์ดีมาแต่
ก าเนิด มีความรู้สึกที่ดี ๔ ประการคือ  
   ๔.๑ ความเห็นอกเห็นใจ  
   ๔.๒ ความละอายในสิ่งที่ผิด  
   ๔.๓ ความภาคภูมิใจในสิ่งที่ถูก  
   ๔.๔ ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
  ๕. แนวคิดของซุนจื๊อ ถือว่า ธรรมชาติของมนุษย์เลวมาแต่ก าเนิด ความดีเกิดจากการ
ฝึกฝนอบรม ความดีหรือคุณธรรมมีมาจากการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคม โดยร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันท าให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
   ดังจะเห็นได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมของนักคิดตะวันออกจะเชื่อในเรื่องการ
ปลูกฝังค่านิยมต้ังแต่ก าเนิด ความมีกตัญญูรู้คุณ ความเห็นอกเห็นใจละอายในสิ่งผิด ความรู้ จักพอเพียง
รู้จักตนเอง รู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี เป็นส าคัญ 
 ๒.๒.๓ จริยธรรมตามแนวคิดตะวันตก 
 วิวัฒนาการด้านจริยธรรมของแนวคิดตะวันตก  มีความเป็นมา จากพ้ืนฐานและ
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง ค าว่า “จริยธรรม” มิได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มีจุดก าเนิดจากปรัชญาจึงท าให้เห็น
คุณค่าที่แท้จริงของจริยธรรม การขยายตัวของสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเสรี
นิยม โดยเฉพาะการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเรียกร้องจากสื่อมวลชนและ
กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมให้มีความโปร่งใส รวมถึงการตรวจสอบนโยบายสาธารณะและพฤติกรรมของ
นักการเมือง แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแม็กซ์ เวเบอร์ ซ่ึงได้กล่าวถึงนักการเมืองในฐานะอาชีพหนึ่ง 
โดยเวเบอร์แบ่งนักการเมืองอาชีพออกเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้ มีชีวิตเพ่ือการเมือง (Live for Politics) 
และผู้ที่อาศัยและหากินจากการเมือง (Live from Politics)๒๐ 

                                                 
 ๒๐ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน สภาพ

ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๙), หน้า ๗-๙. 



๒๑ 
 

 จริยธรรมในทรรศนะของนักปรัชญากลุ่มโซฟิสต์ เริ่มศึกษาถึงฐานะและเรื่องราวต่างๆ 
ของมนุษย์ในจักรวาลโดยการศึกษาสังเกตจากข้อเท็จจริงต่างๆที่ปรากฏอยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์   
นักปรัชญากลุ่มโซฟิสต์นี้มีทรรศนะทางจริยธรรมว่า มนุษย์เป็นเครื่องตัดสินความถูกผิดทางจริยธรรม 
คุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสัมพันธ์และขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนบุคคลเช่นสิ่งใดๆ ก็ตามที่บุคคลใดเห็น
ว่าดีและถูกต้อง สิ่งนั้นๆ ก็จะดีและถูกต้อง ส าหรับบุคคลนั้นๆเท่านั้นโดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงบุคคล
อ่ืนๆ 
 ดังนั้น ความดี ความถูกต้อง ความจริง และความเหมาะจึงเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็น
อัตนัยเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของบุคคลแต่ละคน จากทรรศนะของนักปรัชญากลุ่มโซฟิสต์ดังกล่าว
นี้ มีแนวโน้มให้เห็นว่าหลักค าสอนทางจริยธรรมของกลุ่มโซฟิสต์มีอิทธิพลและมีผลในแง่ลบที่เป็นไปใน
แนวทางที่จะท าลายล้างหลักจริยธรรมที่ดีงามของสังคม และกฎหมายบ้านเมืองเพราะค าสอน ของกลุ่ม
นี้เป็นการปฏิเสธหลักการของสังคม แต่ยึดถือผัสสะหรือความรู้สึกส่วนตัวเป็นหลักแนวคิดเก่ียวกับ
จริยธรรมของกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย 

 ๑. จริยธรรมในทรรศนะของ โสคราตีส นักปรัชญาชาวกรีกหลักค าสอนหรือหลัก
ปรัชญาของโสคราตีสนั้นมีเนื้อหาที่เน้นหนักในทางจริยธรรมเขาได้สร้างหลักการทางจริยธรรมขึ้น    
เพ่ือต่อต้านหลักการของกลุ่มโซฟิสต์ เพราะเขามีความเห็นว่ากลุ่มโซฟิสต์เป็นผู้ท าลายมาตรฐานทาง
จริยธรรมและมาตรฐานของความจริง โสคราตีส กล่าวว่า ความจริง ความเท็จ ความดี ความชั่ว
ความถูก ความผิด เป็นสิ่งสากลที่สามารถรับรู้ได้ตรงกันด้วยเหตุผลคุณธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่กระตุ้น
เตือนให้มนุษย์ระลึกถึงและพยายามประพฤติปฏิบัติตามซ่ึงมีลักษณะส าคัญ ๕ ประการ คือ 

  ๑.๑ ความรู้ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวกับความดี อะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด 
   ๑.๒ การปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา ได้แก่ การท าความดี การเคา รพนับถือบูชา  

กราบไหว้ และยกย่องสิ่งที่ควรยกย่อง ตามหลักค าสอนของศาสนา 
  ๑.๓ ความกล้าหาญ ได้แก่ ความกล้าหาญในการกระท าการต่างๆและความกลัวในสิ่ง

ที่สมควรกลัว         
 ๑.๔ การควบคุมตัวเอง ได้แก่ การใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์ความอยากและความ

ต้องการของตน 
  ๑.๕ ความยุติธรรม ได้แก่ความเสมอภาคกัน และความเป็นธรรมในทุกๆกรณี เช่น

การไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนการไม่กีดกันความสามารถของคนอ่ืน 
 ๒. จริยธรรมในทรรศนะของ เพลโต ในทฤษฏีทางจริยธรรมนี้ เพลโตได้ยึดหลักการ

ของโสคราตีส และมีความเชื่อเช่นเดียวกันกับโสคราตีส ทฤษฏีทางจริยธรรมของเพลโตนี้  ได้ผสมผสาน
เข้ากับแนวความคิดทางรัฐศาสตร์ด้วยโดยเพลโตเชื่อว่า คุณธรรม คือความดีสูงสุดบุคคลไม่สามารถ
บรรลุคุณธรรมได้โดยล าพังแต่บุคคลสามารถบรรลุคุณธรรมได้ในสังคมเท่านั้น ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าที่ใน
การส่งเสริมคุณธรรมและความสุขของประชาชน เพลโตมีความเห็นว่า คุ ณธรรมมิใช่ความพอใจ
คุณธรรมและความรู้จะต้องไปด้วยกันเสมอ และคุณธรรม หมายถึงการกระท าที่ถูกต้องที่เกิดจาก

                                                                                                                                            
 



๒๒ 
 

ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยปัญญาหรือเหตุผล คุณธรรม ตามทรรศนะของเพลโตนั้นจ าแนก
ออกเป็น ๒ ประการ คือ 

   ๒.๑ คุณธรรมทางปัญญา หมายถึง คุณธรรมที่เกิดจากปัญญา หรือเหตุผลและความ
เข้าใจอย่างแท้จริงในหลักแห่งคุณธรรมนั้น  

 ๒.๒ คุณธรรมทางสังคม หมายถึงคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการกระท าและการประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องตามสังคม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ความเชื่อและสามัญส านึก
ทั่วๆไปเพลโตสรุปไว้ตอนท้ายว่าคุณธรรมที่แท้จริงต้องเป็นคุณธรรมที่รู้จักจุดหมายในตัวเองและ
จุดหมายปลายทางของคุณธรรมก็คือ ความดี เป็นความดี เพ่ือความดีนั่นเอง 
 ๓. จริยธรรมในทรรศนะของ คานต์ ตามทฤษฎีทางจริยธรรมคานต์แสดงทรรศนะไว้ว่า
ความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด เป็นสิ่งที่มีความเป็นจริงแน่นอนและตายตัวในตัวของมันเอง  ไม่
ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลกาลเวลาหรือสถานที่  คานต์กล่าวว่าเจตน์จ านงเป็นเครื่องตัดสิน
ความดีความชั่วความถูกความผิดการกระท าที่ ดีหรือถูกต้องได้แก่การกระท าที่มาจากเจตน์จ านงดี 
(Good Will) และนัยตรงกันข้ามการกระท าที่ชั่วหรือไม่ ดีได้แก่การกระท าที่มาจากเจตน์จ านงเลว 
(Bad Will) และคานต์ ได้กล่าวสรุปว่า การกระท าที่มาจากเจตน์จ านงนี้ คือการกระท าตามหน้าที่ 
  ดังนั้น ในทรรศนะทางจริยธรรมของนักคิดตะวันตกส่วนใหญ่มองว่าคุณธรรมคือความดี
อันสูงสุด ถึงแม้ว่า ความจริง ความเท็จ ความถูก ความผิดนั้น เป็นหลักการทางสากลอยู่แล้วที่สังคม
มองเห็นและสามารถตัดสินได้แต่คุณธรรมภายในเป็นสิ่งส าคัญยิ่งกว่า โดยที่คานต์ ได้มุ่งหวังไปที่การ
กระท าตามหน้าที่เพ่ือหน้าที่ (Duty for Duty’s Sake) โดยไม่ยึดถือผลใดๆที่จะเกิดขึ้นตามมาจาการ
กระท าตามหน้าที่นั้นมาเป็นเครื่องชี้ขาดหรือตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม เม่ือบุคคลกระท าตามหน้าที่
ของตนเองและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนแล้วความดีก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลและสังคมส่วนรวมด้วย  
ในความเห็นของผู้วิจัยมองว่า จริยธรรมที่แท้จริงควรเกิดจากการท าหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม 

 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า “จริยธรรม” (Ethics) ไว้อย่าง
หลากหลาย เช่น เป็นคุณธรรมที่แสดงออกในลักษณะที่ดีงาม ถูกต้องสมควรและเหมาะสม เป็นสิ่งที่
พึงปราร ถนาและพึงประสงค์ของสังคม๒๑ หรือเป็นความประพฤติและการแสดงออกที่ดีงา ม
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ และช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์๒๒ หรือหมายถึงความประพฤติ การกระท าและ
ความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม การท าหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นสิ่งที่ควรเว้น กระท าสิ่งที่
ควรกระท า ด้วยความฉลาด รอบคอบ รู้เหตุ รู้ผล ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล ๒๓ หรือเป็นหลัก

                                                 
๒๑สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, ๒๕๕๐) , หน้า 

๑๖๒. 
๒๒มาลี จุฑา, จิตวิทยาการเรียนการสอน, พิมพ์คร้ัง ท่ี ๔ , (กรุง เทพมหานคร :  อักษราพิพัฒน์, 

๒๕๔๒), หน้า ๒๖๓. 
๒๓ วศิน อินทสระ, แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา , เ ล่ม ๑, (กรุง เทพ 

มหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๒๙), หน้า ๒๒๖. 



๒๓ 
 

ความประพฤติ การด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ๒๔ หรือเป็นธรรมที่ควรปฏิบัติ๒๕ หรือเป็นพฤติกรรมที่ได้
ปฏิบัติในทางที่ดีงามทั้งกาย วาจา มีขอบเขตถึงพฤติกรรมทางสังคม โดยเป็นลักษณะที่สังคมต้องการที่
มีอยู่ในสมาชิกของสังคม๒๖ หรือมีความหมายได้ ๒ แนวทาง กล่าวคือ ๑. จริยธรรมเป็นคุณลักษณะที่
มีอยู่ในตัวบุคคล ที่ท าให้บุคคลเลือกกระท าในสิ่งที่ ดี ละเว้นชั่ว ๒. จริยธรรม คือ กฎเกณฑ์ กติกา 
ที่เป็นปัจจัยภายนอกตัวบุคคลที่ควบคุม พฤติกรรมของบุคคล เป็นหลักจริยธรรมที่ถูกก าหนดหรือ
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จรรยาบรรณในวิชาชีพ๒๗ 

 กล่าวโดยสรุป จริยธรรม หมายถึง หลักการประพฤติปฏิบัติ หรือแนวทางการกระท าที่
แสดงออกในลักษณะที่ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ อันพึงปฏิบัติต่อ
ตนเอง ต่อผู้อ่ืน และสังคมส่วนรวม เพ่ือให้เกิดการด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข ซ่ึงสามารถได้เป็น ๒ แนวทาง คือ ๑.จริยธรรมที่เป็นคุณลักษณะของบุคคลในการประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดี ละเว้นสิ่งที่ชั่ว และ ๒.เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ บรรทัดฐานของสังคมที่ควบคุมก ากับ
ความประพฤติของบุคคลที่ให้กระท าหรือไม่ให้กระท า 

๒.๒.๔ องค์ประกอบของจริยธรรม 
ในการที่จะท าให้การประพฤติปฏิบัติ หรือการกระท าที่แสดงออกมาในลักษณะที่ดีงาม  

มีความถูกต้อง และมีความเหมาะสม ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน และสังคมโดยส่วนรวมนั้น ต้อง มี
องค์ประกอบอยู่ ๓ ประการ คือ๒๘ 

๑. ความรู้ความเข้าใจ (Cognition) ต่อสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็น คือ เม่ือคนเราได้ประสบสิ่ง
ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมก็จะเกิดการรับรู้ เก็บเอาความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนั้นไว้ แล้วจัดเข้าหมวดหมู่ใน
ระบบโครงสร้างของข่าวสารที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน เม่ือเราประสบกับสิ่งที่แตกต่างกันเราก็จะมี
การตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นแตกต่างกันด้วย 

๒. ความรู้สึก (Affection) คือ เม่ือคนเราได้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมก็จะจัด
โครงสร้างของความรู้นั้นไว้เป็นหมวดหมู่ ซ่ึงในการจัดหมวดหมู่ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นก็จะเกิดความรู้สึก
ต่อสิ่ งนั้ นๆ ตา มไป ด้วย อาจ จะเป็นควา มรู้ สึกในทางที่ เห็ นด้วยหรือไ ม่เห็นด้วย  ดีหรือ เลว  
ซ่ึงความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ นั้นจะมีระดับของความรู้สึกในระดับต้ังแต่ต่ าที่สุดไปจนถึงมากที่สุด 

                                                 
๒๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์,  พิมพ์คร้ัง ท่ี 

๑๔, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๕๗. 
๒๕ พระธรรมโกศาจารย์ (หล่วงพ่อพุทธทาส อินฺทปญฺโ ) , พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส , 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๔), หน้า ๕๐. 
๒๖ รุจิร์ ภู่สาระ, แบบเรียนแนวหน้าชุดพัฒนากระบวนการหลักสูตรใหม่ กลุ่มสร้างเสริมลักษณะ

นิสัย ๖, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๔. 
๒๗ นีออน พิณประดิษฐ์, จริยธรรม : ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น, ๒๕๕๕), หน้า ๖. 
๒๘ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ, ทฤษฎีการจูงใจ, (กรุง เทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๔๐–๔๑.  



๒๔ 
 

การก าหนดความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ เรามีความรู้ความเข้าใจนั้นก าหนดจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล และจุดมุ่งหมายที่เรามีต่อสิ่งนั้น 

๓. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง แนวโน้มของการกระท าที่บุคคลมีต่อสิ่งที่ได้มีความรู้
ความเข้าใจและมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมที่แสดงออกจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความรู้สึก คือ 
ถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งใด เราก็จะมีการกระท าในทางที่ดีต่อสิ่งนั้นด้วย 

องค์ประกอบของจริยธรรม๒๙ มีดังนี้ 
๑. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ว่าในสังคมของตนนั้น ถือว่าการกระท า

ชนิดใดดีควรกระท า และการกระท าชนิดใดไม่ดีควรงดเว้น พฤติกรรมใดเหมาะสม หรือไม่เหมาะสม 
๒. เจตคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกับลักษณะหรือพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมต่างๆ ว่าชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นๆ เพียงใด เจตคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมาก
จะสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนั้น แต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมีเจตคติแตกต่างไปจาก
ค่านิยมทางสังคมก็ได้ 

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะกระท าหรือเลือก
ที่จะไม่กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลที่กล่าวถึงนี้  จะแสดงให้เห็นถึง เหตุจูงใจ หรือ
แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระท าต่างๆ ของบุคคล 

๔. พฤติกรรมจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรือ
งดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น ซ่ึงพฤติกรรมจริยธรรมอาจเกิดขึ้น
ได้ ๒ ลักษณะ คือ เม่ือมีความรู้เชิงจริยธรรมก่อให้ เกิดเจตคติเชิงจริยธรรมแล้วน าไปสู่พฤติกรรม
จริยธรรม ส่วนอีกลักษณะ คือ เม่ือมีความรู้และเจตคติเชิงจริยธรรมท าให้เกิดเหตุผลเชิงจริยธรรม 
แล้วน าไปสู่พฤติกรรมจริยธรรม ซ่ึงในลักษณะที่ ๒ นี้จะยั่งยืนมากกว่า 

กล่าวโดยสรุป การที่มนุษย์จะมีการประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกถึ งความดีงาม ถูกต้อง 
เหมาะสม ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ จะต้องมีองค์ประกอบหลักใหญ่ ๆ อยู่  ๔ ประการ คือ 
๑) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ โดยผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่
ดีควรกระท า และสิ่งใดไม่ดีไม่ควรกระท า ๒) ต้องมีความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบ ๓) ต้องมีเหตุและผล
ในการเลือกปฏิบัติหรือเลือกกระท า และ ๔) มีการประพฤติการปฏิบัติในสิ่งที่ถูก ที่ควร 

๒.๒.๕ ประโยชน์ของจริยธรรม 
จริยธรรมมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์๓๐ ดังนี้ 
๑. จริยธรรมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมย่อมก่อให้เกิดผลดีแก่ตนเอง ความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่

ก็จะถูกน ามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น ความมัธยัสถ์ ความรับผิดชอบ รู้จักประมาณตน เป็นต้น 
เม่ือเราได้ปฏิบัติตามแล้วย่อมท าให้ตัวเราเองได้รับความส าเร็จและความเจริญในชีวิต 
                                                 

๒๙ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, จริยธรรมของเยาวชนไทย, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๐), หน้า ๔–๕. 

๓๐ วิทย์ วิศทเวทย์และเสฐียรพงษ์ วรรณปก, จริยธรรมกับบุคคล, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๓), หน้า ง–จ.  



๒๕ 
 

๒. จริยธรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม นอกจากผู้ปฏิบัติเองจะได้รับประโยชน์แล้ว ยังก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย หรืออย่างน้อยผู้อ่ืนก็ไม่เสียประโยชน์อะไร จริยธรรมท าให้ครอบครัวและ
สังคมอยู่กันได้ด้วยความสุข 

๓. จริยธรรมให้อาหารทางใจ 
การปฏิบัติตามจริยธรรมนอกจากจะช่วยให้เราประสบความส า เร็จด้านความเป็นอยู่ 

อาชีพการงาน ซ่ึงก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมแล้วยังท าให้ตัวเราเองอ่ิมใจด้วย เช่น ความละอายต่อ
ความชั่ว การเสียสละ ความบริสุทธ์ิใจ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนท าให้เราเป็นสุขใจ ท าให้จิตใจเป็นอิสระ
ปราศจากความเร่าร้อน คนที่ท าความชั่วนั้นผลประโยชน์ที่ได้ก็เพียงชั่วคราว 

 

 

๒.๒.๖ คุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทย 
คุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของคนในสังคมไทยที่

บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย ซ่ึงคุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทยมีลักษณะ ดังนี้๓๑ 
๑. ความรับผิดชอบ มีความมุ่งม่ันต้ังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความพากเพียร ผูกพัน 

ละเอียด รอบคอบ ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๒. ซ่ือสัตย์ โดยประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง ปฏิบัติอย่าง

ตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืน อันได้แก่ ไม่กลับกลอก ไม่คล้อยตามพวกที่ลากหรือ
ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย ม่ันคงต่อการกระท าของตน ไม่คดโกง ประพฤติตนตรงตามพูดและ
ความคิด เป็นต้น 

๓. มีเหตุผล โดยมีความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ รู้จักไตร่ตรอง 
พิสูจน์ให้ประจักษ์ ไม่หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไม่ผูกพันกับอารมณ์และความยึดม่ันของ
ตนเองที่มีอยู่เดิน 

๔. กตัญญูกตเวที โดยกตัญญู เป็นความรู้สึกในการอุปการคุณหรือบุญคุณที่ผู้อ่ืนหรือสิ่งที่
มีต่อเรา ส าหรับ กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ ดังนั้น ก ตัญญูกตเวที 
หมายถึง ความรู้บุญคุณและตอบแทนคุณต่อคนอ่ืนสิ่งอ่ืนที่ มีบุญคุณ เช่น การเคารพนับถือ ยกย่อง 
ไม่ลบหลู่ดูหม่ิน ท าคุณความดีตอบแทนผู้มีพระคุณ ไม่ละทิ้งผู้มีพระคุณในคราวที่ผู้ มีพระคุณเดือดร้อน 
ล าบาก ไม่คิดร้ายต่อผู้มีพระคุณ เป็นต้น 

๕. รักษาระเบียบวินัย เป็นการควบคุมความประพฤติ ปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
จรรยามารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรม เช่น การมีระเบียบวินัยต่อตนเอง และผู้ อ่ืน 
ต่อสถานที่ ต่อบรรทัดฐานทางสังคม 

                                                 
๓๑ กรมวิชาการ, “แนวทางการพัฒนาจริยธรรมไทย”, การประชุมทางวิชาการเก่ียวกับจริยธรรม

ไทย ๒๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๒๓, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๓) , หน้า ๑๔๖–๑๕๗. 
(อัดส าเนา). 



๒๖ 
 

๖. เสียสละ โดยการละความเห็นแก่ตัว การแบ่งปันแก่คนที่ควรให้ ด้วยก าลังกาย ก าลัง
ทรัพย์ ก าลังสติปัญญา รู้จักสลัดทิ้งอารมณ์ร้ายในตนเอง เช่น ช่วยเหลือผู้อ่ื นท าธุรการงานที่ไม่มีโทษ 
ช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนแก่คนที่ไม่ท าผิด เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนตามก าลังสติปัญญา แบ่งปันเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ขัดสนที่สมควรให้ ยินดีเม่ือเห็นผู้อ่ืนมีความสุข ไม่อาฆาตจองเวร เป็นต้น 

๗. สามัคคี โดยมีความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันกระท ากิจการให้
ส าเร็จด้วยดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เช่น ปรับตนเองให้เข้ากับผู้ อ่ืนได้ดี มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันในกิจกรรมของส่วนรวม เป็นผู้ประสานความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่แบ่งแยกเป็นพวกเขา
พวกเรา มองคนอ่ืนในแง่เสมอ เป็นต้น 

๘. ประหยัด โดยการใช้สิ่งทั้งหลายพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ยอมให้มี
ส่วนเกินมากนัก รู้จักระมัดระวัง ยับยั้งความต้องการให้อยู่ในกรอบและขอบเขตที่พอเหมาะพอควร 
เช่น จ่ายทรัพย์เท่าที่จ าเป็นให้สมควรแก่อัตภาพ รู้จักเก็บรวบรวมรายได้ 

๙. ยุติธรรม เป็นกา รปฏิบัติด้ วยความเที่ยงตร งกับควา มเป็นจริ งของเห ตุและผล          
ไม่ล าเอียงพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น ไม่ล าเอียงเพราะความชอบพอรักใคร่ เพราะความเกลียด 
เพราะความกลัว เพราะหลง ไม่เข้าข้างคนผิด เป็นต้น 

๑๐. อุตสาหะ เป็นความพยายามอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการงาน ได้แก่ 
ขยัน ไม่ท้อถอย ไม่ยอมแพ้ ต่อสู้เพ่ือเอาชนะอุปสรรคจนประสบความส าเร็จ กระตือรือร้น หนักแน่น
ไม่หวั่นไหวง่าย เป็นต้น 

๑๑. เมตตา กรุณา กล่าวคือ เมตตา เป็นความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข ส าหรับ
กรุณา เป็นความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นจากทุกข์ เช่น ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ข่มขู่  ดูหม่ิน เสียดสี 
พูดจาด้วยความโกรธเคียดแค้น ไม่ฆ่า ทุบตี ตัด จ าจอง หรือท าร้ายด้วยลักษณะต่างๆ 

จากเอกสารที่เก่ียวกับแนวคิดจริยธรรม และจากนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า 
สามารถสรุปได้ดังตาราง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จันทรานี  สงวนนาม, (๒๕๔๕, หน้า ๓๔-
๓๕. 

การบริหารเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งและเป็นหลักการ
สากลที่สามารถน าไปใช้กับการบริหารทุกประเภท ที่
กล่าวถึงส่วนส าคัญพ้ืนฐานของการบริหารงานเรียกว่ า 
The Elements of  Management ซ่ึงประกอบด้วย
กิจกรรม ๕ ประการ คือ ๑) การวางแผน (To Plan)   
๒) การจัดองค์การ (To Organize) ๓) การบังคับ
บัญชา (To Command) ๔) การประสานงาน (To 
Coordinate) และ๕) การควบคุมงาน (To Control) 

Price, Alan, (2015, p. 110). 

 
การควบคุม (Controlling) เป็นภาระหน้าที่ในการที่
จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ     



๒๗ 
 

ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้ 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.), 
(๒๕๔๙, หน้า ๔ – ๕). 

การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของกา ร
ปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหา
ภายในองค์กร 

สาโรช บัวศรี, (๒๕๒๖, หน้า ๑๕) คุณความดี ค าสั่งสอนในศาสนา 
 หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริง 
 ความยุติธรรมความถูกต้องกฎเกณฑ์กฎหมาย 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, (๒๕๔๒, หน้า 
๒๑) 

จริยธรรมมีหลายระดับ จ าแนกตามระดับกว้างๆ ได้ ๒ 
ระดับ ได้แก่ ระดับของผู้ครองเรือนกับระดับของผู้ที่
สละบ้านเรือนแล้ว 

แสง จันทร์งาม, (๒๕๕๐, หน้า ๓๒) ความถูกต้องดีงามสังคมทุกสังคมจะก าหนดกฎเกณฑ์
กติกาบรรทัดฐานของตนเอง 



๒๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กีรติ บุญเจือ, (๒๕๓๘, หน้า ๔) คุณสมบัติทางความประพฤติที่สังคมมุ่งหวังให้คนใน

สังคมนั้นประพฤติดีมีความถูกต้องในความประพฤติมี
เสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), (๒๕๔๓, 
หน้า๑๐-๑๐) 

โดยแยกออกเป็น จริย+ธรรม  
ซ่ึงค าว่า จริย มาจากภาษาบาลีรากศัพท์เดิมคือ จ รฺ 
หรือ จร แปลว่าเที่ยวไปหรือเดินไป การด าเนินไป 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๕๖, หน้า ๓๐๓) ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 

พระราชวรมุนี (ป.อ. ประยุตโต), (๒๕๒๘, 
หน้า ๖๕) 

หลักประพฤติ  
หลักการด าเนินชีวิต  
หรือหลักการครองชีวิต  
คือมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทา 

จ าเริญรัตน์ เจือจันทร์, (๒๕๔๘, หน้า ๙๖) การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเป็นสิ่งที่ มีคุณค่า เพราะ
เป็นเจตนาที่ดี เป็นเง่ือนไขให้เกิดการกระท าความดี
และการให้ความเคารพย าเกรงจึงมีเง่ือนไข มีความ
เด็ดขาดอยู่ในตัว 

พระราชชัยกวี  
(พุทธทาสภิกขุ อินฺทปญฺโ ), (๒๕๑๑, 

หน้า ๓) 

เป็นสิ่งที่พึงประพฤติและจะต้องประพฤติ “จริยธรรม
หรือ Ethics” อยู่ในรูปของปรัชญา จึงเป็นสิ่งที่ต้องคิด
ต้องท าซ่ึงสังคมและบุคคลจ าต้องยึดม่ันถือม่ัน 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน, (๒๕๓๘, หน้า 
๑๑๓) 

น่าพึงประสงค์ น่าพึงปรารถนา หรือระบบการท า
ความดีละเว้นความชั่ว 

สุภัททา ปิณฑะแพทย์, (๒๕๕๙, ออนไลน์) หลักความประพฤติที่ ดีการอบรมกิริยาและปลูกฝัง
ลักษณะนิสัย ให้ อยู่ ในครรลองของคุณธร รมหรื อ
ศีลธรรมจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับสติปัญญา 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์,  
(๒๕๔๙, หน้า ๑๗) 

แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมของนักคิดตะวันออกจะเชื่อ
ในเรื่องการปลูกฝังค่านิยมต้ังแต่ก าเนิด ความมีกตัญญู
รู้คุณ ความเห็นอกเห็นใจละอายในสิ่งผิด ความรู้จัก
พอเพียงรู้จักตนเอง รู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี เป็นส าคัญ 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, (๒๕๔๙, หน้า ๗-๙) มีจุดก าเนิดจากปรัชญาจึงท าให้เห็นคุณค่าที่แท้จริง
ของจริยธรรม 

สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, (๒๕๕๐, หน้า 
๑๖๒) 

เป็นคุณธรรมที่แสดงออกในลักษณะที่ดีงาม ถูกต้อง
สมควรและเหมาะสม เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและพึง
ประสงค์ของสังคม 



๒๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม (ต่อ) 
มาลี จุฑา, (๒๕๔๒, หน้า ๒๖๓) คว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ที่ ดี ง า ม

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ และช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
วศิน อินทสระ, (๒๕๒๙, หน้า ๒๒๖) ความประพฤติ การกระท าและความคิดที่ถูกต้อง

เหมาะสม การท าหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
(๒๕๕๓, หน้า ๕๗) 

เป็นหลักความประพฤติ การด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ 

พระธรรมโกศาจารย์ 
(พุทธทาส อินฺทปญฺโ (๒๕๕๔, หน้า 
๕๐) 

เป็นธรรมที่ควรปฏิบัติ  น าพาชีวิตไปสู่การหลุดพ้น 
หรือดับความทุกข์ เป็นสุขในปัจจุบัน 

รุจิร์ ภู่สาระ, (๒๕๔๓, หน้า ๑๐๔) เป็นพฤติกรรมที่ได้ปฏิบัติในทางที่ ดีงามทั้งกาย วาจา 
มีขอบเขตถึงพฤติกรรมทางสังคม 

นีออน พิณประดิษฐ์, (๒๕๕๕, หน้า ๖) ความหมายได้ ๒ แนวทาง กล่าวคือ ๑. จริยธรรมเป็น
คุณลักษณะที่มีอยู่ใน ตัวบุ คคล  ที่ท าให้ บุคล เลือก
กระท าในสิ่งที่ดี ละเว้นชั่ว ๒. จริยธรรม คือ กฎเกณฑ์ 
กติกา ที่ เป็ นปั จ จั ยภา ยนอก ตัวบุ คคลที่ ควบ คุม 
พฤติกรรมของบุคคล 

ดารณี พา นทอง พาลุสุข และสุรเสกข์ 
พงษ์หาญยุทธ, (หน้า ๔๐-๔๑) 

องค์ประกอบอยู่ ๓ ประการ 
ความรู้ความเข้าใจ (Cognition) ต่อสิ่งต่างๆ ที่ได้
พบเห็นความรู้สึก (Affection) 
พฤติกรรม (Behavior) 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประ
จนปัจจนึก, (๒๕๒๐, หน้า ๔-๕) 

องค์ประกอบของจริยธรรมมี ดังนี้ 
๑. ความรู้เชิงจริยธรรม 
๒. เจตคติเชิงจริยธรรม 
๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม 
๔. พฤติกรรมจริยธรรม 

วิทย์ วิศทเวทย์ และเสฐียรพงษ์ วรรณปก, 
(๒๕๓๓, หน้า ง-จ) 

จริยธรรมมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
๔. จริยธรรมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
๕. จริยธรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๖. จริยธรรมให้อาหารทางใจ 

กรมวิชาการ, (๒๕๒๓, หน้า ๑๔๖-๑๕๗) คุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทยมีลักษณะ ดังนี้ 
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์  มีเหตุผล กตัญญูกตเวที 
รักษาระเบียบวินัย  เสียสละ สามัคคี ประหยั ด 
ยุติธรรม อุตสาหะ เมตตา กรุณา  

 
 



๓๐ 
 

 
๒.๓ จริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ก) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
หมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมที่ก าหนดขึ้น  

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้
การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนในการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท า  

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย ในกรณีที่ผู้ด ารง ต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่น ที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการ
กระท าผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติพิจาร ณา
ด าเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) เร่งรัดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการประจ า เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. มาตรฐานทางจริยธรรม ๒. กลไกและระบบในการ
ด าเนินการ เพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ขั้นตอนการลงโทษ 

โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดต้ังคณะท างานเพ่ือจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น จ านวน ๑ คณะ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงาน ก.ถ. ผู้แทนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะท างานจึงได้จัดท าร่างคู่มือประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดเป็นแนวทางในการจัดท าประมวลจริ ยธรรมฯของหน่วยงาน
ตนเองได้ และส านักงาน ก.ถ. ได้จัดท าคู่มือแนวทางจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือแจกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นคู่มือในการศึกษา
และจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งต้ังบุคคลใดเข้าในต าแหน่งที่ มีส่วนเก่ียวข้องใน
การใช้อ านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น 
จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๒๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
หน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการ จัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม ตามมาตรา ๒๗๙ 



๓๑ 
 

วรรคหนึ่ง และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกใน
ด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่ราบงานการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวล จริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ในการบังคับการ ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวล จริยธรรม
ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม๓๒ 

ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่า การด าเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะไต่สวนและเปิดเผยผลการ ไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 

ข) คู่มือแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ข องรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. เป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
สากล ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ๓. ท าให้เกิดรูปแบบ
องค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการแ ละประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่าย
บริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อ
ผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ และ ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  โดยมี
เนื้อหาดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก มี ๑๐ ประการ ดังนี้ ๑) การยึดม่ัน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ  ๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย ๖) การให้บริการแ ก่ประชาชนด้วยควา มรวดเร็ว  มีอัธยาศั ย และไม่ เลือกปฏิบั ติ  
๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  ๘) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ๙) การยึดม่ันในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร ๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ ดี ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ส่วนท่ี ๒ จรรยาวิชาชีพขององค์กร  
๑) ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์  

                                                 
๓๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.livinginthailand.com/cons-13.html [๔ พฤษภาคม 
255๙]. 
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๓๒ 
 

๒) ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

๓) ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมือง
ดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

๔. ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่  

๕) ข้ารา ชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มก าลั ง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน  

๖) ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน  

๗) ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อยมีอัธยาศัย  

๘) ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเม่ือมีอ านาจหน้าที่
และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น  

๙) ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ  

๑๐) ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือ ต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง
เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณี  

๑๑) ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประพฤติตนให้สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ า เป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน๓๓ 

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีความสงบร่มเย็นนั้น มีรากฐานส าคัญมาจาก
การพัฒนาประชาชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีสุข โดยเฉพาะอย่างการพัฒนาให้ประชาชนเป็นคนดี       
มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนาจริยธรรม ซ่ึงการพัฒนาจริยธรรมเช่นนี้ จะต้องต้ังอยู่ บนพ้ืนฐาน
ของวิชาการและการวิจัยขั้นสูง ที่ให้ความรู้เก่ียวกับสาเหตุและผลของจริยธรรม ต่างๆ ซ่ึงสามารถ

                                                 
๓๓ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง ถ่ิน, คู่มือแนวทางการจัดท า

ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน . [ออนไลน์ ]. แหล่ง ท่ีมา http://www.local.moi.go.th/ 
principle/29.12.51.pdf [๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 
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๓๓ 
 

น าไปใช้เสนอนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติการพัฒนา ทั้งในเชิงของการส่งเสริมและการป้องกัน
ในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างน่าเชื่อถือและประสบความส าเร็จ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ก าหนดแนวนโยบายด้าน
จริยธรรม ไว้ในมาตรา ๒๗๙๓๔ ว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น และ
จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดถึง
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม” การใช้หลักธรรมเป็นเครื่องชี้ทางเป็น จึงเป็นหน้าที่โดยตรงในการ
ขับเคลื่อนพลังการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กระจายตัวทั่วทุกทิศ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักการส่งเสริมจริยธรรม 

จากแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ และนักวิชาการในประเทศไทย ผู้วิจัยสามารถ
ประมวลเป็นองค์ความรู้ เพ่ืองานวิจัยเก่ียวกับ การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๒.๓ จริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐, (๒๕๕๙, 
ออนไลน์) 

ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึก
ในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่ปราบการกระท าที่ มีการฝ่า
ฝืนประมวล จริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการ 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไป
ตามประมวล จริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, 
(๒๕๕๙, ออนไลน์) 

ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะ
หรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่ มิควรได้ส าหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วย
ความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบัง
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่
น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

                                                 
๓๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, มาตรา ๒๗๙.  



๓๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ จริยธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐, มาตรา ๒๗๙. 

มาตรฐานทางจริ ยธร รมของของผู้ ด าร งต าแหน่งทา ง
การเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น และจะต้องมี
กลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่น ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและ
ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

 
๒.๔ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม 
 ๒.๔.๑ หลักเวสารัชชกรณธรรม ๕๓๕ 
 การติดสินใจควรจะมาจากข้อมูลที่พร้อม สัญชาติญาณที่ดี ความกล้า และความพยายาม
มุ่งม่ันจะจัดการกับปัญหาอย่างแท้จริง ซ่ึงความกล้าหาญในการตัดสินใจนับว่าเป็นสิ่งที่ส า คัญ  ในทาง
พระพุทธศาสนาก็ได้มีการกล่าวถึงพระธรรมที่ท าให้เกิดความกล้าหาญ เพ่ือที่เราจะได้น าไปใช้ประโยชน์ 
ท าให้เกิดความกล้าหาญในการประกอบกิจการต่างๆ หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เวสารัชชกรณธรรม คือ หลักธรรมที่ท าให้เกิดความกล้าหาญ ธรรมหมวดนี้
จะท าให้เกิดความกล้าหาญเพราะผู้ปฏิบัติ จะมีความรู้สึกเชื่อม่ันในคุณความดีของตนและมีปัญญา
ไตร่ตรองรู้ดีรู้ชั่ว ท าให้เกิดความภูมิใจไม่หวาดหวั่น ซ่ึงมีทั้งหมด มี ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ       
หากคนเรามีความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลแล้ว ย่อมท าให้คนเรามีความม่ันใจในความกล้าหาญมากขึ้น 
ยกตัวอย่าง เราเชื่อว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และเราก็สื่อสารกับคนอ่ืนอย่างนั้น นั่นเป็นเพราะ
เรามีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างมีเหตุผล อาจเป็นเพราะมีนักวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันแล้วนั่นเอง 
 ๒. ศีล คือ ข้อปฏิบัติตนขั้นพ้ืนฐานในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือควบคุมความประพฤติ
ทางกายและวาจาให้ต้ังอยู่ในความดีงาม มีความปกติสุข เพ่ือประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานคือความสุข และไม่มี
การเบียดเบียนกันในสังคม ดังนั้น หากตัวคนพูดว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเป็นคนที่ไม่ได้ต้ังอยู่
ในคุณงามความดี ก็อาจมีคนไม่เชื่อคุณ เพราะเค้าอาจมองว่าคนพูดไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่ได้ต้ังอยู่ใน
ความดีงาม หรือการไม่เบียดเบียนกันในสังคม 
 ๓. พาหุสัจจะ หมายถึง การได้ศึกษาเล่าเรียนมาก การมีความรู้ประสบการณ์มาก เรียก
บุคคลผู้มีภาวะอย่างนั้นว่าพหูสูต คือผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมากมาก ผู้มีความรู้มาก ผู้คงแก่เรียน นักปราชญ์ 
หนังสือบางฉบับเรียกว่า "หัวใจนักปราชญ์" หากเราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา เราก็จะไม่รู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้น
ทางทิศตะวันออก ดังนั้น การศึกษาย่อมเป็นสิ่งส าคัญ เพียงแต่บางทีอาจไม่จ าเป็นต้องศึกษาในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
                                                 
 ๓๕ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/101/144. 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?22/101/144


๓๕ 
 

 ๔. วิริยารัมภะ หมายถึง การปรารภความเพียร ลงมือท าความเพียรอย่างเข้มแข็ง      
เด็ดเด่ียว ส่วน วิริยะ นั้น แปลว่า ความเพียร ความพยายาม ความกล้าที่จะลงมือท า ภาวะของผู้กล้า 
เป็นแนวทางให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จตามประสงค์ หมายถึง การลงมือปฏิบัติลงมือท างานที่ตนชอบที่
ตนรัก ท าด้วยความพากเพียรพยายาม ท าด้วยความสนุก กล้าหาญ กล้าเผชิญกับความทุกข์ยาก ปัญหา
และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น หากมีอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ ก็เพียรก าจัดปัดเป่าไปให้หมดสิ้นไป โดยไม่ย่อท้อ    
ไม่สิ้นหวัง เดินหน้าเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย คือ ความส าเร็จ 
 ๕. ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว คือ รู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน  รู้ เรื่องบาปบุญคุณ
โทษ รู้สิ่งที่ควรท าควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมที่คอยก ากับศรัทธา เพ่ือให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้
หลงเชื่ออย่างงมงาย  
 

 ๒.๔.๑ หลักภาวนา ๔ เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม  

 ๑.ความหมายเก่ียวกับหลักภาวนา ๔ 
ค าว่า “ภาวนา” ก่อนที่จะแปลว่าเจริญภาวนาถ้าแปลตามตัวอักษร แปลว่า “การท าให้เป็น

ให้มี” หมายความว่า อันไหนที่ไม่เป็นก็ท าให้เป็นขึ้นอันไหนที่ไม่มีก็ท าให้มีขึ้นซ่ึงหมายความเลยไปว่า
การท าให้เพ่ิมพูนขึ้นท าให้กล้าแข็งขึ้น  เราจึงแปลกันอีกความหมายหนึ่งว่า  “ฝึกอบรม” ค าว่า 
“ฝึกอบรม” ก็ไปใกล้กับความหมายของค าว่า สิกขา เพราะฉะนั้น สิกขากับภาวนา จึงเป็นค าที่ ใช้
อย่างใกล้เคียงกัน บางทีเหมือนกันแทนกันเลยทีเดียวนี้เป็นการดึงเข้ามาหาตัวหลักใหญ่ในการปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า  ตรัสในค าสอนของพระพุทธองค์เอง เพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติของ
บุคคลท่านใช้ว่า ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตโต ภาวิตปัญโญ คือ ค าว่า  ภาวนา เวลาใช้ เป็น
คุณศัพท์เป็นภาวิตะ ภาวิตกาโย ผู้มีกายที่เจริญแล้วหรือฝึกอบรมแล้ว ภาวิตสีโล ผู้มีศีลที่ฝึกอบรมแล้ว
หรือเจริญแล้ว ภาวิตจิตโต ผู้มีจิตที่เจริญแล้วหรือมีจิตที่ฝึกอบรมแล้ว ภาวิตปัญโญ ผู้ มีปัญญาที่เจริญ
แล้วหรือปัญญาที่ฝึกอบรมแล้วถ้าเป็นค านาม ๔ อันนี้ก็คือ ๑) กายภาวนา คนเป็นภาวิตกาโย ตัวการ
กระท าเป็นกายภาวนา ๒) ศีลภาวนา คนเป็นภาวิตสีโล ตัวกระท าเป็นจิตภาวนา ๓) จิตภาวนาคนเป็น
ภาวิตจิตโต ตัวกระท าเป็นจิตภาวนา ๔) ปัญญาภาวนา คนเป็นภาวิตปัญโญ ตัวกระท าเป็นปัญญา
ภาวนา๓๖ 

๑. ภาวนาเป็นค าในภาษบาลีที่ มีรูปกิริยาศัพท์เป็น  ภาเวติ มีความหมายตรงกับค าว่า     
วฑฺเฒติ ซ่ึงก็คือวัฒนาหรือ การพัฒนา ที่ใช้ในภาษาไทยค าว่า ภาวนา ในค าสอนของพระพุทธศาสนา
หมายถึงการท าให้มีขึ้น การท าให้เกิดขึ้น การเจริญ การบ าเพ็ญ การฝึกอบรม การพัฒนาเพ่ือท าสิ่งที่

                                                 
๓๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), “พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต”, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๕๑. 



๓๖ 
 

ยังไม่มีให้มีขึ้น๓๗ โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนทั้งหมดที่เป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม
ภายในตน๓๘  

๒. .ภาวนา ๔ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมักแสดงในรูปที่เป็นคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้เจริญ
กายศีลจิตและปัญญาแล้วดังข้อความตัวอย่างต่อไปนี้ 

๓.. พระผู้มีพระภาคเจ้า ชื่อว่าทรงอบรมพระองค์แล้วทรงเป็นภาวิตัตต์หรือพระองค์ที่ทรง
เจริญหรือพัฒนาแล้ว เป็นอย่างไร คือ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอบรมพระวรกาย อบรมศีล อบรมจิตใจ
อบรมปัญญา๓๙ 

๔..ความหมายของภาวนา ๔ คือ การเจริญการพัฒนาทั้งทางด้านสมถะและวิปัสสนา 
เพ่ือให้มีผลปรากฏเช่นมีบุคลิกภาพภาพลักษณ์ภายนอกและคุณธรรมภายในตน 

๕. ภาวนา ๔ มีความหมายว่า ท าให้ดีขึ้น ซ่ึงในความหมายนี้ แบ่งผลที่ปรากฏออกเป็น ๔ 
ด้าน คือ ๑) กายภาวนาหรือการพัฒนากาย คือการมีความสัมพันธ์ที่ เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพหรือทางวัตถุให้รู้จัก “กินอยู่ดูฟัง” เป็นสามารถเสพสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมิให้โทษรู้จัก
ควบคุมไม่ให้เกิดความต้องการที่ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น ๒) ศีลภาวนาหรือการพัฒนาศีลคือการมี
ความสัมพันธ์ท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือมนุษย์ต้ังอยู่ในกฎระเบียบ เพ่ือให้เกิดการตอบสนอง
ความต้องการของตนนั้นไม่ไปเบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายกับผู้ อ่ืนสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนและเก้ือกูลกันได้ด้วยดี ๓) จิตถาวนาหรือการพัฒนาจิตคือการมีจิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมความดี
งามสมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพมีความเข้มเข็งม่ันคงและสมบูรณ์ด้วยสุขภาพมีความเบิกบานผ่องใสสงบ
สุข ๔) ปัญญาภาวนาหรือการพัฒนาปัญญาคือการเสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจอย่างเ ป็น
นายความคิดและการหยั่งรู้ความจริงรู้เห็นเท่าทันโลกและชีวิตตามสภาวะจริง๔๐ 

การพัฒนา ตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือภาวนา หมายถึง การท าให้เป็นให้มี
ขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนาซ่ึงมีการพัฒนาอยู่ ๔ ประเภทคือ 

๑. กายภาวนา คือ การเจริญกายพัฒนากายการฝึกอบรมให้รู้จักติดต่อเก่ียวกับสิ่งทั้งหลาย
ภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมิให้เกิดโทษให้กุศลธรรม
งอกงามให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

                                                 
๓๗พระ ธรรม ปิฎก(ป .อ. ปยุตฺ โต ), พจนานุกรพุทธศ าส น์ฉ บับประมวลศั พท์ , พิม พ์ค ร้ัง ท่ี

๙,(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๐๓. 
๓๘พระพรหมคุณาภร ณ์ (ป.อ. ปยุตฺโ ต), หลักแม่บทของการพัฒนาต น , พิมพ์คร้ัง ท่ี  ๑๕ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐, ๑๕. 
๓๙ขุ.ธ. (ไทย) ๓๐/๑๘/๑๑๕. 
๔๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม) พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว, 

๒๕๔๔), หน้า ๓๗๑. 



๓๗ 
 

๒. ศีลภาวนา คือ การเจริญศีลพัฒนาความประพฤติการฝึกอบรมศีลให้ ต้ังอยู่ในระเบียบ
วินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ด้วยดีเก้ือกูลแก่กัน 

๓. จิตตภาวนา คือ การเจริญจิตพัฒนาจิตการฝึกอบรมจิตใจให้เข็มแข็งม่ันคงเจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีการเมตตามีฉันทะขยันหม่ันเพียรอดทนมีสมาธิและสดชื่ นเบิกบานเป็น
สุขผ่องใสเป็นต้น 

๔. ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญาพัฒนาปัญญาการฝึกอบรมปัญญาให้รู้ เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริงรู้เท่าทันเห็นแจ้งโลก และชีวิตตามสภาวะสามารถท าให้เป็นอิสระท าตนให้
บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญ าความหมายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาร่วมกันหลายอย่างเช่นการพัฒนากาย
การพัฒนาจิตการพัฒนาปัญญาเข้าด้วยกันจึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่เน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง๔๑ 

สรุปว่า พระพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  กล่าวคือมนุษย์ต้องเป็น
ผู้กระท าด้วยการฝึกฝนอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซ่ึงได้แก่คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต
และทางปัญญา ที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตนซ่ึงแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกายและวาจาและเม่ือมี
ปฏิบัติในทุกด้านครบถ้วนแล้ว ในทางศาสนาก็จะให้ความส าคัญต่อเรื่องจิตเพราะจิตเป็นผู้บงการให้
บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ ได้ในการพัฒนาจิตของบุคคลตามแนวพุทธนี้เป็นการฝึกให้บุคคลมีจิตใจสงบ
ถือว่าเป็นการท าให้บุคคลได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สังคมต้องการ  

ตารางท่ี ๒.๔ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  (๒๕๔๐,  
หน้า ๕๑.) 

๑. กายภาวนา คนเป็นภาวิตกาโย ตัวการกระท า
เป็นกายภาวนา 
๒.ศีลภาวนา คนเป็นภาวิตสีโล ตัวกระท าเป็นจิต
ภาวนา 
๓. จิตภาวนา คนเป็นภาวิตจิตโต ตัวกระท าเป็น
จิตภาวนา 
๔. ปัญญาภาวนา คนเป็นภาวิตปัญโญ ตัวกระท า
เป็นปัญญาภาวนา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๔๖,  
หน้า ๒๐๓.) 

 

ภาวนาเป็นค าในภาษบาลีที่ มีรูปกิริยาศัพท์เป็น
ภาเวติ มีความหมายตรงกับค าว่า วฑฺเฒติ ซ่ึงก็คือ
วัฒนาหรือการ พัฒนาที่ ใช้ในภาษาไทยค าว่ า

                                                 
๔๑เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๕๑. 



๓๘ 
 

ภาวนาในค าสอนของพระพุทธศาสนาหมายถึง
การท าให้มีขึ้น การท าให้เกิดขึ้น การเจริญ การ
บ าเพ็ญ การฝึกอบรม การพัฒนาเพ่ือท าสิ่งที่ยังไม่
มีให้มีขึ้น 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), (๒๕๔๖, 
หน้า ๑๐ และ ๑๕.) 

ภาวนา ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนทั้งหมดที่
เป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมภายในตน 

ขุ.ธ.(ไทย) ๓๐/๑๘/๑๑๕. พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าทรงอบรมพระองค์แล้ว
ทรงเป็นภาวิตัตต์หรือพระองค์ที่ทรงเจริญหรือ
พัฒนาแล้วเป็นอย่างไรคือพระผู้ มีพระภาคเจ้า
ทรงอบรมพระวรกายอบรมศีลอบรมจิตใจอบรม
ปัญญา   



๓๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม (ต่อ) 

พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุตฺโต), (๒๕๔๔, 
หน้า ๓๗๑) 

๑. กายภาวนา หรื อการพัฒนากายคือการ มี
ความสัมพันธ์ที่ เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
หรือทางวัตถุให้รู้จัก “กินอยู่ ดูฟัง” เป็นสามารถเสพ
สิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็ นคุณมิให้ โทษรู้จั กควบคุม
ไม่ให้เกิดความต้องการที่ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
๒. ศีลภา วนาหรื อกา ร พัฒนา  ศีล  คือกา ร มี
ความสัมพันธ์ที่ เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม  
คือมนุษย์ ต้ังอยู่ใน กฎระเบียบเพ่ือ ให้เกิ ดกา ร
ตอบสนองความต้องการของตนนั้นไม่เบียดเบียน
หรือก่อความเดือดร้อนเสียหายกับผู้ อ่ืนสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและเก้ือกูลกันได้ 
๓. จิตถาวนาหรือการพัฒนาจิต คือการมีจิตที่
สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมความดีงามสมบูรณ์ด้วย
สมรรถภาพมีความเข้มเข็งม่ันคงและสมบูรณ์ด้วย
สุขภาพมีความเบิกบานผ่องใสสงบสุข 
๔. ปัญญาภาวนาหรือการพัฒนาปัญญา  คือการ
เสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจอย่างเป็น
นายความคิดและการหยั่งรู้ความจริงรู้เห็นเท่าทัน
โลกและชีวิตตามสภาวะจริง 

 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 การปกครองท้องถิ่นได้มีนักคิด นักทฤษฎี และนักรัฐประศาสนศาสตร์ได้ให้นิยามหรือ
ความหมายไว้ในหลากหลายมิติ เป็นต้นว่า การปกครองท้องถิ่น คือ หน่วยการปกครองซ่ึงรัฐได้จัดต้ัง
ขึ้นและให้มีอ านาจในการปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิทางกฎหมาย (Legal Rights) และต้อง
มีองค์กรที่จ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้มีความมุ่งหมาย
ของการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ซ่ึงเป็นหน่วยงานการปกครองที่หน้าที่รับผิดชอบเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดโดยเฉพาะ และถูกจัดต้ังและอยู่ในความดูแลของรัฐบาล
กลาง ที่ให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้ท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในการปกครอง ในอ านาจการตัดสินใจในฐานะรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน  



๔๐ 
 

 การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนด
ไว้ มีอ านาจปกครองตนเอง มีการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกต้ังจาก
ประชาชน รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่บริหาร มีความรับผิดชอบ มีอิสระ ปราศจากการควบคุมของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แต่ยังอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดแล ะไม่ได้
กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด โดยให้ถือเป็นหน่วยการปกครองทางการเมืองที่อยู่ในระดับต่ าจาก
จากรัฐ ซ่ึงถูกก่อต้ังโดยกฎหมาย  
 นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ของไทยยังได้ให้ความหมายเก่ียวกับการปกครอง
ท้องถิ่นไว้ว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้กับประชาชนในท้องที่ใด
ท้องที่หนึ่งจัดการปกครองและด าเนินกิจการบางอย่าง โดยด าเนินการกันเองเพ่ือบ าบัดความต้องการ
ของตน มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่ก็ถูกรัฐบาลควบคุมตามความเหมาะสม เป็นระบบการ
ปกครองที่มีผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรั ฐ และโดยนัยนี้จะเกิด
องค์การท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ และองค์การนี้จัดต้ังและถูกควบคุมโดย
รัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง 
ทั้งนี้ถือเป็นการปกครองของท้องถิ่นที่มีรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามความเจริญ ประชากร หรือ
ขนาดพ้ืนที่ มีความเป็นอิสระ มีทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ (สภา) ที่มาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการบริหารและตรวจสอบ และมีสิทธิตรากฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของท้องถิ่นได้ รวมถึงสิทธิในการก าหนดงบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่ มี
อยู่ ขณะเดียวกันการปกครองท้องถิ่นยังหมายถึง กระบวนการปกครองตนเองโดยประชาชนในหน่วย
ชุมชนหรือหน่วยการปกครองต่างๆ ในลักษณะหน่วยของรัฐบาลท้องถิ่นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้
จะต้องเป็นการจัดระบบการปกครองที่มีอาณาเขตที่แน่นอน แต่ไม่มีความเป็นอธิปไตยหรือแยกเป็นรัฐ
อิสระไปจากประเทศ เป็นชุมชนที่มีสิทธิตามกฎหมายและจัดองค์การโดยอิสระปราศจากการควบคุม
จากภายนอก รัฐบาลกลางมีหน้าที่เพียงมอบอ านาจให้กับประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครอง
ตนเอง และจัดท าการบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในท้อ งถิ่น ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังผู้บริหารและตรวจสอบผลการด าเนินงาน ทั้งนี้จะต้องมีการก าหนด
โครงสร้าง บทบาท อ านาจ หน้าที่อย่างชัดเจน โดยมีรัฐบาลกลางคอยก ากับดูแลและสนับสนุนในเรื่อง
ต่างๆ กล่าวโดยสรุป การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองที่อยู่ในระดับฐานรากของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตย มีคนหรือประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นได้มีโอกาสและมีส่วน
ร่วมกันในการจัดการปกครองตนเอง โดยมีกฎหมายรองรับสิทธิอันชอบธรรมและมีอิสระในการที่จะ
บริหารจัดการ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาทุกสิ่งอย่างในชุมชนและท้องถิ่นให้เป็น ไปตามความต้องการ
และเพ่ือประโยชน์ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกอบด้วยสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของ
สภาท้องถิ่น มีวาระคราวละ ๔ ปี (ม.๒๘๕) ให้อ านาจราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในท้องถิ่นสามารถถอด
ถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และสามารถขอให้สภาท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้         
(ม.๒๘๖-๒๘๗) ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบไตรภาคีท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ
การแต่งต้ังพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของ



๔๑ 
 

ท้องถิ่น (ม.๒๘๘) เพ่ิมอ านาจให้ท้องถิ่นมีหน้าที่บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น และการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ม.๒๘๙-๒๙๐) จากการที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชน ในท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามความเป็นอิสระของท้องถิ่นดังกล่าวก็ยังคง
อยู่ภายใต้เง่ือนไขของความเป็นกลไกหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องก ากับดูแล ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร
กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ที่กฎหมายบัญญัติอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องก ากับดูแลท้องถิ่น โดยผ่านการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดและอ าเภอ ซ่ึงถือเป็นตัวแทนและกลไกส าคัญของรัฐบาลในการก ากับดูแล
ท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
  ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๔๕ และ
มาตรา ๔๖ ซ่ึงจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทที่ส า คัญ
ในการช่วยพัฒนาท้องถิ่น คือ บทบาทในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมของจังหวัดในรูป
ของแผนพัฒนาจังหวัด โดยรวบรวมแผนงานโครงการของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหมดข อง
จังหวัดที่หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเอง เพ่ือให้เห็นภาพรวมและ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดลดความ ซ้ าซ้อน และมีล าดับความส าคัญของแต่ละงานที่ชัดเจน สนับสนุน
ในการด าเนินการกิจกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก และ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นอ่ืนไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการได้ จึงต้องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ
จัดท า เช่น สนามกีฬา บ่อบ าบัดน้ าเสียรวม เป็นต้น รวมทั้งประสานและด าเนินโครงการพัฒนา  ที่มี
ลักษณะคาบเก่ียวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง หากแยกด าเนินการจะสิ้ นเปลือง
งบประมาณหรือส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างท้องถิ่นเอง เช่น ถนนสายหลักซ่ึงผ่านเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่ง สถานที่ท้ิงขยะ สวนสาธารณะ เป็นต้น  ซ่ึงมี สาระส าคัญเก่ียว
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๒. เขต องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่เขตจังหวัด ซ่ึงจุดนี้แตกต่างจากกฎหมายเดิม
ที่ยกเว้นเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  จึงท าให้พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทับซ้อนกับพ้ืนที่
เทศบาลเมืองพัทยา สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ก่อให้เกิดปัญหาความสับสน ขัดแย้ง
ระหว่างท้องถิ่นแต่ละแห่งติดตามมา 
  ๓. โครงสร้างการบริหารประกอบไปด้วยสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซ่ึงมาจาก
การเลือกต้ังของราษฎรจ านวนแปรผันตามจ านวนประชากรแต่ละจังหวัด  ระหว่าง ๒๔ – ๔๘ คน     
มีวาระ ๔ ปี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบบริหารกิจการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกจากบรรดาสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้วยกันเอง นับได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกต้ังเป็นครั้งแรก 
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  ๔. อ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เน้นหนักที่การจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการพัฒนาสภาต าบลและ
ท้องถิ่นอ่ืน ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ร่วมกันท าหลายท้องถิ่น ส าหรับหน้าที่ตามกฎหมายเดิม
จะจ ากัดเฉพาะสภาต าบลเท่านั้น จากข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่พบว่าท้องถิ่น ต่างๆ มักไม่ให้
การยอมรับบทบาทของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เท่าที่ควร  ส่วนใหญ่เป็นเหตุเพราะผลทาง
การเมือง ประกอบกับความที่เป็นท้องถิ่นที่เพ่ิงปรับปรุงโฉมใหม่รวมทั้งฐานะการคลังไม่ดี ไม่สามารถ
สนับสนุนท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้ 
  ๕. รายได้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายใหม่ได้บัญญัติแหล่งที่มาของ
รายได้เพ่ิมขึ้นท านองเดียวกับ องค์การบริหารส่วนต าบล แต่ในทางปฏิบัติสถานะทางการคลังของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้หลายแห่งต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็น
เงินเดือน ค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ 
  ๖. บุคลากรประจ าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกว่าข้าราชการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เปลี่ยนจากเดิมที่เรียกว่าข้าราชการส่วนจังหวัด ตามกฎหมายนี้ยังเปิดโอกาสให้ยืม
ตัวบุคลากรส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและท้องถิ่นอ่ืนมาช่วยงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
การชั่วคราวได้อยู่แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการด าเนินการประการใด ขณะนี้ปลัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ได้รับการแต่งต้ังข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์ครบทุกแห่ง๔๒ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลัง
เงินก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และหน้าที่ความ
รับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระ หรือเป็นนโยบายซ่ึง
รัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด า เนินการ เช่น งาน
ทะเบียนที่ดิน การศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นด าเนินการมีข้อพิจารณาดังนี้ 
 ๑. เป็นงานที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เก่ียวกับการอ านวยความ
สะดวกในชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่การจัดท าถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะ     
การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น 
 ๒. เป็นงานที่เก่ียวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง 
 ๓ เป็นงานที่เก่ียวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส า คัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก 
เช่น การจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นต้น 
 ๔. เป็นงานที่เก่ียวกับพาณิชย์ท้องถิ่น เป็นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนด า เนินการเอง
อาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงจ าน า การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้โดยสามารถ
เรียกค่าบริการจากประชาชน๔๓ 

                                                 
 

๔๒ทิว าก ร  แ ก้ว มณี , อง ค์ก า รบ ริห า ร ส่ วน จั ง ห วัด , [อ อ น ไ ลน์ ].  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : 
http://www.oknation.net /blog/dhiwakorn/2011/09/13/entry-1 [๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 
 ๔๓ศักด์ิสุนทร ขาวลาจันทร, เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชาแนวคิดและทฤษฎีการปกครอง
ท้องถ่ิน, ๒๕๕๔), หน้า ๓, (อัดส าเนา).  

http://www.oknation.net/blog/dhiwakorn/2011/09/13/entry-1
http://www.oknation.net/
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 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาม พ.ร .บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๔๐ ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฝ่ายบริหาร) ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โครสร้าง
และองค์ประกอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่าย 
นิติบัญญัติ) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหาร) 
  ๑. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติบัญญัติ) ในจังหวัดหนึ่งให้มีสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอันประกอบด้วยสมาชิกซ่ึงราษฎร เลือกต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาจังหวัดส าหรับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเกณฑ์ตามจ านวน
ราษฎร แต่ละจังหวัดตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่ มีการเลือกต้ัง ดังนี้ 
 ก) จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได้ ๒๔ คน 
 ข) จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกได้ 
๓๐ คน 
 ค) จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกได้ 
๓๖ คน 
 ง) จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกได้  
๔๒ คน 
 จ) จังหวัดใดมีราษฎรเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ คนขึ้นไป มีสมาชิกได้ ๔๘ คน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ ๔ ปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเป็นประธานสภา ๑ คน และเป็นรองประธานสภา ๒ คน 
  ๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหาร) มาจากการเลือกต้ังของประชาชน
ในจังหวัดและนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจแต่งต้ังรองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามกฎหมายก าหนด ส าหรับรองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มาจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
 (ก) ในกรณีมีสมาชิก ๔๘ คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ๔ คน 

 (ข) ในกรณีมีสมาชิก ๓๖-๔๒ คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ๓ คน 
 (ค) ในกรณีมีสมาชิก ๒๔-๓๐ คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ๒ คน 

  ข้าราชการส่วนจังหวัด ส าหรับเจ้าหน้าที่อ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้แก่ 
ข้าราชการส่วนจังหวัดซ่ึงรับเงินเดือนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการส่วน
จังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและมีรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ปกครอง  บังคับบัญชารองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การบริหารงานจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ ส่วนอ านวยการดูแลกิจการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนแผนและงบประมาณรับผิดชอบเรื่องแผนและงบประมาณของ 
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ส่วนโยธารับผิดชอบทางด้านงานช่างและการก่อสร้างโครงกา ร
สาธารณูปโภค ส่วนการคลังดูแลด้านการเงินการคลังและการเบิกจ่ายเงิน ส่วน กิจการสภา องค์การ



๔๔ 
 

บริหารส่วนจังหวัด รับผิดชอบงานของสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงมีโครงสร้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐) ดังนี้ ๔๔ 
 สรุปว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจ บทบาทหน้าที่โดยตรงในการบริหารและ
พัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดนั้นๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดได้เข้ามามีส่ วนร่วมในการ
บริหารและพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซ่ึงเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีที่ว่า ด้วยการมี
ส่วนร่วม ฉะนั้น การบริหารและพัฒนาประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่กระทบต่อสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ย่อมที่จะมีสิทธ์ิในการก าหนดทางเลือกส าหรับการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้
ด้วยตนเองเพราะโครงการบางโครงการที่ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อ
ประชาชนก็ได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนได้เข้ามีส่วนในการ
ก าหนทิศทางการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. เทศบาล หมายถึง หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดต้ังขึ้นในเขตชุมชนที่มีความ
เจริญและใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก ซ่ึงหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช้ “เทศบาล” 
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน การปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ส าหรับ
สังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาต้ังแต่ พ.ศ. 
๒๔๗๖ ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๖ และ
ก าหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหารรูปหนึ่งของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และมีการตร า
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ขึ้น ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกว่าด้วยการจัด
ระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้มีการจัดต้ังเทศบาลเป็นครั้งแรก        
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ 
 หลักเกณฑ์การจัดต้ังเทศบาล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดต้ัง
ท้องถิ่นใดขึ้นเป็นเทศบาลไว้ ๓ ประการ ได้แก่ 
 ๑. จ านวนของประชากรในท้องถิ่นนั้น 
 ๒. ความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ตามที่
กฎหมายก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของท้องถิ่น 
 ๓. ความส าคัญทางการเมืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท้องถิ่นนั้นว่าจะ
สามารถพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น กฎหมายได้ก าหนดให้จัดต้ังเทศบาลขึ้นได้ ๓ ประเภท 
ดังนี้ 
 ๑. เทศบาลต าบล กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดต้ังเทศบาลต าบลไว้
อย่างกว้างๆ ดังนี้ 

                                                 
 

๔๔
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, โครงสร้าง/อ านาจหน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด , 

[ออ น ไ ลน์ ], แ ห ล่ ง ข้ อมู ล  :http://www.chainatpao.go.th/index.php?option=com_content&view 
=article&id=86&Itemid=27 [๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

http://www.chainatpao.go.th/index.php?option=com_content&view%20=article&id=86&Itemid
http://www.chainatpao.go.th/index.php?option=com_content&view%20=article&id=86&Itemid


๔๕ 
 

  ๑.๑ มีรา ยไ ด้จริ งโ ดยไ ม่ร วมเ งิน อุดหนุน ในปี งบประมา ณที่ผ่ านมา ต้ังแ ต่ 
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
  ๑.๒ มีประชากรต้ังแต่ ๗,๐๐๐ คนขึ้นไป 
  ๑.๓ ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่นนั้น 
 ส าหรับในกรณีที่มีความจ าเป็น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแก้ปัญหาชุมชน
แออัด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาท้องถิ่นหรือการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทยจะสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลเฉพาะแห่งได้ หรือกรณีที่
จังหวัดเห็นว่าสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลได้ ก็ให้จังหวัด
รายงานไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลได้ 
โ ดย ให้ จั งหวั ดชี้ แ จ ง เห ตุผลและควา มจ า เป็ น  พร้ อมทั้ งส่ งข้ อ มูลควา มเหมา ะสมไป ใ ห้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด้วย 
 ๒. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑ์การจัดต้ังดังนี้ 
  ๒.๑ ท้องที่ท่ีเป็นที่ต้ังศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้โดย
ไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบ 
  ๒.๒ ส่วนท้องที่ที่ มิใช่เป็นที่ ต้ังศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง     
ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑) เป็นท้องที่ท่ีมีพลเมืองต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ คนขึ้นไป 
  (๒) มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
  (๓) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

 ๓. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์การจัดต้ัง ดังนี้ 
  ๓.๑ เป็นท้องที่ท่ีมีพลเมืองต้ังแต่ ๕๐,๐๐๐ คน ขึ้นไป 
  ๓.๒ มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
  ๓.๓ มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนคร 
 โครงสร้างเทศบาล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น ๒ ส่วน 
คือ สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี 
 ส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าในเทศบาล จะมีโครงสร้างทางเจ้าหน้าที่ อีกส่วน
หนึ่งเรียกว่า พนักงานเทศบาล 
 ๑. สภาเทศบาล ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซ่ึงคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร
อันเป็นวิถีทางแห่งการถ่วงดุลอ านาจ ก าหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกต้ัง
โดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ ๕ ปี (ปัจจุบันมีการแก้ไข
ให้อยู่ในวาระคราวละ ๔ ปี) ทั้งนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ กับประเภทของ
เทศบาล ดังนี้ 
  ๑.๑ สภาเทศบาลต าบล มีสมาชิกทั้งหมด ๑๒ คน 
  ๑.๒ สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด ๑๘ คน 
  ๑.๓ สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด ๒๔ คน 



๔๖ 
 

 สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให้ผู้ว่าราชการ
แต่งต้ังมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ เรียก
ประชุมสภา เทศบาลครั้งแรกภายใน ๙๐ วัน นับแต่การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว ให้
สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอ่ืนนอกจากสมาชิกสภา
เทศบาลไม่ได้ ประธานสภามี หน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก 
 ๒. คณะเทศมนตรี ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ได้แก่ คณะเทศมนตรี ซ่ึงอ านาจ    
ในการบริหารงานอยู่ที่ คณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่สมาชิก
สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ ซ่ึงประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก ๒-๔ คน ตามฐานะ
เทศบาล คือ 
  ก. กรณีที่เป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ให้มีเทศมนตรีไ ด้ ๒ คน ซ่ึงเม่ือรวม
นายก เทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแล้ว มีจ านวน ๓ คน 
  ข. กรณีที่เป็นเทศบาลนคร ให้มีเทศมนตรีได้ ๔ คน ซ่ึงเม่ือรวมนายกเทศมนตรีเป็น
คณะเทศมนตรีแล้วมีจ านวน ๕ คน ส าหรับเทศบาลเมืองที่มีรายได้จากการจัดเก็บปีละ ๒๐ ล้านบาท
ขึ้นไป ให้มี เทศมนตรีเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน 
 ๓. พนักงานเทศบาล 
 พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ า
ส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้ ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
ใกล้ชิด เพราะหน้าที่ของเทศบาลนั้นต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนต้ังแต่เกิดจนตาย ทั้งในเรื่อง
งานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซ่ึง
นับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก ซ่ึงต่างกับคณะเทศมนตรีที่ว่าคณะ
เทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจในลักษณะของการ “ท าอะไร” ส่วนการ “ท าอย่างไร” ก็จะเป็น
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 
 การบริหารงานของเทศบาล 
 การบริหารงาน ประกอบด้วย คณะเทศมนตรี จะท าหน้าที่ เป็นผู้ก าหนดนโยบายแนว
ทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นได้ว่าหน้าที่ส าคัญในการวางแผนด าเนินงาน ก็คือคณะ
เทศมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมจัดท าให้เป็นไปตามแผนนั้น จึงเท่ากับว่าคณะเทศมนตรีรับผิดชอบ
ในด้านการวาง “นโยบาย” นั่นเอง เม่ือเปรียบเทียบกับการบริหารงานของรัฐบาลแล้ว คณะเทศมนตรี
ก็เช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรี ซ่ึงบริหารราชการด้านนโยบาย ส่วนงานประจ าทั้งหมดย่อมอยู่ ในความ
รับผิดชอบของปลัดเทศบาลหรือคล้ายกับปลัดกระทรวง ส าหรับสภาเทศบาล จะท าหน้าที่การตราเทศ
บัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งกับตัวบทกฎหมาย ซ่ึงใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล และตามที่กฎหมายบัญญัติและให้อ านาจไว้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าใน
กรณีหลังนี้กฎหมายได้ให้อ านาจแก่สภาเทศบาลมากในการวางนโยบายและการควบคุมกา ร
บริหารงานของคณะเทศมนตรี การใช้อ านาจที่นับว่าส าคัญที่สุดของสภาเทศบาลในกรณีนี้ คือ การ
พิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี นับว่าสภาเทศบาลได้ใช้อ านาจอย่างสูงสุดในการบริหาร 
และควบคุมคณะเทศมนตรี 
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๓. องค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล โดยปกติจะ
ประกอบด้วยหลายหมู่บ้าน หลายชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และมีชื่อและเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะ  
 
 
 ความหมายโดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล (องค์การบริหารส่วนต าบล) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับต าบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีพ้ืนที่เท่ากับต าบลแต่ละต าบล จัดต้ังมาจากสภา
ต าบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีจ านวนราษฎรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญเพ่ือดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ต าบล เขต องค์การบริหารส่วนต าบล แทน
รัฐบาลกลาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหน้าที่ อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีงบประมาณ 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง”  
 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มีสภาองค์การต าบล อยู่ในระดับสูงสุด เป็นผู้ก าหนดนโยบาย
และก ากับดูแลกรรมการบริหาร ของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นผู้ใช้อ านาจบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล และ มีพนักงานประจ าที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างานประจ าวัน
โดยมีปลัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่ง
ออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จ าเป็นตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ละแห่งเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอยู่  เช่น  ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง   
ส่วนสาธารณสุข ส่วนการศึกษา ส่วนการโยธา สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริ หารส่ วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น รูปแบบห นึ่ ง             
มีโครงสร้างเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบด้วยสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงมา
จากการเลือกต้ัง หมู่บ้านละ ๒ คน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี ๑ หมู่บ้าน ให้หมู่บ้านนั้น
เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๖ คน และในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 
๒ หมู่บ้าน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ ๓ คน 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีวาระ ๔ ปี นับแต่วันเลือกต้ัง และสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเม่ือ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเม่ือมีการยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
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 (๔) เป็นผู้ได้เสียในทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ตน
ด ารงต าแหน่ง หรือในกิจการที่กระท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล   
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเก่ียวกับคุณสมบัติผู้ มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๖) ไม่ได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านที่ตนได้รับเลือกต้ังเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๖ เดือน 
 (๗) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลท่ีสมควร 
 (๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมที่เ สื่อม
เสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เสื่อมเสีย 
 (๙) ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่ง  สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีประธานสภาและรองประธานสภา ๑ คน ซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล แล้วให้นายอ าเภอแต่งต้ังประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยที่ประธานและรองประธานสภาด ารงต าแหน่งจน
ครบอายุของสภาหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา ๔๙) 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ (มาตรา ๔๖) ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็น ไปตามนโยบายและแผนพัฒนา
ต าบลตาม (๑) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 (๔) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๕) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนนายกองค์การบริหารส่ วน
ต าบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
 (๖) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
สิทธิต้ังกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอัน
เก่ียวกับงานในหน้าที่ได้ 
 (๗) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเก่ียวกับการ
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติได้ 
 (๘) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการประชุม และด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ขณะที่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงาน ตามที่ประธานสภาองค์การ
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บริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ท า ในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานแทน ในการด าเนินการประชุม
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามสมัย
ประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม หากว่าไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เรียกประชุม ให้นายอ าเภอเป็นผู้เรียกประชุมพร้อมทั้งเป็นผู้
เปิดหรือปิดการประชุม 
 เม่ือต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลง  เพราะเหตุ
อ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทน
ต าแหน่งที่ว่างภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ ซ่ึงได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน (มาตรา ๕๑) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับเลือกต้ังจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ซ่ึงเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะด ารงต าแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ โดยที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการ การจัดการประชุม และงานที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผล
การเลือกต้ัง และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา ๑ คน และรองประธานสภา ๑ คน ซ่ึงประธานสภา
และรองประธานสภานี้จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 
 องค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 (๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล : ฝ่ายนิติบัญญัติ 
 (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : ฝ่ายบริหาร 
 (๓) พนักงานส่วนต าบล : ฝ่ายราชการประจ า 
 (๔) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมี
ส่วนรวมด าเนินการ 
 (๕) ฝ่ายก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล : นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ทั้ง ๕ ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการด าเนินงานตามกรอบอ านาจหน้าที่อย่างสมดุล องค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง 

 จากแนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้ องถิ่นผู้วิจัยสามารถประมวลเพ่ืองานวิจัย
เก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดระยอง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ทิวากร แก้วมณี, (๒๕๕๙, ออนไลน์) สาระส าคัญเก่ียวองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๒. เขต องค์การบริหารส่วนจังหวัด 



๕๐ 
 

๓. โครงสร้างการบริหาร 
๔. รายได้ 
๕. บุคลากรประจ า 
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ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศักด์ิสุนทร ขาวลาจันทร, (๒๕๕๔, หน้า ๓) หน้า ที่คว ามรับผิ ดชอบให้หน่ วยการปกครอง

ท้องถิ่นด าเนินการมีข้อพิจารณาดังนี้ 
เป็นงานที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
เป็นงานที่เก่ียวกับการป้องกันภัย 
เป็นงานที่เก่ียวกับสวัสดิการสังคม 
เป็นงานที่เก่ียวกับพาณิชย์ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, (๒๕๕๙, 
ออนไลน์) 

ข้าราชการส่วนจังหวัด ส าหรับเจ้าหน้าที่ อ่ืนของ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด นั้ น ไ ด้ แ ก่ 
ข้า ร า ชกา รส่ วนจั งหวัด ซ่ึ งรั บ เ งิน เ ดือนจ า ก
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

๒.๖ ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีการวิจัย 
 ผู้วิจัย ได้ศึกษา เก่ียว กับพ้ืนที่ข ององ ค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ในจังหวัดร ะยอง            

ซ่ึงประกอบด้วย (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.) (๒) เทศบาล มี ๓๐ แห่ง และ (๓) 
องค์การบริหารส่วนต าบล มี ๓๗ แห่ง รวมทั้งหมด ๖๘ แห่ง ซ่ึงมีประวัติความเป็นมา ดังนี้ 

 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง๔๕ เป็นการจัดรูปแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดซ่ึงเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและ
วิวัฒนาการมาตามล าดับ โดยจัดให้ มีสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ตามความใน
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้น มีลักษณะเป็นองค์การ
แทนประชาชน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือแนะน าแก่คณะกรรมการจังหวัด  ยังมิได้มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลที่แยกต่างหาก จากราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตาม
กฎหมาย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ขึ้นโดยมี
ความประสงค์ที่ จะแยกกฎหมา ยที่เก่ียวกับสภา จังหวัด ไว้โดย เฉพาะ ส าหรับสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติฯ นั้น ยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลง ฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม 
กล่าวคือสภาจังหวัดยังคงท าหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของคณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น จนกระทั้งได้มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ ซ่ึงก าหนดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบบริหารราชการในส่วนจังหวัด ของ
กระทรวง ทบวงกรมต่างๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิม โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฯ นี้  ท า
ให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภา ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด  แต่เนื่องจากบทบาทและการ
ด าเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา ซ่ึงคอยให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการปฏิบั ติงานของ
                                                 
 ๔๕ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดระยอง , องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน,  [ออนไลน์] . 
แหล่งข้อมูล : http ://www.baanjomyut.com/76province/east/rayong/history.html. [๒๗ ส.ค.๒๕๕๙]. 



๕๒ 
 

จังหวัดไม่สู้จะได้ผลตามความมุ่งหมายเท่าใดนัก จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภา
จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น  ในปี พ.ศ. 
๒๔๙๘ อันมีผลให้เกิด “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ขึ้น ตามภูมิภาคต่อมา ได้มีการประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น
รูปหนึ่งเม่ือสภาจังหวัดแปรสภาพมาเป็นสภาการปกครองท้องถิ่น  จึงมีบทบาทและอ านาจหน้าที่
เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจอ านาจหน้าที่และบทบาทของสภาจังหวัด
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงขอแบ่งระยะวิวัฒนาการของสภาจังหวัดออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
 ๑. ในอดีต นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่ได้มีการจัดต้ังสภาจังหวัดขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ซ่ึงนับเป็นต้นก าเนิด และรากฐานของการพัฒนาที่ท าให้ให้มีหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นในรูปองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๘ นั้น อาจกล่าวโดยสรุปถึง
ฐานะอ านาจหน้าที่ บทบาทของสภาจังหวัด ได้ว่า มิได้มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น และเป็น
นิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการ บริหารส่วนภูมิภาคตามกฎหมาย  เป็นเพียงองค์กรตัวแทน
ประชาชนรูปแบบหนึ่งที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่จังหวัด ซ่ึงพระราชบัญญัติบริหารราชการ
แห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๖ ก าหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
อ านาจการบริหารงานในจังหวัดอยู่ภายใต้การด าเนินงาน ของคณะกรรมการจังหวัดซ่ึง มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานสภาจังหวัด จึงมีบทบาทเป็นเพียงที่ปรึกษาเก่ียวกับกิจการของสภาจังหวัด        
แก่คณะกรรมการจังหวัด และคณะกรรมการจังหวัดไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเสมอไป กระทั่งในปี พ.ศ. 
๒๔๙๕ ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนแผ่นดิน ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สภาจังหวัด เปลี่ยนบทบาทจากสภาที่ปรึกษา ของกรรมการจังหวัด มาเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่า 
ราชการจังหวัด ส าหรับอ านาจหน้าที่ของสภาจังหวัดพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ มาตรา 
๒๕ ได้ก าหนดให้สภาจังหวัดมีอ านาจหน้าที่  
 ๒. การจัดต้ังและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปัจจุบันเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบราชการส่วน จังหวัดพ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงเป็นหน่วยราชการ 
บริหารส่วนท้องถิ่น ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม การสาธารณูปการ การป้องกันโรคการ
บ าบัดโรคและการจัดต้ังและบ ารุงสถานพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยัง
อาจท ากิจการซ่ึงอยู่นอกเขต เม่ือกิจการนั้นจ าเป็นต้องท า  และเป็นการเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมที่ 
ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน โดยได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการ
สุข าภิ บา ล สภา จังหวั ด หรื อ สภาต าบลที่ เก่ี ย วข้ อง  และไ ด้รั บอนุมั ติจ ากรั ฐมนตรีว่ ากา ร
กระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย 
 ๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ โดยใช้
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บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เป็นต้นมา พระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นกฎหมายที่กล่าวถึง
ระเบียบวิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น แทนที่องค์การบริหารส่วนบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ส าหรับเหตุผลของการใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  อาจพิจารณาได้จาก
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติซ่ึงระบุ ว่า “โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่จั ดต้ังขึ้นตา ม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดพ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่
รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาล และเทศบาล เม่ือได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้  สมควรปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกัน และปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวั ด           
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น”  
 ประวัติเทศบาลนครระยอง๔๖ 

 การที่จะกล่าวถึงประวัติย่อของเทศบาลนครระยองว่าเป็นอย่างไรนั้น เป็นการสมควรที่
จะได้ทราบถึงความเป็นมาด้ังเดิมก่อนที่จะจัดต้ังเทศบาลขึ้น กล่าวคือ  นับต้ังแต่ปี ๒๔๖๐ ได้มีพระ
บรมราชโองการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ตามหัวเมือง รศ.๑๒๗ ขึ้น ในท้องที่
ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมืองระยอง มีฐานะเป็ นสุขาภิบาลเมืองระยอง มีเขตตามที่ก าหนดไว้            
ในประกาศพระบรมราชโองการจัดต้ังนั้น ส าหรับการสุขาภิบาลได้ด าเนินกิจการมาได้จนถึงปี พ.ศ.
๒๔๖๓ ได้เกิดอัคคีภัยอย่างใหญ่หลวงไหม้ตลาด อันเป็นย่านชุมชน ในเขตสุขาภิบาลแทบทั้งหมด เป็น
เหตุให้ประชาชนต้องอดอยากยากเข็ญแทบสิ้น เนื้อประดาตัว ทางราชการจึง ได้ระงับการใช้
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลไว้ชั่วคราว ต่อมาเม่ือประชาชนได้ก่อสร้างบ้านเรือนหนาแน่นขึ้นมาก
พอที่จัดการสุขาภิบาล เพ่ือทะนุบ ารุงความสุขของประชาชนสืบต่อไปได้ อีก จึงได้มีประกาศให้ใช้
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลต่อไปใหม่ การสุขาภิบาลก็ได้ท าความเจริญให้แก่ท้องถิ่นมาเป็น
ล าดับ จวบจนกระทั่งรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องถิ่นอันเป็นสุขาภิบาลเมือง
ระยองขึ้นเป็นเทศบาลเมืองระยอง โดยถือเขตสุขาภิบาลเดิมเป็นเขตเทศบาล ปรากฏตามราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๕๖ หน้า ๑๗๑๘ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๘ นับแต่นั้นเป็นต้นมา เทศบาล
เมืองระยอง ก็ได้ท าความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่นมาเป็นล าดับโดยรวดเร็ว  สมควรที่จะขยายเขต
เทศบาลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือบ ารุงความสุขความเจริญของประชาชนให้กว้างขวางออกไป รัฐบาล
จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองระยองขึ้น เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙ 
ปรากฏตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๙ โดยขยายเขต
เทศบาลเมืองระยองไปหมู่บ้านปากคลองและปากน้ าต าบลปากน้ า และหมู่บ้านเชิงเนิน ต าบลเชิงเนิน

                                                 
 ๔๖ส านักงานเทศบาลนครระยอง , งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ ,  [ออนไลน์ ]. แหล่ง ท่ีมา : 
http://www.rayongcity.go.th/index.php/, [๙ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
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บางส่วนที่มีเขตติดต่อกับเขตเทศบาลเดิมและมีประชาชนต้ังบ้านเรือนอยู่ เป็ นปึกแผ่นแน่นหนา      
เป็นครั้งที่สอง รวมเป็นเนื้อที่ ๔.๓๕๖ ตารางกิโลเมตร 
 ในสมัยที่เริ่มต้ังเทศบาลครั้งแรก ทางเทศบาลต้องอาศัยห้องท างานของผู้ตรวจการ
เทศบาล ซ่ึงอยู่รวมกันที่ศาลากลางจังหวัด จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงได้ย้ายไปเช่าที่ ดินและอาคารของ
เอกชนเป็นส านักงานขึ้น ในย่านชุมนุมชน ณ ถนนชุมพล ต่อมาปีพ.ศ. ๒๔๘๕ จึงได้ซ้ือที่ ดิน และ
อาคารดังกล่าวขึ้นเป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาล 
 ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๗ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้น คือ นายส่ง เหล่าสุนทร    
เห็นว่าส านักงานเทศบาลหลังเก่าอยู่ในที่ชุมนุมชนแออัด เป็นการไม่ปลอดภัยเม่ือเกิดอัคคีภั ยขึ้น จึงได้
แนะน าให้หาที่ต้ังส านักงานใหม่ และได้ตกลงซ้ือที่ของนางช่วง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตรงข้ามกับศาลา
กลางจังหวัด เป็นจ านวนเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ไว้ ต่อมาคณะเทศมนตรีในสมัยนั้นเห็นว่าสถานที่เดิมคับ
แคบแออัดไม่ปลอดภัยเม่ือเวลาเกิดอัคคีภัย และเวลาฝนตกหนักน้ าท่วมพ้ืนชั้นล่างของส านักงาน และ
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้สั่งให้ย้ายส านักงานเทศบาลมาท างานชั่วคราวท่ีกองอาสารักษาดินแดน
ในสวนศรีเมือง และได้ท าการประมูลถมที่ๆ ทางเทศบาลจัดซ้ือไว้ปลูกส านักงาน และได้เปิดให้มีการ
ประมูลที่ดินในบริเวณส านักงานหลังเก่า เพ่ือปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้น และได้น าเงินกินเปล่านั้นมา
ปลูกส านักงานหลังใหม่ ผลการประมูลปรากฏว่ามีผู้ เสนอให้ราคากินเปล่าที่ ดินบริเวณดังกล่าวถึง 
๖๕๐,๐๐๐ บาท จึงได้เปิดประมูลสร้างส านักงานหลังใหม่ขึ้นตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ 
เทศบาล เป็นแบบทรงไทย โดยดัดแปลงขยายช่วงเสามุกตรงบันไดให้กว้าง และท ากันสาดด้านหน้า
ส าหรับจอดพักรถและปรับปรุงภายในส านักงานให้ดีขึ้น ผลการประมูลการก่อสร้างเทศบาลสิ้นเงิน 
๖๐๐,๐๐๐ บาท และสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๐๗ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสมัยของนายเฉลา วิริยะพงษ์ เป็นนายกเทศมนตรี  ได้มี พระ
ราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองระยอง ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๙๖ ตอนที่ 
๒๒๑ ลงวันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๒ โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากท้องที่นอกเขตเทศบาลเมืองระยอง     
ได้เจริญขึ้นและมีชุมนุมชนอยู่หนาแน่น สมควรขยายเขตเทศบาลเมืองระยอง เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารกิจการและการทะนุบ ารุงท้องถิ่นต่อไป รวมเนื้อที่ ๑๖.๙๕ ตารางกิโลเมตร เทศบาลได้ใช้
ส านักงานหลังนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานตลอดมา และได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างครั้งใหญ่     
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.๒๕๓๙ ในสมัยนายเฉลา วิริยะพงษ์ เป็นนายกเทศมตรี โดยได้
ย้ายเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่ศาลาประชาคมจังหวัดระยอง และสนามแบดมินตันหลังส านักงานเป็น
การชั่วคราว แม้ว่าเทศบาลจะได้ท าการปรับปรุงส านักงานครั้งใหญ่แต่ก็มิได้ขยายตัวอาคารส านักงาน    
ท าให้เริ่มคับแคบ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับมีประชาชนมารับบริการเพ่ิมมากขึ้ น และมี
ความเจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ 
 จนกระทั่ง  ปี พ .ศ .  ๒๕๔๒ ได้ มีพร ะรา ชกฤษฎี กาจั ด ต้ัง เทศบาลนคร ร ะยอง              
โดยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองระยอง เป็นเทศบาลนครระยอง เนื่องจากเทศบาลเมืองระยอง     
มีสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้น ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๐ ก ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ เป็นต้นไป โดยมีพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองระยองเดิม คือ ๑๖.๙๕ ตารางกิโลเมตร 
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 ส าหรับตัวอาคารส านักงานเทศบาลก็เริ่มทรุดโทรมและคับแคบมากยิ่งขึ้น แ ต่ก็ยังคงใช้
ปฏิบัติงานจนถึงสิ้นปีพ.ศ.๒๕๕๑ ก่อนหน้านั้นประมาณปี ๒๕๔๙ เทศบาลมีโครงการก่อสร้าง
ส านักงานเทศบาลหลังใหม่ ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ช ารุดทรุดโทรม จึงได้ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองขอใช้พ้ืนที่ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับส านักงานเทศบาล เพ่ือเป็น
สถานที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และได้
ย้ายไปปฏิบัติงานที่ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ 
 คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง น าโดยนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนคร
ระยอง ได้หารือกันแล้วเห็นควรชะลอโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลไว้ก่อน เนื่อง จาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าในช่วงปี ๒๕๕๑ ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ า วัสดุเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้นมาก จึงเห็นสมควรยกเลิกโครงการก่อสร้างซ่ึงต้องใช้
งบประมาณสูงถึง ๑๔๕ ล้านบาท เพ่ือน าเงินไปพัฒนาท้องถิ่น และบรรเทาความเ ดือดร้อนของ
ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ขอใช้อาคารศาลา
กลางจังหวัดระยอง (หลังเดิม) เพ่ือเป็นที่ ต้ังอาคารส านักงานเทศบา ลนครระยองอย่างถาวร             
ซ่ึงคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท างานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานคร และเมืองหลัก 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีมติเห็นชอ บ เม่ือวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามหนังสือ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง ที่ กค ๐๓๐๗.๑๑ / ๑๗๔๔ ลงวันที่ 
๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ และอนุญาตให้เทศบาลนครระยอง ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  รย.
๒๒๒ (บางส่วน) ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ ๕-๒-๕๕ ไร่ บริเวณอาคาร
ศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเดิม) และอาคารศาลาประชาคม เพ่ือเป็นที่ ต้ังส านักงานเทศบาลนคร
ระยอง และเป็นศูนย์นันทนาการ ตามหนังสือ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง ที่ กค๐๓๐๗.๑๑/๓๘๕ 
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองจึงได้ท าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาล
นครระยอง เพ่ือขอรับความเห็นชอบ ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซ่ึงสภาเทศบาลนครระยองได้มีมติเห็นชอบ และเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอนุมติ เทศบาลนครระยองจึงได้ใช้อาคารศาลากลางจังหวัดระยอง       
(หลังเดิม) เป็นอาคารส านักงานเทศบาลนครระยองมาต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา และ
ได้ท าการรื้อถอนอาคารส านักงานเทศบาลหลังเดิม เพ่ือสร้างเป็นคลินิกอบอุ่นเทศบาลนครระยองดังที่
เห็นอยู่ในปัจจุบันการบูรณาการความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต เป็นการบูรณาการ ๒ โครงการ 
ได้แก่ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และโครงการฝึกอบรมและ
สัมมนา ให้กับผู้น าชุมชนหรือผู้มีอาชีพขาย หรือผู้มีอาชีพรับจ้าง เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้า
ร่วมด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐประกอบกับบูรณาการกิจกรรมการสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริต  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด มีการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
ดังนี้ 

๑) การบูรณาการความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตระหว่าง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการรักษาวินัย ส าหรับผู้บริหาร สมาชิก อปท. และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ระยอง และโครงการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับผู้น าชุมชนหรือผู้ มีอาชีพขาย หรือผู้ มีอาชีพรับจ้าง 
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการเข้าร่วมด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการจัดอันดับคอร์รัปชั่นโลก เม่ือปี 2557 ประเทศไทยอยู่ล า ดับที่ 85 จาก 

175 ประเทศ โดยได้คะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100  คะแนน และเป็นล าดับที่ 3         
ในภูมิภาคอาเซียน ได้ 35 คะแนน ส าหรับปี 2558  ประเทศไทยได้ล าดับที่ 76 จากประเทศ
ทั้งหมด 168 ประเทศ คะแนนความโปร่งใสอยู่ที่ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และอยู่
ในล าดับ 3 ของภูมิภาคอาเซียน คะแนนความโปร่งใส 38 คะแนน (ค่าคะแนน  0 เท่ากับคอร์รัปชั่น
มากที่สุด, 100 เท่ากับคอร์รัปชั่นน้อยที่สุด) (ข้อมูลจากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ Transparency 
International) ซ่ึงการที่ประเทศไทยมีอันดับ ความโปร่งใสดีขึ้น ก็เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล และ
คณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ให้ความส าคัญและเห็นว่าหา กให้กา รทุจ ร ิต
คอร์รัปชั่นขยายวงกว้างออกไปโดยไม่กระท ากา ร ใดๆ จ ะส่งผล เสีย ต่อประเทศชาติได้ และ
ต้องเปลี่ยนทัศนคติที่ยอมรับคนโกงให้มาร่วมกันต่อต้าน และไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ พร้อมกับมี
การกลั่นกรอง ตรวจสอบผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และผู้ที่ เก่ียวข้องทุกระดับชั้น ให้
ท างานด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยใช้ CPI (Corruption Perception Index) ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่น มาเป็น
สิ่งกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักต่ืนตัวและเล็งเห็นผลเสียหายต่อระบบต่าง ๆ ของประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการคอร์รัปชั่นให้ได้ผล
อย่างยั่งยืน (Permanently) ทุกคนในสังคมต้องมีค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างการรับรู้ ค่านิยมต้ังแต่วัยเด็ก 
และสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน องค์กรทุกแห่ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนต้องยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติ การขยายผลในองค์ความรู้ การรวมกลุ่มสร้างภาคีเครือข่ายการ
เฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จะท าให้การทุจริตคอร์รัปชั่นลดลงได้ และหากด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องมีความคาดหวังว่าสถานการณ์การทุจริตคงจะลดลงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

การบูรณาการความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต เป็นการบูรณาการ 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และโครงการฝึกอบรมและสัมมนา ให้กับ
ผู้น าชุมชนหรือผู้มีอาชีพขาย หรือผู้มีอาชีพรับจ้าง เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับบูรณาการกิจกรรมการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต 
จ านวน 9 กิจกรรม ได้แก่ 

- โครงการอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้ตระหนักในเรื่อง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- กิจกร รมกา รจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการเ ก่ียวกับกา รขัดกัน แห่ ง
ผลประโยชน์ 
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- กิจกรรมการจัดท าค าปฏิญาณตามค ารับรองปฏิบัติราชการเก่ียวกับการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หลังจากการจัดท าบันทึกข้อตกลง 

- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

- โครงการ MOU เครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาชน อบรม ป.ป.ช.น้อยต้านคนโกง 
- โครงการภาคีเครือข่าย ร่วมใจป้องกันการทุจริต 
- กิจกรรมการเฝ้าระวังคอร์รัปชั่นภาคประชาชน 
- โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- โครงการขยายแนวร่วมเครือข่ายป้องกันการทุจริต 
การบูรณาการ 2 โครงการและ 9 กิจกรรมเข้าด้วยกันเพ่ือเกิดการรวมกลุ่ม แลกเปลี่ยน

เรียนรู้   ซ่ึงกันและกัน และสานพลังสามัคคีของผู้ที่มีแนวคิดอุดมการณ์และจุดมุ่งหมายเดียวกัน ความ
ตระหนักในเรื่องดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ก าหนดเป็นวาระแห่งองค์ การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการบริหารงาน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ
จังหวัดระยอง มุ่งขยายแนวร่วม ในการรวมพลังป้องกันการทุจริต และจัดแสดงผลงานรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2558 เพ่ือเชิญชวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยองและภาคประชาชนเข้าร่วม เป็นภาคีเครือข่ายตามแผนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2559 – 2561) 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้าราชการและ

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้าราชการและ

บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย กฎและระเบียบที่
เก่ียวข้องและให้ความส าคัญในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

2.4 เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตรวจสอบการทุจริต 
2.5 เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 
2.6 เพ่ือเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง และภาคประชาชนเข้า

ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกันการทุจริต 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 7 คน 
3.2 ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 28 คน 
3.3 ข้าราชการประจ า และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่เก่ียวข้อง

กับการจัดซ้ือ-จัดจ้าง การจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืน การจัดท างบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การจัดท า
บัญชี และการตรวจสอบภายใน จ านวน 300 คน 
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3.4 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง แห่งละ 1 คน จ านวน 6๘ คน 
3.5 ผู้น าชุมชน ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จ านวน 268 คน 
3.6 เจ้าหน้าที่โครงการ ผู้ประสานโครงการ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ เก่ียวข้อง จ านวน 

48 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 718 คน 
 4. สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

5.  วิธีด าเนินการ 
5.1  จัดอบรมให้ความรู้ ได้แก่ 

- ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ 
- ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง 
- ด้านการเฝ้าระวังและสร้าง/ขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 5.2 จัดกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
 5.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการ
ทุจริต พ.ศ.2558 
 5.4 ลงนามในอนุสัญญา และให้สัตยาบันการป้องกันการทุจริต 
 5.5 ลงนามจัดต้ังเครือข่ายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ระยอง 
 5.6 ลงนามเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการคอรัปชั่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดอบรมวันที่ 13 กันยายน 2559 จ านวน 1 วัน เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรม
โกลเด้น ซิต้ี ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๗.1 ผลผลิต (Output) 
  ๗.1.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้าราชการและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้น าชุมชน ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ มีอาชีพ
รับจ้าง ที่เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๗.1.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้าราชการและบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้น าชุมชน ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ มีอาชีพ
รับจ้าง ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฎและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ๗.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
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 ๗.2.1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้าราชการและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เกิดจิตส านึกและน าความรู้ที่ได้รับไปยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย สร้างความเชื่อม่ันและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประชาชน 
 ๗.2.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ข้าราชการและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้น าชุมชน ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ มีอาชีพ
รับจ้าง ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพ่ิมช่องทางการตรวจสอบ
และแจ้งเบาะแสการทุจริต  

 ๒) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยส าหรับบุคลากรองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดระยอง (อบรมหลักสูตร การด าเนินการทางวินัย) 

๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ก าหนดให้
นายก-องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ใช้อ านาจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นข้าราชการใน
ต าแหน่งใดขององค์การ-บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ใช้อ านาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ โดยมี
คณะกรรมการข้าราชการองค์การ-บริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรก ากับให้ความเห็นชอบการใช้อ านาจดังกล่าว 
ซ่ึงการใช้อ านาจการบริหารงานบุคคลในส่วนการด าเนินการทางวินัยนั้น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในข้อ ๒๐ 
แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่ท่ีจะต้องส่งเสริมและดูแลระมัดระวังให้ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย และด าเนินการทางวินัย
แก่ผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง จึงก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ 
หากละเลยให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระท าผิดทางวินัยด้วย 
 การด าเนินการทางวินัยนั้นมีความสลับซับซ้อน และมีกระบวนการในการพิสูจน์ความผิดหลาย
ขั้นตอน จากสถิติการรับรายงานเม่ือพบมูลกรณีกระท าความผิดทางวินัย เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ของฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม พบว่า หลายครั้งที่พยานหลักฐานไม่เพียงพอ หรือการสอบ
ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นไม่ได้ความชัดเจนพอที่จะชี้ มูลได้ว่ามีการกระท าผิดวินัยจริง อันเนื่องมาจาก
ผู้บังคับบัญชาไม่ทราบหลักการด าเนินการทางวินัย ซ่ึงหากได้รับการอบรมและมีความรู้ในเรื่องการด าเนินการ
ทางวินัย ย่อมส่งผลให้การวินิจฉัยการกระท าผิดทางวินัยได้รับความเป็นธรรม และมีกระบวนการทางวินัยที่
ถูกต้อง ไม่เกิดประเด็นการร้องเรียนเก่ียวกับการพิจารณาและการใช้มาตรการทางวินัย 

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพ่ือให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัย 
 ๒.๒ เพ่ือให้ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการลงโทษ 
 ๒.๓ เพ่ือลดปริมาณการกระท าความผิดทางวินัย 
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 ๓. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๓.๑ ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน ๖๑ คน ได้แก่ 
 ๓.๑.๑ ข้าราชการสายงานบริหาร ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ปลัด-องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย 
 ๓.๑.๒ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๓.๑.๓ ข้าราชการสายงานปฏิบัติ ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๖ ขึ้นไป 
 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน ๑๔ คน รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน 

๔. สถานท่ีด าเนินการ 
 อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ เชิญผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ กรมการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือผู้แทน เป็นวิทยากร  
 ๕.๒ จัดท าหนังสือประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการอบรม และผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้ต่อไป 
 ๕.๓ เตรียมและตกแต่งสถานที่จัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
รักษาวินัยส าหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบรมหลักสูตร การด าเนินการทางวินัย) 
 ๕.๔ วิธีการอบรมใช้การบรรยายเนื้อหาการบรรยาย  
 ๕.๕ สรุปผลและรายงานผล 
 ๕.๖ ติดตามและประเมินผล ๑ ปี 

 ๓) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยส าหรับบุคลากรองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดระยอง (อบรมหลักธรรมในการท างาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รุ่นท่ี ๑)  

๑. หลักการและเหตุผล 
 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (Corruption Perceptions Index 2014) 
ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่ล าดับที่ ๘๕ จากทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๑๒ จาก ๒๘ 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท าให้เกิดการต่ืนตัวท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการต่อต้านการทุจริต 
อีกทั้งคนไทยจ านวนมากได้แสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ภาครัฐมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในทางลบ ประชาชนมองเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
หน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่รัฐด าเนินการโดยไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตาม
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กระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการและขั้นตอนการให้บริการ การเลือกปฏิบัติเม่ือได้รับการ
เสนอเง่ือนไขพิเศษหรือการจูงใจ รวมถึงการจัดหา-เงินเพ่ิมพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค และสิ่งบันเทิง
ต่างๆ ไปจนถึงสิ่งอ านวยความสะดวกจากผู้มาติดต่องาน ส่วนมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการทุจริตคอร์รปัชั่น
ภายในองค์กรนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการปฏิบัติงาน เก่ียวกับ  การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาเป็นเวลายาวนาน 
ต้องยอมรับว่า ตัวแปรที่ส าคัญคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการ
ท างาน ใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในทางที่มิชอบ ไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จะส่งผล
กระทบต่อประสิทธิผลและคุณภาพของงาน ตลอดจนก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาประชาชน  และ
ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวมของประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นก าลังขับเคลื่อน
องค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซ่ึงการมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพนั้น นอกจากมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรมประกอบด้วย เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ต้องการ
เพ่ิมระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ให้สูงขึ้นให้ได้ระดับ 
๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงเห็น
ควรด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ทัศนคติ แนวความคิด ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน น าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ของ
งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จึงด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยส าหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

๒. วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพ่ือปรับพฤติกรรม ทัศนคติ แนวความคิด ของข้าราชการ ปลูกจิตส านึกต่อต้าน
การทุจริต 
 ๒.๒ เพ่ือให้ข้าราชการใช้หลักธรรม และหลักคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นแนวปฏิบัติ 
 ๒.๓ เพ่ือเผยแพร่หลักธรรมค าสอน และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๓.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน ๖๐ คน  
 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้แทน   
คณะผู้บริหาร วิทยากร และเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม จ านวน ๑๕ 
คน รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน 
 



๖๒ 
 

 ๔. สถานท่ีด าเนินการ 
  ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 

 ๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ เชิญชวนข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเข้ารับการอบรมและ
สรุปรายชื่อ ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ  
 ๕.๒ ประสานงานกับทางวัดลุ่มมหาชัยชุมพล (วัดอารามหลวง) เพ่ือขอใช้สถานที่จัดการ
อบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยส าหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง (อบรมหลักธรรมในการท างาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑) 
 ๕.๓ วิธีการอบรมใช้การบรรยายเนื้อหาการบรรยาย  
 ๕.๔ สรุปผลและรายงานผล 
 ๕.๕ ติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นงานวิจัยที่ เก่ียวกับ
การส่งเสริมจริยธรรม โดยได้สรุปและน าเสนองานวิจัยที่เก่ียวข้องไว้ดังนี้ 

 ๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม  
  งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองท้องถิ่น       

ในปัจจุบันมีค่อนข้างมาก เพราะการกระจายอ านาจลงไปท้องถิ่น มีผลท าให้นักวิจัยได้หันความสนใจ
ไปสู่การบริหารท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้เกิดองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเป็นการ
เสนอแนะแนวทางการบริหาร ให้กับผู้น าท้องถิ่นได้น าความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้มากขึ้น  ซ่ึงทางผู้วิจัยจะ
น าเสนองานวิจัยที่เก่ียวข้องไว้ดังนี้ 

 จิดาภา เร่งมีศรีสุข๔๗ ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง” ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. สภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( X = ๓.๔๗) อยู่ในระดับปานกลาง องค์การ

                                                 
 

๔๗จิดาภา เร่งมีศรีสุข, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินใน
เขตภาคกลาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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บริหารส่วนต าบลขนาดกลางมีค่าเฉลี่ย ( X = ๓.๕๒) อยู่ในระดับมาก และองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ย ( X = ๓.๕๐) อยู่ในระดับปานกลาง  

 ๒. รู ปแบบจริ ยธรรมา ภิบ า ลขององ ค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ใน เขตภาคกลา ง  
ประกอบด้วยคุณลักษณะหลักธรรมาภิบาล ๓ ด้าน เพ่ือการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน ท าให้เกิดรูปแบบเชิงบูรณาการ
ของจริยธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใสในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน รูปแบบเชิง
บูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านความรับผิดชอบในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน 
และรูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมในงานบริหา ร งานบริการ และ
งานสนับสนุน 

 ๓. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตภาคกลางมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ คือ “จริยธรรมาภิบาลงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
พัฒนางานคุณภาพ สร้างสังคมคุณธรรม” พันธกิจ คือ การเสริมหนุนกิจการขององค์กรทุกมิติงานให้
มีจริยธรรมาภิบาลสูงขึ้น สร้างเสริมความรู้และทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  รับผิดชอบ
ในการก ากับดูแลพฤติกรรมการท างานของบุคลากรให้มีธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและ
จิตส านึกธรรมาภิบาล ให้เกิดกับบุคลากรทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บริการต่อประชาชนโดย
องค์กรที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ เพ่ือให้ระบบการบริหารงานที่มีความเป็น
ธรรมาภิบาล ด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ระบบการ
บริการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นธรรมาภิบาลด้วยหลักการความโปร่งใส  หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วม และเพ่ือให้ระบบงานการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็นธรรมาภิบาลด้วยหลักการความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วน
ร่วม กระบวนการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ควรมีการก าหนด กลยุทธ์
เพ่ือการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดเป็นองค์กรที่มีความเป็น จริยธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  กล
ยุทธ์การสร้างความโปร่งใสงานบริหาร กลยุทธ์การสร้างความโปร่งใสการบริการประชาชน  กลยุทธ์
การสร้างความโปร่งใสในงานสนับสนุน กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในงานบริหาร กลยุทธ์การสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริการประชาชน กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน กลยุทธ์การ
สร้างความรับผิดชอบในงานบริหาร กลยุทธ์การสร้างความรับผิดชอบในการบริการประชาชน และกล
ยุทธ์การสร้างความรับผิดชอบในงานสนับสนุน 

จักรวาล สุขไมตรี ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธ
จริยธรรมระดับอุดมศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า  

(๑) แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรมที่เหมาะสมส าหรับ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  พบว่า ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้มีความเจริญขึ้นทั้งในเรื่อง
ของความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อในการพัฒนาตนเอง องค์การ 
สังคม ซ่ึงกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให้มนุษย์มีการพัฒนาตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ให้การศึกษา ให้การฝึกอบรม และให้การพัฒนา  อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณา 
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ถึงแรงจูงใจภายในตัวของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ ซ่ึงแรงจูงใจที่สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด 
การพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ ดีงาม ถูกต้อง มีอยู่  ๕ ประการ คือ 
๑ การศึกษา๒ ครอบครัว ๓ การให้รางวัล ๔ ค่านิยม และ ๕ ความเชื่อทางศาสนา  แต่กระนั้นก็ตาม
สภาพแวดล้อมรอบตัวของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สื่อ ต่างๆ ก็มีผล 
อย่างมากต่อแรงจูงใจของนักศึกษาเช่นกัน ๒ ) พ้ืนฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มี
ความแตกต่างกันย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ซ่ึงมีอยู่  ๔ ประการ คือ 
๑ ครอบครั ว ๒ สถาบั นกา รศึกษา  ๓ กลุ่ม เพ่ือน และ ๔ สภาพแวดล้อมรอบ ตัวนักศึกษา 
๓) หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักให้มนุษย์มีวิถีทางในการด าเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติในสิ่ง  
ที่ถูกต้อง มีจริยธรรมที่ดีงาม โดยหลักธรรมที่มีความสอดคล้องกับจริยธรรมในการพัฒนานักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา คือ หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ เพราะเป็นหลักธรรมที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต ถ้าประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ ดีก็จะเกิดสิ่งที่ ดี คือ  ๑ กายสุจริต ๓ ได้แก่ไม่ท าให้ชีวิตสัตว์ตกล่วง ไม่ลักทรัพย์ 
ไม่ประพฤติผิดในกาม ๒ วจีสุจริต ๔ ได้แก่ เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียด  เว้นจาก 
การพูดค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และ ๓ มโนสุจริต ๓ ได้แก่ไม่โลภอยากได้ของคนอ่ืน  ไม่คิด
อาฆาตพยาบาทปองร้าย มีปัญญาอันเห็นชอบ เข้าใจอันถูกต้องที่ท าให้เกิดการกระท าอันถูกต้อง 
 (๒)  สภา พปัญหาและอุปสร รคการด า เนิน กา ร ด้านจ ริ ย ธร รมของนั ก ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พบว่า เกิดจากตัวของนักศึกษาเป็นส าคัญ ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ด้าน คือ 
๑) ปัญหาด้านจริยธรรมทางกาย ซ่ึงเป็นปัญหาที่เก่ียวกับการประพฤติ การปฏิบัติ การแสดงออกด้วย
การกระท าที่สามารถพบเห็นได้อย่างชัดแจ้ง ขาดการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนการปฏิบัติ  
๒) ปัญหาด้านจริยธรรมทางวาจา เป็นปัญหาที่เก่ียวกับการใช้ค าพูดในการสื่อสาร หรือการใช้วาจา  
ในการด าเนินชีวิต โดยขาดการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะพูดหรือใช้วาจา และ ๓) ปัญหา
ด้านจริยธรรมทางใจ เป็นปัญหาที่เก่ียวกับการใช้ความคิดให้รู้ว่าสิ่งใดถูกต้อง ควรกระท า หรือสิ่งใดไม่
ถูกต้องไม่ควรกระท า 
 (๓) รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา โดยน า
หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ มาปรับประยุกต์ใช้ สามารถ แบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบด้านการให้
การศึกษา โดยจัดการศึกษา จัดการ เรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาระดับ อุดมศึกษามีความรู้  
ความเข้ าใจพ้ืนฐาน ในแนวทางประพฤติปฏิ บัติ ในสิ่งที่ถู กต้อง ดีงาม เช่น  การสัง เกตจ า ก  
สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิตและน าหลักธรรม 
ทางพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ๒) รูปแบบด้านการฝึกอบรม
สั่งสอน โดยฝึกอบรมจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยให้มีความรู้ 
                     มี       เพ่ิมขึ้น ปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมให้ดีขึ้น เช่น ยกเป็น
กรณีศึกษา  ชมภาพยนตร์ หรื อวี ดิทั ศน์  ทั ศนศึกษา และน าทฤษฏีเศรษฐ กิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน มาฝึกอบรมนักศึกษาให้ซึมซับในจิตใจ และเกิด  
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นหลักหรือเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันให้ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งกาย วาจา จิตใจ ๓) รูปแบบ
ด้านการพัฒนา โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก อารมณ์ 



๖๕ 
 

ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมให้มีความเจริญขึ้น ตลอดจนน าหลักธรรมทางพุทธศาสนา  
มาบูรณาการในการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตัวของนักศึกษาไปในสิ่งที่ถูกต้อง๔๘ 
 ศิวาพร ศรีศักดินันท์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ
ทางสื่ออนไลน์ ของสื่อมวลชนไทย” ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) จริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ เป็นการสื่อสารที่ถูกต้อง ดีงาม ทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
การสื่อสารเชิงพุทธ ประกอบด้วย การสื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) ได้แก่ เสียงจากผู้ อ่ืน คือ 
“กุศลมูลและอกุศลมูล” และการสื่อสารภายในตนเอง (โยนิโสมนสิการ) ได้แก่ การสื่อสารผ่าน
กระบวนการทางจิตใจโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้น หลักการที่ส า คัญของจริยธ รรมการสื่อสารเชิง
พุทธ คือ กระบวนการสร้างปัญญา คิดถูกวิธี ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา  องค์ประกอบที่ส า คัญ
ของการสื่อสารเชิงพุทธ ได้แก่ การฟัง การคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประพฤติปฏิบัติ และ
พบว่า สื่อออนไลน์เป็นตัวก าหนดรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นสื่อที่ เอ้ือให้ผู้ส่งสาร 
และผู้รับสารท าหน้าที่รับและส่งสารได้พร้อมกัน เป็นการสื่อสารสองทาง สื่อสารได้ทั้งภาพ เสียง และ
ข้อความต่างๆโดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อด้ังเดิมเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเครือข่ายระดับโลก 
จริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางสื่อออนไลน์ จึงหมายถึง “วิธีการคิดที่ ก่อให้เกิดปัญญาและการ
ประพฤติปฏิบัติด้วยส านึกในธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 
  ๒) ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงเป็นช่วงของความไม่ปกติ
ทางการเมือง เกิด“สงครามข้อมูลข่าวสาร”จากโลกออนไลน์ เกิดความวุ่นวายในสังคมอย่างรุนแร ง 
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น ๔ ด้านประกอบด้วย ๑) ด้านทัศนคติ “Hate speech” ค าพูด
รุนแรง ๒) ด้านความเชื่อ ข้อเท็จจริง เก่ียวกับ“ข่าวลือ ข่าวเท็จ”เกิดจากสื่อมวลชนบิดเบือนข้อมูล
ข่าวสารและใส่ความคิดเห็นส่วนตัวมากเกินไป ๓) ด้านความต้องการทางเศรษฐกิจ  เป็นเพราะ
สื่อมวลชนส่วนใหญ่คาดหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจมากเกินไป ๔) ด้านโครงสร้างทางสังคม เป็นเพราะ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม สาเหตุเกิดจาก ๑).ปัจจัยภายนอกได้แก่ ความรวดเร็วของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต โครงสร้างทางสังคม กฎหมาย การใช้อ านาจหน้าที่เกินความพอดี และ ๒).สาเหตุปัจจัย
ภายใน ได้แก่ ความเกลียดชัง ความโลภ ความโกรธ ความหลง การยึดม่ัน และขาดความยั้งคิด  
ผลกระทบจากการสื่อสารออนไลน์ เกิดผลกระทบทั้งบุคคลและสังคม ก่อให้เกิด  “ความทุกข์” 
การเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางสื่อออนไลน์  ประกอบด้วย ๑).ปัจจัยภายนอกหรือ  
ปรโตโฆสะ (อกุศลมูล) แก้ไขโดยกัลยาณมิตร ๒).ปัจจัยภายใน หรือ อโยนิโสมนสิการ (กิเลสและทิฏฐิ) 
แก้ไขโดยระเบียบวิธีคิดแบบ โยนิโสมนสิการ  
 ๓) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย พบว่า มีรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสาร
เชิงพุทธ ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การสื่อสารกับบุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) และ (๒) การสื่อสารภายใน
ตนเอง (โยนิโสมนสิการ) เม่ือสื่อมวลชนเป็นผู้ส่งสารการสื่อสารกับบุคคลภายนอกควรยึดถือ
กัลยาณมิตร พูดเชิงบวก เขียนหรือพิมพ์ในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น การใช้สื่อ

                                                 
 ๔๘จักรวาล สุขไมตรี ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๖๖ 
 

ออนไลน์ของสื่อมวลชนควรผ่านกระบวนการสื่อสารภายในจิตใจ โดยใช้หลัก“ไตรสิกขา”ได้แก่ ศีล 
สมาธิ ปัญญา และ อริยสัจจ์ ๔ เพ่ือเป็นการรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันความทุกข์ เม่ือสื่อมวลชนเป็นผู้รับ
สารควรใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คิดใคร่ครวญอย่างแยบคายพร้อมด้วย กาลามสูตร หลักความ
เชื่อ ๑๐ ประการ ไม่เชื่อทันทีท่ีพบเห็นข่าวสารมีการยับยั้งชั่งใจและ เป็นการด าเนินชีวิตในทางสาย
กลางซ่ึงมนุษย์ทุกคนยังไม่สามารถละกิเลสได้ทั้งหมด เป็นการพัฒนาทางจิตใจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นกลาง เหมาะสมและดีงาม สื่อมวลชนควรใช้สติในการ
พูด การพิมพ์ หรือการโพสต์ข้อความรวมทั้งภาพและเสียง ตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมโดยยึด
หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นส าคัญ๔๙  

ภิศักด์ิ กัลยามิตร๕๐ ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ ดี :วิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบการเทศบาลต าบลและองค์การบริการส่วนต าบล” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน มีจริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผลการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดของจริยธรรม
ทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ ดี
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับจริยธรรม อายุ และจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน ตามล าดับ  และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านพฤติกรรมจริยธรรมส่วนบุคคล ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรม การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง และระยะเวลาการท างาน ตามล าดับ ปัจจัยที่ มีผลต่อการมีจริยธรรมทางการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านพฤติกรรมจริยธรรมทางการบริหารจัดการ 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง อายุ จ านวนบุคลากรในหน่วยงานระยะเวลาการท างาน และความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรม ตามล าดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านพฤติกรรมจริยธรรมต่อชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และอายุ ตามล าดับ 

                                                 
 

๔๙ศิวาพร ศรีศักดินันท์, ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการส่ือสารเชิง
พุทธทางส่ืออนไลน์ ของส่ือมวลชนไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 ๕๐ภิศักด์ิ กัลยามิตร,“จริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีดี :วิเคราะห์เชิง เปรียบเทียบการ
เทศบาลต าบลและองค์การบริการส่วนต าบล”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต , ( บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๗). 



๖๗ 
 

  รัชยา ภักดีจิตต์๕๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและ
กระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล” ผลการวิจัยพบว่า กลไกและกระบวนการบริหารองค์การ
มหาชนของไทยในปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลักนิติธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการอ่ืนตามกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลส าคัญที่ได้
จากกลุ่มบุคคลส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ และประเมินผลองค์การ
มหาชน และฝ่ายการเมือง คือ กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการบริหาร การศึกษาความยืดหยุ่น
และความคล่องตัว ความเป็นอิสระทางการบริหาร พบว่า องค์การมหาชนมีความยืดหยุ่นและความ
คล่องตัวทางการบริหารในระดับหนึ่ง แต่ไม่มีความเป็นอิสระทางการบริหารอย่างแท้จริงตามปรัชญา 
และวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง การบริหารงานได้รับการแทรกแซงทางการเมืองทั้งการก าหนดนโยบาย
การตัดสินใจทางการบริหาร 

 ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร๕๒ ได้วิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน” ผลการวิจัยพบว่า ๑.การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) หลักความรับผิดชอบ ๒) หลักนิติธรรมและความเสมอภาค      
๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักความคุ้มค่า ๕) หลักความม่ันคง ๖) หลักความมีส่วนร่วม ๗) หลัก
คุณธรรม และ ๘)หลักการใช้อ านาจหน้าที่ ๒.การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดย
การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส า คัญ ๘ องค์ประกอบ 
มีความเหมาะสม เป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับขอบข่ายการวิจัย 

 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ๕๓ ได้วิจัยเรื่อง“การสร้างธรรมาภิบาล (goodgovernance)”     
ผลการวิจับพบว่า ลักษณะของธรรมาภิบาลตามแนวความคิดสากลซ่ึงครอบคลุมถึงเป้าหมาย 
โครงสร้าง กระบวนการและสาระของธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล 
และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงอธรรมาภิบาลในอดีตและการปฏิรูปการเ มืองเพ่ือ
สร้าง ธรรมาภิบาลในสังคมไทยรวมไปถึงโครงสร้าง หลักการและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฯ       
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เป็นฐานรากของการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยที่ มีเนื้อหาเก่ียวกับวัฒนธรรมและ
ธรรมาภิบาลไทยเดิมกับธรรมาภิบาลสากล และความขัดแย้งระหว่างธรรมาภิบาลสากลกับวัฒนธรรม
การเมืองไทย กล่าวถึงพัฒนาการของวัฒนธรรมและธรรมาภิบาลไทยเดิม และความพยายามสร้าง    
ธรรมาภิบาลพุทธเพ่ือผสานกับธรรมาภิบาลไทยเดิม และข้อเสนอแนะเพ่ือการสร้างธรรมาภิบาล      
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
                                                 

 ๕๑รัชยา ภักดีจิตต์, “องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล”,วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง
, ๒๕๕๐). 

๕๒ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร ,“การใ ช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ”,
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑). 

๕๓บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, “ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจัย, (กรุง เทพมหานคร :  สถาบัน
พระปกเกล้า ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 



๖๘ 
 

 ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ์๕๔ ได้วิจัยเรื่อง “กระทรวงมหาดไทยกับการบริหา รจัดการที่ ดี” 
ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดนโยบายการให้กู้เงินกับประเทศก าลังพัฒนา ค านิยามความหมายของ 
good governance คือ ระบบบริหารจัดการที่ดีในระบบราชการไทย แนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมือง และสังคมที่ดีซ่ึงควรส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานหลักส าคัญ ๖ ประการ คือ หลัก  
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี การปฏิรูปบทบาท
หน้าที่ โครงสร้าง กระบวนการท างานและกลไกการบริหาร ภายในองค์กรธุรกิจเอกชน สนับ สนุนให้
ภาคเอกชนมีกติกาที่โปร่งใสต่อลูกค้าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคประชาชนควรตระหนักใน
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

   อรพินท์ สพโชคชัย๕๕ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวทางการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้
ส าหรับการบริหารงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอรูปแบบและแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาล ในระดับต าบล
และหมู่บ้าน” ผลการวิจัยพบว่า พ้ืนที่ทดลองยังไม่สมบรูณ์นัก แต่ก็มีข้อมูลบางส่วนที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นว่า
ประโยชน์ ในการเผยแผ่แนวคิดและขั้นตอนการปฏิ บัติในการสร้าง อบต .ธรรมาภิ บาลต่อไป 
กระบวนการพัฒนา ธรรมาภิบาลระดับ อบต. เริ่มต้ังแต่กระบวนการการสร้างความเข้าใจ การก าหนด
แนวทางและรูปแบบการทดลองปฏิบัติ และสิ้นสุดที่การทบทวนและสรุปบทเรียน  อบต. ชมพู เลือก
ประยุกต์หลัก ธรรมาภิบาล ๔ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และ ความ
คุ้มค่า ส่วนอีกสองหลักคือ หลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรมยังไม่ได้ด าเนินการ เป็นเรื่องนามธรรม
ที่จะต้องใช้การรณรงค์และการสร้างจิตส านึกส าหรับการศึกษาในโครงการนี้ยังไม่สามารถสรา้งกลไกในเชิง
การบริหารจัดการได้เนื่องด้วยเป็นเรื่องระยะยาวและโครงการมีข้อจ ากัด 

   ศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ๕๖ ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์นโยบายการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า ภาครัฐและส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง ยังไม่มีความจริงจังและจริงใจต่อการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่าที่ควร มีการถ่ ายโอนเฉพาะภารกิจและอ านาจหน้าที่ส่วนหนึ่งให้เท่านั้น ในขณะที่
งบประมาณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงยังไม่มีการถ่ายโอน ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้ ส่วนในด้านผู้ปฏิบัติตามนโยบายการ
กระจายอ านาจ เจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายโอนให้ ส่วนในด้านผู้ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน หรือมีการอาศัยช่องว่างของ
                                                 

๕๔ชนะศักด์ิ  ยู วบู รณ์ ,  “กระ ทรวงม หาดไ ทย กับกา รปกครอง ท่ีดี ”,  รายงานการ วิจัย , 
(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑.  

๕๕อรพินท์ สพโชคชัย,“แนวทางการนาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้สาหรับการบริหารงานส่วน
ท้องถ่ิน”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙. 

๕๖ศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ, “ การวิเคราะห์นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”,วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( รัฐศาสตร์) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙). 



๖๙ 
 

ระเบียบกฎหมายในการยืดเวลาถ่ายโอนภารกิจออกไป ผลของการกระจายอ านาจต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ยังไม่เห็นผลมากนัก อาจจะก่อให้เกิดผลเสียเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการ
ปกครองท้องถิ่น 

   ไพฑูรย์ สมแก้ว และคณะ๕๗ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น
กรณีศึกษาช่องทางทุจริตในระดับต าบล : ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เชิงโครงสร้างระดับท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาจากแนวคิดของระบบสังคมตามกลไกของระบบ
ทุนผูกขาดที่มีฐานะน าทางเศรษฐกิจและครอบง าสังคมชุมชนเกษตรกรรมไทยเป็นตัวก าหนดกรอบคิด
เชิงอ านาจ เป็นผลให้สังคมชุมชนเลือกสรรผู้มีฐานะน าทางเศรษฐกิจของชุมชนมาเป็นตัวแทนสมาชิก
สภา กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส่งผลต่อรูปแบบของการบริหารจัดการและการ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปในรูปแบบของการบริหารจัดการแบบธุรกิจ  ตามทักษะ
ของผู้ที่ได้รับการเลือกสรร และผลการวิจัยยังบ่งบอกอีกว่าความสนใจในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย ปัญหามาจากกลไกการให้ประชาชนมีส่วน ร่วมและความไม่เข้าในโครงสร้างของระบอบ
ประชาธิปไตย จึงจ าเป็นและต้องสร้างกลไกหรือหลักสูตรการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยในระดับฐาน
ราก เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างปลอดภัย 
  

 ไพศาล เครือแสง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่ง” ผลการวิจัยพบว่า 
  ๑. แนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก      
ธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า ๑. หลักนิติธรรมกับหลักศีล พบว่า จะมี
เนื้อหาเชิงของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตนในองค์การบริหารส่วนต าบลรวมทั้ง
จรรยาบรรณในความเป็นผู้น าองค์กรที่ดี ๒.หลักคุณธรรมกับหลักปัญญา พบว่า  ระบบคุณธรรมเป็น
เครื่องควบคุมการพฤติกรรมทั้งหมดให้ถูกต้อง ชัดเจน เพราะรากฐานของคุณธรรมอยู่ที่จิตส านึกรัก
ท้องถิ่น รักเพ่ือนมนุษย์ไม่เอารักเอาเปรียบต่อผู้ อ่ืน และต่อสังคม ๓.หลักความโปรงใส่กับหลักศีล 
พบว่า การเปิดเผยข้อมูล เปิดเผยกระบวนวิธีการท างาน เปิดเผยงบประมาณ เพ่ือให้มีการตรวจสอบ
ทุกขึ้นตอน ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ๔.หลักการมีส่วนร่วมกับหลักพาหุสัจจะ พบว่า  กฎหมาย
หลายฉบับที่พยายามระบุถึงขอบข่ายที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทุกๆ ขั้นตอนทางการบริหาร 
๕.หลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบว่า มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ตนเองกระท าและกล้าที่จะ
รับผิดชอบผลต่อความคิดเพราะทั้งความคิด และการกระท าจะส่งผลทั้งคุณและโทษไปยังประชาชน 
และ ๖.หลักความคุ้มค่ากับหลักวิริยารัมภะ พบว่า ความสุจริตในการใช้งบประมาณอย่างประหยัด    
ใช้งบประมาณก็สามารถสร้างความดี ลดความชั่ว ลดความเห็นแก่ตัว ใช้ตนเองไปสู่ความเสียสละต่อ
ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น  

                                                 
 ๕๗ไพฑูรย์ สมแก้ว และคณะ, “การวิจัยเพ่ือส่ง เสริมธรรมาภิบาลในระดับท้อง ถ่ิน  : กรณีศึกษา

ช่องทางทุจริตในระดับต าบล : ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสร้างระดับท้อง ถ่ิน”, 
รายงานวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, ๒๕๔๘). 



๗๐ 
 

 ๒. สภาพจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า การวิเคราะห์สภาพจริยธรรมทางการบริหารของผู้น ารายด้าน พบว่า         
๑. หลักนิติธรรม ๒. หลักคุณธรรม ๓. หลักความโปร่งใส  ๔. หลักการมีส่วนร่วม ๕. หลักความ
รับผิดชอบ และ ๖. หลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๖๗) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส าหรับผลการวิเคราะห์ด้านจริยธรรมทางการบริหารด้านหลัก
คุณธรรมเพร าะผู้น ามีกา รจัดท า คู่มือการสร้างธร รมาภิ บาลในองค์กรอยู่ ในระดับปา นกลา ง           
( =๓.๓๘) 
  ๓. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ๑. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักนิติธรรมกับหลักศีล 
พบว่า กระตุ้นจริยธรรมด้วยการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการ ต่างๆ และการสนับสนุน
งบประมาณมาสู่กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมของผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. รูปแบบการ
ส่งเสริมจริยธรรมด้านความโปร่งใสกับศีลธรรม พบว่า จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบการ
ตรวจสอบให้กับประชา ชนได้มีความรู้ใ นการตรวจสอบ และกลไกกา รท างา น ต่างๆ อาจจะ
ประชาสัมพันธ์ในระบบของหนังสือ ใช้เสียงตามสาย การประชุมในหมู่บ้าน ๓. รูปแบบการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบว่า การน าหลักของจิตส านึกความรับผิดชอบ
ของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมซ่ึงเป็นการป้องกันความชั่ว และการลดทุจริตคอร์รัปชั่น ๔. รูปแบบการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามหลักความคุ้มค่ากับหลักวิริยารัมภะ อยู่ที่หลักทางการบริหารเพ่ือส่วนร่วมเพ่ือให้
เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน มุ่งไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรตามลักษณะของโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้ังไว้ ๕. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักการมีส่วนร่วมกับหลักพาหุสัจจะ 
พบว่า การสร้างกระบวนการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การ
จัดโครงการ กระบวนการดังกล่าวจะต้องเกิดจากความต้องการของภาคประชาชนเป็นหัวใจส าคัญ 
และ ๖. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องใช้คุณธรรมควบคุมกับ
ปัญญาเสมอและพยายามส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของประชาชน๕๘ 
 สุรินทร์ธร ศิธรกุล๕๙ ได้วิจัยเรื่อง ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้
เก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีที่น าไปใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่แนวคิดเก่ียวกับผู้น า แนวคิดเก่ียวกับ
การบริหาร ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดเก่ียวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                 
 ๕๘ไพศาล เครือแสง, ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก ธรร
มาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตภาคเหนือตอนล่ง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
 ๕๙สุรินทร์ธร ศิธรกุล, “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๑ 
 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงมากที่สุดคือด้าน
หลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือหลักความคุ้มค่า ส่วนความคิดเห็นของประชาชน
ใน ต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงด้านที่มาก
ทีสุ่ดคือ หลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือด้านหลักการมีส่วนร่วม 

ลัดดาวัลย์ ศรีนิมิตแก้ว ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลการศึกษา พบว่า๖๐การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซ่ือสัตย์ จะกระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดงพฤติกรรมต่อบุคคล
อ่ืนตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มีอุปนิสัยที่ดีงาม รู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ละอายต่อบาป ไม่ทุจริต คดโกง 
ไม่เอาเปรียบผู้ อ่ืน  ในด้านความเมตตากรุณา จะท าให้ นักศึกษาแสดงถึงความช่วยเหลือผู้ อ่ื น  
ทั้งแรงกาย แรงใจ ด้วยความเต็มใจ เม่ือเห็นผู้ อ่ืนมีทุกข์และได้รับความเดือดร้อน พัฒนา และ
เสริมสร้างจิตส านึกในการให้บริการแก่สังคม เช่น กิจกรรมเสียสละแรงกาย แรงใจเพ่ือผู้ อ่ืน กิจกรรม
การแบ่งปัน น้ าใจเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ กิจกรรมฝึกสมาธิ เป็นต้น ด้านความรับผิดชอบ มุ่งส่ งเสริมให้
นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่พึงมีต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีความเพียรพยายาม 
ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบในการท างานกลุ่ม เช่น กิจกรรมความรับผิดชอบ กิจกรรมฝึกการท างาน
เป็นทีม เป็นต้น ด้านความกตัญญูกตเวที มุ่งให้นักศึกษาระลึกถึงคุณความดีและแสดงออกใ นสิ่งที่ ดี 
ต่อบุพการี ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ เช่น กิจกรรมเคารพรักใคร่ ใส่ใจบุพการี กิจกรรมครอบครัว
อบอุ่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ด้านความมีระเบียบวินัย 
เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขต่อตนเองและบุคคลอ่ืน 
เช่น กิจกรรมสร้างวินัย เด็กไทยตรงเวลา กิจกรรมการใช้สถานการณ์สมมติ กิจกรรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้น า และการท างานเป็นทีม เป็นต้น ด้านความเสียสละ มุ่งให้นักศึกษารู้จักเสียสละความสุขของ
ตนเองเพ่ือท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนและส่วนรวม เช่น กิจกรรมเสริมสร้างปลูกจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
กิจกรรมแบ่งปันความสุข เป็นต้น ด้านความสุภาพอ่อนโยน เพ่ือให้นักศึกษาแสดงออกซ่ึงกิริยา 
มารยาทท่ีนิ่มนวล รู้จักกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน พูดสุภาพ มีสัมมาคารวะ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์  
ค าสุภาพ กิจกรรมการอบรมมารยาท งามอย่างไทย กิจกรรมส่งเสริมการกล่าวค าทักทาย เป็นต้น 
ด้านความร่วมมือและรู้รักสามัคคี เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความพร้อมเพียง เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี เช่น กิจกรรมนักศึกษาร่วมใจ สามัคคี กิจกรรมสามัคคี คือพลัง เป็นต้น และด้าน  
ความอดทน ท าดี ใช้ความคิด แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น กิจกรรมท างานร่วมใจ แข่งขันกีฬา
สถาบัน กิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

                                                 
๖๐ลัดดาวัลย์ ศรีนิมิตรแก้ว, “แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใ ห้กับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”, รายงานการวิจัย, (กรุง เทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒๕ – ๑๒๙. 



๗๒ 
 

 ขัตติยา กรรณสูต๖๑ ได้วิจัยเรื่อง “คุณธรรมพฤติกรรมความซ่ือสัตย์ของคนไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า การเป็นคนดีที่ซ่ือสัตย์ได้จากองค์ประกอบส าคัญจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ๑) สถาบัน
ครอบครัว ให้การเลี้ยงดูที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรมคือการสร้างลักษณะทางศาสนา การปลูกฝังการ
ควบคุมตนเองและทัศนคติที่ดีต่อความซ่ือสัตย์ โดยเน้นที่การเลี้ยงดูแบบพ่ึงตนเองเร็วและใช้เหตุผล
และต้องประกอบด้วยการที่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนทางศาสนาด้วย ๒) สถาบัน
โรงเรียน โรงเรียนที่อิงสถาบันศาสนา (วัดพุทธ วัดคริสต์ และสุเหร่า) หล่อหลอมให้กลุ่มตัวอย่างมี
จริยธรรมความซ่ือสัตย์เฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป (ทั้งรัฐและเอกชน) ๓) สถาบันศาสนา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้สัมผัสสถาบันศาสนามีจริยธรรมความซ่ีอสัตย์สูงกว่ากลุ่มที่ได้สัมผัสน้อย  และ๔) สภาพแวดล้อม
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนและประชาชนโดยรวมมีผลต่อการคงพฤติกรรมความซ่ือสัตย์ของข้าราชการที่ท า
หน้าที่ให้บริการประชาชน 

 มนตรี กวีนัฏธยานนท์๖๒ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมของส่วนราชการในใน
กระทรวงมหาดไทยโดยค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด : ศึกษากรณีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้” ผลการวิจัยพบว่า ๑. กรมและส่วนราชการที่มีชื่ออย่างอ่ืนที่ มีฐานะเป็น
กรมในกระทรวงมหาดไทย มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ๑) การควบคุมฝ่ายปกครอง และบทบาท 
อ านาจหน้าที่ของศาลปกครอง เป็นอย่างดี ๒) จริยธรรมของส่วนราชการในมิติการปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
ความโปร่งใส อยู่ในระดับดี ๒. กระทรวงมหาดไทย มีจริยธรรมในมิติการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
โปร่งใสด้านโครงสร้าง ด้านการให้คุณ ด้านการให้โทษและด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ส่วนจริยธรรมในมิติการปฏิบัติหน้าที่ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้นั้น มีในด้านการตรวจสอบตาม
กฎหมาย ส่วนด้านอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นด้านการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการ
บริหารความเสี่ยง พบว่ามีการปฏิบัติอยู่บ้าง ๓. ผลของค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนั้นได้เสริมสร้าง
จริยธรรมของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย ทั้ งทางตรองและทางอ้อมกับกลุ่มข้าราชการที่มี
อาชีพเก่ียวข้องกับ 

 ประทีป มากมิตร๖๓ ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑.จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี
องค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ แยกออกเป็น ๗ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ จริยธรรม
ต่อผู้บังคับบัญชา จริยธรรมต่อองค์กร และจริยธรรมต่อสังคม องค์ประกอบที่ ๒ คือ จริยธรรมต่อ
นักศึกษา และจริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน องค์ประกอบที่ ๓ คือ จริยธรรมต่อส่วนงาน และ จริยธรรมส่วน
                                                 

๖๑ขัตติยา กรรณสูต, “พฤติกรรมความซ่ือสัตย์ของคนไทย”, รายงานวิจัย, ศูนย์ส่ง เสริมและพัฒนา
พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) , (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์คุณธรรม ,๒๕๕๑). 

๖๒มนตรี กวีนัฏธยานนท์, “การเสริมสร้างจริยธรรมของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยโดยค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด : ศึกษากรณีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้, วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔). 

๖๓ประทีป มากมิตร, “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา”,วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 



๗๓ 
 

ตน ๒. แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันศึกษาเอกชน มี 
๘ แนวทางใหญ่ ได้แก่ ๑) การสนับสนุนด้านนโยบาย ๒) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓) จัดท า
ประมวลจริยธรรม หรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) การตรวจสอบจริยธรรม ๕) การน าจริยธรรม
เข้า เป็น ส่วนหนึ่งส า คัญในกา รบริ หา รทรั พยา กรบุ คคล  ๖) การเป็นแบบอย่า งที่ ดี ของผู้น า                
๗) มีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม ๘) การจูงใจ 

 นฤนันท์ สุรยมณี และคณะ๖๔ ได้วิจัยเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมความโปร่งใสและความรับผิดชอบในภาพรวมในระดับมากถึงมากที่สุดคือ
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถโดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชน มีการประพฤติมิชอบมีอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด  ด้านกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพบว่าองค์ การบริหารส่วนต าบลเกือบ
ทุกแห่งไม่ ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของตนเอง
โดยตรง 

 ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล๖๕ ได้วิจัยเรื่อง “ความรู้สึกเชิงจริยธรรม ความซ่ือสัตย์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภาไทย” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความซ่ือสัตย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักการเมืองไทยมีค่าความเชื่อม่ัน.๐๗๒.สมาชิกรัฐสภาให้คุณค่าหรือเห็น
ความส าคัญของจริยธรรมความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ไม่ได้เคร่งครัดในทางปฏิบัติ  
๓)สมาชิกรัฐสภา พึงพอใจต่อเงินเดือน ระยะเวลาสังกัดพรรคการเมือง และค่านิยมการท างาน 
ส่วนตัวแปรระดับการศึกษา มีผลต่อระดับความซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่ แต่ไม่พบว่ามีผลต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภา 

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล๖๖ ได้วิจัยเรื่อง 
“คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการวิจัย พบว่า 
จุดเด่นในการบริหารงานที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับรางวัลที่  ๑ 
ประเภทการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี ๒๕๔๗ ได้แก่ การบริหารจัดการ ด้านความซ่ือสัตย์ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความโปร่งใสทั้งในด้านการจัดซ้ือ

                                                 
๖๔นฤนันท์ สุรยมณี และคณะ, “คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล”, รายงานวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙). 
๖๕ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล,“ความรู้สึกเชิงจริยธรรมความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคม     

ของสมาชิกรัฐสภาไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ( สังคมวิทยา) , (กรุง เทพมหานคร :  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๔๗). 

๖๖ มหาวิทยาลัยมหิดล, “คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิง คุณธรรม  คณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ,๒๕๔๘). 



๗๔ 
 

จัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบของรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ตลอดจนการด าเนินโครงการที่สร้างสรรค์โดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียงท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลประหยัดงบประมาณได้ คุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน ามาใช้ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ ความโปร่งใส พรหมวิหารสี่ (เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา ) 
และความเสียสละซ่ึงที่มาของการน าคุณธรรมจริยธรรมเหล่านั้นมาใช้ พบว่า  นายกและปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากครอบครัวในหลายรูปแบบ  การ
ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมของครอบครัวต้ังแต่เยาว์วัยเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งสามารถช่วยให้เด็ก
เกิดการรับรู้ในสิ่งที่ดีงาม เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตใจ 
 สรุปว่า งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมนั้น  เป็นการศึกษาในเรื่องของการบริหาร
จัดการองค์กรโดยใช้หลักจริยธรรม ของผู้บริหารและบุคลากร ในการบริหารองค์กรตามหลักจริยธรรม 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนา จริยธรรมให้แก่บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกา ร
บริหารงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เพราะอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความเสื่อมถอยทางด้านจริยธรรม และการบริหารจัดการประเทศ ท าให้เกิดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ในภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมตามแนวพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในองค์กร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
โดยเน้นการวางแนวปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบถ่วงดุล มีการรายงานผลการ
จัดการที่เป็นขั้นตอน และเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการกระจายอ านาจ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
อย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร ให้เป็นวัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ ดีงาม เนื่องจาก
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักให้มนุษย์มีวิถีทางในการด าเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 
มีจริยธรรมที่ดีงาม และน าความสุขมาให้แก่ตนเอง แก่ผู้อ่ืนในสังคมหรือองค์กร มีความสมบูรณ์พร้อม
ทั้งทางกายและจิตใจนั่นเอง 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวกับ การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยสามารถประมวล ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

จิดาภา เร่งมีศรีสุข, (๒๕๕๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริ ยธรรมา ภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง พบว่า สภาพทั่วไป
ของจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตภาคกลางรูปแบบจ ริยธรรมาภิบ าลขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ นในเขตภา คกลางกา รก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริ ยธรรมา ภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง 



๗๕ 
 

จักรวาล สุขไมตรี, (๒๕๕๘) รูปแบบกา รพัฒนา ทรัพยา กรมนุษย์ ตา มแนวพุทธ
จริยธรรมระดับอุดมศึกษา พบว่า  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการ
ประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้มีความเจริญขึ้นทั้งในเรื่อง
ของความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลต่อในการพัฒนาตนเอง องค์การ สังคม การ
เรียนรู้ ให้ นักศึกษาเ กิดการ เปลี่ย นแปลงความรู้สึ ก 
อารมณ์ ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมให้มีความ
เจ ริญขึ้ น  ตลอดจนน า หลักธรรมทา ง พุทธศา สนา  
มาบูรณาการในการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติ  

ศิวาพร ศรีศักดินันท์, (๒๕๕๘) รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทาง
สื่อออนไลน์ ของสื่อมวลชนไทย พบว่า  จริยธรรมการ
สื่อสารเชิงพุทธ เป็นการสื่อสารที่ถูกต้อง ดีงาม ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน การสื่อสารเชิงพุทธในช่วงเดือน ตุลาคม 
๒๕๕๖ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงเป็นช่วงของความ
ไม่ปกติทางการเมือง เกิด“สงครามข้อมูลข่าวสาร”จาก
โลกออนไลน์ เกิดความวุ่นวายในสังคมอย่างรุนแรงองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย พบว่า      มีรูปแบบการ
เสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ 

ภิศักด์ิ กัลยามิตร, (๒๕๔๗) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจริยธรรมทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ใน
ภาพรวม ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับจริยธรรม อายุ และจ านวนบุคลากรใน
หน่วยงาน ตามล าดับ 



๗๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม (ต่อ) 
รัชยา ภักดีจิตต์, (๒๕๕๐) กลไกและกระบวนการบริหารองค์การมหาชนของไทยใน

ปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลถูกต้องตาม
กฎหมาย ตามหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
อ่ืนตามกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลยังไม่ครอบคลุม 

บรรจง เจริญสุข, (๒๕๕๒) รูปแบบซ่ึงเป็นวิธีการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
โครงสร้างซ่ึงประกอบด้วยภาร กิจสถานศึกษา ๔ ด้าน 
ได้แ ก่  ด้ า นกา รบริห า ร วิช า การ  ด้ านกา รบริ ห า ร
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป แต่ละด้านประกอบด้วยภารกิจการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก 

อรพินท์ สพโชคชัย, (๒๕๔๓) การสร้าง อบต.ธรรมาภิบาลต่อไป กระบวนการพัฒนา ธรร
มาภิบาลระดับ อบต. เริ่มต้ังแต่กระบวนการการสร้างความ
เข้าใจ การก าหนดแนวทางและรูปแบบการทดลองปฏิบัติ 
และสิ้นสุดที่การทบทวนและสรุปบทเรียน 

ศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ, (๒๕๔๙) ภาครัฐและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ยังไม่มีความจริงจัง
และจริงใจต่อการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่าที่ควร มีการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ส่วนหนึ่งให้เท่านั้นส่วนในด้านผู้ปฏิบัติตามนโยบาย
การกระจายอ านาจ เจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายโอนให้ ส่วน
ใน ด้านผู้ ปฏิบั ติตา มน โยบายกา รกร ะจ า ยอ า น า จ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล
ไม่ชัดเจน 

ไพฑูรย์ สมแก้ว และคณะ, (๒๕๔๘) ปัญหาจากแนวคิดของระบบสังคมตามกลไกของระบบ
ทุนผูกขาดที่มีฐานะน าทางเศรษฐกิจและครอบง าสังคม
ชุมชนเกษตรกรรมไทยเป็นตัวก าหนดกรอบคิดเชิงอ านาจ 

ไพศาล เครือแสง, (๒๕๕๘) รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า 
แนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม
ทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
สภาพจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 



๗๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม (ต่อ) 
สุรินทร์ธร ศิธรกุล, (๒๕๕๗) ความรู้เก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีที่น าไปใช้

ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงมากที่สุดคือด้าน
หลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือหลัก
ความคุ้มค่า 

ลัดดาวัลย์ ศรีนิมิตรแก้ว, (๒๕๕๒, 
หน้า ๑๒๕-๑๒๙) 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความ
ซ่ือสัตย์ จะกระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดงพฤติกรรมต่อ
บุคคลอ่ืนตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ในด้านความเมตตา
กรุณา จะท าให้นักศึกษาแสดงถึงความช่วยเหลือผู้ อ่ืนทั้ง
แรงกาย แร งใจ ด้วยความเต็มใจ ด้ านความกตัญญู
กตเวที มุ่งให้นักศึกษาระลึกถึงคุณความดีและแสดงออก
ในสิ่งที่ดีต่อบุพการี ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ 

ขัตติยา กรรณสูต, (๒๕๕๑) การเป็นคนดีที่ ซ่ือสัตย์ได้จากองค์ประกอบส าคัญจาก
แหล่งต่างๆ ได้แก่ 

๑. สถาบันครอบครัว 
๒. สถาบันโรงเรียน 
๓. สถาบันศาสนา 
๔. สภาพแวดล้อม 

มนตรี กวีนัฏธยานนท์, (๒๕๕๔) จริยธรรมในมิติการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใสด้าน
โครงสร้าง ด้านการให้คุณ ด้านการให้โทษและด้านการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ส่วนจริยธรรมใน
มิติการปฏิบัติหน้าที่ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้นั้น มีในด้าน
การตรวจสอบตามกฎหมาย ส่วนด้านอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ด้านการติดตามประเมินผล 
ด้านการบริหารความเสี่ยง พบว่ามีการปฏิบัติอยู่บ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 ๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 งานวิจัยเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้คัดเลือกงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการในการ พัฒนา
จริยธรรมของบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักด์ิ๖๗  ได้วิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณา
การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัย พบว่า  

๑) สภาพการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก แต่ยังมีปัญหาต่างๆ ในด้านการบริหารไม่เป็นไปตามระเบียบ ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ     
ไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ปัญหาการบริการสาธารณะไม่เพียงพอและไม่ทั่ว ถึง ปัญหาการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงความต้องการของชุ มชน ด้านบริหารงา นบุคลากรขาดความรู้
ความสามารถแต่ละด้าน 

๒) การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเก่ียวข้องกับการบริหารเชิงพุทธบูรณาการ 
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 เก่ียวกับสาระงานท้องถิ่น ๓ ประการ ได้แก่ การเงิน บุคลากร และการมีส่วนร่วม โดยกลุ่มงาน
ท้องถิ่น ๓ กลุ่ม ได้แก่ งานบริหาร งานบริการและงานสนับสนุน  อันน าไปสู่ คุณลักษณะของ
แบบจ าลองการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการ ๓ ประการ ได้แก่ ความเป็นเอกภาพ ความเข้มแข็ง 
และความยั่งยืน การบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ผู้บริหารท้องถิ่นใช้หลัก  พรหม
วิหาร ๔ ผู้ปฏิบัติงานใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ และผู้รับบริการใช้หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ ๔ โดยทุก
ภาคส่วนใช้หลักอิทธิบาทตามหลักการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการ  เพ่ือให้การบริหารงานท้องถิ่น
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงการใช้หลักพุทธธรรมดังกล่าว ท าให้การบริหารเชิงพุทธบูรณาการของท้องถิ่นมี
ความเป็นเอกภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืน 

 

ธิติวุฒิ หมั่นมี ได้วิจัยเรื่อง การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า๖๘ 

                                                 
๖๗นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักด์ิ, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครอง

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



๗๙ 
 

 ๑. แนวคิดเก่ียวกับการสร้างความผูกพันต่อองค์กรพบว่า เป็นแนวคิดที่เป็นการสร้าง
ความรู้สึกของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
รักที่จะอยู่ในองค์กรและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยอาศัยองค์ประกอบในการสร้าง
ความผูกพัน ๓ ด้านคือ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
ด้านการติดตามและประเมินผล 
 ๒. การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ใน
การสร้า งความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการสร้างความผูกพันภายในองค์กรกระบวนการ
ดังกล่าวประกอบด้วย ๓ กระบวนการคือ กระบวนการด้านการสอนงานและสนับสนุนการปฏิบัติ 
กระบวนการการมีส่วนร่วม และกระบวนการการสื่อสารทั้งสามกระบวนการนี้  เป็นกระบวนการที่
สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ 
 ๓. รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พบว่ารูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการสร้างความผูกพันด้วยตัวแบบ
3H’sซ่ึงได้แก่ Head, Heart, Hand. 

 Head ได้แก่กระบวนการร่วมคิด เป็นการร่วมกัน แผนงานในแต่ละโครงการและก าหนด
มาตรฐานของการปฏิบัติงานและสร้างระบบการติดตามผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงส าเร็จตามเป้าหมาย  
 Heart ได้แก่การร่วมใจ เป็นการจัดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการคิดงาน
แบบสร้างสรรค์ ประกอบกับการท างานด้วยความซ่ือสัตย์และมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
 Hand ได้แก่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้ลุล่วง
ตามเป้าหมายและทันเวลาด้วยความขยันมุ่งม่ันร่วมกันตัดสินใจทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการชื่นชมต่อ
ความส าเร็จของทีมงานซ่ึงมีเป้าหมายสูงสุดขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ให้มากที่สุด 
 ตัวแบบ 3H’s นี้ สามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดมีขึ้นในใจของพนักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรให้เกิดมีขึ้นในใจของพนักงานได้ 
 

                                                                                                                                            
 

๖๘ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 



๘๐ 
 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม๖๙ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัย พบว่า  

๑. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะสมรส ร้อยละ ๔๕.๗ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๗๓.๕ 
มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี ร้อยละ ๔๖.๐ มีการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ ๕๙.๑ เป็นข้าราชการ ร้อยละ 
๕๔.๖ และมีประสบการณ์ในการท างาน ๖ –๑๐ ปี ร้อยละ ๔๙.๑ ส าหรับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม พบว่า ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และ
ด้านการพัฒนา รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๔,S.D.=๐.๖๙๘) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

๒.แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ๑) ด้านการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล  คือ ปรับแก้การ
แสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให้มีสภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือ ชี้แนะ
ให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ๒) ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ขั้นศีลคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบ
การศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี EQ ขั้นปัญญา คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม ๓) ด้าน
การพัฒนา ขั้นศีล คือ ให้การบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทาง
ที่ควร ขั้นปัญญา คือ ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม ส่วนการพัฒนาศักยภาพ คือ กลุ่มของ
ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เก่ียวข้องกัน ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
งานหลักของต าแหน่งงานหนึ่งๆ โดยกลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงาน
ของต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถ
เสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์) ๗๐ ได้วิจัย การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่า  

๑. มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า ประกอบด้วย ๑๐ 
ประการน ามาบูรณาการกับหลักพุทธพุทธธรรมที่เหมาะสม ได้แก่ หลักสุจริตธรรม ๓ ประการ คือ 
หลักกายสุ จริต หลักวจีสุ จริต และหลักมโนสุ จริต  ซ่ึงสามา รถจ า แนกหลักการที่ สอดคล้อง 
ประกอบด้วย ๑) หลักกายสุจริต ประกอบด้วย (๑) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก

                                                 
 

๖๙ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม,“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ( บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 

๗๐ พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์),“การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินใน
ภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๘๑ 
 

กฎหมาย (๒) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร และ (๓) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒) หลักวจีสุจริต ประกอบด้วย (๑) การให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ (๒) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๓) หลักมโนสุจริต ประกอบด้วย (๑) การยึดม่ันใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (๒) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม      
(๓) การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  (๕) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
   
 จรรยาภรณ์ พรหมคุณ๗๑ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าปะเทีย” ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความพร้อมด้านงบประมาณ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าปะเทียมากที่สุด งบประมาณที่มีจ า กัดท าให้
ไม่สามารถจัดสรรส าหรับใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าล าปะเทียส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรในล าน้ า  และไม่มีแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของชุมชนในพ้ืนที่ท่ีชัดเจน ขาดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทรัพยากร
น้ ากับท้องถิ่น ส่วนประสิทธิผล พบว่า ลุ่มน้ าล าปะเทียยังไม่พบกับสภาพความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษทางน้ า จึงยังไม่มีความจ าเป็นในการเตรียมแผนในด้านการป้องกันหรือแก้ไขมลพิษ   
ทางน้ า 

ศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ๗๒ ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์นโยบายการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” ผลการวิจัย พบว่า ภาครัฐและส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องยังไม่มีความจริงจังและจริงใจต่อการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่าที่ควร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน หรือมี
การอาศัยช่องว่างของระเบียบกฎหมายในการยืดเวลาการถ่ายโอนภารกิจออกไป ผลของการกระจาย
อ านาจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังไม่เห็นผลมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีงานท าตาม
ต้องการ การลดรายจ่าย การลดการกู้หนี้ยืมสิน การช าระคืนหนี้สิน และการมีเงินออม ส าหรับด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนมากยังไม่มีบทบาทในการเข้าร่วมเสนอปัญหาหรือความคิดเห็น การ
เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนา การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา การแก้ไขปัญหาชุมชน การ
ประเมินผลการพัฒนา และการปรับปรุงการต้ังกระทรวงท้องถิ่นขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานที่จะช่วย
                                                 

 ๗๑จรรยาภรณ์ พรหมคุณ, รายงานการวิจัยเร่ือง “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าล าปะเทีย”, (ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๕ , กรมทรัพยากรน้ า  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ๒๕๕๔). 
  ๗๒ศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ, “การวิเคราะห์นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณทิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๔๙). 



๘๒ 
 

สนับสนุนงานในความรับผิดชอบของเทศบาลต่างๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาทของเทศบาลให้มีการ
บริหารงานแบบเปิดและมีการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะมากขึ้น 

 อมร สุวรรณนิมิตร๗๓ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือการพัฒนาชุมชนน่าอยู่” ผลการวิจัย พบว่า พลังอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านตระหนักต่อท้องถิ่นอยู่ในระดับสูง ผลการวิเคราะห์สัมฤทธิ์ อิทธิพล (๑) ตัว
แปรทางตรง คือ การมีส่วนร่วมและเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยรวมสูงสุด (๒) ตัวแปรที่มีอิทธิทางตรงและ
ทางอ้อม คือ ความไว้วางใจ กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม และการสร้างทีมงาน และ(๓) ตัวแปรที่มีผล
ทางอ้อม คือ ความยึดม่ันผูกพันต่อองค์การการประสารความร่วมมือการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ส่วนตัวแปร
ความตระหนักต่อท้องถิ่นไม่มีผลต่อความน่าอยู่และมีความสัมพันธ์กับตัวแปรการมีส่วนร่วมในระดับสูงโดย
การใช้กระบวนการเทคนิคที่ปรึกษา 

 สืบวงศ์ กาฬวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล” ผลการวิจัย พบว่า สมรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกอบด้วยสมรรถนะ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) สมรรถนะการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ๒) สมรรถนะการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ๓) สมรรถนะการสร้างความร่วมมือ ๔) สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) 
สมรรถนะการพัฒนาบุคลากร ผลการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงการพัฒนาของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล พบว่าประกอบด้วยตัวบ่งชี้ เชิงพฤติกรรมและระดับความช านาญ ซ่ึงสามารถ
จ าแนกระดับสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ออกเป็น ๕ ระดับ เรียง
จากสมรรถนะระดับสูงไปหาน้อย ได้แก่ ๑) ระดับต้นแบบ ๒) ระดับผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง ๓) 
ระดับนักพัฒนา ๔) ระดับผู้แก้ปัญหา ๕) ระดับผู้ปฏิบัติงาน 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอว่าควรน าตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศา สตร์ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไปพัฒนาเป็นหลักสูตรแกนกลางส าหรับการพัฒนาศักยภาพของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการประยุกต์ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมให้มีช่องทางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกรณีศึกษา
ในการบริหารท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นควรมีการ
พัฒนาสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมไปถึงผู้น าชุมชน๗๔ 

                                                 

   
๗๓อมร สุวรรณนิมิตร, “รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนศาสตร์ , ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยา
ขอนแก่น, พ.ศ.๒๕๔๖). 
  ๗๔สืบวงศ์ กาฬวงศ์, “ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 



๘๓ 
 

 ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล๗๕ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกรุงเทพมหานคร : ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสม” ผลการวิจัย พบว่า การปฏิรูประบบการบริหารกรุงเทพมหานคร  แบ่งเป็น ๓ 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ มองว่ากรุงเทพมหานครใหญ่โตเกินไปควรที่จะแบ่งหน่วยงานย่อยเพ่ือความ
คล่องตัว กลุ่มที่ ๒ มองว่า ดีอยู่แล้วแต่จะต้องปรับปรุงในส่วนขั้นตอนการบริหารและเพ่ิมอ านาจ
หน้าที่ และกลุ่มที่ ๓ มองว่า จะต้องแบ่งอ านาจให้ส านักงานเขตรับผิดชอบมากขึ้นเพ่ือการบริการ
ประชาชน ทางผู้วิจัยได้เสนอแนะว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบอีก ๓ ระยะ คือ ระยะสั้น 
ใช้รูปแบบเช่นเดิมแต่ควรกระจายอ านาจให้กับส านักเขตมากขึ้น ระยะกลาง ควรแบ่งการบริหาร เป็น 
๓ ระดับ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และสภาเอกรูปประจ าเขต และ
ระยะยาว จะต้องจัดต้ังส านักเขตบริหารท้องถิ่น มีประธานเขต และข้าราชประจ า หรือมาจากการ
เลือกต้ัง 

 เยาวลักษณ์ สุตะโคตร๗๖ ได้เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าของพนักงานเทศบาล:  กรณี
ส านักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าและมีเจตคติต่อการใช้
ภาวะผู้น า หลังการฝึกอบรมดีกว่าก่อนการฝึกอบรม และพนักงานเทศบาลทุกคนให้ความส าคัญต่อ
การศึกษาแนวทางการน าภาวะผู้น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาสู่มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ด้านพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้น า พบว่า การใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
การใช้ภาวะผู้น าแบบเชิงปฏิรูป การใช้ภาวะผู้น าแบบที่มีความสามารถพิเศษ การใช้ภาวะผู้น าแบบ
เชิงกลยุทธ์ และการใช้ภาวะผู้น าแบบผู้ให้บริการ  

 จิรายุ ทรัพย์สิน๗๗ ได้เรื่อง “การพัฒนาประชาธิปไตย : ในมิติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัยพบว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น
สุรินทร์ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นมากขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักตนเองและมีความผูกพัน ห่วงใยและต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงสิ่งเหล่านี้คือกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง
และพัฒนาในล าดับต่อไป 

                                                 

   ๗๕ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล, “การบริหารกรุงเทพมหานคร : ศึกษาการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙). 
  ๗๖เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, “การพัฒนาภาวะผู้น าของพนักงานเทศบาล :  กรณีส านักงานเทศบาล
เมืองมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓).  

 
๗๗จิรายุ ทรัพย์สิน, รายงานการวิจัย : การพัฒนาประชาธิปไตย : ในมิติขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน กรณีศึกษาการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสุรินทร์, (สุรินทร์ : ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์, ๒๕๔๕). 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เยาวลักษณ์%20สุตะโคตร&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เยาวลักษณ์%20สุตะโคตร&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


๘๔ 
 

 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ๗๘ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการสร้างเสริมสุขภาพ และข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอ านาจด้า นการสร้างเสริม
สุขภาพ” ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย มีลักษณะเป็นการจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข ให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เป็นโรคมีสุขภาพแข็งแรง เช่น การให้สุขศึกษา 
ให้คนทั่วไปมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ภายหลังการส่งเสริมสุขภาพที่มาจากความหมาย Health Promotion มีความหมาย ๒ ลักษณะ 
ลักษณะแรกคือการจัดบริการโดยบุคลากรสาธารณสุขดังที่กล่าวข้างต้น และ ลักษณะที่สอง คือ
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือท าให้ประชาชนเพ่ิมความสามารถในการควบคุมปัจจัยก าหนด
สุขภาพและพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้น ทั้งในคนปกติทั่วไปและผู้ที่เจ็บป่วย การขยายบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพให้ชัดเจน คือ เน้นหนักไปในเชิงการจัดการสิ่งแวดล้อม
พ้ืนฐาน กล่าวคือ การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ แต่กระนั้นก็ยังไม่ครอบคลุมบทบาท
ตามยุทธวิธี ๕ ประการของการสร้างเสริมสุขภาพในนิยามใหม่ ส่วนแผนปฏิบัติ การก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ ได้ผูกภารกิจการบริการด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไปพร้อมงบประมาณ สถานีอนามัยและ
บุคลากรให้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมด าเนินการผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอนในการรับโอนสถานีอนามัย 

 จ าลอง โพธ์ิบุญ๗๙ ได้วิจัยเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการฝ่าวิกฤตภาวะโลก
ร้อน: ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเมืองแกลง” ผลการวิจัยพบว่า ด้านประสิทธิผล เทศบาลได้ด า เนิน
โครงการและกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน/ลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการในระดับสูง ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล ด้านการบริหารจัดการ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ส าหรับ
บทเรียนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ได้แก่ ๑) การให้ความส าคัญกับการจัดการพลังงาน/
ลดภาวะโลกร้อน ๒) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ชุมชน ๓) การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ๔) การพัฒนาบุคลากร และ ๕) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

                                                 
 

๗๘ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, จิรบูรณ์ โตสงวน, หทัยชนก สุมาลี, รายงานฉบับสมบูรณ์ : “บทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการสร้างเสริมสุขภาพและ ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่ืองการกระจายอ านาจด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ๒๕๕๓). 

 
๗๙จ าลอง โพธ์ิบุญ, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม : “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการฝ่าวิกฤต

ภาวะโลกร้อน : ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเมืองแกลง”, ปีท่ี ๗, เล่มท่ี ๑, (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๔) หน้า ๑-๑๖. 



๘๕ 
 

 นฤนันท สุริยมณี และคณะ๘๐ ได้วิจัยเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการวิจัย พบว่า จุดเด่นในการบริหารงานที่ท า ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับรางวัลท่ี ๑ ประเภทการบริหารจัดการที่ ดีประจ าปี ๒๕๔๗ 
ได้แก การบริหารจัดการ ส่วนหลักคุณธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ส าหรับหลักความโปร่งใส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกแห่งมีการเผยแพรขอมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีในทุกๆ ทางการ
สื่อสาร ส่วนหลักความรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
สอบถามความเห็นของประชาชนโดยผ่านประชาคมหมู่บาน เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของโครงการใน
แต่ละหมู่บานก่อน แล้วจึงน ามารวมกันเพ่ือจัดล าดับตามความจ าเป็นเร่งดวนในภาพรวมอีกครั้ง และ
ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 

สรุปว่า งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่า การบริหารงาน ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มีความเก่ียวข้องกับ  
จริยธรรมของบุคลกร เพราะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานใน ๓ มิติ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และความซ่ือสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส โดยมีกลไกการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร งาน
มีการสร้างกลไกหรือหลักสูตรการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย ในระดับฐานราก เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ต้องมีความจริงจังและจริงใจต่อการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างต่อเนื่อง 

จากงานวิจัยที่เก่ียวกับ การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยสามารถประมวล ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
ประทีป มากมิตร, (๒๕๕๐) จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบ ๓ 
องค์ประกอบ แยกออกเป็น ๗ องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ จริยธรรมต่อ
ผู้บั ง คับบัญชา  จริ ย ธร รมต่ออง ค์กร  และ
จริ ยธร รมต่อสั งคม องค์ปร ะกอบที่  ๒ คือ 
จริ ย ธร รมต่อนั กศึกษา  และจ ริ ยธร รมต่อ
ผู้ร่วมงาน องค์ประกอบที่ ๓ คือ จริยธรรมต่อ
ส่วนงาน และ จริยธรรมส่วนตน 

                                                 
   ๘๐นฤนันท สุริยมณี และคณะ, “คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลตอการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล”, รายงานวิจัย, (สงเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู  
(องค์การมหาชน), ๒๕๔๙), หน้า ก-ง. 



๘๖ 
 

นฤนันท์ สุรยมณี และคณะ, (๒๕๔๙) บุคลากรในอง ค์การบริหารส่ วนต าบลมีกา ร
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมความโปร่งใสและ
ความรับผิดชอบในภาพรวมในระดับมากถึงมาก
ที่สุดคือการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถโดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการและประชาชน 

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, (๒๕๔๗) ความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นักการเมืองไทยมีค่าความเชื่อม่ัน ๐.๐๗ 

มหาวิทยาลัยมหิดล, (๒๕๔๘) จุดเด่นในการบริหารงานที่ท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้แก่ การบริหาร
จัดการ ด้านความซ่ือสัตย์  การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 

นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักด์ิ, (๒๕๕๘) สภาพการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
แต่ยังมีปัญหาต่างๆ ในด้านการบริหารไม่เป็นไป
ตามระเบียบการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้เป็น
แนวทางหลักในการบริหารงานเชิงบูรณาการ    
มีการใช้เทคนิคการสร้างบูรณาการ ๓ ประการ 
(3C) ได้แก่ ร่วมมือ (Co-ordination), ประสาน 
(Co-operation) สอดคล้ อง  (Consistency)   
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๘๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ธิติวุฒิ หม่ันมี, (๒๕๕๖) ๑. การสร้างความรู้ สึกของข้าร าชกา ร 

พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความรักที่จะอยู่ใน
องค์กร 

๒. กระบวนกา รด้านการสอนงา นและ
สนับสนุนการปฏิบัติ กระบวนการการมีส่วน
ร่วม และกระบวนการการสื่อสารทั้ 

๓. จ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการสร้างความ
ผูกพันด้วย ตัวแบบ  3H’s ซ่ึ งไ ด้แ ก่ Head, 

Heart, Hand. 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม, (๒๕๕๘) หลักพุทธธรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ    
๑) ด้านการฝึกอบรม ๒) ด้านการศึกษา ๓) ด้าน
การพัฒนา ขั้นศีล 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์), (๒๕๕๘) มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน ามาบูรณาการกับหลักพุทธพุทธธรรมที่
เหมาะสม ได้แก่ หลักสุจริตธรรม ๓ ประการ 
คือ หลักกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 

จรรยาภรณ์ พรหมคุณ, (๒๕๕๔) ปัจจัยความพร้อมด้านงบประมาณส่งผลต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรงบประมาณที่มีจ า กัด
ท าให้ไม่สามารถจัดสรรส าหรับใช้ในการพัฒนา
พ้ืนที่ได้ 

ศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ, (๒๕๔๙) ภาครัฐและส่วนราชการที่เก่ียวข้องยังไม่มีความ
จริงจังและจริงใจต่อการกระจา ยอ านาจให้
อ ง ค์ก รป กค ร อง ส่ ว นท้ อง ถิ่ น เ ท่ า ที่ ค ว ร 
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจใน
นโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน 

อมร สุวรรณนิมิตร, (๒๕๔๖) ผลการวิ เคราะห์ สั มฤทธิ์ อิทธิ พล (๑) ตัวแปร
ทางตรง คือ การมีส่ วนร่ วมและเป็ นตัวแปรที่ มี
อิทธิพลโดยรวมสูงสุด (๒) ตัวแปรที่มีอิทธิทางตรง
และทางอ้อม คือ ความไว้ วางใจ และการสร้าง
ทีมงาน และ(๓) ตัวแปรที่มีผลทางอ้อม คือ ความ
ยึดม่ันผูกพันต่อองค์การการประสานความร่วมมือ
การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 

  



๘๘ 
 

 ๒.๗.๓ งานวิจัยเก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรม 
  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรม จะเป็นงานวิจัยตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
เพ่ือน าไปปฏิบัติโดยอาศัยหลักธรรมค าสั่งสอนของพระบรมศาสดา และอาศัยการตีความหมายจาก
พระไตรปิฎกออกมาสื่อสารกับชาวบ้านให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซ่ึงผู้วิจัยขอน าเสนอ งานวิจัยที่
เก่ียวกับการน าหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนามาศึกษา ดังนี้ 

 บัญชายุทธ นาคมุจลินท์๘๑ ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี” ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและ
หลักการบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์ และ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระองค์อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยในการบริหาร ปัจจุบันมี
ทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย สามารถน ามาใช้บริหารองค์กรแล้วประสบผลส าเร็จ 
เช่น ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้น า และทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น  
 ปัจจุบัน คณะสงฆ์ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยให้ฝ่าย
บ้านเมืองเข้ามาช่วยเหลืองานกิจการคณะสงฆ์ที่มีมากขึ้น มหาเถรสมาคมก าหนดให้มีระเบียบ มหาเถร
สมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด มีกรอบนโยบายภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุน 
ทั้งนี้ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานีก็ได้น าแนวคิดและทฤษฎีการบริห าร
องค์กรของพระพุทธเจ้า และทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถบริหาร
องค์กรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ ซ่ึงความคิด หลักการ และทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็น
ทฤษฎีของ Gulick and Urwick หรือ ทฤษฎีของ Dr. W. Edwards Deming ก็ตาม ยังมีกฎ
ธรรมชาติของพระพุทธเจ้า ๕ ประการ ซ่ึงเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับวิทยาการสมัยใหม่ควรน ามา
ประกอบการบริหารองค์กร ซ่ึงการบริหารไม่มีรูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ถ้าหาก
เรามีวิธีการคิดและบูรณาการเชิงบริหารแล้ว จะท าให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพเกินกว่าที่ คิด
ทีเดียว และเห็นว่าควรน ามาใช้กับการบริหารองค์กรอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ต่อไป 

 ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมทางธุรกิจของผู้บริหารที่ มีต่อพนักงานใน
มุมมองทางพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจและสังคมต่างพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  การ
ด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหาร คือ การประพฤติถูกต้อง ดีงาม สังคมยอมรับและเกิดประโยชน์
สุขแก่ส่วนรวม โดยผู้บริหารต้องมีจริยธรรมทั้งระดับความคิดและการปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเพ่ือ
เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร นอกจากนี้ยังมีจริยธรรมต่อพนักงานในด้านการจ้างงาน  ด้านสภาพการ
ท างาน และด้านสิทธิในที่ท างานของพนักงาน เพ่ือให้เกิดความชอบธรรมและสรา้งสมดุลของผลประโยชน์
                                                 

 
๘๑บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การ 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), ( บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๖). 



๘๙ 
 

แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสม ส่วนหลักธรรมที่เก่ียวกับธุรกิจ พบว่า ผู้บริหารควรฝึกตนให้มีความพร้อมที่
จะบริหารงานก่อนจึงจะสามารถปกครองพนักงานให้ท างานมีประสิทธิภาพได้ การด าเนินงานของผู้บริหาร
เริ่มต้นที่การคิดวางแผนงานที่ถูกต้องชอบธรรม เม่ือได้แผนงานขององค์กรแล้วผู้บริหารจะปฏิบัติต่อ
พนักงานในทุกขั้นตอนของการบริหารงานด้วยการพูดและการกระท าที่ดี และมีการประเมินผลในตอนท้าย 
ซ่ึงผู้บริหารควรปฏิบัติหน้าที่ตามทิศเบื้องล่างของหลักทิศ ๖ และสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร๘๒ 

 ณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ๘๓ ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในสังคมมนุษย์ในจักกวัต
ติสูตร และวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในสังคมมนุษย์ที่มีผลกระทบต่ออายุและทรัพยากรธรรมชาติ
ในจักกวัตติสูตร” ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรมของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีเป็นอันดับแรก เนื่องจาก
ผู้บริหารต้องปกครองตนเองให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามจนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ก่อน จึงจะปกครองหรือ
บริหารพนักงานให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรเริ่มต้นการวางแผนจากความคิดที่ดีเพ่ือก าหนด
เป้าหมายก าไรที่เป็นธรรมและทิศทางการบริหารงานที่ไม่มีโทษ ขณะบริหารงานก็ควรมีความสัมพันธ์ท่ีดี
กับพนักงาน ในตอนท้ายจะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ไม่ว่าผลจะเป็น
อย่างไรผู้บริหารต้องท าความเข้าใจตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งและด ารงสติให้ ม่ัน  เพ่ือป้องกันการ
ละเมิดจริยธรรมในการบริหารงาน นอกจากนี้ผู้บริหารควรมองและปฏิบัติต่อพนักงานในฐานะเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร ซ่ึงมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน มีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง มีสิทธิและหน้าที่ตามสมควรแก่ฐานะ จึงไม่ควรดูหม่ินและไม่ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์
ตน แต่ควรให้โอกาสฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นและเคารพในสิทธิของพนักงาน สิ่งเหล่านี้ได้
ก่อให้เกิดคุณค่ามากมายทั้งในด้านผู้บริหาร พนักงาน องค์กร และสังคมโดยรวม 

 บรรยวัสถ์ ฝางค า และนฤมล ดวงแสง ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติด
ของจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า๘๔ การประยุกต์ให้หลักพุทธธรรมของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง จะมีการใช้หลักอิทธิบาท ๔ โดยเจ้าหน้าที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการมี
ความสุขในการด าเนินชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ส าหรับของผู้น า

                                                 

 ๘๒ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร, “จริยธรรมทางธุรกิจของ ผู้บริหารท่ีมีต่อพนักงานในมุมมองทาง ”
พระพุทธศาสนา.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).  

๘๓นายณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ ,“พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในสังคมมนุษย์ท่ีมีผลต่ออายุและ
ทรัพยากรธรรมชาติในจักกวัตติสูตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๕). 

๘๔ บรรยวัสถ์ ฝางค า และนฤมล ดวงแสง, “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานการ
วิจัย, (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕๑ – ๑๕๘.  



๙๐ 
 

ชุมชนระดับอ าเภอ และระดับต าบลมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรม ในด้านความซ่ือสัตย์ และความรับผิดชอบมากที่สุด ส่วนผู้น าครอบครัวระดับอ าเภอ 
และระดับต าบลมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม ในด้าน
อิทธิบาท ๔ ความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ 

 ทัศนีย์ เจนวิถีสุข  ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม” 
ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารที่มีผลมากในการส่งผลกระทบกระเทือนถึงสังคมหรือมีส่วนเก่ียวข้อง 
สนับสนุน หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมคือ การสื่อสารมวลชน ส่วนการสื่อสารกับตนเองและ
การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม เป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลและสัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของสังคม
เป็นส าคัญ ทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมในลักษณะการร่วมกันเป็นสังคมโดยรวมการสื่อสารกับ
ตนเองและการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน เป็นการสื่อสารที่ไม่อาจแยกจากกันได้ โดยเด็ดขาดและเก่ียวข้อง
กับสัมมาทิฏฐิ โดยมีรูปแบบและกระบวนการ คือ ท าการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (ปรโตโฆสะ) + ท าการ
สื่อสารกับตนเอง (โยนิโสมนสิการ) + ท าการสื่อสารตามแนวทางประพฤติปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา 
ซ่ึงท าให้ผู้รับสา รเกิดปัญญา ที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนตน และผู้ อ่ืน อันจะน าไปสู่กา ร
เปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม องค์ความรู้เก่ียวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการสื่อสารเชิงพุทธที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมที่สังเคราะห์ได้จากการศึกษา มีหลักการ
และแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ คือ สื่อสารด้วยสติบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและเคารพในตนเองและ
ผู้อ่ืน บนหลักการของเหตุและผลตามความเป็นจริง ก่อให้เกิดปัญญา สร้างสรรค์และน าไปสู่การ
กระท าที่ดีงามทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน การสื่อสารเชิงพุทธนี้เป็นดังเช่นมรรควิธีที่ เป็นเหตุน าไปสู่ผลคือ 
การเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่เป็นประโยชน์สุข โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากภายในตนเองของ
บุคคลแล้วกระจายไปสู่สังคม๘๕ 

 เอ้ือมอร ชลวร๘๖ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ เชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัย
พบว่า ความรู้ มี ๒ ประเภท คือ ความรู้ฝังลึกในตัวคน และความรู้ชัดแจ้ง ในกระบวนการจัดการ
ความรู้และการสืบทอดองค์ความรู้ผ่านกาลเวลาที่ยาวนานร่วม ๒,๖๐๐ ปี ซ่ึงนับว่ายาวนานมากแสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
สูงมาก จึงสามารถรักษาองค์ความรู้ทั้งปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไว้ได้อย่างดี มี
หลักธรรมที่โดดเด่นอยู่ ๔ หมวดคือ ๑) การใช้หลักไตรสิกขา ๒) หลักสาราณียธรรม ๓) กระบวนการ
จัดการสังคีติ ร้อยกรองพระธรรมและพระวินัย และ๔) พระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติว่า ด้วยการ
รวมตัวเป็นหมู่สงฆ์ 

                                                 
  ๘๕ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, “การส่ือสารเชิงพุทธกับการเปล่ียนแปลงสังคม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

 
๘๖เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต 

(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๙๑ 
 

 ทวีศักด์ิ ทองทิพย์ ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา ”ผล
กา รศึกษา  ผลกา ร วิจั ย พบว่ า  สา ระส าคัญของหลั กไตรสิ กขา มี ๓ อย่ า ง คือ  ศีล  สมา ธิ 
ปัญญา การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัย
แห่งสัมมาทิฏฐิ การสร้างสัมมาทิฏฐิ  การศึกษาตามหลักไตรสิกขา  และการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามหลักไตรสิกขา หลักไตรสิกขามีที่มาอยู่ใน วัชชีปุตตสูตร  ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติย
สิกขาสูตร ก าเนิดการศึกษาสมัยพุทธกาลเริ่มจากกลุ่มปัญจวัคคีย์ ผู้ ศึกษาสมัยพุทธกาลแบ่งได้ ๒ 
กลุ่ม คือ กลุ่มบรรพชิตและกลุ่มคฤหัสถ์ ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีการก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกัน
ด้วย ขอบเขตของการศึกษาในพระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลักไตรสิกขา  การเรียนการสอนในสมัย
พุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบ มุขปาฐะ การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีขั้นตอนด าเนินการที่ส า คัญอยู่  ๔ 
ประการ คือ จัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ สร้างสัมมาทิฏฐิ ฝึกตามหลักไตรสิกขา วัดและ
ประเมินผลตามหลักไตรสิกขา๘๗ 

วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์๘๘  ได้วิจัยเรื่อง หลักการบริหารการศึกษาตาม
แนวพุทธธรรม ผลการวิจัย พบว่า หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษา  มีจ านวน 
๒๑ หลักธรรม แยกตามหลักการครองตน  การครองคน  และการครองงาน  ได้ดังนี้ การครองตน 
สอดคล้องกับ ๑๙ หลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ  ธรรมคุ้มครองโลก ๒ 
ธรรมท าให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ กุศลมูล ๓ สันโดษ ๓ สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม ๔ 
พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ อธิษฐานธรรม ๔ เบญจธรรม พละ ๕ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม 
๗ อริยทรัพย์ ๗ และทศพิธราชธรรม การครองคนสอดคล้องกับ  ๑๕ หลักพุทธธรรม ได้แก่ 
กัลป์ยาณมิตตตา  โยนิโสมนสิการ  ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมท าให้งาม ๒ กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ 
อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร  ๔ สังหควัตถุ ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ 
อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ และทศพิธราชธรรม การครองงาน  สอดคล้องกับ ๑๐ หลัก 
พุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมท าให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ สุจริต ๓ 
อิทธิบาท ๔ พละ ๕ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ นอกจากนี้ ยังพบว่า 
มีจ านวน ๗ หลักธรรมที่สอดคล้องกับการบริหารการศึกษา ด้านการครองตน  การครองคน  และ 
การครองงาน ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ  ธรรมท าให้งาม ๒ สุจริต ๓ ฆราวาสธรรม ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ 

สรุปได้ว่า ในการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรตามแนวพระพุทธศาสนา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรนั้น จะต้องเริ่มโดยการใช้ปัญญาเพ่ือพัฒนา 
“ตนเอง” มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ เป็นผู้ที่ฝึกตน และพัฒนาตนได้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ มีความส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไปในทางบวก โดยอาศัยหลั ก ภาวนา ๔ ซ่ึงเป็นหลั กธรรมของ
                                                 

 
๘๗ทวีศักด์ิ ทองทิพย์, “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
๘๘วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์, หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ , วารสาร

ศึกษาศาสตร์ ๑๘, ๒, (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๐), หน้า ๖๓-๘๔. 



๙๒ 
 

พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือ ในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจะได้น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
การท างาน ถ้าบริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักธรรม ต่างๆ ที่ มีความ
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลให้ผู้บริหาร และบุคลากร มีจริยธรรม มีความซ่ือสัตย์
สุจริต เที่ยงธรรม ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละ จริงจัง ขยัน อดทน มีความสุข ม่ันคง เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลต่อ
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เกิดความคิดอ่าน มีมุมมองที่กว้าง รู้จักแยกแยะ ซ่ึงถือว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรอย่างแท้จริง 

จากงานวิจัยที่เก่ียวกับ การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยสามารถประมวล ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรม 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

กัลยาณี คูณมี, (๒๕๕๒) ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการจัดสรรสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงา น
ภาครัฐ ได้แก่ ปัญหาการจัดสรรสิ่งจูงใจไม่ได้ให้ตาม

ระดับผลงานอย่างแท้จริง 

สืบวงศ์ กาฬวงศ์, (๒๕๕๔) สมรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประกอบด้วยสมรรถนะ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) 
สมรรถนะกา รคิดเชิงยุทธศาสตร์  ๒) สมรรถนะกา ร
บริหารการเปลี่ยนแปลง ๓) สมรรถนะการสร้างความ
ร่วมมือ ๔) สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) สมรรถนะการ

พัฒนาบุคลากร 

ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล, (๒๕๔๙) มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบอีก ๓ ระยะ คือ 
ระยะสั้น ใช้รูปแบบเช่นเดิมแต่ควรกระจายอ านาจระยะ
กลา ง  ควรแบ่ งกา รบริ ห า ร  เป็ น  ๓ ร ะดับ  ผู้ ว่ า
กรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิสภากรุงเทพมหานคร 
และสภาเอกรูปประจ าเขต และระยะยาว จะต้องจัดต้ัง
ส านักเขตบริหารท้องถิ่น มีประธานเขต และข้าราช
ประจ า หรือมาจากการเลือกต้ัง 

เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, (๒๕๕๓) การพัฒนาภาวะผู้น าและมีเจตคติต่อการใช้ภาวะผู้ น า 
หลังการฝึกอบรมดีกว่าก่อนการฝึกอบรม ด้านพฤติกรรม
การใช้ภาวะผู้น า พบว่า การใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 



๙๓ 
 

การใช้ภาวะผู้น าแบบเชิงปฏิรูป การใช้ภาวะผู้น าแบบที่มี
ความสามารถพิเศษ การใช้ภาวะผู้น าแบบเชิงกลยุทธ์  



๙๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรม (ต่อ) 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

จิรายุ ทรัพย์สิน, (๒๕๔๕) การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น ประชาชนใน
ท้องถิ่นรู้จักตนเองและมีความผูกพัน 

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, จิรบูรณ์ โตสงวน, หทัย
ชนก สุมาลี, (๒๕๕๓) 

การขยายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการสร้างเสริมสุขภาพให้ชัดเจน คือ เน้นหนัก
ไปในเชิงการจัดการสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน กล่าวคือ 
การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน 
และที่สา ธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ ง
ปฏิ กู ล  ตลอดจนการป้ องกัน โ รคและระงับ
โรคติดต่อ  

จ าลอง โพธิ์บุญ, (๒๕๕๔, หน้า ๑-๑๖) ด้านประสิทธิผล เทศบาลได้ด าเนินโครงการและ
กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน/ลดภาวะโลกร้อน
อย่างต่อเนื่อง ด้านกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนและ
บุคลา กรของ เทศบา ลไ ด้ มีส่ วน ร่ วมในกา ร
ด าเนินการในระดับสูง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานของเทศบาล ด้านการบริหาร
จัดการ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ส าหรับ
บทเรียนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

นฤนันท สุริยมณี และคณะ, (๒๕๔๙, หน้า ก-ง) หลักคุณธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)   
ที่ท า กา รศึกษาส่ วน ใหญ่ปฏิ บัติตา มร ะเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมายอย่าง เคร่งครัด มีการเผย
แพรข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีในทุกๆ ทางการสื่อสาร 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, (๒๕๕๖) ปัจจุบัน คณะสงฆ์ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยให้ฝ่ายบ้านเมืองเข้า
มาช่วยเหลืองานกิจการคณะสงฆ์ที่มีมากขึ้น มหา
เถรสมาคมก าหนดให้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่า
ด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มี
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  



๙๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรม (ต่อ) 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร, (๒๕๕๕) ธุรกิจและสังคมต่างพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การ
ด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมของผู้บรหิาร คือ การ
ประพฤติถูกต้อง ดีงาม สังคมยอมรับและเกิด
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม 

นายณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ, (๒๕๕๕) จริยธรรมของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีเป็น
อันดับแรก เนื่องจากผู้บริหารต้องปกครองตนเอง
ให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามจนเป็นแบบอย่างที่ดี 

บรรยวัสถ์ ฝางค า และนฤมล ดวงแสง, 
 (๒๕๕๐, หน้า๑๕๑-๑๕๘) 

การประยุกต์ให้หลักพุทธธรรมของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของรัฐที่ เก่ียวข้อง จะมีการใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ 

ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, (๒๕๕๕) ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ มี ผ ล ม า ก ใ น ก า ร ส่ ง ผ ล
กระทบกระเทือนถึงสังคมหรือมีส่วนเก่ียวข้อง 
สนับสนุน หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม 
คือ ท าการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (ปรโตโฆสะ) + 
ท าการสื่อสารกับตนเอง (โยนิโสมนสิการ) + ท า
การสื่อสารตามแนวทางประพฤติปฏิบัติในศีล 
สมาธิ ปัญญา ซ่ึงท าให้ผู้รับสารเกิดปัญญา ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนตน และผู้ อ่ืน อัน
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในระดับ
ปัจเจกและระดับสังคม 

เอ้ือมอร ชลวร, (๒๕๕๔) ความรู้ มี ๒ ประเภท คือ ความรู้ฝังลึกในตัวคน 
และความรู้ชัดแจ้ง  ในกระบวนการจั ดกา ร
ความรู้และการสืบทอดองค์ความรู้ผ่านกาลเวลา
ที่ยาวนาน 

ทวีศักด์ิ ทองทิพย์, (๒๕๕๕) สาระส าคัญของหลักไตรสิกขามี ๓ อย่าง คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา การศึกษาตามหลักไตรสิกขา
มีส่วนประกอบที่ส า คัญ ๔ ประการ คือ การ
จัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ การสร้าง
สัมมาทิฏฐิ การศึกษาตามหลักไตรสิกขา  และ
การ วัดและประเ มินผลการ ศึกษาตามหลั ก
ไตรสิกขา 



๙๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรม (ต่อ) 
 

สุปรียา ธีรสิรานนท์, (๒๕๕๖) การเรียนรู้เกิดจาก องค์ประกอบ คือ อายตนะ
ภายในและอายตนะภายนอก เ ม่ืออายตนะ
ภา ย ใน แ ละ อ า ยต น ะภ า ย นอ ก กร ะ ท บ
กัน องค์ประกอบทั้งหลายประจวบพร้อมกันจึง
เกิดผัสสะ ผัสสะจึงเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของ
มนุษย์ ข้อมูลต่างๆ 

วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์, 
(๒๕๕๐, หน้า ๖๓-๘๔) 

๗ หลั กธร รมที่ สอดคล้ อง กับกา รบริ ห า ร
การศึกษาด้านการครองตน  การครองคน  และ 
การครองงาน  ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโส
มนสิการ ธรรมท าให้งาม ๒ สุจริต ๓ ฆราวาส
ธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ 

 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี พัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Development 
Theory) ของลอเรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) ซ่ึงมีความเชื่อพ้ืนฐานว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่ มี
สมอง สามารถเกิดการเรียนรู้ เพ่ือการปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ โดยน าหลักความ
เชื่อทางชีววิทยามาประยุกต์กับศาสตร์ทางจิตวิทยา แนวคิดนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจต์ 
(Piaget) คือ เชื่อว่า จริยธรรมนั้นมีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะเช่นกัน เพราะจริยธรรมของมนุษย์
เกิดจากกระบวนการทางปัญญา เม่ือมนุษย์มีการเรียนรู้มากขึ้น โครงสร้างทางปัญญาเพ่ิมพูนขึ้น 
จริยธรรมก็พัฒนาตามวุฒิภาวะ แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดแบบสัมพัทธนิยม ( Relativism) ซ่ึงเชื่อว่า
จริยธรรมมีความสัมพันธ์กับอายุ กาลเวลา สถานที่ วัฒนธรรม และหลักพุทธธรรมที่ เก่ียวกับการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ระยอง คือ หลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ และหลักภาวนา ๔ ดังแผนภาพที่ ๒.๑ ต่อไปนี้  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

หลักพุทธธรรมภาวนา ๔ 
๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย 
๒. สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความ 
    ประพฤติ 
๓. จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต 
๔. ปัญญาภาวนาคือการเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา 

 
  

 

หลักพุทธธรรมเวสารัชชกรณธรรม ๕ 
๑) ศรัทธา คือ เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 
๒) ศีล คือ มีความประพฤติดีงาม 
๓) พาหุสัจจะ คือ ได้สดับหรือศึกษามาก 
๔) วิริยารัมภะ คือ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 
๕) ปัญญา คือ รู้รอบและรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ 

 
  

 

ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา 
เพ่ือการพัฒนาจริยธรรม  

๑. ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม 
๒. ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 
๓. ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ 
  

 
 

หลักพุทธธรรมภาวนา ๔ 
๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย 
๒. สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความ 
    ประพฤติ 
๓. จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต 
๔. ปัญญาภาวนาคือการเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา 

 
  

 

หลักพุทธธรรมเวสารัชชกรณธรรม ๕ 
๑) ศรัทธา คือ เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 
๒) ศีล คือ มีความประพฤติดีงาม 
๓) พาหุสัจจะ คือ ได้สดับหรือศึกษามาก 
๔) วิริยารัมภะ คือ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 
๕) ปัญญา คือ รู้รอบและรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ 

 
  

 

ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา 
เพ่ือการพัฒนาจริยธรรม  

๑. ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม 
๒. ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 
๓. ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ 
  

 
 

 
  

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
ในจังหวัดระยอง 

 หลักพุทธธรรมภาวนา ๔ 
๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย 
๒. สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความ 
    ประพฤติ 
๓. จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต 
๔. ปัญญาภาวนาคือการเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา 

 
  

 

หลักพุทธธรรมเวสารัชชกรณธรรม ๕ 
๑) ศรัทธา คือ เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 
๒) ศีล คือ มีความประพฤติดีงาม 
๓) พาหุสัจจะ คือ ได้สดับหรือศึกษามาก 
๔) วิริยารัมภะ คือ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 
๕) ปัญญา คือ รู้รอบและรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ 

 
  

 

ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา 
เพ่ือการพัฒนาจริยธรรม  

๑. ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม 
๒. ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 
๓. ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ 
  

 
 



 
 

บทที่ ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “กำรส่งเสริมจริยธรรมตำมแนวพระพุทธศำสนำของบุคลำกร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
และวิธีวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมี
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นหลัก เพราะงานวิจัยผสานวิธีส่วนใหญ่จะค านึงถึงปรัชญาในการ
วิจัย การวิจัยแบบผสานวิธีจะอ้างอิงถึงการออกแบบในการวิจัย ซ่ึงขึ้นอยู่กับฐานความคิดทางปรัชญา 
และมุ่งไปที่เทคนิคและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล๑๗๓ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

ผู้วิ จั ย ไ ด้ ใช้ ร ะเบี ยบวิ ธี ก า รวิ จั ย แบบผสา นวิ ธี  (Mixed Methods Research)            
โดยด าเนินการการวิจัยเชิง คุณภาพ แล้วจึงท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)         
ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)     
เริ่มด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์  
โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์     
เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซ่ึงแบบสัมภาษณ์เพ่ือการ
วิจัยนั้นมี ๔ ตอน ดังนี้  ตอนที่ ๑ เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ ๒        
เป็นค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ตอนที่ ๓ 
เป็นค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ ตอนที่ ๔ เป็นค าถาม

                                                 

 ๑๗๓วรรณดี  สุท ธิน ร ากร ,  กำรวิ จัย เ ชิ งคุณภำพ กำร วิ จัยในกระบวนทัศ น์ทำง เ ลื อก ,    
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเคล็ดไทย จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๗๘-๑๗๙. 



๙๓ 
 

เก่ียวกับรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม 
๕ ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ ตอนที่ 
๔ แบบสอบถามเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา เพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการ
ส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง แจกแบบสอบถามโดย
การสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) แต่ละข้อจะมี Scale ระดับความคิดเห็นในการจัดการ ให้
เลือกตอบ ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลางน้อย น้อยที่สุด เม่ือได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว 
จึงน ามาวิเคราะห์ก่อนที่จะขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เห็นชอบ  และจัดพิมพ์
แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป แล้วจึงน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  (Content 
Analysis) เพ่ือตอบโจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย น ามาปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อเวทีการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ให้ได้องค์ความรู้การส่งเสริมจริยธรรมที่สมบูรณ์
ก่อนน าเข้าสู่การท าประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
จริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ให้เป็น
มาตรฐานก่อนที่จะเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะในล าดับต่อไป  

 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
 

 ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 

   ๑) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยผู้วิจัย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นบุคคลผู้มีบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมในพ้ืนที่

จังหวัดระยอง จ านวน ๑๙ รูป/คน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  

 ๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๓ รูป ประกอบด้วย 
  ๑. พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง  
  ๒. พระครูสิริภาวนานุโยค รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง  
  ๓. พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร. เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  
 ๒) กลุ่มผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๒ คน ประกอบด้วย 
  ๑. นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=SrJBUNrMH8LWrQfGtYDQDw&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=SrJBUNrMH8LWrQfGtYDQDw&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ
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  ๒. นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง  
  ๓. นายณวัฒน์ โตศักด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง  
  ๔. นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง  
  ๕. นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง  
  ๖. นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ๗. นายพิรุณ วิมลอักษร นายอ าเภอวังจันทร์  
  ๘. นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง 
  ๙. นายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสุนทรภู่ 
  ๑๐. นายฉลาด มีลาภ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน 
  ๑๑. นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลชุมแสง 
  ๑๒. นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายนิติกร องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง 
 ๓) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครอง จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 
  ๑. ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาระยอง

เขต ๑  
  ๒. ดร.ประนอม บ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์  
  ๓. นายณรงค์ วิริยะกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน  
  ๔. นางวรมน รัตนจีน ผู้อ านวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาต าม

อัธยาศัย อ าเภอวังจันทร์  
 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพราะเป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมจริยธรรมโดยตรง มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ท่ีตนรับผิดชอบเป็นอย่างดี 
 

 ๓.๒.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ๑) ประชำกร (Population) 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ซ่ึงประกอบด้วย  (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.) 
(๒) เทศบาล มี ๓๐ แห่ง และ (๓) องค์การบริหารส่วนต าบล มี ๓๗ แห่ง รวมทั้งหมด ๖๘ แห่ง       
มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด ๓,๖๗๖ คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่  Taro 
Yamane๑๗๔ ที่ระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% และท าการสุ่มกลุ่มประชากรให้ข้อมูลตามสัดส่วนของ
ประชากร 

๒) กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) 

                                                 
๑๗๔ธานินทร์ ศิลป์จารุ , กำรวิ เครำะห์และวิจัยข้ อมูลทำงสถิติด้วย  SPSS, พิมพ์คร้ัง ท่ี ๙ , 

(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๑), หน้า ๔๕. 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน ๓๖๑ คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่า งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามสัดส่วนผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง จ านวน ๓,๖๗๖ 
คน โดยผู้ วิจัย ได้ใช้กา รสุ่ม ตัวอย่ างแบบวิ ธีกา รค า นวณขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง โดย ใช้สู ตร Taro 
Yamane๑๗๕ ดังนี้ 

 
 
โดย  N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 

e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
ซ่ึงในงานวิจัยที่ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ ๕  
หรือ ๐.๐๕ 

  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรทั้งหมด ๓,๖๗๖ คน เม่ือแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพราะฉะนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๓๖๑ คน 
      ทั้งนี้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวน
ประชากร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใช้จ านวนของบุคลากรทั้ง ๖๘ แห่ง เป็นระดับ
ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่การค านวณ และตัวอย่างที่ได้
สามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง ๓๖๑ ตัวอย่าง จาก
จ านวนผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามตารางที่ ๓.๑ 

                                                 
๑๗๕สุจินต์ ธรรมชาติ, กำรวิจัยภำคปฏิบัติวิธีลัด, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ  

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔๘. 

2)(1 eN

N
n




)0025.0(676,31

676,3


n

19.91

676,3


n

19.10

676,3
n

745.360n



๙๖ 
 

 

ตำรำงท่ี ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

สถำนท่ี ประชำกร 
(จ ำนวน) 

กลุ่มตัวอย่ำง 
(จ ำนวน) 

ผู้บ ริห าร และเจ้า หน้า ที่ ข ององ ค์กา ร
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

๓๔๖ ๓๔ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล  
ในจังหวัดระยอง 

๑,๙๘๒ ๑๙๕ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดระยอง 

๑,๓๔๘ ๑๓๒ 

รวม ๓,๖๗๖ ๓๖๑ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย (๑) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง (อบจ.) (๒) เทศบาล มี ๓๐ แห่ง และ (๓) องค์การบริหารส่วนต าบล มี ๓๗ แห่ง     
รวมทั้งหมด ๖๘ แห่ง เพ่ือให้สามารถเข้าใจและเห็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดระยอง สามารถสรุปตามตารางที่ ๓.๒ ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี ๓.๒ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง 

ล ำดับท่ี ชื่อหน่วยงำน ล ำดับท่ี ชื่อหน่วยงำน 
๑. อบจ.ระยอง ๓๓. อบต.ช าฆ้อ 

๒. เทศบาลนครระยอง ๓๔. อบต.ชุมแสง 

๓. เทศบาลเมืองบ้านฉาง ๓๕. อบต.เชิงเนิน 
๔. เทศบาลเมืองมาบตาพุด ๓๖. อบต.ตะพง 

๕. เทศบาลต าบลกองดิน ๓๗. อบต.ตาขัน 
๖. เทศบาลต าบลแกลง-กะเฉด ๓๘. อบต.ตาสิทธ์ิ 

๗. เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา ๓๙. อบต.ทางเกวียน 

๘. เทศบาลต าบลชุมแสง ๔๐. อบต.ทุ่งควายกิน 
๙. เทศบาลต าบลทับมา ๔๑. อบต.นาตาขวัญ 

๑๐. เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน ๔๒. อบต.น้ าเป็น 
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ล ำดับท่ี ชื่อหน่วยงำน ล ำดับท่ี ชื่อหน่วยงำน 
๑๑. เทศบาลต าบลน้ าคอก ๔๓. อบต.นิคมพัฒนา 

๑๒. เทศบาลต าบลเนินฆ้อ ๔๔. อบต.บางบุตร 

๑๓. เทศบาลต าบลเนินพระ ๔๕. อบต.บ้านค่าย 
๑๔. เทศบาลต าบลบ้านค่าย ๔๖. อบต.บานแลง 

๑๕. เทศบาลต าบลบ้านฉาง ๔๗. อบต.ปลวกแดง 
๑๖. เทศบาลต าบลบ้านนา ๔๘. อบต.ป่ายุบใน 

๑๗. เทศบาลต าบลเพ ๔๙. อบต.พนานิคม 

๑๘. เทศบาลต าบลปลวกแดง ๕๐. อบต.พลงตาเอ่ียม 
๑๙. เทศบาลต าบลปากน้ าประแส ๕๑. อบต.พังราด 

๒๐. เทศบาลต าบลพลา ๕๒. อบต.เพ 
๒๑. เทศบาลต าบลมะขามคู่ ๕๓. อบต.มาบยางพร 

๒๒. เทศบาลต าบลมาบข่า  ๕๔. อบต.แม่น้ าคู้ 

๒๓. เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา ๕๕. อบต.ละหาร 
๒๔. เทศบาลต าบลเมืองแกลง ๕๖. อบต.วังจันทร์ 

๒๕. เทศบาลต าบลส านักท้อน ๕๗. อบต.วังหว้า 
๒๖. เทศบาลต าบลสุนทรภู่ ๕๘. อบต.สองสลึง 

๒๗. อบต.กระแสบน ๕๙. อบต.ส านักทอง 

๒๘. อบต.กองดิน ๖๐. อบต.ส านักท้อน 
๒๙. อบต.กะเฉด ๖๑. อบต.หนองตะพาน 

๓๐. อบต.แกลง ๖๒. อบต.หนองบัว 

๓๑. อบต.เขาน้อย ๖๓. อบต.หนองไร่ 
๓๒. อบต.คลองปูน ๖๔. อบต.หนองละลอก 
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ตำรำงท่ี ๓.๒ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง 

ล ำดับท่ี ชื่อหน่วยงำน ล ำดับท่ี ชื่อหน่วยงำน 
๖๕. อบต.ชากโดน ๖๗. อบต.ห้วยทับมอญ 

๖๖. อบต.ชากบก ๖๘. อบต.ห้วยยาง 
 

ท่ีมำ : ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินจังหวัดระยอง ๑๐ สิงหำคม ๒๕๕๙ 

๓) วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 

เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามจากผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้กลุ่มตัวอย่าง ๓๖๑ คน และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling )  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.) (๒) เทศบาล มี ๓๐ แห่ง โดยแบ่งเป็นเทศบาลนคร ๑ แห่ง 
คือ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง 
และ (๓) องค์การบริหารส่วนต าบล มี ๓๗ แห่ง รวมทั้งหมด ๖๘ แห่ง ผู้วิจัยจึงคัดเลือกพ้ืนที่ในการ
วิจัย ประกอบด้วย อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอนิคม
พัฒนา ซ่ึงสามารถน ามาสังเคราะห์สรุปได้ตามตารางที่ ๓.๓ ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี ๓.๓ แสดงกลุ่มตัวอย่างในการแจกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย   
 

ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง/สถำนท่ี ประชำกร จ ำนวนชุด 
 ผู้บริหำร พนักงำน พนักงำนจ้ำง  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยอง 
๓๔๖ ๓๔ ชุด 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ๓๔ 
 ผู้บริหำร พนักงำน พนักงำนจ้ำง  

เทศบำล จังหวัดระยอง 
๑,๙๘๒ ๑๙๕ ชุด 

๒. เทศบาลนครระยอง  ๓๓ 
๓. เทศบาลต าบลเมืองแกลง  ๓๓ 
๔. เทศบาลต าบลสุนทรภู่  ๓๓ 
๕. เทศบาลต าบลชุมแสง  ๓๒ 
๖. เทศบาลต าบลทับมา  ๓๒ 
๗. เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน  ๓๒ 

 รวม  ๑๙๕ ชุด 



๙๙ 
 

ตำรำงท่ี ๓.๓ แสดงกลุ่มตัวอย่างในการแจกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย (ต่อ)  

 ผู้บริหำร พนักงำน พนักงำนจ้ำง  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จังหวัดระยอง 

 
๑๓๒ ชุด 

๘. องค์การบริหารส่วนต าบลเพ  ๑๕ 
๙. องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  ๑๕ 
๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลกะเฉด  ๑๕ 
๑๑. องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง  ๑๕ 
๑๒. องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร  ๑๕ 
๑๓. องค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน  ๑๔ 
๑๔. องค์การบริหารส่วนต าบลป่ายุบใน  ๑๔ 
๑๕. องค์การบริหารส่วนต าบลพลงตาเอ่ียม  ๑๔ 
๑๖. องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ๑๔ 

 รวม  ๑๓๒ ชุด 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง   

๑. ผู้บริหา รและเจ้าหน้า ที่องค์การบริห ารส่วน
จังหวัดระยอง  ๓๔๖ ๓๔ 

๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ในจังหวัดระยอง ๑,๙๘๒ ๑๙๕ 
๓. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

ในจังหวัดระยอง ๑,๓๔๘ ๑๓๒ 

 รวม ๓,๖๗๖ ๓๖๑ 
 

 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย  
๓.๓.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

๑) แบบสอบสัมภำษณ์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีรา ยละเอียด 

ดังนี้  
(๑) แบบสัมภำษณ์ ( interview) เป็น แบบสั มภาษณ์เชิงลึ กแบบ มีโคร งสร้า ง 

(Structure In-depth interview) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยแนวทางการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๕ 
ขั้นตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 



๑๐๐ 
 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนา
จริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

 
 
ตอนท่ี ๓ เป็นค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก

เวสารัชชกรณธรรม ๕ 
ตอนท่ี ๔ เป็นค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก

ภาวนา ๔ 
ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมนโยบายจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒) กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เก่ียวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดระยอง หลักพุทธธรรม คือ หลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ และหลักภาวนา ๔ ที่สามารถน ามา
บูรณาการกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดระยอง และน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
เก่ียวกับความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ ในส่วนของความสอดคล้องกับเนื้อหาและทฤษฎี และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้น น าแบบสัมภาษณ์และข้อค าถามมาปรับปรุงแก้ ไขให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ และน าไปใช้ในการสัมภาษณ์จริง 

๓.๓.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด

และทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

   ๑) แบบสอบถำม 
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการส่งเสริม

จริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง     
โดยแบ่งออกเป็น ๖ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนา

จริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก       

เวสารัชชกรณธรรม ๕ 



๑๐๑ 
 

ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก
ภาวนา ๔ 

ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

ตอนท่ี ๖ แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง   

ส าหรับแบบสอบถามในแต่ละข้อเป็นชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated Rating 
Scale) ของเรนสิส ลิเคิร์ท หรือเรียกว่า มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert-type)๑๗๖ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ 
จาก ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้ 
 ระดับมากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ  ๕ 

ระดับมาก  ให้คะแนนเท่ากับ  ๔ 
ระดับปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ  ๓ 

 ระดับน้อย  ให้คะแนนเท่ากับ  ๒ 
ระดับน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ   ๑ 

 จากนั้นน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ โดยการหาค่าเฉลี่ย  (X ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย การแบ่งช่วง
คะแนนเฉลี่ย ซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าคะแนนที่ค านวณได้ตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้โดยเกณฑ์ ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐   มีการส่งเสริมจริยธรรม มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๐ - ๔.๔๙   มีการส่งเสริมจริยธรรม มาก 
คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙   มีการส่งเสริมจริยธรรม ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙   มีการส่งเสริมจริยธรรม น้อย 
คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙   มีการส่งเสริมจริยธรรม น้อยที่สุด 

๒) กำรสร้ำงแบบสอบถำม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
๑) ศึกษาแนวคิดและทฤษฏี ต่ างๆ รวมทั้ งเอกสารงานวิจั ยที่ เก่ี ยวข้อ ง ผู้วิ จัยไ ด้

ท าการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ คือ จากพระไตรปิฎก และ
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม และร่าง
                                                 

๑๗๖สุจิ ตร า  บุณย รัตพัน ธ์ุ,  ระเบียบวิธีวิ จัยส ำห รับประศ ำส นศำสต ร์ , พิมพ์คร้ั ง ท่ี ๗ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๐. 



๑๐๒ 
 

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  โดย
ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือสร้างเครื่องมือแล้วน าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัย
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  น าเครื่องมือการ
วิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างประชากร ที่จะด าเนินการวิจัย เพ่ือหา
สัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้จริง  

๒) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยแบบสอบถาม
เป็นค าถามประเภทค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

๓) กำรหำคุณภำพของแบบสอบถำม   

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบ เพ่ือขอค าแนะน าเพ่ิมเติม 

เพ่ือปรับปรุงแก้ไข ให้ได้ข้อความที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

(๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของ
ค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruent: IOC)   

(๓) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่าน เพ่ือ
ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Contents Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของประเด็น
ค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์  IOC ( Index of 
Congruence)๑๗๗ ได้ผลการหาค่า IOC > ๐.๕ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ IOC ดังนี้ 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโ , ผศ.ดร. – ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี 
    บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) 
      คณะสังคมศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท    - อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

                                                 
๑๗๗สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎ

เทพสตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
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     คณะสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี    - เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
      อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
    คณะสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ดร.ประเสริฐ ธิลาว   - อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
    คณะสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ดร.สุริยา รักษาเมือง   - อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
    คณะสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

(๕) น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้ เชี่ยวชาญน ามา
ค านวณหาค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้สูตร ดังนี้คือ 

 

   IOC   =  

 เม่ือ   IOC  = ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ 

     = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   N   = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 โดยที่   +๑ = แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์ 

      ๐ =  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์ 

  -๑ = แน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ค่าความสอดคล้องแบบ IOC ของแบบสอบถามเรื่อง “กำรส่งเสริมจริยธรรมตำมแนว

พระพุทธศำสนำของบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ” ผู้วิจัยได้ท าการ
คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องแบบ IOC ที่ มีค่า ต้ังแต่ ๐.๕ ขึ้นไป จ านวน ๖๓ ข้อ จึงบ่ง
ชี้ให้เห็นว่า ค าถามแต่ละข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถน าแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความเชื่อม่ันได้ 
 (๖) กา รหาเชื่อ ม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โ ดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแก้ไขและเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง แล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มบุคคลที่มี



๑๐๔ 
 

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย จ านวน ๓๐ คน แล้วน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีการทางสถิติ โดยใช้สูตร สัมประสิทธิ์ อัลฟ่า (Alpha coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach)๑๗๘ ดังนี้คือ 

 

   α   = 
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  เม่ือ α   = ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

    k   = จ านวนข้อค าถามของเครื่องมือ 

   2

is  = ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละข้อ 

     
2

ts   =  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามระดับการปฏิบัติการ เท่ากับ ๐.๙๕๕  ซ่ึงค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถาม “มีค่ามากกว่า ๐.๗๐-๑.๐๐”๑๗๙ จากค าถามที่อยู่ในเกณฑ์ จ านวน ๖๓ ข้อ 
ซ่ึงบ่งชี้ให้เห็นค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดังกล่าวมีค่ามากกว่า ๐.๗๐ จึงเป็นเครื่องมือที่ มีความ
เหมาะสม มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้สูง สามารถน าไปใช้วัดระดับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง สามารถสรุปได้ตาม
แผนภาพที่ ๓.๑ ดังนี้ 

ศึกษาการส่งเสริมจริยธรรมจากแนวคิดทฤษฏี เอกสารวิชาการ บทความ งานวิจัย 

 

 

ก าหนดรูปแบบ และร่างโครงสร้างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 
                                                 

๑๗๘สิน พันธ์ุพินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชช่ิง  จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 

๑๗๙สุจินต์ ธรรมชาติ, กำรวิจัยภำคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๔), หน้า ๑๗๒. 

เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือพิจารณา 

ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

เสนอผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา และด้านการวิจัย 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่าน 
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สร้างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ๓๐ คน 

 

น ามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 

จัดส่งแบบสอบถาม 

 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ ข้อมูลที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา ๓ 
ระดับ คือ ระดับก่อนเกณฑ์สังคม ระดับจริยธรรมตามเกณฑ์สังคม และระดับจริยธรรมตามหลักการ
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล Silverman ได้มีการจัดเก็บ
ข้อมูล ๔ วิธี คือ (๑) การสังเกต (Observation) (๒) ต าราและเอกสาร (Texts & Documents)    
(๓) การสัมภาษณ์ ( Interviews) (๔) การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ (Audio & video 

แผนภำพท่ี ๓.๑ แสดงกระบวนการด าเนินงานสร้างแบบสอบถาม๑ 
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recording)๑๘๐ การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเก่ียวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและ
มุมมอง ค่านิยมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นใน
บุคคลนั้น ๆ และที่ส าคัญการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาพรรณนา
ได้๑๘๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้  
 ๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

 ๑) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๙ รูปหรือคน จะใช้
การสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้าง  โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่าง เป็นทางกา รโดยค ารับรองของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
การส ารวจเชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหา ต่างๆ ที่จะ
ใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขอ
อนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว ด าเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลา ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
เก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในจังหวัดระยอง พร้อมกันนั้น ผู้วิจัย จะศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๒) ขั้นด ำ เนินกำรสัมภำษณ์  ได้แก่ ก่อนการสั มภาษณ์ผู้วิจัยจ ะสนทนาสร้า ง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูป เพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ 
รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่
ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  
 ๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมำณ 

  ๑) ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือส่งแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่ ม

                                                 
๑๘๐Silverman, D., Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, (London, 

Sange, 2000), p. 90. 
๑๘๑Creswell, J. W., Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five 

Traditions, Op. cit., p.121. 



๑๐๗ 
 

ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จ านวน ๓๖๑ คน เพ่ือท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 

   ๓.๔. ๓ กำร เก็บรวบรวมข้อมูลจำก กำรสนทนำก ลุ่ม เฉ พำะ  (Focus Group 
Discussion) จ านวน ๑๒ รูป/คน จะใช้การสนทนากลุ่มแบบที่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสือ
อย่างเป็นทางการโดยค ารับรองของผู้อ านวยหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เพ่ือ
ขอให้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม ณ วัน เวลาที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆ ที่จะ
ใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิ จัยจะขอ
อนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว  จากนั้น ผู้วิจัย
จะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง
กับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา จากภาคส่วนต่างๆ มาร่ วมประชุมและเสวนา 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ที่สามารถบูรณาการเข้า
กับหลักพุทธธรรม 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการศึกษา เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและการ
จัดท ารายงานหรือดุษฎีนิพนธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลควรจะเริ่มท า ต้ังแต่วันแรกของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เม่ือสัมภาษณ์เสร็จ จึงควรมีการถอดเทปออกมาให้รวดเร็ว และท าการวิเคราะห์ให้สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงปริมาณและได้เสนอไว้ว่า “ผู้วิจัยเชิงคุณภาพ ต้องมีกฎเกณฑ์ด้วยวิธีในการรายงานที่ มี
ประสิทธิภาพ  ในการรวบรวมข้อมูล และกระบวนการของการวิเคราะห์  ที่จะอนุญาตให้ผู้ อ่ืนตรวจสอบ
ผลผลิตของการรายงาน”๑๘๒ 

 

๓.๕.๑.กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ มีขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา ( Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
  ๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 

induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความห มาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความ

                                                 
๑๘๒Patton, M., Qualitative Evaluation and Research Methods, Newbury Park, 

California, Sage, 1990), p.462. 



๑๐๘ 
 

ชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์ เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ เชิงทฤษฎี 

  ๓) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ต่างๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ ง โดยเน้นความเชื่อมโยง        
เพ่ือน าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง  

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ มีขั้นตอนดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหลัก

ก่อน โดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน ๓๖๑ ชุด มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) 
หลังจากนั้น ได้มีการตรวจสอบแบบส ารวจ เพ่ือความถูกต้องอีก ๑ ครั้ง แล้วจึงด าเนินการถ่ายรหัส
ทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ สามารถสรุป
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตามแผนภาพที่ ๓.๒ ดังต่อไปนี้ 

 

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

วิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ 

ปฐมภูมิ คือ ข้อมูลจากพระไตรปิฎก 

ทุติยภูมิ คือ เอกสารวิชาการ/บทความ/งานวิจัย 

 

สร้างแบบสอบถามจากตัวแปร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประมวลผลข้อมูล 

(Processing) 

การน าเสนอหรือ
แสดงผลลัพธ์ 
(Output) 

การเตรียมข้อมูล 
เพ่ือการประมวลผล  

(Input Data) 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒. การเปลี่ยนสภาพข้อมูล 
๓. การลงรหัส 
๔. การแปรสภาพข้อมูล 
 
 
 

๑.บันทึกข้อมูลเป็นรหัสไว้ 
  ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๒. เรียงล าดับและรวมข้อมูล 
๓. การค านวณ  
๔. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
 

๑. ตาราง 
๒. รายงาน 
 
 
 

 



๑๐๙ 
 

 

 

 

 

แผนภำพท่ี ๓.๒ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัยในครั้ง น้ี คือ สถิติพรรณนา หรือสถิติบรรยาย  (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย X  (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. (Standard Deviation) ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป และใช้สัมประสิทธ์ิการถดถอย (regression 
coefficient)” เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพ่ือใช้อธิบาย
ผลของตัวแปร DV ที่เกิดขึ้น   

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลน้ัน ผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามโดยการใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์เสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ คือ 

๑. การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)   

๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)  

๓. ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจัดกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) น าเสนอข้อมูลโดย
เขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 

๔. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ๒ ประเภท คือ IV และ DV โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพยากรณ์ตัวแปรตามด้วยค่าความสัมพันธ์ ซ่ึงเรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอย (regression 
coefficient) ในการวิจั ยครั้งนี้  เป็ นการ วิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ ( multiple regression 
analysis) เพ่ือใช้อธิบายผลของตัวแปร DV ที่เกิดขึ้น 

ดังนั้น ในทางปฏิบัติผู้วิจัยวิจัย จึงต้องศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงใช้กระบวนการ
หรือวิธีทางสถิติต้ังแต่การเลือกตัวอย่างถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค่าลักษณะประจ าของกลุ่ม



๑๑๐ 
 

ตัวอย่างที่เรียกว่า ค่าสถิติ แล้วจึงใช้ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปประมาณค่าลักษณะของประชากร  โดย
การทดสอบสมมติฐานและสรุปอ้างอิง๑๘๓  

สูตรกำรหำค่ำสถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 ๑. กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage)๑๘๔  

   P  =  
N

x 100   

เม่ือ P  =  ค่าร้อยละ 

   X  =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

   N  =  จ านวนประชากร 

๒. กำรหำ “ค่ำเฉล่ีย”๑๘๕ (Mean) 

   X  = 
N

   

  เม่ือ X  = ค่าเฉลี่ย 

   x  = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   N = จ านวนประชากร 

๓. กำรหำ “ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน” ๑๘๖ (Standard Deviation) 
 

   S.D. = 
)1(

)( 22



 
NN

xxN   

  เม่ือ S.D.  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑x2 = ผลรวมก าลังสองของคะแนน 

   N =  จ านวนประชากร 

   (∑x)2  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

                                                 
๑๘๓สิน พันธ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ , (กรุง เทพมหานคร : วิทยพัฒน์ , ๒๕๕๔),           

หน้า ๒๔๒.  
๑๘๔นิภา เมธาวิชัย, วิทยำกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓๘. 
๑๘๕ส่งศรี  ชม ภูวง ศ์, กำรวิ จัย,  พิมพ์คร้ัง ท่ี ๗ , (นครศ รีธร รมราช : มหา วิทยา ลัยร าชภัฏ 

นครศรีธรรมราช, ๒๕๔๗), หน้า ๕๕. 
๑๘๖ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (กรุง เทพมหานคร : สุวีริยา

สาส์น, ๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



๑๑๑ 
 

๔. กำรหำ “ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอย (regression coefficient)” เป็นการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพ่ือใช้อธิบายผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตามที่เกิดขึ้น ดังสูตรต่อไปนี้ 
   

Y = β0+β1X1+ β2X2+ …+ βkXk + e 

    โดยที่ β0 = ส่วนตัดแกน Y เม่ือก าหนดให้ X1 = X2 = …=Xk =0 

  β1, β2,…,βk เป็นสัมประสิทธ์ิความถดถอยเชิงส่วน  

  (Partial Regression Coefficient) 

 โดยที่ βi เป็นค่าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y เม่ือตัวแปรอิสระ Xi 

 เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยที่ตัวแปรอิสระ X ตัวอ่ืน ๆ มีค่าคงที่  

  เช่น ถ้า X1 เปลี่ยนไป 1 หน่วย ค่า Y จะเปลี่ยนไป β1  

  โดยที่ X2 = X3 = …=Xk มีค่าคงที่  

  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการความถดถอยเชิงพหุใช้ตัวอย่างขนาด n 

  ในการประมาณค่า 
 

   

 

  โดยที่ β0 = a 

    β1 =b1, β2 =b2,…, βk =bk 

ดังนั้น  ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า Yi ด้วย Y^ คือ  

  Yi-Y^ = ei หรือ เรียกว่า Residual หรือ Error 

Y^ == a+b1X1i+ b2X2i+ …+ bkXki 



๑๑๐ 
 

บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรท้องถ่ิน 
ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในจังหวัดระยอง ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เ ก่ียวข้องกับผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จ านวน ๑๙ รูป/คน และอภิปรายผลการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็นตามล าดับ ดังนี้ 

 ๔.๑ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  

 ๔.๒ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  

 ๔.๓ รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  
  ๔.๔ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
  ๔.๕ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
  ๔.๖ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
  ๔.๗ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย (Body of Knowledge) 
 

๔.๑ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง  
 หลักเวสารัชชกรณธรรม ๕  

๑. ศรัทธา เป็นสิ่งที่สร้างความกล้าหาญ ทางจริยธรรม คือ เชื่อว่าท าดีต้องได้ดี ท าชั่ว
ต้องได้ชั่ว ไม่หลงมัวเมาในการยกย่องบุคคลที่ด ารงตนในทางเสียหายมีเงินแต่ว่าไม่มีคุณธรรม
จริยธรรม ซ่ึงโดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบ าล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นอ านาจที่มาจากการเลือกต้ัง ย่อมปิิเสธไม่ได้ว่า ใช้เงินซ้ืออ านาจฐาน
เสียง บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีศรัทธา เป็นทุนเดิมว่า เป็นตัวแทนของข้าราชการ
แผ่นดิน สิ่งที่เสื่อมเสียเกียรติ จะไม่ประพฤติปิิบัติ มีความศรัทธาในอาชีพของตน 

๒. ศีล ศีลคุ้มกาย วาจา ให้น่าเลื่อมใส ศีล ๕ เป็นศีลส าหรับผู้ครองเรือน ดังนั้น 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่ เป็นต้นแบบ แก่ประชาชน โดยท าให้ดู อยู่ให้เห็น   
เย็นให้สัมผัส แก่คนที่มาติดต่อราชการ คือ คนในพ้ืนที่ 



๑๑๑ 
 

๓. วิริยารัมภะ ความตรึกตรอง เอาใจใส่ในการงานท างานด้วยความขยันหม่ันเพียร    
โดยการรับผิดชอบหน้าที่การงานของตนให้ดีเยี่ยม ไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมที่จะพัฒนาตนไปสู่ที่ควร
พัฒนาได้ เป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาได้ 

๔. พาหุสัจจะ การได้ยินได้ฟังมาก เล่าเรียน ไม่หยุดการเรียนจนสิ้นชีวิต ด าเนินชีวิตอยู่
บนพ้ืนฐานของข่าวสารที่แท้จริงมีประโยชน์ได้ทราบข่าวสารอะไรมาที่เป็นประโยชน์กับทางราชการ 
หรือว่าประชาชนก็ส่งต่อข่าวสารนั้น ไม่ปิดบังอ าพรางด้วยความรัก ความชอบ ความเกลียดชัง 
 ๕. ปัญญา เป็นสิ่งส าคัญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินชีวิต พร้อมทั้ง
หน้าที่การงาน ด้วยปัญญา และไม่หยุดที่จะแสวงหาปัญญามาพัฒนาตนเอง โดยอิงอาศัยหลัก
พระพุทธศาสนา  

 
๔.๒ องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง  

องค์ประกอบท่ี ๑ ที่มีส่วนส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดระยอง บุคลากรต้องรักษาศีล ๕ เพ่ือการคุ้มครอง กาย วาจา ให้เรียบร้อย ศีลสามารถคุ้มครอง
กายวาจา ให้เรียบร้อย โดยมีส่วนท าให้ไม่ประพฤติในการเบียดเบียนเพ่ือนร่วมงาน ไม่ลักทรัพย์โดย
การทุจริต ไม่ประพฤติผิดในกามท าให้เกิดความแตกแยกในองค์กรเป็นปัญหาชู้สาว หรือการไม่พูด
ส่อเสียดว่าร้ายกล่าวร้ายกัน การไม่ด่ืมน้ าเมา สุราเมรัย ท าให้ประสิทธิผลในการท างานลดลงความ
ซ่ือสัตย์สุจริต จะสามารถน าพาให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรัก สมัครสมานเกิด
ความสามัคคี  

องค์ประกอบท่ี ๒ ความมีจิตส านึกที่ดีจะท าให้เกิดทัศนคติที่ ดีในการท างาน มีส่วนใน
การเสริมสร้างจริยธรรม ความรับผิดชอบไม่ละทิ้งการงาน ท าให้การงานไม่ค่ังค้าง เป็นมงคล ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

องค์ประกอบท่ี ๓ การยึดม่ันในหลักของกฎหมายบ้านเมือง ยึดม่ันในกฎของสังคมจะ
เป็นสิ่งที่ท่ีช่วยส่งเสริมให้จริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหนักแน่นในการ
ด ารงตนอยู่ในการท าหน้าที่ของตนเพ่ือรับใช้ประชาชน 
 

๔.๓ รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 

การสร้างจริยธรรม โดยการน าหลักความโปร่งใสมาปรับใช้ในงานสนับสนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ อย่างชัดเจนในการน าหลักความโปร่ง ใสมา
ปรับใช้ในงานสนับสนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการสร้างค่านิยม ความเชื่อขององค์กร
ให้เห็นถึงคุณค่าความซ่ือสัตย์ในการปิิบัติงานของคนในองค์กร อย่างสม่ าเสมอ โดยให้รางวัลแก่ผู้ที่



๑๑๒ 
 

ท าดีและลงโทษผู้ที่ท าผิดอย่างยุติธรรม ของคนภายในองค์กร รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทั้ง
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา  รวมทั้ง
สนับสนุนโครงการที่เน้นประโยชน์ต่อชุมชน เน้นความยั่งยืน ไม่เป็นไปตามกระแส สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องจากทุกฝ่ายได้ มีการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สร้าง
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ที่อยู่ในระเบียบการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อม
แจ้ง รายรับ-รายจ่าย ให้ทุกฝ่ายทราบข้อมูลอย่างเปิดเผย ต้องมีการสร้างจริยธรรมโดยการน าหลักการ
มีส่วนร่วมมาปรับใช้ในงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมีการสร้างความรู้  ความเข้าใจใน
หลักการส่วนร่วมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดยการเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่า ย มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินในนโยบายการบริหาร โดยการสร้างควา ม
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชน กับ ภาครัฐ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชุนไปด้วยกัน  พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และท าการชี้แจงให้ประชาชน 
ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน มิใช่เพียงแจ้งข่าวสารให้ทาง
ราชการเข้าไปแก้ไขเพียงฝ่ายเดียว เพราะจะท าให้ปัญหาแก้ไม่ตรงจุด จะจนกลายเป็นปัญหาลุกลาม 
เพ่ือความประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานบริหารของบุคลากร 

 
๔.๔ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview) โดยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จ านวน ๑๙ รูปหรือคน ได้แก่ บุคลา กรที่ มีควา มรู้  ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมี
ความสามารถในหน้าที่ท่ีตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี  แล้วน าข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้มาตรวจสอบ 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ น ามา
แสดงในรูปของความเรียงได้ ดังต่อไปนี้  

 ตอนท่ี ๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี ๑ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
ระยอง เป็นอย่างไร 
 หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชกรณธรรม ๕ คือ หลักธรรมที่ท า
ให้เกิดความกล้าหาญ เพราะผู้ปิิบัติ จะมีความรู้สึกเชื่อม่ันในคุณความดีของตนและมีปัญญา  
ไตร่ตรองรู้ดีรู้ชั่ว มีเหตุผล ท าให้เกิดความภูมิใจในการปิิบัติหน้าที่ของของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย 
 ๑. ศรัทธา เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ 
 จา กกา รสั มภา ษณ์ กา รวิ เคร าะห์ข้ อ มูลของผู้ใ ห้ข้ อ มูลส า คัญ  (Key-Informants 
Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 



๑๑๓ 
 

ผูบ้ังคับบัญชา ต้องมีใจกว้าง และเป็นกลาง มีความยุติธรรม ต้องเปิดใจยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา เคารพในการตัดสินใจ ตามเสียงข้างมาก กระตุ้น สนับสนุน ให้ก าลังใจ
ลูกน้องให้กล้าแสดงออก๑ การส่งเสริมการกล้าตัดสินใจและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจรร ยา
วิชาชีพในการปิิบัติงานหรือปิิบัติตน๒ พนักงานปิิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงความถูกต้องเป็นหลัก๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ ต้องปิิบั ติหน้าที่อย่าง
เต็มก าลัง ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  ความมี
เหตุมีผลต้องมากและสามารถตัดสินใจได้ สามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเชื่อตามหรือปิิบัติตามได้ กล้าที่จะ
คิด ตัดสินใจ และท าในสิ่งที่ถูกต้อง เพ่ือให้ประโยชน์กับองค์กรมากที่สุดประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
บุคลากรที่ยึดม่ันหลักจรรยาวิชาชีพ และน าการปิิบัติดังกล่าวมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาความดี
ความชอบ กล่าวคือการใช้หลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ เม่ือบุคลากรมีความเชื่อว่า
ท างาน ท าหน้าที่ ด้ วยความดีต้องประกาศยกย่ อง ควา มชอบ เป็ นการสร้ างขวัญก าลังใจแ ก่
ผู้ปิิบัติงาน๔ ความเชื่อม่ันในระบบของการปกครองและบริหารและให้เชื่อม่ันในตนเองเพ่ือท างานใน
หน้าที่อย่างยืนหยัดม่ันคง ไม่หวั่นไหวในสิ่งล่อใจต่างๆ เช่น  สินบน  หรือการทุจริต  เป็นต้น๕ การใช้
เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจ  การกล้าตัดสินใจ และกล้า ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจรรยาวิชาชีพมี
การจัดโครงการปิิบัติธรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้กับบุคลากรในองค์การมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งาม๖ การส่งเสริมให้บุคลากร ยึดม่ันในจรรยาบรรณ ของวิชาชีพครู สร้างความเชื่อม่ัน ความ
ภาคภูมิใจ ไม่หวาดหวั่น เป็นที่ยอมรับของศิษย์ และประชาชนทั่วไป ๗ โดยมีการจัดโครงการปิิบัติ
ธรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือปลุกความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๘ รางวัลหรือใบ
ประกาศนียบัตร ในกรณีปิิบัติงานดีเด่น เส้นตรงต่อเวลา เสียสละเพ่ือส่วนรวม อุทิศเวลาให้องค์กร๙ 
ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปิิบัติ

                                                                 
๑สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๓สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวันจังหวัดระยอง , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๕สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง , ๕ 

มีนาคม ๒๕๖๐. 
 

๘สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๙สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๑๔ 
 

ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ๑๐ การจัดอบรมเรื่องเก่ียวกับการปิิบัติธรรมเพ่ือเพ่ิมพูน การ
ใช้ชีวิต ในการครองตน ครองคน ครองงาน ประหยัดเรียบง่ายพอเพียง เพ่ือการเป็นข้าราชการที่ ดี 
รู้จักเก็บอารมณ์สงบนิ่ง สงบนิ่ง มีสติ๑๑ การจัดท าโครงการ คุณธรรมจริยธรรม เป็นประจ าทุกปี โดย
จะเน้นให้ ฝึกภาคปิิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี มีการจัดท าในสถานที่จริง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝึกสมาธิ มีสติ
ในการท างาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ ประชาชนยอมรับการท างานขององค์กร ๑๒ สนับสนุนการ
ปิิบัติศาสนกิจของบุคลากร และด ารงตนเป็นแบบอย่างในการปิิบัติดี๑๓ จัดค่ายคุณธรรมมอบเกียรติ
บัตรคุณความดี ทัศนะศึกษา แหล่งเรียนรู้ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ศรัทธา ๑๔ การศึกษาดูงาน และ
ปิิบัติงาน ในเวลาอันสมควร ของในหลายๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น๑๕ การศึกษาที่คงทน มีการ
ปิิบัติธรรม และเข้ากรรมฐานในเวลาอันสมควร ของในหลายๆองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ๑๖ 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เข้าวัดปิิบัติธรรม เป็นสิ่งที่ดีที่สามารถสร้างความเชื่อ ความศรัทธา
ในสิ่งที่ดีงาม ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗ มีการจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ประจ าปี เพ่ือเป็นการฝึกจิต ยกระดับจิตใจและสนับสนุนให้ บุคลากรในองค์กร ได้ใช้หลัก
ธรรมะ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในด้านหน้าที่การงาน และ ในด้านครอบครัว๑๘ 
 จากกา รให้สั มภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview)  ผู้วิจั ย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุป ผู้วิจัยพิจารณาว่า หน่วยงานที่บุคลากรสังกัดอยู่นั้นต้องส่งเสริมให้
บุคลากรของตน กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่เกรงกลัวต่อ สิ่งที่ผิดกฎหมายศีลธรรม 
จรรยาบรรณของข้าราชการ ดังค าโบราณบัณฑิตที่ได้บอกไว้ว่า เสาที่ ต้ังม่ันดีแล้ว ย่อมไม่ไ หวเอน
เพราะน้ า ลม ที่โหมกระหน่ าเข้ามา การปิิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นก็เช่นกันแม้ว่าต้องหวั่นไหว 
จากการเปลี่ยนหน้าที่ ต าแหน่งของผู้น า ที่เลือกต้ังเข้ามาจากการมีอ านาจของประชาชน  เพราะว่า
หากปิิบัติตน ด ารงตน อยู่ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค านึงถึงความถูกต้อง ก็ไม่ต้องกังวลต่อเรื่อง

                                                                 
๑๐สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๓สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๔สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๕สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๖สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าคณะต าบลวังจันทร์, ๒๙  มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๗สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๘สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๑๕ 
 

ใด ดังค าสอนของหลวงพ่อ พระพุทธทาสภิกขุ ที่ว่า “วันนี้ ดี พรุ่งนี้จะเกรงกลัวอะไร” และการที่
บุคลากรท้องถิ่นจะเป็นเช่นนั้นได้ ผู้วิจัยพิจารณาว่า ต้องได้รับการสนับสนุนจาก ผู้น า ก่อนเป็นอันดับ
ต้นเม่ือผู้น าสนับสนุน หรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้ตามคือผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถที่จะยึดเป็นแบบอย่าง
ได้ เพราะว่าสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเชื่อตามหรือปิิบัติตามได้ น าไปสู่ ความที่บุคลากรกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจหรือปิิบัติตามได้ โดยที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ การที่บุคลากรท้องถิ่น
จะเป็นดังเช่นนั้นได้ ผู้วิจัยพิจารณาว่า ต้องมีปัจจัยส่วนนอกเข้ามาประกอบด้วย เพราะว่า บุคคลจะ
เติบโต มีความศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใสขึ้นมาเองไม่ได้ 
 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยพิจารณาว่า  ต้องเป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม 
มากว่าที่จะเห็นแก่ตัว หมายความว่าต้องเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมนั่น คือ ประชาชน และ หน้าที่
การงานของตน และต้องเป็นคนที่มองการณ์ไกล และต้องรู้จักบังคับตนเองให้อดทน ต่อสิ่งที่ยั่วยุที่ เกิด
จาก เงินทอง อามิส เพราะว่าเป็นหน่วยงานที่สุ่ม เสี่ยงมีการคอรัปชั่นมากที่สุด ต้องอดทนได้คิด
พิจารณาถึงอนาคต และควบคุมตนเอง ต้องเป็นผู้มีความเชื่อในเรื่องแห่งกรรม เชื่อว่าท าดีต้องได้ดี  
ท าชั่วได้ชั่ว มีความเชื่อเรื่องกรรมเป็นหลักพ้ืนฐานทางศาสนา และสิ่งที่ส า คัญที่สุดต้องเชื่อในอ านาจ
บังคับของตน และต้องเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการท างาน เพราะว่าเงินเดือน บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มากนัก ต้องฝ่ าฝันปัญหาอุปสรรค เวลาข้างหน้าก็จะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายเอง สิ่งที่ส าคัญที่สุดต้อง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง และต้องมีความพอใจและ
เห็นความส าคัญของความดีงาม ต้องเห็นโทษของความชั่วร้ายต่างๆ ต้องมีทัศนคติที่ ดี มีคุณธรรม 
ค่านิยม ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม ค่านิยม ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต 
 นอกจากนั้น ผู้วิจัยพิจารณาว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี ลักษณะ
พ้ืนฐานทางจิตใจ ที่เป็นพ้ืนอีก ๓ ประการ คือ 
 ๑. ความเฉลียวฉลาด สามารถเข้าใจและคิดในระดับนามธรรม  
 ๒. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีประสบการณ์ทางสังคมสูง 
 ๓. มีสุขภาพจิตดีมีความวิตกกังวลน้อย หรือในปริมาณที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือ
ส่วนรวม เช่น พฤติกรรมการท างานตามหน้าที่ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะที่
เตรียมตัวท้ังในปัจจุบันและในอนาคตกาล บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีพฤติกรรม
ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีลักษณะหลายประการตามที่กล่าวแล้ว และต้องเป็นผู้ที่ มีจิตอาสา ความชอบความ
พึง ความพอใจในอาชีพของตน เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ ไม่มีอาการ หรือ
พฤติกรรมที่เรียกว่า เช้าชาม เย็นชาม  คือ เรียกว่า มีอาการท้อแท้ เฉื่อยชา และหมดหวัง การที่จะ
ส่งเสริมจริยธรรมให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้ผลได้ต้องพัฒนาให้มีจ ริยธรรม 



๑๑๖ 
 

คุณธรรมด้วยการส่งเสริมประสิทธิภาพสูงต่อไป ผู้วิจัยมองว่า ต้องได้รับการพัฒนาลักษณะทางจิต ๓ 
ประการ ต่อไปนี้ คือ  
 ๑. ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบ คุมคน ซ่ึงหมายถึงกา รเพ่ิมความตระหนัก ใน
ความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคต ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต่อประเ ทศและสากล 
นอกจากนี้ยังต้องรู้จักบังคับควบคุมตนเอง ให้ท าพฤติกรรมที่จะน าไปสู่ เป้าหมายที่ดีงามที่วางไว้
ส าหรับอนาคตให้ได้ 
 ๒. ความเชื่อในอ านาจ วาสนา การแสวงหา ความดีงาม ความขยันของตนเอง ว่าท าดี 
ได้ดี ท าชั่ว ได้ชั่ว  ถ้ามีคนพยายามมากในสิ่งที่ถูกต้อง ก็จะเกิดผลตามมาด้วย และเชื่อว่าผลดีและ
ผลเสียที่เกิดกับตนนั้น มีสาเหตุจากตนเองเป็นส่วนใหญ่ มีได้เกิดจากความบังเอิญหรือโชคเคราะห์ 
ต้องได้เป็นผู้ที่ กระตือรือร้น เริ่มต้นท าความดี ไม่งอมือ งอเท้า รอให้บุญหล่นทับ เลื่อนยศขึ้นต าแหน่ง 
 ๓. ทัศนคติที่ดีต่อการท างานขององค์กรปกครองถ้องถิ่น หมายถึง การเห็นประโยชน์
ของการท างานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งต่อตนเอง และประเทศชาติมีความพอใจในงานของตน 
และพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือให้ เพ่ือให้ง านเกิดประสิทธิผลให้มาก
ยิ่งขึ้น และต้องได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมให้สูงขึ้น เพ่ือที่จะได้เป็น
ผู้บริหารในอนาคตเพ่ือประเทศชาติ และท างานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักความถูกต้อง 
ยุติธรรม มากกว่า การท างานโดยเห็นแก่ตัว หรือพวกพ้อง ดังนั้นจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีการกล่าวอ้างถึง การจัดปิิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
หน่วยงาน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เพ่ือให้ฝึกสมาธิ มีสติในการท างาน และบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปิิบัติดีแล้ว ต้องได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามการปิิบัติงาน
และการศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลหรือพัฒนามีชื่อเสียงสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงข้อมูลสรุปจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้าน ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การปิิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ 

๗ ๓,๔.๕,๘,๑๓,๑๖,๑๗ 

๒. การส่งเสริมความเชื่อม่ัน ค่านิยม ที่ เก่ียวข้อง   



๑๑๗ 
 

กับการด าเนินชีวิต ๓ ๑๐,๑๖,๑๗ 
๓. การตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจรรยา

วิชาชีพ 
๓ ๓,๖,๑๗ 

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันในจรรยาบรรณ ๒ ๒,๑๖ 
๕. มีการจัดโครงการปิิบัติธรรมให้กับบุคลากร ๒ ๒,๑๖ 

 
  จากตารางที่ ๔.๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับที่หนึ่ง การปิิบัติงานตามกรอบ
ของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ อันดับที่สอง การส่งเสริมความเชื่อม่ัน ค่านิยม ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินชีวิต อันดับที่สาม การตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจรรยาวิชาชีพ  อันดับที่สี่  ส่งเสริมให้
บุคลากรยึดม่ันในจรรยาบรรณ และมีการจัดโครงการปิิบัติธรรมให้กับบุคลากร 
 ๒. ศีล มีความประพฤติดีงาม 
 จา กกา รสั มภา ษณ์ กา รวิ เคร าะห์ข้ อ มูลของผู้ใ ห้ข้ อ มูลส า คัญ ( Key-Informants 
Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
 มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีการกระตุ้น ตักเตือน คอยสอดส่อง
ดูแล บุคลากรในองค์กร ในการปิิบัติหน้าที่ มีการประเมินผลงาน ประชุมเชิงปิิบัติการอยู่ เสมอๆ๑๙ 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อศีลธรรมอันดีของศาสนา ๒๐ มีการจัด
โครงการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปิิบัติงาน การท างานเป็นทีม๒๑ สอดส่องดูแลให้มีการ
ปิิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่า
มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ 
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว๒๒ ส่งเสริมให้มีการเต็มใจท างานในหน้าที่ มีจิต
บริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบละเว้นเรื่องทุจริต การเก็บค่าธรรมเนียมต้องมีป้ายบอก
มีใบเสร็จ ตรวจสอบได้๒๓ บริการส่งเสริมโครงการคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ มีความต้ังใจใน
การท างาน งดเว้นความชั่ว โดยน าศีล ๕ มาประกอบ ในการใช้ชีวิตประจ าวัน และเพ่ือความส าเร็จ
ของงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด การให้บุคลากรตระหนักถึงอ านาจหน้าที่ 

                                                                 
๑๙สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๐สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๑สัมภาษณ์ นาย กิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๒สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๒๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๒๓สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๑๘ 
 

และส านึกในความเป็นข้าราชการที่ดี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๔ มอบหมายงานกิจกรรม
โครงการให้รับผิดชอบ การจัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจ ในงานที่รั บผิดชอบ เก่ียวเนื่องกับการ
พิจารณาความชอบ ยกย่องให้ปรากิ แก่เพ่ือนร่วมงานและสังคม๒๕ การศึกษาดูงาน และปิิบัติงาน 
ในเวลาอันสมควร ของในหลายๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น๒๖ ให้ต้ังม่ันในความซ่ือสัตย์ และท าตา
แนวทางของกฎหมายบ้านเมือง๒๗ โดยวิธีส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย การรักษากฎระเบียบวินัย ในการปิิบัติงาน  มีการรักษากาย วาจาให้เรียบร้อยมีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีความประพฤติที่ดีงาม มีความยุติธรรม และความโปร่งใสในการท างาน ๒๘ มีการจัด
ประชุมสัมมนา อบรมบุคลากรในสังกัด เป็นประจ าทุกทุกเดือน เล่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้
ต้ังอยู่ความดีงาม ความปกติสุข ทั้งกายวาจาใจ ให้บุคลากรและสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วม
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าวัดปิิบัติธรรมทุกๆ วันพระ๒๙ การส่งเสริมการปิิบัติ
ตามกฎระเบียบ หลักเหตุผล ความโปร่งใส และความยุติธรรม ความถูกต้องในหน่วยงานและการ
ปิิบัติตน๓๐ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปิิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล๓๑ และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลนครระยอง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล๓๒ 

การท างานของเทศบาลต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สามารถตอบค าถามได้ โดยให้มี
ความเสมอภาคเท่ากันทุกคนไม่แตกต่างไม่ว่าคุณวุฒิหรือวัยวุฒิ ไม่ว่าหัวหน้าหรือลูกน้อง  บริการเน้น
ย้ า ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกระเบียบ ถูกต้อง และเกิดความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของประชาชน และ

                                                                 
๒๔สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๒๕สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรง เรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๒๖สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๗สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙ 

มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๘สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๙สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง , ๕ 

มีนาคม ๒๕๖๐. 
๓๐สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๓๑สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๒๗  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๓๒สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๖๐. 



๑๑๙ 
 

เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร๓๓ ส่งเสริมโดยยกย่องชื่นชมการปิิบัติตามระเบียบ เหตุผล ความ
โปร่งใส และความยุติธรรม แสดงให้เห็น พิสูจน์ให้เห็นว่าท าดีย่อมได้ดี ด้วยการน าหลักคุณธรรมมา
พิจารณาความดีความชอบ๓๔ ท าตัวเป็นตัวอย่าง ด้านความโปร่งใสและกฎระเบียบ ใช้หลักธรรมาภิ
บาล ในการบริหารงานและส่งเสริมให้บุคลากร ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการท างาน ก าหนดเกณฑ์ที่
ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ ให้ศึกษาดูงาน และประชุม สรุปและตรวจสอบซ่ึงกันและกันตลอด ๓๕ ให้มี
การศึกษาดูงาน ประชุมสรุปผลงาน และตรวจสอบซ่ึงกันและกันอยู่ตลอด มีการจัดประชุมอบรม 
ทบทวนกฎระเบียบ และแนวทางปิิบัติ รายการท าหน้าที่บริหารงบประมาณ เลิกการควบคุมพัสดุ 
ประชุมชี้แจง แนวทางปิิบัติงาน๓๖ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ต่างๆอย่างรอบรู้เข้าใจซ้ึงในเหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการครองตน
ครองงาน๓๗ มีการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงาน ในวาระวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา๓๘ เพ่ิมความหน้าเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของ
ข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ๓๙ มีการประชุม 
ผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น เพราะความคิดเห็นของแต่ล่ะคนมีประโยชน์ และ
น ามาตกผลึกเป็นข้อปิิบัติซ่ึงมาจากข้อคิดเห็นของทุกคนและทุกคนยอมรับมาปิิบัติร่วมกัน๔๐ 
บริการจัดการโดยมีการประชุม การติดตามผลงาน และรายงานผลการท างาน ของหน่วยงานการ
แก้ปัญหากันเป็นประจ าทุกสัปดาห์๔๑ มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในการประชุมทุกครั้ง แต่
การแสดงความคิดต้องเป็นไปด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์มาปะปน๔๒ ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน จัดให้

                                                                 
๓๓สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย,  นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.   
๓๔สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๓๕สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๖สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๓๗สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๘สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๙สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๒๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๔๐สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๔๑สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  
๔๒สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 



๑๒๐ 
 

มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ต่อเนื่อง มีการศึกษาดูงานทุกปี๔๓ ส่งเสริมให้มีการศึกษา
ต่อ และประชุมปรึกษาหารือ และร้องเรียน หรือเสนอแนะในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้หลักจริยธรรม ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และ
ร้องเรียนหรือเสนอแนะในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร๔๔ การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลตามหลักจริยธรรม มีการจัดสถานที่และโอกาสแสดงความ
ยินดีแก่ผู้ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง มีโครงการศึกษาดูงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการ
สอนงาน การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการปิิบัติงาน๔๕ จัดกิจกรรมเข้าวัดปิิบัติธรรม เพ่ือฝึกฝนตน
ให้เป็นผู้มีความสามารถ ทั้งสองด้าน คือ การศึกษาทางโลก และการศึกษาทางธรรม ส่งบุคลากร   
เข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปิิบัติ อย่างสม่ าเสมอ ในทุกๆกลุ่ม
สาระการเรียนรู้๔๖ มีการจัดให้มีสถานที่และโอกาสแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในทุกๆ 
ด้านเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๔๗ การจัดประชุม พนักงาน
ประจ าเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ในแต่ละต าแหน่งที่ได้เข้าการอบรม จากสถาบันมา
ถ่ายทอดกับผู้ร่วมเข้าประชุม มีการแสดงความยินดี ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพนักงานดีเด่น มีการมอบ
ใบประกาศนียบัตร๔๘ มีการตรวจสอบการท างาน ประเมินผล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ๔๙ ข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ 
มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปิิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงาน
ของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน ส่งเสริมผู้ปิิบัติงานอย่างโปร่งใสโดยการมอบวุ ฒิบัตร หรือใบ
ประกาศให้ ต่อหน้าประชาชน เพ่ือให้ประชาชนยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ ดีต่อคนที่ปิิ บัติดีคน
ต่อไป๕๐ มีการจัดประชุมและยกย่องความส าเร็จของผู้ประสบความส าเร็จ ๕๑ หากมีการเลื่อนระดับ

                                                                 
๔๓สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 
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๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๗สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
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๑๒๑ 
 

หรือโยกย้ายบุคลากรในต าแหน่งที่สูงขึ้น ควรจะมีการจัดเลี้ยงแสดงความยินดี เพ่ื อเป็นตัวอย่างให้
บุคลากรอ่ืนๆได้ปิิบัติตาม๕๒ ในการเสนอความคิดเห็นใดๆ ควรพิจารณาถึง ประโยชน์ว่าสิ่งที่ เสนอมา
นั้นถ้าปิิบัติไปแล้วประโยชน์จะตกแก่คนส่วนใหญ่ หรือไม่ บุคลากรต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเป็น
หลักในการท างาน 

 จากกา รให้สั มภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key-Informants Interview)  ผู้วิจั ย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุป ผู้วิจัยพิจารณาว่า  การปิิบัติหน้าที่ของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องส ารวม ระวังไม่ประพฤติ ตนเป็นตัวแทนของฝ่ายการเมืองใด การเมือง
หนึ่งฝ่ายใด และด ารงไว้ซ่ึงความเป็นบุคลากรของรัฐส่วนภูมิภาค ปราศจากอคติอยู่ในศีลธรรมอันดี 
ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม กระท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ปิิบัติหน้าที่อย่างมีจิตส า นึก ด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต เสมอภาค และเสียสละเพ่ือส่วนรวมอย่างเต็มก าลังความสามารถ มีความรอบคอบ 
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเข้าใจในระบบงานประนีประนอม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ราชการและของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ มุ่งถึงประโยชน์ เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน 
จะต้องแสดงให้ปรากิด้วยว่าตนไม่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งทั้ง
จักต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่าตนปิิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัดครบถ้วน จะต้อง
ปิิบัติในกฎระเบียบอย่างเสมอกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้อง
ตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
เพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่ เปี่ยมล้นไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ซ่ึงเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา เป็นการน าสิ่งที่มีค่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้สละเวลาทั้งชีวิต โดยเน้นหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธ เพ่ือก่อให้เกิดต้นแบบทุนมนุษย์วิถีพุทธเพ่ือไปสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
สังคมไทยให้มีประสิทธิผลสูง เกิดความม่ันคงเนื่องจากมีการพัฒนาออกไปจากตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน ประเทศชาติ โลกร่วมสร้างศรัทธาที่มีแนวทางที่ดี  จะท าให้ทุกคนเป็นสัตบุรุษสามารถเผชิญกับ
สิ่งต่างๆ รอบด้านได้ด้วยใจที่เป็นสุข เปี่ยมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
การพัฒนาจิตใจของตนเองและการก่อให้เกิดสังคมที่เป็นรูปธรรมของสังคมที่มีลักษณะสังคมแบบ 
Share & Care 
 นอกจากนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริหารต้องส่งเสริมสนับสนุน โดยการใช้พระเดช 
มากกว่าพระคุณกับผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา คือ พนักงาน ข้าราชการ อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่า ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริมสนับสนุนหวังดีกับทุกคน ใกล้ชิดสนิทสนม
กับ ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแนะน าในการปิิบัติงานแก่ลุกน้องใครมี
ปัญหาติดขัดในการท างาน ก็ยินดีให้ค าปรึกษาแนะน า แสวงหาเงินงบประมาณมาจัดการ เรื่องนั้นๆ 

                                                                 
๕๒สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
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เพ่ืออ านวยในการท างานของหน่วยงาน ให้ก าลังใจเม่ือลูกน้องท้อถอย ในกรณีที่จ า เป็น หัวหน้างานก็
ต้องลงมือช่วยลูกน้องในงานด้วย มีความเห็นอกเห็นใจในความเหนื่อยยากของลูกน้อง เม่ือท างาน
ส าเร็จก็น าค าชื่นชมจากเบื้องบนหรือภายนอกมาเล่าให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาฟัง เพ่ือให้ลูกน้องได้รับความ
พึงพอใจในความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ลูกน้องได้รับความพึงพอใจใน
ความส าเร็จของหน่วยงานด้วยทุกครั้ง นอกจากนั้น ผู้บังคับบัญชาต้องส่งเสริมสนับสนุน ไม่ทอดทิ้ง
หน่วยงาน แต่จะต้องอยู่ประจ า และแสดงความสนใจเอาใจใส่ในการท างา นของผู้ใต้บังคับบัญชาเม่ือ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ ค าแนะน า ต้องให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ลูกน้อง ต้องพยายามดูแลความ
สะดวกสบายในการท างาน โดยไม้ต้องรอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาออกปากขอ แต่ต้องจัดการด้วยตัวเอง 
เพ่ือเป็นเครื่ องเพ่ิมพูนก าลังใจ จริย ธรรมในกา รท างาน  ปิิบัติตา มประมวลจริ ยธรรมอย่า ง
ตรงไปตรงมา มุ่งความถูกต้องและไม่ท าการเลี่ยงกฎหมาย หรือว่าในขณะที่ท างานอยู่ หากพบเห็นการ
ประพฤติผิดจริยธรรม ต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม อุทิศตนให้กับการท างานในหน้าที่ ด้วยความ
รับผิดชอบ ด้วยความระมัดระวัง และเต็มก าลังด้วยความสามารถที่มี อยู่  ต้องไม่ละเว้นการปิิบัติ
หน้าที่ของตน หรือของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือ แทรกแซงการปิิบัติ
หน้าที่ของตนหรือของบุคลากรอ่ืน ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในการปิิบัติหน้าที่ของตน ด้วยความรู้
ความสามารถ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานอ่ืนที่มี
หน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของตน 
 ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในองค์กร ต้องกระท าอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพอยู่ประจ าปีละครั้ง หรือว่า ปีละสองครั้ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มี
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างหรือเพ่ิมพูน ความรู้ทักษะความสามารถและเจตคติ ของ
บุคลากร มันจะช่วยปรับปรุงให้การปิิบัติงาน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ช่วยพัฒนาความรู้ทักษะและ
ความสามารถ ของบุคลากร ให้มีคุณสมบัติต่อการท างาน ให้ดีกว่าเดิม ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กร และมีการบริการอย่างเต็มที่ ทั้งยังพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคลากร ทั้งช่วยเพ่ิมภูมิขวัญและก าลังใจ ในการปิิบัติงานของบุคลากรอีกด้วย  เพราะการกระท า
ดังกล่าวจะช่วยพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถ ของบุคลากร ให้มีคุณสมบัติต่อการท างาน ให้ดี
กว่าเดิม ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กร และมีการบริการอย่างเต็มที่ ทั้งยัง
พัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร ทั้งช่วยเพ่ิมภูมิขวัญและก าลังใจ ในการปิิบัติงานของบุคลากร
อีกด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดการระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร ระบบการบังคับบัญชา หรือการเงิน ระบบวิเคราะห์ และการจัดการ เก่ียวกับความ
ต้องการ ด้านบุคลากร ขององค์กร เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ การด าเนินงานขององค์กร มี
กระบวนการ และเทคนิคการตัดสินใจ ที่จะน ามาใช้พิจารณา ได้ส ารวจสัญญา ต่อการตัดสินใจ วิธี
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ปิิบัติ ในการแก้ปัญหาที่ก าหนดได้ ก าหนดหลักเกณฑ์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น  
มีกระบวนการแก้ไขปัญหา กระบวนการตัดสินใจ การก าหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบาย แผนงาน
ระดับต่างๆ  
 หลักส าคัญผู้วิจัยพิจารณาว่า ต้องไม่ทิ้งหลักพระพุทธศาสนา เพราะสิ่งนี้จะช่วยพัฒนา
จิตใจของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะมนุษย์ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ เพ่ือปกป้อง
คุ้มครองตน สิ่งยึดเหนี่ยวเพ่ือด าเนินชีวิตได้อย่าง ผาสุก  โดยที่ปิิกิริยาการเรียนรู้พฤติกรรมและ
ผลลัพธ์ ต้องมีการออกแบบโครงการฝึกอบรมแนะน าสิ่งที่ ต้องตรวจประเมินผลบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้น บรรจุลงในแบบประเมินผล การตรวจสอบและติดตามผลจะต้องมีเกณฑ์
ส าหรับการประเมินผล ต้องจัดกิจกรรมให้รู้จักใช้เหตุผล ยอมรับความคิดเห็น อีกครั้ง ให้รู้จักมีความ
รอบคอบรู้จักจินตนาการรู้จักใช้วิจารณญาณ ต้องท าข้อมูลเชิงพฤติกรรม เช่นพิสัยการท างาน 
บรรยากาศการท างาน ทัศนคติในการพัฒนาทักษะใหม่ วิเคราะห์ลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล จัด
หมวดหมู่ภารกิจก าหนดความส าคัญ ความยาก และความถี่ วิเคราะห์คุณสมบัติ ก าหนดความส าคัญ
ของคุณสมบัติเชื่อมโยงคุณสมบัติเข้ากับงาน จ านวนการ ตัดสินใจที่ได้กระท า จ านวนปัญหา ที่ได้
แก้ไข ความถี่ในการประยุกต์ทักษะใหม่ เพราะจะน าพาให้เกิดความจงรักภักดี ความผูกพันต่อองค์กร
ความรู้สึกรับผิดชอบในงานที่กระท า  
 

ตารางท่ี ๔.๒ ศีล มีความประพฤติดีงาม 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การจัดโครงการฝึกอบรม ๔ ๑,๓.๔,๖ 
๒. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๓ ๑,๒,๑๔ 
๓. รักษากฎระเบียบวินัย ๓ ๑,๙,๑๘ 
๔. ประพฤติดีงาม ๒ ๑,๓ 
๕. ส่งเสริมยกย่องความดีให้ปรากิ ๒ ๑,๒ 
๖. ยึดถือหลักการและแนวทางปิิบัติ ๒ ๑,๑๒ 

 

 จากตารางที่ ๔.๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แสดงให้เห็นว่า
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความส าคัญกับการจัดโครงการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีศีลธรรมอันดีงาม 
ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพ่ือรักษากฎระเบียบวินัย โดยที่เม่ือมีการท าความดีให้ปรากิก็มีการ
ยกย่องยึดถือหลักการและแนวทางปิิบัติ เพ่ือความถูกต้อง 
 ๓. พาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก 
 จา กกา รสั มภา ษณ์ กา รวิ เคร าะห์ข้ อ มูลของผู้ใ ห้ข้ อ มูลส า คัญ ( Key-Informants 
Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
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 ในการเสนอความคิดเห็นใดๆ ควรพิจารณาถึง ประโยชน์ว่าสิ่งที่ เสนอมานั้นถ้า ปิิบั ติไป
แล้วประโยชน์จะตกแก่คนส่วนใหญ่ หรือไม่ บุคลากรต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักในการ
ท างาน๕๓ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่างๆอย่างรอบรู้ เข้าใจซ้ึงใน
เหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการครองตนครองงาน ๕๔  มีการจัด
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงาน ในวาระวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ๕๕ เพ่ิมความ
หน้าเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสีย โดยให้ฝ่าย
บริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กรต่อ
ผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม๕๖ ต้องมีการประชุม ผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง
ความคิดเห็น เพราะความคิดเห็นของแต่ล่ะคนมีประโยชน์ และน ามาตกผลึกเป็นข้อปิิบัติซ่ึงมาจาก
ข้อคิดเห็นของทุกคนและทุกคนยอมรับมาปิิบัติร่วมกัน๕๗ บริการจัดการโดยมีการประชุมการติดตาม
ผลงาน และรายงานผลการท างาน ของหน่วยงาน การแก้ปัญหา กัน เป็นประจ าทุกสัปดาห์ ๕๘ มีการ
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในการประชุมทุกครั้ง แต่การแสดงความคิดต้องเป็นไปด้วยเหตุผล    
ไม่ใช้อารมณ์มา ปะปน๕๙ ประชุมประจ าเดือนทุ กเดือน จัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้  และ
ประสบการณ์ต่อเนื่อง มีการศึกษาดูงานทุกปี๖๐  
 ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ และประชุมปรึกษาหารือ และร้องเรียน หรือเสนอแนะในสิ่งที่
ตนเองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร๖๑ รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้หลักจริยธรรม ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ 
ร่วมประชุมปรึกษาหารือและร้องเรียนหรือเสนอแนะในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กร๖๒ 
การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลตามหลักจริยธรรม มีการจัด
สถานที่และโอกาสแสดงความยินดีแก่ผู้ประสบความส าเร็จอยู่ต่อเนื่อง มีโครงการศึกษาดูงาน จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสอนงาน การอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับการปิิบัติงาน ๖๓ ต้องมีการให้
                                                                 

๕๓สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
๕๔สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๕๕สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๖สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๗สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๘สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๙สัมภาษณ์ นายพิรุณ  วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๖๐สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๖๑สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖๒สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าคณะต าบลวังจันทร์, ๒๙  มกราคม ๒๕๖๐. 
๖๓สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๒๕ 
 

บุคลากร มีส่วนร่วม รายการประชุมอภิปราย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ในการ
ปิิบัติงานประจ าทุกปี จัดกิจกรรมเข้าวัดปิิบัติธรรม เพ่ือฝึกฝนตนให้เป็นผู้ มีความสามารถ ทั้งสอง
ด้าน คือ การศึกษาทางโลก และการศึกษาทางธรรม ส่งบุคลากร เข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม 
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปิิบัติ อย่างสม่ าเสมอ ในทุกๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้๖๔  
 มีการจัดให้มีสถานที่และโอกาสแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในทุกๆ ด้านเพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน๖๕ มีการจัดประชุม พนักงานประจ าเดือน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ในแต่ละต าแหน่งที่ได้เข้าการอบรม จากสถาบันมาถ่ายทอดกับผู้
ร่วมเข้าประชุม มีการแสดงความยิ นดี ที่ได้ รับกา รพัฒนาเป็ นพนั กงาน ดีเด่น มีการมอบใบ
ประกาศนียบัตร๖๖ ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปิิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงาน
ของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน ส่งเสริมผู้ปิิบัติงานอย่างโปร่งใสโดยการมอบวุฒิบัตร หรือใบ
ประกาศให้ ต่อหน้าประชาชน เพ่ือให้ประชาชนยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ ดีต่อคนที่ปิิ บัติดีคน
ต่อไป๖๗ มีการจัดประชุมและยกย่องความส าเร็จของผู้ประสบความส าเร็จ๖๘ หากมีการเลื่อนระดับ
หรือโยกย้ายบุคลากรในต าแหน่งที่สูงขึ้น ควรจะมีการจัดเลี้ยงแสดงความยินดี เพ่ือเป็นตัวอย่างให้
บุคลากรอ่ืนๆ ได้ปิิบัติตาม การประชุมประจ าเดือน การประชุมปิดภาคเรียน ประชุมจัดท าแผนงาน 
ศึกษาดูงานต่างประเทศร่วมกัน๖๙ จัดเลี้ยงฉลอง และมุทิตาจิตในคราวที่บุคลากรในสังกัด เช่น 
พระสงฆ์ หรือผู้น าทางสังกัด ได้รับเกียรติ หรือการยกย่องจากทางฝ่ายบ้านเ มือง และองค์กรที่อยู่
เหนือขึ้นไป๗๐ ในหน่วยงานจะมีงานเลี้ยงประจ าปีในโอกาสต่างๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ ก็จะใช้โอกาสนี้ 
เป็นการแสดงความยินดี ยกย่องให้เกียรติ ผู้ที่ มีผลงานดีเด่น เชิดชูให้เป็นบุคคล ตัวอย่างประจ าปี 
พร้อมให้ก าลังใจ และรางวัลตอบแทน๗๑ มีการจัดท าแผนงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับ
หน่วยงาน๗๒  มีการจัดท าแผนงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับหน่วยงาน๗๓ มีการส่งเสริมบรรยากาศ

                                                                 
๖๔สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการประถมศึกษา, ๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๖๕สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖๖สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๖๗สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์  พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖๙สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค, รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐. 

 
 
 



๑๒๖ 
 

การท างานที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ๗๔ จากการให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview) ผู้วิจัยวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วพิจารณาว่า การจะท าให้บุคลากรเข้าถึงความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากนั้น ประการ
แรกต้องส่งเสริมเรื่อง การด ารงตนให้อยู่ในความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อ ให้เกิดความอยากได้ ที่ เกินก าลัง
รายรับ จากนั้นเม่ือด ารงตนอยู่ในความพอดีแล้ว จะน าไปสู่การท างานที่ปราศจากความกังวลเรื่องการ
งาน ท าให้การท างานได้ผลดี โดยที่การจะไปสู่จุดดังกล่าวได้ต้องมีการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
พนักงาน ถือได้ว่าเป็นการเพ่ิมความเชื่อถือแก่ประชาชน ให้เห็นว่าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นที่ไว้วางใจได้ และการเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะว่ามีส่วนร่วม การประชุมปรึกษาหารือ ระหว่างพนักงานใต้บังคับบัญชาร่วมกับผู้บริหารเป็นสิ่งที่
ดีงาม เพ่ือหาแนวทางแก้ไขเม่ือบุคลากรท าความดีแล้ว มีการยกย่องให้เพ่ือนร่วมงานเห็น จะท าให้มี
การพัฒนาตนเพ่ือเป็นแบบอย่าง แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกประการหนึ่งผู้วิจัยพิจารณาว่า 
การแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกันจะน ามาซ่ึงความเป็นสดับรับฟังมาก ตามแนวทางศาสนา คือ สุ จิ 
ปุ ลิ นั่นเองนอกจากนั้นผู้วิจัยมองว่า ความอบอุ่นในการท างานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นอีกส่วนหนึ่งของการส่งเสริมจริยธรรม เพราะว่า ถ้ามีการปกครอง บริหารในการ
ท างานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นทางการนัก ผู้ใต้บังคับบัญชา คือ บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกิดความรู้สึกว่า ตนได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้างาน และจาก
เพ่ือนร่วมงาน ก็จะเป็นผู้ที่ท างานอย่างมีจริยธรรมได้ดี  
 ผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมจริยธรรม ให้เกิดขึ้นทางด้านหลักธรรม    
หากว่าผู้บริหารมีคุณธรรมหลักธรรม เข้าใจน ามาปิิบัติมากขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมทาง
หลักธรรมให้แก่ลูกน้องเป็นส าคัญท าให้ลูกน้องที่ท างานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้สึกว่าตนมี
บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ และสนับสนุนการท างาน มากขึ้น  บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องระบุปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงได้จัดท างาน มีความสามารถเสนอเสนอแผนปิิบัติและ
การด าเนิ นงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี ข้อมูลเชิงพฤติกรรม พิสัยการท างา น 
บรรยากาศการท างานทัศนคติ การพัฒนาทักษะใหม่ ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้าง
หลักการมนุษย์สัมพันธ์ ในการท างาน การสื่อสารในการท างาน ประสานงานประสานใจจัดการความ
ขัดแย้ง ในการบริหารเพ่ือประโยชน์สุขขององค์กรและส่วนรวมต้องมีคุณธรรมต่อตนเองต่อผู้ร่วมงาน
ต่อหน้าที่การงานอย่างเหมาะสม 

                                                                                                                                                                                          
 
 
 



๑๒๗ 
 

 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัย
เชื่อม่ันว่า หากส่งเสริมได้ดังกล่าวจะสามารถสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปิิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล ดังนั้นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักเป็นแนวทางในการปิิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งในส่วนระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้าน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ด าเนินงานการท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่ว ไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้วิจัยมีความเชื่อม่ันว่า จะเกิดความผูกพันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการในทุกระดับโดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความ
รับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง และต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม
ตามล าดับ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการท างานด้วย 
 

ตารางท่ี ๔.๓ พาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การฝึกอบรมพนักงาน ๔ ๑,๓.๔,๖ 
๒. รับฟังความคิดเห็น ๓ ๑,๒,๑๔ 
๓. ร่วมประชุมอภิปราย ๓ ๑,๙,๑๘ 
๔. มีมาตรฐานในการปิิบัติงาน ๒ ๑,๓ 

  

 จากตารางที่ ๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นเป็นส่วนใหญ่เก่ียวกับการฝึกอบรม
พนักงานจะช่วยท าให้มีความได้ยินได้ฟัง เกิดความรู้มากขึ้นในหน้าที่ ที่ต้องใช้คุณธรรมจริยธรรม และ
การรับฟังความคิดเห็นแก่กันและกัน จะช่วยท าให้บรรยากาศการท างาน การส่งเสริมความรู้ ซ่ึงกัน
และกันประการสุดท้ายการศึกษา จะเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สามารถท าให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ข้อที่ว่า
ด้วยพาหุสัจจะ 

๔. วิริยารัมภะ คือ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง  
จากการสัมภาษณ์ กา รวิเครา ะห์ ข้อมูลของผู้ใ ห้ข้อ มูลส าคัญ  ( Key-Informants 

Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม

และสร้างจิตส านึกให้มีความเพียรพยายามในการปิิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ คุ้มค่ากับ



๑๒๘ 
 

ค่าตอบแทนที่ได้รับ๗๕ องค์การบริหารส่วนต าบล มีแบบการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
และมีตัวชี้วัด การให้คะแนนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จังหวัดจะมาตรวจสอบการปิิบัติงานของ 
อปท. ทุกปี โดยใช้เครื่องมือ คือ ใช้แบบตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล LPA ที่ส าหรับ
ในการประเมิน การปิิบัติงานของ อปท.๗๖ เจ้าหน้าที่จะกระท าได้ต่อเม่ือมีอ านาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น๗๗ เลือกคนที่เหมาะสมกับงาน ให้
แต่ละคนมีการริเริ่มงานที่ท าอยู่ให้เป็นงานที่ท้าทาย ท างานในเชิงรุก แนวการท างานอาจจะไม่ส าเร็จก็
หาวิธีใหม่ๆ ซ่ึงจะเป็นการเรียนรู้ความท้าทาย ของการท างาน ๗๘ ในระเบียบ ให้มีการประเมินเป็น
ประจ าทุก ๖ เดือน และได้จัดให้เจ้าหน้าที่ ด าเนินการจัดท า แบบประเมินผลการปิิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล กันทุกคน โดยเป็นไปตามสายงาน๗๙  

ในการปิิบัติงานนั้น บุคลากรควรมีความรับผิดชอบเป็นที่ ต้ังอยู่แล้ว หากทุกคนใน
องค์กรร่วมมือร่วมใจกันปิิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ใช้หลักศีล ๕ ซ่ึงเป็นหลักธรรม
ขั้นพ้ืนฐาน ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ก็จะท าให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เม่ือมีการประเมิน และตรวจสอบเกิดขึ้น ก็จะพบว่า อาจมีปัญหาน้อยลง หรือไม่มีปัญหา
เกิดขึ้นเลยในการงานนั้นๆ๘๐ 

กระท าโดยการไม่ละเลยหรือมองข้ามบุคลากรที่ มีความเพียรพยายา มในหน้า ที่        
เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ หากท างานหนักก็ควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่าผู้ที่ท างานน้อย๘๑สร้าง
ขวัญก าลังใจ การกระตุ้นเตือน อย่างต่อเนื่อง ใช้มาตรการทางสังคม ในการช่วยการปิิบัติงานให้
ส าเร็จ๘๒  

มีการอุดหนุน พูดคุย ให้ก าลังใจ ให้โอกาสในการท างาน และจัดสรรทุนตามก าลัง๘๓     
ให้มีการอุดหนุน พูดคุย ให้ก าลั งใจ ให้โอกาสในการท างาน และจัดสรรทุน ตามความสมควร๘๔      

                                                                 
๗๕สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๗๖สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗๗สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๒๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๗๘สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง,  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗๙สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๐สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๘๑สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๘๒สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๘๓สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
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การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเพียรพยายามในหน้าที่อย่างสุดความสามารถคุมค่ากั บ
ค่าตอบแทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีจิตใจหนักแน่นม่ันคง มีความพยายามและความต้ังใจในการ
ปิิบัติหน้าที่ มีระบบให้บุคลากรตระหนักมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ ต่อสังคม และ
พร้อมรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ๘๕ มีการส่งเสริ ม สนับสนุน มอบหมายงา นตามความรู้ 
ความสามารถ และความถนัดในการปิิบัติงาน ในแต่ละด้าน ซ่ึงเป็นปัจจัย ที่ส่งเสริมให้บุคลากร      
มีความเพียรพยายาม ท างานในหน้าที่ อย่างสุดความสามารถ ขยันอดทน กับการแก้ปัญหา และ
สร้างสรรค์งานในการปิิบัติงาน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรได้ตระหนัก
ในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และหน้าที่ ต่อสังคม โดยส่วนรวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปิิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจ าทุกปี๘๖ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ ต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน๘๗ การท างานต้องมีการประเมินผลการ
การท างาน โดยประเมินจากชิ้นงาน ความส าเร็จของงาน เพ่ือนร่วมงาน ที่ส าคัญประชาชน สามารถ
ต าหนิการประเมินผลงาน โดยมีผู้รับความคิดเห็น๘๘ บริหารจัดการ เป็นไปตามกรอบของหน่วยงาน 
โดยน าแบบประเมิน ผลการปิิบัติงานของเทศบาล มาเป็นตัวก าหนด ความส าเร็จของงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพขององค์กร๘๙ คอยก ากับดูแลและประเมินการปิิบัติหน้าที่ของบุคลากร  ให้ค าแนะน า
และตักเตือนหากมีการละเลยการปิิบัติหน้าที่๙๐ การท างานในรูปแบบคณะกรรมการ โครงการ      
มีคณะท างาน ก ากับดูแล และนิเทศ และประเมินผลชัดเจนต่อเนื่อง๙๑ มีกระบวนการสร้างความมุ่งม่ัน
สู่ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงชุมชน และสร้าง กิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง๙๒          
ให้มีกระบวนการสร้างความมุ่งม่ันสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ให้เข้าถึงชุมชน และสร้างกิจกรรมให้

                                                                                                                                                                                          
๘๔สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๕สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๖สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๘๗สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๘สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๙สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๙๐สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๙๑สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๙๒สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
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ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง๙๓ จัดให้มีระบบประเมินผล ติดตามผลงาน แบบบันทึกผลการ
ปิิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบรายงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้บุคลากร มีความตระหนัก ในการ
ปิิบัติงานอยู่เสมอ๙๔  

ผู้บริหารต้องกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ท างานด้วยความมุ่งม่ัน และความเพียรโดยยึด
หลักธรรมทางพุทธศาสนา เช่น มรรคมีองค์ ๘ มาเป็นหลักในการปิิบัติงาน๙๕ 

จากกา รให้สั มภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key-Informants Interview)  ผู้วิจั ย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุป ผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วพิจารณาว่า 

บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ผู้วิจัยพิจารณาว่า เป็นการสร้างจิตส านึกใน
การปิิบัติหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถ เพราะว่ามีความตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ น าไปสู่
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปิิบัติงาน อีกประการหนึ่ง หน้าที่การงาน การท างานจะส าเร็จผล 
ขึ้นอยู่กับว่า การเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน การท างานต้องมีการประเมินผลของบุคลากรอยู่ตลอด 
การสร้างขวัญก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญในการปิิบัติงาน และให้โอกาสการท างานแก่บุ คลากร เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการท างานให้เชี่ยวชาญ จะท าให้บุคลากรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการท างาน น าไปสู่ความคิดที่
สร้างสรรค์ และความส าเร็จของงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเกิดประสิทธิภาพ มีความมุ่งม่ัน
ในน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย โลกสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ค ลัทธิวัตถุนิยม ที่ปรุงแต่งด้วยกลอุบาย เพ่ือ
ตอบสนอง กิเลสตัณหา ของผู้น าทางธุรกิจการเมือง ภูมิต้านทาน ทางพหุสังคม เป็นแนวป้องกัน การ
แพร่ขยาย ประกอบกับจิตส านึก ของมวลชน ท าให้ลดการแพร่เชื้อร้ายในสังคม แนวทางค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ในทางที่ดีและถูกต้อง เป็นปราการใหญ่ ในการป้องกันการรุกราน จากแนวคิดแห่งลัทธิ
นอกรีต หลักแห่งพุทธปรัชญา เป็นภูมิคุ้มกัน ท าให้สังคมมนุษย์ รอดพ้นจากเชื้อร้าย ของแนวคิดผิด
แปลกแตกแยก เป็นสังฆเภท ที่สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อมวลมนุษยชาติ ถูกศาสนจักร  รากฐาน
แห่งความเชื่อ และศรัทธาในวัฒนธรรม ที่มีเหตุผล ส่งผลท าให้ รากฐานการศึกษา อันประกอบจาก
หลักไตรสิกขา คือ ศีล เป็นข้อบัญญัติ ควบคุมพฤติกรรม มวลมนุษย์ สมาธิ เป็นสภาวะจิตที่มุ่งม่ัน 
ปิิบัติชอบ จากภายในจิตส านึก ท าให้เกิดพลัง ปัญญา เป็นการคิดพินิจพิเคราะห์ อย่างมีระบบ 
ส่งเสริมศักยภาพ เป็นเครื่องมือในการบรรลุกระบวนการ ที่พัฒนามนุษย์ พระไตรปิฎก เป็นแก่นสาระ
แห่งศาสนา และแนวปิิบัติตน ท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ อยากมีปิิสั มพันธ์ที่ ดี จากพ้ืนฐานของ
แนวทางปิิบัติตนในศาสนจักร ฆราวาสทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ แห่งข้อบังคับ ของกฎหมาย
                                                                 

๙๓สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  
มกราคม ๒๕๖๐. 

๙๔สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 
๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 

๙๕สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
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ของสังคม ต้องยึดม่ันปิิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือก่อให้เกิดสันติสุข ของการอยู่ร่วมกัน  พันธะสัญญา
ประชาคม ในศาสนจักร โดยพระธรรมวินัย ภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับ ของกฎหมายแห่งอ านาจรัฐ 
โดยรัฐธรรมนูญ ควบคุมพฤติกรรม ทั้งพระภิกษุ และฆราวาสทั้งมวล ผู้น าจิตวิญญาณทางศาสนา และ
ผู้น าทางสังคม ร่วมกันท าหน้าที่ภายใต้กรอบกติกา ของแต่ละฝ่าย เพ่ือสร้างสังคมสู่ความเป็นสันติภาพ 

กฎแห่งธรรมชาติ พุทธปรัชญา เป็นหลักแห่ง สารัตถะ ที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม     
เป็นแนวทางสูงสุดของศีลธรรม ในการก าหนดวิถีชีวิตมนุษย์เพ่ือการบรรลุ การมุ่งเน้นเชิงปัจเจกบุคคล 
เป็นการสร้างภาพ เพ่ือผลประโยชน์ วิธีการยึดติด เชื่อม่ันในแนวอัตตา เป็นการเสพวัตถุนิยมเกินเหตุ 
ส่งผลท าให้ คนไม่กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง และเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม คนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อ
งมงายในอกุศลกรรม โดยไม่ได้รับการเรียนรู้ ตามหลักกาลามสูตร  โครงการต่างๆ อยู่ในกรอบการ
ปิิบัติในเชิงธรุกิจ ที่แสวงหาประโยชน์ แบบห่วงโซ่ผูกพัน สัมผัสประโยชน์ของเจตจ านง ในโครงการ
ต่างๆ เพียงธุลีสาร การซ่อมเสนอองค์ความรู้ การปิิบัติธรรม เพ่ือพัฒนาความคิด จิตส านึกต่อสังคม 
ไม่ได้ออกนอกกรอบที่ก าหนดไว้ก่อน ประดุจไมโครชิพ ที่ก าหนดไว้ในแนวอุปาทาน ปัญหานิยม การ
ประเมินผลการปิิบัติการต่างๆ มุ่งเน้นผลงาน ตามแผนงานของผู้บังคับบัญชา การด ารงตนอยู่ใน
กรอบ ที่ไม่ขัดแย้งกับผู้น าชุมชน หรือองค์กร อารยธรรมของสังคมมนุษย์ ถูกสร้างปัจจัยส่วนเกิน       
ที่เป็นมาตรฐานใหม่ ส าหรับการด ารงชีวิต เพ่ือความอยู่รอดที่ผิดแปลก จากแนวทางมาตรฐานสากล  

ดังนั้น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักความรู้ความเข้าใจ การเรียนของ
ศาสนา คือ หัวใจนักปราชญ์ เป็นเครื่องพัฒนาตน สุ คือการได้ฟัง เพราะถูกบังคับ จิ คือการได้แค่
จินตนาการ เปิดคิดนอกกรอบไม่ได้ ปุ คือไม่ให้ถาม แต่ต้องปิิบัติตาม ลิ เป็นการลิขิต จ ดบันทึกเป็น 
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะ ไม่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ แต่ต้องยอมปิิบัติ
ตาม ข้อก าหนดได้อย่างเคร่งครัด 

 

ตารางท่ี ๔.๔ วิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ๓ ๓.๔,๖ 
๒. เลือกคนให้เหมาะกับงาน ๒ ๒,๑๔ 
๓. ให้ก าลังใจในการปิิบัติงาน ๑ ๑,๙,๑๘ 

 

 จากตารางที่ ๔.๔ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความคิดเห็นตรงกันมากที่สุดก็คือ เรื่องการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของ การเลือกคนให้เหมา ะสมกับงาน
เป็นสิ่งที่ส าคัญรองลงมา จะท าให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรมข้อ
ดังกล่าว รวมถึงการให้ก าลังใจ แก่บุคลากร 
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 ๕. ปัญญา คือ ความรอบรู้ชัดเจนในส่ิงท่ีควรรู้  

จากการสัมภาษณ์ กา รวิเครา ะห์ ข้อมูลของผู้ใ ห้ข้อ มูลส าคัญ  ( Key-Informants 
Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  

ต้องมีการระดมสมอง คิดวิเคราะห์ แยกแยะ หาเทคโนโลยี และ วิทยาการใหม่ๆ 
น ามาใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ๙๖ ให้บุคลากรได้ มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่า งรอบคอบ และใช้
ประสบการณ์ ความรู้ เทคนิควิธี ที่ทันสมัยเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่ ซับซ้อนได้อย่างมีเหตุมีผลและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ๙๗ อปท. ได้ใช้นวัตกรรม เข้ามาช่วยในการ
ปิิบัติงาน เลื่อนต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ELAAS เข้ามา
ช่วยในการปิิบัติงาน๙๘ การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้
ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติอันเหมาะสมในการปิิบัติหน้ าที่ราชการของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา ๙๙ ยึดหลัก
ประชาธิปไตย โดยทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพราะงานทุกอย่างใช่ว่าจะส าเร็จ
เสมอไป สักวันหนึ่งต้องมีปัญหาอ่ืนเกิดขึ้นจาการท างาน จึงต้องท างานเป็นทีมทุกคนต้องมีส่วนร่วม๑๐๐

ให้การสนับสนุน ส่งเสริม เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ไปอบรมเรียน
เพ่ิมเติม เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์กับองค์กร และเกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ ๑๐๑ กระท าโดยการ
จัดแบ่งบุคลา กรให้เหมาะสมกับงาน กล่าวคือการให้บุคลากรรับผิดชอบงานที่ ตนถนัดและมี
ความสามารถ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ความสามารถที่ตนมีได้อย่างเต็มที่๑๐๒ การประชุมระดม
ความคิด ในการจัดท าแผนล่วงหน้า มีการก าหนดปิิทินงาน มีการแบ่งงานกันท า ตามความถนัดและ
ความสามารถ มีค าสั่งแยกหน้าที่ท างานแต่ละฝ่ายชัดเจน ในแต่ละกิจกรรม๑๐๓ 

                                                                 
๙๖สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๙๗สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๙๘สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๙๙สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๑๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๐๐สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๐๑สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๐๒สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๐๓สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
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มีการประชุมปรึกษา หารือ  และสร้างความเข้ าใจร่ วมกัน มีแหล่ งที่ปรึกษา คือ 
ข้าราชการทางการเมือง และข้าราชการประจ า และส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง๑๐๔  
มีการประชุมปรึกษาหารือ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีแหล่งที่ปรึกษา คือข้าราชการทางการเมือง
และข้าราชการประจ า และส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๑๐๕ มีการวิเคราะห์ปัญหา
อย่างรอบคอบ โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ เทคนิควิธีที่ทันสมัยเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่ ซับซ้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ มีนโยบายจัดท าตัวชี้วัดผลการปิิบัติงานปรับปรุง
กลไกในการท า งานขององค์กรให้มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ ๑๐๖ มีการปฐมนิเทศ และ
ประชุมสัมมนาเชิงปิิบัติการ ทบทวนปัญหาอุปสรรค ในการบริหารงาน ทั้งในกลุ่มงาน และ
สถานศึกษา เป็นประจ าสม่ าเสมอ ท าให้การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ได้อย่างประสิทธิภาพ มีการนิเทศ
ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ติดตามผล ประเมินผลทุกๆไตรมาส เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ๑๐๗ 

จากกา รให้สั มภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview)  ผู้วิจั ย
สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปดังต่อไปนี้  

บุคลากรจะสามารถมีปัญญา ความรอบรู้แก้ปัญหาได้นั้นต้องเข้าใจนวัตกรรมสมัยใหม่ 
เช่น คอมพิวเตอร์ ไลน์ เครื่องมือสื่อสารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า 
โดยอาศัยกิจกรรมที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ สามารถ
พัฒนาทักษะและทัศนคติ  สิ่งส าคัญที่เป็นตัวแปรหลักน าไปสู่  ความรอบรู้ปัญญาดังกล่าว คือ 
การศึกษา เพราะปัญหาอ่ืนจากการท างาน เช่น ปัญหาส่วนตัว ที่มีผลบั่นทอนต่อจิตใจ สิ่งส าคัญก็คือ 
การส่งเสริมการให้โอกาส บุคลากร ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมก็จะจางลงไป และที่ส า คัญ
ที่สุด ต้องมีการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร เม่ือเกิดปัญหาการท างาน ความสามัคคี ในองค์กรเป็นสิ่ง
ส าคัญเพราะความแตกแยกจากขั้วฝ่ายการเมืองผู้บริหารต้องส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ิมเติมจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แผนด าเนินการอยู่ มีการตรวจสอบการท างาน เพ่ิมขึ้นจากปีละครั้งเป็นปีละสองครั้งเพ่ือค วาม
เคร่งครัดเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ และความโปร่งใสเป็นสิ่งส าคัญ ต้องแสดงรายงานการปิิบัติงานให้
ประจักษ์ชัดในเรื่องการปิิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรมและคุณธรรม 

                                                                 
๑๐๔สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๐๕สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๐๖สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๐๗สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๓๔ 
 

ผู้วิจัยมองว่า ในการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องวิธีการมี
รูปแบบการบริหารบุคคลให้มีคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุดเพราะข่าวสาร จากสื่อโซเชี่ยลหรือตาม
ส านักต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีเรื่องราวเก่ียวกับการทุจริตมากที่สุด วิธีการที่
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบความส าเร็จด้านคุณธรรมจริยธรรม ต้องมีการวางแผน     
การจัดองค์กรแบ่งงานกันท า การกระจายอ านาจ การบังคับบัญชาสั่งการ แต่อย่างไรก็ดีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ย่อมเก่ียวข้องกับสังคมหลายฝ่ายซ่ึงมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน ดังนั้น  เพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่เกิดจากคุณธรรมจริยธรรม จ าเป็นต้องยึดคุณธรรมจริยธรรม  

เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น ในห้วงสั้นๆ แต่จัดการแสดงความยินดี ของผู้ประสบ
ความส าเร็จ จากการขโมยความคิดผู้อ่ืน อย่างยาวนาน มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตน สร้างภาพลวงตา 
หลอกลวงให้ลุ่มหลง ในการเสพกิจกรรม เชิงสันทนาการ บันเทิงต่างๆ จนท าให้ ไม่มีโอกาสแสดงออก 
ในความสามารถของตน ในเชิงสร้างสรรค์ จากสภาวะการให้กับการรับ ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ควร
ได้ เสพติดในวัตถุนิยม ท าให้ขาดส านึก ส่งผลให้สังคมบกพร่อง ไม่สามารถตรวจสอบอย่างมาตรฐาน
ได้ มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน สร้างปัญหาเชิงลึก เกิดความสลับซับซ้อน เป็นมะเร็งร้ายในสังคม 
แก้ไขล าบาก หลงกับอ านาจ  ใช้ต าแหน่งหน้าที่ เป็นใบเบิกทาง แสวงหาผลประโยชน์ เป็นต้น 
กระบวนการจัดการ ที่ขับเคลื่อนช้า ไม่ทันต่อการกระท า ที่ มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากมาย  การ
ประเมินที่เกรงกลัว และอยู่ภายใต้การปกครอง ของผู้มีอ านาจที่ไม่แยกอิสระ ค าว่าการตรวจสอบขาด
คุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมการเจริญ ทางกายวิภาค สสารนิยม จนลืมแก่นแท้ ของพุทธปรัชญา ได้แก่
อริยสัจ ๔ ไปมุ่งเน้นปาิิหาริย์ เหนือกฎธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับความเชื่อ ที่งมงายมากกว่า
สติปัญญา ที่เกิดจากการกระท าแห่งผลอย่างจริงจัง ซ่ึงหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ที่ส่งเสริมจริยธรรม
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
 

ตารางท่ี ๔.๕ ปัญญา คือ รู้รอบและชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้  

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๕ ๓.๔,๖, 
๒. ประสบการณ์ ๓ ๒,๑๔,๑๕ 
๓. สัมมนาเชิงปิิบัติการ ๒ ๑,๙,๑๘ 
๔ ที่ปรึกษา ๑ ๑๑,๑๓ 

  

 จากตารางที่ ๔.๔ ปัญญา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ข้อมูล การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม
ใหม่ๆ ประสบการณ์ การสัมมนาเชิงปิิบัติการ ที่ปรึกษา เป็นสิ่งที่จ า เป็นส าหรับการส่งเสริมให้เกิด
ปัญญา แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังที่กล่าวมา 
 



๑๓๕ 
 

 ตอนท่ี ๒ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี ๒ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อ
การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
ในจังหวัดระยอง 
 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง เรียงตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 ๑) ระดับกฎเกณฑ์สังคม (Preconvention Level ) 

จากการสัมภาษณ์ กา รวิเครา ะห์ ข้อมูลของผู้ใ ห้ข้อ มูลส าคัญ  ( Key-Informants 
Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

มีการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในด้า น
คุณธรรมและจริยธรรมในการปิิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน ๑๐๘ พัฒนาการของมนุษย์จะ
ค่อยๆพัฒนาไปตามวัน เวลา เจริญขึ้นเรื่อยๆ ตามวุฒิภาวะ จริยธรรมเก่ายังจะมีรากแก้วฝังอยู่  และ
พัฒนาตามกาลเวลาที่มนุษย์มีวุฒิภาวะเพ่ิมขึ้น การฝ่าฝืน หรือไม่ปิิบัติตามมา ตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐๙ ยึดถือ
เป็นหลักการ แนวทางปิิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  ที่สร้าง ความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปิิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล๑๑๐ คนในองค์กรที่ท าความดี ต้ังใจท างาน ถึงกลาง
ปีหรือปลายปี มีการประเมินจากผู้บังคับบัญชา พิจารณาขั้นเพ่ือความก้าวหน้า หากไม่ท าดี ประพฤติ
ชั่ว ก็จะถูกสอบสวนลงโทษตามวินัยของข้าราชการ๑๑๑ บริหารจัดการคนในองค์กร โดยให้อยู่ในกรอบ 
ระเบียบ ที่องค์กรก าหนด มีศรัทธาในองค์กร เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จ ให้งานมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ประชาชน มีความพอใจสูงสุด โดยได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กร๑๑๒      
การก ากับดูแลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ปิิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวินัยของข้าราชการ รวมทั้งให้ตระหนักถึงโทษของการฝ่าฝืนไม่
ปิิบัติตามวินัยดังกล่าว๑๑๓   

                                                                 
๑๐๘สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๐๙สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑๐สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๒๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๑๑สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง,  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑๒สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑๓สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 



๑๓๖ 
 

ก าหนดเกณฑ์ และสื่อสาร ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ มีการแจ้งมาตรการลงโทษ เหมือน
ละเมิดกฎที่ชัดเจน ด าเนินการจริงจั งต่อเนื่อง มอบหมายหน้าที่ ก า กับดูแล ติดตามประเมินผล 
แนะน ามาปรับปรุงแก้ไข๑๑๔ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนด าเนินงานตามแนวกฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะมี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต และรักสามัคคีกัน๑๑๕ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนด าเนินงานตามแนวกฎหมายบ้า นเมือง 
โดยเฉพาะมีความซ่ือสัตย์ สุจริต และรักสามัคคีกัน๑๑๖ การสร้างกฎเกณฑ์และข้อก าหนดของ
พฤติกรรมที่ดีให้กับองค์กร โดยวิธีการให้รางวัล หรือค าชมเชย  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน เช่น การมอบเกียรติบัตร การให้ของขวัญ หรือโบนัส หรือค่าตอบแทนพิเศษ๑๑๗ 

มีการด าเนินการ ก าหนดกติกา เพ่ือควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกัน ตามระเบียบวินัย
ของทางราชการ ก าหนดปริมาณงานเป็นหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาความดีความชอบ เป็นรางวัลแต่
ละระดับในการด ารงต าแหน่ง บริหารงานโดยพ่อดูแลลูก พ่ีดูแลน้อง เพ่ือนช่วยเพ่ือน ช่วยจัดช่วย
ท า๑๑๘ จัดท าประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปิิบัติหน้าที่ ประจ าปี๑๑๙ แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปิิบัติตนของบุคลากรตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม๑๒๐ เจ้าหน้าที่ทุกแต่ละบุคคลควรเลือกที่จะปิิบัติตามหลักทางจริยธรรม ทางกฎระเบียบ
ของกฎหมายด้วยตัวของท่านเอง และเม่ือเลือกแล้วก็ปิิบัติอย่างคงเส้นคงวา เป็นหลัก การเพ่ือ
มนุษยธรรม เพ่ือความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน และเพ่ือความยุติธรรมของมนุษย์ทุกคนยึดถือเป็น
หลักการและแนวทางปิิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และเป็นเครื่องมือ
การตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไ ปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑๒๑ การเลื่อนขั้นเป็นการจูงใจตอนแทนความ
ดีที่เชื่อฟัง เป็นรางวัลแห่งความส าเร็จของงานที่มอบหมาย๑๒๒ 

                                                                 
๑๑๔สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๑๕สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑๗สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๑๘สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๙สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๒๐สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๑สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๒สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๓๗ 
 

บริหารจัดการ สนับสนุน อุปกรณ์เครื่องมือ เพ่ือให้งานทุกงาน มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ เกิดประโยชน์สูงสุด ในงานมากที่สุด๑๒๓ มีการสนับสนุนและชื่น
ชมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ประพฤติปิิบัติตนถูกต้องตามจริยธรรมของ
ข้าราชการ และวินัยของข้าราชการ และน ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาความดีความชอบ ๑๒๔         
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนด าเนินงานตามแนวกฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะมีความซ่ือสัตย์ สุจริต และรัก
สามัคคีกัน ปิิบัติตามแนวของศีล ๕ กฎหมายบ้านเมือง และยึดถือตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
การบริหารงานต้องค านึงถึงความยุติธรรมความโปร่งใส และความถูกต้องตามหลักศีลธรรมทางศาสนา 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักส าคัญ๑๒๕ ด าเนินการใบมอบหมายงาน ตามความถนัด
ที่สุด ในการปิิบัติงาน มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ให้ได้รับรางวัลและสิ่งตอบแทน ตามอายุการ
ปิิบัติงาน และการได้รับ การชมเชยจากผู้บังคับบัญชา จากระดับต้นถึงวัดระดับสูง ผู้ใดได้ปิิบัติตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับครบถ้วน จะได้รับพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ๑๒๖ 

จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview) ผู้วิจัยสังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปพิจารณาว่า จริยธรรมคุณธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของ
มนุษย์ บุคลากรท้องถิ่น ต้องยึดถือเป็นแนวทางปิิบัติ สิ่งที่ส า คัญที่สุ ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ชุมชนที่อยู่อาศัยของตน การประพฤติ ปิิบัติต้องต้ังอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน คือ ความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต ทั้งผู้บริหารและพนักงานราชการ เพราะว่าหากท าผิดกฎระเบียบประพฤติชั่ว ก็จะถูก
สอบสวนลงโทษตามวินัยข้าราชการ ดังนั้น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ในกรอบ 
คือ ระเบียบวินัย ทั้งเวลาปิิบัติงานและ นอกเวลาปิิบัติงาน เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน    
เป็นการสร้างกฎเกณฑ์ที่ดีงาม ให้แก่คนรุ่นต่อไป ผู้วิจัยพิจารณาว่า ความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เก่ียวกับบุคลากรเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะ จะเป็นแนวทางให้คนในสังคม 
เลือกปิิบัติตามทางจริยธรรม คือ ความประพฤติ น าพาให้เกิดประสิทธิผล โดยเริ่มต้ังแต่ คุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเริ่มต้นที่ตนเอง คือ การรักษาศีล ๕ สิ่งนี้จะน าพาให้เกิดความซ่ือสัตย์ สุจริต ให้เกิด
ความสามัคคี เป็นสิ่งที่สังคมต้องการมากที่สุด  

ประเด็นสุดท้ายผู้วิจัย มีความเห็นว่า การสร้างสภาพความเป็นธรรมและสมดุลใน
หน่วยงานในอันดับแรก เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นั่นคือ การเน้นผลการปิิบัติงานของลูกน้องและให้รางวัลหรือลงโทษลูกน้อง โดยดูที่ผลงาน

                                                                 
๑๒๓สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๔สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๒๕สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๖สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๓๘ 
 

เป็นเกณฑ์ ไม่ใช่เกณฑ์ทางด้านส่วนตัว หรือระบบเส้นสาย ผู้บริหารต้องท าให้ผู้บังคับบัญชา ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบว่า การท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ส า คัญที่สุด 
เพราะว่าได้พัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่มีความเจริญมากนัก และจะมีการประเมินผลงานอย่างเที่ยงธรรม 
ใครท างานมาก พยายามอย่างมุมานะ ฝ่าฝันอุปสรรคในการท างานมาก ก็จะได้รับความดี ความชอบ 
ตอบแทน ได้รับการยกย่องสนับสนุนทุกคน ถ้าใครย่อหย่อนในการท างาน หัวหน้าส่วนงาน ก็ต้องหา
ผลักดันให้สามารถท างานให้ได้ทางด้านที่ลูกน้องชอบและถนัด ถ้าเกียจคร้านก็ต้องถูกตักเตือนและ
ลงโทษในที่สุด 

การสร้างสภาพความเป็นธรรมและสมดุลในหน่วยงานนี้ ผู้บริหารจะสร้างได้ดี เม่ือ
ผู้บริหารนั้นมีสุขภาพจิตใจดี ไม่เครียดเอาแต่อารมณ์ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็น
ส่วนใหญ่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมักมีอารมณ์กลุ่มรุมหลายด้าน จึงมักจะไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้มากที่ควร ต้องพยายามพัฒนาตนเองทางด้านสุขภาพจิต เพ่ือที่จะได้สามารถสร้าง
สภาพการท างานที่เป็นธรรมและสมดุลในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดการศึกษาการส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น เพ่ือเสริมจริยธรรมการเข้าสังคมด้วยการส่งเสริมดังกล่าว สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น การประสานและให้ความร่วมมือในการปิิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน จะต้องส่งเสริมและดูแลระมัดระวังให้ และสิ่งส าคัญที่สุด ผู้ใหญ่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปิิบัติตามวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่
ผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง จึงก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเลยไม่ปิิบัติ
หน้าที่ หากละเลยให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระท าผิดทางวินัยด้วย 

 
 
 

ตารางท่ี ๔.๖ ระดับกฎเกณฑ์ก่อนสังคม  

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ ๗ ๓.๔,๖,๗,๙ 
๒. วินัยข้าราชการ ๔ ๑,๒,๑๔,๑๕ 
๓. มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ๓ ๑,๙,๑๘ 
๔ ศีล ๕ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ ๑๑,๑๓ 

  



๑๓๙ 
 

 จากตารางที่ ๔.๖ จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ เก่ียวข้อง ผู้ เชี่ยวชาญ ที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และสิ่งที่เป็นเครื่องอุดหนุนให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดี
ที่สุด คือ ระเบียบวินัยของข้าราชการ การต้ังอยู่บนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม น าหลักธรรมศีล ๕ 
ให้เข้ามามีอยู่ในจิตใจ 

๒. ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Level) 
จากการสัมภาษณ์ กา รวิเครา ะห์ ข้อมูลของผู้ใ ห้ข้อ มูลส าคัญ  ( Key-Informants 

Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  
๑) ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม  
จากการสัมภาษณ์ กา รวิเครา ะห์ ข้อมูลของผู้ใ ห้ข้อ มูลส าคัญ  ( Key-Informants 

Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ

ถึงการเข้าถึงการบริการของหน่วยงานทุกๆด้าน๑๒๗ ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีความความสุข
กายสบายใจเม่ือได้รับบริการที่ดี๑๒๘ ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิด
เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสีย ๑๒๙ มีการชมเชย ยกย่อง 
เม่ือพนักงานท างานส าเร็จ จนที่เป็นยอมรับของประชาชน๑๓๐ 

บริหารจัดการส่งเสริม ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการจัดอบรม คุณธรรมจริยธรรม เป็น
ประจ าทุกปี โดยให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ ทัศนคติที่ ดีต่อองค์กร และให้องค์กรได้รับประโย ชน์สูงสุด 
เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาติดต่อพอใจมากที่สุด๑๓๑ การปลูกฝังในเรื่องจริยธรรมและวินัยดังกล่าว 
เพ่ือที่หวังให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปใช้ในการปิิบัติหน้าที่ เพ่ือบุคลากรเหล่านั้น
ปิิบัติตามมากขึ้น ผู้ที่ไม่ปิิบัติตามจะกลายเป็นส่วนน้อยในสังคมงาน และจะถูกมาตรการทางสังคม
บังคับให้กลับมาปิิบัติตามจริยธรรมและวินัย๑๓๒ สร้างอัตลักษณ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ ให้สังคมรับทราบ 

                                                                 
๑๒๗สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.  
๑๒๘สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒๙สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๒๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐.  
๑๓๐สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง,  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๓๑สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๓๒สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 



๑๔๐ 
 

ก าหนดแนวปิิบัติ ให้สอดคล้อง กับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม๑๓๓ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนด าเนินงาน
ตามแนวกฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะมีความซ่ือสัตย์ สุจริต และรักสามัคคีกัน ๑๓๔ การท าให้ชุมชนมี
การพ่ึงพาตนเองมากขึ้น มีการรวมตัวกันท ากิจกรรมที่เป็นส่วนรวมอย่างเสียสละ๑๓๕ 

โดยการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานยอมรับในอ านาจหน้าที่ และกฎเกณฑ์ของ
สังคม รวมถึงความพร้อมที่จะปิิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมได้ เป็นอย่างดี  การด าเนินการเน้นการ
บริการจุดเดียวครบวงจร มีการให้จัดท าจุดบริการ แนะน าให้บริการ ระหว่างเวลาพักเที่ยง ตลอดทั้ง
วัน ให้ค าปรึกษาแนะน า ในการให้บริการในแต่ละสายงาน ให้บุคลากรร่วมงาน ของชุมชนทุกทุก
เทศกาล และในวันส าคัญต่างๆ๑๓๖ 

จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview) ผู้วิจัยสังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปพิจารณาว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าสิ่งนี้จะน าไปสู่
ทัศนคติที่ดีในการท างาน องค์กรจะได้ประโยชน์สูงจากสิ่งดังกล่าวมา แต่แนวทางปิิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง สอดคล้องกับจริยธรรมที่ควรประพฤติของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่เอนเอียงไปตามกระแส การเมืองท้องถิ่นเวลาผลักเปลี่ยนผู้น า คือ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายกเทศบาลต่างๆ การปลูกฝังเรื่องวินัย และจริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง และสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดปัจจัยที่ ดี 
มีมีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ  การบริการที่ได้รับผลน่าพึง
พอใจจากประชาชนในพ้ืนที่ และบุคลากรร่วมงานของทุกภาคส่วนงาน ที่เก่ียวเนื่องถึงกัน 

และที่ส าคัญที่สุดผู้วิจัยพิจารณาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ 
แนวความคิด ปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปิิบัติงาน น าหลักธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จึงด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒) กฎและระเบียบ  

                                                                 
๑๓๓สัมภาษณ์ นางสาวภูมิสิริ พิณประเสริฐ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 

 



๑๔๑ 
 

จากการสัมภาษณ์ กา รวิเครา ะห์ ข้อมูลของผู้ใ ห้ข้อ มูลส าคัญ  ( Key-Informants 
Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

จัดท าค าสั่งของหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานถือปิิบัติโดยเคร่งครัด๑๓๗

ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมา ย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เช่น การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การยึดม่ัน
ในคุณธรรมและจริยธรรม๑๓๘ การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การยืนหยัดท าในสิ่งถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปิิบัติ และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ๑๓๙ มีการก าหนด
ระเบียบ วินัย และยังถูกตรวจสอบจากประชาชนภายนอกองค์กร เพ่ือให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่
ถูกต้อง๑๔๐ บริหารจัดการ ให้หน่วยงานด าเนินการ เรื่องก าชับให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง๑๔๑ 

การปลูกฝังให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงอ านาจ และหน้าที่ของ
ตนในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งของราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงอ านาจและหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย
ที่ให้อ านาจ ทั้งนี้เพ่ือผลลัพธ์สุดท้ายคือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่๑๔๒ มีขั้นตอน ชัดเจนใน
การลงโทษ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน๑๔๓ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนด าเนินงานตามแนว
กฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะมีความซ่ือสัตย์ สุจริต และรักสามัคคีกัน๑๔๔ 

ยึดถือหลักของศีล ๕ และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนแต่ละชุมชน และให้
เกียรติซ่ึงกันละกัน๑๔๕ การปิิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของหน่วยงาน จะท าให้การบริหารงาน 

                                                                 
 
 

๑๓๙สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
๑๔๐สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์  พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๖๐. 
๑๔๑สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔๒สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๔๓สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๔๔สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๔๕สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๒ 
 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิผลสูงสุด๑๔๖ หน่วยงานมีกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของกรม กอง และกระทรวง ให้บุคลากรพึงปิิบัติตามระเบียบ ของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด สม่ าเสมอ๑๔๗ จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview) 
ผู้วิจัยสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปพิจารณาว่า  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องต้ังตนด ารงตนอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมเป็นส่วนตนก่อนนั่น คือ ศีล ๕  และประเพณีวัฒนธรรม 
อันดีงาม ของชุมชน รักษา กาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย และจริยธรรมส าหรับการท างานนั้นต้องต้ังตน
ไว้ ไม่ผิดกฎหมายรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  เป็นคนดีมีพฤติที่
ถูกต้อง ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ยึดม่ันในหลักของกฎหมาย
บ้านเมือง ยึดม่ันหลักเกณฑ์ของสังคม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเคารพสิทธิ ซ่ึงกันและกัน       
ยึดหลักประชาธิปไตย ให้ความเสมอภาคแก่ประชาชน ที่มาติดต่อขอรับบริการต่างๆ อย่างเท่าเทียม
รับฟังความคิดเห็น 

บุคลา กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง  ยึด ม่ันในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่แสดงตนเข้าข้างฝ่ายการเมืองสีไหนต่อสีไหน หรือข้างไหน ยึดม่ัน
ในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส า นึกที่ ดี ซ่ือสัตย์  และรั บผิดชอบ ต้องยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์  ทับซ้อน  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ต้องให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และต้องไม่เลือก
ปิิบัติ ต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 
ตารางท่ี ๔.๗ กฎระเบียบ  

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. กฎระเบียบ ๕ ๓,๔,๖,๗,๙ 
๒. รับใช้ประชาชน ๔ ๑,๒,๑๔,๑๕ 
๓. ปิิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน ๓ ๑,๙,๑๘ 
๔ ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน ๒ ๑๑,๑๓ 

                                                                 
๑๔๖สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๔๗สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๓ 
 

  
 จากตารางที่ ๔.๗ แสดงให้เห็นว่า กฎระเบียบเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะควบคุมความประพฤติ 
คุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในความดีงาม รองลงมา บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชน ปิิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน และรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนอันดีงาม 

๓. ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารญาณ (ระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม Post 
conventional Level) มี ๒ ประเด็น ประกอบด้วย 

๑) สัญญาสังคม หรือหลักการท าตามค ามั่นสัญญา  
จากการสัมภาษณ์ กา รวิเครา ะห์ ข้อมูลของผู้ใ ห้ข้อ มูลส าคัญ  ( Key-Informants 

Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
ให้บุคลากรปิิบัติตนในการรับใช้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ ดุจดังญาติ พ่ีน้อง

ของตนเองโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน๑๔๘ ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุก
ระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้ารา ชการต่อตนเอง 
ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได้๑๔๙ เทศบาลมีจริยธรรมของแผนกงานอาชีพด้านต่างๆ 
ซ่ึงเป็นที่สังคมยอมรับ เป็นสิ่งที่ควรจะปิิบัติ โดยพิจารณาจากประโยชน์ส่ว นรวมเป็นส าคัญ๑๕๐

บริหารจัดการ โดยให้บุคลากรมีเหตุผล ในการเลือกกระท า หรือมีการตัดสินใจ ที่จะกระท าโดยใช้ 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของคนหมู่มาก และประชาชน๑๕๑ การปลูกฝังให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ตระหนักถึงอ านาจและหน้าที่ท่ีตนมี ว่าต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
มิใช่เพ่ือประโยชน์ส่วนตน๑๕๒ 

มีการกล่าวค าปิิญาณทุกเช้า มีเครื่องแบบ มีเครื่องหมาย ให้ระลึกถึงความส าคัญ ของ
การปิิบัติตน ก่อนคิด พูด ท า๑๕๓ ต้องยึดม่ันในหลักของกฎหมายบ้านเมือง และแม้ไม่มีใครรู้ เห็นก็ไม่

                                                                 
๑๔๘สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง , ๒๕  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๑๔๙สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๐สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๖๐. 
๑๕๑สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๕๒สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๕๓สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 



๑๔๔ 
 

ละเมิดกฎเกณฑ์นั้นๆ๑๕๔ บุคลากรต้องให้ยึดม่ันในหลักเกณฑ์ของสังคม และแม้แต่จะไม่มีใครรู้ เห็น    
ก็ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์นั้นๆ๑๕๕ โดยพิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิ ซ่ึงกันและกัน มีการสร้างข้อตกลง
ร่วมกันในหน่วยงาน โดยการยึดหลักศีลธรรมและคุณธรรม๑๕๖ 

จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview) ผู้วิจัยสังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปพิจารณาว่า 

ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่มีผลต่อคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะว่าค าว่า จริยธรรม ผู้วิจัยพิจารณาว่า หมายถึง การประพฤติธรรมที่ควร
ประพฤติ คือ ความดีงาม ทางกาย วาจา ใจ และคุณธรรม คือ หน้าที่ความรับผิดขอบที่ตนเองต้องมี 
เวลาด ารงสถานภาพต่างๆ กัน คือ ความเป็นตัวแทนที่ต้องคอยรับใช้ประชาชน  ยึดถือเป็นหลักการ
และแนวทางปิิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการ
ตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความ
ม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่าง
องค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบ
ของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ  ป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปิิบัติงาน ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ต้องไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
สนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย  
และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และต้องไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา  ต้องยึดม่ันในคุณธรรม
และจริยธรรม ปิิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีมีข้อสงสัย มีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม 
ต้องไม่กระท าการหรือหยุดกระท าการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย        
ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระท านั้นขัดต่อประมวลจริยธรรมจะกระท าการนั้น
มิได้ เม่ือรู้หรือพบเห็ นกา รฝ่าฝื นประมวลจริยธรรม ต้อ งรายงานกา รฝ่า ฝืนดังกล่าวพร้อม
พยานหลักฐาน ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน กรณีหัวหน้าส่วน

                                                                 
๑๕๔สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๕๖สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๕ 
 

ราชการเป็นผู้ฝ่าฝืน ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นและหรือ
คณะกรรมการจริยธรรม  

ผู้วิจัยพิจารณาว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และ
รับผิดชอบ อุทิศตนให้กับการปิิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปิิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่ เสียหาย  
ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือของข้าราชการ
อ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือ แทรกแซงการปิิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ  บ่อยครั้งที่ลงข่าวตาม
หน้าหนังสือพิมพ์ว่า พบบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประพฤติมิชอบในหน้าที่ เรียกร้องหา
ผลประโยชน์ และต้องใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปิิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ เยี่ยงที่
ปิิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม
ของแต่ละกรณี เม่ือเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปิิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้ที่เป็นจริงและครบถ้วน เม่ือได้รับการร้องขอในการตรวจสอบ  ไม่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาใน
เรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป  

ผู้วิจัยพิจารณา มีความเชื่อว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เพราะว่าบางพ้ืนที่
บุคลากรเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดนั้น อ าเภอ ต าบลนั้น ดังนั้น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรื อผู้ มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปิิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง ต้องไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือ
สิ่งอ านวย ความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง หรือผู้ อ่ืน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปิิบัติการใดในฐานะ
ส่วนตัว ซ่ึงก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควา ม
รับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีที่ มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุ ติการกระท า
ดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปิิบัติตามนั้น 

๒) หลักการจริยธรรมสากล  



๑๔๖ 
 

จากการสัมภาษณ์ กา รวิเครา ะห์ ข้อมูลของผู้ใ ห้ข้อ มูลส าคัญ  ( Key-Informants 
Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

มีการด าเนินงานด้านปิิบัติตนต่อหน่วยงานและประชาชนด้วยหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานเป็นหลักสากล๑๕๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปิิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ๑๕๘ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  เคารพและปิิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด๑๕๙ เทศบาลด าเนินการตรวจสอบพนักงานด้วยความเสมอภาคและความ
ยุติธรรมต่อพนักงานทุกคน๑๖๐ บริหารจัดการ โดยใช้หลักจริยธรรมสากล ๔ อย่าง คือ ความสุข ความ
เต็ม หน้าที่บริสุทธ์ิ และความรัก ที่ เป็นสากล น ามาประยุกต์ ปรับบริการ เพ่ือให้องค์กรน่าอยู่ 
เจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีความสุข๑๖๑ มีการส่งเสริมให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดม่ันใน
ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา โดยส่งเสริมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา๑๖๒ 

ให้ความรู้ความเข้าใจ เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สร้างสถานการณ์ เช่น 
การจัดค่ายฝึกอบรมคุณธรรม การประกาศความดีกิจกรรมวันส าคัญ น าสถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวสาร
มาประกอบการให้ความรู้๑๖๓ ยึดม่ันในหลักของกฎหมายบ้านเมือง และแม้ไม่มีใครรู้ เห็นก็ไม่ละเมิด
กฎเกณฑ์นั้นๆ๑๖๔ ให้เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ยึดหลักของประชาธิปไตย และให้เกียรติแก่ผู้ มีความคิด
ต่างๆรับฟังเหตุผลซ่ึงกันและกัน๑๖๕ โดยการเสริมสร้างระเบียบวินัยในการท างาน ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ และส่งเสริมการน าศีลธรรมมาเป็นหลักในการด ารงชีวิต ท าให้เกิดการประพฤติ ปิิบัติเคารพ
กติกาในการอยู่ร่วมกัน การไม่เบียดเบียนกัน การให้ความเสมอภาค และความยุติธรรม กับบุคลากร

                                                                 
๑๕๗สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง , ๒๕  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๑๕๘สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๕๙นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๐สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง,  ๑๓ มีนาคม ๖๐. 
๑๖๑สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๖๒สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์,  ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๖๓สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๖๔สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๖๕สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๗ 
 

ทุกคนในหน่วยงาน๑๖๖ ให้บุคลากรทุกระดับชั้น ยึดหลักค่านิยม พ้ืนฐาน ๑๒ ประการ ของชาติ เป็น
แนวทางในการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม นับถือปิิบัติตามหลักธรรมค าสอน ตามศาสนาที่ตนนับถือ 
สร้างความตระหนัก ยอมรับความเสมอภาค ในสิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมของสังคม๑๖๗   

จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview) ผู้วิจัยสังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปพิจารณาว่า คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องแปรเปลี่ยนไปตามเวลา ไม่ยึดติดรูปแบบคุณธรรมจริยธรรมแบบเดิม แต่ต้อง
ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ทันกับกาลเวลา ที่ส าคัญคือ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคุณภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ไม่ผิดกฎหมาย ระเบียบ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่กระจาย
อ านาจการปกครองลงมา เป็นสิ่งที่ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ออกสิทธิ์ เลือกต้ังเป็นโอกาสให้คนใน
ชุมชนได้เกิดทักษะหลายอย่างด้วยกัน เช่น ระบอบประชาธิป ไตย ทักษะการบริหารงาน ดังนั้นเม่ือ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม จะเกิดเป็นผลให้คน
ยึดเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นต่อๆไปในชุมชน เป็นปัจจัยภายในให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม พึง
ประสงค์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

นอกจากนั้นผู้วิจัยพิจารณาว่า สิ่งส าคัญในการที่จะเป็นคนดีและคนเก่งได้ คือ สติปัญญา
ความเฉลียวฉลาด ประสบการณ์ทางสังคมสูง และสุขภาพจิต เพราะว่ามนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่จะมี
ความเติบโตทางจิตใจด้านต่างๆ อยู่แล้วตามธรรมชาติ สืบเนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว 
การสอนจากโรงเรียน ศาสนา และสื่อมวลชน แต่การขาดจิตใจลักษณะ จิตอาสา ที่เรียกว่า ถูกต้องว่า
ควรเพ่ือส่วนรวม เป็นตัวเองละอายใจตัวเองเม่ือท าชั่วภูมิใจในตนเองเม่ือท าดี เช่น มีหิริโอตตัปปะ 
เป็นต้น  

                                                                 
๑๖๖สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๖๗สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๘ 
 

  
แผนภาพท่ี ๔.๑ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น     

ในจังหวัดระยอง 
 

ปัจจัยท่ี ๑ ที่มีส่วนส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ระยอง บุคลากรต้องรักษาศีล ๕ เพ่ือการคุ้มครอง กาย วาจา ให้เรียบร้อย ศีลสามารถคุ้มครองกาย
วาจา ให้เรียบร้อย โดยมีส่วนท าให้ไม่ประพฤติในการเบียดเบียนเพ่ือนร่วมงาน ไม่ลักทรัพย์โดยการ
ทุจริต ไม่ประพฤติผิดในกามท าให้เกิดความแตกแยกในองค์กรเป็นปัญหาชู้สาว หรือการไม่พูดส่อเสียด
ว่าร้ายกล่าวร้ายกัน การไม่ด่ืมน้ าเมา สุราเมรัย ท าให้ประสิทธิผลในการท างานลดลง ความซ่ือสัตย์
สุจริต จะสามารถน าพาให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรัก สมัครสมาน เกิดความ
สามัคคี  

ปัจจัยท่ี ๒ ความมีจิตส านึกที่ ดีจะท าให้เกิดทัศนคติที่ ดีในการท างาน มีส่วนในการ
เสริมสร้างจริยธรรม ความรับผิดชอบไม่ละทิ้งการงาน ท าให้การงานไม่ค่ังค้าง เป็นมงคล ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

ปัจจัยท่ี ๓ การยึดม่ันในหลักของกฎหมายบ้านเมือง ยึดม่ันในกฎของสังคม จะเป็นสิ่งที่
ที่ช่วยส่งเสริมให้จริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหนักแน่นในการด ารงตนอยู่
ในการท าหน้าที่ของตนเพ่ือรับใช้ประชาชน 

 

     ปัจจัยที่ ๑   
๑. การรักษาศ ีล ๕  
๒. ความซื่อสัตย์ สุจริต     

ให้เก ิดความสามัคค ี 

      ปัจจัยที่ ๒   
๑. มีจิตส านึกที่ด ี    
๒. ความรับผิดชอบ   
๓. การยึดถือประโยชน์ของ 
    ประเทศชาติเหนือกว่า 
    ประโยชน์ส่วนตัว 

 

       ปัจจัยที่ ๓   
๑. ม่ันในหลักของกฎหมาย 
    บ้านเมือง 

๒. ยึดม่ันในกฎเกณฑ์สังคม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดระยอง 



๑๔๙ 
 

 
 
 

ตารางท่ี ๔.๘ ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ  

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๗ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๑,๑๒ 
๒. จริยธรรมแผนกต่างๆ ๖ ๑,๒,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 
๓. การบริหารจัดการ ๕ ๑,๒,๖,๙,๑๘ 
๔. ยึดม่ันหลักเกณฑ์ของสังคม ๔ ๕,๗,๑๑,๑๓ 
๕. หลักจริยธรรมสากล ๓ ๑,๖,๗ 
๖. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒ ๕,๘ 

  
 จากตารางที่ ๔.๘ ระดับจริยธรรมตามหลักด้วยวิจารณญาณ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้
กล่าวถึงการมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ และจริยธรรมตามแผนกต่างๆที่มีอยู่  บุคลากรท้องถิ่นต้องให้
ความร่วมมือ การบริหารจัดการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม เพราะว่าการเลือก
คนให้เหมาะสมกับงาน ไม่เลือกพรรคพวก ล าเอียงเพราะกา รเมืองท้องถิ่นเป็นเหตุ ยึดม่ันใน
หลักเกณฑ์ของสังคม ไม่ขัดกับหลักจริยธรรมสากล มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ตนรับผิดชอบอยู่โดย
มุ่งถึงความถูกต้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญนั้นก็คือการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความขยันหม่ันเพียร ความซ่ือสัตย์สุจริตผู้วิจัยพิจารณาว่าเป็นปัจจัยส าคัญ 
 

ตอนท่ี ๓ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี ๓ รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 

๑. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง  

 จากกา รสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ ให้ข้อ มูลส า คัญ ( Key-Informants 
Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  

ผู้บริหารในองค์กรมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้รางวัล ยกย่อง เชิดชู ให้เป็นบุคคล
ตัวอย่าง๑๖๘ มีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด 

                                                                 
๑๖๘สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๕๐ 
 

สง่าผ่าเผย และเป็นผู้ มีเกียรติให้ประชาชนหรือผู้คนพบเห็นเชื่อถือและไว้วางใจได้อย่าง ดี ๑๖๙ 
มีการจัดโครงการนั่งสมาธิ ในกรณีวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่นวันเข้าพรรษา และรับนโยบาย จาก
จังหวัด ส่งเสริมให้พนักงาน ออกก าลังกายทุกวันพุธ เพ่ือเสริมสร้างทางด้านร่างกายและจิตใจ         
ให้แข็งแรง และส่งพนักงานเข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสภาวะผู้น า๑๗๐ เจ้าหน้าที่จะต้องมี
ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกให้ปรากิเห็นได้ภายนอกอย่างชัดเจน เช่น ลักษณะการแต่งกาย
สะอาด สง่าผ่าเผย รูปร่าง หน้าตา สีหน้า กริยาท่าทาง ค าพูด น้ าเสียง ที่ปรากิแก่ผู้พบเห็น เป็นสิ่ง
แสดงถึงบุคลิกภาพที่น่านิยม เลื่อมใส ศรัทธา ความจริงบุคลิกภาพไม่ได้หมายถึง เพียงรูปร่าง หน้าตา 
ท่าทางภายนอกเท่านั้น จะท าให้ประชาชนที่พบเห็นศรัทธาด้วย ๑๗๑ มีการก าหนดเรื่องการแต่งกาย 
หากเป็นเครื่องแบบฟอร์ม ได้จะดูเรียบร้อยและประหยัด ทุกคนต้องดูแลเรื่อง ผม ผ้า หน้า ค้ิว ให้
เรียบร้อย มีการจัดอบรมเรื่องการแต่งหน้าให้สุภาพสตรีด้วย๑๗๒ มีการอบรม หารือ ให้กับเจ้าหน้าที่  มี
มีการแต่งกายที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด อย่างสม่ าเสมอ๑๗๓ การส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการอบรมบุคลิกภาพ๑๗๔ แต่งกายตามระเบียบราชการและธรรมเนียมองค์กรเหมือนกัน ครูเข้า
แถวพร้อมนักเรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง๑๗๕  

หาผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพนั้น มาอบรมพัฒนา บุคลากรในองค์กรของตน๑๗๖       
ในชุมชนแต่ละชุมชน จะมีการออกก าลังกาย และแพทย์อาสาดูแล และร่วมมือกันสร้างเครือข่าย     
การประกันสุขภาพ๑๗๗ ในชุมชนแต่ละชุมชนจัดให้มีการออกก าลังกาย มีหน่วยแพทย์อาสามาดูแล 
และร่วมมือกันสร้างเครือข่ายการประกันสุขภาพ๑๗๘ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลาหรให้เป็นผู้ มี
บุคลิกภาพที่ดี เป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ มีการแต่งกายตามเครื่องแบบที่ก าหนดให้ อย่างถูกต้อง มีการ

                                                                 
๑๖๙สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์ , รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง , ๒๕  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๑๗๐สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๗๑สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๒๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๗๒สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๗๓สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๗๔สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๗๕สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๗๖สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๗๗สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๗๘สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๕๑ 
 

แต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย มีการจัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับการด ารงชีวิตที่ถูกสุขลักษณะการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๑๗๙ มีการจัดท าโครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา เข้าวัด
ปิิบัติธรรม พัฒนาจิตเจริญสติกรรมฐาน ท าสมาธิพัฒนากายจิตทุกๆปี และในวันส าคัญทางศาสนา มี
การจัดท าชุดประจ าส านักงาน ใส่อาทิตย์ละ ๑ วัน ชุดข้าราชการ ๑ วัน มีการตรวจสุขภาพประจ าปี
ทุกๆปี จัดสวัสดิการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่เบิกตรงไม่ได้ การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ใส่ชุด
ฟอร์มของส านักงาน และสถานศึกษาทุกๆ คน๑๘๐ มีกิจกรรม ๕ ส. เป็นการเสริมสร้าง แบบอย่าง
พัฒนาน่าเลื่อมใส ๑) มันสะสางงานดี ถ้วนล้วนภูมิใจ  ๒) สะดวกใช้จัดระบบดีครบครัน ๓) มันปัด
กวาดเช็ดถูสะอาด ๔) บรรยากาศหน่วยงานต้องสร้างสรรค์ ๕) ถูกสุขลักษณะสร้างให้ใจผูกพัน๑๘๑ 
หลักพุทธธรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ๑) ด้านการ
ฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ ตามความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ปรับแก้การแสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา     
ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให้มีสภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือชี้แนะให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่
ควรกระท า ๒) ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ขั้นศีลคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนา
พฤติกรรมจิตใจให้มี EQ ขั้นปัญญา คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม ๓) ด้านการพัฒนา ขั้นศีล คือ ให้การ
บ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ ดีงาม ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทางที่ควร ขั้นปัญญา คือ 
ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม๑๘๒ มีการอบรมปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง รู้จักเก็บออม ท าบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มท าอาชีพเสริม ๑๘๓ ได้มอบให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการ จัดท าอยู่สม่ าเสมอ๑๘๔ การมองบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 
ให้สังคมงานเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือให้การปิิบัติงานเป็นไป
ด้วยดี๑๘๕  

                                                                 
๑๗๙สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๘๐สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๑สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๘๒สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๒๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๘๓สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง,  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๘๔สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๘๕สัมภาษณ์ นายพิรุณ  วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 



๑๕๒ 
 

การอบรมความรู้จากบุคลากรภายนอก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน๑๘๖            
มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองที่เป็นตัวอย่างในด้านการจัดการปัญหาสุขภาพ และมีหน่วยแพท ย์ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมระดับต าบล ซ่ึง อบต. ให้การสนับสนุน๑๘๗ มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองที่เป็น
ตัวอย่างในด้านการจัดการปัญหาด้านสุขภาพและมีหน่วยแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมระดับต าบล    
ซ่ึง อบต. ให้การสนับสนุนอยู่ประจ า๑๘๘ รายการตรวจสุขภาพประจ าปี จะน านายแพทย์มาให้ความรู้
ด้านสุขภาพ รหัสการตรวจมะเร็งตามร่างกายด้วยตนเอง จัดกิจกรรมออกก าลังกาย ทุกๆ  วันพุธในแต่
ละสัปดาห์๑๘๙ 

จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview) ผู้วิจัยสังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปพิจารณาว่า  การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้ าใจให้แก่
บุคลากรเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปิิบัติหน้าที่และการครองตนในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือเป็นการ
ยึดม่ันในกฎระเบียบวินัย จริยธรรม ค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดี เป็นสิ่งที่ต้องกระท าส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษา
เกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้
ประพฤติชั่ว ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์
หลักธรรมมาพัฒนาตนเอง พร้อมประชาสัมพันธ์และเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างาน 
ยึดม่ันคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามส่งเสริมให้ปิิบัติ ตามกฎระเบียบมีบทลงโทษ ผู้ฝ่าฝืน และมีการ
ประกาศ เกียรติคุณ แก่ผู้ท าดี เป็นตัวอย่าง สมควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับองค์กรอ่ืนๆ ด้าน
ศาสนา และ วัฒนธรรมให้ยิ่งๆขึ้นไป โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จั ดกิจกรรมที่
มุ่งเน้นภารกิจทั้ง ๓ ด้าน  คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย รู้ผิด
ชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและยึดถือปิิบัติอยู่ในวิถีชีวิต รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยา
เสพติด มี การยึดม่ันในกฎระเบียบวินัยจริยธรรม ค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีงามขององค์กร  

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย ปิิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานด้วยความถูกต้องตาม
หลักกฎหมาย ระเบียบปิิบัติ และยึดม่ันในหลักวิชาการด้านทะเบียน ด้านรังวัด ด้านการบริหาร และ
จริยธรรม ปิิบัติหน้าที่โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการ

                                                                 
๑๘๖สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๘๗สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๘๘สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร.,เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๘๙สัมภาษณ์ นายณวัฒน์ โตศักด์ิ, ท้องถ่ินจังหวัดระยอง, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๕๓ 
 

แสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบ และประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  ตัดสินใจและ
กระท าการใดๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงานมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในการยึดม่ัน ความถูกต้อง    
เที่ยงธรรม และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ  

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี
อัธยาศัย และไม่เลือกปิิบัติ ปิิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจ
เกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย ปิิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิ เสรีภาพของบุคคล หรือก่อภาระหรือหน้าที่
ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปิิบั ติต่อบุคคลผู้มาติดต่อ
โดยไม่เป็นธรรมในเรื่อง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ ทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการ ที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือ
ขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือ เป็นการ
เลือก ปิิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ี
น้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปิิบัติหน้าที่ ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพราะในสมัยปัจจุบันประชาชนเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย ไม่ใช้ข้อมูลที่
ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอันไม่ใช่การปิิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์
แก่ตนเอง หรือบุคคลอ่ืน ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามค า ขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลร้องขอ
ตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปิิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปิิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่
กระท าการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ  ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปิิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจน
เต็มก าลังความสามารถ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วยความ
ประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ต้องยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  ใช้ความรู้ความสามารถ 
ความระมัดระวังในการปิิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด  บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน     
โดยการไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวล



๑๕๔ 
 

จริยธร รมนี้ กับหลักส า คัญทาง ศีลธรร ม ศาสนา หรือประเพณี ข้ าราชการต้อง เสนอเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย และที่ส าคัญที่สุดบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 
ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใ ต้บังคับบัญชาที่มีความซ่ือสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้
ความสามารถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดม่ันในระบบคุณธรรม และหากว่าบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น
ต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปิิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

 

ตารางท่ี ๔.๙ ด้านกายภาวนา  

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. ส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ ๖ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๑ 
๒. จัดโครงการปิิบัติธรรม  ๖ ๑,๒,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 
๓. ออกก าลังกาย ๔ ๑,๒,๖,๙ 
๔. การด ารงชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ ๔ ๕,๗,๑๑,๑๓ 
๕. ตรวจสุขภาพประจ าปี ๓ ๑,๖,๗ 
๖. ยกย่องชมเชย ๒ ๕,๘ 

  
จากตารางที่ ๔.๙ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับด้านบุคลิกภาพที่เป็นตัวส่งเสริม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ต้องมีการจัดโครงการปิิบัติธรรม และมีการออก าลังกาย การด ารงชีวิตอย่าง
ถูกสุขลักษณะ การตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นสิ่งส าคัญ และเม่ือมีความขยันหม่ันเพียร เพ่ือการเป็น
ตัวอย่างที่ดีต้องมีการยกย่องชมเชย 

 
๒. การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ตามหลักสีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ 
จากการสัมภาษณ์ กา รวิเครา ะห์ ข้อมูลของผู้ใ ห้ข้อ มูลส าคัญ  ( Key-Informants 

Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
ต้องการจัดให้มีการฝึกอบรมโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิตและปิิบัติหน้าที่ในหน่วยงานได้อย่างมีเหตุมีผล๑๙๐ น าหลักโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ไปใช้ใน

                                                                 
๑๙๐สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๕๕ 
 

ชีวิตประจ าวัน ยอมรับให้เป็นต้นแบบการด าเนินชีวิต๑๙๑ โครงการอบรมธรรมะประจ าปี อยู่ใน
แผนงาน๑๙๒ การปิิบัติงานที่เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
มีค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ เชื่อถือได้ ๑๙๓ มีการอบรมการ
ท างานอย่างไรให้มีความสุข เป็นเรื่องการท างานที่ไม่อิจฉาริษยากันและกัน มีความเมตตา เก้ือกูลกัน
และกัน๑๙๔ ในโครงการที่จัดท า ได้มีการฝึกสมาธิ ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการท างาน เพ่ือเกิด
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร๑๙๕ การจัดค่ายจริยธรรม บรรจุการปิิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ดูงาน๑๙๖ การอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรม เช่น การสอนธรรมศึกษา ๑๙๗ มีการน า
ข้าราชการที่เก่ียวข้องเข้าวัดฟังธรรม และเข้าค่ายคุณธรรม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าค่าย
ปิิบัติ๑๙๘ มีการน าข้าราชการที่เก่ียวข้องเข้าวัดฟังธรรม เข้าค่ายคุณธรรม และส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเข้าค่ายปิิบัติธรรม๑๙๙โดยการจัดโครงการปิิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การ
ฝึกอบรมโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่า งถูกต้อง มีมาตรการที่
เข้มงวดในการอบรมให้บุคลากรปิิบัติตามระเบียบวินัย และไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ และ
กฎหมายของบ้านเมือง๒๐๐ โครงการเข้าวัดปิิบัติธรรม ในแต่ละปี จะน าบุคลากรเข้าฝึกสมาธิปิิบัติ
ธรรม จ านวน ๓-๕ รุ่น เพ่ือบ่มเพาะกายวาจาใจ กล่อมเกลาให้ต้ังม่ันอยู่ในศีลธรรมอันดี ยึดคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และการงานหน้าที่ ๒๐๑ มีการเข้มงวดอบรมให้
บุคลากรปิิบัติตามระเบียบวินัย ไม่ฝ่ าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายของบ้านเมืองยึด

                                                                 
๑๙๑สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๙๒สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๙๓สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ แสงทอง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, ๙ มีนาคม ๒๕๖๐.  
๑๙๔สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๙๕สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๙๖สัมภาษณ์ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง, ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๑๙๗สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๑๙๘สัมภาษณ์ นางวรมน รัตนจีน, ผู้อ านวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง, ๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๙๙สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐ 
๒๐๐สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๐๑สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๖ 
 

หลักธรรมมายึดถือในการปิิบัติตนในสังคม๒๐๒จัดส่งพนักงาน เข้าร่วมอบรม ทางด้านวินัยของ
พนักงาน ให้ได้รับรู้โทษ ของการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบัง คับ ระดับของโทษทางวินัย๒๐๓เจ้าหน้าที่
สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความรู้  ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
สามารถประสานประโยชน์ในการปิิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานได้ อันจะน ามาซ่ึงประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชน๒๐๔ มีการกวดขันเรื่อง
ระเบียบวินัย เช่นเรื่องการแต่งกาย การเคารพกฎหมาย การฝ่าฝืนถ้าพบเห็นหรือได้รับแจ้งจะบันทึก
ไว้ ใช้มีผลต่อการเลื่อนขั้นต่อไป๒๐๕ มอบให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ด าเนินการ จัดท าให้เป็นไปตาม 
ระเบียบ ถูกต้องตามที่ก าหนด๒๐๖ บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้ทางวิชาการจากแหล่งความรู้ ต่างๆ 
ในหน้าทีท่ีตนปิิบัติและวิชาชีพของตนอยู่เสมออย่างมีคุณธรรม จริยธรรม๒๐๗ 

มีความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ด าเนินตรวจสอบ และควบคุมพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม
ของเยาวชน วัยรุ่น และแจ้งด าเนินการกับผู้กระท าผิด และสอดส่องดูแลตนเอง๒๐๘ ให้ความร่วมมือกับ
ฝ่ายปกครองด าเนินการตรวจสอบ ควบคุมพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของเยาวชนวัยรุ่น แจ้ ง
ด าเนินการกับผู้กระท าผิด และสอดส่องดูแลตนเอง๒๐๙ การจัดประชุมประจ าเดือนทุกๆเดือน เน้นย้ า
เข้มงวด รายการปิิบัติตน ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์ กร     
มีการจัดอบรมเชิงปิิบัติ ประจ าปีทุกๆปีงบประมาณ เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แก้ไข การท างานใน
ปีงบประมาณทุกปี ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  แต่งกายสุภาพเหมาะสม ปิิบัติงานตรง
ตามเวลา ละเว้นการน าเวลาราชการไปประกอบภารกิจส่วนตัว ยึดถือระบบคุณธรรม ๒๑๐ มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การให้เวลา ให้ข้อมูล ให้ก าลังใจ เอ้ืออาทร  

                                                                 
๒๐๒สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๐๓สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๐๔สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๐๕สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๐๖สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย,  นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๐๗สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๐๘สัมภาษณ์ นายคเชนทร์ แจ่มใส, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสุนทรภู่, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๐๙สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๑๐สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที, เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๕๗ 
 

มีการท างานเป็นทีมและปิิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ๒๑๑ มีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูผู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรมในหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับรู้๒๑๒ มีการจัดอบรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมแก่
บุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง๒๑๓ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น๒๑๔    
ต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ ง
ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า๒๑๕ 

จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview) ผู้วิจัยสังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปพิจารณาว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องต้อนรับ ให้
ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของ
ตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่  หรือข่มเหง 
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต ส่งเสริมในการรับรู้และเข้าถึงข่าวสาร สร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแส มีแผนการปิิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติและปิิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตเพ่ือพัฒนากลไกในการสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและการตรวจสอบถ่วงดุจการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการ
เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ต้องมีการปลูกฝัง และสร้างจิตส านึก ในการปิิบัติตาม
ระเบียบวินัย ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายของบ้านเมือง เพราะเราต้องเป็นตัวอย่างที่ ดี 
ให้กับประชาชน โดยน าหลักธรรมต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมมาปรับใช้  ให้การสนับสนุนกับ
หน่วยงาน ชมรม สมาคมต่างๆ ในท้องที่ ในการจัดท ากิจกรรมต่างๆที่เป็นการสนับสนุน และ สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีตามที่ร้องขอ ดูแล และควบคุมให้อยู่ในกรอบอันดีงาม  และต้องปลูกจิตส านึก 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวินัยแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วน 
เพ่ือเสริมสร้างและเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปิิบัติราชการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มีคุณธรรม และความรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการทุจริต  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

                                                                 
๒๑๑สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๖๐. 
๒๑๒สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๑๓สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๑๔สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๑๕สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ แสงทอง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, ๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๘ 
 

ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนากลไกในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้อ านาจขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยต้องพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต  เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการปิิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

บุคลากรต้องมีผลงานมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมมีคุณค่า
ต่อการปิิบัติงานและส่งผลต่อหน่วยงานและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการส่งเสริมบุคลากร การ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  การยืน
หยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ การให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปิิบัติ การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

ผู้วิจัยพิจารณาว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีจิตส านึกที่ ดี  ซ่ือสัตย์  
และรับผิดชอบ ต้องมีการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปิิบัติ  การ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  ไม่มีอคติ ๔ คือ 
ความ โกรธ ความเกลียด ส่วนตัวแก่ประชาชน หากประพฤติได้อย่างนี้นับว่า เป็นผู้ มีถึงพร้อมด้วย
จริยธรรม คุณธรรม ดังนั้น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นผู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  ต้องยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กล้าที่จะท าการยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
มีจิตใจรักในการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปิิบัติ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๐ ด้านสีลภาวนา  

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา ๖ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๑ 
๒. อบรมการท างาน  ๖ ๑,๒,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 
๓. น าข้าราชการเข้าวัดฟังธรรม ๔ ๑,๒,๖,๙ 

 
 จากตารางที่ ๔.๙ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ต้องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา      
โดยสอดคล้องกับโครงการศีล ๕ เพ่ือน ามาอบรมการท างาน น าข้าราชการเข้าวัดฟังธรรมเพ่ือพัฒนา
ชีวิตของตนให้มีความสุข เพ่ือน าไปสู่การเป็นบุคคลข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
 



๑๕๙ 
 

๓. การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ตามหลักจิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต 

จากการสัมภาษณ์ กา รวิเครา ะห์ ข้อมูลของผู้ใ ห้ ข้อ มูลส าคัญ  ( Key-Informants 
interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมศีลธรรมให้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจ โดยการ
เชิญผู้น าทางศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้  แก่บุคลากรได้รับรู้รับทราบเพ่ือน าไป ปิิบัติได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ๒๑๖ นิมนต์พระอาจารย์ มาให้ความรู้แก่พนักงาน อบรมคุณธรรม
จริยธรรม และการพัฒนาจิตใจ เพ่ือน าไปใช้ ในการปิิบัติงาน และใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีการให้
พนักงาน นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา๒๑๗ ข้าราชการต้องเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปิิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ๒๑๘ ในปีหนึ่งจะมี
การนิมนต์ผู้น าศาสนามาอบรมพัฒนาจิตใจแก่ข้าราชการ ปีละ ๒ ครั้ง เป็นเรื่องการท างานให้มี
ความสุข การละอายเกรงกลัวต่อบาปและการท าสมาธิ๒๑๙ มอบหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการโดย
เน้นภา คปิิบัติ  ในสถานที่จริ ง ฝึกสมาธิในสถานที่ ทางศาสนา  และให้ผู้ที่ มีความสา มารถ มี
ประสบการณ์ มาเป็นวิทยากร ประกอบกับพระอาจารย์ ที่ประจ าในสถานที่ทางศาสนา เป็นผู้
อบรม๒๒๐ โดยใช้โอกาสในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาการฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเชิญ
วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ แนวคิด๒๒๑ มีการนิมนต์พระมาให้ค าปรึกษา และมีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการทางการศึกษา และเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการปิิบัติธรรม๒๒๒  

การจั ดโครงการอบรมศีลธร รมและพัฒนาจิ ตใจ โดย เชิญผู้น าทางศาส นาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ มีการให้บริการแก่บุคลากรอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม 

                                                                 
๒๑๖สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๑๗สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๑๘สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๒๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๒๑๙สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๒๐สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๒๑สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๒๒๒สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๖๐ 
 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีน้ าใจ ตลอดจนการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง๒๒๓ กิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา เข้าวัดปิิบัติ
ธรรม จัดการประชุมสัมมนาองค์กร บุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประชุมสัมมนาผู้บริหารศึกษา 
ผู้บริหารส านักงาน และศึกษานิเทศก์ นิมนต์พระภิกษุ มาบรรยายธรรม ในทุกๆปี  มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ คุณธรรมน าความรู้คู่วิถีไทย ก้าวไกลกับอาเซียน เรียนรู้ชีวิต ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง๒๒๔ 

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้บุคลากรอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือและมีน้ าใจ และส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างมี
คุณค่า๒๒๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
พัฒนาความโปร่งใสในการปิิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจแก่ประชาชน๒๒๖ การบริหารจัดการ จะน าความเมตตา ความเป็นธรรม ใช้กับทุกคน 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยน าหลักธรรม มาประกอบ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน เพ่ือให้ทุกคน
มีความสุข และองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด๒๒๗ ท าได้โดยส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความเป็น
ท้องถิ่น โดยให้มีจิตส านึกร่วมกับท้องถิ่น แม้บุคลากรจะไม่ใช่คนในท้องถิ่น๒๒๘ จัดกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา และประเพณี โดยครูทุกคน มีส่วนร่วมมีสวัสดิการ กองทุนช่วยเหลือ ในสถานศึกษา 
แสดงความมีน้ าใจ ในโครงการต่างๆ๒๒๙ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมส าคัญๆ ทางศาสนา และ
เข้าในการ ปิิบัติธรรม๒๓๐ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมส าคัญๆ ทางศาสนา และเข้าร่วม
ปิิบัติธรรม มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นลายลักษณ์อักษร๒๓๑ 

                                                                 
๒๒๓สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๒๔สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๒๒๕สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๒๖สัมภาษณ์ นายฉลาด  มีลาภ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๒๗  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๒๒๗สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๒๘สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
๒๒๙สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๒๓๐สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๓๑สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๖๑ 
 

จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview) ผู้วิจัยสังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปพิจารณาว่า จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและ
ผู้น าท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชี พเพ่ือความเป็นเลิศในด้านการ
บริหารงา น  การป้องกัน มิให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ให้กระท าโดยการ เอาใจใส่ 
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการ
ป้องกันตามควรแก่กรณีได้เม่ือปรากิกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิด
วินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที  ต้องมีการ
พัฒนาแบบบริหารการจัดการ จัดท าคู่มือปิิบัติงาน คู่มือการบริการ การปิิบัติงานก าหนดมาตรฐาน
ของข้าราชการ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจและการแสวงหาผลประโยชน์ จัดท าคูมือจริยธรรมเป็นไปตาม
เจตนารมณ์และกฎหมาย ในการบริการ จะเน้นใช้ผู้บริการท้องถิ่น ผู้บริการราชการ เป็นตัวอย่างใน
การปิิบัติที่ดี เป็นแบบอย่าง เพ่ือนน าไปปิิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงาน ส่งเสริม ยกย่องคนดี 
และใช้หลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ ต้องมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการในองค์กร อันส่งผลให้เกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
จัดระบบบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมตามจุดเน้น ให้
ผู้บริหาร มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็น
แบบอย่างได้ จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ในหลักพุทธธรรม เพ่ือน าหลักธรรมให้บุคลากรน าไป
ประพฤติปิิบัติในการครองตนครองงานบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง ต้องจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปิิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะอยู่
ในภายใต้รัฐบาลไหนต้องด ารงตนเป็นกลาง รักษาผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปิิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ต้องไม่ประพฤติตน
อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภู มิของต าแหน่งหน้าที่  ต้องปิิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  ต้องปิิบัติหน้าที่ ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย มีอัธยาศัย ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปิิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ 
ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่ มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปิิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่
เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
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ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ  ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ า เป็น ในการ
ปิิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  

ผู้วิจัยเชื่อว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการ
ปิิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูก
กฎหมาย ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  เน้นความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้ คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้
ทรัพยากรของตนเอง เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก  มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย  เป็นผู้ มี
ศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นที่
รับทราบอย่างกว้างขวางภายในหน่วยงาน ต้องมีการจัดท าแผนงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับ
หน่วยงาน มีการส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การให้เวลา ให้ข้อมูล ให้
ก าลังใจ เอ้ืออาทรมีการท างานเป็นทีมและปิิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี เช่น ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่งกายสุภาพเหมาะสม ปิิบัติงานตรงตาม
เวลา  ละเว้นการน าเวลาราชการไปประกอบภารกิจส่วนตัว ยึดถือระบบคุณธรรม  ต้องปิิบัติหน้าที่
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ต้องปิิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส และต้องให้บริการด้วยความเสมอ
ภาคและมีมาตรฐานเดียวกัน ต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนให้ ทันสมัยอยู่ เสมอ
บุคลากรต้องปิิบัติหน้าที่อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

ผู้วิจัยพิจารณาว่า ปิิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือ เก้ือกูลกัน ยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ฝักใฝ่การเมือง ฝ่ายไหนวางตนเป็นกลาง ด ารง
ตนอยู่ เป็นกลางทางการเมือง เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า ผู้บริหารมาจากการเลือกต้ัง 
การเอนเอียงไปทางการเมืองฝ่ายไหน ข้างไหน จะท าให้เกิดการแตกแยกทางความสามัคคี ถึงแม้จะ
เป็นเรื่องยาก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ต้องให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปิิบัติ ต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  การ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ต้องเป็นแบบอย่างที่ ดี ใน
การเป็นพลเมืองดีเคารพและปิิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ต้องปิิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมี



๑๖๓ 
 

ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน 
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่ เก่ียวข้อง
เพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปิิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณี ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ   มีน้ าใจ มีมนุษย
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปิิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของ
ผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  

 
ตารางท่ี ๔.๑๑ ด้านจิตตภาวนา  

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. อบรมกรรมฐาน ๔ ๓,๔,๖,๗ 
๒. พัฒนาการท างาน  ๓ ๑,๒,๑๔ 
๓. ส่งเสริมการเรียนหนังสือ หาความรู้เพ่ิมเติม ๓ ๑,๒,๖ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ ด้านจิตตภาวนา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การอบรมกรรมฐาน เพ่ือให้จิต
สงบเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาการท างาน นอกจากนั้ นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หาความรู้เพ่ิมเติมเป็นสิ่งที่ ดีงาม ในการพัฒนา  ก็จะท าให้บุคลากรมีความรู้
เพ่ิมเติม นอกจากการฟังจากการอบรมพัฒนาอย่างเดียว 

๔. การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ตามหลักปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา  

จากการสัมภาษณ์ กา รวิเครา ะห์ ข้อมูลของผู้ใ ห้ข้อ มูลส าคัญ  ( Key-Informants 
Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมที่เป็นสากลสามารถถือปิิบัติได้๒๓๒ มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นประจ าทุกปี 
เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น๒๓๓ ศึกษา เรียนรู้ สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟู เพ่ือ

                                                                 
๒๓๒สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
๒๓๓สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๖๐. 



๑๖๔ 
 

ธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และกา ร
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ สร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน สังคมและ
ประเทศ๒๓๔ ผู้ปิิบัติงานมีความกระตือรือร้นและขยันม่ันเพียรมากขึ้น การปิิบัติงานผิดพลาดน้อยลง 
ผลผลิตของงานเพ่ิมขึ้นประหยัดขึ้น หรือลดค่าใช้จ่าย ความขัดแย้งในการปิิบัติงานน้อยลงหรือหมด
สิ้นไป มีการริเริ่มคิดค้นเทคนิควิธีการทางานใหม่ๆ ที่ได้ผล ปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ประชาชน
ให้ดีขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพมีการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของเทศบาล ซ่ึงในเทศบาลมี
ประเพณีเก่าแก่ จัดแห่พระรอบเมือง๒๓๕ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดงานต่างๆในท้องถิ่น ๒๓๖ต้องมี
การเยี่ยมบ้านนักเรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเผยแพร่ในสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของท้องถิ่น๒๓๗  

มีการให้การศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านวัฒนธรรม 
และศาสนา๒๓๘ มีการให้การศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้าน
วัฒนธรรมและศาสนา๒๓๙ การส่งเสริมให้บุคลากรไก้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  เช่น การแต่งกายที่เป็นแบบชุดสากล การทักทาย  และการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย๒๔๐ โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานพิธี ราชพิธี รัฐพิธี ในวันส าคัญต่างๆ 
โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เรียนรู้ตามแบบ อย่างที่พัฒนาแล้ว เกิดการ
พัฒนาวิสัยทัศน์ ในการท างาน โครงการประชุมสัมมนาราชการ และลูกจ้างประจ าในสังกัด โครงการ
งานสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สากล๒๔๑ มีการจัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

                                                                 
๒๓๔สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๓๕สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์  พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง,  ๒๓ มกราคม ๖๐ 
๒๓๖สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๓๗สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน , ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๒๓๘สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๓๙สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๔๐สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๔๑สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาระยอง เขต ๑ , 

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๕ 
 

รักษาวินัย ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๒๔๒ มีการ
จัดส่งผู้บริหาร สมาชิก อปท. เข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยเป็นประจ า
ทุกปี มีการจัดท า ประกาศด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น๒๔๓ ผู้บริหารจัดการต้องมีใจ
ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือพัฒนาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข ให้บริการแก่ประชาชนให้ดีขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ๒๔๔ 
ต้องมีการด าเนินการจัดอบรมจริยธรรม เชิญผู้น าทางศาสนามาให้ความรู้ ๒๔๕ มีการจัดอบรมเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ วันพุธ และให้หน่อยงาน ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประชุม สภาเทศบาล  
มีการคุยนอกรอบ เพ่ือการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม จัดท าโครงการ โดยให้พนักงานเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมทุกครั้ง ที่มีการอบรม ท าได้โดยการจัดโครงการปิิบัติธรรม เป็นส่วน
หนึ่งของแผนการปิิบัติราชการ๒๔๖ จัดค่ายน าวิชาการให้ความรู้  ให้ทุน และพาไปดูงาน และสร้าง
ความตระหนักรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง๒๔๗ ให้ทุนและพาไปดูงาน และสร้างความ
ตระหนักรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง จัดท าและด าเนินการ ตามโครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เข้าวัดปิิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทุกๆปี จัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก เพ่ือยึดม่ัน
ในวินัยของข้าราชการพลเรือน มีการส่งเสริมบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร๒๔๘ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
ความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน ๒๔๙ ต้อง
ปิิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย๒๕๐ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปิิบัติหน้าที่ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ๒๕๑ 

                                                                 
๒๔๒สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๔๓สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๖๐. 
๒๔๔สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน , ๒๗  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐.  
๒๔๕สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๖๐. 
๒๔๖สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๔๗สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๔๘สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๔๙สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๕๐สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นช่ัว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง, ๒๓ มกราคม ๖๐. 
๒๕๑สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย  ชยวีโร ดร., เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๖๖ 
 

จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลแล้ว
พิจารณาว่า การจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีความ
จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี และความรู้ทางด้านข่าวสาร  อีกประการที่ส า คัญนั้นก็ คือ การรับฟัง
ข้อเสนอแนะ เวลาร่วมประชุม การสานเสวนา เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นของผู้บริหารเป็นสิ่ง
ส าคัญ ความรู้ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ การไม่หยุดการพัฒนาตนเองก็เป็นสิ่งที่
ส าคัญ ปัญญาที่เกิดจากทักษะการท างานก็เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นกัน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ เสริมสร้าง
และพัฒนาให้ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยป้ องกันมิให้ผู้ อยู่  ใต้บังคับบัญชากระท า ผิดวินัย และ
ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  พนักงาน
ส่วนต าบลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิ ให้เสื่อม
เสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว พนักงานส่วนต าบลต้องไม่กระท าการหรือ
ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนพนักงานส่วนต าบลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่
กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปิิบัติราชการระหว่าง
พนักงานส่วนต าบลด้วยกันและผู้ร่วมปิิบัติราชการได้น าหลักพุทธธรรม มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
และเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะน าพาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ปลุกจิตส านึกให้
รักงานรักหน้าที่มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน มีการท างานเป็นทีม มอบหมายงานที่เหมาะสมแต่ละทีม 
กระจายอ านาจในการท างาน ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงมาตรการณ์ต่างๆ ที่จะต้องร่วมปิิบัติ
ให้บังเกิดผล ต้องส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   ต้อง
ประสานและให้ความร่วมมือในการปิิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ต้องสนับสนุน
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  เสริมสร้าง
เครือข่ายครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่นรักษาสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม 
สร้างและพัฒนาเครือข่ายและจัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องสนับสนุน และส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดปัญหาจราจร 
และอาชญากรรมเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ต้องมีนโยบายการพัฒนา
บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นลายลักษณ์อักษร มีการประกาศนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางภายในหน่วยงาน หน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ต้องมีการ
ส่งเสริมบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  มีการส่งเสริม
และยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับรู้  บุคลากรมีการศึกษาหา
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ความรู้ทางวิชาการจากแหล่งความรู้ต่างๆ ในหน้าที่ที่ตนปิิบัติและวิชาชีพของตนอยู่ เสมออย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมีการส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การให้เวลา ให้ข้อมูล ให้ก าลังใจ เอ้ืออาทรมีการท างานเป็นทีมและปิิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ ดี 
เช่น ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่งกายสุภาพเหมาะสม ปิิบัติงานตรงตามเวลาละเว้น
การน าเวลาราชการไปประกอบภารกิจส่วนตัว ยึดถือระบบคุณธรรม  บุคลากรต้องมีผลงานที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ต้องไม่ใช้
สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโ ยชน์
ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรี ยน 
หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปิิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความ
สุภาพมีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ า เป็นในการปิิบัติง านของเพ่ือนร่วมงาน  
และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

จริยธรรมและคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืนไว้ได้ เพราะเป็นเครื่อง
ก่อให้เกิดความรักสามัคคีกลมเกลียวสนิทสนมยิ่งๆ ขึ้นและผูกพันให้ม่ันคงตลอดไป เหมือนเพลารถอัน
ตรึงล้อไว้แน่นก าลังหมุนก็พาให้รถวิ่งไปได้ หากถ้าขาดจริยธรรมและคุณธรรมเหล่านี้  ความรัก ความ
สามัคคีก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็สลายไป จะเห็นได้ว่า การบริหารงานขององค์กรนั้น สิ่งหนึ่งที่จะต้อง
ท าเป็นอย่างยิ่งก็คือ การบริหารความขัดแย้ง เม่ือความขัดข้องหมองใจระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นระหว่าง
ผู้น าการบริหารกับผู้ใต้บัลคับบัญชา หรือระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกันก็ตามย่อมท าให้เกิดความไม่
สบายใจ วุ่นวายใจ ร้อนใจ หรือทุกข์ในขณะปิิบัติหน้าที่และที่ส า คัญจะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานอีกด้วย การชิงดีชิงเด่น หรืออาจจะจ้องที่จะท าร้ายกันก็ตาม ส่วนผู้น าการบริหาร
ใด ประพฤติปิิบัติในจริยธรรมเหล่านี้ องค์กรก็สงบสุข เกิดความสามัคคี ปรองดองต่อกัน ธรรมภาษิต
บทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี แปลว่า ความกลมเกลียวเหนียวแน่นฉันท์มิตรสหายย่อม
น าความสุขมาให้ ในองค์กรก็เช่นกันพึงหวังเป้าหมายขององค์กรเป็นที่ ต้ัง ย่อมจะต้องให้ความส าคัญ
ต่อการปิิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ตามให้ถึงที่สุดจนสามารถครองใจผู้ตามได้ จึงจะเรียกว่า มีการ
ครองตนที่ดี มีการครองคนที่ดี และมีการครองงานที่เก่ง แม้ในทางทฤษฎีผู้น า  เชิงพฤติกรรม          
ก็พยายามที่จะอธิบายว่า การบริหารองค์กรนั้นจะต้องมุ่งไปที่บุคลากรเป็นหลัก การปิิบัติงานจึงจะ
เกิดประสิทธิ ภาพได้  ดังนั้ น ฐาน คิดเชิ งพุทธจึ งอยู่ที่ ว่า ผู้น าการบริหารองค์กรจะด า เนินกิจ
กรรมการบริหารอย่างไร จึงจะสามารถใช้ศักยภาพของผู้ตามให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือเป้าหมาย
ขององค์กรได้และครองใจผู้ตามได้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการสร้างความรู้  โดยการอบรม
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บุคลากรให้เกิดความเข้าใจและศรัทธา ในการน าหลักความรับผิดชอบมาใช้ในการบริหาร  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน และบุคลากร 

นอกจากนั้นผู้วิจัยพิจารณาว่า การสร้างจริยธรรม ต้องมีการน าหลักความโปร่งใสมา
ปรับใช้ในงานบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีการสร้างความรู้และสร้างความเชื่อใจให้กับ
ประชาชน ด้วยการน าหลักความโปร่งใสมาใช้ในงานบริหารทุกด้านด้วยความชัดเจน  สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลได้ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้และเสนอความคิดเห็น   
ในการบริหารโครงการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน กระจายการพัฒนาให้ทั่วถึง เพ่ือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการก าหนดโครงการต่างๆ ต้องให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง และมีผู้แทนภาคประชาชน ร่วมตรวจรับงานจ้างเหมา มีป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ปิดประกาศงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ในทุกโครงการ 

นอกจากนั้นการสร้างจริยธรรมกับบุคลากร ผู้วิจัยมีความคิดว่า ต้องมีการน าหลักความ
โปร่งใสมาปรับใช้ในงานบริการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องน าหลักความโปร่งใสมาปรับใช้
ในการบริการ โดยมี ตรวจสอบ ความโปร่งใสในงานบริการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
เข้าใจ จนก่อให้เกิดความศรัทธา ในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องมีการสื่อสาร 
ให้ประชาชน รับรู้ เข้าใจ ขั้นตอน สถานที่ เวลา โดยการประชาสัมพันธ์งานบริการทุกด้าน พร้อมให้
ข้อมูล ระเบียบปิิบัติ และรับร้องทุกข์หากเกิดปัญหากับประชาชน  พร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในสาระของงานบริการ เพ่ือคอยให้ค าแนะน าแก่ประชาชน  อีกทั้งจัดหน่วยงาน
เคลื่อนที่เพ่ือเพ่ิมความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือลดขั้นตอน และปัญหา ที่เกิดจากงานบริการเพ่ือที่จะ
ได้น าไป แก้ไขงานบริการต่อไป 

การสร้างจริยธรรม โดยการน าหลักความโปร่งใสมาปรับใช้ในงานสนับสนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ อย่างชัดเจนในการน าหลักความโปร่ง ใสมา
ปรับใช้ในงานสนับสนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมีการสร้างค่านิยม ความเชื่ อของ
องค์กรให้เห็นถึงคุณค่าความซ่ือสัตย์ในการปิิบัติงานของคนในองค์กร อย่างสม่ าเสมอ โดยให้รางวัล
แก่ผู้ที่ท าดีและลงโทษผู้ที่ท าผิดอย่างยุติธรรม ของคนภายในองค์กร รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างต รงไปตรงมา 
รวมทั้งสนับสนุนโครงการที่เน้นประโยชน์ต่อชุมชน เน้นความยั่งยืน ไม่เป็นไปตามกระแส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องจากทุกฝ่ายได้ มีการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ที่สร้างวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ที่อยู่ในระเบียบการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พร้อมแจ้ง รายรับ-รายจ่าย ให้ทุกฝ่ายทราบข้อมูลอย่างเปิดเผย ต้องมีการสร้างจริยธรรมโดยการน า
หลักการมีส่วนร่วมมาปรับใช้ในงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมีการสร้างความรู้  ความ
เข้าใจ ในหลักการส่วนร่วมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดย
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การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินในนโยบายการบริหาร โดยการสร้างความ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชน กับ ภาครัฐ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชุนไปด้วยกัน  พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และท าการชี้ แจงให้ประชาชน 
ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน มิใช่เพียงแจ้งข่าวสารให้ทาง
ราชการเข้าไปแก้ไขเพียงฝ่ายเดียว เพราะจะท าให้ปัญหาแก้ไม่ตรงจุด จะจนกลายเป็นปัญหาลุกลาม 
เพ่ือความประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานบริหารของบุคลากร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี ๔.๒ พุทธธรรมภาวนา ๔ กับการส่งเสริมจริยธรรม 
 

 จากแผนภาที่ ๔.๓ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม โดยการน าหลักพุทธธรรมภาวนา ๔   
มาผสานกับหลักจริยธรรมเพ่ือเป็นรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดระยอง เกิดเป็นจริยธรรมทางด้านกายภาวนา จริยธรรมทางด้านสีลภาวนา จริยธรรม
ทางด้านจิตตภาวนา จริยธรรมทางด้านปัญญาภาวนา ซ่ึงได้ท าแผนภาพเพ่ืออธิบายความของ
วัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพส่วนของข้อที่ ๓ ข้างต้น 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ด้านปัญญาภาวนา  

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 
๑. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ๔ ๓,๔,๖,๗ 
๒. การฟังความคิดเห็น  ๓ ๑,๒,๑๔ 

 
จริยธรรมทาง 

ด้านกายภาวนา  

 
จริยธรรมทาง 

ด้านสีลภาวนา 

 
จริยธรรมทาง 

ด้านจิตตภาวนา 

 
จริยธรรมทาง 

ด้านปัญญาภาวนา 

พุทธธรรม 
หลัก ภาวนา ๔ 

๑. กายภาวนา 
๒. สีลภาวนา 
๓. จิตตภาวนา 
๔. ปัญญาภาวนา 

 

รูปแบบการส่งเสริม
จริยธรรมของบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในจังหวัดระยอง 
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๓. หาความรู้เพ่ิมเติม ๓ ๑,๒,๖ 

 จากตารางที่ ๔.๑๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนเวลาประชุมประจ าเดือน หรือว่าประชุมประจ าปี นอกจากการหาความรู้เพ่ิมเติม 
 ๔.๑.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 หน่วยงานที่บุคลากรสังกัดอยู่นั้นต้องส่งเสริมให้บุคลากรของตน กล้าตัดสินใจ ยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้องไม่เกรงกลัวต่อ สิ่งที่ผิดกฎหมายศีลธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการ ดังค าโบราณ
บัณฑิตที่ไ ด้บอกไว้ว่า เสาที่ ต้ังม่ันดีแล้ว  ย่อมไ ม่ไหว เอนเพรา ะน้ า ลม ที่โหมกระหน่ า เข้ามา           
การปิิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นก็เช่นกันแม้ว่าต้องหวั่นไหว จากการเปลี่ยนหน้าที่ ต าแหน่งของ
ผู้น า ที่เลือกต้ังเข้ามาจากการมีอ านาจของประชาชน เพราะว่าหากปิิบัติตน ด ารงตน อยู่ในกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ค านึงถึงความถูกต้อง ก็ไม่ต้องกังวลต่อเรื่องใด ดังค าสอนของหลวงพ่อ พระพุทธ
ทาสภิกขุ ที่ว่า “วันน้ีดี พรุ่งน้ีจะเกรงกลัวอะไร” และการที่บุคลากรท้องถิ่นจะเป็นเช่นนั้นได้ ผู้วิจัย
พิจารณาว่า ต้องได้รับการสนับสนุนจาก ผู้น าก่อนเป็นอันดับต้นเม่ือผู้น าสนับสนุน หรือว่าเป็นตัวอย่าง
ทีดี่ ผู้ตามคือผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถที่จะยึดเป็นแบบอย่างได้ เพราะว่าสามารถโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนเชื่อ
ตามหรือปิิบัติตามได้ น าไปสู่ ความที่บุคลากรกล้าคิด กล้าตัดสินใจหรือปิิบัติตามได้ โดยที่ มุ่งหวังให้
เกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ การที่บุคลากรท้องถิ่นจะเป็นดังเช่นนั้นได้ ผู้วิจัยพิจารณาว่า ต้องมี
ปัจจัยส่วนนอกเข้ามาประกอบด้วย เพราะว่า บุคคลจะเติบโต มีความศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส
ขึ้นมาเองไม่ได้การปิิบัติหน้าที่ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องส ารวม ระวังไม่
ประพฤติ ตนเป็นตัวแทนของฝ่ายการเมืองใด การเมืองหนึ่งฝ่ายใด และด ารงไว้ ซ่ึงความเป็นบุคลากร
ของรัฐส่วนภูมิภาค ปราศจากอคติอยู่ในศีลธรรมอันดี ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม กระท าในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรม ปิิบัติหน้าที่อย่างมีจิตส านึก ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เสมอภาค และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมอย่างเต็มก าลังความสามารถ มีความรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเข้าใจใน
ระบบงานประนีประนอม โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ    
มุ่งถึงประโยชน์ เพ่ือให้เป็นที่ เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน จะต้องแสดงให้ปรากิด้วยว่ าตนไม่มี
ผลประโยชน์เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งทั้งจักต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชนด้วยว่าตนปิิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัดครบถ้วน 

จะต้องปิิบัติในกฎระเบียบอย่างเสมอกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความประพฤติ
สุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่ เปี่ยมล้นไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 
ซ่ึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นการน าสิ่งที่มีค่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้สละเวลาทั้งชีวิต โดยเน้น
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธ เพ่ือก่อให้เกิดต้นแบบทุนมนุษย์วิถีพุทธเพ่ือไปสร้างวัฒนธรรม
องค์กร สังคมไทยให้มีประสิทธิผลสูง เกิดความม่ันคงเนื่องจากมีการพัฒนาออกไปจากตนเอง 
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ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โลกร่วมสร้างศรัทธาที่ มีแนวทางที่ ดี  จะท าให้ทุกคนเป็นสัตบุรุษ
สามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ รอบด้านได้ด้วยใจที่เป็นสุข เปี่ยมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลัก
พระพุทธศาสนา รวมทั้งการพัฒนาจิตใจของตนเองและการก่อให้เกิดสังคมที่เป็นรูปธรรมของสังคมที่
มีลักษณะสังคมแบบ Share & Care 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
การได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าสิ่งนี้จะน าไปสู่ทัศนคติที่ ดีในการท างาน องค์กรจะได้
ประโยชน์สูงจาก สิ่งดังกล่าวมา แต่แนวทางปิิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง สอดคล้องกับ
จริยธรรมที่ควรประพฤติของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เอนเอียงไปตามกระแส การเมือง
ท้องถิ่นเวลาผลัดเปลี่ยนผู้น า คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศบาลต่างๆ การปลูกฝัง
เรื่องวินัย และจริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง และ
สิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดปัจจัยที่ ดี มีมีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของบุคลา กรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ การบริการที่ได้รับผลน่าพึงพอใจจากประชาชนในพ้ืนที่ และบุคลากร
ร่วมงานของทุกภาคส่วนงาน ที่เก่ียวเนื่องถึงกัน 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องต้ังตนด ารงตนอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมเป็น
ส่วนตนก่อนนั่น คือ ศีล ๕ และประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม ของชุมชน รักษา กาย วาจา ใจให้
เรียบร้อย และจริยธรรมส าหรับการท างานนั้นต้องต้ังตนไว้ ไม่ผิดกฎหมายรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นคนดีมีพฤติที่ถูกต้อง ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รับผิดชอบ
ต่อตนเอง และสังคม ยึดม่ันในหลักของกฎหมายบ้านเ มือง ยึดม่ันหลักเกณฑ์ของสังคม และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ยึดหลักประชาธิปไตย ให้ความเสมอภาคแก่ประชาชน 
ที่มาติดต่อขอรับบริการต่างๆ อย่างเท่าเทียมรับฟังความคิดเห็นความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่จ า เป็นที่ มีผล
ต่อคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะว่าบางพ้ืนที่บุคลากรเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดนั้น 
อ าเภอ ต าบลนั้น ดังนั้น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อ
บุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลย
พินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปิิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 
ต้องไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวย ความสะดวกของทางราชการไป
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง หรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  ด หรือด ารง
ต าแหน่ง หรือปิิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซ่ึงก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีที่ มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย        
ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและ
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คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปิิบัติ
ตามนั้น การสร้างจริยธรรม ต้องมีการน าหลักการมีส่วนร่วมมาปรับใช้ในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของการน าหลักการมีส่วนร่วม
มาใช้ในการบริการเพ่ือการสร้างความสะดวกรวดเร็ว ในงานบริการและการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
การบริการอย่างทันท่วงที โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการสร้างความเข้าในขั้นตอนการรับ
บริการให้กับประชาชน โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในขั้นตอนการ
ให้บริการที่รวดเร็ว และตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการและมีการ
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงการให้บริการเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มีการเปิดหลักสูตรอบรม
วิธีการใช้งานเทคโนโลยี ให้กับบุคลากรและประชาชนผู้สนใจไปพร้อมๆกัน อีกทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยังท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานที่ให้บริการระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น อ าเภอ สรรพกร 
จังหวัด เปิดรับบริการย่อยด้านกิจการพาณิชย์ สาธารณสุขให้ผู้ประกอบและประชาชน  ต้องมีการ
สร้างจริยธรรม โดยการน าหลักความรับผิดชอบมาปรับใช้ในงานบริหารบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องมีการสร้างความรู้ ความเชื่อ และความศรัทธา ให้เกิดกับบุคลากรและประชาชน ในการ
น าหลักความรับผิดชอบมาใช้ในการท าหน้าที่ของตนโดยการอบรมบุคลากรให้เกิดความเข้าใจและ
ศรัทธา ในการน าหลักความรับผิดชอบมาใช้ในการบริหาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน  และ
ท าการศึกษาโครงการว่ามีความสอดคล้อง เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างเต็มที่  สมดุลกับ
งบประมาณ และไม่เป็นโครงการที่ขาดความต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมิน  แบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรในการบริหารงานตามหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน อีกทั้งมีการถ่ายทอด
วิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพแก่รุ่นน้องด้วยความเต็มใจ รวมทั้งมีการมีผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกระบวนการประเมินกิจกรรมโครงการหรืองานต่างๆ และ
ตรวจสอบการท างานและน าผลการประเมินนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาขั้นเงินเดือน การให้
รางวัลหรือการลงโทษแก่บุคลากร 

 

๔.๕ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
  การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง       
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองและเพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซ่ึงท าการเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง และในกรณีที่ได้รับแบบสอบถามกลับ
มาแล้ว ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องในการตอบแบบสอบถามภายหลัง ผู้วิจัยจะคัดแบบสอบถามชุดนั้น



๑๗๓ 
 

ออกไปและน าแบบสอบถามชุดใหม่ไปเก็บข้อมูลแทน หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติโดยผู้วิจัยได้จัดล าดับการน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 ตอนท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒  แบบสอบถามเก่ีย วกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลั ก       
เวสารัชชกรณธรรม ๕ 
 ตอนท่ี ๓  แบบสอบถามเก่ีย วกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลั ก     
ภาวนา ๔ 
 ตอนท่ี ๔  แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนา
จริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
 ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  
 ตอนท่ี 6 ทดสอบสมมติฐาน 
 ตอนท่ี 7 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  
 ส าหรับและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึง
ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ดังนี้ 
 X     หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย (Mean) 
 SD    หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 t    หมายถึง  ค่าทดสอบนัยส าคัญของค่าเฉลี่ย ๒ กลุ่ม (ค่าสถิติ  t-test) 
 F    หมายถึง  ค่าทดสอบนัยส าคัญของค่าเฉลี่ยมากกว่า ๒ กลุ่ม  
      (ค่าสถิติ F-test) 
 *    หมายถึง ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 n    หมายถึง จ านวนตัวอย่าง 
 Sig. (2-tailed)  หมายถึง ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบใช้ในการสรุปผล 

      การทดสอบสมมติฐาน 
  H0   หมายถึง สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

  H1   หมายถึง สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 
ตอนท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 



๑๗๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓  จ านวนและร้อยละเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน   

(n=361) 
สถานภาพท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 189 52.4 
หญิง 172 47.6 

รวม 361 100.0 

อายุ   
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 15 4.2 
๒๐ - ๓๐ ปี 84 23.3 
๓๑ – ๔๐ ปี 103 28.5 
๔๑ – ๕๐ ปี 137 38.0 
๕๑ ปี  ขึ้นไป 22 6.1 

รวม 361 100.0 



๑๗๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓  จ านวน  และร้อยละเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดย 
        จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน  และประสบการณ์ 
   ในการท างาน  (ต่อ) 

(n=361) 

สถานภาพท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 50 13.9 

ระดับปริญญาตรี 233 64.5 

ระดับปริญญาโท 71 19.7 

ระดับปริญญาเอก 7 1.9 

รวม 361 100.0 

ต าแหน่ง   

ผู้บริหาร 126 34.9 
พนักงาน 200 55.4 

พนักงานจ้าง 35 9.7 
รวม 361 100.0 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   

๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท 33 9.1 
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 127 35.2 
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท 148 41.0 

๓๐,๐๐๑ ขึ้นไป 53 14.7 
รวม 361 100.0 

ประสบการณ์ในการท างาน   

๑ – ๑๐ ปี 162 44.9 
๑๑ – ๒๐ ปี 136 37.7 
๒๑ – ๓๐ ปี 50 13.9 
๓๑ – ๔๐ ปี 13 3.6 

รวม 361 100.0 
 
               จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากที่สุดจ านวน 
189 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 172  คน  คิดเป็นร้อยละ 47.6   



๑๗๖ 
 

ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๖๑ คน ส่วนใหญ่มีอายุ  ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน 137  คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมามีอายุ ๓๑–๔๐ ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5  อายุ ๒๐ - 
๓๐ ปี จ านวน 84  คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  อายุ 51 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของ
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๖๑ คน มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 233 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมามีระดับปริญญาโท  จ านวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ 19.7  และต่ า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.9 ระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ1.9 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๖๑ คน มีระดับต าแหน่งพนักงาน จ านวน 200 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 55.4 รองลงมามีผู้บริหาร จ านวน 126  คน คิดเป็นร้อยละ 34.9  และต าแหน่งพนักงาน
จ้าง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๖๑ คน    
ส่วนใหญ่มีคนได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๓ รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2  และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ ขึ้นไป จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บา ท ของจ าน วนผู้ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๖๑ คน ส่วนใหญ่
ประสบการ ณ์ในการท า งาน ๑–๑๐ ปี จ า นวน  162 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมา
ประสบการณ์ในการท างาน ๑๑–๒๐ ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 ประสบการณ์      
๒๑-๓๐ ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 และประสบการณ์ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.6 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๓๖๑ คน 
 
 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก
เวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการ 

 ในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก
เวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการ มีระดับมากน้อยอย่างไรในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด      
ซ่ึงในการแปลความหมาย โดยใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วงคะแนนดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔   ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธธรรม 
              เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท า 
              ความกล้า โดยรวม 

(n=361) 

ข้อ 

 
การส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก 

เวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ ธรรมท าความ
กล้าหาญ โดยรวม 

 

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑ ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 3.94 0.661 มาก 2 
๒ ด้านศีล มีความประพฤติดีงาม 3.91 0.906 มาก 3 
๓ ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก 4.08 0.659 มาก 1 
๔ ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 3.83 0.616 มาก 4 
๕ ปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ 3.41 0.565 ปานกลาง 5 

 รวม 3.83 0.299 มาก  
 
  จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้า โดยรวม พบว่า  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก 
4 ด้านและความคิดเห็นปานกลาง 1 ด้าน สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง  ด้านพาหุ
สัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =4.08) อันดับสอง คือ ด้านศรัทธา 
เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ( X =3.94)  อันดับสาม คือ ด้านศีล มีความ
ประพฤติดีงาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.91) อันดับสี่ คือ ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจ
อยู่อย่างจริงจัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.83) และอันดับห้า คือ ด้านปัญญา รู้ตอบ 
และรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.83)  ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X



๑๗๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕   ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธธรรม 
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕  คือ ธรรมท าความกล้า
หาญ ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ  

(n=361) 

ข้อ 
การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ 
คือ ธรรมท าความกล้า ด้านศรัทธา เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ 

 

SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็

น 

อันดับ 

๑ ผู้บริหารกล้าตัดสินใจและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ตามหลักการจรรยาวิชาชีพและจริยธรรม 

3.77 1.134 มาก 5 

๒ ผู้บริหารอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงาน 
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลาโดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง 

3.80 1.130 มาก 4 

๓ ผู้บริหารมีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับรู้ 

3.91 1.103 มาก 3 

๔ ผู้บริหารมีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนหรือปลุกความเชื่อม่ันให้กับบุคลากร 

4.16 0.920 มาก 1 

๕ ผู้บริหารมีการส่งเสริมความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย 

4.05 1.005 มาก 2 

 รวม 3.94 0.661 มาก  

 
  จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้า ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ
โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง  ผู้บริหารมีการจัดโครงการ
ปฏิบัติธรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือปลุกความเชื่อม่ันให้กับบุคลากร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
(X =4.16) อันดับสอง คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือพัฒนางานให้
บรรลุเป้าหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.05) อันดับสาม คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริม
และยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (X = 3.91) อันดับสี่ คือ ผู้บริหารอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามก าหนดเวลาโดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก       
(X  =3.80) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารกล้าตัดสินใจและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการ
จรรยาวิชาชีพและจริยธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.77)  ตามล าดับ 
 
  
 

X



๑๗๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖   ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธ 
              ธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ ธรรมท า 
              ความกล้า ด้านศีล มีความประพฤติดีงาม 

(n=361) 

ข้อ 

การส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก 
เวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ  
ธรรมท าความกล้าหาญ 

ด้านศีล มีความประพฤติดีงาม 

 

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑ ผู้บริหารมีแนวทางให้ปฏิบัติตนต่อเพ่ือน
ร่วมงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่     
หมู่คณะ   

4.09 0.956 มาก 1 

๒ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การท างานอย่างเต็มที่ 

3.84 1.179 มาก 5 

๓ ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
อย่างเคร่งครัด 

3.85 1.227 มาก 3 

๔ ผู้บริหารยึดหลักเหตุผล ต้ังอยู่ในความดี มี
ความโปร่งใสและเที่ยงธรรม 

3.85 1.150 มาก 4 

๕ ผู้บริหารมีความประพฤติถูกต้องดีงามไม่ทุจริต
คอร์รัปชั่นต่ออ านาจหน้าที ่

3.92 1.264 มาก 2 

 รวม 3.91 0.906 มาก  

 
  จากตารางที่ ๔.๑๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้าด้านศีล มีความประพฤติดี
งามโดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารมีแนวทางให้ปฏิบัติตน
ต่อเพ่ือนร่ วมงานโดยไ ม่สร้ างความเดือดร้อนให้แ ก่หมู่คณะ  มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมา ก         
(X = 4.09) อันดับสอง คือ ผู้บริหารมีความประพฤติถูกต้องดีงามไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นต่ออ านาจหน้าที่ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.92) อันดับสาม คือ ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กรอย่างเคร่งครัด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.85) อันดับสี่  คือ ผู้บริหารยึดหลัก
เหตุผล ต้ังอยู่ในความดี มีความโปร่งใสและเที่ยงธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.85) 
และอันดับห้า คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การท างานอย่างเต็มที่ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.84)  ตามล าดับ  
 
 
 
 

X



๑๘๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗   ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธ 
               ธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ ธรรมท า 
               ความกล้า ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก 

(n=361) 
 

ข้อ 

การส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก 
เวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ  
ธรรมท าความกล้าหาญ    

ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก 

 

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑ ผู้บริหารจัดให้มีสถานที่และโอกาสแสดง
ความยินดีแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในทุกๆ 
ด้าน 

4.10 0.990 มาก 3 

๒ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้เข้าใจซ้ึงใน
เหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้หลักจริยธรรม 

4.14 1.008 มาก 1 

๓ ผู้บริหารมีการให้บุคลากรเข้าร่วมฟังการ
ประชุม สัมมนา และมีการจดบันทึกที่มีการ
เสนอแนะ 

4.06 1.095 มาก 4 

๔ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้ เข้าใจลึกซ้ึงใน
เหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้ที่จะบริหาร
จัดการ 

4.13 0.953 มาก 2 

๕ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ใช้หลักเหตุผลโดย
การพิจารณาในการศึกษาและการปฏิบัติ
หน้าที่ ของตน  

3.98 1.003 มาก 5 

 รวม 4.08 0.659 มาก  

 จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้า ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือ
ศึกษามากโดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.08)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง  ผู้บริหารส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้เข้าใจซ้ึงในเหตุผล รู้ คิ ด รู้วินิจฉัย และรู้หลัก
จริยธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =4.14)  อันดับสอง คือ  ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้ เข้าใจลึกซ้ึงในเหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้ที่จะบริหาร
จัดการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.13)  อันดับสาม คือ ผู้บริหารจัดให้มีสถานที่และ
โอกาสแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในทุกๆ ด้าน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก       

X



๑๘๑ 
 

(X = 4.10) อันดับสี่ คือ ผู้บริหารมีการให้บุคลากรเข้าร่วมฟังการประชุม สัมมนา และมีการจด
บันทึกที่มีการเสนอแนะ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.06) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารมี
การส่งเสริมให้ใช้หลักเหตุผลโดยการพิจารณาในการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ ของตน  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.98)  ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธธรรม
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ ธรรมท าความกล้าหาญ
ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 

(n=361) 
 

ข้อ 

การส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก 
เวสารัชชกรณธรรม ๕ คือ 

ธรรมท าความกล้างาน 
ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 

 

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑ ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าความ
เพียรพยายามในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ 
คุ้มค่ากับค่าตอบแทน 

3.96 0.966 มาก 2 

๒ ผู้บริหารมีความขยันหม่ันเพียรในการ
ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณชนเป็นที่ต้ัง 

3.83 1.019 มาก 3 

๓ ผู้บริหารมีความเพียรพยายามพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

4.01 1.031 มาก 1 

๔ ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริการที่เน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.71 0.976 มาก 4 

๕ ผู้บริหารมีระบบให้บุคลากรตระหนักในความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตน และหน้าที่ต่อ
สังคม รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ 

3.63 1.002 มาก 5 

 รวม 3.83 0.616 มาก  

  
 จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้า ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจ
อยู่อย่างจริงจัง โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.83)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารมีความ
เพียรพยายามพัฒนาอง ค์กรไปสู่คว ามส า เร็จอย่าง ต่อเนื่ อง  มีความคิดเห็ นอยู่ใ นระดับมา ก          
(X = 4.01)  อันดับสอง คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าความเพียรพยายามในหน้าที่อย่าง

X



๑๘๒ 
 

สุดความสามารถ คุ้มค่ากับค่าตอบแทน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.96)  อันดับสาม คือ 
ผู้บริหารมีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณชน เป็นที่ ต้ัง มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.83) อันดับสี่ คือ ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริการที่เน้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.71) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารมีระบบให้
บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และหน้าที่ ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.63)  ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการส่งเสริมหลักพุทธ           
ธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม  ๕ คือ ธรรมท าความ
กล้าหาญ ด้านปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ 

(n=361) 
 

ข้อ 
การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม 
๕ คือ ธรรมท าความกล้างาน ด้านปัญญา รู้ตอบ  

และรู้ชัดเจนในส่ิงท่ี ควรรู้ 

 
SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

๑ ผู้บริหารจัดให้มีการตรวจสอบความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
และประเมินความคุ้มค่าทรัพยากร 

3.86 0.981 มาก 1 

๒ ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้
ประสบการณ์ ความรู้ เทคนิควิธีที่ทันสมัยเพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.53 0.997 มาก 2 

๓ ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการท างาน โดยเปิดรับ
ข้อมูล มุมมอง ความคิดเห็นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

3.28 0.891 
ปาน
กลาง 

4 

๔ ผู้บริหารมีนโยบายจัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

3.36 0.780 
ปาน
กลาง 

3 

๕ ผู้บริหารให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการสร้างองค์
ความรู้ด้านจริยธรรม 

3.00 1.079 
ปาน
กลาง 

5 

 
รวม 3.41 0.565 

ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๙ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้า ปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจน
ในสิ่งที่ควรรู้ โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.41)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 3  ข้อ สามารถเรียงจากมากไปหา
น้อย  คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารจัดให้มีการตรวจสอบความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน และประเมินความคุ้มค่า

X



๑๘๓ 
 

ทรัพยากร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( X =3.86)  อันดับสอง คือ  ผู้บริหารมีการวิเคราะห์
ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้ประสบการณ์ ความรู้  เทคนิควิธีที่ทันสมัยเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.53)  อันดับสาม คือ ผู้บริหาร
มีนโยบายจัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.36) อันดับสี่ คือ ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการ
ท างาน โดยเปิดรับข้อมูล มุมมอง ความคิดเห็นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.28) และอันดับห้า คือ 
ผู้บริหารให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(X =3.00)  ตามล าดับ 
 

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก
ภาวนา ๔ 
 

ในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ มีระดับมากน้อยอย่างไรในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
ซ่ึงในการแปลความหมาย โดยใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วงคะแนนดังนี้   
 

ตารางท่ี ๔.๒๐  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรมตาม 
     หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ คือ ธรรมที่ท าให้เป็น 

    ให้มีขึ้นโดยรวม  
(n=361) 

ข้อ 
การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม

เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ 
คือ ธรรมท่ีท าให้เป็นให้มีขึ้นโดยรวม 

 
SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

๑ ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย 3.95 0.522 มาก 1 
๒ ด้านสีลภาวนา การเจริญศีล  

พัฒนาความประพฤติ 
3.74 0.575 มาก 4 

๓ ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต 3.76 0.669 มาก 3 
๔ ด้านปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา  

พัฒนาปัญญา 
3.82 0.423 มาก 2 

 รวม 3.82 0.302 มาก  

 จากตารางที่ ๔.๒๐ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม 
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้นโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) 
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( X =3.95) อันดับสอง คือ ด้านปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา  มีความ

X



๑๘๔ 
 

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) อันดับสาม คือ  ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76)  อันดับสี่ คือ ด้านสีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๗๔)  ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี ๔.๒๑  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรมตาม 
 หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ คือ ธรรมที่ท าให้     

เป็นให้มีขึ้นด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย 
(n=361) 

ข้อ 

การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา 

๔ คือ ธรรมท่ีท าให้เป็นให้มีขึ้น  
ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย 

 

SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

๑ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

3.87 1.000 มาก 5 

๒ ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมให้ทุกคนเป็นผู้มี
บุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด สง่าผ่าเผย และ
เป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ 

3.95 1.041 มาก 3 

๓ ผู้บริหารมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ด ารงชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ 

3.95 1.013 มาก 4 

๔ ผู้บริหารร่วมพัฒนาและช่วยเหลือบุคลากร
ทุกเรื่องที่ร้องขอ 

3.98 0.984 มาก 2 

๕ ผูบ้ริหารจัดสวนสาธารณะให้บุคลากรมีการ
ออกก าลังกายเพ่ือพลานามัยที่สมบูรณ์ 

4.00 1.270 มาก 1 

 รวม 3.95 0.522 มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม      
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้น ด้านกายภาวนา การเจริญ
กาย พัฒนากายโดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.95)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง  ผู้บริหาร
จัดสวนสาธารณะให้บุคลากรมีการออกก าลังกายเพ่ือพลานามัยที่สมบูรณ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (X =4.00) อันดับสอง คือ ผู้บริหารร่วมพัฒนาและช่วยเหลือบุคลากรทุกเรื่องที่ร้องขอ  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.98)  อันดับสาม คือ ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมให้ทุกคนเป็นผู้ มี
บุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด สง่าผ่าเผย และเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(X =3.95) อันดับสี่ คือ ผู้บริหารมีการจัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับการด ารงชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ       
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.95) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.87)  ตามล าดับ 

X



๑๘๕ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๒๒  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรมตาม 

    หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท าให้เป็น   
ให้มีขึ้น ด้านศีลภาวนา การเจริญศีลพัฒนาความประพฤติ  

(n=361) 

ข้อ 

การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา 

๔ คือ ธรรมท่ีท าให้เป็นให้มีขึ้นด้านสีล
ภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ 

 

SD 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

๑ ผู้บริหารจัดให้มีการฝึกอบรมโดยใช้
หลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

3.84 1.290 มาก 3 

๒ ผู้บริหารมีการสอดส่องดูแลทุกข์สุขของ
บุคลากรเพ่ือความสงบสุขของชุมชน 

3.87 1.039 มาก 2 

๓ ผู้บริหารมีการเข้มงวดอบรมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายของบ้านเมือง 

3.24 0.799 ปานกลาง 5 

๔ ผู้บริหารเชิดชู ยกย่องผู้ท าความดี ลงทัณฑ์ผู้
ประพฤติผิดวินัย เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน 

3.83 0.769 มาก 4 

๕ ผู้บริหารจัดให้มีการอบรมผู้น าทางศาสนาที่
สอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คน
ประพฤติตนเป็นคนดี 

3.92 0.949 มาก 1 

 รวม 3.74 0.575 มาก  

  
 จากตารางที่ ๔.๒๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้น ด้านศีลภาวนา การเจริญศีลพัฒนา
ความประพฤติ โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง  ผู้บริหาร
จัดให้มีการอบรมผู้น าทางศาสนาที่สอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่ มุ่ งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี       
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.92) อันดับสอง คือ ผู้บริหารมีการสอดส่องดูแลทุกข์สุขของ
บุคลากรเพ่ือความสงบสุขของชุมชน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.87)  อันดับสาม คือ 
ผู้บริหารจัดให้มีการฝึกอบรมโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.84) อันดับสี่  คือ ผู้บริหารเชิดชู ยกย่องผู้ท าความดี ลงทัณฑ์ผู้
ประพฤติผิดวินัย เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.95) และอันดับห้า 
คือ ผู้บริหารมีการเข้มงวดอบรมให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัย ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ 
และกฎหมายของบ้านเมือง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.24)  ตามล าดับ 

X



๑๘๖ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๒๓ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรมตาม

หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่  ท าให้เป็น
ให้มีขึ้น ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต 

(n=361) 

ข้อ 

การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา 

๔ คือ ธรรมท่ีท าให้เป็นให้มีขึ้น  
ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต 

 

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑ ผู้บริหารมีการเรียนรู้และปฏิบัติสมาธิอย่าง
สม่ าเสมอ  

3.59 0.921 มาก 5 

๒ ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมสาธารณกุศลอยู่
เสมอ เพ่ือประโยชน์สุขแก่บุคลากร 

3.90 1.170 มาก 1 

๓ ผู้บริหารส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างเห็น
คุณค่า 

3.80 1.226 มาก 2 

๔ ผู้บริหารจัดโครงการอบรมศีลธรรม และ
พัฒนาจิตใจ โดยการเชิญผู้น าทางศาสนา 
และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ 

3.78 1.127 มาก 3 

๕ ผู้บริหารให้บริการแก่บุคลากรอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ
และมีน้ าใจ 

3.72 1.060 มาก 4 

 รวม 3.76 0.669 มาก  

 
 จากตารางที่ ๔. ๒๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้น ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต 
พัฒนาจิต  โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารจัดให้
มีกิจกรรมสาธารณกุศลอยู่ เสมอ เพ่ือประโยชน์สุขแก่บุคลากร  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก     
(X =3.90) อันดับสอง คือ ผู้บริหารส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
อย่างเห็นคุณค่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.80) อันดับสาม คือ ผู้บริหารจัดโครงการ
อบรมศีลธรรม และพัฒนาจิตใจ โดยการเชิญผู้น าทางศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.78) อันดับสี่  คือ ผู้บริหารให้บริการแก่บุคลากรอย่างเต็มก า ลัง
ความสามา รถ ด้วยควา มเป็น ธรรม เ อ้ือ เ ฟ้ือและมีน้ า ใจ  มีควา มคิดเห็ นอยู่ ใน ระดับมา ก                
(X = 3.72) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารมีการเรียนรู้และปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ าเสมอ  มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ( X =3.24) ตามล าดับ 

X



๑๘๗ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๒๔ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรมตาม 
               หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท าให้เป็น 
   ให้มีขึ้นด้านปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา 

(n=361) 
 

ข้อ 

การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา 
๔ คือ ธรรมท่ีท าให้เป็นให้มีขึ้นด้านปัญญา
ภาวนาการเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา 

 

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑ ผู้บริหารจัดให้มีการเรียนการสอนภาษา
ท้องถิ่นและภาษาสากลที่สามารถสื่อสารกับ
คนทั่วไปได้ 

3.70 1.011 มาก 4 

๒ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ภารกิจ
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.64 0.890 มาก 5 

๓ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

3.80 0.758 มาก 3 

๔ ผู้บริหารจัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการรักษาวินัย ส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิก อปท. และบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง 

3.93 0.769 มาก 2 

๕ ผู้บริหารส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายใน
การสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม 

4.02 0.838 มาก 1 

 รวม 3.82 0.423 มาก  

  
 จากตารางที่ ๔.๒๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม      
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้น ด้านปัญญาภาวนา การ
เจริญปัญญา พัฒนาปัญญาโดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.82) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง
ผู้บริหารส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการสร้างองค์ความรู้ ด้านจริยธรรม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.02) อันดับสอง คือ ผู้บริหารจัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การรักษาวินัย ส าหรับผู้บริหาร สมาชิก อปท. และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.93) อันดับสาม คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการเรี ยนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เป็นสากล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.80) อันดับสี่ 
คือ ผู้บริหารจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาท้องถิ่นและภาษาสากลที่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้  มี

X



๑๘๘ 
 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.70) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ภารกิจ
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.64) ตามล าดับ 
 
ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนา
จริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง   
 ในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการ
พัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  มีระดับมากน้อยอย่างไร
ในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซ่ึงในการแปลความหมาย โดยใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วง
คะแนนดังนี้   
 

ตารางท่ี ๔.๒๕   ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการพัฒนาการทาง   
สติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ในจังหวัดระยอง โดยรวม 

(n=361) 

การพัฒนาการทางสติปัญญาโดยรวม X  SD ระดับความคิดเห็น อันดับ 

ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม 3.90 0.841 มาก 2 
ด้านระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 3.96 0.689 มาก 1 
ด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วย
วิจารณญาณ 

3.83 0.586 มาก 3 

รวม 3.90 0.420 มาก  
  

จากตารางที่ ๒๔ การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรม
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัดระยองโดยภาพรวม พบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X =๓.90)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ทั้ง ๓ ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง ด้านระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ( X =3.96) อันดับสอง ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
(X =3.90) อันดับสาม คือ ด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.83)  ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๕   ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการพัฒนาการทาง
สติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในจังหวัดระยอง ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม 

(n=361) 

ข้อ ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม 
 

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑ ผู้บริหารมีการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 

4.10 0.843 มาก 1 

๒ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้จริง 
และมีความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

4.01 0.860 มาก 2 

๓ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความรอบรู้
อย่างลึกซ้ึงในหลากหลายมิติที่เก่ียวข้องกับ
การท างานในหน้าที่ 

3.90 0.980 มาก 3 

๔ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถ
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี 

3.82 0.977 มาก 4 

๕ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะและทักษะที่ดีในการท างาน 3.79 0.987 มาก 6 

๖ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรน าเอาความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้เป็นข้อได้เปรียบใน
การแข่งขัน 

3.80 0.983 มาก 5 

 รวม 3.90 0.841 มาก  
 

จากตารางที่ ๔.๒๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการทางสติปัญญา เพ่ือการพัฒนา
จริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม 
โดยรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.90)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าทั้งข้อมี
ความคิดเห็นในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารมีการจัดอบรมให้ความรู้
เพ่ิมเติมแก่บุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.10) 
อันดับสอง คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้จริง และมีความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของสังคม  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =4.01)  อันดับสาม คือ  ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความรอบ
รู้อย่างลึกซ้ึงในหลากหลายมิติที่ เก่ียวข้องกับการท างานในหน้าที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก     
(X =3.90)  อันดับสี่ คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี  มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.82)  และอันดับห้า คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรน าเอา
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =
3.801) และล าดับหก คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและทักษะที่ดีในการ
ท างานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.795) ตามล าดับ 

X



๑๙๐ 
 

  
 

ตารางท่ี ๔.๒๖   ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการพัฒนาการทาง
สติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดระยอง ด้านระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 

(n=361) 

ข้อ ด้านระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 
 

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑ ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ท่ีดี และมีเครือข่าย
ในการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม 

3.97 0.973 มาก 3 

๒ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรพัฒนา
ความสามารถทางสติปัญญาอย่างสม่ าเสมอ 

3.89 0.950 มาก 6 

๓ ผู้บริหารส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรูและ
ความสัมพันธ์ท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ
ต่างๆ 

3.93 0.848 มาก 4 

๔ ผู้บริหารมีสมรรถภาพในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับทีมงาน 

3.91 0.886 มาก 5 

๕ ผู้บริหารมีการประสานความร่วมมือของฝ่าย
ต่างๆ เพ่ือความส าเร็จในการบริหารงาน 3.99 0.880 มาก 2 

๖ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้าง
เครือข่ายกับเพ่ือนร่วมงานกับองค์กรอ่ืนๆ 4.03 0.868 มาก 1 

 รวม 3.96 0.689 มาก  
 

จากตารางที่ ๔.๒๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนา
จริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองด้านระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์
สังคม โดยรวม พบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.96)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว
พบว่าทั้งข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง  ผู้บริหารส่งเสริมให้
บุคลากรมีการสร้างเครือข่ายกับเพ่ือนร่วมงานกับองค์กรอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก      
(X = 4.039)  อันดับสอง คือ ผู้บริหารมีการประสานความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ เพ่ือความส าเร็จใน
การบริหารงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.99)  อันดับสาม คือ ผู้บริหารมีความสัมพันธ์
ที่ดี และมีเครือข่ายในการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.97)  
อันดับสี่ คือ ผู้บริหารส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความสัมพันธ์ที่ ดี เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ
ต่างๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.93)  และอันดับห้า คือ ผู้บริหารมีสมรรถภาพในการ
สร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91) และอับดับหก  คือ 
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาอย่างสม่ าเสมอ  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.795)  ตามล าดับ  
 

X



๑๙๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗   ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) ของการพัฒนาการทาง
สติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ในจังหวัดระยอง ด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ 

(n=361) 

ข้อ 
ด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วย

วิจารณญาณ 
 

SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง และให้ความส าคัญในคุณค่าและ
ศักด์ิศรี ของตน 

3.92 0.898 มาก 2 

๒ ผู้บริหารมีความตระหนักรู้ในตนเองและมี
ความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับในองค์กร 

3.46 1.384 ปานกลาง 6 

๓ ผู้บริหารมีความกล้า และความยืดหยุ่นในตัว
ในการแลกเปลี่ยนความรู้และความสัมพันธ์
กันอย่างสูง 

3.85 1.086 มาก 4 

๔ ผู้บริหารยึดหลักความสัมพันธ์ท่ีดีที่จะน าไปสู่
การสร้างประโยชน์ในการท างาน 

3.92 1.017 มาก 3 

๕ ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการป้อนกลับของ
ความสัมพันธ์การเชื่อมโยงซ่ึงกันและกันที่ท า
ให้มีการต่อยอดการท างานจากของเดิมไปสู่
สิ่งใหม่  

4.04 0.966 มาก 1 

๖ ผู้บริหารส่งเสริมการเรียนรู้การต่อยอดการ
ท างานจากของเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ท าให้มีการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การ 

3.82 0.956 มาก 5 

 รวม 3.83 0.586 มาก  
 

จากตารางที่ ๔.๒๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนา
จริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองด้านระดับจริยธรรมตามหลักการ
ด้วยวิจารณญาณโดยรวม พบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้วพบว่าทั้งข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก 5 ด้านและความคิดเห็นปานกลาง เรียงจากมากไปหา
น้อย  คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการป้อนกลับของความสัมพันธ์การเชื่อมโยงซ่ึงกัน
และกันที่ท าให้มีการต่อยอดการท างานจากของเดิมไปสู่สิ่งใหม่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก          
(X =4.04)  อันดับสอง คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชื่อม่ันในตนเอง และให้ความส าคัญ
ในคุณค่าและศักด์ิศรี ของตน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.92)  อันดับสาม คือ  ผู้บริหาร
ยึดหลักความสัมพันธ์ท่ีดีที่จะน าไปสู่การสร้างประโยชน์ในการท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(X =3.920)  อันดับสี่ คือ ผู้บริหารมีความกล้า และความยืดหยุ่นในตัวในการแลกเปลี่ยนความรู้
และความสัมพันธ์กันอย่างสูง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.85)  และอันดับห้า คือ 

X



๑๙๒ 
 

ผู้บริหารส่งเสริมการเรียนรู้การต่อยอดการท างานจากของเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ท าให้มีการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่องค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) และอับดับหก คือ ผู้บริหารมีความ
ตระหนักรู้ในตนเองและมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับในองค์กร   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง (X =3.79)  ตามล าดับ  

 

ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 
 ในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง มีระดับมากน้อยอย่างไรในความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซ่ึงในการแปลความหมาย โดยใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วงคะแนนดังนี้   

ตารางท่ี ๔.๒๘  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรมตาม 
         แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  
         โดยรวม 

(n=361) 

ข้อ 

การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

จังหวัดระยอง โดยรวม 

 

SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

๑ ผู้บ ริห ารมี เ จตคติ ที่ดี กับ พระพุ ทธ ศาสนาแ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน  4.05 0.935 มาก ๖ 

๒ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่เอื้อให้บุคลากรมีมโนสุจริต   คิดดี ท าดี 

 
4.13 

 
0.978 

 
มาก 

 
๑ 

๓ ผู้บ ริหารส่งเส ริมจริยธรรมของอ งค์กรเพื่อเป็ น
แบบอย่างให้บุคลากรได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 4.04 0.925 มาก ๗ 

๔ ผู้บ ริหารส่ง เสริมใ ห้บุค ลาก รมี ส่วน ร่ว มในการ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมของ
ข้าราชการ 

 
4.06 

 
0.933 

 
มาก 

 
๔ 

๕ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันในจริยธรรม
และความไม่มีอคติอย่างเคร่งครัด 

4.01 0.956 มาก ๙ 

๖. ผู้บริหารยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย 

 
3.97 

 
0.947 

 
มาก 

 
1๑ 

๗. ผู้บริหารมีการปกป้องคุ้มครองและมีเหตุผล  เชิง
จริยธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
3.88 

 
0.975 

 
มาก 

 
1๓ 

 
 
 

X



๑๙๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการส่งเสริมจริยธรรมตาม 
         แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  
         โดยรวม (ต่อ) 

(n=361) 

ข้อ 

การส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดระยอง โดยรวม 

 

SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

๘. ผู้บริหารส่งเสริมการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
ความซ่ือสัตย์สุจริต ให้บุคลากรประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดีร่วมกันเพ่ือพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 

 
 

4.03 

 
 

0.951 

 
 

มาก 

 
 

๘ 
๙. ผู้บริหารมีนโยบายการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ

ส่งเสริมจริยธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

4.07 
0.925 มาก ๓ 

๑๐. ผู้บริหารพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานได้
อย่ า งถู ก ต้องตา มกฎระเบี ยบ  มีวิ นั ย และ
จริยธรรมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 

4.00 

 
 
 
 

0.840 

 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 

1๐ 
๑๑. ผู้บริหารมีการน าเอาข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนที่

เก่ียวข้องกับจริยธรรมมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้
องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

 
 

3.94 

 
 

0.815 

 
 

มาก 

 
 

1๒ 
๑๒. ผู้บริหารจัดให้มีการส่งเสริมบรรยากาศการ

ท างานที่เอ้ือต่อการพัฒนาจริยธรรมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

 
 

4.05 

 
 

0.906 

 
 

มาก 

 
 

๖ 
๑๓. ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนากลไกในการสร้าง

วินัย จริยธรรม และการตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจขององค์กร 

 
 
3.85 

 
 
0.722 

 
 

มาก 1๔ 
๑๔. ผู้บริหารมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี

และมีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ประกาศต่อ
สาธารณะ 

 
 
4.08 

 
 
0.927 

 
 

มาก ๒ 
๑๕. ผู้บริหารมีการมีการน าเอาหลักพุทธธรรมมา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคน และ
บริหารงาน 

4.17 0.982 มาก 1 

 รวม 4.02 0.261 มาก  
 
 

X



๑๙๔ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๘ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  โดยรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( X  =4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียง
จากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารมีการมีการน าเอาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารตน บริหารคน และบริหารงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.17) อันดับสอง คือ  
ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เอ้ือให้บุคลากรมีมโนสุจริต คิดดี ท าดี มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.13) อันดับสาม คือ ผู้บริหารมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีและมีความรับผิ ดชอบต่อนโยบายที่ประกา ศต่อสาธารณะ  มีความคิดเห็ นอยู่ในร ะดับมา ก        
(X = 4.08) อันดับสี่ คือ ผู้บริหารมีนโยบายการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมให้เป็นที่
ประจักษ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =4.07) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชการ  มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X =4.06) อันดับหก คือ ผู้บริหารจัดให้มีการส่งเสริมบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาจริยธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) อันดับ
เจ็ด  คือ ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีกับพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในชุมชน  มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X =4.05 ) อันดับแปด คือ ผู้บริหารส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรเพ่ือเป็นแบบอย่างให้
บุคลากรได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.04) อันดับเก้า คือ  
ผู้บริหารส่งเสริมการสร้างจิตส านึก ค่านิยม ความซ่ือสัตย์สุจริต ให้บุคลากรประพฤติตนเป็นพลเมืองที่
ดีร่วมกันเพ่ือพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.03) อันดับสิบ คือ  
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันในจริยธรรมและความไม่มีอคติอย่างเคร่งครัด  มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X =4.01) อันดับสิบเอ็ด คือ ผู้บริหารพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีวินัยและจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.945 ) อันดับ
สิบสอง คือ ผู้บริหารยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (X =3.97) อันดับสิบสาม คือ  ผู้บริหารมีการน าเอาข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับ
จริยธรรมมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ ดีขึ้น  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมา ก 
( X =4.055) อันดับสิบสี่  คือ ผู้บริหารมีกา รปกป้องคุ้มครองและมีเหตุผล  เชิงจริยธรรมต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =4.05) และอันดับสิบห้า คือ ผู้บริหารส่งเสริม
การพัฒนากลไกในการสร้างวินัย จริยธรรม และการตรวจสอบถ่วงดุจการใช้อ านาจขององค์กร  มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.17) ตามล าดับ  
 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี ๑ หลักพุทธธรรมส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 
 ในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือคัดเลือกปัจจัยต่างๆ ในการสร้างสมการพยากรณ์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุด้วยวิธีโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด  (Enter Regression) ซ่ึงวิธีนี้ภายในสมการ



๑๙๕ 
 

พยากรณ์จะมีตัวแปรพยากรณ์อยู่ครบทุกตัว เพ่ือต้องการทราบว่าตัวแปรแต่ละตัวที่ท าการศึกษาจะ
สามารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด 
 การทดสอบสมมติฐานที่ ๑  โดยท าการทดสอบหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม
ตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ด้านศีล มีความประพฤติ
ดีงาม  ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง  ด้านปัญญา 
รู้ตอบ และรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
 H0: ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม  ๕ 
ประการ ไม่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
 H1: ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม  ๕ 
ประการ มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
 

ตารางท่ี ๔.๒๙   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม 

         ตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการ มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว 
         พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดระยอง 

(n=361) 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

จากการถดถอย .347 5 .069 1.021 0.405 
จากแหล่งอ่ืนๆ 24.110 355 .068   

รวม 24.457 360    
ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์พหุคูณ  (multiple correlation, R ) = .119 
ค่าสัมประสิทธ์ิด้านการส่งเสริมจริยธรรม  (coefficient of determination, 2R ) = .014 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่  ๔.๒๙ พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก  
เวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองโดยรวมอยู่ในระดับต่ า .119 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 01.00 ซ่ึงปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัช
ชกรณธรรม ๕ ประการ สามารถร่วมกันท านายการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองได้ร้อยละ 01.00 และพบว่ามีรายด้านบางตัว
ของปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม  ๕ ประการบางตัวมี
ผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดระยองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ดังนั้นผลการทดสอบสมมติฐานจึงยอมรับ H๑ 
ปฏิเสธ H๐ เม่ือผลการทดสอบสมมติฐานสรุปว่ามีรายด้านบางตัวของปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการ



๑๙๖ 
 

ส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการบางตัวมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
ทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณ
ธรรม ๕ ประการดังตารางที่ ๔.๓๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๐  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ 
      บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 

(n=361) 
  

B 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ
การถดถอย

คะแนน
มาตรฐาน (β) 

 
ล าดับท่ี 

 
t 

 
Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 3.954   20.226* 0.000 
ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ -.022 -.056 4 -1.041 0.299 
ด้านศีล มีความประพฤติดีงาม   .003 .010 3 0.161 0.872 
ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก   .029 .074 2 1.362 0.174 
ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่ 
อย่างจริงจัง   

-.024 -.057 5 -1.077 0.282 

ด้านปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจน 
ในสิ่งที่ควรรู้ 

.036 .078 1 1.319 0.188 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ ๔.๓๐  แสดงการสร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์การส่งเสริมจริยธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองโดยรวมในรูปแบบ
คะแนนดิบดังนี้ 

Y = a 
 การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร = 3.954   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก
เวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการ ด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจนในสิ่ง
ที่ควรรู้  (β =.078) ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก  (β= .074) ด้านศีล มีความประพฤติดี
งาม (β =.010) ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ (β =-.056) ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่าง
จริงจัง (β=-.057 )    
 จากการพยากรณ์ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณ
ธรรม ๕ ประการ พบว่า ไม่มี และสามารถอธิบายปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม
หมายความว่าหากองค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองมีการส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม



๑๙๗ 
 

จริยธรรมทั้ง 5 ด้านได้ดีเพียงใดจะท าให้การเสริมจริยธรรมมีคุณภาพขึ้นด้วย โดยปัจจัยการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรมส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
  หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ ส่งผลต่อการส่งเสริม
จริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 
  ในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือคัดเลือกปัจจัยต่างๆ ในการสร้างสมการพยากรณ์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุด้วยวิธีโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด  (Enter Regression) ซ่ึงวิธีนี้ภายในสมการ
พยากรณ์จะมีตัวแปรพยากรณ์อยู่ครบทุกตัว เพ่ือต้องการทราบว่าตัวแปรแต่ละตัวที่ท าการศึกษาจะ
สามารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด 
  การทดสอบสมมติฐานที่ ๑  โดยท าการทดสอบหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม
ตามตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย ด้านสีลภาวนา การเจริญศีล 
ด้านพัฒนาความประพฤติ  ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต  ด้านปัญญาภาวนา การเจริญ
ปัญญา พัฒนาปัญญา ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
  H0: ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักหลักภาวนา ๔ ประการ  ไม่มี
อิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดระยอง 
  H1: ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ ประการ  มีอิทธิพล
ต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ระยอง 

ตารางท่ี ๔.๓๑   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม 
         ตามหลักภาวนา ๔ มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ 
         บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
จากการถดถอย 0.079 4 0.020 0.287 0.887 
จากแหล่งอ่ืนๆ 24.378 356 0.068   
รวม 24.457 360    
ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation, R ) = .057 
ค่าสัมประสิทธ์ิด้านการส่งเสริมจริยธรรม (coefficient of determination, 2R ) = .003 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่  ๔.๓๑ พบว่า ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา 
๔  มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดระยองโดยรวมอยู่ในระดับต่ า .057 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 
0.03 ซ่ึงปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ สามารถร่วมกันท านาย



๑๙๘ 
 

การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ระยองได้ร้อยละ 0.03 และพบว่ามีรายด้านบางตัวของปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม
ตามหลักภาวนา ๔  บางตัวมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผลการทดสอบ
สมมติฐานจึงยอมรับ H1 ปิิเสธ H๐ เม่ือผลการทดสอบสมมติฐานสรุปว่ามีรายด้านบางตัวของปัจจัย

หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  บางตัวมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
ทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔            
ดังตารางที่ ๔.๓๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ 
      บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 

(n=361) 
 

  
B 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอย

คะแนน
มาตรฐาน (β) 

 
ล าดับ

ท่ี 

 
t 

 
Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 3.896   20.509* 0.000 
ด้านกายภาวนา การเจริญกาย  
พัฒนากาย 

-
0.001 

-0.002 4 -0.041 0.967 

ด้านสีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนา 
ความประพฤติ 

0.023 0.051 1 0.937 0.349 

ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนา
จิต 

0.002 0.004 3 0.078 0.938 

ด้านปัญญาภาวนา การเจริญ 
ปัญญา พัฒนาปัญญา 

0.011 0.018 2 0.334 0.739 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ ๔.๓๒  แสดงการสร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์การส่งเสริมจริยธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง โดยรวมในรูปแบบ
คะแนนดิบดังนี้ 

Y = a 
   การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร = 3.896 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก
ภาวนา ๔  ไม่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านสีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ (β= 0.051) 



๑๙๙ 
 

ด้านปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา (β =0.018) ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนา
จิต (β=0.004) ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย (β= -0.002)   
 จากการพยากรณ์ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔   
พบว่า ไม่มี และสามารถอธิบายปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔   
หมายความว่า หากองค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองมีการส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมทั้ง 4 ด้านได้ดีเพียงใดจะท าให้การเสริมจริยธรรมมีคุณภาพขึ้นด้วย โดยปัจจัยการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการส่ง เสริมจริ ยธรรมตามหลักภาวนา ๔ ส่งผล ต่อการส่ งเสริมจ ริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
 สมมติฐานท่ี ๒ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาส่งผลต่อการพัฒนาจริยธรรม
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 

ในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือคัดเลือกปัจจัยต่างๆ ในการสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุด้วยวิธีโดยวิธีน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) ซ่ึงวิธีนี้ภายในสมการพยากรณ์จะมี
ตัวแปรพยากรณ์อยู่ครบทุกตัว เพ่ือต้องการทราบว่าตัวแปรแต่ละตัวที่ท าการศึ กษาจะสามารถ
พยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด 

การทดสอบสมมติฐานที่ ๒ โดยท าการทดสอบสมมติฐานที่ ๒ ทฤษฎีการพัฒนาการทาง
สติปัญญาส่งผลต่อการพัฒนาจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม ด้านระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์
สังคม ด้ านระดับจริยธรรมตา มหลักการด้วยวิจารณญาณ  กา รส่งเสริมจริย ธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
 H0: ปัจจัยทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาไม่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองไม่แตกต่าง 

 H1: ปัจจัยทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาไม่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว

พระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองแตกต่าง 
 

ตารางท่ี ๔.๓๓   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา        
มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 

(n=361) 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

จากการถดถอย 1.657 3 .552 6.469 0.000 
จากแหล่งอ่ืนๆ 30.485 357 .085   
รวม 32.142 360    
ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation, R ) = .227 
ค่าสัมประสิทธ์ิด้านการส่งเสริมจริยธรรม (coefficient of determination, 2R ) = .052 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



๒๐๐ 
 

 

 จากตารางที่ ๔.๓๓ พบว่า ปัจจัยการทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา มีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง
โดยรวมอยู่ในระดับต่ า .227 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.52 ซ่ึงปัจจัยการทฤษฎี
การพัฒนาการทางสติปัญญามีสามารถร่วมกันท านายการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองได้ร้อยละ 0.52 และพบว่ามีรายด้านบางตัว
ของปัจจัยทฤษฎีการพัฒนาการทา งสติปัญญาบางตัวมีผลต่อการส่งเสริมจริยธร รมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนั้นผลการทดสอบสมมติฐานจึงยอมรับ H1ปิิเสธ H๐ 

 เม่ือผลการทดสอบสมมติฐานสรุปว่ามีร ายด้านบางตัวของปัจจัยการทฤษฎีกา ร
พัฒนาการทางสติปัญญามีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการ
พัฒนาการทางสติปัญญาดังตารางที่ ๔.๓๔ 

ตารางท่ี ๔.๓๔  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยต่อการทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญามีอิทธิพลต่อ 
การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 

(n=361) 
  

B 
ค่าสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยคะแนน
มาตรฐาน (β) 

 
ล าดับท่ี 

 
t 

 
Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 3.407   22.570* 0.000 
ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม  -0.007 -0.019 3 -0.376 0.707 
ด้านระดับจริยธรรมตาม
กฎเกณฑ์สังคม 

0.004 0.008 2 0.160 0.873 

ด้านระดับจริยธรรมตาม
หลักการด้วยวิจารณญาณ 

0.116 0.227 1 4.402* 0.000 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ ๔.๓๔  แสดงการสร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์การส่งเสริมจริยธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองโดยรวมในรูปแบบ
คะแนนดิบดังนี้ 

Y = a + b1 X1 

 การส่ง เสริ มจ ริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุ คลากร  =3.407+0.116         
(ด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ)  
 และเม่ือแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน แล้วได้สมการท านายในรูปคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้ 



๒๐๑ 
 

การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร = 0.227 (ด้านสามารถน าไป
ปฏิบัติด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยการพัฒนาการทางสติปัญญาบางตัวมีผลต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง
ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการพัฒนาการทางสติปัญญามีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.๐๕  มีจ านวน 1 ด้าน โดยเรียงล าดับน้ าหนักความส าคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้  ล าดับที่ 
๑ คือ ด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ (β=0.227) และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง  
ได้แก่  ด้ าน ระดับจ ริย ธร รมตามกฎ เกณฑ์ สังคม  (β=0.008) ด้ าน ระดับ ก่อน เกณฑ์ สังคม               
(β=-0.019)     

จากการพยากรณ์การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยการพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถอธิบายการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นองค์การ
บริหารปกครองท้องถิ่นส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร ดีขึ้นท าให้
สามารถพัฒนาการทางสติปัญญา โดยปัจจัยการพัฒนาการทางสติปัญญาส่งผลต่อในจังหวัดระยอง
มากที่สุด คือ ด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเ ห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะในมุมมองของประชาชน        
ต่อปัญหา อุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง  
 

ตารางท่ี ๔.๓๕    สภาพปัญหานโยบายจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ 
          ข้าราชการส่วนท้องถิ่นของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
 

ล าดับท่ี ปัญหาและอุปสรรค 
จ านวน
ความถ่ี 

๑ ผู้บริหารมีจริยธรรมบกพร่อง เช่น รับสินบนจากผู้รับเหมาโครงการต่างๆ  18 
๒ ผู้บริหารระดับสูงๆ ควรเป็นผู้มีศีล ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่คณะ 15 

3 
ไม่มีการก าหนดนโยบายจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนใหญ่เป็นการ
ปลูกฝังให้ปฏิบัติ  

9 

4 ควรมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนเก่ียวกับนโยบายจริยธรรม 7 

5 
บางหน่อยงานมีการจัดโครงการจริยธรรมแต่ท าไม่ต่อเนื่องท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

4 

6 
มีการส่งเสริมจริยธรรมตามหน่วยงานจริง แต่ส่วนใหญ่พนักงานไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ ควรมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง 

3 

 



๒๐๒ 
 

 จากตารางที่ ๔.๓๕ พนักงานในหน่วยงานต่างๆ ต้องการให้มีการให้ปรับปรุงสภาพปัญหา
นโยบายจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองในประเด็นเรื่อง ผู้บริหารมีจริยธรรมบกพร่อง เช่น รับ
สินบนจากผู้รับเหมาโครงการต่างๆ มากกว่านี้มากที่สุด  จ านวน  18  คน รองลงมาผู้บริหาร
ระดับสูงๆ ควรเป็นผู้มีศีลไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่คณะมากกว่านี้  จ านวน 15 คน และไม่มี
การก าหนดนโยบายจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนใหญ่เป็นการปลูกฝั่งให้ปฏิบัติ จ านวน 9 คน  
ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี ๔.๓๖   แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร 
          ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
 

ล าดับท่ี ปัญหาและอุปสรรค 
จ านวน
ความถ่ี 

๑ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการเชิญผู้น าศาสนามาอบรม 
ตามหน่วยงานต่างๆ ให้มากกว่านี้ 

20 

๒ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  ควรนิมนต์พระ
นักเทศน์ นักปฏิบัติแสดงธรรมอย่างจริงจัง 

15 

3 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  ควรมีการจัดสถานที่
เพ่ืออบรมจริยธรรม  

10 

4 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  ควรส่งเสริมให้
หน่วยงานของราชการให้ความส าคัญในเรื่องจริยธรรม  

8 

5 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ควรจัดโครงการอบรม
เก่ียวกับจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น  

6 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๖ ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรับปรุง
แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดระยอง ในประเด็นเรื่อง อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการเชิญผู้น าศาสนามาอบรม
ตามหน่วยงานต่างๆ ให้มากกว่านี้  มากที่สุด จ านวน 20 คน รองลงมาอยากให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองเชิญหรือนิมนต์ พระนักเทศน์ นักปฏิบัติแสดงธรรมอย่างจริงจัง
จ านวน 15 คนและอยากให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ควรมีการจัดสถานที่เพ่ืออบรมจริยธรรม  จ านวน 10 คน  
ตามล าดับ  
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

 ๔.๒.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการจัดโครงการปิิบัติธรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนหรือปลุกความเชื่อม่ันให้กับบุคลากร ผู้บริหารมีการส่งเสริมความเชื่อม่ันในการปิิบัติหน้าที่ 
เพ่ือพัฒนางานให้บรรลุ ผู้บริหารมีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับรู้  ผู้บริหารอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการปิิบัติงาน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายให้เสร็จตามก าหนดเวลาโดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง ผู้บริหารกล้าตัดสินใจและกล้ายืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้องตามหลักการจรรยาวิชาชีพและจริยธรรม  

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีแนวทางให้ปิิบัติตนต่อเพ่ือนร่วมงานโดยไม่
สร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่ ผู้บริหารมีความประพฤติถูกต้องดีงามไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นต่ออ านาจหน้าที่ 
ผู้บริหารปิิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด  ผู้บริหารยึดหลักเหตุผล ต้ังอยู่ในความดี      
มีความโปร่งใสและเที่ยงธรรม ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การท างาน
อย่างเต็มที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นอย่างรอบรู้เข้าใจซ้ึงในเหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้หลักจริยธรรม ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้ เข้าใจลึกซ้ึงในเหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้ที่จะบริหาร
จัดการ ผู้บริหารจัดให้มีสถานที่และโอกาสแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในทุกๆ ด้าน  
ผู้บริหารมีการให้บุคลากรเข้าร่วมฟังกา รประชุม สัมมนา และมีการจดบันทึกที่ มีการเสนอแนะ 
ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ใช้หลักเหตุผลโดยการพิจารณาในการศึกษาและการปิิบัติหน้าที่ ของตน  

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความเพียรพยายามพัฒนาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าความเพียรพยายามในหน้าที่อย่างสุด
ความสามารถ คุ้มค่ากับ ผู้บริหารมีความขยันหม่ันเพียรในการปิิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณชนเป็นที่ต้ัง ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริการที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้บริหารมี
ระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และหน้าที่ ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับ
การตรวจสอบประสิทธิภาพ ผู้บริหารจัดให้มีการตรวจสอบความคุ้มค่าในการปิิบัติงาน และประเมินความ
คุ้มค่าทรัพยากร  ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้ประสบการณ์ ความรู้  เทคนิควิธี
ที่ทันสมัยเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีนโยบายจัดท าตัวชี้วัดผล
การปิิบัติงานปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ผู้บริหารมีความ
ยืดหยุ่นในการท างาน โดยเปิดรับข้อมูล มุมมอง ความคิดเห็นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้บริหารให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการสร้างองค์
ความรู้ด้านจริยธรรม  

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดสวนสาธารณะให้บุคลากรมีการออกก าลัง
กายเพ่ือพลานามัยที่สมบูรณ์ ผู้บริหารร่วมพัฒนาและช่วยเหลือบุคลากรทุกเรื่องที่ร้องขอ ผู้บริหารมี
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การจัดกิจกรรมให้ทุกคนเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด สง่าผ่าเผย และเป็นผู้ มีเกียรติเชื่อถือได้ 
ผู้บริหารมีการจัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับการด ารงชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ มี ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้น ด้านศีลภาวนา การเจริญศีล
พัฒนาความประพฤติ สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารจัดให้มีการอบรมผู้น า
ทางศาสนาที่สอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่ม่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี ผู้บริหารมีการสอดส่อง
ดูแลทุกข์สุขของบุคลากรเพ่ือความสงบสุขของชุมชน ผู้บริหารจัดให้มีการฝึกอบรมโดยใช้หลักธรรม
ทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ผู้บริหารเชิดชู ยกย่องผู้ท าความดี ลงทัณฑ์ผู้ประพฤติผิด
วินัย เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน ผู้บริหารมีการเข้มงวดอบรมให้บุคลากรปิิบัติตามระเบียบวินัย ไม่ฝ่า
ฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายของบ้านเมือง ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมสาธารณกุศลอยู่ เสมอ 
เพ่ือประโยชน์สุขแก่บุคลากร  ผู้บริหารส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นอย่างเห็นคุณค่า ผู้บริหารจัดโครงการอบรมศีลธรรม และพัฒนาจิตใจ โดยการเชิญผู้น าทาง
ศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ผู้บริหารให้บริการแก่บุคลากรอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย
ความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือและมีน้ าใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารมีการเรียนรู้และปิิบัติ
สมาธิอย่างสม่ าเสมอ มีความ 

 ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  มีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง
โดยรวมอยู่ในระดับต่ า .057 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ  0.03 ซ่ึงปัจจัยหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  สามารถร่วมกันท านายการส่งเสริมจริยธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 0.03 และ
พบว่ามีรายด้านบางตัวของปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ บางตัวมี
ผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดระยองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผลการทดสอบสมมติฐานจึงยอมรับ H1 

ปิิเสธ H๐ เม่ือผลการทดสอบสมมติฐานสรุปว่ามีรายด้านบางตัวของปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการ

ส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ บางตัวมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัย หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา 
 ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
ได้แก่ ด้านสีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ (β=0.051) ด้านปัญญาภาวนา การเจริญ
ปัญญา พัฒนาปัญญา (β=0.018) ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต (β=0.004) ด้านกาย
ภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย (β=-0.002)   
 ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ พบว่า ไม่มี และ
สามารถอธิบายปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ หมายความว่า    
หากองค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองมีการส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม     
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ทั้ง 4 ด้านได้ดีเพียงใดจะท าให้การเสริมจริยธรรมมีคุณภาพขึ้นด้วย โดยปัจจัยการหลักพุทธธรรม   
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ ส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
๔.๖ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 การ ส่ง เสริม จริ ยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร อง ค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๓ 

 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผู้วิจัยสรุปผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ที่เก่ียวกับเนื้อหาและประเด็นของการวิจัยตามหัวข้อ
และวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม คือ หลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ทฤษฎี
การพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรม และหลักภาวนา ๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
มีดังนี้ 
 ๑. การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕  
พบว่า  
 การส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่นมีศรัทธาในการประกอบวิชาชีพในการท างานต้องมี
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และมีความมุ่งหวังของการท างานเป็นทีม   
เพ่ือเป็นกระบวนการของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยมีพระสงฆ์ที่ ให้ค าแนะน า ต่อบุคลากร     
ในรูปแบบเทศนาอบรม โดยฝ่ายท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงานและการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่
เป็นกิจกรรมชุมชน ศีล คือ ความประพฤติทางกายวาจาใจ ก็คือความประพฤติที่เรียบร้อยดีงามตาม
จรรยาบรรณ หรือวิชาชีพของผู้ปิิบัติงาน รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักความ
โปร่งใสในด้านศีล การปิิบัติหน้าที่ของผู้น าก็ดีหรือบุคลากรในองค์กรก็ดี จะต้องปิิบัติหน้าที่อย่าง
สุจริตไม่มีเง่ือนง า เปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะตรวจสอบรับฟังความคิดเห็น ค าวิพากษ์วิจารณ์
ตลอดเวลา มีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้ เม่ือมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมู ล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถได้ การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคน         
ในองค์กรปกครองท้องถิ่นกับประชาชนในพ้ืนที่ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อย่าง
ตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ความโปร่งใส่ในการท างานและสามารถติดตามผลการปิิบัติงานได้เป็นระยะ  
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พาหุสัจจะ ในเชิงวิชาการ ท าอย่างไรให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน มีความเข้าใจในวิชาชีพของตน เข้าใจว่าผู้วิจัยต้องการน าหลักธรรมมาเสริมสร้าง
บุคลากรเสริมสร้างให้ความรู้ความสามารถมีคุณธรรมในเชิงของ ทางกาย ทางจิต และทางปัญญา  
พาหุสัจจะเป็นมงคลอย่างหนึ่งที่น าความเจริญก้าวหน้ามาให้ผู้เป็นพหูสูต องค์ประกอบของพาหุสัจจะ 
๕ ประการได้แก่ ๑) เป็นผู้ได้ฟังมาก คือศึกษาเล่าเรียนได้สดับตรับฟังไว้มา ๒) ทรงจ าไว้ได้ คือ 
สามารถจดจ าหลักการ หรือสาระทรงจ าได้แม่นย า ๓) คล่องปาก คือท่องบ่นหรือใช้พูดอยู่ เสมอจน
แคล่วคล่อง ๔) ขึ้นใจ คือ ใส่ใจในพิจารณานึกถึงคิดจนแจ่มแจ้งในใจ และ ๕) แทงตลอดดีด้วยทิิฐิ 
คือ ขบคิดได้ด้วยทฤษฎี มีความเข้าใจลึกซ้ึงประจักษ์ด้วยปัญญาทั้งในแง่ความหมายและเหตุผล         
การส่งเสริมจริยธรรม จะต้องหม่ันเพียรพยายามในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้มาก ทั้งระบบการฟัง 
การคิด การสอบถาม จนไปถึงการจดบันทึกและหาข้อสรุป 

วิริยารัมภะ ในเชิงปิิบัติงาน ผู้น าองค์กรปกครองท้องถิ่นควรก าหนดวิธีการท างาน    
เพ่ือประโยชน์สูงสุดและก าหนดแนวนโยบายต่อบุคลากรในองค์กรที่ชัดเจนพร้อมทั้งมอบหมายงานให้
ตรงกับความสามรถกับบุคลากรขององค์กร รวมไปถึงค านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก โดยพิจารณาถึงผลดีผลเสีย ทางสังคม ภาระต่อประชาชน และใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและ
ตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองค์กรอิสระมีส่วนร่วม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในการใช้
ทรัพยากร 

ปัญญา โดยภาพรวม ผู้น าองค์กรปกครองท้องถิ่น จะต้องใช้หลักธรรมด้ านนี้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในระหว่างปิิบัติ หรือให้ค าแนะน าปรึกษาแก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือฝ่า
ฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตัวแปรที่ส าคัญที่สุด คือ บทบาทของผู้น าองค์กร ถ้าผู้น าหรือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริมจริยธรรมได้๒๕๒ ในเรื่องความชัดเจนในหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ที่เก่ียวกับการ
พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมต่อบุคลากร ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร๒๕๓ 
เพราะการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักธรรมเวสารัชชกรณธรรม ๕ 
สามารถน ามาปรับใช้ได้จริง ปัญหาคือ มีตัวหลักธรรม แต่ยังไม่มีกระบวนการที่แน่ชัดไปส่งเสริม ใน

                                                                 
 ๒๕๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ วีรพโล, ประธานพระสอนศีลธรรม จังหวัดระยอง,           
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๒๕๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นาวาอากาศโทหญิง ศรีพนา ศรีเช้ือ, หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองทัพอากาศ,  
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๒๐๗ 
 

เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น ผู้บริหาร ควรจะหากลไกหรือรูปแบบที่สามารถช่วยในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม๒๕๔ 
 สรุปว่า การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ มี
การน าให้ให้บุคลากรประกอบสัมมาชีพ การท างานต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ      
ในหน้าที่การงาน ท างานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา 
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความโปร่งใส่ในการท างาน และสามารถติดตามผลการ
ปิิบัติงานได้ ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตส านึกที่ ดี  
ซ่ือสัตย์ และควา มรับผิดชอบ ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถู กต้องเป็ นธรรมและถูกร ะเบียบ กฎหมา ย           
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานงาน มีคุณภาพ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ 
 ๒. ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรม พบว่า  

สิ่งที่แตกต่าง จากการบริหารรัฐส่วนท้องถิ่นกับส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นจะมีบุคลากรและ
งบประมาณเป็นของตนเอง และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ รวดเร็วและ
สามารถปรับ เปลี่ยนแผนหรือต้ังงบประมาณ ที่สามารถด าเนินการได้ทันที การส่งเสริมจริยธรรมใน
ประสบการณ์จะเห็นว่าบุคลากรจะยึดม่ันในระเบียบ ข้อบังคับซ่ึงค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคในการ
ท างานอย่างมาก เพราะว่าตัว กฎระเบียบกฎหมาย ของรัฐด าเนินงานแบบว่า คิดวันนี้  ให้ ท าปีหน้า  
แต่ว่าถ้ามองกฎระเบียบ กฎหมายเป็นเครื่องมือ แล้วใช้หลักรัฐศาสตร์บริหารงานราบรื่นเรียบร้อยขึ้น  
สิ่งที่อยากจะเพ่ิม คือการส่งเสริมการมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและประชาชน หรือว่าส่งเสริมจริยธรรม
การเอ้ืออาทร จากประสบการณ์ปัจจุบัน องค์กรจะมีกิจกรรม ส่งเสริ มจริยธรรมเช่นนิมนต์พระมา
เทศน์ ทุกวันพุธ สอนการท าสมาธิเพ่ือการลดความเครียดจากการท างานผลท่ีได้ บุคลากรในองค์กรมี
ความเมตตากับเพ่ือนร่วมงานและประชาชนผู้มาติดต่องาน๒๕๕กรอบแนวคิดของการวิจัยตัวทฤษฎีการ
พัฒนาทางสติปัญญา ควรจะเชื่อมโยงกับตัวแปรหลักธรรมทั้งสอง คือ เวส ารัชชกรณธรรม ๕ และ
ภาวนา ๔ เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านนี้๒๕๖ สอดคล้องกับประเด็นองค์ความรู้ 
นอกจากระเบียบกฎเกณฑ์พฤติกรรมที่ดีแล้ว การจะเกิดขึ้นมาได้ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง 

                                                                 
 ๒๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๒๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายมนัส นพรัตน์, ปลัดเทศบาลต าบลศาลายา ระดับ ๙, ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๐. 
 ๒๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าท่ีร้อยตรี เสน่ห์ สุพุทธี, หัวหน้าส าปลัดต าบลศาลายา, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๒๐๘ 
 

โดยเสริมว่าจะต้องมีโครงการ กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การอบรม ซ่ึงจะเป็นกิจกรรมที่
สอดคล้อง หลักการส่งเสริมจริยธรรม และเป็นการฝึกพัฒนาคนให้มีกระบวนการที่ดีต่อไป๒๕๗ 

ผู้น าองค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องเอาความรู้คู่คุณธรรม ความรู้ในที่นี้ ได้แก่ความรู้ใน
ทฤษฎี ซ่ึงเป็นความรู้ความหลักวิขาการต่างๆ หรือรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไร
เป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์ และอะไรไม่เป็นประโยชน์ เพ่ือน าไปสู่การปกครองคน ควร
จะผลักดันที่ตัวหัวหน้าองค์กรเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในองค์กร เพราะฉะนั้นควรจะส่งเสริมที่
หัวหน้าองค์กรเป็นหลักส าคัญ๒๕๘ จะต้องมีกระบวนการ มายืนยันผลลัพธ์ ให้ออกเป็นรูปธรรม๒๕๙ การ
ส่งเสริมให้ องศ์กรปกครองท้องถิ่น ตัวจักรที่ส าคัญคือหัวหน้าองค์กร  ถ้าผลักดันให้ออกเป็นกฎหมาย 
เช่น ผ่านการบวชอย่างน้อย ๑ เดือน เหมือนกับที่ชายไทยต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร         ซ่ึงอาจจะ
ท าให้เป็นรูปแบบที่เด่นชัดขึ้น๒๖๐ 

การพัฒนาของมนุษย์จะพัฒนาไปตามวุฒิภาวะโดยมีจริยธรรมที่ดีเป็นพ้ืนฐานและ
เป็นไปตามกรอบของกฎระเบียบหรือกฎหมายของสังคมนั้นๆเพ่ือควบคุมเสริมสร้างสร้างพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่ดีส่วนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ผู้น าองค์กรต้องผลักดันระดมความคิด
เพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนที่ โดยต้องมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ เป็นเครื่องอุดหนุน
ให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ดีที่สุด คือระเบียบวินัยของบุคลากร     
การต้ังอยู่บนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ศีล ๕ เป็นเครื่องมือ 

สรุปว่า การบริหารงานในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ประสิทธิภาพที่
รวดเร็ว สะดวก คล่องตัวกว่าหน่วยงานของส่วนกลาง เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร
จัดการเป็นของตัวเองและเข้าถึงปัญหาของประชาชนได้ง่าย ปัญหาที่ท าให้เกิดความล่าช้าของ
ส่วนกลางจะมาจากขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้น ดังนั้นองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถ
บริหารจัดการได้รวดเร็วถ้ามีการบริหารจัดการเป็นของตัวเอง ในส่วนด้านผู้น า องค์กรปกครองส่วน

                                                                 
 ๒๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ, ดร., ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๐. 
 ๒๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าท่ีร้อยตรี เสน่ห์ สุพุทธี, หัวหน้าส าปลัดต าบลศาลายา, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 

 ๒๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๐. 
 ๒๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายมนัส นพรัตน์, ปลัดเทศบาลต าบลศาลายา ระดับ ๙, ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๐. 
 



๒๐๙ 
 

ท้องถิ่นต้องมีความรู้ความสามรถควบคู่คุณธรรมประกอบไปด้วย และต้องท าตัวให้เป็นตัวอย่างแก่
บุคลากรในองค์กร โดยให้ผู้น าองค์กรเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนทั้งงานบริหาร และคุณธรรม 
จริยธรรม  
 ๓. การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาตามหลักภาวนา ๔ พบว่า  
 หาตัวเด่น ในการส่งเสริมพัฒนาคน ส่งเสริมด้านจริยธรรม ซ่ึงปัจจุบัน มีเป็นกฎหมายซ่ึง
บัง คับคนในอง ค์กรปกครองท้ องถิ่ นอยู่ แล้ วแต่ เรา จ ะเอาจ ริ ยธร รมตามพุทธศาสนาผ่ า น
กระบวนการพัฒนาคนโดยการอบรม การพัฒนา การให้การศึกษาจะเกิดสิ่งที่ เป็น output ออกเป็น
ภาวนา ๔ คือ พัฒนาทางด้านกาย พัฒนาทางด้านศีล พัฒนาทางด้านจิต พัฒนาทางด้านปัญญาจะได้
ครบองค์ความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยปรับองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดการพัฒน าตามหลักธรรม
ภาวนา ๔ ของคนใน องค์กรปกครองท้องถิ่น๒๖๑ องค์ความรู้ จะต้องสื่อให้ได้ว่าหลักธรรมภาวนา ๕ 
กับทฤษฎี จะบ่งบอกให้เห็นชัดได้อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมในด้านกิจกรรม ตาม
หลักพระพุทธศาสนา ยกตัวอย่างเช่น ในบางพ้ืนที่ ในองค์กรก็ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทั้งๆ ที่
หัวหน้าองค์กรนับถือศาสนาอ่ืน แต่ต้องท าตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ model ที่หัวหน้าองค์กร
คนเก่าได้วางไว้หรือตามนโยบายขององค์กรจะสื่อให้เห็นว่า พระสงฆ์ จะมีบทบาทต่อการส่งเสริม
จริยธรรมต่อองค์กรด้านนั้นได้อย่างไร๒๖๒ ในส่วนหลักภาวนา ๔ จะเน้นที่ เป็นตัวบุคคล ต้องกระจาย
หลักพุทธธรรมหัวข้อใหญ่ๆ มาสู่หลักพุทธธรรมหัวข้อย่อยๆ ให้ได้๒๖๓ กรอบแนวคิดการพัฒนา
บุคลากรยังขาด output โดยมองว่าหลักธรรมภาวนา ๔ ท าให้เกิดผล จะเอาความรู้ที่ได้พัฒนาตนเอง
ตามหลักภาวนา ๔ และการพัฒนา ที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกระบวนการอย่างน้อย ๓ ประเด็นคือการให้
การศึกษา การอบรมและการพัฒนาเฉพาะด้าน๒๖๔ในด้านการพัฒนาทางด้านจิตโดยการใช้การท า
สมาธิเป็นประจ า อย่างน้อยสัปดาห์ล่ะหนึ่งครั้ง ครั้งล่ะ ๑๐-๒๐ นาที ก่อนการท างาน เพ่ือลดความ
ตรึงเครียดในการท างาน และยังส่งเสริมสุขภาพจิตต่อบุคลากรขององค์กร ในด้านการพัฒนากายใน

                                                                 
 ๒๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๐. 
 ๒๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๒๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นาวาอากาศโทหญิง ศรีพนา ศรีเช้ือ, หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองทัพอากาศ,  
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๒๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโ , ดร., ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๐. 



๒๑๐ 
 

ด้านกายภาวนาซ่ึงปัจจุบัน ทุกองค์กร ทุกภาคส่วนได้สนองนโยบายรัฐบาลโดยให้ข้าราชการ บุคลากร
ในแต่ล่ ะหน่วยงานออกก าลังกายทุกวั นพุธ เพ่ือเสริมสร้างสุ ขภาพทางร่า งกายและส่ งเสริ ม
สุขภาพจิต๒๖๕ 
 สรุปว่า  การพัฒนาคนเพ่ือส่งเสริมจริยธรรม ผู้น าและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลหรือตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ ในบางพ้ืนผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็ยังมีการส่งเสริมจริยธรรมและกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพราะถือเอาตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ วาง 
model ไว ้  ในด้านการพัฒนาตัวบุคลากรเน้นการพัฒนาตามหลักภาวนา ๔ ควบคู่กับการท างาน
ร่วมกันกับผู้ร่วมงานและประชาชนผู้มาติดต่องาน ยกตัวอย่างเช่น การท าสมาธิก่อนเริ่มงานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการท างานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
 

๔.๗ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้วิจัยเรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

 ผู้วิจัยต้องการที่จะส ารวจหาการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ที่ดีจึงใช้ วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods 
Research)ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ เชี่ยวชาญ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน ๑๙ รูปหรือคน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
จ านวน ๓๖๑ ชุด ที่ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการใช้วิธีการเชิงผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) และเทคนิคการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แล้วน าเสนอ
เป็นแบบพรรณนา ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่เป็น รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  ตามหลักภาวนา ๔        
ดังปรากิในแผนภาพ ๔.๓ ต่อไปนี้ 

                                                                 
 ๒๖๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายมนัส นพรัตน์, ปลัดเทศบาลต าบลศาลายา ระดับ ๙, ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๐. 



๒๑๑ 
 

การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 

 
 

 

 

ทฤษฎีการพัฒนาทางสติปัญญา 

๑. ระดับกฎเกณฑ์ก่อนสังคม 
- มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีระเบียบวินัยตั้งอยู่

บนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
- มีการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ บุคลากร เพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพของงาน 
 

 

ภาวนา ๔ 

- มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรม และมีการออก าลังกาย  
  การด ารงชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ 
- มีการจัดสวนสาธารณะให้บุคลากรมีการออกก าลังกาย  
  เพื่อพลานามัยท่ีสมบูรณ์ 

 
 

เวสารัชชกรณธรรม ๕ 

- บุคลากรยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับ 
- มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมและสนับสนุน 
  หรือปลุกความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร 

 
 - มีการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศีลธรรม

อันดีงาม  
- มีการด าเนินการตามแนวทางท่ีใ ห้ปฏิบัติตนต่อ เพื่อน

ร่วมงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่คณะ   
 

 - มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้มากขึ้นในหน้าท่ีท่ีต้องใช้
คุณธรรมจริยธรรม 

- มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นอย่างรอบรู้เข้าใจซึง้ในเหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้
หลักจริยธรรม   

 
 - มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ในการ

ด าเนินงาน  
- มีความเพียรพยายามพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่า ง

ต่อเน่ือง 

 

 
- มีการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ในการ

ปิิบัติงาน 
- มีการจัดให้มีการตรวจสอบความคุ้มค่าในการปิิบัติงาน

และประเมินความคุ้มค่าทรัพยากร 

 

 

๒. ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 
- มีการปลุกจิตส านึกต่อต้านการทุจรติ โดยยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงาน

และองค์กรอื่นๆ  
 
 

 
 

๓. ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ 
- บุคลากรยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการป้อนกลับของความสัมพันธ์

การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันท่ีท าให้มีการต่อยอดการท างาน
จากของเดิมไปสู่สิ่งใหม่ 

 

- มีการน าบุคลากรเข้าวัดฟังธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- มีการจัดให้มีการอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
  เพื่อส่งเสริมให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 

 
 
- มีการอบรมกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท างาน 
- มีการจัดให้มีการอบรมผู้น าท างศาสนาที่ สอนตามศาสนาห รือ

ความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 

 

 
- มีการส่งเสริมการเรียนรู้ท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางสติปัญญา 

- มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการสร้างอง ค์ความรู้ด้าน
จริยธรรม 

 

 
รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ตามหลักภาวนา ๔ 

แผนภาพท่ี ๔.๓ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

เวสารัชชกรณธรรม ๕ 

- บุคลากรยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับ 
- มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมและสนับสนุน 
  หรือปลุกความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร 

 
 
- มีการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศีลธรรม

อันดีงาม  
- มีการด าเนินการตามแนวทางท่ีใ ห้ปฏิบัติตนต่อ เพื่อน

ร่วมงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่คณะ   
 

 - มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้มากขึ้นในหน้าท่ีท่ีต้องใช้
คุณธรรมจริยธรรม 

- มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการเสนอความ
คิดเห็นอย่างรอบรู้เข้าใจซึง้ในเหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้
หลักจริยธรรม   

 
 

- บุคลากรยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับ 
- มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมและสนับสนุน 
  หรือปลุกความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร 

 
 

ทฤษฎีการพัฒนาทางสติปัญญา 

๑. ระดับกฎเกณฑ์ก่อนสังคม 
- มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีระเบียบวินัยตั้งอยู่

บนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
- มีการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ บุคลากร เพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพของงาน 
 

 

- มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินงาน  

- มีความเพียรพยายามพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่า ง
ต่อเน่ือง 

 

 
ด้านปัญญา รู้รอบ และรู้ชัดเจนในส่ิงที่ควรรู้ 

- มีการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปิิบัติงาน 
- มีการจัดให้มีการตรวจสอบ ความคุ้มค่าในการป ิิบั ติง านและ

ประเมินความคุ้มค่าทรัพยากร 

 

 

- มีการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศีลธรรม
อันดีงาม  

- มีการด าเนินการตามแนวทางท่ีใ ห้ปฏิบัติตนต่อ เพื่อน
ร่วมงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่คณะ   

 

 - มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้มากขึ้นในหน้าท่ีท่ีต้องใช้
คุณธรรมจริยธรรม 

- มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นอย่างรอบรู้เข้าใจซึง้ในเหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้
หลักจริยธรรม   

 
 

- บุคลากรยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับ 
- มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมและสนับสนุน 
  หรือปลุกความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร 

 
 

รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 

๑. รณรงค์การรักษาระเบียบวินัย ๒.  การสร้างจิตส านึกตามแนวพุทธเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   
๓.  สร้างเครือข่ายส่งเสริมด้านจริยธรรม ๔.  กระบวนการฝึกอบรมให้เกิดปัญญาในการส่งเสริมจริยธรรม 

ภาวนา ๔ 

ด ้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย 
- มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรม และมีการออก าลังกาย การด ารงชวีิตอย่าง

ถูกสุขลักษณะ 
- มีการจัดสวนสาธารณะให้บุคลากรมกีารออกก าลังกาย เพ่ือพลานามัยท่ี

สมบูรณ์ 
 

 

๒. ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 
- มีการปลุกจิตส านึกต่อต้านการทุจรติ โดยยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงาน

และองค์กรอื่นๆ  
 
 

 
 

๓. ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ 
- บุคลากรยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการป้อนกลับของความสัมพันธ์

การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันท่ีท าให้มีการต่อยอดการท างาน
จากของเดิมไปสู่สิ่งใหม่ 

 

ด้านสีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ 
- มีการน าบุคลากรเข้าวัดฟังธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต 
- มีการจัดให้มีการอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
  เพื่อส่งเสริมให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 

 
 ด ้านจิตภาวนา การเจริญจิต  พัฒนาจิต  
- มีการอบรมกรรมฐานเพ่ือให้จิตสงบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
- มีการจัดให้มีการอบรมผู้น าทางศาสนาท่ีสอนตามศาสนาหรือความเชื่อท่ี

มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
 

 
ด้านปัญญา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา 

- มีการส่งเสริมการเรียนรู้ท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางสติปัญญา 

- มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการสร้างอง ค์ความรู้ด้าน
จริยธรรม 

 
 

ทฤษฎีการพัฒนาทางสติปัญญา 

๑. ระดับกฎเกณฑ์ก่อนสังคม 
- มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีระเบียบวินัยตั้งอ ยู่

บนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
- มีการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ บุคลากร เพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพของงาน 
 

 

ด้านวิริยารัมภะ เพ ียรท าก ิจอยู่อย่างจริงจัง 

- มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเ นินงาน  
- มีความเพียรพยายามพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่ างต่อเน่ือง 

 

 

ด้านศ ีล มีความประพฤติด ีงาม 
- มีการจัดโครงการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีศีลธรรมอันดีงาม  
- มีการด าเนินการตามแนวทางท่ีให้ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนร่วมงานโดยไม่สร้าง

ความเดือดร้อนให้แก่หมู่คณะ   
 

 
ด ้านพาหุสัจจะ ได ้สด ับหรือศึกษามาก 

- มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้มากขึ้นในหน้าท่ีท่ีต้องใช้คุณ ธรรม
จริยธรรม 

- มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้
เข้าใจซึ้งในเหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้หลักจริยธรรม   

 
 

ด้านศรัทธา เช่ือสิ่งที่ควรเช่ือ 
- บุคลากรยึดม่ันในระเบียบข้อบังคับ 
- มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมความเ ชื่ อ ม่ันในการป ฏิบั ติ

หน้าที่ให้กับบุคลากร 
 

 



๒๐๒ 

 

 จากแผนภาพที่ ๔.๓ ผู้ วิจั ยไ ด้เ ก็บข้อ มูลด้วยกา รสั มภาษณ์เชิ งลึ ก และการแจก
แบบสอบถาม จากบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ซ่ึงสามารถน ามาสังเคราะห์
เป็นองค์ความรู้ ที่เป็นรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ๔ ประการ ประกอบด้วย 

 ๑. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์การรักษาระเบียบวินัย ข้อบังคับ มีการ
ด าเนินการทางวินัย ตัดสินใจด้วยเหตุและผล และมีจรรยาบรรณ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ
และระเบียบที่เก่ียวข้องและให้ความส าคัญกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ตลอดถึง มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานทางวินัย มาตรฐานการลงโทษ มี การจัดโครงการฝึกอบรม        
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีศีลธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพ่ือรักษากฎระเบียบวินัย 
โดยที่เม่ือมีการท าความดีให้ปรากิก็มีการยกย่องยึดถือหลักการและแนวทางปิิบัติ เพ่ือความถูกต้อง 
มีการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น และการรับฟังความคิดเห็นแก่กันและกัน  

 ๒. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสร้างจิตส านึกตามแนวพุทธเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ปลุกจิตส านึกเพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
การป้อนกลับของความสัมพันธ์การเชื่อมโยงซ่ึ งกัน และกันที่ท าให้มีการต่อยอดการท างานจาก
ของเดิมไปสู่สิ่งใหม่ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของ การเลือก
คนให้เหมาะสมกับงาน บุคลากรจะสามารถมีปัญญา ความรอบรู้แก้ปัญหาได้นั้นต้องเข้าใจนวัตกรรม
สมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ ไลน์ เครื่องมือสื่อสารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ข้างหน้า โดยอาศัยกิจกรรมที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ 
สามารถพัฒนาทักษะและทัศนคติ 

 ๓. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมจริยธรรม ให้กับ
บุคลากรและ เพ่ือนร่ วมงาน ในท้ องถิ่ นเป็นเครือข่าย ในการสร้า งองค์ความรู้ ด้ านจ ริยธรรม           
เพียรพยายามพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความ
เพียรพยายามในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ คุ้มค่ากับค่าตอบแทน และการปิิบัติ งาน ตลอดถึง 
ความคุ้มค่าด้านทรัพยากร จัดอบรมให้ความรู้ เพ่ิมเติมแก่บุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน  
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการสร้างองค์ความรู้ ด้านจริยธรรม  โดยด าเนินตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย ส าหรับผู้บริหาร สมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และวัฒนธรรมที่เป็นสากล การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของ การ
เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน 



๒๐๓ 

 

 ๔. กระบวนการฝึกอบรมให้เกิดปัญญาในการส่งเสริมจริยธรรม ด้วยการตระหนักรู้ เหตุผล 
รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้หลักจริยธรรม มีการน าบุคลากรเข้าวัดฟังธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการจัด
ให้มีการอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้คนประพฤติตนเป็นคนดี  มีการสอดส่อง
ดูแลทุกข์สุขของบุคลากร เพ่ือความสงบสุขของชุมชน และจัดให้มีการฝึกอบรมโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีการตัดสินใจด้วยเหตุและผล และบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจรรยาบรรณ และการปิิบัติเป็นสิ่งที่ เป็นปัจจัยให้บุคลากรสามารถมีความ
ศรัทธาเพ่ิมขึ้นในหน้าที่ต าแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ พัฒนาบุคลากรให้มีศีลธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยที่เม่ือมีการท าความดีให้ปรากิก็มีการยกย่ องยึดถือหลักการและแนวทาง
ปิิบัติเพ่ือความถูกต้อง มีการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นอย่างเห็น
คุณค่า มีการจัดอบรมศีลธรรมพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางสติปัญญา 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง "การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง" เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนา ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ระยอง และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยผู้วิจัยได้ท าการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการ
เก็บแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง ถ้าพบว่าแบบสอบถามบางชุดมีความ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้วิจัยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบเพ่ิมจนสมบูรณ์ และในกรณีที่ได้รั บ
แบบสอบถามกลับมาแล้ว ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องในการตอบแบบสอบถามภ ายหลัง ผู้วิจัยจะคัด
แบบสอบถามชุดนั้นออกไปและน าแบบสอบถามชุดใหม่ไปเก็บข้อมูลแทน หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยผู้วิจัยได้จัดล าดับการน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้
ดังนี้  
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ตอนท่ี ๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี ๑ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
ระยอง  
 การส่งเสริมการกล้าตัดสินใจและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจรรยาวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตน พนักงานปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด โดยค านึงถึงความถูกต้องเป็นหลัก ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องไม่ประพฤติ
ตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  การจัดท า
โครงการ คุณธรรมจริยธรรม เป็นประจ าทุกปี โดยจะเน้นให้ ฝึกภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี มีการ
จัดท าในสถานที่จริง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝึกสมาธิ มีสติในการท างาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนยอมรับการท างานขององค์กรสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของบุคลากร และด ารงตนเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติดี 

การจัดปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
เพ่ือให้ฝึกสมาธิ มีสติในการท างาน และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติดีแล้ว ต้องได้รับ

  



๒๐๕ 

การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลหรือพัฒนามีชื่อเสียงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อศีลธรรมอันดี
ของศาสนามีการจัดโครงการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม 
สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บริการส่งเสริม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ มีความต้ังใจในการท างาน งดเว้นความชั่ว โดยน าศีล ๕ 
มาประกอบ ในการใช้ชีวิตประจ าวัน และเพ่ือความส าเร็จของงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การให้บุคลากรตระหนักถึงอ านาจหน้าที่ และส านึกในความเป็นข้าราชการที่ดี  

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องส ารวม ระวังไม่
ประพฤติ ตนเป็นตัวแทนของฝ่ายการเมืองใด การเมืองหนึ่งฝ่ายใด และด ารงไว้ ซ่ึงความเป็นบุคลากร
ของรัฐส่วนภูมิภาค ปราศจากอคติอยู่ในศีลธรรมอันดี ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม กระท า ในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจิตส านึก ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เสมอภาค และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมอย่างเต็มก าลังความสามารถ มีความรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเข้าใจใน
ระบบงานประนีประนอม โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและของประชาชนในพ้ืนที่ รับผิดชอบ    
มุ่งถึงประโยชน์ เพ่ือให้เป็นที่ เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน จะต้องแสดงให้ปรากฏด้วยว่ าตนไม่มี
ผลประโยชน์เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ ไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งทั้งจักต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชนด้วยว่าตนปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัดครบถ้วน 

บุคลากรจะสามารถมีปัญญา ความรอบรู้แก้ปัญหาได้นั้นต้องเข้าใจนวัตกรรมสมัยใหม่ 
เช่น คอมพิวเตอร์ ไลน์ เครื่องมือสื่อสารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า 
โดยอาศัยกิจกรรมที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ สามารถ
พัฒนาทักษะและทัศนคติ  สิ่งส าคัญที่เป็นตัวแปรหลักน าไปสู่  ความรอบรู้ปัญญาดังกล่าว คือ 
การศึกษา เพราะปัญหาอ่ืนจากการท างาน เช่น ปัญหาส่วนตัว ที่มีผลบั่นทอนต่อจิตใจ สิ่งส าคัญก็คือ 
การส่งเสริมการให้โอกาส บุคลากร ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมก็จะจางลงไป  และที่ส า คัญ
ที่สุด ต้องมีการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร เม่ือเกิดปัญหาการท างาน ความสามัคคี ในองค์กรเป็นสิ่ง
ส าคัญเพราะ ความแตกแยกจากขั้วฝ่ายการเมืองผู้บริหารต้องส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ิมเติมจากที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
แผนด าเนินการอยู่ มีการตรวจสอบการท างาน เพ่ิมขึ้นจากปีละครั้งเป็นปีละสองครั้งเพ่ือความ
เคร่งครัดเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ และความโปร่งใสเป็นสิ่งส าคัญ ต้องแสดงรายงานการปฏิบัติงานให้
ประจักษ์ชัดในเรื่องการปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรมและคุณธรรม 
 



๒๐๖ 

 ตอนท่ี ๒ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี ๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
ระยอง 
 ๑) ระดับกฎเกณฑ์สังคม (Preconvention Level)    

 การจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานพัฒนาการของมนุษย์จะค่อยๆพัฒนาไป
ตามวัน เวลา เจริญขึ้นเรื่อยๆ ตามวุฒิภาวะ จริยธรรมเก่ายังจะมีรากแก้วฝังอยู่  และพัฒนาตาม
กาลเวลาที่มนุษย์มีวุฒิภาวะเพ่ิมขึ้น การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว      
ให้ถือว่า เป็นการกระท าผิดทางวินัย ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลคนในองค์กรที่ท าความดี ต้ังใจท างาน ถึงกลางปีหรือปลายปี มีการ
ประเมินจากผู้บังคับบัญชา พิจารณาขั้นเพ่ือความก้าวหน้า หากไม่ท าดี ประพฤติชั่ว ก็จะถูกสอยสวน
ลงโทษตามวินัยของข้าราชการ บริหารจัดการคนในองค์กร โดยให้อยู่ในกรอบ ระเบียบ ที่องค์กร
ก าหนดมีศรัทธาในองค์กร เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จ ให้งานมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชน 
มีความพอใจสูงสุด โดยได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กร การก ากับดูแลให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ กฎ และระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวินัยของข้าราชการ รวมทั้งให้ตระหนักถึงโทษของการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวินัย
ดังกล่าว 

จริยธรรมคุณธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของมนุษย์ บุคลากรท้องถิ่น ต้องยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ สิ่งที่ส าคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ชุมชนที่อยู่อาศัยของตน 
การประพฤติ ปฏิบัติต้องต้ังอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน คือ ความซ่ือสัตย์ สุจริต ทั้งผู้บริหารและ
พนักงานราชการ เพราะว่าหากท าผิดกฎระเบียบประพฤติชั่ว ก็จะถูกสอบสวนลงโทษตามวินัย
ข้าราชการ ดังนั้น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ในกรอบ คือ ระเบียบวินัย ทั้งเวลา
ปฏิบัติงานและ นอกเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน เป็นการสร้างกฎเกณฑ์ที่ ดีงาม 
ให้แก่คนรุ่นต่อไป   
             ๒. ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Level) 

๑) ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม  
 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ

ทราบถึงการเข้าถึงการบริการของหน่วยงานทุกๆด้านประชาชนได้รับการบริการที่ ดีและมีความ
ความสุขกายสบายใจเม่ือได้รับบริการที่ดีท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ 



๒๐๗ 

เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียมีกา รชมเชย ยกย่อง      
เม่ือพนักงานท างานส าเร็จ จนที่เป็นยอมรับของประชาชน 

บริหารจัดการส่งเสริม ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการจัดอบรม คุณธรรมจริยธรรม     
เป็นประจ าทุกปี โดยให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาติดต่อพอใจมากที่สุดการปลูกฝังในเรื่องจริยธรรมและวินัยดังกล่าว เพ่ือที่
หวังให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือบุคลากรเหล่ านั้นปฏิบัติ
ตามมากขึ้น ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะกลายเป็นส่วนน้อยในสังคมงาน และจะถูกมาตรการทางสังคมบังคับ
ให้กลับมาปฏิบัติตามจริยธรรมและวินัยสร้างอัตลักษณ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ ให้สังคมรับทราบ ก าหนด
แนวปฏิบัติ ให้สอดคล้อง กับจริยธรรม ตามกฎเกณฑ์สังคมให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ด าเนินงานตามแนว
กฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะมีความซ่ือสัตย์ สุจริต และรักสามัคคีกันการท าให้ชุมชนมีการพ่ึงพา
ตนเองมากขึ้น มีการรวมตัวกันท ากิจกรรมที่เป็นส่วนรวมอย่างเสียสละ 

 
 
๒) กฎและระเบียบ  
จัดท าค าสั่งของหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดข้า ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการ เมือง อ านวยความสะดวกและให้ บริการ แก่ประชาชนตามหลั ก           
ธรรมาภิบาล เช่น การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การยึ ดม่ัน
ในคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตส านึกที่ ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การยืนหยัดท าในสิ่ งถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีการก าหนด
ระเบียบ วินัย และยังถูกตรวจสอบจากประชาชนภายนอกองค์กร เพ่ือให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่
ถูกต้องบริหารจัดการ ให้หน่วยงานด าเนินการ เรื่องก าชับให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง 

การปลูกฝังให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงอ านาจ และหน้าที่ของ
ตนในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งของราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงอ านาจและหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย
ที่ให้อ านาจ ทั้งนี้เพ่ือผลลัพธ์สุดท้ายคือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่มีขั้นตอน ชัดเจนในการ
ลงโทษ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันให้เจ้าหน้าที่ทุกคนด าเนินงานตามแนวกฎหมาย
บ้านเมือง โดยเฉพาะมีความซ่ือสัตย์ สุจริต และรักสามัคคีกัน 



๒๐๘ 

ยึดถือหลักของศีล ๕ และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนแต่ละชุมชน  และให้
เกียรติซ่ึงกันละกันการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของหน่วยงาน จะท าให้การบริหารงาน เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิผลสูงสุดหน่วยงานมีกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
กรม กอง และกระทรวง ให้บุคลากร เพลงปฏิบัติตามระเบี ยบ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
สม่ าเสมอ 

๓. ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารญาณ (ระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม Post 
conventional Level) มี ๒ ประเด็น ประกอบด้วย 

๑) สัญญาสังคม หรือหลักการท าตามค ามั่นสัญญา  
ให้บุคลากรปฏิบัติตนในการรับใช้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ ดุจดังญาติ พ่ีน้อง

ของตนเองโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกันท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  
โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง          
ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ เทศบาลมีจริยธรรมของแผนกงานอาชีพด้านต่างๆ   
ซ่ึงเป็นที่สังคมยอมรับ เป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติ โดยพิจารณาจากประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญบริหาร
จัดการ โดยให้บุคลากรมีเหตุผล ในการเลือกกระท า หรือมีการตัดสินใจ ที่จะกระท าโดยใช้ ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของคนหมู่มาก และประชาชนการปลูกฝังให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ตระหนักถึงอ านาจและหน้าที่ท่ีตนมี ว่าต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่มีผลต่อคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะว่าค าว่า จริยธรรม ผู้วิจัยพิจารณาว่า หมายถึง การประพฤติธรรมที่ควร
ประพฤติ คือ ความดีงาม ทางกาย วาจา ใจ และคุณธรรม คือ หน้าที่ความรับผิดขอบที่ตนเองต้องมี 
เวลาด ารงสถานภาพต่างๆ กัน คือ ความเป็นตัวแทนที่ต้องคอยรับใช้ประชาชน 

๒) หลักการจริยธรรมสากล  
มีการด าเนินงานด้านปฏิบัติตนต่อหน่วยงานและประชาชนด้วยหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมของหน่วยงานเป็นหลักสากลข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดเทศบาลด าเนินการตรวจสอบพนักงานด้วยความเสมอภาคและความยุติธรรม
ต่อพนักงานทุกคนบริหารจัดการ โดยใช้หลักจริยธรรมสากล ๔ อย่าง คือ ความสุข ความเต็ม     
หน้าที่บริสุทธ์ิ และความรักที่เป็นสากล น ามาประยุกต์ ปรับบริการ เพ่ือให้องค์กรน่าอยู่  เจ้าหน้าที่
ท างานอย่างมีความสุข มีการส่งเสริมให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดม่ันในค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนา โดยส่งเสริมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา 



๒๐๙ 

 

ตอนท่ี ๓ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี ๓ รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 

๑. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ตามหลักกายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย พบว่า  

มีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้ มีบุคลิกภาพดี แต่งกาย
สะอาด สง่าผ่าเผย และเป็นผู้มีเกียรติให้ประชาชนหรือผู้คนพบเห็นเชื่อถือและไว้วางใจได้อย่างดี  
มีการจัดโครงการนั่งสมาธิ ในกรณีวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่นวั นเข้าพรรษา และรับนโยบาย     
จากจังหวัด ส่งเสริมให้พนักงาน ออกก าลังกายทุกวันพุธ เพ่ือเสริมสร้างทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้
แข็งแรง และส่งพนักงานเข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสภาวะผู้น า เจ้าหน้าที่จะต้องมี
ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกให้ปรากฏเห็นได้ภายนอกอย่างชั ดเจน เช่น ลักษณะการแต่งกาย
สะอาด สง่าผ่าเผย รูปร่าง หน้าตา สีหน้า กริยาท่าทาง ค าพูด น้ าเสียง ที่ปรากฏแก่ผู้พบเห็น เป็นสิ่ง
แสดงถึงบุคลิกภาพที่น่านิยม เลื่อมใส ศรัทธา ความจริงบุคลิกภาพไม่ได้หมายถึงเพียงรูปร่าง หน้าตา 
ท่าทางภายนอกเท่านั้น จะท าให้ประชาชนที่พบเห็ นศรัทธาด้วย มีการก าหนดเรื่องการแต่งกาย     
หากเป็นเครื่องแบบฟอร์ม ได้จะดูเรียบร้อยและประหยัด ทุกคนต้องดูแลเรื่อง ผม ผ้า หน้า ค้ิว        
ให้เรียบร้อย มีการจัดอบรมเรื่องการแต่งหน้าให้สุภาพสตรีด้วยมีการอบรม หารือ ให้กับเจ้าหน้าที่     
มีการแต่งกายที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด อย่างสม่ าเสมอ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรมบุคลิกภาพแต่งกายตามระเบียบราชการและธรรมเนียมองค์กรเหมือนกัน ครูเข้าแถวพร้อม
นักเรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

 มีการอบรมปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักเก็บออม ท าบัญชี
ครัวเรือน ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มท าอาชีพเสริม ได้มอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการ จัดท า
อยู่สม่ าเสมอ การมองบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ให้สังคมงานเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน 
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดีการอบรมความรู้จากบุคลากรภายนอก 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองที่เป็นตัวอย่างในด้านการ
จัดการปัญหาสุขภาพ และมีหน่วยแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมระดับต าบล ซ่ึงองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้การสนับสนุน มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองที่เป็นตัวอย่างในด้านการจัดการปัญหาด้าน
สุขภาพและมีหน่วยแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมระดับต าบล ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบล ให้การ
สนับสนุนอยู่ประจ ารายการตรวจสุขภาพประจ าปี จะน านายแพทย์มาให้ความรู้ด้านสุขภาพ และเสริม
การจัดกิจกรรมออกก าลังกายทุกๆ วันพุธในแต่ละสัปดาห์ 

 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่และการครองตนในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็นการยึดม่ันในกฎระเบียบวินัย จริยธรรม 



๒๑๐ 

ค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดี เป็นสิ่งที่ต้องกระท าส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้
มีความรู้เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์หลักธรรมมาพัฒนาตนเอง พร้อม
ประชาสัมพันธ์และเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างาน  ยึดม่ันคุณธรรมจริยธรรมอันดี
งามส่งเสริมให้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบมีบทลงโทษ ผู้ฝ่าฝืน และมีการประกาศ เกียรติคุณ แก่ผู้ท า ดี 
เป็นตัวอย่าง สมควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับองค์กรอ่ืนๆ ด้านศาสนา และวัฒนธรรมให้ยิ่งๆ 
ขึ้นไป โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จั ดกิจกรรมที่ มุ่งเน้นภารกิจทั้ง ๓ ด้าน คือ     
ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต รู้ จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด มีการยึดม่ันใน
กฎระเบียบวินัยจริยธรรม ค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีงามขององค์กร   

๒. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ใ นจังหวัดระยอง ตามหลักสีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความ
ประพฤติ พบว่า                 

การจัดให้มีการฝึกอบรมโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
และปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานได้อย่างมีเหตุมีผลน าหลักโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ยอมรับให้เป็นต้นแบบการด าเนินชีวิตการปฏิบัติงานที่เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
เชื่อถือได้มีการอบรมการท างานอย่างไรให้มีความสุข เป็นเรื่องการท างานที่ไม่อิจฉาริษยากันและกัน   
มีความเมตตา เก้ือกูลกันและกันในโครงการที่จัดท า ได้มีการฝึกสมาธิ ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ใน
การท างาน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร การจัดค่ายจริยธรรม บรรจุการปฏิบัติธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาดูงานการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่นโรงเรียนวิถี
พุทธ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม เช่น การสอนธรรม
ศึกษามีการน าข้าราชการที่เก่ียวข้องเข้าวัดฟังธรรม และเข้าค่ายคุณธรรม และส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเข้าค่ายปฏิบัติมีการน าข้าราชการที่เก่ียวข้องเข้าวัดฟังธรรม เข้าค่ายคุณธรรม  และส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 

 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม 
และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ ติดต่อราชการ  ประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ส่งเสริมในการ
รับรู้และเข้าถึงข่าวสาร สร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  มีแผนการ



๒๑๑ 

ปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการมีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตเพ่ือพัฒนากลไกในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการตรวจสอบถ่วงดุจการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการเป็นบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

๓. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ตามหลักจิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต 

ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมศีลธรรมให้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจ โดยการ
เชิญผู้น าทางศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้  แก่บุคลากรได้รับรู้รับทราบเพ่ือน า ไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นิมนต์พระอาจารย์ มาให้ความรู้แก่พนักงาน อบรมคุณธรรม
จริยธรรม และการพัฒนาจิตใจ เพ่ือน าไปใช้ ในการปฏิบัติงาน และใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีการให้
พนักงาน นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ข้าราชการต้องเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 

ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้บุคลากรอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือและมีน้ าใจ และส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วา งใจ แก่ประชาชนการบริหา รจัดการ  จะน าความเมตตา ความเป็น ธรรม ใช้กับทุกคน 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยน าหลักธรรมมาประกอบ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน เพ่ือให้ทุกคนมี
ความสุข และองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น าท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา การ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพเพ่ือความเป็นเลิศในด้านการบริหารงาน  การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ให้กระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการ
กระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ เม่ือปรากฏกรณีมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว        
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที  ต้องมีการพัฒนาแบบบริหารการจัดการ จัดท า คู่มือ
ปฏิบัติงาน คู่มือการบริการ การปฏิบัติงานก าหนดมาตรฐานของข้าราชการ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจและ



๒๑๒ 

การแสวงหาผลประโยชน์ จัดท าคูมือจริยธรรมเป็นไปตามเจตนารมณ์และกฎหมาย ในการบริการ จะ
เน้นใช้ผู้บริการท้องถิ่น ผู้บริการราชการ เป็นตัวอย่าง ในการปฏิบัติที่ ดี เป็นแบบอย่าง เพ่ือน าไป
ปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงาน ส่งเสริม ยกย่องคนดี และใช้หลักคุณธรรมในการพิจารณา
ความดีความชอบ ต้องมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร  อันส่งผลให้เกิด
ความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ จัดระบบบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมตามจุดเน้น ให้ผู้บริหาร มีความสามารถในการบริหารงาน
ทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นแบบอย่างได้ จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ใน
หลักพุทธธรรม เพ่ือน าหลักธรรมให้บุคลากรน าไปประพฤติปฏิบัติในการครองตนครองงาน 

๔. การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง ตามหลักปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา  

มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมที่เป็นสากลสามารถถือปฏิบัติได้ มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นประจ าทุกปี 
เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น ศึกษา เรียนรู้  สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟู        
เพ่ือธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายของ
วัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม 
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ สร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรม และต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน 
สังคมและประเทศ ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นและขยันม่ันเพียรมากขึ้น การปฏิบัติงานผิดพล าด
น้อยลง ผลผลิตของงานเพ่ิมขึ้นประหยัดขึ้น หรือลดค่าใช้จ่าย ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานน้อยลง
หรือหมดสิ้นไป มีการริเริ่มคิดค้นเทคนิควิธีการทางานใหม่ๆ ที่ได้ผล ปรับปรุงระบบการให้บริการแก่
ประชาชนให้ดีขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพมีการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของเทศ บาล ซ่ึงใน
เทศบาลมีประเพณีเก่าแก่ จัดแห่พระรอบเมืองการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดงานต่างๆ ในท้องถิ่นต้องมีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเผยแพร่ในสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในกิจกรรม
ของท้องถิ่น 

การจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นอกจากต้อง
พ่ึงพาเทคโนโลยี และความรู้ทางด้านข่าวสารอีกประการที่ส าคัญนั้นก็ คือ การฟังจากการเสนอความ
คิดเห็น เวลาร่วมประชุม การสานเสวนา เปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็นของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญ 
ความรู้ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ การไม่หยุดการพัฒนาตนเองก็เป็นสิ่งที่ส า คัญ 
ปัญญาที่เกิดจากทักษะการท างานก็เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นกัน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนา
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยป้องกันมิให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัย
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แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย พนักงานส่วนต าบลต้องรักษา
ชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท า
การใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว พนักงานส่วนต าบลต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระท า
การหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนพนักงานส่วนต าบลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่าง ใด
ที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนต าบลด้วยกัน
และผู้ร่วมปฏิบัติราชการได้น าหลักพุทธธรรม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะ
น าพาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ปลุกจิตส านึกให้รักงา นรักหน้าที่มากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน มีการท างานเป็นทีม มอบหมายงานที่เหมาะสมแต่ล่ะทีม กระจายอ านาจในการ
ท างาน 

  ๕.๒ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๑. ผลการวิจัยเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณ
ธรรม ๕ ประการ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก
เวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้า โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(X =3.839) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก 4 ด้านและความ
คิดเห็นปานกลาง 1 ด้าน สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือ
ศึกษามาก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.087) อันดับสอง คือ ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.945)  อันดับสาม คือ ด้านศีล มีความประพฤติดีงาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.916) อันดับสี่  คือ ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง         
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.835) และอันดับห้า คือ ด้านปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจนในสิ่ง
ที่ควรรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.835) ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า 
  1)  ด้านศรัทธา เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตาม
หลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้า ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ โดยรวม 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.945) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง  ผู้บริหารมีการจัดโครงการปฏิบัติ
ธรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือปลุกความเชื่อม่ันให้กับบุคลากร  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
(X =4.169) อันดับสอง คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือพัฒนางาน
ให้บรรลุเป้าหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.058) อันดับสาม คือ ผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับรู้ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X =3.914) อันดับสี่ คือ ผู้บริหารอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามก าหนดเวลาโดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
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(X =3.809) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารกล้าตัดสินใจและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการ
จรรยาวิชาชีพและจริยธรรม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.776) ตามล าดับ  
   2) ด้านศีล มีความประพฤติดีงาม 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตาม
หลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้าด้านศีล มีความประพฤติดีงาม โดยรวม 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.916)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง  ผู้บริหารมีแนวทางให้ปฏิบัติตนต่อ
เพ่ือนร่วมงาน โดยไ ม่สร้า งความเดือดร้อนให้แ ก่ห มู่คณะ   มีความคิด เห็ นอยู่ใ นร ะดับมา ก             
(X = 4.094) อันดับสอง คือ  ผู้บริหารมีความประพฤติถูกต้องดีงามไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นต่ออ านาจ
หน้าที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.925)  อันดับสาม คือ ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององค์กรอย่างเคร่งครัด มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ( X = 3.859) อันดับสี่  คือ ผู้บริหารยึด
หลักเหตุผล ต้ังอยู่ใ นความดี มีความโปร่งใสและเที่ยงธร รม มีความคิด เห็นอยู่ใน ระดับมา ก          
(X = 3.856) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การ
ท างานอย่างเต็มที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.848)  ตามล าดับ  
   3) ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตาม
หลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้า ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก
โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.087)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้เข้าใจซ้ึงในเหตุผล รู้ คิด รู้วินิจฉัย และรู้หลักจริยธรรม    
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (X =ฃ4.141) อันดับสอง คือ  ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้  เข้าใจลึกซ้ึงในเหตุผล รู้ คิด รู้วินิจฉัย และรู้ที่จะบริหาร
จัดการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.139) อันดับสาม คือ ผู้บริหารจัดให้มีสถานที่และ
โอกาสแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในทุกๆ ด้าน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก     
(X = 4.108) อันดับสี่ คือ ผู้บริหารมีการให้บุคลากรเข้าร่วมฟังการประชุม สัมมนา และมีการจด
บันทึกที่มีการเสนอแนะ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.064) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารมี
การส่งเสริมให้ใช้หลักเหตุผลโดยการพิจารณาในการศึกษาและการปฏิบัติหน้า ที่ ของตน  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.983)  ตามล าดับ 
   4)  ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตาม
หลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้า ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง 
โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.835) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารมีความเพียรพยายาม
พัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.019)  อันดับ
สอง คือ  ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าความเพียรพยายามในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ คุ้มค่า
กับค่าตอบแทน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.967)  อันดับสาม คือ ผู้บริหารมีความ
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ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณชน เป็นที่ ต้ัง มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.834) อันดับสี่  คือ ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริการที่เน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.718) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารมีระบบให้
บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และหน้าที่ ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.637 ) ตามล าดับ 
   5) ด้านปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจนในส่ิงท่ีควรรู้ 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมหลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตาม
หลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ ประการคือ ธรรมท าความกล้า ปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้  
โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.411)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ระดับปานกลาง 3  ข้อ สามารถ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ 
อันดับหนึ่ง ผู้บริหารจัดให้มีการตรวจสอบความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน และประเมินความคุ้มค่าทรัพยากร     
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (X =3.864)  อันดับสอง คือ  ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ปัญหาอย่าง
รอบคอบ และใช้ประสบการณ์ ความรู้ เทคนิควิธีที่ทันสมัยเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่ ซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.535)  อันดับสาม คือ ผู้บริหารมีนโยบายจัดท า
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้         
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.360) อันดับสี่  คือ ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการท างาน     
โดยเปิดรับข้อมูล มุมมอง ความคิดเห็นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.285) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารให้
ท้องถิ่นเป็ นเครือข่ ายในกา รสร้างองค์ความรู้ ด้านจริ ยธรรม  มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมา ก              
(X =3.008) ตามล าดับ 
  ๒. ผลการวิจัยเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้นโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.821)  เรียงจากมาก
ไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(X = 3.955) อันดับสอง คือ ด้านปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา  มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.822) อันดับสาม คือ  ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต  มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.760) อันดับสี่ คือ ด้านสีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ  มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๘๗) ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   
  ๑)  ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้น ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย
โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.955)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถ เรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง  ผู้บริหารจั ด
สวนสาธารณะให้บุคลากรมีการออกก าลังกายเพ่ือพลานามัยที่สมบูรณ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(X =4.008) อันดับสอง คือ ผู้บริหารร่วมพัฒนาและช่วยเหลือบุคลากรทุกเรื่องที่ร้องขอ  มีความ
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คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.981) อันดับสาม คือ ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมให้ทุกคนเป็นผู้ มี
บุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด สง่าผ่าเผย และเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(X = 3.958) อันดับสี่ คือ ผู้บริหารมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ   
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.956) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.873)  ตามล าดับ 
  ๒)  ด้านสีลภาวนา การเจริญศีลพัฒนาความประพฤติ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้น ด้านศีลภาวนา การเจริญศีลพัฒนาความ
ประพฤติ โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.746) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง  ผู้บริหาร
จัดให้มีการอบรมผู้น าทางศาสนาที่สอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่ มุ่ งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี       
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.928) อันดับสอง คือ  ผู้บริหารมีการสอดส่องดูแลทุกข์สุขของ
บุคลากรเพ่ือความสงบสุขของชุมชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.878)  อันดับสาม คือ 
ผู้บริหารจัดให้มีการฝึกอบรมโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.845) อันดับสี่  คือ ผู้บริหารเชิดชู ยกย่องผู้ท าความดี ลงทัณฑ์ผู้
ประพฤติผิดวินัย เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.956) และอันดับ
ห้า คือ ผู้บริหารมีการเข้มงวดอบรมให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัย ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ 
และกฎหมายของบ้านเมือง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =3.249)  ตามล าดับ 
  ๓)  ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้น ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต  
โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.760) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง  ผู้บริหารจัดให้มี
กิจกรรมสาธารณกุศลอยู่ เสมอ เ พ่ือประโยชน์สุขแก่บุคลากร  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมา ก          
(X  = 3.900)  อันดับสอง คือ  ผู้บริหารส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นอย่างเห็นคุณค่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.803)  อันดับสาม คือ ผู้บริหารจัด
โครงการอบรมศีลธรรม และพัฒนาจิตใจ โดยการเชิญผู้น าทางศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.784) อันดับสี่ คือ ผู้บริหารให้บริการแก่บุคลากรอย่างเต็ม
ก าลังความสา มารถด้วยควา มเป็นธรรม เ อ้ือเฟ้ือและมีน้ าใจ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมา ก         
(X = 3.720) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารมีการเรียนรู้และปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ าเสมอ  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.249) ตามล าดับ 
  ๔) ด้านปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม
จริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ ธรรมที่ท าให้เป็นให้มีขึ้น ด้านปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา 
พัฒนาปัญญาโดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.822) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหาร
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ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
(X = 4.025) อันดับสอง คือ ผู้บริหารจัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษา
วินัย ส าหรับผู้บริหาร สมาชิก อปท. และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก     
(X = 3.939) อันดับสาม คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เป็นสากล  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.803) อันดับสี่  คือ 
ผู้บริหารจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาท้องถิ่นและภาษาสากลที่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้  มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.701) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการเรียนรู้
ภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.640) 
ตามล าดับ 
  ๓.  ผลการวิจัยเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรม
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการ
ทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในจังหวัดระยอง 
โดยรวม พบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =๓.902)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า 
ทั้ง ๓ ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านระดับ
จริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.960) อันดับสอง ด้านระดับ
ก่อนเกณฑ์สังคม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (X  =3.908) อันดับสาม คือ ด้านระดับจริยธรรม
ตามหลักการด้วยวิจารณญาณมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  =3.838)  และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า  
  ๑) ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริ ยธรรมของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม โดยรวม พบว่า  มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  =3.908)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ทั้งข้อมีความคิดเห็น
ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารมีการจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ิมเติมแก่
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X  = 4.105) อันดับสอง คือ 
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรู้จริง และมีความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของสังคม   มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =4.011) อันดับสาม คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความรอบรู้อย่าง
ลึกซ้ึงในหลากหลายมิติที่ เก่ียวข้องกับการท างานในหน้าที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =
3.909) อันดับสี่ คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.828) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรน าเอาความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.801) 
และล าดับหก คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและทักษะที่ดีในการท างาน มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.795) ตามล าดับ  
  ๒)  ด้านระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองด้านระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม โดยรวม 
พบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  =3.960) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าทั้งข้อมีความ
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คิดเห็นในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย  คือ อันดับหนึ่ง ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้าง
เครือข่ายกับเพ่ือนร่วมงานกับองค์กรอ่ืนๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.039)  อันดับสอง 
คือ ผู้บริหารมีการประสานความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ เพ่ือความส าเร็จในการบริหารงาน  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.997) อันดับสาม คือ ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ ดี และมีเครือข่ายใน
การสร้างองค์ความรู้ ด้านจริยธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.975)  อันดับสี่  คือ 
ผู้บริหารส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความสัมพันธ์ท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะต่างๆ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.939) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารมีสมรรถภาพในการสร้า ง
ความสัมพันธ์กับทีมงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.914) และอับดับหก คือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาอย่างสม่ าเสมอ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X  =3.795) ตามล าดับ 
  ๓) ด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวั ดระยองด้านระดับจริยธรรมตามหลั กการด้วย
วิจารณญาณโดยรวม พบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.838) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้วพบว่าทั้งข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก 5 ด้านและความคิดเห็นปานกลาง เรียงจากมากไปหา
น้อย  คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการป้อนกลับของความสัมพันธ์การเชื่อมโยงซ่ึงกัน
และกันที่ท าให้มีการต่อยอดการท างานจากของเดิมไปสู่สิ่งใหม่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก        
( X  = 4.047) อันดับสอง คือ  ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชื่อม่ันในตน เอง และให้
ความส าคัญในคุณค่าและศักด์ิศรี ของตน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.928) อันดับสาม 
คือ ผู้บริหารยึดหลักความสัมพันธ์ท่ีดีที่จะน าไปสู่การสร้างประโยชน์ในการท างาน  มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( X  =3.920)  อันดับสี่  คือ ผู้บริหารมีความกล้า และความยืดหยุ่นในตัวในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และความสัมพันธ์กันอย่างสูง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.856)  และ
อันดับห้า คือ ผู้บริหารส่งเสริมการเรียนรู้การต่อยอดการท างานจากของเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ท าให้มีกา ร
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.820) และอับดับหก คือ 
ผู้บริหารมีความตระหนักรู้ในตนเองและมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับในองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.795) ตามล าดับ  
 ๔. ผลการวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง โดยรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.027) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย  
คือ อันดับหนึ่ง ผู้บริหารมีการมีการน าเอาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคน 
และบริหารงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =4.175) อันดับสอง คือ  ผู้บริหารส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เอ้ือให้บุคลากรมีมโนสุจริต คิดดี ท าดี มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X =4.136) อันดับสาม คือ ผู้บริหารมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อนโยบายที่ประกาศต่อสาธารณะ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.087) อันดับสี่ 



๒๑๙ 

คือ ผู้บริหารมีนโยบายการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมให้เป็นที่ประจักษ์  มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ( X =4.072) และอันดับห้า คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก             
(X =4.067) อันดับหก คือ ผู้บริหารจัดให้มีการส่งเสริมบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการพัฒนา
จริยธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.058 ) อันดับเจ็ด  
คือ ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีกับพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในชุมชน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.055) อันดับแปด คือ ผู้บริหารส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรเพ่ือเป็นแบบอย่างให้
บุคลากรได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.047 ) อันดับเก้า คือ  
ผู้บริหารส่งเสริมการสร้างจิตส านึก ค่านิยม ความซ่ือสัตย์สุจริต ให้บุคลากรประพฤติตนเป็นพลเมืองที่
ดีร่วมกันเพ่ือพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.033) อันดับสิบ คือ  
ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันในจริยธรรมและความไม่มีอคติอย่างเคร่งครัด  มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X =4.014) อันดับสิบเอ็ด คือ ผู้บริหารพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีวินัยและจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.945 ) อันดับสิบ
สอง คือ ผู้บริหารยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(X = 3.975) อันดับสิบสาม คือ  ผู้บริหารมีการน าเอาข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับ
จริยธรรมมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ ดีขึ้น  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมา ก      
( X = 4.055) อันดับสิบสี่  คือ ผู้บริหารมีการปกป้องคุ้มครองและมีเหตุผล  เชิงจริยธรรมต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =4.055) และอันดับสิบห้า คือ ผู้บริหารส่งเสริม
การพัฒนากลไกในการสร้างวินัย จริยธรรม และการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจขององค์กร  มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.175) ตามล าดับ  
 
๕.๒ อภิปรายผล 
  ๑) การส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณ
ธรรม ๕ ประการ คือ ธรรมท าความกล้า โดยรวม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เพราะส่วนใหญ่หลักเวสารัชชกรณธรรม มีการติดสินใจควรจะมาจากข้อมูลที่พร้อม สัญชาติ
ญาณที่ดี ความกล้า และความพยายามมุ่งม่ันจะจัดการกับปัญหาอย่างแท้จริง ซ่ึงความกล้าหาญในการ
ตัดสินใจนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีการกล่าวถึงพระธรรมที่ท าให้เกิดความกล้า
หาญ เพ่ือที่เราจะได้น าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดความกล้าหาญในการประกอบกิจการต่างๆ หรือ
ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เวสารัชชกรณธรรม คือ 
หลักธรรมที่ท าให้เกิดความกล้าหาญ ธรรมหมวดนี้จะท า ให้เกิดความกล้าหาญเพราะผู้ปฏิบัติ จะมี
ความรู้สึกเชื่อม่ันในคุณความดีของตนและมีปัญญาไตร่ตรองรู้ดีรู้ชั่ว ท าให้เกิดความภูมิใจไม่หวาดหวั่น
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรวาล สุขไมตรี1 ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้มีความเจริญขึ้นทั้งในเรื่องของ
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อในการพัฒนาตนเอง องค์การ 
สังคม ซ่ึงกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให้มนุษย์มีการพัฒนาตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ให้การศึกษา ให้การฝึกอบรมและให้การพัฒนา  อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาถึง
แรงจูงใจภายในตัวของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ ซ่ึงแรงจูงใจที่สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง มีอยู่  ๕ ประการ คือ  การศึกษา 
ครอบครัว การให้รางวัล ค่านิยม และความเชื่อทางศาสนา  แต่กระนั้นก็ตามสภาพแวดล้อมรอบตัว
ของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สื่อต่างๆ ก็มีผลอย่างมากต่อแรงจูงใจของ
นักศึกษาเช่นกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขัตติยา กรรณสูต2 ได้วิจัยเรื่อง “คุณธรรม
พฤติกรรมความซ่ือสัตย์ของคนไทย” ผลการวิจัย พบว่า การเป็นคนดีที่ ซ่ือสัตย์ได้จากองค์ประกอบ
ส าคัญจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ๑) สถาบันครอบครัว ให้การเลี้ยงดูที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรมคือการ
สร้างลักษณะทางศาสนา การปลูกฝังการควบคุมตนเองและทัศนคติที่ดีต่อความซ่ือสัตย์ โดยเน้นที่การ
เลี้ยงดูแบบพ่ึงตนเองเร็วและใช้เหตุผลและต้องประกอบด้วยการที่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างการ
ปฏิบัติตนทางศาสนาด้วย ๒) สถาบันศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ได้สัมผัสสถาบันศาสนามีจริยธรรมความ 
ซ่ีอสัตย์สูงกว่ากลุ่มที่ได้สัมผัสน้อย และ ๓) สภาพแวดล้อมผู้บังคับบัญชา เพ่ือนและประชาชนโดยรวม
มีผลต่อการคงพฤติกรรมความซ่ือสัตย์ของข้าราชการที่ท าหน้าที่ให้บริการประชาชน  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล3 ได้วิจัยเรื่อง “ความรู้สึกเชิงจริยธรรม 
ความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภาไทย” ผลการวิจัย พบว่า ๑. ความ
ซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของนักการเมืองไทยมีค่าความเชื่อม่ัน.๐๗๒.สมาชิกรัฐสภาให้
คุณค่าหรือเห็นความส าคัญของจริยธรรมความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ไม่ได้เคร่งครัด
ในทางปฏิบัติ ๓) สมาชิกรัฐสภา พึงพอใจต่อเงินเดือน ระยะเวลาสังกัดพรรคการเมือง และค่านิยมการ
ท างาน ส่วนตัวแปรระดับการศึกษา มีผลต่อระดับความซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่ แต่ไม่พบว่ามีผลต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล เครือแสง4 ได้วิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วน
                                                                 

 
1จักรวาล สุขไมตรี ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรม

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

2ขัตติยา กรรณสูต, “พฤติกรรมความซ่ือสัตย์ของคนไทย”, รายงานการวิจัย, ศูนย์ส่ง เสริมและ
พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์คุณธรรม, ๒๕๕๑). 

3ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล,“ความรู้สึกเชิงจริยธรรมความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคม      
ของสมาชิกรัฐสภาไทย”,วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( สังคมวิทยา) , (กรุง เทพมหานคร :  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๔๗). 
 4ไพศาล เครือแสง, ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก ธรร
มาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตภาคเหนือตอนล่ง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 



๒๒๑ 

ท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัย พบว่า สภาพจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า การวิเคราะห์สภาพจริยธรรมทางการ
บริหารของผู้น ารายด้าน พบว่า ๑. หลักนิติธรรม ๒. หลักคุณธรรม ๓. หลักความโปร่งใส ๔. หลักการ
มีส่วนร่วม ๕. หลักความรับผิดชอบ และ ๖. หลักความคุ้มค่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =๓.๖๗) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส าหรับผลการวิเคราะห์ด้านจริยธรรม
ทางการบริหารด้านหลักคุณธรรมเพราะผู้น ามีการจัดท าคู่มือการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =๓.๓๘) 
 ปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม  ๕ 
ประการมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดระยอง โดยรวม  อยู่ในระดับต่ า .119 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ 01.00 ซ่ึงปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม  ๕ 
ประการ สามารถร่วมกันท านายการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองได้ร้อยละ 01.00 และพบว่ามีรายด้านบางตัวของปัจจัยหลัก
พุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม  ๕ ประการ  บางตัวมีผลต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในจังหวัดระยอง
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านปัญญา 
รู้ตอบ และรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้  ด้านพาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก ด้านศีล มีความประพฤติดี
งาม ด้านศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ด้านวิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง  มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ ศรีนิมิตแก้ว5 ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลการวิจัย พบว่า การจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซ่ือสัตย์ จะกระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดงพฤติกรรมต่อ
บุคคลอ่ืนตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มีอุปนิสัยที่ดีงาม รู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ละอายต่อบาป ไม่ทุจริต 
คดโกง ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน ในด้านความเมตตากรุณา จะท าให้นักศึกษาแสดงถึงความช่วยเหลือผู้ อ่ืนทั้ง
แรงกาย แรงใจ ด้วยความเต็มใจ เม่ือเห็นผู้อ่ืนมีทุกข์และได้รับความเดือดร้อน พัฒนา และเสริมสร้าง
จิตส านึกในการให้บริการแก่สังคม เช่น กิจกรรมเสียสละแรงกาย แรงใจเพ่ือผู้อ่ืน กิจกรรมการแบ่งปัน 
น้ าใจเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ กิจกรรมฝึกสมาธิ เป็นต้น ด้านความรับผิดชอบ มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่พึงมีต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบ 
รับผิดชอบในการท างานกลุ่ม เช่น กิจกรรมความรับผิดชอบ กิจกรรมฝึกการท างานเป็นทีม เป็นต้น 
ด้านความกตัญญูกตเวที มุ่งให้นักศึกษาระลึกถึงคุณความดีและแสดงออกในสิ่งที่ ดีต่อบุพการี ครู
อาจารย์ และผู้มีพระคุณ เช่น กิจกรรมเคารพรักใคร่ ใส่ใจบุพการี กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น กิจกรรม
วันไหว้ครู กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย เพ่ือปลูกฝังจิตส า นึก 

                                                                 
5ลัดดาวัลย์ ศรีนิมิตรแก้ว, “แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใ ห้กับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”, รายงานการวิจัย, (กรุง เทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒๕ – ๑๒๙. 



๒๒๒ 

กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่ดี ณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ6 ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมในสังคมมนุษย์ในจักกวัตติสูตร และวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในสังคมมนุษย์ที่ มี
ผลกระทบต่ออายุและทรัพยากรธรรมชาติในจักกวัตติสูตร” ผลการวิจัย พบว่า จริยธรรมของผู้บริหาร
เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้บริหารต้องปกครองตนเองให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดี
งามจนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ก่อน จึงจะปกครองหรือบริหารพนักงานให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารควรเริ่มต้นการวางแผนจากความคิดที่ดีเพ่ือก าหนดเป้าหมายก าไรที่ เป็นธรรมและทิศทางการ
บริหารงานที่ไม่มีโทษ ขณะบริหารงานก็ควรมีความสัมพันธ์ที่ ดีกับพนักงาน ในตอนท้ายจะมีการ
ประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรผู้บริหารต้องท าความเข้าใจ
ตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งและด ารงสติให้ม่ัน เพ่ือป้องกันการละเมิดจริยธรรมในการบริหารงาน 

สอดคล้องกับงานวิยจัยของ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์7 ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การบริหารองค์กรใน
การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี” ผลการวิจัย 
พบว่า การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น ต้องมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่อง
ของทฤษฎีและหลักการบริหารทั่วไป เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน 
สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พระองค์อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยในการ
บริหาร ปัจจุบันมีทฤษฎีการบริหารองค์กรสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย  สามารถน ามาใช้บริหารองค์กร
แล้วประสบผลส าเร็จ เช่น ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู้น า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เยาวลักษณ์ สุตะโคตร8 ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าของพนักงานเทศบาล  : กรณี
ส านักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร” ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าและมีเจตคติต่อการใช้
ภาวะผู้น า หลังการฝึกอบรมดีกว่าก่อนการฝึกอบรม และพนักงานเทศบาลทุกคนให้ความส าคัญต่อ
การศึกษาแนวทางการน าภาวะผู้น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาสู่มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ด้านพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้น า พบว่า การใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่ วม 
การใช้ภาวะผู้น าแบบเชิงปฏิรูป การใช้ภาวะผู้น าแบบที่มีความสามารถพิเศษ การใช้ภาวะผู้น าแบบ
เชิงกลยุทธ์ และการใช้ภาวะผู้น าแบบผู้ให้บริการ 
    ๒) หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  คือ 
ธรรมท่ีท าให้เป็นให้มีขึ้น โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เพราะส่วน
                                                                 

6นายณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ ,“พฤติกรรมเชิ งจริยธรรมในสังคมมนุษย์ท่ีมีผลต่ออายุและ
ทรัพยากรธรรมชาติในจักกวัตติสูตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต พระพุทธศาสนา , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๕). 

 7บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต พระพุทธศาสนา , ( บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๖). 
  8เยาวลักษณ์ สุตะโคตร, “การพัฒนาภาวะผู้น าของพนักงานเทศบาล : กรณีส านักงานเทศบาลเมือง
มุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓).  

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เยาวลักษณ์%20สุตะโคตร&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เยาวลักษณ์%20สุตะโคตร&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


๒๒๓ 

ใหญ่หลักหลักภาวนา ๔  จะเน้นการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีความสงบร่มเย็นนั้น มี
รากฐานส าคัญมาจากการพัฒนาประชาชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีสุข โดยเฉพาะอย่างการพัฒนาให้
พนักงานราชการเป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ ดีและการพัฒนาจริยธรรม จะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
วิชาการและการวิจัยขั้นสูง ที่ให้ความรู้เก่ียวกับสาเหตุและผลของจริยธรรมต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปใช้
เสนอนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติการพัฒนา ทั้งในเชิงของการส่งเสริมและการป้องกันในระดับ
บุคคล กลุ่ม และสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างน่าเชื่อถือและประสบความส าเร็จ  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม9 ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัย พบว่า  แนวคิด ทฤษฎี 
และหลักพุทธธรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ๑) 
ด้านการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถ และทักษะ ตาม
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ปรับแก้การแสดงออกของพฤติกรรมกาย 
วาจา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให้มีสภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือ ชี้แนะให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระท า
หรือไม่ควรกระท า ๒) ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ขั้นศีลคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ 
พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี EQ ขั้นปัญญา คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม ๓) ด้านการพัฒนา ขั้นศีล คือ 
ให้การบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทางที่ควร ขั้นปัญญา คือ 
ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม ส่วนการพัฒนาศักยภาพ คือ กลุ่มของความรู้  ( knowledge) 
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เก่ียวข้องกัน ซ่ึงมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่ง
งานหนึ่งๆ โดยกลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ 
และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่าน
การฝึกอบรมและการพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีองค์ประกอบ คือ จะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือวิธี การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ใน ๓ ด้านคือ T (training) การฝึกอบรม, E (education) การศึกษา และ D (development)  
การพัฒนาน ามาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา  จะ
ก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากร ใน ๓ ด้าน คือทางด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยที่พึง
ประสงค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักด์ิ ทองทิพย์10 ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การศึกษาตาม
หลักไตรสิกขา”ผลการวิจัย พบว่า สาระส าคัญของหลักไตรสิกขามี ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่ง
สัมมาทิฏฐิ การสร้างสัมมาทิฏฐิ การศึกษาตามหลักไตรสิกขา และการวัดและประเมินผลการศึกษา
ตามหลักไตรสิกขา หลักไตรสิกขามีที่มาอยู่ใน วัชชีปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร 
ก าเนิดการศึกษาสมัยพุทธกาลเริ่มจากกลุ่มปัญจวัคคีย์ ผู้ศึกษาสมัยพุทธกาลแบ่งได้ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม

                                                                 

 
9ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม,“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน

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

 10ทวีศักด์ิ ทองทิพย์, “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๒๒๔ 

บรรพชิตและกลุ่มคฤหัสถ์ ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีการก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันด้วย ขอบเขตของ
การศึกษาในพระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลักไตรสิกขา การเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็น
แบบ มุขปาฐะ การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีขั้นตอนด าเนินการที่ส า คัญอยู่  ๔ ประการ คือ จัดหา
หรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ สร้างสัมมาทิฏฐิ ฝึกตามหลักไตรสิกขา วัดและประเมินผลตามหลัก
ไตรสิกขา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปรียา ธีรสิรานนท์11 ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท มีขั้นตอนเบื้องต้น โดยเริ่มจากศรัทธาหรือความเชื่อม่ันที่ มี
ปัญญาประกอบ เช่น ได้ฟังบุคคลใดแสดงสาระที่น่าเชื่อถือจนเห็นหรือม่ันใจว่าน าไปสู่ความจริงได้ ก็
เริ่มศึกษาเรียนรู้จากแหล่งนั้น ศรัทธากับปัญญาจึงต้องประกอบด้วยกันจนกลายเป็นสัมมาทิฏฐิที่ มี
คุณภาพ ปัจจัยที่ท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ กัลยาณมิตร ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก โดยการแสวงหามิตรที่ ดี
เพ่ือขอความรู้ ค าแนะน า เพ่ือให้ได้ความรู้  จากนั้นจึงน าข้อมูล ต่าง ๆ ที่ได้ยินได้ฟังมากลั่นกรอง 
วิเคราะห์ พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ อันเป็นปัจจัยภายในของตัวผู้ปฏิบัติเอง ในขั้นตอนนี้อาจกล่าว
ได้ว่า เม่ือบุคคลมีโยนิโสมนสิการแล้ว สัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นตามมา จากนั้นจึงน าตนเองเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ไตรสิกขา ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมีความส าคัญเท่า ๆ กัน หรือกล่าวได้ว่ามนุษย์จะมีความ
สมบูรณ์เม่ือชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์ครบ ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิต และปัญญา 
 หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักตามหลักภาวนา ๔ ส่งผลต่อการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
ระยองโดยรวม อยู่ในระดับต่ า .057 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.03 ซ่ึงปัจจัยหลัก
พุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  สามารถร่วมกันท านายการส่งเสริมจริยธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองได้ร้อยละ 0.03 
และพบว่ามีรายด้านบางตัวของปัจจัยหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  
บางตัวมีผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดระยองอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยหลัก
พุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔  ไม่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านสีลภาวนา การ
เจริญศีล พัฒนาความประพฤติ ด้านปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา ด้านจิตภาวนา  
การเจริญจิต พัฒนาจิต ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประทีป มากมิตร12 ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ผลการวิจัย 
พบว่า ๑.จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบ ๓ 
องค์ประกอบ แยกออกเป็น ๗ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา 

                                                                 
11สุปรียา ธีรสิรานนท์, “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

12ประทีป มากมิตร, “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
การบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 



๒๒๕ 

จริยธรรมต่อองค์กร และจริยธรรมต่อสังคม องค์ประกอบที่ ๒ คือ จริยธรรมต่อนักศึกษา และ
จริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน องค์ประกอบที่ ๓ คือ จริยธรรมต่อส่วนงาน และ จริยธรรมส่วนตน ๒. 
แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันศึกษาเอกชน มี ๘ 
แนวทางใหญ่ ได้แก่ ๑) การสนับสนุนด้านนโยบาย ๒) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓) จัดท าประมวล
จริยธรรม หรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) การตรวจสอบจริยธรรม ๕) การน าจริยธรรมเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๖) การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น า ๗) มีคณะกรรมการ
หรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม ๘) การจูงใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ 
(ค าพงษ์)13 ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน” 
ผลการวิจัย พบว่า มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ประกอบด้วย ๑๐ 
ประการน ามาบูรณาการกับหลักพุทธพุทธธรรมที่เหมาะสม ได้แก่ หลักสุจริตธรรม ๓ ประการ คือ 
หลักกายสุ จริต หลักวจีสุ จริต และหลักมโนสุ จริต  ซ่ึงสามา รถจ า แนกหลักการที่ สอดคล้อง 
ประกอบด้วย ๑) หลักกายสุจริต ประกอบด้วย (๑) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย (๒) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร และ (๓) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒) หลักวจีสุจริต ประกอบด้วย (๑) การให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ (๒) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๓) หลักมโนสุจริต ประกอบด้วย (๑) การยึดม่ันใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม (๓) 
การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (๕) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร14 ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมทางธุรกิจของผู้บริหารที่มีต่อพนักงานในมุมมองทาง
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบว่า ธุรกิจและสังคมต่างพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การด าเนินงานอย่างมี
จริยธรรมของผู้บริหาร คือ การประพฤติถูกต้อง ดีงาม สังคมยอมรับและเกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม โดย
ผู้บริหารต้องมีจริยธรรมทั้งระดับความคิดและการปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของ
องค์กร นอกจากนี้ยังมีจริยธรรมต่อพนักงานในด้านการจ้างงาน ด้านสภาพการท างาน และด้านสิทธิในที่
ท างานของพนักงาน เพ่ือให้เกิดความชอบธรรมและสร้างสมดุลของผลประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่าง
เหมาะสม ส่วนหลักธรรมที่เก่ียวกับธุรกิจ พบว่า ผู้บริหารควรฝึกตนให้มีความพร้อมที่จะบริหารงานก่อน
จึงจะสามารถปกครองพนักงานให้ท างานมีประสิทธิภาพได้ การด าเนินงานของผู้บริหารเริ่มต้นที่การคิด
วางแผนงานที่ถูกต้องชอบธรรม เม่ือได้แผนงานขององค์กรแล้วผู้บริหารจะปฏิบัติต่อพนักงานในทุก
ขั้นตอนของการบริหารงานด้วยการพูดและการกระท าที่ดี และมีการประเมินผลในตอนท้าย ซ่ึงผู้บริหาร

                                                                 

 13พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์),“การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินใน
ภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 14ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร, “จริยธรรมทางธุรกิจของ ผู้บริหารท่ีมีต่อพนักงานในมุมมองทาง ”
พระพุทธศาสนา.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).  



๒๒๖ 

ควรปฏิบัติหน้าที่ตามทิศเบื้องล่างของหลักทิศ ๖ และสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและ
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

 ๓) ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เพราะการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องประยุกต์หลัก
พุทธธรรมตามแนวพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในองค์กร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยเน้นการวางแนวปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบถ่วงดุล มีการรายงานผลการ
จัดการที่เป็นขั้นตอน และเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการกระจายอ านาจ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
อย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร ให้เป็นวัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ ดีงาม เนื่องจาก
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักให้มนุษย์มีวิถีทางในการด าเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติในสิ่ง ที่ถูกต้อง 
มีจริยธรรมที่ดีงาม และน าความสุขมาให้แก่ตนเอง แก่ผู้อ่ืนในสังคมหรือองค์กร มีความสมบูรณ์พร้อม
ทั้งทางกายและจิตใจนั่นเองและในการปฏิบัติงานมีมาตรฐานทางจริยธรรมของของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประม วลจริยธรรมที่
ก าหนดขึ้น และจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ ตลอดถึงการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และ
นักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม” การใช้หลักธรรมเป็นเครื่องชี้ทางเป็น 
จึงเป็นหน้าที่โดยตรงในการขับเคลื่อนพลังการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้กระจายตัวท่ัวทุกทิศ เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับหลั กการส่งเสริม
จริยธรรมมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ สมแก้ว และคณะ15  ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่นกรณีศึกษาช่องทางทุจริตในระดับต าบล  : ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพ่ือ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสร้างระดับท้องถิ่น” ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาจากแนวคิดของ
ระบบสังคมตามกลไกของระบบทุนผูกขาดที่มีฐานะน าทางเศรษฐกิจและครอบง าสังคมชุมชน
เกษตรกรรมไทยเป็นตัวก าหนดกรอบคิดเชิงอ านาจ เป็นผลให้สังคมชุมชนเลือกสรรผู้ มีฐานะน าทาง
เศรษฐกิจของชุมชนมาเป็นตัวแทนสมาชิกสภา กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ส่งผลต่อ
รูปแบบของการบริหารจัดการและการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปในรูปแบบของ
การบริหารจัดการแบบธุรกิจ ตามทักษะของผู้ที่ได้รับการเลือกสรร  และผลการวิจัยยังบ่งบอกอีกว่า
ความสนใจในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ปัญหามาจากกลไกการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและความ
ไม่เข้าในโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตย จึงจ าเป็นและต้องสร้างกลไกหรือหลักสูตรการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตยในระดับฐานราก เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างปลอดภัย สอดคล้องกับ

                                                                 

 15ไพฑูรย์ สมแก้ว และคณะ, “การวิจัยเพ่ือส่ง เสริมธรรมาภิบาลในระดับท้อง ถ่ิน  : กรณีศึกษา
ช่องทางทุจริตในระดับต าบล : ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสร้างระดับท้อง ถ่ิน”, 
รายงานการวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, ๒๕๔๘). 



๒๒๗ 

งานวิจัยของ ศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ16 ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์นโยบายการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” ผลการวิจัย พบว่า ภาครัฐและส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องยังไม่มีความจริงจังและจริงใจต่อการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่าที่ควร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน หรือมี
การอาศัยช่องว่างของระเบียบกฎหมายในการยืดเวลาการถ่ายโอนภารกิจออกไป ผลของการกระจาย
อ านาจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังไม่เห็นผลมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีงานท าตาม
ต้องการ การลดรายจ่าย การลดการกู้หนี้ยืมสิน การช าระคืนหนี้สิน และการมีเงินออม ส าหรับด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนมากยังไม่มีบทบาทในการเข้าร่วมเสนอปัญหาหรือความคิดเห็น การ
เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนา การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา การแก้ไขปัญหาชุมชน การ
ประเมินผลการพัฒนา และการปรับปรุงการต้ังกระทรวงท้องถิ่นขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานที่จะช่วย
สนับสนุนงานในความรับผิดชอบของเทศบาลต่างๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาทของเทศบาลให้มีการ

บริหารงานแบบเปิดและมีการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะมากขึ้น  สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ จิรายุ ทรัพย์สิน17 ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประชาธิปไตย: ในมิติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัย พบว่า การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสุรินทร์ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นมากขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักตนเองและมีความผูกพัน ห่วงใยและต้องการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงสิ่งเหล่านี้คือกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้
เข้มแข็ง  

ทฤษฎี การ พัฒนาการทางสติปัญญาส่ง ผลต่อการส่ง เสริม จริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยการทฤษฎี
การพัฒนาการทางสติปัญญามีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองโดยรวมอยู่ในระดับต่ า .227 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ 0.52 ซ่ึงปัจจัยการทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา มีสามารถร่วมกันท านายการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง
ได้ร้อยละ 0.52 และ พบว่า มีรายด้านบางตัวของปัจจัยทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาบางตัวมี
ผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในจังหวัดระยองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 1 ด้าน โดยเรียงล าดับน้ าหนัก

                                                                 

  16ศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ, “การวิเคราะห์นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบันทิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๔๙). 

 
17 จิรายุ ทรัพย์สิน, รายงานการวิจัย : การพัฒนาประชาธิปไตย: ในมิติขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน กรณีศึกษาการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสุรินทร์, (สุรินทร์ : ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์, ๒๕๔๕). 



๒๒๘ 

ความส าคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ ๑ คือ ด้านระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ            
(β= 0.227)  และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในจังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านร ะดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม           
ด้านระดับก่อนเกณฑ์สังคม กล่าวคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้างเครือข่ายกับเพ่ือนร่วมกับ
และองค์กรอ่ืนๆ และมีส่วนร่วมในการท างาน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิศักด์ิ กัลยามิตร18 
ได้วจิัยเรื่อง “จริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี : วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการเทศบาลต าบล
และองค์การบริการส่วนต าบล” ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 
มีจริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในภาพรว มและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ผลการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดของจริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่
ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ภาพรวม ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิดาภา เร่งมีศรีสุข19  ได้วิจัยวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง” ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบจริยธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง ประกอบด้วยคุณลักษณะหลักธรรมาภิบาล ๓ ด้าน เพ่ือการ
พัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน 
ท าให้เกิดรูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านความโปร่งใสในงานบริหาร งา นบริการ 
และงานสนับสนุน รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านความรับผิดชอบในงานบริหาร 
งานบริการ และงานสนับสนุน และรูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมใน
งานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน 

 ๔) การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง  โดยรวม  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ         
ซ่ึงสามารถตอบค าถามของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองอยู่ในระดับมากทุกๆ ด้าน 
อันดับหนึ่ง ด้านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย อันดับสอง คือ ด้านปัญญาภาวนา การเจริญ
ปัญญา พัฒนาปัญญา อันดับสาม คือ  ด้านจิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต  อันดับสี่  คือ ด้านสีล
ภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ เนื่องมาจากผู้บริหารมีการมีการน าเอาหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานที่ดี  การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลัก
จริยธรรม ของผู้บริหารและบุคลากร ในการบริหารองค์กรตามหลักจริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์

                                                                 

 18ภิศักด์ิ กัลยามิตร,“จริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีดี :วิเคราะห์เชิง เปรียบเทียบการ
เทศบาลต าบลและองค์การบริการส่วนต าบล”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๗). 
 

19จิดาภา เร่งมีศรีสุข, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินใน
เขตภาคกลาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษ ฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๒๒๙ 

ส่วนรวม ตลอดจนกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส เพราะอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากความเสื่อมถอยทางด้าน
จริยธรรม และการบริหารจัดการประเทศ ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น แสวงหาประโยชน์ ที่ มิ
ควรได้ในภาครัฐ ท าให้การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองอยู่ในระดับมากทุกข้อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสิตา เกิดผล 
ประสพศักด์ิ20  ได้วิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น” ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  ๑) สภาพการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่ยังมีปัญหาต่างๆ ในด้านการบริหารไม่เป็นไปตามระเบียบ ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ปัญหาการบริการสาธารณะไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง ปัญหาการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงความต้องการของชุ มชน ด้านบริหารงา นบุคลากรขาดความรู้
ความสามารถแต่ละด้าน ๒) การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเก่ียวข้องกับการบริหารเชิง
พุทธบูรณาการ พบว่า การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารงานเชิงบูรณาการ 
และมีหลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ ๔ เป็นส่วนประกอบ 
เพ่ือ ให้ กา รบริห ารงาน เชิ งบู รณาการขององ ค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ประสบความส า เร็ จ                 
๓) แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการใช้เทคนิคการสร้างบูรณาการ ๓ ประการ (3C) ได้แก่ ร่วมมือ (Co-ordination) , 
ประสาน (Co-operation) และสอดคล้อง (Consistency) ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓ ระดับ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต าบล เก่ียวกับสาระ
งานท้องถิ่น ๓ ประการ ได้แก่ การเงิน บุคลากร และการมีส่วนร่วม โดยกลุ่มงานท้องถิ่น ๓ กลุ่ม 
ได้แก่ งานบริหาร งานบริการและงานสนับสนุน อันน าไปสู่คุณลักษณะของแบบจ าลองการบริหารงา น
เชิงพุทธบูรณาการ ๓ ประการ ได้แก่ ความเป็นเอกภาพ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืน  การ
บริหารงานเชิงพุทธบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ผู้บริหารท้องถิ่นใช้หลัก พรหมวิหาร ๔ ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ และผู้รับบริการใช้หลักทิฏฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ ๔ โดยทุกภาคส่วนใช้หลักอิทธิ
บาทตามหลักการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือให้การบริหารงานท้องถิ่นประสบความส าเร็จ ซ่ึง
การใช้หลักพุทธธรรมดังกล่าว ท าให้การบริหารเชิงพุทธบูรณาการของท้องถิ่นมีความเป็นเอกภาพ 

                                                                 
20นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักด์ิ, “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้อง ถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๓๐ 

เข้มแข็ง และยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรินทร์ธร ศิธรกุล21 ได้วิจัยเรื่อง ผู้น าการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ผลการวิจัย พบว่า องค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง ได้แก่แนวคิด
เก่ียวกับผู้น า แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยรวม อยู่
ในระดับมาก ซ่ึงมากที่สุดคือด้านหลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือหลักความคุ้มค่า 
ส่วนความคิดเห็นของประชาชนใน ต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงด้านที่มากที่สุดคือ หลักนิติธรรม รองลงมาหลักคุณธรรม น้อยที่สุดคือ
ด้านหลักการมีส่วนร่วม แนวทางในการพัฒนาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือการพัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED 
Model” ที่มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ไ ด้แก่ Sociability มีสังคมที่ดี Human relation 
ผู้น าจะต้องตระหนักในคุณค่าและศักด์ิศรีของตัวเอง ของลูกน้อง Ability มีความรู้ ความสามารถ การ
ใช้สติปัญญานั้นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ Director มีศิลปะในการปกครองคือมี
จิตส านึกเกิดขึ้นในตัวของผู้น า  Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ Developer เป็นนักพัฒนามือ
อาชีพและสอดคล้องกับงานวิจัยของมนตรี กวีนัฏธยานนท์22 ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรม
ของส่วนราชการในในกระทรวงมหาดไทยโดยค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ศึกษากรณีการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้” ผลการวิจัย พบว่า กรมและส่วนราชการที่มีชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงมหาดไทย มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ๑) การควบคุมฝ่าย
ปกครอง และบทบาท อ านาจหน้าที่ของศาลปกครอง เป็นอย่างดี ๒) จริยธรรมของส่วนราชการในมิติ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส อยู่ในระดับดี กระทรวงมหาดไทย มีจริยธรรมในมิติการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ด้านการให้คุณ ด้านการให้โทษและด้านการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ส่วนจริยธรรมในมิติการปฏิบัติหน้าที่ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้นั้น มีในด้าน
การตรวจสอบตามกฎหมาย ส่วนด้านอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นด้านการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ด้านการติดตาม
ประเมินผล ด้านการบริหารความเสี่ยง พบว่ามีการปฏิบัติอยู่บ้าง ๓. ผลของค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดนั้นได้เสริมสร้างจริยธรรมของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย ทั้งทางตรองและทางอ้อมกับ
กลุ่มข้าราชการที่มีอาชีพเก่ียวข้องกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤนันท์ สุรยมณี และคณะ23 ได้วิจัย

                                                                 

 21สุรินทร์ธร ศิธรกุล, “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

22มนตรี กวีนัฏธยานนท์, “การเสริมสร้างจริยธรรมของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยโดยค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด : ศึกษากรณีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้, วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔). 

23นฤนันท์ สุรยมณี และคณะ, “คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล”, รายงานการวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙). 



๒๓๑ 

เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการวิจัย พบว่า 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบในภาพร วมในระดับมากถึ งมากที่สุดคือการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถโดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน มีการประพฤติมิชอบมีอยู่ในระดับ
น้อยถึงน้อยที่สุด ด้านกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพบว่าองค์ การบริหารส่วนต าบลเกือบทุกแห่งไม่ ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
สัมมนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของตนเองโดยตรงและสอดคล้องกับงานวิจัยของ      
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล24 ได้วิจัยเรื่อง “คุณธรรม
จริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการวิจัย พบว่า จุดเด่นใน
การบริหารงานที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับรางวัลที่  ๑ ประเภทการ
บริหารจัดการที่ดีประจ าปี ๒๕๔๗ ได้แก่ การบริหารจัดการ ด้านความซ่ือสัตย์  การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความโปร่งใสทั้งในด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบของรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ตลอดจนการด าเนินโครงการที่สร้างสรรค์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประหยัดงบประมาณได้ คุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
น ามาใช้ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ ความโปร่งใส พรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา ) และความ
เสียสละซ่ึงที่มาของการน าคุณธรรมจริยธรรมเหล่านั้นมาใช้ พบว่า นายกและปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลส่วนใหญ่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากครอบครัวในหลายรูปแบบ  การปลูกฝังด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของครอบครัวต้ังแต่เยาว์วัยเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งสามารถช่วยให้เด็กเกิดการรับรู้  
ในสิ่งที่ดีงาม เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตใจ 
 ๕) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง พบว่า การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง มีการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร เพ่ือการ
พัฒนาจริยธรรมของบุคลากรนั้น จะต้องเริ่มโดยการใช้ปัญญาเพ่ือพัฒนา “ตนเอง” มนุษย์ทุกคนใน
โลกนี้เป็นผู้ที่ฝึกตน และพัฒนาตนได้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไป
ในทางบวก โดยอาศัยหลักภาวนา ๔ ซ่ึงเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือ ในการปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือจะได้น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน  ถ้าบริหารและบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักธรรมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก็จะ
ส่งผลให้ผู้บริหาร และบุคลากร ไม่ว่าหญิงหรือชาย อายุเท่าไร  ระดับการศึกษาระดับไหน   ต าแหน่งใด  ๆ   
ก็ตาม  มีรายได้น้อยหรือมากกก็จะต้อง มีจริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท 
เสียสละ จริงจัง ขยัน อดทน มีความสุข ม่ันคง เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เกิดความคิดอ่าน มี
มุมมองที่กว้าง รู้จักแยกแยะ ซ่ึงถือว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ

                                                                 
24มหาวิทยาลัยมหิดล, “คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน

ต าบล”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, ๒๕๔๘). 



๒๓๒ 

บุคลากรอย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวาพร ศรีศักดินันท์25 ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
เสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางสื่ออนไลน์ ของสื่อมวลชนไทย ” ผลการวิจัย พบว่า         
มีรูปแบบการ เสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธ ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก (ปรโตโฆสะ) และ (๒) การสื่อสารภายในตนเอง (โยนิโสมนสิการ) เม่ือสื่อมวลชนเป็นผู้
ส่งสารการสื่อสารกับบุคคลภายนอกควรยึดถือกัลยาณมิตร พูดเชิงบวก เขียนหรือพิมพ์ในสิ่งที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น การใช้สื่อออนไลน์ของสื่อมวลชนควรผ่านกระบวนการ
สื่อสารภายในจิตใจ โดยใช้หลัก“ไตรสิกขา”ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา และอริยสัจจ์ ๔ เพ่ือเป็นการรู้ เท่า
ทันสื่อ รู้เท่าทันความทุกข์ เม่ือสื่อมวลชนเป็นผู้รับสารควรใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คิดใคร่ครวญ
อย่างแยบคายพร้อมด้วย กาลามสูตร หลักความเชื่อ ๑๐ ประการ ไม่เชื่อทันทีท่ีพบเห็นข่าวสารมีการ
ยับยั้งชั่งใจและ เป็นการด าเนินชีวิตในทางสายกลางซ่ึงมนุษย์ทุกคนยังไม่สามารถละกิเลสได้ทั้งหมด 
เป็นการพัฒนาทางจิตใจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นกลาง 
เหมาะสมและดีงาม สื่อมวลชนควรใช้สติในการพูด การพิมพ์ หรือการโพสต์ข้อความรวมทั้งภาพและ
เสียง ตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัชยา ภักดีจิตต์26 ได้วิจัยเรื่อง “องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและ
กระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล” ผลการวิจัย พบว่า กลไกและกระบวนการบริหารองค์การ
มหาชนของไทยในปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลักนิติธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการอ่ืนตามกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลส าคัญที่ได้
จากกลุ่มบุคคลส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ และประเมินผลองค์การ
มหาชน และฝ่ายการเมือง คือ กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการบริหาร การศึกษาความยืดหยุ่น
และความคล่องตัว ความเป็นอิสระทางการบริหาร พบว่า องค์การมหาชนมีความยืดหยุ่นและความ
คล่องตัวทางการบริหารในระดับหนึ่ง แต่ไม่มีความเป็นอิสระทางการบริหารอย่า งแท้จริงตามปรัชญา 
และวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง การบริหารงานได้รับการแทรกแซงทางการเมืองทั้งการก าหนดนโยบาย
การตัดสินใจทางการบริหาร 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ์27 ได้วิจัยเรื่อง “กระทรวงมหาดไทยกับการ
บริหารจัดการที่ดี” ผลการวิจัย พบว่า การก าหนดนโยบายการให้ กู้เงินกับประเทศก าลังพัฒนา ค า
นิยามความหมายของ good governance คือ ระบบบริหารจัดการที่ ดีในระบบราชการไทย แนว
ทางการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีซ่ึงควรส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานหลักส าคัญ ๖ 
ประการ คือ หลัก นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใ ส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ

                                                                 

 
25ศิวาพร ศรีศักดินันท์, ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการส่ือสารเชิง

พุทธทางส่ืออนไลน์ ของส่ือมวลชนไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 26รัชยา ภักดีจิตต์, “องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๐). 

27ชนะศักด์ิ  ยู วบู รณ์ ,  “กระ ทรวงม หาดไ ทย กับกา รปกครอง ท่ีดี ”,  รายงานการ วิจัย , 
(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓).  



๒๓๓ 

รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดี การปฏิรูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง กระบวนการท างานและกลไกการบริหาร ภายในองค์กรธุรกิจ
เอกชน สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีกติกาที่โปร่งใสต่อลูกค้าและ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภาค
ประชาชนควรตระหนักในสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
สอดคล้ อง กับงานวิ จัย ของ  บวรศักด์ิ อุว ร รณโณ 28 ได้ วิจั ย เรื่ อ ง“การสร้า งธร รมา ภิบ า ล 
(goodgovernance)” ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะของธรรมาภิบาลตามแนวความคิดสากลซ่ึ ง
ครอบคลุมถึงเป้าหมาย โครงสร้าง กระบวนการและสาระของธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงอธรรมาภิบาลในอดีต
และการปฏิรูปการเมืองเพ่ือสร้าง ธรรมาภิบาลในสังคมไทยรวมไปถึงโครงสร้าง หลักการและ
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เป็นฐานรากของการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยที่ มี
เนื้อหาเก่ียวกับวัฒนธรรมและธรรมาภิบาลไทยเดิมกับธรรมาภิบาลสากล และความขัดแย้งระหว่าง
ธรรมาภิบาลสากลกับวัฒนธรรมการเมืองไทย กล่าวถึงพัฒนาการของวัฒนธรรมและธรรมาภิบาลไทย
เดิม และความพยายามสร้างธรรมาภิบาลพุทธเพ่ือผสานกับธรรมาภิบาลไทยเดิม และข้อเสนอแนะ
เพ่ือการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้ว

พิจิตร29 ได้วิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน” ผลการวิจัย พบว่า ๑.
การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) หลักความ
รับผิดชอบ ๒) หลักนิติธรรมและความเสมอภาค ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักความคุ้มค่า ๕) หลัก
ความม่ันคง ๖) หลักความมีส่วนร่วม ๗) หลักคุณธรรม และ ๘)หลักการใช้อ านาจหน้าที่ ๒.การใช้หลัก
ธรรมาภิบ าลในสถาบัน อุดม ศึกษาเอกชนโดยการสั มมนาอิงผู้ เชี่ ยวชาญ (connoisseurship) 
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ มีความเหมาะสม เป็นไปได้และสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้สอดคล้องกับขอบข่ายการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพินท์ สพโชคชัย30 ได้วิจัย
เรื่อง “ศึกษาแนวทางการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอ
รูปแบบและแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาล ในระดับต าบลและหมู่บ้าน” ผลการวิจัย พบว่า พ้ืนที่
ทดลองยังไม่สมบรูณ์นัก แต่ก็มีข้อมูลบางส่วนที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นว่าประโยชน์ในการเผยแผ่แนวคิดและ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการสร้าง อบต.ธรรมาภิบาลต่อไป กระบวนการพัฒนา ธรรมาภิบาลระดับ อบต. เริ่ม
ต้ังแต่กระบวนการการสร้างความเข้าใจ การก าหนดแนวทางและรูปแบบการทดลองปฏิบัติ และสิ้นสุดที่
การทบทวนและสรุปบทเรียน อบต. ชมพู เลือกประยุกต์หลัก ธรรมาภิบาล ๔ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และ ความคุ้มค่า ส่วนอีกสองหลักคือ หลักความรับผิดชอบ และ
                                                                 

28บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, “ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล” , รายงานวิจัย, (กรุง เทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า ๒๕๔๒).  

29ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร , “การใ ช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”,
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑). 

30อรพินท์ สพโชคชัย, “แนวทางการนาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้สาหรับการบริหารงานส่วน
ท้องถ่ิน”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๓). 



๒๓๔ 

หลักคุณธรรมยังไม่ได้ด าเนินการ เป็นเรื่องนามธรรมที่จะต้องใช้การรณรงค์และการสร้างจิตส านึกส าหรับ
การศึกษาในโครงการนี้ยังไม่สามารถสร้างกลไกในเชิงการบริหารจัดการได้เนื่องด้วยเป็นเรื่องระยะยาวและ
โครงการมีข้อจ ากัด 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ

รักษาวินัยส าหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรส่งเสริมการปลุ กจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรม และการสร้างวินัยและมีการฝึกอบรมในเรื่องจริยธรรมให้กับบุคลากร ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรจัดให้มีการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการท างานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และจัดให้มีการ
อบรมบุคลากร เพ่ือเป็นการสนับสนุนทางการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง    
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การรักษาวินัยส าหรับบุคลากร ให้ตระหนักถึงจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากขึ้น เพราะผู้บริหาร 
และบุคลากร ควรท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กร 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าหลักพุทธธรรม คือ หลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ 
ประการ มาใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น เพ่ือเป็นเครือข่ายในการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรมให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยึดหลักความยืดหยุ่นในการท างาน เปิดรับข้อมูล มุมมอง ความคิดเห็นใหม่ๆ  
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก
ภาวนา ๔ โดยผู้บริหารควรเข้มงวดอบรมให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัย ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายของบ้านเมือง และที่ส าคัญผู้บริหารควรปฏิบัติตามกฏระเบียบด้วยเพ่ือให้ใต้
บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยดี และเป็นผู้บริหารที่มีความประพฤติดี เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท า งาน
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาและ
ควรมีการส่งเสริมการพัฒนากลไกในการสร้างวินัย จริยธรรม ให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้บริหารควรมีจริยธรรม มีเหตุผลในการแก้ไขปัญหา และปกป้องคุ้มครองใต้บังคับบัญชา
มากกว่านี้  

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 



๒๓๕ 

๑) ควรท าการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเทศบาล ในจังหวัดระยอง 

๒) ควรท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ในจังหวัดระยอง 
  



 
 

บรรณานุกรม 

๑.  ภาษาไทย : 

 ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬา ลงกรณร าชวิทย าลัย. พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
________. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค, 

๒๕๔๒.  
 

 ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑)  หนังสือ : 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
การศาสนา, ๒๕๔๑. 

กรมวิชาการ. “แนวทางการพัฒนาจริยธรรมไทย”. การประชุมทางวิชาการเก่ียวกับจริยธรรมไทย 
๒๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๒๓, กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๓. 

กีรติ บุญเจือ. ชุดพ้ืนฐานปรัชญาจริยศาสตร์ส าหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช 
จํากัด, ๒๕๓๘. 

จํ า เริญ รั ตน์  เจื อจั นทร์ .  จ ริ ยศาสตร์ : ทฤษฎี จริ ยธร รม ส าหรั บนักบริ หารการ ศึกษา . 
กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮ้าส์, ๒๕๔๘. 

ชัชชัย คุ้มทวี. จริยศาสตร์ ทฤษฎีและการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม .  กรุงเทพมหานคร : Mild 
Punishing, ๒๕๔๑. 

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. ทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคคล. กรุงเทพมหานคร : 
โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. สถิติวิเคราะห์เพ่ือการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทยญี่ปุ่น, ๒๕๔๗. 



๒๓๕ 
 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). จริยธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาจริยธรรม. พิมพ์ครั้งที่  ๕. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

พิมพ์สวย จํากัด, ๒๕๕๑. 
________.พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่  ๑๔. กรุงเทพมหานคร : ธนธัช

การพิมพ์, ๒๕๕๓. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระราชชัยกวี  (พุทธทาสภิกขุ อินฺทปญฺโ ). การสร้างเสริมจริยธรรมแก่เด็กวัยรุ่น . พระนคร :      
ห้างหุ้นส่วนจํากัด การพิมพ์พระนคร, ๒๕๑๑. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, มาตรา ๒๗๙.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนา

อินเตอร์พริ้นท์, ๒๕๕๖. 
วิทย์ วิศทเวทย์ และ เสฐียรพงษ์ วรรณปก. จริยธรรมกับบุคคล. พิมพ์ครั้งที่  ๔. กรุงเทพมหานคร :

อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๓.   
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ. ๒๕๕๔. 
สมาน รังสิโยกฤษฎ์. ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร  : 

สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., ๒๕๓๐. 
สํา นัก งา น เลขา ธิกา รสภา กา ร ศึกษา . รั ฐธร รม นูญแห่ง ราชอาณา จักร ไทย พ. ศ. ๒ ๕๕ ๐ . 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๒. 
สาโรช บัวศรี. จริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๒๖. 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. คู่มือแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน.  
สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น . ข้อมูลจ านวน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแยกรายจังหวัด.  
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์. จริยธรรมทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เฟ้ืองฟ้า, ๒๕๔๒. 
สุช า ติปร ะสิ ทธิ์ รั ฐสิ น ธุ์ .  การ ใ ช้ ส ถิ ติใ นการวิ จัยอย่าง ถูก ต้อง และไ ด้ม าตรฐานสากล . 

กรุงเทพมหานคร : เฟ่ืองฟ้า พริ้นต้ิง, ๒๕๔๕. 
สุดาภรณ์ อรุณดี. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัย . เลย : รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, ๒๕๕๑. 
แสง จันทร์งาม. ๘๐ปี เชียงใหม่, กรุงเทพมหานคร : หจก. ธนุชพริ้นต้ิง, ๒๕๕๐. 
 

(๒) วิทยานิพนธ์ : 



๒๓๖ 
 

จักรวาล สุขไมตรี. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา ”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

จิดาภา เร่งมีศรีสุข. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ภาคกลาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ.“พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในสังคมมนุษย์ที่มีผลต่ออายุและทรัพยากรธรรมชาติ
ในจักกวัตติสูตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ทวีศักด์ิ ทองทิพย์. “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. พระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๕. 

ทัศนีย์ เจนวิถีสุข. “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ธิติวุฒิ หม่ันมี. “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

บรรจง เจริญสุข.“การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. การบริหาร
การศึกษา, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒. 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์. “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของศูนย์การ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต. 
พระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ประดิษฐ์ ดี วัฒนกุล .“การบริหารกรุง เทพมหานคร : ศึกษาการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม ”,  
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, ๒๕๔๙. 

ประทีป มากมิตร. “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา” , วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  
การบริหารการศึกษา, กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 



๒๓๗ 
 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (คําพงษ์) . “การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ไพศาล เครือแสง. “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้นําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ภิศักด์ิ กัลยามิตร.“จริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี : วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการเทศบาล
ตําบลและองค์การบริการส่วนตําบล”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๗. 

มนตรี กวีนัฏธยานนท์. “การเสริมสร้างจริยธรรมของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยโดยคํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด : ศึกษากรณีการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  รัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔. 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

เยาวลักษณ์ สุตะโคตร. “การพัฒนาภาวะผู้นําของพนักงานเทศบาล : กรณีสํานักงานเทศบาลเมือง
มุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, ๒๕๕๓.  

รัชยา ภักดีจิตต์. “องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารตามหลัก      
ธรรมาภิบาล”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. การบริหารการศึกษา , บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐. 

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. “ความรู้สึกเชิงจริยธรรมความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคม        
ของส มา ชิ กรั ฐส ภา ไ ทย ” ,  วิ ท ยา นิพ น ธ์ป รั ชญา ดุษฎี บัณฑิต .  สั งคมวิ ทย า , 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๗. 

วาสิตา เกิดผล ประสพศักด์ิ. “แบบจําลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” , วิ ทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี บัณฑิต.  สาขาวิ ชารั ฐปร ะศาสนศาสตร์ , 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เยาวลักษณ์%20สุตะโคตร&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


๒๓๘ 
 

ศรีพัชรา สิทธิกําจร แก้วพิจิตร. “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. การบริหารการศึกษา , บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
๒๕๕๑. 

ศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ. “การวิเคราะห์นโยบายการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
รัฐศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙.  

ศิวาพร ศรีศักดินันท์ . “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมการสื่อสารเชิงพุทธทางสื่ ออนไลน์ของ
สื่อมวลชนไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สืบวงศ์  กาฬวงศ์. “ตัวแบบสมรรถนะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, ๒๕๕๔. 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม.“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธาสตรดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สุปรียา  ธีรสิ รานนท์ .“การศึกษาวิ เคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

สุรินทร์ธร ศิธรกุล. “ผู้นําการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

อมร สุวรรณนิมิตร.“รูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือการพัฒนาชุมชน
น่ า อยู่”, วิ ทย า นิพน ธ์ปริญญา ศิลปศาส ตร ดุษฏี บัณฑิ ต .  สา ขา พั ฒนศา สตร์ , 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาขอนแก่น, ๒๕๔๖. 

เอ้ือมอร ชลวร. “การจัดการความรู้ เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี บัญฑิต. 
พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 



๒๓๙ 
 

ศันสนีย์  ชุ มพลบัญชร .“ จ ริ ยธร รมทา งธุ ร กิ จของผู้ บ ริ หา รที่ มี ต่อพนั ก งาน ในมุมมองทา ง
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.   

 

(๓) รายงานการวิจัย : 

ขัตติยา กรรณสูต. “พฤติกรรมความซ่ือสัตย์ของคนไทย”. รายงานการวิจัย. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์คุณธรรม, ๒๕๕๑. 

จิรายุ ทรัพย์สิน. การพัฒนาประชาธิปไตย : ในมิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์. ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้, รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๔๕. 

ชโลบล อังสโวทัย และคณะ. คุณธรรม จริยธรรม หัวใจส าคัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ . เอกสาร
วิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร นักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับกลาง รุ่นที่ ๑ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 

ชนะศักด์ิ ยูวบูรณ์. “กระทรวงมหาดไทยกับการปกครองที่ดี”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร :    
บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓.   

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. “จริยธรรมของเยาวชนไทย”. รายงานการวิจัย . 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๐. 

นฤนันท สุริยมณี และคณะ. “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลตอการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล”. รายงานการวิจัย. ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู (องค์การมหาชน), ๒๕๔๙. 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ. “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล” . รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า ๒๕๔๒.  

บรรยวัสถ์ ฝางคํา และนฤมล ดวงแสง. “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหา สารเสพติดของจังหวัด
อุบลราชธานี”. รายงานการวิจัย. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐.  

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 



๒๔๐ 
 

ไพฑูรย์ สมแก้ว และคณะ. “การวิจัยเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น  : กรณีศึกษาช่องทาง
ทุจริตในระดับตําบล : ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสร้าง
ระดับท้องถิ่น”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม, ๒๕๔๘. 

มหาวิทยาลัยมหิดล. “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล”. 
รายงานวิ จัย .  กรุง เทพมหานคร : ศูนย์ส่ งเสริมและพัฒนา แผ่ นดินเชิ งคุณธรรม           
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๘. 

ลัดดาวัลย์  ศรีนิมิตแก้ว. “แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”. รายงานการวิจัย . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๒. 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า . เอกสารสรุปการสัมมนาเวทีท้องถิ่น
ประจําปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี เรื่อง “ประมวลจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถ่ิน”. 

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, จิรบูรณ์ โตสงวน, หทัยชนก สุมาลี. “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การสร้างเสริมสุขภาพและ ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอํานาจด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ, ๒๕๕๓. 

อรพินท์ สพโชคชัย. “แนวทางการพัฒนาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้สาหรับการบริหารงานส่วน
ท้องถิ่น”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย , 
๒๕๔๓. 

     

 (๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา  : http://www.livinginthailand.com/cons-
13.html [๔ พ.ค. ๒๕๕๙] 

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดระยอง, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : 
http ://www.baanjomyut.com/east/rayong/history.html . [๒๗ ส.ค.๒๕๕๙]. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=237. [๒๗ ส.ค.๒๕๕๙]. 

รา ชบัณฑิ ตยสถา น . การแบ่ งภู มิภา คทางภู มิศา สตร์ . [ออน ไลน์ ]. แหล่ งที่ มา  : http:// 
www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1378. [๒๗ ส.ค.๒๕๕๙]. 

http://www.livinginthailand.com/cons-13.html
http://www.livinginthailand.com/cons-13.html
http://www.supatta.haysamy.com/article.html%20%5b15%20ธันวาคม
http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=237


๒๔๑ 
 

สุภั ททา  ปิณฑ ะแพทย์ . ความรู้ เบ้ืองต้น เ ก่ียว กับคุณธรรมและจริ ยธรรม . ดู เพ่ิม เ ติมใน , 
http://www.supatta.haysamy.com/moral_ethics.htm l. [๑๙ ม.ค.๕๙] 

สํานักงานผู้ ตรวจการแผ่นดิน . มาตรฐานทางจริยธรรม . อ้างใน Ethics1 stclass, [ออนไลน์ ]. 
แหล่งข้อมูล  : http ://ethics1stclass.blogspot.com/2012/11/blog-post.html. [๒๘ 
ส.ค.๒๕๕๙]. 

ส า นั ก งา น เทศบา ลนคร ร ะยอง ,  ง านสถิติข้ อมูลสารสนเทศ .  [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา  : 
http://www.rayongcity.go.th/index.php/, [๙ มิ.ย. ๒๕๕๙]. 

 

(๕) วารสาร : 

จําลอง โพธิ์บุญ. วารสารการจัดการส่ิงแวดล้อม.“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการฝ่าวิกฤตภาวะ
โลกร้อน: ศึกษากรณีเทศบาลตําบลเมืองแกลง”, ปีที่  ๗, เล่มที่ ๑, (มกราคม - มิถุนายน 
๒๕๕๔).  

วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์.หลักการบริห ารการศึกษาตามแนวพุทธ , วารสาร
ศึกษาศาสตร์. ๑๘, ๒, (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๐).   
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http://ethics1stclass.blogspot.com/2012/11/blog-post.html


๒๔๒ 
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2000, p. 90. 
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๓. รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก  
สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร), เจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร), รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร. , เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ  เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ , ๒๙  

มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ, ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง, ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายณวัฒน์ โตศักด์ิ, ท้องถิ่นจังหวัดระยอง, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ แสงทอง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, ๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร, นายอ าเภอวังจันทร์, ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง, ๔ มกราคม ๖๐. 
สัมภาษณ์ นายคเชนทร์ แจ่มใส, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสุนทรภู่, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์, รองนายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ, นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและ

เสริมสร้างคุณธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาระยอง เขต ๑,      

๕ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง, ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นางวรมน รัตนจีน, ผู้อ านวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอวัง

จันทร์ จังหวัดระยอง, ๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 
๔. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
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สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโ , ดร., ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผู้ อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการ

จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานิพนธ์ วีรพโล, ประธานพระสอนศีลธรรม จังหวัดระยอง, ๒๔ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ นาวาอากาศโทหญิง ศรีพนา ศรีเชื้อ, หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองทัพอากาศ, ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ นายมนัส นพรัตน์, ปลัดเทศบาลต าบลศาลายา ระดับ ๙, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ร้อยตรี เสน่ห์ สุพุทธี, หัวหน้าส าปลัดต าบลศาลายา, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาววลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธ์, ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแพรก, ๒๔ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 

                       ชื่อ/นามสกุล            ต าแหน่ง/หน้าท่ี 
  
๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโ ,  

ผศ.ดร. 
ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (วังน้อย)  
คณะสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

   
๒. รศ.ดร.สมำน งำมสนิท อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  

คณะสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๓. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เลขำนุกำรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ  
อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๔. ดร.ประเสริฐ ธิลำว อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๕. ดร.สุริยำ รักษำเมือง อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
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ภาคผนวก ข. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค.  
  การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

IOC (Index of item Objective Congruence) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item Objective Congruence) 
ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 
 

๑. แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง  

ท่ี ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑.ระดับก่อนเกณฑ์สังคม         

๑. ผู้บริหารมีการจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ิมเติม
แก่บุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๒. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรู้จริง 
และมีความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๓. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความรอบรู้
อย่างลึกซ้ึงในหลากหลายมิติที่ เก่ียวข้อง
กับการท างานในหน้าที่ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๔. ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี
ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๕. ผู้บ ริ ห า ร ส่ง เสริ มให้ บุ คลา กร มีควา ม
เชี่ย วชา ญเฉพาะและทักษะที่ ดีในกา ร
ท างาน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๖. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรน าเอาความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้เป็นข้อได้เปรียบใน
การแข่งขัน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

 ๒. ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม         
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ท่ี ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๗. ผู้ บ ริ ห า ร มีคว า มสั มพัน ธ์ ที่ ดี  และ มี
เครือข่าย ในการสร้างองค์ความรู้ ด้า น
จริยธรรม 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๘. ผู้บริหาร ส่งเสริ มให้บุคลากรในองค์กร
พัฒนาความสามารถทางสติปัญญาอย่าง
สม่ าเสมอ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๙. ผู้บริหารส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู
และความสัมพันธ์ท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ทักษะต่างๆ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๐. ผู้ บ ริ ห า ร มีส มร รถภา พใ นกา รสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับทีมงาน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๑. ผู้บริหารมีการประสานความร่วมมือของ
ฝ่ า ย ต่า งๆ เ พ่ื อควา ม ส า เร็ จ ในกา ร
บริหารงาน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๒. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการสร้าง
เครือข่ายกับเพ่ือนร่วมงานกับองค์กรอ่ืนๆ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

 ๓.ระดับจริยธรรมตามหลักการ 
ด้วยวิจารณญาณ 

        

๑๓. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง และให้ความส าคัญในคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของตน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๔. ผู้บริหารมีความตระหนักรูในตนเองและมี
ความรูสึกว่าไดรับการยอมรับในองค์กร 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๕. ผู้บริหารมีความกลา และความยืดหยุ่นใน
ตัว ใน กา รแ ลก เป ลี่ ย นค วา มรู แ ล ะ
ความสัมพันธ์กันอย่างสูง 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๖. ผู้บริห ารยึ ดหลักควา มสัมพันธ์ที่ ดีที่จ ะ
น าไปสู่การสร้างประโยชน์ในการท างาน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๗. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการป้อนกลับ
ของความสัมพันธ์การเชื่อมโยงซ่ึงกันและ
กันที่ท าให้มีการต่อยอดการท างานจาก

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 



๒๕๓ 

 

ท่ี ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ของเดิมไปสู่สิ่งใหม่  

๑๘. ผู้บริหารส่งเสริมการเรียนรู้การต่อยอดการ
ท างานจากของเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ท าให้มี
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 



๒๕๔ 

 

๒. แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่ง เสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม  ๕ 

ประการ 

ท่ี 
การส่งเสริมจริยธรรม 

ตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ 
คือ ธรรมท าความกล้าหาญ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑. ศรัทธา เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ         

๑. ผู้บริหารกล้าตัดสินใจและกล้ายืนหยัดใน
สิ่งทีถู่กต้องตามหลักการจรรยาวิชาชีพ
และจริยธรรม 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๒. ผู้บริ หาร อุทิศแรงกาย  แร งใจ  ในกา ร
ปฏิ บัติ งา น รับผิดชอบต่องานที่ไ ด้รั บ
มอบหมายให้เสร็จตามก าหนดเวลาโดยใช้
วิธีการที่ถูกต้อง 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๓. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูผู้ มี
คุณธร รมจ ริ ย ธร ร มในหน่ วย งา น ใ ห้
สาธารณชนได้รับรู้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๔. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ ใช้หลักเหตุผล
โดยการพิจารณาในการศึกษาและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๕. ผู้บริหารมีการส่งเสริมความเชื่อ ม่ันในการ
ปฏิบั ติหน้ าที่  เพ่ือพัฒนา งาน ให้บรร ลุ
เป้าหมาย 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

 ๒.ศีล มีความประพฤติดีงาม         

๖. ผู้บริหารมีแนวทางให้ปฏิบัติตนต่อเพ่ือน
ร่วมงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่
หมู่คณะ  

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๗. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การท างานอย่างเต็มที่ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๘. ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
อย่างเคร่งครัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๙. ผู้บริหารยึดหลักเหตุผลต้ังอยู่ในความดี มี
ความโปร่งใสและเที่ยงธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น ำไป



๒๕๕ 

 

ท่ี 
การส่งเสริมจริยธรรม 

ตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ 
คือ ธรรมท าความกล้าหาญ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ใช้ได้ 

๑๐. ผู้บริหารมีความประพฤติถูกต้องดีงามไม่
ทุจริตคอร์รัปชั่นต่ออ านาจหน้าที่ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

 ๓.พาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก         

๑๑. ผู้บริหารจัดให้มีสถานที่และโอกาสแสดง
ความยินดีแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จใน
ทุกๆ ด้าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๒. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้เข้าใจซ้ึง
ใน เห ตุผล  รู้ คิ ด รู้วิ นิ จฉั ย และรู้หลั ก
จริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๓. ผู้บริหารมีการให้บุคลากรเข้าร่วมฟังการ
ประชุม สัมมนา และมีการจดบันทึกที่ มี
การเสนอแนะ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๔. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้  เข้าใจ
ลึกซ้ึงในเหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้ที่จะ
บริหารจัดการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๕. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ใช้หลักเหตุผล
โดยการพิจารณาในการศึกษาและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

 ๔.วิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง         

๑๖. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท า
ความเพีย รพยายา มในหน้ า ที่ อย่ างสุ ด
ความสามารถ คุ้มค่า กับค่าตอบแทน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๗. ผู้บริหารมีความขยั นห ม่ัน เ พีย รในกา ร
ปฏิ บั ติง า นโดยค า นึงถึ งผลประโยชน์
สาธารณชนเป็นที่ต้ัง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๘. ผู้บริ หา รมีความเพีย รพยา ยา มพัฒนา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 



๒๕๖ 

 

ท่ี 
การส่งเสริมจริยธรรม 

ตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ 
คือ ธรรมท าความกล้าหาญ 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๙. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริการที่เน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๒๐. ผู้บริหารมีระบบให้บุคลากรตระหนักใน
ความรับผิ ดชอบในหน้าที่ของตน และ
หน้ าที่ ต่ อสั งคม ร วมทั้ งพร้ อมรั บกา ร
ตรวจสอบประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

 ๕.ปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจน 
ในส่ิงท่ีควรรู้ 

        

๒๑. ผู้บริหารจัดให้มีการตรวจสอบความคุ้มค่าใน
การปฏิบั ติงาน และประเมินความคุ้มค่า
ทรัพยากร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๒๒. ผู้บ ริ หา ร มีกา รวิ เคร า ะห์ ปัญหา อย่ า ง
รอบคอบ และใช้ประสบการณ์ ความรู้ 
เทคนิควิธีที่ทันสมัยเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา
ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๒๓. ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการท างาน โดย
เปิดรับข้อมูล มุมมอง ความคิดเห็นใหม่ๆ 
อยู่ตลอดเวลาเ พ่ือน ามาประยุ กต์ใช้ใน
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๒๔. ผู้บริหารมีนโยบายจัดท าตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานปรับปรุงกลไกการท างานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๒๕. ผู้บริหารให้ท้องถิ่น เป็นเครือข่ายในการ
สร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

 
๓. แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ 

ท่ี 
การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามหลักภาวนา ๔ 

คือ ธรรมท่ีท าให้เป็น ให้มีขึ้น 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๒๕๗ 

 

ท่ี 
การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามหลักภาวนา ๔ 

คือ ธรรมท่ีท าให้เป็น ให้มีขึ้น 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑.กายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย         

๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๒. ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมให้ทุกคนเป็นผู้ มี
บุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด สง่าผ่าเผย 
และเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๓. ผู้บริหารมีการจัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับ
การด ารงชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๔. ผู้บริหารร่วมพัฒนาและช่วยเหลือบุคลากร
ทุกเรื่องที่ร้องขอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๕. ผู้บริหารจัดสวนสาธารณะให้บุคลากรมี
การออกก าลังกายเพ่ือพลานามัยที่สมบูรณ์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

 ๒.สีลภาวนา การเจริญศีล 
พัฒนาความประพฤติ 

        

๖. ผู้บ ริ ห าร จั ด ให้ มีการ ฝึ กอบรมโดย ใช้
หลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๗. ผู้บริหารมีการสอดส่องดูแลทุกข์สุขของ
บุคลากรเพ่ือความสงบสุขของชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๘. ผู้บริหารมีการเข้มงวดอบรมให้บุคลากร
ปฏิ บั ติ ตา มร ะเ บี ย บวิ นั ย  ไ ม่ฝ่ า ฝื น
กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายของ
บ้านเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๙. ผู้บริหา รเชิดชู ยกย่องผู้ท าควา มดี ล ง
ทัณฑ์ผู้ประพฤติผิดวินัย เพ่ือเป็นตัวอย่าง
แก่ผู้อ่ืน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๐. ผู้บริหารจัดให้มีการอบรมผู้น าทางศาสนา
ที่สอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่ ม่งให้คน
ประพฤติตนเป็นคนดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 



๒๕๘ 

 

ท่ี 
การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามหลักภาวนา ๔ 

คือ ธรรมท่ีท าให้เป็น ให้มีขึ้น 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๓.จิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต         

๑๑. ผู้บริหา รมีกา รเรียนรู้และปฏิบั ติสมา ธิ
อย่างสม่ าเสมอ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๒. ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมสาธารณกุศลอยู่
เสมอเพ่ือประโยชน์สุขแก่บุคลากร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๓. ผู้บริหารส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่าง
เห็นคุณค่า 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๔. ผู้บริหารจัดโครงการอบรมศีลธรรม และ
พัฒนาจิตใจ โดยการเชิญผู้น าทางศาสนา 
และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๕. ผู้บริหารให้บริการแก่บุคลากรอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือและมีน้ าใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

 ๔.ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา 
พัฒนาปัญญา 

        

๑๖. ผู้บริหารจัดให้มีการเรียนการสอนภาษา
ท้องถิ่นและภาษาสากล ที่สามารถสื่อสาร
กับคนทั่วไปได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๗. ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ภารกิจ
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๘. ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ มใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้
ขนบธรรมเนี ยม ปร ะเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๙. ผู้บ ริ หา ร จั ดให้ มีโ คร งกา รเสริ มสร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย 
ส า หรั บผู้ บ ริ ห าร  สมาชิ ก  อปท . และ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๒๐. ผู้บริหารส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายใน
การสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 



๒๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดรยะอง 

ท่ี 

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ในจังหวัดระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ผู้บ ริ ห ำ ร ส่ ง เสริ มกำ รสร้ำ งจิ ตส ำ นึ ก 
ค่ำนิยม ควำมซ่ือสัตย์สุจริต ให้บุคลำกร
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ ดีร่วมกันเพ่ือ
พัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๒. ผู้บริหำ รส่งเสริมให้มีกำ รพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐที่ เอ้ือให้บุคลำกรมี
มโนสุจริต คิดดี ท ำดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๓. ผู้บริหำรส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรเพ่ือ
เป็นแบบอย่ำงให้บุคลำกรได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตำม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๔. ผู้บริหำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติตำม
จริยธรรมของข้ำรำชกำร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๕. ผู้บริ หำ รส่ง เสริมให้บุ คลำ กรยึดม่ันใน
จ ริ ย ธ ร รมแ ละคว ำ มไ ม่ มีอคติ อย่ ำ ง

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 



๒๖๐ 

 

ท่ี 

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ในจังหวัดระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

เคร่งครัด 

๖. ผู้บริหำรยื นหยัดท ำ ในสิ่งที่ถู กต้อง เป็ น
ธรรม และถูกกฎหมำย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๗. ผู้บริหำรมีเจตคติที่ ดีกับพระพุทธศำสนำ
และศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๘. ผู้บ ริห ำร มีกำ รปกป้องคุ้มครองและมี
เหตุผล เชิงจริยธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๙. ผู้บริหำรมีนโยบำยกำรจัดกิจกรรมรณรงค์
เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๐. ผู้บริหำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำม
กฎระเบียบมีวินัยและจริยธรรมเพ่ือ
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๑. ผู้ บ ริ ห ำ ร มีก ำ รน ำ เอำ ข้ อ คิด เห็ น ข้ อ
ร้อ งเรี ยนที่เ ก่ี ยวข้อ ง กับจริ ย ธร รมมำ
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนำให้องค์กรมีภำพลักษณ์
ที่ดีขึ้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๒. ผู้บริหำรจัดให้มีกำรส่งเสริมบรรยำกำศ
กำรท ำงำนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำจริยธรรม
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๓. ผู้บริหำรส่งเสริมกำรพัฒนำกลไกในกำร
สร้ำงวินัย จริยธรรม และกำรตรวจสอบ
ถ่วงดุจกำรใช้อ ำนำจขององค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

๑๔. ผู้บริหำรมีกำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น ำไป



๒๖๑ 

 

ท่ี 

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ในจังหวัดระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดีและมีควำ มรั บผิ ดชอบต่อนโยบำยที่
ประกำศต่อสำธำรณะ 

ใช้ได้ 

๑๕. ผู้บริหำรมีกำรมีกำรน ำเอำหลักพุทธธรรม
มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรตน บริหำรคน 
และบริหำรงำน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น ำไป
ใช้ได้ 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของของแบบสอบถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาคผนวก จ. 
ตารางแสดงความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 

 

 
ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 
ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha เท่ากับ .๙๕๕ N of Items เท่ากับ ๗๘ 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
พัฒนาการทางสติปัญญา 1 267.99 472.743 .127 .956 
พัฒนาการทางสติปัญญา 2 267.99 473.084 .117 .956 
พัฒนาการทางสติปัญญา 3 268.25 476.280 .034 .956 
พัฒนาการทางสติปัญญา 4 268.45 468.435 .362 .955 
พัฒนาการทางสติปัญญา 5 268.32 468.491 .300 .955 
พัฒนาการทางสติปัญญา 6 268.32 473.246 .169 .955 
พัฒนาการทางสติปัญญา 7 268.32 466.763 .497 .954 
พัฒนาการทางสติปัญญา 8 268.59 469.768 .371 .955 
พัฒนาการทางสติปัญญา 9 268.52 459.943 .555 .954 
พัฒนาการทางสติปัญญา 10 268.42 466.343 .506 .954 
พัฒนาการทางสติปัญญา 11 268.49 468.988 .341 .955 
พัฒนาการทางสติปัญญา 12 268.49 464.400 .601 .954 
พัฒนาการทางสติปัญญา 13 268.59 464.915 .530 .954 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid  30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.955 78 



๒๖๔ 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
พัฒนาการทางสติปัญญา 14 268.35 469.929 .303 .955 
พัฒนาการทางสติปัญญา 15 268.32 460.186 .590 .954 
พัฒนาการทางสติปัญญา 16 268.45 466.257 .511 .954 
พัฒนาการทางสติปัญญา 17 268.59 466.639 .456 .954 
พัฒนาการทางสติปัญญา 18 268.35 463.685 .560 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 1 268.49 462.458 .611 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 2 268.42 463.839 .497 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 3 268.45 467.629 .448 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 4 268.45 462.126 .621 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 5 268.42 461.109 .662 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 6 268.55 466.641 .402 .955 
เวสารัชชกรณธรรม 7 268.49 462.938 .534 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 8 268.45 458.914 .754 .953 
เวสารัชชกรณธรรม 9 268.52 458.378 .653 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 10 268.42 458.452 .699 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 11 268.39 460.315 .579 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 12 268.49 464.023 .493 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 13 268.49 468.204 .373 .955 
เวสารัชชกรณธรรม 14 268.42 464.028 .490 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 15 268.52 460.698 .690 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 16 268.39 468.562 .321 .955 
เวสารัชชกรณธรรม 17 268.35 465.159 .566 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 18 268.52 464.451 .533 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 19 268.45 463.328 .571 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 20 268.39 461.727 .577 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 21 268.49 469.417 .368 .955 
เวสารัชชกรณธรรม 22 268.35 465.998 .464 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 23 268.32 464.458 .480 .954 
เวสารัชชกรณธรรม 24 268.49 468.571 .358 .955 
เวสารัชชกรณธรรม 25 268.45 469.629 .238 .955 
ภาวนา 1 268.45 467.382 .405 .955 



๒๖๕ 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ภาวนา 2 268.62 469.754 .267 .955 
ภาวนา 3 268.29 462.619 .556 .954 
ภาวนา 4 268.43 465.978 .927 .954 
ภาวนา 5 268.29 462.615 .618 .954 
ภาวนา 6 268.35 467.722 .393 .955 
ภาวนา 7 268.39 466.446 .400 .955 
ภาวนา 8 268.49 470.861 .301 .955 
ภาวนา 9 268.29 470.956 .306 .955 
ภาวนา 10 268.42 460.307 .695 .954 
ภาวนา 11 268.29 471.526 .217 .955 
ภาวนา 12 268.42 470.601 .273 .955 
ภาวนา 13 268.42 472.666 .189 .955 
ภาวนา 14 268.49 463.457 .569 .954 
ภาวนา 15 268.52 463.286 .582 .954 
ภาวนา 16 268.49 458.567 .642 .954 
ภาวนา 17 268.59 462.585 .630 .954 
ภาวนา 18 268.49 467.860 .440 .954 
ภาวนา 19 268.49 464.360 .480 .954 
ภาวนา 20 268.45 464.790 .511 .954 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 1 268.52 470.658 .276 .955 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 2 268.59 461.656 .550 .954 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 3 268.49 461.689 .495 .954 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 4 268.59 470.650 .254 .955 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 5 268.59 463.184 .542 .954 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 6 268.39 454.518 .782 .953 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 7 268.42 457.574 .733 .953 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 8 268.52 464.585 .527 .954 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 9 268.55 471.236 .255 .955 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 10 268.45 467.045 .475 .954 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 11 268.45 475.113 .106 .955 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 12 268.45 472.878 .181 .955 



๒๖๖ 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 13 268.42 467.091 .416 .954 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 14 268.52 464.182 .544 .954 
จริยธรรมตามแนวพุทธ 15 268.29 465.722 .437 .954 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

271.09 467.688 21.626 78 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย  
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ภาคผนวก ช. 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๔ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 

PROMOTING ETHICS PRACTICE BUDDHISM OF THE PERSONNEL  
LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS  

IN RAYONG PROVINCE 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษาวิจัย เรื่อง "การส่งเสริมจริยธรรมตามแนว

พระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง" หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

แบบสอบถามฉบับน้ีแบ่งออกเป็น ๖ ตอน 
 ตอนท่ี ๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรม
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง   
  ตอนท่ี  ๓ แบบสอบถา มเก่ีย วกับหลักพุทธธร รมเพ่ือการส่งเสริมจ ริยธร รมตา มหลั ก       
เวสารัชชกรณธรรม ๕ 
  ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ 
  ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  



๒๘๕ 
 
 

 

 

  ตอนท่ี ๖ แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง   

 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซ่ึงผลจากข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ในครั้งนี้ จะใช้ในการค้นคว้าวิจัยตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หวังได้โดยม่ันใจว่า จะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์     
จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี ค าตอบของท่านผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับ 
และจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

     พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต (สุวรรณโชติ) 
          นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๘๖ 
 
 

 

 

ตอนท่ี ๑   ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) 

 ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่แสดงสถานภาพของท่าน
ตามที่เป็นจริง 

๑.  เพศ 
   ชาย   หญิง    

 ๒.   อายุ 
    ต่ ากว่า ๒๐ ปี  ๒๐ - ๓๐ ปี  
    ๓๑ – ๔๐ ปี  ๔๑ – ๕๐ ปี  
    ๕๑ ปี  ขึ้นไป 

๓. ระดับการศึกษา 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี    ระดับปริญญาตรี 

  ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก 

 ๔.  ต าแหน่ง 
    ผู้บริหาร   พนักงาน 
    พนักงานจ้าง     อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 

๕.   รายได้ต่อเดือน 
   ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท   ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท              
   ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท   ๓๐,๐๐๑ ขึ้นไป   

๖.  ประสบการในการท างาน 
  ๑ – ๑๐ ปี   ๑๑ – ๒๐ ปี 
  ๒๑ – ๓๐ ปี                         ๓๑ – ๔๐ ปี 

 
 



๒๘๗ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท 
 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายลงในช่อง  แสดงระดับความคิดเห็นที่ เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในจังหวัดระยอง ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงระดับเดียว 
 ๕  หมายถึง   มีการพัฒนาการทางสติปัญญา อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
 ๔    หมายถึง    มีการพัฒนาการทางสติปัญญา อยู่ในระดับ มาก 
 ๓    หมายถึง   มีการพัฒนาการทางสติปัญญา อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๒    หมายถึง    มีการพัฒนาการทางสติปัญญา อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑  หมายถึง   มีการพัฒนาการทางสติปัญญา อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

ข้อท่ี 
 

ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑.ระดับก่อนเกณฑ์สังคม      

๑. ผู้บริหารมีการจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ิมเติมแก่
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 

     

๒. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคคลากรมีความรู้จริง และ
มีความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของสังคม 

     

๓. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความรอบรู้อย่าง
ลึกซ้ึ งในหลากหลา ยมิติที่ เ ก่ียวข้อ งกับกา ร
ท างานในหน้าที่ 

     

๔. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถใน      



๒๘๘ 
 
 

 

 

ข้อท่ี 
 

ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี 
๕. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะและทักษะที่ดีในการท างาน 
     

๖. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรน าเอาความรู้  และ
ประสบการณ์มาใช้เป็ นข้อได้ เปรียบ ในกา ร
แข่งขัน 

     

 ๒. ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม      

๗. ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ ดี และมีเครือข่ายใน
การสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม 
 

     

๘. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรพัฒนา
ความสามารถทางสติปัญญาอย่างสม่ าเสมอ 

     

๙. ผู้บริหารส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู และ
ความสัมพันธ์ที่ ดี เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ
ต่างๆ 

     

๑๐. ผูบ้ริหารมีสมรรถภาพในการสร้างความสัมพันธ์
กับทีมงาน 

     

๑๑. ผู้บริหารมีการประสานความร่วมมือของฝ่าย
ต่างๆ เพ่ือความส าเร็จในการบริหารงาน 

     

๑๒. ผู้บ ริ ห า ร ส่ ง เสริ มให้ บุ คลา กร มีกา รสร้ า ง
เครือข่ายกับเพ่ือนร่วมงานกับองค์กรอ่ืนๆ 

     

 ๓.ระดับจริยธรรมตามหลักการ 
ด้วยวิจารณญาณ 

     

๑๓. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง และให้ความส าคัญในคุณค่าและศักด์ิศรี 
ของตน 

     



๒๘๙ 
 
 

 

 

ข้อท่ี 
 

ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๔. ผู้บริหารมีความตระหนักรูในตนเองและมีความ
รูสึกว่าไดรับการยอมรับในองค์กร 

     

๑๕. ผู้บริหารมีความกลา และความยืดหยุ่นในตัวใน
การแลกเปลี่ยนความรู และความสัมพันธ์กัน
อย่างสูง 

     

๑๖. ผู้บริหารยึดหลักความสัมพันธ์ที่ ดีที่จะน าไปสู่
การสร้างประโยชน์ในการท างาน 

     

๑๗. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการป้อนกลับของ
ความสัมพันธ์การเชื่อมโยงซ่ึงกันและกันที่ท าให้
มีการต่อยอดการท างานจากของเดิมไปสู่สิ่งใหม่  

     

๑๘. ผู้บริหารส่งเสริมการเรียนรู้ การต่อยอดกา ร
ท างานจากของเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ท าให้มีการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การ 

     

 
 
ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม 
๕ ประการ 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายลงในช่อง  แสดงระดับความคิดเห็นที่ เก่ียวกับหลักพุทธธรรม
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดวัดระยอง ตามหลัก
เวสารัชชกรณธรรม ๕ ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงระดับเดียว 

๕  หมายถึง   มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
๔    หมายถึง    มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ มาก 
๓    หมายถึง   มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง 
๒    หมายถึง    มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อย 
๑  หมายถึง   มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

 



๒๙๐ 
 
 

 

 

ข้อท่ี 
 

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ 

คือ ธรรมท าความกล้าหาญ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. ศรัทธา เชื่อส่ิงท่ีควรเชื่อ      
๑. ผู้บริ หา รมีควา มเชื่อ ม่ันในสิ่ งที่ ถูกต้องตา ม

หลักการจรรยาวิชาชีพและจริยธรรม 
     

๒. ผู้บริหารอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงาน 
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลาโดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง 

     

๓. ผู้บริห ารมีการส่ งเสริ มและยกย่ องเชิ ดชูผู้ มี
คุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับรู้ 

     

๔. ผู้บริหารมีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริม
และสนั บสนุ นหรือปลุกควา มเชื่อม่ันให้กับ
บุคลากร 

     

๕. ผู้บริ หาร มีกา รส่ง เสริ มความเชื่อม่ันในกา ร
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย 

     

 ๒.ศีล มีความประพฤติดีงาม      

๖. ผู้บ ริ ห า รมีแนวทา ง ให้ ปฏิ บั ติตนต่อ เ พ่ือน
ร่วมงา นโดย ไม่สร้า งควา มเดือดร้อนให้แ ก่     
หมู่คณะ   

     

๗. ผู้บริหา รมีการส่งเสริ มให้บุคคลากร มีควา ม
รับผิดชอบต่อหน้าที่การท างานอย่างเต็มที่ 

     

๘. ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด 

     

๙. ผู้บริหารยึดหลักเหตุผล ต้ังอยู่ในความดี มีความ
โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

     

๑๐. ผู้บริหารมีความประพฤติถูกต้องดีงามไม่ทุจริต
คอร์รัปชั่นต่ออ านาจหน้าที่ 

     



๒๙๑ 
 
 

 

 

ข้อท่ี 
 

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ 

คือ ธรรมท าความกล้าหาญ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๓.พาหุสัจจะ ได้สดับหรือศึกษามาก      
๑๑. ผู้บริหารจัดให้มีสถานที่และโอกาสแสดงความ

ยินดีแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในทุกๆ ด้าน 
     

๑๒. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้เข้าใจซ้ึงในเหตุผล 
รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้หลักจริยธรรม 

     

๑๓. ผู้บริหารมีการให้บุคลากรเข้าร่วมฟังการประชุม 
สัมมนา และมีการจดบันทึกที่มีการเสนอแนะ 

     

๑๔. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นอย่างรอบรู้  เข้าใจลึกซ้ึงใน
เหตุผล รู้คิด รู้วินิจฉัย และรู้ที่จะบริหารจัดการ 

     

๑๕. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ใช้หลักเหตุผลโดยการ
พิจารณาในการศึกษาและการปฏิบัติหน้า ที่ 
ของตน  

     

 ๔.วิริยารัมภะ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง      

๑๖. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าความ
เพียรพยายามในหน้าที่อย่างสุดความสามารถ คุ้มค่า
กับค่าตอบแทน 

     

๑๗. ผู้บริหารมีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน
โดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณชนเป็นทีต้ั่ง 

     

๑๘. ผู้บริหารมีความเพียรพยายามพัฒนาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

     

๑๙. ผู้บริ หารให้ ความส าคัญในการบริ การที่ เน้ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

๒๐. ผู้บริหารมีระบบให้บุคลากรตระหนักในความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตน และหน้าที่ ต่อสั งคม 

     



๒๙๒ 
 
 

 

 

ข้อท่ี 
 

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ 

คือ ธรรมท าความกล้าหาญ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ 
 ๕.ปัญญา รู้ตอบ และรู้ชัดเจนในส่ิงท่ีควรรู้      

๒๑. ผู้บริหารจัดให้มีการตรวจสอบความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติงาน และประเมินความคุ้มค่าทรัพยากร 

     

๒๒. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ 
และใช้ป ระสบกา รณ์ ความ รู้  เทคนิ ควิ ธี ที่
ทันสมัยเพ่ือหาทางแ ก้ไขปัญหาที่ ซับซ้อนไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๒๓. ผู้บริหารมีความยืดหยุ่ นในการท างาน  โดย
เปิดรับข้อมูล มุมมอง ความคิดเห็นใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

     

๒๔. ผู้บ ริ ห า ร มีน โย บา ยจั ดท า ตัวชี้ วั ดผลกา ร
ปฏิบัติงานปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

     

๒๕. ผู้บริหารให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการสร้าง
องค์ความรู้ด้านจริยธรรม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๓ 
 
 

 

 
 

 

 

 

ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ 
 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายลงในช่อง  แสดงระดับความคิดเห็นที่ เก่ียวกับหลักพุทธธรรม
เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔ คือ ธรรมที่ท าให้เป็น ให้มีขึ้น ที่ตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุดเพียงระดับเดียว 

๕  หมายถึง   มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
๔    หมายถึง    มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ มาก 
๓    หมายถึง   มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง 
๒    หมายถึง    มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อย 
๑  หมายถึง   มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

 

ข้อท่ี 
 

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามหลักภาวนา ๔ 

คือ ธรรมท่ีท าให้เป็น ให้มีขึ้น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑.กายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย      

๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

     

๒. ผู้บริห ารมีการจัด กิจกร รมให้ ทุกคน เป็นผู้ มี
บุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด สง่าผ่าเผย และ
เป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ 

     

๓. ผู้บริหารมีการจัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับการ
ด ารงชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ 

     

๔. ผู้บริหารร่วมพัฒนาและช่วยเหลือบุคลากรทุก
เรื่องที่ร้องขอ 

     

๕. ผูบ้ริหารจัดสวนสาธารณะให้บุคลากรมีการออก
ก าลังกายเพ่ือพลานามัยที่สมบูรณ์ 

     

 ๒.สีลภาวนา การเจริญศีล       



๒๙๔ 
 
 

 

 

ข้อท่ี 
 

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามหลักภาวนา ๔ 

คือ ธรรมท่ีท าให้เป็น ให้มีขึ้น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

พัฒนาความประพฤติ 
๖. ผู้บริหารจัดให้มีการฝึกอบรมโดยใช้หลักธรรม

ทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
     

๗.  ผู้บ ริ ห า ร มีกา รสอดส่อง ดูแล ทุ กข์ สุ ข ของ
บุคลากรเพ่ือความสงบสุขของชุมชน 

     

๘. ผู้บริหารมีการเข้มงวดอบรมให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัย ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ 
และกฎหมายของบ้านเมือง 

     

๙. ผู้บริหารเชิดชู ยกย่องผู้ท าความดี ลงทัณฑ์ผู้
ประพฤติผิดวินัย เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน 

     

๑๐. ผู้บริหารจัดให้มีการอบรมผู้น าทางศาสนา ที่
สอนตา มศา สนา หรือควา มเชื่ อที่ มุ่ ง ให้ คน
ประพฤติตนเป็นคนดี 

     

 ๓.จิตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต      

๑๑. ผู้บริหารมีการเรียนรู้ และปฏิบัติสมาธิ อย่า ง
สม่ าเสมอ  

     

๑๒. ผู้บริหารจัดให้มีกิจกรรมสาธารณกุศลอยู่ เสมอ 
เพ่ือประโยชน์สุขแก่บุคลากร 

     

๑๓. ผู้บริหารส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างเห็นคุณค่า 

     

๑๔. ผู้บริหารจัดโครงการอบรมศีลธรรม และพัฒนา
จิต ใจ โดยการ เชิญผู้ น า ทางศาสนา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ 

     

๑๕. ผู้บริหารให้บริการแก่บุคลากรอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือและ
มีน้ าใจ 

     



๒๙๕ 
 
 

 

 

ข้อท่ี 
 

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามหลักภาวนา ๔ 

คือ ธรรมท่ีท าให้เป็น ให้มีขึ้น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๔.ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา  
พัฒนาปัญญา 

     

๑๖. ผู้บริหารจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาท้องถิ่น
และภาษาสากลทีส่ามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ 

     

๑๗. ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ภารกิจต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

๑๘. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่
เป็นสากล 

     

๑๙. ผู้บริหารจัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการรักษาวินัย ส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิก อปท. และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

     

๒๐. ผู้บริหารส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการ
สร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรม 

     

 

ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายลงในช่อง  แสดงระดับความคิดเห็นที่ เก่ียวกับการส่งเสริม
จริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ที่ตรง
กับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงระดับเดียว 

๕  หมายถึง   มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
๔    หมายถึง    มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ มาก 
๓    หมายถึง   มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง 
๒    หมายถึง    มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อย 
๑  หมายถึง   มีการส่งเสริมจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 



๒๙๖ 
 
 

 

 
 

ข้อท่ี 
 

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑. ผู้บริหารมีเจตคติที่ ดีกับพระพุทธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน  

     

๒. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่ เอ้ือให้บุคลากร มีมโนสุจริ ต   
คิดดี ท าดี 

     

๓. ผู้บริหารส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรเพ่ือเป็น
แบบอย่างให้บุคลากรได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

     

๔. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม
ของข้าราชการ 

     

๕. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันในจริยธรรม
และความไม่มีอคติอย่างเคร่งครัด 

     

๖. ผู้บริหารยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย 

     

๗. ผู้บริหารส่งเสริมการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
ความซ่ือสัตย์สุจริต ให้บุคลากรประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดีร่วมกันเพ่ือพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 

     

๘. ผู้บริหารมีการปกป้องคุ้มครองและมีเหตุผล  
เชิงจริยธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

๙. ผูบ้ริหารมีนโยบายการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ
ส่งเสริมจริยธรรมให้เป็นทีป่ระจักษ์ 

     

๑๐. ผู้บริหารพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานได้
อย่ า งถู กต้ องตามกฎระเบี ยบ  มีวิ นั ย และ
จริยธรรมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

     



๒๙๗ 
 
 

 

 

ข้อท่ี 
 

การส่งเสริมจริยธรรม 
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑๑. ผู้บริหารมีการน าเอาข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนที่
เก่ียวข้องกับจริยธรรมมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้
องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

     

๑๒. ผู้บริหารจัดให้ มีการส่งเสริมบรรยากาศการ
ท างานที่เอ้ือต่อการพัฒนาจริยธรรมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

     

๑๓. ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย จริยธรรม และการตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจขององค์กร 

     

๑๔. ผู้บริหารมีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี
และมีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ประกาศต่อ
สาธารณะ 

     

๑๕. ผู้บริหารมีการมีการน าเอาหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคน และ
บริหารงาน 

     

 
ตอนท่ี ๖ แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอ ง เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) 
 

 

 ๑. สภาพปัญหานโยบายจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง  
 

ปัญหา อุปสรรค.......................................................................................................................................... 

…….......................................…………………………………………………………………………………………………………………

………….......................................…………………………………………………………………………………………………………… 

…….......................................………………………………………………………………………………………………………………… 
 



๒๙๘ 
 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................................... 
…….......................................…………………………………………………………………………………………………………………

………….......................................…………………………………………………………………………………………………………… 

………….......................................…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ๒. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

  

ปัญหา อุปสรรค.......................................................................................................................................... 
………….......................................…………………………………………………………………………………………………………… 

…….......................................…………………………………………………………………………………………………………………

………….......................................…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................................... 
………….......................................…………………………………………………………………………………………………………… 

……….......................................………………………………………………………………………………………………………………

………….......................................…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
 

ผู้วิจัยขออนุโมทนา ที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เป็นอย่างดี 
 
 

 

        
   พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต (สุวรรณโชติ) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

               บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 

 
 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 



๒๙๙ 
 
 

 

 

แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 
เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 
PROMOTING ETHICS PRACTICE BUDDHISM OF THE PERSONNEL  

LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS 
IN RAYONG PROVINCE 

 ---------------------------- 
 

ค าชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดระยอง โดยแนวทางการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ 
 ตอนท่ี ๑ เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี ๒ เป็นค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณ
ธรรม ๕ 

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญาเพ่ือการพัฒนาจริยธรรม
ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 

ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมนโยบายจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
 ตอนท่ี ๕ เป็นค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔    
 
ตอนท่ี ๑ เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ……………….………………………...................นามสกุล.....………………………………………….. 

อายุ......……………………………………...............วุฒิการศึกษา……………………........................ 

ต าแหน่งหน้าที่………………….........................................…………………………………………..... 

สังกัดองค์กร…………………………...........................................…………….………………………… 

ประสบการณ์การท างานด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน.................…………….…..……………………… 

วัน/เวลาที่สัมภาษณ์………………………………….…………… .........……………….…………………… 

สถานที่……………………………………........................โทรศัพท์…………………………................. 

E-mail: …………………………………...................................................................................... 



๓๐๐ 
 
 

 

 

ตอนท่ี ๒ เป็นค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕ 

(๑)  ท่านคิดว่าหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักเวสารัชชกรณธรรม ๕       
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง มีการด าเนินการอย่างไร?   

(๒) การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุ คลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามหลัก ศรัทธา คือ เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ มีการด าเนินการอย่างไร?   

(๓) การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามหลัก ศีล คือ มีความประพฤติดีงาม มีการด าเนินการอย่างไร? 

(๔) การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามหลัก พาหุสัจจะ คือ ได้สดับหรือศึกษามาก มีการด าเนินการอย่างไร? 

(๕) การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามหลัก วิริยารัมภะ คือ เพียรท ากิจอยู่อย่างจริงจัง  มีการด าเนินการ
อย่างไร? 

(๖) การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยองตามหลัก ปัญญา คือ รู้รอบและรู้ชัดเจนในสิ่งที่ควรรู้  มีการด าเนินการ
อย่างไร? 
 

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการทางสติปัญญา เพ่ือการพัฒนา
จริยธรรมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย 

(๑) ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Preconvention Level) เป็นอย่างไร? 
(๒) ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Level) เป็นอย่างไร? 
(๓) ระดับจริยธร รมตามหลัก การด้วยวิจา รญาณ (ระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม Post 

conventional Level) เป็นอย่างไร? 
 
ตอนท่ี ๔ เป็นค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักภาวนา ๔    

 ผู้วิจัยจะต้ังค าถามที่เก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามหลักภาวนา ๔ ประกอบด้วย   

(๑) การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามหลักกายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย มีการด าเนินการ
อย่างไร? 



๓๐๑ 
 
 

 

 

(๒) การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามหลักสีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ มีการ
ด าเนินการอย่างไร? 

(๓) การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามหลักจิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต มีการด าเนินการอย่างไร? 

(๔) การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง ตามหลักปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา มีการ
ด าเนินการอย่างไร? 
 

 ขอเรียนว่า การตอบค าถามในการสัมภาษณ์ครั้งนี้  จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในการ
ปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด ข้อมูลของท่านจะเป็นความลับและน าผลไปใช้เพ่ือศึกษาในภาพรวม
เท่านั้น ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ ที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์แบบสอบถามในครั้งนี้ เป็น
อย่างดีมา ณ โอกาสนี้ 

 

 ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง ในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ 
 
 
 
    พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต (สุวรรณโชติ) 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

                 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
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๓๑๒ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๓ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๕ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๙ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ. 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth interview) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 
 

 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth interview) 

 

 

 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนบริบูรณ์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ   
ที่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงการส่งเสริมจริยธรรม ประกอบด้วย 
 

 

ล าดับท่ี ชื่อ - นามสกุล           ต าแหน่ง 

๑. พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร) เจ้าคณะจังหวัดระยอง 

๒. พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร) รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง 

๓. พระมหาวีระชัย ชยวีโร ดร. เจ้าคณะต าบลวังจันทร์ 

๔. นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

๕. นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง 

๖. นายณวัฒน์ โตศักด์ิ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 

๗. นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 

๘. นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครระยอง  

๙. นายสุรินทร์   แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

๑๐. นายพิรุณ วิมลอักษร นายอ าเภอวังจันทร์  

๑๑. นายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสุนทรภู่ 

๑๒. นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง 

๑๓. นายฉลาด มีลาภ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน 

๑๔. นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลชุมแสง 

๑๕. นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ หัวหน้า ฝ่า ยนิ ติกร องค์กา รบริห าร ส่วน
จังหวัดระยอง 



๓๑๙ 
 

๑๖. ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ อ า น วยกา รส า นั ก งา น เขต พ้ื นที่ ก า ร
ประถมศึกษาระยองเขต ๑  

๑๗. ดร.ประนอม บ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์  

๑๘. นายณรงค์ วิริยะกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน  

๑๙. นางวรมน รัตนจีน ผู้อ า นวยการการ ศึกษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอวังจันทร์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ. 
รูปภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 
  



๓๒๐ 
 

 
   
  

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ.๗) 
เจ้าคณะจังหวัดระยอง  

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 

 
   
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 



๓๒๑ 
 

 
สัมภาษณ์ พระครูสิริภาวนานุโยค (ชวน ชยกโร) 

 รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง 
 (๓๑ มกราคม ๒๕๖๐) 

 
   
  

 
 
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์ พระมหาวีระชัย ชยวีโร, ดร.  
เจ้าคณะต าบลวังจันทร์  
(๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
   
  

 
  

 



๓๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 

 
สัมภาษณ์ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
 (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
   

 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายคมสัน เจริญอาจ 
ปลัดจังหวัดระยอง 
(๒ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 

 



๓๒๓ 
 

  
   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายพิรุณ วิมลอักษร 
 นายอ าเภอวังจันทร์ 

 (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 

   
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย 
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 



๓๒๔ 
 

(๒๔ มกราคม ๒๕๖๐) 
 
 
 

 
  
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
สัมภาษณ์ นายณวัฒน์ โตศักด์ิ 

 ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
 (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
   

 
 

 
 
 
 

  
 
 

 



๓๒๕ 
 

 
 
 

สัมภาษณ์ นายฉลาด มีลาภ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชากกระโดน 

(๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 

 
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายคเชนทร์ แจ่มใส 
 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสุนทรภู่ 

 (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 

    
  

 
 
 



๓๒๖ 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
สัมภาษณ์ ดร.ประนอม บ ารุง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ 
(๑๒ มกราคม ๒๕๖๐) 

 

 

 
 

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นางวรมน รัตนจีน 
 ผู้อ านวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
(๙ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 



๓๒๗ 
 

   
 
 

 
 
 
 

  
 

 

 
 

 
สัมภาษณ์ ดร. ธวัชชัย อุ่ยพานิช 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาระยองเขต ๑ 
(๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



๓๒๘ 
 

 
สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์ 

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลชุมแสง 
 (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

 
   

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว 
หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาลนครระยอง 

(๒๓ มกราคม ๒๕๖๐) 
 
 

 
  
  

 
  

 
 
 



๓๒๙ 
 

 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายณรงค์ วิริยะกิจ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน 

 (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 

    
 

 
 
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายกิตติศักด์ิ กุลรัตน์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกลง 

(๔ มกราคม ๒๕๖๐) 
 
 
 

 
  



๓๓๐ 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ แสงทอง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

(๙ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์ นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ 
นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัย 



๓๓๑ 
 

และเสริมสร้างคุณธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

(๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ. 
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๑ 
 

 
 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 

 

 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนบริบูรณ์ ผู้วิจัยได้จัดเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ. 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๖ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



๓๓๘ 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ. 
รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๓ 
 

 
 
 

 
  



๓๔๔ 
 

 
 

  
 

  
 
 
 

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๕ 
 

รูปภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง 
ณ ห้องประชุมชลบุรี อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันศุกร์ ท่ี ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

  
 
 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔๕ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล : พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต (สุวรรณโชติ) 
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
สถานท่ีเกิด : ๔ หมู่ ๘ ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐ 
การศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๙ : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) เอกภาษาไทย  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.๒๕๕๑ : เปรียญธรรม ๕ ประโยค (ป.ธ.๕) 
พ.ศ.๒๕๕๔ : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสบการณ์การท างาน  
พ.ศ.๒๕๕๔ – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  หน่วยวิทยบริการ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) 
พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดชุมนุมใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน : เจ้าคณะต าบลชุมแสง – พลงตาเอ่ียม 
พ.ศ.๒๕๔๑ – ปัจจุบัน  : พระวิปัสสนาจารย์  
ผลงานทางวิชาการ : ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
  ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘ 

: บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ของพระสงฆ์ ในสังคมไทยปัจจุบัน 
 วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  
 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 : แนวทางการด าเนินงานเพ่ือการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น หนังสือสารนครศรีธรรมราช ปีที่ ๔๗ ฉบับเดือน 
  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ปีท่ีเข้าศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๗  : หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๓ บัณฑิตวิทยาลัย 



๓๔๖ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน : ๕๙ หมู่ ๔ วัดชุมนุมใน ต าบลวังจันทร์ อ าเภอวังจันทร์  
  จังหวัดระยอง ๒๑๒๑๐ โทร ๐๘๗-๑๐๔๔๙๑๒ 
  E-mail: boonrod25122@hotmail.com  




