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บทคัดย)อ 
             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค, ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการของ
การประปานครหลวง ตั้งแต� พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปLจจุบัน ๒. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง ๓. เพื่อนําเสนอการส�งเสริมค�านิยมการ
บริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนําหลักพุทธธรรมเขOามาบูรณาการ                

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชOวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ไดOแก�การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขOอมูลดOวยการสัมภาษณ,เชิงลึกจากผูOใหOขOอมูลสําคัญจํานวน ๒๕ รูป
หรือคน จากผูOมีความเชี่ยวชาญทางดOานพุทธธรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการ ผูOบริหารและ
ผูOปฏิบัติงานของการประปานครหลวง และผูOมีส�วนไดOส�วนเสีย ผูOใชOบริการของการประปานครหลวง 
และการวิจัยเชิงปริมาณเก็บขOอมูลจากประชากรเปTนผูOบริหารและผูOปฏิบัติงานของการประปานคร
หลวง จํานวน ๔,๓๓๐ คนไดOกลุ�มตัวอย�าง จํานวน ๓๖๗ คน โดยใชOเคร่ืองมือแบบสอบถาม ซ่ึงมีค�า
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท�ากับ ๐.๙๔๔ นํามาวิเคราะห,ขOอมูลดOวยสถิติพรรณนา ไดOแก� ค�ารOอยละ ค�าเฉล่ีย 
และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
             ผลการวิจัยพบว�า 
              ๑. การบริหารจัดการของการประปานครหลวง ตั้งแต� พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปLจจุบัน ไดOมีการ
พัฒนาดําเนินงานมาอย�างต�อเนื่อง มุ�งเนOนการสรOางจิตสํานึกท่ีมีความรูOความเขOาใจในบทบาทหนOาท่ี
ของตนเอง ระดับกลุ�มผูOบริหารเปTนผูOมีประสบการณ,ในการบริหารและการจัดการในระดับมาก ปลูกฝLง
คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบท่ีเก่ียวขOอง และเห็นประโยชน,ส�วนรวม พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพ
น้ําประปาใหOมีเสถียรภาพและส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อใหOประชาชนไดOมีการอุปโภคบริโภค
น้ําประปาอย�างสะอาดบริสุทธิ์ มีจิตสํานึกการบริการเพื่อสังคม ที่ซ่ือสัตย, โปร�งใส และปฏิบัติดOวย
ความเต็มใจ นําพาองค,กรไปสู�เป\าหมายที่วางไวOอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรOางความม่ันคง 
ยั่งยืนใหOเกิดแก�องค,กร  
             ๒. หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปา
นครหลวง พบว�าหลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสอดคลOองกับ
การพัฒนาตน พัฒนางานและบริการสังคม ผูOบริหารและผูOปฏิบัติงานใชOหลักพุทธรรมในการบริหาร
จัดการร�วมกันอย�างลงตัว ใหOความสําคัญในเรื่องความซ่ือสัตย, สุจริต เสียสละ ปลูกจิตสํานึกดOานการ
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บริการ ซ่ึงตรงกับหลักธรรมพัฒนาดOานจิตใจ หลักพรหมวิหาร ๔ ซ่ึงเปTนหลักท่ีผูOบริหารมีไวOประจําใจ 
หลักของความซ่ือสัตย,สุจริตในภาคปฏิบัติ หลักสังคหวัตถุ ๔ บูรณาการหลักธรรมในการบริหารทุก
ภาคส�วน โดยผ�านกระบวนการตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เปTนฐานในการบริหารจัดการของการประปา
นครหลวง 
           ๓. การส�งเสริมค�านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการบูรณาการตาม
หลักพุทธธรรม ใหOความสําคัญใน ๓ ดOาน ๑. มุ�งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม ดOวยการบริหารอย�าง
เขOาใจ เนOนในเร่ืองของบุคคล ใหOมีความเขOาใจในบริบทของภาระหนOาที่ ยึดถือบนฐานหลักพรหมวิหาร 
๔ และสัปปุริสธรรม คืออัตตัญ]ุตา ความรูOจักตน รูOภาระหนOาที่ มัตตัญ]ุตา ความรูOจักประมาณคือ
ความพอดีไม�เกินกําลังทราบขีดความสามารถ ๒. มุ�งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม ดOวยการบริหาร
อย�างเขOาถึง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดี ตามกรอบหลักธรรมพัฒนาดOานจิตใจและ
ภาคปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยนําหลักสัปปุริสธรรม คือปริสัญ]ุตา รูOจักที่จะประพฤติต�อชุมชน 
และปุคคลัญ]ุตา รูOวิธีท่ีจะปฏิบัติต�อบุคคล ๓. มุ�งม่ันบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม ดOวยการบริหาร
อย�างมุ�งเป\า สรOางความเขOาใจและเขOาถึงใหOแก�ผูOบริหารและผูOปฏิบัติงาน ส�งผลใหOเกิดความตระหนักรูO
ต�อตนเอง มอบการใหOบริการที่ดี โดยการยึดม่ันในหลักสัปปุริสธรรม คือธัมมัญ]ุตา รูOหลักการ รูO
หลักเกณฑ, รูOกฎแห�งเหตุผล เขOาใจกฎระเบียบขOอบังคับ อัตถัญ]ุตา รูOความมุ�งหมาย รูOประโยชน,ท่ี
ประสงค, กาลัญ]ุตา รูOเวลาอันเหมาะสมท่ีจะใชOในการกระทําหนOาที่ สรุปเปTน EAG Model 
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ABSTRACT 
            The objectives of this research were to 1) to analyze the managing policy 
of Metropolitan Waterworks Authority from 2008 to present time, 2) the 
Buddhadhama that is suitable with management in order to enhance the values of 
Metropolitan Waterworks Authority and 3) to encourage the values about 
management of Metropolitan Waterworks Authority through integrated 
Buddhadhama. 
            This research utilized the mixed methods research comprising qualitative 
and quantitative approach which the researcher collected the data through not only 
in-depth interview from 25 persons comprising the experts about Buddhist 
management, the administrators and officers of Metropolitan Waterworks Authority, 
stakeholders and the clients of Metropolitan Waterworks Authority, furthermore, the 
researcher used the purposive sampling and analyze it by inductive reasoning and 
content analysis. However, the researcher analyzed the qualitative data from the 
administrators and staffs of Metropolitan Waterworks Authority for 4,330 people and 
got the 367 samplings through the questionnaire which  reliability was 0.944. The 
data were analyzed by descriptive statistics, percentage, mean and standard 
deviation. 
              Findings were as follows: 
               1. The administration and management of Metropolitan Waterworks 
Authority from 2008 to present time has performed continuously which they have 
emphasized the mindfulness about knowledge and one’s duties, virtue, ethics, rules 
and public profits; furthermore, they develop and improve the quality of water 
supply to get stability and support people’s life so that humans drink the pure 
water, and also conducts the mindful service for society with honesty, transparenting 
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and work with pure mind until bring the organization to destination capably and 
effectiveness, even produce stability and sustainability for company. 
              2. The Dharma that is suitable with the management for enhancing the 
value of Metropolitan Waterworks Authority fond that sublime states of mind, bases 
of social solidarity and qualities of a good man are agree with self-management, 
human management and work management including the group of administrators 
and staffs use all of Dharma together which they give the importance about honesty, 
generosity mindful service which this accords with the mindful doctrine as the 
researcher used Dharma about sublime states of mind in the conceptual framework, 
which it is what the administrators should have in one’s mind, and the idea of 
honesty for working according to bases of social solidarity through every Dharmic 
integration that is agreeable with the qualities of a good man that is the root of 
management of Metropolitan Waterworks Authority. 
 3. To support the values of administration and management of 
Metropolitan Waterworks Authority through integrated Buddhadhama which the 
researcher can sum up in three parts: 1) to aim to develop oneself according to 
Buddhist principle by the deeply understanding management and to emphasize the 
personnel to get one’s duty, train, support and realize them about the work, practice 
the rules according to sublime states of mind and qualities of a good man namely: 
knowing the meaning, sense of proportion, 2) to contemplate to improve the work in 
accordance with Dharmic rule with approachingly management and to practice 
virtue, ethics goodness and mindful one’s responsibility, interest and network in 
agreement with mindful doctrine and perform with bases of social solidarity through 
knowing the society and knowing the individual, and then 3) to shoot to manage the 
society as reported by Dharmic doctrine through the destinedly management, to give 
the understanding and destination to the administrators and officers that affect the 
one’s realization, give the good service and send the good quality water to the 
people and also clients equally by practicing according to qualities of a god man: 
knowing the law, knowing the consequence and knowing the proper time; therefore, 
the researcher can summarize it as EAG Model. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ดุษฎีนิพนธ�ฉบับน้ีสําเร็จลุล�วงไปด�วยดี ด�วยความเมตตาอนุเคราะห�ของคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ�อันประกอบด�วย อาจารย� ดร.รัฐพล เย็นใจมา ประธานกรรมการ รศ.ดร.สุรพล  
สุยะพรหม กรรมการ และพระมหาบุญเลิศ อินฺทป2ฺโญ, รศ. ผู�อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� (วัดศรีสุดาราม) ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค�าคอยแนะนําและ
ช�วยเหลือในการศึกษา ดําเนินการตรวจสอบความถูกต�องตามระเบียบวิธีวิจัย ด�านภาษา เนื้อหา และ
เครื่องมือที่ใช�ในการดําเนินการวิจัย ท่ีผู�วิจัยมีข�อติดขัดให�กระจ�างชัดจนสามารถทําการวิจัยได�จนบรรลุ
เป>าหมาย 
 ขอขอบพระคุณผู�เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู�เชี่ยวชาญที่ให�ข�อมูลใน
ข้ันตอนการสัมภาษณ� การแจกแบบสอบถาม และในการสนทนากลุ�มเฉพาะ ได�แก� กลุ�มผู�บริหารและ
พนักงานของการประปาภูมิภาค กลุ�มผู�บริหารและพนักงานการประปานครหลวง ผู�ใช�บริการของการ
ประปานครหลวง ท่ีให�ข�อมูลและความอนุเคราะห�ช�วยเหลือสนับสนุนอันเป?นประโยชน�แก�การทําดุษฎี
นิพนธ�จนสําเร็จด�วยดี 
 ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝAายวิชาการ 
พระเทพปริยัติเมธี รองอธิการวิทยาเขตนครสวรรค� พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. อาจารย�ประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย พระมหาเสรีชน นริสฺสโร  ผู�อํานวยการส�วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� และ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ผศ.ดร.วรวิทย�  นิเทศศิลปB และคณาจารย�สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร�ทุกท�านท่ีคอยแนะนําและช�วยเหลือในการศึกษามาตลอดจนทําให�เกิดความสําเร็จลง
อย�างสมบูรณ� ขอขอบคุณเป?นอย�างยิ่งกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได�ประสิทธิ์
ประสาทความรู�แก�ผู�วิจัย ซ่ึงก�อให�เกิดการพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรู�ไปพัฒนาสังคมต�อไป 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ�อมานพ โกมลรุจิ คุณแม�สุวรรณี โกมลรุจิ ผศ.ดร.ธีรภัค ไชยชนะ 
นางสาวชุติวรรณ ไชยชนะ นางสาวคณาฉัฐ ไชยชนะ ที่ให�การช�วยเหลือสนับสนุนด�านงบประมาณและ
เป?นกําลังใจตลอดเวลา ทําให�มีโอกาสศึกษาและดําเนินการทําดุษฎีนิพนธ�จนสําเร็จด�วยดี 
 คุณงามความดีของดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ผู�วิจัยขอมอบให�ผู�มีพระคุณทุก ๆ ท�าน โดยเฉพาะ
อย�างยิ่ง บิดา มารดา ครู อาจารย� ผู�บริหารและพนักงานผู�ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง และ
การประปาภูมิภาค เพื่อนที่มหาวิทยาลัย เพื่อนที่ทํางานที่ร�วมกันสรรค�สร�างงานวิจัยฉบับน้ีจนประสบ
ผลสําเร็จลุล�วงไปได�ด�วยดี   

 

ศิริพร  ไชยฃนะ 
                                                                                 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       



ฉ 
 

สารบัญ  

เรื่อง หน�า 
 

บทคัดย�อภาษาไทย ก 

บทคัดย�อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญแผนภาพ ฌ 
คําอธิบายสัญลักษณ+และคําย�อ 
 

ญ 

บทที่ ๑  บทนํา ๑ 
๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา ๑ 
๑.๒ คําถามการวิจัย     ๖ 
๑.๓ วัตถุประสงค�ของการวิจัย ๖ 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๖ 
๑.๕ นิยามศัพท(เฉพาะที่ใช-ในการวิจัย ๙ 
๑.๖ ประโยชน(ที่ได-รับจากการวิจัย ๑๐ 

บทที่ ๒  เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ๑๑ 
           ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบูรณาการ ๑๑ 

๒.๒ หลักพุทธธรรมที่เก่ียวข'องกับการบริหาร ๑๔ 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๓๐ 
๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับค(านิยม ๕๓ 
๒.๕ การประปานครหลวง: พ้ืนที่ทําการวิจัย ๖๑ 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง ๖๙ 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๘๓ 

บทที่  ๓  วิธีดําเนินการวิจัย ๘๔ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย                                                                      ๘๔ 
๓.๒ ประชากรและกลุ7มตัวอย7าง                                                        ๘๖ 

        ๓.๓ เคร่ืองมือท่ีใช-ในการวิจัย                                                            ๘๙ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข-อมูล                                                           ๙๔ 
๓.๕ การวิเคราะห(ข-อมูล                                                          ๙๖ 

 



ช 
 

สารบัญ (ต�อ) 

เรื่อง หน�า 
 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย ๙๙ 
๔.๑ ผลการศึกษากระบวนการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ต้ังแต7 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงป�จจุบัน                                 ๙๙ 
๔.๒ ผลการศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพ่ือส7งเสริม

ค7านิยมของการประปานครหลวง ๑๔๔ 
๔.๓ การส7งเสริมค7านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการ

นําหลักพุทธธรรมเข-ามาบูรณาการ ๑๕๖ 
๔.๔ องค(ความรู-ที่ได-จากการวิจัย ๑๖๙ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ ๑๗๔ 
         ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๗๔ 
         ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๘๒ 

๕.๓ ข-อเสนอแนะ ๑๘๖ 
บรรณานุกรม ๑๘๘ 
ภาคผนวก ๑๙๙ 

 ภาคผนวก  ก  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  ๒๐๐ 
 ภาคผนวก  ข  หนังสือขอความอนุเคราะห(ตรวจเคร่ืองมืองานวิจัย  ๒๑๐ 
 ภาคผนวก  ค  หนังสือขอความอนุเคราะห(เก็บข-อมูลเพ่ือการวิจัย ๒๑๗ 
 ภาคผนวก  ง  ผลการหาดัชนีความสอดคล-อง (IOC) ของแบบสอบถาม ๒๓๙ 
 ภาคผนวก  จ  การทดสอบค7าความเชื่อม่ัน (Reliability)  ๒๔๓ 
 ภาคผนวก  ฉ  หนังสือเชิญผู-เข-าร7วมสนทนากลุ7มเฉพาะ ๒๔๗ 
 ภาคผนวก  ช  ประมวลภาพการสัมภาษณ(และภาพกิจกรรม ๒๖๕ 

ประวัติผู�วิจัย ๒๗๒ 
 

 

 

 

 

 



ซ 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ หน�า 
    ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการ ๑๔ 
    ๒.๒ แนวคิดหลักพุทธธรรมเก่ียวกับการบริหาร ๒๘ 
    ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร ๓๖ 
    ๒.๔ สรุปองค(ประกอบ กระบวนการ และทฤษฎีว7าด-วยการบริหารจัดการ ๕๐ 
    ๒.๕ สรุปความหมาย องค(ประกอบ ความสําคัญและแนวคิดเก่ียวกับค7านิยม ๕๙ 
    ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับหลักพุทธธรรม ๗๔ 
    ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับการบริหารจัดการเพ่ือการส7งเสริมค7านิยม ๗๘ 
    ๒.๘ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการของนักวิชาการ ๘๑ 
    ๒.๙ สรุปรูปแบบ/วิธีการส7งเสริมค7านิยมในการบริหารจัดการของนักวิชาการ ๘๒ 
    ๓.๑ รายชื่อผู-ให-ข-อมูลสําคัญ ๘๖ 
    ๓.๒ จํานวนพนักงานจําแนกตามสายงาน และเพศ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๘๘ 
    ๓.๓ รายชื่อผู-เข-าร7วมสนทนากลุ7มเฉพาะ ๘๘ 
    ๔.๑ แสดงความถ่ี และจํานวนผู-ตอบประเด็นการบริหารจัดการเพ่ือส7งเสริม

ค7านิยมของการประปานครหลวง ๑๓๕ 
    ๔.๒ แสดงจํานวนและร-อยละข-อมูลทั่วไปของผู-ตอบแบบสอบถาม ๑๓๘ 
    ๔.๓ แสดงค7าเฉลี่ย และค7าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามระดับ

ความคิดเห็นต7อกระบวนการบริหารจัดการ 
 
๑๔๐ 

    ๔.๔ แสดงความถ่ีและจํานวนผู-ตอบประเด็นการบริหารตามหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส7งเสริมค7านิยมของการประปานครหลวง 

 
๑๕๐ 

    ๔.๕ แสดงค7าเฉลี่ยและค7าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามระดับความ
คิดเห็นต7อกระบวนการบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรม 

 
๑๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ฌ 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี หน�า 
      ๒.๑ แสดงกระบวนการจัดการเชิงระบบ ๔๒ 
      ๒.๒ แสดงวงจร PDCA (Deming Cycle) ๔๗ 
      ๒.๓ แผนท่ีเส-นทางของการประปานครหลวง (Road Map) ๖๕ 
      ๒.๔   กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๘๓ 
      ๓.๑ ลําดับข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ๙๘ 
      ๔.๑ การบริหารจัดการเพ่ือส7งเสริมค7านิยมของการประปานครหลวง      ๑๔๔ 
      ๔.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือส7งเสริมค7านิยมของ

การประปานครหลวง   
 

๑๕๖ 
      ๔.๓ แสดงองค(ความรู-ท่ีได-จากการวิจัย      ๑๖๙ 
      ๔.๔ แสดง EAG Model      ๑๗๐ 

 

 



 
ญ 

 

คําอธิบายสญัลักษณ�และคําย�อ 
 
การใช�อักษรย�อ 

อักษรย	อชื่อคัมภีร�ในวิทยานิพนธ�น้ี ใช�อ�างอิงจากพระไตรป"ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยพุทธศักราช ๒๕๓๙ ดังนี้ 
 
คําย�อเกี่ยวกับพระไตรป!ฎก 
การอ�างอิงพระไตรป"ฎกอ�างทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย ใช�ระบุชื่อคัมภีร� และระบุถึง เล	ม/ข�อ/หน�า
ตามลําดับ เช	น ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๖๐/๔๑๕ คัมภีร�สุตตันป"ฎก ขุททกนิกาย อิติวุฒตตก เล	ม ๒๕ ข�อ ๖๐ 
หน�า ๔๑๕ เปAนต�น 
 

พระวินัยป!ฎก 
วิ.ม. (ไทย)   = วินัยป"ฎก  มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตป!ฎก 
ขุ.อิติ. (ไทย)     = สุตตันป"ฎก   ขุททกนิกาย  อิติวุฒตตก   (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)     = สุตตันตป"ฎก  ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค   (ภาษาไทย) 
ที.ม (ไทย)   = สุตตันตป"ฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย)   = สุตตันตป"ฎก  มัชฌิมนิกาย  มัลปFณณาสก�  (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย)   = สุตตันตป"ฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ. จตุกฺก. (ไทย)  = สุตตันตป"ฎก  อังคุตตรนิกาย  จุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย)  = สุตตันตป"ฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏIฐก. (ไทย)  = สุตตันตป"ฎก  อังคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (ไทย)  = สุตตันตป"ฎก  อังคุตตรนิกาย   เอกนิปาต  (ภาษาไทย) 
 
กปน.     = การประปานครหลวง 
กปภ.        = การประปาส	วนภูมิภาค 
 



 
บทที่ ๑ 

บทนํา 
 
๑.๑  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจที่มีผลมาจากการแข�งขันที่รุนแรงในยุคป�จจุบัน ทําให�ธุรกิจทุก
ประเภทจําเป"นต�องปรับตัวและแนวคิดอย�างต�อเนื่อง เทคนิคการบริหารเป"นแนวทางและเครื่องมือที่มี
ความสําคัญยิ่งในการเข�าใจถึงธรรมชาติของลูกค�า และยังทําให�องค.กรสามารถนําแนวทางดังกล�าวมา
ปรับปรุงการทํางานเพื่อตอบสนองให�ตรงกับความต�องการของลูกค�าอย�างแท�จริง๑ องค.กรจัดเป"นระบบ
สังคมท่ีมีทรัพยากรมนุษย.เป"นป�จจัยสําคัญท่ีจะนําไปสู�การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล๒ ดังนั้น องค.กรจําเป"นที่จะต�องมีทั้งผู�นําและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อให�เหนือกว�า
คู�แข�ง ท้ังในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค.กรให�บรรลุผลตามเป6าหมายขององค.กร การขับเคลื่อน
องค.กรท�ามกลางป�จจัยสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย�างมากจึงมีหลักการบริหาร
สมัยใหม�เข�ามาเป"นกลยุทธ. จําเป"นต�องมีการปรับตัวพัฒนาเพื่อพร�อมรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึน๓  การบริหารงานหรือการจัดการองค.กรมีความจําเป"นต�องใช�ศาสตร.ในการบริหารงานยิ่งในยุค
โลกาภิวัตน. (Globalization) ท่ีเป"นยุคแห�งเทคโนโลยีการสื่อสารไร�พรมแดนท่ีเข�ามามีบทบาทต�อการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมอย�างมากจําเป"นอย�างยิ่งท่ีหน�วยงานหรือองค.กรต�าง ๆ ทางสังคมใน
ประเทศไทยทั้งทางภาครัฐและเอกชนจะต�องมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุล
ในการทํางานร�วมกันกับภาคส�วนอ่ืนอย�างมีคุณภาพเพื่อการอยู�รอดและเติบโตให�ได�อย�างยั่งยืน มีการ
ทํางานแบบบูรณาการด�วยการใช�ยุทธศาสตร.เป"นตัวนํา และจะต�องร�วมมือกันพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู�
เพื่อเป"นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมต�อไป๔  
 วิธีการท่ีองค.กรจะสนองตอบต�อความหลากหลายทั้งต�อสิ่งแวดล�อมและความต�องการของ
สมาชิกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต�องคํานึงถึงมิติลักษณะของงานเทคโนโลยี และสิ่งแวดล�อมที่มี
ผลกระทบต�อโครงสร�างขององค.กร หมายถึงการบูรณาการ การบูรณาการเป"นการนําหน�วยที่แยกกัน

                                                
๑Boston Network Ltd., การบริหารลูกค าคนสําคัญเพ่ือผลกําไรสูงสุดขององค'กร, [ออนไลน.], 

แหล�งท่ีมา: http://www.bostonnetwork.com/course/bn110016[๑ กันยายน ๒๕๕๙]. 
๒นภวรรณ คณานุรักษ. , บทบาทผู นําองค'กรท่ีมีพนักงานวิชาชีพ, [ออนไลน.],  แหล�ง ท่ีมา: 

http://www.snc.lib.su.ac.th/serindex/[๑ กันยายน ๒๕๕๙]. 
๓พิเชษฐ. วงศ.เกียรต์ิขจร, ผู นําการบริหารยุคใหม,, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ.ป�ญญาชน, ๒๕๕๓),

หน�า ๕. 
๔ทรงกลด เจริญพร, “องค.การแห�งการเรียนรู�ตามแนวหลักธรรมพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ'ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร.: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓). 
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มารวมเข�าเป"นอันหนึ่งอันเดียวกัน๕ ความหมาย บูรณาการ คือการผสมผสานที่ลงตัวและหาประโยชน.
จากตรงนั้น การบูรณาการที่ใช�กันอยู�ในเชิงบริหารจัดการเป"นศัพท.ที่แปลมาจากภาษาอังกฤษคือ 
“integration” หมายถึงการรวมตัวกันเป"นกลุ�ม การผสมกัน การปรับตัวให�เข�ากับสิ่งแวดล�อม หรือ 
“integrated” ซ่ึงหมายถึงการรวมตัวกัน การประสานกัน เป"นการอธิบายปรากฏการณ.ท่ีธุรกิจ
พยายามรวมตัวกันเพื่อเพิ่มพูนสรรพกําลังในการสร�างความได�เปรียบทางการแข�งขัน และเพิ่มอํานาจ
ต�อรอง๖  
 ป�จจุบันการประปานครหลวงกําลังเผชิญกับสภาวะแวดล�อมที่เปลี่ยนเเปลงตลอดเวลา 
รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย*างรวดเร็วเป,นผลให�ค*าใช�จ*ายในการดําเนินงานสูงข้ึนอย*าง
ต*อเนื่อง องค1กรต�องเพิ่มขีดความสามารถในทุก ๆ ด�านเพื่อปรับตัวเข�าสู*องค1กรสมัยใหม*ท่ีมุ*งสู*ความ
เป,นเลิศการบริหารองค1กรให�มีประสิทธิภาพต�องมีโครงสร�างท่ีเหมาะสม มีการบริหารจัดการองค1กรใน
เชิงธุรกิจมากข้ึน และมีผู�นําองค1กรท่ีมีวิสัยทัศน1 มีความรู�ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมการท่ี
จะทําให�การประปานครหลวงเป,นองค1กรสมัยใหม*มุ*งสู*ความป,นเลิศนั้น จําเป,นต�องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน1ในการบริหาร เพื่อมุ*งไปสู*เป8าหมายที่ต�องการ โดยกระบวนทัศน1แรกที่ควรปรับเปลี่ยน
คือ การให�ความสําคัญเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม บทบาทภาวะผู�นําขององค1กร การบริหารท่ีใช�คุณธรรม
นําการบริหารให�ความสําคัญต*อคนเป,นศูนย1กลาง (People Paradigm) การมีส*วนร*วมและได�รับการ
พัฒนาอย*างท่ีควรจะเป,น ต�องมีวัฒนธรรมในการทํางานเพื่อทําให�องค1กรเกิดการพัฒนาและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ปรับปรุงกระบวนการบริหารโดยใช�วิทยาการบริหารสมัยใหม* เตรียมความ
พร�อมในการให�บริการสนับสนุน การตอบสนองที่รวดเร็ว การสื่อสารท่ีดี และการติดตามผลงาน  
ประการสําคัญคือ การเข�าถึงของประชาชน ดังค*านิยมองค1กรที่ได�บัญญัติว*า “มุ*งม่ัน พัฒนาตน พัฒนา
งาน บริการสังคม ด�วยความโปร*งใส ใส*ใจคุณภาพ” 
 พระพุทธศาสนา เป"นศาสนาแห� งป�ญญาและการปฏิบัติ  จึ งแบ� งหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับการบริหารการปกครองออกเป"น ๗ กลุ�ม  
 ๑. หลักพุทธธรรมที่ใช�ในการวางกรอบบริหารบ�านเมือง  
 ๒. หลักพุทธธรรมที่ใช�ในการเป"นผู�นํา  
 ๓. หลักพุทธธรรมที่ใช�ในการพัฒนาประเทศ  
 ๔. หลักพุทธธรรมที่ใช�ในการสงเคราะห.คนในสังคม  
 ๕. หลักพุทธธรรมที่ใช�ในการวินิจฉัยสั่งการ  
 ๖. หลักพุทธธรรมที่ใช�ในการพัฒนาองค.กร  
 ๗. หลักพุทธธรรมที่ใช�ในการวางแผนนโยบาย 

                                                
๕พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, การบูรณาการ, [ออนไลน.], แหล�งท่ีมา: 

http://www.royin.go.th/dictionary/[๑ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
๖จุ รี วั ล ย.  ภั ก ดี วุ ฒิ ,  บู ร ณ า ก า ร คื อ อ ะ ไ ร ,  [อ อ น ไ ล น. ],  แ ห ล� ง ท่ี ม า : 

http://www.gotoknow.org/posts/74693[๑ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
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 หลักพุทธธรรมเป"นหลักปฏิบัติท่ีมีความสําคัญต�อการบริหารการจัดการ เป"นธรรมท่ี
คุ�มครองใจมนุษย.ไว�ให�อยู�ในความดี มิให�ละเมิดศีลธรรม และให�อยู�ร�วมกันด�วยความสงบสุข๗  
การบริหารงานตามแนวพุทธธรรมจึงเป"นการใช�หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาด�วยการบริหารท้ังใน
ด�านการบริหารตนเองของผู�บริหาร การบริหารบุคคลและการบริหารงานในองค.กรและมีความ
สอดคล�องกับหลักการครองตน ครองคนและครองงาน โดยการใช�หลักธรรมคําสั่งสอนขององค.สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ�าในด�านการบริหารจัดการและดําเนินการ เพื่อให�เกิดประโยชน.อย�างสูงสุด๘  
การบริหารที่ดีผู�บริหารจะต�องมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป"นผู�ท่ีทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาศรัทธาคือมี
ความเชื่อและเลื่อมใสในตัวผู�บริหาร และหลักธรรมในการบริหารก็มีเป"นจํานวนมาก๙ พระพุทธเจ�า
ไม�ได�ประดิษฐ.ธรรมข้ึนมาเองแต�พระองค.เอาจากความเป"นจริงในธรรมชาติดังที่ตรัสว�า “ตถาคตจะเกิด
หรือไม�เกิด ความจริงมันก็มีอยู�ของมันตามธรรมดา ตถาคตค�นพบความจริงแล�ว ก็นํามาเปtดเผย ชี้แจง 
แนะนํา อธิบาย ทําให�เข�าใจกันง�าย ธรรมของพระพุทธศาสนาจึงตั้งอยู�บนความจริงของธรรมชาติ”๑๐ 
หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร.เก่ียวข�องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณค�ามากกว�าสองพัน
ห�าร�อยกว�าปv ในยุคโลกาภิวัตน.หรือยุคทุนนิยมในป�จจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม�ต�างก็กลับมา
ทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหารจัดการสมัยใหม�ว�ายังคงเป"นแนวทางเดียวหรือไม�ท่ีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะต�องสนองตอบต�อระบบทุนนิยมที่เน�นการแข�งขันและสร�างผลกําไร
หรือการบรรลุวัตถุประสงค.ขององค.กรเพียงอย�างเดียวการบริหารจัดการสมัยใหม�ยังขาดอะไรบ�างท่ี
เป"นนามธรรมที่เก่ียวกับมนุษย.ที่จะต�องอยู�ร�วมกันรวมท้ังสิ่งแวดล�อมในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงและมี
ผลกระทบต�อสังคมและองค.กร 
 ค�านิยม คือ ทัศนะของคนหรือสังคมท่ีมีต�อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ.ท่ีเก่ียวข�องกับ 
ความปรารถนา คุณค�าและความถูกต�องของสังคมนั้น ๆ๑๑ ค�านิยม (Value) เป"นความเช่ือที่มีลักษณะ
ค�อนข�างถาวร รวมถึงการมีความเชื่อว�าวิถีปฏิบัติบางอย�างหรือเป6าหมายบางอย�างนั้นเป"นส่ิงที่ตัวเอง
หรือสังคมเห็นสมควรที่จะยึดถือหรือปฏิบัติ ค�านิยมจึงเป"นสิ่งที่บุคคลน้ันได�ให�ความสําคัญกับสิ่งใดสิ่ง

                                                
๗พระธรรมปtฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร' ฉบับประมวลศัพท', พิมพ.คร้ังท่ี ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน�า ๕๓. 
๘พระมหามงคล สารินทร., “การบริหารงานตามแนวพุทธธรรม”, รายงานการวิจัย, (ภาควิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร.: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๖), หน�า ๖. 
๙วิฑูรย. วีรศิลป{, “การประยุกต.ใช�หลักธรรมในการบริหารงาน”, รายงานการวิจัย, (สาขายุทธศาสตร.

การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.: มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ., 
๒๕๕๘), หน�า ๗๕. 

๑๐สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย. (ป.อ. ปยุตฺโต), จะอยู,อย,างเป�นเหย่ือหรือขึ้นเหนือไปนําเขา, 
[ออนไลน.], แหล�งท่ีมา: http://www.payutto.net/book-content/ไม�เอาธรรมไปหั่นแบ�ง[๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๙]. 

๑๑สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ, วารสารวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ.กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๑), หน�า ๑๒. 
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หน่ึงและสิ่งน้ันมีคุณค�าพร�อมที่จะปฏิบัติตามความเชื่อนั้น๑๒ ค�านิยมเป"นมุมมองของผู�บริหารระดับสูง
ที่สร�างข้ึนมาเพื่อกําหนดทิศทางและเป6าหมายการดําเนินงานขององค.กรในระยะยาวด�วยการกําหนด
ผลลัพธ.หลักเพื่อให�ได�ผลงานตามเป6าหมาย ค�านิยมการจัดการช�วยให�ผู�บริหารตัดสินใจอย�างมีขอบเขต
และเป"นแนวทางให�ผู�ปฏิบัติงานทํางานให�ดีท่ีสุดเพื่อเป6าหมายขององค.กร รวมทั้งเพื่อให�ผู�บริหารระดับ
ล�างปฏิบัติงานให�สัมพันธ.กับทิศทางที่กําหนดไว�โดยผู�บริหารจะต�องสร�างความเข�าใจเก่ียวกับค�านิยม
เพื่อนํามาใช�ในองค.กรให�เหมาะสม ดังนั้นหากมีการนําค�านิยมการจัดการท่ีดีมีความเหมาะสมและ
สอดคล�องกับองค.กรมาใช�ในการบริหารงานแล�ว ก็สามารถหล�อหลอมให�คนในองค.กรยึดถือเป"นหลัก
ปฏิบัติเพื่อให�ผลการปฏิบัติงานขององค.กรมีประสิทธิภาพและบรรลุเป6าหมายขององค.กรได�  
 การบริหารงานบนพื้นฐานค�านิยมเป"นวิธีการหรือแนวทางการจัดการภายในองค.กรด�วย
การส�งเสริมการใช�ค�านิยมเชิงสร�างสรรค.ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน เช�น การสร�างความเชี่ยวชาญใน
การทํางานแบบมืออาชีพ การพัฒนาสมรรถนะบุคคล การกําหนดตัวชี้วัดในองค.กร โดยทึ่ค�านิยม
ทางการบริหารงานที่มีอยู�ในทางการบริหารงานได�แก� ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ ความสามารถ
รับการตรวจสอบได� ความเป"นธรรมในการปฏิบัติหน�าที่ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและ
ความมีประสิทธิผล ดังน้ัน ค�านิยมการจัดการจึงหมายถึงแนวคิดหรือหลักการท่ีเก่ียวข�องกับการ
จัดการที่นักบริหารได�ตัดสินใจเลือกแล�วว�าเป"นสิ่งท่ีพึงปรารถนาและยึดถือว�าเป"นสิ่งท่ีจะช�วยในการ
บริหารและการจัดการองค.กรให�บรรลุผลสําเร็จนั้น มาใช�ในกระบวนการวางแผน การจัดการองค.กร 
การนําองค.กร และการควบคุมติดตามประเมินผลองค.กรด�วยการถ�ายทอดและหล�อหลอมผลักดันให�
ทุกคนในองค.กรเกิดการยอมรับและนําไปปฏิบัติเพื่อให�เกิดผลการปฏิบัติงานเป"นไปตามเป6าหมายของ
องค.กร๑๓ เป"นแนวทางให�ผู�ปฏิบัติทํางานให�ดีท่ีสุดเพื่อเป6าหมายขององค.กร ปฏิบัติงานให�สัมพันธ.กับ
ทิศทางท่ีกําหนดไว� โดยที่ผลการปฏิบัติงานและค�านิยมจะมีความสอดคล�องที่ เชื่อมโยงถึงกัน 
ท�ามกลางสภาพแวดล�อมท่ีเป"นพลวัตและมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว การใช�แนวคิดค�านิยมการ
จัดการแนวใหม�จะเป"นแนวทางให�ผู�นําองค.กรควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานได� 
         การประปานครหลวงถือเป"นองค.กรที่ดําเนินการบริการเก่ียวกับสาธารณูปโภคข้ึนพื้นฐาน 
ซ่ึงมีผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียจึงต�องให�ความสําคัญอย�างยิ่งกับคุณภาพการบริหารจัดการ การบริหาร
จัดการองค.กรอย�างมีส�วนร�วมของบุคลากรในทุกข้ันตอน เพื่อเอ้ือต�อประสิทธิภาพการทํางานนําระบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ.มาใช� มีการวางแผนกลยุทธ. (Strategic Plan) ขององค.กร การวางแผนเชิง
ปฏิบัติการ (Action Plan) ของส�วนงานต�าง ๆ เพื่อรองรับแผนกลยุทธ. กําหนดรูปแบบการทํางานใน
ลักษณะเป"นโครงการ การบริหารเน�นการบริหารในเชิงคุณภาพ (Quality) และการเพิ่มคุณค�า 
(Value) ของงาน เป"นต�น และภารกิจสําคัญประการหนึ่งท่ี กปน. ดําเนินการคือ การกําหนด 
“ค�านิยม” (Core Value) ให�เกิดข้ึนในองค.กร โดยการปลูกและปลุกจิตสํานึกเพื่อเสริมสร�างให�องค.กร
สามารถบรรลุวิสัยทัศน.และวัตถุประสงค.หลัก โดยมีเป6าหมายสู�องค.กรสมรรถนะสูง ซ่ึงค�านิยมจะเป"น
                                                

๑๒ชญานิศวร. กุลรัตนมณีพร และคณะ, “การเสริมสร�างค�านิยม:การทบทวนองค.ความรู�และแนว
ทางการวิจัยด�านค�านิยมไทยในอนาคต”, รายงานการวิจัย, (กรมส�งเสริมวัฒนธรรม : กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๕), 
หน�า ๑๔. 

๑๓Posner, B. & Warren, S., Public Personnel Management, (Cambridge, MA: Harvard, 
1996), p. 293. 
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สิ่งท่ีผลักดันและสร�างความสัมพันธ.อันดีกับผู�อ่ืนและสังคม ทําให�บุคลากรในองค.กรมีความคิดเห็นหรือ
มองในมุมเดียวกัน บนพื้นฐานกรอบความคิดท่ีไม�แตกต�างกัน ค�านิยมท่ีผ�านการเลือกมาอย�างดีและถือ
ปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอนําไปสู�ความระลึกรู�ในทางที่ถูกของการปฏิบัติงานและรู�ในเป6าหมายท่ีถูกของ
องค.กร เกิดความรู�สึกสัมพันธ.เป"นสิ่งที่กระตุ�นให�มีการทํางานร�วมกันภายในองค.กร และการบูรณาการ
ทั้งภายในและภายนอกองค.กรมีอิทธิพลต�อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อเป"นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงองค.กรให�มีศักยภาพสามารถสร�างความได�เปรียบ นํามาสู�การประสบความสําเร็จ
ในการบริหารในอนาคต อีกทั้งการบริหารจัดการในป�จจุบันมุ�งเน�นการบูรณาการหลักพุทธธรรมไป
ประยุกต.ใช�ในการบริหารจัดการ การบริหารแนวพุทธ เน�นการแก�ป�ญหามนุษย.อย�างยั่งยืน พุทธวิธี
ทั้งหลายล�วนมุ�งสร�างป�ญญาให�แก�มนุษย. ให�ใช�ป�ญญาในการแก�ป�ญหาของโลก พุทธธรรมได�แสดงให�
เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคนอย�างลึกซ้ึง สามารถดําเนินชีวิตในลักษณะการครองตน ครองคนและ
ครองงานท่ีเอ้ืออาทรต�อมนุษย. สังคม และธรรมชาติ  
 จากแนวทางการดําเนินงานดังกล�าวจึงเป"นท่ีมาของการปรับวิสัยทัศน. พันธกิจ และ
ค�านิยมของ กปน. โดยกระบวนการปลูกฝ�งพฤติกรรมในการทํางานตามแนวทางค�านิยมคือ QWATER 
“มุ�งม่ัน พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด�วยความโปร�งใส ใส�ใจคุณภาพ” ผู�วิจัยได�ตระหนักถึง
ความสําคัญของค�านิยม การที่องค.กรจะบรรลุถึงเป6าหมายและวิสัยทัศน.ขององค.กรได�น้ันข้ึนอยู�กับผล
การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค.กรเป"นสําคัญ แม�ว�าการกําหนดลักษณะงานและเป6าหมายผลงานจะ
มีส�วนช�วยให�พนักงานปฏิบัติให�เป"นไปตามผลที่คาดหวังได� แต�หากมี “ตัวช�วย” ชี้แนะพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป"นไปในทิศทางเดียวกันและเอ้ือต�อการบรรลุเป6าหมายขององค.กรก็จะทําให�
องค.กรได�รับผลลัพธ.ที่พึงประสงค.ได�ง�ายและช�วยลดความเส่ียงท่ีผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะ
เบี่ยงเบนไปจากที่คาดหวังได�อีกทางหนึ่ง การส�งเสริมค�านิยมเพื่อให�เกิดเป"นวัฒนธรรมองค.กรที่พึง
ประสงค. เป"นวิธีการหน่ึงในการปลูกฝ�งแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให�เกิดข้ึนในหมู�พนักงาน ค�านิยม
ก�อให�เกิดความภาคภูมิใจ ผูกพันกับองค.กร อีกท้ังทําให�พนักงานเกิดความชัดเจนว�าองค.กรคาดหวัง
พฤติกรรมแบบใดจากตนและประเมินตนเองได�อย�างม่ันใจว�า เม่ือปฏิบัติตนตามนั้นแล�วย�อมส�งผลดีต�อ
ผลงานของตนและองค.กร องค.กรประสบป�ญหาว�าหลักการและค�านิยมท่ีหวังจะปลูกฝ�งส�งเสริมนั้น 
มิได�มีความหมายในทางปฏิบัติเป"นแต�เพียงคําพูดสวยหรูบนแผ�นกระดาษเท�านั้น องค.กรได�ดําเนินการ
หลายประการเพื่อปลูกฝ�งค�านิยม แต�กระทําเป"นครั้งคราวปราศจากการวางแผน ผลท่ีได�รับจึงอาจไม�
ทั่วถึงหรือมีพลังเพียงพอ หรือองค.กรได�ดําเนินการอย�างสมํ่าเสมอแต�ยังขาดการประเมินผล จึงยากจะ
ตัดสินใจดําเนินการในข้ันต�อไป องค.กรได�ดําเนินการปลูกฝ�งค�านิยมท่ีพึงประสงค.อย�างต�อเนื่อง แต�ขาด
การบูรณาการเข�ากับระบบบริหารงานจัดการจึงอาจไม�เกิดผลยั่งยืนเพราะยังไม�กลายเป"นส�วนหน่ึงของ
ธรรมชาติในการปฏิบัติงานของคนในองค.กร การศึกษาวิจัยถึงค�านิยมของการประปานครหลวงให�
สามารถรับรู� เข�าใจในตัวตนตามบริบทที่แท�จริงและศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการบริหาร
จัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง เพื่อมองเห็นค�านิยมในการบริหารจัดการของการ
ประปานครหลวงอย�างชัดเจน โดยการนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเพื่อสร�างความเป"นหนึ่งเดียวกัน
ของการบริหารจัดการอย�างม่ันคง เพื่อการพัฒนาองค.กรอย�างยั่งยืนต�อไป 
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๑.๒  คําถามการวิจัย 

๑.๒.๑ กระบวนการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ตั้งแต� พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง
ป�จจุบัน เป"นอย�างไร 

๑.๒.๒ หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการ
ประปานครหลวง ได�แก�หลักธรรมใด 

๑.๒.๓ การส�งเสริมค�านิยมการบริหารการจัดการของการประปานครหลวงโดยบูรณาการ
กับหลักพุทธธรรม มีลักษณะอย�างไร 
 
๑.๓  วัตถุประสงค'ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ตั้งแต� พ.ศ. 
๒๕๕๑ ถึงป�จจุบัน 

๑.๓.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของ
การประปานครหลวง 

๑.๓.๓ เพื่อนําเสนอการส�งเสริมค�านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดย
การนําหลักพุทธธรรมเข�ามาบูรณาการ 
 
๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริม
ค�านิยมของการประปานครหลวง” ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตการศึกษาโดยกําหนดขอบเขตของการ
วิจัยไว� ๔ ด�าน คือ (๑) ขอบเขตด�านเน้ือหา (๒) ขอบเขตด�านประชากร (๓) ขอบเขตด�านพื้นท่ี  
(๔) ขอบเขตด�านเวลา ซ่ึงแต�ละด�านมีรายละเอียดดังน้ี 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด านเน้ือหา 
การวิจัยในคร้ังน้ี ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตเน้ือหา โดยศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการ 

บูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส�งเสริมค�านิยมในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของการประปา
นครหลวงตามขอบเขตเน้ือหา ดังนี้ 
  ๑.๔.๑.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบูรณาการ 
  ๑.๔.๑.๒ หลักพุทธธรรมที่เก่ียวข�องกับการบริหารจัดการ 
  ๑.๔.๑.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
  ๑.๔.๑.๔ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับค�านิยม 
  ๑.๔.๑.๕ ศึกษาการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารและการจัดการของการ
ประปานครหลวง ตั้งแต� พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงป�จจุบัน การพัฒนาการบริหารจัดการและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค.กรสู�เป6าหมายที่กําหนดไว� ศึกษากระบวนการ
บริหารและการจัดการตามโครงสร�างองค.กร (Structure) ค�านิยมและวัฒนธรรมองค.กร (Culture)  
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 ขอบเขตด านเน้ือหาในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ศึกษาข�อมูลจากเอกสาร ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ได�แก� พระไตรปtฎก และ
เอกสารข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เช�นหลักธรรม พร�อมทั้งรวบรวมข�อมูลการศึกษาจาก
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เอกสารหนังสือ บทความทางวิชาการ (Documentary Research) และข�อมูล
จากอินเตอร.เน็ต (Internet Source) เก่ียวกับ 
 ๑. หลักพุทธธรรม ตามหลักคําสอนของพุทธศาสนานิกายเถรวาท โดยอาศัยเนื้อหาจาก
หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยายของพระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ. ปยุตฺโต) คือ หลักพรหมวิหาร ๔ 
หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักสัปปุริสสธรรม ๗ 
 ๒. หลักการบริหารจัดการ ได�แก� ทฤษฎีการบริหารจัดการ แนวคิดทางรัฐประศาสน
ศาสตร.การบริหารจัดการ ทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม� 
 ๓. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับค�านิยม 
 ขอบเขตด านตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ตัวแปรต�น คือ หลักพุทธธรรม ได�แก� หลักพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 
หลักสังคหวัตถุ ๔ (ทาน ปtยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา) และหลักสัปปุริสสธรรม ๗ (ธัมมัญ�ุตา 
อัตถัญ�ุตา อัตตัญ�ุตา มัตตัญ�ุตา กาลัญ�ุตา ปริสัญ�ุตา ปุคคลัญ�ุตา) และกระบวนการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร.การบริหารการประปานครหลวงจากกลไกการจัดการทั้งของผู�บริหารและ
ผู�ปฏิบัติงาน เพื่อส�งเสริมค�านิยมให�เกิดแก�พนักงานในบริบทของการประปานครหลวง ที่เรียกว�า 7M 
ได�แก� การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) การบริหารการบริการประชาชน (Market) 
การบริหารคุณธรรม (Morality) การบริหารข�อมูลข�าวสาร (Message) การบริหารเวลา (Minute) 
และการบริหารการวัดผล (Measurement)  
 ตัวแปรตาม คือ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยม
ของการประปานครหลวง มุ�งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม มุ�งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม 
มุ�งม่ันบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม ด�วยความโปร�งใส ใส�ใจคุณภาพ 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด านประชากร 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู�วิจัยได�กําหนดประชากรและกลุ�มประชากรในการวิจัย คือบุคลากรใน
การประปานครหลวง ประกอบด�วย สายงานผู�ว�าการ สายงานแผนและพัฒนา สายงานผลิตและส�งน้ํา 
สายงานวิศวกรรม สายงานการเงิน สายงานบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานบริการ
ด�านตะวันตก และสายงานบริการด�านตะวันออก จํานวน ๔,๓๓๐ คน๑๔ ทั้งผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน
ของการประปานครหลวง ซ่ึงผู�วิจัยได�คํานวณจากการเปtดตารางขนาดตัวอย�างของ Krejcie และ 
Morgan๑๕ ตารางน้ีใช�ในการประมาณค�าสัดส�วนของประชากรได�กําหนดสัดส�วนของลักษณะที่สนใจ

                                                
๑๔ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล, ข อมูลจํานวนพนักงานจําแนกตามสายงาน เพศ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๙, การประปานครหลวง. 
๑๕สุจิต รา บุณยรัต พัน ธุ. ,  ระเบียบวิ ธีวิจั ยสําห รับ รัฐประศาสนศาสตร' ,  พิมพ.ค ร้ัง ท่ี  ๘ , 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร., ๒๕๔๙), หน�า ๑๖๑. 



๘ 
 
ในประชากร เท�ากับ ๐.๕ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได� ๕% และระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% ซ่ึง
เป"นกลุ�มตัวอย�างจํานวน ๓๖๗ คน 

  ๑.๔.๒.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ แบ�งออกเป"น ๒ กลุ�ม คือ 
  ก. การสัมภาษณ.เชิงลึก (In-depth Interview) ประชากรท่ีใช�ในการ
สัมภาษณ.เชิงลึก เป"นผู�บริหารของการประปานครหลวงระดับสูง และระดับกลาง ได�แก� ผู�ว�าการ รอง
ผู�ว�าการ ผู�ช�วยผู�ว�าการ ผู�อํานวยการฝ�ายหรือเทียบเท�า ผู� อํานวยการกองหรือเทียบเท�า และ
ผู� เชี่ยวชาญทางหลักธรรมด�านการบริหารจัดการ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน ๒๕ รูป/คน  
   ข. การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group) เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ หาลักษณะร�วม และข�อสรุปร�วม เพื่อศึกษารวบรวมข�อมูลประกอบการวิเคราะห.การ 
บูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง โดย
พิจารณาเลือกผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยผู�วิจัยเลือกผู�บริหารของการประปานครหลวง
จํานวน ๑๗ รูป/คน 

  ๑.๔.๒.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ  
  ประชากรและกลุ�มตัวอย�างที่ใช�ในการวิจัยเชิงประมาณ ได�แก� บุคลากรในการ
ประปานครหลวง ประกอบด�วยสายงานผู�ว�าการ สายงานแผนและพัฒนา สายงานผลิตและส�งน้ํา สาย
งานวิศวกรรม สายงานการเงิน สายงานบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานบริการด�าน
ตะวันตก และสายงานบริการด�านตะวันออก ได�แก� รองผู�ว�าการ ผู�ช�วยผู�ว�าการ ผู�บริหารระดับฝ�าย 
ระดับกอง ระดับหัวหน�าส�วน และพนักงานทุกระดับ ได�กลุ�มตัวอย�างเพื่อตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
๓๖๗ คน จากกลุ�มบุคลากรในการประปานครหลวงทั้งหมด ๔,๓๓๐ คน๑๖ เพื่อศึกษารวบรวมข�อมูล
ประกอบการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการ
ประปานครหลวง 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด านพ้ืนที่ 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดเลือกพื้นที่ทําการวิจัยคือ การประปานครหลวง ซ่ึงมี
พื้นที่ให�บริการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด านระยะเวลา 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู�วิจัยใช�เวลาในการเก็บรวบรวมข�อมูล รวมเป"นระยะเวลา ๑๒ เดือน 
ตั้งแต�เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 
 

                                                
๑๖ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล, ข อมูลจํานวนพนักงานจําแนกตามสายงาน เพศ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๙, การประปานครหลวง. 



๙ 
 
๑.๕ นิยามศัพท'เฉพาะที่ใช ในการวิจัย 

 ๑.๕.๑ การบูรณาการ หมายถึง การนําหน�วยย�อยต�าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ.กันมาเชื่อม
หรือประสานสร�างให�เกิดการทํางานร�วมกันและการแลกเปลี่ยนข�อมูลซ่ึงกันและกัน ในท่ีนี้หมายถึง
การนําหลักพุทธธรรมมาประสานเข�ากับหลักการบริหารจัดการของการประปานครหลวง เพื่อให�การ
ดําเนินการต�าง ๆ ประสบความสําเร็จตามเป6าหมายท่ีคาดหวังไว� 

 ๑.๕.๒ หลักพุทธธรรม หมายถึงหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เป"นแนวทางการ
บริหารงานในองค.กร และมีความสอดคล�องกับหลักการครองตน ครองคน และครองงาน โดยการใช�
หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑.๕.๓ การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการบริหารการจัดการ ตามยุทธศาสตร.การ
บริหารการประปานครหลวง ๖ ด�านได�แก� ด�านผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ด�านการเงิน ด�านลูกค�า ด�าน
กระบวนการภายใน ด�านการเรียนรู�และพัฒนาองค.กร และด�านธรรมาภิบาล ซ่ึงเกิดจากกลไกการ
จัดการทั้งของผู�บริหาร และผู�ปฏิบัติงาน หรือโครงสร�างขององค.กรและป�จจัยที่มีส�วนสําคัญต�อการ
บริหารอันจะส�งผลให�การบริหารการจัดการเกิดความเข�มแข็งอย�างยั่งยืนและส�งเสริมค�านิยมให�เกิดแก�
พนักงานในบริบทของการประปานครหลวง ท่ีเรียกว�า 7M ดังน้ี 

(๑) การบริหารคน (Man)  
(๒) การบริหารเงิน (Money)  
(๓) การบริหารการบริการประชาชน (Market)  
(๔) การบริหารคุณธรรม (Morality)  
(๕) การบริหารข�อมูลข�าวสาร (Message)  
(๖) การบริหารเวลา (Minute)  
(๗) การบริหารการวัดผล (Measurement) 

 ๑.๕.๔ ค,านิยมของการประปานครหลวง หมายถึง รูปแบบ ความคิด ความเชื่อของคน
ในองค.กรท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมการทํางานท่ีองค.กรคาดหวัง (พฤติกรรมท่ีพึงประสงค.) การยึดถือไว�เพื่อ
ประพฤติปฎิบัติของบุคลากรของการประปานครหลวง ตามหลัก “มุ�งม่ัน พัฒนาตน พัฒนางาน 
บริการสังคม ด�วยความโปร�งใส ใส�ใจคุณภาพ” พัฒนาตน หมายถึงเสริมสร�างทักษะความรู�ให�
รอบคอบ คิดเชิงบูรณาการและสร�างสรรค. ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต�าง ความละเอียดรอบคอบและ
รับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติงาน  พัฒนางาน หมายถึงกําหนดเป6าหมายและวิธีการทํางานอย�างเป"น
ระบบ ผนึกกําลัง สร�างสรรค.สิ่งใหม� บริหารจัดการความเสี่ยง ปรับปรุงกลยุทธ.อย�างต�อเน่ือง บริการ
สังคม หมายถึงเต็มใจให�บริการลูกค�าอย�างรับผิดชอบ ชัดเจน รวดเร็ว ทั่วถึงและเท�าเทียมกันในทุก
ระดับ ทุกพื้นท่ี มีจิตอาสารับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม มีคุณธรรมในการทํางาน เอาใจใส�ในทุก
ข้ันตอนการทํางานด�วยความต้ังใจและรับผิดชอบ เพื่อส�งมอบผลงานท่ีมีคุณภาพให�ผู�รับบริการ ด�วย
ความโปร�งใส ใส�ใจคุณภาพ 
 ๑.๕.๕ ผู บริหาร หมายถึง พนักงานของการประปานครหลวงระดับ ๖-๑๐ ได�แก� รองผู�ว�า
การ ผู�ช�วยผู�ว�าการ ผู�อํานวยการฝ�าย ผู�จัดการสํานักงานประปาสาขา ผู�เชี่ยวชาญการประปานคร



๑๐ 
 
หลวง ระดับ ๘-๑๐ ผู�อํานวยการกอง หัวหน�าส�วน และบุคคลซ่ึงดํารงตําแหน�งท่ีมีอํานาจหน�าท่ี
คล�ายคลึงกัน 
 
๑.๖  ประโยชน'ที่คาดว,าจะได รับ 

๑.๖.๑ ทําให�ทราบกระบวนการบริหารจัดการการประปานครหลวง ตั้งแต� พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ถึงป�จจุบัน 

๑.๖.๒ ทําให�ทราบหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของ
การประปานครหลวง 

๑.๖.๓ ทําให�องค.กรการประปานครหลวงได�ทราบถึงการส�งเสริมค�านิยมการบริหารจัดการ
โดยการนําหลักพุทธธรรมเข�ามาบูรณาการ และสามารถนําไปเป"นแนวทางในการบริหารจัดการตาม
แผนการปฏิบัติงาน ท่ีมุ�งส�งเสริมให�พนักงานได�เกิดการรับรู� ความเข�าใจและทัศนคติท่ีดีมีการปฏิบัติ
ตามค�านิยมต�อไป 
 ๑.๖.๔ ผลการวิจัยท่ีได�จากการบูรณาการระหว�างวิถีพุทธกับการบริหารจัดการเพื่อ
ส�งเสริมค�านิยม จะส�งผลให�การประปานครหลวงมีผู�นําที่ถึงพร�อมด�วยความเก�ง (วิชชา) และความดี 
(จรณะ) ทําให�ผู�ที่ปฏิบัติตามเป"นทั้งคนเก�งและคนดี (วิชชาจรณะสัมป�นโน) ก�อให�เกิดผลดีต�อองค.กร
การประปานครหลวงและผู�ร�วมงานทุกระดับชั้น 
 ๑.๖.๕ ข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยจะเป"นประโยชน.ต�อหน�วยงานอ่ืน ๆ ที่จะนําไปปรับใช�ใน
การส�งเสริมค�านิยมในการบริหารจัดการ ก�อให�เกิดเป"นวัฒนธรรมองค.กรต�อไป  



 

 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข�อง 

 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  มุ�งเน�นศึกษาวิจัยการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ
ส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง ผู�วิจัยจึงได�รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
ตามลําดับหัวข�อต�อไปนี้ 
  ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�องกับการบูรณาการ 
 ๒.๒ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวข�องกับการบริหาร 
 ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับค�านิยม 
  ๒.๕ การประปานครหลวง : พื้นท่ีทําการวิจัย 

๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข�อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�องกับการบูรณาการ 
 ความหมายและความสําคัญของการบูรณาการ 
 ในป:จจุบันคําว�า “บูรณาการ” ถูกนํามาใช�กันอย�างแพร�หลายในทุก ๆ ภาคส�วน ไม�ว�าจะ
เป@นด�านการบริหารจัดการ ด�านการศึกษา ด�านศาสนา เป@นต�น ความหมายของการบูรณาการน้ันมี
ผู�ให�ความหมายไว�หลากหลาย เช�น Richard, Droge, and Daugherty ได�ให�ความหมายไว�ว�า  
การบูรณาการหมายถึงการที่ส�วนงานย�อยต�าง ๆ ทํางานไปพร�อมกันลดความขัดแย�งและกระบวนการ
ทํางานที่ซํ้าซ�อน มีการปรับปรุงการทํางานในแต�ละฝSาย เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงคTขององคTกรร�วมกัน 
และ Fawcett and Magnan ให�ความหมายไว�ว�า การบูรณาการเป@นการพูดคุยแลกเปลี่ยนข�อมูลกัน
อย�างเปXดเผยจริงใจ มีการแบ�งป:นกันใช�ทรัพยากร มีการแบ�งป:นความเสี่ยงและผลตอบแทนต�าง ๆ ซ่ึง
จะเป@นไปได�อย�างมีประสิทธิภาพก็ต�อเม่ือเกิดความร�วมมือกัน การบูรณาการนั้นสามารถเป@นเหตุผล
ป:จจัยอย�างหน่ึงที่ทําให�องคTกรสามารถบรรลุเปZาหมายการดําเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธTได�ผ�านการร�วมมือกันในการทํางานของฝSายต�าง ๆ ภายในองคTกร 
ตลอดจนการร�วมมือกับองคTกรหรือหน�วยงานพันธมิตรต�าง ๆ Stank, Keller, and Closs และ 
Finley and Srikanth ได�กล�าวไว�ว�า หากองคTกรใดมีความร�วมมือกันทํางานของฝSายต�าง ๆ อย�างมี
ประสิทธิภาพแล�ว สามารถทําให�ต�นทุนการดําเนินงานขององคTกรลดลงได� นอกจากน้ียังมีความหมาย
ของการบูรณาการในอีกหลากหลายความหมายดังน้ี 



๑๒ 
 

 นักวิชาการได�กําหนดความหมายของการบูรณาการไว�ว�า คือขอบเขตของการแบ�งป:น
ข�อมูล และการทํางานร�วมกันของแผนกต�าง ๆ ที่มีบทบาทหน�าท่ีเก่ียวข�องกัน๑๗  
 ได�ให�ความหมายของการบูรณาการไว�ว�าเป@นการประสานงานร�วมกันระหว�างแผนกต�าง ๆ 
ที่มีอยู� เพื่อบรรลุเปZาหมายต�าง ๆ ที่ตั้งไว�ร�วมกัน๑๘ 
 ให�ความหมายว�า บูรณาการคือ การติดต�อสื่อสารภายในองคTกรและระดับของการทํางาน
ร�วมกันระหว�างแผนกต�าง ๆ๑๙ 
 จากความหมายและคํานิยามต�าง ๆ ที่กล�าวมาสามารถสรุปได�ว�า การบูรณาการ หมายถึง
การนําหน�วยย�อยต�าง ๆ ที่มีความสัมพันธTกันมาสร�างให�เกิดการทํางานร�วมกันและการแลกเปลี่ยน
ข�อมูลซ่ึงกันและกัน เพื่อให�การดําเนินการต�าง ๆ ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว�  
 การมีส�วนร�วมเป@นส�วนหนึ่งของการบูรณาการ เพราะการบูรณาการ (Integration)  
หมายถึงการเชื่อมโยงทุกภาคส�วนองคTประกอบเข�ามาสู�ความเป@นหนึ่งเดียว เพื่อให�กลไกต�าง ๆ 
สามารถทํางานได�อย�างสมดุลและมีประสิทธิภาพ การมีส�วนร�วมคือ การท่ีได�มีการจัดการท่ีจะใช�ความ
พยายามที่จะเพิ่มความสามารถท่ีจะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต�าง ๆ ในสภาพสังคมนั้น 
ทั้งนี้ โดยกลุ�มที่ดําเนินการและความเคลื่อนไหวท่ีจะดําเนินการนี้ไม�ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและ
ระเบียบต�าง ๆ เป@นความรู�สึกที่ดีที่มีต�อกิจกรรมของกลุ�ม เป@นแรงกระตุ�นไปสู�ความสําเร็จ เดวิสและ
นิวสตรอม (David and Newstrom) ได�อธิบายไว�ว�า  การมีส�วนร�วมเป@นเ รื่องการเข�า
ไปเ กี่ยวข�อง ( Involvement) เ มื่อ เ กี่ยวข�องก็คิดช�วยเหลือกัน  (Contr ibut ion) และ
ร�วมรับผิดชอบ (Responsibil i ty)  ในสิ่งนั้น  ๆ ในทํานองเดียวกัน  การมีส�วนร�วมทํา ให�
เ กิด คว า ม เ กี่ย ว ข�อ ง  (Involvement) และการมีส�วนร�วมเก่ียวข�องก�อให�เกิดความผูกพัน 
(Commitment) กับภารกิจที่ตนเองมีส�วนร�วม จึงนับได�ว�าการมีส�วนร�วมก�อให�เกิดประโยชนTในการ
ทํางาน เม่ือนํามาเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการแล�ว จะทําให�เกิดความร�วมมือในกระบวนการพัฒนา
และกระบวนการเรียนรู�ซ่ึงจะนําไปสู�การแก�ป:ญหาต�าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการบริหารงานในองคTกร 
ทั้งนี้ โคเฮนและนอรTแมน (John M. Cohen & Norman T. Uphoff) ได�จําแนกการมีส�วนร�วม
ออกเป@น ๔ ระดับคือ ๑. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (Decis ion Making) ๒. การมีส�วน
ร�วมในการดํา เนินการ (Implementation) ๓. การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชนT (Benefit)  
๔. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (Evaluation) และได�กล�าวถึงการมีส�วนร�วมโดยท่ัวไปในข้ันตอน
การวางแผนและตัดสินใจควบคู�ไปกับข้ันตอนการปฏิบัติการ และยังเก่ียวข�องในเร่ืองของการรับ
ผลประโยชนTและการตรวจสอบและประเมินผล จะเห็นว�าการวางแผนและตัดสินใจนั้นเก่ียวข�อง
                                                   

๑๗Ayers D.,R. Dahlstrom, and S.J. Skinner., “An Exploratory Investigation of 
Organizational Antecedent to New Product Success”, Journal of Marketing Research Volume 34. 
Available from: http://www.jstor.org/stable/[2016, July 23]. 

๑๘Lawrence, P.R. and J.W.Lorsch., Organizational and Environment: Differentiation 
and Integration, (Boston: Havard University, 1967), p. 47. 

๑๙Iyer, K.N.S., R. Germain, and G.L.Frankwick., “Supply Chain B2B E-Commerce and 
Time-Base Delivery Performance”, International Journal of Physical Distribution and Logistics 
Management Volume 27. Available from: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/[2016, July 23]. 



๑๓ 
 

โดยตรงกับการปฏิบัติและเก่ียวข�องกับผลประโยชนT การตรวจสอบและประเมินผล นอกจากนี้จะมีผล
สะท�อนกลับจากการตรวจสอบ ประเมินผลและการปฏิบัติการกลับไปสู�การตัดสินใจ๒๐ แนวคิดน้ี
สอดคล�องกับงานวิจัยของ ชลธร ทิพยTสุวรรณ๒๑ เก่ียวกับการบริหารจัดการแบบบูรณาการว�า การมี
ส�วนร�วมอย�างเต็มท่ีในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองโดยยึดหลักเกณฑTสําคัญได�แก� การมี
ประสิทธิภาพ ความโปร�งใสเป@นธรรม ความยั่งยืนถาวรอย�างมีเอกภาพแบบบูรณาการ ควรส�งเสริม
การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในทุกระดับและทุกข้ันตอนของการบริหารจัดการ นอกจากน้ี
กระบวนการสร�างให�เกิดการบูรณาการความร�วมมือ โดยเน�นไปที่ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง และการมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาโดยประชาชน โดยใช�ระบบเครือข�ายเพื่อการขับเคลื่อน จากการริเร่ิมด�วยการระดม
ความรู� รับฟ:งความคิดเห็น ทําให�เกิดการดําเนินงานเป@นไปในรูปแบบบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน
ส�งผลให�ประสบความสําเร็จ และสามารถพัฒนาไปสู�ความยั่งยืนได�ในอนาคต 
 สรุปได�ว�า ความสําคัญของการบูรณาการโดยอาศัยการมีส�วนร�วมมีผลต�อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานขององคTกร ดังน้ี  
 ๑. ก�อให�เกิดความสามัคคีระหว�างผู�บริหารและผู�ร�วมงานทุกระดับในองคTกร 
 ๒. ลดความขัดแย�งในการทํางาน เพิ่มความไว�วางใจซ่ึงกันและกันมากข้ึน 
 ๓. สร�างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
 ๔. ช�วยให�ผู�ร�วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทํา 
 ๕. สร�างความเป@นประชาธิปไตยในองคTกร 
 ๖. ลดค�าใช�จ�ายและใช�ทรัพยากรอย�างรู�คุณค�า 
 ๗. ช�วยให�การใช�งบประมาณเป@นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 ๘. ช�วยให�พนักงานเกิดความรู�สึกว�าเขาเป@นส�วนหน่ึงขององคTกร 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                   

 ๒๐Cohen, J.M. and Uphoff, N. Rural., Development Participation: Concept and 
Measure for Project Design Implementation and Evaluation, (New York: Cornell University, 
1977), p. 56. 

๒๑ชลธร ทิพยTสุวรรณ, “ป:จจัยท่ีนําไปสู�การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการลุ�มนํ้าสาขาแม�ริม 
จังหวัดเชียงใหม�”, วิทยานิพนธGปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาภูมิภาคลุ�มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม�, ๒๕๕๖). 



๑๔ 
 

ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการ 

นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล แนวคิดหลัก 

Ayers, Dahlstrom, and Skinner, (2016) ขอบเขตของการแบ�งป:นข�อมูลและการทํางาน
ร�วมกันของแผนกต�าง ๆ ท่ีมีบทบาทหน�า ท่ี
เก่ียวข�องกัน 

Lawrence and Lorsch, (1967) การประสานงานร�วมกันระหว�างแผนกต�าง ๆ ท่ีมี
อยู�เพื่อบรรลุเปZาหมาย 

Iyer, Germain, and Frankwick, (2016) การติดต�อสื่อสารภายในองคTกรและระดับของ
การทํางานร�วมกัน 

ชลธร ทิพยTสุวรรณ, (๒๕๕๖) 
 

การมีส�วนร�วมอย�างเต็มที่ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของตนเองโดยยึดหลักเกณฑTสําคัญ
ได�แก� การมีประสิทธิภาพ ความโปร�งใสเป@นธรรม 
ความยั่งยืนถาวรอย�างมีเอกภาพแบบบูรณาการ 

Cohen, J.M. and Uphoff, (1977) 
 

การมีส�วนร�วมเป@นส�วนหน่ึงของการบูรณาการ 
เกิดความร�วมมือในกระบวนการพัฒนาและ
กระบวนการเรียนรู�ซ่ึงจะนําไปสู�การแก�ป:ญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการบริหารงานในองคTกร 

 
๒.๒ หลักพุทธธรรมที่เก่ียวข�องกบัการบริหาร 

 หลักพุทธธรรมมีความสําคัญและมีความเก่ียวข�องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนเรา
ทุกคนท่ีสั่งสอนให�คนเราประพฤติดี ปฏิบัติชอบและสามารถนําไปประยุกตTใช�ได�ตามความเหมาะสม
ข้ึนอยู�กับบุคคลและสถานการณT พระพรหมคุณาภรณT (ป.อ.ปยุตโต) กล�าวถึงลักษณะของหลักพุทธ
ธรรมไว�ดังน้ี 
 ๑. คําสอนเป@นกลาง ปฏิบัติสายกลางหรือลักษณะที่เป@นสายกลาง ไม�สุดโต�งในทาง
ความคิดหรือสุดโต�งในทางปฏิบัติตน เห็นความสําคัญทางด�านจิตใจและทางด�านร�างกายซ่ึงสัมพันธTกัน
อย�างแยกไม�ได� จึงวางข�อปฏิบัติท่ีเรียกว�า มัชฌิมาปฏิปทา๒๒ แปลว�าทางสายกลางหรือข�อปฏิบัติที่เป@น
สายกลาง (มรรคมีองคT ๘)  
 ๒. พุทธธรรมมีหลักการเป@นสากล หรือสอนหลักความจริงเป@นสากล ความจริงเป@นสิ่งที่มี
อยู�ตามธรรมชาติ คือธรรมดาของสิ่งท้ังหลายเป@นเช�นน้ันเอง เรียกว�าเป@นกฎธรรมชาติ ในทางปฏิบัติ
สอนให�คนมีเมตตากรุณาอย�างเป@นสากล ชาวพุทธต�องมีความเมตตากรุณาต�อสรรพสัตวTท้ังหลายท่ัว
กันหมด ไม�เลือกพวกเขาพวกใคร 

                                                   
๒๒พระพรหมคุณาภรณT (ป .อ .  ปยุตฺ โต ) ,  พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ,  พิมพTค รั้ ง ที่  ๓๒, 

(ก รุง เทพมหานคร: สํา นักพิมพTผลิ ธัมมT ,  ๒๕๕๕),  หน�า ๔.  



๑๕ 
 

 ๓. พุทธธรรมให�ความสําคัญของสาระ (ธรรม) และรูปแบบ (วินัย) ธรรมเป@นหลักความ
จริงซ่ึงมีอยู�แล�วตามธรรมดาของมัน และเป@นสิ่งที่ผู�ศึกษาปฏิบัติสามารถเข�าถึงได�๒๓ ส�วนวินัยเป@น
กฎเกณฑT ข�อบังคับ กติกา หรือข�อบัญญัติท่ีกําหนดข้ึนเพื่อให�คนในสังคมประพฤติปฏิบัติเพื่อความ
เจริญและความสงบสุข วินัยเปรียบได�กับศีล 
 ๔. พุทธธรรมสอนหลักกรรม พระพุทธศาสนายึดการกระทํา๒๔ หรือความประพฤติเป@น
เคร่ืองจําแนกคน ไม�แบ�งแยกด�วยชาติกําเนิด ผิวพรรณ เน�นการรับผิดชอบต�อการกระทําของตน  
ไม�ซัดทอดสิ่งภายนอก มีการสํารวจตนเองเป@นเบ้ืองต�นก�อน นอกจากนี้สอนหลักกรรมให�รู�จักพึ่งตนเอง 
ไม�ฝากไว�กับโชคชะตา กรรมสอนคู�ความเพียร ความสําเร็จเกิดข้ึนได�จากความเพียรและการกระทํา
ตามทางของเหตุและผล 
 ๕. สอนให�มองความจริง โดยแยกแยะจําแนกครบทุกด�านทุกมุม เช�น มีผู�ถามเร่ืองการพูด
ว�าสิ่งใดควรพูด สิ่งใดไม�ควรพูด พระพุทธองคTตรัสแยกแยะให�ฟ:งว�า “วาจาใดไม�จริง ไม�เป@นประโยชนT 
ไม�ถูกใจผู�ฟ:ง พระองคTไม�ตรัส วาจาใดเป@นคําจริง ไม�เป@นประโยชนT ไม�ถูกใจผู�ฟ:ง พระองคTไม�ตรัส วาจา
ใดเป@นคําจริง เป@นประโยชนT ไม�ถูกใจผู�ฟ:ง พระองคTเลือกกาลที่จะตรัส วาจาใดไม�จริง ไม�เป@นประโยชนT 
ถูกใจผู�ฟ:ง พระองคTไม�ตรัส วาจาใดเป@นคําจริง ไม�เป@นประโยชนT ถูกใจผู�ฟ:ง พระองคTไม�ตรัส และวาจา
ใดเป@นคําจริง เป@นประโยชนT ถูกใจผู�ฟ:ง พระองคTเลือกกาลท่ีจะตรัส” ลักษณะของการสนองตอบหรือ
ปฏิกิริยาต�อสิ่งทั้งหลายแบบชาวพุทธต�องมองวิเคราะหT แยกแยะ จําแนกแจกแจงครบทุกด�าน 
 ๖. หลักการสําคัญของพุทธศาสนาคือ มุ�งอิสรภาพ ดังพุทธพจนTว�า “มหาสมุทรแม�จะกว�าง
ใหญ�เพียงใดก็ตาม แต�น้ําในมหาสมุทรท่ีมากมายนั้น มีรสเดียวคือรสเค็มฉันใด ธรรมวินัยของพระองคT
ที่สอนไว�มากมาย ทั้งหมดก็มีรสเดียว คือวิมุติรส ได�แก�ความหลุดพ�นจากทุกขTและปวงกิเลส ฉันนั้น” 

 ๗. เป@นศาสนาแห�งป:ญญา ดังพุทธพจนTว�า “ธรรมท้ังหลายทั้งปวงมีป:ญญาเป@นยอดยิ่ง” 
หลักป:ญญาสําคัญ เพราะป:ญญาเป@นตัวตัดสินในการเข�าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา โดยให�
ความสําคัญแก�ศรัทธา ศีล สมาธิ ว�าเป@นป:จจัยที่ขาดไม�ได� ศีลเพื่อประคับประคองจนเกิดป:ญญา สมาธิ
ต�องนําไปสู�ป:ญญา มิฉะน้ันจะหลงผิดหลงทาง ป:ญญาจึงเป@นคุณธรรมสําคัญ เป@นเอกป:ญญาในข้ัน
สูงสุด คือป:ญญาในข้ันท่ีรู�เท�าทันสัจธรรม เรียกว�า วิป:สสนาป:ญญา 
 ๘. สอนหลักอนัตตา พระพุทธศาสนาประกาศหลักสําคัญเก่ียวกับความจริงของสิ่ง
ทั้งหลายหรือของสภาวธรรมต�าง ๆ คือ หลักอนัตตา เป@นหลักใหม�ที่โลกไม�เคยค�นพบมาก�อน ความยึด
ติดในอัตตาหรือตัวตนเป@นสิ่งฝ:งลึกแนบแน�นในจิตใจมนุษยT แต�แท�จริงผู�มีป:ญญาเห็นว�า สิ่งทั้งหลายท่ี
ดํารงอยู�เป@นไปตามธรรมดาของมันไม�มีใครเป@นเจ�าของ ไม�สามารถบังคับให�เป@นไปตามใจปรารถนาได�
เลย 
 ๙. การมีทัศนคติที่มองสิ่งท้ังหลายตามความสัมพันธTแห�งเหตุและป:จจัยเชื่อมโยงกันอิง
อาศัยกันเป@นไปตามธรรมดาแห�งเหตุป:จจัยนั่นเอง 
 ๑๐. ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษยTเชื่อว�า มนุษยTประเสริฐด�วยการฝ�กฝนพัฒนา เม่ือ
พัฒนาแล�วก็เป@นผู�ประเสริฐสุด ดังพุทธพจนTว�า “ผู�ที่ฝ�กแล�วเป@นผู�ประเสริฐสุดในหมู�มนุษยT (ทนฺโต เสฏ
                                                   

๒๓สํ.ม. ๑๙/๑๕๗๒/๔๘๗. 
๒๔องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๗/๓๖๙. 



๑๖ 
 

โฐมนุสฺเสสุ) และเม่ือฝ�กดีแล�วมนุษยTก็จะประเสริฐกว�าเทพทั้งหลาย พระพุทธองคTฝ�กพระองคTดีแล�วแม�
เทพทั้งหลายก็น�อมนมัสการ” 
 ๑๑. เป@นศาสนาแห�งการศึกษา นําเอาการศึกษาเข�ามาเป@นสาระสําคัญ เป@นเนื้อแท�ของ
การดําเนินชีวิต หลักปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเรียกว�า มรรค หมายถึงทางดําเนินชีวิต ดังนั้น 
วิถีชีวิตของชาวพุทธคือ การดําเนินชีวิตตามมรรคมีองคT ๘ เรียกย�อว�า ศีล สมาธิ ป:ญญา หรือ
ไตรสิกขา ในท่ีสุดจะบรรลุจุดหมายแห�งชีวิตท่ีดีงาม เป@นมนุษยTที่สมบูรณT 
 ๑๒. ให�ความสําคัญทั้งป:จจัยภายในและภายนอก ป:จจัยภายใน ได�แก� โยนิโสมนสิการ คือ
การคิดใคร�ครวญในธรรมโดยแยบคาย ลึกซ้ึงอย�างผู�มีป:ญญา คือรู�จักคิด คิดเป@น ป:จจัยภายนอก ได�แก� 
กัลยาณมิตรที่ดี มีครูอาจารยTท่ีดี มีพ�อแม�ท่ีดี ให�ความรู�ท่ีถูกต�อง เป@นตัวอย�างที่ดี มีแหล�งความรู�  
มีมวลชนที่ให�สติป:ญญา 
 ๑๓. สอนให�เห็นทุกขT แต�เป@นสุข นั่นคือพระพุทธศาสนาให�มองเห็นความทุกขT แต�ให�
ปฏิบัติด�วยความสุข (ทุกขTสอนไว�ในหลักไตรสิกขา คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และทุกขTในหลักอริยสัจ
๔ ได�แก� ทุกขT สมุทัย นิโรธ มรรค) เม่ือความทุกขTมีอยู�จริง พระพุทธศาสนาก็สอนให�เผชิญหน�าความ
ทุกขTนั้น ไม�เลี่ยงหนี แต�ให�มองดูทุกขTนั้นด�วยความรู�เท�าทัน จึงทําให�มีจิตใจปลอดโปร�ง เป@นอิสระ  
มีป:ญญา ไม�ถูกทุกขTบีบค้ัน 
 ๑๔. มุ�งประโยชนTสุขเพื่อมวลชน พระพุทธเจ�าทรงตรัสหลักนี้เสมอ เม่ือเร่ิมประกาศพระ
ศาสนาทรงตรัสแก�ภิกษุว�า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชนTเก้ือกูลแก�ชนท้ังหลาย
จึงควรดําเนินตามพระดํารัสน้ีคือ การทําประโยชนTแก�ผู�อ่ืนและแก�สังคม เม่ือทําความเข�าใจหลักพุทธ
ธรรมท่ีสําคัญดังกล�าวแล�วจะทําให�สามารเข�าใจแนวทางการดําเนินชีวิตตามแบบวิถีพุทธได�กระจ�าง
ชัดเจนยิ่งข้ึน”๒๕ 
 พุทธศาสนาเปXดโอกาสให�ทุกคนสามารถเข�าถึงเปZาหมายสูงสุดได�เสมอกัน โดยไม�แบ�งชั้น
วรรณะ ศาสนาพุทธเป@นศาสนาแห�งอิสรเสรีภาพ ด�วยการสร�างป:ญญาในการอยู�กับความทุกขT คําสอน
ของพุทธศาสนาทําให�สังคมโดยทั่วไปสงบร�มเย็น เป@นศาสนาแห�งเหตุผลเป@นศาสนาแห�งความรู�แจ�งให�
เสรีภาพในการพิจารณา ให�ใช�ป:ญญาเหนือศรัทธา เป@นศาสนาแห�งการศึกษาและการแสวงหาความ
จริง ด�วยป:ญญาของตนเอง ไม�สอนให�เชื่อง�ายโดยไม�ไตร�ตรองให�รอบคอบก�อน ไม�มีการบังคับให�คน
ศรัทธาหรือเชื่อ พระสงฆTหรือพุทธสาวก มีหน�าที่เพียงอธิบายคําสอนของพระพุทธเจ�าให�คนที่ในใจฟ:ง
เท�านั้น ใครไม�สนใจฟ:งก็ไม�มีกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญบังคับ ไม�เคยตั้งกฎหรือเงื่อนไขใด ๆ ให�มานับ
ถือ เป@นศาสนาแห�งสันติภาพอย�างแท�จริง 
 หลักธรรมท่ีเป@นข�อปฏิบัติสําหรับนักบริหารหรือนักปกครองท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการ
ปกครองหรือบริหารกิจการไว�มากมาย เพื่อให�ผู�บริหารหรือผู�ปกครองได�ใช�อํานาจหน�าที่เพื่อประโยชนT
สุขแก�ประชาชนและประเทศชาติอย�างแท�จริง พระพุทธเจ�าทรงเน�นถึงความสําคัญของผู�ปกครองหรือ

                                                   
๒๕พระพรหมคุณาภรณT (ป .อ .  ปยุตฺ โต ) ,  พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ,  พิมพTค รั้ ง ที่  ๓๒, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพTผลิธัมมT, ๒๕๕๕), หน�า ๖-๑๐. 



๑๗ 
 

ผู�บริหารเป@นอย�างมากว�าจะต�องประพฤติให�เป@นแบบอย�างแก�ผู�อ่ืนหรือผู�ใต�บังคับบัญชา หลักในการ
บริหารตามแนวพุทธศาสนา๒๖ สามารถสรุปได� ๓ ประการ คือ 
 ๑. การบริหารตน เป@นหลักการท่ีผู�บริหารที่ดี ต�องสามารถบริหารควบคุมตนเองให�ดี
เสียก�อน จึงจะสามารถบริหารคนอ่ืนได�ดี 
 ๒. การบริหารคน เม่ือผู�บริหารสามารถบริหารตนได�ดีแล�ว ก็จะพัฒนาไปสู�การบริหาร
บุคคลหรือผู�ใต�บังคับบัญชา 
 ๓. การบริหารงาน คนกับงานเป@นสิ่งที่คู�กัน ถ�านักบริหารสามารถจัดการกับตนเอง คนได�
ดีก็จะนําไปสู�ความสําเร็จของการบริหารงานอย�างแน�นอน หลักธรรมสําคัญท่ีผู�บริหารหรือผู�ท่ีเตรียม
ตัว เพื่อเป@นผู�บริหารควรจะพัฒนาทั้ง ๓ ด�าน คือ พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน เพราะการ
พัฒนาทั้ง ๓ ด�านนั้น จะสร�างความสุขให�แก�ตนเองและสังคม หลักธรรมในการบริหารซ่ึงจะทําให�การ
บริหารตน บริหารคนและบริหารงาน บรรลุความสําเร็จ ๑๑ ประการ คือ 
 ๑. ส�งเสริมความรู� สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�าได�ทรงสั่งสอนบริษัทของพระองคTให�ทุกคน
มีความรู� การสอนคนน้ันต�องจัดทําเป@นบัว ๔ เหล�า๒๗ คือให�ความรู�ตามลักษณะภูมิป:ญญา ดังนี้ 
  ๑.๑ บัวพ�นนํ้า (อุคฆติตัญ�ู) เป@นคนมีป:ญญาเพียงยกหัวข�อธรรมะข้ึนแสดงก็บรรลุ
แล�ว หรือเพียงแต�ยกหัวข�อเร่ืองก็เข�าใจแล�วไม�ต�องอธิบายมาก 
  ๑.๒ บัวปริ่มนํ้า (วิปจิตัญ�ู) เม่ืออธิบายความหัวข�อนั้นก็บรรลุแล�ว 
  ๑.๓ บัวใต�น้ํา (เนยยะ) ต�องอธิบายเน้ือหาให�ละเอียดก็เข�าใจ สามารถแนะนําให�เป@น
คนดีได� 
  ๑.๔ บัวใต�น้ํา (ปทปรมะ) อธิบายอย�างไรก็ไม�เข�าใจก็ต�องปล�อยเขาไป ให�เลิกสั่งสอน
ผู�บริหารคนใดที่พัฒนาแต�ความรู�ของตนเอง โดยไม�พัฒนาความรู�ของผู�ใต�บังคับบัญชาและผู�อยู�ใน
ความปกครอง ย�อมไปไม�รอด เหมือนมีแต�สมอง แต�อวัยวะทุกส�วนเป@นอัมพฤกษTอัมพาต การทํางาน
ย�อมสําเร็จได�ยาก 
 ๒. อยู�อย�างเสียสละ ผู�บริหารต�องรู�สึกเสียสละให�กับลูกน�อง เช�นต�องมีสังคหวัตถุ ๔๒๘ คือ 
ทาน ปXยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา 
 ๓. กระจายตําแหน�งงาน อํานาจของงานน้ันไม�ใช�อยู�ท่ีรวมอํานาจ สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ�าพระองคTทรงกระจายตําแหน�งงานมี ๘๐ พระอรหันตTเอก เรียกว�า เอตทัคคะ หรือ อสีติ
มหาสาวก ที่มีความเป@นเลิศในด�านต�าง ๆ เช�น พระโมคคัลลานะ ทรงยกย�องว�ามีฤทธิ์เสมอด�วย
พระองคTพระสารีบุตร ทรงยกย�องว�ามีป:ญญาเสมอด�วยพระองคT จําไว�เสมอว�า “งานกระจุก ผู�บริหาร
ตาย งานกระจาย ผู�บริหารรอด" 
 ๔. ประสานสามัคคี งานทุกอย�างทุกชนิดมีป:ญหาด�านการทะเลาะเบาะแว�ง แก�งแย�งชิงดี 
และมีความเข�าใจ คลาดเคลื่อนผู�บริหารท่ีดีต�องประสานสามัคคีให�ได� 

                                                   
๒๖พระธรรมโกศาจารยT (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพTมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน�า ๔๖-๕๐. 
๒๗องฺ.จตุกฺ ๒๑/๑๘๓/๑๓๓. 
๒๘องฺ.จตุกฺ ๒๑/๔๒/๓๒. 



๑๘ 
 

  ๕. ไม�เอาดีแต�เพียงตัว คือ ไม�เอาดีใส�ตัว เอาชั่วใส�ผู�อ่ืน เหยียบย่ําผู�อ่ืน แล�วเอาความดีมา
ใส�ตัวคนเดียว ย�อมเป@นไปไม�ได� การบริหารท่ีประสบความสําเร็จน้ันจะเกิดจากทีมงาน 
 ๖. ไม�เมาเรื่องเงิน “เขาให�เงินก็อย�างงอย�าไปหลงจนสุดขีด เงินก็เหมือนพวงมาลัย อาจจะ
กลายเป@นพวงหรีด” การบริหารงานถ�าผู�บริหารเห็นแก�เงินก็จะใช�พนักงานอย�างทาส เอาเปรียบ
ลูกน�อง หรือกินใช�จ�ายจนเพลิดเพลินเจริญใจ คนระดับล�าง ระดับปฏิบัติการก็อย�าโลภเงินจนถึงกับโกง
เงินบริษัท พระพุทธเจ�าเสด็จไปพบถุงใส�เงิน ยังตรัสกับพระอานนทTว�า นั้นเป@นงูเห�า เป@นอสรพิษท่ีจะ
กัดคนเสมอ การจะทําอะไรก็ตามต�องระวังเร่ืองเงิน 
 ๗. ไม�ใหญ�เกินผู�บังคับบัญชา พระอานนทTใกล�ชิดกับพระพุทธเจ�ามากที่สุด พระอานนทTขอ
พรจากพระพุทธเจ�า คือ ขออย�าให�รับเข�านิมนตT ขออย�าส�งไปในที่นิมนตT ขออย�าให�อะไรกับท�านเป@น
พิเศษ เป@นต�น ท�านปฏิบัติงานไม�ใหญ�เกินผู�บังคับบัญชา และมีความอ�อนน�อมถ�อมตน 
 ๘. ต้ังเมตตาไว�เป@นนิจ ผู�บริหารต�องมีเมตตาต�อผู�ใต�ปกครอง ผู�ใต�ปกครองต�องมีเมตตาต�อ
ผู�บังคับบัญชา คําว�า “เมตตา" น้ี อาจตีความหมายถึง ความรัก ความเคารพ ความนับถือ การบูชา 
การเทิดทูน จนถึงความจงรักภักดี เทิดทูนเหนือเศียรเกล�า 
 ๙. ใครทําผิดต�องเด็ดขาด ผู�บริหารงานต�องใจเพชรเด็ดขาด ผู�ใต�บังคับบัญชาจึงจะยอมรับ
กฎเกณฑT ผู�บริหารต�องเดินทางสายกลาง คือ ใช�ทั้งพระเดชพระคุณใครทําดีต�องให�รางวัล ใครทําชั่ว
ต�องลงโทษ ดังพระพุทธพจนTที่ว�า นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ กําราบคนท่ีควรกําราบ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ 
ยกย�องคนที่ควรยกย�อง๒๙ 
 ๑๐. ไม�ประมาทมัวเมา ความไม�ประมาทในการบริหารงานน้ันจะต�องแข�งขันกับเวลา 
แข�งขันกับบุคคลและแข�งขันกับพื้นฐานของการพัฒนาและสามัคคี 
 ๑๑. ประมาณตัวทุกเวลา คือ การรู�จักประมาณตน ประมาณการและประมาณ
สถานการณT  
 หลักการบริหารเชิงพุทธเก่ียวข�องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณค�ามากกว�าสอง
พันห�าร�อยกว�าป� ในยุคโลกาภิวัตนTหรือยุคทุนนิยมในป:จจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม�ต�างก็กลับมา
ทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหารจัดการสมัยใหม�ว�า ยังคงเป@นแนวทางเดียวหรือไม�ที่การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะต�องสนองตอบต�อระบบทุนนิยมท่ีเน�นการแข�งขัน และสร�างผลกําไร 
หรือการบรรลุวัตถุประสงคTขององคTกรเพียงอย�างเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม� ยังขาดอะไรบ�างท่ี
เป@นนามธรรมท่ีเก่ียวกับมนุษยTท่ีจะต�องอยู�ร�วมกัน รวมท้ังสิ่งแวดล�อมในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงและ 
มีผลกระทบต�อสังคมและองคTกร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีกล�าวถึงการบริหารจัดการมีอยู�
มากมาย เป@นคําสอนขององคTสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�าที่ยังทันสมัยอยู�จนถึงป:จจุบันและในอนาคต 
หลักพุทธธรรมที่ผู�วิจัยศึกษามุ�งไปท่ีการบูรณาการเพื่อนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตTใช�ในการบริหาร
จัดการ การบริหารแนวพุทธ เน�นการแก�ป:ญหามนุษยTอย�างยั่งยืน พุทธวิธีท้ังหลายล�วนมุ�งสร�างป:ญญา
ให�แก�มนุษยT ให�ใช�ป:ญญาในการแก�ป:ญหาของโลก พุทธธรรมได�แสดงให�เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคน
อย�างลึกซ้ึง ให�มนุษยTมีอิสระอย�างแท�จริง สามารถดําเนินชีวิตในลักษณะที่เอ้ืออาทรต�อมนุษยT สังคม 
และธรรมชาติ ดังนี้ 
                                                   

๒๙เตสกุณชาดก. ๓๔/๒๔๒๒/๓๔๗. 



๑๙ 
 

 ๑) หลักพรหมวิหาร ๔  
 หลักพรหมวิหาร ๔ เป@นธรรมเคร่ืองอยู�อย�างประเสริฐ, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลัก
ความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมท่ีต�องมีไว�เป@นหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อว�า
ดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต�อมนุษยTสัตวTท้ังหลายโดยชอบ - holy abidings; sublime states 
of mind 
        ๑. เมตตา คือความรักใคร� ปรารถนาดีอยากให�เขามีความสุข มีจิตอันแผ�ไมตรีและคิดทํา
ประโยชนTแก�มนุษยTสัตวTท่ัวหน�า - loving-kindness; friendliness; goodwill 
              ๒. กรุณา คือความสงสาร คิดช�วยให�พ�นทุกขT ใฝSใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขT
ยากเดือดร�อนของปวงสัตวT - compassion 
        ๓. มุทิตา คือความยินดี ในเม่ือผู�อ่ืนอยู�ดีมีสุข มีจิตผ�องใสบันเทิง กอปรด�วยอาการแช�มชื่น
เบิกบานอยู�เสมอ ต�อสัตวTทั้งหลายผู�ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีด�วยเม่ือเขาได�ดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งข้ึนไป - sympathetic joy; altruistic joy 
        ๔. อุเบกขา คือความวางใจเป@นกลาง อันจะให�ดํารงอยู�ในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นด�วย
ป:ญญา คือมีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่ง ไม�เอนเอียงด�วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวT
ทั้งหลายกระทําแล�ว อันควรได�รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก�เหตุอันตนประกอบ พร�อมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู�จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไม�มีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนได�
ดีแล�ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได�รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน - 
equanimity; neutrality; poise ๓๐ 
 บทบัญญัติในพระไตรปXฎกได�กล�าวถึงพรหมวิหาร ๔ ไว�ว�า 

       สมัยหน่ึง พระผู�มีพระภาคประทับอยู� ณ นิคมของชาวโกลิยะ ชื่อ หลิททวสันนะ ใน
โกลิยชนบท ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปด�วยกัน เวลาเช�า นุ�งแล�ว ถือบาตรและจีวรเข�าไปบิณฑบาตยัง
หลิททวสันนนิคม คร้ังน้ัน ภิกษุเหล�าน้ัน มีความดําริว�า เวลานี้เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตยังหลิท
ทวสันนนิคมก�อน ก็ยังเช�านัก ถ�ากระไร เราพึงเข�าไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียTปริพาชก
เถิด. 
      ครั้งนั้น ภิกษุเหล�านั้น เข�าไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียTปริพาชก ได�ปราศรัย
กับอัญญเดียรถียTปริพาชกเหล�านั้น คร้ันผ�านการปราศรัยพอให�ระลึกถึงกันไปแล�ว จึงน่ัง ณ ที่ควร
ส�วนข�างหนึ่ง พวกอัญญเดียรถียTปริพาชกได�พูดกะภิกษุเหล�าน้ันว�า 

    ดูกรผู�มีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแก�สาวกทั้งหลายอย�างนี้ว�ามาเถิด 
ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายละนิวรณT ๕ อันเป@นอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังป:ญญา แล�วจงมีใจ
ประกอบด�วยเมตตา..กรุณา..มุทิตา..อุเบกขา..แผ�ไปตลอดทิศที่  ๑ อยู� เถิด ทิศที่  ๒ ทิศที่ ๓ ทิศท่ี ๔  
ก็เหมือนกันโดยนัยนี้ ท้ังเบื้องบน เบื้องล�าง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบด�วยเมตตา..กรุณา..มุทิตา
..อุเบกขา.. อันไพบูลยT เป@นมหรคต หาประมาณมิได� ไม�มีเวร ไม�มีความเบียดเบียน แผ�ไปท่ัวโลก 
ในที่ทุกสถาน อันมีสัตวTทุกหมู�เหล�า อยู�เถิด.๓๑ 

                                                   

๓๐ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๒๒๕; ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๒. 
๓๑สํ.อ. ๑๑/๑๔๐/๑๘๕; องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๓๓/๑๘๓. 



๒๐ 
 

.        ในการที่จะเข�าใจและปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ ให�ถูกต�อง พึงทราบรายละเอียดบางอย�าง 
โดยเฉพาะสมบัติและวิบัติของธรรม ๔ ประการน้ัน ดังน้ี 
 ก. ความหมายโดยวิเคราะหTศัพทT อธิบายได�ดังนี้ เมตตา (มีน้ําใจ) เยื่อใยใฝSประโยชนTสุขแก�
คนทั้งหลาย หรือน้ําใจปรารถนาประโยชนTสุขท่ีเป@นไปต�อมิตร กรุณา ทําความสะเทือนใจแก�สาธุชน 
เม่ือคนอ่ืนประสบทุกขT หรือถ�ายถอนทําทุกขTของผู�อ่ืนให�หมดไป หรือแผ�ใจไปรับรู�ต�อคนสัตวTทั้งหลายท่ี
ประสบทุกขT มุทิตา โมทนายินดีต�อผู�ประกอบด�วยสมบัติหรือผลดีนั้น ๆ อุเบกขา คอยมองดูอยู� โดยละ
ความขวนขวายว�า สัตวTทั้งหลายจงอย�าผูกเวรกัน เป@นต�น และโดยเข�าถึงความเป@นกลาง 

 ข. ลักษณะ หน�าที่หรือกิจ (รส) ผลปรากฏ (ป:จจุป:ฏฐาน) และปทัสถาน (เหตุใกล�) 
 ๑. เมตตา (ในสถานการณTท่ีคนอ่ืนอยู�เป@นปกติ) ลักษณะ คือเป@นไปโดยอาการเก้ือกูลแก�
คนสัตวTทั้งหลาย หน�าท่ี คือน�อมนําประโยชนTเข�าไปให�แก�เขา ผลปรากฏ คือกําจัดความอาฆาตแค�น
เคืองให�ปราศไป ปทัสถาน คือเห็นภาวะที่น�าเจริญใจของคนสัตวTทั้งหลาย 

 ๒. กรุณา (ในสถานการณTท่ีคนอ่ืนตกทุกขTเดือดร�อน) ลักษณะ คือเป@นไปโดยอาการปลด
เปลื้องทุกขTแก�คนสัตวTท้ังหลาย หน�าที่ คือไม�นิ่งดูดาย/ทนนิ่งอยู�ไม�ได�ต�อทุกขTของคนสัตวTท้ังหลาย  
ผลปรากฏ คือไม�เบียดเบียน/อวิหิงสา ปทัสถาน คือเห็นภาวะไร�ที่พึ่ง/สภาพน�าอนาถของคนสัตวT
ทั้งหลายที่ถูกทุกขTครอบงํา 
  ๓. มุทิตา (ในสถานการณTท่ีคนอ่ืนมีสุขสําเร็จหรือทําอะไรก�าวไปด�วยดี) ลักษณะ คือพลอย
ยินดี/ยินดีด�วย หน�าที่ คือไม�ริษยา/เป@นปฏิป:กษTต�อความริษยา ผลปรากฏ คือขจัดความริษยา ความไม�
ยินดีหรือความทนไม�ได�ต�อความสุขสําเร็จของผู�อ่ืน ปทัสถาน คือเห็นสมบัติ/ความสําเร็จของคนสัตวT
ทั้งหลาย 

 ๔. อุเบกขา (ในสถานการณTรักษาธรรมตามความรับผิดชอบต�อกรรมท่ีเขาทํา) ลักษณะ 
คือเป@นไปโดยอาการเป@นกลางต�อคนสัตวTทั้งหลายหน�าที่ คือมองเห็นความเสมอภาคกันในคนสัตวT
ทั้งหลาย ผลปรากฏ คือระงับความขัดเคืองเสียใจและความคล�อยตามดีใจ ปทัสถาน = มองเห็นภาวะ
ที่ทุกคนเป@นเจ�าของกรรมของตนว�า สัตวTท้ังหลายจักได�สุข พ�นทุกขT ไม�เสื่อมจากสมบัติท่ีได�ท่ีถึง 
ตามใจชอบได�อย�างไร 

  ค. สมบัติ (ความสมบูรณTหรือความสัมฤทธิ์ผล) และวิบัติ (ความล�มเหลว หรือการปฏิบัติ
ผิดพลาด ไม�สําเร็จผล) ๑) เมตตา สมบัติ หมายถึงสงบหายไร�ความแค�นเคืองไม�พอใจ วิบัติ หมายถึง
เกิดเสน�หา ๒) กรุณา สมบัติ หมายถึงสงบหายไร�วิหิงสา วิบัติ หมายถึงเกิดความโศกเศร�า ๓) มุทิตา 
สมบัติ หมายถึงสงบหายไร�ความริษยา วิบัติ หมายถึงเกิดความสนุกสนาน ๔) อุเบกขา สมบัติ 
หมายถึงสงบหายไม�มีความยินดียินร�าย วิบัติ หมายถึงเกิดความเฉยด�วยไม�รู� (เฉยโง� เฉยเมย เฉยเมิน) 
 ง. ข�าศึก คือ อกุศลซ่ึงเป@นศัตรูคู�ปรับที่จะทําลายหรือทําธรรมนั้นๆ ให�เสียไป ๑) เมตตา  
ข�าศึกใกล� คือราคะ ข�าศึกไกล คือพยาบาท คือความขัดเคืองไม�พอใจ ๒) กรุณา ข�าศึกใกล� คือโทมนัส 
คือความโศกเศร�าเสียใจ ข�าศึกไกล คือวิหิงสา ๓) มุทิตา ข�าศึกใกล� คือโสมนัส (เช�น ดีใจว�าตนจะ
พลอยได�รับผลประโยชนT) ข�าศึกไกล คืออรติ คือความไม�ยินดี ไม�ใยดี ริษยา ๔) อุเบกขา ข�าศึกใกล� 
คืออัญญาณุเบกขา (เฉยไม�รู�เรื่อง เฉยโง� เฉยเมย) ข�าศึกไกล คือราคะ (ความใคร�) และปฏิฆะ (ความ
เคือง) หรือชอบใจและขัดใจ 



๒๑ 
 

 จ. ตัวอย�างมาตรฐานที่แสดงความหมายของพรหมวิหารได�ชัด ซ่ึงคัมภีรTท้ังหลายมักยกข้ึน
อ�าง 
 ๑. เม่ือลูกยังเล็กเป@นเด็กเยาวTวัย 
  แม� – เมตตา รักใคร�เอาใจใส� ถนอมเลี้ยงให�เจริญเติบโต 
 ๒. เม่ือลูกเจ็บไข�เกิดมีทุกขTภัย 
  แม� – กรุณา ห�วงใยปกป:กรักษา หาทางบําบัดแก�ไข 
 ๓. เม่ือลูกเจริญวัยเป@นหนุ�มสาวสวยสง�า 
  แม� – มุทิตา พลอยปลายปลื้มใจ หรือหวังให�ลูกงามสดใสอยู�นานเท�านาน 
 ๔. เม่ือลูกรักผิดชอบกิจหน�าที่ของตนขวนขวายอยู�ด�วยดี 
  แม� – อุเบกขา มีใจนิ่งสงบเป@นกลาง วางเฉยคอยดู 
 พึงทราบด�วยว�า ฉันทะ คือกัตตฺกัมยตาฉันทะ (ความอยากจะทําให�ดี หรือความต�องการท่ี
จะทําให�คน สัตวTท้ังหลายดีงาม สมบูรณTปราศจากโทษข�อบกพร�อง เช�น อยากให�เขาประสบประโยชนT
สุข พ�นจากทุกขT เป@นต�น) เป@นจุดตั้งต�น (อาทิ) ของพรหมวิหารท่ี ๔ นี้ การข�มระงับกิเลส (เช�น นิวรณT) 
ได�เป@นท�ามกลาง สมาธิถึงข้ันอัปปนา (คือภาวะจิตที่มั่นคงเรียบรื่นสงบสนิทดีท่ีสุด) เป@นที่จบของพรหม
วิหารท้ัง ๔ นั้น๓๒ 
        ผู�ดํารงในพรหมวิหาร ย�อมช�วยเหลือมนุษยTสัตวTท้ังหลายด�วยเมตตากรุณา และย�อมรักษา
ธรรมไว�ได�ด�วยอุเบกขา ดังนั้น แม�จะมีกรุณาท่ีจะช�วยเหลือปวงสัตวTแต�ก็ต�องมีอุเบกขาด�วยท่ีจะมิให�
เสียธรรม พรหมวิหารน้ี บางทีแปลว�า ธรรมเครื่องอยู�ของพรหม, ธรรมเครื่องอยู�อย�างพรหม, ธรรม
ประจําใจท่ีทําให�เป@นพรหมหรือให�เสมอด�วยพรหม, หรือธรรมเครื่องอยู�ของท�านผู�มีคุณยิ่งใหญ� - 
(abidings of the Great Ones) พรหมวิหาร ๔ เรียกอีกอย�างว�า อัปปมัญญา ๔ (unbounded 
states of mind; illimitables) เพราะแผ�สมํ่าเสมอโดยท่ัวไปในมนุษยTสัตวTทั้งหลาย ไม�มีประมาณไม�
จํากัดขอบเขต พรหมวิหารมีในผู�ใด ย�อมทําให�ผู�น้ันประพฤติปฏิบัติเก้ือกูลแก�ผู�อ่ืนด�วยสังคหวัตถุ 
 ๒) หลักสังคหวัตถุ ๔ 
 หลักสังคหวัตถุ ๔ เป@นธรรมเคร่ืองยึดเหน่ียว คือยึดเหน่ียวใจบุคคล และประสานหมู�ชนไว�
ในสามัคคี, หลักการสงเคราะหT - bases of sympathy; acts of doing favors; principles of 
service; virtues making for group integration and leadership 
        ๑. ทาน (การให� คือ เอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผ� เสียสละ แบ�งป:น ช�วยเหลือกันด�วยสิ่งของตลอดถึงให�
ความรู�และแนะนําสั่งสอน - giving; generosity; charity) 
        ๒. ปXยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป@นท่ีรัก วาจาดูดดื่มน้ําใจ หรือวาจาซาบซ้ึงใจคือ
กล�าวคําสุภาพไพเราะอ�อนหวานสมานสามัคคี ให�เกิดไมตรีและความรักใคร�นับถือ ตลอดถึงคําแสดง
ประโยชนTประกอบด�วยเหตุผลเป@นหลักฐานจูงใจให�นิยมยอมตาม - kindly speech; convincing 
speech) 
        ๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชนT คือ ขวนขวายช�วยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณประโยชนT 

                                                   

๓๒อภิ.สํ. ๓๔/๑๙๐/๗๕; วิสฺทธิ. ๒/๑๒๔. 



๒๒ 
 

ตลอดถึงช�วยแก�ไขปรับปรุงส�งเสริมในทางจริยธรรม - useful conduct; rendering services; life of service; 
doing good) 
        ๔. สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอด�วยปลาย ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกขTโดยร�วมรับรู�ร�วมแก�ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก�ฐานะ ภาวะ บุคคล 
เหตุการณTและสิ่งแวดล�อม ถูกต�องตามธรรมในแต�ละกรณี - even and equal treatment; 
equality consisting in impartiality, participation and behaving oneself properly in all 
circumstances) ๓๓ 
 บทบัญญัติจากพระไตรปXฎกได�กล�าวถึงสังคหวัตถุ ๔ ไว�ว�า 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป@นไฉน คือ ทาน การให� ๑ 

เปยยวัชชะ ความเป@นผู�มีวาจาน�ารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชนT ๑ สมานัตตา ความ
เป@นผู�มีตนเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ฯ 

   การให� ๑ ความเป@นผู�มีวาจาน�ารัก ๑ ความประพฤติประโยชนTในโลกนี้ ๑ ความเป@น
ผู�มีตนสมํ่าเสมอในธรรมน้ันๆ ตามสมควร ๑ ธรรมเหล�านั้นแล เป@นเคร่ืองสงเคราะหTโลกประดุจ
สลักเพลาควบคุมรถที่แล�นไปอยู�ไว�ได� ฉะน้ัน ถ�าธรรมเครื่องสงเคราะหTเหล�านี้ ไม�พึงมีไซร�มารดา
หรือบิดาไม�พึงได�ความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห�งบุตร ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็น
ธรรมเคร่ืองสงเคราะหTเหล�านี้ ฉะนั้น พวกเขาจึงถึงความเป@นใหญ�และเป@นที่น�าสรรเสริญฯ๓๔ 

       บทว�า สงฺคหวตฺถูนิ คือ เหตุแห�งการสงเคราะหTกัน.           
   ในบทว�า ทาน�ฺจ เป@นอาทิ พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี. ก็บุคคลบางคนควรรับสงเคราะหT

ด�วยทานอย�างเดียว ก็พึงให�ทานอย�างเดียวแก�เขา. 
      บทว�า เปยฺยวชฺชํ คือ พูดคําน�ารัก. จริงอยู� บุคคลบางคนพูดว�า ผู�น้ีให�สิ่งที่ควรให�แต�

ด�วยคํา ๆ เดียว เขาก็พูดลบหลู�หมดทําให�เสียหาย เขาให�ทําไม ดังน้ี. บางคนพูดว�า ผู�นี้ไม�ให�ทาน
ก็จริง ถึงดังนั้น เขาก็พูดได�ระร่ืนเหมือนเอาน้ํามันทา. ผู�เช�นน้ันจะให�ก็ตามไม�ให�ก็ตาม แต�ถ�อยคํา
ของเขา ย�อมมีค�านับพัน. บุคคลเห็นปานนี้ย�อมไม�หวังการให� ย�อมหวังแต�ถ�อยคําที่น�ารักอย�าง
เดียว ควรกล�าวแต�คําท่ีน�ารักแก�เขาเท�าน้ัน 

.     บทว�า อตฺถจริยา คือ พูดแต�เร่ืองท่ีเป@นประโยชนTและทําความเจริญ. จริงอยู� บางคน
มิใช�หวังแต�ทานการให� มิใช�หวังแต�ปXยวาจา ถ�อยคําที่น�ารัก หากหวังแต�การพูดที่เป@นประโยชนT
เก้ือกูล การพูดท่ีทําความเจริญแก�ตนถ�ายเดียว. พึงกล�าวแต�เร่ืองบําเพ็ญประโยชนTแก�บุคคลผู�เห็น
ปานนั้นอย�างนี้ว�า ท�านควรทํากิจนี้ ไม�ควรทํากิจนี้ บุคคลเช�นน้ีควรคบ เช�นน้ีไม�ควรคบ.  

   บทว�า สมานตฺตตา คือ ความเป@นผู�มีสุขมีทุกขTเสมอกัน. จริงอยู� บุคคลบางคนย�อมไม�
หวังสังคหวัตถุมีทานเป@นต�น แม�แต�อย�างหน่ึง หากหวังความร�วมสุขร�วมทุกขTอย�างนี้ คือนั่งบน
อาสนะเดียวกัน นอนบนเตียงเดียวกัน บริโภคร�วมกัน. ถ�าเขาเป@นคฤหัสถTย�อมเสมอกันโดยชาติ 
บรรพชิตย�อมเสมอกันโดยศีล ความวางตนสมํ่าเสมอนี้ ควรทําแก�บุคคลน้ัน.  

                                                   

 ๓๓พระพรหมคุณาภรณT (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรG ฉบับประมวลธรรม, พิมพTคร้ังท่ี 
๑๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพTผลิธัมมT, ๒๕๔๖), หน�า ๑๘๖. 
 ๓๔องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๓๑/๓๒๗; ที.ปา. ๑๑/๓๑๓/๒๐๖.        



๒๓ 
 

    บทว�า ตตฺถ ตตฺถ ยถารหํ ความว�า ความวางตนสมํ่าเสมอในธรรมนั้นๆ ตามสมควร.  
     บทว�า รถสฺสาณีว ยายโต ความว�า สังคหธรรมเหล�านี้ย�อมยึดเหนี่ยวโลกไว�ได� เหมือน

สลัก (ท่ีหัวเพลา) ย�อมยึดรถที่แล�นไปอยู� คือย�อมยึดยาน (คือรถ) ไว�ได�ฉะน้ัน.  
    บทว�า น มาตา ปุตฺตการณา ความว�า ถ�ามารดาไม�พึงทําการสงเคราะหTเหล�านั้นแก�

บุตรไซร� ท�านก็ไม�พึงได�รับความนับถือหรือบูชา เพราะบุตรเป@นเหตุ.  
     บทว�า สงฺคหา เอเต เป@นปฐมาวิภัติใช�ในอรรถทุติยาวิภัติ. อนึ่ง ปาฐะว�า สงฺคเห เอ

เต ก็มี  
   บทว�า สมเวกฺขนฺติ คือ ย�อมพิจารณาเห็นโดยชอบ.  
   บทว�า ปาสํสา จ ภวนฺติ คือ ย�อมเป@นผู�ควรสรรเสริญ.๓๕ 
 จากสาระของสังคหวัตถุ ๔ ข�างต�นน้ี ผู�วิจัยสรุปได�ว�า สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมท่ี
เป@นเครื่องยึดเหน่ียวน้ําใจของผู�อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ¡¢อ เก้ือกูล หรือเป@นหลักการสงเคราะหTซ่ึงกันและ
กัน มีอยู� ๔ ประการ ได�แก� 
 ๑. ทาน คือ การให� การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ¡¢อแบ�งป:นของ ๆ ตนเพื่อประโยชนTแก�
บุคคลอ่ืน วัตถุทานต�องประกอบด�วยธรรม ได�มาโดยธรรม และเป@นธรรม คือ เป@นวัตถุสิ่งของท่ีถูกต�อง
และเหมาะสม ไม�ได�ลักขโมยมา ตัววัตถุต�องเหมาะสมกับผู�รับ ไม�เป@นโทษ และวัตถุส่ิงของที่ให�เป@นธรรมแก�
ผู�ให�๓๖ พระพุทธเจ�าทรงถือว�าอภัยทาน และธรรมทาน เป@นทานอันประเสริฐสุด โดยต�องเร่ิมจากมีการ
อภัยทาน๓๗  โดยองคTประกอบของการทําทานมี ๓ ประการ คือ  ๑) วัตถุทานที่ให�ต�องบริสุทธิ์ ๒) เจตนาให�
ทานต�องบริสุทธิ์ ๓) เนื้อนาบุญต�องบริสุทธิ์ คําว�า “เน้ือนาบุญ” คือบุคคลผู�รับการทํางานของผู�ให�
ทาน๓๘ หน�าท่ีของเราทุกคนคือจะต�องชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให�ได�เข�าหาธรรมะ ให�ดําเนินชีวิต
ในทางที่ถูกที่ชอบ อย�าไปจูงเพื่อนไปสู�ทางแห�งอบาย เพื่อให�สังคมจะได�ดีข้ึน เจริญข้ึนมีแต�ความสงบ 
ทุกคนมีความสุขทั่วหน�ากัน๓๙ 
 ๒. ปXยวาจา คือ การพูดจาด�วยถ�อยคําที่ไพเราะอ�อนหวาน พูดด�วยความจริงใจ ไม�พูด
หยาบคายก�าวร�าว พูดในสิ่งท่ีเป@นประโยชนTเหมาะสําหรับกาลเทศะ โดยปXยวาจาคือ วาจาอันเป@นมงคล 
ปรารถนาท่ีจะถนอมรักษาน้ําจิตใจกันไม�ให�ขุ�นข�องขัดเคืองบอบซํ้าด�วยวาจา๔๐ พระพุทธเจ�าทรงให�

                                                   
๓๕องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๒/๔๒; ๒๕๖/๓๓๕. 
๓๖พุทธทาสภิกขุ, ทาน หลักปฏิบัติเก่ียวกับทานบริจาค, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท โอเอ็นจี การพิมพT 

จํากัด, ๒๕๕๑), หน�า ๑. 
๓๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, แสงธรรม สPองใจ ๑ , 

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๖), หน�า ๕. 
๓๘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสร�างบุญบารมี ชีวิตนี้สําคัญ

นัก, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๕), หน�า ๑๕. 
๓๙พระธรรมโกศาจารยT (ท�านพุทธทาส  อินทป:ญโญ), พระพรหมมังคลาจารยT  (ท�านป:ญญานันทภิกขุ)  และ

พระครูกิตติวราภรณT (ดร.ทวี  กิตฺติญาโณ), หาสุขได�จากทุกขG โลกรอดได� เพราะความกตัญ^ูกตเวที, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
บันลือธรรม, ๒๕๕๘),  หน�า ๕๔. 

๔๐สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, แสงธรรม สPองใจ ๑, (กรุงเทพมหานคร: 
ธรรมสภา, ๒๕๕๖), หน�า ๔. 
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ความสําคัญกับการพูดเป@นอย�างยิ่ง เพราะการพูดเป@นบันไดข้ันแรกที่จะสร�างมนุษยTสัมพันธTอันดีให�
เกิดข้ึน วิธีการท่ีจะพูดให�เป@นปXยวาจาน้ัน จะต�องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑT ดังต�อไปนี้  
 - เว�นจากการพูดเท็จ  
 - เว�นจากการพูดส�อเสียด  
 - เว�นจากการพูดคําหยาบ  
 - เว�นจากการพูดเพ�อเจ�อ 
 ๓. อัตถจริยา คือ การสงเคราะหTทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป@นประโยชนTแก�ผู�อ่ืน 
 ๔. สมานัตตา คือ การเป@นผู�มีความสมํ่าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต�นเสมอปลาย 
คุณธรรมข�อนี้จะช�วยให�เราเป@นคนมีจิตใจหนักแน�นไม�โลเล รวมท้ังยังเป@นการสร�างความนิยม และ
ไว�วางใจให�แก�ผู�อ่ืน 
 การนํา “ธรรมะ” หรือหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตTใช�เพื่อสร�างบรรยากาศ
การทํางานท่ีพึงประสงคT คือ งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมยT ดังกล�าว โดยให�ความสําคัญกับชุด “ธรรมะ”  
ที่เก่ียวข�องกับการทําหน�าที่ตามบทบาทของแต�ละคนที่เป@นอยู�ในหน�วยงานหรือองคTกร คือ ผู�บริหาร 
ผู�ปฏิบัติงาน ผู�ใต�บังคับบัญชา หรือ ผู�ร�วมงาน ทั้งนี้ ก็เพื่อให�แต�ละคนรู�จัก “ทําหน�าที่” ตามบทบาท
ของตนได�อย�างถูกต�อง ชีวิตของผู�คนในหน�วยงานหรือองคTกรก็จะมีความหมาย และบรรยากาศใน
องคTกรก็จะเป@นมิตรและร�มเย็นเป@นสุขตลอดไป๔๑ นอกจากนี้ พุทธวิธีบริหารท่ีนักบริหารสามารถผูกใจ
เพื่อนร�วมงานและผู�ใต�บังคับบัญชาไว�ได�ด�วยสังคหวัตถุ ๔ ประการคือ นักบริหารท่ีดี 
  ๑. ต�องมีน้ําใจ เอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผ� ให�ทานแก�เพื่อนร�วมงานและผู�ใต�บังคับบัญชา  
  ๒. รู�จักผูกใจคนด�วยคําพูดอ�อนหวาน คําพูดหยาบกระด�างไม�ผูกใจใครไม�ได�  
  ๓. ทําตัวให�เป@นประโยชนT สงเคราะหTช�วยเหลือผู�อ่ืน 
  ๔. วางตัวสมํ่าเสมอ หรือ วางตนพอดี๔๒ 
 ๓) หลักสัปปุริสธรรม ๗  
 หลักสัปปุริสธรรมที่พระพุทธเจ�าทรงแสดง ไว�ในสัปปุริสสูตร ( พระไตรปXฎกเล�มที่ ๒๓) อัน
เป@นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตรTหลักธรรมหน่ึง เพื่อประกอบการพิจารณาว�า 
หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรTมิได�มุ�งหวังกําไร หรือการแข�งขัน เพียงอย�างเดียว แต�ได�บรรจุหลักการ
ที่สร�างความยั่งยืน การไม�เบียดเบียน การอยู�ร�วมกันอย�างสงบสันติ มีความเมตตาต�อกัน และรู�เท�าทัน
โลก โดยมิได�ปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตนT หรือระบบทุนนิยมในป:จจุบัน แต�ให�ยึดหลักการอยู�ร�วมกันและ
รู�เท�าทันโลก หลักสัปปุริสธรรม ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการเป@นการแสดงถึงความยืดหยุ�นของ
ผู�บริหาร มี ๗ ประการ๔๓ คือ 
                                                   

๔๑สมควร ทรัพยTบํารุง, ธรรมะกับการทํางาน, นักวิเคราะหGนโยบายและแผนชํานาญการ ๘ กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรG, [ออนไลนT], แหล�งท่ีมา: http://www.learntrepitaka.com/[๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 
 ๔๒พระธรรมโกศาจารยT (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพTคร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพTมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน�า ๗๒-๗๔. 

๔๓คณะพุทธศาสตรT มจร. โคราช, หลักการบริหารงานสมัยใหมPกับหลักการบริหารงานเชิงพุทธ
ศาสตรGเพ่ือความมั่นคงแหPงพระพุทธศาสนา, [ออนไลนT], แหล�งท่ีมา: http://nkr.mcu.ac.th/buddha/[๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 
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 ๑. ธัมมัญ�ุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป@นผู�รู�จักเหตุ คือรู�
ความจริง รู�หลักการ รู�กฎเกณฑT รู�กฎแห�งธรรมได� รู�กฎเกณฑTแห�งเหตุผล และรู�จักหลักการที่จะทําให�
เกิดผล รวมความว�าการบริหารจัดการในองคTกร ผู�บริหารจําเป@นต�องพิจารณาข�อเท็จจริงอย�างถูกต�อง 
เพื่อบรรลุเปZาหมายขององคTกรให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รู�จักการวิเคราะหTความจริงท่ีเกิดข้ึน 
ตามธรรมชาติ อันว�า “สิ่งท้ังหลายเกิดข้ึน ตั้งอยู�ดับไป เป@นธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑT
แห�งเหตุผลมาบริหารจัดการองคTกร 
 ๒. อัตถัญ�ุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป@นผู�รู�จักผล 
หรือความมุ�งหมาย คือรู�ความหมาย รู�ความมุ�งหมาย รู�ประโยชนTที่ประสงคT รู�จักผลที่เกิดข้ึน สืบเนื่อง
จากการกระทําตามหลักการ หมายถึง การบริหารงานองคTกรให�บรรลุถึงวัตถุประสงคT และรู�ถึง
ประโยชนTของ องคTกรที่นําไปสู�ความม่ันคง และไม�มีผลกระทบใดๆ ต�อองคTกร ในที่นี้ก็หมายถึงการมี
แผนงานที่ดี การวางแผนท่ีวิเคราะหTผลกระทบด�านต�าง ๆ 
 ๓. อัตตัญ�ุตา (Knowing Oneself) ความเป@นผู�รู�จักตน คือ รู�จักเราว�าเรานั้นโดยฐานะ
ภาวะเพศ ความรู�ความสามารถ และคุณธรรมเป@นอย�างไร และเท�าใด แล�วประพฤติให�เหมาะสม และ
รู�จักที่จะปรับปรุงต�อไป ในท่ีนี้หมายถึง รู�จักองคTกรที่เราบริหารเป@นอย�างดีว�ามีจุดด�อย จุดแข็งอย�างไร 
มีขีดความสามารถอย�างไร และรู�จักการปรับปรุงองคTกรให�ทันต�อเหตุการณTท่ีมีผลกระทบ รวมท้ังการ
บริหาร ความแตกต�างที่จะทําให�องคTกรเป@นเลิศมีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร 
 ๔. มัตตัญ�ุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) ความเป@นผู�รู�จัก
ประมาณ คือ ความพอดีในการจ�ายโภคทรัพยT ในที่น้ีหมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ
ต�องพิจารณาให� รู�จักประมาณในความเพียงพอขององคTกรขีดความสามารถขององคTกร ขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยTในองคTกร รวมทั้งการแข�งขันที่รอบคอบและรู�จักประมาณขีด
ความสามารถขององคTกร 
 ๕. กาลัญ�ุตา (Knowing the Propertime) ความเป@นผู�รู�จักกาล คือ รู�กาลเวลา อัน
เหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจ ในท่ีนี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะต�องมีความเข�าใจ
ถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม การสร�างโอกาสขององคTกรจะต�องพิจารณาถึงสถานการณTในเวลานั้น ๆ ว�า 
ควรจะดําเนินการอย�างไร อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายกิจการ หรือช�วงเวลาใดท่ีจะ
บริหารองคTกรให�ประสบผลสําเร็จต�อองคTกรมากท่ีสุด 
 ๖. ปริสัญ�ุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป@นผู�รู�จัก 
ชุมชน คือ รู�กริยาท่ีจะประพฤติต�อชุมชนนั้น ว�าควรจะดําเนินการอย�างไร การบริหารจัดการ 
จําเป@นต�องปฏิสัมพันธTกับองคTกรต�าง ๆ ท้ังที่เป@นพันธมิตร และคู�แข�ง การสร�างสรรคT หรือ การ
ประสานงานกับชุมชน หรือกลุ�มบุคคลที่มีผลต�อองคTกร ก็คือเข�าถึง เข�าใจ และพัฒนา เป@นการบริหาร
จัดการท่ีสร�างความสัมพันธTด�วยเมตตา ความเอ้ือเฟ¡¢อเผื่อแผ�ต�อชุมชนหรือสาธารณะชน จะเป@น
ภาพลักษณTท่ีดีขององคTกร 
 ๗. ปุคคลัญ�ุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) 
ความเป@นผู�รู�จักบุคคล คือ รู�จักความแตกต�างของบุคคลว�าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม 
ตลอดถึงรู�ในความสามารถของบุคคล และใช�มอบงานท่ีเหมาะสมให�การบริหารจัดการในการรู�บุคคล 
เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยTท่ีจะต�องมีการพัฒนา และบริหารบุคคลใน
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องคTกรให�มีความรู�ความสามารถ และภักดีต�อองคTกร มีความสามัคคี สร�างความเป@นธรรม และเสมอ
ภาคให�แก� บุคลากรในองคTกร รวมถึงการทํางานเป@นหมู�คณะ การติดต�อสื่อสารกับบุคคลต�าง ๆ ด�วย
ความเป@นมิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจต�อกัน 
 ในพระไตรปXฎกได�บัญญัติถึงสัปปุริสธรรม ๗ ไว�ดังนี้ 
      สัปปุริสธรรม ๗ อย�าง 
   ดูกรผู�มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
     ๑. เป@นผู�รู�จักเหตุ 
        ๒. เป@นผู�รู�จักผล 
       ๓. เป@นผู�รู�จักตน 
    ๔. เป@นผู�รู�จักประมาณ 
         ๕. เป@นผู�รู�จักกาล 
        ๖. เป@นผู�รู�จักบริษัท 
      ๗. เป@นผู�รู�จักบุคคล๔๔ 
       ธรรม ๗ อย�างท่ีแทงตลอดได�ยากเป@นไฉน ได�แก�สัปปุริสธรรม ๗ คือ ดูกรผู�มีอายุ

ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป@นผู�รู�เหตุ รู�ผล รู�จักตน รู�ประมาณ รู�กาลเวลา รู�บริษัท รู�จัก
เลือกบุคคล ธรรม ๗ อย�างนี้แทงตลอดได�ยาก ฯ๔๕ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู�ประกอบด�วยธรรม ๗ ประการ เป@นผู�ควรของคํานับ ฯลฯ 
เป@นนาบุญของโลก ไม�มีนาบุญอ่ืนยิ่งกว�า ธรรม ๗ ประการเป@นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เป@นธัมมัญ�ู รู�จักธรรม ๑ อัตถัญ�ู รู�จักอรรถ ๑ อัตตัญ�ู รู�จักตน ๑ มัตตัญ�ู รู�จัก
ประมาณ ๑ กาลัญ�ู รู�จักกาล ๑ ปริสัญ�ู รู�จักบริษัท ๑ ปุคคลปโรปรัญ�ู รู�จักเลือกคบคน ๑ 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเป@นธัมมัญ�ูอย�างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย�อมรู�ธรรม คือ สุตตะ เคยยะ 
ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ หากภิกษุไม�พึงรู�จักธรรม คือ 
สุตตะ ... เวทัลละ เราก็ไม�พึงเรียกว�าเป@นธัมมัญ�ู แต�เพราะภิกษุรู�ธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ
ฉะนั้นเราจึงเรียกว�าเป@นธัมมัญ�ู ด�วยประการฉะนี้ ฯ๔๖ 

สัปปุริสธรรม๔๗ เป@นธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือคนที่แท� ซ่ึงมีคุณสมบัติความเป@น
คนที่สมบูรณTและถือเป@นคุณธรรมที่สําคัญของการเป@นผู�นําที่สมบูรณT สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึงธรรม
ของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมที่ทําให�เป@นสัตบุรุษ มี ๗ ประการ๔๘ คือ ๑) ธัมมัญ� ุตา รู�หลักหรือรู�
จักเหตุ ๒) อัตถัญ� ุตา รู�ความมุ�งหมายหรือรู�เหตุผล ๓) อัตตัญ� ุตา รู�จักตน ๔) มัตตัญ� ุตา รู�จัก
ประมาณ ๕) กาลัญ� ุตา รู�จักกาลเวลา ๖) ปริสัญ� ุตา รู�จักชุมชน สังคม ๗) ปุคคลัญ� ุตา รู�จักบุคคล 
ได�มีนักปราชญT นักวิชาการได�แสดงทัศนะ ไว�ว�า สัปปุริสธรรม ๗ คือ คุณธรรมที่สําคัญสําหรับ       

                                                   

 ๔๔ที.ปา. ๑๑/๓๓๑/๒๖๔. 
 ๔๕ที.ปา. ๑๑/๔๓๙/๓๑๒. 
 ๔๖องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔. 
 ๔๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 
  ๔๘พระพรหมคุณาภรณT (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนG ฉบับประมวลธรรม, หน�า ๒๑๐. 



๒๗ 
 

สัปปุริสชน หรือคนดี และเป@นคุณธรรมสําคัญของผู�นําที่สมบูรณTแบบด�วย คุณธรรมท้ัง ๗ ประการ
ย�อมนําบุคคลนั้นไปสู�ความมีคุณค�าอย�างแท�จริง เรียกได�ว�าเป@นคนสมบูรณTแบบ๔๙   
 จะเห็นได�ว�า หลกัธรรมที่ใช�ในการทํางานที่กล�าวมาเป@นเรื่องง�าย ๆ ใกล�ตัวที่เราปฏิบัติกัน
อยู�แล�วในฐานะป:จเจกชน (Individualism) แต�อาจยังขาดความเข็มข�นเอาจริงเอาจังกันเท�าท่ีควร 
การทํางานร�วมกันตามนัยดังกล�าวเป@นจุดเน�นที่ผู�ดํารงตนในตําแหน�งควรจะให�ความสนใจหรือมีการ
ปฏิบัติในธรรมะนั้นให�มากเป@นพิเศษกว�าคนอ่ืน แต�มิได�หมายความว�า การปฏิบัติตามธรรมะจะเป@น
เอกเทศต�อกัน ทุกหลักธรรมะจะเก้ือกูลต�อกัน และหากทุกคนสามารถปฏิบัติได�พร�อมกับทําหน�าที่ของ
ตนเต็มกําลังความสามารถอย�างสมบูรณT เชื่อเหลือเกินว�าบรรยากาศในการทํางาน “งานสัมฤทธิ์ ชีวิต
ร่ืนรมยT” คงเกิดข้ึนได�ไม�ยาก สมดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวทรงปรารถนาที่จะเห็นคนไทยมี
ความสุขโดยมีกระแสพระราชดํารัสในป�ใหม� พ.ศ. ๒๕๕๔ ด�วยการให� คือ ให�ความรัก ความเมตตากัน 
ให�น้ําใจไมตรีต�อกัน ให�อภัยกัน ให�การสงเคราะหTอนุเคราะหTกัน โดยมุ�งดีมุ�งเจริญต�อกันด�วยความ
บริสุทธิ์ใจและจริงใจ ดังน้ัน จึงขอให�พวกเราตั้งจิตอธิฐานท่ีจะน�อมนําหลักธรรมและกระแสพระราช
ดํารัสดังกล�าวมาใช�ในการดําเนินชีวิตและในการทํางาน โดยเฉพาะการรักงานท่ีทํา ขยันทํางาน 
รับผิดชอบงาน และรู�จักไตร�ตรองให�ถ่ีถ�วน รวมถึงการให� การเก้ือกูลกัน และการปฏิบัติต�อคนอ่ืน
เหมือนกับการปฏิบัติต�อตนเอง (เอาใจเขามาใส�ใจเรา) ซ่ึงทุกคนสามารถทําได�เพราะทุกอย�างอยู�ท่ี 
“ใจ” ใจท่ีจะเร่ิมทําสิ่งใหม� ๆ ให�ชีวิตมีคุณค�าและมีความสุข 
 แนวคิดการบริหารเชิงพุทธ คือความพยายามในการสานต�อหลักการแห�งการบริหารเชิง
พุทธให�เกิดเป@นรูปธรรมสามารถนํามาปฏิบัติได�จริงในระดับองคTกรธุรกิจ พระภิกษุสงฆTและนักวิชาการ
พยายามประสานหลักธรรมเข�ากับการดําเนินธุรกิจสมัยใหม� การบริหารธุรกิจแบบพุทธ ท�านพุทธทาส
พยายามแสดงให�เห็นว�า ชีวิตมนุษยTคือการค�า แต�เป@นธุรกิจทางจิตวิญญาณมากกว�าธุรกิจทางวัตถุ๕๐  
ดังนั้น จึงต�องใช�ป:ญญาเป@นทุนในการสร�างกําไรที่มีบรมสุขเป@นจุดหมายและให�ตระหนักถึงหลักแห�ง 
อิทัปป:จยตาของสรรพสิ่ง จึงไม�มุ�งแต�ประโยชนTตนแต�คํานึงถึงความสัมพันธTของสรรพสิ่ง 
พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ พระพรหมคุณาภรณTพยายามแสดงให�เห็นว�า ความสําเร็จทางธุรกิจไมใช�
เพียงการตอบสนองต�อตัณหาของมนุษยT แต�คือการสร�างความสุขให�กับสังคม องคTกรธุรกิจมีหน�าที่ใน
การพัฒนาศักยภาพของมนุษยTให�บรรลุสู�อิสรภาพ ๔ ด�านคือ อิสรภาพทางกายภาพ อิสรภาพทาง
สังคม อิสรภาพทางอารมณTและจิตใจ รวมถึงอิสรภาพทางป:ญญา แนวทาง ๓ ระดับสําหรับการ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ คือ ๑) กิจกรรมและผลผลิตไม�ควรเป@นอันตรายต�อชีวิตและสังคม ๒) เป@น
กิจกรรมท่ีส�งเสริมสังคม และ ๓) เป@นกิจกรรมที่เก้ือหนุนต�อการพัฒนาศักยภาพของมนุษยT ในพุทธวิธี
บริหาร พระธรรมโกศาจารยT (ประยูร ธมฺมจิตโต) อธิบายว�าพุทธวิธีการบริหารต�องยึดหลัก
ธรรมาธิปไตยเป@นสําคัญ ผู�บริหารต�องประพฤติธรรมและใช�ธรรมเป@นกรอบในการบริหาร พุทธวิธี
บริหารต�องไม�เป@นทั้งอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย  

                                                   

 ๔๙พระพรหมคุณาภรณT (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living), พิมพTคร้ังท่ี 
๑๓๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพTจันทรTเพ็ญ, ๒๕๕๗), หน�า ๑๕ . 
 ๕๐พุทธทาสภิกขุ, การทํางานคือการปฏิบัติธรรม ฉบับอนุสรณG ๑๐๐ ปe พุทธทาส,  (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพTธรรมสภา, ๒๕๔๙), หน�า ๑๔. 



๒๘ 
 

              ผู�วิจัยค�นพบว�าจากหลักธรรมข�างต�นจะเห็นว�า พระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพันธTของ
การบริหารจัดการเก่ียวข�องกับคนและสิ่งแวดล�อม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณค�าพบได�
ในสังคมมนุษยT หรือป:จจัยแห�งสังคมในกระบวนการอาศัยซ่ึงกันและกัน การพิจารณาด�วยเหตุด�วยผล 
รู�จักโลก รู�จักธรรมชาติ เพราะมนุษยTเท�านั้นที่จะเป@นผู�ท่ีบริหารจัดการองคTการที่ดีได� สําหรับในส�วน
ของหลักการบริหารสมัยใหม�จะเน�นเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากําไร และการแข�งขันให�องคTกร
บรรลุ สู�เปZาหมาย ตามแบบของทุนนิยม แต�หากผู�บริหารจะนําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรTเข�ามา
ประกอบ หรือบูรณาการให�เข�ากับการบริหารงานในป:จจุบัน ก็ถือว�าเป@นแนวทางใหม� หรือเข�าสู�มิติ
ของการบริหารงาน ท่ียั่งยืน มีความม่ันคง และสร�างความเป@นธรรมต�อบุคคล หรือสังคมท่ีเก่ียวข�องกับ
องคTกรอย�างชาญฉลาด รวมทั้งสร�างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต�อการบริหารงานอย�างยั่งยืนและ
ม่ันคง รวมท้ังจะเป@นหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองคTกรของตนอย�างมีระบบ โดยที่ยัง
มีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการอีกด�วย 

ตารางที่ ๒.๒ แนวคิดและหลักพุทธธรรมเก่ียวกับการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล            แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณT (ป.อ.ปยุตฺโต), (๒๕๕๕, 
หน�า ๖-๑๐) 

พุทธธรรมมีหลักการเป@นสากล ให�ความสําคัญ
ของสาระ (ธรรม) และรูปแบบ (วินัย) ยึดการ
กระทําหรือความประพฤติเป@นเครื่องจําแนกคน 
ให�ความสําคัญทั้งป:จจัยภายในและภายนอก มุ�ง
ประโยชนTสุขเพื่อมวลชน 

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๔๙) การบริหารจัดการต�องบริหารด�วยสติป:ญญา 
บริหารด�วยความไม�เห็นแก�ตัว ไม�บริหารด�วย
กิเลสตัณหาหรือความอยาก ต�องเป@นผู�รู� ผู�ตื่น ผู�
เบิกบานตลอดเวลาทุกข้ันตอนการทํางาน ต�องมี
ความเห็นท่ีถูกต�องตามสิ่งที่เป@นจริง  

พระธรรมโกศาจารยT (ประยูร ธมฺมจิตโต), 
(๒๕๕๑) 

พุทธวิธีการบริหารต�องยึดหลักธรรมาธิปไตยเป@น
สําคัญผู�บริหารต�องประพฤติธรรมและใช�ธรรม
เป@นกรอบในการบริหาร 

สมควร ทรัพยTบํารุง, (๒๕๕๙) ธรรมะสําหรับผู�บริหาร คือหลักพรหมวิหาร ๔ 
ธรรมะสําหรับผู�ปฏิบัติงาน คือหลักอิทธิบาท ๔ 
ธรรมะสําหรับการทํางานร�วมกัน คือหลักสังคห
วัตถุ ๔ 

 

 

 



๒๙ 
 

ตารางที่ ๒.๒ แนวคิดและหลักพุทธธรรมเก่ียวกับการบริหาร (ต�อ) 

 นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล            แนวคิดหลัก 
พระไตรปXฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

พรหมวิหาร ๔ ประกอบด�วยหลักปฏิบัติ  ๔ 
ประการคือ 
๑. เมตตา คือความรักใคร� 
๒. กรุณา คือความสงสาร 
๓. มุทิตา คือความยินดี 
๔. อุเบกขา คือความวางใจเป@นกลาง 
สังคหวัตถุ มีสี่ประการคือ 
๑. ทาน การให�การเสียสละ 
๒. ปXยะวาจา การพูดจากด�วยถ�อยคําไพเราะ
อ�อนหวาน 
๓. อัตถจริยา ช�วยเหลือกัน 
๔. สมานัตตา การเป@นผู�มีความสมํ่าเสมอ 
สัปปุริสธรรม ๗ อย�าง 
๑. เป@นผู�รู�จักเหตุ 
๒. เป@นผู�รู�จักผล 
๓. เป@นผู�รู�จักตน 
๔. เป@นผู�รู�จักประมาณ 
๕. เป@นผู�รู�จักกาล 
๖. เป@นผู�รู�จักบริษัท 
๗. เป@นผู�รู�จักบุคคล 

พจนานุกรมพุทธศาสตรT ฉบับประมวลธรรม, 
(๒๕๔๖) 

หลักพรหมวิหาร ๔ ธรรมประจําใจอันประเสริฐ 
ประกอบด�วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
หลักสังคหวัตถุ ๔ เป@นธรรมยึดเหน่ียวใจบุคคล 
ประสานหมู�ชนไว�ในสามัคคี ประกอบด�วย ทาน 
ปXยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 

คณะพุทธศาสตรT มจร., ๒๕๕๙ [ออนไลนT] หลักสัปปุริสธรรม แนวทางในการบริหารจัดการ
เชิงพุทธศาสตรT มิได�มุ�งหวังกําไร หรือการแข�งขัน 
เพียงอย�างเดียว แต�ได�บรรจุหลักการท่ีสร�างความ
ยั่งยืน การไม�เบียดเบียน การอยู�ร�วมกันอย�างสงบ
สันติ มีความเมตตาต�อกัน และรู�เท�าทันโลก 
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๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

 ๒.๓.๑ ความหมายของการบริหาร (Definition of Managing) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการ ได�มีนักวิชาการให�
ความหมายไว�มากมาย ซ่ึงมีความคล�ายคลึงกัน ผู�วิจัยจึงได�สรุปความหมายการบริหารจัดการดังน้ี  
คําว�า การบริหาร (administration) มีรากศัพทTมาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง 
ช�วยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) ส�วนคําว�า การจัดการ (management) นิยมใช�ใน
ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวัตถุประสงคTในการจัดตั้งเพื่อมุ�งแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด 
(maximum profits) สําหรับผลประโยชนTที่จะตกแก�สาธารณะถือเป@นวัตถุประสงคTรองหรือเป@นผล
พลอยได� (by product) จึงมีความแตกต�างกันจากวัตถุประสงคTในการจัดตั้ง การบริหาร การจัดการ 
มีนักวิชาการอีกหลายท�านได�เพิ่มความเข�าใจการบริหาร การจัดการมากข้ึน กล�าวคือ การบริหาร คือ
การใช�ศาสตรTและศิลป¤นําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช�น คน เงิน วัสดุสิ่งของ 
และการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช�น 
POSDCoRB Model ให�บรรลุวัตถุประสงคTที่กําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพ๕๑ นอกจากนั้นการบริหาร
นิยมใช�กับการบริหารราชการ หรือการจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซ่ึงมีศัพทTบัญญัติ ว�า รัฐประศาสน
ศาสตรT (public administration) และคําว�า การจัดการ (management) นิยมใช�กับการ
บริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว� นอกจากน้ียังให�ความหมายการ
บริหารไว�ว�า การบริหารมีลักษณะเด�นเป@นสากลอยู�หลายประการ ดังนี้ 
 ๑) การบริหารย�อมมีวัตถุประสงคT 
 ๒) การบริหารอาศัยป:จจัยบุคคลเป@นองคTประกอบ 
 ๓) การบริหารต�องใช�ทรัพยากรการบริหารเป@นองคTประกอบพื้นฐาน 
 ๔) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป@นกระบวนการ 
 ๕) การบริหารเป@นการดําเนินการร�วมกันของกลุ�มบุคคล 
 ๖) การบริหารอาศัยความร�วมมือร�วมใจของบุคคล กล�าวคือ ความร�วมใจ (collective 
mind) จะก�อให�เกิดความร�วมมือของกลุ�ม (group cooperation) อันจะนําไปสู�พลังของกลุ�ม (group 
effort) ท่ีจะทําให�บรรลุวัตถุประสงคT 
 ๗) การบริหารมีลักษณะการร�วมมือกันดําเนินการอย�างมีเหตุผล 
 ๘) การบริหารมีลักษณะเป@นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคT 
 ๙) การบริหารไม�มีตัวตน (intangible) แต�มีอิทธิพลต�อความเป@นอยู�ของมนุษยT๕๒ 
 คําจํากัดความของการจัดการ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ�มบุคคลดําเนินการ
เพื่อประสานกิจกรรมของบุคคลอ่ืนให�บรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่บุคคลคนเดียวไม�สามารถดําเนินการได�

                                                   

 ๕๑สมพงศT เกษมสิน, การบริหาร, พิมพTคร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๐), หน�า 
๑๓–๑๔. 
 ๕๒เร่ืองเดียวกัน, หน�า ๕–๖. 
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โดยลําพัง๕๓ ในยุคเศรษฐกิจป:จจุบันทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดจะไม�ใช�เร่ืองแรงงาน เงินทุนหรือท่ีดินอีก
ต�อไปแต�จะเป@นเร่ืองความรู� และการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล จะตั้งอยู�บนพื้นฐานของความเข�าใจใน
แนวความคิดระดับสูงสุด แต�มีผลในทางปฏิบัติได�จริงและง�ายท่ีสุดเท�าที่จะเป@นไปได�๕๔ การบริหารเป@น
การประสานความพยายามของมนุษยT (อย�างน�อย ๒ คน) และทรัพยากรต�าง ๆ เพื่อทําให�เกิดผลตาม
ต�องการ๕๕ อีกท้ังระบบที่ประกอบไปด�วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ังทางวัตถุ
และคนมาดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคTที่กําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๕๖  
มองการบริหารในลักษณะท่ีเป@นกระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และ
นโยบายไปปฏิบัติ ส�วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข�องกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๕๗ 
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู�ให�มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต�องการของบุคคล 
องคTการ หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลกําไรของทุกคนในองคTการคือการบริหารเช�นกัน๕๘ 
 การบริหารมีความหมาย ๒ นัยคือ ๑) คําว�าบริหารมาจากภาษาบาลีว�า ปริหาร มาจาก
ศัพทTว�า ปริ แปลว�ารอบและ หร ธาตุในความนําไป ดังน้ันคําว�า บริหาร จึงแปลว�านําไปโดยรอบอีก
สํานวนหนึ่ง คําว�าบริหารแปลว�าอ�อมหนีหลีกหนี หลบหนีดังในประโยคภาษาบาลีว�า “ป�ฺหํปริหริตํ
สมตฺโถ” แปลว�า ผู�สามารถเพื่อการอ�อมหนีหลีกหนี หลบซ่ึงป:ญหาหรือแปลว�าผู�สามารถบริหารป:ญหา 
และนําป:ญหาไปโดยรอบหรือกําจัดป:ญหาให�หมดสิ้นไป ๒) คําว�า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษว�า 
Administer และ Administration แปลความหมาย คือการปกครองดําเนินการอํานวยการจัดการ 
จัดให� วางส�งเสริมและบํารุงโดยการบริหาร (Administration) เป@นลักษณะการทํางานร�วมกันของ
กลุ�มบุคคลในองคTการ  เป@นสิ่งที่สําคัญและจําเป@นอย�างยิ่งต�อการดําเนินงานขององคTการ  ในการ
กําหนดแนวทางหรือนโยบายการส่ังการการอํานวยการการสนับสนุนและการตรวจสอบ ให�ผู�ปฏิบัติ
สามารถดําเนินงานให�ได�ตามเปZาหมายท่ีต�องการ การทําให�งานสําเร็จโดยอาศัยผู�อ่ืน (Getting  things  
done  through other  people) มีกรอบในการพิจารณาของผู�บริหารเพื่อให�งานสําเร็จ ๕ ประการ 
ตามคําย�อภาษาอังกฤษว�า “POSDC” ดังน้ี  
 ๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผนเป@นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อ
ความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผู�บริหารท่ีดีต�องมีวิสัยทัศนTที่กว�างไกลเพื่อกําหนดทิศทางของ
องคTกร 
                                                   

 ๕๓Donnelly, J.H. Jr., Gibson, & J.M. Ivancenich, Fundamental of Management, 8th, (Texas: 
Business Publications, 1992), p. 38. 
 ๕๔วีรสิทธิ์ ชินวัตร, ทฤษฎีของ Perter f Drucker, [Online], Available from: http://veerasitdba04.blog-
spot.com/2012/10/17/[2016, June 17]. 
 ๕๕อนันตT เกตุวงศT, การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพTมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT, 
๒๕๔๑), หน�า ๒๗. 
 ๕๖ไพบูลยT ช�างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศนT, ๒๕๔๘), หน�า ๑๗. 
 ๕๗ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพทGรัฐประศาสนศาสตรG, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพTจุฬาลงกรณT
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน�า ๘. 
 ๕๘บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองคGการ, พิมพTคร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพTมหาจุฬาลงกรณTราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน�า ๑๗. 
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 ๒. O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองคTกร เป@นการกําหนดโครงสร�างความสัมพันธT
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคTกร มีการแบ�งงานกันทําและการกระจายอํานาจ 
 ๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป@นการสรรหาบุคลากรใหม� การพัฒนา
บุคลากรและการใช�คนให�เหมาะสมกับงาน 
 ๔. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เป@นการสื่อสารเพื่อให�เกิดการดําเนินการ
ตามแผน ผู�บริหารต�องมีมนุษยTสัมพันธTท่ีดีและต�องมีภาวะผู�นํา 
 ๕. C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เป@นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองคTกร รวมท้ังกระบวนการแก�ป:ญหาภายในองคTกร๕๙ 
 ในการพัฒนางานอย�างต�อเน่ืองและยั่งยืน การบริหารถือเป@นกระบวนการ (Process) นํา
กิจกรรมต�าง ๆ มาจัดลําดับในการดําเนินงาน (Working) อย�างมีระเบียบท่ีแน�นอน กระชับ ชัดเจน 
ด�วยแนวคิดเชิงระบบ (Systematic) ที่จะทําให�งาน (Work) ท่ีทําเกิดความสําเร็จ (Success) อย�างมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) สูงสุด และสูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป (Better) คําท่ีเก่ียวกับการทํางานให�สําเร็จ มีอยู� 
๓ คําคือ การทํางาน การจัดการ และการบริหาร๖๐ 
 การทํางาน (Working) เป@นกลุ�มกิจกรรมที่ถูกนํามาร�อยเรียงเป@นกระบวนการในการ
ดําเนินงานของผู�ปฏิบัติทั้งหลาย ที่จะทําให�งานท่ีผู�นั้นทํา เกิดความสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
ขณะท่ีทํานั้น และสูงกว�าเดิมที่เคยทําไว�แล�ว 
 การจัดการ (Managing) เป@นกลุ�มกิจกรรมที่ถูกนํามาร�อยเรียงกันในการดําเนินงานของผู�
ที่เป@นหัวหน�า (Head/Chief) ของกลุ�มผู�ปฎิบัติ ท่ีจะทําให�งานท่ีกลุ�มผู�ปฏิบัตินั้นทําแล�วให�เกิด
ความสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะท่ีทํานั้น และสูงกว�าที่เคยทําไว�ในอดีต 
 การบริหาร (Administrating) เป@นกลุ�มกิจกรรมท่ีถูกนํามาร�อยเรียงกันในการดําเนินงาน
ของผู�ที่เป@นหัวหน�าสูงสุด (Administrator/Chief Executive Officer: CEO) ขององคTกรที่ผู�ปฏิบัติ
ทั้งหลาย รวมทั้งผู�ที่เป@นหัวหน�ากลุ�มผู�ปฏิบัติที่ปฏิบัติงานอยู�น้ัน เกิดความสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในขณะที่ทําน้ัน และสูงกว�าที่เคยทําไว�  
 การบริหารในฐานะที่เป@นกระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร เกิดได�จากหลายแนวคิด 
เช�น โพสคอรTบ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอรT กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอลเออรT
วิค (LyndallUrwick) ประกอบด�วยข้ันตอนการบริหาร ๗ ประการ ได�แก� การวางแผน (Planning) 
การจัดองคTการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ี
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด�วย ๕ ประการ ได�แก� การ
วางแผน (Planning) การจัดองคTการ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน 

                                                   

 ๕๙พระธรรมโกศาจารยT (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพTคร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพTมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน�า ๓-๕. 
 ๖๐สมชาติ โตรักษา, การประยุกตGหลักการบริหารเพ่ือการพัฒนางานอยPางตPอเนื่องและย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: 
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตรT มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๘), หน�า ๙-๑๐. 
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(Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว�า พอคคT (POCCC)๖๑ การบริหาร
แบ�งตามวัตถุประสงคTหลักของการจัดตั้งหน�วยงานไว� ๖ ส�วน ดังนี้ 
 ๑. การบริหารงานของหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงเ รียกว�า การบริหารรัฐกิจ (public 
administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงคTหลักในการจัดตั้ง คือ การให�บริการสาธารณะ 
(public services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร�อย ตลอดจน
การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป@นต�น การบริหารส�วนนี้เป@นการบริหารของหน�วยงานของ
ภาครัฐ (public or governmental organization) ไม�ว�าจะเป@นหน�วยงานท้ังในส�วนกลาง ส�วน
ภูมิภาค และส�วนท�องถ่ิน เช�น การบริหารงานของหน�วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม 
หรือเทียบเท�า การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน�วยการบริหารท�องถ่ิน 
หน�วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน�วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป@นต�น 
 ๒. การบริหารงานของหน�วยงานภาคธุรกิจ ซ่ึงเรียกว�า การบริหารธุรกิจ (business 
administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน�วยงานของเอกชน ซ่ึงมี
วัตถุประสงคTหลักของการจัดตั้งเพื่อการแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด (maximum 
profits) ในการทําธุรกิจ การค�าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให�บริการ เห็นตัวอย�างได�อย�างชัดเจน
จากการบริหารงานของ บริษัท ห�างร�าน และห�างหุ�นส�วนทั้งหลาย 
 ๓. การบริหารของหน�วยงานท่ีไม�สังกัดภาครัฐ (non-governmental organization)  
ซ่ึงเรียกย�อว�า หน�วยงาน เอ็นจีโอ (NGO) เป@นการบริหารงานของหน�วยงานที่ไม�แสวงหาผลกําไร 
(non-profit administration) มีวัตถุประสงคTหลักในการจัดตั้ง คือการไม�แสวงหาผลกําไร (non-
profit) เช�น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม 
 ๔. การบริหารงานของหน�วยงานระหว�างประเทศ (international organization)  
มีวัตถุประสงคTหลักของการจัดตั้ง คือ ความสัมพันธTระหว�างประเทศ เช�น การบริหารงานของ
สหประชาชาติ (United Nations Organization) องคTการค�าระหว�างประเทศ (World Trade 
Organization) และกลุ�มประเทศอาเซียน (ASEAN) 
 ๕. การบริหารงานขององคTกรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององคTกรส�วนน้ีเกิดข้ึน
หลังจากประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ได�กําหนดให�มีองคTกรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เช�น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 
คณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู�ตรวจการ
แผ�นดินของรัฐสภา เป@นต�น องคTกรดังกล�าวนี้ถือว�าเป@นหน�วยงานของรัฐเช�นกัน แต�มีลักษณะพิเศษ 
เช�น เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล�าว และมีวัตถุประสงคTหลักในการจัดตั้งเพื่อปกปZอง
คุ�มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานของรัฐและเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
 ๖. การบริหารงานของหน�วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงคTหลักในการจัดตั้งเพื่อ
ปกปZองรักษาผลประโยชนTของประชาชนโดยส�วนรวมซ่ึงเป@นประชาชนส�วนใหญ�ของประเทศและถูก

                                                   

 ๖๑วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท�องถ่ิน : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ฝร่ังเศส ญ่ีปุkน และไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพTโฟรTเพซ, ๒๕๔๕), หน�า ๓๙. 
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เอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช�น การบริหารงานของหน�วยงานของเกษตรกร กลุ�มผู�ใช�แรงงาน และกลุ�ม
ผู�ให�บริการ๖๒ 
 นอกจากนี้ เอกสารวิชาการในต�างประเทศได�กล�าวถึงการบริหารไว�ว�า หมายถึงกิจกรรมท่ี
บุคคลตั้งแต� ๒ คนข้ึนไป ร�วมกันดําเนินการเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงคT๖๓ งานบริหารทุกอย�าง
จําเป@นต�องกระทําโดยมีหลักเกณฑT ซ่ึงกําหนดจากการวิเคราะหTศึกษาโดยรอบคอบ ท้ังน้ี เพื่อให�มีวิธีท่ี
ดี ท่ีสุดในอันท่ีจะก�อให�เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่ง ข้ึนเพื่อประโยชนTสําหรับทุกฝSายท่ี
เก่ียวข�อง๖๔ ศิลปะในการทํางานให�บรรลุเปZาหมายร�วมกับผู�อ่ืน การทํางานต�าง ๆ ให�ลุล�วงไปโดยอาศัย
คนอ่ืนเป@นผู�ทําภายในสภาพองคTการที่กล�าวนั้น ทรัพยากรด�านบุคคลจะเป@นทรัพยากรหลักของ
องคTการที่เข�ามาร�วมกันทํางานในองคTการ ซ่ึงคนเหล�านี้จะเป@นผู�ใช�ทรัพยากรด�านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร 
อุปกรณT วัตถุดิบ เงินทุน รวมท้ังข�อมูลสนเทศต�าง ๆ เพื่อผลิตสินค�าหรือบริการออกจําหน�ายและ
ตอบสนองความพอใจให�กับสังคม๖๕ การดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงคTที่ ต้ังไว�โดยอาศัยป:จจัย
ทั้งหลาย ได�แก� คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป@นอุปกรณTการจัดการน้ัน 
 สรุปลักษณะของงานบริหารจัดการ ๓ ด�าน คือ 
 ๑. ในด�านที่เป@นผู�นําหรือหัวหน�างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน�าที่ของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป@นผู�นําภายในองคTการ 
 ๒. ในด�านของภารกิจหรือสิ่งที่ต�องทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรต�าง ๆ ในองคTการ และการประสานกิจกรรมต�าง ๆ เข�าด�วยกัน 
 ๓. ในด�านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต�องทําให�งานต�าง ๆ 
สําเร็จลุล�วงไปด�วยดีด�วยการอาศัยบุคคลต�าง ๆ เข�าด�วยกัน๖๖ 
 การบริหารจัดการ (management administration) การบริหารการพัฒนา (development 
administration) แม�กระทั่งการบริหารการบริการ (service administration) แต�ละคํามีความหมาย
คล�ายคลึงหรือใกล�เคียงกัน ท่ีเห็นได�อย�างชัดเจนคือ ล�วนเป@นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ี
หน�วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ นํามาใช�ในการปฏิบัติราชการเพื่อช�วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการ มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด�วย ๓ ข้ันตอน คือ การคิด (thinking) 
หรือการวางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) มีจุดหมาย
ปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน รวมทั้ง
ประเทศชาติมีความเจริญก�าวหน�าและม่ันคงเพิ่มข้ึน สําหรับส�วนท่ีแตกต�างกันคือ แต�ละคํามีจุดเน�น
ต�างกัน กล�าวคือ การบริหารจัดการเน�นเร่ืองการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข�ามาใช�ในการ

                                                   

 ๖๒เร่ืองเดียวกัน, หน�า ๓๖-๓๘. 
 ๖๓Herbert A. Simon, Administrative Behavior, (New york: Macmillian, 1947), p. 3. 
 ๖๔สมพงศT เกษมสิน, การบริหาร, พิมพTคร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๐), หน�า 
๒๗. 
 ๖๕เร่ืองเดียวกัน, หน�า ๖. 
 ๖๖ธงชัย สันติวงษT, องคGการและการบริหาร, พิมพTคร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๓), หน�า ๒๑-๒๒. 
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บริหารราชการ เช�น การมุ�งหวังผลกําไร การแข�งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธT การ
จูงใจด�วยค�าตอบแทน การลดข้ันตอน และการลดพิธีการ เป@นต�น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให�
ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, 
program, project) หรือกิจกรรมของหน�วยงานของรัฐ ส�วนการบริหารการบริการเน�นเรื่องการ
อํานวยความสะดวกและการให�บริการแก�ประชาชน๖๗ ซ่ึงกระบวนการบริหารมีลําดับการทํางานเป@น
ข้ันตอน มีกลุ�มเป@นกลไกสําคัญในการบริหารงานมีทรัพยากรอ่ืนๆ ประกอบด�วย เงินทุน เครื่องจักร 
และวัสดุครุภัณฑTต�างๆ เป@นองคTประกอบ๖๘  
 ผู�วิจัยจึงสรุปได�ว�า การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษยT
ที่เป@นสัตวTสังคมซ่ึงจะต�องอยู�รวมกันเป@นกลุ�ม โดยจะต�องมีผู�นํากลุ�มและมีแนวทางหรือวิธีการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุ�มเพื่อให�เกิดความสุขและความสงบเรียบร�อย  ซ่ึงอาจเรียกว�าผู�บริหารและ
การบริหาร ตามลําดับ ดังน้ัน ท่ีใดมีกลุ�มที่น่ันย�อมมีการบริหารคําว�า การบริหารและการบริหาร
จัดการ รวมทั้งคําอ่ืน ๆ อีก เป@นต�นว�า การปกครอง (government) การบริหารการพัฒนา การ
จัดการและการพัฒนา (development) หรือแม�กระท่ังคําว�า การบริหารการบริการ (service 
administration) การบริหารจิตสํานึกหรือการบริหารความรู�ผิดรู�ชอบ (consciousness administration) 
การบริหารคุณธรรม (morality administration) และการบริหารการเมือง (politics administration) 
ที่เป@นคําในอนาคตที่อาจถูกนํามาใช�ได� คําเหล�านี้ล�วนมีความหมายใกล�เคียงกัน ข้ึนอยู�กับผู�มีอํานาจใน
แต�ละยุคสมัยจะนําคําใดมาใช�โดยอาจมีจุดเน�นแตกต�างกันไปบ�าง อย�างไรก็ตาม ทุกคําที่กล�าวมาน้ี
เฉพาะในภาครัฐ ล�วนหมายถึง ๑) การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง (guideline) ๒) วิธีการ 
(method) หรือมรรควิธี (means) ใด ๆ ท่ีหน�วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ�าหน�าที่ของรัฐนํามาใช�ใน
การบริหารราชการหรือปฏิบัติงาน ๓) ตามวัตถุประสงคTที่กําหนดไว� ๔) เพื่อนําไปสู�จุดหมายปลายทาง 
(end หรือ goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึนกว�าเดิม เช�น มีวัตถุประสงคTเพื่อนําไปสู�
จุดหมายปลายทางเบื้องต�น (primary goal) คือ ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ หรือ
ช�วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให�เป@นไปในทิศทางที่ดีกว�าเดิม หรือมีวัตถุประสงคTเพื่อนําไปสู�
จุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ การพัฒนาประเทศท่ีประเทศชาติและประชาชนอยู�
เย็นเป@นสุขอย�างยั่งยืน เป@นต�น และทุกคําดังกล�าวน้ี อาจมองในลักษณะที่เป@นกระบวนการ (process) 
ที่มีระบบและมีหลายข้ันตอนในการดําเนินงานก็ได� 

 

 

 

                                                   

 ๖๗วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคGกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนPวยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพTนิติธรรม, ๒๕๔๘), หน�า ๕. 
 ๖๘ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ และวีระพงษT  เฉลิมจิระรัตนT , พ้ืนฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม, 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า, ๒๕๕๔), หน�า ๑๒. 



๓๖ 
 

ตารางที่ ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล แนวคิดหลัก 
สมพงศT เกษมสิน, (๒๕๕๐, หน�า ๑๓-๑๔) ศิลปะในการทํางานให�บรรลุเปZาหมายร�วมกับ

ผู�อ่ืน เพื่อผลิตสินค�าหรือบริการ และตอบสนอง
ความพอใจให�กับสังคม การใช�ศาสตรTและศิลป¤
นําเอาทรัพยากรบริหาร เช�น คน เงิน วัสดุสิ่งของ 
และการจัดการ มาประกอบตามกระบวนการ
บริหาร ให�บรรลุวัตถุประสงคTท่ีกําหนดไว�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

วีรสิทธิ์ ชินวัตร, ๒๕๕๙ [ออนไลนT] ในยุคเศรษฐกิจป:จจุบัน เร่ืองความรู� และการ
ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผล จะตั้งอยู�บนพื้นฐานของ
ความเข�าใจในแนวความคิดระดับสูงสุด แต�มีผล
ในทางปฏิบัติได�จริงและง�ายที่สุดเท�าที่จะเป@นไป
ได� 

อนันตT เกตุวงศT, (๒๕๔๑, หน�า ๒๗) การบริหารเป@นการประสานความพยายามของ
มนุษยT (อย�างน�อย ๒ คน) และทรัพยากรต�าง ๆ 
เพื่อทําให�เกิดผลตามต�องการ 

ติน ปรัชญพฤทธิ์, (๒๕๔๔, หน�า ๘) การบริหารในลักษณะท่ีเป@นกระบวนการหมายถึง
กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไป
ปฏิบัติ ส�วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข�องกับ
การนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

ไพบูลยT ช�างเรยีน, (๒๕๔๘, หน�า ๑๗) การนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและ
คนมาดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคTท่ีกําหนด
ไว�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บุญทัน ดอกไธสง, (๒๕๔๐, หน�า ๑) การจัดการทรัพยากรที่มีอยู�ให�มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดเพื่อตอบสนองความต�องการของบุคคล 
องคTการ หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผล
กําไรของทุกคนในองคTการ 

สมชาติ โตรักษา, (๒๕๕๘, หน�า ๙-๑๐) การทํางานให�สําเร็จ มีอยู� ๓ คําคือ การทํางาน 
การจัดการ และการบริหาร 

 



๓๗ 
 

ตารางที่ ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร (ต�อ) 

นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล แนวคิดหลัก 
ธงชัย สันติวงษT, (๒๕๔๓, หน�า ๒๑-๒๒) ลักษณะของงานบริหารจัดการใน ๓ ด�าน คือ 

๑. ด�านที่ เป@นผู�นําหรือหัวหน�างาน หมายถึง 
ภาระหน�าท่ีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตน
เป@นผู�นําภายในองคTการ 
๒. ด�านของภารกิจหรือสิ่งที่ต�องทํา หมายถึง การ
จัดระเบียบทรัพยากรต�าง ๆ ในองคTการ และการ
ประสานกิจกรรมต�าง ๆ เข�าด�วยกัน 
๓. ด�านของความรับผิดชอบ หมายถึง การต�องทํา
ให�งานต�าง ๆ สําเร็จลุล�วงไปด�วยดีด�วยการอาศัย
บุคคลต�าง ๆ เข�าด�วยกัน 

Donnelly, J.H. Jr., Gibson, & J.M. Ivancenich, 
(1992) 

กระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ�มบุคคลดําเนินการ
เพื่อประสานกิจกรรมของบุคคลอ่ืนให�บรรลุผล
สําเร็จในสิ่งที่บุคคลคนเดียวไม�สามารถดําเนินการ
ได�โดยลําพัง 

Herbert A. Simon, (1947, p.3) กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต�  ๒ คนข้ึนไป ร�วมกัน
ดําเนินการเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงคT 

 

 ๒.๓.๒ องคGประกอบของการบริหารจัดการ 

 การบริหารกิจการต�าง ๆ จําเป@นต�องมีทรัพยากรอันเป@นป:จจัยพื้นฐาน ๔ ประการ ในการ
บริหารเพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ๖๙ ข้ึนอยู�กับความสมบูรณTและ
คุณภาพของป:จจัย ซ่ึงองคTประกอบของการบริหารที่สําคัญ และมีความจําเป@นต�อองคTการ ดังนี้ 
 ๑) วัตถุประสงคTที่แน�นอน กล�าวคือ จะต�องรู�ว�า จะดําเนินการไปทําไม เพื่ออะไร และ
ต�องการอะไรจากการดําเนินการ เช�น ต�องมีวัตถุประสงคTในการให�บริการ หรือในการผลิตต�องรู�ว�าจะ
ผลิตเพื่อใคร ต�องการผลตอบแทนเช�นใด ถ�าหากไม�มีเปZาหมายหรือวัตถุประสงคTแล�วก็ไม�มีประโยชนTท่ี
จะบริหาร การดําเนินงานต�างๆ จะไม�มีผลสําเร็จ เพราะไม�มีเปZาหมายกําหนดไว�แน�นอน 
 ๒) ทรัพยากรในการบริหาร ได�แก� วัตถุและเครื่องใช�เพื่อประกอบการดําเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได�แก� 4Ms คือ มนุษยT (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณT (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ท่ีมีเครื่องจักร 
(Machine) และตลาด (Market) เพิ่มเข�ามาซ่ึงในป:จจุบันมีความจําเป@นมากข้ึน 

                                                   

 ๖๙สมคิด บางโม, องคGการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพTวิทยพัฒนT, ๒๕๕๘), หน�า ๗๑. 



๓๘ 
 

 ๓) มีการประสานงานระหว�างกัน หรือเรียกได�ว�ามีปฏิกิริยาระหว�างกัน กล�าวคือ 
เปZาหมายและวัตถุประสงคTรวมท้ังทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4Ms หรือ 6Ms ดังกล�าว จะต�องมี
ความสัมพันธTซ่ึงกันและเกิดปฏิกิริยาระหว�างกัน๗๐ หรือกล�าวได�ว�าจะต�องมีระบบของการทํางาน
ร�วมกันและที่เกิดข้ึนจริงๆ ด�วย การนําป:จจัยทั้งหลายเบ้ืองต�นมาไว�ร�วมกันแล�วไม�เกิดปฏิกิริยาระหว�างกัน 
ไม�เกิดความสัมพันธT ระหว�างกัน การบริหารก็จะไม�เกิดข้ึน 
 ๔) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งท่ีวัดผลสําเร็จของงานว�า บรรลุ
เปZาหมายของวัตถุประสงคTขององคTการก็ คือ ประสิทธิผลขององคTการ หมายถึงความสามารถของ
องคTการ ในอันท่ีจะบริหารงานให�บรรลุวัตถุประสงคTขององคTการในการใช�ทรัพยากรขององคTการที่มี
อยู�ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับป:จจัยนําเข�าและค�าใช�จ�ายกับป:จจัยนําออกและรายได�ขององคTการ๗๑  

 ๒.๓.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 ผู�วิจัยได�รวบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการของนักวิชาการหลายท�านไว�  ดังน้ี 

 ๒.๓.๓.๑ ทฤษฎีการบริหารการจัดการ (Administrative  Management)   
 ทฤษฎีการบริหารการจัดการเป@นทฤษฎีที่ เฮนรี ฟาโยล (Henry Fayol)  นักบริหารและ 
นักอุตสาหกรรมชาวฝร่ังเศส ได�คิดข้ึนเม่ือ ค.ศ. ๑๙๑๖ โดยเน�นถึงเกณฑTการบริหารที่เป@นสากล 
อันจะนําไปใช�กับการบริหารทุกอย�างได�อย�างกว�างขวาง เร่ิมแรกเขาได�ได�เสนอว�าหน�าท่ีของผู�บริหารหรือ
ผู�จัดการ ประกอบด�วยภารกิจหลัก ๕ ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคTการ
(Organizing) การสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน
(Controlling) หลังจากนั้นจึงได�เสนอหลักการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ 
ไว� ๑๔ ประการ (14 Principles of Management)๗๒ คือ 
 ๑. การแบ�งงานกันทํา (Division of Labor) ได�เสนอว�าคนงานควรจะได�รับการมอบหมาย
หน�าท่ีให�ปฏิบัติมากข้ึนหรือได�รับการกระตุ�นให�มีความรับผิดชอบในผลลัพธTของงานมากข้ึนซ่ึง
หลักการนี้จะสามารถนําไปประยุกตTใช�ในองคTการยุคป:จจุบันได� 
 ๒. อํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) ให�ความสําคัญ
ของอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบอํานาจหน�าที่แบบเป@นทางการของแวปเบอรT จะได�มาจากตําแหน�ง
หน�าที่ของผู�บริหารในสายการบังคับบัญชาส�วนอํานาจหน�าที่แบบไม�เป@นทางการจะได�รับจากความชํานาญ
งานของบุคคล (Expertise) ความรู�ทางด�านเทคนิค (Technical knowledge) ความมีคุณค�าทางศีลธรรม 
(Moral Worth) และความสามารถในการนํา (Leading) และสร�างความผูกพันกับผู�ใต�บังคับบัญชา
ตลอดจนเน�นว�าอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบควรอยู�คู�กัน 

                                                   

 ๗๐ศิริวรรณ เสรีรัตนT และคณะ, องคGการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), 
หน�า ๒๒. 
 ๗๑สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพTมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรT, ๒๕๔๔), หน�า 
๖๒-๖๓. 
 ๗๒คณาจารยTภาควิชาบริหารรัฐกิจ, สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองคGการ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพT
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙), หน�า ๑๐-๑๑.  



๓๙ 
 

 ๓. การมีผู�บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยลกล�าวว�าคําสั่งสองคําสั่ง 
(Dual Command) อาจก�อให�เกิดป:ญหาในการทํางาน เช�น การรายงานจะมีความเก่ียวข�อง 
ในเม่ือผู�ควบคุมสองคนได�ให�คําสั่งกับผู�ใต�บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ทําให�เกิดการสับสน ในบาง
สถานการณTคําสั่งสองคําสั่งน้ีทําให�เกิดความยุ�งยากแก�ผู�บังคับบัญชาและทําให�เกิดการสับสนในลําดับข้ัน
ของอํานาจหน�าที่แบบเป@นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอํานาจหน�าท่ี
และความรับผิดชอบของผู�บริหารในระบบผู�บังคับบัญชาสองคนจะเป@นการยากและผู�บริหารจะไม�
สนใจในความรู�สึกของผู�ใต�บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม�ให�ความร�วมมือในอนาคตถ�า
ผู�ใต�บังคับบัญชาไม�เชื่อฟ:ง 
 ๔. สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหน�าท่ี (Line of Authority) เป@นสายการบังคับบัญชา
จากผู�บริหารในระดับบนสู�ผู�ปฏิบัติงานในระดับล�างขององคTการความสัมพันธTของการจํากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชาโดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับข้ันของการบริหารจัดการจํานวนที่ดี
ที่สุดของลําดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต�อสื่อสารระหว�างผู�บริหาร
ระดับสูงและพนักงานระดับล�างรวมถึงความล�าช�าในการวางแผน  (Planning)  และการจัดการองคTการ 
(Organizing) ซ่ึงการจํากัดจํานวนของระดับข้ันการบังคับบัญชาให�น�อยลงจะทําให�ป:ญหาในการ
ติดต�อสื่อสารลดลงและองคTการจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ�นมากข้ึนภายในองคTการ
ได�มีการแบ�งแยกแผนกต�าง ๆ ซ่ึงแต�ละแผนกจะมีระดับข้ันการบังคับบัญชาโดยผู�บริหารในระดับกลางและ
ระดับต�นของสายการบังคับบัญชาแต�ละแผนกต�องมีปฏิสัมพันธTกับผู�จัดการในระดับเดียวกันในแผนก
อ่ืน ๆ ซ่ึงปฏิสัมพันธTนี้ช�วยในการตัดสินใจให�เร็วข้ึนเนื่องจากผู�บริหารจะรู�จักบุคคลอ่ืนและรู�วิธีการใน
การแก�ป:ญหาเพิ่มมากข้ึนสําหรับการทํางานข�ามแผนกหรือการทํางานข�ามสายนั้นเป@นการสร�างทีมงาน
ข�ามสาย ซ่ึงสามารถควบคุมโดยผู�นําของแต�ละทีม 
 ๕. การรวมอํานาจ (Centralization) เป@นการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไว�ท่ี
ผู�บริหารระดับสูงขององคTการซ่ึงอํานาจหน�าที่จะไม�ได�รวมไว�ท่ีผู�บริหารระดับสูงของสายการบังคับบัญชา
แต�เป@นการกําหนดว�าควรมีการรวมอํานาจไว�ท่ีผู�บริหารระดับสูงเท�าไรอย�างไรและมีการกระจาย
อํานาจให�กับผู�ใต�บังคับบัญชาและคนงานในระดับล�างอย�างไรสิ่งนี้ถือว�ามีความสําคัญ เน่ืองจากว�าจะมี
ผลกระทบต�อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององคTการ 
 ๖. การมีเปZาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป@นการออกแบบหรือกําหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู�บริหารและคนงานที่ใช�ทรัพยากรขององคTการองคTการใดที่ไม�มีการวางแผน จะทําให�
ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผลซ่ึงจะไม�มีการมุ�งไปสู�กิจกรรมของกลุ�มหรือกิจกรรมของบุคคลแต�
การวางแผนจะเริ่มท่ีผู�บริหารระดับสูงทํางานเป@นทีมร�วมกับกลยุทธTขององคTการซ่ึงจะต�องมีการติดต�อ
กับผู�บริหารในระดับกลางที่มีส�วนในการตัดสินใจว�าจะใช�ทรัพยากรขององคTการอย�างไร เพื่อให�บรรลุ
วัตถุประสงคTตามกลยุทธT หลักการในข�อนี้ยึดหลักว�ากิจกรรมของแต�ละกลุ�มต�องมีจุดหมายและแผน
เดียวกัน 
 ๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือความเป@นธรรม (Justice) 
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายในองคTการซ่ึงใน
ป:จจุบันพนักงานมีความต�องการความเสมอภาคมากข้ึน เป@นการจัดการท่ีใช�หลักความเท�าเทียมกัน 



๔๐ 
 

 ๘. การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู�ในตําแหน�งนั้นในการจัดหาเพื่อให�
องคTการได�รับประโยชนTสูงสุดและเป@นการจัดหางานให�แก�พนักงานโดยใช�ผังองคTการ (Organization 
Chart) เพื่อแสดงให�เห็นถึงตําแหน�งและหน�าท่ีของพนักงานแต�ละคนและเป@นการชี้วัดว�าตําแหน�งของ
พนักงานแต�ละคนอาจจะมีการเลื่อนข้ันได�ในอนาคต การวางแผนเก่ียวกับอาชีพได�รับความสนใจมากข้ึนใน
องคTการยุคป:จจุบันเนื่องจากทรัพยากรมนุษยTถือว�ามีความจําเป@นที่จะต�องให�การฝ�กอบรม (Training) 
และการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing) โดยองคTการจะกําหนดตําแหน�งหน�าท่ีสําหรับคนทุกคน
และทุกคนจะเข�าใจตําแหน�งหน�าที่ของตน 
 ๙. ความคิดริเร่ิม (Initiative) เป@นความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งต�าง ๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู�บังคับบัญชา ผู�บริหารจะต�องกระตุ�นให�พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง
ความคิดริเร่ิมนี้นับถือว�าเป@นจุดแข็งขององคTการ เน่ืองจากจะสามารถสร�างนวัตกรรมใหม� ๆ ได� ผู�บริหาร 
มีความต�องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให�เกิดความสมดุลระหว�างองคTการและความ
ต�องการของพนักงานและความสามารถ (Ability) จะทําให�เกิดความสมดุลซ่ึงเป@นสิ่งท่ีชี้วัด
ความสามารถของผู�บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 
 ๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป@นการมุ�งให�ความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองการเชื่อฟ:ง 
(Obedience) อํานาจ (Power) การใช�กฎบังคับ (Application) และลักษณะของการแสดงความนับ
ถือออกมา สําหรับอํานาจของผู�บังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเป@นบุคลิกลักษณะท่ีเก่ียวข�องกับ
ผู�บริหารหลาย ๆ คนที่สามารถสร�างความน�าเชื่อถือให�แก�ผู�ปฏิบัติงานทั้งหมดและทํางานอย�างเข�มแข็ง 
เพื่อให�บรรลุเปZาหมายขององคTการ ความมีระเบียบวินัยจะเป@นความสัมพันธTระหว�างสมาชิกภายใน
องคTการกับคุณสมบัติของผู�นําภายในองคTการและเป@นความสามารถของผู�บริหารในการท่ีจะปฏิบัติ
ตามอย�างยุติธรรมอีกด�วย๗๓ 
 ๑๑. ค�าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให�รางวัลประกอบด�วยโบนัส  
และแผนการแบ�งกําไร เป@นการช�วยกระตุ�นการทํางานของพนักงานได� การให�หรือการจ�ายค�าตอบแทน
ให�แก�พนักงานมีความสําคัญอย�างมากต�อความสําเร็จขององคTการ ระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพสามารถให�
ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองคTการ รวมท้ังสามารถกระตุ�นผลผลิตเพิ่มโดยการให�รางวัลเพื่อเป@น
การสนับสนุนให�มีผลผลิตเพิ่มข้ึน โดยยึดหลักว�าการจ�ายค�าตอบแทนควรยุติธรรมและตอบสนองความพึง
พอใจสูงสุดทั้งนายจ�างและลูกจ�างเท�าท่ีจะทําได� 
 ๑๒. ความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความม่ันคงในงานมี
ความสําคัญต�อการจ�างงานระยะยาว เม่ือพนักงานอยู�ในองคTการ ซ่ึงมีแนวโน�มจะทํางานเป@นทีมเป@นระยะ
เวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช�ประโยชนTจากทรัพยากรขององคTการ
การจ�างงานระยะยาวเป@นป:จจัยสําคัญที่ใช�อธิบายการประสบความสําเร็จของบริษัท 
 ๑๓. ผลประโยชนTส�วนตัวมีความสําคัญน�อยกว�าผลประโยชนTขององคTการ
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชนTขององคTการ
ถือว�าเป@นประโยชนTของทุก ๆ คนหรือของทุกกลุ�มในองคTการ ในขณะที่องคTการยังดําเนินกิจการอยู�
จะต�องมีการกําหนดผลประโยชนTเพื่อให�เกิดความยุติธรรมระหว�างองคTการและสมาชิกภายในองคTการ 
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 ๑๔. ความสามัคคี (Esprit de corps) เป@นความรู�สึกร�วมกันของสมาชิกภายในองคTการท่ี
ช�วยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุ�ม ในการออกแบบประยุกตTของอํานาจหน�าท่ีตามลําดับข้ัน
ภายในองคTการและสิทธิในการส่ังการหรือการบริโภคและความร�วมมือกัน ถือว�าเป@นส�วนประกอบ
สําคัญในการท่ีทําให�องคTการบรรลุผลสําเร็จ  และมีการพัฒนาความสามัคคี จะสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ได�หากมีการติดต�อกันระหว�างผู�บริหารและคนงาน โดยการติดต�อเพื่อแก�ไขป:ญหาในสถานการณTท่ี
สําคัญเพราะความสามัคคีคือพลัง เม่ือสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทําให�องคTการมีความ
แข็งแกร�ง๗๔ 

 ๒.๓.๓.๒ ทฤษฎีการจัดการเชิงระบบ (System Approach) 
 ทฤษฎีการจัดการเชิงระบบ เป@นแนวคิดที่สามารถนํามาใช�กับการจัดการในองคTการต�าง ๆ   
ที่หน�วยงานภายในต�างทําหน�าท่ีสัมพันธTกับสภาพแวดล�อม คําว�า ระบบ หรือ System หมายถึง 
องคTประกอบท่ีต�างมีปฏิสัมพันธTกัน (Interrelated) จะได�รับอิทธิพลอย�างมากจากสิ่งแวดล�อมของ
องคTการ ซ่ึงโดยปกติองคTการระบบเปXดจะได�รับทรัพยากรนําเข�า (Input) จากสิ่งแวดล�อมและจัดทําการ
แปรสภาพ (Transform process) หรือดําเนินการผลิตให�ออกมาเป@นผลผลิต (Out put) แล�วปZอนกลับ
ไปสู�สิ่งแวดล�อม (Feedback) เป@นวัฏจักรแห�งการจัดการ โดยทฤษฎีระบบสามารถนํามาช�วยจัดการ
องคTกรด�วยองคTประกอบ ๔ ส�วนท่ีเก่ียวข�องกัน  ดังนี้ 
 ๑. ป:จจัยนําเข�า (Input) หมายถึงทรัพยากรขององคTการท่ีนําเข�าสู�ระบบการจัดการ  
ประกอบด�วยทรัพยากรทางกายภาพ ได�แก� วัตถุดิบ ทรัพยากรมนุษยT ทรัพยากรทางการเงิน คือทุน  
ทรัพยากรทางข�อมูลข�าวสาร ทรัพยากรทางเทคโนโลยี 
 ๒. กระบวนการแปรสภาพ (Transform process) หมายถึง ข้ันตอนการนําทรัพยากร
ขององคTการมาดําเนินการเป@นสภาพอย�างเป@นกระบวนการ ประกอบด�วย กิจกรรมการทํางานของ
บุคลากร ภารกิจในการจัดการ เทคโนโลยีและวิธีการทํางาน กระบวนการผลิต 
 ๓. ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งที่ได�จากการเป@นสภาพท่ีผ�านกระบวนการต�าง ๆ
ประกอบด�วย ผลผลิตและบริการ ผลผลิตด�านการเงิน คือ กําไร ขาดทุน ผลลัพธTด�านการเนินงานของ
บุคลากร และความพึงพอใจจองลูกค�าหรือผู�ใช�บริการ 
 ๔. การปZอนกลับ (Feedback) หมายถึง ข�อมูลเก่ียวกับสภาพและผลลัพธTท่ีเก่ียวข�องกับ
กิจกรรมต�าง ๆ ขององคTการ ข�อมูลเหล�าน้ีนํามาใช�เพื่อปรับปรุงป:จจัยนําเข�าและกระบวนการแปร
สภาพ เพื่อให�ได�ผลลัพธTท่ีพึงพอใจมากข้ึน แสดงดังแผนภาพท่ี ๒.๑ 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 ๗๔เร่ืองเดียวกัน, หน�า ๑๒.  



๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑  แสดงกระบวนการจัดการเชิงระบบ๗๕ 

 ๒.๓.๓.๓ ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตรG (Scientific  Management)   
 แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตรT เป@นแนวคิดที่มีหลักเกณฑTในด�านการจัดการมา
ดําเนินการจัดองคTการให�เป@นไปในทิศทางท่ีทําให�องคTการประสบความสําเร็จสูงสุด โดยมีนักคิดสําคัญ
ผู�เก่ียวข�องกับแนวคิดนี้ ได�แก� Fredrick W. Taylor, Henry L. Gantt, Frank B. and Lillian M. Bilbreth
และ Harrington Emerson สําหรับในท่ีนี้ขอนําเสนอเฉพาะแนวคิดการจัดของ Harrington 
Emerson ซ่ึงเป@นการจัดการแบบวิทยาศาสตรTพร�อมท้ังให�ความสําคัญท่ีโครงสร�างและเปZาหมายของ
องคTการโดยได�กําหนดหลักการและวิธีทํางานให�เกิดประสิทธิภาพขององคTการไว� ดังต�อไปนี้ 
 ๑. กําหนดจุดมุ�งหมายของงานให�ชัดเจน 
 ๒. ให�หลักเหตุผลในการพัฒนาขีดความสามารถ 
 ๓. พร�อมรับคําแนะนําที่ดีในการทํางาน 
 ๔. มีระเบียบวินัยในการจัดการองคTการ 
 ๕. ให�ความยุติธรรมเสมอเหมือนกัน 
 ๖. มีข�อมูลที่เชื่อถือได�ทันสมัย  เป@นป:จจุบันและถูกต�องแม�นยํา 
 ๗. ความรวดเร็วของการสื่อสาร 
 ๘. ความมีมาตรฐานของงานและตรงตามเวลาที่กําหนดให� 
 ๙. การจัดสภาพแวดล�อมการทํางานที่ด ี
 ๑๐. งานทุกประเภทมีการกําหนดมาตรฐานเป@นรูปแบบไว�ชัดเจน 
 ๑๑. ภารกิจของงานมีระบบถูกต�องและระบุเป@นลายลักษณTอักษร 
 ๑๒. การให�รางวัลที่มีประสิทธิภาพแก�ผู�ทํางานเสร็จสมบูรณT 

 ๒.๓.๓.๔ ทฤษฎีการจัดการแบบระบบราชการ (Bureaucratic Management)  
 เป@นการจัดรูปแบบองคTการโดยใช�หลักเหตุผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทั้ง
อาศัยอํานาจหน�าที่จากสิ่งเหล�านี้เป@นเครื่องมือในการจัดองคTการประกอบด�วย กฎระเบียบ (Order) 
ตรรกวิทยาหรือเหตุผล (Logic) และกฎหมาย (Legitimate authority) ซ่ึง Max Weber นักสังคม

                                                   

 ๗๕ศิริวรรณ  เสรีรัตนT และคณะ, การจัดการและพฤติกรรมองคGการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระ
ฟXลTม ไซเท็กซT จํากัด, ๒๕๕๐), หน�า ๔๐. 

ป:จจัยนําเข�า 
Input 

กระบวนการแปรสภาพ 
Transform  process 

 

ผลผลิต 
Output 

การปZอนกลับ 
Feedback 

 



๔๓ 
 

วิทยาชาวเยอรมัน ได�ศึกษาและคิดค�นทฤษฎีระบบราชการข้ึนมา ซ่ึงเป@นแนวคิดด�านการจัดการ โดย
กําหนดลักษณะโครงสร�างขององคTการ รวมถึงตําแหน�งและอํานาจหน�าที่ไว�ตามกฎหมายอย�างชัดเจน  
โดยมีลักษณะดังต�อไปนี้ 
 ๑. การแบ�งงานกันทํา (Cleardivision of Labour) ภารกิจการงานทั้งปวงจะถูกแบ�งออก
ให�ง�ายยิ่งข้ึน มีความเป@นเฉพาะเจาะจง ทําให�องคTการสามารถใช�บุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ได�อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๒. สายการบังคับบัญชาลดหลั่นตามอํานาจหน�าที่ (Clear hierarchy of authority)  องคTการ
ทางราชการจะมีโครงสร�างแบบสามเหลี่ยมปXรามิด ซ่ึงจัดสําดับของตําแหน�งงานตามอํานาจท่ีมีอยู�ใน
แต�ละตําแหน�ง โดยตําแหน�งท่ีสูงกว�าจะมีอํานาจมากกว�า 
 ๓. กฎระเบียบและวิธีการทําเป@นทางการ (Formal  rules and procedures)  มีการออก
กฎ ระเบียบเพื่อเป@นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานขององคTการทั้งหมดท่ีชัดเจน และเป@นลายลักษณT
อักษร โดยผู�ปฏิบัติงานต�องดําเนินการอย�างเคร�งครัด 
 ๔. ความไม�เป@นส�วนตัว (Impersonality) การทํางานยึดถือผลประโยชนTของทางราชการ
เป@นท่ีตั้ง ผลงานของผู�ปฏิบัติงานจะเป@นเคร่ืองชี้วัดความเจริญก�าวหน�าของตําแหน�งหน�าท่ี  กฎระเบียบ
จะนํามาใช�กับทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน ไม�นิยมเล�นพรรคและพวก 
 ๕. ระบบคุณธรรม (Merit System) การคัดเลือกคนเข�าทํางาน และพิจารณาเลื่อน
ตําแหน�งยึดความรู�ความสามารถเป@นหลัก รวมถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีก
ด�วย๗๖ 

 ๒.๓.๓.๕ ทฤษฎีโครงสร�าง-หน�าที่ (Structural-functional Theory) 
 แนวความคิดทฤษฎีโครงสร�าง–หน�าที่ เป@นผลมาจากการนําเอาแนวความคิดทางด�าน
ชีววิทยามาใช� โดยอุปมาว�า โครงสร�างของสังคมเป@นเสมือนร�างกายที่ประกอบไปด�วยเซลลTต�าง ๆ   
และมองว�า หน�าที่ของสังคมก็คือ การทําหน�าที่ของอวัยวะส�วนต�างๆ ของร�างกาย โดยแต�ละส�วนจะ
ช�วยเหลือและเก้ือกูลซ่ึงกันและกันเพื่อให�ระบบท้ังระบบมีชีวิตดํารงอยู�ได� ทฤษฎีนี้ถือว�าสังคม
เหมือนกับส่ิงมีชีวิตอย�างหนึ่ง (Biological Organism) Herbert Spencer เป@นบิดาทฤษฎีน้ีบอกว�า
สังคมมนุษยTเสมือนอินทรียTอย�างหน่ึง แต�เขามองที่สังคมท้ังหมดโดยเน�นท่ีตัวผู�กระทําเป@นหลัก และ
แบ�งอินทรียTไว�เป@น ๒ ระดับคือ สังคม (Social Organism) และป:จเจก (Individual Organism) 
ขณะท่ีทั้ง ๒ อย�างเจริญข้ึน สิ่งที่ไม�เป@นอินทรียTก็ไม�เจริญและยิ่งมีจํานวนประชากรเพิ่มข้ึน ยิ่งมีความ
สลับซับซ�อนและแตกต�างยิ่งข้ึน ยิ่งแตกต�างยิ่งทําให�หน�าที่แตกต�างไปด�วย และต�องพึ่งพาอาศัยกันและ
กัน ดังนั้นตัวไหนเปลี่ยนอีกตัวก็เปลี่ยน Robert K. Merton (ค.ศ. ๑๙๑๐–๒๐๐๓) ได�จําแนกหน�าท่ี
ทางสังคมดังน้ีคือ หน�าท่ีหลัก (Manifest) หน�าที่รอง (Latent) หน�าท่ีที่ไม�พึงปรารถนา (Dysfunctional) 
หน�าที่ของบางโครงสร�างของสังคมอาจมีประโยชนTต�อคนส�วนใหญ� แต�ขณะเดียวกันคนบางส�วนอาจ
ได�รับประโยชนTเพียงน�อยนิดหรืออาจไม�ได�รับผลประโยชนTเลย ซ่ึงรวมไปถึงอาจจะมีคนบางกลุ�มหรือ
บางส�วนของสังคมได�รับผลเสียจากการทํางานของโครงสร�างสังคมน้ัน Emile Durkheim (ค.ศ. 
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๑๘๕๘–๑๙๑๗) มีแนวความคิดว�า หน�าท่ีของสังคม คือส�วนที่สนับสนุนให�สังคมสามารถดํารงอยู�ได�ซ่ึง
สอดคล�องกับ Alfred Reginald, Radcliffe – Brown (ค.ศ. ๑๘๘๑–๑๙๕๑) กับ Bronislaw 
Malinowski (ค.ศ. ๑๘๘๔–๑๙๔๒) ที่มองว�าหน�าที่ทางสังคม เป@นส�วนสนับสนุนให�โครงสร�างสังคมคง
อยู�อย�างต�อเน่ือง เพราะสังคมมีกระบวนการทางสังคมท่ีทําให�สังคมเกิดความเป@นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เช�น บรรทัดฐาน ค�านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี Talcott Parsons (ค.ศ. ๑๙๐๒–
๑๙๗๙) มีแนวความคิดว�าสังคมเป@นระบบหนึ่งท่ีมีส�วนต�าง ๆ (Part) มีความสัมพันธTและสนับสนุนซ่ึง
กันและกัน ความสัมพันธTที่คงที่ของแต�ละส�วนจะเป@นป:จจัยทําให�ระบบสังคมเกิดความสมดุล 
(Equilibrium) ส�วนในด�านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดจากความสมดุลถูกทําลายลง เพราะ
องคTประกอบของสังคมคือ บุคลิกภาพ (Personality) อินทรียT (Organism) และวัฒนธรรม (Culture) 
เกิดความแตกร�าว โดยมีสาเหตุมาจากทั้งสาเหตุภายนอกระบบสังคม เช�น การเกิดสงคราม การ
แพร�กระจายของวัฒนธรรม เป@นต�น และสาเหตุจากภายในระบบสังคมที่เกิดจากความตึงเครียด 
(Strain) เพราะความสัมพันธTของโครงสร�างบางหน�วย (Unit) หรือหลาย ๆ หน�วย ทํางานไม�
ประสานกัน เช�น การเปลี่ยนแปลงทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เม่ือส�วนใดส�วนหนึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงจะเป@นสาเหตุทําให�ส�วนอ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด�วย การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอาจเกิดข้ึนเฉพาะส�วนใดส�วนหน่ึงหรือทั้งระบบก็ได� Parson เน�นความสําคัญของวัฒนธรรมซ่ึง
รวมถึง ความเชื่อ บรรทัดฐาน และค�านิยมของสังคม คือ ตัวยึดเหนี่ยวให�สังคมมีการรวมตัวเข�าด�วยกัน
และเป@นตัวต�านทานต�อการเปลี่ยนแปลงในสังคม๗๗ 
 จากแนวคิดของนักวิชาการได�กล�าวไว� ผู�วิจัยสามารถสรุปได�ว�า สังคมเป@นระบบที่ซับซ�อน 
มีความสัมพันธTระหว�างกันและมีส�วนที่พึ่งพากัน แต�ละส�วนของสังคมมีอิทธิพลต�อกัน แต�ละส�วนของ
สังคมคงอยู�ได�เพราะมีหน�าที่ท่ีจะต�องดําเนินการเพื่อบํารุงรักษาให�สังคมคงอยู� หรือเกิดเสถียรภาพของ
สังคมทั้งสังคม ความคงอยู�ของแต�ละส�วนของสังคม สามารถอธิบายหน�าที่ในสังคมโดยรวมได� สังคม
ทุกสังคมมีกลไกท่ีบูรณาการซ่ึงกันและกัน กลไกหน่ึงท่ีสําคัญคือ ความเชื่อ ค�านิยม ท่ีสมาชิกในสังคมมี
ต�อสังคม สังคมจะมุ�งไปสู�สมดุลหรือเสถียรภาพ ไม�ว�าจะมีสิ่งใดเข�ารบกวนส�วนใดส�วนหนึ่งของสังคม 
สังคมมีแนวโน�มที่จะปรับตัวเองไปสู�จุดสมดุล เม่ือมีเร่ืองที่ไม�เป@นปกติปรากฏข้ึนในสังคม จะนําไปสู�
การเปลี่ยนแปลงท่ีทําให�สังคมโดยรวมได�รับผลประโยชนTมากข้ึน  

 ๒.๓.๓.๖ ทฤษฎีปฏิสัมพันธGเชิงสัญลักษณG (Symbolic Interaction) 
 จากแนวคิดของนักสังคมวิทยาอเมริกา ๓ ท�าน คือ จอหTน ดิวอ้ี (John Dewey)  
วิลเลี่ยม ไอ โทมัส (William I.Thomas) จอรTจเฮอรTเบร์ิต ม้ีด (George Herbert Mead) ทฤษฎี
ปฏิสัมพันธTเชิงสัญลักษณTเน�นที่ตัวผู�กระทํา (Actor) และการตีความหมายของความจริงทางสังคม ซ่ึง
เก่ียวกับสิ่งภายใน (Inner) หรือลักษณะทางพฤติกรรม แนวคิดของจอรTจเฮอรTเบร์ิต ม้ีด (George 
Herbert Mead) เด�นที่สุด ในทัศนะของม้ีด ความคิด ประสบการณTและพฤติกรรมมีส�วนสําคัญต�อ
สังคม มนุษยTสร�างความสัมพันธTผ�านระบบสัญลักษณT (Symbols) สัญลักษณTที่สําคัญท่ีสุด คือภาษา 
สัญลักษณTอาจเป@นวัตถุ เหตุการณT หรือการกระทําจากวัตถุและเหตุการณTน้ัน เช�น เม่ือพูดถึง “เก�าอ้ี” 
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อาจหมายถึง ท่ีนั่ง การน่ัง ท�าน่ัง หรือการครอบครองตําแหน�ง สัญลักษณT หมายถึงวิธีการที่มนุษยT
ปฏิสัมพันธTอย�างมีความหมายกับธรรมชาติและบริบททางสังคม สัญลักษณTไม�ใช�สัญชาตญาณ แต�เป@น
สิ่งที่มนุษยTสร�างข้ึนมา ถ�าไม�มีสัญลักษณT มนุษยTจะมีปฏิสัมพันธTกันไม�ได� และจะไม�มีสังคมเกิดข้ึนมา 
สมาชิกในสังคมกระทําและตีความหมายของความจริงทางสังคมโดยใช�สัญลักษณTร�วมกัน๗๘ 
 ปฏิสัมพันธTโดยใช�สัญลักษณT ทําให�มนุษยTไม�ต�องใช�สัญชาตญาณในการสร�างพฤติกรรมเพื่อ
ความอยู�รอด มนุษยTจึงสร�างระบบสัญลักษณTข้ึนมาและต�องอยู�ในโลกแห�งการตีความหมาย (World of 
Meaning) คือตีความหมายต�อส่ิงเร�า และตอบสนองต�อสิ่งน้ัน เช�น พิจารณาว�า อาหารคืออะไร สิ่งนั้น
ใช�อาหารหรือไม� แล�วจึงตอบสนองด�วยการกินหรือไม�กินสิ่ ง น้ัน สัญลักษณTร�วม (Common 
Symbols) ที่มนุษยTในสังคมตีความร�วมกัน ทําให�มนุษยTมีปฏิสัมพันธTกัน สามารถสื่อสารกัน ให�ชีวิตใน
สังคมดําเนินไปได� จอรTจเฮอรTเบริ์ต ม้ีด เรียกการรู�จักความหมายของสัญลักษณTท่ีใช�ในการสัมพันธTกับ
ผู�อ่ืนว�า การรับรู�บทบาท (role-taking) และการรับรู�บทบาททําให�เราทราบความหมายและความตั้งใจ
ของผู�อ่ืน และสามารถตอบสนองในการปฏิสัมพันธTกับผู�อ่ืนได�เป@นอย�างดี๗๙ เม่ือบุคคลคิดออกไปนอก
ตัว แล�วมองย�อนกลับมาที่ตัวเอง เหมือนการรับรู�บทบาทของผู�อ่ืน จะทําให�บุคคลได�รู�จักตนเอง (Self) 
ดีข้ึน และรู�ว�าผู� อ่ืนคิดอย�างไรกับตน ทําให�สามารถอยู�ในสังคมและสร�างความร�วมมือทางสังคม 
(Cooperative Action) ได�ดี การพัฒนาความสํานึกในตนเอง (Consciousness of Self) เป@นสิ่ง
สําคัญของความเป@นมนุษยT เป@นพื้นฐานของความคิด การกระทําและการสร�างสังคม ผู�ท่ีไม�รู�จักตนเอง
จะไม�สามารถตอบสนองและปฏิสัมพันธTกับผู�อ่ืนได� ถ�าปราศจากการส่ือสารด�วยสัญลักษณTท่ีมีการ
ตีความหมายร�วมกัน กระบวนการทางสังคมจะไม�เกิดข้ึน ดังน้ัน มนุษยTจึงอยู�ในโลกแห�งสัญลักษณTที่มี
ความหมายและมีความสําคัญต�อชีวิตและพื้นฐานหลักของการมีปฏิสัมพันธTของมนุษยT 

 ๒.๓.๓.๗ ทฤษฎีการบริหารจดัการสมัยใหมP (Modern Management Theory) 
 ยุคทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม� (Modern Management Theory) เป@นยุคป:จจุบัน
ที่มุ�งให�ความสําคัญกับการดําเนินงานและการปฏิบัติท่ีถูกต�องโดยนําไปสู�ความได�เปรียบเชิงการแข�งขัน
แนวคิดใหม�ของนักวิชาการและนักบริหารคือ ความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพองคTการ โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยT ด�วยแนวคิดว�าการบริหารจะประสบความสําเร็จได� 
คนในองคTการต�องร�วมมือ ร�วมใจ สามัคคี มีจุดมุ�งหมายเดียวกัน การทํางานต�องเป@นทีม (Team) และ
การบริหารต�องจัดเป@นระบบ (System)๘๐ ข้ันตอนการทํางานต�องสัมพันธTกันและที่สําคัญคือการ
พัฒนาความสามารถในการแข�งขันท่ีเหนือกว�าคู�แข�ง เน�นแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธT การจัดการ

                                                   
๗๘รุ�งนภา ยรรยงเกษมสุข (วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย ป�ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒), ทฤษฎี

ปฏิสัมพันธGเชิงสัญลักษณGกับการอธิบายปรากฏการณGสังคมจากมุมมองตัวแสดง, [ออนไลนT], แหล�งท่ีมา: 
http://www.buu.ac.th/ojs/index.php/law/article/view/2572/12/[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
 ๗๙สุภางคT จันทวานิช, ทฤษฎีสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน�า 
๑๑๒. 

๘๐รัชนีวรรณ ตั้งภักดี (คณะศึกษาศาสตรT มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ยุคทฤษฎีการบริหารจัดการ
สมัยใหมP, [ออนไลนT], แหล�งท่ีมา: https://prezi.com/t-uzlmdpgycf/modern-management-approache/ 
[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
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และการคิดอย�างเป@นระบบ การจัดการความรู� และการจัดการเชิงสถานการณT การบริหารเชิง
สถานการณT สามารถใช�ทุกทฤษฎีมาประกอบกับประสบการณT เพื่อทําให�การตัดสินใจดี ท่ีสุด 
โดยเฉพาะในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแข�งขันสูงเช�นป:จจุบัน นับเป@นความท�าทายและโอกาสใน
การใช�การบริหารเชิงสถานการณTในมุมของผู�บริหารท่ีจะพลิกวิกฤติเป@นโอกาสให�ได� เป@นการใช�ความรู�
ความสามารถทั้งศาสตรTและศิลป¤ต�าง ๆ ที่มีอยู�ในตัวผู�นําให�ประจักษTออกมาใช�ได�อย�างเต็มสมรรถภาพ
เพราะสถานการณTแต�ละอย�างแตกต�างกัน ทฤษฎีกับบางสถานการณTก็แตกต�างกัน แล�วแต�ผู�นําแต�ละ
ท�านจะเลือกใช� ดังนั้นการบริหารเชิงสถานการณT น�าจะเป@นการใช�ความรู�ความสามารถทั้งศาสตรTและ
ศิลป¤ 

 เชสเตอรT ไอ เบอรTนารTด (Chester I. Barnard) เป@นนักทฤษฎีสมัยป:จจุบัน โดยศึกษา
วิเคราะหTองคTกรในเชิงระบบและได�รับการยกย�องว�าเป@นบิดาแห�งพฤติกรรมศาสตรT (Behavior 
science) เป@นทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรม เป@นระบบความร�วมมือของมนุษยTในการทํากิจกรรม 
โดยเน�นป:จจัยสําคัญด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร�างแรงจูงใจให�บุคลากรบรรลุเปZาหมายจะ
ทําให�เกิดความร�วมมือจากบุคลากร มุ�งเน�นระบบการสื่อสาร แนวคิดของ Barnard สามารถท่ีจะ
นําไปใช�ได�อย�างเหมาะสม ทั้งในแง�ขององคTกรที่เป@นทางการ (Formal Organization) และไม�เป@นทางการ (Informal 
Organization) องคTกรเป@นโครงสร�างทางสังคม (Social structure) ที่เปลี่ยนแปลงได� ภายในระบบดังกล�าวจะมี
ความเก่ียวพันที่ประสานกันโดยมีเปZาหมายของการตอบสนองความต�องการส�วนบุคคล และเห็นว�า
สมาชิกองคTกร คู�ค�า และลูกค�า ต�างก็เป@นส�วนหน่ึงของสภาพแวดล�อมเป@นท่ีรวมของกายภาพ 
(เก่ียวกับสิ่งไม�มีชีวิต) ชีวภาพ บุคคล และสังคม ซ่ึงมีความสลับซับซ�อน และมีพลวัต การบริหาร
จัดการต�องเป@นไปท้ังระบบ (wholes) มากกว�าเป@นส�วน ๆ (piece by piece) เน�นเรื่องราวทางด�าน
จิตวิทยาองคTกรพฤติกรรมศาสตรT (Behavior science) เห็นว�า คนคือหัวใจของการผลิต เทคโนโลยี 
กฎที่ทํางานหรือมาตรฐาน ไม�ได�เป@นหลักประกันผลงานท่ีดีเสมอไป แต�ผลงานที่ดีจะมาจากการจูงใจ
คนผู�บริหารจึงต�องกําหนดจุดประสงคTและเปZาหมายองคTกร สร�างความม่ันใจให�เกิดแก�สมาชิกใน
องคTกรทุกระดับและอาศัยหลักการสื่อสารทุกรูปแบบให�เกิดผลน�าเชื่อถือเนื่องจากการสื่อสาร 
(Communication) เป@นส�วนสําคัญขององคTกร นอกจากนี้ W.Edwards deming ได�พัฒนาวงจร 
PDCA หรือ Deming Cycle คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ๘๑ ประกอบด�วย P (Plan) คือ ข้ันตอน
การวางแผน เพื่อเลือกป:ญหา ตั้งเปZาหมายการแก�ป:ญหาและวางแผนแก�ป:ญหา D (Do) คือ ข้ันตอน
การดําเนินการแก�ไขป:ญหาตามแนวทางท่ีวางไว� C (Check) คือ ข้ันตอนการตรวจสอบ และ
เปรียบเทียบผล A (Action) คือ การกําหนดเป@นมาตรฐานและปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน แสดงดังแผนภาพท่ี 
๒.๒ 
 
 

 
 
 
 

 

                                                   
๘๑อ�างแล�ว. 
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                      แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงวงจร PDCA (Deming cycle) ๘๒
 

 

 การบริหารจากแนวคิดของ Peter Drucker กูรูด�านบริหาร กล�าวว�า การบริหารเป@น
ศิลปะไม�ใช�วิทยาศาสตรT ต�องอาศัยการบูรณาการของความรู�ทุกสิ่งทุกอย�างเข�าด�วยกัน  ทุกองคTกรมี
ความคล�ายคลึงกันมากกว�าแตกต�างกัน คือ มีหลักการที่เหมือนกัน ต�างกันตรงรายละเอียดการปฏิบัติ 
และทุกองคTกรมีป:ญหาเหมือนกัน คือ เร่ืองของคน การบริหารคือ การนําองคTกรที่มีเปZาประสงคTหลัก
โดยการใช�ความเข�มแข็งและความรู�ของบุคลากร เพื่อเพิ่มผลผลิตท่ีเชื่อว�าองคTกรต�องทบทวนป:จจัย
ด�านสิ่งแวดล�อม พันธกิจและความสามารถหลักอย�างสมํ่าเสมอ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลก
ภายนอกที่จะเกิดข้ึน แก�นปรัชญาเร่ืองการบริหารจัดการของดรักเกอรT เป@นคําถามสําคัญสุด ๕ ข�อ 
คําตอบจะเป@นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะองคTกรจะต�องนําคําตอบไปลงมือปฏิบัติ ข�อคําถามที่ง�าย ๆ แต�
คําถามง�าย ๆ นั้นมักจะตอบได�ยากท่ีสุด องคTกรจําเป@นต�องประเมินผลและตรวจสอบตัวเองอย�าง
เที่ยงตรง ดังนี้ 
 ๑. อะไรคือภารกิจของเรา What is our mission? 
 ๒. ใครคือลูกค�าของเรา Who is our customer? 
 ๓. อะไรคือสิ่งท่ีลูกค�าเราให�คุณค�าความสําคัญ What does the customer value? 
 ๔. อะไรคือผลการดําเนินงานของเรา What are our results? 
 ๕. อะไรคือแผนงานของเรา What is our plan? 

                                                   
๘๒ว ีร ว ิช ญ T  เ ล ิศ ไ ท ย ต ร ะ กูล ,  ปร ัช ญ าว งจ ร  PDCA,  [อ อ น ไ ล น T] ,  แ ห ล �ง ที ่ม า : 

https://business.east.spu.ac.th/admin/waaa_file/A37322PDCA.pdf/ [๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

ปฏิบัติ (พนักงาน) 
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 การจัดการเชิงกลยุทธT เป@นการกําหนดกลยุทธT (strategy formulation) การปฏิบัติตาม
กลยุทธT (strategy implementation) และการประเมินผลกลยุทธT (strategy evaluation)๘๓ โดยมี
การพัฒนากลยุทธTให�มีความสอดคล�องและเหมาะสมกับสถานการณT การจัดการเชิงกลยุทธTจึง
กลายเป@นกลไกสําคัญในการบริหารจัดการยุคใหม�๘๔ ท่ีคํานึงถึงความต�องการและความสําคัญของผู�ที่มี
ส�วนสัมพันธTกับองคTการ (Stakeholders) หลายกลุ�ม๘๕ ได�แก� ลูกค�า ผู�จัดส�งวัตถุดิบ เจ�าของกิจการ 
สังคม ฯลฯ และเป@นการรวมหรือหล�อหลอมหน�าที่ต�าง ๆ ในองคTกรเข�าไว�ด�วยกัน ทําให�เกิดการชี้นํา
องคTกรให�ไปในทิศทางที่ชัดเจนและสอดคล�องกัน การกําหนดภารกิจ วัตถุประสงคTและเปZาหมายของ
กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดการเชิงกลยุทธTและการตัดสินใจเชิงกลยุทธTจะมีผลต�อการ
ดําเนินงานในระยะยาว๘๖ การสร�างกลยุทธTทางการบริหารจําเป@นต�องรู�จุดแข็ง (Strength) จุดอ�อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) หรือ SWOT Analysis หรือ 
เรียกว�า การวิเคราะหTป:จจัยภายในและภายนอกองคTการ ซ่ึงเป@นตัวแบบการวิเคราะหTของ Harvard 
Business School ใช�ในการวิเคราะหTสภาพแวดล�อมภายนอกและสภาพแวดล�อมภายในที่นิยมใช�กัน
มากที่สุด สภาพแวดล�อมภายนอก เป@นการวิเคราะหTโอกาสและอุปสรรค การวิเคราะหTสภาพแวดล�อม
ภายใน เป@นการวิเคราะหTจุดแข็ง และจุดอ�อน การวิเคราะหTป:จจัยภายใน คือ การศึกษาลงลึกเพื่อให�
ทราบว�าองคTการมีจุดอ�อนและจุดแข็งอย�างไร จึงจะสามารถกําหนดกลยุทธTที่เหมาะสมที่สามารถขจัด
จุดอ�อน เพิ่มความแข็งแกร�งให�กับองคTการได� ความสําเร็จในการนํากลยุทธTไปปฏิบัติไม�ได�เกิดจาก 
กลยุทธTท่ีดีหรือเป@นไปโดยอัตโนมัติตามข้ันตอนการดําเนินงาน  ผู�รับผิดชอบในการนํากลยุทธTไปปฏิบัติ
ต�องให�ความสนใจกับป:จจัยหลายประการ เช�น การวางแผนปฏิบัติการ ความสอดคล�อง และสมดุล
ระหว�างสถานการณTกับข้ันตอนการดําเนินงาน ตลอดจนป:จจัยแวดล�อมที่ส�งผลกระทบต�อการ
ดําเนินงานกลยุทธT โดยกุญแจที่สําคัญในการนํากลยุทธTไปปฏิบัติ หรือตัวแบบการนํากลยุทธTไปใช�  
ได�แก� ๑) ตัวแบบ The 7-s Framework เป@นแนวคิดของ Tom Robert Waterman ที่ปรึกษาบริษัท 
McKinsey ๒) Balance  Scorecard – BSC เป@นเครื่องมือในการแปลงกลยุทธTไปสู�การปฏิบัติท่ีเกิด
จากแนวคิดของ Robert Kaplan จากมหาวิทยาลัยฮารTวารTด และ David Norton ท่ีปรึกษาด�านการ
จัดการ 
 แนวคิดการบริหาร ผู�บริหารต�องกําหนดเปZาหมายที่เจาะจงเพื่อให�ทุกคนในองคTกรทํางาน
ด�วยวัตถุประสงคTเดียวกัน ด�วยภาระหน�าที่เดียวกัน คือกําหนดเปZาหมาย วิสัยทัศนT พันธกิจ และ
วัตถุประสงคTอย�างชัดเจน ทําให�ทรัพยากรบุคคลมีความสามารถและทํางานได�อย�างมีประสิทธิผล และ
มีการบริหารผลกระทบและมีความรับผิดชอบต�อสังคม แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม�มี
                                                   

  
๘๓Fred R. David, Strategic Management, 6thed., (NewJersey: Prentice-Hall. Inc., 

1997), p. 5.  
  ๘๔พิบูล ทีปะปาล, การจัดการเชิงกลยุทธG, พิมพTคร้ังท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๑), หน�า ๒๔. 
  ๘๕สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองคGการและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพTมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน�า ๗๕-๗๖.  
  ๘๖พสุ เดชะนินทรT และคณะ, แผนท่ียุทธศาสตรG (Strategy Map), (กรุงเทพมหานคร: ก.พลพิมพT 
(๑๙๙๖), ๒๕๔๘), หน�า ๗-๙. 



๔๙ 
 

องคTประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ ได�แก� ประการแรก การมุ�งเน�นประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ 
(Effectiveness) ประการท่ีสอง การมุ�งเน�นเรื่องคุณภาพ (Quality) หรือความพึงพอใจของ
ผู�รับบริการ (Customer Satisfaction) และประการสุดท�าย การมุ�งเน�นหลักความรับผิดชอบ 
(Accountability) ซ่ึงองคTประกอบน้ีสอดประสานกับสภาพแวดล�อมทางการบริหารท่ีเปลี่ยนแปลงอยู�
ตลอดเวลา ทําให�องคTการต�องปรับตัวตามเพื่อความความเข�มแข็งในการอยู�รอดและมีความสามารถ
เชิงการแข�งขัน หลักการบริหารจัดการสมัยใหม�ท่ีองคTการภาครัฐส�วนใหญ�นําแนวคิดไปใช�หรือ
ประยุกตTใช�อย�างเหมาะสม ได�แก� Re-Engineering, Downsizing, Benchmarking, Reinventing, 
Change Management, Total Quality Management, Good Governances, Balanced Scorecard, 
Swot Analysis, Strategic Management, Knowledge Management, Results Base 
Management, และ Competencies๘๗ 
 ผู�วิจัยจึงสรุปแนวคิดการบริหารได�ว�า ผู�บริหารต�องกําหนดเปZาหมายท่ีเจาะจงเพื่อให�ทุกคน
ในองคTกรทํางานด�วยวัตถุประสงคTเดียวกัน ด�วยภาระหน�าที่เดียวกัน คือกําหนดเปZาหมาย วิสัยทัศนT 
พันธกิจ และวัตถุประสงคTอย�างชัดเจน ทําให�ทรัพยากรบุคคลมีความสามารถและทํางานได�อย�างมี
ประสิทธิผล และมีการบริหารผลกระทบและมีความรับผิดชอบต�อสังคม การบริหารจัดการเป@นการ
ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให�บรรลุเปZาหมาย หรือเพื่อเพิ่มความคาดหวังผลประโยชนTขององคTกร ซ่ึง
ผู�บริหารหรือผู�จัดการจะต�องยึดถือและให�ความสําคัญในการจัดการทรัพยากรในองคTกร พัฒนา
ประสิทธิภาพสมาชิกในองคTกรและจัดวางระบบทํางาน รวมทั้งจัดโครงสร�างการบริหารท่ีเชื่อม
ประสานงานระหว�างกันโดยการบริหารจัดการ จึงเป@นลักษณะการผสมผสานหลักการและทฤษฎีการ
บริหารต�าง ๆ มาใช�ตามเหตุการณTโดยไม�ยึดแนวการบริหารแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะใช�เหตุการณT
เป@นตัวกําหนดว�าจะใช�หลักการบริหารแบบไหนโดยครอบคลุมเร่ืองต�าง ๆ เช�น (๑) การบริหาร
นโยบาย (Policy) (๒) การบริหารอํานาจหน�าที่ (Authority) (๓) การบริหารคุณธรรม (Morality)  
(๔) การบริหารท่ีเก่ียวข�องกับสังคม (Society) (๕) การวางแผน (Planning) (๖) การจัดองคTการ 
(Organizing) (๗) การบริหารทรัพยากรมนุษยT (Staffing) (๘) การอํานวยการ (Directing) (๙) การ
ประสานงาน (Coordinating) (๑๐) การรายงาน (Reporting) และ (๑๑) การงบประมาณ 
(Budgeting) เช�นนี้ เป@นการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ป:จจัยที่มีส�วนสําคัญต�อการบริหาร”  
ที่เรียกว�า แพ็มสT-โพสคอรTบ (PAMS-POSDCoRB) อาจให�ความหมายได�อีกว�า การบริหารหมายถึง 
การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน�วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐที่เก่ียวข�อง
กับ คน สิ่งของ และหน�วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต�าง ๆ เช�น (๑) การบริหารคน (Man) (๒) การ
บริหารเงิน (Money) (๓) การบริหารวัสดุอุปกรณT (Material) (๔) การบริหารงานท่ัวไป 
(Management) (๕) การบริหารการให�บริการประชาชน (Market) (๖) การบริหารคุณธรรม 
(Morality) (๗) การบริหารข�อมูลข�าวสาร (Message) (๘) การบริหารเวลา (Minute) และ (๙) และ
การบริหารการวัดผล (Measurement) เช�นนี้ เป@นการนํา “ป:จจัยท่ีมีส�วนสําคัญต�อการบริหาร”  
ที่เรียกว�า 9M แต�ละตัวมาเป@นแนวทางในการให�ความหมาย 

                                                   
๘๗ธัญวรัตนT อรคําแหง, แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหมPในกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตรG, 

[ออนไลนT], แหล�งท่ีมา: http:// www.gotoknow.org/posts/448412/[๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



๕๐ 
 

 การให�ความหมายท้ัง ๒ ตัวอย�างที่ผ�านมานี้ เป@นการนําหลักวิชาการด�านการบริหารคือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ป:จจัยที่มีส�วนสําคัญต�อการบริหาร” มาใช�เป@นแนวทางหรือกรอบ
แนวคิดในการให�ความหมายซ่ึงน�าจะมีส�วนทําให�การให�ความหมายคําว�าการบริหารเช�นน้ีครอบคลุม
เนื้อหาสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เข�าใจได�ง�าย เป@นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด�วย 
นอกจาก ๒ ตัวอย�างนี้แล�ว ยังอาจนําป:จจัยอ่ืนมาใช�เป@นแนวทางในการให�ความหมายได�อีก เป@นต�นว�า 
3M ซ่ึงประกอบด�วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั่วไป 
(Management) และ ๕ป ซ่ึงประกอบด�วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงานและ
ประชาสัมพันธT  

ตารางที่ ๒.๔ สรุปองคTประกอบ กระบวนการ และทฤษฎีว�าด�วยการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล แนวคิดหลัก 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, (๒๕๔๘, หน�า ๕) 

 
กระบวนการบริหารประกอบด�วย ๓ ข้ันตอนคือ 
การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) 
การดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล 
(Evaluating) มีจุดหมายที่ความเจริญก�าวหน�า
และความม่ันคงเพิ่มข้ึน 

ลูเทอรT กูลิค และ ลินดอลเออรTวิค (อ�างใน วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ, (๒๕๔๕, หน�า ๓๙) 

 

กระบวนการบริหารโพสคอรTบ ประกอบด�วยการ
บริหาร ๗ ประการ ได�แก� 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดองคTกร (Organizing) 
๓. การจัดหาบุคคล (Staffing) 
๔. การอํานวยการ (Directing) 
๕. การประสานงาน (Coordinating) 
๖. การรายงาน (Reporting) 
๗. การงบประมาณ (Budgeting) 

เฮนรี่  ฟาโย (อ�า งใน วิ รัช วิ รัชนิภาวรรณ, 
(๒๕๔๕, หน�า ๓๙) 

 

กระบวนการบริหารโพคซT องคTประกอบการ
บริหารจัดการ ๕ ประการ คือ 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดองคTกร (Organizing) 
๓. การบังคับบัญชา (Commanding) 
๔. การประสานงาน (Coordinating) 
๕. การควบคุม (Controlling) 

 

 



๕๑ 
 

ตารางที่ ๒.๔ สรุปองคTประกอบ กระบวนการ และทฤษฎีว�าด�วยการบริหารจัดการ (ต�อ) 

นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล แนวคิดหลัก 
Harrington Emerson (อ�างใน ศิริวรรณ  เสรี
รัตนT และคณะ, (๒๕๔๕, หน�า ๔๐) 

หลักการและวิธีทํางานให�เกิดประสิทธิภาพของ
องคTการ  
๑. กําหนดจุดมุ�งหมายของงานให�ชัดเจน 
๒. ให�หลักเหตุผลในการพัฒนาขีดความสามารถ 
๓. การรับคําแนะนาํที่ดีในการทํางาน 
๔. มีระเบียบวินัยในการจัดการองคTการ 
๕. ให�ความยุติธรรมเสมอเหมือนกัน 
๖. มีข�อมูลท่ีเช่ือถือได�ทันสมัย สื่อสารรวดเร็ว   

ธัญวรัตนT อรคําแหง, (๒๕๕๙, ออนไลนT) การบริหารจัดการสมัยใหม�มีองคTประกอบท่ี
สําคัญ ๓ ประการ   
๑ .  การ มุ� ง เน�นประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ 
(Effectiveness)  
๒. การมุ�งเน�นเร่ืองคุณภาพ (Quality) หรือความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู� รั บ บ ริ ก า ร  ( Customer 
Satisfaction)  
๓ . ก า ร มุ� ง เ น� น ห ลั ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Accountability)  

รุ�งนภา ยรรยงเกษมสุข, (๒๕๕๙, ออนไลนT) พฤติกรรมมีส�วนสําคัญต�อสังคม มนุษยTสร�าง
ความสัมพันธTผ�านระบบสัญลักษณT 

สุภางคT จันทวานิช, (๒๕๕๒, หน�า ๑๑๒) 
 

การรับรู�บทบาททําให�เราทราบความหมายและ
ความตั้งใจของผู� อ่ืน และสามารถตอบสนองใน
การปฏิสัมพันธTกับผู�อ่ืน 

สมคิด บางโม, (๒๕๔๗, หน�า ๗๑) กระบวนการบริหารจัดการ เป@นหน�าที่ท่ีสําคัญ
ของผู� บ ริ หา รพึ งป ฏิ บัติ เพื่ อบริ หา รจัดกา ร
ทรัพยากรขององคTกร 

รัชนีวรรณ ตั้งภักดี, (๒๕๕๙, ออนไลนT) การบริหารจะประสบความสําเร็จได�  คนใน
องคTการต�องร�วมมือ ร�วมใจ สามัคคี มีจุดมุ�งหมาย
เดียวกัน การทํางานต�องเป@นทีม (Team) และ
การบริหารต�องจัดเป@นระบบ (System) 

 

 



๕๒ 
 

ตารางที่ ๒.๔ สรุปองคTประกอบ กระบวนการ และทฤษฎีว�าด�วยการบริหารจัดการ (ต�อ) 

นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล แนวคิดหลัก 
Chester I. Barnard (อ�างใน ธัญวรัตนT อรคําแหง) 
(๒๕๕๙, หน�า ๕๔) 

คนคือหัวใจของการผลิต เทคโนโลยี กฎท่ีทํางาน
หรือมาตรฐาน ไม�ได�เป@นหลักประกันผลงานที่ดี
เสมอไป แต�ผลงานที่ดีจะมาจากการจูงใจคน
ผู�บริหารจึงต�องกําหนดจุดประสงคTและเปZาหมาย
องคTกร สร�างความม่ันใจให�เกิดแก�สมาชิกใน
องคTกรทุกระดับและอาศัยหลักการสื่อสารทุก
รูปแบบให�เกิดผลน�าเชื่อถือเนื่องจากการสื่อสาร 
(Communication) เป@นส�วนสําคัญขององคTกร 

Peter Drucker (อ�างใน ธัญวรัตนT อรคําแหง) 
(๒๕๕๙, หน�า ๖๗) 

คําถามสําคัญสุด ๕ ข�อ 
๑. อะไรคือภารกิจของเรา  
๒. ใครคือลูกค�าของเรา  
๓. อะไรคือสิ่งที่ลูกค�าเราให�คุณค�าความสําคัญ  
๔. อะไรคือผลการดําเนินงานของเรา  
๕. อะไรคือแผนงานของเรา  
คําตอบจะเป@นสิ่งท่ีมีความสําคัญเพราะองคTกร
จะต�องนําคําตอบไปลงมือปฏิบัติ 

W.Edwards deming (อ�างใน ธัญวรัตนT อร
คําแหง) (๒๕๕๙, หน�า ๖๑) 

วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด�วย  
๑. P (Plan) คือ ข้ันตอนการวางแผน เพื่อเลือก
ป:ญหา ตั้งเปZาหมายการแก�ป:ญหาและวางแผน
แก�ป:ญหา  
๒. D (Do) คือ ข้ันตอนการดําเนินการแก�ไข
ป:ญหาตามแนวทางท่ีวางไว�  
๓. C (Check) คือ ข้ันตอนการตรวจสอบ และ
เปรียบเทียบผล  
๔. A (Action) คือ การกําหนดเป@นมาตรฐานและ
ปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน 

ศิริวรรณ  เสรีรัตนT และคณะ, (๒๕๔๕, หน�า ๒๒) กระบวนการบริหารสามารถแสดงให�เห็นถึงความ
เก่ียวเนื่องกันอย�างมีปฏิสัมพันธTสอดคล�องและ
ต�อเน่ือง 

 

 



๕๓ 
 

ตารางที่ ๒.๔ สรุปองคTประกอบ กระบวนการ และทฤษฎีว�าด�วยการบริหารจัดการ (ต�อ) 

นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล แนวคิดหลัก 
Fred R. David, (1997, p.5) การจัดการเชิงกลยุทธT  เป@นการกําหนดกลยุทธT 

(strategy formulation)   การปฏิบัติตามกล
ยุทธT  ( strategy implementation)   และการ
ประเมินผลกลยุทธT (strategy evaluation) 

 
๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคPานิยม 

 ๒.๔.๑ ความหมายของคPานิยม 

 ในพจนานุกรมทางสังคมศาสตรT ได�แบ�งความหมายของคําว�าค�านิยม๘๘ ออกเป@น  
๓ ความหมาย คือ ๑) ค�านิยมหมายถึง แนวคิดท่ีเก่ียวกับความปรารถนา (desirability) ที่มีอิทธิพล
ต�อพฤติกรรมในการเลือกท่ีจะกระทําในสิ่งที่เราปรารถนา ค�านิยมจะเป@นตัวกระตุ�นความพึงพอใจ 
(impules satisfaction) ท่ีสอดคล�องกับเปZาหมายทางบุคลิกภาพในการจัดระเบียบผลประโยชนTของ
บุคคลและกลุ�มในสังคมที่อาศัยอยู�๘๙  ๒) ค�านิยมหมายถึง สิ่งที่ดีที่มนุษยTสนใจ ๓) ค�านิยมหมายถึง 
เกณฑTหรือมาตรฐาน จะมีเปZาหมายสําหรับใช�ในการวิเคราะหT ลักษณะค�านิยมเป@นแนวทางให�บุคคล
หรือสถาบันสามารถนําไปใช�เป@นแนวทางในการบริหารงานให�บรรลุผลขององคTการ๙๐ คําจํากัดความ
ของค�านิยมว�าคือความรู�สึกนึกคิดในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงท่ีบุคคล กลุ�มบุคคลหรือสังคมยอมรับร�วมกัน 
ยึดถือเป@นเคร่ืองตัดสินใจ และกําหนดการกระทําของตนเอง ยอมรับร�วมกันว�าเป@นสิ่งที่ดีมีคุณค�าควร
แก�การนําไปเป@นกรอบของการดําเนินชีวิตเพื่อประโยชนTสุขของตนเองและส�วนรวม๙๑ ขณะเดียวกัน
คําว�าค�านิยมคือกฎเกณฑTมาตรฐาน หรือคุณค�าที่องคTการน้ันคาดหวัง หรือต�องการให�เป@น มีรากศัพทT
มาจากคําว�า valor ซ่ึงหมายถึง “แรง” ดังนั้น ค�านิยมจึงเป@นเสมือนแหล�งกําเนิดของแรงที่นําเราไปสู�
การปฏิบัติ เป@นสิ่งท่ีหยั่งรากฝ:งลึก ค�านิยมถือเป@นปณิธานขององคTการเพื่อการไปสู�ความสําเร็จและ
เป@นพื้นฐานสําคัญของวัฒนธรรมองคTการซ่ึงทําให�บุคลากรได�มีทิศทางเดียวกัน และเป@นแนวทางใน
การปฏิบัติตน๙๒ แนวคิดที่เก่ียวค�านิยมคือ ทัศนะของคนหรือสังคมท่ีมีต�อสิ่งของ ความคิดและ
                                                   

๘๘Williams, R.M., & Albert, E.M., The Concept of Values, In D.L. Sills (Ed), 
(International encyclopedia of the social sciences, 1985), p. 283. 

๘๙Kluckhohn, C., Values and Value Orientations in the Theory of Action an 
Exploration in Definition and Classification, In P. Talcott & A.S. Edward (Eds.), (Cambridge, 
MA:Harvard, 1951), p. 113. 

๙๐Pepper, S.C., The Sources of Value, (Chicago: Berkeley, 1958), p. 7. 
๙๑สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, วัฒนธรรมและ

คPานิยมใหมPในการทํางานเพ่ือประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพTอาทิตยT, ๒๕๔๕), หน�า ๑๕. 
๙๒ณัฐพงศT  เกศมาริษ, วิสัยทัศนG  พันธกิจ และคPานิยมสําหรับการสร�างองคGการยุคใหมP , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพTเอ็กซเปอรTเน็ท, ๒๕๔๖), หน�า ๓๒. 



๕๔ 
 

เหตุการณTท่ีเก่ียวข�องกับความปรารถนา คุณค�าและความถูกต�องของสังคมนั้น ๆ๙๓ แนวคิดเก่ียวกับ
ค�านิยมของ Rokeach ค�านิยม (Value) เป@นความเชื่อที่มีลักษณะค�อนข�างถาวร รวมถึงการมีความ
เชื่อว�าวิถีปฏิบัติบางอย�างหรือเปZาหมายบางอย�างนั้นเป@นสิ่งที่ตัวเองหรือสังคมเห็นสมควรที่จะยึดถือ
หรือปฏิบัติ ค�านิยมจึงเป@นสิ่งท่ีบุคคลน้ันได�ให�ความสําคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นมีคุณค�าพร�อมท่ีจะ
ปฏิบัติตามความเชื่อน้ัน๙๔ 
 จากความหมายของค�านิยมดังท่ีกล�าวมาข�างต�น สามารถสรุปได�ว�า ค�านิยมหมายถึง วิถี
ของการจัดรูปความประพฤติท่ีมีความหมายต�อบุคคล ความเชื่อพื้นฐานในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งที่บุคคล
หรือกลุ�มบุคคลได�ประเมินค�าแล�วตัดสินใจยึดถือไว�และก�อให�เกิดทัศนคติต�อเรื่องนั้น จนนํามาเป@น
กรอบการดําเนินชีวิตของตนด�วยการแสดงออกพฤติกรรมในทางที่ดี ค�านิยมมีบทบาทสําคัญมากต�อ
การกระทําบุคคล ต�อการตัดสินใจ ต�อการเปลี่ยนทัศนคติ จําเป@นอย�างยิ่งที่นักบริหารจัดการควรจะได�
รู�และเข�าใจ โดยการที่จะนําค�านิยมดังกล�าวมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานและจัดการพฤติกรรม
การทํางานของคนในองคTการด�วยการใช�ค�านิยมเป@นแนวทางพื้นฐานในการขับเคลื่อนองคTการให�สําเร็จ
ลุล�วง จะต�องทําให�เป@นการเปลี่ยนแปลงจากภายในตนเอง จึงจะยั่งยืนและเกิดประโยชนT  

 ๒.๔.๒ องคGประกอบของคPานิยม 

 ค�านิยมประกอบด�วยองคTประกอบของเหตุผลหรือความเข�าใจ (cognitive elements) 
ซ่ึงมึคุณลักษณะของการเลือกหรือกําหนดทิศทาง ซ่ึงค�านิยมเป@นเสมือนเกณฑTการเลือกการกระทําใน
บางอย�างและเม่ือความกระจ�างชัดเจนในสิ่งที่เลือกจนเกิดเป@นกรอบแนวคิดข้ึนอย�างสมบูรณTแล�ว 
ค�านิยมนั้นก็เป@นเกณฑTสําหรับการตัดสินหรือเป@นความชอบ และเป@นทางเลือกโดยจะแสดงบทบาท
เสมือนว�าเป@นตัวสร�างฐานสําหรับการตัดสินใจทางเลือกของพฤติกรรมบางอย�างแทนการกระทําอย�าง
อ่ืนที่ไม�ชอบหรือเป@นไปไม�ได� ค�านิยมจึงเป@นองคTประกอบเชิงประจักษTของพฤติกรรมมนุษยTท่ีเกิดจาก
ประสบการณTและอาจมีผลกระทบจากเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได� เช�น เทคโนโลยี 
เศรษฐศาสตรT องคTกรทางการเมืองและอ่ืน ๆ สําหรับค�านิยมการจัดการมีท่ีมาจากขบวนการหล�อ
หลอมกล�อมเกลาทางสังคม ความรู�จากสถาบันการศึกษา ความรู�จากสื่อ การเรียนรู�จาก
สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกองคTกร รวมทั้งการเรียนรู�จากประสบการณT ซ่ึงสะสมในตัวบุคคล
จนเกิดความเข�าใจและเกิดความเชื่อในแนวคิดหรือหลักการน้ัน ๆ แล�วก�อตัวเป@นค�านิยมการจัดการท่ี
ยึดถือไว�เพื่อนํามาใช�ในการบริหารงานโดยผู�บริหารจะถ�ายทอดความเชื่อและหล�อหลอมค�านิยมในกับ
บุคคลในองคTกร เกิดความเชื่อตามและยอมรับเป@นแบบแผนในการนําไปปฏิบัติซ่ึงค�านิยมจะมี
ความสัมพันธTกับสภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยค�านิยมจะเป@นแรงจูงใจที่ทําให�ทุกคนในองคTกร

                                                   

๙๓สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ, วารสารวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพTกระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๑), หน�า ๑๒. 

๙๔ชญานิศวรT กุลรัตนมณีพร และคณะ, “การเสริมสร�างค�านิยม:การทบทวนองคTความรู�และแนว
ทางการวิจัยด�านค�านิยมไทยในอนาคต”, รายงานการวิจัย, (กรมส�งเสริมวัฒนธรรม : กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๕), 
หน�า ๑๔. 



๕๕ 
 

ผูกพันยึดถือร�วมกัน๙๕ และหากค�านิยมเหล�าน้ันมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมขององคTกรแล�วก็
จะก�อ�ให�เกิดผลงานในระดับสูง๙๖ ค�านิยมจะประกอบไปด�วยคุณลักษณะ ๕ ประการคือ ๑) สามารถท่ี
จะเรียนรู�ได� (Learned) ค�านิยมเป@นสิ่งที่สามารถสร�าง ส�งผ�านหรือถ�ายทอดโดยการเรียนรู� สังเกต 
และจากประสบการณT ๒) มีลักษณะร�วมกัน (Shared) ในแต�ละกลุ�มคน จะเป@นสิ่งท่ีคนในกลุ�มและ
สังคมยอมรับร�วมกัน ๓) สามารถถ�ายทอดและส�งผ�านในแต�ละรุ�นได� (Trans-Generational) ค�านิยม
จะสามารถส่ังสมและส�งต�อไปยังคนรุ�นหลังหรือรุ�นต�อ ๆ ไปได� ๔) มีอิทธิพลต�อการรับรู� (Influence 
Perception)  ค�านิยมจะเป@นเคร่ืองกําหนดและสร�างรูปแบบพฤติกรรมและกําหนดมุมมองและการ
รับรู�ของคน ๕) การปรับตัว (Adaptive) ค�านิยมจะข้ึนอยู�กับบุคคลและความสามารถของคนในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัว                

 ๒.๔.๓ ประเภทของคPานิยม 

 ค�านิยมจะทําให�เกิดความเข�าใจการทํางานของบุคคลในองคTกรนั้น การศึกษาค�านิยมของ
พฤติกรรมในองคTกรตามแนวคิดของ Meglino and Ravlin ได�แบ�งค�านิยมของคนทํางานออกเป@น  
๔ ชนิด คือ ๑) ความสําเร็จ (achievement) คือการทํางานให�ลุล�วงไปด�วยดี โดยยึดหลักว�าแม�เป@นสิ่ง
ที่ยากลําบากในชีวิตก็จะต�องทําให�ได� ๒) การช�วยเหลือและห�วงใยผู�อ่ืน (helping and concern for 
others) คือการให�ความสําคัญต�อผู�อ่ืน และพร�อมท่ีจะให�ความช�วยเหลือผู�อ่ืนอยู�เสมอเม่ือเขาต�องการ 
๓) ความซ่ือสัตยT (honesty) คือการยึดถือ ข�อเท็จจริงและกระทําสิ่งที่รู�สึกว�าถูกต�อง ๔) ความ
ยุติธรรม (fairness) คือการมีความเป@นกลาง และกระทําสิ่งที่ยุติธรรมสําหรับทุกฝSายที่เก่ียวข�อง๙๗ 
ค�านิยมจะมีความแตกต�างกันไปในแต�ละกลุ�ม เช�นกลุ�มผู�บริหาร กลุ�มสมาชิกสหภาพแรงงาน กลุ�ม
กิจกรรม ซ่ึงคนในอาชีพเดียวกันหรือในสายงานใกล�เคียงกันมีแนวโน�มที่จะมีค�านิยมคล�ายกัน และได�
แบ�งประเภทค�านิยมออกเป@น ๒ ประเภทคือ ค�านิยมปลายทาง (terminal values) และค�านิยมท่ีใช�
เป@นเครื่องมือ (instrumental values) โดยท่ีค�านิยมปลายทางหมายถึง เปZาหมายของบุคคลท่ี
ต�องการจะประสบความสําเร็จในระหว�างช�วงเวลาของชีวิต และค�านิยมท่ีใช�เป@นเครื่อง หมายถึง 
วิธีการท่ีจะนําไปสู�ค�านิยมปลายทางของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง๙๘ ค�านิยมทางการบริหารงานของนัก
บริหารภาครัฐและภาคเอกชน ได�แบ�งประเภทค�านิยมทางการบริหารงานออกเป@น ๓ ประเภท๙๙ คือ 
๑) ค�านิยมด�านเปZาหมายขององคTกร (organization goals) ได�แก� การมีผลิตภาพสูง การมีคุณธรรม
สูง ความมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล การมีภาวะผู�นําองคTกร การเจริญเติบโตขององคTกร ความ

                                                   
๙๕Dose, J.J. & Klimoski, R.J., The Diversity of Diversity: Work Values Effects on 

Formative Team Processes, (London: Macmillan, 1999), p. 85. 
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Kendallville, 2002), p. 53. 
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Wiley, 1960), p. 27. 
๙๘Rokeach, M., The Nature of Human Value, (New York: The Free Press, 1973), p. 120. 
๙๙Posner, B. & Warren, S., Public Personnel Management, (New York: McGrow-Hill, 

1996), p. 287. 



๕๖ 
 

มีเสถียรภาพขององคTกร การบริการต�อสาธารณะ การคํานึงถึงคุณภาพ การบริการลูกค�า และการมี
นวัตกรรม ๒) ค�านิยมด�านผู�เก่ียวข�องกับองคTกร (stakeholders) ประกอบด�วย ค�านิยมหลักท่ี
เก่ียวข�องกับลูกค�า ผู�บริหารองคTกร ผู�ใต�บังคับบัญชาหรือลูกจ�าง ผู�ทํางานร�วมกัน ผู�ร�วมงาน และคน
ทั่วไป ๓) ค�านิยมที่เก่ียวข�องกับคุณลักษณะบุคคล (personal traits) ประกอบด�วยค�านิยมหลักท่ี
เก่ียวข�องกับความสามารถ ความทะเยอทะยาน ความมีทักษะ ความร�วมมือ การบรรลุความสําเร็จ 
ความคิดสร�างสรรคT ความจงรักภักดี ความยืดหยุ�น และการแข�งขัน ค�านิยมทางการบริหารงานตาม
แนวคิดน้ี นักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนมีความเห็นตรงกันได�นําไปปฏิบัติเพื่อให�เกิดผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ในเรื่องของการบริการลูกค�า การมีภาวะผู�นํา การมีทักษะ การบรรลุผลสําเร็จ การจงรักภักดี 
การคิดสร�างสรรคTและความสําเร็จ  
 ค�านิยมดังกล�าวน้ีเป@นค�านิยมทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการทํางานของ
บุคคลในองคTกรที่จะก�อให�เกิดผลการปฏิบัติงานในระดับสูง ค�านิยมจะเปลี่ยนแปลงไปข้ึนอยู�กับ
แนวโน�มของยุคสมัย การศึกษาพฤติกรรมของบุคคล กลุ�มบุคคลในสังคมและในองคTกร สามารถนํา
แนวทางมาพัฒนาปรับปรุง และทําให�ม่ันใจว�าองคTกรมีการดําเนินงานท่ีสอดคล�องกับค�านิยมในช�วง
ระยะเวลาน้ัน ๆ 

 ๒.๔.๔ ความสําคัญของคPานิยม 

 ค�านิยมเป@นสิ่งที่สําคัญอย�างมากเนื่องจากว�าค�านิยมท่ีมนุษยTเรามีอยู�นั้น ทําหน�าท่ีมากมาย
หลายอย�างที่เก่ียวกับชีวิตของเรา๑๐๐ ที่สําคัญ คือ 
 ๑. ค�านิยมทําหน�าที่เป@นบรรทัดฐานหรือมาตราฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของเรา 
กล�าวคือ ค�านิยมเป@นตัวกําหนดการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของเราว�า ควรจะทําหรือไม� ควรจะทําใน
สิ่งใด ค�านิยมจะช�วยกําหนดจุดยืนในเร่ืองต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป@นเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ค�านิยมจะช�วยทําหน�าท่ีประเมินการปฏิบัติการต�าง ๆ ทั้งของตัวเราและของผู�อ่ืน 
 ๒. ค�านิยมทําหน�าที่เป@นแบบแผนสําหรับการตัดสินใจ การแก�ไขข�อขัดแย�งต�าง ๆ ในบาง
กรณีบุคคลต�องเผชิญกับสถานการณTบางอย�างที่ขัดแย�งกัน ทําให�เขาต�องเลือกทางใดทางหน่ึง เช�น 
การปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาอย�างเคร�งครัดกับความเป@นตัวเอง การปฏิบัติงานด�วยความ
ซ่ือสัตยTสุจริตแต�ยากจน กับการปฏิบัติงานในทางที่ไม�สุจริตแต�ทําให�รํ่ารวย บุคคลจะเลือกเดินทางไหน
นั้น ค�านิยมหรือระบบค�านิยมท่ีบุคคลมีอยู�จะช�วยกําหนดทางเลือกให�เขา 
 ๓. ค�านิยมทําหน�าที่เป@นแรงจูงใจ หรือผลักดันของบุคคล เช�น บุคคลที่มีค�านิยมชมชอบใน
การมีอายุนาน หรือสุขภาพดี ก็จะมีแรงผลักดันให�อยากออกกําลังกายอยู�สมํ่าเสมอ ตลอดจนมีความ
รอบคอบในการบริโภคอาหาร บุคคลท่ีมีค�านิยมเก่ียวกับวัตถุนิยมสูง ก็มักจะมีความขยันขันแข็งและ
เพียรพยายามในการทํางานเพื่อให�มาซ่ึงเงินทอง๑๐๑ 

                                                   

๑๐๐สมเดช มุงเมือง, ทักษะชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพTสูตรไพศาลบิวเดอรT, ๒๕๕๕), หน�า 
๑๖๗. 

๑๐๑เร่ืองเดียวกัน, หน�า ๑๖๘. 



๕๗ 
 

 ค�านิยมมีความสําคัญสําหรับพฤติกรรมองคTการ เพราะค�านิยมจะมีอิทธิพลต�อทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคล ทําให�บุคคลประพฤติปฏิบัติตามความเชื่อท่ีบุคคลได�ยึดถือไว�นํามาเป@นรูปแบบ
ของการกระทํา ดังน้ัน การศึกษาค�านิยมของบุคคลและกลุ�มบุคคลที่ปฏิบัติงานภายในองคTการ จะทํา
ให�เกิดความเข�าใจการทํางานของบุคคลในองคTการน้ัน เพื่อท่ีจะได�นําความรู�จากพฤติกรรมการทํางาน
ในองคTการมาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให�มีประสิทธิผลต�อองคTการและสอดคล�องกับ
สภาพแวดล�อมใหม� ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งในป:จจุบันและอนาคต ค�านิยมเป@นส�วนหนึ่งของสมรรถนะบุคคลท่ี
เป@นองคTประกอบให�บุคคลทํางานแตกต�างกัน โดยค�านิยมเป@นความเชื่อที่มีอยู�ในตัวบุคคล เป@น
คุณลักษณะบุคคลที่เป@นความมุ�งม่ันหรือเจตนาในการแสดงออกทางพฤติกรรมอันเป@นผลมาจากแรง
ผลักภายในมาสู�การกระทําท่ีนําไปสู�ผลการปฏิบัติงาน โดยที่ทัศนคติและค�านิยมถือว�าเป@นการรับรู�
ตนเองหรือแนวคิดท่ีมีอยู�ในตนเอง (self concept) เช�น ความเชื่อม่ันในตนเอง การมีภาวะผู�นํา  
หากบุคคลใดมีความเชื่ออย�างใดก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมในการกระทําตามความเชื่อนั้น และจาก
แนวคิดท่ีมีอยู�ในตนเองหรือการรับรู�ตนเองน้ีจะผลักดันให�คนพัฒนาความรู� โดยการเรียนรู�ในส่ิงท่ี
ตนเองปรารถนา จนเกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีตนเองชื่นชอบ โดยที่ความรู�และทักษะเป@นสิ่งท่ี
สามารถมองเห็นได�จากภายนอก โดยการกระทําที่แสดงออกมา ซ่ึงจากแนวคิดน้ีถือได�ว�าแรงขับ 
คุณลักษณะ ทัศนคติ ค�านิยมและความรู� เป@นความมุ�งม่ันหรือเจตนาที่อยู�ในตัวบุคคลที่ก�อให�เกิด
คุณลักษณะบุคคล (personal characteristics) ซ่ึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาเป@นทักษะในการ
ทํางานที่ก�อให�เกิดผลการปฏิบัติงาน โดยสิ่งที่อยู�ภายในที่เป@นคุณลักษณะบุคคลนั้นเป@นผลจากความ
มุ�งม่ันและเจตนาหรือค�านิยมที่มีอยู�ในตนเอง ซ่ึงจะมีความแตกต�างกันในแต�ละบุคคล๑๐๒ อันทําให�คน
มีความแตกต�างกันในการทํางาน ซ่ึงความหมายท้ังหมดน้ีเรียกว�า สมรรถนะ (competency) ที่มี
องคTประกอบ ๓ ส�วนคือ  
 ๑)  สมรรถนะที่มีอยู�ภายใน ได�แก� แรงขับ และคุณลักษณะท่ีเป@นองคTประกอบท่ีผลักดัน
ให�คนแสดงพฤติกรรมนั้นจะอยู�ภายในและไม�สามารถมองเห็นได� โดยองคTประกอบเหล�านี้เป@น
บุคลิกภาพที่ค�อนข�างถาวรของแต�ละบุคคลซ่ึงเปล่ียนแปลงได�ยาก และยากท่ีจะพัฒนาให�เกิดข้ึนใน
บุคคล  
 ๒) การรับรู� (self concept) ประกอบด�วย ทัศนคติ ค�านิยม และภาพลักษณTท่ีแต�ละคน
รับรู� โดยองคTประกอบเหล�านี้อาจะปลี่ยนแปลงได�โดยการพัฒนา การอบรม การกล�อมเกลา และการ
ปรับเปลี่ยนประสบการณT  
 ๓) สมรรถนะท่ีอยู�ภายนอก ได�แก� ความรู� และทักษะซ่ึงสามารถพัฒนาได�จากการ
ฝ�กอบรมหรือจากการศึกษา โดยปกติแล�วองคTกรส�วนใหญ�มักเลือกวิธีการพัฒนาโดยการให�ความรู�เพื่อ
พัฒนาคนให�มีทักษะในการทํางาน แต�โดยเนื้อแท�แล�ว การพัฒนาสมรรถนะจะต�องพัฒนามาจาก
สมรรถนะภายใน เพื่อให�บุคคลมีแรงขับ คุณลักษณะและการรับรู�ตนเองที่เกิดข้ึนจากความเชื่อของ
ตนเองโดยธรรมชาติ ซ่ึงจะเป@นแรงผลักดันจากเจตนาภายในของบุคคลให�แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใน
การทํางานท่ีส�งให�เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                                                   
๑๐๒Spencer, S., Competence at Work, (New York: Wiley & Sons, 1993), p. 9. 



๕๘ 
 

 ความสําคัญของการสร�างค�านิยมองคTกรเป@นเรื่องของทุกคน มีการทําอย�างต�อเน่ือง  
แก�นแท�ของค�านิยมคือ การสร�างความตระหนักรักองคTกรที่จะต�องเห็นและให�ความสําคัญร�วมกัน สรุป
ได�ดังนี้ 
 ๑. ทําให�พนักงานมีความรู�สึกเชื่อม่ัน หนึ่งเดียว ม่ันคง และมุ�งสู�เปZาหมายเดียวกัน องคTกร
มีค�านิยมเดียวกัน 
 ๒. ทําให�องคTกรมีจุดยืนที่ชัดเจน สร�างเอกลักษณTและความแตกต�างในมุมมองของ
ประชาชน 
 ๓. ทําให�องคTกรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนานโยบาย แผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ผลิตภัณฑT และวิธีการนําเสนอ ได�อย�างมีแนวทางท่ีชัดเจน 
 ๔. ทําให�องคTกรมีพลังในการสื่อสารสู�สาธารณะมากข้ึน๑๐๓  
 ผู�วิจัยสามารถสรุปได�ว�าค�านิยมเป@นรากฐาน เป@นหลักปรัชญาท่ีจะนําองคTกรไปสู�
ความสําเร็จ ค�านิยมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีควรแสดงออกและปฏิบัติบัติประจําวันแก�บุคคลทั้งหมด 
ค�านิยมจึงเป@นสิ่งที่บุคลากรในองคTกรยอมรับ ยึดถือเป@นแนวทางในการใช�ชีวิตในองคTกร ค�านิยม
จะต�องอาศัยช�วงระยะเวลาหนึ่งในการการสร�าง สั่งสมให�ฝ:งรากลึก ค�านิยมอาจเกิดจากวีรบุรุษของ
องคTกร ความเชื่อ วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณี ความจริงแล�วองคTกรที่ประสบความสําเร็จ
เป@นท่ีเชื่อถือและยอมรับเพราะบุคลากรสามารถแยกแยะ ผสมผสานและรับค�านิยมขององคTกรมาเป@น
แนวปฏิบัติ การจัดระบบกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโดยอาศัยค�านิยมขององคTกรเป@น
เครื่องมือนั้น ผู�บริหารจะต�องเป@นผู�นํา เป@นแบบอย�างที่ดี สร�างอิทธิพลเหนือลูกน�องที่จะทําให�ลูกน�องมี
ความเชื่อ มีค�านิยมและมองเห็นสิ่งต�าง ๆ ตรงกัน ผู�บริหารจะต�องตื่นตัว เต็มใจยอมรับและเร�งพัฒนา
ความเชื่อ ค�านิยมและการมองสอดคล�องไปในทางเดียวกันที่เหมาะสมและถูกต�อง เช�น ความ
ขยันหม่ันเพียร ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยT ความมีระเบียบวินัย โดยเงื่อนไขดังกล�าวของค�านิยม
องคTกรจะมีข้ึนได�และมีประสิทธิภาพ นํามาใช�บริหารเพื่อสร�างความสําเร็จต�องอาศัยระบบการควบคุม 
โดยอาศัยใช�วิธีการสร�างสัญลักษณTและเรื่องราว รวมท้ังการจัดประเพณีและพิธีการ เพื่อปลุกเร�าและ
เอาชนะ และกํากับอารมณTของพนักงานได� เป@นสํา คัญ ศูนยTกลางจะอยู�ที่ตัวผู�นํามากที่สุด  
ที่จะต�องมีทักษะการบริหารที่จําเป@นในสมัยป:จจุบันคือ การสามารถบริหารกระบวนการและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให�สําเร็จผ�านไปได�อย�างราบร่ืน โดยอาศัยผู�นําท่ีจะต�องเป@นกลไกสําคัญในการสื่อสารชักนํา
ให�พนักงานเห็นชัดเก่ียวกับ “วิสัยทัศนT” ขององคTกรแล�วนําไปเป@นกรอบแยกแยะทําเป@นแผนปฏิบัติให�
ถูกต�องตามสภาวะเหตุการณTที่เปลี่ยนแปลงและเป@นไปได�จนสําเร็จ ค�านิยมจึงเป@นแรงผลักดันท่ีเกิด
จากความเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคคลท่ีส�งผลให�เกิดความรู� และทักษะซ่ึงถือว�าเป@นสมรรถนะ
ภายนอกของบุคคลท่ีเอ้ืออํานวยต�อการทํางานให�เกิดประสิทธิผลโดยที่คนจะแสดงพฤติกรรมออกมา
อย�างไรนั้น เป@นผลมาจากค�านิยมที่อยู�ภายในบุคคลน่ันเอง  

 

                                                   
๑๐๓สถาบันพัฒนาองคTกรชุมชน (องคTการมหาชน), “ความสําคัญการสร�างอัตลักษณGและภาพลักษณG

องคGกร”, (การสัมมนาผู�ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาองคTกรชุมชน ประจําป� ๒๕๕๙). 



๕๙ 
 

ตารางที่ ๒.๕ สรุปความหมาย องคTประกอบ ความสําคัญและแนวคิดเก่ียวกับค�านิยม 

นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล แนวคิดหลัก 
Williams, R.M., & Albert, E.M.,  
(1985, p. 283) 

 

ค�านิยม ๓ ความหมาย คือ ๑) ค�านิยมหมายถึง 
แนวคิดท่ีเก่ียวกับความปรารถนา (desirability) 
๒) ค�า นิยมหมายถึง สิ่งที่ดีที่มนุษยTสนใจ ๓) 
ค�านิยมหมายถึง เกณฑTหรือมาตรฐาน จะมี
เปZาหมายสําหรับใช�ในการวิเคราะหT 

Meglino, M.B. & Ravlin, E.C., (1960, p. 27) 
 

ค�านิยมของคนทํางาน ๔ ชนิด  
๑) ความสําเร็จ (achievement) 
๒) การช�วยเหลือและห�วงใยผู�อ่ืน (helping and 
concern for others) 
๓) ความซ่ือสัตยT (honesty) 
๔) ความยุติธรรม (fairness) 

Rokeach, M., (1973, p. 120) ค�านิยมมีความแตกต�างกันตามกลุ�มงาน แบ�ง
ออกเป@น ๒ ประเภทคือ ค�านิยมปลายทาง 
(terminal values) และค�านิยมที่ใช�เป@น
เคร่ืองมือ (instrumental values)  

Kluckhohn, C., (1951, p. 113) 
 

ค� า นิ ย มจะ เป@ น ตั ว ก ร ะตุ� น ค ว า มพึ งพ อ ใ จ 
(impules satisfaction) ท่ีสอดคล�องกับ
เปZาหมายทางบุคลิกภาพในการจัดระเบียบ
ผลประโยชนTของบุคคลและกลุ�มในสังคมที่อาศัย
อยู� 

Pepper, S.C., (1958, p. 7) ลักษณะค�านิยมเป@นแนวทางให�บุคคลหรือสถาบัน
สามารถนําไปใช�เป@นแนวทางในการบริหารงานให�
บรรลุผลขององคTการ 

Posner, B. & Warren, S., (1996, p. 287) ค�านิยมทางการบริหารงาน  
๑ )  ค� า นิ ย ม ด� า น เ ปZ า ห ม า ย ข อ ง อ ง คT ก ร 
(organization goals) 
๒ )  ค� า นิ ย ม ด� า น ผู� เ ก่ี ย ว ข� อ ง กั บ อ ง คT ก ร 
(stakeholders) 
๓) ค�า นิยมท่ีเ ก่ียวข�องกับคุณลักษณะบุคคล 
(personal traits) 

 



๖๐ 
 

ตารางที่ ๒.๕ สรุปความหมาย องคTประกอบ ความสําคัญและแนวคิดเก่ียวกับค�านิยม (ต�อ) 

นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล แนวคิดหลัก 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ, 
(๒๕๕๑) 

 

ค�านิยมคือความรู�สึกนึกคิดในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงท่ี
บุคคล กลุ�มบุคคลหรือสังคมยอมรับร�วมกัน 
ยึดถือเป@นเครื่องตัดสินใจ และกําหนดการกระทํา
ของตนเอง ยอมรับร�วมกันว�าเป@นสิ่งที่ดีมีคุณค�า 
ควรแก�การนําไปเป@นกรอบของการดําเนินชีวิต
เพื่อประโยชนTสุขของตนเองและส�วนรวม 

สมเดช มุงเมือง, (๒๕๕๕, หน�า ๑๖๗) ค�านิยมทําหน�าที่มากมายหลายอย�าง  
๑ .  ค� า นิ ยมทํ าหน� าที่ เ ป@ นบรร ทัดฐานห รือ
มาตราฐานของพฤติกรรมทั้งหลาย 
๒. ค�านิยมทําหน�าที่ เป@นแบบแผนสําหรับการ
ตัดสินใจ การแก�ไขข�อขัดแย�งต�าง ๆ ในบางกรณี
บุคคลต�องเผชิญกับสถานการณTบางอย�าง ท่ี
ขัดแย�งกัน 
๓. ค�านิยมทําหน�าที่เป@นแรงจูงใจ หรือผลักดัน
ของบุคคล 

Dose, J.J. & Klimoski, R.J., (1999, p. 85) ค�านิยมจะมีความสัมพันธTกับสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน โดยค�านิยมจะเป@นแรงจูงใจท่ีทําให�ทุก
คนในองคTกรผูกพันยึดถือร�วมกัน 

DuBrin, A.J., (2002, p. 53) 
 

ค�านิยมที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมของ
องคTกรแล�ว ก็จะก�อ�ให�เกิดผลงานในระดับสูง 

Spencer, S., (1993, p. 9) ค�านิยมถือว�าเป@นการรับรู�ตนเองหรือแนวคิดที่มี
อยู� ในตนเอง (self concept) การแสดง
พฤติกรรมออกมาเป@นทักษะในการทํางานจะมี
ความแตกต�างกันในแต�ละบุคคล การทํางานให�
เกิดประสิทธิผลโดยที่คนจะแสดงพฤติกรรม
ออกมาอย�างไรน้ัน ถือว�าเป@นสมรรถนะท้ังภายใน
และภายนอกของบุคคลที่เอ้ืออํานวยต�อผลจาก
ค�านิยมที่อยู�ภายในบุคคล 

 

 

 



๖๑ 
 

ตารางที่ ๒.๕ สรุปความหมาย องคTประกอบ ความสําคัญและแนวคิดเก่ียวกับค�านิยม (ต�อ) 

นักวิชาการหรือแหลPงข�อมูล แนวคิดหลัก 
สถาบันพัฒนาองคTกรชุมชน (องคTการมหาชน), 
(๒๕๕๙) 

การสร�างค�านิยมองคTกร เป@นเร่ืองของทุกคน มี
การทําอย�างต�อเน่ือง แก�นแท�ของค�านิยม คือ การ
สร�างความตระหนักรักองคTกรที่จะต�องเห็นและให�
ความสําคัญร�วมกัน 

 
๒.๕  การประปานครหลวง: พ้ืนที่ทําการวิจัย 

 การประปานครหลวงเป@นองคTกรที่มุ�งม่ันช�วยเหลือประชาชน เพื่อให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
สําหรับประชาชนที่อยู�อาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงที่ต�องการสินค�าคุณภาพดี ปลอดภัย
และมีปริมาณเพียงพอต�อความต�องการ ในราคาท่ีสามารถจ�ายได�และยุติธรรม รวมท้ังมีบริการท่ี
รวดเร็ว เพราะการประปานครหลวงมีเทคโนโลยีท่ีมีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพ 
อีกท้ังยังมีพนักงานที่ให�บริการอย�างมืออาชีพ อบอุ�นและเข�าถึงง�าย ที่ลูกค�าไว�วางใจ เพื่อให�ทุก ๆ คนมี
ความม่ันใจว�าการประปานครหลวงทํางานอย�างทุ�มเทเพื่อช�วยให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ยุคกPอรPาง๑๐๔ เม่ือ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๗ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล�าเจ�าอยู�หัว
เสด็จมาทรงเปXดกิจการโดยมีชื่อเรียกในคร้ังน้ันว�า การประปากรุงเทพฯ มีกรมสุขาภิบาล กระทรวง
นครบาลเป@นผู�รับผิดชอบดําเนินงาน กิจการประปาได�ก�าวหน�าข้ึนเป@นลําดับ จากท่ีเคยจําหน�วยเฉพาะ
ในเขตพระนคร ได�ขยายการจําหน�ายไปยังฝ:©งธนบุรี โดยวางท�อตามแนวสะพานพุทธยอดฟZาไปยังถนน
ประชาธิปกและสมเด็จเจ�าพระยาต�อมาระหว�างสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ สะพานพุทธยอดฟZาถูกระเบิด
ทําลาย เป@นเหตุให�ท�อประปาที่วางไว�เกิดชํารุดเสียหายไปด�วย ทําให�การจ�ายน้ําย�านฝ:©งธนต�อง
หยุดชะงัก เทศบาลนครธนบุรีจึงได�เร่ิมกิจการประปาของตนเอง โดยขุดเจาะบ�อบาดาลให�บริการ
น้ํา หลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ สิ้นสุดลงเม่ือป� ๒๔๘๙ โรงงานผลิตน้ําสามเสนเป@นโรงกรองน้ําแห�งเดียว
ในขณะนั้น ผลิตนํ้าได�น�อย ไม�เพียงแต�การบริการน้ําประปาที่เกิดสภาพนํ้าไหลอ�อน และไม�ไหลเป@น
บริเวณกว�าง ไฟฟZาก็เช�นกันมีสภาพดับ ๆ เปXด ๆ รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงกิจการ
ไฟฟZา และประปาข้ึน โดยมีหลวงบุรกรรมโกวิท อธิบดีกรมโยธาสมัยนั้นเป@นประธาน และเพื่อ
แก�ป:ญหาน้ําไฟไม�พอใช� จึงได�มีนโยบายให�ระงับการขอติดตั้งไฟฟZาและประปาเป@นการชั่วคราว 
จนกว�าจะมีการปรับปรุงกิจการทั้ง ๒ ชนิดน้ีให�เพียงพอต�อมาได�มีการรวมและโอนกิจการประปาไฟฟZา
ให�เป@นรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลได�ออกพระราชบัญญัติการประปานครหลวง ให�โอนกิจการประปา
กรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การประปาเทศบาลนครธนบุรี และประปาเทศบาล
สมุทรปราการ รวมเป@นกิจการเดียวกัน เรียกว�า การประปานครหลวง๑๐๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 
                                                   

๑๐๔การประปานครหลวง, ศตวรรษสดุดี สายธารีแหPงนครา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทรTพร้ิน
ต้ิงแอนดTพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๗), หน�า ๑๐๐. 

๑๐๕ฝSายสื่อสารองคTกร, รายงานประจําปe ๒๕๕๗ “๑๐๐ ปe สายน้ําแหPงความสุข”, (การประปานคร
หลวง, ๒๕๕๗), หน�า ๔. 



๖๒ 
 

๒๕๑๐ ประธานกรรมการการประปานครหลวง ท�านแรก คือ พล.อ.ประภาศ จารุเสถียร และแต�งตั้ง 
อธิบดีกรมโยธาเทศบาล นายดํารงคT ชลวิจารณT เป@นผู�ว�าการการประปานครหลวง ภาระหน�าที่กําหนด
ไว�โดยมีอํานาจหน�าที่ตาม พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ดังนี้คือ ๑. สํารวจ จัดหาแหล�ง
น้ําดิบ และจัดให�ได�มาซ่ึงนํ้าดิบเพื่อใช�ในการประปา ๒. ผลิต จัดส�ง และจําหน�ายนํ้าประปาในเขต
ท�องท่ี กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเก่ียวกับ
ระบบประปาเอกชนในเขตท�องท่ีดังกล�าว ๓. ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกันหรือเป@นประโยชนTแก�การ
ประปา และคํานึงถึงประโยชนTของรัฐและประชาชน 
 ยุคสร�างตัว๑๐๖ ในป� ๒๕๑๓ การประปานครหลวงได�ว�าจ�างบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา 
แคมป¤เดรสเซอรTแอนดTแมคกี จากสหรัฐอเมริกา จัดทําโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักระยะ
ยาว ๓๐ ป�ข้ึน เป@นคร้ังแรกโดยแบ�งการดําเนินงานออกเป@นช�วง ๆ ช�วงละ ๕ ป� (๒๕๑๗-๒๕๒๒) เพื่อ
เพิ่มกําลังการผลิตและขยายระบบส�งนํ้าให�ไปถึงประชาชนให�มากข้ึน อาทิ ปรับปรุงคลองส�งนํ้า 
ก�อสร�างโรงสูบน้ําดิบใหม�ที่ ตําบลสําแล จังหวัดปทุมธานี ก�อสร�างโรงกรองนํ้าบางเขน ก�อสร�างโรงสูบ
น้ําและถังเก็บน้ํา ๔ มุมเมืองคือ โรงสูบน้ําท�าพระ สวนลุมพินี คลองเตย และพหลโยธิน และวางท�อ
ประธานส�งน้ําควบคู�กันไป และในระหว�างที่รอการก�อสร�างตามโครงการนี้ การประปานครหลวงได�
แก�ป:ญหาการขาดแคลนน้ําด�วยการขุดเจาะบ�อบาดาลจํานวนมากในพื้นท่ีที่ขาดแคลนนํ้า 
 ยุคพัฒนา๑๐๗ หลังจากป� ๒๕๒๙ เป@นต�นมา กิจการประปาสามารถพัฒนาและดําเนินงาน
ก�าวหน�าไปตามโครงการแผนหลักอย�างต�อเนื่อง กิจการได�ผ�านพ�นกับภาวะการขาดทุนมาเป@นมีกําไร
ติดต�อกันทุกป� การขยายกําลังการผลิตและการจ�ายนํ้าที่เป@นไปตามแผนสามารถเพิ่มผู�ใช�นํ้าถึงป�ละ 
๘–๙% ทุกป� ในช�วงเวลานี้ การประปานครหลวงจึงได�ทําการก�อสร�างอาคารสํานักงานใหญ�แห�งใหม�
และย�ายจากสํานักงานแม�นศรีมาอยู�สํานักงานใหญ�บางเขนเม่ือป� ๒๕๓๓ ในขณะเดียวกัน การประปา
นครหลวงได�เร่ิมจัดทําโครงการประปาฝ:©งตะวันตกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อรองรับการใช�นํ้าที่เพิ่มข้ึนของ
ชุมชนทางด�านฝ:©งธนบุรีและนนทบุรี และประการสําคัญเพื่อจัดหาแหล�งน้ําดิบแห�งใหม�สํารองจาก
แม�นํ้าเจ�าพระยาที่มีอยู�เพียงแห�งเดียวและปริมาณนํ้าเร่ิมไม�เพียงพอต�อความต�องการท่ีเพิ่มข้ึน จึงได�
ก�อสร�างโรงกรองน้ํามหาสวัสด์ิ และขุดคลองประปาสายใหม�ข้ึนเพื่อรับน้ําจากแม�นํ้าแม�กลองในจังหวัด
กาญจนบุรี ซ่ึงมีปริมาณน้ํามากและมีคุณภาพดีในระยะแรกได�ขุดคลองประปาสายใหม�ไปถึงแม�นํ้าท�า
จีนและขุดต�อไปยังจังหวัดกาญจนบุรีรวมความยาว ๑๐๖ ก.ม. แล�วเสร็จเม่ือเมษายน ๒๕๔๒ ซ่ึงทําให� 
กปน. มีความม่ันคงในการผลิตนํ้าประปาเพื่อรองรับความต�องการใช�น้ําประปาในอนาคต  
 ยุคมุPงสูPความเปzนเลิศ๑๐๘ ตั้งแต�ป� ๒๕๓๙ ประเทศไทยได�เกิดวิกฤตการณTทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีผลกระทบแพร�กระจายไปเกือบทุกกลุ�มธุรกิจ โดยเฉพาะอย�างยิ่งธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยT การ
โจมตีค�าเงินบาทส�งผลกระทบโดยตรงต�อการประปานครหลวง ทําให�การประปานครหลวงต�องปรับ
แผนและชลอการลงทุนเพื่อให�สอดคล�องกับภาวะการณTที่เแปรเปลี่ยนไปในการบริหารภายในได�มีการ

                                                   

๑๐๖การประปานครหลวง, ศตวรรษสดุดี สายธารีแหPงนครา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทรTพร้ิน
ต้ิงแอนดTพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๗), หน�า ๑๐๒. 

๑๐๗เร่ืองเดียวกัน, หน�า ๑๑๗. 
๑๐๘เร่ืองเดียวกัน, หน�า ๑๓๖. 



๖๓ 
 

รณรงคTให�ประหยัดค�าใช�จ�ายในทุก ๆ ด�าน ปรับเปลี่ยนกลยุทธTการให�บริการประชาชนในเชิงรุกให�มาก
ข้ึน สร�างภาพลักษณTของการให�บริการท่ีประชาชนพึงพอใจในเร่ืองความสะดวก รวดเร็ว ถูกต�อง 
ตรวจสอบได� รวมท้ังสร�างความม่ันใจในคุณภาพน้ําประปาว�ามีคุณภาพได�มาตรฐานสามารถด่ืมได�ทุก
พื้นที่ นอกจากนี้ยังได�เพิ่มศักยภาพของการทํางานในองคTกรให�เป@นที่ยอมรับของสากล ในงานบริการ
ประชาชนที่สํานักงานประปาสาขาต�าง ๆ อีกด�วย  
 การประปานครหลวง ได�พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด�านต�าง ๆ 
อย�างต�อเน่ือง เพื่อขับเคลื่อนองคTกรสู�เปZาหมาย หรือตําแหน�งองคTกร (Positioning) ในระยะยาวท่ี 
กปน. ต�องการก�าวสู�การเป@นองคTกรสมรรถนะสูงในระดับ Best-in-Class ของรัฐวิสาหกิจ และใน
ASEAN ด�วยมาตรฐานในระดับสากล 
 ป� ๒๕๔๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจําหน�ายและการบริการ ยกระดับการจัดหาแหล�งน้ําดิบ 
การผลิตและจัดส�ง ทําการตลาดเชิงรุก และสร�างความพึงพอใจแก�ลูกค�า 
 ป�  ๒๕๕๑ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ การผลิตและจําหน�ายเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ การมุ�งเน�นลูกค�า พนักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ป� ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มุ�งเน�นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ยกระดับ
การให�บริการที่เป@นเลิศแก�ประชาชนด�วยน้ําประปาที่สะอาด ทั่วถึงและเพียงพอ พัฒนาระบบการผลิต
และการส�งนํ้าให�มีมาตรฐานสูงเพื่อสร�างความม่ันคงและยั่งยืน ยกระดับการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม เพื่อให�เตรียมพร�อมและก�าวสู�การได�รับ
การยอมรับในประเทศและระดับแนวหน�าสุดของ  ASEAN 
 เส�นทางในอนาคตของการประปานครหลวงยังคงยึดม่ันในวิสัยทัศนT “เป@นองคTกรชั้นนํา
ด�านการบริหารจัดการท่ีดีสู�ความเป@นเลิศ ท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคม ในระดับแนวหน�าของกลุ�ม
ประเทศอาเซียนที่ให�บริการงานประปา” โดยตั้งเปZาหมายได�รับรางวัลการบริหารสู�ความเป@นเลิศ 
(Thailand Quality Class : TQC) ภายในป� ๒๕๕๙ และยกระดับองคTกรให�ได�รับรางวัลคุณภาพ
แห�งชาติ (Thailand Quality Awards : TQA) ภายในห�วงเวลายุทธศาสตรTการบริหารการประปา
นครหลวง ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภายใต�กรอบยุทธศาสตรTการบริหารการประปานครหลวงฉบับท่ี 
๔ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยังคงมุ�งเน�นสร�างความยั่งยืนขององคTกรระยะยาวต�อเน่ืองจากยุทธศาสตรTการ
บริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภายใต�หลักการ “S-Link for MWA 
Sustainable Growth”๑๐๙ คือสร�างความยั่งยืน (Sustainability) มีทิศทางการเติบโต ม่ันคง 
ยาวนาน ท้ังด�านรายได�และโครงสร�างองคTกร 
 ๑. เสริมความม่ันคง (Stability) พัฒนาระบบผลิต-จ�ายให�มีเสถียรภาพ 
 ๒. สร�างความเพียงพอ (Sufficiency) ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑT/บริการให�เพียงพอ
กับความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล ทั้งด�านปริมาณและคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมและ 

                                                   

๑๐๙ฝSายบริหารความรับผิดชอบต�อสังคม, รายงานการพัฒนาอยPางยั่งยืน ประจําปe ๒๕๕๘ “รักษGน้ํา
รักษGโลก Saving Water Together”, (การประปานครหลวง, ๒๕๕๘), หน�า ๑๐. 



๖๔ 
 

 ๓. ส�งเสริมสุขอนามัยของประชาชนผู�บริโภคน้ําประปา (Sanitary) ยกระดับและรักษา
คุณภาพน้ําผลิต-จ�ายให�เป@นไปตามมาตรฐานสากล 
 สรุปได�ว�า การประปานครหลวงได�มีการพัฒนาการดําเนินงานอย�างต�อเน่ืองเร่ือยมา และ
ได�มีการจัดทํายุทธศาสตรTการบริหารการประปานครหลวง เพื่อเป@นกรอบในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานขององคTกรตั้งแต�ป�งบประมาณ ๒๕๔๘ ถึงป� ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ ได�แก� ยุทธศาสตรTการ
บริหารการประปานครหลวง ฉบับท่ี ๑ (๒๕๔๘ - ๒๕๕๐) ซ่ึงเน�นการให�ความสําคัญต�อการตลาด
ควบคู�กับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคTกรในทุกด�าน ยุทธศาสตรTการบริหารการ
ประปานครหลวง ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) ซ่ีงเน�นการบริหารจัดการด�วยการสร�างมูลค�าเชิง
เศรษฐศาสตรTและการพัฒนาสู�องคTกรแห�งการเรียนรู� รวมถึงการสร�างความประทับใจแก�ผู�ใช�น้ํา และ
ยุทธศาสตรTการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)๑๑๐ ซ่ึงได�วางเปZาหมายใน
การก�าวสู�องคTกรสมรรถนะสูงในระดับ Best in Class ของภาครัฐวิสาหกิจของไทย และการก�าวเป@น
ผู�นําในภูมิภาคอาเซียน และในป�งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  การประปานครหลวงได�จัดทํา
ยุทธศาสตรTการบริหารการประปานครหลวง ฉบับท่ี ๔ เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนอย�าง
ต�อเนื่อง โดยวางเปZาหมายการเป@นองคTกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 
ที่ได�รับการยอมรับในระดับสากล ภายในกรอบระยะเวลาตามแผนยุทธศาสตรT หรือภายในป� พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยคํานึงถึงการส�งมอบน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ดังแสดงในแผนภาพท่ี 
๒.๓ 
 
 
 
 

                                                   

๑๑๐เร่ืองเดียวกัน, หน�า ๑๔. 



 

 
 แผนภาพที่ ๒.๓ 
 
 ท้ังนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคTในการเป@นองคTกรสมรรถนะสูง
ประปานครหลวงได�กําหนดเปZาหมายในการยกระดับการให�บริการงานประปาสมรรถนะสูงโดย
ควบคุมคุณภาพนํ้าให�ได�มาตรฐานน้ํา
สูญเสียให�เทียบเท�ากับองคTกรประปาในระดับสากล
และความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ
รางวัลการบริหารสู�ความเป@นเลิศ
 ผู�บริหารเป@นผู�ท่ีมีบทบาทสํา
กปน. เป@นองคTกรที่ได�รับการยอมรับด�า
(Corporate Governance) 
สิ่งแวดล�อม สามารถตอบสนองความคาดหวังของกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล อีกทั้ง
ที่มีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประเทศ และเพื่อให�ภาพความสํา
ภายในองคTกรจะต�องร�วมใจเพื่อขับเคลื่อนองคTกรไปสู�เปZาหมายที่
ผู�บริหารในองคTกรทุกระดับ และยึดม่ัน

                                                  

๑๑๑ฝSายสื่อสารองคTกร
๑๑๒เร่ืองเดียวกัน, หน�า 

ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
การผลิตและจําหน�ายนํ้าดืม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การมมุ�งเน�นลูกค�า 

พนักงานและเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจําหน�ายและบริการ 
ยกระดับการจัดหาแหล�งนํ้าดบิ  

การผลิต และจัดส�ง ทําการตลาดเชิงรุก  
สร�างความพึงพอใจแก�ลกูค�า 

ปรับปรุงการจําหน�าย 
นํ้าประปา และสร�างมาตรฐาน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และจัดส�งนํ้าประปา 

จัดหาแหล�งนํ้าดิบและ 
ปรับปรุงการผลิตและจัดส�ง

นํ้าประปา 

 

  เส�นทางการจัดทํายุทธศาสตรTการบริหารการประปานครหลวง

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคTในการเป@นองคTกรสมรรถนะสูง (HPO) อย�างเป@นรูปธรรม
หนดเปZาหมายในการยกระดับการให�บริการงานประปาสมรรถนะสูงโดย

ให�ได�มาตรฐานนํ้าดื่มตามเกณฑTขององคTการอนามัยโลก การควบคุมอัตราน้ํา
สูญเสียให�เทียบเท�ากับองคTกรประปาในระดับสากล การสร�างธรรมาภิบาลตามเกณฑTประเมินคุณธรรม

เนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ตลอดจนการเข�ารับการประเมินตามเกณฑT
เลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ๑๑๒ 

ผู�บริหารเป@นผู�ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนองคTกร เพื่อมุ�งสู�วิสัยทัศนTท่ีกํา
เป@นองคTกรท่ีได�รับการยอมรับด�านการบริหารจัดการด�วยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance) มีความโปร�งใส บริหารงานด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและ
สิ่งแวดล�อม สามารถตอบสนองความคาดหวังของกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล อีกทั้ง

คัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป@นกําลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ
ของประเทศ และเพื่อให�ภาพความสําเร็จดังกล�าวบังเกิดข้ึนอย�างเป@นรูปธรรม ผู�ปฏิบัติงานทุกคน
ภายในองคTกรจะต�องร�วมใจเพื่อขับเคลื่อนองคTกรไปสู�เปZาหมายที่กําหนดร�วมกันภายใต�การกํา

และยึดม่ันในมาตรฐานค�านิยมองคTกรที่ตั้งไว�ร�วมกัน ผู�บริหารระดับสูงเป@น

           

ฝSายสื่อสารองคTกร, รายงานประจําปe ๒๕๕๙, (การประปานครหลวง, ๒๕๕๙), หน�า 
หน�า ๔๕. 

ส�งมอบนํ้าประปาปลอดภัย 
และพัฒนากระบวนการทํางานตาม

มาตรฐานสากล 

ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ 
การผลิตและจําหน�ายน้ําดืม่เพ่ือเพิม่
ประสิทธิภาพ การมมุ�งเน�นลูกค�า  

พนักงานและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มุ�งเน�นการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพ่ือเตรียมพร�อมและ
ก�าวสู�การได�รับการยอมรับในประเทศ 
และระดับแนวหน�าสุดของ ASEAN 

ก�าวสู�การเป�นองค�กรสมรรถนะสูง 
ที่ได�รับการยอมรับในระดับสากล

(Thailand Quality Class : 

 

๖๕ 

 

เส�นทางการจัดทํายุทธศาสตรTการบริหารการประปานครหลวง๑๑๑ 

อย�างเป@นรูปธรรม การ
หนดเปZาหมายในการยกระดับการให�บริการงานประปาสมรรถนะสูงโดย

การควบคุมอัตราน้ํา
การสร�างธรรมาภิบาลตามเกณฑTประเมินคุณธรรม

ตลอดจนการเข�ารับการประเมินตามเกณฑT

กร เพื่อมุ�งสู�วิสัยทัศนTที่กําหนด ทําให� 
กับดูแลกิจการที่ดี 

บริหารงานด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและ 
สิ่งแวดล�อม สามารถตอบสนองความคาดหวังของกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างสมดุล อีกท้ังเป@นองคTกร

ลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บังเกิดข้ึนอย�างเป@นรูปธรรม ผู�ปฏิบัติงานทุกคน

ภายใต�การกํากับของ
ผู�บริหารระดับสูงเป@น

หน�า ๔๓. 

มุ�งเน�นการยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการเพ่ือเตรียมพร�อมและ 

 

ก�าวสู�การเป�นองค�กรสมรรถนะสูง (HPO) 
ที่ได�รับการยอมรับในระดับสากล 

(Thailand Quality Class : TQC) 



๖๖ 
 

ต�นแบบ (Role Model) ในการปฏิบัติตน ท้ังตามกฎหมาย จริยธรรม และค�านิยมของ กปน. เพื่อให�
เป@นมาตรฐานเดียวกัน อันจะนําไปสู�การสร�างบรรทัดฐานในการปฏิบัติตนของผู�ปฏิบัติงานภายใน
องคTกรในทิศทางเดียวกัน ก�อเกิดเป@นวัฒนธรรมองคTกรท่ีเสริมสร�างความม่ันคงและยั่งยืนของ กปน. 
สืบไป๑๑๓ 
 ตามข�อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๓๓ ว�าด�วยประมวลจริยธรรมของผู�ว�าการ และพนักงาน 
กปน. ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป@นค�านิยมหลักท่ี
ผู�บริหารต�องปฏิบัติ ๙ ประการ  
 ๑. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตยT สุจริตและรับผิดชอบ  
 ๓. การยึดถือประโยชนTของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชนTส�วนตน และไม�มีผลประโยชนT
ทับซ�อน  
 ๔. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป@นธรรมและถูกกฎหมาย  
 ๕. การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ  
 ๖. การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบครันถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง  
 ๗. การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได�  
 ๘. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยTทรงเป@นประมุข  
 ๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคTกร๑๑๔ 
 ตามระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๒๗ ว�าด�วยมาตรฐานจริยธรรมของผู�ว�าการและพนักงาน 
กปน. ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 ๑. ต�องยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกต�องและเป@นธรรม  
 ๒. ต�องมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบต�อหน�าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน�าที่ ด�วยความ
รวดเร็ว โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได�  
 ๓. ต�องแยกเร่ืองส�วนตัวออกจากตําแหน�งหน�าท่ี และยึดถือประโยชนTส�วนรวมของ
ประเทศชาติ กปน. และประชาชน เหนือกว�าประโยชนTส�วนตน  
 ๔. ต�องละเว�นจากการแสวงหาประโยชนTที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน�งหน�าท่ี และไม�กระทํา
การอันเป@นการขัดกันระหว�างประโยชนTส�วนตนและประโยชนTส�วนรวม  
 ๕. ต�องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย�างตรงไปตรงมา  
 ๖. ต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเท่ียงธรรม เป@นกลางทางการเมือง ให�บริการแก�ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม�เลือกปฏิบัติโดยไม�เป@นธรรม  
 ๗. ต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการอย�างเคร�งครัดและ
รวดเร็ว ไม�ถ�วงเวลาให�เนิ่นช�า และใช�ข�อมูลข�าวสารที่ได�มาจากการดําเนินงานเพื่อการในหน�าท่ี และให�
ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง ทันการณT และไม�บิดเบือน ข�อเท็จจริง  

                                                   

๑๑๓เร่ืองเดียวกัน, หน�า ๑๑. 
๑๑๔การประปานครหลวง, คูPมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของการประปานครหลวง, (การประปานคร

หลวง, ๒๕๖๐), หน�า ๗๑. 



๖๗ 
 

 ๘. ต�องมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห�งวิชาชีพโดยเคร�งครัด  
 ๙. ต�องยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยTทรงเป@นประมุข 
 ๑๐. ต�องเป@นแบบอย�างท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณTของ กปน. 
โดยรวม  
 ๑๑. ในการควบคุมและคุ�มครองพนักงานให�ผู�ว�าการและรองผู�ว�าการมีอํานาจหน�าที่ ดังนี้  
  ๑๑.๑ ควบคุม กํากับ ส�งเสริม และให�คําแนะนําในการใช�บังคับตามมาตรฐาน
จริยธรรม  
  ๑๑.๒ สอดส�องดูแลให�มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมในสายงาน ในกรณีที่มีข�อ
สงสัย หรือมีข�อร�องเรียนว�ามีการฝSาฝ¡นจริยธรรม  
  ๑๑.๓ ส�งเรื่องให�ผู�ว�าการพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว�าเร่ืองนั้นเป@นเร่ืองสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว�างหลายหน�วยงาน และยังไม�มีคําวินิจฉัยของหน�วยงานที่เก่ียวข�อง  
  ๑๑.๔ คุ�มครองและประกันความเป@นอิสระและเที่ยงธรรมของผู�บริหารในสายงาน 
  ๑๑.๕ คุ�มครองพนักงานซ่ึงปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนี้อย�างตรงไปตรงมา มิให�
ผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจโดยไม�เป@นธรรมต�อพนักงานผู�น้ัน  
 ๑๒. ผู�บริหารตั้งแต�ระดับหัวหน�าส�วนข้ึนไปมีหน�าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมน้ี และ 
ประพฤติตนให�เป@นแบบอย�างที่ดีแก�ผู�อยู�ใต�บังคับบัญชา ควบคุมให�ผู�อยู�ใต�บังคับบัญชา ปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมน้ี สนับสนุนส�งเสริมผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตยT มีผลงานและความรู�
ความสามารถ และปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมนี้๑๑๕ 
 การประปานครหลวงได�มีการทบทวนวิสัยทัศนT พันธกิจ ค�านิยม ขององคTกรเพื่อเป@นทิศ
ทางการกําหนดยุทธศาสตรTการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔ ในช�วงป�งบประมาณ ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔  โดยมีความสอดคล�องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และแนวนโยบายผู�ถือหุ�น
ภาครัฐ ดังนี้ 
 วิสัยทัศนT  
 “เป@นองคTกรสมรรถนะสูงท่ีให�บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได�มาตรฐานในระดับ
สากล” 

 พันธกิจ 
 ๑) สร�างการเติบโตและความยั่งยืนขององคTกร 
 ๒) ดําเนินการตามแผนนํ้าประปาปลอดภัยขององคTการอนามัยโลก ด�วยการพัฒนาระบบ
น้ําดิบ – ผลิต – จ�ายให�มีเสถียรภาพ 
 ๓) พัฒนางานประปาอย�างมืออาชีพให�ตอบสนองต�อความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 ๔) ส�งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให�ประชาชนได�มีนํ้าประปาใช�ถ�วนหน�าทั่วไทย 
 
 
 
                                                   

๑๑๕เร่ืองเดียวกัน, หน�า ๗๕-๗๘. 



๖๘ 
 

 ค�านิยม กปน. QWATER 
 “มุ�งม่ัน พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด�วยความโปร�งใส ใส�ใจคุณภาพ” ๑๑๖ 
 มุ�งม่ัน W : Willingness ตั้งใจและทํางานอย�างเต็มที่ด�วยความเต็มใจ เสียสละเพื่อองคTกร 
มีจุดหมายท่ีแน�นอน แจ�มชัด ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต�อง ปกปZองชื่อเสียงขององคTกรและเพื่อนร�วมงาน   
 แนวทางปฏิบัติ   
 ๑. มีจิตสํานึกในการทําความดี เอาใจใส�ในงานที่ตนรับผิดชอบอย�างเต็มที่และเต็มใจ 
เพื่อให�ได�ผลงานตรงตามเปZาหมายและมาตรฐานท่ีกําหนดไว� พร�อมท่ีจะเสียสละเพื่อองคTกร  
มุ�งประโยชนTขององคTกรเป@นสําคัญ  
 ๒. กําหนดจุดมุ�งหมายท่ีชัดเจนและแน�นอน แสวงหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพื่อมุ�งไปสู�
จุดมุ�งหมายนั้น ๆ   
 ๓. ปกปZองชื่อเสียงและภาพลักษณTองคTกร ตลอดจนไม�กล�าวถึงเพื่อนร�วมงานในแง�ร�าย 
 ๔. ยืนหยัดในการทําสิ่งท่ีถูกต�อง โดยไม�ย�อท�อต�อป:ญหาและอุปสรรค 
 พัฒนาตน A : Achievement ความกระตือรือร�นท่ีจะพัฒนาตนเอง ให�มีความรู�
ความสามารถท่ีจะทํางานท่ีตนรับผิดชอบให�สําเร็จ เสริมสร�างทักษะความรู�ให�รอบคอบ คิดเชิงบูรณา
การและสร�างสรรคT ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต�าง ความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต�อผลการ
ปฏิบัติงาน 
 แนวทางปฏิบัติ   
 ๑. มีความพร�อมในการเปXดรับการเรียนรู�เพื่อเสริมสร�างทักษะ ความรู�ที่จําเป@นในการ
ปฏิบัติงาน และเป@นประโยชนTต�อองคTกร   
 ๒. พัฒนารูปแบบความคิด เป@นแนวคิดเชิงบูรณาการและเป@นระบบ  
 ๓. สร�างสรรคTผลงาน พัฒนาวิธีการทํางานให�เป@นไปในเชิงรุก พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง  
พัฒนาตนด�านการแสดงออกถึงความคิดเห็นที่สร�างสรรคTเป@นประโยชนTต�อการปฏิบัติงาน 
 ๔. ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต�าง มีการแลกเปลี่ยน ถ�ายทอดประสบการณTความรู�กับ
ผู�อ่ืน ท้ังผู�บังคับบัญชา เพื่อนร�วมงาน ผู�ใต�บังคับบัญชา และบุคคลภายนอก 
 ๕. ตั้งใจปฏิบัติงานด�วยความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติงาน 
 พัฒนางาน T : Team กําหนดเปZาหมายและวิธีการทํางานอย�างเป@นระบบ มีการทบทวน
และปรับปรุงคุณภาพการทํางานอย�างต�อเนื่องเพื่อให�เกิดประสิทธิผล ผนึกกําลัง สร�างสรรคTสิ่งใหม� 
บริหารจัดการความเสี่ยง ปรับปรุงกลยุทธTอย�างต�อเนื่อง มุ�งเน�นประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการทํางานให�มีคุณภาพเทียบเท�าสากล 
 แนวทางปฏิบัติ   
 ๑. กําหนดเปZาหมายและวิธีการทํางานอย�างเป@นระบบ 
 ๒. สร�างการทํางานให�เป@นลักษณะร�วมแรงร�วมใจ ผนึกกําลังในการสร�างสรรคTสิ่งท่ีเป@น
ประโยชนTต�อองคTกร   

 ๓. บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให�การดําเนินงานขององคTกรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
                                                   

๑๑๖ฝSายสื่อสารองคTกร, รายงานประจําปe ๒๕๕๙, (การประปานครหลวง, ๒๕๕๙), หน�า ๗. 
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 ๔. พัฒนาและปรับปรุงงานอย�างต�อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานให�มีคุณภาพ
เทียบเท�าสากล   
 ๕. ปรับปรุงกลยุทธTเพื่อให�สามารถตอบสนองและทันต�อการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะมี
ผลกระทบต�อการดําเนินงานขององคTกร 
 บริการสังคม E : Excellent มุ�งม่ันและเต็มใจให�บริการลูกค�าอย�างรับผิดชอบ ชัดเจน 
รวดเร็ว ทั่วถึงและเท�าเทียมกันในทุกระดับ ทุกพื้นที่ มีจิตอาสารับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 
 แนวทางปฏิบัติ   
 ๑. เสริมสร�างจิตใจบริการ (Service Mind) ให�เกิดในบุคลากร 
 ๒. มุ�งม่ันและเต็มใจให�บริการลูกค�าอย�างรับผิดชอบ สามารถตอบสนองความต�องการและ
ความคาดหวังให�กับผู�รับบริการได�อย�างชัดเจน รวดเร็ว ทั่วถึงและเท�าเทียมในทุกกลุ�ม ทุกพื้นท่ี   
 ๓. เสริมสร�างการมีจิตอาสา มีความตระหนักด�านความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคม   
 ๔. ใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและมีผลต�อ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม 
 ด�วยความโปร�งใส R : Respect to Transparency มีคุณธรรมในการทํางานในตําแหน�ง
หน�าที่ของตนเอง ซ่ือสัตยTสุจริต และจริงใจ พร�อมเปXดเผยข�อมูลที่เป@นประโยชนTต�อสาธารณะอย�าง
ตรงไปตรงมาไม�มีปกปXด 
 แนวทางปฏิบัติ   
 ๑. มีคุณธรรมในการปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตยTสุจริต และจริงใจ 
 ๒. เปXดเผยข�อมูลที่เป@นประโยชนTต�อสาธารณะอย�างตรงไปตรงมา ไม�ปกปXด 
 ๓. จัดวางระบบงาน กระบวนการทํางานของหน�วยงาน ให�มีความโปร�งใส ตรวจสอบได�
เป@นท่ียอมรับของทุกฝSายที่เก่ียวข�อง 
 ใส�ใจคุณภาพ Q : Quality เอาใจใส�ในทุกข้ันตอนการทํางานด�วยความต้ังใจและ
รับผิดชอบ เพื่อส�งมอบผลงาน ท่ีมีคุณภาพให�ผู�รับบริการ และส�งมอบน้ําประปาและบริการที่มี
คุณภาพในระดับสากลให�กับผู�ใช�น้ํา ตามแผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) 
 แนวทางปฏิบัติ   
 ๑. เอาใจใส�ในทุกข้ันตอนการทํางานด�วยความตั้งใจและรับผิดชอบ 
 ๒. กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีให�เป@นมาตรฐาน เพื่อให�ม่ันใจในคุณภาพนํ้าประปาและบริการ
ก�อนการส�งมอบ   
 ๓. ให�ความสําคัญกับการดําเนินงานตามแผนนํ้าประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) 
เพื่อส�งมอบผลิตภัณฑTและบริการท่ีมีคุณค�าให�แก�ผู�ใช�นํ้า 

พื้นท่ีทําการวิจัยคือ การประปานครหลวง พื้นที่ให�บริการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ 
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๒.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�อง 

 ในการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข�องกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการ
องคTกรหรือหน�วยงานต�าง ๆ นั้น ได�มีผู�สนใจทําวิจัยเก่ียวกับเรื่องนี้เป@นจํานวนมาก ซ่ึงแต�ละท�านก็ได�
ศึกษาท่ีใกล�เคียงกัน ผู�ศึกษาวิจัยขอนําเสนอในรายละเอียดดังต�อไปน้ี 

 ๒.๖.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับหลักพุทธธรรม 

  ผู�วิจัยได�ทําการรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข�องกับหลักพุทธธรรมในการนําไปประยุกตTใช�ใน
การบริหารจัดการ ในการนํามาบริหารคน บริหารตน และบริหารการทํางาน ให�อยู�ร�วมกันได�อย�างมี
ความสุข ดังนี้ 
 จตุพล ดวงจิตร และประยูร สุยะใจ ได�วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธ
ในการส�งเสริมการขับเคล่ือนองคTกรชุมชนในลุ�มนํ้าแม�กลองตอนล�าง” ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุป
ได�ว�า จากการบูรณาการใช�หลักการบริหารเชิงพุทธช�วยในการขับเคลื่อนองคTกรชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนอย�างยั่งยืนได� และในขณะเดียวกันยังเป@นการส�งเสริมหรือเปXดโอกาสให�ประชาชนในชุมชนเข�า
ไปมีบทบาทในการแก�ไขป:ญหา หรือพัฒนาชุมชนของตนเองได�อย�างเป@นรูปธรรม ซ่ึงเป@นไปตาม
หลักการของการพัฒนาชุมชนที่ว�า “การแก�ไขป:ญหาชุมชน ต�องเร่ิมจากคนในชุมชนและความ
ไว�วางใจของคนในชุมชน” จึงจะเป@นการแก�ไขได�อย�างถูกจุด ในการบริหารจัดการเชิงพุทธนํามาซ่ึงการ
ส�งเสริมให�ประชาชนเข�าไปมีส�วนร�วมในการจัดการท�องถ่ินตนเอง ทําให�ประชาชนตระหนัก รักและ
หวงแหนชุมชนของตน ซ่ึงส�งผลให�นําไปสู�การบริหารจัดการชุมชนเกิดความยั่งยืน๑๑๗ 
 ยุวดี ร่ืนภาค ได�วิจัยเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในองคTกร
สมัยใหม�กับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา”๑๑๘ โดยมีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลในองคTกรตามแนวคิดสมัยใหม�กับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว�า แนวคิดการ
บริหารงานบุคคลในองคTกรสมัยใหม�ตั้งอยู�บนพื้นฐานการนําศักยภาพของบุคคลออกมาใช�ให�เต็มที่ เพื่อ
การเพิ่มมูลค�าและการแข�งขันให�กับองคTกร ส�วนองคTกรทางพระพุทธศาสนาตั้งอยู�บนพื้นฐานของการ
ดูแล รักษา ปกครองบุคคล เพื่อให�สะดวกในการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา แนวคิดการบริหารงาน
บุคคลขององคTกรสมัยใหม�มีประเด็นท่ีเหมือนกันกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ได�แก� การบริหารงาน
บุคคลเป@นกระบวนการ บุคคลจึงเป@นป:จจัยหลักท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดจะทําให�วัตถุประสงคTขององคTกร
บรรลุผล โดยใช�ระบบบริหารงานบุคคลเป@นกลไกขับเคลื่อน มีการสรรหาและคัดเลือก พร�อมกับต�อง
พัฒนาบุคคลทุกระดับในรูปแบบขององคTกร ด�านระบบการบริหารงานบุคคล องคTกรสมัยใหม� ใช�
ระบบอุปถัมภTกับระบบคุณธรรม แต�องคTกรทางพระพุทธศาสนาใช�ระบบวินัยและระบบธรรม ด�านการ

                                                   
๑๑๗จตุพล ดวงจิตร และประยูร สุยะใจ, “การบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธในการส�งเสริมการ

ขับเคลื่อนองคTกรชุมชนในลุ�มนํ้าแม�กลองตอนล�าง”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน�า ๖๘. 

๑๑๘ยุวดี ร่ืนภาค, “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในองคTกรสมัยใหม�กับแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธGรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณT, ๒๕๕๖). 
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ลงโทษทางวินัย องคTกรสมัยใหม�เป@นคําสั่งของผู�บังคับบัญชาโดยตรง แต�องคTกรทางพระพุทธศาสนา
ลงโทษโดยพระธรรมวินัยอัตโนมัติเม่ือทําผิด 
 พระมหาสุพจนG สุเมโธ (พานทอง) ได�วิจัยเร่ือง “พรหมวิหาร ๔ แนวคิดเชิงบูรณาการใน
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา”๑๑๙ สรุปได�ดังนี้ การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาจะบรรลุผล
สําเร็จตามเปZาหมายและนโยบายของสถานศึกษาจะข้ึนอยู�กับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู�ให�เกิด
ประโยชนT และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต�องคํานึงถึงหลักในการบริหารงานบุคคล มีความรู�ความเข�าใจ
เป@นอย�างดีในหลักการและขอบข�ายในการบริหารงาน ซ่ึงต�องเก่ียวข�องกับบุคลากรโดยตรง ต้ังแต�การ
วางแผนอัตรากําลัง มีการกําหนดตําแหน�ง สรรหาและบรรจุแต�งตั้ง เสริมสร�างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ รักษาระเบียบวินัยข�าราชการและการออกจากราชการต�องมีระบบบริหารจัดการงาน
บุคคลท่ีดี เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคลด�วยการนําหลักพรหม
วิหาร ๔ มาบูรณาการ จะทําให�กระบวนการบริหารงานบุคลากรเป@นไปตามเปZาหมาย บุคลากรเกิด
การร�วมแรงร�วมใจกันในการปฏิบัติงาน ส�งผลให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานใน
สถานศึกษา สามารถร�วมกันพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาให�ได�มาตรฐาน 
 ศิริศักดิ์ นันดี ได�วิจัยเร่ือง “การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTตามทฤษฎีตะวันตก
กับหลักการทางพระพุทธศาสนา”๑๒๐ ผลการวิจัยพบว�าการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTตามทฤษฎี
ตะวันตก เป@นกระบวนการท่ีผู�บริหารมุ�งเน�นเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTภายในองคTการจาก
การผสมผสานแนวคิดทฤษฎี ๓ ด�าน ได�แก� ทฤษฎีเศรษฐศาสตรT ทฤษฎีระบบ และทฤษฎีจิตวิทยา มี
วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTโดยการฝ�กอบรม การศึกษาและการพัฒนา ส�วนหลักการทาง
พระพุทธศาสนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยT ประกอบด�วย บทบาท กระบวนการ รูปแบบ และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยTตามหลักไตรสิกขา ด�วย ศีล สมาธิ และป:ญญา มีขอบเขตครอบคลุม มรรคมี
องคT ๘ โดยมีผลสัมฤทธิ์หรือตัวชี้วัดคือ ภาวนา ๔ 
 พิพัฒนG ยอดพฤติการณG ได�วิจัยเร่ือง “การใช�การสร�างตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหTเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตรT”๑๒๑  การวิจัยน้ี ต�องการศึกษาวิเคราะหTเปรียบเทียบ
ความสัมพันธTระหว�างพุทธเศรษฐศาสตรTและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนําไปสู�การสร�าง
ตัวชี้วัดเพื่อกําหนดระดับของความเป@นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธเศรษฐศาสตรTและแนวทางใน
การประยุกตTใช�ตัวชี้วัด ด�วยการวิจัยเชิงเอกสาร ภายใต�กรอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรT ๔ ทฤษฎี ได�แก� 
ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชนT และทฤษฎีการกระจายผลผลิต หลักพุทธ

                                                   
๑๑๙พระมหาสุพจนT สุเมโธ (พานทอง), “พรหมวิหาร ๔ : แนวคิดเชิงบูรณาการในการบริหารงานบุคคล

ในสถานศึกษา”, วิทยานิพนธGบริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรT: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๒๐ศิริศักด์ิ นันดี, “การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTตามทฤษฎีตะวันตกกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธGพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๒๑พิพัฒนT ยอดพฤติการ, “การใช�การสร�างตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะหTเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ
พุทธเศรษฐศาสตรT”, วิทยานิพนธGพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๗๒ 
 

ธรรมท่ีนํา มาใช�ในพุทธเศรษฐศาสตรT ได�แก� มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ และอัปปมาทธรรม มี
ความสัมพันธTกับคุณลักษณะด�านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ�มกันในตัวที่ดี การ
สร�างตัวชี้วัดเพื่อกําหนดระดับของความพอเพียงภายใต�คุณลักษณะความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ�มกันที่ดีในตัว จํานวน ๑๓ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดด�านความพอประมาณ จํานวน ๗ ตัว 
แบ�งเป@นตัวชี้วัดความพอประมาณในกระบวนการ ๔ ตัว (กลุ�มตัวชี้วัดเชิงเปรียบเทียบ) ประกอบด�วย 
ประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิผลการผลิต ประสิทธิภาพการบริโภค ประสิทธิผลการบริโภคและ
ตัวชี้วัดความพอประมาณระหว�างกระบวนการ ๓ ตัว (กลุ�มตัวชี้วัดเชิงสัมพัทธT) ประกอบด�วย ความไม�
พอเพียง ความพอเพียงข้ันพื้นฐาน ความพอเพียงข้ันก�าวหน�า ตัวชี้วัดด�านความมีเหตุผล จํานวน  
๔ ตัว (กลุ�มตัวชี้วัดเชิงสัมบูรณT) ประกอบด�วยคุณค�าของป:จจัยการผลิต คุณค�าการผลิต คุณค�าของ
ป:จจัยการบริโภค คุณค�าการบริโภค และตัวชี้วัดด�านการมีภูมิคุ�มกันที่ดีในตัว จํานวน ๒ ตัว (กลุ�ม
ตัวชี้วัดเชิงสัมพัทธT) ประกอบด�วย สัดส�วนป:จจัยการผลิต สัดส�วนป:จจัยการบริโภค ผลจากการ
วิเคราะหTแสดงให�เห็นประโยชนTและแนวทางในการประยุกตTใช�ตัวชี้วัดท้ังในระดับบุคคล ระดับ
ครัวเรือน ระดับองคTกร ระดับชุมชน และระดับประเทศ สามารถใช�อธิบายคุณลักษณะของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป@นนามธรรม ให� เป@นที่ เข�าใจได�ง�าย ชัดเจนเป@นรูปธรรม นอกจากน้ี  
ตัวกระบวนการสร�างตัวชี้วัดยังสามารถใช�เป@นเครื่องมือในการเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช�
เป@นจุดเร่ิมต�นในการปฏิบัติ ตลอดจนใช�เป@นเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการและการประเมินผลใน
ระหว�างการปฏิบัติได�ด�วย 
 ศิริรัตนG คลังเย็น ได�วิจัยเร่ือง "การบริหารงานสู�ความเป@นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ขององคTกรปกครองส�วนท�องถ่ิน" ผลการวิจัย๑๒๒ พบว�า  
 ๑. การบริหารงานสู�ความเป@นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององคTกรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ประกอบด�วย ๔ องคTประกอบ ได�แก� ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ การให�บริการ การพัฒนาองคTกรหรือหน�วยงานอยู�ในระดับมากทุกด�าน  
 ๒. การประยุกตTใช�หลักธรรมาภิบาล ๖ องคTประกอบ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วนร�วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ�มค�า และการใช�หลัก
ทศพิธราชธรรม ๑๐ องคTประกอบ ประกอบด�วย ๑) ทาน ๒) ศีล ๓) ปริจจาคะ ๔) อาชวะ ๕) มัททวะ 
๖) ตปะ ๗) อักโกธะ ๘) อวิหิงสา ๙) ขันติ ๑๐) อวิโรธนะ และทฤษฎีการบริหารมาประยุกตTใช�ได�ใน
องคTกรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
 ๓. รูปแบบการบริหารงานสู�ความเป@นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององคTกรปกครอง
ส�วนท�อง ถ่ิน จะเ กิด ข้ึนได� น้ันจํ า เป@นจะต�อง มีป:จจัยในการบริหารสู�ความเป@น เลิศ ได�แก�                  
๑. การให�บริการ (Service mind) ๒. การทํางานให�มีลักษณะเชิงบูรณาการ (Integration)           
๓. ความรับผิดชอบร�วมกัน (Responsibility)  ๔.การให�ความสํา คัญกับวัฒนธรรมองคTกร 
(Importance) ๕. ผลลัพธT (Result) ท่ีได�จากการบริหารการดําเนินงาน ๖. การบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ 

                                                   

 ๑๒๒ศิริรัตนT คลังเย็น, "การบริหารงานสู�ความเป@นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององคTกรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น", วิทยานิพนธGพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตรT, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๓ 
 

(Achievement)  ๗.  กระบวนการทํา งาน กฎเกณฑT กติกา มีความเปXดเผยตรงไปตรงมา 
(Transparency)  
 ปกรณG มหากันธา ได�วิจัยเร่ือง “รูปแบบและกระบวนการบริหารองคTกรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ"๑๒๓ หลักพรหมวิหาร ๔ เป@นหลักการสําคัญในการบริหารงานของ
ผู�ปกครองหรือผู�บริหาร เป@นการบริหารท่ีมีความเข�าใจต�อพฤติกรรมของผู�ร�วมงานและครองใจ
ผู�ร�วมงาน ในฐานะการเป@นผู�นําบุคคลที่ทําหน�าที่บริหาร จะต�องปฏิบัติตนในแนวทางจริยธรรมและ
คุณธรรม เพราะพระพุทธศาสนาได�ตระหนักถึงหลักการปฏิบัติหน�าที่ด�วยการไม�เบียดเบียนแก�ตนและ
ผู�อ่ืน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑTพรหมวิหารธรรม จึงถือว�าเป@นหัวใจของการเป@นผู�นํา 
 วรเศรษฐG สุวรรณมณีโชค ได�วิจัยเร่ือง “การศึกษาทัศนคติในการประยุกตTใช�ธรรมะเพื่อ
ช� ว ย ในกา รป ฏิบั ติ ง า น  ของ บุ คลากรส ายส นับส นุน/ส าย วิ ช ากา ร  คณะวิทยา ศา สตรT 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�” ผลการวิจัยพบว�าบุคลากรมีการนําหลักจริยธรรมไปใช�ในชีวิตประจําวัน 
หลักธรรมอิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔  การทํางานร�วมกันในสังคมองคTกร ทุกคนควรมี
สติ มีความอดทน อดกลั้น เอ้ืออาทรมีนํ้าใจซ่ึงกันและกัน การนําเอาหลักธรรมะมาใช�ในชีวิตการ
ทํางาน จะทําให�ทัศนคติส�วนตัว ส�วนงานเป@นประโยชนTอย�างมากในการปฏิบัติงาน การนําหลัก
จริยธรรมมาคิดพิจารณาเพื่อแก�ป:ญหาในภาระงานท่ีตนปฏิบัติ โดยใช�สติป:ญญาเพื่อให�เกิดประโยชนT
อย�างสูงสุด๑๒๔ สร�างความเจริญต�อองคTกรต�อไป 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวข�องในเร่ืองการบูรณาการหลักธรรมในการบริหารจัดการขององคTกร
หรือหน�วยงานต�าง ๆ สรุปได�ว�าป:จจัยท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในการบริหารจัดการมาจากการมีส�วนร�วมใน
การดําเนินงานจากผู�นําองคTกรและบุคลากรภายในองคTกร ตลอดจนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน
การบูรณาการโดยอาศัยการมีส�วนร�วมมีผลต�อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของ
องคTกร โดยมุ�งเน�นให�ความสําคัญกับคน ซ่ึงต�องมีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานร�วมกันในสังคม
องคTกร และอาศัยหลักธรรมในการบูรณาการจากหลาย ๆ หลักธรรม อันประกอบด�วย หลักไตรสิกขา 
หลักอิทธิบาท ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ เป@นต�น จะทําให�กระบวนการบริหารงาน
เป@นไปตามเปZาหมาย บุคลากรเกิดการร�วมแรงร�วมใจกันในการปฏิบัติงาน ส�งผลให�เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
 
 

 

 

                                                   
๑๒๓ปกรณT มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองคTกรปกครองส�วนท�องถิ่นเชิงพุทธบูรณา

การ”, วิทยานิพนธGพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๒๔วรเศรษฐT สุวรรณมณีโชค, “การศึกษาทัศนคติในการประยุกตTใช�ธรรมะเพ่ือช�วยในการปฏิบัติงาน
ของ บุคลากรคณะวิทยาศาสตรT  มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม�” ,  รายงานการวิจั ย ,  (คณะวิ ทยาศาสตรT : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, ๒๕๕๓), หน�า ๗๙. 
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ตารางที่ ๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข�องกับหลักพุทธธรรม 

           นักวิจัย             ผลการวิจัย 
จตุพล ดวงจิตร และประยูร สยุะใจ, (๒๕๕๖) การส�งเสริมหรือเปXดโอกาสให�ประชาชนในชุมชน

เข�าไปมีส�วนร�วมในบทบาทของการแก�ไขป:ญหา 
หรือพัฒนาชุมชนของตนเอง ทําให�ประชาชน
ตระหนัก รักและหวงแหนชุมชนของตน ซ่ึงส�งผล
ให�นําไปสู�การบริหารจัดการชุมชนเกิดความยั่งยืน 

ยุวดี รื่นภาค, (๒๕๕๖) กล ไก ขับ เคลื่ อ น ให� อ งคT กร ส มัย ใหม� บ ร รลุ
วัตถุประสงคTขององคTกร สําหรับระบบบริหารงาน
บุคคล โดยมีการสรรหาและคัดเลือก พร�อมกับ
ต�องพัฒนาบุคคลทุกระดับในรูปแบบขององคTกร 
องคTกรสมัยใหม�  ใช� ระบบอุปถัมภT กับระบบ
คุณธรรม แต�องคTกรทางพระพุทธศาสนาใช�ระบบ
วินัยและระบบธรรม  

พระมหาสุพจนT สุเมโธ (พานทอง), (๒๕๕๘) บริหารงานบุคคลด�วยการนําหลักพรหมวิหาร ๔
มาบูรณาการ จะทําให�กระบวนการบริหารงาน
บุคลากรเป@นไปตามเปZาหมาย บุคลากรเกิดการ
ร�วมแรงร�วมใจกันในการปฏิบัติงาน ส�งผลให�เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

ศิริศักดิ์ นันดี, (๒๕๕๘) การผสมผสานแนวคิดทฤษฎี ๓ ด�าน ได�แก� 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรT ทฤษฎีระบบ และทฤษฎี
จิตวิทยา มีวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTโดยการ
ฝ�กอบรม การศึกษาและการพัฒนา ส�วนหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยT  ประกอบด�วย บทบาท กระบวนการ 
รูปแบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยTตามหลัก
ไตรสิกขา 

พิพัฒนT ยอดพฤติการณT, (๒๕๕๑) ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดี สามารถใช�เป@นเครื่องมือใน
การเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช�เป@น
จุดเร่ิมต�นในการปฏิบัติ ตลอดจนใช�เป@นเคร่ืองมือ
สําหรับการบริหารจัดการและการประเมินผลใน
ระหว�างการปฏิบัติได� 
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ตารางที่ ๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข�องกับหลักพุทธธรรม (ต�อ) 

            นักวิจัย             ผลการวิจัย 
ศิริรัตนT คลังเย็น, (๒๕๕๗) 

 
ป:จจั ยในการบริหารสู�ความเป@น เลิศ  ได�แก�                  
๑. การให�บริการ (Service mind) ๒. การทํางาน
ให� มี ลั กษ ณะ เ ชิ ง บู ร ณา กา ร  ( Integration)           
๓. ความรับผิดชอบร�วมกัน (Responsibility) ๔.
กา ร ให� ค ว า มสํ า คัญ กับวัฒ นธ ร รมอ งคT ก ร 
(Importance) ๕. ผลลัพธT (Result) ท่ีได�จากการ
บริหารการดําเนินงาน ๖. การบริหารมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) ๗. กระบวนการ
ทํ า ง า นกฎ เ กณฑT  กติ ก า  มี คว าม เปX ด เ ผ ย
ตรงไปตรงมา (Transparency) 

ปกรณT มหากันธา, (๒๕๕๖) หลักการสําคัญในการบริหารงานของผู�ปกครอง
หรือผู�บริหาร คือหลักพรหมวิหาร ๔ เป@นการ
บริหารที่มีความเข�าใจต�อพฤติกรรมของผู�ร�วมงาน
และครองใจผู�ร�วมงาน  

วรเศรษฐT สวุรรณมณีโชค, (๒๕๕๓) หลักธรรมอิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ 
๔ มาคิดพิจารณาเพื่อแก�ป:ญหาในภาระงานที่ตน
ปฏิบัติโดยใช�สติป:ญญาเป@นประโยชนTอย�างมากใน
การปฏิบัติงาน 

 
 ๒.๖.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับการสPงเสริมคPานิยมองคGกร 

  ผู�วิจัยได�รวบรวมงานวิจัยที่ เก่ียวข�องกับการส�งเสริมค�านิยมองคTกร ทั้งองคTกรภาค
การศึกษา และองคTกรธุรกิจเอกชน ที่มีความหลากหลายในการนํามาประยุกตTใช�ในการบริหารจัดการ 
ดังน้ี  
 Alvesson M. &Empson L. ได�ศึกษาเก่ียวกับการเสริมสร�างค�านิยมองคTกร๑๒๕ โดย
ทําการศึกษาวิธีการสร�างค�านิยมองคTกรของบริษัทที่ปรึกษาด�านการจัดการ ๔ แห�งที่แตกต�างกัน โดย
สมาชิกในองคTกรตอบเก่ียวกับวิธีการสร�างค�านิยมองคTกรของตน มีป:จจัยที่สําคัญประกอบด�วยงานท่ี
ต�องใช�ความรู� (Knowledge Work) การบริหารจัดการและสมาชิกภาพ (Management and 

                                                   
๑๒๕Alvesson M. &EmpsonL., The Construction of Organization Identity: Comparative 

case studies of consulting firms, Scandinavian Journal of Management Volume 24, March 2008, 
Available from: http://www/sciencedirect.com/science/article/pii/ [2016, June3]. 
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Membership) การกําหนดเปZาหมายส�วนบุคคล (Personal Orientation) และจุดท่ีต�องเชื่อมต�อกับ
ภายนอก (External Interface)  
 Vibeke Thois Madsen ได�ศึกษาเก่ียวกับวิธีการท่ีผู�ร�วมงานใช� Internal Social 
Media (ISM) ในการมีส�วนร�วมสร�างค�านิยมองคTกร โดยได�วิเคราะหTปฏิสัมพันธTผ�าน ISM ซ่ึงผู�ร�วมงาน
ได�ใช�วลีต�าง ๆ จากวิสัยทัศนTและพันธกิจองคTกรเพื่อสนับสนุนแนวความคิดของตนเอง รวมถึงเพื่อ
ส�งเสริมความเข�าใจเก่ียวกับค�านิยมองคTกรและให�สอดคล�องกันกับมุมมองของพวกเขาต�อองคTกรว�า
เป@นอย�างไรในป:จจุบัน และแบบไหนท่ีองคTกรควรจะเป@น การสนทนาอย�างไม�เป@นทางการระหว�าง
ผู�ร�วมงาน นําไปสู�ค�านิยมขององคTกร และช�วยสร�างให�ผู�ร�วมงานเข�าใจและเข�าถึงองคTกร๑๒๖ 
 Shelley L. Brickson ได�ทําการศึกษาการกําหนดเปZาหมายค�านิยมองคTกร และได�
นําเสนอเก่ียวกับการกําหนดเปZาหมายในด�านเอกบุคคล (Individualistic) ด�านความสัมพันธT 
(Relational) และด�านความเป@นสังคม/ชุมชน (Collectiveistic) ก�อให�เกิดรูปแบบความสัมพันธTท่ี
ชัดเจนระหว�างผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังภายนอกและภายในองคTกร และยังมีแนวโน�มให�เกิดรูปแบบ
คุณค�าทางสังคมท่ีชัดเจน๑๒๗ 
 ณัฐวุฒิ โรจนGนิรุตติกุล ได�วิจัยเรื่อง “การบูรณาการแนวปฏิบัติด�านการบริหารทรัพยากร
มนุษยTกับการจัดการวัฒนธรรมองคTการ” ผลการวิจัยพบว�า แนวปฏิบัติด�านการบริหารทรัพยากร
มนุษยTที่มีผลต�อการจัดการวัฒนธรรมองคTการ ประกอบด�วยการออกแบบงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงค�าตอบแทนและสวัสดิการ มีการปลูกฝ:งการให�ความสําคัญกับลูกค�าทั้งภายนอก
และภายใน และควรสร�างความชัดเจนในการถ�ายทอดเปZาหมายไปสู�พนักงานทุกระดับ โดยมีการ
กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกหน�วยงาน เม่ือพนักงานรับรู�ถึง
เปZาหมายท่ีชัดเจนแล�ว ย�อมก�อให�เกิดความรู�สึกถึงความสําเร็จในการทํางานและก�อให�เกิดความพึง
พอใจในการทํางาน มีความเข�าใจถึงแนวทางการทํางานและสามารถปฏิบัติงานเป@นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อบรรลุเปZาหมายสูงสุดที่บริษัทกําหนด๑๒๘ 

                                                   
๑๒๖Vibeke Thois Madsen., Constructing Organizational Identity on Internal Social 

Media: A Case Study of Coworker Communication in Jyske Bake, International Journal of 
Business Communication, Available from: http://www/sciencedirect.com/science/article/pii/ 
[2016, June 3]. 

๑๒๗Shelley L. Brickson.,Organizational identity orientation: The genesis of the role 
of the firm and distinct forms, ACAD MANAGE REV 2007, Available from: 
http://www/sciencedirect.com/science/article/pii/ [2016, June 3]. 

๑๒๘ณัฐวุฒิ โรจนTนิรุตติกุล, “การบูรณาการแนวปฏิบัติด�านการบริหารทรัพยากรมนุษยTกับการจัดการ
วัฒนธรรมองคTการ”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยการบริหารและจัดการ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบัง, ๒๕๕๘), หน�า ๑๘. 
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 ชญานิศวรG กุลรัตนมณีพร และคณะ ได�วิจัยเรื่อง “การเสริมสร�างค�านิยม:การทบทวน
องคTความรู�และแนวทางการวิจัยด�านค�านิยมไทยในอนาคต”๑๒๙ ผลการวิจัยสรุปว�า แนวคิดค�านิยม
ทางสังคม เน�นสิ่งท่ีคนในสังคมยึดและปฏิบัติโดยแต�ละสังคมก็ตระหนักถึงประโยชนTที่เหมาะสม
สอดคล�องกับผู�คนในสังคมน้ัน ๆ ประเทศที่ด�อยพัฒนาให�นํ้าหนักหรือคุณค�าของค�านิยมน�อยกว�า
ประเทศที่พัฒนาแล�ว หากต�องการสร�างสังคมที่มีกฎระเบียบวินัย มุ�งสร�างสรรคTความก�าวหน�า ทํางาน
อย�างจริงจัง ต�องปลูกฝ:งความเชื่อ แนวคิด ความรับผิดชอบ ความรัก ความมุ�งม่ันในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ ส�งผลให�เกิดกลไกพลังที่นําไปสู�สังคมสร�างสรรคT ภูมิป:ญญาแนวทางใหม�ในทางปฏิวัติ
และเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมเดิมของผู�คนในสังคม นําพาไปสู�สังคมมหาสุขท่ียั่งยืน 
อิทธิพลทางความเชื่อทางศาสนา แนวคิดทางศาสนาคือพรหมวิหาร ๔ ท่ีสั่งสมมาแบบไม�รู�ตัวควร
ปลูกฝ:งค�านิยม ส�งเสริมให�ผู�คนในสังคมใช�สติป:ญญาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิถีชีวิตที่มองด�านเดียว 
ควรสร�างสังคมท่ีมีแบบคิดคู�ขนานสังคมที่มีความเจริญเติบโตทางวัตถุและเทคโนโลยี ให�ความสําคัญ
กับภูมิป:ญญาดั่งเดิมและยังคงหยั่งลึกวัฒนธรรม พร�อมกับให�ความสําคัญกับจิตใจ ยกระดับฟ¡¢นฟูจิต
วิญญาณให�สูงส�งและงดงาม 
 พงศภัค ตรีรัตนาเศรษฐG ได�วิจัยเรื่อง “ค�านิยมการจัดการกับผลการปฏิบัติงานของ
ข�าราชการระดับสูงในราฃการพลเรือนไทย” ผลการวิจัยสรุปว�า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยTจะต�อง
พัฒนา ๒ องคTประกอบไปพร�อมกันจึงจะส�งผลให�เกิดแรงขับจากภายในตัวข�าราชการให�แสดง
พฤติกรรมที่เอ้ือต�อการทํางานให�ได�ผลงานในระดับสูง คือ องคTประกอบป:จจัยภายนอก ได�แก� การ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน การกําหนดเปZาหมายการทํางานด�วยตัวชี้วัด และการประเมินผลจาก
หน�วยงานภายนอก และองคTประกอบป:จจัยภายใน ประกอบด�วยป:จจัยการสร�างการเรียนรู�อย�าง
ต�อเน่ือง ป:จจัยด�านการรับรู�ตนเองของข�าราชการ ทั้งนี้ ควรนําค�านิยมการจัดการด�านการมีความ
ซ่ือสัตยT การมีคุณธรรม การมีความโปร�งใสและตรวจสอบได� และการปรับประยุกตTใช�เทคโนโลยีใน
กระบวนการทํางานมากําหนดเป@นกรอบการพัฒนาข�าราชการด�วยการปลูกฝ:งให�ข�าราชการมีค�านิยม
เหล�านี้อย�างยั่งยืน๑๓๐ 
 สุนทรผไท จันทระ ได�วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธTระหว�าง ค�านิยม วิถีชีวิต และเปZาหมายใฝS
สัมฤทธิ์ระหว�างผู�เรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย”๑๓๑ ผลการวิจัยพบว�าความสัมพันธTระหว�าง
เปZาหมายใฝSสัมฤทธิ์และค�านิยมวิถีชีวิต ซ่ึงประกอบไปด�วยวัตถุนิยม ความเชื่อในศาสนา การรักษา
สุขภาพกาย และภาพลักษณTของผู�เรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย ป:จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต�อ
                                                   

๑๒๙ชญานิศวรT กุลรัตนมณีพร และคณะ, “การเสริมสร�างค�านิยม:การทบทวนองคTความรู�และแนว
ทางการวิจัยด�านค�านิยมไทยในอนาคต”, รายงานการวิจัย, (กรมส�งเสริมวัฒนธรรม : กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๕), 
หน�า ๑๐๔. 

๑๓๐พงศภัค ตรีรัตนาเศรษฐT, “ค�านิยม การจัดการกับผลการปฏิบัติงานของข�าราชการระดับสูงใน
ราชการพลเรือนไทย”, วิทยานิพนธGปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรT: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๕๐). 

๑๓๑สุนทรผไท จันทระ, “ความสัมพันธTระหว�าง ค�านิยม วิถีชีวิต และเปZาหมายใฝSสัมฤทธิ์ระหว�างผู�เรียน
อาชีวศึกษาในประเทศไทย”, วิทยานิพนธGปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู�ทางเทคโนโลยี: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี, ๒๕๕๖). 



๗๘ 
 

ผลสัมฤทธิ์ การบรรลุศักยภาพสูงสุดและการเรียนแบบรู�จริงของผู�เรียนน้ันข้ึนอยู�กับค�านิยมวิถีชีวิตของ
ผู�เรียนด�วย ผู�เรียนท่ีมีการตั้งเปZาหมายแบบมุ�งการเรียนรู�จะมีความสัมพันธTเชิงบวกกับค�านิยมวิถีชีวิต 
แบบมีความเชื่อในศาสนาและรักษาสุขภาพกาย ค�านิยมวิถีชีวิตสามารถนําไปใช�เป@นแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอน 
  จากงานวิจัยที่เก่ียวข�องในเรื่องการส�งเสริมค�านิยม สรุปได�ว�าป:จจัยที่เป@นส�วนประกอบใน
การส�งเสริมค�านิยมประกอบไปด�วยบริบทที่แตกต�างกันไปในแต�ละสถานภาพองคTกร ระบบการบริหาร
จัดการ การกําหนดวิสัยทัศนT พันธกิจ ค�านิยม และวัฒนธรรมองคTกร แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
การส�งเสริมและให�ความสําคัญในเรื่องการจัดการความรู� การประชาสัมพันธTการสื่อสารหรือมี
ปฏิสัมพันธTกับเพื่อนสมาชิกในองคTกร การร�วมสร�างกลยุทธT การสื่อสารขององคTกร รวมถึงการส�งเสริม
ความเข�าใจเก่ียวกับค�านิยม การปลูกฝ:งค�านิยม ผู�บริหารและพนักงานในองคTกรต�องปรับเปลี่ยนเรียนรู� 
การมีกระบวนการถ�ายทอดเร่ืองราวต�าง ๆ การสื่อสารสองทางอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง โดยเน�น
การมีส�วนร�วมของพนักงานทุกระดับ มีการประเมินผล การให�ข�อมูลย�อนกลับเพื่อสร�างปฏิสัมพันธT
ร�วมกัน พร�อมกับการมีแบบอย�างที่ดีในด�านต�าง ๆ สร�างเสริมค�านิยมร�วมอันแข็งแรงที่จะก�อให�เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานต�อผลสําเร็จขององคTกรต�อไปในอนาคตและให�
สอดคล�องกันก�อให�เกิดความสัมพันธTที่ชัดเจนระหว�างผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังภายนอกและภายในองคTกร 

ตารางที่ ๒.๗  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการเพื่อการส�งเสริมค�านิยม 

          นักวิจัย            ผลการวิจัย 
Alvesson M. & EmpsonL., (2016) วิธีการสร�างค�านิยมองคTกร มีป:จจัย ท่ีสํา คัญ

ประกอบด�วยงานท่ีต�องใช�ความรู� (Knowledge 
Work) การบริหารจัดการและสมาชิกภาพ 
(Management and Membership) การ
กํ า ห น ด เ ปZ า ห ม า ย ส� ว น บุ ค ค ล  (Personal 
Orientation) และจุดที่ต�องเชื่อมต�อกับภายนอก 
(External Interface)  

Vibeke Thois Madsen, (2016) การสนทนาอย�างไม�เป@นทางการระหว�างผู�ร�วมงาน 
นําไปสู�ค�านิยมขององคTกร และช�วยสร�างให�
ผู�ร�วมงานเข�าใจและเข�าถึงองคTกร ส�งเสริมความ
เข�าใจกับมุมมองของพวกเขาต�อองคTกรว�าเป@น
อย�างไรในป:จจุบัน และแบบไหนที่องคTกรควรจะ
เป@น 

 

 



๗๙ 
 

ตารางที่ ๒.๗  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการเพื่อการส�งเสริมค�านิยม (ต�อ) 

          นักวิจัย            ผลการวิจัย 
Shelley L. Brickson, (2016) ก า ร กํ า หน ด เ ปZ า หม า ย ใน ด� า น เ อ ก บุ ค ค ล 

(Individualistic) ด� า น ค ว า ม สั ม พั น ธT 
(Relational) และด�านความเป@นสังคม/ชุมชน 
(Collectiveistic) ก�อให�เกิดรูปแบบความสัมพันธT
ท่ีชัดเจนระหว�างผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังภายนอก
และภายในองคTกร และมีแนวโน�มให�เกิดรูปแบบ
คุณค�าทางสังคมที่ชัดเจน 

ณัฐวุฒิ โรจนTนิรุตติกุล, (๒๕๕๘) การจัดการวัฒนธรรมองคTการ ประกอบด�วย 
๑. การออกแบบงาน  
๒ . การประ เ มินผลการปฏิบัติ งาน  รวมถึ ง
ค�าตอบแทนและสวัสดิการ  
๓. การปลูกฝ:งการให�ความสําคัญกับลูกค�าทั้ง
ภายนอกและภายใน  
๔. สร�างความชัดเจนในการถ�ายทอดเปZาหมาย
ไปสู�พนักงานทุกระดับ  
๕ . การ กําหนดตัวชี้ วั ดผลการปฏิบัติ งาน ท่ี
ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกหน�วยงาน 

ชญานิศวรT กุลรัตนมณีพร และคณะ, (๒๕๕๕) แนวคิดค�านิยมทางสังคม เน�นสิ่งที่คนในสังคมยึด
และปฏิบัติโดยแต�ละสังคมก็ตระหนักถึงประโยชนT
ท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับผู�คนในสังคมนั้น ๆ 
แนวคิดทางศาสนาคือพรหมวิหาร ๔ มีอิทธิพลต�อ
ความเชื่อทางศาสนา ควรปลูกฝ:งค�านิยมส�งเสริม
ให�ผู� คนในสั งคมใช�สติป:ญญา เปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมวิถีชีวิต ให�ความสําคัญกับภูมิป:ญญา
และหยั่งลึกวัฒนธรรม พร�อมกับให�ความสําคัญ
กับจิตใจ ยกระดับฟ¡¢นฟูจิตวิญญาณ 

สุนทรผไท จันทระ, (๒๕๕๖) ป:จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต�อผลสัมฤทธิ์ การบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดและการเรียนแบบรู�จริงของผู�เรียน
น้ันข้ึนอยู�กับค�านิยมวิถีชีวิต ประกอบไปด�วยวัตถุ
นิยม ความเชื่อในศาสนา การรักษาสุขภาพกาย 
และภาพลักษณTของผู�เรียน 



๘๐ 
 

ตารางที่ ๒.๗  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการเพื่อการส�งเสริมค�านิยม (ต�อ) 

          นักวิจัย            ผลการวิจัย 
พงศภัค ตรีรัตราเศรษฐT, (๒๕๕๐) การแสดงพฤติกรรมที่เอ้ือต�อการทํางานให�ได�ผล

งานในระดับสูง ประกอบด�วยป:จจัยการกําหนด
เปZาหมายการทํางานด�วยตั วชี้ วัด  และการ
ประเมินผลจากหน�วยงานภายนอก ป:จจัยการ
สร�างการเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง ป:จจัยด�านการรับรู�
ตนเอง  กระบวนการทํางานที่นํามากําหนดเป@น
กรอบการพัฒนาด�วยการปลูกฝ:งค�านิยมในด�าน
การมีความซ่ือสัตยT การมีคุณธรรม การมีความ
โ ป ร� ง ใ ส แ ละต ร วจส อบ ไ ด�  แ ล ะก า ร ปรั บ
ประยุกตTใช�เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 

ตารางที่ ๒.๘ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการของนักวิชาการ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการ 
 
 

 
       นักวชิาการ 

๑.
กา

รบ
ริห

าร
คน

 
 ๒.

กา
รบ

ริห
าร

เงิน
 

๓.
กา

รบ
ริห

าร
กา

รบ
ริก

าร
 

๔.
กา

รบ
ริห

าร
คุณ

ธร
รม

 

๕.
กา

รบ
ริห

าร
ข�อ

มูล
ขPา

วส
าร

 

๖.
กา

รบ
ริห

าร
เว

ลา
 

๗.
กา

รบ
ริห

าร
กา

รวั
ดผ

ล 

๑. สมพงศT เกษมสิน � � � � � � � 

๒. วีรสิทธิ์ ชินวัตร � � � � - � � 

๓. พระพรหมคุณาภรณT (ป.อ.ปยุตฺโต) � � � � � � � 
๔. พระธรรมโกศาจารยT (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) � � � � � � � 
๕. สมควร ทรัพยTบํารุง � � � � � � - 
๖. อนันตT เกตุวงศT � � - � - � � 
๗. ไพบูลยT ช�างเรียน � � � � - - - 
๘. ติน ปรัชญพฤธิ์ � � � - - - - 
๙. บุญทัน ดอกไธสง � � - � � � � 

๑๐. ธงชัย สันติวงษT � � - � � � - 
๑๑. Donnelly, J.H. Jr., Gibson, & J.M. Ivancenich � � - - - � � 

๑๒. Herbert A. Simon � � � - - � � 

๑๓. Henry Fayol � � � - - � � 

๑๔. Luther Gulick & LyndallUrwick � � � - - � � 

๑๕. สมคิด บางโม � � � � - � � 

๑๖. Harrington Emerson � � � - � � � 

๑๗. Chester I. Barnard � � � - � � � 

๑๘. Fred R. David � � � - - � � 

๑๙. W.Edwards deming � � � - � � � 

๒๐. Peter Drucker � � � - � � � 

รวม ๒๓ ๒๓ ๑๙ ๑๓ ๑๒ ๒๑ ๑๙ 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ตารางที่ ๒.๙ สรุปรูปแบบ/วธิีการส�งเสริมค�านิยมในการบริหารจัดการของนักวิชาการ 

                           
 
                          นักวิชาการ 
 
 
รูปแบบ / วิธีการ 
การสPงเสริมคPานิยม 
ในการบริหารจัดการ 
               
 ๑.

 D
os

e, 
J.J
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 K
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ki,
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 R
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 S
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 P

ep
pe

r, 
S.C
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๗.
สํา

นัก
งา

นค
ณ

ะก
รร

มก
าร

วัฒ
นธ

รร
มแ

ห�ง
ชา

ติ 

๘.
 D

uB
rin

, A
.J.

 

๙.
 ส

มเ
ดช

 มุ
งเมื

อง
 

๑๐
. ส

ถา
บัน

พัฒ
นา

อง
คTก

รชุ
มช

น 
(อ

งค
Tกา

รม
หา

ชน
) 

รว
ม 

๑. การช�วยเหลือและห�วงใย � � � � � � - � - - ๗ 
๒. การส�งเสริมและสนับสนุน � � - - � � � � - � ๗ 
๓. การยอมรับร�วมกัน � � - � � - - � � � ๗ 
๔. การสอนงานถ�ายทอดความรู� � � � - � � � � - - ๗ 
๕. คํานึงประโยชนTส�วนรวม � � � � � � � � � � ๑๐ 
๖. ความซ่ือสัตยT � � � � � - - � � � ๘ 
๗. ความยุติธรรม � � � � � � � � - - ๘ 
๘. ความพึงพอใจ � � � � � - - � � - ๗ 
๙. การหาความรู� � � � � � � � � - - ๘ 
๑๐. สร�างแรงจูงใจ � � � - � - - � � - ๖ 
๑๑. ความมุ�งม่ัน - � � � � - � - � � ๗ 
๑๒. การสร�างความตระหนัก � � - � � � � � - � ๘ 
๑๓. การร�วมมือร�วมใจกัน � � � � � � � � - � ๙ 
๑๔. การรู�จักรับผิดชอบ � � � � � � - � - - ๗ 
๑๕. ความถูกต�อง รวดเร็ว - � � � � - � � - � ๗ 
๑๖. การปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง � � � - � - � � � � ๘ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
การบูรณาการหลักพุทธธรรม    

ในการบริหารจัดการ   

เพ่ือสPงเสริมคPานิยมของ 

การประปานครหลวง 

๑. มุ�งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม 

๒. มุ�งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม 

๓. มุ�งม่ันบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม 
การบริหารจัดการ 

๑. การบริหารคน (Man) 
๒. การบริหารเงิน (Money) 
๓. การบริหารการบริการประชาชน (Market) 
๔. การบริหารคุณธรรม (Morality) 
๕. การบริหารข�อมูลข�าวสาร (Message) 
๖. การบริหารเวลา (Minute) 
๗. การบริหารการวัดผล (Measurement) 
 

หลักพุทธธรรม 

๑. พรหมวิหาร ๔   
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
๒. สังคหวัตถุ ๔  
ทาน ปXยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 
๓. สัปปุริสธรรม ๗  
ธัมมัญ�ุตา อัตถัญ�ุตา อัตตัญ�ุตา มัตตัญ�ุตา 
กาลัญ�ุตา ปริสัญ�ุตา ปุคคลัญ�ุตา 



 
บทที่ ๓ 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของ
การประปานครหลวง” การวิจัยครั้งนี้เป&นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป&นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
มีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ประกอบด@วย ๕ ข้ันตอน ดังน้ี 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข@อมูล 
๓.๕ การวิเคราะหIข@อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ได@กําหนดรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเป&นแบบผสานวิธี  (Mixed 
Method Research) ประกอบด@วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสานกับการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป&นการผสานแบบเชิงคุณภาพนําเชิงปริมาณ เก็บข@อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข@อง (Documentary Analysis) และจากผู@ให@ข@อมูลสําคัญ (Key Informant) การ
สัมภาษณIเชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) และการสังเกต
แบบไม�มีส�วนร�วม แล@วมีการเสริมและสนับสนุนข@อมูลเชิงคุณภาพด@วยการวิจัยเชิงปริมาณ ด@วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประเด็นเก่ียวกับการใช@หลักพุทธธรรมมาบูรณาการเพื่อส�งเสริมค�านิยมในการบริหารจัดการ 
ให@เกิดต�อการประปานครหลวง เก็บข@อมูลโดยใช@เคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อลดแนวโน@ม
ความลําเอียงของข@อมูล๑๓๒ สร@างความม่ันใจในการใช@ได@ของผลที่ได@จากการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อ
ยืนยันสนับสนุนให@ข@อมูลเชิงคุณภาพมีความถูกต@องน�าเชื่อถือมากยิ่งข้ึนเพื่อให@ได@ข@อมูลพื้นฐานท่ี
จําเป&น สําหรับการหาลักษณะร�วม (Common Character) และข@อสรุปร�วม (Common 
Conclusion) ความเป&นไปได@ของการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริม
ค�านิยมของการประปานครหลวง 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยที่สําคัญ ๔ ข้ันตอนโดยมีกรอบข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัยเพื่อสู�ความสําเร็จ ๔ ลําดับข้ัน ดังน้ี 

                                                   

๑๓๒สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุI และกรรณิการI สุขเกษม, วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยป!ญหา 
ป!จจุบันและการวิจัยอนาคตกาล, (กรุงเทพมหานคร : เฟcdองฟeา, ๒๕๔๗), หน@า ๒๙๐. 



๘๕ 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ สัมภาษณ-ผู/ให/ข/อมูลสําคัญ 
 ๑) วิเคราะหIเอกสารเพื่อกําหนดกรอบแนวคิด สร@างแบบสัมภาษณI ผู@วิจัยทําการศึกษา
วิเคราะหIเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยจากแหล�งข
อมูลต�าง ๆ (Documentary  Research)  
ที่เก่ียวข@องกับการบูรณาการ การบริหารจัดการสมัยใหม� กระบวนการบริหารจัดการการประปานคร
หลวง การส�งเสริมค�านิยม หลักพุทธธรรม ได@แก� หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ เพื่อสร@างกรอบแนวคิด พร@อมทั้งสร@างแบบสอบถาม 
 ๒) เก็บข@อมูลภาคสนาม (Field Study) จากการสัมภาษณIเชิงลึกกับผู@ให@ข@อมูลสําคัญ 
ผู@วิจัยได@ใช@เทคนิคการสัมภาษณIแบบโครงสร@าง (Structured Interview) ทําการสัมภาษณI สอบถาม
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการของการประปานครหลวง รับฟmงความคิดเห็น ประสบการณIพร@อม
การสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม แนวทางการสัมภาษณIท่ีสร@างข้ึนเพื่อเก็บข@อมูลของผู@ให@ข@อมูลหลัก 
ภายใต@บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธIท่ีดีระหว�างกัน เพื่อจะเก็บข@อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการของ
การประปานครหลวงตามหลักพุทธธรรมเป&นแบบสอบถามตามแนวทางในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหIข@อมูล 

 ๓) ประมวลผลเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะหIข@อมูลสัมภาษณIตีความและเรียบเรียงเป/น
บทความเขียนรายงานฉบับสมบูรณ6 ด@วยวิธีการวิเคราะหIข@อมูลแบบข@อสรุปชนิดการวิเคราะหIแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) 
 ขั้นตอนที่ ๒ เก็บข/อมูลจากแบบสอบถาม 
 ๔) สร@างแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหIข@อมูลโดยใช@ค�าสถิติ พร@อมท้ังตรวจสอบ
เครื่องมือโดยหาค�าความเที่ยงตรงของเนื้อหาด@วยค�าดัชนี IOC และหาค�าความเชื่อม่ันด@วยการทดลอง
ใช@ (Try out) แล@วหาค�า Conbach’s Alpha 
 ๕) เก็บข@อมูลภาคสนามจากแบบสอบถาม แจกแบบสอบถามให@กลุ�มตัวอย�างบุคลากรใน
การประปานครหลวง จํานวน ๓๖๗ คน 
 ๖) วิเคราะหIข@อมูลเชิงปริมาณ แปลผลวิเคราะหIข@อมูลเชิงปริมาณ และผสานผลการ
วิเคราะหIข@อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพกับผลการวิเคราะหIข@อมูลเชิงปริมาณเข@าด@วยกัน เพื่อเสริมและ
สนับสนุนผลท่ีได@จากการวิจัยการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยม
ของการประปานครหลวง  
  ขั้นตอนที่ ๓ สนทนากลุ4มเฉพาะ 
 ๗) การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปา
นครหลวงท่ีได@จากผลการวิเคราะหIข@อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณมานําเสนอในเวทีผู@เชี่ยวชาญ
และผู@มีส�วนได@เสียด@วยเทคนิคการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ขั้นตอนที่ ๔ เสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส4งเสริม
ค4านิยมของการประปานครหลวง 
 ๘) สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลนําเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง แนวทางท่ีเป&นองคIความรู@ใหม�ที่ได@จาก
การวิเคราะหIข@อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แก�ผู@บริหารการประปานครหลวง  
 



๘๖ 
 

๓.๒ ประชากรและกลุ4มตัวอย4าง 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ผู@ให@ข@อมูลสําคัญที่ใช@ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี แบ�งออกเป&น 

๒ กลุ�ม ได@แก� กลุ�มผู@ให@ข@อมูลสําคัญที่ใช@สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ และประชากรและกลุ�มตัวอย�างท่ี
ใช@สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเน@นการวิจัยเชิงคุณภาพนําเชิงปริมาณ ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ กลุ4มผู/ให/ข/อมูลสําคัญที่ใช/สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู@วิจัยใช@เครื่องมือแบบ
สัมภาษณIสัมภาษณIผู@ให@ข@อมูลสําคัญ (Key Informants) ด@วยเทคนิคการสัมภาษณIเชิงลึกแบบโครงสร@าง  
(In-depth Interview Structure)  
 กลุ�มตัวอย�างการสัมภาษณIเชิงลึก (In-depth Interview) โดยวิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�าง
แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ในการวิเคราะหIเพื่อให@ได@ข@อมูลเชิงคุณภาพในแนว
ลึกท่ีมีคุณภาพ ผู@วิจัยใช@แบบสัมภาษณI โดยกําหนดประชากรผู@ให@ข@อมูลสําคัญ (Key Informants) 
ประกอบด@วย ผู@มีความเชี่ยวชาญทางด@านพุทธธรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการ จํานวน ๔ รูป/คน 
กลุ�มตัวอย�างมีความเช่ียวชาญทางด@านการบริหารจัดการ ประกอบด@วย ผู@บริหารระดับสูง ระดับกลาง 
และระดับต@นของการประปานครหลวง จํานวน ๑๗ คน ได@แก� ผู@ว�าการการประปานครหลวง และรอง
ผู@ว�าการการประปานครหลวง ผู@ช�วยผู@ว�าการ ผู@อํานวยการฝyาย ผู@จัดการสํานักงานประปาสาขา 
ผู@อํานวยการกอง ผู@เชี่ยวชาญการประปานครหลวง นักบริหารงาน วิศวกร และผู@มีส�วนได@ส�วนเสียกับ
การบริหารจัดการของการประปานครหลวง และผู@ใช@บริการการประปานครหลวง จํานวน ๔ คน รวม
ทั้งหมดจํานวน ๒๕ รูป/คน ได@แก�  

ตารางที่  ๓.๑ รายชื่อผู@ให@ข@อมูลสําคัญ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล/ฉายา ตําแหน4ง 

๑ พระราชปริยัติกวี  (สมจินตI สมฺ
มาป{ฺโญ), ศ.ดร. 

รองอธิการบดีฝyายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), 
ผศ.ดร. 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรคI มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู@อํานวยการส�วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตรI 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ ผศ.ดร.วรวิทยI  นิเทศศิลป} อาจารยIประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ครุศาสตรI  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม� 

๕ นางสาวสุรียI ส.ศรีสุวรรณ รองผู@ว�าการการประปานครหลวง 
๖ นายสมบูรณI  สุนันทพงศIศักดิ์ รองผู@ว�าการการประปานครหลวง 
๗ นางลาวัณยI  ฉัตรรุ�งชีวัน ผู@เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ 
๘ ว�าท่ีพันตรีพินิจ  ธีระชาติ ผู@เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๙ 
๙ นางสาวฉวีวรรณ  อุทัยพิบูลยI ผู@ช�วยผู@ว�าการการประปานครหลวง 

๑๐ นางณิษา  ล@อมทอง ผู@ช�วยผู@ว�าการการประปานครหลวง 



๘๗ 
 

ตารางที่  ๓.๑ รายชื่อผู@ให@ข@อมูลสําคัญ (ต�อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล/ฉายา ตําแหน4ง 

๑๑ นางสาวตวงพร  ศุภนิรัติศัย ผู@เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๘ 
๑๒ นายพิบูลยI  วงศIภัทรจิตกุล ผู@จัดการสํานักงานประปา 
๑๓ นางสาวอําไพ  พันธุIอายุวัฒนะ ผู@จัดการสํานักงานประปา 
๑๔ นายศุภมิตร  วีระกุล ผู@อํานวยการกองธุรกิจบริการ 
๑๕ นางศศิธร  มีคุณเอ่ียม ผู@อํานวยการกองธุรกิจบริการ 
๑๖ นายกานตI  ประสงคIเกียรติ ผู@อํานวยการกองบริการ 
๑๗ นางพรวรินทรI  พูลทรัพยI ผู@อํานวยการกองรายได@ 
๑๘ นางปราณี  เอกอธิคมกิจ นักบัญชี ๗  
๑๙ นางวรรณวิมล  ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักบัญชี ๗  
๒๐ นางวารี  จําเนียรเวช นักบริหารงาน ๗ 
๒๑ นายเดโช  วัชรอยู� วิศวกร ๗ 
๒๒ นายกิตติ  มุ�งกตัญ{ู เกษตรกรสวนทุเรียนนนทI ผู@ใช@บริการการประปา

นครหลวง 
๒๓ นายสมหวัง  ปm�นเกิด พนักงานขับรถบริษัทเอกชน ผู@ใช@บริการการประปา

นครหลวง 
๒๔ นางสาวนิภา  จรุงภาค  ลูกจ@างบริษัทคู�สัญญากับการประปานครหลวง  
๒๕ นายอภิสิทธิ์  เหมราช ลูกจ@างบริษัทคู�สัญญากับการประปานครหลวง 

 ๓.๒.๒ ประชากรและกลุ4มตัวอย4างที่ใช/สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช@เครื่องมือ
แบบสอบถาม (Questionnaire)  
              ประชากรและกลุ�มตัวอย�างประชากรที่ใช@ในการวิจัย การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป&นการศึกษา
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง 
สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช@เครื่องมือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ผู@วิจัยได@ดําเนินการแจกแบบสอบถามแก�บุคลากรในการประปานครหลวง 
ประกอบด@วย บุคลากรในสายงานผู@ว�าการ สายงานแผนและพัฒนา สายงานผลิตและส�งนํ้า สายงาน
วิศวกรรม สายงานการเงิน สายงานบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานบริการด@าน
ตะวันตก และสายงานบริการด@านตะวันออก จํานวน ๔,๓๓๐ คน๑๓๓ ท้ังผู@บริหารและผู@ปฏิบัติงานของ
การประปานครหลวง  ผู@ วิ จั ย ได@ คํ านวณจากการ เป� ดตารางขนาดตั วอย� า งของ  Krejcie  

                                                   

๑๓๓ฝyายบริหารทรัพยากรบุคคล, ข/อมูลจํานวนพนักงานจําแนกตามสายงาน เพศ ณ วันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙, การประปานครหลวง. 



๘๘ 
 

และ Morgan๑๓๔ ตารางน้ีใช@ในการประมาณค�าสัดส�วนของประชากรได@กําหนดสัดส�วนของลักษณะท่ี
สนใจในประชากร เท�ากับ ๐.๕ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได@ ๕% และระดับความเชื่อม่ัน 
๙๕% และได@กลุ�มตัวอย�างบุคลากรในการประปานครหลวง จํานวน ๓๖๗ คน 

ตารางที่  ๓.๒ จํานวนพนักงานจําแนกตาม สายงาน และเพศ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ลําดับ สายงาน จํานวนพนักงาน ชาย หญงิ 
๑ สายงานผู@ว�าการ ๒๗๖ ๗๙ ๑๙๗ 
๒ สายงานแผนและพัฒนา ๙๙ ๒๕ ๗๔ 
๓ สายงานผลิตและส�งนํ้า ๘๕๓ ๗๑๔ ๑๓๙ 
๔ สายงานวิศวกรรม  ๓๕๓ ๒๔๗ ๑๐๖ 
๕ สายงานการเงิน ๑๖๓ ๒๙ ๑๓๔ 
๖ สายงานบริหาร ๒๘๓ ๙๙ ๑๘๔ 
๗ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓๐ ๕๘ ๗๒ 
๘ สายงานบริการด@านตะวันออก ๑,๒๐๗ ๗๑๒ ๔๙๕ 
๙ สายงานบริการด@านตะวันตก ๙๖๖ ๕๔๖ ๔๒๐ 

รวม ๔,๓๓๐ ๒,๕๐๙ ๑,๘๒๑ 
   
 ๓.๒.๓ ผู/ให/ข/อมูลจากการสนทนากลุ4มเฉพาะ (Focus Group Discussion)   
 ผู@ให@ข@อมูลสําคัญที่ใช@เทคนิคการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดย
ผู@เชี่ยวชาญมาวิพากษI ประกอบด@วยผู@บริหารจากหน�วยงานต�าง ๆ ของการประปานครหลวง 
ผู@ใช@บริการและผู@ท่ีมีส�วนได@ส�วนเสียหรือผู@ท่ีเก่ียวข@องกับการบริหารจัดการของการประปานครหลวง 
และผู@ที่มีความเชี่ยวชาญทางหลักธรรมในด@านการบริหารจัดการ ผู@วิจัยจัดเวทีรับฟmงความคิดเห็น 
ข@อเสนอแนะจากผู@ที่เก่ียวข@อง รวมทั้งสิ้นจํานวน  ๑๗ รูป/คน ในวันจันทรIที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห@องประชุมชั้น ๔ สํานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ การประปานครหลวง   

ตารางที่  ๓.๓ รายชื่อผู@เข@าร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล/ฉายา ตําแหน4ง 

๑ พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. อาจารยIประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ผศ.ดร.ประยูร  สุยะใจ อาจารยIประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธ
จิตวิทยา) คณะมนุษยศาสตรI มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

                                                   

 ๑๓๔Krejcie, Robert V.; & Morgan, Daryle W.1970). Determining Sample Size for 
Research Activities, Available from: http://opa.uprrp.edu/InvInsDocs/KrejcieandMorgan.pdf/[2016 
April 1]. 
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ตารางที่  ๓.๓ รายชื่อผู@เข@าร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะ (ต�อ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล/ฉายา ตําแหน4ง 

๓ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา อาจารยIประจําภาควิชารัฐศาสตรI คณะสังคมศาสตรI 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ นายชัยวัฒนI  วรพิบูลยIพงศI ผู@ช�วยผู@ว�าการ (บริการ ๕) 
๕ นายรักษIศักด์ิ  สุริยะหาร ผู@ช�วยผู@ว�าการ (บริการ ๔) 
๖ นายรังสรรคI  สําเภาทอง ผู@ช�วยผู@ว�าการ (แหล�งน้ําและคุณภาพน้ํา) 
๗ นายไมตรี  แก@วแสงธรรม ผู@จัดการสํานักงานประปาสาขา 
๘ นายพิบูลยI วงศIภัทรจิตกุล ผู@จัดการสํานักงานประปาสาขา 
๙ นางนิสภัสรI  วงศIพัฒนI ผู@อํานวยการฝyายคุณภาพน้ํา 

๑๐ นายศาณิต  คงสมจิตร ผู@เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๘ 
๑๑ นายชูศักดิ์  กีรานนทI ผู@อํานวยการกองรายได@ สํานักงานประปาสาขาตากสิน 
๑๒ นางสาวจรูญรัตนI  ธนาโอฬาร ผู@อํานวยการกองรายได@ สํานักงานประปาสาขาสุข

สวัสดิ์ 
๑๓ นายณัฐพงษI  สุวรรณรัตนI วิศวกร ๗ รองผู@ว�าการ (บริการด@านตะวันตก) 
๑๔ นางเบญจวรรณ  ค@าพลอย นักบริหารงาน ๗ รองผู@ว�าการ (บริการด@านตะวันตก) 
๑๕ นางปรียาพันธI  ถึงฝmdง นักประชาสัมพันธI การประปานครหลวง 
๑๖ นางอัญชลี  เทียนชัยเกิดศิลป} รองประธานชุมชนหรรษา ๗๙ 
๑๗ นางสาวสมศรี  ลมฮือหวล ประชาสัมพันธI ชุมชนวัดจันทรIประดิษฐาราม เขต ๓ 

ม.๑๒ 
 
              โดยผู@วิจัยจะนําข@อมูลจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข@องกับการวิจัย ข@อมูลจาก
การสัมภาษณIผู@ให@ข@อมูลสําคัญ ข@อมูลจากการวิเคราะหIแบบสอบถาม และการสนทนากลุ�มเฉพาะ 
นํามาเป&นกรอบการส�งเสริม “ค�านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนําหลัก
พุทธธรรมมาบูรณาการ” เพื่อที่จะนํามาใช@ในการตอบวัตถุประสงคIข@อที่ ๓ ต�อไป 
 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช/ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป&นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ท้ังการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมีกระบวนการสร@างเครื่องมือท่ี
ใช@ในการวิจัยแบ�งเป&น ๓ หัวข@อ ได@แก� ข้ันตอนการสร@างเคร่ืองมือ ลักษณะของเครื่องมือ และการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังรายละเอียดต�อไปนี้  

  ๓.๓.๑ ข้ันตอนการสร�างเคร่ืองมือ 

 ผู@วิจัยได@ดําเนินการสร@างเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษาเอกสารวิชาการ และจากงานวิจัย
ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข@องกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการ
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ประปานครหลวง โดยใช@เคร่ืองมือในการวิจัย ๓ รูปแบบ ประกอบด@วย ๑) การสัมภาษณIเชิงลึกแบบ
โครงสร@าง (In-depth Interview Structure) ๒) แบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire)  
และ ๓) การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ข
อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากเอกสาร ตํารา บทความ แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวข
อง และจากงานวิจัยที่เก่ียวข
อง เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสร
างเคร่ืองมือให

สอดคล
องกับการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการ
ประปานครหลวง  
 ๒) ข
อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร
างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดใน
การวิจัย เพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบในการสร
างเครื่องมือการวิจัยให
มีความ
ชัดเจนสมความมุ�งหมายในการวิจัยยิ่งข้ึน 
 ๓) กําหนดวัตถุประสงค6ในการสร
างเครื่องมือนําข
อมูลท่ีได
สร
างข้ึนมาเอง และนําข
อมูล
จากผู
ทรงคุณวุฒิมาเรียบเรียงสร
างเป/นแบบสอบถามการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจากอาจารย6ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ6 
 ๔) นําเสนอร�างเคร่ืองมือการวิจัยต�ออาจารย6ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ6และอาจารย6ผู
เชี่ยวชาญ 
จํานวน ๕ ท�าน  เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก
ไข  
 ๕) ปรับปรุงแก
ไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารย6 ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ6และอาจารย6
ผู
เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
 ๖) นําเคร่ืองมือที่แก
ไขปรับปรุงสมบูรณ6แล
ว ไปเก็บข
อมูลการวิจัย 

  ๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยในส�วนนี้ แบ�งออกเป&น ๓ ลักษณะ ประกอบด@วย ๑) แบบการ
สัมภาษณIเชิงลึกแบบโครงสร@าง (In-depth Interview Structure)  ๒) แบบสอบถามเชิงปริมาณ 
(Questionaire) และ ๓) แบบการจัดสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ดังนี้ 
 ๑) แบบการสัมภาษณIเชิงลึกแบบโครงสร@างเชิงคุณภาพ (In-depth Interview 
Structure) เป&นแบบสัมภาษณIเชิงลึกปลายเป�ด เก่ียวกับความคิดเห็นต�อการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง รับฟmงความคิดเห็น ประสบการณI
พร@อมการสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม แนวทางการสัมภาษณIท่ีสร@างข้ึนเพื่อเก็บข@อมูลของผู@ให@ข@อมูลหลัก 
ภายใต@บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธIที่ดีระหว�างกัน เพื่อหาลักษณะร�วม (Common Character) 
ของแนวทางการส�งเสริมค�านิยมในการบริหารจัดการของผู@ให@ข@อมูลสําคัญ 
 ๒) แบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire) เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้ เป/น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู
ศึกษาได
สร
างข้ึนเอง และจากผู
ทรงคุณวุฒิท�านอ่ืน ๆ มาเรียบ
เรียงตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ซ่ึงอาจารย6ท่ีปรึกษาและอาจารย6ผู
เชี่ยวชาญได
ตรวจและแก
ไข
ปรับปรุงแล
ว รวมทั้งปYญหาแนวคิดและพฤติกรรมปYจจัยท่ีส�งผลต�อ “การบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง” เพื่อเก็บเป/นข
อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง
ในการวิจัย โดยแบ�งออกเป/น ๓ ตอน ดังนี้ 
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 ตอนท่ี ๑ เป/นแบบสอบถามเก่ียวกับข
อมูลทั่วไปของผู
ตอบแบบสอบถาม ได
แก� เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน�ง สายงานที่สังกัด เป/นอย�างไร 
 ตอนที่ ๒ เป/นแบบสอบถามเก่ียวกับปYจจัยที่ส�งผลต�อ“การบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง” ซ่ึงมีลักษณะเป&นมาตราส�วนประเมิน
ค�า (Rating Scale)๑๓๕  มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑIการให@คะแนน ดังน้ี 
 ๕  หมายถึง  ระดับที่มีผลอยู�ในระดับมากที่สุด 
 ๔  หมายถึง  ระดับที่มีผลอยู�ในระดับมาก 
 ๓  หมายถึง  ระดับที่มีผลอยู�ในระดับปานกลาง 
 ๒  หมายถึง  ระดับที่มีผลอยู�ในระดับน
อย 
 ๑  หมายถึง  ระดับที่มีผลอยู�ในระดับน
อยท่ีสุด 
 แปลความหมายของค�าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑI๑๓๖  ดังนี้ 
 ค�าเฉลี่ยตั้งแต�  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายความว�า มากที่สุด 
 ค�าเฉลี่ยตั้งแต�  ๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายความว�า มาก 
 ค�าเฉลี่ยตั้งแต�  ๒.๕๐ – ๓.๔๙  หมายความว�า ปานกลาง 
 ค�าเฉลี่ยตั้งแต�  ๑.๕๐ – ๒.๔๙  หมายความว�า น@อย  
 ค�าเฉลี่ยตั้งแต�  ๑.๐๐ – ๑.๔๙  หมายความว�า น@อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี ๓ เป/นแบบสอบถามท่ีผู
ให
ข
อมูลได
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปYญหาอุปสรรคและ
ข
อเสนอแนะเก่ียวกับปYจจัยที่ส�งผลต�อ “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริม
ค�านิยมของการประปานครหลวง”  
 การตรวจสอบความเท่ียงตรงและความน�าเชื่อม่ัน ผู
ศึกษาได
นําแบบสอบถามจากอาจารย6
ที่ปรึกษาและผู
เชี่ยวชาญที่ได
แนะนําและไปปรับปรุงแก
ไขเป/นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ6ไปใช
จริง 
เพื่อเก็บข
อมูลจากกลุ�มตัวอย�างที่มีคุณสมบัติใกล
เคียงกับกลุ�มประชากรท่ีจะทําการศึกษา จํานวน   
๓๐ คน เพื่อทดสอบว�าผู
ตอบแบบสอบถามเข
าใจในแบบสอบถามอย�างชัดเจนหรือไม� อย�างไร เม่ือมี
ข
อบกพร�องก็จะได
ทําการแก
ไขให
ถูกต
อง แล
วนําแบบสอบถามแจกให
กับประชากรท่ีจะทําการศึกษา 
ดังท่ีได
กําหนดไว
ในส�วนของประชากรที่ทําการศึกษา 

 ๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อศึกษาวิเคราะห6 
“การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง” 
ได
แก� ประเด็นคําถามสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ในการสัมภาษณIเชิงลึกแบบ

                                                   

 
๑๓๕สุวรียI ศิริโภคาภิรมยI, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี: ฝyายเอกสารการพิมพIสถาบันราชภัฏเทพ

สตรี, ๒๕๕๖), หน@า  ๑๓๙-๑๔๐. 
 ๑๓๖ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร-,  พิมพIคร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ด�านสุทธาการพิมพI, ๒๕๔๒), หน@า ๑๐๘. 
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โครงสร@าง (In-depth Interview Structure) และแบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire) ผู
วิจัย
ได
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 ๑) ร�างเคร่ืองมือการวิจัย ขอคําแนะนําจากอาจารยIที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธIเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความครบถ@วน ครอบคลุม ชัดเจนและความถูกต@องท้ังเนื้อหา ภาษา และรูปแบบ เม่ือได@รับ
ข@อเสนอแนะจากอาจารยIที่ปรึกษาแล@ว นําไปปรับปรุงแก@ไขให@เหมาะสม 
 ๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก@ไขและได@รับความ
เห็นชอบจากอาจารยIท่ีปรึกษาเรียบร@อยแล@ว เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธI เพื่อขอ
ความเห็นชอบและนําเสนอต�อผู@เชี่ยวชาญช�วยตรวจสอบความถูกต@องและความครอบคลุมของเนื้อหา
ที่ต@องการศึกษา ซ่ึงเป&นการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สําหรับผู@เชี่ยวชาญท่ี
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม จํานวน ๕ ท�าน ประกอบด@วย 
 ๒.๑ พระครูสังฆรักษIเกียรติศักดิ์ กิตฺติป{ฺโญ, ผศ.ดร. ตําแหน�งผู@อํานวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรI คณะสังคมศาสตรI มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 ๒.๒ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร ตําแหน�งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมศาสตรI มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๓ ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต ตําแหน�งผู@อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตรI มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี ตําแหน�งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตรI 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๕ อาจารยI ดร.ยุทธนา ปราณีต ตําแหน�งผู@อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตรI มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 เพื่อพิจารณาท้ังในด@านเนื้อหาสาระ และโครงสร@างของคําถาม ตลอดจนภาษาที่ใช@ และ
นําแบบสอบถามจากผู@เชี่ยวชาญมาหาค�าดัชนีความสอดคล@องตามวัตถุประสงคI (Index Objective 
Congruence : IOC) ซ่ึงในการให@ผู@เชี่ยวชาญพิจารณาน้ีจะตัดสิน ๓ กรณี โดยให@คะแนนตามเกณฑI
ดังน้ี 

 ถ@าข@อคําถามแน�ใจว�าวัดได@ตรงจุดประสงคI ได@   +๑ คะแนน 
 ถ@าไม�แน�ใจว�าข@อคําถามนั้นวัดตรงจุดประสงคIหรือไม�                     ได@    ๐  คะแนน 
 ถ@าข@อคําถามวัดได@ไม�ตรงจุดประสงคI                                      ได@   -๑  คะแนน 

 นําคะแนนของผู@เชี่ยวชาญทุกคนที่ประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะหIความสอดคล@อง
ของข@อคําถามกับจุดประสงคIเพื่อหาค�าเฉลี่ย สําหรับข@อคําถามแต�ละข@อใช@สูตรดังนี้ 

      IOC   = 
N

R∑  

     IOC แทน ค�าดัชนีความสอดคล@องระหว�างข@อสอบกับจุดประสงคI 
               (Index of Item – Objective Congruence) 

∑ R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู@เชี่ยวชาญ 
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                     N     แทน  จํานวนผู@เชี่ยวชาญ 

 เกณฑIการคัดเลือกข@อคําถามคํานวณค�าเฉลี่ยจากการพิจารณาของผู@เชี่ยวชาญ จํานวน 
 ๕ ท�าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ท้ังความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดย

คัดเลือกข@อที่มีค�า IOC ≥ .๕๐ ไว@ใช@ต�อไป ส�วนข@อที่มีค�าตํ่ากว�า IOC ≤ ๐.๕๐ ปรับแก@ไขบางข@อ
เพื่อให@ครบตามองคIประกอบ  นําเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแก@ไขแล@วจากผู@เชี่ยวชาญ ได@ค�าระดับความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัยอยู�ระหว�าง ๐.๘๐-๑.๐๐    
 ๓) สําหรับแบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire) ท่ีผ�านการแก@ไขปรับปรุงตาม
ข@อเสนอของผู@เชี่ยวชาญ และผ�านความเห็นชอบจากอาจารยIท่ีปรึกษา นําไปหาความเชื่อม่ันของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยนําไปทดลองใช@ (Try Out) กับผู
ตอบแบบสอบถามที่ไม�ใช�กลุ�มตัวอย�างท่ี
ใช
ในการวิจัยจํานวน ๓๐ คนจากผู
บริหารและพนักงานจากการประปาส�วนภูมิภาค สํานักงานใหญ� ซ่ึง
ไม�ได@อยู�ในพื้นที่ท่ีจะทําการวิจัย โดยผู@วิจัยลงพื้นที่แจกและรับแบบสอบถามในข้ันตอนนี้ด@วยตนเอง
เพื่อหาค�าความเชื่อม่ันด
วยวิธีการหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟ_า (Alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)๑๓๗   

 จากสูตร 
                 α = �

��� �1 − ∑	
�
	��

                   
               �     =   จํานวนข@อคําถามของแบบทดสอบหรือสอบถาม 

               ���   =   ความแปรปรวนของข@อคําถามรายข@อ 

               ���   =   ความแปรปรวนของข@อคําถามทั้งฉบับ 

 การคํานวณหาค�าเฉลี่ย ใช
สัญลักษณ6 x� สําหรับค�าเฉลี่ยท่ีได
มาจากกลุ�มตัวอย�าง  
 จากสูตร 

                                       x� =  ∑ �
�    

  x� =   ค�าเฉลี่ย  

 ∑ �  =   ผลรวมชองข
อมูลทั้งหมด 

 �  =   จํานวนข
อมูลทั้งหมด 

 การคํานวณหาค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช
สัญลักษณ6 � สําหรับข
อมูลที่เก็บมาจากกลุ�ม
ตัวอย�าง  
 จากสูตร 

                                                   

 
๑๓๗Cronbach , Lee J., Essentials of phychological testing, 4 th ed., (New  York: 

Harper& Row, 1971), p.7. 



๙๔ 
 

                                       � =  �∑����̅��
���   

 � =    ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 �  =   ข@อมูลแต�ละจํานวน 

 �̅  =   ค�าเฉลี่ย (Mean) ของข@อมูลในชุดน้ัน 

    =   จํานวนข@อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง 

 จากการคํานวณและวิเคราะหIตรวจสอบคุณภาพหาค�าความเช่ือม่ัน (Reliability 
Statistics) = ๐.๙๔๔ ถือว�าแบบสอบถามดังกล�าวมีค�าความเชื่อม่ันอยู�ในระดับสูง  

 ๔) นําแบบสอบถามที่ได
ปรับปรุงแก
ไขแล
ว นําเสนอต�ออาจารย6ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ6 เพื่อ
ขอความเห็นชอบและจัดพิมพ6แบบสอบถามเป/นฉบับสมบูรณ6 เพื่อใช
แจกกลุ�มตัวอย�างจริงในการวิจัย
ต�อไป 

 
๓.๔ การรวบรวมข/อมูล 

 การเก็บรวบรวมข@อมูล เพื่อศึกษา “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการ
เพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง” ผู@ศึกษาวิจัยดําเนินการเก็บข@อมูลตามข้ันตอนแบ�ง
ออกเป&น ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข@อมูลจากเอกสาร (documentary) ผู@วิจัยศึกษาหาความรู@
ด@วยการอ�านกรอบคิด วัตถุประสงคI เน้ือหารายละเอียด ผลการดําเนินงาน และบทสรุป ตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาในแต�ละเรื่อง โดยศึกษาจาก 
 ๑) ข@อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู@วิจัยเก็บรวบรวมข@อมูลจาก พระไตรป�ฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย ที่เ ก่ียวหลักพุทธธรรม ได@แก� หลักพรหมวิหาร ๔ 
หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีนํามาประยุกตIใช@ในการส�งเสริมค�านิยมในการบริหารจัดการ
ของการประปานครหลวง 
 ๒)  ข@อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู@วิจัยเก็บเก็บรวบรวมข@อมูลที่เก่ียวข@องกับการบูรณา
การ การบริหารจัดการสมัยใหม� ยุทธศาสตรIการบริหารการประปานครหลวง ค�านิยมการประปานคร
หลวง ศึกษารวบรวมจากเอกสาร ตํารา บทความ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวข
อง และจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข
อง 
เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสร
างเคร่ืองมือให
สอดคล
องกับการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง  
 ขั้นตอนที่ ๒ การเก็บรวบรวมข@อมูลจากการสัมภาษณIเชิงลึกแบบโครงสร@าง (In-depth 
Interview Structure) โดยใช@แบบบันทึกการสัมภาษณI เป&นการสัมภาษณIท่ีเป�ดโอกาสให@ผู@ให@ข@อมูล
สําคัญ (Key Informants) แสดงความคิดเห็นอย�างเสรี รับฟmงความคิดเห็น ประสบการณIพร@อมการ
สังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม (Non-participant Observation) ภายใต@บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธIที่ดี
ระหว�างกัน ดําเนินการสัมภาษณI จํานวน ๒๕ ท�าน โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
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 ๑) ผู@วิจัยติดต�อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรI คณะสังคมศาสตรI มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตทําการสัมภาษณI
ผู@ให@ข@อมูลสําคัญ (Key Informants)   
 ๒) ก�อนการเดินทางลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณI ผู@วิจัยจะประสานกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
ที่จะสัมภาษณI และนําส�งหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะหI ถึงผู@ให@ข@อมูลสําคัญ (Key 
Informants) ที่เป&นกลุ�มเปeาหมาย โดยผู@วิจัยจะศึกษาประเด็นคําถามท่ีใช@ในการสัมภาษณI จัดเตรียม
และศึกษาการใช@อุปกรณIเครื่องบันทึกเสียง พร@อมอุปกรณIสํารองในกรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมสมุดจด
บันทึกและอุปกรณIต�าง ๆ ให@พร@อม และเดินทางไปสัมภาษณIด@วยตนเองทุกคร้ัง 
 สําหรับในกรณีผู@ให@สัมภาษณIไม�สะดวกให@เข@าพบ ผู@วิจัยก็จะทําการสัมภาษณIทางโทรศัพทI 
(Telephone Interviews) หรือผ�านช�องทางอินเตอรIเน็ต (Internet Interviews) 
 ๓) ขณะสัมภาษณI ผู@วิจัยจะสนทนาสร@างความคุ@นเคยกับผู@ให@สัมภาษณI แจ@งวัตถุประสงคI
ของการสัมภาษณI อธิบายเหตุผล และขออนุญาตใช@เครื่องบันทึกเสียงในขณะดําเนินการสัมภาษณI  
ขออนุญาตบันทึกภาพเพื่อใช@ในการอ@างอิงในการสัมภาษณI รวมท้ังแจ@งให@ทราบว�าข@อมูลต�าง ๆ  
ที่บันทึกเสียงไว@ ผู@วิจัยจะเก็บไว@เป&นความลับ หากผู@ให@สัมภาษณIไม�ประสงคIท่ีจะให@บันทึกเสียงในช�วง
ใด ผู@วิจัยจะไม�บันทึกเสียงในช�วงนั้นทันที 
 ๔) หลังการสัมภาษณI ผู@วิจัยตรวจสอบความสมบูรณIครบถ@วนของแบบสัมภาษณIทุกครั้ง 
ทําการถอดบทสัมภาษณI นําไปลงรหัสบทสัมภาษณI ทําการวิเคราะหIข@อมูลจากบทสัมภาษณIโดยลง
ข@อมูลท้ังหมดในรูปแบบการบรรยายความของผู@ให@สัมภาษณI ก�อนนําไปสรุปข@อมูลท่ีได@จากการ
สัมภาษณIต�อไป 
 ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข@อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อศึกษาวิเคราะหI “การบูรณา
การหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง” ผู@วิจัยเก็บ
รวบรวมข@อมูลจากการแจกแบบสอบถาม จํานวน ๓๖๗ ชุด เพื่อเสริม สนับสนุน และลดอคติ (Bias)  
ของข@อมูลให@มีความเช่ือม่ัน น�าเชื่อถือในการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริม
ค�านิยมของการประปานครหลวง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  ๑)  ขอหนังสือจากผู@อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตรI 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ถึงผู@ว�าการการประปานครหลวง ขออนุเคราะหIลงพื้นท่ีแจก
แบบสอบถามแก�ผู@บริหารและผู@ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง 
  ๒) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณIลงพื้นที่แจกให@แก�ผู@บริหารและผู@ปฏิบัติงานของการประปา
นครหลวง รวมจํานวน ๓๖๗ ชุดภายในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐ 
 ขั้นตอนที่ ๔ การรวบรวมข@อมูลจากการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู@วิจัยจัดเวทีรับฟmงความคิดเห็น ข@อแนะนํา และข@อเสนอแนะ โดยผู@วิจัยจะเชิญผู@เช่ียวชาญทางด@าน
หลักพุทธธรรม ผู@เชี่ยวชาญทางด@านการบริหารจัดการ และผู@มีส�วนได@ส�วนเสีย ผู@มีส�วนเก่ียวข@องกับ
การบริหารจัดการของการประปานครหลวง รวมทั้งหมด ๑๗ ท�าน มาวิพากษI รับรองร�างการบูรณา
การหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวงภายใต@
บรรยากาศการมีส�วนร�วม และการแสดงความคิดเห็นอย�างเสรี โดยใช@เทคนิคการประชุมแบบมีส�วน
ร�วมอย�างสร@างสรรคI (Appreciation Influence Control)  เพื่อสามารถสังเคราะหIหาลักษณะร�วม 



๙๖ 
 

(Common Character) และข@อสรุปร�วม (Common Conclusion)  ร�างแบบจําลอง “การบูรณา
การหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง” ซ่ึงผู@วิจัย
ดําเนินการดังนี้ 
 ๑) ผู@วิจัยติดต�อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรI คณะสังคมศาสตรI มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะหIเชิญ
ผู@บริหารของการประปานครหลวง ผู@ใช@บริการและผู@ที่มีส�วนได@ส�วนเสียหรือผู@ท่ีเก่ียวข@องกับการบริหาร
จัดการของการประปานครหลวง และผู@ที่มีความเชี่ยวชาญทางหลักธรรมในด@านการบริหารจัดการเข@า
ร�วมการจัดเวทีสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๑๗ ท�านมาวิพากษIรับรอง
ร�างการส�งเสริมค�านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวงตามหลักพุทธธรรม 
 ๒) ก�อนการจัดสนทนากลุ�ม ผู@วิจัยจะจัดส�งหัวข@อการสนทนาไปยังผู@บริหารของการประปา
นครหลวง ผู@ใช@บริการและผู@ที่มีส�วนได@ส�วนเสียหรือผู@ท่ีเก่ียวข@องกับการบริหารจัดการของการประปา
นครหลวง และผู@ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางหลักธรรมในด@านการบริหารจัดการทุกคนก�อนการจัดสนทนา
กลุ�ม และผู@วิจัยจะประสานงานเพื่อยืนยัน วัน เวลา และสถานท่ี กับผู@ท่ีเชิญเข@าร�วมสนทนากลุ�มทุก
ท�านเป&นระยะ และนําส�งหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะหI ถึงผู@มีส�วนได@เสียท่ีจะเชิญเข@าร�วม
การจัดเวทีสนทนากลุ�ม โดยผู@วิจัยจะจัดเตรียมประเด็นคําถาม โครงร�าง และเอกสาร ให@เพียงพอกับ
กลุ�มผู@เข@าร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะ และจัดเตรียมคณะผู@ช�วยวิจัย ผู@บันทึกข@อมูล จัดเตรียมสถานท่ี
ดําเนินการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ด@วยตนเอง 
 ๓) จัดประชุมสนทนากลุ�มเฉพาะที่ห@องประชุมชั้น ๔ สํานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ การ
ประปานครหลวง ในวันจันทรIท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พร@อมท้ังเก็บภาพการร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะ
และอัดเทปบันทึกเสียง 
 ๔) รวบรวม สรุปรายงานผลการประชุมสนทนากลุ�มเฉพาะ เพื่อสรุปผลการยืนยันว�าร�าง
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวงท่ี
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สามารถนําไปประยุกตIใช@ได@จริงในการประปานครหลวง 
 
๓.๕ การวิเคราะห-ข/อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ แบ�งการวิเคราะหIข@อมูลเป&น ๓ ลักษณะ คือการวิเคราะหIข@อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะหIข@อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะหIข@อมูลจากการสนทนากลุ�มเฉพาะมีรายละเอียด ดังน้ี
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห-ข/อมูลเชิงคุณภาพ ผู@วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข@องการ
สัมภาษณIเชิงลึกแบบโครงสร@าง (In-depth Interview Structure) โดยใช@แบบบันทึกการสัมภาษณI 
เป&นการสัมภาษณIท่ีเป�ดโอกาสให@ผู@ให@ข@อมูลสําคัญ (Key Informants) แสดงความคิดเห็นอย�างเสรี  
รับฟmงความคิดเห็น ประสบการณIพร@อมการสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม (Non-participant Observation) 
มาสรุปวิเคราะหIปmจจัยท่ีส�งผลต�อการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริม
ค�านิยมของการประปานครหลวง ด@วยวิธีการวิเคราะหIข@อมูลแบบสร@างข@อสรุปแบบอุปนัย 
  ๓.๕.๒ การวิเคราะห-ข/อมูลเชิงปริมาณ ผู@วิจัยได@ ดําเนินเก็บรวบรวมข@อมูล โดยแจก
แบบสอบถามกับกลุ�มตัวอย�างคือ ผู@บริหารและผู@ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงจํานวน ๓๖๗ ชุด 
มาประมวลแปลผล และวิเคราะหIข@อมูลโดยใช@การวิเคราะหIสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได@แก�  
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๑) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คือค�าร@อยละ (Percentage) ๒) การวัดแนวโน@มเข@าสู�ส�วนกลาง 
(Central Tendency) คือ ค�าเฉล่ีย (Mean) และ ๓) การวัดการกระจาย (Measure of Variation) คือ ค�าส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ๓.๕.๓ การวิเคราะห-ข/อมูลจากการสนทนากลุ4มเฉพาะ  (Focus Group Discussion) ผู@วิจัย
นําผลการวิเคราะหIข@อมูลเชิงคุณภาพมาเสริมสนับสนุนผลการวิเคราะหIข@อมูลเชิงปริมาณ เพื่อลดอคติ 
หรือ Bias ของข@อมูลแล@วนําร�างการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยม
ของการประปานครหลวง ที่ได@มาวิพากษI รับรอง ด@วยเทคนิคการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยนักวิชาการผู@เชี่ยวชาญและนําผลท่ีได@จากการสนทนากลุ�มเฉพาะมาวิเคราะหIยืนยัน
รับรองว�าสามารถนําไปใช@ได@จริงในการประปานครหลวง  
  ผู@วิจัยนําเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของ
การประปานครหลวงดังกล�าวในเวทีสอบดุษฎีพิจารณIและสอบปeองกันดุษฎีนิพนธIผ�านความเห็นชอบทั้ง 
๒ เวที แล@วปรับแก@ไขตามที่ได@รับข@อคิดเห็นและข@อเสนอแนะ จัดทําเป&นวิทยานิพนธIท่ีสมบูรณI พร@อมส�ง
จัดพิมพIรูปเล�ม จัดทําหนังสือถึงหน�วยงาน และเขียนบทความวิจัยส�งเพื่อพิจารณาตีพิมพIในวารสาร 
TCI 
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แผนภาพที่ ๓.๑ ลําดับข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีดําเนินการ ผลที่ได�รับ 

๑) ศึกษาวิเคราะห6เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข
อง เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒) นํากรอบแนวคิดมาวิเคราะห6สาระ เพ่ือกําหนด
ประเด็นคําถามในรูปของแบบสัมภาษณ6 และแบบสอบถาม  
และออกแบบการวิเคราะห6ข
อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

 

ข้ันที่ ๑ 
วิเคราะห6เอกสาร

เพื่อกําหนด 
กรอบแนวคิด 

 

๑) ทราบแนวคิดทฤษฎี 
๒) ทราบหลักพุทธธรรมท่ี
สามารถบูรณาการ 
๓) เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย 

ข้ันที่ ๒ 
กําหนด 

การบริหารจัดการ 
ต�อการส�งเสริมค�านิยม 

 

(ใช
เทคนคิการสัมภาษณ6แบบโครงสร
าง 
(Structured Interview)  

  
 
 
 
 

จัดลําดับความสําคัญ 
ในการบริหารจัดการเพ่ือ

ส�งเสริมค�านิยม 
 

(เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ  
: Quantitative Research) 

 

แบบสัมภาษณ*เชิงลึกแบบโครงสร�าง ผู�ทรงคุณวุฒิ 

ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants)  
๒๕ รูป/คน  
     ทําการสัมภาษณ6 สอบถามแนวคิดเก่ียวกับการ
บริหารจัดการ ฟYงความคิดเห็นและประสบการณ6 
สังเกตการณ6   

๑) การบริหาร 
๒) หลักพุทธธรรม มีหลักพรหม

วิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ และ
หลักสัปปุริสธรรม ๗     

๓) ร�างการส�งเสริมค�านิยมการ
บริหารจัดการ  

 

แบบสอบถามเชิงปริมาณ  
      กลุ�มตัวอย�างในการวิจัย  ๓๖๗ คน  

นําข
อมูลจากข้ันตอนที่ ๑ มาสร
างแบบสอบถามเก็บ
ข
อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง แบ�งสอบถามแบ�งออกเป/น ๓ ตอน   
       ๑) ข
อมูลท่ัวไปผู
ตอบแบบสอบถาม    
       ๒) ปYจจัยท่ีส�งผลต�อการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการ
เพ่ือส�งเสริมค�านิยม มีลักษณะเป/นมาตราส�วนประเมินค�า ๕ ระดับ 
       ๓) ความคิดเห็นและข
อเสนอแนะ       
จากนั้นนําไปวิเคราะห6สรุปผล 

 

๑) ทราบความสําคัญของการ
บริหารจัดการเพ่ือส�งเสริมค�านิยม 

๒) ทราบการบูรณาการหลักธรรม
ในการบริหารจัดการเพ่ือส�งเสริม
ค�านิยม  

ข้ันที่ ๓ 
หาลักษณะร�วม  
และข
อสรุปร�วม 

 

(การสนทนากลุ�มเฉพาะ : Focus Group) 

 

การทําสนทนากลุEมเฉพาะ  
(Focus Group Discussion)  

๑๗ รูป/คน 
ผู
ทรงคุณวุฒิและผู
มีส�วนได
เสีย (stakeholders)  
 

๑) ทราบลักษณะร�วม (Common 
Character) แ ล ะ ข
 อ ส รุ ป ร� ว ม 
(Common Conclusion)  

๒) ยืนยันองค6ความรู
 "การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ
ส�งเสริมค�านิยมของการประปานคร
หลวง” 
 

ข้ันที่ ๔ 
นําเสนอ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรม
ในการบริหารจัดการเพื่ อ
ส� ง เส ริมค� านิ ยมของการ
ประปานครหลวง 

 

วิเคราะห* สังเคราะห*ข�อมูล  
สรุปผลการวิจัย 

 

 

“การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการเพ่ือส�งเสริมค�านิยมของ 

การประปานครหลวง”    
 

ท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 

 



 
บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป�นการวิจัยเร่ือง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ
ส#งเสริมค#านิยมของการประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค)เพื่อ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการบริหาร
จัดการของการประปานครหลวง ตั้งแต# พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงป3จจุบัน ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมท่ี
เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการประปานครหลวง ๓) เพื่อนําเสนอการ
ส#งเสริมค#านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนําหลักพุทธธรรมเข7ามาบูรณาการ 
ผู7วิจัยได7นําเสนอผลการวิเคราะห)ข7อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย ดังนี้ 
 ๔.๑ ผลการศึกษากระบวนการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ตั้งแต# พ.ศ. 
๒๕๕๑ ถึงป3จจุบัน 
 ๔.๒ ผลการศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของ
การประปานครหลวง 
 ๔.๓ ผลการศึกษาการส#งเสริมค#านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการ
นําหลักพุทธธรรมเข7ามาบูรณาการ 
 ๔.๔ องค)ความรู7ที่ได7จากงานวิจัย 

 สําหรับการวิเคราะห)ข7อมูลในส#วนนี้ ผู7วิจัยจะได7นําเสนอในรูปแบบเชิงบูรณาการ โดยการ
นําเอาข7อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีได7จากการสัมภาษณ)เชิงลึกโดยการเลือก
กลุ#มตัวอย#างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ผู7ให7ข7อมูลการสัมภาษณ)แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) กับวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีได7จากแบบสอบถาม
(Questionnaires) และการสังเคราะห)ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ#มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพื่อนําเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของ
การประปานครหลวง โดยนําเสนอดังต#อไปน้ี 
 
๔.๑  ผลการศึกษากระบวนการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ตั้งแต" พ.ศ. 
๒๕๕๑ ถึงป'จจุบัน 

 ในการนําเสนอผลการวิจัยเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการของการประปานครหลวง 
ตั้งแต# พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงป3จจุบันน้ัน การบริหารจัดการในช#วงระยะเวลาดังกล#าว การประปานครหลวง
ได7มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด7านต#าง ๆ โดยในป\ ๒๕๕๑ วางนโยบาย
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ การผลิตและจําหน#ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การมุ#งเน7นลูกค7า 
พนักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต#อเนื่องมาจนถึงป3จจุ บันมุ#งเน7นการยกระดับและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ยกระดับการให7บริการท่ีเป�นเลิศแก#ประชาชนด7วยน้ําประปาท่ีสะอาด 
ทั่วถึงและเพียงพอ พัฒนาระบบผลิตและส#งนํ้าให7มีมาตรฐานสูงเพื่อสร7างความม่ันคงและยั่งยืน 



 ๑๐๐ 

ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต#อสังคมและสิ่งแวดล7อม เพื่อให7
เตรียมพร7อมและก7าวสู#การได7รับการยอมรับในประเทศและระดับแนวหน7าสุดของ ASEAN สําหรับการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได7กําหนดกรอบการบริหารจัดการใน ๗ ด7านได7แก# ๑) การบริหารคน (Man)  
๒) การบริหารเงิน (Money) ๓) การบริหารการบริการประชาชน (Market) ๔) การบริหารคุณธรรม 
(Morality) ๕) การบริหารข7อมูลข#าวสาร (Message) ๖) การบริหารเวลา (Minute) ๗) การบริหาร
การวัดผล (Measurement) ซ่ึงกระบวนการบริหารการจัดการดังกล#าว เป�นป3จจัยสําคัญอันจะส#งผล
ให7เกิดความเข7มแข็งอย#างยั่งยืน และส#งเสริมค#านิยมให7เกิดแก#พนักงานในบริบทของการประปานคร
หลวง 

 ๔.๑.๑ การวิเคราะห*ความคิดเห็น และข-อเสนอแนะจากการสัมภาษณ*เชิงลึกของผู-บริหาร 
ผู-มีส"วนได-ส"วนเสียของการประปานครหลวง และผู-เชี่ยวชาญหลักธรรมในการบริหารจัดการ 
เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือส"งเสริมค"านิยมของการประปานคร
หลวง   
 ข7อมูลจากการสัมภาษณ)เชิงลึกของผู7ให7ข7อมูลสําคัญ จํานวน ๒๕ รูป/คน สรุปได7ดังน้ี 
 ด-านที่ ๑ การบริหารคน คือมีการกําหนดคุณสมบัติของตําแหน#งงานที่เหมาะสมต#อเนื่อง 
มีอิสระในการตัดสินใจตามกรอบระเบียบ ข7อบังคับและภาระหน7าท่ีที่ได7รับมอบหมาย มีความมือร#วม
ใจในการวิเคราะห)ป3ญหาที่หลากหลาย ให7ความสําคัญ ส#งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาคน พัฒนางาน
มาโดยตลอด  
 ๑) การประปานครหลวงจัดต้ังตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐  
มีการบริหารจัดการในอดีตถึงป#จจุบัน ตามแผนแม'บทยุทธศาสตร, พันธกิจและวิสัยทัศน,อย'างต'อเนื่อง 
ป3ญหาที่พบมี ๑) นโยบายภาครัฐที่กํากับดูแล กปน. ๒) ระเบียบ ข7อบังคับ ที่ไม#เป�นไปตามป3จจุบัน  
๓) การบริหารบุคลากร ท่ีอาจจะไม#ประสบผลสําเร็จเท#าท่ีควร (เร่ืองการปรับอัตราเงินเดือนแรกเข7า  
ที่มีผลกระทบกับ บุคลากรที่อยู#ในช#วงอายุงาน ๕-๑๐ ป\ เป�นจํานวนมาก ส#งผลให7เกิดความคิด
แตกแยกในองค)กร ขาดความผูกพันต#อองค)กร) ๔) สภาวะน้ําเค็ม ที่มีผลกระทบต#อการผลิตนํ้าประปา
ในทุกๆ ป\ ๕) แหล#งนํ้าดิบที่อาจจะไม#เพียงพอต#อปริมาณการใช7น้ําในอนาคต๑๓๘  
 ๒) เริ่มตั้งแต# พรบ. การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ การประปานครหลวงได7
ดําเนินการบริหารจัดการตามยุคสมัยและสถานการณ)ในแต#ละช#วงเวลา สําหรับตั้งแต# พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จนถึงป3จจุบันมีการดําเนินงานเพื่อให7ประชาชนได7มีน้ําประปาที่สะอาด ปลอดภัย สําหรับใช7อุปโภค
บริโภค ซ่ึงเป�นป3จจัยในการดํารงชีวิตข้ันพื้นฐาน รวมถึงประกอบธุรกิจ และได7มีการพัฒนาการ
ให7บริการต#าง ๆ ตลอดจนให7สอดคล7องกับสภาพแวดล7อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ภาครัฐ งบประมาณ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎ ระเบียบ ข7อบังคับ ข7อกฎหมาย การบูรณาการ
ระหว#างหน#วยงานท่ีเก่ียวข7อง การสื่อสารข1อมูลและทําความเข1าใจกับประชาชน๑๓๙  
 ๓) การประปานครหลวงมีการบริหารจัดการน้ํา ผลิตนํ้าให7ได7คุณภาพในระดับสากลเพื่อ
ส#งต#อให7ผู7บริโภคได7มีน้ําคุณภาพดีไว7ใช7 เดิมสําหรับอุปโภค แต#ก็พัฒนาจนสามารถดื่มได7รวมท้ังมีการ

                         

 
๑๓๘สัมภาษณ, นางวรรณวิมล ธนชัยเศรษฐวุฒิ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๑๓๙สัมภาษณ, นายพิบูลย, วงศ,ภัทรจิตกุล, ผู1จัดการสํานักงานประปา, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๐๑ 

ดูแลรักษา พัฒนาแหล#งนํ้าดิบให7ได7มีแหล#งน้ําที่ดี บริการลูกค7าอย#างใส#ใจรวมทั้งการนําเทคโนโลยีเข7า
มาช#วยในการบริหารจัดการ สามารถประหยัดเวลาในการบริหาร มีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในด7าน
สินทรัพย) ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงองค)กรพัฒนาเพื่อก7าวสู#ความเป�นองค)กรสมรรถนะสูงในระดับสากล
ต#อไป เนื่องจากองค)กรอยู#ภายใต7การกํากับดูแลของรัฐ ส#วนหน่ึงการบริหารจึงต7องมีเวลา ใช7เวลา  
ใช7เงิน ต7องเป�นไปภายใต7การกํากับดูแลของรัฐ อาจเกิดความล#าช7าในบางเวลา เช#น งบการเงิน  
การเบิกจ#ายให7ทันภายในเวลาท่ีกําหนด อีกทั้งยังต7องสร7างความเข7าใจกับบุคคลในองค)กรเพื่อการ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน๑๔๐  
 ๔) มุ#งไปที่การจัดหาแหล#งน้ําดิบ การผลิตและการส#งมอบน้ําประปาที่สะอาด ได7มาตรฐาน
ที่องค)การอนามัยโลกกําหนด แตกต#างจากการบริหารจัดการภาคเอกชนท่ีมุ#งผลกําไรเป�นด7านหลัก 
ดังน้ันเม่ือวัตถุประสงค)แตกต#างกัน หลักการบริหารจัดการจึงแตกต#างกัน โดยการประปานครหลวงให7
ความสําคัญกับการส#งมอบนํ้าประปาที่มีคุณภาพให7กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบอย#างทั่วถึง 
และเพียงพอเป�นหลัก และผลกําไรเป�นลําดับรอง การประปานครหลวงเป�นหน#วยงานของรัฐท่ี
ประกอบกิจการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน จึงมีโครงสร7างและวัฒนธรรมองค)กรแบบราชการ  
การบริหารจัดการองค)กรจึงเป�นแบบก่ึงราชการ มีข้ันตอนยืดยาว (แบบโครงสร7างปnรามิด) ล#าช7า  
และไม#ทันกับสภาพแวดล7อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็ว โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย)
ที่ไม#ส#งเสริมให7พนักงานใช7ความรู7ความสามารถอย#างเต็มสมรรถนะ๑๔๑ 
 ๕) การประปาเกิดข้ึนจากดําริของในหลวงรัชการที่ ๕ โดยมุ#งเน7นบริการประชาชนให7
ประชาชนมีน้ําสะอาดในการอุปโภคบริโภค และมีการพัฒนาอย#างต#อเนื่องตามยุคสมัยและ
สถานการณ)ของภาวะเศรษฐกิจสังคมของเมืองหลวง การประปานครหลวงเกิดข้ึนตาม พ.ร.บ.การ
ประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีหน7าที่รับผิดชอบในการจัดหานํ้าดิบ ผลิต จัดส#งและจําหน#าย
น้ําประปาที่สะอาดและเพียงพอแก#ประชาชนในชุมชนเมือง ในมุมของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะ
วางแผนปรับโครงสร7างรองรับการบริหารจัดการที่มากข้ึนในหลาย ๆ ด7าน และยังคงยึดม่ันใน
เจตนารมณ)มาโดยตลอด เก่ียวกับอัตรากําลังคน จะมีการจัดการอย#างไรให7เพียงพอต#อภาระหน7าที่ท่ี
เพิ่มข้ึนและปรับเปลี่ยนตามยุคโลกาภิวัตน)ท่ีมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วเข7ามา ไม#ว#าจะเป�นด7าน
การจัดหานํ้าสะอาดที่เพียงพอ จัดหาแหล#งน้ําดิบท่ีมีคุณภาพเพื่อรองรับสถานการณ)น้ําท่ีจะเกิดวิกฤต
ในทุก ๆ ป\๑๔๒ 
 ๖) ในอดีตจะเป�นแบบทํางานตามคําสั่ง ผู7บริหารระดับสูงเป�นผู7ให7นโยบายในการทํางาน  
ถ#ายทอดลงสู#ระดับปฏิบัติงานตามที่ได7รับมอบหมาย เป�นการสื่อสารทางเดียวจากบนลงล#างแต#
ป3จจุบันการบริหารจัดการจะเป�นการสื่อสารสองทาง กําหนดทิศทางและเปqาหมายท่ีชัดเจนมีการ
ทํางานเชิงสังคมมากข้ึน ทําให7การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เร่ืองระบบ/ระเบียบ
ราชการ ทัศนคติของผู7ปฏิบัติงานที่ยึดติดกับการทํางานแบบเดิมไม#ชอบแสดงความคิดเห็น รอคําสั่ง 
ซ่ึงป3จจุบันเปล่ียนไปในแนวทางที่ดีข้ึน แต#ความผูกพันองค)กรลดลง๑๔๓ 
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 ๑๐๒ 

 ๗) มีการพัฒนาการดําเนินงานอย#างต#อเน่ืองเรื่อยมา ได7มีการจัดทํายุทธศาสตร)การบริหาร
ในการขับเคลื่อนองค)กร โดยช#วงแรก (๒๕๔๘-๒๕๕๐) เน7นให7ความสําคัญด7านการตลาดควบคู#กับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค)กรทุกด7าน ช#วงท่ีสอง (๒๕๕๑-๒๕๕๔) เน7นการบริหาร
จัดการด7วยการสร7างมูลค#าเพิ่ม การพัฒนาสู#องค)กรแห#งการเรียนรู7 และการสร7างความพึงพอใจแก#ผู7ใช7
น้ํา ช#วงท่ีสาม (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได7มีการวางเปqาหมายสู#องค)กรสมรรถนะสูงในระดับ Best in Class 
และในป3จจุบัน (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได7มีการจัดทํายุทธศาสตร)การบริหารโดยวางเปqาหมายเป�นองค)กร
สมรรถนะสูง ท่ีได7รับการยอมรับในระดับสากล โดย คํานึงถึงการส#งมอบนํ้าประปาปลอดภัย  มุ#งเน7น
การบริหารจัดการด7วยหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต#อสังคม และตอบสนองความต7องการของ
ผู7มีส#วนได7เสียทุกกลุ#ม โครงสร7างองค)กรขนาดใหญ# มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน กระบวนการทํางาน
เป�นระบบ บางคร้ังมีผลต#อการขับเคลื่อนนโยบายจากระดับสูงไปสู#ผู7ปฏิบัติงานเป�นไปได7ช7า  
เป�นองค)กรขนาดใหญ#ที่มีผู7ปฏิบัติงานหลายช#วงอายุ ทําให7มีช#องว#างในการทํางานระหว#างพนักงานรุ#น
ใหม#กับผู7บริหารรุ#นเก#า ขาดการสื่อสารให7พนักงานรับทราบถึงเปqาหมายองค)กร นโยบายต#าง ๆ 
พนักงานรุ#นใหม#ยังขาดความผูกพันองค)กร๑๔๔  
 ๘) การประปานครหลวงจัดตั้งตาม พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มีการ
บริหารจัดการในอดีตถึงป#จจุบันเพื่อให1บรรลุหน1าท่ี สํารวจ จัดหา น้ําดิบ เพื่อผลิตน้ําประปาให1แก'
ประชาชนรวมถึงบริการที่เก่ียวเน่ือง โดยคํานึงถึงประชาชนเปDนหลัก พร1อมทั้งยึดหลัก ความเสมอภาค 
คุณธรรม/ธรรมภิบาล ความโปร'งใส มีมาตรฐานที่เท'าเทียมกัน และกําหนดจรรยาบรรณ สําหรับให1
พนักงานถือปฏิบัตินอกจากน้ี ในการบริหารจัดการยังมีการกําหนดวิสัยทัศน, พันธกิจ และค'านิยม  
ให1เหมาะสมสอดคล1องกับประชาชนและยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารถ#ายทอดนโยบายขาด
ความชัดเจน ทําให7ผู7ปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีแตกต#างกันในแต#ละหน#วยงาน การกําหนด
กฎ ระเบียบ ข7อบังคับ วิธีปฏิบัติในบางเรื่องยังไม#รอบคอบ รอบด7าน ทําให7เกิดป3ญหาในทางปฏิบัติ๑๔๕

 ๙) การบริหารจัดการของการประปานครหลวง ป3จจุบัน กปน. ให7ความสําคัญกับธรรมาภิ
บาลยิ่งข้ึน ป3ญหาความซับซ7อนในด7านโครงสร7างการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร๑๔๖ 
 ๑๐) ในอดีตจะเป�นแบบทํางานตามคําสั่ง ผู7บริหารระดับสูงเป�นผู7ให7นโยบายในการทํางาน  
ถ#ายทอดลงสู#ระดับปฏิบัติงานตามที่ได7รับมอบหมาย เป�นการสื่อสารทางเดียวจากบนลงล#าง  
แต#ป3จจุบันการบริหารจัดการจะเป�นการสื่อสารสองทาง กําหนดทิศทางและเปqาหมายท่ีชัดเจน มีการ
ทํางานเชิงสังคมมากข้ึน ทําให7การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน๑๔๗ 
 ๑๑) มีการพัฒนาไปตามสถานการณ)ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็ว มีการแข#งขันกัน
ทุกด7าน โดยเฉพาะความก7าวหน7าทางเทคโนโลยี จึงต7องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อให7ผลการ
ดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในอดีตบุคลากรของการประปานครหลวงเป�นคนรุ#นเก#า 
การทํางานเป�นแบบช#วยเหลือเก้ือกูลกัน แต#เม่ือระบบเทคโนโลยีมาถึง ทุกคนจะต7องรับผิดชอบงาน
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 ๑๐๓ 

และดําเนินการด7วยตนเอง คนรุ#นเก#าจึงต7องพยายามที่จะพัฒนาการเรียนรู7งานต#าง ๆ เพิ่มข้ึน ซ่ึงบาง
คนก็ไม#สามารถทําได7 ผู7บริหารก็จะต7องแก7ไขป3ญหาให7บุคลากรทํางานให7ได7๑๔๘  
 ๑๒) มีการพัฒนามาเป�นลําดับ ป3จจุบันถือว#าเป�นองค)กรระดับต7น ๆ ของรัฐวิสาหกิจ 
ผู7บริหารองค)กรมีความโปร#งใส และมีคุณธรรม มีการทํางานร#วมกับองค)กรภายนอก โดยเฉพาะเร่ือง
การขออนุญาตวางท#อ การเผชิญกับป3ญหาภัยแล7ง และมหาอุทกภัยป\ ๒๕๕๔ ถ7าภายในองค)กรควร
เน7นการสื่อสารที่ชัดเจน และทําให7ผู7ปฏิบัติสามารถเข7าใจถึงนโยบายของผู7บริหาร๑๔๙  
 ๑๓) มุ#งม่ันในการให7บริการแก#ประชาชนเป�นหลักสําคัญ เพื่อให7ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การบริโภคและอุปโภคมาโดยตลอด และพยายามพัฒนาแนวทางการให7บริการใหม# ๆ เพิ่มมากข้ึน 
เพื่อให7สามารถเข7าถึงการให7บริการได7หลากหลายช#องทาง โดยนําเทคโนโลยีใหม# ๆ มาใช7อยู#เสมอ๑๕๐ 
 ๑๔) มีการพัฒนา ปรับปรุงอย#างต#อเนื่องตามช#วงเวลา เพื่อการบริการท่ีดีข้ึน โดยส#วน
ใหญ#ไม#มีป3ญหาและอุปสรรคที่เป�นเรื่องสําคัญในการดําเนินงานตามปกติ ยกเว7นเวลาเกิดภัยแล7งหรือ
น้ําท#วม อาจทําให7ไม#สามารถให7บริการได7ดีเท#าเดิม เพราะเป�นสิ่งที่ควบคุมได7ยาก๑๕๑ 
 ๑๕) ในอดีตการบริหารงานของการประปานครหลวงเป�นไปอย#างระบบเอ้ือเฟuvอ พี่น7อง
และพรรคพวก แต#มาตรฐานคุณภาพงานก็ออกมาได7อย#างดี แม7จะมีป3ญหาบ7างก็สามารถแก7ไขป3ญหา
ได7 แต#ป3จจุบันพนักงานมีความแตกต#างกันอย#างเห็นได7ชัดเจน รุ#นเก#า รุ#นกลาง รุ#นใหม# บางคร้ังทําให7
เกิดป3ญหาความไม#เข7าใจ ไม#ถูกต7องตรงกัน แต#อย#างไรก็ตามการประปานครหลวงก็ยังคงมีมาตรการ
รองรับได7 การที่มีพนักงานแตกต#างกันหลายกลุ#ม ความคิดแนวเก#า แนวกลาง แนวใหม# หากสามารถมี
หลักการท่ีผสมผสานกันได7ก็จะดีกว#านี้ ป3จจุบันคนรุ#นใหม#มักมี EGO สูง ไม#เคารพคนรุ#นก#อน ซ่ึงอาจ
ติงว#าโบราณ ไม#ดี ไม#มีคุณภาพ๑๕๒ 
 ๑๖) อดีตมีการบริหารจัดการภายใต7กฎหมาย ข7อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติต#าง ๆ 
อย#างเคร#งครัด การดําเนินงานต#าง ๆ ต7องมีการสั่งการโดยผู7มีอํานาจ แต#ป3จจุบันข7อบังคับ ระเบียบวิธี
ปฏิบัติได7มีการพิจารณาปรับปรุงแก7ไขให7ทันสมัย เกิดความคล#องตัว แต#ยังคงกรอบแนวทางปฏิบัติท่ี
ถูกต7อง มีการกระจายอํานาจ มอบอํานาจให7ผู7รับผิดชอบมากข้ึน เกิดความยืดหยุ#นมากข้ึน๑๕๓ 
 ๑๗) เป�นองค)กรที่ให7บริการประชาชน โดยยึดนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการ
บําบัดทุกข)บํารุงสุขเป�นหลัก มุ#งเน7นความเป�นธรรม เสมอภาคในการให7บริการและรับฟ3งความคิดเห็น
ของผู7มีส#วนได7เสียทุกคน ด7านบุคลากร การคัดสรรขาดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป�นธรรมแก#
พนักงาน ด7านการเงินมีข7อจํากัดในการใช7เงิน ทําให7ขาดความคล#องตัวในการทํางานและไม#ทันต#อ
ความต7องการ ด7านทรัพยากรนํ้ามีคุณภาพและปริมาณด7อยลง ไม#สอดคล7องกับความต7องการของ
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 ๑๐๔ 

ประชาชนที่เพิ่มมากข้ึน ประชาชน ผู7ใช7นํ้า ให7ความร#วมมือและรับผิดชอบร#วมกันในสังคม ไม#เพียงพอ 
ความโปร#งใสในการทํางาน การเปnดเผยข7อมูลแก#ประชาชนยังไม#ชัดเจนและท่ัวถึง๑๕๔ 
 ๑๘) การบริหารจัดการอดีตจะใช7เอกสารควบคุมเป�นหลัก เอกสารแต#ละส#วนจะมากทําให7
จัดเก็บข7อมูลลําบาก การบริหารป3จจุบันเน7นการบริหารจัดการแบบระบบคอมพิวเตอร)ทําให7สะดวกใน
การใช7งานมากข้ึน ระบบบริหารการจัดการของการประปานครหลวง เคร่ืองมือและระบบในองค)กร
บางส#วนเข7าใจและทําได7 บุคลากรบางส#วนความสามารถในการเรียนรู7ช7าและไม#เข7าใจ จนเป�นอุปสรรค
ในการทํางานเพิ่มข้ึน๑๕๕  
 ๑๙) การประปานครหลวงมีการบริหารจัดการที่ดีข้ึนอย#างต#อเนื่อง จนทําให7องค)กรมีผล
กําไรท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป�นผลมาจากการบริหารจัดการองค)กรท่ีมีประสิทธิภาพของผู7บริหารองค)กรในทุกรุ#น 
รวมถึงพนักงานของการประปานครหลวงทุกคนที่ร#วมกันสร7างและพัฒนาองค)ความรู7ใหม# ๆ ให7กับ
องค)กร ป3ญหามีทั้งจากป3จจัยภายในและป3จจัยภายนอก ป3จจัยภายใน ได7แก# การบริหารจัดการภายใน
องค)กรที่มีขนาดใหญ# มีความซับซ7อน การบริหารทรัพยากรบุคคล ส#วนป3จจัยภายนอก มีผลมาจาก
ป3จจัยด7านสิ่งแวดล7อม ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต#อกระบวนการผลิตนํ้าประปา เป�นความเสี่ยงโดยตรง
ต#อธุรกิจของการประปานครหลวง๑๕๖  
 ๒๐) ในส#วนของตัวเอง บริหารงานท่ีทํากับน7อง ใช7การคุยกันแบบพี่น7อง รักเหมือนน7อง 
หารือกัน แก7ไขป3ญหาด7วยกัน ใช7หลักเมตตา สั่งอย#างเดียวไม#มี ไม#เป�นนายที่สั่ง กดข่ีลูกน7อง มีป3ญหา
มาคุย เปnดห7องได7เลย ต7องมีหลักการ มีแนวคิดอะไรจึงทําแบบนี้ ตัวพี่เองจะบอกก#อนว#าท่ีทําแบบน้ี
เพราะอะไร มีหลักแนวคิดอะไร งานในหน7าที่คุณต7องรับผิดชอบ มีป3ญหาอะไรมาคุยกันสําหรับองค)กร 
แต#ละสมัยนโยบายไม#แน#นอน บางยุคก็ชัดเจน บางยุคก็ไม#ชัดเจน แล7วแต#ใครไปใครมา แต#ละยุค
นโยบายองค)กรสามารถเดินได7 องค)กรเดินไปได7ด7วยยุทธศาสตร)กําหนดชัดเจน นโยบายชาติวางไว7
ชัดเจนอยู#แล7ว เรื่องของคนในองค)กรรับนโยบายมาปฏิบัติได7ชัดเจนหรือเปล#า ความชํานาญที่จะรับ
นโยบายมามีมากหรือไม# องค)กรเราเติบโตมาจนทุกวันนี้ เรื่องของนโยบาย การถ#ายทอด ขาดช#วง 
ความเชี่ยวชาญของคนในองค)กรขาดหายเร่ืองของนโยบาย การถ#ายทอด คนยุคก#อนสะสม
ประสบการณ) มีการเรียนรู7มาก ถูกหล#อหลอม สร7างไว7ดี คนรุ#นใหม#โตข้ึนมาอย#างรวดเร็ว มารองรับ 
จะทําได7หรือไม# เข7าใจ เชี่ยวชาญหรือไม# เป�นห#วงในเรื่องความเชี่ยวฃาญ ห#างหาย เข7าลักษณะ ลูกคน
รวย ถูก Spoil มามาก เล้ียงดูแบบสบาย งานยากงานลําบากไม#อยากทํา การท่ีจะเป�นคนเก#ง คนรู7งาน
เชี่ยวชาญงานจะไม#มี แต#ป3จจุบันยังไปได7 อีกประมาณ ๕-๑๐ ป\ จะลําบากมากข้ึน ถ7าองค)กรยังไม#
สร7างคนที่จะมารองรับ ต7องสร7างคน วางคนในถูกทาง ด7วย CarrePath ด7วยหรือไม#ที่ทําให7เกิดป3ญหา
นี้ ป3ญหาหลักคือเรื่องคน คนท่ีไม#ค#อยทํางาน แต#เราก็จะมองลึกซ้ึงลงไปกว#านั้น จะลงไปสอบถามถึง
สาเหตุป3ญหา เพื่อช#วยแก7ป3ญหาในการปฏิบัติงาน ใช7หลักคุณธรรมจริยธรรม เราเป�นผู7ให7 เราไม#ได7เป�น
ผู7รับ เข7าไปช#วยเหลือตลอดเวลา๑๕๗  
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 ๑๐๕ 

 ๒๑) จากยุคก#อนของรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวงมุ#งบริหารจัดการเพื่อตอบสนอง
ความต7องการพื้นฐานของประชาชน มุ#งเน7นดูแลสวัสดิการของประชาชน เช#นให7มีน้ําใช7ทั่วถึง เพียงพอ
ในทุกพื้นที่ท่ีอยู#ในความรับผิดชอบ แต#ในป3จจุบัน นอกจากให7ประชาชนมีน้ําใช7แล7ว ยังต7องตอบสนอง
ความต7องการของ Stakeholder ในทุกด7าน ท้ังกําไร ผู7เป�นเจ7าของเงินทุน/รัฐบาล ท้ังความพึงพอใจ
ของผู7ใช7บริการ ความโปร#งใสเป�นธรรมกับ Supplier/Vender นอกจากน้ียังต7องเน7นให7องค)กรเติบโต
อย#างยั่งยืนอีกด7วย๑๕๘ 
 ๒๒) ในส#วนของตัวเองบริหารโดยให7ความเที่ยงธรรม เคารพนับถือบุคคลทุกคน ให7เกียรติ
ทุกคน ทุกคนมีศักยภาพ ศักด์ิศรีความเป�นคนเท#ากัน เน7นหลักความรู7ความสามารถ ตนเองทํางานเป�น
แบบอย#างที่ดี ใช7หลักการ Coaching ตนเองก#อน แล7วจึงไป Coaching ลูกน7อง ทุกคนสําหรับองค)กร 
นโยบายไม#แน#นอน ไม#มีความเที่ยงตรง ยึดบุคคลเป�นหลัก อิงบุคคล ผู7บริหารยุคใด ยุคใครยุคมัน 
ข้ึนอยู#กับตัวผู7บริหารมีจุดยืนอย#างไร สําหรับตัวเองจะยึดม่ันรักษาผลประโยชน)องค)กร ไม#อิงนายหรือ
ตัวบุคคล ยึดในหลักการที่ดี สร7างความโปร#งใสในการทํางาน พัฒนาตนเองอยู#เรื่อย ๆ ผู7บริหารขาด
หลักธรรมของนักปกครอง ไม#บูรณาการหลักธรรมไปใช7ในการบริหารจัดการ ท้ังบริหารตนและ
บริหารงาน รัฐวิสาหกิจไม#มีความเป�นเจ7าของท่ีแท7จริง ขาดแรงจูงใจในการบริหารงาน การทุ#มเท
ทํางาน๑๕๙  
 ๒๓) การบริหารจัดการของการประปานครหลวงมีลักษณะของการกระจายอํานาจ  
ให7อํานาจในการตัดสินใจในบางเร่ืองบางงาน ซ่ึงทําให7เกิดความคล#องตัวในการปฏิบัติงาน อย#างไรก็
ตามการกระจายอํานาจก็ทําให7ขาดความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช#น การสื่อสารข7อมูลไปสู#ผู7ใช7นํ้ามี
ความต#างกันในแต#ละหน#วยงาน ข7อป3ญหามีในเรื่องข7อบังคับ กฎ ระเบียบและพระราชบัญญัติ มีการ
กําหนดอย#างชัดเจน ขาดความยืดหยุ#นในการบริหารจัดการ๑๖๐  
 ๒๔) การประปานครหลวงเป�นองค)กรใหญ#อยู#ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย การบริหาร
จัดการจึงเป�นเรื่องต7องปฏิบัติตามนโยบายและมติของคณะรัฐมนตรี และอยู#ภายใต7 พ.ร.บ.การประปา
นครหลวง ๒๕๑๐ ซ่ึงมีวัตถุประสงค)ในการผลิต จัดส#ง และจําหน#ายน้ําประปาในเขตกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ ปฏิบัติตามข7อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศของการประปานครหลวง  
มีการถ#ายทอดจากผู7บริหารเป�นลําดับชั้นจนถึงผู7ปฏิบัติงาน เป�นเรื่องบุคลากรซ่ึงจะช#วยสร7างสรรค) 
และส#งเสริมองค)กรให7มีศักยภาพและประสิทธิภาพ จะปลูกจิตสํานึกอย#างไรให7พนักงานมีความรัก
องค)กร ทํางานอย#างซ่ือสัตย) ขยันหม่ันเพียร ซ่ึงจะส#งผลให7องค)กรมีผลประกอบการที่ดีและทําให7ผู7ใช7
น้ําเกิดความศรัทธาและเชื่อม่ัน ทําให7เกิดการพัฒนาอย#างต#อเนื่องและม่ันคง๑๖๑ 
 ๒๕) มีลักษณะเหมือนเป�นครอบครัว พี่สอนน7อง ซ่ึงป3จจุบันก็มีให7เห็นอยู#แต#ด7วยขนาด
องค)กรท่ีใหญ#ข้ึน เทคโนโลยีและวิทยาการที่ก7าวหน7าในหลาย ๆ เร่ือง มีส#วนทําให7การบริหารจัดการ
ของ กปน. เปล่ียนไปมีรูปแบบและเป�นระบบสากลมากข้ึน ป3ญหาและอุปสรรคในแต#ละยุคสมัยไม#
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๒๕๖๐. 



 ๑๐๖ 

เหมือนกัน แต#จะพัฒนาไปตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ และวิทยาการที่เป�นที่นิยมกันในเวลา
นั้น ในอดีตอาจมีป3ญหาเร่ืองพนักงานบางส#วนบริหารจัดการเวลาปฏิบัติงานของตนเองไม#ดี ซ่ึงมี
ผลเสียในเชิงลบต#อภาพลักษณ)องค)กร แต#หากบริการผู7ใช7น้ําและแก7ป3ญหาให7ผู7ใช7น้ําได7 จึงอาจไม#มี
ผลกระทบต#อองค)กรมาก แต#ป3จจุ บันความคาดหวั งในการให7บริการของผู7 ใช7น้ํ า มีมากข้ึน  
และครอบคลุมไปในหลายมิติ ป3ญหาจึงมีหลากหลายข้ึน๑๖๒  
 สรุปด7านการบริหารจัดการการประปานครหลวงด7านการบริหารคน จากการให7สัมภาษณ)
เชิงลึก ผู7วิจัยพบว#า การบริหารการจัดการของการประปานครหลวงได7มีการพัฒนาดําเนินงานมาอย#าง
ต#อเนื่อง มีการจัดทํายุทธศาสตร)การบริหารการจัดการเพื่อเป�นการขับเคลื่อนองค)กรตั้งแต#อดีตจนถึง
ป3จจุบัน เพื่อพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพน้ําประปาเพื่อให7ประชาชนได7มีการอุปโภคบริโภคน้ําประปา
อย#างสะอาดบริสุทธิ์ เน7นในเรื่องของการบริหารจัดการนํ้าเพื่อสู#เปqาหมายองค)กรสมรรถนะสูง ในระดับ 
Best In Class พร7อมกับมุ#งเน7นหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต#อสังคมและตอบสนองความ
ต7องการของผู7มีส#วนได7เสียทุกกลุ#มการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ซ่ึงเป�นกิจการ
สาธารณูปโภค มุ#งเน7นการให7บริการตามภาระหน7าท่ีหลักคือ จัดหานํ้าดิบ ผลิต  จัดส#งและจําหน#าย
น้ําประปาให7ประชาชนได7มีน้ําประปาใช7อย#างถ7วนหน7า และพัฒนาประสิทธิภาพการให7บริการในทุก
ด7านอย#างต#อเนื่อง เพื่อให7เกิดการบริการที่เป�นเลิศ สร7างความพึงพอใจแก#ผู7ใช7บริการและผู7มีส#วนได7
ส#วนเสียทุกภาคส#วน ป3ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการในป3จจุบันคือ กฎ ข7อบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง ต#าง ๆ ทําให7การทํางานไม#เกิดความยืดหยุ#นหรือบางครั้งก#อให7เกิดการบริหารการจัดการที่ไม#
สอดคล7องกับหลักการทํางานร#วมกัน มีความซับซ7อนในการบริหารการจัดการทั้งป3จจัยภายในและ
ป3จจัยภายนอก บางส#วนบุคลากรขาดความสามารถและการเรียนรู7 ในขณะเดียวกันประชาชนและผู7ใช7
น้ําก็ไม#ได7เข7าใจถึงกระบวนการประหยัดนํ้าอย#างแท7จริงตามท่ีได7มีการประชาสัมพันธ)มาโดยตลอด 
 ด-านที่ ๒ การบริหารเงิน มีการกําหนดค#าตอบแทนในแต#ละตําแหน#งงานอย#างเหมาะสม
และเป�นธรรม มีการทบทวนสวัสดิการ สิทธิประโยชน)แต#ละตําแหน#งงานท่ีชัดเจนเป�นธรรม และมีการ
ทบทวน ปรับปรุงระดับข้ันและค#าตอบแทนในแต#ละตําแหน#งงานที่เหมาะสมอย#างต#อเนื่อง การบริหาร
จัดการด7านการเงิน หากจะให7เกิดความเป�นธรรมผู7บริหารสมควรอย#างยิ่งที่จะต7องมีคุณธรรมประจําใจ 
การบริหารเงินเป�นการใช7ทรัพยากรท่ีจํากัดให7เกิดประโยชน)สูงสุด เป�นที่รู7กันการบริหารจะต7องเผชิญ
กับสภาพแวดล7อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู7บริหารจะต7องสามารถคาดคะเนและสามารถปรับตัวเองให7เข7า
กับการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อให7บุคคลต#าง ๆ เกิดความร#วมมือกันในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกระบวนการ
บริหารเป�นประสิทธิผลสูงสุดต#อองค)กร 
 ๑) หลักพรหมวิหาร ๔ เป�นธรรมะสําหรับ “ผู7บริหาร” ซ่ึงต7องดูแลทุกข)และสุขของ
บุคลากรในองค)กร เพื่อให7บุคลากรในองค)กรมีชีวิตในการทํางานท่ีดี มีความสุข ก็ส#งผลดีต#อท้ังภายใน
องค)กร และ ผู7มีส#วนได7ส#วนเสีย๑๖๓ 
 

                         

 ๑๖๒สัมภาษณ, นางณิษา ล1อมทอง, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 

๑๖๓สัมภาษณ, นางวรรณวิมล ธนชัยเศรษฐวุฒิ, นักบัญชี ๗, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๐๗ 

 ๒) หลักพรหมวิหาร ๔ ประกอบด7วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป�นสิ่งที่พนักงานทุก
ระดับในการประปานครหลวงพึงมี เพื่อให7สังคมอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข มิใช#แค#การบริหารจัดการ
ของการประปานครหลวงเท#านั้น๑๖๔ 
 ๓) การบริหารจัดการโดยใช7หลักพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
เป�นธรรมเพื่อการปกครองคนหมู#มาก ให7สามารถทํางานอย#างเต็มกําลังโดยไม#ต7องคอยกังวลว#าจะมี
ป3ญหาอ่ืน ๆ ตามมา เพราะสามารถเข7าใจได7ว#าผู7บังคับบัญชาจะคอยปกปqองดูแล ด7วยความเมตตา
กรุณา รวมถึงเพื่อนร#วมงาน ผู7ใต7บังคับบัญชา ถ7ามีหลักธรรมน้ีก็สามารถอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข 
เป�นเหมือนกัลยาณมิตร ย#อมพาให7การทํางานทั้งหลายผ#านพ7นอุปสรรคไปได7๑๖๕ 
 ๔) ใช7หลักพรหมวิหาร ๔ ควรนํามาใช7ในการฝ|กอบรมผู7บริหารการประปานครหลวงใน
ด7านจริยธรรม เพราะผู7บริหารท่ีมีความรู7ความสามารถและคุณธรรมจะนําพาองค)กรให7เจริญรุ#งเรือง  
มีความรักสามัคคีและเป�นองค)กรแห#งความยั่งยืน โดยเฉพาะการบ#มเพาะจิตใจผู7บริหารให7เป�นผู7นําท่ี
เพรียบพร7อมด7วยคุณธรรมจะทําให7การประปานครหลวงมีความสงบร#มเย็น หลักธรรมดังกล#าว
ประกอบด7วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา๑๖๖ 
 ๕) หลักธรรมของพรหมหรือผู7เป�นใหญ# ซ่ึงผู7บริหารควรนํามาใช7 ประกอบด7วย เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซ่ึงโดยพื้นฐานแล7วคือการท่ีมีจิตใจดีไม#คิดร7ายกับผู7อ่ืน อยากให7ผู7อ่ืนมีความสุข
เหมือนกับที่อยากให7ตนเองมี เม่ือเห็นใครประสบความสําเร็จ เช#น ได7เลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน#ง ก็มีความ
ยิน ดีไม# อิจฉาริษยาพร7อม กับ รู7จักปล#อยวาง หากสิ่ งที่ เ กิด ข้ึนไม# เป�นไปตามที่คาดหวั ง ไว7  
หากผู7ปฏิบัติงานทุกคนสามารถนําหลักธรรมน้ีมาใช7ได7 สังคมของการประปานครหลวงจะเป�นสังคมท่ี
น#าอยู#และจะเป�นองค)กรท่ีเติบโตอย#างยั่งยืนได7 เพราะผู7บริหารก็ย#อมมาจากการเป�นผู7น7อยหรือคนใต7
ปกครองมาก#อนทั้งนั้น๑๖๗ 
 ๖) เพื่อให7เป�นคนท่ีเข7าใจและยอมรับความเป�นจริง  รู7ถึงท่ีมา และผลท่ีจะตามมากล#อม
เกลาจิตใจให7เป�นคนดี ผลท่ีตามมาคือพนักงานท่ีปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการดูแลประชาชนโดยเท#า
เทียมกัน๑๖๘ 
 ๗) การปกครองผู7ใต7บังคับบัญชาผู7บริหารต7องดูแลทุกข)สุขของบุคลากร ต7องมีจิตใจที่มี
เมตตาและกรุณา ปรารถนาให7บุคลากรมีความสุขทํางานในสภาพแวดล7อมท่ีดีปลอดภัย ไม#มีอันตราย
ต#อชีวิต ควรให7ความสําคัญกับการนําระบบการจัดการด7านชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยไม#เห็น
ว#าเป�นค#าใช7จ#ายท่ีเป�นภาระ ไม#ดุด#าวากล#าวโดยไม#มีเหตุผล ยินดีและส#งเสริมความสําเร็จของ
ผู7ใต7บังคับบัญชา ให7ความช#วยเหลือผู7ใต7บังคับบัญชาเม่ือพบประสบอุปสรรคในการทํางาน ไม#ลงโทษ
อย#างไม#เป�นธรรม หรือลงโทษเพราะมีอํานาจในมือดังน้ัน หากผู7บริหารการประปานครหลวงยึดหลัก
พรหมวิหาร ๔ ในการปกครองผู7ใต7บังคับบัญชา จะทําให7ผู7ใต7บังคับบัญชามีความสุขในการทํางาน 
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๑๖๕สัมภาษณ, นางวารี จําเนียรเวช, นักบริหารงาน ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๑๖๖สัมภาษณ, นายสมบูรณ, สุนันทพงศ,ศักด์ิ, รองผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๑๖๗สัมภาษณ, นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย,, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 

 ๑๖๘สัมภาษณ, นางพรวรินทร, พูลทรัพย,, ผู1อํานวยการกองรายได1, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๐๘ 

ทํางานอย#างเต็มความสามารถ ปรับปรุงงานให7ดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดการพัฒนาอย#างยั่งยืน 
และเกิดประโยชน)สูงสุด สามารถนําพาองค)ไปสู#เปqาหมายได7๑๖๙ 
 ๘) ธรรมะสําหรับผู1นําหรือผู1บริหาร ประกอบด1วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาซ่ึงผู1นํา
หรือผู1บริหารในทุกหน'วยงานควรมี เพื่อให1ทุกคนในการองค,กรปฏิบัติงานอย'างมีความสุขมีความ
สามัคคี  มีความร'วมมือ  ในการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเปOาหมายของ
องค,ร'วมกันและนําไปสู'ความยั่งยืน๑๗๐ 
 ๙) ใช7หลักพรหมวิหาร ๔ ควรใช7สําหรับการปกครองของผู7บริหารกับผู7ใต7บังคับบัญชา๑๗๑ 
 ๑๐) เพื่อให7เป�นคนท่ีเข7าใจและยอมรับความเป�นจริง รู7ถึงท่ีมาและผลท่ีตามมาคือ
พนักงานท่ีปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการดูแลประชาชนโดยเท#าเทียมกัน๑๗๒ 
 ๑๑) ผู7บริหารควรนําหลักพรหมวิหาร ๔ มาใช7ในการบริหารจัดการเพื่อให7ผู7ร#วมงานมีขวัญ 
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ๑) เมตตา ผู7บริหารควรมีความรักและหวังดีต#อผู7ร#วมงาน รู7จักให7อภัย  
๒) กรุณา ผู7บริหารต7องมีจิตใจเก้ือกูล ช#วยเหลือสนับสนุนแก7ไขป3ญหาต#าง ๆ ๓) มุทิตา ผู7บริหารควร
สนับสนุน ส#งเสริมและสร7างแรงจูงใจให7มีโอกาสแสดงความสามารถ ๔) อุเบกขา ผู7บริหารต7องมีความ
เป�นกลาง ลดความขัดแย7งของผู7ร#วมงาน๑๗๓ 
 ๑๒) ควรใช7เร่ืองความเมตตา ดังสุภาษิตท่ีว#า “เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก” หรือถ7าสมัยใหม# 
ถ7าคุณมองโลกในแง#ดี (Positive Thinking) ทุกสิ่งก็จะดีเอง การมีเมตตาทําให7เข7าใจผู7อ่ืนมากข้ึน  
ถึงจะไม#สามารถช#วยได7แต#ก็ให7กําลังใจกันได7 เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ถ7าช#วยได7ก็จะเป�นความ
กรุณา โดยเฉพาะผู7ใหญ#หรือผู7บริหาร ซ่ึงมีประสบการณ)มากกว#า ควรเข7าใจผู7ใต7บังคับบัญชาหรือผู7ท่ี
เป�นเด็กกว#า ดังสุภาษิตที่ว#า “อาบน้ําร7อนมาก#อน” ก็ควรต7องมาเล#าให7น7อง ๆ ฟ3งเป�นการแบ#งป3น
ประสบการณ)ที่ดี แทนท่ีน7อง ๆ ต7องไปใช7เวลาในการเผชิญชีวิตหรือหาประสบการณ)ด7วยตนเอง 
สําหรับมุทิตา พลอยยินดีท่ีผู7อ่ืนได7ดี หรือได7รับโอกาสดี ๆ ไม#ว#าจะผู7ใหญ#กว#าหรือเด็กกว#าได7ดีก็ควร
แสดงความยินดีหรือชื่นชม และพลอยยินดีไปด7วย ยินดีกับผู7อ่ืนจิตใจเราก็จะมีความสุขไปด7วยและ
สุดท7าย อุเบกขา การวางเฉยคือต7องมีสติทุกเรื่องราวที่ผ#านเข7ามา มีสติก็จะทราบว#าเม่ือใดควรอยู#เฉย 
เม่ือใดควรแสดงความคิดเห็น การวางเฉยต#อลาภยศสรรเสริญ เพราะมีมาก็ต7องมีไป มีเกิดก็ต7องมีดับ 
ถ7าคิดได7เช#นนี้จะถือได7ว#าไม#ประมาทในชีวิต เหตุผลที่การประปานครหลวงควรใช7หลักธรรมในการ
บริการก็เพราะจะครองใจคนได7 ทําให7เชื่อได7ว#าความสุขสร7างได7ที่ตัวเรา ถ7าทุกคนมีหลักธรรมก็
เหมือนกับร#วมสร7างความสุขให7เกิดกับการทํางาน ผู7ร#วมงานและองค)กรของเรา๑๗๔ 
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 ๑๐๙ 

 ๑๓) การนําหลักพรหมวิหาร ๔ มาใช7โดยมีการถ#ายทอด/อบรมหรือฟ3งบรรยาย เพื่อเป�น
การสร7างจิตสํานึกที่ดี ซ่ึงหลักธรรมนี้เป�นการทําให7การทํางานสามารถประสานงานกันได7อย#างราบรื่น 
ปราศจากความขัดแย7งระหว#างกัน มุ#งให7เกิดเมตตาธรรมในการปฏิบัติงาน๑๗๕ 
 ๑๔) เป�นแนวทางในการดํารงชีวิตในการอยู#ร#วมกันได7อย#างดี เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา มีความรัก เข7าใจ ปรารถนาดีของผู7นําสามารถดูแลลูกน7องให7อยู#ร#วมกันได7ดี๑๗๖ 
 ๑๕) การบริหารที่มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป�นการบริหารงานแบบมีเมตตาธรรม 
ปรารถนาให7ผู7อ่ืนมีสุข พ7นทุกข) ยินดีที่ผู7อ่ืนโชคดี รู7จักวางเฉย ปล#อยวาง ทําให7เกิดความสุขเพราะทุก
คนมีจิตใจดี มีเมตตา เห็นประโยชน)ส#วนรวม มุ#งหวังให7องค)กรประสบความสุข สําเร็จ การใช7
หลักธรรมน้ีควรนํามาพิจารณาในการบริหารพนักงานในองค)กรและผู7ใช7นํ้าท่ีได7รับตามไปด7วย๑๗๗ 
 ๑๖) ภายในองค)กรใช7ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให7การดําเนินงานต#าง ๆ 
เป�นไปอย#างราบร่ืน เกิดการเรียนรู7ซ่ึงกันและกัน ลดป3ญหาข7อขัดแย7งต#าง ๆ ในการทํางานร#วมกัน 
สร7างการร#วมแรงร#วมใจในการนําพาองค)กรให7เจริญก7าวหน7า ภายนอกองค)กร ใช7ในการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ)กับลูกค7า ผู7มีส#วนได7ส#วนเสีย รวมถึงการอยู#ร#วมกันในสังคม๑๗๘ 
 ๑๗) พรหมวิหาร ๔ เหมาะอย#างยิ่งในการบริหารจัดการของการประปานครหลวงเพราะ
เป�นหลักธรรมที่มุ#งเน7นท่ีปรารถนาที่จะให7ผู7อ่ืนมีความสุข พ7นทุกข) และตรงตามนโยบายของการ
ประปานครหลวงท่ีจะบําบัดทุกข)บํารุงสุข๑๗๙ 
 ๑๘) ความเมตตาให7กับคนรอบข7างและส#งเสริมคนที่ทํางานดีมีคุณธรรม๑๘๐ 
 ๑๙) หลักพรหมวิหาร ๔ ควรนํามาใช7กับพนักงานทุกระดับ ตั้งแต#ระดับปฏิบัติการไป
จนถึงระดับบริหาร โดยมีการปลูกฝ3งให7พนักงานเกิดความเข7าใจและนําไปปฏิบัติใช7ทั้งในชีวิตส#วนตัว 
และการทํางาน หลักพรหมวิหาร ๔ ควรนํามาใช7ในองค)กรเพราะการท่ีองค)กรจะประสบความสําเร็จ
ได7นั้น นอกจากจะมีพนักงานท่ีเก#งแล7ว ต7องเป�นคนดีด7วย การบริหารด7วยหลักธรรมจะช#วยขับเคลื่อน
ให7องค)กรประสบความสําเร็จได7๑๘๑ 
 ๒๐) ใช7หลักเมตตาทําให7การบริหารง#ายข้ึน ผู7บังคับบัญชาดูแลผู7ใต7บังคับบัญชาให7ทํางาน
อย#างมีความสุข๑๘๒ 
 ๒๑) ทุกคนในองค)กรล7วนแต#ต7องการแสวงหาความสุข โดยเกิดจากการใฃ7หลักธรรมข7อน้ี 
ทั้งเมตตา คือความปรารถนาที่ทําให7คนอ่ืนมีความสุข จากการทํางานท่ีปราศจากโทษหรือปราศจาก
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 ๑๑๐ 

อันตราย กรุณา คือปรารถนาให7ผู7อ่ืนพ7นทุกข) ไม#ทอดทิ้งกัน ดูแลกันในวันท่ีมีป3ญหา มุทิตา คือยินดี
เม่ือผู7อ่ืนได7รับความก7าวหน7า อุเบกขา คือเป�นกลางเป�นธรรม ไม#เอนเอียงไปข7างใดข7างหนึ่ง๑๘๓ 
 ๒๒) การบริหารจัดการงานโดยใช7หลักพรหมวิหาร ๔ เป�นหลักที่เป�นประโยชน) จะเกิด
ประโยชน)ต#อตนเอง และองค)กรการประปานครหลวงสมควรจะใช7หลักน้ี แต#ในความรู7สึกการประปา
นครหลวงยังให7ความสําคัญกับตรงน้ีน7อยมาก สมควรท่ีจะจัดหลักสูตรในการเข7าอบรม เพื่อพัฒนา
จิตใจบุคลากร๑๘๔ 
 ๒๓) เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป�นหลักธรรมที่ เหมาะกับผู7ปฏิบัติงานทุกคน 
โดยเฉพาะอย#างยิ่งในระดับผู7บริหาร เพราะ เมตตาเป�นสิ่งที่ควรมีให7กับทั้งเพื่อนร#วมงานและลูกน7อง 
เป�นการทํางานให7เหมือนกับการเอาใจเขามาใส#ใจเรา กรุณา ให7ความช#วยเหลือกับทุกคนในที่ทํางาน 
มุทิตา มีการสนับสนุนให7ลูกน7องมีความเจริญก7าวหน7าในอาชีพการงาน ไม#อิจฉาริษยา อุเบกขา  
การเป�นผู7นําย#อมจําต7องมีคนที่ชอบและไม#ชอบ ซ่ึงผู7นําจะต7องมีความวางเฉยต#อการติฉินนินทา ซ่ึงการ
ใช7หลักพรหมวิหาร ๔ จะทําให7เกิดความรักใคร#ปรองดองกันในหน#วยงาน๑๘๕ 
 ๒๔) หลักพรหมวิหาร ๔ ธรรมครองใจ ๔ ประการเป�นธรรมของผู7เป�นใหญ# เป�นหลักธรรม
สําหรับทุกคน เป�นหลักธรรมประจําใจท่ีจะช#วยให7ดํารงชีวิตอยู#ได7อย#างประเสริฐและสงบสุข ได7แก# 
เมตตา ความปรารถนาให7ผู7อ่ืนได7สุข กรุณา ความปรารถนาให7ผู7อ่ืนพ7นทุกข) มุทิตา ความยินดีเม่ือผู7อ่ืน
ได7ดี อุเบกขา การรู7จักวางเฉย ใช7หลักธรรมนี้ในการปกครองผู7ใต7บังคับบัญชา นํามาประยุกต)ใช7ในการ
บริหารจัดการผู7ที่อยู#ภายใต7ปกครองให7เกิดความสุข๑๘๖ 
 ๒๕) หลักธรรมใช7ได7ตลอดไป ทุกยุคทุกสมัย ทุกโอกาส ทั้งในยามท่ีพนักงานมีความสุข 
ประสบความสําเร็จและในยามที่มีป3ญหาอุปสรรค เนื่องจากเป�นหลักธรรมท่ีก#อให7เกิดความสัมพันธ)ที่ดี
ต#อกัน ส#งเสริมให7การบริหารงานเป�นไปอย#างมีประสิทธิภาพ และนําไปใช7ได7กับทุกเร่ืองในชีวิตการ
ทํางานและชีวิตประจําวันได7เป�นอย#างดี๑๘๗ 
 สรุปด7านการบริหารจัดการการประปานครหลวงด7านการบริหารเงิน ผู7วิจัยพบว#าการ
บริหารเป�นการสมดุลระหว#างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คําว#า ประสิทธิผลหมายความว#าทํางาน
บรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด ส#วนคําว#า ประสิทธิภาพ หมายความว#าทํางานโดยใช7ทรัพยากรอย#าง
ประหยัดหรือเสียค#าใช7จ#ายต่ําสุด การทํางานให7สําเร็จอย#างเดียวไม#พอแต#จะต7องคํานึงถึงค#าใช7จ#ายท่ี
ประหยัดอีกด7วย การทําให7ได7ทั้งสองอย#างคือ งานบรรลุผลตามที่ต7องการและการใช7ทรัพยากรต่ําสุด
จึงเป�นความสมดุลระหว#างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การบริหารโดยใช7หลักพรหมวิหาร ๔ ควรใช7
ในด7านจิตใจของผู7บริหาร และทรัพยากรบุคคลเพื่อให7การดําเนินงานต#าง ๆ เป�นไปอย#างราบร่ืน 
หลักพรหมวิหาร ๔ ควรนํามาใช7ในการฝ|กอบรมผู7บริหารการประปานครหลวงในด7านจริยธรรมเพราะ
ผู7บริหารที่มีความรู7ความสามารถและคุณธรรมจะนําพาองค)กรให7เจริญรุ#งเรือง มีความรักสามัคคีและ

                         

 ๑๘๓สัมภาษณ, พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝLายวิชาการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๘๔สัมภาษณ, นายกานต, ประสงค,เกียรติ, ผู1อํานวยการกองบริการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๘๕สัมภาษณ, นายสมหวัง ป#Mนเกิด, ผู1ใช1บริการการประปานครหลวง, ๑๒  เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๘๖สัมภาษณ, ว'าท่ีพันตรีพินิจ ธีระชาติ, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๙, ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๑๘๗สัมภาษณ, นางณิษา ล1อมทอง, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๑๑ 

เป�นองค)กรแห#งความยั่งยืน โดยเฉพาะการบ#มเพาะจิตใจผู7บริหารให7เป�นผู7นําท่ีเพรียบพร7อมด7วย
คุณธรรมจะทําให7การประปานครหลวงมีความสงบร#มเย็น หลักธรรมดังกล#าวประกอบด7วย เมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เกิดการเรียนรู7ซ่ึงกันและกัน ลดป3ญหาข7อขัดแย7งต#าง ๆ ในการทํางาน
ร#วมกัน สร7างการร#วมแรงร#วมใจในการนําพาองค)กรให7เจริญก7าวหน7า ภายนอกองค)กร ใช7ในการ
บริหารจัดการความสัมพันธ)กับลูกค7า การบริหารจัดการโดยใช7หลักพรหมวิหาร ๔ ควรใช7สําหรับการ
ปกครองของผู7บริหารในภาคจิตใจ “ผู7บริหาร” ซ่ึงต7องดูแลทุกข)และสุขของบุคลากรในองค)กร เพื่อให7
บุคลากรในองค)กรมีชีวิตในการทํางานที่ดีมีความสุข ก็ส#งผลดีต#อท้ังภายในองค)กรและผู7มีส#วนได7ส#วน
เสีย 
 ด-านที่ ๓ การบริหารการบริการประชาชน มีมนุษยสัมพันธ)ท่ีดี มีจิตสาธารณะ มีจิต
บริการที่ดี มีความร#วมมือช#วยเหลืองานเพื่อสนองตอบความต7องการของลูกค7า รู7จักหน7าที่ความ
รับผิดชอบทั้งต#อตนเองและองค)กร มุ#งเน7นบริการประชาชนให7ประชาชนมีน้ําสะอาดในการอุปโภค
บริโภค และมีการพัฒนาอย#างต#อเน่ืองตามยุคสมัยและสถานการณ) โดยคํานึงถึงประชาชนเปDนหลัก 
พร1อมท้ังยึดหลัก ความเสมอภาค ความโปร'งใส มีมาตรฐานที่เท'าเทียมกัน  
 ๑) หลักสังคหวัตถุ ๔ อันประกอบด7วย ๑. ทาน ๒. ปnยวาจา ๓. อัตถจริยา ๔. สมานัตตตา 
ซ่ึงสามารถใช1ในการบริหารจัดการได1ทั้งบุคลากรภายใน และผู1มีส'วนได1ส'วนเสีย โดยปฏิบัติกับเพื่อน
ร#วมหรือผู7คนอ่ืนๆอย#างเท#าเทียมกัน รวมทั้ง ร#วมงานร#วมแก7ไขป3ญหาในองค)กร สร1างสัมพันธ,ที่ดี
ระหว'างกัน ทําให1เกิดความร'วมมือ และทําให1การบริหารจัดการงานต'างๆ เปDนไปด1วยความราบรื่น 
ประสพผลสําเร็จ๑๘๘ 
 ๒) หลักสังคหวัตถุ ๔ สามารถนํามาใช7และสนับสนุนการบริหารจัดการได7ทั้งภายในและ
ภายนอกองค)กร เพื่อให7เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ความสัมพันธ)ระหว#างกัน ทําให7การ
ดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑๘๙ 
 ๓) การบริหารจัดการโดยใช7หลักสังคหวัตถุ ๔ เป�นธรรมที่ทุกคนควรปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน คือ ทาน ปnยะวาจา อรรถจริยา สมานัตตา คือทางเป�นการให7สิ่งที่เป�นประโยชน)กับ
ผู7อ่ืน การมีคําพูดที่น#าฟ3ง ทําให7อยู#ร#วมกันได7อย#างเบิกบานใจ ทําให7มีกําลังใจที่ดี การประพฤติสิ่งที่เป�น
ประโยชน) ซ่ึงก็สามารถใช7ในการปฏิบัติงานได7 ในการช#วยเหลือผู7 อ่ืน ช#วยเหลือเพื่อนร#วมงาน 
ช#วยเหลืองานของการประปา การมีตนเสมอในคุณธรรม ถ7าเราเข7าใจชีวิตก็จะเห็นว#า เราเขาก็
เหมือนกัน มีทุกข)มีสุขร#วมกัน๑๙๐  
 ๔) ควรนําหลักสังคหวัตถุ ๔ มาใช7ในการฝ|กอบรมพนักงานการประปานครหลวงทุกระดับ 
เพราะสามารถนํามาใช7เป�นเครื่องมือในการยึดเหน่ียวน้ําใจ การผูกไมตรี เอ้ือเฟuvอเก้ือกูล ซ่ึงเป�น
หลักการสงเคราะห)ซ่ึงกันและกัน ทําให7บุคลากรทํางานร#วมกันอย#างมีความสุข มีความสามัคคี 
ประกอบด7วย ทาน ปnยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา๑๙๑ 

                         

 
๑๘๘สัมภาษณ, นางวรรณวิมล ธนชัยเศรษฐวุฒิ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๑๘๙สัมภาษณ, นายพิบูลย, วงศ,ภัทรจิตกุล, ผู1จัดการสํานักงานประปา, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๑๙๐สัมภาษณ, นางวารี จําเนียรเวช, นักบริหารงาน ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๑๙๑สัมภาษณ, นายสมบูรณ, สุนันทพงศ,ศักด์ิ, รองผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๑๒ 

 ๕) หลักสังคหวัตถุ ๔ เป�นหลักการสงเคราะห)ซ่ึงกันและกัน ควรต7องใช7หลักธรรมน้ีในการ
บริหารจัดการการประปานครหลวงเพื่อท่ีผู7ปฏิบัติงานทุกคน ไม#ว#าจะระดับใด สามารถอยู#ร#วมกันได7
อย#างสันติ เพราะงานใด ๆ ก็ตามไม#สามารถสําเร็จได7ด7วยตัวคนเดียว การผูกไมตรีกับผู7 อ่ืน  
ความเอ้ือเฟuvอเผื่อแผ#จึงเป�นสิ่งหนึ่งที่สําคัญ ซ่ึงสังคหวัตถุ ๔ ได7แก# ทาน-การให7 เสียสละ ปnยวาจา-การ
พูดดี อัตถจริยา-ทําเพื่อผู7อ่ืน และสมานัตตา-มีความสมํ่าเสมอ๑๙๒ 
 ๖) การทํางานให7ประสบความสําเร็จต7องอาศัยความสามัคคีของคนในหน#วยงาน ไม#ว#างาน
จะเล็กหรืองานใหญ# ก็จะได7ผลงานที่ดีกว#าคิดคนเดียวทําคนเดียว โดยใช7หลักสังคหวัตถุ ๔  
เป�นหลักธรรมหรือหลักการท่ีเป�นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของผู7อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟuvอ เก้ือกูลซ่ึงกันและ
กัน ท่ีช#วยประสานคนหมู#มากให7อยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข๑๙๓ 
 ๗) ใช7ในการบริหารบุคลากรปลูกฝ3งให7 บุคลากรในองค)กรยึดหลักการทํางานตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ เสียสละ เอ้ือเฟuvอเผื่อแผ# พูดจาด7วยคําสุภาพ อ#อนหวาน ช#วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
และมีความเสมอต7นเสมอปลาย เพราะกระบวนการทํางานต7องมีการทํางานร#วมกับผู7อ่ืน หากทุกคน
ยึดหลักตามสังคหวัตถุ ๔ จะสามารถทําให7การทํางานร#วมกับบุคคลอ่ืนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปqาหมาย
อย#างมีประสิทธิภาพ๑๙๔ 
 ๘) หลักสังคหวัตถุ ๔ ควรใช1ในการบริหารจัดการได1ทั้งภายในคือพนักงาน ลูกจ1าง ตัวแทน   
และภายนอกองค,กร คือประชาชน /หน'วยงานอ่ืนที่เก่ียวข1อง/ผู1รับจ1าง เน่ืองจากเปDนหลักธรรมที่เปDน
ทั้งศาสตร,และศิลปะ  ท่ีใช1เปDนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน ในการผูกมิตรไมตรี สร1างสัมพันธ,
ที่ดีระหว'างกัน ทําให1เกิดความร'วมมือ ลดความขัดแย1ง  และทําให1การบริหารจัดการงานต'างๆ เปDนไป
ด1วยความราบร่ืน และประสบความสําเร็จ๑๙๕ 
 ๙) การบริหารจัดการโดยใช7หลักสังคหวัตถุ ๔ ควรนํามาใช7กับพนักงานทุกระดับเพื่อการ
ผูกไมตรีเก้ือกูลกัน๑๙๖ 
 ๑๐) การทํางานให7ประสบความสําเร็จต7องอาศัยความสามัคคี ผูกไมตรี เอ้ือเฟuvอ เก้ือกูลซ่ึง
กันและกัน ท่ีช#วยประสานคนหมู#มากให7อยู#ร#วมกันอย#างมีความสุขใช7หลักสังคหวัตถุ ๔๑๙๗  
 ๑๑)  ผลดีต#อการอยู#ในสังคมเดียวกัน รู7จักแบ#งป3น พูดจาไพเราะ ไม#ส#อเสียด ประพฤติใน
สิ่งท่ีเป�นประโยชน)ต#อผู7อ่ืน มีความสมํ่าเสมอ สร7างความนิยมและความไว7วางใจให7แก#ผู7อ่ืน๑๙๘ 
 ๑๒) หลักสังคหวัตถุ ๔ เป�นธรรมแห#งความรักและสามัคคี สําหรับการอยู#ร#วมกัน ดังนั้น
เม่ือต7องทํางานอยู#ร#วมกับคนอ่ืน ๆ ถ7ามีความรักให7กันแล7ว ก็จะมีความปรารถนาต#อกันเสมอคือ  
ทาน การให7เป�นผู7ให7ย#อมมีความสุขเสมอ ดังคําที่ว#า “ยิ่งให7ยิ่งได7” ถ7าให7ด7วยความเต็มใจเราจะมี
                         

 
๑๙๒สัมภาษณ, นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย,, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 

 ๑๙๓สัมภาษณ, นางพรวรินทร, พูลทรัพย,, ผู1อํานวยการกองรายได1, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๙๔สัมภาษณ, นางศศิธร มีคุณเอี่ยม, ผู1อํานวยกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๙๕สัมภาษณ, นางปราณี เอกอธิคมกิจ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๙๖สัมภาษณ, นายเดโช วัชรอยู', วิศวกร ๗, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๙๗สัมภาษณ, ผศ.ดร.วรวิทย, นิเทศศิลปG, อาจารย,ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม', ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๙๘สัมภาษณ, นางสาวตวงพร ศุภนิรัติศัย, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๘, ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๐. 



 ๑๑๓ 

ความสุขและความปnติยินดีเสมอ ไม#ว#าเราจะเป�นพี่หรือเป�นน7อง ถ7าเราหยิบยื่นน้ําใจหรือสิ่งของให7แก#
กันบ7างตามโอกาส ก็จะร7อยรักสามัคคียิ่งข้ึน โดยเฉพาะถ7าเราเป�นผู7ใหญ#กว#าก็ต7องยิ่งเป�นผู7ให7 “เป�นพี่
ต7องรักน7อง เป�นน7องต7องเคารพพี่” ยิ่งรักก็ต7องยิ่งให7 ปnยวาจา การพูดจาที่ไพเราะ ไม#ส#อเสียด พูดด7วย
ความปรารถนาดีต#อกัน จริงใจต#อกัน คําพูดที่สุภาพ จะน#าฟ3งกว#าคําพูดที่หยาบคายเสมอ รวมถึงพูดใน
สิ่งที่สร7างสรรค)เป�นประโยชน)เหมาะสมกับกาลเทศะ อัตถจริยา คือการทําประโยชน)เพื่อส#วนรวม  
ทําสิ่งท่ีเป�นประโยชน)ต#อสังคม “ประปาเพื่อประชาชน” สมานัตตา คือมีความเสมอต7นเสมอปลายใน
การตั้งใจทําความดี เหตุผลท่ีใช7หลักธรรมนี้ในการบริหารจัดการการประปานครหลวง เพราะเป�น
หลักธรรมที่ทําให7เกิดความรักสามัคคี ผูกมิตรได7 จะทําให7เป�นองค)กรท่ีน#าอยู# น#าทํางานและมี
ความสุข๑๙๙ 
 ๑๓) การให7บุคลากรมีโอกาสรับฟ3งบรรยาย/ถ#ายทอดให7ทราบเพราะเป�นหลักธรรมที่ทําให7
ผู7ปฏิบัติงานอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข และสามารถนําไปใช7ในการบริการแก#ผู7ใช7น้ําและประชาชนใน
เรื่องของการให7ทาน ปnยวาจา เป�นต7น เพื่อให7สอดคล7องกับค#านิยมของการประปานครหลวง๒๐๐ 
 ๑๔) แนวทางในการยึดเหน่ียวนํ้าใจ ผูกไมตรี เอ้ือเฟuvอเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน (ทาน ปnยวาจา 
อัตถจริยา สมานัตตา)๒๐๑ 
 ๑๕) การปลูกฝ3งให7พนักงานมีจิตใจที่เสียสละ เอ้ือเฟuvอ แบ#งป3น พูดด7วยถ7อยคําอ#อนหวาน
ในการประสานงานและการให7บริการ ประพฤติตนเป�นประโยชน)แก#ผู7อ่ืน และปฏิบัติตนในงานและ
หน7าที่แบบเสมอต7นเสมอปลาย เม่ือบริหารได7ดังนี้จะทําให7เกิดมีจิตใจเอ้ือเฟuvอแบ#งป3นความสุขให7กับ
องค)กรและผู7ใช7บริการ๒๐๒ 
 ๑๖) ใช7หลักสังคหวัตถุ ๔ ภายในองค)กร ใช7ในการบริหารจัดการกระบวนงานภายใน 
เพื่อให7เกิดการทํางานร#วมกัน ทํางานเป�นทีม มีการร#วมแรงร#วมใจในการทํางานเพื่อให7บรรลุเปqาหมาย
ในด7านต#าง ๆ ตามที่ได7รับมอบหมายในแต#ละงาน ภายนอกองค)กรใช7ในการบริหารจัดการในด7านการ
ให7บริการ การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให7องค)กรมีความยั่งยืน๒๐๓ 
 ๑๗) สังคหวัตถุ ๔ เป�นหลักธรรมท่ีทําให7การอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข การเสียสละ  
เน7นการสร7างประโยชน)ต#อส#วนรวมมากกว#าส#วนตน และสร7างความนิยม สร7างความไว7วางใจต#อคนอ่ืน 
ดังนั้น การประปานครหลวงจําเป�นอย#างยิ่งที่จะต7องใช7หลักธรรมนี้ในการบริหารจัดการองค)กร  
สร7างความตระหนักให7พนักงานทุกคนเห็นแก#ประโยชน)ส#วนรวม เสียสละ ตลอดจนร#วมกันสร7างความ
น#าเชื่อถือ และไว7วางใจต#อผู7ใช7น้ํา๒๐๔ 

                         

 ๑๙๙สัมภาษณ, นางสาวอําไพ พันธุ,อายุวัฒนะ, ผู1จัดการสํานักงานประปาสาขา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๐๐สัมภาษณ, พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ผู1อํานวยการส'วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,, ๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๐๑สัมภาษณ, นายกิตติ มุ'งกตัญJู, ผู1ใช1บริการการประปานครหลวง, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐. 
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๒๕๖๐. 
 ๒๐๓สัมภาษณ, พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค,, ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๐๔สัมภาษณ, นายศุภมิตร วีระกุล, ผู1อํานวยการกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๑๔ 

 ๑๘) หลักสังคหวัตถุ ๔ ควรนํามาฝ|กอบรมบุคลากรให7มีความเสียสละ รู7จักใจเขาใจเรา 
เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน๒๐๕ 
 ๑๙) ควรนําหลักสังคหวัตถุ ๔ มาใช7อย#างยิ่งกับการบริหารจัดการ เพราะเก่ียวข7องกับการ
อยู#ร#วมกัน ต7องมีความเอ้ือเฟuvอเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะอย#างยิ่งการประปานครหลวงมีพนักงานกว#า 
๔,๐๐๐ คน จึงจําเป�นต7องมีธรรมะท่ีใช7ในการรักษาน้ําใจกัน พูดจากันด7วยไมตรีท่ีดี๒๐๖ 
 ๒๐) ควรนํามาใช7และเน7นที่ปnยวาจา การพูดจาต#อกันให7คําปรึกษากับลูกน7องทุกคน๒๐๗ 
 ๒๑) ธรรมท่ีทําให7ตนเป�นที่รักของคนทั่วไป คือจะต7องรู7จักการให7 เสียสละ แบ#งป3น (ทาน) 
ปnยวาจา พูดจาด7วยคําสุภาพเหมาะแก#กาลเวลา บุคคลและสถานที่ เป�นประโยชน) สร7างสรรค)และพลัง
ใจ (Motivate) นอกจากนี้ควรนําความรู7 สติป3ญญา ความสามารถท่ีมีตามอัตภาพ กําลังทรัพย) มาใช7
ให7เกิดประโยชน)สูงสุดในการทํางาน (อัตถจริยา) วางตนให7ถูกต7องท้ังตําแหน#ง เวลา ฐานะ ไม#เอา
เปรียบผู7อ่ืนร#วมทุกข)ร#วมสุขกัน สมํ่าเสมอ (สมานัตตา)๒๐๘ 
 ๒๒) การบริหารจัดการโดยใช7หลักสังคหวัตถุ ๔ ควรนํามาใช7เป�นสิ่งท่ีดีงาม ผู7บริหาร
สมควรที่จะมีหลักธรรมข7อนี้ในการบริหารงาน๒๐๙ 
 ๒๓) สังคหวัตถุ ๔ ควรนํามาใช7ในการบริหารจัดการการประปานครหลวง เน่ืองจากเป�น
หลักธรรมของการอยู#ร#วมกันอย#างสันติ ซ่ึงการทํางานในทุกวันนี้ เราจะต7องเจอกับเพื่อนร#วมงานทุกวัน 
อยู#ในห7องเดียวกัน พูดอะไรก็ได7ยิน ซ่ึงสังคหวัตถุ ๔ มี ทาน การมีความแบ#งป3น เอ้ือเฟuvอเผื่อแผ#  
ปnยวาจา การพูดจากันด7วยความอ#อนหวาน จริงใจ พูดมีประโยชน) อัตถจริยา มีการช#วยเหลือกันและ
สมานัตตา มีความเสมอต7นเสมอปลายกับเพื่อนร#วมงาน๒๑๐ 
 ๒๔) หลักธรรมที่เป�นเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู7 อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟuvอเป�นหลักการ
สงเคราะห)ซ่ึงกันและกันคือ ทาน การเสียสละ เอ้ือเฟuvอแบ#งป3นของตนให7ผู7อ่ืน ปnยวาจา ไม#พูดเท็จ  
พูดส#อเสียด หยาบคาย อัตถจริยา การสงเคราะห)ผู7อ่ืน ประพฤติในสิ่งที่เป�นประโยชน)ต#อผู7อ่ืน สมานัต
ตา มีความเสมอต7นเสมอปลาย มีจิตใจหนักแน#น ในการบริหารจัดการเม่ือพนักงานมีสังคหวัตถุทําให7
สงเคราะห)ซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี๒๑๑ 
 ๒๕) หลักธรรมของการอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข เป�นหลักการสงเคราะห)ซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงจะเป�นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของผู7อ่ืน รวมถึงช#วยให7จิตใจเรามีความเข7มแข็ง วางตนพอดีอย#างเสมอ
ต7นเสมอปลาย รู7จักหน7าที่ของตน จึงควรใช7หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ กับทุกภาคส#วนที่เราเก่ียวข7อง
ด7วย๒๑๒ 
                         

 ๒๐๕สัมภาษณ, นายอภิสิทธ์ิ เหมราช, ผู1มีส'วนได1ส'วนเสีย, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
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๒๕๖๐. 
 ๒๐๘สัมภาษณ, พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝLายวิชาการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๐๙สัมภาษณ, นายกานต, ประสงค,เกียรติ, ผู1อํานวยการกองบริการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๑๐สัมภาษณ, นายสมหวัง ป#Mนเกิด, ผู1ใช1บริการการประปานครหลวง, ๑๒  เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๑๑สัมภาษณ, ว'าท่ีพันตรีพินิจ ธีระชาติ, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๙, ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๑๒สัมภาษณ, นางณิษา ล1อมทอง, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๑๕ 

 สรุปด7านการบริหารจัดการการประปานครหลวงด7านการบริหารการบริการประชาชน 
ภายในองค)กร ใช7ในการบริหารจัดการกระบวนงานภายใน เพื่อให7เกิดการทํางานร#วมกัน ทํางานเป�น
ทีม มีการร#วมแรงร#วมใจในการทํางานเพื่อให7บรรลุเปqาหมายในด7านต#าง ๆ การประปานครหลวง
จําเป�นอย#างยิ่งท่ีจะต7องใช7หลักธรรมน้ีในการบริหารจัดการองค)กร สร7างความตระหนักให7พนักงานทุก
คนเห็นแก#ประโยชน)ส#วนรวม เสียสละ ตลอดจนร#วมกันสร7างความน#าเชื่อถือ และไว7วางใจต#อผู7ใช7น้ํา
ตามท่ีได7รับมอบหมายในแต#ละงาน ภายนอกองค)กรใช7ในการบริหารจัดการในด7านการให7บริการ  
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให7องค)กรมีความยั่งยืน  
 ด-านที่ ๔ การบริหารคุณธรรม ทํางานเป�นทีม การทํางานเป�นแบบช#วยเหลือเก้ือกูลกัน 
ทํากิจกรรมร#วมกันมีความพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน แบ#งป3นข7อมูลท่ีเป�นประโยชน)ระหว#างกันและมี
ความมุ#งม่ัน ใฝ�เรียนรู7 พัฒนาความสามารถและพยายามไปสู#เปqาหมายที่ต้ังไว7 บริหารจัดการด7วย
คุณธรรมจริยธรรม มีความโปร#งใส และมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต#อสังคม และตอบสนองความ
ต7องการของผู7มีส#วนได7เสียทุกกลุ#ม ปฏิบัติอย#างเที่ยงธรรมท้ังหมดทุกกลุ#ม 
 ๑) ควรให7ความสําคัญในด7านคุณธรรม จริยธรรม เพราะเป�นสิ่งสําคัญที่ใกล7ตัวที่จะทําให7
บุคลากรภายในหน#วยงานได7รับรู7 ซึมซับ และหล#อหลอมจนเกิดเป�นวัฒนธรรมองค)กรท่ีดีงามซ่ึงจะ
ส#งผลดีต#อทั้งภายในองค)กร และผู7มีส#วนได7ส#วนเสียต#อไป มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร1าง
ค'านิยมให1เปDนท่ีจดจํา และเกิดความภักดีของผู1ใช1บริการอย'างต'อเนื่อง แต'สิ่งที่ควรให1ความสําคัญ
อันดับแรกคือการให1บริการนํ้าประปาอย'างสะอาด เพียงพอ ทั่วถึง ต'อความต1องการ ซ่ึงเปDนความ
ต1องการพื้นฐานของประชาชน หากให1บริการในส'วนน้ีได1อย'างดี ม่ันคง และถาวร การประปานคร
หลวงจะอยู'ในใจของประชาชนอย'างยั่งยืนถาวร๒๑๓  
 ๒) มีการบริหารจัดการโดยใช7หลักคุณธรรม และดํา เนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย คือ “บําบัดทุกข) บํารุงสุข” ตลอดจนส#งเสริมให7พนักงานทุกระดับมีจริยธรรมและ
มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ตลอดจนน7อมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ7าอยู#หัวรัชกาลท่ี ๙ มาใช7ในการบริหารจัดการ จะเกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการ  
หากพนักงานทุกระดับปฏิบัติโดยมีหลักธรรมอยู#ในใจ และร#วมมือ ร#วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อมุ#งหวัง
ให7ประชาชนได7ประโยชน)เป�นหลักสมดังคําว#า “ประปาเพื่อประชาชน”๒๑๔  
 ๓) ด7านบุคคลในองค)กรมากที่สุด เพราะการกระทํากิจกรรมทุกอย#างเกิดจากมนุษย)  
ถ7าหากบุคคลมีคุณธรรม ย#อมทํากิจการงานทุกอย#างให7บรรลุเปqาหมายขององค)กรได7 สามารถมีป3ญญา
ในการแก7ไขป3ญหาและอุปสรรคให7ลุล#วงไปได7 จึงควรมี ศีล สมาธิ ป3ญญา นั่นคือปฏิบัติตามหลักธรรม
คําสอนของพุทธศาสนา ผู7บริหารจําเป�นต7องปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อเป�นต7นแบบและใช7ในการ
บริหารจัดการเพื่อบรรลุเปqาหมายขององค)กร มีกิจกรรมพิเศษในโอกาสต#าง ๆ ซ่ึงอาจเป�นการทํานุ
บํารุงทางด7านศาสนาร#วมกับภาคประชาชน ส#งเสริมความรู7ให7กับพนักงานในองค)กรในด7านศาสนา 
คุณธรรม หลักธรรม เพื่อนํามาใช7ในชีวิตประจําวันเพื่อให7องค)กรได7ขับเคลื่อนให7ประโยชน)ผู7อ่ืนและ
ทํางานอย#างมีความสุข๒๑๕ 
                         

 
๒๑๓สัมภาษณ, นางวรรณวิมล ธนชัยเศรษฐวุฒิ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๑๔สัมภาษณ, นายพิบูลย, วงศ,ภัทรจิตกุล, ผู1จัดการสํานักงานประปา, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๑๕สัมภาษณ, นางวารี จําเนียรเวช, นักบริหารงาน ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๑๖ 

 ๔) ให7ความสําคัญด7านทรัพยากรมนุษย) เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย)จะทําให7องค)กร
ยั่งยืน ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย)คือการใช7หลักธรรม การใช7วิทยาการและเคร่ืองมือ
ที่จะทําให7บุคลากรในองค)กร มีทั้งความรู7 ความสามารถ และคุณธรรม ที่จะนําพาการประปานคร
หลวงเป�นองค)กรแห#งความยั่งยืน ยึดหลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักพรหมวิหาร ๔ และหลักสังคหวัตถุ ๔ 
เพื่อให7การประปานครหลวงเป�นองค)กรแห#งความยั่งยืน สงบร#วมเย็นและสร7างสรรค)สิ่งดีงาม ตอบแทน
ต#อสังคมประเทศชาติ๒๑๖ 
 ๕) ควรใช7หลักทศพิธราชธรรม และใช7กับพนักงานทุกคน ประชาชนผู7ใช7นํ้า ผู7มีส#วนได7
ส#วนเสียกับการประปานครหลวงทุกภาคส#วน ปฏิบัติอย#างเท่ียงธรรมท้ังหมดทุกกลุ#ม การยืนหยัดและ
ต#อสู7ในความถูกต7องโดยไม#ถูกกระแสสังคมหรือการปฏิบัติตาม ๆ กันมาทําให7คุณค#าท่ีเคยยึดถือไว7
เลือนหายไป การเปnดกว7างและพร7อมที่จะรับความคิดเห็นใหม# ๆ พร7อมจะเปลี่ยนแปลงไปสู#ทางท่ี
ดีกว#าโดยต7องอาศัยความร#วมมือจากทุกภาคส#วน การให7ความสําคัญด7านการจัดการคน ต้ังแต#เร่ิมแรก
ของการรับพนักงานเพื่อเป�นบุคลากรท่ีดี พัฒนาองค)กรต#อไปด7วยใจที่เป�นสุข๒๑๗ 
 ๖) การทําให7พนักงานมีคุณธรรม ทั้งท่ีบ7านและที่ทํางาน ต7องรู7จักหน7าท่ี ความรับผิดชอบ
ทั้งต#อตนเองและองค)กร การใช7หลักธรรมเข7ามาในการบริหารจัดการ ส#งเสริมให7พนักงานได7ตระหนัก
และรับรู7   พนักงานเป�นผู7รู7ผิดรู7ชอบ  เข7าใจและยอมรับความเป�นจริง การสื่อสาร ๒ ทางระหว#าง
ผู7บริหารและผู7ปฏิบัติ  การบริหารจะเป�นไปตามความถูกต7องเพื่อให7เกิดเป�นค#านิยมขององค)กร
ต#อไป๒๑๘  
 ๗) ด7านการบริหารตัวเองของผู7บริหาร การบริหารบุคลากร รวมถึงการบริหารงานต#าง ๆ 
ในองค)กร เพื่อให7มีความสอดคล7องกัน โดยใช7หลักธรรมต#าง ๆ ในการบริหารจัดการและดําเนินการ 
เพื่อกระตุ7นให7พนักงานอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข เกิดการพัฒนาอย#างยั่งยืน และเกิดประโยชน)สูงสุด
แก#องค)กร ควรมีการสื่อสารภายในองค)กร และสร7างวัฒนธรรมองค)กรให7มีการใช7หลักธรรมต#าง ๆ  
มาประยุกต)ใช7ในการบริหารจัดการ๒๑๙  
 ๘) ความมุ'งม่ันในการดําเนินงาน เพื่อให1ประชาชน สังคม และประเทศได1รับประโยชน, 
ตลอดจนความยั่งยืนขององค,กร โดยใช1หลักจริยธรรม และคุณธรรมหรือเปรียบได1กับอิทธิบาท ๔  
คือ ฉันทะ–ความพอใจในสิ่งท่ีทําที่ถูกทํานองคลองธรรม, วิริยะ–ความพยายาม ไม'ย'อท'อต'ออุปสรรค, 
จิตตะ–มุ'งม่ันในสิ่งที่ทํา, วิมังสา-พิจารณาหาเหตุผลใช1ป#ญญาในการวางแผน วัดผลงาน แก1ไขปรับปรุง 
ถึงแม1การประปานครหลวงจะมีการพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช1หลักธรรมอย'างต'อเน่ืองเพื่อสร1าง
ค'านิยมท่ีเหนือกว'าและอยู'ในใจของประชาชน แต'ทั้งน้ีจําเปDนต1องมีการส่ือสารกับผู1เก่ียวข1องทั้ง
ภายใน/ภายนอกองค,กรให1เกิดการรับรู1อย'างต'อเนื่อง๒๒๐ 

                         

 
๒๑๖สัมภาษณ, นายสมบูรณ, สุนันทพงศ,ศักด์ิ, รองผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๑๗สัมภาษณ, นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย,, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 

 ๒๑๘สัมภาษณ, นางพรวรินทร, พูลทรัพย,, ผู1อํานวยการกองรายได1, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๑๙สัมภาษณ, นางศศิธร มีคุณเอี่ยม, ผู1อํานวยกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๒๐สัมภาษณ, นางปราณี เอกอธิคมกิจ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๑๗ 

 ๙) การพัฒนาคน ให7คนเป�นคนเก#งและคนดี เพราะองค)กรจะพัฒนาได7โดยมีรากฐานมา
จากคน ควรสร7างสมดุลในการทํางานและสร7างเสริมให7คนดี คนเก#ง มีโอกาส มากข้ึน๒๒๑  
 ๑๐) บุคลากรท้ังหมดในองค)กรต7องรู7จักหน7าที่ ความรับผิดชอบทั้งต#อตนเองและองค)กรมี
คุณธรรมจริยธรรมท้ังที่บ7านและที่ทํางาน การใช7หลักธรรมเข7ามาในการบริหารจัดการส#งเสริมให7
พนักงานได7ตระหนักและรับรู7 พนักงานเป�นผู7รู7ผิดรู7ชอบ เข7าใจและยอมรับความเป�นจริง การสื่อสาร  
๒ ทางระหว#างผู7บริหารและผู7ปฏิบัติ การบริหารจะเป�นไปตามความถูกต7องเพื่อให7เกิดเป�นค#านิยมของ
องค)กรต#อไป๒๒๒   
 ๑๑) การทํางานเป�นทีม ให7ทุกคนมีส#วนร#วมรับรู7ป3ญหาแก7ไขป3ญหาร#วมกัน ซ่ึงจะประสบ
ความสําเร็จตามเปqาหมายได7 จะต7องได7รับความร#วมมือจากทุกฝ�าย ได7มีโอกาสเสนอแนวทางวิธีการ
ใหม# ๆ หลักธรรมมีส#วนสําคัญในการกระตุ7นให7บุคลากรอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และประสบผลสําเร็จ โดยผู7นํายึดหลักธรรมที่สังคมยอมรับ บริหารงานและบุคลากรในองค)กรเพื่อให7
เกิดประโยชน)อย#างสูงสุด๒๒๓  
 ๑๒) ควรออกนโยบายท่ีทุกสายงานสามารถร#วมกันทํางานด7วยความรักและความสามัคคี 
มิใช#เชิงแข#งขัน แต#เป�นเชิงช#วยเหลือเก้ือกูลกันมากกว#า เพื่อพัฒนาระบบงานเพื่อประชาชนในแนวคิด
ที่ว#า “ถ7าคนในองค)กรยังไม#รักองค)กร แล7วจะให7ใครมารัก (เชื่อถือ) องค)กรเรา” การลงมือทําเป�น
ตัวอย#าง การยึดม่ันหลักธรรมโดยตลอด ควรเร่ิมต7นจากสูงสุดคือ คณะกรรมการการประปานครหลวง 
ผู7ว#าการการประปานครหลวง และผู7บริหารทุกท#าน จากล#างสุดคือพนักงานใหม# โดยปลูกฝ3งคุณธรรม 
จริยธรรม กฎระเบียบที่เก่ียวข7อง และให7เข7าใจถึงค#านิยมขององค)กร ถือเป�นการบูรณาการด่ังหัวใจท่ี
ผูกรวมกันเป�นดวงเดียวกัน (หนึ่งเดียวกัน)๒๒๔  
 ๑๓) ด7านบุคลากร เพราะการบริหารจัดการเรื่องบุคลากรเป�นเรื่องที่สําคัญและเป�น
พื้นฐานในการสร7างคนดี ถ7าการประปานครหลวงได7พนักงานที่มีคุณธรรมในการทํางาน การประปา
นครหลวงก็จะเป�นองค)กรที่มีธรรมาภิบาลและเติบโตได7อย#างยั่งยืน ในอนาคตการบริหารจัดการให7เกิด
ความเป�นธรรมต#อทุกหน#วยงานและประชาชนเป�นเรื่องที่สําคัญอย#างยิ่ง ดังน้ัน การประปานครหลวง
ควรกําหนดข้ันตอน วิธีการที่ชัดเจน และมีการสื่อสารให7บุคลากรทุกคนเข7าใจ ตระหนักและนําไป
ปฏิบัติได7อย#างแท7จริง ไม#ใช#แค#เพียงการท#องจําแต#ไม#ได7นําไปใช7 ควรมีการยกย#องให7รางวัลหรือสิ่งตอบ
แทนกับคนที่ทําดี ปฏิบัติหน7าที่ด7วยธรรมเพื่อให7เกิดกําลังใจและเป�นแบบอย#างต#อไป๒๒๕  
 ๑๔) การปลูกจิตสํานึกงานด7านบริการ ความเสียสละ ความซ่ือสัตย) ความโปร#งใส จิตใจ
ด7านจิตอาสา ควรสร7างจิตสํานึกการบริการเพื่อสังคม ที่ซ่ือสัตย) โปร#งใส และปฏิบัติอย#างต#อเนื่อง๒๒๖

                         

 ๒๒๑สัมภาษณ, นายเดโช วัชรอยู', วิศวกร ๗, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๒๒สัมภาษณ, ผศ.ดร.วรวิทย, นิเทศศิลปG, อาจารย,ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม', ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๒๓สัมภาษณ, นางสาวตวงพร ศุภนิรัติศัย, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๘, ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๒๔สัมภาษณ, นางสาวอําไพ พันธุ,อายุวัฒนะ, ผู1จัดการสํานักงานประปาสาขา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๒๕สัมภาษณ, พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ผู1อํานวยการส'วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,, ๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๒๖สัมภาษณ, นายกิตติ มุ'งกตัญJู, ผู1ใช1บริการการประปานครหลวง, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๑๘ 

 ๑๕) ด7านท่ีเก่ียวกับจิตใจของพนักงานที่มีความซ่ือสัตย) จริงใจต#อองค)กร การมีความคิดท่ี
มีความเป�นเจ7าของ ห#วงใย เห็นประโยชน)ขององค)กรมากกว#าส#วนตน หากสามารถยึดจิตใจพนักงาน
ให7เป�นเช#นนี้ได7 ย#อมนํามาสู#ความเจริญขององค)กร ควรมีการรณรงค)ให7ทั่วถึงและให7ผู7บริหารระดับสูง
ปฏิบัติให7เป�นตัวอย#างในการสร7างค#านิยมในการบริหารจัดการโดยการบูรณาการหลักธรรมในการ
บริหารจัดการของการประปานครหลวง๒๒๗  
 ๑๖) ด7านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให7การบริหารจัดการในด7านต#าง ๆ เป�นไปอย#างถูกต7อง
เหมาะสมเป�นท่ียอมรับของทุกฝ�าย ท้ังภายในภายนอกองค)กร ผู7ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได7อย#าง
สบายใจ ด7วยความตั้งใจท่ีจะทํางานให7บรรลุเปqาหมายและวัตถุประสงค)ต#าง ๆ โดยไม#ต7องเกรงว#าสิ่งท่ี
ได7รับคําสั่งมาน้ันจะทําให7เกิดผลเสียหรือผลร7ายต#อตนเองในอนาคต การนําหลักธรรมต#าง ๆ  
มาประยุกต)ใช7กับการบริหารจัดการของการประปานครหลวงซ่ึงการบริหารจัดการในแต#ละด7านที่มี
ความแตกต#างกัน สามารถนําหลักธรรมต#าง ๆ มาผสมผสานกันเพื่อการบริหารจัดการ เช#น  
พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ สามารถนํามาใช7ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและกระบวนงาน
ได7๒๒๘  
 ๑๗) ด7านลูกค7าเป�นด7านท่ีต7องให7ความสําคัญมากที่สุด โดยยึดหลักความเป�นธรรมเท#า
เทียมกันและเสมอภาค หลักธรรมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวงควรมีการนํามาใช7ให7
เป�นรูปธรรมมากข้ึน๒๒๙  
 ๑๘) ความซ่ือสัตย)สุจริต การบูรณาการหลักธรรมในการบริหารจัดการมี ๑) สร7าง
ภาพพจน)ให7องค)กรเป�นท่ีรู7จัก ๒) สร7างความเชื่อม่ันให7กับองค)กร ๓) สร7างประโยชน)และผลตอบแทนท่ี
จะได7รับ ๔) สร7างมิตรภาพที่ดีต#อบุคลากรในองค)กร๒๓๐  
 ๑๙) เรื่องการฝ|กอบรมให7พนักงานมีจริยธรรมในการทํางาน ยึดหลักความถูกต7อง ซ่ือสัตย) 
สุจริตในการทํางานเป�นสําคัญ จะเกิดอย#างยั่งยืนด7วยบุคลากรขององค)กร การสร7างและปลูกฝ3ง
วัฒนธรรมท่ีดี คือการถ#ายทอดจากรุ#นสู#รุ#น ผู7นําเป�นแบบอย#างที่ดี และต7องมีความมุ#งม่ัน และม่ันคงต#อ
ทุกป3ญหา เพื่อสร7างความเชื่อม่ันท่ีดีต#อพนักงาน การสร7างความเชื่อม่ันจากมวลชน และการยอมรับ
จากสังคมจะเป�นพลังผลักดันให7เกิดค#านิยมที่ดีต#อองค)กร ให7มีได7อย#างเข7มแข็งและยั่งยืน ควรปลูกฝ3ง
พนักงานในองค)กรทุกระดับ ตั้งแต#ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารให7เกิดจิตสํานึกท่ีดีทั้งในการ
ทํางานและชีวิตส#วนตัว๒๓๑  
 ๒๐) หลักธรรมเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถ7าทุกคนทําได7คิดว#าดี ให7ความสําคัญกับคน 
ทําให7คนตั้งใจทํางาน เป�นการสร7างแรงจูงใจ ความผูกพัน มีที่ยึดเหนี่ยว มีพี่คนหนึ่งที่เป�นกําลังใจให7
คําปรึกษาเป�นนายที่ต7องการผลงานดี ต7องให7ได7แบบน้ี แต#ก็ไม#ได7ว#าอะไร แต#เค่ียวเข็ญ บีบบังคับ 
อยากลาออก แต#ก็ทํางานให7เต็มที่ เราก็ปกปqองนาย และนายก็ชมต#อหน7าคนอ่ืน แต#อยู#ส#วนตัวก็จะดุ

                         

 ๒๒๗สัมภาษณ, นางสาวนิภา จรุงภาค, ผู1มีส'วนได1ส'วนเสีย, สังกัดพ้ืนท่ีบริการสาขาตากสิน, ๒๐ เมษายน 
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 ๑๑๙ 

ทําให7อึดอัดใจ จึงทําให7ไม#มีความสุขในการทํางาน เป�นทุกข) ถ7าได7นายดี ๆ จะมีความสุขในการทํางาน 
จะให7ผลงานดีกว#านี้ไหม เป�นคนคิดบวก ถ7าหากได7นายใจดี อาจจะไม#ได7เก#งแบบน้ีก็ได7 เรามีนายท่ีเข7ม 
เค่ียวเข็ญ ละเอียดทําให7เราได7เรียนรู7 สอน ทําให7เก#ง ให7โต ได7ดี ในการสร7างข้ึนอยู#กับบุคลิกของแต#ละ
คน จะใช7วิธีไหนข้ึนอยู#กับแต#ละคน บางคนอาจจะไม#ได7ใช7หลักธรรมในข7อเมตตา แต#บางคนอาจจะใช7
หลักธรรมอ่ืน แต#สําหรับตัวพี่เอง พี่คิดว#าหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ นี้ สามารถใช7ในการบริหารได7และ
ได7ผล เพราะหลักธรรมมีหลายข7อ ไม#จําเป�นต7องมีเพียงหลักธรรมเดียว ไม#จําเป�นต7องใช7หลักธรรมเพียง
ข7อนี้เพียงข7อเดียว แนวคิดในการบริหารโดยสร7างค#านิยม ต7องสื่อสารให7ทราบ ผู7บริหารทุกระดับเป�น 
Role Model และสื่อให7เห็น ให7ทราบทุกข้ันตอน รู7ถึงบริบทองค)กร เปqาหมายองค)กร เราต7องรู7ว#าตัว
เราเป�นอย#างไร คนของเราให7รู7ให7เป�น สร7างคนของเราก#อน เห็นพ7องต7องกันในแนวทางเดียวกันให7ได7
ก#อน แล7วจึงสื่อให7คนภายนอกได7ทราบ โดยการประชาสัมพันธ) โดยการพบชุมชน ใช7วิธีการสื่อสารให7
เห็นภาพของตัวเอง องค)กร เช#นการให7เห็นถึงความโปร#งใส คนภายในองค)กรมีคุณธรรมจริยธรรมจะ
ก#อให7เกิดความโปร#งใส เป�นคนดี โปร#งใสทุกข้ันตอน ๕๕ เร่ืองแล7วประกาศให7ภายนอกให7รับทราบทุก
กระบวนการ ในสายเลือดมีความโปร#งใส ซ่ึงจะนํามาซ่ึงความยั่งยืนขององค)กร คิดว#าจะเป�นในแนว
นี้๒๓๒  
 ๒๑) หลักธรรมหลายอย#าง อาจแบ#งเป�น ๓ อย#าง การบริหารตน การบริหารคน และการ
บริหารงาน การดูแลตนเองหรือการครองตนควรใช7หลักฆราวาสธรรม ๔ เร่ืองของสัจจะ ทมะ ขันติ 
จาคะ มีศีลรอบด7าน ๔ มิติ ซ่ือสัตย)สุจริต เอาใจใส#ต#อการงาน มีวุฒิภาวะ ผ#อนหนักผ#อนเบา มีขันติมี
ความอดทน รับผิดชอบในหน7าที่ของตนและหน7าท่ีที่ผู7บังคับบัญชามอบหมาย รู7จักปล#อยวาง บริหาร
จิตของตนเองต#อสู7กันโลกธรรม ๘ ตามหลักจาคะ ไม#เสียศูนย) ส#วนเร่ืองของการอยู#กับคนอ่ืน ควรใช7
หลักสังคหวัตถุ ๔ ทานคือการให7เป�นหลักเบ้ืองต7นตามพุทธศาสนา ความหมายกว7าง การแสดงความ
สุภาพอ#อนน7อมท้ังทางกาย ทางวาจาและทางใจ เน7นทีมงานทํางานร#วมกัน ให7ความเป�นเพื่อน “ผู7ให7
ย#อมเป�นที่รัก” แก#นของคนคือคําพูด “รู7มาร7อยเรื่องแต#ไม#ได7มีความสําคัญก็ไม#สมควรพูด”  
ดูกาละเทศะ ชมคนในท่ีสาธารณะ หลักการทํางานยุคใหม# “รู7อะไรไม#สู7รู7จักกัน” ให7ความช#วยเหลือ
เก้ือกูลเท#าท่ีจะเป�นไปได7 ให7ความสําคัญต#อภารกิจหน7าที่ท้ังของเราและของผู7อ่ืน เปรียบได7กับศรัทธา 
วางตนเหมาะสมกับตําแหน#งฐานะ อินทรีย)สังวรณ)  เป�นหัวหน7าที่ดีและเป�นลูกน7องที่ดีได7เช#นกัน๒๓๓

 ๒๒) เร่ืองคนเป�นอันดับแรก เพราะว#าเรื่องจิตใจคนเป�นเร่ืองสําคัญ ซ้ือใจลูกน7องได7  
จะทุ#มเทให7กับงาน ให7กับองค)กร รักองค)กร เราเป�นตัวอย#างท่ีดี ลูกน7องจะพัฒนาตนเองให7ทัดเทียม 
เราเป�นผู7นําจะสร7างผู7นํา มิใช#สร7างผู7ตาม จะสนับสนุนเต็มที่กับลูกน7องที่มีศักยภาพ ทุ#มเท จะหนุน
เต็มที่ไม#ปล#อย ทุกวันน้ีมีความแตกแยกเป�นก�กเป�นเหล#า มีการสร7างแตกแยกจากผู7บริหารระดับใหญ# 
Big ที่ไม#ใช7ผู7ว#าการ ใหญ#กว#าผู7ว#าการ อํานาจในการบริหารองค)กรอยู#ทึ่คณะกรรมการ ก7าวล#วงการ
บริหารงานของผู7ว#าการ และผู7บริหารระดับสูง ของ กปน. ความผูกพันองค)กร รักในองค)กรไม#มี  
รักตัวเอง ไม#เคารพคนรุ#นเก#า ควรจัดหลักสูตรอบรมทางด7านคุณธรรม พัฒนาคนพัฒนาจิตใจในทุก

                         

 ๒๓๒สัมภาษณ, นางลาวัณย, ฉัตรรุ'งชีวัน, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๑๐, ๑๒ เมษายน 
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 ๑๒๐ 

ระดับชั้นสร7างความผูกพันองค)กร คนในรุ#น Y Z จะไม#รักองค)กร ไม#เคารพรุ#นพี่หลักสูตรเป�นลักษณะ
มืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองการพัฒนาจิตใจ๒๓๔  
 ๒๓) การเดินสายกลาง สามารถนําไปประยุกต)ใช7ได7กับทุกเรื่องในการบริหารจัดการ  
ควรหาจุดท่ีพอดีและทุกฝ�ายเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงหากมีการปฏิบัติงานด7วยความพึง
พอใจจะส#งผลให7ผลงานออกมาดี ส#งผลดีต#อองค)กรต#อไปในอนาคตอย#างยั่งยืน การปฏิบัติให7เป�น
แบบอย#างจากหัวหน7างาน เพื่อให7เกิดการซึมซับและนําไปใช7ได7เอง พร7อมทั้งการจัดกิจกรรมอบรมให7
ความรู7 ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ๒๓๕  
 ๒๔) ด7านหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเป�นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให7สังคมสามารถอยู#
ร#วมกันได7อย#างสงบสุขและต7องอยู#ในความถูกต7องเป�นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดีคือ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร#งใส หลักการมีส#วนร#วม หลักความรับผิดชอบและหลัก
ความคุ7มค#า ในการบริหารจัดการต7องมีการอบรมพนักงานโดยใช7หลักธรรมต#าง ๆ มาประยุกต)ใช7ให7
สอดคล7องกับการบริหารของ กปน. มีการถ#ายทอดความรู7ให7พนักงาน ป3จจุบันเรามีกิจกรรมตักบาตร
พระทุกเดือน ไปฟ3งธรรมและทําสมาธิ นิมนต)พระมาเทศน)ในวันสําคัญทางศาสนา ควรจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาพุทธในวันสําคัญทางศาสนา นําหลักธรรมมาอบรมสัมนาพนักงาน เพื่อเป�นพื้นฐานในการ
บริหารจัดการของ กปน.๒๓๖ 
 ๒๕) ความซ่ือสัตย) ละอาย เกรงกลัวต#อบาป เพราะหากไม#มีธรรมะข7อนี้จะชักนําไปสู#การ
ทุจริต เบียดบัง คอร)รัปชั่นได7ง#าย สะดวกข้ึน เนื่องจากสังคมป3จจุบันมีแนวโน7มนิยม เชิดชูกันที่วัตถุ 
ความม่ังมี โดยไม#สนใจว#าจะมีท่ีมาที่ไปอย#างไร คนจิตใจไม#เข7มแข็ง ไม#มีหลักยึด จึงเสี่ยงท่ีจะถูกชัก
นําไปในทางไม#ดีได7ง#าย เราต7องสอดแทรกความซ่ือสัตย) การตรงต#อเวลาและให7มีความสุขใจในการ
ทํางาน โดยให7อยู#ในทุก ๆ กระบวนการบริหารจัดการให7ได7 จนเป�นส#วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน
และเป�นค#านิยมของ กปน.๒๓๗  
 สรุปด7านการบริหารจัดการการประปานครหลวงด7านการบริหารคุณธรรม ให7ความสําคัญ
ในเรื่องความซ่ือสัตย) สุจริต เสียสละ ปลูกจิตสํานึกด7านการบริการ ซ่ึงตรงกับหลักธรรมทางภาคจิตใจ 
ดังที่ผู7วิจัยได7วางหลักธรรมไว7ในกรอบแนวคิดในหลักพรหมวิหาร ๔ ซ่ึงเป�นหลักที่ผู7บริหารควรมีไว7
ประจําใจ และหลักของความซ่ือสัตย)สุจริตในภาคปฏิบัติ ในเชิงหลักสังคหวัตถุ ๔ ด7วยการบูรณาการ
หลักธรรมในการบริหารทุกภาคส#วน โดยผ#านกระบวนการตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป�นฐานในการ
บริหารจัดการของการประปานครหลวง บูรณาการหลักธรรมเป�นสิ่งที่ดีในหลักพรหมวิหาร ๔  
สังคหวัตถุ ๔ ผู7บริหารควรเป�นแบบอย#างและสื่อสารให7ข7อมูลต#อบุคลากรในองค)กรเพื่อสร7างความรู7
ความเข7าใจที่ชัดเจน สอดแทรกกับการดําเนินงานทุกด7าน ควรสร7างจิตสํานึกการบริการเพื่อสังคม  
ที่ซื่อสัตย) โปร#งใส และปฏิบัติอย#างต#อเน่ืองการบริหารการจัดการการประปานครหลวงแบบมีส#วนร#วม
ทุกสายงานในองค)กรการบริหารจัดการตามสถานการณ)แบบการถ#ายทอดงานจากรุ#นสู#รุ#นมีความเห็น

                         

 ๒๓๔สัมภาษณ, นายกานต, ประสงค,เกียรติ, ผู1อํานวยการกองบริการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๓๕สัมภาษณ, นายสมหวัง ป#Mนเกิด, ผู1ใช1บริการการประปานครหลวง, ๑๒  เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๓๖สัมภาษณ, ว'าท่ีพันตรีพินิจ ธีระชาติ, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๙, ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๓๗สัมภาษณ, นางณิษา ล1อมทอง, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๒๑ 

ร#วมกันในเรื่องการผลิตนํ้าประปาให7สะอาด สามารถดื่มได7เน7นการบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย
อย#างมืออาชีพ 
 ด-านที่ ๕ การบริหารข-อมูลข"าวสาร ข7อมูลมีการสื่อสารเชื่อมโยงกันอย#างทั่วถึง สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต7อง มีการถ#ายทอดความรู7และประสบการณ)ของบุคลากรอย#างต#อเน่ือง ผู7บริหารระดับสูง
เป�นผู7ให7นโยบายในการทํางาน ถ#ายทอดลงสู#ระดับปฏิบัติงานตามที่ได7รับมอบหมาย เป�นการสื่อสาร
สองทาง กําหนดทิศทางและเปqาหมายท่ีชัดเจน มีการทํางานเชิงสังคมมากข้ึน ทําให7การทํางานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 ๑) การบริหารจัดการท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะตัว บ#งบอกลักษณะเฉพาะของการบริหาร
จัดการน้ันๆ  และนับแต#อดีตถึงป3จจุบันการประปานครหลวงมีค#านิยมในการบริหารจัดการโดยมุ#งเน7น
ผลลัพธ) ผลงาน เปqาหมาย อย#างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกับบริบทหรือองค)กรรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ อาจจะ
มีแนวทางหรือการบริหารจัดการที่คล7าย ๆ กัน เนื่องจากอยู#ภายใต7บริบทหรือสภาพแวดล7อมในเชิง
บริหารจัดการท่ีคล7ายกันคือต7องถูกกํากับ หรือปกครอง หรือมีเกณฑ)ชี้วัดจากเจ7าของเงินทุน ผู7มีส#วน
ได7ส#วนเสียที่คล7าย ๆ กัน การบริหารจัดการของการประปานครหลวงคือ วิสัยทัศน,เปDนองค,กร
สมรรถนะสูงที่ให1บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได1มาตรฐานในระดับสากล๒๓๘ 
 ๒) ค#านิยมที่เป�นท่ีจดจําของผู7ที่พบเห็นหรือมีประสบการณ)ร#วมกัน โดยการประปานคร
หลวงมีการสร7างค#านิยมให7เป�นท่ีจดจําของประชาชนผู7ใช7บริการ และสอดคล7องกับวิสัยทัศน)ท่ีองค)กรท่ี
มีการปรับเปลี่ยนให7สอดคล7องกับยุทธศาสตร) ค#านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง
ในป3จจุบันตามยุทธศาสตร)บริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔ กําหนดวิสัยทัศน)เป�นองค)กรที่มุ#งม่ัน
ช#วยเหลือประชาชน เพื่อให7มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน๒๓๙ 
 ๓) การสร7างรูปแบบการบริหารจัดการเชิงคุณค#าภายใน เช#น ค#านิยม วัฒนธรรมการ
ทํางานของพนักงานและผู7บริหารทุก ๆ คนลงสู#การปฏิบัติ เพื่อจะสื่อสารออกไปยังสาธารณะภายนอก
ให7จดจํา จนถึงมุมมองของประชาชนท่ีมององค)กรเข7ามาจากภายนอกสู#ภายใน ค#านิยมในการบริหาร
จัดการคือบริหารจัดการนํ้าอย#างมีมาตรฐานสากล อย#างมีคุณธรรมนําสู#ประชาชน๒๔๐  
 ๔) การบริหารท่ีแสดงถึงตัวตนขององค)กรการประปานครหลวง การประปานครหลวงมี
การบริหารแบบก่ึงราชการ ทําให7การทํางานเชื่องช7า ไม#ตอบโจทย)การแข#งขันแบบการบริหารธุรกิจ
ของภาคเอกชน ค#านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวงที่เป�นสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
คงไม#สามารถดําเนินการแบบภาคธุรกิจเอกชนได7 เพราะจะส#งผลกระทบสูงมากต#อผู7มีรายได7น7อย  
คนยากจน ดังนั้น รัฐบาล พนักงานและประชาชนคงไม#ยินยอมให7มีการเปลี่ยนแปลงเป�นธุรกิจ (บริษัท
มหาชนจํากัด) เว7นแต#ประชาชนมีรายได7สูงข้ึน และถูกยกระดับเป�นกลุ#มประชากรท่ีมีรายได7สูง
เหมือนกับสิงคโปร) หรือญี่ปุ�น๒๔๑  
 ๕) ค#านิยมในการบริหารงานซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัว นับตั้งแต#อดีตถึงป3จจุบัน การประปา
นครหลวงมีค#านิยมในการบริหารจัดการคือ การอยู#ร#วมกันเสมือนเครือญาติ เหมือนพี่เหมือนน7อง 
                         

 
๒๓๘สัมภาษณ, นางวรรณวิมล ธนชัยเศรษฐวุฒิ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๓๙สัมภาษณ, นายพิบูลย, วงศ,ภัทรจิตกุล, ผู1จัดการสํานักงานประปา, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๔๐สัมภาษณ, นางวารี จําเนียรเวช, นักบริหารงาน ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๔๑สัมภาษณ, นายสมบูรณ, สุนันทพงศ,ศักด์ิ, รองผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๒๒ 

ไม#ใช#ต#างคนต#างอยู# แต#คนโดยส#วนมากจะรู7จักกันหมดและพึ่งพาอาศัยกัน การแข#งขันเพื่อเลื่อน
ตําแหน#งโดยใช7ความสามารถหรือวัดจากประสิทธิภาพในการทํางานจะน7อย เม่ือเทียบกับองค)กร
เอกชน แต#จะแข#งขันในด7านอ่ืนมากกว#า ด7วยระบบการบริหารงานลักษณะนี้ และเป�นการเลี้ยงคนจน
ครบอายุเกษียณ ยังคงเป�นเหมือนเดิมแต#จะมีการเพิ่มเติมในบางส#วน เช#น ในด7านการปรับตัวไปตาม
สถานการณ)โลกและการใช7เทคโนโลยีที่ทันสมัยข้ึน รวมไปถึงการมุ#งเน7นคุณค#าในการให7บริการหรือ
ความพึงพอใจของลูกค7าได7มากข้ึน๒๔๒  
 ๖) ค#านิยมในเชิงการบริหารจัดการ หมายถึงการบริหารจัดการที่เป�นลักษณะเฉพาะตัว  
ตั้งแต#อดีตจนถึงป3จจุบันการประปานครหลวงจะมีการบริการจัดการแบบผูกสัมพันธ) การทํางาน
ร#วมกันในเชิงให7เกียรติซ่ึงกันและกัน ไม#ก7าวก#ายงานซ่ึงกันและกัน การทํางานไม#ให7มีผลกระทบกับ
บุคคลใดหรือหน#วยงานอ่ืนอันจะนํามาซ่ึงความขัดแย7ง จะเป�นการทํางานที่มุ#งเน7นผลสําเร็จเป�นสําคัญ  
โดยให7ความสําคัญกับความผูกพันในทีมงานน7อยลง๒๔๓  
 ๗) การบริหารจัดการในการสร7างภาพลักษณ)หรือเอกลักษณ)องค)กร โดยบริหารจัดการทํา
ให7องค)กรมีค#านิยมเดียวกัน พนักงานมีความเชื่อม่ัน หน่ึงเดียว ม่ันคง มุ#งสู#เปqาหมายเดียวกัน มีจุดยืน 
สร7างเอกลักษณ)และความแตกต#างในมุมมองของบุคคลภายนอกเดิมการบริหารจัดการแบบหน#วยงาน
ของรัฐ เป�นเหมือนเจ7านาย มีระดับช้ัน ป3จจุบัน ในมุมมองของบุคคลภายนอกเหมือนคนแก# ท่ีเชื่องช7า
แต#มีความโอบอ7อมอารี ค#านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง คือมีความเป�นมือ
อาชีพ (ซ่ือสัตย) เปnดเผย เป�นผู7นํา) มีแนวคิดเชิงรุก (มองการณ)ไกลกระฉับกระเฉง รวดเร็ว) สร7างสรรค) 
(มีพลังสร7างสรรค)ช#างคิด/เป�นแหล#งความรู7) โอบอ7อมอารี (มีมิตรไมตรี ชอบช#วยเหลือผู7คน เข7าถึงง#าย) 
(มีจิตสํานึกในการบริการ) ทันสมัย (เท#ห)/สวยงามเข7ากับยุคสมัย ดูสมาร)ท) น#าเชื่อถือ (วางใจได7 พึ่งพา
ได7) ๒๔๔  
 ๘) จากอดีตถึงป#จจุบัน การประปานครหลวงมีการบริหารจัดการเพื่อสร1างค'านิยมให1แก'
องค,กรและเปDนที่จดจําของประชาชน หรือวางตําแหน'งให1อยู'ในใจของผู1ใช1บริการตลอดจนไปถึง
วิสัยทัศน,ที่องค,กรต1องการจะไปให1ถึงเปOาหมายที่ตั้งไว1 โดยมีการปรับเปลี่ยนให1สอดคล1องกับสภาพของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดเปDนวิสัยทัศน, การประปานครหลวงเปDนองค,กรที่มุ'งม่ันช'วยเหลือ
ประชาชนเพื่อให1 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การวางตําแหน#งแบรนด)เหนือกว'าองค,กรที่ให1บริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอ่ืนๆในประเทศไทยสําหรับประชาชนที่อยู'อาศัยและประกอบกิจการในเขตนคร
หลวงที่ต1องการสินค1าคุณภาพดีปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอต'อความต1องการ ในราคาที่สามารถ
จ'ายได1และยุติธรรมรวมท้ังมีบริการท่ีรวดเร็วเพราะ กปน. มีเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการ
ผลิตสินค1าที่มีคุณภาพอีกทั้งยังมีพนักงานที่ให1บริการอย'างมืออาชีพ อบอุ'นและเข1าถึงง'ายที่ลูกค1า
ไว1วางใจเพื่อให1ทุกๆคนมีความม่ันใจว'า กปน. ทํางานอย'างทุ'มเทเพื่อช'วยให1ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน๒๔๕  

                         

 
๒๔๒สัมภาษณ, นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย,, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 

 ๒๔๓สัมภาษณ, นางพรวรินทร, พูลทรัพย,, ผู1อํานวยการกองรายได1, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๔๔สัมภาษณ, นางศศิธร มีคุณเอี่ยม, ผู1อํานวยกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๔๕สัมภาษณ, นางปราณี เอกอธิคมกิจ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๒๓ 

 ๙) ค#านิยมของคนส#วนใหญ#ในองค)กรท่ีผู7บริหารต7องการให7พนักงานส#วนใหญ#มีลักษณะ
ดังนั้น ได7แก# มุ#งม่ัน พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด7วยความโปร#งใส ใส#ใจคุณภาพ คือค#านิยม
ขององค)กร๒๔๖  
 ๑๐) การบริหารจัดการที่เป�นลักษณะเฉพาะตัว ตั้งแต#อดีตจนถึงป3จจุบันการประปานคร
หลวงจะมีการบริการจัดการแบบผูกสัมพันธ) การทํางานร#วมกันในเชิงให7เกียรติซ่ึงกันและกัน ไม#ก7าว
ก#ายงานซ่ึงกันและกัน การทํางานไม#ให7มีผลกระทบกับบุคคลใดหรือหน#วยงานอ่ืนอันจะนํามาซ่ึงความ
ขัดแย7ง ค#านิยมในการบริหารจัดการจะเป�นการทํางานท่ีมุ#งเน7นผลสําเร็จเป�นสําคัญ โดยให7ความสําคัญ
กับความผูกพันในทีมงานน7อยลง๒๔๗   
 ๑๑) ในอดีตจนถึงป3จจุบัน การประปานครหลวงมีค#านิยมในการบริหารจัดการให7อยู#
ด7วยกันด7วยการเก้ือกูล ช#วยเหลือกัน กําหนดให7บุคคลมีสถานภาพและบทบาทตามตําแหน#งท่ีดํารงอยู#
และบทบาทท่ีแสดงออกมาข้ึนอยู#กับความคิดเก่ียวกับตนเอง มีปฏิสัมพันธ)ระหว#างบุคคลต#อองค)กร 
การสร7างค#านิยมโดยมุ#งม่ันพัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด7วยความโปร#งใส ใส#ใจคุณภาพ๒๔๘ 
 ๑๒) หน7าท่ีของการประปานครหลวงท่ีจะต7องดําเนินการผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพ  
ได7มาตรฐาน มีนํ้าบริการสมํ่าเสมอ ไม#ว#าจะในด7านการผลิต การจําหน#ายและการประสานงาน ในอดีต
การประปานครหลวง มีค#านิยมท่ีชัดเจนเน่ืองจากไม#มีคู#แข#งขัน ทํางานเชิงรับมากกว#า แต#ป3จจุบันมี
หน#วยงานภายนอกเข7ามากํากับดูแล เช#น สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป�นต7น 
ซ่ึงตั้งข้ึนเม่ือป\ ๒๕๔๕ ทําให7มีการประเมินผลการดําเนินงานของการประปานครหลวงและการประปา
นครหลวงก็ทํางานเชิงรุกมากข้ึน รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนองค)กรเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐได7
เป�นอย#างดี ค#านิยมในการบริหารจัดการคือ การบริหารจัดการแหล#งน้ําดิบ ระบบผลิต และระบบท#อ
จนถึงบ7านผู7ใช7น้ําอย#างท่ัวถึงและเพียงพอ ทั้งนี้นํ้าท่ีผ#านท#อควรได7มาตรฐาน ตามนโยบายนํ้าประปา
ปลอดภัย (Water Safety Plan) และด7วยบริการท่ีดี สมกับจุดเริ่มต7น “๕๐ ป\ทองแห#งการให7บริการ
ด7วยความใส#ใจ” พร7อมกับความเป�นองค)กรที่ม่ันคง ยึดม่ันในอุดมการณ) “ประปาเพื่อประชาชน”๒๔๙ 
 ๑๓) สิ่งซ่ึงแสดงออกให7เห็นถึงลักษณะการบริหารจัดการอย#างเด#นชัดว#ามุ#งเน7นในด7านใด 
เป�นตัวตนของการประปานครหลวงนั่นเอง ในอดีตที่ผ#านมาการบริหารจัดการของการประปานคร
หลวงมุ#งเน7นการให7บริการผู7ใช7นํ้าแบบถ7อยทีถ7อยอาศัย คํานึงถึงประชาชนเป�นหลักเพื่อให7เกิดผล
กระทบน7อยท่ีสุด ในอนาคตการประปานครหลวงก็ยังมุ#งเน7นเรื่องประชาชนเป�นหลัก ดังนั้นการ
บริหารจัดการก็เป�นแนวทางเดิมท่ีผ#านมาคือ เรียบง#ายแต#ควรเพิ่มความทันสมัย และเน7นพัฒนา
รวดเร็วข้ึน โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม# ๆ เข7ามาช#วยให7รวดเร็วกว#าเดิม๒๕๐ 
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 ๑๒๔ 

 ๑๔) มีการบริการ ดูแลให7บริการน้ําประปาแก#ประชาชน ป3จจุบันมองถึงกิจกรรมเพื่อ
สังคม ความซ่ือสัตย) โปร#งใส อนาคตค#านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวงเพื่อบริการ
ที่ประทับใจ ซ่ือสัตย) โปร#งใส เพื่อสังคม๒๕๑ 
 ๑๕) การบริหารจัดการท่ีเป�นคุณลักษณะเฉพาะตัว ไม#เหมือนกับบุคคลอ่ืน อดีตการ
ประปานครหลวงมีการบริหารที่มีข้ันตอนมากมาย ยุ#งยาก การดูแลเอาใจใส#ผู7ใช7บริการน7อย ป3จจุบัน
การบริหารของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน มีความโปร#งใส การใส#ใจผู7ใช7บริการและการจัดการ
บริหารในแนวทางท่ีทันสมัยมากข้ึน อนาคตการบริหารจัดการของการประปานครหลวงคือการ
กําหนดตัวตนในการบริหารจัดการที่มีเอกลักษณ) ลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงเป�นตัวบ#งชี้ของลักษณะการ
บริการขององค)กรว#าจะเป�นอย#างไร๒๕๒ 
 ๑๖) การดําเนินงานของการประปานครหลวงท่ีสามารถบริหารจัดการองค)กรให7มีความ
เจริญก7าวหน7ามาเป�นลําดับจนป3จจุบัน การประปานครหลวงถือได7ว#าเป�นองค)กรชั้นนําในระดับแนว
หน7าของรัฐวิสาหกิจ จากอดีตถึงป3จจุบัน การประปานครหลวงบริหารจัดการโดยการกําหนดทิศทาง 
การดําเนินงานโดยผู7บริหารระดับสูงและถ#ายทอดมาสู#แนวทางปฏิบัติท่ีทุกคนมีส#วนร#วม การบริหาร
จัดการของการประปานครหลวงต7องเกิดจากความร#วมมือกันของผู7ปฏิบัติงานทุกคนในองค)กร  
เพื่อร#วมกันกําหนดทิศทาง เปqาหมายเพื่อให7ผู7บริหารได7พิจารณาตัดสินใจ กําหนดนโยบายแนวทางการ
ดําเนินงานไปสู#เปqาหมายท่ีได7มีการกําหนดไว7ร#วมกัน๒๕๓  
 ๑๗) คือมุ#งเน7นการผลิตน้ําท่ีมีคุณภาพ การมีความรับผิดชอบต#อสังคม การให7ข7อมูล
ความรู7ตลอดจนสร7างความเชื่อม่ันให7แก#ผู7ใช7น้ํา ควรพิจารณาสร7างค#านิยมในการบริหารจัดการด7าน
ลูกค7า ในการให7บริการเป�นประเด็นสําคัญ ได7รับความพึงพอใจจากผู7ใช7นํ้าและสร7างความโปร#งใสใน
องค)กรให7เป�นที่ยอมรับของสังคม๒๕๔ 
 ๑๘) การบริหารจัดการในส#วนต#าง ๆ ได7ดี รู7จักใช7ประโยชน)กับการจัดการในแต#ละอย#างได7 
อดีตถึงป3จจุบันคือการใช7ระบบการใช7นํ้าประปาอย#างเป�นระเบียบ มีข7อมูลตรวจสอบและแก7ป3ญหาได7
ตามกําหนด ค#านิยมการประปานครหลวงคือการผลิตนํ้าประปาให7ได7คุณภาพที่ดี สะอาดและบริสุทธิ์ 
ไม#มีสารปนเปuvอนในน้ํา เพื่อประโยชน)ใช7สอยได7อย#างปลอดภัย๒๕๕ 
 ๑๙) การบริหารจัดการท่ีมีความเฉพาะตัวในบริบทของการประปา คือความสะอาด 
โปร#งใส การเป�นองค)กรที่มีความสะอาดและโปร#งใส รางวัลต#าง ๆ ท่ีการประปานครหลวงได7รับในด7าน
การบริหารจัดการด7วยความโปร#งใส ตรวจสอบได7 จึงถือเป�นเอกลักษณ)ที่ได7รับการยอมรับจากสังคม 
สิ่งที่องค)กรยึดม่ันไว7เป�นหลักในการบริหารจัดการองค)กร นับแต#อดีตจนถึงป3จจุบัน การประปานคร
หลวงยึดม่ันในการสร7างจริยธรรมในการทํางาน การทํางานที่โปร#งใส ตรวจสอบได7 การมีน้ําสะอาดใช7
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 ๑๒๕ 

อย#างทั่วถึง เพียงพอและม่ันคงในอนาคต ผนวกกับบุคลากรของการประปานครหลวงท่ีมีความ 
“มุ#งม่ัน พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคมด7วยความโปร#งใส ใส#ใจคุณภาพ” 

๒๕๖ 
 ๒๐) ค#านิยม วัฒนธรรมองค)กรในการบริการประชาชน ต7องมาตีความก#อนว#าเราอยากจะ
มีในด7านไหน มุ#งม่ันพัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด7วยความโปร#งใส หรือ ประปาเพื่อประชาชน 
เราต7องมาดูว#าเราอยากบริการเพื่อประชาชน หรือเราอยากโปร#งใส ต7องถามตัวเราก#อนใน ๒ ทางเพื่อ
ประชาชนหรือเพื่อโปร#งใส หากในความคิดพี่ เพื่อโปร#งใส จะเน7นถึงความยั่งยืน ขอเน7นในเรื่องโปร#งใส
ก#อน แล7วอย#างอ่ืนบริการประชาชนจะตามมาเอง เพราะว#าหากเราบริการประชาชน แต#ไม#โปร#งใสก็
จะไม#ยั่งยืน ยังไม#ค#อยเห็นค#านิยมที่แท7จริง คล7ายๆ กับว#าบริการประชาชน เราพยายามเน7นตัวนี้แต#ยัง
ไม#ชัด ถ7าจะให7ได7 พัฒนาเร่ืองค#านิยม วัฒนธรรมองค)กรกับพนักงานทุกคน การบริหารจัดการของการ
ประปานครหลวงตอนน้ี พยายามเดินเร่ืองสภาธรรมาภิบาล เพื่อท่ีจะให7เกิดค#านิยมความโปร#งใสให7
ได7มากที่สุด ให7เกิดคุณธรรม เพราะการมีคุณธรรมจริยธรรม จะออกมาในเรื่องของการโปร#งใสได7  
มุ#งไปที่ทุกระดับในองค)กรในอนาคต ความเชี่ยวชาญของคนในองค)กรจะขาดหายไป เด็กใหม#เข7ามาโต
ไม#ทัน มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม#เข7ามาเยอะ เราจะต7องนําเทคโนโลยีเข7ามา จะปรับตัว จะยอมรับ
กับความใหม#ของเทคโนโลยีท่ีเข7ามาได7หรือไม# หากเกิดสถานการณ)วิกฤติ เราจะบริหารจัดการอย#างไร 
สามารถรองรับได7หรือไม# เช#น กระบวนการผลิตนํ้าของโรงผลิดต#าง ๆ ท่ีเรามีอยู#หลายโรงผลิต เราได7มี
การปรับตัวเข7ากับสถานการณ) วิวัฒนาการในการทํางานกับเทคโนโลยี ประปาเราพร7อมที่จะนําเข7ามา 
และยอมรับได7ไหม มากน7อยแค#ใด มุมมองของคนเราต7องคิดนอกกรอบ อย#าคิดว#าป3จจุบันน้ีมีการ
ทํางานที่ดีท่ีสุดแล7ว ต7องมีการเตรียมพร7อมในทุกเรื่อง พี่มีความกังวลเล็กๆ ว#าเรามีการเตรียมความ
พร7อมหรือยังในทุกระดับ๒๕๗   
 ๒๑) นักบริหารต7องปฏิบัติตัวเหมือนนํ้า มีความเย็นสามารถแทรกตัวไปได7ทุกมุมโดยไม#มี
ขีดจํากัด อ#อนน7อมถ#อมตนเหมือนน้ําที่อยู#ในท่ีต่ําเสมอ นักบริหารไม#ควรเข7าไปจัดการแต#ควรให7ทุก
อย#างเป�นไปตามธรรมชาติที่ควรเป�น โดยการเฝqาติดตามดูไม#ให7มีเหตุใด ๆ มาทําให7ผิดทาง 
กระบวนการผลิตน้ําประปาท่ีสะอาด ปลอดภัย มุ#งเน7นลูกค7า บริการด7วยความตระหนักรู7ถึงการ
ให7บริการท่ีดี คอยเป�นพี่เลี้ยง๒๕๘  
 ๒๒) ในการบริหารของผมเป�นคนท่ีมองคนในภาพบวก ไม#เคยตําหนิลูกน7อง เป�นกันเอง
กับลูกน7อง คําพูดคําจา ไม#ว#าใคร คนทํางานศักด)ศรีเท#ากัน บริหารงานตามหน7าที่ท่ีได7รับมอบหมาย ให7
เกียรติลูกน7อง อาจจะมีความเห็นแย7งกับผู7บังคับบัญชาในกรณีไม#เกิดประโยชน)มองการบริหารงานของ
การประปานครหลวงไม#มีการพัฒนา พายเรือในอ#าง ไม#ก7าวไกล ต7องมีการพัฒนา Go to Inter ยังไม#มี
แนวทางท่ีชัดเจน ควรมีการพัฒนาคน ส#งเข7าอบรม ไม#ต7องกังวลเร่ืองเงิน เพราะการลงทุนงบประมาณ
ในการพัฒนาคน จะได7ผลตามมาอย#างแน#นอน๒๕๙  

                         

 ๒๕๖สัมภาษณ, นางสาวสุรีย, ส.ศรีสุวรรณ, รองผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๕๗สัมภาษณ, นางลาวัณย, ฉัตรรุ'งชีวัน, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๑๐, ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๕๘สัมภาษณ, พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝLายวิชาการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๕๙สัมภาษณ, นายกานต, ประสงค,เกียรติ, ผู1อํานวยการกองบริการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๒๖ 

 ๒๓) มีค#านิยมในการบริหารจัดการแบบพี่สอนน7อง  ใช7ประสบการณ)ในการบริหารจัดการ
และอยู#กันเหมือนครอบครัว ช#วยเหลือกันไม#เพียงเฉพาะเร่ืองงาน แต#รวมถึงเร่ืองส#วนตัว เม่ือมีป3ญหา
ก็จะได7 รับความช#วยเหลือจากเพื่อนร#วมงานและหัวหน7างานอย#างเต็มที่ ในอนาคตคิดว#าไม#
เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากค#านิยมเป�นลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงใช7เวลานานในการเปลี่ยนแปลง๒๖๐ 
 ๒๔) คุณลักษณะเฉพาะตัวในเชิงการบริหารจัดการ เราบริหารจัดการโดยใช7หลักธรรมาภิ
บาล มีความโปร#งใส ตรวจสอบได7 นับแต#อดีตจนถึงป3จจุบัน การประปานครหลวงมีค#านิยมในเร่ืองการ
จัดการนํ้าสะอาดไว7บริการประชาชน คือประปาเพื่อประชาชน เพื่อให7เกิดความพึงพอใจในการบริการ
ของ กปน. เรามีลักษณะเฉพาะตัวในด7านการบริการผู7ใช7นํ้าตามวัตถุประสงค)ของ กปน. คือผลิต จัดส#ง 
และจําหน#ายน้ํา ภายใต7หลักธรรมาภิบาล ต#อต7านทุจริตคอร)รัปชั่น เพื่อสร7างความพึงพอใจให7กับผู7ใช7
น้ํา๒๖๑  
 ๒๕) การบริหารจัดการของ กปน. มองว#าจากอดีตมาค#อนข7างเป�นการทํางานตามอํานาจ
หน7าที่และป3ญหาท่ีเกิดข้ึนในลักษณะเฉพาะหน7าหรืออาจคาดการณ)ล#วงหน7าไม#ไกลมาก แต#ป3จจุบัน
การทํางานและวิทยาการล้ําหน7า จึงเป�นการวางแผนล#วงหน7าไกล ๆ ๒๐-๓๐ ป\ ตามแนวการบริหาร
จัดการใหม#ของทฤษฎีบริหารจัดการองค)กรในป3จจุบันท่ีการทํางานมีความยุ#งยาก ซับซ7อนตามสภาพ
สังคมและสิ่งแวดล7อมในป3จจุบัน คิดว#า กปน. คงไม#ได7กําหนดเป�นหลักหรือเกณฑ)แน#นอนว#าต7องมี
เอกลักษณ)เฉพาะตัวของ กปน. ในการบริหารจัดการ แต#อาจะป�นการบริหารจัดการที่อิงวิทยาการ
สมัยใหม#ตามแนวนิยมในสังคมโลกป3จจุบัน และมีการคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อม 
ตลอดจนผู7ที่เก่ียวข7องหรือมีส#วนได7ส#วนเสียกับ กปน. ในทุกมิติมากข้ึน๒๖๒  
 สรุปด7านการบริหารจัดการการประปานครหลวงด7านการบริหารข7อมูลข#าวสาร ผู7วิจัย
พบว#า การประปานครหลวงบริหารจัดการโดยการกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนโดยผู7บริหาร
ระดับสูงและถ#ายทอดมาสู#แนวทางปฏิบัติให7ทุกคนมีส#วนร#วมและมุ#งเน7นการผลิตน้ําท่ีมีคุณภาพ การมี
ความรับผิดชอบต#อสังคม การให7ข7อมูลความรู7ตลอดจนสร7างความเชื่อม่ันให7แก#ผู7ใช7น้ํา การสร7าง
จริยธรรมในการทํางานบริการที่ประทับใจ ซ่ือสัตย) โปร#งใส เพื่อสังคม เป�นองค)กรท่ีม่ันคง ยึดม่ันใน
อุดมการณ) “ประปาเพื่อประชาชน” มีการสร7างค#านิยมโดยมุ#งม่ันพัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม 
กําหนดเปDนวิสัยทัศน, การประปานครหลวงเปDนองค,กรท่ีมุ'งม่ันช'วยเหลือประชาชนเพื่อให1มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน การวางตําแหน#งแบรนด)เหนือกว'าองค,กรที่ให1บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอ่ืนในประเทศ
ไทยสําหรับประชาชนที่อยู'อาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงที่ต1องการสินค1าคุณภาพดี
ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอต'อความต1องการ ในราคาที่สามารถจ'ายได1และยุติธรรมรวมท้ังมี
บริการที่รวดเร็วเพราะการประปานครหลวงมีเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินค1าที่มี
คุณภาพอีกทั้งยังมีพนักงานท่ีให1บริการอย'างมืออาชีพ อบอุ'นและเข1าถึงง'ายท่ีลูกค1าไว1วางใจเพื่อให1
ทุกๆคนมีความม่ันใจว'า กปน.ทํางานอย'างทุ'มเทเพื่อช'วยให1ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนด7วยความมี
ความเป�นมืออาชีพเปDนองค,กรสมรรถนะสูงที่ให1บริการงานประปา 
                         

 ๒๖๐สัมภาษณ, นายสมหวัง ป#Mนเกิด, ผู1ใช1บริการการประปานครหลวง, ๑๒  เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๖๑สัมภาษณ, ว'าท่ีพันตรีพินิจ ธีระชาติ, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๙, ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๖๒สัมภาษณ, นางณิษา ล1อมทอง, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๒๗ 

 ด-านที่ ๖ การบริหารเวลา กําหนดเวลาที่ใช7ในการปฏิบัติงานในแต#ละด7านเพื่อความ
คุ7มค#า วิเคราะห)ป3ญหาและกําหนดแนวทางของการแก7ไขได7อย#างเหมาะสม วิเคราะห)ความพึงพอใจ
ของผู7ท่ีเก่ียวข7อง ผู7มีส#วนได7ส#วนเสีย ท่ีใช7ในการให7บริการ 
 ๑) การบริหารจัดการของการประปานครหลวง โดยใช1หลักธรรมบูรณาการเพื่อส'งเสริม
ค'านิยมของการประปานครหลวงในภารกิจดังน้ีคือ 
 - สํารวจ จัดหาแหล#งนํ้าดิบ และจัดให7ได7มาซ่ึงน้ําดิบเพื่อใช7ในการประปา 
 - ผลิต จัดส#ง และจําหน#ายน้ําประปาในเขตท7องท่ี กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 
และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเก่ียวกับระบบประปาเอกชนในเขตท7องที่ดังกล#าว 
 - ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่ เก่ียวเน่ืองกันหรือเป�นประโยชน)แก#การประปา และคํานึงถึง
ประโยชน)ของรัฐและประชาชน๒๖๓  
 ๒) การประปานครหลวงใช7หลักธรรมเพื่อส#งเสริมค#านิยมที่เหนือกว#าองค)กรที่ให7บริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอ่ืน ๆ ในประเทศไทย สําหรับประชาชนที่อยู#อาศัยและประกอบกิจการในเขต
นครหลวงที่ต7องการสินค7าคุณภาพดี ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอต#อความต7องการในราคาท่ี
สามารถจ#ายได7และยุติธรรมรวมท้ังมีการบริการที่รวดเร็ว เพราะการประปานครหลวงมีเทคโนโลยีที่มี
นวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินค7าท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังยังมีพนักงานที่ให7บริการอย#างมืออาชีพ อบอุ#น
และเข7าถึงง#าย ที่ลูกค7าไว7วางใจ เพื่อให7ทุก ๆ คนมีความม่ันใจว#าการประปานครหลวงทํางานอย#าง
ทุ#มเทเพื่อช#วยให7ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน๒๖๔ 
 ๓) การบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยใช7หลักธรรมบูรณาการกับการบริหาร 
เพื่อส#งเสริมค#านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง คือการเป�นองค)กรที่มีความโปร#งใส 
ซ่ือสัตย) บริการประชาชนอย#างเป�นเลิศ๒๖๕  
 ๔) หลักธรรมบูรณาการกับการบริหารเพื่อส#งเสริมค#านิยมในการบริหารจัดการการประปา
นครหลวงคือ การสร7างองค)กรที่ยั่งยืน การไม#เอาเปรียบ การอยู#ร#วมกันอย#างมีเมตตาต#อกันและรู7เท#า
ทันโลก โดยมิได7ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน) หรือระบบทุนนิยม แต#ยึดหลักการอยู#ร#วมกันอย#างเท#าทัน
โลก อยู#กับป3จจุบัน ไม#ยึดติดกับอดีตและไม#หวั่นเกรงกับอนาคต๒๖๖ 
 ๕) การนําหลักธรรมต#าง ๆ ที่มีความเก่ียวข7องและก#อให7เกิดประโยชน)มาปรับประยุกต)ใช7
กับการบริหารจัดการของการประปานครหลวงในทุกระดับและทุกภาคส#วนเพื่อส#งเสริมค#านิยมในการ
บริหารจัดการที่ส#งเสริมคุณค#าและการเติบโตก7าวหน7าของการประปานครหลวงไปในทางท่ีถูกต7องและ
ยั่งยืน๒๖๗ 
 ๖) การบริหารจัดการโดยใช7หลักธรรมบูรณาการกับการบริหารเพื่อส#งเสริมค#านิยมในการ
บริหารจัดการของการประปานครหลวง  คือการบริหารจัดการท่ีประสานกลมกลืนกันของแผน 
กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ การพัฒนาสร7างวิสัยทัศน)แบบคิดใหม#

                         

 
๒๖๓สัมภาษณ, นางวรรณวิมล ธนชัยเศรษฐวุฒิ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๖๔สัมภาษณ, นายพิบูลย, วงศ,ภัทรจิตกุล, ผู1จัดการสํานักงานประปา, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๖๕สัมภาษณ, นางวารี จําเนียรเวช, นักบริหารงาน ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๖๖สัมภาษณ, นายสมบูรณ, สุนันทพงศ,ศักด์ิ, รองผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๖๗สัมภาษณ, นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย,, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๒๘ 

ร#วมคิดร#วมทําร#วมพัฒนา เพื่อให7องค)กรประสบความสําเร็จตามเปqาหมายท่ีกําหนดจนเป�นการบริหาร
จัดการท่ีเป�นค#านิยมขององค)กร๒๖๘ 
 ๗) ใช7หลักธรรมบูรณาการกับการบริหาร เพื่อส#งเสริมค#านิยมในการบริหารจัดการของการ
ประปานครหลวง คือ ใช7หลักธรรมไม#ว#าจะเป�น สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ และหลักสัปปุริสธรรม ๗  
เพื่อกระตุ7นให7พนักงานมีความเชื่อม่ัน หนึ่งเดียว ม่ันคง มุ#งสู#เปqาหมายเดียวกัน โดยมีการสิ่อสาร
ภายในองค)กร การสร7างวัฒนธรรมองค) พัฒนาบุคลากร ทําให7พนักงานมีค#านิยมเดียวกัน วัฒนธรรม
เดียวกัน แล7วสื่อสารให7บุคคลภายนอกรับทราบในสิ่งที่เราเป�น๒๖๙ 
 ๘) การบริหารเพื่อส'งเสริมค'านิยมที่เหนือกว'าองค,กรท่ีให1บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอ่ืน
ในประเทศไทยสําหรับประชาชนที่อยู'อาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงท่ีต1องการสินค1า
คุณภาพดีปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอต'อความต1องการ ในราคาท่ีสามารถจ'ายได1และยุติธรรม
รวมท้ังมีบริการที่รวดเร็วเพราะ กปน. มีเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินค1าที่มีคุณภาพ
อีกท้ังยังมีพนักงานที่ให1บริการอย'างมืออาชีพ อบอุ'นและเข1าถึงง'ายท่ีลูกค1าไว1วางใจเพื่อให1ทุก ๆ คนมี
ความม่ันใจว'า กปน. ทํางานอย'างทุ'มเทเพื่อช'วยให1ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน๒๗๐ 
 ๙) การนําเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาผนวกกับการบริหารสมัยใหม#เชิงตะวันตก 
ส#งผลให7เกิดการผสมผสานกันอย#างลงตัว และเหมาะสมกับองค)กร๒๗๑ 
 ๑๐) การบริหารจัดการที่ประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการสารสนเทศ  
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ การพัฒนาสร7างวิสัยทัศน)แบบคิดใหม#ร#วมคิดร#วมทําร#วมพัฒนา 
เพื่อให7องค)กรประสบความสําเร็จตามเปqาหมายที่กําหนด จนเป�นการบริหารจัดการท่ีเป�นค#านิยมของ
องค)กร๒๗๒   
 ๑๑) คุณธรรมนําทาง โดยทํางานอย#างโปร#งใส ให7เกิดค#านิยมท่ีชัดเจนขององค)กรเป�น
องค)กรท่ีโปร#งใส ทันสมัย ใส#ใจการให7บริการ เปรียบดังหนุ#มสาวที่ยังมีไฟและรักษาไว7ซ่ึงวัฒนธรรมอัน
ดีงาม๒๗๓ 
 ๑๒) ป3จจุบันการประปานครหลวงมุ#งบริหารเพื่อให7เกิดความเป�นธรรม และโปร#งใส 
ตรวจสอบได7และยึดถือตามหลักยุทธศาสตร)ของประเทศ๒๗๔ 
 ๑๓) ใช7หลักธรรมบูรณาการกับการบริหาร เพื่อสร7างค#านิยมในการบริหารจัดการของการ
ประปานครหลวงคือ การบริหารจัดการบริการที่ดี ซ่ือสัตย) โปร#งใส ตอบแทนเพื่อสังคม๒๗๕ 

                         

 ๒๖๘สัมภาษณ, นางพรวรินทร, พูลทรัพย,, ผู1อํานวยการกองรายได1, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๖๙สัมภาษณ, นางศศิธร มีคุณเอี่ยม, ผู1อํานวยกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๗๐สัมภาษณ, นางปราณี เอกอธิคมกิจ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๗๑สัมภาษณ, นายเดโช วัชรอยู', วิศวกร ๗, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๗๒สัมภาษณ, ผศ.ดร.วรวิทย, นิเทศศิลปG, อาจารย,ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม', ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๗๓สัมภาษณ, นางสาวอําไพ พันธุ,อายุวัฒนะ, ผู1จัดการสํานักงานประปาสาขา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๗๔สัมภาษณ, พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ผู1อํานวยการส'วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,, ๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๗๕สัมภาษณ, นายกิตติ มุ'งกตัญJู, ผู1ใช1บริการการประปานครหลวง, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๒๙ 

 ๑๔) การที่พนักงานทุกคนมีส#วนร#วมในการบริหารงาน เสนอความคิดเห็นได7อย#างเสรี
ภายใต7กรอบและบริบทของการประปานครหลวง๒๗๖ 
 ๑๕) การนําหลักธรรมต#าง ๆ มาประยุกต)ใช7กับการบริหารจัดการของการประปานคร
หลวงซ่ึงการบริหารจัดการในแต#ละด7านที่ มีความแตกต#างกัน สามารถนําหลักธรรมต#าง ๆ  
มาผสมผสานกันเพื่อการบริหารจัดการ เช#น พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ สามารถนํามาใช7ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กระบวนงานได7๒๗๗ 
 ๑๖) การประปานครหลวงควรนําหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ เป�นหลักธรรมบูรณาการเพื่อ
สร7างค#านิยมในการบริหารจัดการ เพื่อเน7นถึงการบําบัดทุกข) บํารุงสุข องค)กรและบุคลากรของการ
ประปานครหลวง ทําตนให7เป�นประโยชน)แก#สังคมและอยู#ร#วมกันในสังคมอย#างมีความสุข๒๗๘ 
 ๑๗) การสร7างค#านิยมให7มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อก#อให7เกิดประโยชน)และ
คุณภาพในการบริหารเพิ่มข้ึน ส#งผลให7เกิดลักษณะเฉพาะตัวของการบริหารจัดการของการประปา
นครหลวง๒๗๙ 
 ๑๘) เป�นการปลูกฝ3งคุณธรรมประจําใจ และการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกส#วนงาน 
ส#งเสริมและสนับสนุนให7บุคลากรมีส#วนร#วมต#อกิจกรรมต#าง ๆ ขององค)กรให7มากที่สุด เกิดความรัก 
ความผูกพัน และความปรารถนาท่ีดีต#อองค)กร สะท7อนเป�นวัฒนธรรมองค)กร จนเกิดค#านิยมท่ีมีความ
ม่ันคง และยั่งยืน การจะได7มาซ่ึงค#านิยมขององค)กร พนักงานในองค)กรทุกระดับจะต7องร#วมกันสร7างให7
เกิดข้ึน การใช7หลักธรรมมาบูรณาการร#วมกับการบริหารจึงมีส#วนช#วยเป�นอย#างมากในการปลูกฝ3งให7
พนักงานในทุกระดับเกิดจิตสํานึกที่ดี๒๘๐ 
 ๑๙) หลักธรรมบูรณาการกับการบริหาร ใช7หลักเมตตา บางคนไม#สามารถใช7เมตตาได7  
ถ7าทุกคนทํา ผู7นําทํา มีความคิดแบบนี้ น#าจะได7แต#บางคนก็จะไม#สามารถใช7หลักธรรมได7เช#นกัน๒๘๑ 
 ๒๐) การบริหารงานท่ีหลากหลายแนวทางตามสถานการณ) รู7หลักการ รู7หลักเกณฑ) รู7กฎ
แห#งเหตุผล ตามหลักสัปปุริสธรรมในข7อธัมมัญ�ุตา รู7ความมุ#งหมาย รู7ประโยชน)ท่ีประสงค)ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระทํา ตามข7ออัตถัญ�ุตา และรู7เวลาอันเหมาะสมท่ีจะใช7ในการดําเนินงาน
เรื่องนั้น ๆ ตามข7อกาลัญ�ุตา เป�นหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงานส#งเสริมค#านิยมองค)กร๒๘๒ 
 ๒๑) เป�นการส#งเสริมค#านิยมในการบริหารได7ผู7บริหารทุกคนเป�นแบบอย#างที่ดี Role 
Model๒๘๓ 

                         

 ๒๗๖สัมภาษณ, นางสาวนิภา จรุงภาค, ผู1มีส'วนได1ส'วนเสีย สังกัดพ้ืนท่ีบริการสาขาตากสิน, ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๗๗สัมภาษณ, พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค,, ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๗๘สัมภาษณ, นายศุภมิตร วีระกุล, ผู1อํานวยการกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๗๙สัมภาษณ, นายอภิสิทธ์ิ เหมราช, ผู1มีส'วนได1ส'วนเสีย, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๘๐สัมภาษณ, นางสาวสุรีย, ส.ศรีสุวรรณ, รองผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๘๑สัมภาษณ, นางลาวัณย, ฉัตรรุ'งชีวัน, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๑๐, ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๘๒สัมภาษณ, พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝLายวิชาการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๘๓สัมภาษณ, นายกานต, ประสงค,เกียรติ, ผู1อํานวยการกองบริการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๓๐ 

 ๒๒) การใช7หลักธรรมเข7ามาช#วยในการดําเนินงานในทุกส#วนงาน เพื่อให7เกิดเป�น
ลักษณะเฉพาะของการประปานครหลวงที่มีความโดดเด#น ทํางานได7อย#างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล๒๘๔ 
 ๒๓) การบริหารจัดการของการประปานครหลวงเพื่อสร7างองค)กรให7ยั่งยืน พนักงานเป�น
คนดี คนเก#ง มีศีลธรรม ไม#มีการทุจริต เป�นองค)กรที่โปร#งใส เป�นต7นแบบที่ดี โดยใช7หลักธรรมมาบูรณา
การเป�นพื้นฐานในการบริหารจัดการ๒๘๕ 
 ๒๔) การบริหารจัดการทุกเร่ือง นอกจากต7องอิงหลักวิชาการเฉพาะสาขาน้ัน ๆ ต7องมี
ประสบการณ) คนทํางานที่สั่งสมกันมาเป�นองค)ความรู7แล7ว ยังต7องมีหลักธรรมะ ค#านิยมทางธรรมาภิ
บาลสอดแทรกอยู#ในการบริหารจัดการงานด7วย การคํานึงถึงผู7คนรอบข7าง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล7อมเพื่อจรรโลงโลกให7น#าอยู#มากข้ึน๒๘๖ 
 สรุปด7านการบริหารจัดการการประปานครหลวงด7านการบริหารเวลา ผู7วิจัยพบว#า 
ผู7บริหารมีส#วนช#วยเป�นอย#างมากในการปลูกฝ3งให7พนักงานในทุกระดับเกิดจิตสํานึกท่ีดี เกิดความรัก 
ความผูกพัน และความปรารถนาที่ดีต#อองค)กร พนักงานในองค)กรทุกระดับจะต7องร#วมกันสร7างให7
เกิดข้ึน พนักงานที่ให1บริการอย'างมืออาชีพ อบอุ'นและเข1าถึงง'ายที่ลูกค1าไว1วางใจเพื่อให1ทุก ๆ คนมี
ความม่ันใจว'า กปน. ทํางานอย'างทุ'มเทเพื่อช'วยให1ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การใช7หลักธรรมมา
บูรณาการร#วมกับการดําเนินงานทุกภาคส#วน พนักงานในองค)กรทุกระดับจะต7องร#วมกันส#งเสริม
ค#านิยมขององค)กรให7เกิดข้ึน  
 ด-านที่ ๗ การบริหารการวัดผล กําหนดเกณฑ)ในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย#าง
ชัดเจนและเหมาะสม มุ#งม่ันพัฒนาคุณภาพงานอย#างต#อเน่ือง มีแนวคิดเชิงบวก ร#วมมือร#วมใจกัน
ทํางานเป�นทีมเดียวกัน 
 ๑) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ควรใช7ในการปฏิบัติงาน โดยดําเนินงานตาม การบริหารจัดการ
ขององค)กร ด7วยความมีเหตุมีผล ด7วยความเชี่ยวชาญของบุคลากร รู7จักองค)กรอย#างถ#องแท7ในทุก ๆ 
ด7าน สามารถวิเคราะห) ผลกระทบได7อย#างรอบด7าน๒๘๗ 
 ๒) การนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช7ในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง 
เพื่อให7สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย)และสังคม และอยู#ร#วมกันด7วยเหตุและผล๒๘๘ 
 ๓) การบริหารจัดการโดยใช7หลักสัปปุริสธรรม ๗ ธรรม ๗ ประการของสัตบุรุษ เป�นคนดีท่ี
สมบูรณ) เป�นธรรมท่ีเหมาะต#อการเป�นผู7นํา รู7จักเหตุ เข7าใจหลักการ ระเบียบ กฎเกณฑ)ในสังคม  
รู7บทบาทหน7าท่ีให7กิจการงานบรรลุ รู7จักผล รู7จักตน รู7จักประมาณ รู7จักเวลา รู7จักชุมชน รู7จักบุคคล 
ทั้งหมดนํามาใช7ในการบริหารจัดการได7ซ่ึงเป�นแบบพุทธบริหาร สามารถรู7ป3จจัยที่เก่ียวข7องกับงาน รู7ว#า

                         

 ๒๘๔สัมภาษณ, นายสมหวัง ป#Mนเกิด, ผู1ใช1บริการการประปานครหลวง, ๑๒  เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๘๕สัมภาษณ, ว'าท่ีพันตรีพินิจ ธีระชาติ, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๙, ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๘๖สัมภาษณ, นางณิษา ล1อมทอง, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 

๒๘๗สัมภาษณ, นางวรรณวิมล ธนชัยเศรษฐวุฒิ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
 

๒๘๘สัมภาษณ, นายพิบูลย, วงศ,ภัทรจิตกุล, ผู1จัดการสํานักงานประปา, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๓๑ 

ควรจัดการอย#างไร ซ่ึงการใช7ธรรมนําจะทําให7งานเดินไปในทิศทางที่ถูกต7อง ไม#ผิดเพี้ยน ราบรื่น อีกทั้ง
มีความสุขกับผู7ท่ีได7เก่ียวข7อง๒๘๙   
 ๔) ใช7ในการกําหนดยุทธศาสตร)หรือวางกลยุทธ)ของการประปานครหลวง เพราะสอดรับ
กับหลักวิชาการบริหารจัดการ กลยุทธ)คือรู7เขา รู7เรา รู7จุดแข็ง รู7จุดอ#อนรู7อุปสรรค และรู7จักการ
แสวงหาโอกาสทางการแข#งขันในการบริหารธุรกิจ รวมถึงหลักการสร7างความยั่งยืน การไม#เบียดเบียน 
การอยู#ร#วมกันอย#างสงบ สันติ มีเมตตาต#อกันและรู7เท#าทันโลก โดยไม#ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน)หรือ
ระบบทุนนิยมในป3จจุบัน แต#ยึดหลักการอยู#ร#วมกันอย#างรู7เท#าทันโลก หลักธรรมข7อนี้ประกอบด7วย 
ธัมมัญ�ุตา อัตถัญ�ุตา อัตตัญ�ุตา มัตตัญ�ุตา กาลัญ�ุตา ปริสัญ�ุตา และปุคคลัญ�ุตา๒๙๐ 
 ๕) หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป�นหลักธรรมที่ทําให7คนเป�นคนดี ควรใช7โดยการท่ีรู7ว#าเราเป�น
ใคร มีหน7าที่อะไร ทําการสิ่งใด ทําอย#างเหมาะสมถูกต7องกับกาลเวลา กาลเทศะ รู7จักใช7เหตุผลในการ
แก7ป3ญหา มีสัมมาคารวะเน่ืองด7วยสังคมไทยให7ความสําคัญกับระบบอาวุโส และนอกจากจะรู7ตนเอง
แล7ว ยังต7องรู7จักคนอ่ืน ๆ ด7วยว#าเป�นอย#างไร เพื่อจะได7มอบหมายงาน ทํางานร#วมกันได7อย#างราบรื่น 
ประสบความสําเร็จไปได7ด7วยดี๒๙๑ 
 ๖) หลักการบริหารงานในป3จจุบันจําเป�นต7องอาศัยวิทยาการด7านการจัดการบริหารเข7ามา
สนับสนุนองค)กร เพื่อให7มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากร (บุคคล) ขององค)กรอย#าง
ต#อเนื่องสมํ่าเสมอ การสร7างความเป�นธรรม ความเสมอภาคในองค)กร การสร7างทีมงานทีมี
ประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน) สร7างความร#วมมือ การกระจายอํานาจที่เหมาะสม จะเป�น
แนวทางในการบริหารจัดการท่ีดี สร7างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต#อการบริหารงานอย#างยั่งยืนและ
ม่ันคง รวมท้ังจะเป�นหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองค)กรของตนอย#างมีระบบโดยท่ียังมี
คุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการอีกด7วย๒๙๒ 
 ๗) ใช7หลักสัปปุริสธรรม ๗ ใช7บริหารงานองค)กรเพื่อสร7างความยั่งยืน โดยยึดหลักการอยู#
ร#วมกันและรู7เท#าทันโลกที่เปลี่ยนไป กปน. ควรใช7หลักการและเหตุผลมาใช7บริหารจัดการองค)กร  
มีการวางแผนงาน วิเคราะห)ผลกระทบด7านต#าง ๆ ต7องรู7ว#า กปน. มีจุดเด#นจุดด7อย มีขีดความสามารถ
แค#ไหน ปรับปรุงองค)กรให7ทันต#อเหตุการณ)เพื่อไม#ได7รับผลกระทบหรือได7รับผลกระทบน7อยที่สุด กปน.
ต7องรู7ขีดความสามารถขององค)กรและบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรให7มีความรู7ความสามารถ 
ส#งเสริมให7เกิดความสามัคคีของบุคลากร สร7างความเป�นธรรม และความเสมอภาค ซ่ึงส#งผลต#อการ
ภักดีองค)ของบุคลากร พิจารณาช#วงเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินงานเร่ืองต#างๆ สร7างความสัมพันธ) 
เอ้ือเฟqอเผื่อแผ#ต#อชุมชน สาธารณะชน ในการสร7างภาพลักษณ)ที่ดีขององค)กร๒๙๓ 

                         

 
๒๘๙สัมภาษณ, นางวารี จําเนียรเวช, นักบริหารงาน ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๙๐สัมภาษณ, นายสมบูรณ, สุนันทพงศ,ศักด์ิ, รองผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 

 
๒๙๑สัมภาษณ, นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย,, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 

 ๒๙๒สัมภาษณ, นางพรวรินทร, พูลทรัพย,, ผู1อํานวยการกองรายได1, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๙๓สัมภาษณ, นางศศิธร มีคุณเอี่ยม, ผู1อํานวยกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๓๒ 

 ๘) การบริหารจัดการโดยใช7หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อใช1ในการบริหารจัดการ 4M คือ  
Man (คน) Machine (เคร่ืองจักร) Money (เงิน) Material (วัสดุ) เพื่อสร1างความยั่งยืนให1องค,กร  
โดยการรู1เท'าทันสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน,หรือยุคดิจิทัล๒๙๔ 
 ๙) ควรจะใช7ในการอบรมพนักงานทุกระดับให7มีความรับผิดชอบ รู7จักเหตุ ผล และรู7จัก
ประมาณ๒๙๕ 
 ๑๐) หลักการบริหารงานในป3จจุบันจําเป�นต7องอาศัยวิทยาการด7านการจัดการบริหารเข7า
มาสนับสนุนองค)กรเพื่อให7มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค)กรอย#าง
ต#อเนื่องสมํ่าเสมอ การสร7างความเป�นธรรม ความเสมอภาคในองค)กร การสร7างทีมงานทีมี
ประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน) สร7างความร#วมมือ การกระจายอํานาจที่เหมาะสม จะเป�น
แนวทางในการบริหารจัดการท่ีดี สร7างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต#อการบริหารงานอย#างยั่งยืนและ
ม่ันคง รวมท้ังจะเป�นหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองค)กรของตนอย#างมีระบบโดยท่ียังมี
คุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการอีกด7วย๒๙๖ 
 ๑๑) ในการดําเนินงานให7ประสบผลตามเปqาหมาย ยึดหลักการสร7างความสามัคคีใน
หน#วยงานมีหลักการ คือ ๑) ก7าวข7ามความขัดแย7งนึกถึงผลประโยชน)ของส#วนรวมเป�นหลัก ๒) ลดทิฐิ 
คือ ลดความดื้อรั้นในความคิดความเห็นของตนลง ๓) สร7างเครือข#าย ๔) ปลูกจิตสํานึกในการถ#ายทอด
องค)ความรู7ให7เห็นความสําคัญของกฎระเบียบแนววิธีปฏิบัติท่ีถูกต7อง๒๙๗ 
 ๑๒) ให7ใช7หลักความจริงมีเหตุมีผล รู7จักประมาณตน รู7เวลาในการกระทําหน7าท่ีการงาน 
จะประพฤติต#อชุมชนอย#างไร รู7ความแตกต#างของบุคคลและรู7ว#าควรจะปฏิบัติต#อผู7 อ่ืนอย#างไร  
ซ่ึงท้ังหมดจะมีผลความเป�นอยู#ของสังคม ลดความขัดแย7งแต#จะร#วมมือกันในการดําเนินงานให7ประสบ
ผลตามเปqาหมาย๒๙๘ 
 ๑๓) โดยใช7หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป�นหลักธรรมท่ีทําให7คนเป�นคนดี การประปานครหลวง
ควรมีการอบรม/ถ#ายทอดเพื่อให7เกิดความตระหนักในสิ่งนี้ และถ7าการประปานครหลวงได7คนดีมา
ทํางาน การประปานครหลวงก็จะเป�นองค)กรที่มีความสุข เติบโตอย#างยั่งยืนและเป�นผลดีต#อสังคม
ประเทศชาติ๒๙๙ 
 ๑๔) เป�นแนวทางให7คนเป�นคนดี มีคุณธรรม คนเก#ง รู7จักเหตุ รู7จักผล รู7จักตน รู7จัก
ประมาณ (พอดี) รู7จักกาล (เวลาเหมาะสม) รู7จักชมชน รู7จักบุคคล๓๐๐ 

                         

 ๒๙๔สัมภาษณ, นางปราณี เอกอธิคมกิจ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๙๕สัมภาษณ, นายเดโช วัชรอยู', วิศวกร ๗, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๙๖สัมภาษณ, ผศ.ดร.วรวิทย, นิเทศศิลปG, อาจารย,ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม', ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๙๗สัมภาษณ, นางสาวตวงพร ศุภนิรัติศัย, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๘, ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๙๘สัมภาษณ, นางสาวอําไพ พันธุ,อายุวัฒนะ, ผู1จัดการสํานักงานประปาสาขา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๙๙สัมภาษณ, พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ผู1อํานวยการส'วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร,, ๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๐๐สัมภาษณ, นายกิตติ มุ'งกตัญJู, ผู1ใช1บริการการประปานครหลวง, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๓๓ 

 ๑๕) การปฏิบัติงานที่เป�นผู7รู7จักเหตุ, ผล ตนเอง ประมาณตน รู7กาลเทศะ รู7จักการเข7าอยู#
ร#วมกัน และเป�นผู7รู7จักบุคคล จะทําให7เกิดการทํางานท่ีดี มีประสิทธิภาพ รู7จักหน7าที่ ช#วยเหลือ ไม#เกิด
การอิจฉาริษยา อาฆาตแค7นกัน ส#งเสริมการทํางานให7พัฒนา มีประสิทธิภาพเกิดผลลัพธ)ที่ดีเหมาะสม
กับองค)กรและผู7ใช7บริการของการประปานครหลวง๓๐๑ 
 ๑๖) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ใช7ในการบริหารจัดการองค)กร รวมถึงการกําหนดทิศทาง 
แนวทาง เปqาหมายขององค)กรเพื่อให7องค)กรสามารถก7าวไปสู#การเป�นองค)กรชั้นนํา เป�นองค)กรท่ี
ยั่งยืน๓๐๒ 
 ๑๗) มุ#งเน7นให7คนเป�นคนดี เหมาะสมกับคนท่ีมีภาวะผู7นําที่ต7องมีเหตุมีผล รู7จักตนเองและ
ผู7อ่ืนตลอดจนนําไปใช7ในการบริหารกับผู7ใต7บังคับบัญชาได7ดี๓๐๓ 
 ๑๘) ใช7หลักสัปปุริสธรรม ๗ จะทําให7รู7จักเหตุผล สิ่งท่ีตามมารู7จักแบ#งเวลา แยกความ
รับผิดชอบต#อหน7าท่ี รู7จักแยกแยะเลือกคบคน ซ่ึงนํามาใช7ในทางที่ถูกท่ีควร จะทําให7เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง๓๐๔ 
 ๑๙) เป�นธรรมท่ีเหมาะกับผู7บริหารหรือหัวหน7า ซ่ึงจะช#วยให7สามารถบริหารงานได7ดีและ
สามารถปฏิบัติตนเป�นแบบอย#างที่ดีให7กับลูกน7องได7 ซ่ึงหลักสัปปุริสธรรม ๗ ควรนํามาใช7ทั้งในการ
ทํางานและชีวิตประจําวัน๓๐๕ 
 ๒๐) ถ7าเราไม#รู7จักทุกอย#าง ไม#น#าจะบริหารได7จริงๆ การบริหารจัดการโดยใช7หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ จะเข7าหลัก SEPA ถ7าไม#รู7เหตุก็จะไม#ได7ผลดังที่ตั้งเปqาไว7 ใช7หลักพุทธมาจับในการบริหารได7
เลย ใช7เทียบเคียงกับหลัก SEPA ไม#ได7ลึกซ้ึงกับหลักธรรม แต#คิดว#าการรู7เหตุ รู7ผล รู7ตน รู7กาล น้ีจะทํา
ให7งานสัมฤทธิ์ผลได7๓๐๖ 
 ๒๑) การบริหารเร่ิมท่ีบริหารตน ตามหลักสัปปุริสธรรม คืออัตตัญ�ุตา ความรู7จักตน 
มัตตัญ�ุตา ความรู7จักประมาณคือความพอดีไม#เกินกําลัง เพื่อการบริหารคน ปริสัญ�ุตา รู7จักชุมชน
และรู7กิริยาท่ีจะประพฤติต#อชุมชนนั้น ๆ ปุคคลัญ�ุตา รู7ความแตกต#างแห#งบุคคลและรู7วิธีที่จะปฏิบัติ
ต#อบุคคลนั้น ๆ๓๐๗ 
 ๒๒) หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป�นหลักท่ีดีเยี่ยมการประปานครหลวงสมควรจะนํามาใช7เน7น
ไปในเร่ืองผลงานมากเกินไป แต#ไม#มุ#งพัฒนาคน การพัฒนาคนต7องมาก#อน จึงจะไปพัฒนางาน สมควร
จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาจิตใจ ถ7าไม#พัฒนาจิตใจ ป3ญหาจะเกิดข้ึนในหลาย ๆ เร่ือง๓๐๘ 

                         

 ๓๐๑สัมภาษณ, นางสาวนิภา จรุงภาค, ผู1มีส'วนได1ส'วนเสีย สังกัดพ้ืนท่ีบริการสาขาตากสิน, ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๓๐๒สัมภาษณ, พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค,, ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๐๓สัมภาษณ, นายศุภมิตร วีระกุล, ผู1อํานวยการกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๐๔สัมภาษณ, นายอภิสิทธ์ิ เหมราช, ผู1มีส'วนได1ส'วนเสีย, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๐๕สัมภาษณ, นางสาวสุรีย, ส.ศรีสุวรรณ, รองผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๐๖สัมภาษณ, นางลาวัณย, ฉัตรรุ'งชีวัน, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๑๐, ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๓๐๗สัมภาษณ, พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝLายวิชาการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๐๘สัมภาษณ, นายกานต, ประสงค,เกียรติ, ผู1อํานวยการกองบริการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๓๔ 

 ๒๓) เป�นหลักธรรมที่เหมาะกับผู7นํา ท่ีจะต7องมีเหตุ ผล รู7จักตัวเองและผู7อ่ืน ซ่ึงการเป�น
ผู7นําจะต7องรู7จักว#าลูกน7องเป�นคนอย#างไร และหาวิธีปฏิบัติต#อลูกน7องอย#างไรให7มีความสุขในการ
ทํางานมากที่สุด ต7องเข7าใจการทํางานและความถนัดของลูกน7อง เพื่อที่จะได7มอบหมายงานให7ตรงตาม
ความสามารถ และการใช7เวลาในการทํางานใดงานหนึ่งให7สําเร็จ จะช#วยให7เกิดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน๓๐๙ 
 ๒๔) หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป�นธรรมที่ทําให7เป�นคนดี มีคุณธรรม เป�นคนเก#ง จึงควรใช7ใน
การสร7างบุคลากรของ กปน. ให7เป�นคนดี มีคุณธรรมและเป�นคนเก#ง เพราะทําให7พนักงานรู7จักเหตุ  
รู7ความเป�นจริง รู7จักผลที่เกิดจากการกระทํา รู7จักตนเองท่ีมีความสามารถอย#างไร รู7จักประมาณตนเอง
ถึงความพอดี รู7จักเวลาอันเหมาะสมในการกระทําหน7าที่ รู7จักชุมชนว#าการจะพูดอย#างไร ทําอย#างไร 
ชุมชนต7องการอะไรจาก กปน. และรู7จักเลือกคบคน ปฏิบัติต#อบุคคลน้ันอย#างไร เพื่อใช7หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ในการบริหารก็จะทําให7 กปน. ได7คนดีมีคุณธรรมและมีคุณภาพในการทํางาน๓๑๐ 
 ๒๕) เป�นแนวทางหรือธรรมะท่ีทําให7เราเป�นคนดี (มีธรรมะ) ซ่ึงสอดคล7องกับการเดินทาง
สายกลาง รู7จักประมาณตนจากความพอเพียง แนวคิดนี้ใช7ได7ต้ังแต#ชีวิตประจําวันถึงการทํางานในทุก
ระดับ ดังเช#นท่ีพระเจ7าอยู#หัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงพระราชทานแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ให7กับพสก
นิกรทุกคน และด7วยการที่เรารู7ถึงที่มา (เหตุ) และคาดเห็นได7ว#าเหตุการณ)ที่จะเกิดข้ึน (ผล) ซ่ึงหากเรา
รู7แล7วก็จะสามารถกําหนดแนวทางต#อไปได7๓๑๑ 
 สรุปด7านการบริหารจัดการการประปานครหลวงด7านการบริหารการวัดผล ผู7วิจัยพบว#า 
ในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง การนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ ชึ่งเป�นหลักธรรมท่ีเหมาะ
กับผู7นํา ที่จะต7องมีเหตุ ผล รู7จักตัวเองและผู7อ่ืน ซ่ึงการเป�นผู7นําจะต7องรู7จักว#าลูกน7องเป�นคนอย#างไร 
และหาวิธีปฏิบัติต#อลูกน7องอย#างไรให7มีความสุขในการทํางานมากที่สุด ต7องเข7าใจการทํางานและ
ความถนัดของลูกน7อง เพื่อท่ีจะได7มอบหมายงานให7ตรงตามความสามารถ และการใช7เวลาในการ
ทํางานใดงานหน่ึงให7สําเร็จ จะช#วยให7เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเพื่อให7
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย)และสังคม และอยู#ร#วมกันด7วยเหตุและผล   
 

 

 

 

 

                         

 ๓๐๙สัมภาษณ, นายสมหวัง ป#Mนเกิด, ผู1ใช1บริการการประปานครหลวง, ๑๒  เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๑๐สัมภาษณ, ว'าท่ีพันตรีพินิจ ธีระชาติ, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๙, ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๓๑๑สัมภาษณ, นางณิษา ล1อมทอง, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๓๕ 

ตารางที่ ๔.๑  แสดงความถ่ี และจํานวนผู1ตอบประเด็นการบริหารจัดการเพื่อส'งเสริมค'านิยมของ    
               การประปานครหลวง 

ลําดับ ประเด็น/ตัวบ�งชี ้
ปริมาณ 

ความถ่ี  ร อยละ 
๑ การบริหารคน : กําหนดคุณสมบัติของตําแหน#ง

งาน ร#วมมือร#วมใจ ส#งเสริมและสนับสนุน 
๑๔ ๒๒.๕๘ 

๒ การบริหารเงิน : สวัสดิการสทิธิประโยชน)ท่ี
เหมาะสม จัดสรรค#าตอบแทนเป�นธรรม และ
ทบทวนปรับปรุงอย#างต#อเนื่อง 

๗ ๑๑.๒๙ 

๓ การบริหารการบริการประชาชน : จิตบริการ 
ตอบสนองความต7องการ มนุษยสัมพันธ)ด ี

๑๔ ๒๒.๕๘ 

๔ การบริหารคุณธรรม : ทํางานเป�นทีม สามัคคี 
ตระหนักประโยชน)ส#วนรวม 

๑๐ ๑๖.๑๓ 

๕ การบริหารข-อมูลข"าวสาร : สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต7อง ความเข7าใจที่ดี ถ#ายทอดประสบการณ) 

๖ ๙.๖๘ 

๖ การบริหารเวลา : การปฏิบัติงาน การบริการ 
ความคุ7มค#า 

๕ ๘.๐๖ 

๗ การบริหารการวัดผล : เข7าใจงาน มีเหตุผล ความ
มุ#งม่ัน 

๖ ๙.๖๘ 

 รวมทั้งหมด ๖๒ ๑๐๐ 
 

 สรุปประเด็นการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการประปานครหลวง ใน ๗ ด7าน 
ได7แก# ด7านการบริหารคน ด7านการบริหารเงิน ด7านการบริหารบริการประชาชน ด7านการบริหาร
คุณธรรม ด7านการบริหารข7อมูลข#าวสาร ด7านการบริหารเวลา และด7านการบริหารการวัดผล ผู7ให7
สัมภาษณ) ให7ความถ่ีในด7านการบริหารคน และด7านการบริหารบริการประชาชนเป�นอันดับแรก และ
ด7านการบริหารคุณธรรม เป�นลําดับถัดมา อธิบายได7ว#า  
 ๑. ด-านการบริหารคน การบริหารการจัดการของการประปานครหลวงได7มีการพัฒนา
ดําเนินงานมาอย#างต#อเนื่อง มีการจัดทํายุทธศาสตร)การบริหารการจัดการเพื่อเป�นการขับเคลื่อน
องค)กรตั้งแต#อดีตจนถึงป3จจุบัน เพื่อพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพน้ําประปาเพื่อให7ประชาชนได7มีการ
อุปโภคบริโภคนํ้าประปาอย#างสะอาดบริสุทธิ์ เน7นในเร่ืองของการบริหารจัดการนํ้า เพื่อสู#เปqาหมาย
องค)กรสมรรถนะสูง ในระดับ Best In Class พร7อมกับมุ#งเน7นหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต#อ
สังคมและตอบสนองความต7องการของผู7มีส#วนได7เสียทุกกลุ#มการบริหารจัดการของการประปานคร



 ๑๓๖ 

หลวง ซ่ึงเป�นกิจการสาธารณูปโภค มุ#งเน7นการให7บริการตามภาระหน7าท่ีหลักคือ จัดหานํ้าดิบ ผลิต  
จัดส#ง และจําหน#ายน้ําประปาให7ประชาชนได7มีน้ําประปาใช7อย#างถ7วนหน7า และพัฒนาประสิทธิภาพ
การให7บริการในทุกด7านอย#างต#อเนื่อง เพื่อให7เกิดการบริการที่เป�นเลิศ สร7างความพึงพอใจแก#
ผู7ใช7บริการและผู7มีส#วนได7ส#วนเสียทุกภาคส#วน มีการกําหนดคุณสมบัติของตําแหน#งงานท่ีเหมาะสม
ต#อเน่ือง มีอิสระในการตัดสินใจตามกรอบระเบียบ ข7อบังคับและภาระหน7าที่ที่ได7รับมอบหมาย  
มีความมือร#วมใจในการวิเคราะห)ป3ญหาท่ีหลากหลาย ให7ความสําคัญ ส#งเสริม สนับสนุนในการพัฒนา
คน พัฒนางานมาโดยตลอด  
 ๒. ด-านการบริหารการบริการประชาชน ในการบริหารจัดการองค)กร สร7างความ
ตระหนักให7พนักงานทุกคนเห็นแก#ประโยชน)ส#วนรวม เสียสละ ตลอดจนร#วมกันสร7างความน#าเชื่อถือ
และไว7วางใจต#อผู7ใช7น้ําตามที่ได7รับมอบหมายในแต#ละงาน ภายนอกองค)กรใช7ในการบริหารจัดการใน
ด7านการให7บริการ การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให7องค)กรมีความยั่งยืน มีมนุษยสัมพันธ)ที่ดี มี
ความร#วมมือช#วยเหลืองานเพื่อสนองตอบความต7องการของลูกค7า รู7จักหน7าท่ี ความรับผิดชอบท้ังต#อ
ตนเองและองค)กร มุ#งเน7นบริการประชาชนให7ประชาชนมีน้ําสะอาดในการอุปโภคบริโภค และมีการ
พัฒนาอย#างต#อเนื่องตามยุคสมัยและสถานการณ) โดยคํานึงถึงประชาชนเป�นหลัก พร7อมทั้งยึดหลัก
ความเสมอภาค คุณธรรม/ธรรมภิบาล ความโปร#งใส มีมาตรฐานที่เท#าเทียมกัน  
 ๓. ด-านการบริหารคุณธรรม การบริหารจัดการให7ความสําคัญในเร่ืองความซ่ือสัตย)สุจริต 
เสียสละ ปลูกจิตสํานึกด7านการบริการ ซ่ึงตรงกับหลักธรรมทางภาคจิตใจ ดังท่ีผู7วิจัยได7วางหลักธรรม
ไว7ในกรอบแนวคิดในหลักพรหมวิหาร ๔ ซ่ึงเป�นหลักที่ผู7บริหารควรมีไว7ประจําใจ และหลักของความ
ซ่ือสัตย)สุจริตในภาคปฏิบัติ ในเชิงหลักสังคหวัตถุ ๔ ด7วยการบูรณาการหลักธรรมในการบริหารทุก
ภาคส#วน โดยผ#านกระบวนการตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป�นฐานในการบริหารจัดการของการประปา
นครหลวง ทํางานเป�นทีม การทํางานเป�นแบบช#วยเหลือเก้ือกูลกัน ทํากิจกรรมร#วมกันมีความพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน แบ#งป3นข7อมูลที่เป�นประโยชน)ระหว#างกันและมีความมุ#งม่ัน ใฝ�เรียนรู7 พัฒนา
ความสามารถและพยายามไปสู#เปqาหมายที่ต้ังไว7 บริหารจัดการด7วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร#งใส 
และมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต#อสังคม และตอบสนองความต7องการของผู7มีส#วนได7เสียทุกกลุ#ม 
ปฏิบัติอย#างเที่ยงธรรมทั้งหมดทุกกลุ#ม  
 ๔. ด-านการบริหารเงิน การบริหารจัดการในด7านนี้ผู7บริหารมีความรู7ความสามารถและ
คุณธรรมจะนําพาองค)กรให7เจริญรุ#งเรือง มีความรักสามัคคีและเป�นองค)กรแห#งความยั่งยืน โดยเฉพาะ
การบ#มเพาะจิตใจผู7บริหารให7เป�นผู7นําที่เพรียบพร7อมด7วยคุณธรรมจะทําให7การประปานครหลวงมี
ความสงบร#มเย็น หลักธรรมดังกล#าวประกอบด7วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เกิดการเรียนรู7
ซ่ึงกันและกัน ลดป3ญหาข7อขัดแย7งต#าง ๆ ในการทํางานร#วมกัน สร7างการร#วมแรงร#วมใจในการนําพา
องค)กรให7เจริญก7าวหน7า ภายนอกองค)กร ใช7ในการบริหารจัดการความสัมพันธ)กับลูกค7า การบริหาร
จัดการโดยใช7หลักพรหมวิหาร ๔ ควรใช7สําหรับการปกครองของผู7บริหารในภาคจิตใจ“ผู7บริหาร”  
ซ่ึงต7องดูแลทุกข)และสุขของบุคลากรในองค)กร เพื่อให7บุคลากรในองค)กรมีชีวิตในการทํางานที่ดี  
มีความสุข ก็ส#งผลดีต#อทั้งภายในองค)กร และ ผู7 มีส#วนได7ส#วนเสีย สอดคล7องกับการกําหนด
ค#าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน)แต#ละตําแหน#งงานที่ชัดเจน เป�นธรรม และมีการทบทวน 
ปรับปรุงอย#างต#อเนื่อง 



 ๑๓๗ 

 ๕. ด-านการบริหารข-อมูลข"าวสาร พบว#าบริหารจัดการโดยการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนโดยผู7บริหารระดับสูงและถ#ายทอดมาสู#แนวทางปฏิบัติให7ทุกคนมีส#วนร#วมและ
มุ#งเน7นการผลิตนํ้าที่มีคุณภาพ การมีความรับผิดชอบต#อสังคม การให7ข7อมูลความรู7ตลอดจนสร7าง
ความเชื่อม่ันให7แก#ผู7ใช7นํ้า สร7างจริยธรรมในการทํางานบริการท่ีประทับใจ ซ่ือสัตย) โปร#งใส เพื่อสังคม 
เป�นองค)กรท่ีม่ันคง ยึดม่ันในอุดมการณ) “ประปาเพื่อประชาชน”มีการสร7างค#านิยมโดยมุ#งม่ันพัฒนา
ตน พัฒนางาน บริการสังคม กําหนดเปDนวิสัยทัศน, การประปานครหลวงเปDนองค,กรที่มุ'งม่ันช'วยเหลือ
ประชาชนเพื่อให1 มีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน การวางตําแหน#งแบรนด)เหนือกว'าองค,กรที่ให1บริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอ่ืนๆในประเทศไทยสําหรับประชาชนที่อยู'อาศัยและประกอบกิจการในเขตนคร
หลวงที่ต1องการสินค1าคุณภาพดีปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอต'อความต1องการ ในราคาที่สามารถ
จ'ายได1และยุติธรรมรวมท้ังมีบริการท่ีรวดเร็วเพราะการประปานครหลวงมีเทคโนโลยีท่ีมีนวัตกรรม
ทันสมัยในการผลิตสินค1าท่ีมีคุณภาพอีกทั้งยังมีพนักงานท่ีให1บริการอย'างมืออาชีพ อบอุ'นและเข1าถึง
ง'ายท่ีลูกค1าไว1วางใจเพื่อให1ทุกๆคนมีความม่ันใจว'ากปน.ทํางานอย'างทุ'มเทเพื่อช'วยให1ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนด7วยความมีความเป�นมืออาชีพเปDนองค,กรสมรรถนะสูงที่ให1บริการงานประปา 
ข7อมูลมีการสื่อสารเชื่อมโยงกันอย#างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ถูกต7อง มีการถ#ายทอดความรู7และ
ประสบการณ)ของบุคลากรอย#างต#อเนื่อง ผู7บริหารระดับสูงเป�นผู7ให7นโยบายในการทํางาน ถ#ายทอดลง
สู#ระดับปฏิบัติงานตามท่ีได7รับมอบหมาย เป�นการสื่อสารสองทาง กําหนดทิศทางและเปqาหมายท่ี
ชัดเจน มีการทํางานเชิงสังคมมากข้ึน ทําให7การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 ๖. ด-านการบริหารการวัดผล พบว#าการเป�นผู7นําจะต7องรู7จักว#าลูกน7องเป�นคนอย#างไรและ
หาวิธีปฏิบัติต#อลูกน7องอย#างไรให7มีความสุขในการทํางานมากท่ีสุด ต7องเข7าใจการทํางานและความ
ถนัดของลูกน7อง เพื่อที่จะได7มอบหมายงานให7ตรงตามความสามารถ และการใช7เวลาในการทํางานใด
งานหนึ่งให7สําเร็จ จะช#วยให7เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเพื่อให7สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของมนุษย)และสังคม และอยู#ร#วมกันด7วยเหตุและผล สนับสนุนได7โดยการกําหนด
เกณฑ)ในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย#างชัดเจนและเหมาะสม มุ#งม่ันพัฒนาคุณภาพงานอย#าง
ต#อเนื่อง 
 ๗. ด-านการบริหารเวลา ผู7บริหารมีส#วนช#วยเป�นอย#างมากในการปลูกฝ3งให7พนักงานในทุก
ระดับเกิดจิตสํานึกที่ดี เกิดความรัก ความผูกพัน และความปรารถนาที่ดีต#อองค)กร พนักงานในองค)กร
ทุกระดับจะต7องร#วมกันสร7างให7เกิดข้ึน พนักงานที่ให1บริการอย'างมืออาชีพ อบอุ'นและเข1าถึงง'ายท่ี
ลูกค1าไว1วางใจเพื่อให1ทุก ๆ คนมีความม่ันใจว'า กปน. ทํางานอย'างทุ'มเทเพื่อช'วยให1ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การใช7หลักธรรมมาบูรณาการร#วมกับการดําเนินงานทุกภาคส#วน พนักงานใน
องค)กรทุกระดับจะต7องร#วมกันส#งเสริมค#านิยมขององค)กรให7เกิดข้ึน สอดคล7องกับการกําหนดเวลาที่ใช7
ในการปฏิบัติงานในแต#ละด7านเพื่อความคุ7มค#า วิเคราะห)ป3ญหาและกําหนดแนวทางของการแก7ไขได7
อย#างเหมาะสม 

  ๔.๑.๒ ผลของข-อมูลจากแบบสอบถาม 
  จากแบบสอบถามกระบวนการบริหารจัดการของการประปานครหลวง มีข7อมูลอยู#  
๒ ส#วน คือ ข7อมูลพื้นฐานส#วนบุคคลและข7อมูลตามกรอบการบริหารจัดการใน ๗ ด7านได7แก# ๑) การ
บริหารคน (Man) ๒) การบริหารเงิน (Money) ๓) การบริหารการบริการประชาชน (Market)  



 ๑๓๘ 

๔) การบริหารคุณธรรม (Morality) ๕) การบริหารข7อมูลข#าวสาร (Message) ๖) การบริหารเวลา 
(Minute) ๗) การบริหารการวัดผล (Measurement) จากแบบสอบถาม ปรากฏว#า 
  ๑. ข7อมูลทั่วไปของผู7ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห)ข7อมูลทั่วไปของผู7ตอบแบบสอบถาม ข7อมูลพื้นฐานของผู7ตอบแบบสอบถาม 
ซ่ึงเป�นผู7บริหารจํานวน ๓๖๗ คน แยกตามเพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา ตําแหน#ง สายงาน
สังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 เพศ พบว#า กลุ#มตัวอย#างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยส#วนใหญ#เป�นเพศหญิงจํานวน
๒๔๓ คน คิดเป�นร7อยละ ๖๖.๒๑ เป�นเพศชายจํานวน ๑๒๔ คน คิดเป�นร7อยละ ๓๓.๗๙ 
 อายุ พบว#า ประชากรส#วนใหญ#  มีอายุ ๓๕-๔๔ ป\ จํานวน ๑๗๖ คน คิดเป�นร7อยละ
๔๗.๙๖ และรองลงมามีอายุ ๔๕-๕๔ ป\ จํานวน ๑๑๗ คน คิดเป�นร7อยละ ๓๑.๘๘ และน7อยที่สุด 
ได7แก# อายุ ๕๕-๖๐ ป\ คิดเป�นร7อยละ ๗.๐๘ 
 สถานภาพ พบว#า ประชากรส#วนใหญ#  มีสถานภาพสมรส จํานวน ๒๑๖ คน คิดเป�นร7อย
ละ ๕๘.๘๕ และรองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน ๑๔๘ คน คิดเป�นร7อยละ ๔๐.๓๓ และน7อยที่สุด 
ได7แก# สถานภาพอ่ืน ๆ เช#น หม7าย หย#า คิดเป�นร7อยละ ๐.๘๒ 
 ระดับการศึกษา พบว#า ระดับการศึกษาส#วนใหญ#อยู#ในระดับปริญญาตรี มีจํานวน ๒๐๑
คน คิดเป�นร7อยละ ๕๔.๗๗ และรองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๑๕๗ คน คิดเป�นร7อย
ละ ๔๒.๗๘ และน7อยท่ีสุด ได7แก# ต่ํากว#าปริญญาตรี จํานวน ๙ คน คิดเป�นร7อยละ ๒.๔๕ 
 ตําแหน#ง พบว#ากลุ#มตัวอย#างส#วนใหญ#ตําแหน#งผู7อํานวยการกองมีจํานวน ๒๘๔ คน คิด
เป�นร7อยละ ๗๗.๓๘ และรองลงมาตําแหน#งหัวหน7าส#วนมีจํานวน ๓๖ คน คิดเป�นร7อยละ ๙.๘๑ 
ตําแหน#งผู7อํานวยการฝ�ายมีจํานวน ๒๘ คน คิดเป�นร7อยละ ๗.๖๓ ตําแหน#งผู7ช#วยผู7ว#าการมีจํานวน ๗ 
คน คิดเป�นร7อยละ ๑.๙๒ และน7อยท่ีสุดตําแหน#งรองผู7ว#าการ มีจํานวน ๓ คน คิดเป�นร7อยละ ๐.๘๒ 
 สายงานที่สังกัด พบว#า สายงานท่ีสังกัดของกลุ#มตัวอย#างส#วนใหญ#คือสายงานบริการ (ด7าน
ตะวันตก) มีจํานวน ๑๔๓ คน คิดเป�นร7อยละ ๓๘.๙๗ รองลงมาคือสายงานบริการ (ด7านตะวันออก)  
มีจํานวน ๑๐๗ คน คิดเป�นร7อยละ ๒๙.๑๖ สายงานผลิดและส#งน้ํา มีจํานวน ๔๒ คน คิดเป�นร7อยละ 
๑๑.๔๔ สายงานผู7ว#าการ มีจํานวน ๑๗ คน คิดเป�นร7อยละ ๔.๖๓ สายงานแผนและพัฒนา มีจํานวน 
๑๕ คน คิดเป�นร7อยละ ๔.๐๙ สายงานวิศวกรรม มีจํานวน ๑๔ คน คิดเป�นร7อยละ ๓.๘๑ สายงาน
การเงิน มีจํานวน ๙ คน คิดเป�นร7อยละ ๒.๔๕ และน7อยที่สุดคือสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีจํานวน ๘ คน คิดเป�นร7อยละ ๒.๑๘ 

ตารางที่ ๔.๒ แสดงจํานวนและร7อยละข7อมูลทั่วไปของผู7ตอบแบบสอบถาม 
(n=๓๖๗) 

ป'จจัยส"วนบุคคล จํานวน (คน) ร-อยละ 
๑. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
๑๒๔ 
๒๔๓ 

 
๓๓.๗๙ 
๖๖.๒๑ 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐ 



 ๑๓๙ 

ตารางที่ ๔.๒ แสดงจํานวนและร7อยละข7อมูลทั่วไปของผู7ตอบแบบสอบถาม (ต#อ) 
(n=๓๖๗) 

ป'จจัยส"วนบุคคล จํานวน (คน) ร-อยละ 
๒. อายุ 
        ๑๘-๒๔ ป\ 
        ๒๕-๓๔ ป\ 
        ๓๕-๔๔ ป\ 
        ๔๕-๕๔ ป\ 
        ๕๕-๖๐ ป\ 

 
๐ 

๔๘ 
๑๗๖ 
๑๑๗ 
๒๖ 

 
๐.๐๐ 

๑๓.๐๘ 
๔๗.๙๖ 
๓๑.๘๘ 
๗.๐๘ 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐ 
๓. สถานภาพ 
        โสด 
        สมรส 
        อ่ืน ๆ 

 
๑๔๘ 
๒๑๖ 

๓ 

 
๔๐.๓๓ 
๕๘.๘๕ 
๐.๘๒ 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐ 
๔. ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากว#าปริญญาตรี 
        ปริญญาตร ี
        ปริญญาโท 
        ปริญญาเอก 

 
๙ 

๒๐๑ 
๑๕๗ 

๐ 

 
๒.๔๕ 

๕๔.๗๗ 
๔๒.๗๘ 

๐ 
รวม ๓๖๗ ๑๐๐ 

๕. ตําแหน"ง 
หัวหน7าส#วน 

ผู7อํานวยการกอง 
ผู7อํานวยการฝ�าย 
ผู7ช#วยผู7ว#าการ 
รองผู7ว#าการ 

อ่ืน ๆ 

 
๓๖ 

๒๘๔ 
๒๘ 
๗ 
๓ 
๙ 

 
๙.๘๑ 

๗๗.๓๘ 
๗.๖๓ 
๑.๙๒ 
๐.๘๒ 
๒.๔๕ 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 ๑๔๐ 

ตารางที่ ๔.๒ แสดงจํานวนและร7อยละข7อมูลทั่วไปของผู7ตอบแบบสอบถาม (ต#อ) 
(n=๓๖๗) 

ป'จจัยส"วนบุคคล จํานวน (คน) ร-อยละ 
๖. สายงาน 

ผู7ว#าการ 
บริหาร 

แผนและพัฒนา 
ผลิตและส#งน้ํา 

วิศวกรรม 
การเงิน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริการ (ด7านตะวันออก) 
บริการ (ด7านตะวันตก) 

 
๑๗ 
๑๒ 
๑๕ 
๔๒ 
๑๔ 
๙ 
๘ 

๑๐๗ 
๑๔๓ 

 
๔.๖๓ 
๓.๒๗ 
๔.๐๙ 

๑๑.๔๔ 
๓.๘๑ 
๒.๔๕ 
๒.๑๘ 

๒๙.๑๖ 
๓๘.๙๗ 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐ 
 

 จะเห็นว#ากลุ#มตัวอย#างผู7ตอบแบบสอบถามโดยส#วนใหญ#เป�นกลุ#มพนักงานในระดับบริหาร
ตั้งแต#ผู7บริหารระดับต7นถึงผู7บริหารระดับสูงจากแต#ละสายงานจํานวน ๙ สายงานของการประปานคร
หลวง มีอายุไม#เกิน ๔๔ ป\เป�นส#วนใหญ# ระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ตําแหน#ง
ผู7อํานวยการกองมากท่ีสุด ซ่ึงเป�นผู7บริหารในระดับกลางท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายของผู7บริหาร
ระดับสูงขององค)กรไปทําแผนงานหรือโครงการ เพื่อให7งานหลักด7านท่ีตนรับผิดชอบบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค) และสามารถประสานการทํางานกับผู7บริหารระดับต7น เพื่อควบคุมติดตามผลงาน 
กํากับดูแลจูงใจ และชี้แนะผู7ปฏิบัติงานทํางานอย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

  ๒. การวิเคราะห)แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต#อกระบวนการบริหารจัดการ โดยหา
ค#าเฉลี่ย (Χ ) และส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ตารางที่ ๔.๓  แสดงค#าเฉลี่ยและค#าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต#อ 
                 กระบวนการบริหารจัดการ 

                                                                                                      (n=๓๖๗) 
ข-อที่ คําถาม Χ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
 การบริหารคน (Man)    
๑. การกําหนดคุณสมบัติของตําแหน#งงานท่ี

ต7องการมีความถูกต7องและเหมาะสม 
๔.๑๗ ๐.๕๖ มาก 

๒. การติดตามผลการ ทํา งานอย# า งต#อ เนื่ อ ง 
สามารถแก7ไขข7อบกพร#องได7อย#างถูกต7องและ
รวดเร็ว  

๓.๕๕ ๐.๔๗ มาก 



 ๑๔๑ 

ตารางที่ ๔.๓  แสดงค#าเฉลี่ยและค#าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต#อ 
                 กระบวนการบริหารจัดการ (ต#อ) 

                                                                                                      (n=๓๖๗) 
ข-อที่ คําถาม Χ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
๓. มีอิสระในการตัดสินใจในการทํางานได7อย#าง

เต็มที่ 
๓.๕๖ ๐.๕๔ มาก 

๔. มีความร#วมมือร#วมใจกัน ในการวิเคราะห)ป3ญหา
ทั้งหลาย ได7อย#างถูกต7องตามความเป�นจริง  

๔.๑๑ ๐.๔๖ มาก 

๕. ให7ความสําคัญ สนใจและเอาใจใส# รวมทั้ง
กระตุ7นส#งเสริม สนับสนุนให7มีความมุ#งม่ัน
ทํางานอย#างเต็มกําลังความสามารถ 

๔.๑๑ ๐.๔๖ มาก 

 การบริหารเงิน (Money)    
๖. มีการกําหนดค#าตอบแทนในแต#ละตําแหน#งงาน

อย#างเหมาะสมและเป�นธรรม 
๔.๑๑ ๐.๕๓ มาก 

๗. มีการทบทวนปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน)ให7กับพนักงานอย#างต#อเนื่อง 

๓.๖๘ ๐.๕๔ มาก 

๘. มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน)ให7กับพนักงานใน
แต#ละตําแหน#งงานที่เหมาะสม 

๔.๑๔ ๐.๔๗ มาก 

 การบริหารการบริการประชาชน (Market)    
๙. มีมนุษย)สัมพันธ)ที่ดี ๓.๗๘ ๐.๕๙ มาก 

๑๐. มีจิตสาธารณะ/จิตบริการท่ีดี ๔.๑๗ ๐.๕๖ มาก 
๑๑ มีความเข7าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ๓.๕๖ ๐.๔๗ มาก 
๑๒ ให7ความร#วมมือช#วยเหลืองานอย#างเต็มที่เพื่อ

เป�นการตอบสนองความต7องการของลูกค7า  
๔.๑๔ ๐.๓๗ มาก 

 การบริหารคุณธรรม (Morality)    
๑๓ มีการตรวจสอบป3ญหาและวิเคราะห)บนพื้นฐาน

ของความจริง ตระหนักประโยชน)ส#วนรวม 
๓.๘๔ ๐.๔๒ มาก 

๑๔ มีความมุ#งม่ัน สามัคคีและพยายามอย#างไม#
ลดละเพื่อให7ไปถึงเปqาหมายที่ต้ังไว7 

๔.๑๔ ๐.๔๐ มาก 

๑๕ มีการพัฒนาแนวทางแก7ไขป3ญหาโดยทํางาน
ร#วมกับทีมต#างสายงานและมีการแบ#งป3นข7อมูล
ที่เป�นประโยชน)ระหว#างกัน 

๔.๑๗ ๐.๕๖ มาก 

๑๖ ใฝ�เรียนรู7ด7วยตนเอง แสวงหาโอกาสในการ
เ รี ย น รู7 สิ่ ง ใ ห ม#  ๆ  แ ล ะ พ ย า ย า ม พั ฒ น า
ความสามารถอยู#เสมอ 

๓.๕๒ ๐.๔๙ มาก 



 ๑๔๒ 

ตารางที่ ๔.๓  แสดงค#าเฉลี่ยและค#าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต#อ 
                 กระบวนการบริหารจัดการ (ต#อ) 

                                                                                                      (n=๓๖๗) 
ข-อที่ คําถาม Χ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
 การบริหารข-อมูลข"าวสาร (Message)    
๑๗ มีข7อมูลข#าวสารและการติดต#อสื่อสารที่ดี  ๓.๕๙ ๐.๔๒ มาก 
๑๘ ข7อมูลข#าวสารสามารถเชื่อมโยงกันอย#างท่ัวถึง 

สะดวก รวดเร็ว ถูกต7อง แน#นอนและเป�น
ป3จจุบัน ตลอดเวลา 

๔.๑๑ ๐.๕๒ มาก 

๑๙ มีการถ#ายทอดความรู7และประสบการณ)สาํหรับ
บุคคลแต#ละคนอย#างต#อเนื่องตลอดเวลา 

๓.๕๒ ๐.๔๙ มาก 

 การบรหิารเวลา (Minute)    
๒๐ มีการวิเคราะห)ด7านเวลาที่ใช7ในการปฏิบัติงาน 

เช#น ค#าเฉลี่ยของเวลาท่ีใช7ในการให7บริการ  
๔.๑๑ ๐.๓๗ มาก 

๒๑ มีการวิเคราะห)ด7านความพึงพอใจของผู7ที่
เก่ียวข7อง เช#น ผู7รับบริการ ผู7ให7บริการ 
บุคลากรในหน#วยงาน 

๓.๗๓ ๐.๔๘ มาก 

๒๒ มีการวิเคราะห)ด7านผลการดําเนินงานทาง
เศรษฐศาสตร) เช#น ต7นทุนเฉลี่ยท่ีใช7ในการ
ให7บริการ อัตราความคุ7มค#าของการใช7
ทรัพยากรที่มีอยู# อัตราค#าใช7จ#ายที่ลดได7ต#อ
ช#วงเวลา 

๓.๕๙ ๐.๔๒ มาก 

 การบรหิารการวัดผล (Measurement)    
๒๓ มีการกําหนดเกณฑ)ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย#างชัดเจนและเหมาะสม 
๔.๑๑ ๐.๕๖ มาก 

๒๔ มีความมุ#งม่ันต#อการพัฒนาคุณภาพงานอย#าง
ต#อเนื่อง 

๓.๖๘ ๐.๔๖ มาก 

๒๕ มีแนวคิดเชิงบวกซ่ึงกันและกัน มีเหตุมีผล 
ร#วมมือร#วมใจกัน ทํางานเป�นทีมเดียวกัน 

๓.๙๖ ๐.๕๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๓ ๐.๔๖ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๔.๓ แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต#อกระบวนการบริหารจัดการจะเห็นว#า
ระดับความคิดเห็นส#วนใหญ#มีค#าเฉลี่ยและส#วนเบ่ียนเบนมาตรฐานอยู#ในระดับมากทุกด7าน ในบริบทการ
บริหารจัดการ ๗ ด7านได7แก# การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) การบริหารการบริการ
ประชาชน (Market) การบริหารคุณธรรม (Morality) การบริหารข7อมูลข#าวสาร (Message) การ
บริหารเวลา (Minute) การบริหารการวัดผล (Measurement) พบว#าระดับความคิดเห็นในด7านการ



 ๑๔๓ 

บริหารคน การบริหารคุณธรรม และการบริหารการบริการประชาชนมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยมาก
ที่สุด อยู#ในระดับ ๔.๑๗ ประกอบด7วยมีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต#ละตําแหน#งงาน มีจิต
บริการที่ดี จิตสาธารณะ มีการพัฒนาแนวทางแก7ไขป3ญหา ทํางานเป�นทีม ทํากิจกรรมร#วมกันพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน มีความต้ังใจและเต็มใจที่จะให7บริการความต7องการของลูกค7าในทุกระดับในได7รับ
สินค7าท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของผู7ใช7บริการทุกกลุ#ม ระดับความคิดเห็นในระดับถัด
มาซ่ึงมีค#าเฉลี่ยท่ี ๔.๑๔ ประกอบด7วยมีความร#วมมือช#วยเหลืองานอย#างเต็มที่เพี่อตอบสนองความ
ต7องการของลูกค7า มีความมุ#งม่ัน สามัคคีและพยายามอย#างไม#ลดละเพื่อให7ไปถึงเปqาหมายท่ีตั้งไว7 มี
สวัสดิการและสิทธิประโยชน)ให7กับพนักงานในแต#ละตําแหน#งงานท่ีเหมาะสม และค#าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นที่ ๔.๑๑ ประกอบด7วยมีความร#วมมือร#วมใจกัน ในการวิเคราะห)ป3ญหาท้ังหลาย ได7อย#าง
ถูกต7องตามความเป�นจริง ให7ความสําคัญ สนใจและเอาใจใส# รวมท้ังกระตุ7นส#งเสริม สนับสนุนให7มี
ความมุ#งม่ันทํางานอย#างเต็มกําลังความสามารถ มีการกําหนดค#าตอบแทนในแต#ละตําแหน#งงานอย#าง
เหมาะสมและเป�นธรรม ข7อมูลข#าวสารสามารถเชื่อมโยงกันอย#างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ถูกต7อง 
แน#นอนและเป�นป3จจุบัน ตลอดเวลามีการวิเคราะห)ด7านเวลาที่ใช7ในการปฏิบัติงาน เช#น ค#าเฉลี่ยของ
เวลาที่ใช7ในการให7บริการ มีการกําหนดเกณฑ)ในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย#างชัดเจนและ
เหมาะสม    
 จากข7อมูลโดยสรุปผู7วิจัยได7นําประเด็นการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการ
ประปานครหลวง ผู7ให7สัมภาษณ)ให7ความถ่ีในด7านการบริหารคน ด7านการบริหารบริการประชาชนและ
ด7านการบริหารคุณธรรม ตามลําดับ และจากข7อมูลพื้นฐานส#วนบุคคล ข7อมูลระดับความคิดเห็นต#อ
การบริหารจัดการนํามาวิเคราะห)เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการ
ประปานครหลวง กลุ#มตัวอย#างผู7ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียสูงท่ีสุดในการบริหาร
ด7านการบริหารคน การบริหารคุณธรรม และการบริหารการบริการประชาชน ดังนั้นจากข7อมูลการ
สัมภาษณ)เชิงลึกและสนับสนุนด7วยการตอบแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผู7บริหารในระดับต#าง 
ๆ สรุปได7ว#า การบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมความสําคัญในเร่ืองของการบริหารคนเป�นสําคัญ 
โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของตําแหน#งงานท่ีมีความถูกต7องและเหมาะสม ให7ความสําคัญ สนใจและ
เอาใจใส# รวมท้ังกระตุ7น ส#งเสริม สนับสนุนให7มีความมุ#งม่ันทํางานอย#างเต็มกําลังความสามารถ มีส#วน
ร#วมทุกสายงานในองค)กร การบริหารจัดการตามสถานการณ)แบบการถ#ายทอดงานจากรุ#นสู#รุ#น มีการ
พัฒนาแนวทางแก7ไขป3ญหาโดยทํางานร#วมกับทีมงานต#างสายงานและมีการแบ#งป3นข7อมูลท่ีเป�น
ประโยชน)ระหว#างกัน มีความมุ#งม่ัน สามัคคีและพยายามอย#างไม#ลดละเพื่อให7ไปถึงเปqาหมายที่ตั้งไว7 มี
การตรวจสอบป3ญหาและวิเคราะห)บนพื้นฐานของความจริง ตระหนักประโยชน)ส#วนรวม มีความเห็น
ร#วมกันในเรื่องการผลิตนํ้าประปาให7สะอาด สามารถดื่มได7 เน7นการบริการที่รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย
อย#างมืออาชีพ เพื่อมุ#งสู#องค)กรสมรรถนะสูง ให7บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล ได7มาตรฐานใน
ระดับสากล ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 
  
 



 ๑๔๔ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑  การบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการประปานครหลวง 

 
๔.๒ ผลการศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส"งเสริมค"านิยม
ของการประปานครหลวง 
  ผู7วิจัยได7ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการ
ประปานครหลวง มีผลของข7อมูลจากการสัมภาษณ)เชิงลึกและจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

 ๔.๒.๑ ผลของข-อมูลจากการสัมภาษณ*เชิงลึก 

  ผู7วิจัยได7ศึกษา วิเคราะห)ความคิดเห็น และข7อเสนอแนะจากการสัมภาษณ)เชิงลึกของ
ผู7บริหาร ผู7มีส#วนได7ส#วนเสียของการประปานครหลวง และผู7เชี่ยวชาญหลักธรรมในการบริหารจัดการ 
เก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการประปานครหลวง 
ปรากฏว#า 

การบริหาร
จัดการเพ่ือ

ส#งเสริมค#านิยม

การบริหารการวัดผล

๑. เข7าใจงาน

๒. มีเหตุผล

๓. ความมุ#งม่ัน

การบริหารเงิน

๑. สวสัดิการ สิทธิประโยชน)
เหมาะสม

๒. จัดสรรค#าตอบแทนเป�นธรรม

๓. ทบทวนปรบัปรุงอย#างต#อเน่ือง

การบริหารการบริการประชาชน (๒)

๑. จิตบริการ

๒. ตอบสนองความต7องการ

๓. มนษุยสัมพันธ)ดี

การบรหิารคน (๑)

๑. กําหนดคณุสมบัติของตําแหน#ง
งาน

๒. ร#วมมือร#วมใจกัน

๓. ส#งเสริม สนบัสนุน
การบริหารคุณธรรม (๓)

๑. ทํางานเป�นทีม

๒. สามัคคี

๓. ตระหนักประโยชน)ส#วนร#วม

การบริหารข-อมูลข"าวสาร

๑. สะดวก รวดเร็ว ถูกต7อง

๒. ความเข7าใจที่ดี

๓. ถ#ายทอดประสบการณ)

การบรหิารเวลา

๑. การปฏิบัติงาน

๒. การบริการ

๓. ความคุ7มค#า



 ๑๔๕ 

 กา รบ ริหา รจั ดกา ร โดยใ ช7หลั ก คุณธ รรม  และดํ า เ นิ น งานตา มน โยบายของ
กระทรวงมหาดไทย คือ “บําบัดทุกข) บํารุงสุข” ตลอดจนส#งเสริมให7พนักงานทุกระดับมีจริยธรรมและ
มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน พนักงานทุกระดับปฏิบัติโดยมีหลักธรรมอยู#ในใจ และร#วมมือ ร#วมใจ
ในการปฏิบัติงานเพื่อมุ# งหวังให7ประชาชนได7ประโยชน)เป�นหลักสมดังคําว#า  “ประปาเพื่อ
ประชาชน”๓๑๒ การบริหารจัดการเรื่องบุคลากรเป�นเร่ืองที่สําคัญและเป�นพื้นฐานในการสร7างคนดี  
ถ7าการประปานครหลวงได7พนักงานที่มีคุณธรรมในการทํางาน การประปานครหลวงก็จะเป�นองค)กรท่ี
มีธรรมาภิบาลและเติบโตได7อย#างยั่งยืน ในอนาคตการบริหารจัดการให7เกิดความเป�นธรรมต#อทุก
หน#วยงานและประชาชนเป�นเร่ืองที่สําคัญอย#างยิ่งควรกําหนดข้ันตอน วิธีการที่ชัดเจน และมีการ
สื่อสารให7บุคลากรทุกคนเข7าใจ ปฏิบัติหน7าที่ด7วยธรรม๓๑๓ การใช7วิทยาการและเครื่องมือท่ีจะทําให7
บุคลากรในองค)กร มีทั้งความรู7 ความสามารถ และคุณธรรม ท่ีจะนําพาการประปานครหลวงเป�น
องค)กรแห#งความยั่งยืน ยึดหลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักพรหมวิหาร ๔ และหลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อให7การ
ประปานครหลวงเป�นองค)กรแห#งความยั่งยืน สงบร#วมเย็นและสร7างสรรค)สิ่งดีงาม ตอบแทนต#อสังคม
ประเทศชาติ๓๑๔ การปลูกจิตสํานึกงานด7านบริการ ความเสียสละ ความซ่ือสัตย) ความโปร#งใส จิตใจ
ด7านจิตอาสา ควรสร7างจิตสํานึกการบริการเพื่อสังคม ที่ซ่ือสัตย) โปร#งใส และปฏิบัติอย#างต#อเนื่อง๓๑๕ 
การบริหารจัดการในแต#ละด7านท่ีมีความแตกต#างกัน สามารถนําหลักธรรมต#าง ๆ มาผสมผสานกันเพื่อ
การบริหารจัดการ เช#น พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ สามารถนํามาใช7ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล กระบวนงานได7๓๑๖ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ ควรนํามาใช7กับพนักงานทุกระดับ 
ตั้งแต#ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหาร การประปานครหลวงมีพนักงานกว#า ๔,๐๐๐ คน 
จําเป�นต7องมีธรรมะที่ใช7ในการรักษาน้ําใจกัน พูดจากันด7วยไมตรีที่ดี โดยมีการปลูกฝ3งให7พนักงานเกิด
ความเข7าใจและนําไปปฏิบัติใช7ท้ังในชีวิตส#วนตัวและการทํางานจะช#วยขับเคลื่อนให7องค)กรประสบ
ความสําเร็จได7๓๑๗ ใช7หลักธรรมไม#ว#าจะเป�น สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ และหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
เพื่อกระตุ7นให7พนักงานมีความเชื่อม่ัน หนึ่งเดียว ม่ันคง มุ#งสู#เปqาหมายเดียวกัน โดยมีการสิ่อสาร
ภายในองค)กร การสร7างวัฒนธรรมองค) พัฒนาบุคลากร ทําให7พนักงานมีค#านิยมเดียวกัน วัฒนธรรม
เดียวกัน แล7วสื่อสารให7บุคคลภายนอกรับทราบในสิ่งที่เราเป�น๓๑๘ การแก7ไขป3ญหาและอุปสรรคให7
ลุล#วงไปได7 ควรปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาด7วยสมาธิและป3ญญา๓๑๙ ใช7หลักธรรม 
และใช7กับพนักงานทุกคน ประชาชนผู7ใช7น้ํา ผู7มีส#วนได7ส#วนเสียกับการประปานครหลวงทุกภาคส#วน 
ปฏิบัติอย#างเที่ยงธรรมทั้งหมดทุกกลุ#ม การยืนหยัดและต#อสู7ในความถูกต7องโดยไม#ถูกกระแสสังคมหรือ
การปฏิบัติตาม ๆ กันมาทําให7คุณค#าท่ีเคยยึดถือไว7เลือนหายไป การเปnดกว7างและพร7อมท่ีจะรับ
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 ๑๔๖ 

ความคิดเห็นใหม# ๆ พร7อมจะเปลี่ยนแปลงไปสู#ทางที่ดีกว#าโดยต7องอาศัยความร#วมมือจากทุกภาค
ส#วน๓๒๐ การส#งเสริมค#านิยมในการบริหารจัดการโดยใช7หลักธรรม ฉันทะคือความพอใจในสิ่งท่ีทําที่ถูก
ทํานองคลองธรรม วิริยะคือความพยายาม ไม'ย'อท'อต'ออุปสรรค จิตตะคือ มุ'งม่ันในสิ่งที่ทํา วิมังสาคือ
พิจารณาหาเหตุผลใช1ป#ญญาในการวางแผน วัดผลงาน แก1ไขปรับปรุงให1เกิดการรับรู1อย'างต'อเนื่อง๓๒๑ 
การเดินสายกลาง สามารถนําไปประยุกต)ใช7ได7กับทุกเร่ืองในการบริหารจัดการ ควรหาจุดที่พอดีและ
ทุกฝ�ายเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงหากมีการปฏิบัติงานด7วยความพึงพอใจจะส#งผลให7
ผลงานออกมาดี ส#งผลดีต#อองค)กรต#อไปในอนาคตอย#างยั่งยืน การปฏิบัติให7เป�นแบบอย#างจากหัวหน7า
งาน เพื่อให7เกิดการซึมซับและนําไปใช7ได7เอง พร7อมทั้งการจัดกิจกรรมอบรมให7ความรู7 ทั้งภาควิชาการ
และภาคปฏิบัติ๓๒๒ หลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเป�นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให7สังคมสามารถอยู#
ร#วมกันได7อย#างสงบสุขและต7องอยู#ในความถูกต7องเป�นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี คือ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร#งใส หลักการมีส#วนร#วม หลักความรับผิดชอบและหลัก
ความคุ7มค#า ในการบริหารจัดการต7องมีการอบรมพนักงานโดยใช7หลักธรรมต#าง ๆ มาประยุกต)ใช7ให7
สอดคล7องกับการบริหารของ กปน. มีการถ#ายทอดความรู7ให7พนักงานเพื่อเป�นพื้นฐานในการบริหาร
จัดการของ กปน.๓๒๓ คุณธรรมนําทาง โดยทํางานอย#างโปร#งใส ให7เกิดค#านิยมที่ชัดเจนขององค)กร๓๒๔ 
ความซ่ือสัตย) ละอาย เกรงกลัวต#อบาป เพราะหากไม#มีธรรมะข7อน้ีจะชักนําไปสู#การทุจริต เบียดบัง 
คอร)รัปชั่นได7ง#าย เนื่องจากสังคมป3จจุบันมีแนวโน7มนิยม เชิดชูกันที่วัตถุ ความม่ังมี โดยไม#สนใจว#าจะมี
ที่มาท่ีไปอย#างไร คนจิตใจไม#เข7มแข็ง ไม#มีหลักยึด จึงเสี่ยงท่ีจะถูกชักนําไปในทางไม#ดีได7ง#าย เราต7อง
สอดแทรกความซ่ือสัตย) การตรงต#อเวลาและให7มีความสุขใจในการทํางาน โดยให7อยู#ในทุก ๆ 
กระบวนการบริหารจัดการให7ได7 จนเป�นส#วนหน่ึงของกระบวนการทํางานและเป�นค#านิยมของ 
กปน.๓๒๕ ผู7บริหารซ่ึงต7องดูแลทุกข)และสุขของบุคลากรในองค)กร เพื่อให7บุคลากรในองค)กรมีชีวิตใน
การทํางานท่ีดี มีความสุข ก็ส#งผลดีต#อท้ังภายในองค)กรและผู7มีส#วนได7ส#วนเสีย๓๒๖  
 หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถ7าทุกคนทําได7คิดว#าดี ให7
ความสําคัญกับคน ทําให7คนตั้งใจทํางาน เป�นการสร7างแรงจูงใจ ความผูกพัน มีที่ยึดเหนี่ยว๓๒๗ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป�นสิ่งที่พนักงานทุกระดับในการประปานครหลวงพึงมีเพื่อให7สังคมอยู#ร#วมกัน
อย#างมีความสุข มิใช#แค#การบริหารจัดการของการประปานครหลวงเท#านั้น๓๒๘ ความเมตตากรุณา ถ7า
มีหลักธรรมนี้ก็สามารถอยู#ร#วมกันเหมือนกัลยาณมิตร ย#อมพาให7การทํางานทั้งหลายผ#านพ7นอุปสรรค
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 ๑๔๗ 

ไปได7๓๒๙ ผู7บริหารที่มีความรู7ความสามารถและคุณธรรมจะนําพาองค)กรให7เจริญรุ#งเรือง โดยเฉพาะ
การบ#มเพาะจิตใจหลักธรรมดังกล#าวประกอบด7วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา๓๓๐ การที่มีจิตใจ
ดีไม#คิดร7ายกับผู7 อ่ืน อยากให7ผู7 อ่ืนมีความสุขเหมือนกับที่อยากให7ตนเองมี เม่ือเห็นใครประสบ
ความสําเร็จ เช#น ได7เลื่อนข้ันเล่ือนตําแหน#ง ก็มีความยินดีไม#อิจฉาริษยาพร7อมกับรู7จักปล#อยวาง หาก
สิ่งท่ีเกิดข้ึนไม#เป�นไปตามที่คาดหวังไว7 หากผู7ปฏิบัติงานทุกคนสามารถนํามาใช7 สังคมของการประปา
นครหลวงจะเป�นสังคมท่ีน#าอยู#และจะเป�นองค)กรท่ีเติบโตอย#างยั่งยืนได7 เพราะผู7บริหารก็ย#อมมาจาก
การเป�นผู7น7อยหรือคนใต7ปกครองมาก#อนทั้งนั้น๓๓๑ ธรรมะสําหรับผู1นําหรือผู1บริหาร ประกอบด1วย 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ปฏิบัติงานอย'างมีความสุข มีความสามัคคี  มีความร'วมมือ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเปOาหมายขององค,ร'วมกันและนําไปสู'ความยั่งยืน๓๓๒ เพื่อให7
เป�นคนที่เข7าใจและยอมรับความเป�นจริง รู7ถึงที่มาและผลท่ีจะตามมา กล#อมเกลาจิตใจให7เป�นคนดี ผล
ที่ตามมาคือพนักงานที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในการดูแลประชาชนโดยเท#าเทียมกัน๓๓๓ “เมตตาธรรมคํ้า
จุนโลก” ถ7าทุกคนมีก็เหมือนกับร#วมสร7างความสุขให7เกิดกับการทํางาน ผู7ร#วมงานและองค)กรของ
เรา๓๓๔ การทํางานสามารถประสานงานกันได7อย#างราบร่ืน ปราศจากความขัดแย7งระหว#างกัน มุ#งให7
เกิดเมตตาธรรมในการปฏิบัติงาน๓๓๕ พรหมวิหาร ๔ เหมาะอย#างยิ่งในการบริหารจัดการของการ
ประปานครหลวงเพราะเป�นหลักธรรมที่มุ#งเน7นท่ีปรารถนาที่จะให7ผู7อ่ืนมีความสุข พ7นทุกข) และตรง
ตามนโยบายของการประปานครหลวงที่จะบําบัดทุกข)บํารุงสุข๓๓๖ ความเมตตาให7กับคนรอบข7างและ
ส#งเสริมคนท่ีทํางานดีมีคุณธรรม๓๓๗ เป�นหลักท่ีเป�นประโยชน) เกิดประโยชน)ต#อตนเอง และองค)กรเพื่อ
พัฒนาจิตใจบุคลากร๓๓๘ การใช7หลักพรหมวิหาร ๔ จะทําให7เกิดความรักใคร#ปรองดองกันใน
หน#วยงาน๓๓๙ นํามาประยุกต)ใช7ในการบริหารจัดการผู7ที่อยู#ภายใต7ปกครองให7เกิดความสุข๓๔๐  
 หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ เป�นหลักธรรมบูรณาการเพื่อส#งเสริมค#านิยมในการบริหารจัดการ 
เพื่อเน7นถึงการบําบัดทุกข) บํารุงสุข องค)กรและบุคลากรของการประปานครหลวง ทําตนให7เป�น
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 ๑๔๘ 

ประโยชน)แก#สังคมและอยู#ร#วมกันในสังคมอย#างมีความสุข๓๔๑ เคร่ืองยึดเหนี่ยวนํ้าใจของผู7อ่ืน ผูกไมตรี 
เอ้ือเฟuvอเป�นหลักการสงเคราะห)ซึ่งกันและกันคือ ทาน การเสียสละ เอ้ือเฟuvอแบ#งป3นของตนให7ผู7อ่ืน ปnย
วาจา ไม#พูดเท็จ พูดส#อเสียด หยาบคาย อัตถจริยา การสงเคราะห)ผู7อ่ืน ประพฤติในสิ่งที่เป�นประโยชน)
ต#อผู7อ่ืน สมานัตตา มีความเสมอต7นเสมอปลาย มีจิตใจหนักแน#น ในการบริหารจัดการเม่ือพนักงาน
มีสังคหวัตถุ ทําให7สงเคราะห)ซ่ึงกันและกัน มีความสามัคคี๓๔๒ การอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข เป�น
หลักการสงเคราะห)ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเป�นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของผู7อ่ืน รวมถึงช#วยให7จิตใจเรามี
ความเข7มแข็ง วางตนพอดีอย#างเสมอต7นเสมอปลาย จึงควรใช7หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ กับทุกภาคส#วน
ที่เราเก่ียวข7องด7วย๓๔๓ รู7จักการให7 เสียสละ แบ#งป3น (ทาน) ปnยวาจา พูดจาด7วยคําสุภาพเหมาะแก#
กาลเวลา บุคคลและสถานท่ี เป�นประโยชน) สร7างสรรค)และพลังใจ (Motivate) นอกจากน้ีควรนํา
ความรู7 สติป3ญญา ความสามารถท่ีมีตามอัตภาพ กําลังทรัพย) มาใช7ให7เกิดประโยชน)สูงสุดในการ
ทํางาน (อัตถจริยา) วางตนให7ถูกต7องท้ังตําแหน#ง เวลา ฐานะ ไม#เอาเปรียบผู7อ่ืน ร#วมทุกข)ร#วมสุขกัน 
สมํ่าเสมอ (สมานัตตา) ก#อให7เกิดความสัมพันธ)ท่ีดีต#อกัน ส#งเสริมให7การบริหารงานเป�นไปอย#างมี
ประสิทธิภาพ และนําไปใช7ได7กับทุกเรื่องในชีวิตการทํางานและชีวิตประจําวันได7เป�นอย#างดี๓๔๔ 
หลักสังคหวัตถุ ๔ ควรนํามาฝ|กอบรมบุคลากรให7มีความเสียสละ รู7จักใจเขาใจเรา เห็นอกเห็นใจซ่ึงกัน
และกัน๓๔๕ การปลูกฝ3งให7พนักงานมีจิตใจที่เสียสละ เอ้ือเฟuvอ แบ#งป3น พูดด7วยถ7อยคําอ#อนหวานในการ
ประสานงานและการให7บริการ ประพฤติตนเป�นประโยชน)แก#ผู7อ่ืน และปฏิบัติตนในงานและหน7าท่ี
แบบเสมอต7นเสมอปลาย เม่ือบริหารได7ดังนี้จะทําให7เกิดมีจิตใจเอ้ือเฟuvอแบ#งป3นความสุขให7กับองค)กร
และผู7ใช7บริการ๓๔๖ การให7บุคลากรมีโอกาสรับฟ3งบรรยาย/ถ#ายทอดให7ทราบเพราะเป�นหลักธรรมที่ทํา
ให7ผู7ปฏิบัติงานอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข และสามารถนําไปใช7ในการบริการแก#ผู7ใช7น้ําและประชาชน
ในเร่ืองของการให7ทาน ปnยวาจา เป�นต7น เพื่อให7สอดคล7องกับค#านิยมของการประปานครหลวง๓๔๗ 
ผลดีต#อการอยู#ในสังคมเดียวกัน รู7จักแบ#งป3น พูดจาไพเราะ ไม#ส#อเสียด ประพฤติในสิ่งที่เป�นประโยชน)
ต#อผู7อ่ืน มีความสมํ่าเสมอ สร7างความนิยมและความไว7วางใจให7แก#ผู7อ่ืน๓๔๘ การบริหารจัดการโดยใช7
หลักสังคหวัตถุ ๔ ควรนํามาใช7กับพนักงานทุกระดับเพื่อการผูกไมตรีเก้ือกูลกัน๓๔๙ การทํางานให7
ประสบความสําเร็จต7องอาศัยความสามัคคี ผูกไมตรี เอ้ือเฟuvอ เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ท่ีช#วยประสานคน
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๒๕๖๐. 
 ๓๔๙สัมภาษณ, นายเดโช วัชรอยู', วิศวกร ๗, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๔๙ 

หมู#มากให7อยู#ร#วมกันอย#างมีความสุขใช7หลักสังคหวัตถุ ๔๓๕๐ อาศัยความสามัคคีของคนในหน#วยงานไม#
ว#างานจะเล็กหรืองานใหญ# ก็จะได7ผลงานที่ดีกว#าคิดคนเดียวทําคนเดียว โดยใช7หลักสังคหวัตถุ ๔ ช#วย
ประสานคนหมู#มากให7อยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข๓๕๑ การมีตนเสมอในคุณธรรมใช7หลักสังคหวัตถุ ๔ 
เป�นเคร่ืองมือในการยึดเหนี่ยวน้ําใจ การผูกไมตรี เอ้ือเฟuvอ เก้ือกูล บุคลากรทํางานร#วมกันมุ#งสู#
เปqาหมายเดียวกันส#งเสริมค#านิยมองค)กร๓๕๒ หลักสังคหวัตถุ ๔ สามารถนํามาใช7และสนับสนุนการ
บริหารจัดการได7ทั้งภายในและภายนอกองค)กร เพื่อให7เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน 
ความสัมพันธ)ระหว#างกัน ทําให7การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล๓๕๓ 
 หลักสัปปุริสธรรม ๗ ควรใช7ในการปฏิบัติงาน โดยดําเนินงานตามการบริหารจัดการของ
องค)กร ด7วยความมีเหตุมีผล ด7วยความเชี่ยวชาญของบุคลากร รู7จักองค)กรอย#างถ#องแท7ในทุก ๆ ด7าน 
สามารถวิเคราะห) ผลกระทบได7อย#างรอบด7าน๓๕๔ การนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช7ในการบริหาร
จัดการของการประปานครหลวง เพื่อให7สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย)และสังคม และอยู#
ร#วมกันด7วยเหตุและผล๓๕๕ งานเดินไปในทิศทางที่ถูกต7อง ไม#ผิดเพี้ยน ราบร่ืน อีกท้ังมีความสุขกับผู7ท่ี
ได7เก่ียวข7อง ใช7หลักสัปปุริสธรรม ๗ ธรรม ๗ ประการของสัตบุรุษ เป�นคนดีที่สมบูรณ) เป�นธรรมท่ี
เหมาะต#อการเป�นผู7นํา รู7จักเหตุ เข7าใจหลักการ ระเบียบ กฎเกณฑ)ในสังคม รู7บทบาทหน7าท่ีให7กิจการ
งานบรรลุ รู7จักผล รู7จักตน รู7จักประมาณ รู7จักเวลา รู7จักชุมชน รู7จักบุคคล ท้ังหมดนํามาใช7ในการ
บริหารจัดการได7ซึ่งเป�นแบบพุทธบริหาร๓๕๖ กลยุทธ)คือรู7เขา รู7เรา รู7จุดแข็ง รู7จุดอ#อนรู7อุปสรรคและ
รู7จักการแสวงหาโอกาสทางการแข#งขันในการบริหารธุรกิจ รวมถึงหลักการสร7างความยั่งยืน การไม#
เบียดเบียน การอยู#ร#วมกันอย#างสงบ สันติ มีเมตตาต#อกันและรู7เท#าทันโลก โดยไม#ปฏิเสธกระแสโลกาภิ
วัตน)๓๕๗ มีการวางแผนงาน วิเคราะห)ผลกระทบด7านต#างๆ ต7องรู7ว#า กปน. มีจุดเด#นจุดด7อย มีขีด
ความสามารถแค#ไหน ปรับปรุงองค)กรให7ทันต#อเหตุการณ) ใช7หลักสัปปุริสธรรม ๗ ส#งเสริมให7เกิดความ
สามัคคีของบุคลากร สร7างความเป�นธรรม และความเสมอภาค ซ่ึงส#งผลต#อการภักดีองค)ของบุคลากร 
พิจารณาช#วงเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินงานเร่ืองต#างๆ สร7างความสัมพันธ) เอ้ือเฟqอเผื่อแผ#ต#อชุมชน 
สาธารณะชน ในการสร7างภาพลักษณ)ท่ีดีขององค)กร๓๕๘ เพื่อให7มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนา
ทรัพยากร (บุคคล) ขององค)กรอย#างต#อเนื่องสมํ่าเสมอ การสร7างความเป�นธรรม ความเสมอภาคใน
องค)กร การสร7างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ มีการประสานประโยชน) สร7างความร#วมมือ๓๕๙ ให7ใช7หลัก
                         

 ๓๕๐สัมภาษณ, ผศ.ดร.วรวิทย, นิเทศศิลปG, อาจารย,ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม', ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๕๑สัมภาษณ, นางพรวรินทร, พูลทรัพย,, ผู1อํานวยการกองรายได1, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 

๓๕๒สัมภาษณ, นายสมบูรณ, สุนันทพงศ,ศักด์ิ, รองผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 

๓๕๓สัมภาษณ, นายพิบูลย, วงศ,ภัทรจิตกุล, ผู1จัดการสํานักงานประปา, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
 

๓๕๔สัมภาษณ, นางวรรณวิมล ธนชัยเศรษฐวุฒิ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
 

๓๕๕สัมภาษณ, นายพิบูลย, วงศ,ภัทรจิตกุล, ผู1จัดการสํานักงานประปา, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
 

๓๕๖สัมภาษณ, นางวารี จําเนียรเวช, นักบริหารงาน ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
 

๓๕๗สัมภาษณ, นายสมบูรณ, สุนันทพงศ,ศักด์ิ, รองผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๕๘สัมภาษณ, นางศศิธร มีคุณเอี่ยม, ผู1อํานวยกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๕๙สัมภาษณ, ผศ.ดร.วรวิทย, นิเทศศิลปG, อาจารย,ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม', ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๕๐ 

ความจริงมีเหตุมีผล รู7จักประมาณตน รู7เวลาในการกระทําหน7าท่ีการงาน จะประพฤติต#อชุมชนอย#างไร 
รู7ความแตกต#างของบุคคลและรู7ว#าควรจะปฏิบัติต#อผู7อ่ืนอย#างไรมาประกอบในการพิจารณาบริหาร
จัดการ ลดความขัดแย7งแต#จะร#วมมือกันในการดําเนินงานให7ประสบผลตามเปqาหมาย๓๖๐  
การปฏิบัติงานท่ีเป�นผู7รู7จักเหตุ, ผล ตนเอง ประมาณตน รู7กาลเทศะ รู7จักการเข7าอยู#ร#วมกัน และเป�น
ผู7รู7จักบุคคล จะทําให7เกิดการทํางานที่ดี มีประสิทธิภาพ รู7จักหน7าที่ ช#วยเหลือ ไม#เกิดการอิจฉาริษยา 
อาฆาตแค7นกัน ส#งเสริมการทํางานให7พัฒนา มีประสิทธิภาพเกิดผลลัพธ)ที่ดีเหมาะสมกับองค)กรและ
ผู7ใช7บริการของการประปานครหลวง๓๖๑ มุ#งเน7นให7คนเป�นคนดี เหมาะสมกับคนที่มีภาวะผู7นําท่ีต7องมี
เหตุมีผล รู7จักตนเองและผู7อ่ืนตลอดจนนําไปใช7ในการบริหารกับผู7ใต7บังคับบัญชาได7ดี๓๖๒ รู7จักเหตุ รู7จัก
ผล รู7จักตน รู7จักประมาณ รู7จักกาล รู7จักชุมชน และรู7จักบุคคล เป�นหลักใช7ในการกําหนดทิศทาง
องค)กร๓๖๓ ใช7หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารก็จะทําให7 กปน. ได7คนดีมีคุณธรรมและมีคุณภาพใน
การทํางาน๓๖๔ 
 การนําหลักธรรมต#าง ๆ ที่มีความเก่ียวข7องและก#อให7เกิดประโยชน)มาปรับประยุกต)ใช7กับ
การบริหารจัดการของการประปานครหลวงในทุกระดับและทุกภาคส#วนเพื่อส#งเสริมค#านิยมในการ
บริหารจัดการที่ส#งเสริมคุณค#าและการเติบโตก7าวหน7าของการประปานครหลวงไปในทางท่ีถูกต7องและ
ยั่งยืน๓๖๕  

ตารางที่ ๔.๔  แสดงความถ่ี และจํานวนผู1ตอบประเด็นการบริหารตามหลักพุทธธรรมเพื่อส'งเสริม             
  ค'านิยมของการประปานครหลวง 

ลําดับ ประเด็น/ตัวบ�งชี ้
ปริมาณ 

ความถี่  ร อยละ 
๑ หลักพรหมวิหาร ๔ : เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ๑๖ ๓๖.๓๖ 

๒ หลักสังคหวัตถุ ๔ : ทาน ปnยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ๑๖ ๓๖.๓๖ 

๓ หลักสัปปริุสธรรม ๗ : รู7เหตุ รู7ผล รู7ตน รู7ประมาณ รู7กาล 
รู7ชุมชน รู7บุคคล 

๑๒ ๒๗.๒๘ 

 รวมทั้งหมด ๔๔ ๑๐๐ 

 

                         

 ๓๖๐สัมภาษณ, นางสาวอําไพ พันธุ,อายุวัฒนะ, ผู1จัดการสํานักงานประปาสาขา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๖๑สัมภาษณ, นางสาวนิภา จรุงภาค, ผู1มีส'วนได1ส'วนเสีย สังกัดพ้ืนท่ีบริการสาขาตากสิน, ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๓๖๒สัมภาษณ, นายศุภมิตร วีระกุล, ผู1อํานวยการกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๖๓สัมภาษณ, พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝLายวิชาการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๖๔สัมภาษณ, ว'าท่ีพันตรีพินิจ ธีระชาติ, ผู1เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๙, ๑๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 

๓๖๕สัมภาษณ, นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย,, ผู1ช'วยผู1ว'าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



 ๑๕๑ 

 ผู7วิจัยสรุปได7ว#า หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของ
การประปานครหลวง จากผู7ให7ข7อมูลสําคัญประกอบด7วยหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ได7แก# เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ได7แก# ทาน ปnยวาจา อัตจริยา สมานัตตตา และหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ได7แก#  ธั มมัญ�ุตา  (รู7 เหตุ )  อัต ถัญ�ุตา  (รู7 ผล )  อัตตัญ�ุตา ( รู7ตน)  มัตตัญ�ุตา 
(รู7ประมาณ) กาลัญ�ุตา (รู7กาล) ปริสัญ�ุตา (รู7ชุมชน) ปุคคลัญ�ุตา (รู7บุคคล)  
 การนําหลักพุทธธรรมประยุกต)ใช7ในการบริหารจัดการ จะทําให7มีสติ เพราะสติเป�น
จุดเริ่มต7นแห#งป3ญญา การบริหารจัดการด7วยป3ญญา รู7จักใช7ป3ญญาในการแก7ไขป3ญหาเม่ือเกิดป3ญหา
สามารถไตร#ตรอง ตรวจสอบเหตุผลที่เป�นจริงได7 สามารถทําหน7าที่ของตนเองได7อย#างถูกต7อง มีความ
พยายามในสิ่งที่ต7องรับผิดชอบ ทําให7เกิดคุณประโยชน)จนส#งผลให7ประสบความสําเร็จในหน7าที่การ
งาน การบ#มเพาะจิตใจผู7บริหารให7เป�นผู7นําท่ีเพรียบพร7อมด7วยคุณธรรมจะทําให7การประปานครหลวง
สามารถส#งเสริมค#านิยมในการบริหารจัดการ หลักธรรมดังกล#าวได7แก# หลักพรหมวิหาร ๔ 
ประกอบด7วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เกิดการเรียนรู7ซ่ึงกันและกัน ลดป3ญหาข7อขัดแย7งใน
การทํางานร#วมกัน สร7างการร#วมแรงร#วมใจในการนําพาองค)กรให7เจริญก7าวหน7า ภายนอกองค)กรใช7ใน
การบริหารจัดการความสัมพันธ)กับลูกค7า การบริหารจัดการโดยใช7หลักพรหมวิหาร ๔ ใช7สําหรับการ
ปกครองของผู7บริหารในภาคจิตใจ ผู7บริหารซ่ึงต7องดูแลทุกข)และสุขของบุคลากรในองค)กร เพื่อให7
บุคลากรในองค)กรมีชีวิตในการทํางานที่ดี มีความสุข ก็ส#งผลดีต#อทั้งภายในองค)กร และผู7มีส#วนได7ส#วน
เสีย การรู7หลักการใช7หลักสังคหวัตถุ ๔ ในภาคปฏิบัติ ประกอบด7วยโอบอ7อมอารี วจีไพเราะ 
สงเคราะห)ชุมชน วางตนพอดี หลักธรรมแห#งการบริการ ยึดเหนี่ยวจิตใจคน มีมนุษยสัมพันธ)โดยอาศัย
หลักรู7จักเหตุ รู7จักผล รู7จักตน รู7จักประมาณ รู7จักกาล รู7จักชุมชน และรู7จักบุคคล เป�นหลักใช7ในการ
กําหนดทิศทางองค)กร 

 ๔.๒.๒ ผลของข-อมูลจากแบบสอบถาม 
 กลุ#มตัวอย#างผู7ตอบแบบสอบถามจํานวน ๓๖๗ คน แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต#อ
การนําหลักธรรมมาบูรณาการในการบริหารจัดการตามหลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ และ
หลักสัปปุริสธรรม ๗ การวิเคราะห)แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต#อกระบวนการบริหารจัดการตาม
หลักพุทธธรรม โดยหาค#าเฉลี่ย (Χ ) และส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังต#อไปนี้ 

ตารางที่ ๔.๕  แสดงค#าเฉลี่ยและค#าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต#อ 
                  กระบวนการบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรม  

(n=๓๖๗) 
ข-อที่ คําถาม Χ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
 การบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรม    

 หลักพรหมวิหาร ๔    
๒๖ ความปรารถนาต#อผู7 ร# วมงานด7 วยการ ให7

คําแนะนํา สั่งสอน หรือ อบรมท้ังในเรื่องที่
เก่ียวข7องกับการทํางานและความประพฤติที่
เหมาะสมและดีงาม (เมตตา) 

 
๓.๕๒ 

 
๐.๔๙ 

 
มาก 



 ๑๕๒ 

ตารางที่ ๔.๕  แสดงค#าเฉลี่ยและค#าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต#อ 
                  กระบวนการบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรม (ต#อ) 

(n=๓๖๗) 
ข-อที่ คําถาม Χ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
๒๗ การให7ความช#วยเหลือ แบ#งป3น นํ้าใจ หรือ 

สงเคราะห) ท้ังทางด7านวัตถุ กําลังกายและ
กําลั งใจ  รวมถึง การจัดสรรสวัสดิการให7
เหมาะสม (กรุณา) 

 
๓.๗๓ 

 
๐.๔๘ 

 
มาก 

๒๘ การมีความสุขหรือมีความยินดีเม่ือผู7อ่ืนได7ดี มี
ความสุขความเจริญก7าวหน7ายิ่งๆ ข้ึน (มุทิตา) 

๔.๑๔ ๐.๔๗ มาก 

๒๙ การรู7จักวางเฉยการวางใจเป�นกลางในงาน 
(อุเบกขา) 

๓.๗๘ ๐.๕๙ มาก 

 หลักสังคหวัตถุ ๔    
๓๐ การเอ้ือเฟuvอแบ#งป3นเพื่อประโยชน)แก#บุคคลอ่ืน 

(ทาน) 
๓.๕๙ ๐.๔๒ มาก 

๓๑ กา รพู ดจา ท่ี เป� นประ โยชน) เหมาะสม กับ
กาลเทศะดัวยไมตรีและความปรารถนาดีต#อกัน 
(ปnยวาจา) 

๓.๕๒ ๐.๔๙ มาก 

๓๒ การประพฤติสิ่งที่เป�นประโยชน)ต#อผู7อ่ืน มีการ
ช#วยเหลือกันด7วยกําลั งงาน (กาย)  กําลั ง
ความคิด และกําลังทรัพย) (อัตถจริยา) 

๔.๑๑ ๐.๕๖ มาก 

๓๓ การเป�นคนผู7มีความเสมอต7นเสมอปลายการทํา
ตนให7คงเส7นคงวา มีความม่ันคงในอารมณ) 
(Maturity) หรือการมีการบริหารอารมณ)ที่ดี 
(สมานัตตตา) 

 
๓.๕๙ 

 
๐.๔๒ 

 
มาก 

 หลักสัปปริุสธรรม ๗    
๓๔ การเข7าใจในกฎระเบียบข7อบังคับขององค)กร 

(ธัมมัญ�ุตา) 
๓.๕๖ ๐.๔๗ มาก 

๓๕ การใช7ความรอบคอบในการพิจารณางาน 
วิเคราะห)ผลกระทบด7านต#าง ๆ (อัตถัญ�ุตา) 

๔.๑๔ ๐.๓๗ มาก 

๓๖ การรู7หน7าที่ของตนเองและภาระหน7าที่ของ
องค)กร (อัตตัญ�ุตา) 

๔.๑๑ ๐.๕๖ มาก 

๓๗ การรู7จักองค)กรเป�นอย#างดี ทราบจุดด7อยจุดแข็ง 
และขีดความสามารถ เพื่อเป�นแนวทางปรับปรุง
ให7ทันต#อเหตุการณ)ที่มีผลกระทบ (มัตตัญ�ุตา) 

๔.๑๔ ๐.๓๗ มาก 

 



 ๑๕๓ 

ตารางที่ ๔.๕  แสดงค#าเฉลี่ยและค#าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต#อ 
                  กระบวนการบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรม (ต#อ) 

(n=๓๖๗) 
ข-อที่ คําถาม Χ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
๓๘ กา ร รู7 จั กบ ริหา ร เ วล า ไ ด7 อย# า ง เหมาะสม 

(กาลัญ�ุตา) 
๓.๗๘ ๐.๕๙ มาก 

๓๙ การปฏิสัมพันธ) กับองค)กรต#าง ๆ ท้ังที่ เป�น
พันธมิตรและคู#แข#ง ด7วยความสร7างสรรค) เข7าใจ 
เข7าถึงและพัฒนา (ปริสัญ�ุตา) 

๓.๖๘ ๐.๔๖ มาก 

๔๐ การมอบหมายงานเหมาะสมตามตําแหน#ง
หน7าท่ี รู7ในความสามารถของบุคคล  
(ปุคคลัญ�ุตา) 

๓.๕๙ ๐.๔๒ มาก 

 ภาพรวม ๓.๘๕ ๐.๔๖ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๕ แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต#อกระบวนการบริหารจัดการและการ
นําหลักธรรมมาบูรณาการในการบริหารจัดการจํานวน ๓๖๗ ชุดพบว#าระดับความคิดเห็นต#อ
กระบวนการบริหารจัดการและการนําหลักธรรมมาบูรณาการในการบริหารจัดการส#วนใหญ#มีค#าเฉลี่ย
เท#ากับ ๓.๘๕ ส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท#ากับ ๐.๔๖ อยู#ในระดับมากทุกด7าน 

 ดังน้ันจากข7อมูลการสัมภาษณ)เชิงลึกและสนับสนุนด7วยการตอบแบบสอบถามระดับความ
คิดเห็นของผู7บริหารในระดับต#าง ๆ สรุปได7ว#าหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อ
ส#งเสริมค#านิยมของการประปานครหลวง กรอบการบริหารจัดการใน ๗ ด7านได7แก# ๑) การบริหารคน 
(Man) ๒) การบริหารเงิน (Money) ๓) การบริหารการบริการประชาชน (Market) ๔) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) ๕) การบริหารข7อมูลข#าวสาร (Message) ๖) การบริหารเวลา (Minute) ๗) การ
บริหารการวัดผล (Measurement) ซ่ึงกระบวนการบริหารการจัดการดังกล#าวในทางหลักพุทธธรรมมี
ความสอดคล7องกับหลักการบริหารตน บริหารคนและบริหารงาน ในด7านการบริหารจัดการและ
ส#งเสริมค#านิยม มุ#งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม มุ#งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม มุ#งม่ันบริการ
สังคมตามหลักพุทธธรรม เป�นแนวทางให7ผู7ปฏิบัติทํางานให7ดีที่สุดเพื่อเปqาหมายขององค)กร ปฏิบัติงาน
ให7สัมพันธ)กับทิศทางที่กําหนดไว7 โดยที่ผลการปฏิบัติงานและค#านิยมจะมีความสอดคล7องท่ีเชื่อมโยง
ถึงกัน ในการดําเนินการเพื่อให7เกิดประโยชน)อย#างสูงสุด มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล โดยการใช7
หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักสัปปุริสธรรม ๗ คือรู7การใช7หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
ธํารงไว7ซ่ึงคุณธรรมภาคจิตใจของผู7บริหาร รู7หลักของการใช7หลักสังคหวัตถุ ๔ ในภาคปฏิบัติโดยผ#าน
กระบวนการการบูรณาการตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อกําหนดทิศทางองค)กร ตามหลักธัมมัญ�ุตา 
การรู7เหตุ มีความเข7าใจในกฎระเบียบ ข7อบังคับขององค)กรอย#างดี อัตถัญ�ุตา รู7ผล ใช7ความรอบรอบ
ในการพิจารณางานและวิเคราะห)ผลกระทบด7านต#าง ๆ อัตตัญ�ุตา รู7ตน รู7ภาระหน7าที่ขององค)กร 
มัตตัญ�ุตา รู7ประมาณ ทราบขีดความสามารถขององค)กรและมีแนวทางปรับปรุงให7ทันต#อเหตุการณ)ท่ี
มีผลกระทบ กาลัญ�ุตา รู7กาล มีการบริหารเวลาที่เหมาะสม ปริสัญ�ุตา รู7ชุมชน การประสานงานกับ



 ๑๕๔ 

ชุมชน หรือกลุ#มบุคคลท่ีมีผลต#อองค)กร ท้ังที่เป�นพันธมิตรและคู#แข#ง ด7วยความสร7างสรรค) เข7าใจ 
เข7า ถึง มีปฏิสัมพันธ) ท่ีดี และปุคคลัญ�ุตา รู7 บุคคล รู7ความแตกต#างของบุคคลโดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดจนรู7ในความสามารถของบุคคล มีการมอบหมายงานเหมาะสมตาม
ตําแหน#งหน7าที่ การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให7มีความรู7ความสามารถ มีความสามัคคี สร7าง
ความเป�นธรรม เสมอภาค มีความจริงใจต#อกัน 
 หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารจัดการมุ#งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมของการ
ประปานครหลวง สรุปได1ดังนี้ 
 ๑. เมตตา ต#อประชาชน ชุมชนและสังคม มุ#งปรารถนาดีท่ีจะให7ประชาชนมีน้ําสะอาด 
พอเพียงแก#การดํารงชีวิตในทุกพื้นที่ท่ีการประปานครหลวงรับผิดชอบ แม7ว#าพื้นที่จะห#างไกล มีบ7าน
เพียงไม#ก่ีหลังก็ต7องคิดหาทางช#วยเหลือประชาชนเพื่อให7เข7าถึงบริการนํ้าประปาให7ได7 ผ#านโครงการ
ขยายเขตให7บริการน้ําประปาทั่วถึงครบ ๑๐๐% โครงการลดหย#อนค#านํ้าประปาแก#ผู7มีรายได7น7อย 
โครงการลดค#าน้ําประปาแก#ชาวไร#ชาวสวนท่ีได7รับผลกระทบจากน้ําเค็ม  
 เมตตา ต#อพนักงาน มุ#งปรารถนาดีให7พนักงานทํางานเพื่อประชาชนอย#างมีความสุข มี
เงินเดือนเพื่อดํารงชีวิต มีสวัสดิการท่ีดีและทําให7เกิดความสุขต#อการทํางานในระยะยาว 
 ๒. กรุณา ต#อประชาชน ผู7ใช7น้ํา ให7พ7นจากการใช7น้ําท่ีไม#สะอาด ให7พ7นจากการแบก
รับภาระนํ้าประปาท7องถ่ิน หรือซ้ือนํ้าท่ีมีราคาแพงกว#าน้ําประปามาใช7อุปโภคบริโภค 
 กรุณา ต#อพนักงาน ให7ความกรุณาให7โอกาสในการรับเข7าทํางาน ให7โอกาสการพัฒนา
ตนเองและการเติบโตในสายวิชาชีพ 
 กรุณา ต#อชุมชนและสังคมในพื้นที่อ่ืน ๆ ให7พ7นจากความไม#รู7 ไม#ทราบ ในเร่ืองการบริหาร
และจัดการงานประปา ผ#านโครงการให7ความรู7ตามโรงเรียนต#าง ๆ โครงการวิชาชีพช#างประปาเพื่อ
ประชาชน โครงการประปาสัญจร เป�นต7น 
 ๓. มุทิตา มีความยินดีที่เห็นประชาชนมีน้ํากินน้ําใช7ที่สะอาด มีความยินดีที่หน#วยงาน และ
ภาคส#วนอ่ืน ๆ มีส#วนช#วยเหลือให7ประชาชนพ7นจากทุกข)ด7านน้ําอุปโภคและบริโภค เช#น การประปา
ส#วนภูมิภาค กรมชลประทาน เป�นต7น 
 ๔. อุเบกขา มีความม่ันคงต#อความยุติธรรม และความถูกต7องท้ังปวง ตั้งม่ันบนพื้นฐานของ 
กฎ ระเบียบ ทั้งการบริหารงานภายใน เช#น ระเบียบด7านวินัย ระเบียบด7านการจัดซ้ือจัดจ7าง 
ดําเนินการถูก ผิด ตามระเบียบและข7อบังคับโดยไม#มีความสงสัยและลังเล ม่ันคงต#อการทํางานใน
ภารกิจเพื่อประชาชนเป�นท่ีตั้ง แม7มีเสียงกระทบ ร7องเรียน และต#อว#าการประปานครหลวงโดยเฉพาะ
อย#างยิ่ง ผู7บริหารต7องรับฟ3ง ไตร#ตรอง และพิจารณาแก7ไขเป�นลําดับ เช#น ป3ญหาท#อแตก ท#อร่ัว นํ้าไม#
ไหล น้ําไหลอ#อน มีการร7องเรียนผ#าน ๑๑๒๕ หรือศูนย)ดํารงธรรม เป�นต7น 
 หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารจัดการมุ#งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรมของการ
ประปานครหลวง สรุปรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ทาน การประปานครหลวง และผู7บริหารต7องตั้งม่ันอยู#ในฐานะการเป�นผู7ให7เป�นสําคัญ 
ให7ทานด7านน้ําประปา แจกจ#ายน้ําในภาวะคับขัน ฉุกเฉิน น้ําท#วม ไฟไหม7 หรือบรรเทาความทุกข)ยาก
ของประชาชนที่ขาดแคลนนํ้ากิน นํ้าใช7 ให7ทานบริจาคทรัพย) ตามกําลังศรัทธาของพนักงานทุกคน 



 ๑๕๕ 

ร#วมทําบุญ ช#วยเหลือพนักงานภายในองค)กรท่ีเดือดร7อน สภาวการณ)ภัยพิบัติต#าง ๆ การทําบุญ
ทอดกฐิน ทอดผ7าป�า ช#วยเหลืองานสังคมสงเคราะห) ตามกาลและโอกาสอันควรเป�นประจํา 
 ๒. ปnยวาจา การติดต#อประสานงานกับลูกค7า ประชาชนผู7ใช7น้ํา ต7องสื่อสารด7วยวาจาท่ี
ไพเราะ เป�นมิตรและท่ีสําคัญคือ มีความจริงใจในการให7บริการ สื่อสารกับประชาชนในการแก7ป3ญหา
ต#าง ๆ เพื่อให7เกิดความเข7าใจไปในทิศทางเดียวกันและเป�นการพูดประสานประโยชน)อย#างแท7จริง 
 ๓. อัตถจริยา ในฐานะองค)กรการประปานครหลวงเป�นผู7ให7บริการด7านนํ้า ก็ต7องสร7าง
ประโยชน)ต#อสังคมด7านน้ํา ตามความรู7ความชํานาญท่ีมี ช#วยเหลือสังคมด7านการให7ความรู7แก#
ประชาชน ชุมชน โรงเรียน และท7องถ่ินต#าง ๆ เก่ียวข7องกับงานประปา เช#น โครงการ ๑ สาขา  
๑ โรงเรียน โครงการสอนน7องรักษ)น้ํา เป�นต7น 
 ๔. สมานัตตตา ผู7บริหารต7องอยู#เคียงข7างป3ญหาของผู7ปฏิบัติงานและผู7ใต7บังคับบัญชาเป�น
สําคัญ ให7ความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับชั้น ตั้งแต#ผู7บริหารระดับสูง จนถึงลูกจ7าง ให7ความสําคัญกับ
ผู7มีส#วนได7ส#วนเสีย เพื่อให7เกิดปฏิสัมพันธ)ที่ดีระหว#างองค)กร และผู7เก่ียวข7อง 
 หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารจัดการมุ#งม่ันพัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคมตาม
หลักพุทธธรรมของการประปานครหลวง สรุปดังน้ี 
 ๑. ธัมมัญ�ุตา รู7จักเหตุ รู7เหตุคุณภาพน้ํา เปลี่ยนแปลงตามภูมิอากาศ นํามาวางแผนการ
ผลิต รู7เหตุนํ้าสูญเสียที่เกิดข้ึน นํามาวางแผนเพื่อลดปริมาณนํ้าสูญเสียที่หายไป รู7เหตุแรงดันน้ําที่ลด
น7อยลง นํามาวางแผนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก#ลูกค7า รู7เหตุช#องว#าง หรือ GAP ศักยภาพบุคลากร 
นํามาวางแผนเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคคล 
 ๒. อัตถัญ�ุตา รู7จักผล รู7ผลของการแก7ป3ญหาด7วยวิธีการหนึ่งการใดแล7ว นํามา
ประมวลผลเพื่อแก7ไขป3ญหาให7สมบูรณ)ยิ่งข้ึน รู7ผลของการบริหารจัดการคนในรูปแบบท่ีผ#านมา นํามา
ประเมินเพื่อพัฒนาให7ดียิ่งข้ึน รู7ผลศักยภาพของการให7บริการนํ้าในป3จจุบัน เพื่อวางแผนต#ออนาคต 
 ๓. อัตตัญ�ุตา รู7จักตน รู7จักจุดอ#อน จุดแข็งของตนเอง และขององค)กร การประปานคร
หลวงมีระบบตรวจสอบและประเมินตนเอง และสะท7อนผลจากผู7บังคับบัญชา เพื่อนร#วมงาน ทําให7แต#
ละคนสามารถรับทราบผลการประเมินตนเองได7ระดับหนึ่ง 
 ๔. มัตตัญ�ุตา รู7จักประมาณ ประมาณตนเอง ท้ังในการพัฒนาองค)กรและพัฒนาตนเอง 
อยู#อย#างพอเพียง ตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ7าอยู#หัว รัชกาลท่ี ๙ 
 ๕. กาลัญ�ุตา รู7จักกาล รู7การแบ#งเวลาในการใช7ชีวิตส#วนตัว และงานเพื่อส#วนรวม รู7จัก
บริหารและจัดการเวลาที่เหมาะสมในการบริหารแรงดันนํ้าเพื่อประโยชน)สูงสุด 
 ๖. ปริสัญ�ุตา รู7จักชุมชน รู7จักองค)กรของตนเอง องค)ประกอบ บุคลากรและความ
เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน รู7จัก Stakeholder หรือผู7มีส#วนได7ส#วนเสียที่เก่ียวข7องและสามารถประสาน
ประโยชน)ซึ่งกันและกันได7 
 ๗. ปุคคลัญ�ุตา รู7จักบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม คบหาสมาคมกับ
องค)กรท่ีตั้งม่ันอยู#บนผลประโยชน)ของประชาชนเป�นสําคัญ มีบุคคล และองค)กรผ#านเข7ามาในชีวิตการ
ทํางานท่ีมากมาย ต7องรู7จักคัดกรองและรักษาระยะในการคบหาสมาคม รู7จักว#าควรประสานประโยชน)
ระหว#างบุคคลหรือองค)กรต#าง ๆ เหล#านี้อย#างไร ดังแผนภาพที่ ๔.๒ 
 



 ๑๕๖ 

การบริหารคน  การบริหารเงนิ  
การบริหารการบริการประชาชน  

การบริหารคุณธรรม 
การบริหารข-อมูลข"าวสาร 

การบริหารเวลา การบริหารการวัดผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส'งเสริมค'านิยม 

                             ของการประปานครหลวง  
 
๔.๓ ผลการศึกษาการส"งเสริมค"านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดย
การนําหลักพุทธธรรมเข-ามาบูรณาการ 

 ผู7วิจัยได7ผสานผลการวิเคราะห)ข7อมูลทั้ง ๒ แหล#ง เกิดเป�นร#างการส#งเสริมค#านิยมการ
บริหารจัดการของการประปานครหลวง และนําไปรับรองยืนยันแนวทางในเวทีการสนทนากลุ#มเฉพาะ 
ตกผลึกออกมาเป�นการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการ
ประปานครหลวง ดังนี้ 
 ด7านการบริหารจัดการ ประกอบด7วยข7อคําถาม ๓ ข7อ ดังน้ี ข7อที่ ๑ การบริหารจัดการ
ของการประปานครหลวง ในอดีตถึงป3จจุบันมีความเป�นมาอย#างไร ข7อที่ ๒ ป3ญหาและอุปสรรคในการ
บริหารจัดการของการประปานครหลวง ต้ังแต#อดีตถึงป3จจุบัน มีอะไรบ7าง ข7อที่ ๓ ท#านคิดว#าการ
ส#งเสริมค#านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงในเชิงบูรณาการหลักธรรม ควรให7
ความสําคัญในด7านใดมากที่สุด เพราะเหตุใด ด7านการบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรม ประกอบด7วย
ข7อคําถามจํานวน ๓ ข7อ ดังนี้ ข7อท่ี ๑ ท#านคิดว#าการบริหารจัดการโดยใช7หลักพรหมวิหาร ๔ ควรจะ
ใช7อย#างไร เพราะเหตุใดจึงต7องใช7หลักธรรมน้ีในการบริหารจัดการการประปานครหลวง ข7อท่ี ๒ ท#าน



 ๑๕๗ 

คิดว#าการส#งเสริมค#านิยมการบริหารจัดการโดยใช7หลักสังคหวัตถุ ๔ ควรจะใช7อย#างไร เพราะเหตุใดจึง
ต7องใช7หลักธรรมนี้ในการบริหารจัดการการประปานครหลวง ข7อที่ ๓ ท#านคิดว#าการส#งเสริมค#านิยม
การบริหารจัดการโดยใช7หลักสัปปุริสธรรม ๗ ควรจะใช7อย#างไร เพราะเหตุใดจึงต7องใช7หลักธรรมนี้ใน
การบริหารจัดการการประปานครหลวง ด7านการส#งเสริมค#านิยม ประกอบด7วยข7อคําถามจํานวน  
๒ ข7อดังน้ี ข7อที่ ๑ ในความคิดเห็นของท#าน ค#านิยมการบริหารจัดการ หมายถึงอะไรและนับแต#อดีต
จนถึงป3จจุบันการประปานครหลวงมีค#านิยมการบริหารจัดการ คืออะไร ข7อที่ ๒ ในป3จจุบันจนถึง
อนาคต ท#านคิดว#าค#านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวง คืออะไร และด7านข7อคิดเห็น
และข7อเสนอแนะจากผู7ร#วมสนทนากลุ#ม จากการร#วมสนทนากลุ#มได7ข7อมูลดังน้ี 
 การประปานครหลวงก#อกําเนิดในรัชการท่ี ๕ และรัชกาลท่ี ๖ ในยุคนั้นพระพุทธเจ7าหลวง
ได7เสด็จต#างประเทศและได7เห็นความเจริญก7าวหน7า ประกอบกับเมืองหลวงมีโรคภัยไข7เจ็บในเรื่องของ
อหิวาตกโรค และความไม#สะอาดทางด7านสาธารณสุข ยุคก#อกําเนิดเร่ิมต7นชาวบ7านยังใช7นํ้าจากแม#น้ํา 
น้ําคลอง ประมาณ ๑๐๐ ป\ก#อน เดิมรับนํ้าจากแม#นํ้าเจ7าพระยาเป�นหลัก ใช7คลองสามเสน ให7บริการ
ไม#มากเฉพาะในเมืองหลวง เกิดจากความต7องการที่จะแก7ไขป3ญหาเร่ืองโรคภัยไข7เจ็บ และให7บริการน้ํา
ที่สะอาดผ#านระบบท#อ การประปานครหลวง ก#อตั้งตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 
๒๕๑๐ ช#วยให7รวบรวบกิจการประปาพื้นท่ีเมืองหลวงกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ยังเป�นการ
ประปาท่ีบริหารจัดการแบบขาดทรัพยากรในทุกด7านท้ังเงินและน้ํา เพราะเป�น Infrastructure หลัก 
คุณภาพน้ําก็ยังไม#ดีเท#าที่ควร ดําเนินงานภายใต7การส#งน้ําสะอาดผ#านท#อแต#คุณภาพนํ้าก็ดีกว#าการใช7
น้ําจากแม#นํ้าลําคลองโดยตรง และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตอย#างต#อเนื่อง เป�นวิสัยทัศน)
ของในหลวงที่มีเมตตาแก#ประชาชน น้ําประปาคุณภาพดีราคาถูก โดยพื้นฐานถ7าวัตถุดิบดี ผ#านการ
ปนเปuvอนน7อย คุณภาพนํ้าก็ดี การบริหารจัดการต7องใช7หลักธรรมเป�นพื้นฐานด7วย ในยุคป3จจุบันยุค
โซเชียลเป�นปรากฏการณ)ใหม#ที่รวดเร็ว “กรรมใดใครก#อ กรรมนั้นตามทัน” เทคโนโลยีกล7องหน7ารถ
จะฟqองการกระทําของคนผิด การประปานครหลวงพัฒนาในทุกด7านทั้งในด7านการบริการ และการ
ผลิตนํ้าประปาดื่มได7 โดยกระทรวงสาธารณสุขร#วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการกระบวนการเร่ือง
น้ําประปาดื่มได7 และวิธีการด่ืมน้ําจากก�อกต7องรู7วิธีการดื่ม ใส#ใจในการรักษาและทําความสะอาดก�อก 
ระบบท#อ ธรรมชาติของน้ําสะอาดต7องใส เราให7ความเป�นธรรม ต7องสอนให7เข7าใจ ป3จจุบันเราทํา 
Water Salfty Plan คือแผนนํ้าประปาปลอดภัย การให7ความรู7และส#งต#อความจริงให7แก#ผู7ใช7บริการ
เป�นสิ่งที่ดีท่ีสุด ต7องพูดความจริง๓๖๖ 
 ในด7านการบริหารจัดการของการประปานครหลวงในแต#ละด7าน ๖ ด7านมีการสอดแทรก
หลักธรรมไว7ด7วย แต#ความชัดเจนในการสื่อสารให7พนักงานได7เข7าใจในมุมของหลักธรรม ในรูปแบบ
ตามหลักธรรม ยังไม#มีการสื่อสารท่ีชัดเจน เป�นโอกาสที่ดีที่ผู7ศึกษาจะได7นําเสนอยุทธศาสตร)การ
บริหารการประปานครหลวงในมุมของรูปแบบหลักธรรม เพื่อนําพาองค)กรไปสู#ความม่ันคง ยั่งยืน๓๖๗ 
 การบริหารจัดการใช7หลักความรู7ความสามารถ สร7างคนให7มีความรู7ความสามารถ พัฒนา
บุคลากรเป�นลําดับ การบริหารองค)กรต7องมีความรักความผูกพันองค)กรสร7างความรักความผูกพัน
องค)กร ทํางานด7วยความสุจริตเพื่อประโยชน)จะเกิดข้ึนแก#องค)กร สร7างองค)กรไปสู#ความโปร#งใส 
                         

 ๓๖๖สนทนากลุ'มเฉพาะ นายชัยวัฒน, วรพิบูลย,พงศ,, ผู1ช'วยผู1ว'าการ (บริการ ๕), ๒๒พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
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 ๑๕๘ 

ปราศจากคอร)รัปชั่นในการปฏิบัติงาน การใช7หลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ 
ในการบริหารจัดการ เสริมคุณธรรมจริยธรรม สร7างหลักสูตรการอบรมให7เกิดจิตสํานึก คนส#วนใหญ#
ละเลย ต7องสร7างคนให7มีจิตสํานึก โดยการใช7คุณธรรมนําชีวิต ป3จจุบันปฏิบัติงานโดยควบคุมการสั่ง
การท่ีศูนย)บัญชาการได7 เทคโนโลยีก7าวหน7า แต#เราต7องมาสร7างคนให7เกิดการนําคุณธรรมนําชีวิตให7ได7 
คนรุ#นต#อไปต7องนํามาปฏิบัติ ความเป�นธรรมในสังคม สร7างทีมงานที่เป�นผู7นํามิใช#สร7างผู7ตาม เรามีแต#
ให7เป�นผู7ให7 เราต7องเป�นแบบอย#างท่ีดี สั่งการในส่ิงใดต7องรับผิดชอบ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย#าง
รวดเร็ว การบริหารจัดการท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเป�นพื้นฐานในจิตใจของผู7บริหาร และผู7ปฏิบัติใช7
คุณธรรมนําชีวิตด7วยแล7ว ย#อมนําองค)กรไปสู#ความสําเร็จ เกิดความม่ันคงและยั่งยืนได7๓๖๘ 
 การประปานครหลวงเข7าถึงชุมชน ได7ไปติดตั้งตู7น้ําดื่มหยอดเหรียญ ให7บริการแก#
ประชาชนในชุมชนในราคาลิตรละบาท มีการบริการดูแลทําความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพน้ํา วัดค#า
คลอรีน ตรวจสอบสิ่งเจือปน การติดต#อรวดเร็ว การให7บริการเร็วข้ึน สะดวกข้ึน และไปให7ข7อมูลใน
เรื่องน้ําประปาแก#ประชาชนในชุมชนตามช#วงระยะเวลาโดยการจัดกิจกรรมร#วมกัน พนักงานท่ี
ให7บริการมีจิตใจในการบริการที่ดี มีความเอ้ือเฟuvอ ปรารถนาดีต#อผู7ใช7น้ํา ให7ข7อมูลท่ีดีเป�นประโยชน)  
มีจิตอาสาท่ีจะร#วมด7วยช#วยกันกับผู7ใช7น้ําภายในชุมชนตลอดหากชุมชนได7ร7องขอไป๓๖๙ 
 ในป3จจุบันมีการบริการท่ีดี สะดวกสบายเข7าถึงได7ง#ายข้ึน มีไลน)ในการประสานงาน
ติดต#อกันโดยตลอด ชุมชนเป�นกลุ#มผู7ใช7น้ําที่อยู#ปลายเส7นท#อการจ#ายน้ําคุณภาพน้ําไม#ค#อยดี น้ํามีสีขุ#น
มีตะกอน ขอให7ทางหน#วยงานดําเนินการปรับปรุงและแก7ไขป3ญหาในส#วนน้ี ได7รับการประสานงานที่ดี
มาก ให7ความรู7ความเข7าใจและคอยปรับปรุงแก7ไขให7 เป�นห#วงเป�นใย มีการสอบถามมาโดยตลอด 
บริการแบบมีเมตตาต#อประชาชนในชุมชน ความรู7ที่ทางหน#วยงานการประปานครหลวงก็จะนําไป
สื่อสารต#อให7แก#ทุกคนในชุมชนให7เกิดความเข7าใจ ทําให7เกิดการมีส#วนร#วมในการทํางานทุกภาคส#วน 
ยอมรับว#าการประปานครหลวงมีการบริการที่ดีและพัฒนาปรับปรุงให7ดียิ่ง ๆ ข้ึนไปโดยตลอด๓๗๐ 
 ผู7บริหารของการประปานครหลวงช#วยกันให7ข7อมูลเพื่อให7ประชาชนผู7ใช7บริการเกิดความ
เข7าใจที่ดีถือว#าเป�นการบริหารจัดการท่ีดีมีส#วนร#วมกันในทุกด7าน การบริหารของการประปานครหลวง
เป�นกิจการสาธารณประโยชน)และสําหรับในด7านหลักธรรมในการบริหารจัดการ จะขอแบ#งกลุ#มคนท่ี
เก่ียวข7องออกเป�น ๓ กลุ#มคือกลุ#มผู7นําผู7ปกครอง กลุ#มผู7ปฏิบัติการ กลุ#มประชาชน โดยกลุ#มผู7นํา
ผู7ปกครองให7นําหลักพรหมวิหาร ๔ มาเป�นหลักในการปฏิบัติและใช7ให7ครบทุกข7อซ่ึงประกอบด7วย 
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา กลุ#มผู7ปฏิบัติงานให7นําหลักสังคหวัตถุเก่ียวข7องกับผู7ปฏิบัติ มี ๔ ข7อ
ด7วยกัน ๑) ทาน การให7ทั้งนามธรรมและรูปธรรม สําคัญสูงสุดคือการให7อภัยทานที่เป�นทานอันสูงสุด 
ชาวบ7านเข7ามาขอรับบริการ เราให7บริการแบบเท#าเทียมกัน ๒) ปnยวาจา วจีไพเราะเพราะเรา
ดําเนินการให7ในเรื่องการบริการ ปฏิบัติควบคู#กับทาน ๓) อัตถจริยา เป�นการประพฤติมุ#งประโยชน)
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 ๑๕๙ 

ส#วนรวมเป�นหลักเข7าในเรื่องการบริการ Service Mind หวังให7ประชาชนประสบสุข ให7งานแก7ป3ญหา
และแก7ความทุกข)ของประชาชนได7 ๔) สมานัตตา ทําตนให7เสมอต7นเสมอปลาย ประพฤติปฏิบัติท่ี
เหมือนกัน งานของเราเป�นการทํางานให7ชาวบ7านเกิดความสุขจากการให7บริการ การประปานครหลวง
ไม#มีคู#แข#ง แต#เราเล็งเห็นประโยชน)ของชาวบ7าน เราได7มีการพัฒนาการให7บริการที่ดีอย#างต#อเนื่อง 
พัฒนาองค)กรอย#างไม#หยุดยั้ง เข7าในหลักการแผ#เมตตา หวังให7ชาวบ7าน กลุ#มประชาชนหรือผู7ใช7บริการ 
ที่ได7รับจากการบริการของการประปานครหลวง หากบุคลากรทุกระดับของการประปานครหลวงนํา
หลักพรหมวิหาร ๔ และหลักสังคหวัตถุ ๔ มาเป�นหลักในการดําเนินงานปฏิบัติงาน ในเรื่องของน้ํา 
การประปาเชื่อมโยงกับคําว#าเมตตาได7 “จิตเราเหมือนกับปลา ส#ายไปมาได7ตลอด ไม#อยู#นิ่ง เมตตา
เปรียบกับนํ้า จิตที่ปราศจากเมตตาก็เปรียบเหมือนกับปลาที่ปราศจากนํ้า” การบริการสามารถส#ง
ความสุขให7กับผู7อ่ืน ทําอย#างไรก็ได7ให7ประชาชนมีความสุข เป�นการดําเนินงานของการประปานคร
หลวงได7โดยตรง สามารถเติมหลักอิทธิบาท ๔ คุณธรรมที่นําไปสู#ความสําเร็จเพื่อนําสู#การปฏิบัติ 
PDCA เพื่อช#วยให7เกิดความสําเร็จต#อองค)กร๓๗๑ 
 ปรากฎการณ)ท่ีเกิดข้ึนได7ค7นพบข7อเท็จจริง เหตุผลเชิงประจักษ)ไม#ว#าจะเป�นฐานพุทธธรรม
สร7างความงอกงามในด7านจิตใจ เกิดคุณค#า การนําไปใช7ประโยชน)ในมิติของฐานความรู7 มองในมิติการ
ขับเคลื่อนฐานองค)ความรู7 มองในฐานพุทธธรรม การประปานครหลวง หน7าท่ีและภาระกิจหลักในด7าน
ให7คุณค#ากับทุกชีวิต ตามที่ “น้ําคือชีวิต” ในแง#มุมของจิตวิทยา หากน้ําประปาเกิดอะไรข้ึนประชาชน
จะมองในมุมลบ เป�นเร่ืองที่ธรรมชาติ มองในมุมมองของสื่อเป�นการแก7ไขป3ญหาเฉพาะด7านเท#านั้น 
แก7ไขป3ญหาเพียงระยะสั้น ค#านิยมจะเป�นองคาพยพท่ีเกิดข้ึน อาวุธทางป3ญญา มีการขับเคลื่อนมีการ
ทดลอง มองในมุมของนํ้าประปาเป�นสุขภาพ คุณภาพของคน คุณภาพการบริการ คุณภาพนํ้าประปา 
ทํางานด7วยใจบริสุทธิ์ มีจิตบริการ ให7นึกถึง สตีฟจอบส) หรือ บิลเกต เขาใช7หลักสมาธิ การปฏิบัติธรรม 
ใช7หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักการทําความดีอย#างสมบูรณ)แบบ การตระหนักรู7แก#ตัวเอง จิตสํานึก
โดยตรงต7องพัฒนาท่ีคนก#อน มองในมุมของธุรกิจการขับเคลื่อนองค)กรที่ต7องมีผลประโยชน) สามารถ
นําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการ การทํางานแบบขาดท่ีพึ่ง ขาดการตระหนักรู7 เราจะสูญเสียฐานองค)
ความรู7หลัก การขาดหลักธรรม ศรัทธาในตัวกระบวนการของวิทยาศาสตร) เช#นเดียวกับทางธรรม 
หลักป3จจยตา ตระหนักรู7 ทํางานด7วยใจบริสุทธิ์ จิตใจท่ีงอกงามไม#เห็นตัวตน เรามีฐานพุทธธรรมอยู#
แล7วในเมืองไทย หลักคนดีท่ีสมบูรณ)แบบ หลักพุทธธรรมท่ีนํามานําเสนอในงานวิจัยนี้เห็นชอบด7วย๓๗๒  
 ในการบริหารจัดการเป�นเรื่องของการสร7างสมดุลของทรัพยากรท่ีมีอยู#อย#างเท#าเทียมกัน 
อดีตมีทรัพยากรน7อยก็บริหารจัดการแบบน7อย ป3จจุบันมีทรัพยากรที่เพิ่มมากข้ึนก็มีการบริหารจัดการ
ที่เพิ่มมากข้ึน วิธีการบริหารจัดการก็ต7องเกิดการสมดุล เป�นประโยชน)ต#อประชาชน เกิดประโยชน)ต#อ
การประปานครหลวง มีการพิจารณาคัดเลือก การบริหารท้ังหลายของโลกป3จจุบัน ถูกขับเคลื่อนด7วย
กิเลส เป�นความปรารถนาสร7างชื่อเสียงเป�นการเพียรพยายามทําเพื่อตัวเอง ไม#ว#าจะเป�นรายได7 
ตําแหน#ง ช่ือเสียงองค)กร การทําแล7วเราเกิดความสบายใจ เป�นความต7องการเพื่อตัวเองท้ังน้ัน ในด7าน
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 ๑๖๐ 

ธรรมะเป�นการเสริมเข7ามา เร่ืองทางโลกด7านเดียวไม#ตอบโจทย)ในการสร7างองค)กรให7ยั่งยืน ต7องมีด7าน
ธรรมะเข7ามาช#วยสนับสนุนด7วย เช#น เร่ืองความสมํ่าเสมอ มีความต7องการเพิ่มมากข้ึน เช#น KPIs ของ
องค)กรความต7องการในการขายน้ํามีการเพิ่มมากข้ึนในทุก ๆ ป\ เป�นการสร7างความต7องการให7เพิ่มมาก
ข้ึน เป�นความต7องการที่มากข้ึน ต7องใช7ทรัพยากรท่ีมีอยู#อย#างจํากัดเพื่อตอบสนองความต7องการที่ไม#มี
ขีดจํากัด พระสงฆ)บวชก็เป�นเร่ืองความปรารถนาส#วนตัวต7องการให7ผู7อ่ืนพ7นทุกข) หากไม#ทําอาจทําให7
ตัวเองทุกข)มากกว#าก็ได7 การที่จะเสริมให7ผู7บริหาร พนักงานผู7ปฏิบัติงานเน7นในเร่ืองของจิตใจในการ
ให7บริการโดยนําหลักธรรมมาเป�นหลักปฏิบัติด7วยก็เป�นการเสริมอีกด7านที่มองว#าเป�นสิ่งที่ดี แต#ต7องมี
การส่ือสารให7เข7าใจ เราอาจจะปฏิบัติกันอยู#เพียงแต#ไม#เข7าใจหรือมีความรู7ในหลักธรรมอย#างแท7จริง  
จึงไม#ทราบว#าตรงกับข7อหลักธรรมในข7อใดบ7าง หากมีการกระตุ7นเตือน สร7างความรับรู7 ให7ความรู7ความ
เข7าใจที่ถูกต7องถูกทิศถูกทางก็เป�นสิ่งที่ดี ที่จะมีหลักธรรมมาเป�นศูนย)กลางจิตใจของทุกคน เพื่อนําพา
การบริหารจัดการสู#เปqาหมายเดียวกันอย#างเข7าใจในทางเดียวกัน ลดการขัดแย7งกันได7๓๗๓ 
 การบริหารจัดการของการประปานครหลวงมีการพัฒนามาอย#างต#อเนื่องตามยุคสมัย  
ในเรื่องของการสร7างค#านิยมยังมองภาพไม#ชัด การบริหารต7องเริ่มตั้งแต#การคัดเลือกคนเข7ามา
ปฏิบัติงานถ7าได7คนดี องค)กรก็จะประสบความก7าวหน7าจากการได7คนดีคนเก#งเข7ามาเพื่อไปสู#การปฏิบัติ 
และหากมีในด7านหลักธรรมด7วยก็จะส#งผลต#อการทํางานในระดับปฏิบัติที่ดี และจะเป�นผู7บริหารที่ดี
ขององค)กร ตลอดจนมีการบริการที่มีต#อประชาชนในทางท่ีดีด7วย หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ 
๔ สัปปุริสธรรม ๗ ในด7านการบริหารของการประปานครหลวง ไม#ว#าจะเป�นเร่ืองการปฏิบัติงาน การมี 
CG เป�นสิ่งท่ีทําอยู#แล7วมีแฝงอยู#ในแต#ละกระบวนการปฏิบัติ แต#ไม#ได7แยกให7เห็นถึงหลักธรรมที่ชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน การสื่อสารยังไม#ชัดเจนไม#เข7าใจถึงแก#นหลักธรรมท่ีแท7จริงแต#เราก็มีการปฏิบัติกันอยู#
แล7วแต#ไม#ได7สื่อสารออกมาในรูปแบบของทางหลักพุทธธรรม เป�นการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร)ที่สื่อ
ออกมาในรูปของการบริหารสมัยใหม#๓๗๔ 
 การประปานครหลวงตั้งแต# พ.ศ. ๒๕๑๐ ก#อตั้งข้ึนมาจากกรมโยธา ซ่ึงเป�นราชการการ
บริหารจัดการดําเนินการในแบบราชการ มองไปท่ีประชาชนเป�นหลัก ไม#ได7มองถึงเรื่องต7นทุน องค)กร
ขาดทุนในยุคแรก ยุคท่ี ๒ เริ่มในป\ ๒๕๒๙ ผู7บริหารโดยผู7ว#าอาทิตย) อุไรรัตน)เข7ามาบริหาร มีการให7
ความสําคัญในเร่ืองของการเงิน ทําการรีไฟแนนท) เริ่มมองในมุมธุรกิจมีลงทุน ใช7ทีมการเงินเข7ามาช#วย
ในการบริหารโดยการลดค#าใช7จ#าย มองในมุมบุคลากร มีการเรียกพนักงานเข7ามามีส#วนร#วมในการ
บริหารจัดการ เรื่องการส่ือสารต#อประชาชน มีการก#อตั้งหน#วย ๑๑๒๕ เพื่อประชาสัมพันธ)ให7
ประชาชนทราบว#าประปาอยู#ใกล7ชิดประชาชน ช#วงนั้นการประปานครหลวงถูกโจมตีในหลาย ๆ ด7าน 
การสื่อสารทําให7รู7ว#าประชาชนคิดกับเราอย#างไร สร7างการบริการท่ีดี และให7ประชาชนมองการประปา
ในมุมที่ดีกว#าในอดีตที่ประชาชนมองว#าการประปาเป�นแบบราชการ ไม#ได7มุ#งบริการให7ประชาชนอย#าง
เต็มใจ ป\ ๒๕๓๐ เราเร่ิมมีกําไร มีการจ#ายโบนัสให7แก#พนักงานท่ีมีการบริหารงานในเชิงธุรกิจ ยุคที่ ๓ 
เป�นยุคของการได7ผู7บริหารจากการสรรหา ผู7ว#าสุธรรม ชัชวาลวงศ) เป�นผู7ว#าการคนแรกจากการสรรหา 
                         

 ๓๗๓สนทนากลุ'มเฉพาะ นายไมตรี แก1วแสงธรรม, ผู1จัดการสํานักงานประปาสาขา, ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. 
 ๓๗๔สนทนากลุ'มเฉพาะ นางสาวจรูญรัตน, ธนาโอฬาร, ผู1อํานวยการกองรายได1, ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. 



 ๑๖๑ 

มีการประเมินผู7ว#าการ การลงทุนทันต#อเหตุการณ)สามารถลดต7นทุนในการลงทุนได7อย#างมาก สิ่งท่ี
ภาคภูมิใจคือเรามีโรงกรองนํ้าบางเขนและโรงกรองน้ํามหาสวัสดิ์ ในยุคป3จจุบันก7าวสู#ยุคไทยแลนด) 
๔.๐ ใช7เทคโนโลยีเข7ามา ถ7าใครไม#พัฒนาจะหายไปจากระบบ เราต7องเดินไปข7างหน7ามีการลงทุนที่เพิ่ม
สูงมาก แต#เราต7องดูแลประชาชนถึงแม7ว#าจะใช7เงินลงทุนที่สูงไม#คุ7มกับค#าตอบแทนท่ีได7รับ แต#ต7นทุน
ทางการเงินในช#วง ๑๐ ป\ที่ผ#านมาเรามีกําไรและส#งผลให7ต7นทุนทางการเงินต่ํามาก เราอยู#อย#างนี้ก็ได7
แต#การดูแลประชาชนจะลดลงเรื่อย ๆ แต#เราต7องดูแลประชาชนท่ีอยู#ในพื้นท่ีห#างไกล มีการขยายเขต
การให7บริการอย#างต#อเน่ือง เป�นความรับผิดชอบของการประปานครหลวงเพื่อดูแลทุกข)สุขของ
ประชาชน เรามีการลงทุนเพื่อตอบสนองความต7องการของประชาชนท่ีมีความต7องการแบบไม#หยุดกับ
ที่ หลักพุทธธรรม มองว#ามนุษย)เราวิทยาศาสตร)สร7างข้ึนมาเพื่อตอบสนองความต7องการของมนุษย) 
สาธารณูปโภคสร7างเพื่อตอบสนองความต7องการของผู7ใช7บริการเช#นกัน เราต7องตอบสนองความ
ต7องการของประชาชนให7มากท่ีสุดเช#นกัน แต#หากไม#คํานึงถึงความสมดุล ไม#คํานึงถึงความอยู#รอดของ
มนุษย) ไม#มีความพอเพียงก็อาจจะนําสู#พิบัติแก#องค)กรเช#นกัน การดําเนินงานจะต7องมีทั้งด7านในด7าน
หลักธรรมหลายหน#วยงานดึงด7านธรรมะเข7ามามีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม ความโปร#งใส ตรวจสอบได7 
ไม#ว#าจะเป�นในเร่ืองของ CG การประปานครหลวงก็ได7ดําเนินการเช#นกัน ช#วยกล#อมเกลาจิตใจมนุษย)
ให7เกิดความสว#าง สงบ สะอาด มีความเย็นของจิตใจ มีความเป�นสุข ถ7ามนุษย)มีความสุขเราสามารถ
สืบเชื้อสายความเป�นมนุษย)ต#อไป หากจิตใจขาดความเป�นมนุษย)เม่ือไร เราคงต7องหายไปจากโลกใบน้ี
ก็ได7๓๗๕ 
 พื้นฐานของหลักพุทธธรรมน#าจะมีส#วนของทางครอบครัวเป�นลําดับแรกที่มีส#วนช#วยให7เกิด
การปลูกฝ3ง กล#อมเกลาจิตใจคนในครอบครัวให7ยึดหลักธรรมประจําใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การประปานครหลวง เราได7ดําเนินการตามหลักพรหมวิหาร ๔ อยู#แล7วเนื่องจากเราคํานึงถึงผู7ใช7น้ํา
เป�นหลัก นโยบายต#าง ๆ ที่ออกมาจะคํานึงถึงผู7ใช7น้ําเป�นหลัก ได7รับคุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสม มีความ
เชื่อม่ันในคุณภาพน้ํา สมควรนําหลักธรรมมาเป�นแกนในการกําหนดนโยบายทิศทางองค)กร การอบรม
ให7ความรู7แก#พนักงานทุกระดับตั้งแต#พนักงานเข7าใหม#จนกระทั่งถึงผู7บริหาร เป�นการกระตุ7นเตือนใน
การสร7างจิตสํานึกทางคุณธรรมจริยธรรม๓๗๖ 
 ในอดีตการบริหารจัดการไม#ได7เป�นรูปแบบมากมายเป�นองค)กรเล็ก ๆ ยังไม#เห็นเปqาหมายท่ี
เด#นชัด ป3จจุบันใช7เคร่ืองมือในการบริหารจัดการมากข้ึนเป�นรูปแบบที่จับต7องได7แต#หากมีการใช7
หลักธรรมมาเชื่อมโยงบูรณาการเป�นส่ิงท่ีดี การมอบหมายให7พนักงานทําแต#ไม#เข7าใจถึงเปqาหมาย  
ต7องให7รู7ให7เข7าใจ ในแง#การบริหารของการประปานครหลวง เราบริหารในเร่ืองของคน การบริการ 
และผลลัพธ) เราต7องให7ความสําคัญท่ีผลลัพธ)ต7องเน7นหนัก องค)กรของเราคือการขายนํ้าประปา  
ขอเน7นท่ีหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพราะมุ#งเน7นไปท่ีผลลัพธ) เป�นความจริง ต7องการเหตุและผลในการ
กระทํา เหมาะกับสถานการณ)ในป3จจุบัน การใช7ชีวิตของประชาชนในป3จจุบันด7วย เป�นการแก7ป3ญหาท่ี
ถูกต7อง เช#น คุณภาพน้ําประปาท่ีประชาชนมีความเข7าใจอยู# ในหลักธรรมข7ออ่ืนเช#น พรหมวิหาร ๔ 
และสังคหวัตถุ ๔ เป�นพื้นฐานท่ีต7องมีภายในจิตใจอยู#แล7ว เป�นในเร่ืองของกระบวนการมากกว#า 
                         

 ๓๗๕สนทนากลุ'มเฉพาะ นายชูศักด์ิ กีรานนท,, ผู1อํานวยการกองรายได1, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
 ๓๗๖สนทนากลุ'มเฉพาะ นายศาณิต คงสมจิตร, ผู1 เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๘, ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๖๒ 

ค#านิยมของการประปานครหลวงก็คือมุ#งเน7นการบริหารผลลัพธ)ทั้งในเชิงวิชาการและหลักธรรม  
เป�นการนําหลักวิทยาศาสตร)เข7ามาตอบสนองความต7องการของประชาชนสอดคล7องกับหลักธรรมที่ให7
เชื่อในความจริง๓๗๗  
 สรุปความคิดเห็นข1อเสนอแนะจากการสนทนากลุ'มสัมภาษณ,ผู1ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๕ 
ท'าน ได1แก' ผู1ทรงคุณวุฒิในด1านหลักธรรม ผู1ทรงคุณวุฒิในด1านการบริหาร ผู1ทรงคุณวุฒิทางด1าน
วิชาการ ผู1บริหารการประปานครหลวง ผู1มีส'วนได1ส'วนเสียของการประปานครหลวง ผู1วิจัยสรุปเฉพาะ
ประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 
 การบริหารจัดการได1ดําเนินการตามที่ตั้งเปqาหมายและไปสู#เปqาหมาย ต7องมีทรัพยากรใน
การบริหารจัดการไม#ว#าจะเป�นคน เคร่ืองมือ เงิน และการบริหารจัดการ ต7องมีการบริหารจัดการโดย
ใช7ทรัพยากรในทุกด7าน บริหารทรัพยากรท่ีมีอยู#จํากัด และต7องบูรณาการใช7ทั้งทางทฤษฎีตะวันตก
และหลักพุทธธรรมมาประยุกต)ใช7เพื่อให7เกิดความม่ันคงและยั่งยืนขององค)กรสืบไปภายใต7องค)กรอยู#
ได7คนอยู#ได7ให7ได7เสมอเท#าเทียมกัน พัฒนาอะไรต7องพัฒนาที่คน ใช7หลัก “คุณธรรมนําชีวิต” พัฒนาตน
ต7องพัฒนาท่ีจิตใจ ต7องรู7จักพอประมาณ ไม#ว#าจะอยู#ในบริบทสังคมใด ต7องใช7หลักธรรมในการบริหาร 
การจะสั่งสอนอะไรไม#สู7กับการปฏิบัติให7เห็นเป�นต7นแบบ ดีกว#า คําพูดของฃงจื้อ “ขาดข7าวอยู#ได7 ๕ วัน 
ขาดนํ้าอยู#ได7 ๓ วัน ขาดอากาศอยู#ได7 ๓ นาที แต#ถ7าขาดเพื่อนร#วมงานแม7วินาทีเดียวก็อยู#ไม#ได7”
หลักสัปปุริสธรรม ๗ มุ#งเน7นความเข7าใจในผลลัพธ)ท่ีเป�นจริง คนที่มีธรรมะคือคนท่ีมีจิตใจสูง ผู7บริหาร
ยุคใหม#มีการนําคนมาพัฒนา สิ่งใดเกิดแต#เหตุ สิ่งน้ันต7องดับด7วยเหตุ เมตตาเกินประมาณจะพบคน
พาล บริหารตนเอง การไม#มาทํางานสาย แต#ละคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข7อบังคับ ใช7หลักพุทธธรรม
ในการดําเนินงาน ดําเนินชีวิตนําไปสู#บริหารคน บริหารตน บริหารองค)กร นําไปสู#การบริหารสังคม ทุก
คนร#วมกันสร7างค#านิยม การบริหารคนเป�นป3จจัยหลัก ให7ความสําคัญต#อการบริการ การก7าวไปสู#ไทย
แลนด) ๔.๐ นํ้าประปาดื่มได7 คุณภาพนํ้าประปา  
 สรุปผลการวิเคราะห)กระบวนการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการประปานคร
หลวง ประกอบด7วยการบริหารจัดการใน ๗ ด7าน ได7แก# ด7านการบริหารคน ด7านการบริหารเงิน  
ด7านการบริหารการบริการประชาชน ด7านการบริหารคุณธรรม ด7านการบริหารข7อมูลข#าวสาร  
ด7านการบริหารเวลา และการบริหารการวัดผล ดังนี้ 
 ๑. การบริหารคน พนักงานในองค)กร เป�นหนึ่งในป3จจัยหลักที่ทําให7องค)กรประสบ
ความสําเร็จ ต7องรู7จักบริหารคน และบริหารงานด7วย จึงจะทําให7เราสามารถทํางานได7อย#างมี
ประสิทธิภาพ และอยู#เหนือความคาดหวังการทํางานเก#งเพียงอย#างเดียว ไม#สามารถทําให7การทํางาน
ประสบความสําเร็จได7ทุกคร้ังไป แต#ต7องอาศัยป3จจัยอย#างอ่ืนร#วมด7วย ไม#ว#าจะเป�นการทํางานเป�น
ทีม การมีทัศนคติเชิงบวก การหม่ันแสวงหาความรู7ใหม# ๆ อยู#เสมอ หรือ การสร7างความม่ันใจให7กับ
ตัวเอง มีความมือร#วมใจในการวิเคราะห)ป3ญหาที่หลากหลาย ให7ความสําคัญ ส#งเสริม สนับสนุนในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน ป3จจัยต#าง ๆ เหล#าน้ีจะช#วยสนับสนุนให7การทํางานประสบผลสําเร็จ บริหารคน
อย#างมีความฉลาดทางอารมณ) (EQ) สร7างแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อให7เกิดแรงกระตุ7นในการทํางาน 
เพื่อไปสู#วัตถุประสงค)ในการทํางานที่เหมือนกัน งานก็จะสําเร็จได7เร็วข้ึน คนเป�นป3จจัยนําเก่ียวข7องกับ 
๓ ประเด็นด7วยกัน คือ คนมีคุณค#า คนนําสู#ความสําเร็จ และคนเป�นผู7เพิ่มผลผลิตในทุกด7าน ดังนั้นต7อง
                         

 ๓๗๗สนทนากลุ'มเฉพาะ นางนิสภัสร, วงศ,พัฒน,, ผู1อํานวยการฝLายคุณภาพนํ้า, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๖๓ 

มีความคิดและผลักดันในการพัฒนาตนให7มีความพร7อม มีการกําหนดคุณสมบัติของตําแหน#งงานท่ี
เหมาะสมต#อเนื่อง คุณสมบัติคนไหนที่มีความเหมาะสม พร7อมท้ังมอบหมายภาระหน7าท่ีงานให7ตรงกับ
ความสามารถ มีอิสระในการตัดสินใจตามกรอบระเบียบ ข7อบังคับและภาระหน7าท่ีที่ได7รับมอบหมาย 
งานก็จะเดินหน7าได7เร็วข้ึน และมีอุปสรรคในการทํางานน7อยลง เพราะคนทํางานท่ีเหมาะสมกับงาน 
จะสามารถเรียนรู7และทํางานได7อย#างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. การบริหารเงิน เพื่อให7การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค)และนโยบายขององค)กร การให7
สวัสดิการที่ดี กําหนดค#าตอบแทน สิทธิประโยชน)แต#ละตําแหน#งงานท่ีชัดเจน เป�นธรรม และมีการ
ทบทวนปรับปรุงอย#างต#อเนื่อง สําหรับพนักงานและผู7ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นในองค)กรเกิดความเสมอ
ภาคในระหว#างพนักงาน ค#าตอบแทนท้ังที่เป�นตัวเงินและไม#ใช#ตัวเงิน บริการท่ีจับต7องได7 และ
ผลประโยชน)ที่พนักงานและผู7ปฏิบัติงานได7รับมีส#วนสัมพันธ)กับงาน เพื่อสร7างความสมดุล เพื่อนําพา
การบริหารจัดการสู#เปqาหมายเดียวกันอย#างเข7าใจในทางเดียวกัน ลดการขัดแย7งกันได7 ปqองกันป3ญหา
ความไม#เข7าใจกันท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ให7ความเสมอภาคไม#เอนเอียง
ไปฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง ความเสมอภาคมีส#วนช#วยให7พนักงานทํางานด7วยความสบายใจ นอกจากจะทําให7
รู7สึกประทับใจแล7ว ยังช#วยดึงดูดพนักงานดี ๆ ให7อยู#กับองค)กรไปนาน ๆ พนักงานรู7สึกไม#อยากลาออก 
เช#น การวัดผลงานพนักงานด7วยการกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (KPIs) ไม#ใช#วัดผลงานจากความ
พึงพอใจส#วนตัว หรือความใกล7ชิดสนิทสนม การใช7เกรดเป�นตัววัด นอกจากจะสร7างมาตรฐานและ
ความเสมอภาคให7เกิดข้ึนแล7ว ยังมีส#วนช#วยคัดพนักงานท่ีไม#มีความสามารถออกจากองค)กรได7 เพราะ
พนักงานท่ีไม#มีความสามารถจะทําให7องค)กรมีต7นทุนที่เพิ่มข้ึน ในระดับองค)กร การวางแผนขยายหรือ
การลงทุนเพิ่มเติมที่ทันต#อเหตุการณ) ทีมการเงินเข7ามาช#วยในการบริหารโดยการลดค#าใช7จ#าย สามารถ
ลดต7นทุนในการลงทุนได7อย#างมาก 
 ๓. การบริหารการบริการประชาชน เพื่อให7ประชาชนมีความพึงพอใจต#อคุณภาพการ
ให7บริการ มีการพัฒนาระบบการให7บริการเชื่อมโยงงานบริการซ่ึงกันและกัน และวางรูปแบบการ
ให7บริการประชาชนท่ีสามารถขอรับบริการได7ทุกเร่ือง โดยไม#คํานึงว#าผู7รับบริการจะมาขอรับบริการ ณ 
ที่ใด ยกระดับการดําเนินงานของศูนย)การบริการร#วม (One Stop Service) ด7วยการเชื่อมโยงและ
บูรณาการกระบวนงานบริการท่ีหลากหลายจากส#วนต#าง ๆ มาไว7 ณ สถานท่ีเดียวกัน เพื่อให7
ประชาชนสามารถรับบริการได7สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว การประปานครหลวงดําเนินการบริหาร
จัดการกระบวนงานภายใน เพื่อให7เกิดการทํางานร#วมกัน ทํางานเป�นทีม มีการร#วมแรงร#วมใจในการ
ทํางานเพื่อให7บรรลุเปqาหมายในด7านต#าง ๆ การประปานครหลวงใช7หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ และ
หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารจัดการองค)กร “เราดําเนินการตามหลักพรหมวิหาร ๔ อยู#แล7ว
เนื่องจากเราคํานึงถึงผู7ใช7นํ้าเป�นหลัก นโยบายต#าง ๆ ท่ีออกมาจะคํานึงถึงผู7ใช7น้ําเป�นหลัก ได7รับ
คุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสม มีความเชื่อม่ันในคุณภาพน้ํา สมควรนําหลักธรรมมาเป�นแกนในการกําหนด
นโยบาย ทิศทางองค)กร การอบรมให7ความรู7แก#พนักงานทุกระดับตั้งแต#พนักงานเข7าใหม#จนกระท่ังถึง
ผู7บริหาร เป�นการกระตุ7นเตือนในการสร7างจิตสํานึกทางคุณธรรมจริยธรรม” สร7างความตระหนักให7
พนักงานทุกคนเห็นแก#ประโยชน)ส#วนรวม เสียสละ ตลอดจนร#วมกันสร7างความน#าเชื่อถือ และไว7วางใจ
ต#อผู7ใช7น้ําตามที่ได7รับมอบหมายในแต#ละงาน ภายนอกองค)กรใช7ในการบริหารจัดการในด7านการ
ให7บริการ การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม มีมนุษยสัมพันธ)ท่ีดี มีความร#วมมือช#วยเหลืองานเพื่อ



 ๑๖๔ 

สนองตอบความต7องการของลูกค7า รู7จักหน7าที่ ความรับผิดชอบทั้งต#อตนเองและองค)กร มุ#งเน7นบริการ
ประชาชนให7ประชาชนมีน้ําสะอาดในการอุปโภคบริโภค และมีการพัฒนาอย#างต#อเนื่องตามยุคสมัย
และสถานการณ) โดยคํานึงถึงประชาชนเป�นหลัก พร7อมท้ังยึดหลัก ความเสมอภาค ความโปร#งใส  
มีมาตรฐานท่ีเท#าเทียมกันเพื่อให7องค)กรมีความยั่งยืน  
 ๔. การบริหารคุณธรรม การสร7างจริยธรรมในการทํางานบริการท่ีประทับใจ ซ่ือสัตย) 
โปร#งใส เพื่อสังคม เป�นองค)กรที่ม่ันคง ยึดม่ันในอุดมการณ) “ประปาเพื่อประชาชน” มีการสร7าง
ค#านิยมโดยมุ#งม่ันพัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม กําหนดเปDนวิสัยทัศน, การประปานครหลวงเปDน
องค,กรท่ีมุ'งม่ันช'วยเหลือประชาชนเพื่อให1มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การบริหารจัดการของการประปานคร
หลวงโดยบูรณาการหลักธรรมเป�นสิ่งท่ีดีในหลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ผู7บริหารควรเป�น
แบบอย#างและส่ือสารให7ข7อมูลต#อบุคลากรในองค)กรเพื่อสร7างความรู7ความเข7าใจที่ชัดเจน สอดแทรก
กับการดําเนินงานทุกด7าน ควรสร7างจิตสํานึกการบริการเพื่อสังคม ที่ซื่อสัตย) โปร#งใส และปฏิบัติอย#าง
ต#อเนื่องการบริหารการจัดการการประปานครหลวงแบบมีส#วนร#วมทุกสายงานในองค)กรการบริหาร
จัดการตามสถานการณ)แบบการถ#ายทอดงานจากรุ#นสู#รุ#นมีความเห็นร#วมกันในเรื่องการผลิตนํ้าประปา
ให7สะอาด สามารถดื่มได7เน7นการบริการที่รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัยอย#างมืออาชีพ การทํางานเป�นทีม
แบบช#วยเหลือเก้ือกูลกัน ทํากิจกรรมร#วมกันมีความพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน แบ#งป3นข7อมูลท่ีเป�น
ประโยชน)ระหว#างกันและมีความมุ#งม่ัน ใฝ�เรียนรู7 พัฒนาความสามารถและพยายามไปสู#เปqาหมายที่ตั้ง
ไว7 บริหารจัดการด7วยคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร#งใส และมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต#อสังคม 
ตอบสนองความต7องการของผู7มีส#วนได7เสียทุกกลุ#มและมีวิธีปฏิบัติด7วยความเที่ยงธรรมทุกกลุ#ม  
ให7ความรู7และส#งต#อความจริงให7แก#ผู7ใช7บริการเป�นสิ่งที่ดีท่ีสุด  
 ๕. การบริหารข-อมูลข"าวสาร ข7อมูลมีการสื่อสารเชื่อมโยงกันอย#างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต7อง มีการถ#ายทอดความรู7และประสบการณ)ของบุคลากรอย#างต#อเน่ือง ผู7บริหารระดับสูงเป�นผู7ให7
นโยบายในการทํางาน  ถ#ายทอดลงสู#ระดับปฏิบัติงานตามท่ีได7รับมอบหมาย เป�นการสื่อสารสองทาง  
กําหนดทิศทางและเปqาหมายที่ชัดเจน  มีการทํางานเชิงสังคมมากข้ึน ทําให7การทํางานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน การประปานครหลวงเปDนองค,กรที่มุ'งม่ันช'วยเหลือประชาชนเพื่อให1มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน การวางตําแหน#งแบรนด)เหนือกว'าองค,กรที่ให1บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอ่ืน ๆ ใน
ประเทศไทยสําหรับประชาชนท่ีอยู'อาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงที่ต1องการสินค1าคุณภาพ
ดีปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอต'อความต1องการ ในราคาท่ีสามารถจ'ายได1และยุติธรรมรวมท้ังมี
บริการที่รวดเร็วเพราะการประปานครหลวงมีเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินค1าที่มี
คุณภาพอีกทั้งยังมีพนักงานที่ให1บริการอย'างมืออาชีพ อบอุ'นและเข1าถึงง'ายที่ลูกค1าไว1วางใจเพื่อให1ทุก
คนมีความม่ันใจว'า กปน. ทํางานอย'างทุ'มเทเพื่อช'วยให1ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนด7วยความเป�น
มืออาชีพ เปDนองค,กรสมรรถนะสูงท่ีให1บริการงานประปา กําหนดทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนโดย
ผู7บริหารระดับสูงและถ#ายทอดมาสู#แนวทางปฏิบัติให7ทุกคนมีส#วนร#วมและมุ#งเน7นการผลิตนํ้าที่มี
คุณภาพ การมีความรับผิดชอบต#อสังคม การให7ข7อมูลความรู7ตลอดจนสร7างความเชื่อม่ันให7แก#ผู7ใช7นํ้า 
 ๖. การบริหารเวลา การกําหนดและควบคุมการปฏิบัติงานให7บรรลุผลตามเวลาและ
วัตถุประสงค)ท่ีกําหนด เพื่อก#อให7เกิดประสิทธิภาพในงานหน7าที่ท่ีรับผิดชอบ ยุคของการทํางานที่เน7น
คุณภาพของสินค7าและบริการที่เป�นหนึ่งหรือท่ีเป�นเลิศ พนักงานทุกคนจําเป�นอย#างยิ่งที่ต7องปรับ
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กระบวนทัศน) ใหม# ในการทํางานเพื่ อให7สอดคล7อง กับสถานการณ) ท่ี มีจุ ดเน7น ท่ี เป ล่ียนไป  
การกําหนดเวลาที่ใช7ในการปฏิบัติงานในแต#ละด7าน วิเคราะห)ป3ญหาและกําหนดแนวทางของการแก7ไข
ได7อย#างเหมาะสม การติดต#อรวดเร็ว การให7บริการเร็วข้ึน สะดวกข้ึน และไปให7ข7อมูลในเร่ือง
น้ําประปาแก#ประชาชนในชุมชนตามช#วงระยะเวลาโดยการจัดกิจกรรมร#วมกัน พนักงานที่ให7บริการมี
จิตใจในการบริการที่ดี มีความเอ้ือเฟuvอ ปรารถนาดีต#อผู7ใช7น้ํา ให7ข7อมูลท่ีดีเป�นประโยชน) มีจิตอาสาท่ี
จะร#วมด7วยช#วยกันกับผู7ใช7น้ํา การบริหารจัดการด7านการบริหารเวลาเน7นไปในเวลาท่ีใช7ในการ
ปฏิบัติงานแต#ละด7าน เช#น ค#าเฉลี่ยที่ใช7ในการให7บริการ ความพึงพอใจของผู7รับบริการ ผู7ให7บริการ 
และบุคลากรในหน#วยงาน ตลอดจนผู7มีส#วนได7ส#วนเสีย ความคุ7มค#าจากการใช7ทรัพยาการที่อยู#อย#าง
จํากัด การใช7เวลาในการทํางานใดงานหนึ่งให7สําเร็จ จะช#วยให7เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนและเพื่อให7สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการอยู#ร#วมกันด7วยเหตุและผล ให7เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด  
 ๗. การบริหารการวัดผล กําหนดเกณฑ)ในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย#างชัดเจนและ
เหมาะสม มุ#งม่ันพัฒนาคุณภาพงานอย#างต#อเน่ืองเพื่อทันต#อความเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดเชิงบวกซ่ึง
กันและกัน ร#วมมือร#วมใจกันทํางานเป�นทีมเดียวกัน รู7จักหน7าที่ของตนเองและภาระหน7าท่ีขององค)กร 
รู7จักองค)กรเป�นอย#างดี ทราบจุดด7อยจุดแข็ง และขีดความสามารถเพื่อเป�นแนวทางปรับปรุงให7ทันต#อ
เหตุการณ)ที่มีผลกระทบ มีการปฏิสัมพันธ)กับองค)กรต#าง ๆ ทั้งที่เป�นพันธมิตรและคู#แข#งด7วยความ
สร7างสรรค) เข7าใจ ได7รับการมอบหมายงานตามตําแหน#งหน7าท่ีที่เหมาะสม หลักการทําความดีอย#าง
สมบูรณ)แบบ การตระหนักรู7แก#ตัวเอง จิตสํานึกโดยตรงต7องพัฒนาที่คนก#อน มองในมุมของธุรกิจการ
ขับเคลื่อนองค)กรที่ต7องมีผลประโยชน) สามารถนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการ ผู7นําจะต7องมีเหตุผล 
รู7จักตัวเองและผู7อ่ืน ซ่ึงการเป�นผู7นําจะต7องรู7จักว#าลูกน7องเป�นคนอย#างไร และหาวิธีปฏิบัติต#อลูกน7อง
อย#างไรให7มีความสุขในการทํางานมากท่ีสุด ต7องเข7าใจการทํางานและความถนัดของลูกน7อง เพื่อท่ีจะ
ได7มอบหมายงานให7ตรงตามความสามารถ และมุ#งเน7นไปที่ผลลัพธ) เป�นความจริง ต7องการเหตุและผล
ในการกระทํา เหมาะกับสถานการณ)ในป3จจุบัน  
 สรุปผลการวิเคราะห)การบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรมเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการ
ประปานครหลวง ประกอบด7วย หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดังน้ี 
 การบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรม สรุปได7ว#าการบริหารจัดการของการประปานคร
หลวงบูรณาการหลักธรรมให7ความสําคัญในเรื่องความซ่ือสัตย) สุจริต เสียสละ ปลูกจิตสํานึกด7านการ
บริการ หลักพรหมวิหาร ๔ ควรใช7ในด7านจิตใจของผู7บริหาร และทรัพยากรบุคคลเพื่อให7การ
ดําเนินงานต#าง ๆ เป�นไปอย#างราบร่ืนหลักพรหมวิหาร ๔ ควรนํามาใช7ในการฝ|กอบรมผู7บริหารการ
ประปานครหลวงในด7านจริยธรรม เพราะผู7บริหารที่มีความรู7ความสามารถและคุณธรรมจะนําพา
องค)กรให7เจริญรุ#งเรือง มีความรักสามัคคีและเป�นองค)กรแห#งความยั่งยืน โดยเฉพาะการบ#มเพาะจิตใจ
ผู7บริหารให7เป�นผู7นําที่เพรียบพร7อมด7วยคุณธรรมจะทําให7การประปานครหลวงมีความสงบร#มเย็น 
หลักธรรมดังกล#าวประกอบด7วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เกิดการเรียนรู7ซ่ึงกันและกัน  
ลดป3ญหาข7อขัดแย7งต#าง ๆ ในการทํางานร#วมกัน สร7างการร#วมแรงร#วมใจในการนําพาองค)กรให7
เจริญก7าวหน7า ภายนอกองค)กร ใช7ในการบริหารจัดการความสัมพันธ)กับลูกค7า การบริหารจัดการโดย
ใช7หลักพรหมวิหาร ๔ ควรใช7สําหรับการปกครองของผู7บริหารในภาคจิตใจ “ผู7บริหาร” ต7องดูแลทุกข)
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และสุขของบุคลากรในองค)กร เพื่อให7บุคลากรในองค)กรมีชีวิตในการทํางานที่ดี มีความสุข  
ก็ส#งผลดีต#อทั้งภายในองค)กร และ ผู7มีส#วนได7ส#วนเสีย หลักสังคหวัตถุ ๔ สําหรับภายในองค)กรใช7ใน
การบริหารจัดการกระบวนงานภายใน เพื่อให7เกิดการทํางานร#วมกัน ทํางานเป�นทีม มีการร#วมแรงร#วม
ใจในการทํางานเพื่อให7บรรลุเปqาหมายในด7านต#าง ๆ การประปานครหลวงจําเป�นอย#างยิ่งท่ีจะต7องใช7
หลักธรรมนี้ในการบริหารจัดการองค)กร สร7างความตระหนักให7พนักงานทุกคนเห็นแก#ประโยชน)
ส#วนรวม เสียสละ ตลอดจนร#วมกันสร7างความน#าเชื่อถือ และไว7วางใจต#อผู7ใช7นํ้าตามที่ได7รับมอบหมาย
ในแต#ละงาน ภายนอกองค)กรใช7ในการบริหารจัดการในด7านการให7บริการ การดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม เพื่อให7องค)กรมีความยั่งยืน นําหลักสัปปุริสธรรม ๗ ช่ึงเป�นหลักธรรมที่เหมาะกับผู7นํา ท่ีจะต7อง
มีเหตุ ผล รู7จักตัวเองและผู7อ่ืน ซ่ึงการเป�นผู7นําจะต7องรู7จักว#าลูกน7องเป�นคนอย#างไร และหาวิธีปฏิบัติ
ต#อลูกน7องอย#างไรให7มีความสุขในการทํางานมากท่ีสุด ต7องเข7าใจการทํางานและความถนัดของลูกน7อง 
เพื่อท่ีจะได7มอบหมายงานให7ตรงตามความสามารถ และการใช7เวลาในการทํางานใดงานหน่ึงให7สําเร็จ 
จะช#วยให7เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเพื่อให7สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษย)และสังคม และอยู#ร#วมกันด7วยเหตุและผล ดังที่ผู7วิจัยได7วางหลักธรรมไว7ในกรอบแนวคิดในหลัก
พรหมวิหาร ๔ ซ่ึงเป�นหลักท่ีผู7บริหารควรมีไว7ประจําใจ และหลักของความซ่ือสัตย)สุจริตในภาคปฏิบัติ 
ในเชิงหลักสังคหวัตถุ ๔ ด7วยการบูรณาการหลักธรรมในการบริหารทุกภาคส#วน โดยผ#านกระบวนการ
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป�นฐานในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง 
 ผู1วิจัยสรุปได1ว'า การบริหารจัดการเพื่อส'งเสริมค'านิยมของการประปานครหลวง มุ'งเน1นใน
ด1านการบริหารคน การบริการที่ดี และการผลิตน้ําประปาท่ีมีคุณภาพ “น้ําประปาดื่มได1” หลักธรรม
ในการบูรณาการเพื่อส'งเสริมค'านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ได1แก' ๑) พรหม
วิหาร ๔ ในเชิงของการบริหารของผู1บังคับบัญชาในภาคจิตใจ ได1แก' เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ๒) 
สังคหวัตถุ ๔ ในเชิงของผู1ปฎิบัติงานหรือผู1ใต1บังคับบัญชา ได1แก' ทาน ปiยวาจา อัตจริยา สมานัตตา  
๓) สัปปุริสธรรม ๗ ในเชิงของการบูรณาการในการสร1างค'านิยมของการทํางานร'วมกันเพื่อผลสําเร็จ
ของการประปานครหลวงได1แก' รู1เหตุ รู1ผล รู1ตน รู1ประมาณ รู1กาล รู1ชุมชน รู1บุคคล 

 จากการวิเคราะห)ข7อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห)ข7อมูลในเชิงปริมาณ ผู7วิจัยค7นพบว#า 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการประปานครหลวง  
 โดยมุ#งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม มุ#งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม และมุ#งม่ันบริการสังคม
ตามหลักพุทธธรรม ด7วยความโปร#งใส ใส#ใจคุณภาพ ประกอบด7วย  
 ๑. ส#งเสริมค#านิยมมุ#งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม ด7วยการบริหารอย#างเข7าใจซ่ึง
เก่ียวเนื่องกับคนในองค)กรทุกคน หน#วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการประปานครหลวง ผู7มีส#วนได7ส#วน
เสียกับการดําเนินงานของการประปานครหลวง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
บริหารจัดการเร่ืองคน มุ#งเน7นการสร7างจิตสํานึกที่มีความรู7ความเข7าใจในบทบาทหน7าที่ของตนเอง ใน
ทุกกระบวนการของการปฏิบัติงานต้ังแต#การรับบุคลากรเข7ามาปฏิบัติงาน จนกระทั่งถึงวาระ
เกษียณอายุราชการของผู7ปฏิบัติงานทุกคน มีการเสริมความรู7 พัฒนา และอบรมบ#มเพาะจิตใจในด7าน
คุณธรรมจริยธรรมให7เกิดข้ึนกับทุกคนในองค)กร ทุกภาคส#วนของการปฏิบัติงาน การนําเอาหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา หลักพรหมวิหาร ๔ คือเมตตา ความรักความปรารถนาดีให7มีสุข กรุณา ความสงสาร
คิดช#วยให7พ7นทุกข) มุทิตา ความยินดีในเม่ือผู7อ่ืนอยู#ดีมีสุข และอุเบกขา ความวางใจเป�นกลางใน



 ๑๖๗ 

สถานการณ)โดยไม#เอนเอียงด7วยรักและชัง พร7อมท้ังนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ คืออัตตัญ�ุตา ความรู7จัก
ตน รู7ภาระหน7าท่ี มัตตัญ�ุตา ความรู7จักประมาณคือความพอดีไม#เกินกําลังทราบขีดความสามารถ มา
ผนวกกับการบริหารสมัยใหม#เชิงตะวันตก ส#งผลให7เกิดการผสมผสานกันอย#างลงตัว และเหมาะสมกับ
องค)กรโดยปลูกฝ3งคุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบท่ีเก่ียวข7อง และให7เข7าใจถึงค#านิยมขององค)กร เกิด
การเรียนรู7ซ่ึงกันและกัน ลดป3ญหาข7อขัดแย7งต#าง ๆ สร7างความร#วมแรงร#วมใจในการนําพาองค)กรให7
เจริญก7าวหน7า ถือเป�นการบูรณาการดั่งหัวใจที่ผูกรวมกันเป�นดวงเดียวกัน อันจะส#งผลให7เกิดฐานท่ี
ม่ันคง แข็งแรงเพื่อนําพาไปสู#การดําเนินงานท่ีถูกต7อง เหมาะสม นําพาองค)กรไปสู#เปqาหมายท่ีวางไว7
อย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร7างความม่ันคง ยั่งยืนให7เกิดแก#องค)กรการประปานครหลวงสืบ
ต#อไป 
 ๒. ส#งเสริมค#านิยมมุ#งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม ด7วยการบริหารอย#างเข7าถึง 
เนื่องจากการประปานครหลวงได7ปฏิบัติงานโดยมีการพัฒนาในแต#ละยุคสมัย มีการบริการที่ทันสมัย 
รวดเร็ว ทันต#อกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตน)ในการให7บริการของการประปานครหลวงตั้งแต#เร่ิมขอใช7
น้ําประปาจนกระทั่งขอยกเลิกการใช7นํ้าประปา ทุกกระบวนการเน7นการให7บริการที่เป�นธรรม ยุติธรรม
แก#ทุกฝ�าย สานต#อจากการบริหารคนในลําดับแรกที่มีคุณภาพ จะส#งต#อผลให7งานบริการในทุกข้ันตอน
การปฏิบัติเกิดความรับผิดชอบต#อหน7าท่ี มีธรรมประจําจิตใจ และถือปฏิบัติในทุกระดับ โดยการบูรณา
การหลักธรรมตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน การให7ความเอ้ือเฟuvอเผื่อแผ#ช#วยเหลือกัน ปnยวาจา การ
กล#าวคําเป�นท่ีรักสุภาพ ไพเราะอ#อนหวานสมานสามัคคี อัตถจริยา การขวนขวายช#วยเหลือการงาน 
และสมานัตตตา การวางตนเสมอต7นเสมอปลายในชนทุกระดับ พร7อมการนําหลักสัปปุริสธรรมคือ
ปริสัญ�ุตา รู7จักชุมชนและรู7กิริยาท่ีจะประพฤติต#อชุมชนน้ัน ๆ ปุคคลัญ�ุตา รู7ความแตกต#างแห#ง
บุคคลและรู7วิธีที่จะปฏิบัติต#อบุคคลนั้น ๆ การทํางานในด7านบริการจะได7รูปแบบที่เห็นประโยชน)
ส#วนรวม เสียสละ ทํางานร#วมกันเป�นทีมเพื่อบรรลุเปqาหมาย มีความรักสามัคคี มีจิตสํานึกการบริการ
เพื่อสังคม ที่ซื่อสัตย) โปร#งใส และปฏิบัติด7วยความเต็มใจ ร#วมกันสร7างความน#าเชื่อถือและไว7วางใจต#อ
ผู7ใช7น้ํา โดยการปฏิสัมพันธ)อย#างสร7างสรรค) และรู7จักการปฏิบัติต#อบุคคลท่ีมีความแตกต#างกัน  
 ๓. ส#งเสริมค#านิยมมุ#งม่ันบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม ด7วยการบริหารอย#างมุ#งเปqา  
การประปานครหลวงเป�นหน#วยงานท่ีดําเนินกิจการด7านสาธารณูปโภค ภาระหน7าท่ีหลักของการ
ประปานครหลวงมุ#งเน7นในด7านการจัดหาน้ําดิบ ผลิต จัดส#ง และจําหน#ายนํ้าประปาให7แก#ประชาชน 
อย#างเพียงพอ การบริหารจัดการสินค7าซ่ึงหมายถึง น้ําประปาท่ีสะอาดบริสุทธิ์ การประปานครหลวง
เป�นองค)กรให7บริการการผลิตนํ้า จัดส#ง และจําหน#ายน้ําประปาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการมาอย#างยาวนาน กระบวนการผลิตน้ําประปาท่ีปลอดภัยได7มาตรฐานในระดับสากล 
ล7วนสั่งสมภูมิความรู7 ประสบการณ)ในการดําเนินงานและแก7ไขป3ญหาในรูปแบบต#าง ๆ ท่ีเก่ียวข7องกับ
กระบวนการจัดหาแหล#งนํ้าดิบท่ีมีคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ได7คุณภาพ จนสามารถพัฒนาธุรกิจ
หลักด7านน้ําเป�นองค)กรผลิตนํ้าประปาและยืนหยัดอยู#ได7ด7วยความม่ันคง และเป�นรัฐวิสาหกิจแนวหน7า
ของประเทศตามพันธกิจหลักของการประปานครหลวงในข7อของการดําเนินการตามแผนนํ้าประปา
ปลอดภัยขององค)การอนามัยโลก ด7วยการพัฒนาระบบน้ําดิบ - ผลิต - จ#าย ให7มีเสถียรภาพและ
ส#งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให7ประชาชนได7มีน้ําประปาที่สะอาดใช7ถ7วนหน7า ท้ังหมดทั้งมวลนี้จะส#งผลให7
เกิดการเติบโตและความยั่งยืนต#อองค)กรการประปานครหลวง โดยการนําหลักสัปปุริสธรรม 



 ๑๖๘ 

คือธัมมัญ�ุตา รู7หลักการ รู7หลักเกณฑ) รู7กฎแห#งเหตุผล เข7าใจกฎระเบียบข7อบังคับ อัตถัญ�ุตา  
รู7ความมุ#งหมาย รู7ประโยชน)ที่ประสงค)ซ่ึงจะเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากการกระทํา วิเคราะห)ผลกระทบ 
กาลัญ�ุตา รู7เวลาอันเหมาะสมที่จะใช7ในการกระทําหน7าท่ีการงาน การบริหารอย#างมุ#งเปqาเน7นการ
สร7างความตระหนักรู7ให7เห็นถึงคุณค#าของสินค7าคือน้ําประปาที่สะอาดบริสุทธิ์ ท่ีผลิตเพื่อมอบให7แก#
ผู7ใช7บริการหรือประชาชนอย#างเสมอภาคเท#าเทียมกันในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน สร7างผู7ปฏิบัติงาน
งานให7มีมนุษยสัมพันธ)ที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตบริการ ให7ความร#วมมือช#วยเหลืองานอย#างเต็มท่ีเพื่อเป�น
การตอบสนองความต7องการของลูกค7า มีการตรวจสอบป3ญหาและวิเคราะห)บนพื้นฐานของความจริง 
เพื่อค7นหาสาเหตุท่ีแท7จริงอันนําไปสู#การกําหนดแนวทางการแก7ไขป3ญหาที่ถูกต7องแม#นยํา มีแนวคิดเชิง
บวกซ่ึงกันและกัน มีความมุ#งม่ันต#อการพัฒนาคุณภาพน้ําอย#างต#อเนื่อง สร7างเสถียรภาพในการส#งจ#าย
น้ําประปาและส#งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให7ประชาชนได7มีนํ้าประปาท่ีสะอาดใช7ถ7วนหน7า 
 
 
 
 



 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ธัมมัญ�ุตา  
เป�นผู7รู7จักเหตุ  
๒. อัตถัญ�ุตา  
เป�นผู7รู7จักผล 
๓. อัตตัญ�ุตา  
เป�นผู7รู7จักตน 
๔. มัตตัญ�ุตา  
เป�นผู7รู7จักประมาณ  
๕. กาลัญ�ุตา  
เป�นผู7รู7จักกาล 
๖. ปริสัญ�ุตา  
เป�นผู7รู7จักชุมชน 
๗. ปุคคลัญ�ุตา  
เป�นผู7รู7จักบุคคล 

สรุปองค*ความรู-ที่ได-จากการวจิัย  
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส"งเสริมค"านิยมของการประปานครหลวง 

การบูรณ
าการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการ 

เพ่ือส"งเสริมค"านิยมของการประปานครหลวง 

แผนภาพที่ ๔.๓ สรุปองค)ความรู7ที่ได7จากการวิจัย
 

การบริหารคน 

๑. กําหนดคุณสมบัติของตําแหน#งงาน 

๒. ร#วมมือร#วมใจกัน 

๓. ส#งเสริม สนับสนุน 

การบริหารเงิน 

๑. สวัสดิการ สิทธิประโยชน)เหมาะสม 
๒. จัดสรรค#าตอบแทนเป�นธรรม 
๓. ทบทวนปรับปรุงอย#างต#อเนื่อง 

พร
หม

วิห
าร

 ๔
 

การบริหารการบริการประชาชน 

๑. จิตบริการ 
๒. ตอบสนองความต7องการ 
๓. มนุษยสัมพันธ)ดี 

การบริหารคุณธรรม 

๑. ทํางานเป�นทีม 
๒. สามัคค ี
๓. ตระหนักประโยชน)ส#วนรวม 

การบริหารข-อมูลข"าวสาร 

๑. สะดวก รวดเร็ว ถูกต7อง 
๒. ความเข7าใจที่ดี 
๓. ถ#ายทอดประสบการณ) 

การบริหารเวลา 

๑. การปฏิบัติงาน 
๒. การบริการ 
๓. ความคุ7มค#า 

การบริหารการวัดผล 

๑. เข7าใจงาน 
๒. มีเหตุผล 
๓. ความมุ#งมั่น 

หลั
กพ

ุทธ
ธร

รม
 

๑. เมตตา 
๒. กรุณา 
๓. มุทิตา 
๔. อุเบกขา 

การบริหารจัดการเพื่อส"งเสริม
ค"านิยมตามหลักพุทธธรรม 
 
มุ#งมั่นพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม 
พรหมวิหาร๔+อัตตัญ�ุตา+

มัตตัญ�ุตา 
๑. บ#มเพาะจิตใจผู7นําเพรียบพร7อม
ด7วยคุณธรรม 
๒. ดูแลทุกข)สุขของบุคลากรในองค)กร 
๓. สร7างความร#วมแรงร#วมใจในการ
นําพาองค)กรให7เจริญก7าวหน7า 
๔. เกิดการเรียนรู7ซึ่งกันและกัน ลด
ป3ญหาข7อขัดแย7งต#าง ๆ 
๕. รู7ภาระหน7าที ่
๖. ทราบขีดความสามารถ  

 
มุ#งมั่นพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม 

สังคหวัตถุ๔+ปริสัญ�ุตา+
ปุคคลัญ�ุตา 

๑. การทาํงานร#วมกัน ทํางานเป�นทีม
เพื่อบรรลุเปqาหมาย 
๒. มีความรักสามัคค ี
๓. ตระหนักเห็นแก#ประโยชน)ส#วนรวม 
เสียลสะ 
๔. ร#วมกันสร7างความน#าเชื่อถือและ
ไว7วางใจต#อผู7ใช7น้ํา 
๕. ปฏิสัมพันธ)อย#างสร7างสรรค) 
๖. รู7จักการปฏิบัติต#อบุคคล 

 
มุ#งมั่นบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม 

ธัมมัญ�ุตา+อัตถัญ�ุตา + 
กาลัญ�ุตา 

๑. เข7าใจกฎระเบียบ ข7อบังคับ  
๒. วิเคราะห)ผลกระทบ 
๓. กาลเทศะที่เหมาะสมในหน7าที่การ
งาน 

๑. Knowledge  

     อบรมให7ความรู7 
๒. Appreciate  

     เห็นคุณค#า 
๓. Rules  

    รักษากฎระเบียบ 
๔. Esteem  

    ยกย#อง นับถือ ชื่นชมยินดี 

๑. Virtue 

     คุณธรรม คุณงามความดี 
๒. Responsibility  

     ภาระหน7าที่รับผิดชอบ 
๓. Interest 

    เห็นประโยชน)ส#วนรวม 
๔. Network 

    สร7างเครือข#าย 

๑. Awareness 

     สร7างความตระหนักรู7 
๒. Service mind 

     จิตบริการ 
๓. Quality 

    คุณภาพน้ําประปา 

Goal : บริหารอย#างมุ#งเปqา 

Approach : บริหารอย#างเข7าถึง 

Expert : บริหารอย#างเข7าใจ 

สัง
คห

วัต
ถุ 

๔ 
สัป

ปุร
ิสธ

รร
ม 

๗ 

๑. ทาน 
๒. ปnยวาจา 
๓. อัตถจริยา 
๔. สมานัตตตา 



 

๔.๔ องค*ความรู-ที่ได-จากการวิจัย 
จากป3ญหาที่ต7องการทราบที่ว#าการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ

ส#งเสริมค#านิยมของการประปานครหลวงเป�นอย#างไร ซ่ึงผู7วิจัยได7ตั้งวัตถุประสงค)ไว7ว#า 

๑) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ตั้งแต# พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง
ป3จจุบัน 
 ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อส#งเสริมค#านิยมของการ
ประปานครหลวง 

 ๓) เพื่อนําเสนอการส#งเสริมค#านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการ
นําหลักพุทธธรรมเข7ามาบูรณาการ 
 สรุปความรู7ท่ีได7จากการวิจัยเร่ือง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ
ส#งเสริมค#านิยมของการประปานครหลวง พบว'าการบริหารจัดการเพื่อส'งเสริมค'านิยมของการประปา
นครหลวง มุ'งเน1นในด1านการบริหารคน การบริการที่ดี และการผลิตน้ําประปาที่ มีคุณภาพ 
“น้ําประปาด่ืมได1” หลักธรรมในการบูรณาการเพื่อส'งเสริมค'านิยมในการบริหารจัดการของการ
ประปานครหลวง ได1แก' ๑) พรหมวิหาร ๔ ในเชิงของการบริหารของผู1บังคับบัญชาในภาคจิตใจ ได1แก' 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ๒) สังคหวัตถุ ๔ ในเชิงของผู1ปฎิบัติงานหรือผู1ใต1บังคับบัญชา ได1แก' 
ทาน ปiยวาจา อัตจริยา สมานัตตตา ๓) สัปปุริสธรรม ๗ ในเชิงของการบูรณาการในการสร1างค'านิยม
ของการทํางานร'วมกันเพื่อผลสําเร็จของการประปานครหลวงได1แก' รู1เหตุ รู1ผล รู1ตน รู1ประมาณ รู1กาล 
รู1ชุมชน รู1บุคคล ให7ความสําคัญ ๓ ด7าน อันประกอบไปด7วย 
 ๑. E – Expert ส'งเสริมค'านิยม “มุ'งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม” ด1วยการบริหาร
อย'างเข1าใจ เน7นไปในเร่ืองของบุคคลให7มีความเข7าใจในบริบทของภาระหน7าท่ีของการประปานคร
หลวง มีการให7การอบรมบ#มเพาะความรู7และเพิ่มพูนความเข1าใจในการปฏิบัติงาน สร7างและตระหนักรู7
ถึงคุณค#าในการปฏิบัติงานในการประปานครหลวง อย#างยึดม่ันในกฎ ระเบียบ ข7อบังคับและมีการให7
เกียรติกันระหว#างผู7บริหารและผู7ปฏิบัติงานงาน โดยยึดม่ันในหลักพรหมวิหาร ๔ คือเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา และหลักสัปปุริสธรรม คืออัตตัญ�ุตา ความรู7จักตน มัตตัญ�ุตา ความรู7จักประมาณ 
ความพอดีไม#เกินกําลัง มาเป�นกรอบในการปฏิบัติตนให7บรรลุวัตถุประสงค)ขององค)กร 
 ๒. A - Approach ส'งเสริมค'านิยม “มุ'งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม” ด1วยการ
บริหารอย'างเข1าถึง เน7นการปลูกฝ3งให7ผู7บริหารและผู7ปฏิบัติงานในองค)กรยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม 
คุณงามความดี สํานึกในหน7าที่รับผิดชอบของตน โดยมุ#งประโยชน)ส#วนรวมมากกว#าประโยชน)ส#วนตน 
รวมไปถึงการสร7างเครือข#าย ไม#ว#าจะเป�นหน#วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการประปานครหลวง และผู7
มีส#วนได7ส#วนเสียต#อการดําเนินงานของกิจการการประปานครหลวงตามกรอบหลักธรรมในภาคจิตใจ
และภาคปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปnยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา โดยนําหลักสัปปุริส
ธรรม คือปริสัญ�ุตา รู7จักชุมชนและรู7กิริยาที่จะประพฤติต#อชุมชนน้ัน ๆ ปุคคลัญ�ุตา รู7ความแตกต#าง
แห#งบุคคลและรู7วิธีท่ีจะปฏิบัติต#อบุคคล มาบูรณาการในการปฏิบัติงาน 
 ๓.  G - Goal ส#งเสริมค#านิยม “มุ#งม่ันบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม” ด1วยการบริหาร
อย'างมุ'งเปOา โดยการสร7างความเข7าใจและเข7าถึงให7แก#ผู7บริหารและผู7ปฏิบัติงานในการประปานคร
หลวงทุกระดับชั้น ส#งผลให7เกิดความตระหนักรู7ต#อตนเอง มอบการให7บริการท่ีดี และส#งมอบคุณภาพ
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๑๗๐ 

น้ําประปาที่สะอาดบริสุทธิ์ให7แก#ประชาชนและผู7ใช7บริการทุกภาคส#วน โดยการยึดม่ันในหลักสัปปุริส
ธรรม คือธัมมัญ�ุตา รู7หลักการ รู7หลักเกณฑ) รู7กฎแห#งเหตุผล อัตถัญ�ุตา รู7ความมุ#งหมาย รู7ประโยชน)
ที่ประสงค)จะเกิดข้ึนจากการกระทํา กาลัญ�ุตา รู7เวลาอันเหมาะสมท่ีจะใช7ในการดําเนินงาน ในการ
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนการปฏิบัติและทุกภาคส#วน พร7อมด7วยยึดม่ันในหลักพรหมวิหาร ๔ และสังคห



 ๑๗๑ 

คําอธิบาย EAG – Model 

 จากองค,ความรู1ที่ได1จากการศึกษาเอกสารการเก็บข1อมูลท้ังทางด1านปริมาณ และคุณภาพ 
โดยวิธีเก็บข1อมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ,ผู1บริหาร พนักงานผู1ปฏิบัติงานการประปานครหลวง 
ผู1เชี่ยวชาญทางด1านการบริหาร ผู1เชี่ยวชาญทางด1านหลักธรรม และผู1มีส'วนได1ส'วนเสียต'อการประปา
นครหลวง ทําให1สามารถสร1างเปDนโมเดลได1 ประกอบด1วยสมการดังต'อไปนี้ 
 
 
 

คําย�อ EAG  คือ 
 E = Expert ส'งเสริมค'านิยม “มุ'งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม” คือ เข1าใจ  
 A = Approach ส'งเสริมค'านิยม “มุ'งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม” คือ เข1าถึง  
 G = Goal ส#งเสริมค#านิยม “มุ#งม่ันบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม” คือ มุ'งเปOา  

มีอธิบายคําย'อ E A G ดังน้ี 

 ๑. E - Expert  ส'งเสริมค'านิยม “มุ'งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม” คือการบริหาร
อย'างเข1าใจ มีองค,ประกอบ คือ  K A R E 
       ๑.๑ Knowledge คือ อบรมให1ความรู1 เพื่อช'วยให1มีวิสัยทัศน,กว1างไกลและเกิด
ความคิดใหม' ๆ มีวิธีแก1ป#ญหาและเพิ่มพูนความเข1าใจในการปฏิบัติงาน จูงใจให1บุคลากรผูกพัน 
ซ่ือสัตย,ในการปฏิบัติงานงานกับองค,กร สามารถพัฒนาคนได1อย'างเหมาะสม การวางแผนฝuกอบรม
และการจัดหลักสูตรการฝuกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู1ความชํานาญมากข้ึน อันเปDนการยกระดับ
คุณภาพบุคลากรขององค,กร สนับสนุนการถ'ายทอดด7านการเรียนรู7และพัฒนาองค)กร (Learning and 
Growth) ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช7เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสร7างขีดความสามารถองค)กร 
 ๑.๒ Appreciate คือ เห็นคุณค'า ส'งเสริมให1ทํางานเปDนทีมเพื่อร'วมใจกันปฏิบัติงาน
อย'างขันแข็ง โดยแต'ละคนจะหาทางประสานกับคนอ่ืน ๆ ในทีมและพยายามปรับตัวเองให1เข1ากับวิธี
ปฏิบัติของทีมเพื่อให1ทีมงานประสบความสําเร็จ ฟ#งความคิดเห็นของผู1เก่ียวข1องทุกฝLาย ส'งผลให1มีการ
ยอมรับคําสั่งจากผู1บังคับบัญชา เพราะผู1ใต1บังคับบัญชามีส'วนร'วมในการตัดสินใจ ยอมเต็มใจปฏิบัติ
ตามคําสั่งอันจะเปDนผลดีต'อการปฏิบัติงานขององค,กร ต1องพยายามมีเหตุผลประกอบให1ผู1ปฏิบัติเห็น
ถึงประโยชน,และยอมรับ เพื่อจะได1ทุ'มเทปฏิบัติงานให1บรรลุเปOาหมายมากท่ีสุดด1วย 
 ๑.๓ Rules คือ รักษากฎระเบียบ ทําให1บุคลากรขององค,กรปฏิบัติตามอย'างเคร'งครัด 
ก'อให1เกิดความเปDนระเบียบเรียบร1อยในการปฏิบัติงาน สร1างวินัยในตัวเองเปDนการชักจูงให1บุคลากร
เห็นความจําเปDนและความสําคัญของการที่ต1องมีวินัย เพื่อให1เขาสํานึกตระหนักและเข1าใจด1วยตนเอง
ในการปฏิบัติตามวินัยด1วยความเต็มใจ ไม'จําเปDนต1องเอาบทลงโทษไปขู'บังคับ 
 ๑.๔ Esteem คือ ยกย'อง นับถือ ชื่นชมยินดี เพื่อเปDนกําลังใจให1ทําความดีต'อไปเกิด
พลังร'วมของกลุ'มในการปฏิบัติงานให1บรรลุเปOาหมายที่กําหนดไว1 มีมนุษยสัมพันธ,ดี 

EAG Model 
 



 ๑๗๒ 

 ๒. A - Approach ส'งเสริมค'านิยม “มุ'งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม” คือการ
บริหารอย'างเข1าถึง มีองค,ประกอบ คือ V R I N 
 ๒.๑ Virtue คือ คุณธรรม คุณงามความดี การบริหารงานโดยใช1ระบบคุณธรรมด1วย
ความเสมอภาพ วัดความรู1ความสามารถความรับผิดชอบในภาระหน1าท่ี มีความเปDนกลางไม'ผูกพันกับ
ฝLายหน่ึงฝLายใด จะต1องปฏิบัติเปDนกลาง ไม'เอนเอียงในการท่ีจะก'อให1เกิดประโยชน,หรือเปDนโทษต'อ
ผู1อ่ืน มีความเที่ยงธรรม มีความเห็นอกเห็นใจผู1อ่ืน และมีความเมตตา กรุณาต'อผู1อ่ืนในลักษณะที่ไม'
เสียประโยชน,ของส'วนรวม มีความเปDนธรรมกับทุกฝLายให1การปฏิบัติงานตามเปOาหมายอย'างมี
ประสิทธิภาพ ช'วยให1องค,กรมีภาพลักษณ,ที่ดี เปDนที่ยอมรับของสังคมและสามารถดําเนินธุรกิจอย'าง
ยืนยาว 
 ๒.๒ Responsibility คือ ภาระหน1าท่ีรับผิดชอบ มีความรู1ในงานที่รับผิดชอบ รู1วิธีการ
ทํางานและรู1วิธีการใช1เคร่ืองมือเคร่ืองใช1ตลอดจนเทคโนโลยีเปDนอย'างดีในงานที่รับผิดชอบ อีกทั้ง
สามารถรู1วิธีการแก1ไขป#ญหาหรือหลีกเลี่ยงป#ญหาในการปฏิบัติงานนั้น ๆ มีความกระตือรือร1น มีใจจด
จ'อและมีความเอาใจใส'ต'อหน1าที่ท่ีต1องปฏิบัติอยู'เสมอ พร1อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก1ไขเพื่อให1
ผลงานดีข้ึน การปฏิบัติงานให1มีประสิทธิภาพ มีการแบ'งงานและความรับผิดชอบและช'วยในการ
ติดต'อสื่อสารเพื่อให1เกิดการประสานงาน 
 ๒.๓ Interest คือ เห็นประโยชน,ส'วนรวม ทราบถึงผลสําเร็จและผลประโยชน,ท่ีจะเกิด
มีต'อองค,กร ซ่ึงจะเปDนการสร1างแรงจูงใจให1ผู1ใต1บังคับบัญชาอยากทํางานให1เปDนผลสําเร็จตามที่คาดหวั 
ไว1 สร1างและจัดลําดับความสําคัญของงานอันจะเปDนประโยชน,ในการตรวจสอบและควบคุมการ
ปฏิบัติงาน มีเสรีภาพในการทํางาน ต1องติดตามตรวจสอบงานที่มอบหมายอย'างสมํ่าเสมอ มีความ
เข1าใจการปฏิบัติงานดีข้ึนและเต็มใจปฏิบัติงานอย'างสุดความสามารถ  
 ๒.๔ Network คือ สร1างเครือข'าย การเรียนรู1นิสัยใจคอ ความสามารถพิเศษ ความ
สนใจหรือให1ความสนใจลูกน1องอย'างจริงใจ การให1ความสนใจเปDนการสร1างความรักใคร'ความนับถือ 
ประสานงานในฐานะหมุดเชื่อมที่จะสร1างความเข1าใจกับลูกน1องในกลุ'มเพื่อร'วมมือกันทํางานอย'างเปOน
น้ําหนึ่งใจเดียวกันภายใต1การประสานความเข1าใจกับผู1บังคับบัญชาที่อยู'ในตําแหน'งที่สูงข้ึนไป การ
ติดต'อสื่อสารช'วยเสริมให1เกิดความม่ันคงทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน เพื่อให1เกิดการประสานงาน
ระหว'างหน'วยงานภายในองค,กร 
 ๓. G – Goal ส#งเสริมค#านิยม “มุ#งม่ันบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม” คือการบริหาร
อย'างมุ'งเปOา มีองค,ประกอบ คือ A S Q 
 ๓.๑ Awareness คือ สร1างความตระหนักรู1 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการเพื่อส'งเสริมค'านิยมของการประปานครหลวง ในแนวคิดเก่ียวกับการสร1างความ
ตระหนักรู1ในการบริหารบุคลากร มีแนวคิด คือ การบริหารจัดการส'วนมากจะเก่ียวกับเร่ืองการบริหาร
คน การบริหารจัดการบุคลากรซ่ึงเก่ียวกับคนในองค,กรทุกคน หน'วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการ
ประปานครหลวง ผู1 มีส'วนได1ส'วนเสียกับการดําเนินงานของการประปานครหลวง ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารคนมุ'งเน1นการสร1างจิตสํานึกท่ีมีต'อบทบาทหน1าท่ีความ
รับผิดชอบของตนเอง การสร1างความตระหนักรู1ให1เห็นถึงคุณค'าของงาน คุณค'าของตนในฐานะเปDน
ส'วนหน่ึงขององค,กร คุณค'าของเพื่อนร'วมงานทุกคนในองค,กร คุณค'าของสินค1าคือน้ําประปาท่ีสะอาด



 ๑๗๓ 

บริสุทธิ์ ท่ีผลิตเพื่อมอบให1แก'ผู1ใช1บริการหรือประชาชน ให1เกิดอย'างเสมอภาคเท'าเทียมกันในทุก
กระบวนการปฏิบัติงานต้ังแต'เข1ามาสู'องค,กร มีการบริหารคนในเชิงคุณธรรม กําหนดคุณสมบัติของ
ตําแหน#งงานที่ต7องการมีความถูกต7องและเหมาะสม การติดตามผลการทํางานอย#างต#อเนื่อง สามารถ
แก7ไขข7อบกพร#องได7อย#างถูกต7องและรวดเร็ว มีอิสระในการตัดสินใจในการทํางานได7อย#างเต็มที่ ให7
ความสําคัญ สนใจและเอาใจใส# รวมทั้งกระตุ7นส#งเสริม สนับสนุนให7มีความมุ#งม่ันทํางานอย#างเต็ม
กําลังความสามารถ มีความร#วมมือร#วมใจกัน ในการวิเคราะห)ป3ญหาทั้งหลาย ได7อย#างถูกต7องตาม
ความเป�นจริง มีการถ#ายทอดความรู7และประสบการณ)สําหรับบุคคลแต#ละคนอย#างต#อเน่ืองตลอดเวลา  
  ๓.๒ Service Mind คือ จิตบริการ การสร1างจิตบริการให1เกิดข้ึนแก'ผู1ปฏิบัติงาน 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส'งเสริมค'านิยมของการประปานครหลวง ใน
แนวคิดเก่ียวกับการสร1างจิตบริการให1เกิดข้ึนแก'ผู1ปฏิบัติงาน มีแนวคิด คือ การประปานครหลวงเปDน
กิจการที่ดํา เนินงานด1านสาธารณูปโภค การบริการในสั งคมโลกป#จจุ บัน มีการ คํานึ ง ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม ตลอดจนผู1ท่ีเก่ียวข1องหรือผู1มีส'วนได1ส'วนเสียกับการประปานคร
หลวงในทุกมิติมากข้ึน สร1างผู1ปฏิบัติงานให1มีมนุษย)สัมพันธ)ที่ดี มีจิตสาธารณะ/จิตบริการที่ดี 
ผู7ปฏิบัติงานทุกคนให7ความร#วมมือช#วยเหลืองานอย#างเต็มที่เพื่อเป�นการตอบสนองความต7องการของ
ลูกค7า มีการตรวจสอบป3ญหาและวิเคราะห)บนพื้นฐานของความจริง เพื่อค7นหาสาเหตุท่ีแท7จริงอัน
นําไปสู#การกําหนดแนวทางการแก7ไขป3ญหาที่ถูกต7องแม#นยํา มีแนวคิดเชิงบวกซ่ึงกันและกัน ร#วมมือ
ร#วมใจกัน ทํางานเป�นทีมเดียวกัน มีการพัฒนาแนวทางแก7ไขป3ญหาโดยทํางานร#วมกับทีมต#างสายงาน
และมีการแบ#งป3นข7อมูลท่ีเป�นประโยชน)ระหว#างกัน การให1บริการที่เท'าเทียมกันทุกหลังคาเรือนโดยไม'
เลือกฐานะ ปฏิบัติอย'างเสมอภาคกัน กระบวนการให1บริการเปDนธรรมแก'ทุกฝLายเกิดความรับผิดชอบ
ต'อหน1าที่งานบริการในทุกข้ันตอนการปฏิบัติ และสร1างให1พนักงานผู1ปฏิบัติทุกคนเห็นประโยชน,
ส'วนรวมมากกว'าประโยชน,ส'วนตน  
  ๓.๓ Quality คือ คุณภาพน้ําประปา การสร1างคุณภาพให1เกิดแก'นํ้าประปา การบูรณา
การหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส'งเสริมค'านิยมของการประปานครหลวง ในแนวคิด
เก่ียวกับการสร1างคุณภาพให1เกิดแก'น้ําประปา มีแนวคิด คือ การประปานครหลวงมีภาระหน1าท่ีในการ
ผลิต จัดส'งและจําหน'ายนํ้าประปา กระบวนการผลิตน้ําประปาที่ปลอดภัยได1มาตรฐานเพื่อส'งมอบ
น้ําประปาที่สะอาดบริสุทธิ์ให1แก'ผู1ใช1บริการหรือประชาชนอย'างสมํ่าเสมอ มีความมุ#งม่ันต#อการพัฒนา
คุณภาพงานอย#างต#อเนื่อง สร1างเสถียรภาพในการส'งจ'ายน้ําประปาและส'งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให1
ประชาชนได1มีนํ้าประปาที่สะอาดใช1ถ1วนหน1า 
  
 
 
 
 



 
บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของ
การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค'เพื่อ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการของการประปา
นครหลวง ตั้งแต  พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงป%จจุบัน ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการเพื่อส งเสริมค านิยมของการประปานครหลวง ๓) เพื่อนําเสนอการส งเสริมค านิยมการบริหาร
จัดการของการประปานครหลวงโดยการนําหลักพุทธธรรมเข0ามาบูรณาการ ซ่ึงผลการวิจัยน้ีจะเป5น
รูปแบบ (Model) สําหรับการส งเสริมค านิยมในการบริหารจัดการ ดังนั้นผลการวิจัยคร้ังนี้จึงเป5น
ประโยชน>ต อการบริหารจัดการของการประปานครหลวง  
 การดําเนินวิจัยใช0วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ดําเนินการเก็บรวบรวมโดยใช0การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ>เชิงลึกแบบโครงสร0าง การสังเกต
แบบไม มีส วนร วม และแบบสอบถาม ออกมาเป5นร างการส งเสริมค านิยมการบริหารจัดการของการ
ประปานครหลวงโดยการนําหลักพุทธธรรมเข0ามาบูรณาการ แล0วจัดเวทีสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) เพื่อยืนยันร างการส งเสริมค านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวง
โดยการนําหลักพุทธธรรมเข0ามาบูรณาการ โดยสรุปผลการวิจัยได)ดังนี ้
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 ๕.๓ ข)อเสนอแนะ 
   
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริม
ค�านิยมของการประปานครหลวง ซ่ึงผู0วิจัยจะนําเสนอผลการวิจัย โดยตอบคําถามการวิจัยและ
วัตถุประสงค>ของการวิจัย ๓ ข0อ ผลการวิจัยสรุปได0ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ ผลการศึกษากระบวนการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ต้ังแต� พ.ศ. 
๒๕๕๑ ถึงป"จจุบัน พบว�า ผู)ให)ข)อมูลในระดับกลุ�มผู)บริหารเป3นผู)มีประสบการณ'ในการทํางานมาก  
มีหน)าท่ีในการวางยุทธศาสตร'การบริหารการประปานครหลวงเพื่อเป3นการขับเคลื่อนองค'กร มุ งเน0นการ
ให0บริการตามภาระหน0าท่ีหลักคือ จัดหาน้ําดิบ ผลิต  จัดส ง และจําหน ายนํ้าประปาให0ประชาชนได0มี
น้ําประปาใช0อย างถ0วนหน0า พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพน้ําประปาเพื่อให0ประชาชนได0มีการอุปโภค
บริโภคนํ้าประปาอย างสะอาดบริสุทธิ์ และพัฒนาประสิทธิภาพการให0บริการในทุกด0านอย างต อเนื่อง
พร0อมกับมุ งเน0นหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต อสังคมและตอบสนองความต0องการของผู0มีส วน
ได0เสียทุกกลุ ม การบริหารจัดการเร่ืองคน มุ งเน0นการสร0างจิตสํานึกที่มีความรู0ความเข0าใจในบทบาท
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หน0าท่ีของตนเอง ในทุกกระบวนการของการปฏิบัติงานตั้งแต เร่ิมเข0ามาปฏิบัติงาน จนกระท่ังถึงวาระ
เกษียณอายุราชการของผู0ปฏิบัติงานทุกคน มีการเสริมความรู0 พัฒนา และอบรมบ มเพาะจิตใจในด0าน
คุณธรรมจริยธรรมให0เกิดข้ึนกับทุกคนในองค>กร ในการวิจัยคร้ังนี้ กระบวนการบริหารการจัดการ  
ซ่ึงเกิดจากกลไกการจัดการทั้งของผู0บริหาร และผู0ปฏิบัติงาน หรือโครงสร0างขององค>กรและป%จจัยที่มี
ส วนสําคัญต อการบริหารอันจะส งผลให0การบริหารการจัดการเกิดความเข0มแข็งอย างยั่งยืนและ
สามารถสร0างค านิยมให0เกิดแก พนักงานในบริบทของการประปานครหลวง จากกลไกการบริหาร  
7M ได0แก  ด0านการบริหารคน (Man) ด0านการบริหารเงิน (Money) ด0านการบริหารการบริการ
ประชาชน (Market) ด0านการบริหารคุณธรรม (Morality) ด0านการบริหารข0อมูลข าวสาร (Message) 
ด0านการบริหารเวลา (Minute) และการบริหารการวัดผล (Measurement) ดังนี้ 
 ๑. ด$านการบริหารคน มีการกําหนดคุณสมบัติของตําแหน งงานท่ีเหมาะสมต อเนื่อง 
พร0อมท้ังมอบหมายภาระหน0าที่งานให0ตรงกับความสามารถ มีอิสระในการตัดสินใจตามกรอบระเบียบ 
ข0อบังคับและภาระหน0าที่ท่ีได0รับมอบหมาย มีความร วมมือร วมใจกันการทํางานเป5นทีม การมีทัศนคติ
เชิงบวก การหม่ันแสวงหาความรู0ใหม  ๆ อยู เสมอ หรือ การสร0างความม่ันใจให0กับตัวเอง มีความ
ร วมมือร วมใจในการวิเคราะห>ป%ญหาที่หลากหลาย ให0ความสําคัญ ส งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาคน 
พัฒนางาน ป%จจัยต าง ๆ เหล าน้ีจะช วยสนับสนุนให0การทํางานประสบผลสําเร็จ 
 ๒. ด$านการบริหารเงิน มีการกําหนดค าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน>ให0กับ
บุคลากรแต ละตําแหน งงานที่ชัดเจน เหมาะสม เป5นธรรม และมีการทบทวนปรับปรุงอย างต อเนื่อง 
สําหรับพนักงานและผู0ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นในองค>กรเกิดความเสมอภาคในระหว างพนักงาน เพื่อ
สร0างความสมดุล เพื่อนําพาการบริหารจัดการสู เป^าหมายเดียวกันอย างเข0าใจในทางเดียวกัน ลดการ
ขัดแย0งกันได0 ป^องกันป%ญหาความไม เข0าใจกันที่อาจจะเกิดข้ึนในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
 ๓. ด$านการบริหารการบริการประชาชน มีการดําเนินการบริหารจัดการกระบวนงาน
ภายใน เพื่อให0เกิดการทํางานร วมกัน ทํางานเป5นทีม มีการร วมแรงร วมใจในการทํางานเพื่อให0บรรลุ
เป^าหมายในด0านต าง ๆ มีความร วมมือช วยเหลืองานอย างเต็มที่ในการตอบสนองความต0องการของ
ลูกค0า เพื่อให0ประชาชนมีความพึงพอใจต อคุณภาพการให0บริการ มีการพัฒนาระบบการให0บริการ
เชื่อมโยงงานบริการซ่ึงกันและกัน และวางรูปแบบการให0บริการประชาชนที่สามารถขอรับบริการได0
ทุกเร่ือง สร0างความตระหนักให0พนักงานทุกคนเห็นแก ประโยชน>ส วนรวม เสียสละ ตลอดจนร วมกัน
สร0างความน าเชื่อถือ และไว0วางใจต อผู0ใช0น้ําตามที่ได0รับมอบหมายในแต ละงาน กระบวนงานภายนอก
ในการบริหารจัดการในด0านการให0บริการ มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม มีมนุษยสัมพันธ>ท่ีดี รู0จัก
หน0าท่ี ความรับผิดชอบทั้งต อตนเองและองค>กร มุ งเน0นบริการประชาชนให0ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภคบริโภค และมีการพัฒนาอย างต อเนื่องตามยุคสมัยและสถานการณ> โดยคํานึงถึงประชาชน
เป5นหลัก พร0อมท้ังยึดหลัก ความเสมอภาค ความโปร งใส มีมาตรฐานที่เท าเทียมกันเพื่อให0องค>กรมี
ความยั่งยืน  
 ๔. ด$านการบริหารคุณธรรม ส งเสริมการสร0างจริยธรรมในการทํางานบริการท่ีประทับใจ 
ซ่ือสัตย> โปร งใส เพื่อสังคม เป5นองค>กรท่ีม่ันคง ยึดม่ันในอุดมการณ> “ประปาเพื่อประชาชน”  
สร0างจิตสํานึกการบริการเพื่อสังคมและปฏิบัติอย างต อเนื่อง มีการพัฒนาแนวทางแก0ไขป%ญหา ทํางาน
เป5นทีม ทํากิจกรรมร วมกันพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ทํากิจกรรมร วมกันมีความพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ
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กัน แบ งป%นข0อมูลท่ีเป5นประโยชน>ระหว างกันและมีความมุ งม่ัน ใฝcเรียนรู0 พัฒนาความสามารถและ
พยายามไปสู เป^าหมายท่ีตั้งไว0 บริหารจัดการด0วยคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร งใส และมีคุณธรรม  
มีความรับผิดชอบต อสังคม ตอบสนองความต0องการของผู0มีส วนได0เสียทุกกลุ มและมีวิธีปฏิบัติด0วย
ความเท่ียงธรรมทุกกลุ ม ให0ความรู0และส งต อความจริงให0แก ผู0ใช0บริการ 
 ๕. ด$านการบริหารข$อมูลข�าวสาร ข0อมูลข าวสารมีการสื่อสารเชื่อมโยงกันอย างทั่วถึง 
สะดวก รวดเร็ว ถูกต0อง มีการถ ายทอดความรู0และประสบการณ>ของบุคลากรอย างต อเนื่อง ผู0บริหาร
ระดับสูงเป5นผู0ให0นโยบายในการทํางาน  ถ ายทอดลงสู ระดับปฏิบัติงานตามที่ได0รับมอบหมาย เป5นการ
สื่อสารสองทาง กําหนดทิศทางและเป^าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนโดยผู0บริหารระดับสูงและ
ถ ายทอดมาสู แนวทางปฏิบัติให0ทุกคนมีส วนร วมและมุ งเน0นการผลิตน้ําท่ีมีคุณภาพ การมีความ
รับผิดชอบต อสังคม การให0ข0อมูลความรู0ตลอดจนสร0างความเชื่อม่ันให0แก ผู0ใช0น้ํา  
 ๖. ด$านการบริหารเวลา ยุคของการทํางานที่เน0นคุณภาพของสินค0าและบริการท่ีเป5นหนึ่ง
หรือที่เป5นเลิศ การกําหนดและควบคุมการปฏิบัติงานให0บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค>ท่ีกําหนด 
เพื่อก อให0เกิดประสิทธิภาพในงานหน0าที่ท่ีรับผิดชอบ การบริหารจัดการด0านการบริหารเวลาเน0นไปใน
เวลาท่ีใช0ในการปฏิบัติงานแต ละด0าน กําหนดเวลาท่ีใช0ในการปฏิบัติงานอย างชัดเจนและเหมาะสม 
เช น ค าเฉลี่ยที่ใช0ในการให0บริการ ความพึงพอใจของผู0 รับบริการ ผู0ให0บริการ และบุคลากรใน
หน วยงาน ตลอดจนผู0มีส วนได0ส วนเสีย ความคุ0มค าจากการใช0ทรัพยาการท่ีอยู อย างจํากัด การใช0เวลา
ในการทํางานใดงานหนึ่งให0สําเร็จ จะช วยให0เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ
เพื่อให0สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ๗. ด$านการบริหารการวัดผล มีการกําหนดเกณฑ>ในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย าง
ชัดเจนและเหมาะสม มุ งม่ันพัฒนาคุณภาพงานอย างต อเนื่อง รู0จักหน0าท่ีของตนเองและภาระหน0าท่ี
ขององค>กร รู0จักองค>กรเป5นอย างดี ทราบจุดด0อยจุดแข็ง และขีดความสามารถเพื่อเป5นแนวทาง
ปรับปรุงให0ทันต อเหตุการณ>ท่ีมีผลกระทบ มีการปฏิสัมพันธ>กับองค>กรต าง ๆ ท้ังที่เป5นพันธมิตรและ
คู แข งด0วยความสร0างสรรค> เข0าใจ มีแนวคิดเชิงบวกซ่ึงกันและกัน 
 สรุปได)ว�า ในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง มีการพัฒนา
ดําเนินงานมาอย�างต�อเน่ือง มุ�งเน)นใน ๑) ด)านการบริหารคน ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับคนในองค>กรทุกคน 
หน วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการประปานครหลวง ผู0มีส วนได0ส วนเสียกับการดําเนินงานของการ
ประปานครหลวง ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มุ งเน0นการสร0างจิตสํานึกท่ีมีความรู0ความ
เข0าใจในบทบาทหน0าที่ของตนเอง ในทุกกระบวนการของการปฏิบัติงานตั้งแต การรับบุคลากรเข0ามา
ปฏิบัติงาน จนกระทั่งถึงวาระเกษียณอายุราชการของผู0ปฏิบัติงานทุกคน มีการเสริมความรู0 พัฒนา 
และอบรมบ มเพาะจิตใจในด0านคุณธรรมจริยธรรมให0เกิดข้ึนกับทุกคนในองค>กร ทุกภาคส วนของการ
ปฏิบัติงานให0เกิดการผสมผสานกันอย างลงตัว และเหมาะสมกับองค>กรโดยปลูกฝ%งคุณธรรม จริยธรรม 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข0อง และเข0าใจซ่ึงจะส งผลให0เกิดฐานที่ม่ันคง แข็งแรงเพื่อนําพาไปสู การดําเนินงาน
ที่ถูกต0อง เหมาะสม นําพาองค>กรไปสู เป^าหมายที่วางไว0อย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สร0างความม่ันคง ยั่งยืนให0เกิดแก องค>กร ๒) ด)านการบริการประชาชน การบริการที่ดีเป5นธรรม 
ยุติธรรมแก ทุกฝcาย สานต อจากการบริหารคนในลําดับแรกท่ีมีคุณภาพ จะส งต อผลให0งานบริการในทุก
ข้ันตอนการปฏิบัติเกิดความรับผิดชอบต อหน0าท่ี มีธรรมประจําจิตใจ และถือปฏิบัติในทุกระดับ การ
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ทํางานในด0านบริการจะได0รูปแบบท่ีเห็นประโยชน>ส วนรวมมากกว าประโยชน>ส วนตน เป5นจิตสํานึก
การบริการเพื่อสังคม ท่ีซ่ือสัตย> โปร งใส และปฏิบัติด0วยความเต็มใจ และ ๓) ด)านการบริหารคุณธรรม 
การผลิตน้ําประปาท่ีมีคุณภาพกระบวนการผลิตน้ําประปาท่ีปลอดภัยได0มาตรฐานในระดับสากล สั่ง
สมภูมิความรู0 ประสบการณ>ในการดําเนินงานและแก0ไขป%ญหาในรูปแบบต าง ๆ ที่เก่ียวข0องกับ
กระบวนการจัดหาแหล งนํ้าดิบท่ีมีคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ได0คุณภาพ จนสามารถพัฒนาธุรกิจ
หลักด0านน้ําเป5นองค>กรผลิตนํ้าประปาและยืนหยัดอยู ได0ด0วยความม่ันคง และเป5นรัฐวิสาหกิจแนวหน0า
ของประเทศตามพันธกิจหลักของการประปานครหลวงในข0อของการดําเนินการตามแผนนํ้าประปา
ปลอดภัยขององค>การอนามัยโลก ด0วยการพัฒนาระบบน้ําดิบ - ผลิต - จ าย ให0มีเสถียรภาพและ
ส งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให0ประชาชนได0มีน้ําประปาที่สะอาดใช0ถ0วนหน0า 

 ๕.๑.๒ ผลการศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพ่ือส�งเสริม
ค�านิยมของการประปานครหลวง กระบวนการบริหารการจัดการตามกรอบการบริหารจัดการใน  
๗ ด0านได0แก  ๑) การบริหารคน (Man) ๒) การบริหารเงิน (Money) ๓) การบริหารการบริการ
ประชาชน (Market) ๔) การบริหารคุณธรรม (Morality) ๕) การบริหารข0อมูลข าวสาร (Message)  
๖) การบริหารเวลา (Minute) ๗) การบริหารการวัดผล (Measurement) ซ่ึงกระบวนการบริหารการ
จัดการดังกล าวในทางหลักพุทธธรรมมีความสอดคล0องกับหลักการบริหารตน บริหารคนและ
บริหารงาน ในด0านการบริหารจัดการและส งเสริมค านิยม เป5นแนวทางให0ผู0ปฏิบัติทํางานให0ดีท่ีสุดเพื่อ
เป^าหมายขององค>กร ปฏิบัติงานให0สัมพันธ>กับทิศทางที่กําหนดไว0 โดยที่ผลการปฏิบัติงานและค านิยม
จะมีความสอดคล0อง ท่ี เ ช่ือมโยงถึงกัน ในการดํา เนินการเพื่อให0 เกิดประโยชน>อย างสู งสุด  
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการเพื่อส งเสริมค านิยม 
โดยการใช0หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ผู)วิจัยสรุปผลดังน้ี 
 หลักพรหมวิหาร ๔ เป3นธรรมของผู)บริหารหรือผู)บังคับบัญชาและทุกคนจะต)องมี
หลักธรรมนี้ไว)เป3นหลักธรรมประจําใจ ภาคจิตใจท่ีจะช�วยให)การบริหารงานในองค'กรอยู�ได)อย�าง
ถูกต)องสมบูรณ'และหลักธรรมนี้ใช)ได)ตลอดทุกยุคทุกสมัยทุกโอกาส ทั้งในยามปกติที่พนักงานมี
ความสุข ประสบความสําเร็จ และในยามที่มีป>ญหาอุปสรรค ประกอบด)วย ๑) เมตตา ใช)ในเวลาท่ี
ปกติท่ัวไป ทํางานร�วมกันกินข)าวร�วมกันใช)ชีวิตในเวลาทํางานปกติ ความปรารถนาให)ผู) อ่ืนได)มี
ความสุข ๒) กรุณา ใช)เวลาตกต่ํา เกิดความทุกข' ในยามที่ผู)ใต)ปกครองมีทุกข' ผู)บังคับบัญชาเข)า
ช�วยเหลือเยียวยาเท�าที่ตนเองจะทําได) มีความปรารถนาให)ผู)อ่ืนพ)นทุกข' การปฏิบัติต อกันด0วยการมี
ธรรมในจิตใจ ความปรารถนาต อผู0ร วมงานด0วยการให0คําแนะนํา สั่งสอน หรืออบรมทั้งในเรื่องท่ี
เก่ียวข0องกับการทํางานและความประพฤติท่ีเหมาะสมและดีงาม ๓) มุทิตา ใช)ในเวลาที่เขาประสบ
ความสําเร็จก็แสดงความยินดี ในการปฏิบัติตนให0มีความสุขหรือมีความยินดีเม่ือผู0อ่ืนได0ดี มีความสุข
ความเจริญก0าวหน0ายิ่ง ๆ ข้ึน ผู0บังคับบัญชาแสดงความยินดีต อเขา ใช0ธรรมใน ๓ ข0อเป5นหลัก   
๔) อุเบกขา ใช)อย�างระมัดระวังเป3นเรื่องยากสําหรับผู)บังคับบัญชาท่ีจะนํามาใช) จําเป3นอย�างยิ่งท่ี
จะต)องทําความเข)าใจอย�างถ�องแท) อุเบกขาคือการก�อให)เกิดการเป3นไปอย�างธรรมชาติหรือเป3นไปตาม
กฎข)อบังคับ ในเรื่องคําว�า อุเบกขา=เฉย มี ๒ ประเภทคือ ๑) เฉยแบบไม�รู)คือการเฉยเมิน เฉยเมย  
ไม�ทราบสาเหตุ ไม�รู)  ๒) เฉยรู) เฉยแบบรู)เท�าทันแต�ไม�ได)ทําอะไร เช�น หากทําผิดกฎระเบียบ เขาต)อง
ได)รับการลงโทษจากหน�วยงานนั้น ๆ โดยหลักธรรมทั้ง ๔ ข)อในเชิงการบริหาร ผู)บริหารต)องใช)ให)ครบ
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ทั้ง ๔ ข)อทางจิตใจ ใจพร)อมจะส�งผลต�อการปฏิบัติพร)อม ๓ ข)อแรกเป3นการขวนขวายเรื่องบุคคล  
ข)อ ๔ เป3นเรื่องหลักการ วางใจเป3นกลางต)องรักษาความถูกต)อง ความยุติธรรม เนื่องจากเป3น
หลักธรรมท่ีก�อให)เกิดความสัมพันธ'ที่ดีต�อกัน ส�งเสริมให)การบริหารงานเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
และนําไปใช)ได)กับทุกเร่ืองในชีวิตการทํางานและชีวิตประจําวันได)เป3นอย�างดี ฝHกคนให)รู)จักพัฒนา
ตนเอง ให)เกิดความรู)สึกร�วม ความเป3นเจ)าของต)องการความสําเร็จ ซ่ึงในการบริหารจัดการของการ
ประปานครหลวงได)มีการนําหลักธรรมหมวดนี้มาใช)อยู�ด)วยแล)ว 
 หลักสังคหวัตถุ ๔ เป3นหลักธรรมท่ีใช)ในภาคการปฏิบัติ เม่ือบูรณาการกับพรหมวิหาร ๔ 
โดยใช)ในลักษณะของผู)บริหารหรือผู)บังคับบัญชา และผู)ปฏิบัติงาน ประกอบด)วย ๑) ทาน ใช)คู�กับ
เมตตา ในเชิงของการทํางานร�วมกัน ทานเป3นองค'ประกอบหนึ่งที่จะต)องใช)คู�กับเมตตาในเวลาปกติ
ทั่วไป ทาน คือการให) ให)คําแนะนํา ให)ความรู) ให)แนวคิดในการทํางาน เป3นการแลกเปลี่ยนเรียนรู)ซ่ึง
กันและกันระหว�างผู)ปฏิบัติงานกับผู)บริหาร ๒) ปKยวาจา ใช)คู�กับกรุณา กรุณาใช0ในยามที่ผู0น0อยต0องการ
ความช วยเหลือหรือมีความวิตกในระหว างการปฏิบัติงาน ผู0บริหารหรือผู0บังคับบัญชาก็ให0คําแนะนํา
ด0วยวาจาที่น าฟ%งหรือให0ความช วยเหลือในเชิงแนวความคิด ให)คําแนะนําปรึกษา พูดจาที่เป5น
ประโยชน>เหมาะสมดัวยไมตรีและความปรารถนาดีต อกัน ๓) อัตถจริยา ใช0คู กับมุทิตา มุทิตาในเชิง
การบริหารจัดการเม่ือผู0 ใต0 บังคับบัญชาหรือเพื่อนร วมงานประสบความสําเร็จในการทํางาน 
ผู0บังคับบัญชาหรือผู0บริหารก็พลอยยินดีและส งเสริม ในยามท่ีผู0บริหารต0องการเร่ียวแรงหรือความ
ร วมมือร วมใจเพื่อให0งานน้ันสําเร็จ ผู0ใต0บังคับบัญชาก็จะต0องใช0อัตถจริยาเข0ามาผสมผสานช วยเหลือ
ผู0บังคับบัญชาให0งานน้ันสําเร็จลุล วงไปด0วยดี อัตถจริยาคือ การสงเคราะห>ผู0อ่ืนด0วยกําลังงาน (กาย) 
กําลังความคิด การยินดีประพฤติในสิ่งที่เป5นประโยชน>ต อผู0อ่ืน มีการช วยเหลือกัน การทํางานร�วมกัน
ระหว�างผู)บริหารและผู)ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง จะเห็นได)ว�ามีการใช)หลักธรรมดังกล�าวใน
การบริหารและการปฏิบัติงานโดยที่ไม�รู)ตัว ๔) สมานัตตา มีความเสมอต)นเสมอปลาย ใช)คู�กับอุเบกขา 
อุเบกขาคือการวางเฉยแบบรู) รู)เท�าทันกับสถานการณ' การรักษาความเป3นกลาง ไม�ลําเอียง ไม�เข)าข)าง 
หยุดการขวนขวายในการที่จะปฏิบัติ เมตตา กรุณา มุทิตา คือจะต)องยึดหลักธรรมเป3นใหญ� และรักษา
กฎเกณฑ'กติกาหรือรักษาตัวธรรมไว) อุเบกขานี้เป3นตัวรักษาดุลในเชิงการบริหารการจัดการ ยามท่ี
จะต)องมีการเลื่อนตําแหน�งหรือการมอบหน)าที่ท่ีสําคัญให)กับผู)ใต)บังคับบัญชา ผู)บริหารก็จะต)องใช)หลัก
ของอุเบกขา เช�น เวลาจะเลื่อนตําแหน�ง นาย ก. กับ นาย ข. ซ่ึง นาย ก. เป3นคนทํางานเก�งแต�ไม�อยู�ใน
บริบทของกฏ ระเบียบ ข)อบังคับของการประปานครหลวง นาย ข. ก็เป3นคนทํางานเก�งพอสมควร  
แต�ยึดถือหลักกฎเกณฑ' กติกาและภาระหน)าที่ของการประปานครหลวงเป3นหลัก ในเวลานี้ผู)บริหาร
จะต)องใช)หลักของสมานัตตา ในการตัดสินว�าใครจะได)รับตําแหน�งระหว�าง นาย ก. กับ นาย ข. โดย
หลักท่ัวไปจึงถือว�า ผู)บริหารและผู)ใต)บังคับบัญชาของการประปานครหลวงได)ยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 
๔ และสังคหวัตถุ ๔ เป3นพื้นฐานท่ีสมบูรณ'มาเป3นองค'ประกอบในการบริหารจัดการตลอดระยะเวลาท่ี
ผ�านมาตั้งแต�อดีตถึงป>จจุบัน ในการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน ด)วยความสามัคคีภายในองค'กร 
อันจะก�อให)เกิดการพัฒนาผู)บริหารวิถีพุทธ 
 หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป5นหลักธรรมที่นํามาใช0กับการบูรณาการการบริหารจัดการการ
ประปานครหลวง กับหลักพุทธธรรมในเชิงการบริหารจัดการในหลักพรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ 
ผ านการบริหารจัดการตามแนวทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม  เช น Chester I. Barnard  
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ซ่ึงแนวคิดของเขามุ งเน0นป%จจัยสําคัญด0านประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร0างแรงจูงใจทําให0เกิดความ
ร วมมือจากบุคลากรเพื่อบรรลุเป^าหมายขององค>กร สอดคล0องกับแนวคิดของ W.Edwards deming 
ที่ได0พัฒนาวงจร PDCA หรือ Deming Cycle คือวงจรการบริหารงานคุณภาพ เป5นไปตามแนวคิดของ
กูรูด0านบริหารอย าง Peter Drucker ท่ีกล าวว าการบริหารต0องอาศัยการบูรณาการของความรู0ทุกสิ่ง
ทุกอย างเข0าด0วยกัน ทุกองค>กรมีป%ญหาเหมือนกันคือเรื่องของคน การนําองค>กรท่ีมีเป^าประสงค>หลัก
โดยการใช0ความเข0มแข็งและความรู0ของบุคลากร ผู0บริหารต0องกําหนดเป̂าหมายท่ีเจาะจงเพื่อให0ทุกคน
ในองค>กรทํางานด0วยวัตถุประสงค>เดียวกัน ด0วยภาระหน0าที่เดียวกัน คือกําหนดเป^าหมาย วิสัยทัศน> 
พันธกิจ และวัตถุประสงค>อย างชัดเจน แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม มีองค>ประกอบที่สําคัญ  
๓ ประการ ได0แก  ประการแรก การมุ งเน0นประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ (Effectiveness) ประการท่ี
สอง การมุ งเน0นเรื่องคุณภาพ (Quality) หรือความพึงพอใจของผู0รับบริการ (Customer 
Satisfaction) และประการสุดท0าย การมุ งเน0นหลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลักการ
บริหารสมัยใหม จําเป5นต0องอาศัยวิทยาการด0านการจัดการบริหารเข0ามาสนับสนุนองค>กรเพื่อเสริมพลัง
การบริหารจัดการให0มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาบุคลากรขององค>กรอย างต อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
รวมท้ังใช0เทคโนโลยีสมัยใหม เข0ามาสนับสนุนด0านฐานข0อมูล การสร0างบุคลากรในองค>กรให0มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย างสมํ่าเสมอ  
การสร0างความเป5นธรรม ความเสมอภาคในองค>กร การสร0างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการประสาน
ประโยชน>สร0างความร วมมือ การกระจายอํานาจที่เหมาะสม  
 หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารจัดการการประปานครหลวง 
 ๑. เมตตา ต อประชาชน มุ งปรารถนาดีที่จะให0ประชาชนมีน้ําสะอาด พอเพียงแก การ
ดํารงชีวิตในทุกพื้นท่ีที่การประปานครหลวงรับผิดชอบ  
 เมตตา ต อพนักงาน มุ งปรารถนาดีให0พนักงานทํางานเพื่อประชาชนอย างมีความสุข  
มีเงินเดือนเพื่อดํารงชีวิต มีสวัสดิการท่ีดีและทําให0เกิดความสุขต อการทํางานในระยะยาว 
 ๒. กรุณา ต อประชาชน ผู0ใช0น้ํา ให0พ0นจากการใช0น้ําท่ีไม สะอาด ให0พ0นจากการแบก
รับภาระนํ้าประปาท0องถ่ิน หรือซ้ือนํ้าท่ีมีราคาแพงกว าน้ําประปามาใช0อุปโภคบริโภค 
 กรุณา ต อพนักงาน ให0ความกรุณาให0โอกาสในการรับเข0าทํางาน ให0โอกาสการพัฒนา
ตนเองและการเติบโตในสายวิชาชีพ 
 กรุณา ต อชุมชนและสังคมในพื้นที่ ให0พ0นจากความไม รู0ไม ทราบ ในเรื่องการบริหารและ
จัดการงานประปา  
 ๓. มุทิตา มีความยินดีที่เห็นประชาชนมีน้ํากินน้ําใช0ที่สะอาด มีความยินดีที่หน วยงาน และ
ภาคส วนอ่ืน ๆ มีส วนช วยเหลือให0ประชาชนพ0นจากทุกข>ด0านน้ําอุปโภคและบริโภค 
 ๔. อุเบกขา มีความม่ันคงต อความยุติธรรม และความถูกต0องท้ังปวง ตั้งม่ันบนพื้นฐานของ 
กฎ ระเบียบ ม่ันคงต อการทํางานในภารกิจเพื่อประชาชนเป5นที่ตั้ง 
 หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารจัดการการประปานครหลวง 
 ๑. ทาน ผู0บริหารตั้งม่ันอยู ในฐานะการเป5นผู0ให0เป5นสําคัญ ให0ทานด0านน้ําประปา แจกจ าย
น้ําในภาวะคับขัน ฉุกเฉิน บรรเทาความทุกข>ยากของประชาชนท่ีขาดแคลนนํ้ากิน น้ําใช0 ให0ทาน
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บริจาคทรัพย>ตามกําลังศรัทธา ช วยเหลืองานสังคมสงเคราะห> ช วยเหลือพนักงานภายในองค>กรท่ี
เดือดร0อน 
 ๒. ปwยวาจา การติดต อประสานงานกับลูกค0า ประชาชนผู0ใช0น้ํา ต0องสื่อสารด0วยวาจาท่ี
ไพเราะ เป5นมิตร มีความจริงใจในการให0บริการ  
 ๓. อัตถจริยา ในฐานะองค>กรการประปานครหลวงเป5นผู0ให0บริการด0านน้ํา ต0องสร0าง
ประโยชน>ต อสังคมด0านน้ํา ตามความรู0ความชํานาญท่ีมี ช วยเหลือสังคมด0านการให0ความรู0แก 
ประชาชน ชุมชน โรงเรียน และท0องถ่ินต าง ๆ เก่ียวข0องกับงานประปา 
 ๔. สมานัตตตา ผู0บริหารต0องอยู เคียงข0างป%ญหาของผู0ปฏิบัติงานและผู0ใต0บังคับบัญชาเป5น
สําคัญ ให0ความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับชั้น ตั้งแต ผู0บริหารระดับสูง จนถึงลูกจ0าง ให0ความสําคัญกับ
ผู0มีส วนได0ส วนเสีย เพื่อให0เกิดปฏิสัมพันธ>ที่ดีระหว างองค>กรและผู0เก่ียวข0อง 
 หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารจัดการการประปานครหลวง 
 ๑. ธัมมัญxุตา รู0จักเหตุ รู0เหตุคุณภาพน้ํา เปลี่ยนแปลงตามภูมิอากาศ นํามาวางแผนการ
ผลิต รู0เหตุน้ําสูญเสียท่ีเกิดข้ึน รู0เหตุแรงดันน้ําที่ลดน0อยลง นํามาวางแผนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก 
ลูกค0า รู0เหตุช องว าง หรือ GAP ศักยภาพบุคลากร นํามาวางแผนเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคคล 
 ๒. อัตถัญxุตา รู0จักผล รู0ผลของการแก0ป%ญหาด0วยวิธีการหนึ่งการใดแล0ว นํามา
ประมวลผลเพื่อแก0ไขป%ญหาให0สมบูรณ>ยิ่งข้ึน รู0ผลของการบริหารจัดการคนและนํามาประเมินเพื่อ
พัฒนาให0ดียิ่งข้ึน รู0ผลศักยภาพของการให0บริการนํ้าในป%จจุบัน เพื่อวางแผนต ออนาคต 
 ๓. อัตตัญxุตา รู0จักตน รู0จักจุดอ อน จุดแข็งของตนเอง และขององค>กร ประเมินตนเอง 
และสะท0อนผลจากผู0บังคับบัญชา เพื่อนร วมงาน ทําให0แต ละคนสามารถรับทราบผลการประเมิน
ตนเองได0ระดับหนึ่ง 
 ๔. มัตตัญxุตา รู0จักประมาณ ประมาณตนเอง ท้ังในการพัฒนาองค>กรและพัฒนาตนเอง 
อยู อย างพอเพียง 
 ๕. กาลัญxุตา รู0จักกาล รู0การแบ งเวลาในการใช0ชีวิตส วนตัว และงานเพื่อส วนรวม รู0จัก
บริหารและจัดการเวลาที่เหมาะสมในการบริหารแรงดันนํ้าเพื่อประโยชน>สูงสุด 
 ๖. ปริสัญxุตา รู0จักชุมชน รู0จักองค>กรของตนเอง องค>ประกอบ บุคลากรและความ
เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน รู0จัก Stakeholder หรือผู0มีส วนได0ส วนเสียที่เก่ียวข0องและสามารถประสาน
ประโยชน>ซึ่งกันและกันได0 
 ๗. ปุคคลัญxุตา รู0จักบุคคล โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม คบหาสมาคมกับ
องค>กรที่ต้ังม่ันอยู บนผลประโยชน>ของประชาชนเป5นสําคัญ รู0จักว าควรประสานประโยชน>ระหว าง
บุคคลหรือองค>กรต าง ๆ อย างไร 

 ๕.๑.๓ การส�งเสริมค�านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนําหลัก
พุทธธรรมเข$ามาบูรณาการ พบว�าผู)ให)ข)อมูลท้ังผู)บริหาร ผู)ปฏิบัติงาน และผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย มีความ
พึงพอใจในหน)าที่ มีการกําหนดผู)รับผิดชอบในหน)าท่ี โดยการบริหารจัดการการประปานครหลวงแบบ
มีส�วนร�วมทุกสายงานในองค'กร มีการบริหารจัดการตามสถานการณ'แบบถ�ายทอดงานจากรุ�นสู�รุ�น  
มีความเห็นร�วมกันในเร่ืองการผลิตน้ําประปาให)สะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มได) เน)นการบริการท่ี
รวดเร็ว สะดวก อย�างมืออาชีพ เป3นองค'กรสมรรถนะสูงให)บริการงานประปาได)มาตรฐานในระดับ
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สากล โดยยึดม่ันค�านิยมองค'กรคือ มุ�งม่ันพัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด)วยความโปร�งใส ใส�ใจ
คุณภาพ ซ่ึงการพัฒนาคือการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย�างให)ดีข้ึนโดยอาจเป5นสิ่งท่ียังไม ดี
ให0กลายเป5นดี หรือสิ่งที่ดีอยู แล0วให0ดียิ่งข้ึน การพัฒนาตนเองมองได0เป5น ๒ ทางคือ การพัฒนาตนให0
เป5นคนดี กับการพัฒนาตนให0เป5นคนเก ง พระพุทธศาสนาให0มนุษย>สามารถพัฒนาตนให0เป5นทั้งคนดี
และคนเก ง การนําหลักพุทธธรรมที่มีการเรียนรู0ฝyกตนเองอยู อย างสมํ่าเสมอและสามารถนํามา
ประยุกต>ใช0ในชีวิตประจําวัน จะทําให0มีชีวิตที่ดี มีสติ เพราะสติเป5นจุดเร่ิมต0นแห งป%ญญา การดําเนิน
ชีวิตด0วยป%ญญา รู0เท าทันความจริงท่ีเป5นธรรมดาที่เป5นเหตุป%จจัยในกฎของธรรมชาติ จะเป5นประโยชน>
แก ตนเอง สามารถทําหน0าที่ของตนเองได0อย างถูกต0อง ตั้งใจทําให0ดี พัฒนาตนเองให0ถึงจุดมุ งหมาย ทํา
ให0เกิดคุณประโยชน>จนส งผลให0ประสบความสําเร็จในหน0าท่ีการงาน เม่ือเรามีความตั้งใจในงานที่ได0รับ 
มีความพยายามในสิ่งท่ีต0องรับผิดชอบ รู0จักใช0ป%ญญาในการแก0ไขป%ญหาเม่ือเกิดป%ญหาสามารถ
ไตร ตรอง ตรวจสอบเหตุผลที่เป5นจริงได0 มีการพัฒนาหน0าที่การงานของตนเองไปในทางท่ีดีที่เจริญ 
 สรุปจากข0อมูลผู0วิจัยค0นพบว า การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ
ส งเสริมค านิยมของการประปานครหลวง ให0ความสําคัญใน ๓ ด0านประกอบไปด0วย 
 ๑. E – Expert ส�งเสริมค�านิยม “มุ�งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม” คือการบริหาร
อย�างเข)าใจ โดยมุ งเน0นไปในเรื่องของบุคคล ให0มีความเข0าใจในบริบทของภาระหน0าที่ของการประปา
นครหลวง มีการให0การอบรมบ มเพาะความรู0และเพิ่มพูนความเข)าใจในการปฏิบัติงาน สร0างและ
ตระหนักรู0ถึงคุณค าในการปฏิบัติงานในการประปานครหลวง อย างยึดม่ันในกฎ ระเบียบ ข0อบังคับ
และมีการให0เกียรติกันระหว างผู0บริหารและผู0ปฏิบัติงานงาน โดยยึดม่ันในหลักพรหมวิหาร ๔ คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และหลักสัปปุริสธรรม คืออัตตัญxุตา ความรู0จักตน มัตตัญxุตา 
ความรู0จักประมาณ ความพอดีไม เกินกําลัง มาเป5นกรอบในการปฏิบัติตนให0บรรลุวัตถุประสงค>ของ
องค>กร 
 ๒. A - Approach ส�งเสริมค�านิยม “มุ�งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม” คือการบริหาร
อย�างเข)าถึง การประปานครหลวงเป5นกิจการสาธารณูปโภค การปลูกฝ%งให0ผู0บริหารและผู0ปฏิบัติงาน
ในองค>กรยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดี สํานึกในหน0าที่รับผิดชอบของตน โดยมุ ง
ประโยชน>ส วนรวมมากกว าประโยชน>ส วนตน รวมไปถึงการสร0างเครือข าย ไม ว าจะเป5นหน วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวเน่ืองกับการประปานครหลวง และผู0มีส วนได0ส วนเสียต อการดําเนินงานของกิจการการประปา
นครหลวงตามกรอบหลักธรรมในภาคจิตใจและภาคปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปwยวาจา 
อัตถจริยา สมานัตตตา โดยนําหลักสัปปุริสธรรม คือปริสัญxุตา รู0จักชุมชนและรู0กิริยาท่ีจะประพฤติ
ต อชุมชนนั้น ๆ ปุคคลัญxุตา รู0ความแตกต างแห งบุคคลและรู0วิธีที่จะปฏิบัติต อบุคคล มาบูรณาการใน
การปฏิบัติงาน 
 ๓.  G - Goal ส งเสริมค านิยม “มุ งม่ันบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม” คือการบริหาร
อย�างมุ�งเป_า การบริหารจัดการที่สร0างความเข0าใจและเข0าถึงให0แก ผู0บริหารและผู0ปฏิบัติงานในการ
ประปานครหลวงทุกระดับชั้น ส งผลให0เกิดความตระหนักรู0ต อตนเอง มอบการให0บริการท่ีดี และส ง
มอบคุณภาพน้ําประปาท่ีสะอาดบริสุทธิ์ให0แก ประชาชนและผู0ใช0บริการทุกภาคส วน โดยการยึดม่ันใน
หลักสัปปุริสธรรม คือธัมมัญxุตา รู0หลักการ รู0หลักเกณฑ> รู0กฎแห งเหตุผล อัตถัญxุตา รู0ความมุ ง
หมาย รู0ประโยชน>ที่ประสงค>จะเกิดข้ึนจากการกระทํา กาลัญxุตา รู0เวลาอันเหมาะสมที่จะใช0ในการ
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ดําเนินงาน ในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนการปฏิบัติและทุกภาคส วน พร0อมด0วยยึดม่ันในหลักพรหม
วิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ ในการปฏิบัติงานร วมกันระหว างผู0บริหารและผู0ปฏิบัติงานทุกคน 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
       จากผลการวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริม
ค านิยมของการประปานครหลวง ผู0วิจัยวิเคราะห>ประเด็นสําคัญท่ีค0นพบมาอภิปรายผลได0ดังนี้  
 การบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง มุ�งเน)นในด)านการบริหาร
คน การบริการที่ดี และการผลิตนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพ “นํ้าประปาดื่มได)” หลักธรรมในการบูรณาการ
เพื่อส�งเสริมค�านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ได)แก� ๑) พรหมวิหาร ๔ ในเชิงของ
การบริหารของผู)บังคับบัญชาในภาคจิตใจ ได)แก� เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ๒) สังคหวัตถุ ๔ ใน
เชิงของผู)ปฎิบัติงานหรือผู)ใต)บังคับบัญชา ได)แก� ทาน ปKยวาจา อัตจริยา สมานัตตา  ๓) สัปปุริสธรรม 
๗ ในเชิงของการบูรณาการในการสร)างค�านิยมของการทํางานร�วมกันเพื่อผลสําเร็จของการประปา
นครหลวงได)แก� รู)เหตุ รู)ผล รู)ตน รู)ประมาณ รู)กาล รู)ชุมชน รู)บุคคล เพื่อส งเสริมค านิยมของการ
ประปานครหลวง โดยมุ งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม มุ งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม และ
มุ งม่ันบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม ด0วยความโปร งใส ใส ใจคุณภาพ ประกอบด0วย 
 ๑. ส�งเสริมค�านิยมมุ�งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม คือการบริหารอย างเข0าใจ 
มุ งเน0นการสร0างจิตสํานึกท่ีมีต อบทบาทหน0าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การบริหารคนในเชิง
คุณธรรมสอดคล0องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ สอดคล0องกับงานวิจัยของนาย
ปกรณ> มหากันธา๓๗๘ ว าหลักพรหมวิหาร ๔ เป5นหลักการสําคัญในการบริหารงานของผู0ปกครองหรือ
ผู0บริหาร ในฐานะการเป5นผู0นําบุคคลท่ีทําหน0าที่บริหาร จะต0องปฏิบัติตนในแนวทางจริยธรรมและ
คุณธรรม เพราะพระพุทธศาสนาได0ตระหนักถึงหลักการปฏิบัติหน0าที่ด0วยการไม เบียดเบียนแก ตนและ
ผู0อ่ืน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ>พรหมวิหารธรรม ถือว าเป5นหัวใจของการเป5นผู0นํา สอดคล0องกับ
พระมหาสุพจน> สุเมโธ (พานทอง)๓๗๙ พบว าในการที่นําหลักพรหมวิหาร ๔ มาบูรณาการใน
กระบวนการบริหารงานจะส งผลให0เกิดการร วมแรงร วมใจกันในการปฏิบัติงาน ส งผลให0เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน การสร0างความตระหนักรู0ให0เห็นถึงคุณค าของงาน 
คุณค าของตนในฐานะเป5นส วนหนึ่งขององค>กร สอดคล0องกับงานวิจัยของยุวดี รื่นภาค เรื่องการศึกษา

                                                             

๓๗๘ปกรณ> มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค>กรปกครองส วนท0องถิ่นเชิงพุทธบูรณา
การ”, วิทยานิพนธ8พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  

๓๗๙พระมหาสุพจน> สุเมโธ (พานทอง), “พรหมวิหาร ๔ : แนวคิดเชิงบูรณาการในการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา”, วิทยานิพนธ8บริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร>: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๘๓ 
 

เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในองค>กรสมัยใหม กับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา๓๘๐ มีการ
ถ ายทอดความรู0และประสบการณ>สําหรับบุคคลแต ละคนอย างต อเน่ืองสอดคล0องกับงานวิจัยของณัฐ
วุฒิ โรจน>นิรุตติกุล ในเร่ืองการบูรณาการแนวปฏิบัติด0านการบริหารทรัพยากรมนุษย>กับการจัดการ
วัฒนธรรมองค>การ ว าควรสร0างความชัดเจนในการถ ายทอดเป^าหมายไปสู พนักงานทุกระดับ๓๘๑ การ
ทํางานเป5นทีมเดียวกัน มีการพัฒนาแนวทางแก0ไขป%ญหาโดยทํางานร วมกับทีมต างสายงาน และมีการ
แบ งป%นข0อมูลที่เป5นประโยชน>ระหว างกัน สอดคล0องกับงานวิจัยของ จตุพล ดวงจิตรและประยูร สุยะ
ใจ๓๘๒ ว าผลจากการบูรณาการใช0หลักการบริหารเชิงพุทธช วยขับเคลื่อนชุมชนในการพัฒนาอย าง
ยั่งยืน มีการเปwดโอกาสและส งเสริมให0ประชาชนในชุมชนเข0ามามีบทบาทในการแก0ไขป%ญหาได0อย าง
เป5นรูปธรรม เน0นการดําเนินการสร0างความตระหนักรู0 ในการบริหารบุคลากร การส่ือสารแนวทาง
บริหารจัดการระบุไปในทิศทางเดียวกัน จนกลายเป5นจิตสํานึก (conscious) ส งผลให0พนักงาน
ผู0ปฏิบัติงานทุกระดับปฏิบัติหน0าที่ตามบทบาทเพื่อปรับประสานเข0ากับความเปลี่ยนแปลง ทุ มเท
ปฏิบัติงานให0บรรลุเป̂าหมายมากที่สุด  
 ๒. ส�งเสริมค�านิยมมุ�งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม คือการบริหารอย างเข0าถึง  
มีการกําหนดคุณสมบัติของตําแหน งงานท่ีต0องการ มีความถูกต0องและเหมาะสม การติดตามผลการ
ทํางานอย างต อเนื่อง สามารถแก0ไขข0อบกพร องได0อย างถูกต0องและรวดเร็ว มีอิสระในการตัดสินใจใน
การทํางานได0อย างเต็มท่ี ให0ความสําคัญ สนใจและเอาใจใส  รวมทั้งกระตุ0นส งเสริม สนับสนุนให0มี
ความมุ งม่ัน สอดคล0องกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาองค>กรชุมชน (องค>การมหาชน) ที่ให0ความสําคัญ
กับการสร0างภาพลักษณ>ขององค>กร การทํางานอย างเต็มกําลังความสามารถ มีความร วมมือร วมใจกัน 
ในการวิเคราะห>ป%ญหาทั้งหลาย ได0อย างถูกต0องตามความเป5นจริงและสร0างให0พนักงานผู0ปฏิบัติทุกคน
เห็นประโยชน>ส วนรวมมากกว าประโยชน>ส วนตน มีความมุ งม่ันต อการพัฒนาคุณภาพงานอย าง
ต อเน่ืองและการปรับประยุกต>กระบวนการทํางาน สอดคล0องกับงานวิจัยของ พงศภัค ตรีรัตนา
เศรษฐ>๓๘๓ ว าการกําหนดเป^าหมายการทํางานด0วยตัวชี้วัด และการประเมินผลจากหน วยงานภายนอก 
การสร0างการเรียนรู0อย างต อเน่ือง การรับรู0ตนเอง กระบวนการทํางานท่ีนํามากําหนดเป5นกรอบ การ
พัฒนาด0วยการปลูกฝ%งค านิยมในด0านการมีความซ่ือสัตย> การมีคุณธรรม การมีความโปร งใสและ
ตรวจสอบได0 และการปรับประยุกต>ใช0เทคโนโลยี นอกจากนั้นคุณค าของเพื่อนร วมงานทุกคนใน
                                                             

๓๘๐ยุวดี ร่ืนภาค, “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในองค>กรสมัยใหม กับแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ8รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ>, ๒๕๕๖). 

๓๘๑ณัฐวุฒิ โรจน>นิรุตติกุล, “การบูรณาการแนวปฏิบัติด0านการบริหารทรัพยากรมนุษย>กับการจัดการ
วัฒนธรรมองค>การ”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยการบริหารและจัดการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล0าเจ0าคุณ
ทหารลาดกระบัง, ๒๕๕๘), หน0า ๑๘. 

๓๘๒จตุพล ดวงจิตร และประยูร สุยะใจ, “การบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธในการส งเสริมการ
ขับเคลื่อนองค>กรชุมชนในลุ มนํ้าแม กลองตอนล าง”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน0า ๖๘. 

๓๘๓พงศภัค ตรีรัตนาเศรษฐ>, “ค านิยม การจัดการกับผลการปฏิบัติงานของข0าราชการระดับสูงใน
ราชการพลเรือนไทย”, วิทยานิพนธ8ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร>: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๕๐). 



๑๘๔ 
 

องค>กร คุณค าของสินค0าคือน้ําประปาที่สะอาดบริสุทธิ์ ที่ผลิตเพื่อมอบให0แก ผู0ใช0บริการหรือประชาชน
ให0เกิดอย างเสมอภาคเท าเทียมกันในทุกกระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต เข0ามาสู องค>กร สอดคล0องกับ
งานวิจัยของชญานิศวร> กุลรัตนมณีพร และคณะ๓๘๔ ว าแนวคิดการเสริมสร0างค านิยมเน0นท่ีคนในสังคม
ยึดและปฏิบัติโดยตระหนักถึงประโยชน>ที่เหมาะสมสอดคล0องกับคนในสังคมนั้น ๆ นําค านิยมการ
จัดการด0านการมีความซ่ือสัตย> การมีคุณธรรม การมีความโปร งใสและตรวจสอบได0 เสริมให0เกิดความ
ม่ันคงทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนเพื่อให0เกิดการประสานงานระหว างหน วยงานภายในองค>กร  
 ๓. ส�งเสริมค�านิยมมุ�งม่ันบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม คือการบริหารอย างมุ งเป̂า 
กระบวนการให0บริการเป5นธรรมแก ทุกฝcาย เกิดความรับผิดชอบต อหน0าที่งานบริการในการสร0างจิต
บริการให0เกิดข้ึนแก ผู0ปฏิบัติงานสอดคล0องกับศิริรัตน> คลังเย็น๓๘๕ ท่ีว าป%จจัยในการบริหารสู ความเป5น
เลิศให0ความสําคัญกับวัฒนธรรมองค>กร การทํางานให0มีลักษณะเชิงบูรณาการ ส งเสริมการมีส วนร วม
ของผู0มีส วนได0ส วนเสียในทุกระดับและทุกข้ันตอนของการบริหารจัดการ สอดคล0องกับงานวิจัยของ 
ชลธร ทิพย>สุวรรณ๓๘๖ เก่ียวกับการบริหารจัดการโดยยึดหลักเกณฑ>สําคัญได0แก  การมีประสิทธิภาพ 
ความโปร งใสเป5นธรรม เน0นไปท่ีผู0มีส วนเก่ียวข0อง และการมีส วนร วมโดยใช0ระบบเครือข ายเพื่อการ
ขับเคลื่อน ผู0ปฏิบัติงานมีจิตสาธารณะ/จิตบริการท่ีดี ให0ความร วมมือช วยเหลืองานอย างเต็มท่ีเพื่อเป5น
การตอบสนองความต0องการของลูกค0า มีการตรวจสอบป%ญหาและวิเคราะห>บนพื้นฐานของความจริง
เพื่อค0นหาสาเหตุท่ีแท0จริงอันนําไปสู การกําหนดแนวทางการแก0ไขป%ญหาที่ถูกต0องแม นยํา มีแนวคิดเชิง
บวกซ่ึงกันและกัน ร วมมือร วมใจกัน และการสร0างคุณภาพให0เกิดแก นํ้าประปา อยู บนพื้นฐานการ
เข0าใจ และเข0าถึง สอดคล0องกับแนวคิดการบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค>กรในทุก
ข้ันตอนการปฏิบัติ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตน้ําประปาให0เป5นไปตามมาตรฐานเพื่อส งมอบ
น้ําประปาท่ีสะอาดบริสุทธิ์ให0แก ผู0ใช0บริการหรือประชาชนอย างสมํ่าเสมอ สร0างเสถียรภาพในการส ง
จ ายน้ําประปา ให0บริการที่เท าเทียมกันทุกหลังคาเรือนโดยไม เลือกฐานะ ปฏิบัติอย างเสมอภาคกัน
และส งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให0ประชาชนได0มีน้ําประปาท่ีสะอาดใช0ถ0วนหน0า โดยการยึดม่ันในหลักสัป
ปุริสธรรม ๗ สอดคล0องกับหลักการบริหารงานสมัยใหม กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร>ด0วยยึด
ม่ันในหลักพรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ ในการปฏิบัติงานร วมกันระหว างผู0บริหารและผู0ปฏิบัติงาน

                                                             
๓๘๔ชญานิศวร> กุลรัตนมณีพร และคณะ, “การเสริมสร0างค านิยม:การทบทวนองค>ความรู0และแนว

ทางการวิจัยด0านค านิยมไทยในอนาคต”, รายงานการวิจัย, (กรมส งเสริมวัฒนธรรม : กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๕), 
หน0า ๑๐๔. 
 ๓๘๕ศิริรัตน> คลังเย็น, "การบริหารงานสู ความเป5นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค>กรปกครอง
ส วนท0องถิ่น", วิทยานิพนธ8พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร>, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๓๘๖ชลธร ทิพย>สุวรรณ, “ป%จจัยท่ีนําไปสู การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการลุ มนํ้าสาขาแม 
ริม จังหวัดเชียงใหม ”, วิทยานิพนธ8ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาภูมิภาคลุ มนํ้าโขงและสาละวินศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม , ๒๕๕๖). 



๑๘๕ 
 

ทุกคน สอดคล0องกับงานวิจัยของวรเศรษฐ>  สุวรรณมณีโชค๓๘๗  ในการประยุกต>ใช0ธรรมะเพื่อช วยใน
การปฏิบัติงาน บุคลากรมีการนําหลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ไปใช0ในการทํางานร วมกัน การนํา
หลักธรรมะมาใช0ในการทํางาน ทําให0ทัศนคติส วนตัวและส วนงานเกิดประโยชน>อย างมากในการ
ปฏิบัติงาน สร0างผู0ปฏิบัติงานให0มีมนุษยสัมพันธ>ที่ดี เกิดประโยชน>อย างสูงสุดและสร0างความเจริญต อ
องค>กร  

  องค>ความรู0ท่ีได0จากการศึกษาสามารถสร0างเป5นโมเดลได0 ประกอบด0วยหลักการดังต อไปนี้ 
 E A G – Model   

 E = Expert  ส�งเสริมค�านิยม “มุ�งม่ันพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม” คือการบริหารอย าง
เข0าใจ โดยยึดม่ันในหลักพรหมวิหาร ๔ คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และหลักสัปปุริสธรรมคือ 
อัตตัญxุตา ความรู0จักตน มัตตัญxุตา ความรู0จักประมาณ ความพอดีไม เกินกําลัง มาเป5นกรอบในการ
ปฏิบัติตนให0บรรลุวัตถุประสงค>ขององค>กร  มีองค>ประกอบคือ KARE  
       ๑. Knowledge คือ อบรมให0ความรู0 
 ๒. Appreciate  คือ เห็นคุณค า 
 ๓. Rules   คือ รักษากฎระเบียบ 
 ๔. Esteem   คือ ยกย อง นับถือ ชื่นชมยินดี 

 A = Approach ส�งเสริมค�านิยม “มุ�งม่ันพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม” คือการบริหาร
อย างเข0าถึง ตามกรอบหลักธรรมในภาคจิตใจและภาคปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปwยวาจา 
อัตถจริยา สมานัตตตา โดยนําหลักสัปปุริสธรรม คือปริสัญxุตา รู0จักชุมชนและรู0กิริยาท่ีจะประพฤติ
ต อชุมชนนั้น ๆ ปุคคลัญxุตา รู0ความแตกต างแห งบุคคลและรู0วิธีที่จะปฏิบัติต อบุคคล มาบูรณาการใน
การปฏิบัติงาน มีองค>ประกอบคือ VRIN 
 ๑. Virtue   คือ คุณธรรม คุณงามความดี 
 ๒. Responsibility คือ ภาระหน0าที่รับผิดชอบ 
 ๓. Interest   คือ เห็นประโยชน>ส วนรวม  
 ๔. Network   คือ สร0างเครือข าย 

 G = Goal ส งเสริมค านิยม “มุ งม่ันบริการสังคมตามหลักพุทธธรรม” คือการบริหารอย าง
มุ งเป^า โดยการยึดม่ันในหลักสัปปุริสธรรม คือธัมมัญxุตา รู0หลักการรู0หลักเกณฑ> รู0กฎแห งเหตุผล 
อัตถัญxุตา รู0ความมุ งหมาย รู0ประโยชน>ที่ประสงค>จะเกิดข้ึนจากการกระทํา กาลัญxุตา รู0เวลาอัน
เหมาะสมที่จะใช0ในการดําเนินงาน ในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนการปฏิบัติและทุกภาคส วน พร0อมด0วย
ยึดม่ันในหลักพรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ ในการปฏิบัติงานร วมกันระหว างผู0บริหารและ
ผู0ปฏิบัติงานทุกคน มีองค>ประกอบคือ ASQ 
 

                                                             

๓๘๗วรเศรษฐ> สุวรรณมณีโชค, “การศึกษาทัศนคติในการประยุกต>ใช0ธรรมะเพ่ือช วยในการปฏิบัติงาน
ของ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร>  มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม ” ,  รายงานการวิจั ย ,  (คณะวิ ทยาศาสตร> : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม , ๒๕๕๓), หน0า ๗๙. 



๑๘๖ 
 

 ๑. Awareness คือ สร0างความตระหนักรู0  
 ๒.  Service Mind คือ จิตบริการ   
 ๓. Quality  คือ คุณภาพน้ําประปา   
  
๕.๓  ข$อเสนอแนะ 
  การวิจัยเร่ือง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส งเสริมค านิยมของ
การประปานครหลวง” มีข0อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติการ และข0อเสนอแนะในการทําการวิจัย
คร้ังต อไป ดังนี้ 

        ๕.๓.๑ ข$อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       ๑. การประปานครหลวงควรส งเสริมการบูรณาหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ
ส งเสริมค านิยมอย างจริงจัง โดยกําหนดเป5นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานประจําป� 
โดยระบุเป^าประสงค> ตัวช้ีวัด งบประมาณ และมอบหมายผู0รับผิดชอบในแต ละโครงการ 

๒. ควรมีการประชาสัมพันธ>ให0ผู0บริหารและผู0ปฏิบัติงาน หน วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเข0ามามีส วน
ร วมในการดําเนินงานของการประปานครหลวง และผู0มีส วนได0ส วนเสียต อการปฏิบัติงานของการ
ประปานครหลวง ซ่ึงจะเป5นประโยชน>ต อการรักษาเครือข าย ให0มีความเข0มแข็ง มีความเข0าใจในบริบท
ของการประปานครหลวง  
       ๓. ผู0บริหารควรบูรณาการและประสานเชื่อมโยงสู นโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อนไปสู 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจําป�ของการประปานครหลวง 

        ๕.๓.๒ ข$อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ   
        ๑. ผู0บริหารควรจัดให0มีการฝyกอบรมทางด0านธรรมะแก พนักงานตั้งแต เริ่มเข0ามาสู องค>กร 
ตลอดถึงพนักงานท่ีปฏิบัติงานทุกสายงาน ให0มีความรู0ความเข0าใจในด0านหลักธรรม เพื่อจะได0นํามา
ประยุกต>ใช0ในการปฏิบัติงานอย างถูกต0อง เหมาะสม 
      ๒. ควรส งเสริม พัฒนาผู0บริหารและผู0ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยการไปทัศนะศึกษาดูงาน
หรือเข0ารับการฝyกอบรมโครงการปฏิบัติธรรม 
 ๓. ควรส งเสริมและพัฒนาให0บุคลากรปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานร วมกันอย างมี
จริยธรรม เกิดทักษะในการทํางานอย างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให0เกิดประโยชน>
สูงสุด 
 ๔. ควรพิจารณาให0บุคลากรของการประปานครหลวงสามารถนําองค>ความรู0ท่ีได0มา
ประยุกต>ใช0ในการปฏิบัติงาน ให0มีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู ร วมกันในสังคมอย างมี
ความสุข 
 ๕. ควรพิจารณานําข0อมูลผลการวิจัยท่ีได0ศึกษาสู การพัฒนาสมรรถนะพนักงานในข้ันสูง
ต อไป 

 

 



๑๘๗ 
 

             ๕.๓.๓ ข$อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต�อไป   
  ๑. ควรพิจารณานําข0อมูลผลการวิจัยที่ได0ศึกษา นําไปวิจัยต อยอดเพื่อเป5นประโยชน>ทาง
วิชาการ และแนวทางการบริหารจัดการของการประปานครหลวงในสภาพการณ>ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมอันท่ีจะได0องค>ความรู0และข0อยืนยันความชัดเจนต อไป 
 ๒. ควรทําการวิจัยการส งเสริมค านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง
โดยการนําหลักพุทธธรรมข0ออ่ืน ๆ มาประยุกต>ใช0 

๓. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ
ส งเสริมค านิยม โดยเปลี่ยนขนาดพื้นที่ในการศึกษาวิจัย เช น การประปาส วนภูมิภาค การไฟฟ^านคร
หลวง การไฟฟ^าส วนภูมิภาค เป5นต0น 
 



 

 

บรรณานุกรม  

๑. ภาษาไทย :  

ก. ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตป�ฏกํ ๒๕๐๐. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
              . พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข�อมูลทุติยภูม ิ

(๑) หนังสือ:  

การประปานครหลวง.  คู3มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง. กรุงเทพมหานคร: 
การประปานครหลวง, ๒๕๖๐. 

             .  ศตวรรษสดุดีสายธารีแห3งนครา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร�พร้ินต้ิงแอนด�พับลิช
ชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๗. 

กัลยา วานิชย� บัญชา. สถิติงานวิจัย. พิมพ�คร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

คณาจารย�ภาควิชาบริหารรัฐกิจ. สรุปเน้ือหาวิชาทฤษฎีองค<การ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙.  

ณัฐพงศ�  เกศมา ริษ.  วิ สัยทัศน<  พันธ กิจ และค3า นิยมสําหรับการสร�างองค<การ ยุคใหม3 . 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�เอ็กซเปอร�เน็ท, ๒๕๔๖.  

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. ศัพท<รัฐประศาสนศาสตร<. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๔. 

ทศพร ศิ ริสัมพันธ� และสุพจน� ทรายแก<ว . การบริหารผลการดําเนินงาน (Performance 
Management) รวมบทความวิชาการ ๑๐๐ ปK รัฐประศาสนศาสตร<ไทย. 
กรุงเทพมหานคร: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร� คณะรัฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

ทิพวรรณ หล=อสุวรรณรัตน�. เคร่ืองมือการจัดการ Management Tools. พิมพ�คร้ังที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: รัตนไตร, ๒๕๕๑. 

ทิพาวดี เมฆสวรรค�. การบริหารมุ3งผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการข<าราชการ
พลเรือน, ๒๕๔๓. 

ธงชัย สันติวงษ�. องค<การและการบริหาร. พิมพ�คร้ังท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๓. 

 



๑๘๙ 
 

บรรณานุกรม (ต3อ) 
 

ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ และวีระพงษ�  เฉลิม จิระ รัตน� .  พื้ นฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล<า, ๒๕๕๔. 

บุญทัน ดอกไธสง. การจัดองค<การ. พิมพ�คร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร<.  พิมพ�คร้ังที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 
ด=านสุทธาการพิมพ�, ๒๕๔๒. 

ฝ�ายนโยบายและยุทธศาสตร�. ยุทธศาสตร
การบริหารการประปานครหลวง ฉบับท่ี ๓ (๒๕๕๕-
๒๕๕๙). การประปานครหลวง, ๒๕๕๕.  

             . งานจ�างที่ปรึกษาในการจัดทํายุทธศาสตร<การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓ 
(๒๕๕๕-๒๕๕๙). บริษัท แมเนจเมนท�โซลูชั่นส�อินเตอร�เนชั่นแนลจํากัด, ๒๕๕๔.  

ฝ�ายบริหารความรับผิดชอบต%อสังคม. รายงานการพัฒนาอย&างย่ังยืน ประจําป* ๒๕๕๘ “รักษ
นํ้า 
รักษ
โลก Saveing water together”. การประปานครหลวง, ๒๕๕๘.  

ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล. ข>อมูลจํานวนพนักงานจําแนกตามสายงาน เพศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙. การประปานครหลวง.  

ฝ�ายสื่อสารองค�กร. รายงานประจําป* ๒๕๕๙. การประปานครหลวง, ๒๕๕๙. 
              . หนังสือ ๔๐ ป* กปน. การประปานครหลวง, ๒๕๕๐. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living). พิมพ�คร้ังที่ 

๑๓๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จันทร�เพ็ญ, ๒๕๕๗. 
             . พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ�คร้ังท่ี ๓๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ผลิธัมม�, 

๒๕๕๕. 
             . พจนานุกรมพุทธศาสตร< ฉบับประมวลธรรม . กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ผลิธัมม�, 

๒๕๔๖. 
พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร< ฉบับประมวลศัพท<. พิมพ�คร้ังที่  ๗. 

กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
             . พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพ�คร้ังที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระธรรมโกศาจารย� (ท=านพุทธทาส  อินทปJญโญ), พระพรหมมังคลาจารย�  (ท=านปJญญานันทภิกขุ)  และ

พระครูกิตติวราภรณ� (ดร.ทวี  กิตฺติญาโณ). หาสุขได�จากทุกข< โลกรอดได� เพราะความ
กตัญ\ูกตเวที. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๘. 

พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร< ฉบับประมวลศัพท<. พิมพ�คร้ังท่ี ๑๐. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 



๑๙๐ 
 

บรรณานุกรม (ต3อ) 
 

พสุ  เดชะนินทร� และคณะ.  แผนที่ยุทธศาสตร< (Strategy  Map    . ) กรุงเทพมหานคร: ก พลพิมพ�
(๑๙๙๖), ๒๕๔๘.  

พัฒนา กิติอาษา. สู3วิถีอีสานใหม3. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�วิภาษา, ๒๕๕๗. 
พิเชษฐ� วงศ�เกียรต์ิขจร. ผู�นําการบริหารยุคใหม3. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ปJญญาชน, ๒๕๕๓. 
พิบูล  ทีปะปาล. การจัดการเชิงกลยุทธ<. พิมพ�คร้ังที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 

๒๕๕๑. 
พุทธทาสภิกขุ. การทํางานคือการปฏิบัติธรรม ฉบับอนุสรณ< ๑๐๐ ปK พุทธทาส. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ�ธรรมสภา, ๒๕๔๙. 
              . ทาน หลักปฏิบัติเก่ียวกับทานบริจาค. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โอเอ็นจี การพิมพ� จํากัด, 

๒๕๕๑. 
ไพบูลย� ช=างเรียน. วัฒนธรรมการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน�, ๒๕๔๘. 
ไพบูลย� สําราญภูติ. สไตล<การบริหารงานบริหารคน. พิมพ�คร้ังที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�

สามเกลอ, ๒๕๔๓. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  พิมพ�ค ร้ังที่  ๑ .

กรุงเทพมหานคร: นานมีบุNคส�พับลิเคชั่นส�, ๒๕๔๖. 
วิทย� เที่ยงบูรณะธรรม. พจนานุกรมไทย-อังกฤษ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�รวมสาส�น, ๒๕๔๗. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การวิเคราะห<เปรียบเทียบความหมายของการบริหาร การจัดการ การบริหาร

การพัฒนาและการบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร: รัฎฐภิรัตน�, ๒๕๕๐. 
              . การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท�องถ่ิน : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส ญ่ีปุdน 

และไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�โฟร�เพซ, ๒๕๔๕. 
              . การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค<กรตามรัฐธรรมนูญและ

หน3วยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�นิติธรรม, ๒๕๔๘. 
วันชาติ มีชาติ. การบริหารองค<การ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ. พฤติกรรมองค<การ. กรุงเทพมหานคร: ธีรฟKล�ม และไซเท็กซ�, ๒๕๔๒. 
              . องค<การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
              . การจัดการและพฤติกรรมองค<การ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟKล�มไซเท็กซ� จํากัด, 

๒๕๕๐. 
สถาบันพัฒนาข<าราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการข<าราชการพลเรือน. วัฒนธรรมและ

ค3านิยมใหม3ในการทํางานเพ่ือประชาชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�อาทิตย�, 
๒๕๔๕. 

สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (องค�การมหาชน). ความสําคัญการสร�างอัตลักษณ<และภาพลักษณ<
องค<กร. การสัมมนาผู<ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน ประจําปQ ๒๕๕๙. 

สมคิด บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๔. 
              . องค<การและการจัดการ. พิมพ�คร้ังที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�วิทยพัฒน�, ๒๕๕๘. 



๑๙๑ 
 

บรรณานุกรม (ต3อ) 
 
สมชาติ โตรักษา. การประยุกต<หลักการบริหารเพ่ือการพัฒนางานอย3างต3อเน่ืองและย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๘. 
สมเดช มุงเมือง. ทักษะชีวิต. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�สูตรไพศาลบิวเดอร�, ๒๕๕๕. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก. แสงธรรม ส3องใจ ๑. 

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๖. 
              . วิธีสร�างบุญบารมี ชีวิตน้ีสําคัญนัก. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๖. 
สมพงศ� เกษมสิน. การบริหาร. พิมพ�คร้ังที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๐. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห&งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๕๔. 

              . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔.  
กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๙. 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห=งชาติ. วารสารวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๑. 

สุจิตรา บุณยรัตพันธุ�. ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
. พิมพ�คร้ังที่ ๘. สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร�, ๒๕๔๙. 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ� และกรรณิการ� สุขเกษม. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยปfญหา 
ปfจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟRSองฟTา, ๒๕๔๗. 

สุภางค� จันทวานิช. ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ. พ้ืนฐานทางการจัดการ. พิมพ�คร้ังที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
สุวรีย� ศิริโภคาภิรมย�. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: ฝVายเอกสารการพิมพ�สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 

๒๕๕๖. 
เสนาะ ติเยาว�. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๔. 
อนันต� เกตุวงศ�. การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๑. 

(๒) วิทยานิพนธ</สารนิพนธ</รายงานการวิจัย: 

จตุพล ดวงจิตร และประยูร สุยะใจ. “การบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธในการส=งเสริมการ
ขับเคลื่อนองค�กรชุมชนในลุ=มนํ้าแม=กลองตอนล=าง”. รายงานการวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ชญานิศวร� กุลรัตนมณีพร และคณะ. “การเสริมสร<างค=านิยม:การทบทวนองค�ความรู<และแนวทางการ
วิจัยด<านค=านิยมไทยในอนาคต”. รายงานการวิจัย. กรมส=งเสริมวัฒนธรรม: กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๕. 

 



๑๙๒ 
 

บรรณานุกรม (ต3อ) 
 

ชลธร ทิพย�สุวรรณ. “ปJจจัยที่นําไปสู=การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการลุ=มน้ําสาขาแม=ริม 
จังหวัดเชียงใหม=”. วิทยานิพนธ<ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาภูมิภาคลุ=มน้ําโขงและ
สาละวินศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม=, ๒๕๕๖. 

ณัฐวุฒิ โรจน�นิรุตติกุล. “การบูรณาการแนวปฏิบัติด<านการบริหารทรัพยากรมนุษย�กับการจัดการ
วัฒนธรรมองค�การ”. รายงานวิจัย. วิทยาลัยการบริหารและจัดการ: สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล<าเจ<าคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๕๘. 

ทรงกลด เจริญพร, “องค�การแห=งการเรียนรู<ตามแนวหลักธรรมพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ<ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร�: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๓. 

ปกรณ� มหากันธา. “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส=วนท<องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ”. 
วิทยานิพนธ<พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พงศภัค ตรีรัตนาเศรษฐ�. “ค=านิยม การจัดการกับผลการปฏิบัติงานของข<าราชการระดับสูงในราชการ
พลเรือนไทย”. วิทยานิพนธ<ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�: 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐. 

พระมหามงคล สารินทร�. “การบริหารงานตามแนวพุทธธรรม”. รายงานการวิจัย. ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร�: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๖. 

พระมหาสุพจน� สุเมโธ (พานทอง). “พรหมวิหาร ๔ : แนวคิดเชิงบูรณาการในการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา”. วิทยานิพนธ<บริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. สาขาพุทธบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร�: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พิพัฒน� ยอดพฤติการ. “การใช<การสร<างตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะห�เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ
พุทธเศรษฐศาสตร�”. วิทยานิพนธ<พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

ยุวดี ร่ืนภาค. “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในองค�กรสมัยใหม=กับแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ<รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ�, ๒๕๕๖. 

วรเศรษฐ� สุวรรณมณีโชค. “การศึกษาทัศนคติในการประยุกต�ใช<ธรรมะเพ่ือช=วยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร�  มหาวิทยาลัยเชียงใหม=”. รายงานการวิจัย.  คณะ
วิทยาศาสตร�: มหาวิทยาลัยเชียงใหม=, ๒๕๕๓. 

วิฑูรย� วีรศิลป[. “การประยุกต�ใช<หลักธรรมในการบริหารงาน”. รายงานการวิจัย. สาขายุทธศาสตร�
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ�, ๒๕๕๘. 

 



๑๙๓ 
 

บรรณานุกรม (ต3อ) 
 
ศิริรัตน� คลังเย็น. "การบริหารงานสู=ความเป]นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค�กรปกครองส=วน

ท<องถ่ิน". วิทยานิพนธ<พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขารัฐประศาสนศาสตร�, บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ศิริศักด์ิ นันดี. “การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ตามทฤษฎีตะวันตกกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ<พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สุนทรผไท จันทระ. “ความสัมพันธ�ระหว=าง ค=านิยม วิถีชีวิต และเปTาหมายใฝVสัมฤทธิ์ระหว=างผู<เรียน
อาชีวศึกษาในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ<ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชานวัตกรรม
การเรียนรู<ทางเทคโนโลยี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล<าธนบุรี, ๒๕๕๖. 

(๓) ส่ืออิเล็กทรอนิกส<: 

การประปานครหลวง. ประวัติการประปา. [ออนไลน�]. แหล=งท่ีมา: http://th.wikipedia.org/wiki/ 
[๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 

คณะพุทธศาสตร� มจร. โคราช. หลักการบริหารงานสมัยใหม3กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร<
เพื่อความม่ันคงแห3งพระพุทธศาสนา. [ออนไลน�]. แหล=งที่มา: http://nkr.mcu.ac.th/ 
buddha/ [๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

จุรีวัลย� ภักดีวุฒิ. บูรณาการคืออะไร. [ออนไลน�]. แหล=งที่มา: http://www.gotoknow.org/posts/ 
 74693 [๑ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
ชุติมา เมฆวัน. การวิจัยบูรณาการ. [ออนไลน�]. แหล=งที่มา: http://www.gotoknow.org/posts/ 

487490 [๑ สิงหาคม ๒๕๕๙].    
ธัญวรัตน� อรคําแหง. แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม3ในกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร<. 

[ออนไลน�]. แหล=งท่ีมา: http://www.gotoknow.org/posts/448412/ [๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๙]. 

นภวรรณ คณานุ รักษ� .  บทบาทผู� นําองค<กร ท่ีมีพนักงานวิชาชีพ. [ออนไลน� ]. แหล=งที่มา : 
http://www.snc.lib.su.ac.th/serindex/ [๑ กันยายน ๒๕๕๙].  

แ น ว คิ ด ใ น ก า ร นํ า ห ลั ก ธ ร ร ม ม า ใ ช< ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร .  [อ อ น ไ ล น� ]. แ ห ล= ง ที่ ม า :   
http://www.gotoknow.org/posts/438651 [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

บ<านจอมยุทธ (ห<องสมุดสังคมศาสตร� รัฐศาสตร�). ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคม. [ออนไลน�]. 
แหล=งท่ีมา: http://www.baanjomyut.com/ [๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. การบูรณาการ . [ออนไลน�]. แหล=งที่มา: 
http://www.royin.go.th/dictionary/. [๑ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 

มงคลชัย วิริยะพินิจ. รวมแนวคิดหลากมุมมององค<กรแห3งการเรียนรู�และการบริหารความรู�.  
[อ อ น ไ ล น� ]. แ ห ล= ง ที่ ม า : http://www.visalo.org/prefaces/ongkorn.html  
[๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 



๑๙๔ 
 

บรรณานุกรม (ต3อ) 
 
รุ<งนภา ยรรยงเกษมสุข (วารสารการเมืองการบริหารและกฎหมาย ปQที่ ๕ ฉบับท่ี ๒). ทฤษฎี

ปฏิสัมพันธ<เชิงสัญลักษณ<กับการอธิบายปรากฏการณ<สังคมจากมุมมองตัวแสดง. 
[ออนไลน�]. แหล=งท่ีมา: http://www.buu.ac.th/ojs/index.php/law/article/view/ 
2572/12/ [๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

รัชนีวรรณ ต้ังภักดี (คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม). ยุคทฤษฎีการบริหารจัดการ
สมัยใหม3. [ออนไลน�]. แหล=งที่มา: https://prezi.com/t-uzlmdpgycf/modern-
management-approache/ [๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ.  แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร< การประยุกต<และการพัฒนา. [ออนไลน�]. 
แหล=งท่ีมา: http://www.wiruch.com [๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙]. 

วีรวิชญ� เลิศไทยตระกูล. ปรัชญาวงจร PDCA. [ออนไลน�]. แหล=งท่ีมา: http://business.east.spu.ac.th/ 
admin/waaa_file/A37322PDCA.pdf/ [๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

วีรสิทธ์ิ ชินวัตร. ทฤษฎีของ Perter f Drucker. [ออนไลน�]. แหล=งที่มา: http://veerasit-dba04.blogspot 
blogspot.com/2012/10/17/ [๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

สมควร ทรัพย�บํารุง. ธรรมะกับการทํางาน, นักวิเคราะห<นโยบายและแผนชํานาญการ ๘    
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร<. [ออนไลน�]. แหล=งท่ีมา: http://www.  
learntrepitaka.com/ [๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย� (ป.อ. ปยุตฺโต). จะอยู3อย3างเปmนเหย่ือหรือข้ึนเหนือไปนําเขา. [ออนไลน�]. 
แหล=งที่มา: http://www.payutto.net/book-content/ไม=เอาธรรมไปห่ันแบ=ง  [๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

อารักษ� พรหมณี. แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม3ในกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร<. 
[ออนไลน� ]. แหล= ง ท่ีมา : http://kantacandidate.blogspot.com/2012/02/blog-
post_9753.html [๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙]. 

Boston Network Ltd. การบริหารลูกค�าคนสําคัญเพ่ือผลกําไรสูงสุดขององค<กร. [ออนไลน�].
แหล=งที่มา: http://www.bostonnetwork.com/course/bn110016 [๑ กันยายน 
๒๕๕๙].  

(๔) สัมภาษณ< 

สัมภาษณ� นางวรรณวิมล ธนชัยเศรษฐวุฒิ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นายพิบูลย� วงศ�ภัทรจิตกุล, ผู<จัดการสํานักงานประปา, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นางวารี จําเนียรเวช, นักบริหารงาน ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นายสมบูรณ� สุนันทพงศ�ศักด์ิ, รองผู<ว=าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย�, ผู<ช=วยผู<ว=าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นางพรวรินทร� พูลทรัพย�, ผู<อํานวยการกองรายได<, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นางศศิธร มีคุณเอ่ียม, ผู<อํานวยกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๙๕ 
 

บรรณานุกรม (ต3อ) 
 
สัมภาษณ� นางปราณี เอกอธิคมกิจ, นักบัญชี ๗, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นายเดโช วัชรอยู=, วิศวกร ๗, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� ผศ.ดร.วรวิทย� นิเทศศิลป[, อาจารย�ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร� 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม=, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นางสาวตวงพร ศุภนิรัติศัย, ผู<เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๘, ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นางสาวอําไพ พันธุ�อายุวัฒนะ, ผู<จัดการสํานักงานประปาสาขา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ผู<อํานวยการส=วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร� 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นายกิตติ มุ=งกตัญ�ู, ผู<ใช<บริการการประปานครหลวง, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นางสาวนิภา จรุงภาค, ผู<มีส=วนได<ส=วนเสีย, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นายศุภมิตร วีระกุล, ผู<อํานวยการกองธุรกิจบริการ, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นายอภิสิทธิ์ เหมราช, ผู<มีส=วนได<ส=วนเสีย, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นางสาวสุรีย� ส.ศรีสุวรรณ, รองผู<ว=าการการประปานครหลวง, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นางลาวัณย� ฉัตรรุ=งชีวัน, ผู<เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๑๐, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝVายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นายกานต� ประสงค�เกียรติ, ผู<อํานวยการกองบริการ, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นายสมหวัง ปJ�นเกิด, ผู<ใช<บริการการประปานครหลวง, ๑๒  เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� ว=าที่พันตรีพินิจ ธีระชาติ, ผู<เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๙, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นางณิษา ล<อมทอง, ผู<ช=วยผู<ว=าการการประปานครหลวง, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐. 

(๕) สนทนากลุ3มเฉพาะ 

สนทนากลุ=มเฉพาะ นายชัยวัฒน� วรพิบูลย�พงศ�, ผู<ช=วยผู<ว=าการ (บริการ ๕), ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ=มเฉพาะ นายรักษ�ศักด์ิ สุริยหาร, ผู<ช=วยผู<ว=าการ (บริการ ๔), ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ=มเฉพาะ นายรังสรรค� สําเภาทอง, ผู<ช=วยผู<ว=าการ (แหล=งนํ้าและคุณภาพน้ํา), ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ=มเฉพาะ นางสาวสมศรี ลมฮือหวล, ฝVายประชาสัมพันธ�ชุมชนวัดจันทร�ประดิษฐาราม เขต 

๓ หมู= ๑๒, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ=มเฉพาะ นางอัญชลี เทียนชัยเกิดศิลป[, รองประธานชุมชนหรรษา ๗๙ เพชรเกษม, ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
 



๑๙๖ 
 

บรรณานุกรม (ต3อ) 
 
สนทนากลุ=มเฉพาะ พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร., อาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
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การบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
THE INTEGRATION OF 

THE VALUES 

 แบบสัมภาษณ�ชุดน้ีเป�นแบบสัมภาษณ�ในการเก็บข�อมูลของการวิจัย เร่ืองการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการบริหารจัดการ
นําเสนอค+านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนาํหลักพุทธธรรมเข�ามาบูรณาการ
 ดังนั้นจึงขอความร+วมมือจากท+านในการตอบแบบสัมภาษณ�ตามความเป�นจริง แบบสัมภาษณ�
นี้ไม+มีคําตอบใดถูกหรือผิด ข�อมูลที่ได�จะนําไปใช�ประกอบวิทยานิพนธ�เท+านั้น 
ท+านถือว+าเป�นความลับและจะไม+มีผลกระทบใด
ข�อมูลในภาพรวมท่ีได�จากการวิเคราะห� เพื่อใช�ข�อมูลท่ีเป�นประโยชน�เชิงวิชาการเท+าน้ัน
คําช้ีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการ
และหรือมีข�อเสนอแนะที่เป�นประโยชน�แก+งานวิจัยครั้งนี้

ตอนที่ ๑. ข7อมูลทั่วไปของผู7ตอบแบบสอบถาม
 ๑. เพศ ………….
 ๒. อายุ ………….

๓. สถานภาพ  
๑ (    ) โสด
๓ (    ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ

 ๔. ระดับการศึกษา
๑ (    ) ต่ํากว+าปริญญาตรี
๓ (    ) ปริญญาโท

๕.ตําแหนCง 
 ๑ (    ) หัวหน�าส+วน
 ๓ (    ) ผู�อํานวยการฝ<าย
 ๕ (    )  รองผู�ว+าการ

 ๖. สายงาน 
๑ (    )  ผู�ว+าการ
๓ (    )  แผนและพัฒนา
๕ (    )  วิศวกรรม
๗ (    )  เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙ (    )  บริการ 

 
แบบสมัภาษณEงานวิจัย 

เรื่อง 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือสCงเสริมคCานิยมของการประปานครหลวง

THE INTEGRATION OF BUDDHADHAMMA IN MANAGEMENT TO ENCOURAGE
 OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

 
แบบสัมภาษณ�ชุดนี้เป�นแบบสัมภาษณ�ในการเก็บข�อมูลของการวิจัย เร่ืองการบูรณาการหลัก

พุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส+งเสริมค+านิยมของการประปานครหลวง โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ
ค+านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนาํหลักพุทธธรรมเข�ามาบูรณาการ
ดังนั้นจึงขอความร+วมมือจากท+านในการตอบแบบสัมภาษณ�ตามความเป�นจริง แบบสัมภาษณ�

นี้ไม+มีคําตอบใดถูกหรือผิด ข�อมูลที่ได�จะนําไปใช�ประกอบวิทยานิพนธ�เท+านั้น ขอรับรองว+าคําตอบของ
ท+านถือว+าเป�นความลับและจะไม+มีผลกระทบใด ๆ เกิดข้ึนแก+ผู�ให�สัมภาษณ�โดยจะเป�นการนาํเสนอ
ข�อมูลในภาพรวมที่ได�จากการวิเคราะห� เพื่อใช�ข�อมูลที่เป�นประโยชน�เชิงวิชาการเท+าน้ัน

โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปBญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะอันมีผลต+อการ
หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส+งเสริมค+านิยมของการประปานครหลวง ที่เป�นปBญหาที่สุด 
และหรือมีข�อเสนอแนะท่ีเป�นประโยชน�แก+งานวิจัยครั้งนี้ 

ข7อมูลทั่วไปของผู7ตอบแบบสอบถาม 
…………................. 
…………................. ปN 

 
โสด ๒ (    ) สมรส 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………......................... 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากว+าปริญญาตรี ๒ (    ) ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ๔ (    ) สูงกว+าปริญญาโท 

หัวหน�าส+วน ๒ (    ) ผู�อํานวยการกอง 
ผู�อํานวยการฝ<าย ๔ (    ) ผู�ช+วยผู�ว+าการ 
รองผู�ว+าการ ๖ (    )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………….

ผู�ว+าการ ๒ (    )  บริหาร 
แผนและพัฒนา ๔ (    )  ผลิต 
วิศวกรรม ๖ (    )  การเงิน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๘ (    )  บริการ (ตะวันออก)
บริการ (ตะวันตก)  

๒๐๑ 

ของการประปานครหลวง 
ENCOURAGE 

OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY 

แบบสัมภาษณ�ชุดน้ีเป�นแบบสัมภาษณ�ในการเก็บข�อมูลของการวิจัย เรื่องการบูรณาการหลัก
โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ

ค+านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนําหลักพุทธธรรมเข�ามาบูรณาการ 
ดังนั้นจึงขอความร+วมมือจากท+านในการตอบแบบสัมภาษณ�ตามความเป�นจริง แบบสัมภาษณ�

ขอรับรองว+าคําตอบของ
ๆ เกิดข้ึนแก+ผู�ให�สัมภาษณ�โดยจะเป�นการนาํเสนอ

ข�อมูลในภาพรวมท่ีได�จากการวิเคราะห� เพื่อใช�ข�อมูลที่เป�นประโยชน�เชิงวิชาการเท+านั้น 
นมีผลต+อการบูรณาการ

ท่ีเป�นปBญหาที่สุด 

…………….............. 

) 



๒๐๒ 

 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นตCอกระบวนการบริหารจัดการ และการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
บริหารจัดการเพื่อสCงเสริมคCานิยมของการประปานครหลวง 
 ๑. การบริหารจัดการของการประปานครหลวง ในอดีตถึงปBจจุบันมีความเป�นมาอย+างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 ๒. ปBญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ตั้งแต+อดีตถึง
ปBจจุบัน มีอะไรบ�าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 ๓. ท+านคิดว+าการบริหารจัดการของการประปานครหลวงในเชิงบูรณาการหลักธรรม 
ควรให�ความสําคัญในด�านใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 ๔. ท+านคิดว+าการบริหารจัดการโดยใช�หลักพรหมวิหาร ๔ ควรจะใช�อย+างไร เพราะเหตุ
ใดจึงต�องใช�หลักธรรมน้ีในการบริหารจัดการการประปานครหลวง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 ๕. ท+านคิดว+าการบริหารจัดการโดยใช�หลักสังคหวัตถุ ๔ ควรจะใช�อย+างไร เพราะเหตุใด
จึงต�องใช�หลักธรรมน้ีในการบริหารจัดการการประปานครหลวง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 ๖. ท+านคิดว+าการบริหารจัดการโดยใช�หลักสัปปุริสธรรม ๗ ควรจะใช�อย+างไร เพราะเหตุ
ใดจึงต�องใช�หลักธรรมน้ีในการบริหารจัดการการประปานครหลวง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  



๒๐๓ 

 

 ๗. ในความคิดเห็นของท+าน ค+านิยมในการบริหารจัดการ หมายถึงอะไร และนับแต+อดีต
จนถึงปBจจุบันการประปานครหลวงมีค+านิยมในการบริหารจัดการ คืออะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๘. ในปBจจุบันจนถึงอนาคต ท+านคิดว+าค+านิยมในการบริหารจัดการของการประปานคร
หลวง คืออะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๙. ท+านคิดว+า การบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยใช�หลักธรรมบูรณาการ
กับการบริหาร เพื่อส+งเสริมค+านิยมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง คืออะไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 ๑๐. ข�อเสนอแนะของท+าน ในการส+งเสริมค+านิยมในการบริหารจัดการโดยการบูรณา
การหลักธรรมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง มีอย+างไรบ�าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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การบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
THE INTEGRATION OF BUDDHADAMMA IN MANAGEMENT 

THE VALUES 

 แบบสอบถามชุดนี้เป�นแบบสอบถามในการเก็บข�อมูลของการวิจัย เร่ืองการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการบริหารจัดการ
นําเสนอค+านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนาํหลักพุทธธรรมเข�ามาบูรณาการ
 ดังนั้นจึงขอความร+วมมือจากท+านในการตอบแบบสอบถามตามความเป�นจริง และขอความ
กรุณาตอบคําถามให�ครบทุกข�อ แบบสอบถามนี้ไม+มีคําตอบใดถูกหรือผิด ข�อมูลท่ีได�จะนําไปใช�
ประกอบวิทยานิพนธ�เท+าน้ัน ขอรับรองว+าคําตอบของท+านถือว+าเป�นความลับและจะไม+มีผลกระทบ
ใดๆ เกิดข้ึนแก+ผู�ตอบแบบสอบถามโดยจะเป�นการนาํเสนอข�อมูลในภาพรวมท่ีได�จากการวิเคราะห�แล�ว
เท+าน้ัน เพื่อใช�ข�อมูลท่ีเป�นประโยชน�เชิงวิชาการเท+านั้น
แบบสอบถามแบ+งออกเป�น ๓ 

ตอนที่ ๑. ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม
 ตอนที่ ๒  คําถามปลายปIดเก่ียวข�องกับ
บริหารจัดการเพื่อส+งเสริมค+านิยม
 ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นเก่ียวกับปBญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะเก่ียวกับปBจจัยที่ส+งผลต+อ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ

ตอนที่ ๑. ข7อมูลทั่วไปของผู7ตอบแบบสอบถาม
 ๑. เพศ 

๑ (    ) ชาย
 ๒. อายุ 

๑ (    )  ๑๘
๓ (    )  ๓
๕ (    )  ๕

๓. สถานภาพ 
๑ (    ) โสด
๓ (    ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ

 ๔. ระดับการศึกษา
๑ (    ) ต่ํากว+าปริญญาตรี
๓ (    ) ปริญญาโท
 

 

แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือสCงเสริมคCานิยมของการประปานครหลวง
THE INTEGRATION OF BUDDHADAMMA IN MANAGEMENT TO ENCOURAGE

 OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY
 

แบบสอบถามชุดน้ีเป�นแบบสอบถามในการเก็บข�อมูลของการวิจัย เร่ืองการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส+งเสริมค+านิยมของการประปานครหลวง โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ

ค+านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนาํหลักพุทธธรรมเข�ามาบูรณาการ
ดังน้ันจึงขอความร+วมมือจากท+านในการตอบแบบสอบถามตามความเป�นจริง และขอความ

กรุณาตอบคําถามให�ครบทุกข�อ แบบสอบถามนี้ไม+มีคําตอบใดถูกหรือผิด ข�อมูลท่ีได�จะนําไปใช�
ประกอบวิทยานิพนธ�เท+านั้น ขอรับรองว+าคําตอบของท+านถือว+าเป�นความลับและจะไม+มีผลกระทบ

อบแบบสอบถามโดยจะเป�นการนาํเสนอข�อมูลในภาพรวมท่ีได�จากการวิเคราะห�แล�ว
เท+าน้ัน เพื่อใช�ข�อมูลที่เป�นประโยชน�เชิงวิชาการเท+านั้น 

๓ ตอน คือ 
ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําถามปลายปIดเก่ียวข�องกับปBจจัยที่ส+งผลต+อการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ

ส+งเสริมค+านิยมของการประปานครหลวง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับปBญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะเก่ียวกับปBจจัยที่ส+งผลต+อ

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส+งเสริมค+านิยมของการประปานครหลวง

ปของผู7ตอบแบบสอบถาม 

ชาย ๒ (    ) หญิง  

๑๘-๒๔ ปK ๒ (     )  ๒๕-๓๔ ปK 
๓๕-๔๔ ปK ๔ (     ) ๔๕-๕๔ ปK 
๕๕-๖๐ ปK  

โสด ๒ (    ) สมรส 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………......................... 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากว+าปริญญาตรี ๒ (    ) ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ๔ (    ) ปริญญาเอก 

๒๐๔ 

ของการประปานครหลวง 
ENCOURAGE 

OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY 

แบบสอบถามชุดนี้เป�นแบบสอบถามในการเก็บข�อมูลของการวิจัย เรื่องการบูรณาการหลัก
ของการประปานครหลวง โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ

ค+านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนําหลักพุทธธรรมเข�ามาบูรณาการ 
ดังน้ันจึงขอความร+วมมือจากท+านในการตอบแบบสอบถามตามความเป�นจริง และขอความ

กรุณาตอบคําถามให�ครบทุกข�อ แบบสอบถามนี้ไม+มีคําตอบใดถูกหรือผิด ข�อมูลที่ได�จะนําไปใช�
ประกอบวิทยานิพนธ�เท+าน้ัน ขอรับรองว+าคําตอบของท+านถือว+าเป�นความลับและจะไม+มีผลกระทบ

อบแบบสอบถามโดยจะเป�นการนาํเสนอข�อมูลในภาพรวมที่ได�จากการวิเคราะห�แล�ว

รณาการหลักพุทธธรรมในการ

ความคิดเห็นเก่ียวกับปBญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะเก่ียวกับปBจจัยที่ส+งผลต+อ
ของการประปานครหลวง 



๒๐๕ 

 

๕. ตําแหนCง 
 ๑ (    ) หัวหน�าส+วน ๒ (    ) ผู�อํานวยการกอง 
 ๓ (    ) ผู�อํานวยการฝ<าย ๔ (    ) ผู�ช+วยผู�ว+าการ 
 ๕ (    ) รองผู�ว+าการ ๖ (    ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………….............. 

 ๖. สายงาน 
๑ (    )  ผู�ว+าการ ๒ (    )  บริหาร 
๓ (    )  แผนและพัฒนา ๔ (    )  ผลิต 
๕ (    )  วิศวกรรม ๖ (    )  การเงิน 
๗ (    )  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๘ (    )  บริการ (ตะวันออก) 
๙ (    )  บริการ (ตะวันตก)  

ตอนที่ ๒  คําถามปลายปPดเกี่ยวข7องกับงานวิจัย “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหาร
จัดการเพ่ือสCงเสริมคCานิยมของการประปานครหลวง” 
คําชี้แจง โปรดอ+านข�อความในแบบสอบถาม แล�วพิจารณาว+าแต+ละข�อ โดยให�ระดับความคิดเห็นต+อ

คําถามเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรมท+านมีความคิดเห็นในระดับ
ใด ใน ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย และน�อยที่สุด 

ข7อที่ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
การบรหิารคน      

๑ การกําหนดคุณสมบัติของตําแหน+งงานที่ต�องการมี
ความถูกต�องและเหมาะสม 

     

๒ การติดตามผลการทํางานอย+างต+อเน่ือง สามารถแก�ไข
ข�อบกพร+องได�อย+างถูกต�องและรวดเร็ว  

     

๓ มีอิสระในการตัดสินใจในการทํางานได�อย+างเต็มที่      
๔ มีความร+วมมือร+วมใจกัน ในการวิ เคราะห�ปBญหา

ท้ังหลาย ได�อย+างถูกต�องตามความเป�นจริง  
     

๕ ให�ความสําคัญ สนใจและเอาใจใส+ รวมท้ังกระตุ�น
ส+งเสริม สนับสนุนให�มีความมุ+งม่ันทํางานอย+างเต็ม
กําลังความสามารถ 

     

การบริหารเงิน      
๖ มีการกําหนดค+าตอบแทนในแต+ละตําแหน+งงานอย+าง

เหมาะสมและเป�นธรรม 
     

๗ มีการทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน�ให�กับ
พนักงาน 

     

๘ มีการปรับปรุงระดับข้ันและค+าตอบแทนในแต+ละ
ตําแหน+งงานท่ีเหมาะสม 

     



๒๐๖ 

 

ข7อที่ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
การบริหารการให7บริการประชาชน      

๙ มีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดี      

๑๐ มีจิตสาธารณะ/จิตบริการที่ดี      
๑๑ มีความเข�าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง       
๑๒ ให�ความร+วมมือช+วยเหลืองานอย+างเต็มท่ีเพื่อเป�นการ

ตอบสนองความต�องการของลูกค�า  
     

การบรหิารคุณธรรม      
๑๓ มีการตรวจสอบปBญหาและวิเคราะห�บนพื้นฐานของ

ความจริง เพื่อค�นหาสาเหตุที่แท�จริงอันนําไปสู+การ
กําหนดแนวทางการแก�ไขปBญหาที่ถูกต�องแม+นยํา 

     

๑๔ มีความมุ+งม่ันและพยายามอย+างไม+ลดละเพื่อให�ไปถึง
เปNาหมายที่ตั้งไว� 

     

๑๕ มีการพัฒนาแนวทางแก�ไขปBญหาโดยทํางานร+วมกับทีม
ต+างสายงานและมีการแบ+งปBนข�อมูลที่เป�นประโยชน�
ระหว+างกัน 

     

๑๖ ใฝ<เรียนรู�ด�วยตนเอง แสวงหาโอกาสในการเรียนรู�สิ่ง
ใหม+ ๆ และพยายามพัฒนาความสามารถอยู+เสมอ 

     

การบริหารข7อมูลขCาวสาร      
๑๗ มีข�อมูลข+าวสารและการติดต+อสื่อสารที่ดี       
๑๘ ข�อมูลข+าวสารสามารถเช่ือมโยงกันอย+างท่ัวถึง สะดวก 

รวดเร็ว ถูกต�อง แน+นอนและเป�นปBจจุบัน ตลอดเวลา 
     

๑๙ มีการถ+ายทอดความรู�และประสบการณ�สาํหรับบุคคล
แต+ละคนอย+างต+อเน่ืองตลอดเวลา 

     

การบริหารเวลา      
๒๐ มีการวิเคราะห�ด�านเวลาที่ใช�ในการปฏิบัติงาน เช+น 

ค+าเฉล่ียของเวลาที่ใช�ในการให�บริการ 
     

๒๑ มีการวิเคราะห�ด�านความพึงพอใจของผู�ที่เก่ียวข�อง 
เช+น ผู�รับบริการ ผู�ให�บริการ บุคคลากรในหน+วยงาน 

     

 ๒๒ มีการวิเคราะห�ด�านผลการดาํเนินงานทาง
เศรษฐศาสตร� เช+น ต�นทุนเฉลี่ยที่ใช�ในการให�บริการ 
อัตราความคุ�มค+าของการใช�ทรัพยากรที่มีอยู+ อัตรา
ค+าใช�จ+ายท่ีลดได�ต+อช+วงเวลา 
 

     



๒๐๗ 

 

ข7อที่ การบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
การบรหิารการวัดผล      

๒๓ มีการกําหนดเกณฑ�ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย+างชัดเจนและเหมาะสม 

     

๒๔ มีความมุ+งม่ันต+อการพัฒนาคุณภาพงานอย+างต+อเน่ือง      

๒๕ มีแนวคิดเชิงบวกซ่ึงกันและกัน ร+วมมือร+วมใจกัน 
ทํางานเป�นทีมเดียวกัน 

     

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการนําหลักธรรมมาบูรณาการในการบริหารจัดการของท+าน 
โปรดทําเครื่องหมายลงในช+องที่ตรงกับความคิดเห็นของท+าน 

ข7อที่ การบรหิารตามหลักพุทธธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
หลักพรหมวิหาร ๔      

๒๖ ความปรารถนาต+อผู�ร+วมงานด�วยการให�คําแนะนํา สั่ง
สอน หรือ อบรมท้ังในเรื่องที่เก่ียวข�องกับการทํางาน
และความประพฤติท่ีเหมาะสมและดีงาม (เมตตา) 

     

๒๗ การให�ความช+วยเหลือ แบ+งปBนน้ําใจ หรือ สงเคราะห�
ท้ังทางด�านวัตถุ กําลังกายและกําลังใจ รวมถึง การ
จัดสรรสวัสดิการให�เหมาะสม (กรุณา) 

     

๒๘ การมีความสุขหรือมีความยินดีเม่ือผู�อ่ืนได�ดี มีความสุข
ความเจริญก�าวหน�ายิ่งๆ ข้ึน (มุทิตา) 

     

๒๙ การรู�จักวางเฉยการวางใจเป�นกลางในงาน (อุเบกขา)      
หลักสังคหวัตถุ ๔      

๓๐ การเอ้ือเฟUVอแบ+งปBนเพื่อประโยชน�แก+บุคคลอ่ืน (ทาน)      
๓๑ การพูดจาท่ีเป�นประโยชน�เหมาะสมกับกาลเทศะดัวย

ไมตรีและความปรารถนาดีต+อกัน (ปIยวาจา) 
     

๓๒ การประพฤติสิ่ งที่ เป�นประโยชน�ต+ อผู� อ่ืน  มีการ
ช+วยเหลือกันด�วยกําลังงาน (กาย) กําลังความคิด และ
กําลังทรัพย� (อัตถจริยา) 

     

๓๓ การเป�นคนผู�มีความเสมอต�นเสมอปลายการทําตนให�
คงเส�นคงวา มีความม่ันคงในอารมณ� (Maturity) หรือ
การมีการบริหารอารมณ�ที่ดี (สมานัตตตา) 

     

  



๒๐๘ 

 

ข7อที่ การบรหิารตามหลักพุทธธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
หลักสัปปรุิสธรรม ๗      

๓๔ การเข�าใจในกฎระเบียบข�อบังคับขององค�กร  
(ธัมมัญ_ุตา) 

     

๓๕ การใช�ความรอบคอบในการพิจารณางาน วิเคราะห�
ผลกระทบด�านต+าง ๆ (อัตถัญ_ุตา) 

     

๓๖ การรู�หน�าท่ีของตนเองและภาระหน�าท่ีขององค�กร 
(อัตตัญ_ุตา) 

     

๓๗ การรู�จักองค�กรเป�นอย+างดี ทราบจุดด�อยจุดแข็ง และ
ขีดความสามารถ เพื่อเป�นแนวทางปรับปรุงให�ทันต+อ
เหตุการณ�ที่มีผลกระทบ (มัตตัญ_ุตา) 

     

๓๘ การรู�จักบริหารเวลาได�อย+างเหมาะสม (กาลัญ_ุตา)      
๓๙ การปฏิสัมพันธ�กับองค�กรต+าง ๆ ท้ังท่ีเป�นพันธมิตรและ

คู+แข+ง ด�วยความสร�างสรรค� เข�าใจ เข�าถึงและพัฒนา 
(ปริสัญ_ุตา) 

     

๔๐ การมอบหมายงานเหมาะสมตามตําแหน+งหน�าท่ี รู�ใน
ความสามารถของบุคคล (ปุคคลัญ_ุตา) 

     

 
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปTญหาอุปสรรคและข7อเสนอแนะเกี่ยวกับปTจจัยที่สCงผลตCอการบูร
ณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือสCงเสริมคCานิยมของการประปานครหลวง  

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปBญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะอันมีผลต+อการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง และ/หรือมีข�อเสนอแนะที่เป�น
ประโยชน�แก+งานวิจัยคร้ังน้ี 

 ๑. ท+านมีข�อคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการการประปานครหลวง
อย+างไร เพื่อส+งเสริมให�เกิดค+านิยมที่ดี  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 ๒. ปBญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของการประปานครหลวงมีอะไรบ�าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 



๒๐๙ 

 

 ๓. ท+านคิดว+าการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ให�ความสําคัญในด�านใดมาก
ที่สุด เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๔. ท+านคิดว+าการส+งเสริมค+านิยมโดยนําหลักธรรมมาบูรณาการในการบริหารจัดการ
สามารถนําองค�กรสู+ความม่ันคงและยั่งยืนได�อย+างไรบ�าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบพระคุณอย+างยิ่งที่กรุณาตอบแบบสอบถามจนครบทุกข�อ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห�ตรวจคุณภาพเคร่ืองมอืการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๒๑๑

 



 ๒๑๒

 



 ๒๑๓

 
 



 ๒๑๔

 



 ๒๑๕



 ๒๑๖

 
รายนามผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืวิจัย 

 
    ๑. พระครูสังฆรักษ� กิตฺติป�ฺโญ, ผศ.ดร., ผู อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร�  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๓. อาจารย� ดร.ยุทธนา ปราณีต, ผู อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ๔. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผู อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
  ๕. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร�  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลเพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๘

 



 ๒๑๙

 

 



 ๒๒๐



 ๒๒๑

 



 ๒๒๒

 



 ๒๒๓



 ๒๒๔



 ๒๒๕



 ๒๒๖

 

 



 ๒๒๗

 

 



 ๒๒๘

 



 ๒๒๙

 

 



 ๒๓๐

 



 ๒๓๑

 

 



 ๒๓๒

 



 ๒๓๓

 



 ๒๓๔

 



 ๒๓๕

 



 ๒๓๖

 



 ๒๓๗

 



 ๒๓๘

รายนามผู�ให�ข�อมลูสําคัญเพ่ือการวิจัย (In-depth-Interview) 
 

 ๑. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ"ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 ๒. พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครสวรรค1 
 ๓. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ผู5อํานวยการส7วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔. ผศ.ดร.วรวิทย1  นิเทศศิลป9, อาจารย1ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม7 
 ๕. นางสาวสุรีย1 ส.ศรีสุวรรณ, รองผู5ว7าการการประปานครหลวง 
 ๖. นายสมบูรณ1  สุนันทพงศ1ศักดิ์, รองผู5ว7าการการประปานครหลวง 
 ๗. นางลาวัณย1  ฉัตรรุ7งชีวัน, ผู5เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ 
 ๘. ว7าที่พันตรีพินิจ  ธีระชาติ, ผู5เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๙ 
 ๙. นางสาวฉวีวรรณ  อุทัยพิบูลย1, ผู5ช7วยผู5ว7าการการประปานครหลวง 
 ๑๐. นางณิษา  ล5อมทอง, ผู5ช7วยผู5ว7าการการประปานครหลวง 
 ๑๑. นางสาวตวงพร  ศุภนิรัติศัย, ผู5เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ ๘ 
 ๑๒. นายพิบูลย1  วงศ1ภัทรจิตกุล, ผู5จัดการสํานักงานประปา 
 ๑๓. นางสาวอําไพ  พันธุ1อายุวัฒนะ, ผู5จัดการสํานักงานประปา 
 ๑๔. นายศุภมิตร  วีระกุล, ผู5อํานวยการกองธุรกิจบริการ 
 ๑๕. นางศศิธร  มีคุณเอ่ียม, ผู5อํานวยการกองธุรกิจบริการ 
 ๑๖. นายกานต1  ประสงค1เกียรติ, ผู5อํานวยการกองบริการ 
 ๑๗. นางพรวรินทร1  พูลทรัพย1, ผู5อํานวยการกองรายได5 
 ๑๘. นางปราณี  เอกอธิคมกิจ, นักบัญชี ๗ การประปานครหลวง 
 ๑๙. นางวรรณวิมล  ธนชัยเศรษฐวุฒิ, นักบัญชี ๗ การประปานครหลวง 
 ๒๐. นางวารี  จําเนียรเวช, นักบริหารงาน ๗ การประปานครหลวง 
 ๒๑. นายเดโช  วัชรอยู7, วิศวกร ๗ การประปานครหลวง 
  ๒๒. นายกิตติ  มุ7งกตัญEู, เกษตรกรสวนทุเรียนนนทบุรี ผู5ใช5บริการการประปานครหลวง 
 ๒๓. นายสมหวัง  ปFGนเกิด, พนักงานบริษัทเอกชน ผู5ใช5บริการการประปานครหลวง 
 ๒๔. นางสาวนิภา  จรุงภาค, ลูกจ5างบริษัทคู7สัญญา ผู5มีส7วนได5ส7วนเสียกับการประปานคร
หลวง 
 ๒๕. นายอภิสิทธิ์  เหมราช, ลูกจ5างบริษัทคู7สัญญา ผู5มีส7วนได5ส7วนเสียกับการประปานคร
หลวง 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ของแบบสอบถาม  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ ก-๑ แสดงค่าดัชนคีวามสอดคลอ้งของข้อมูล (IOC) ของแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อ  
          การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านยิมของการประปานครหลวง 
 

ข้อท่ี รายการข้อคําถาม 

ผลการพิจารณา 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

 
 

สรุปผล 

ท่า
นที่

 ๑
 

ท่า
นที่

 ๒
 

ท่า
นที่

 ๓
 

ท่า
นที่

 ๔
 

ท่า
นที่

 ๕
 

รว
ม 

การบริหารคน (Man)         

๑ การกําหนดคุณสมบัติของตําแหน่งงานที่ต้องการมีความถูกต้องและ
เหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ การติดตามผลการทํางานอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๓ มีอิสระในการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างเต็มท่ี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔ มีความร่วมมือร่วมใจกัน ในการวิเคราะห์ปัญหาท้ังหลาย ได้อย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจริง  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕ ให้ความสําคัญ สนใจและเอาใจใส่ รวมท้ังกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีความมุ่งม่ันทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารเงิน (Money)         

๖ มีการกําหนดค่าตอบแทนในแต่ละตําแหน่งงานอย่างชัดเจนและเป็น
ธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗ มีการทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงาน ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๘ มีการปรับปรุงระดับข้ันและค่าตอบแทนในแต่ละตําแหน่งงานที่
เหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารการให้บริการประชาชน (Market)         

๙ มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๑๐ มีจิตสาธารณะ/จิตบริการท่ีดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๑ มีความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๒ ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานอย่างเต็มท่ีเพ่ือเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารคุณธรรม (Morality)         

๑๓ มีการตรวจสอบปัญหาและวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของความจริง เพ่ือ
ค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงอันนําไปสู่การกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ท่ีถูกต้องแม่นยํา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



ข้อท่ี รายการข้อคําถาม 

ผลการพิจารณา 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

 
 

สรุปผล 

ท่า
นที่

 ๑
 

ท่า
นที่

 ๒
 

ท่า
นที่

 ๓
 

ท่า
นที่

 ๔
 

ท่า
นที่

 ๕
 

รว
ม 

๑๔ มีความมุ่งม่ันและพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้ังไว้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๕ มีการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยทํางานร่วมกับทีมต่างสายงาน
และมีการแบ่งปันข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ระหว่างกัน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๖ ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และ
พยายามพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message)         

๑๗ มีข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารท่ีดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๘ ข้อมูลข่าวสารสามารถเชื่อมโยงกันอย่างท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง แน่นอนและเป็นปัจจุบัน ตลอดเวลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๙ มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สําหรับบุคคลแต่ละคนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารเวลา (Minute)         

๒๐ มีการวิเคราะห์ด้านเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าเฉลี่ยของเวลา
ท่ีใช้ในการให้บริการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒๑ มีการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับบริการ 
ผู้ให้บริการ บุคคลากรในหน่วยงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒๒ มีการวิเคราะห์ด้านผลการดําเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ต้นทุน
เฉลี่ยท่ีใช้ในการให้บริการ อัตราความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยู่ อัตราค่าใช้จ่ายท่ีลดได้ต่อช่วงเวลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารการวัดผล (Measurement)         

๒๓ มีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒๔ มีความมุ่งม่ันต่อการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒๕ มีแนวคิดเชิงบวกซ่ึงกันและกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ทํางานเป็นทีม
เดียวกัน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

การบริหารตามหลักพุทธธรรม         

๒๖ ความปรารถนาต่อผู้ร่วมงานด้วยการให้คําแนะนํา สั่งสอน หรือ 
อบรมท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานและความประพฤติท่ี
เหมาะสมและดีงาม (เมตตา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



ข้อท่ี รายการข้อคําถาม 

ผลการพิจารณา 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

 
 

สรุปผล 

ท่า
นที่

 ๑
 

ท่า
นที่

 ๒
 

ท่า
นที่

 ๓
 

ท่า
นที่

 ๔
 

ท่า
นที่

 ๕
 

รว
ม 

๒๗ การให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ําใจ หรือ สงเคราะห์ท้ังทางด้านวัตถุ 
กําลังกายและกําลังใจ รวมถึง การจัดสรรสวัสดิการให้เหมาะสม
(กรุณา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒๘ การมีความสุขหรือมีความยินดีเม่ือผู้อ่ืนได้ดี มีความสุขความ
เจริญก้าวหน้าย่ิงๆ ข้ึน (มุทิตา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒๙ การรู้จักวางเฉยการวางใจเป็นกลางในงาน (อุเบกขา) ๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๓๐ การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน (ทาน) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓๑ การพูดจาท่ีเป็นประโยชน์เหมาะสมกับกาลเทศะดัวยไมตรีและความ
ปรารถนาดีต่อกัน (ปิยวาจา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓๒ การประพฤติสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน มีการช่วยเหลือกันด้วยกําลัง
งาน (กาย) กําลังความคิด และกําลังทรัพย์ (อัตถจริยา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓๓ การเป็นคนผู้มีความเสมอต้นเสมอปลายการทําตนให้คงเส้นคงวา มี
ความม่ันคงในอารมณ์ (Maturity) หรือการมีการบริหารอารมณ์ท่ีดี 
(สมานัตตตา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓๔ การเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร (ธัมมัญญุตา) ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๓ ๐.๖๐ ใช้ได้ 

๓๕ การใช้ความรอบคอบในการพิจารณางาน วิเคราะห์ผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ (อัตถัญญุตา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓๖ การรู้หน้าท่ีของตนเองและภาระหน้าท่ีขององค์กร (อัตตัญญุตา) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓๗ การรู้จักองค์กรเป็นอย่างดี ทราบจุดด้อยจุดแข็ง และขีด
ความสามารถ เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบ (มัตตัญญุตา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓๘ การรู้จักบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม (กาลัญญุตา) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓๙ การปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นพันธมิตรและคู่แข่ง ด้วย
ความสร้างสรรค ์เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา (ปริสัญญุตา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔๐ การมอบหมายงานเหมาะสมตามตําแหน่งหน้าท่ี รู้ในความสามารถ
ของบุคคล (ปุคคลัญญุตา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

ข้อเสนอแนะ         

๔๑ ท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
ประปานครหลวงอย่างไร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดค่านิยมท่ีดี 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔๒ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของการประปานครหลวง มี
อะไรบ้าง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔๓ ท่านคิดว่าการบริหารจัดการของการประปานครหลวง ให้
ความสําคัญในด้านใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔๔ ท่านคิดว่าการส่งเสริมค่านิยมโดยนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการใน
การบริหารจัดการ สามารถนําองค์กรสู่ความม่ันคงและย่ังยืนได้
อย่างไรบ้าง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

การทดสอบค�าความเชือ่มั่น (Reliability)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๒๔๕

เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง” 
(นางศิริพร  ไชยชนะ) 

 
Reliability 
 

[DataSet1] C:\Users\admin\Documents\MWA.sav 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

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 Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.944 .943 40 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1 3.7667 .77385 30 

X2 3.9000 .54772 30 

X3 3.6667 .66089 30 

X4 3.8000 .71438 30 

X5 3.8333 .64772 30 

X6 3.6000 .81368 30 

X7 3.5667 .81720 30 

X8 3.5000 .82001 30 

X9 3.9000 .40258 30 

X10 3.9000 .54772 30 



 ๒๔๖

X11 3.7667 .77385 30 

X12 3.8667 .57135 30 

X13 3.7000 .59596 30 

X14 3.6000 .56324 30 

X15 3.6333 .76489 30 

X16 3.8000 .55086 30 

X17 3.7667 .50401 30 

X18 3.5667 .56832 30 

X19 3.5000 .73108 30 

X20 3.6333 .88992 30 

X21 3.7333 .58329 30 

X22 3.8000 .61026 30 

X23 3.9333 .52083 30 

X24 3.7667 .50401 30 

X25 3.6000 .56324 30 

X26 3.8000 .66436 30 

X27 3.4000 .81368 30 

X28 3.7000 .59596 30 

X29 3.7667 .67891 30 

X30 3.8667 .62881 30 

X31 3.8333 .74664 30 

X32 3.9667 .55605 30 

X33 3.7667 .56832 30 

X34 3.9000 .66176 30 

X35 3.8333 .53067 30 

X36 3.8333 .46113 30 

X37 3.9333 .44978 30 

X38 3.9667 .49013 30 

X39 3.9667 .41384 30 

X40 4.1000 .40258 30 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

X1 146.9667 183.964 .673 . .941 

X2 146.8333 190.626 .513 . .942 

X3 147.0667 191.582 .364 . .944 

X4 146.9333 185.926 .629 . .941 

X5 146.9000 186.024 .693 . .941 

X6 147.1333 185.706 .555 . .942 



 ๒๔๗

X7 147.1667 187.454 .472 . .943 

X8 147.2333 189.702 .368 . .944 

X9 146.8333 198.420 .009 . .945 

X10 146.8333 193.799 .301 . .944 

X11 146.9667 188.240 .464 . .943 

X12 146.8667 191.499 .434 . .943 

X13 147.0333 185.206 .809 . .940 

X14 147.1333 186.464 .774 . .941 

X15 147.1000 182.852 .737 . .940 

X16 146.9333 189.513 .585 . .942 

X17 146.9667 193.482 .353 . .943 

X18 147.1667 193.454 .310 . .944 

X19 147.2333 183.633 .733 . .941 

X20 147.1000 180.852 .712 . .941 

X21 147.0000 188.690 .603 . .942 

X22 146.9333 185.995 .740 . .941 

X23 146.8000 196.303 .145 . .945 

X24 146.9667 190.999 .534 . .942 

X25 147.1333 190.533 .504 . .942 

X26 146.9333 192.478 .313 . .944 

X27 147.3333 182.368 .712 . .941 

X28 147.0333 188.033 .630 . .942 

X29 146.9667 187.068 .601 . .942 

X30 146.8667 188.395 .573 . .942 

X31 146.9000 185.748 .608 . .942 

X32 146.7667 190.185 .534 . .942 

X33 146.9667 189.964 .536 . .942 

X34 146.8333 187.247 .607 . .942 

X35 146.9000 188.369 .689 . .941 

X36 146.9000 192.990 .428 . .943 

X37 146.8000 192.924 .445 . .943 

X38 146.7667 192.599 .430 . .943 

X39 146.7667 192.737 .503 . .943 

X40 146.6333 193.895 .413 . .943 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

150.7333 198.685 14.09557 40 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสอืเชิญผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะ  
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 ๒๖๔ 

รายนามผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) 
 

 ๑. พระมหาอดิเดช สติวโร,ดร., อาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  
 ๒. ผศ.ดร.ประยูร  สุยะใจ, อาจารย�ประจําคณะมนุษยศาสตร� ภาควิชาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓. อาจารย� ดร.รัฐพล  เย็นใจมา*, อาจารย�ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการจัดการเชิงพุทธและสาขารัฐประศาสนศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   
 ๔. นายชัยวัฒน�  วรพิบูลย�พงศ�, ผู=ช>วยผู=ว>าการ (บริการ ๕) การประปานครหลวง 
 ๕. นายรักษ�ศักดิ์  สุริยะหาร, ผู=ช>วยผู=ว>าการ (บริการ ๔) การประปานครหลวง 
 ๖. นายรังสรรค�  สําเภาทอง, ผู=ช>วยผู=ว>าการ (แหล>งน้ําและคุณภาพนํ้า) การประปานคร
หลวง 
  ๗. นายไมตรี  แก=วแสงธรรม, ผู=จัดการสํานักงานประปาสาขา 
 ๘. นายพิบูลย� วงศ�ภัทรจิตกุล, ผู=จัดการสํานักงานประปาสาขา 
 ๙. นางนิสภัสร�  วงศ�พัฒน�, ผู=อํานวยการฝEายคุณภาพน้ํา 
 ๑๐. นายศาณิต  คงสมจิตร, ผู=เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๘ 
 ๑๑. นายชูศักดิ์  กีรานนท�, ผู=อํานวยการกองรายได= สํานักงานประปาสาขาตากสิน 
 ๑๒. นางสาวจรูญรัตน�  ธนาโอฬาร, ผู=อํานวยการกองรายได= สํานักงานประปาสาขาสุข
สวัสดิ์ 
 ๑๓. นายณัฐพงษ�  สุวรรณรัตน�, วิศวกร ๗ รองผู=ว>าการ (บริการด=านตะวันตก) 
 ๑๔. นางเบญจวรรณ  ค=าพลอย, นักบริหารงาน ๗ รองผู=ว>าการ (บริการด=านตะวันตก) 
 ๑๕. นางปรียาพันธ�  ถึงฝJKง, นักประชาสัมพันธ� การประปานครหลวง 
 ๑๖. นางอัญชลี  เทียนชัยเกิดศิลปL, รองประธานชุมชนหรรษา ๗๙ 
 ๑๗. นางสาวสมศรี  ลมฮือหวล, ประชาสัมพันธ� ชุมชนวัดจันทร�ประดิษฐาราม เขต ๓  
ม.๑๒ 
  
* เปOนผู=ดําเนินรายการและผู=สังเกตการสนทนากลุ>มเฉพาะ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

ประมวลภาพการสัมภาษณ�และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลการสัมภาษณ�และการสนทนากลุ�มเฉพาะ

เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง

**********************************
๑. การสัมภาษณ�เชิงลึกแบบโครงสร0าง
การประปานครหลวง และผู%มีส�วนได%ส�วนเสียของการประปานครหลวง

 สัมภาษณ* 
ผู%อํานวยการส�วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร*
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

ประมวลการสัมภาษณ�และการสนทนากลุ�มเฉพาะ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง
นางศิริพร  ไชยชนะ 

********************************** 
การสัมภาษณ�เชิงลึกแบบโครงสร0าง ผู%ให%ข%อมูลสําคัญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู%บริหาร

การประปานครหลวง และผู%มีส�วนได%ส�วนเสียของการประปานครหลวง 

 

สัมภาษณ*พระราชปริยัติกวี, 
รองอธิการบดีฝ4ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สัมภาษณ* พระมหาเสรีชน นริสฺสโร  
ผู%อํานวยการส�วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร* 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๖๖ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส�งเสริมค�านิยมของการประปานครหลวง” 

ผู%ให%ข%อมูลสําคัญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู%บริหาร

 

, ศ.ดร. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ* ผศ.ดร.วรวิทย*  นิเทศศิลป;
อาจารย*ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม�
 

สัมภาษณ* ว�าท่ีพันตรีพินิจ  ธีระชาติ
ผู%เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 

สัมภาษณ* นายสมบูรณ*  สุนันทพงศ*ศักดิ์
รองผู%ว�าการการประปานครหลวง

๒๖๗ 

วรวิทย*  นิเทศศิลป; 
วิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
วิทยาเขตเชียงใหม� 

ว�าที่พันตรีพินิจ  ธีระชาติ 
ผู%เช่ียวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๙ 

นายสมบูรณ*  สุนันทพงศ*ศักดิ์ 
รองผู%ว�าการการประปานครหลวง 



 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ* นายกิตติ  มุ�งกตัญ?ู
เกษตรกรสวนทุเรียนนนทบุรี
ผู%ใช%บริการการประปานครหลวง

สัมภาษณ* นางสาวสุรีย* ส.ศรีสุวรรณ
รองผู%ว�าการการประปานครหลวง

สัมภาษณ* สมหวัง  ป@Aนเกิด
พนักงานบริษัทเอกชน 
ผู%ใช%บริการการประปานครหลวง

๒๖๘ 

นายกิตติ  มุ�งกตัญ?ู 

เกษตรกรสวนทุเรียนนนทบุรี 
ผู%ใช%บริการการประปานครหลวง 

ศรีสุวรรณ 
ผู%ว�าการการประปานครหลวง 

สมหวัง  ป@Aนเกิด 

ผู%ใช%บริการการประปานครหลวง 



 

๒. การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus group discussion)
จํานวน ๑๗ ท�าน เม่ือวันท่ี ๒๒
เจริญ กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

Focus group discussion) ผู%ทรงคุณวุฒิ ผู%เชี่ยวชาญ และผู%มีส�วนได%เสีย
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห%องประชุมชั้น ๔ สาํนักงานประปาสาขาภาษี

๒๖๙ 

ผู%เชี่ยวชาญ และผู%มีส�วนได%เสีย 
สาํนักงานประปาสาขาภาษี

 

 



 

 

 

 

๒๗๐ 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

๒๗๑ 



 
 

 

                        

ประวัติผูวิจัย                                 

ชื่อ-นามสกุล            นางศิริพร  ไชยชนะ  
วัน เดือน ป ท่ีเกิด                            ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๐๘ 
สถานท่ีเกิด  กรุงเทพมหานคร  
ท่ีอยูปจจุบัน                    ๕๘๘/๓๒ โครงการหมูบานเดอะบริติช ถนนกัลปพฤกษ แขวง

บางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร                                     
ประวัติการศึกษา  
             พ.ศ. ๒๕๓๓                      บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
                                                มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
             พ.ศ. ๒๕๕๑                     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง                                            
ประวัติการทํางาน 
             พ.ศ. ๒๕๔๕                   นักบัญชี ๕ สวนอานมาตร  กองรายได สํานักงานประปา

สาขาตากสิน 
                พ.ศ. ๒๕๔๘                   นักบัญชี ๕ สวนควบคุมรายได  กองรายได สํานักงานประปา

สาขาตากสิน 
                พ.ศ. ๒๕๕๒                   หัวหนาสวนเลขานุการ ผูชวยผูวาการ (บริการ ๔)   
 สายงานบริการ                       
             พ.ศ. ๒๕๕๖                      ผูอํานวยการกอง กองบริการ สํานักงานประปาสาขามหา 
  สวัสดิ์  
             พ.ศ. ๒๕๕๘                      ผูอํานวยการกอง กองธุรกิจบริการ สํานักงานประปาสาขา 
  ตากสิน  
ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน            ผูอํานวยการกอง  
                                              กองธุรกิจบริการ สํานักงานประปาสาขาตากสิน  
ท่ีทํางานปจจุบัน                              สํานักงานประปาสาขาตากสิน การประปานครหลวง  
ผลงานทางวิชาการ (บทความท่ีตีพิมพ) ศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการการประปานครหลวงมุงสู

การสรางอัตลักษณ, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี, ๒๕๕๘  

 หลักธรรมาภิบาลสําหรับการพัฒนาการบริหารจัดการใน
ศตวรรษท่ี ๒๑, มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘ 

 ผูนําสรางสุขกับการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล, สมาคม
จิตวิทยาแหงประเทศไทย, ๒๕๕๙                                                

E-mail                                         chaichana2937@gmail.com 
Tel.            ๐๘-๑๓๕๓-๘๕๙๗ 


