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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผล
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
AN APPLICATION OF BUDDHADHAMMA FOR PROMOTING
ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS IN LOCAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATIONS IN UBOLRACHATANI PROVINCE
ถนัด ไชยพันธ์ พิเชฐ ทั่งโต สุรินทร์ นิยมางกูร จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Thanad Chaiyaphan, Phichet Thangto, Surin Niyamangkoon, Jumnong Adivattanasit

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการ บริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จั งหวัดอุบ ลราชธานี 2) เพื่อ ศึกษาหลั กพุทธธรรมที่ส่ งผล ต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี และ
3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ เชิงลึกรายบุคคล จานวน
18 รูป/คน และจากแบบสอบถามจานวน 363 คน/ชุด
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ผลการวิจัย พบว่า
1. ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลาดับที่หนึ่ง คือ ด้าน
การปฏิบัติราชการ ( X = 3.74) ลาดับที่สอง คือ ด้านการพัฒนาองค์กร ( X = 3.74) ลาดับที่สาม
คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ( X = 3.67) และลาดับสุ ดท้าย คือ ด้านแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( X = 3.60)
2. หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า หลักสัปปุริสธรรม 7 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ได้แก่ หลักอัตตัญญุต า (รู้ตน รู้ ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) ( X = 3.70) และ
หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) ( X =3.70) รองลงมา หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดกมาย
รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) ( X =3.68) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน
รู้สั งคม สามารถแก่ปั ญหาต่างๆได้) ( X =3.35) และหลั กพละ 4 ที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผ ลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลาดับที่หนึ่ง คือ ด้านสังคหพละ (กาลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจคน) ( X = 3.55) ลาดับที่สอง คือ ด้านวิริยะพละ (กาลังความขยันหมั่นเพียร) ( X = 3.52)
ลาดับที่สาม คือ ด้านอนวัชชพละ (กาลังความชื่อสัตย์สุจริต) ( X = 3.36) และลาดับสุดท้าย คือ
ด้านปัญญาพละ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.30)
3. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น สามารถนาหลักสัปปุริส ธรรม 7 และพละ 4 มาประยุ กต์ใช้ในการ
บริหารงาน จะส่งผลและก่อให้เกิดหลักการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ คือ ในการทางานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นั้น จะมีห ลักการ กฎเกณฑ์ในการทางาน รู้ถึงสถานภาพ
ความรู้ ความถนัด ความสามารถ ทั้งของตนเองและบุคคลอื่ น ตลอดจนในการสั่งการหรือหมอบ
หมายงานหรื อการบริหารงานต่าง ๆ จะมีความเหมาะสมและสมกับงานนั้น ๆ ตลอดจนมีความ
คุ้มค่า พอประมาณ และสอดคล้ องกับ ความการของประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุด
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ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นาหลักการเหล่านี้ไปเป็ นแนวทางการพัฒนาการ

ส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม ทาให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น จึงจาเป็นที่
จะสร้างคนให้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความ
พร้ อมที่จ ะต่อสู้ เพื่อตนเองและสั งคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพและสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของประชาชนอีกด้วย
คาสาคัญ : การส่งเสริมประสิทธิผล, การบริหารจัดการ, การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the administrative
effectiveness promotion of local administrative organizations in Ubolrachatani
Province, 2) to examine the Buddhist principles affecting the administrative
effectiveness of the local administrative organizations in Ubolrachatani Province,
and 3) to propose the development for administrative effectiveness promotion
according to the Buddhist principles at local administrative organizations in
Ubolrachatani Province. This study is a mixed methods research between
qualitative research and quantitative research. The qualitative research consisted of
in-depth interviewing of 18 key informants in Ubolrachatani Province. The
quantitative research method collected the data from a sample of 363 personnel
of local administrative administrations in Ubolrachatani Province.
Findings were as follows:
1. Effectiveness of local administrative organizations in Ubon Ratchathani
Province, as a whole, was at the high level ( X = 3.69). When considering each
aspect, it the first one was the government ( X =3.74). The second was the
organizational development ( X =3.74). The third was the quality of service ( X =
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3.67) and the last was the development plan of the local government organizations
( X = 3.60).
2. Buddhist principles affecting the administrative effectiveness
promotion of local government organizations in Ubon Ratchathni Province were
Sappurisa - dhamma 7 which affected the effectiveness promotion of the
management of the local governments, as a whole, at a high level ( X = 3.61).
When considering each aspect based on the mean scores from high to low, the
highest mean scores were Attannuta (knowing how they are qualified) ( X =
3.70)and Mattannuta (knowing the moderation) ( X = 3.70), followed by Atthannuta
(knowing goals and results) ( X = 3.68). The lowest mean scores were Parisannuta
(knowing communities and solutions) ( X = 3.35). In addition, Bala 4 (The Four
Powers) also affected the administrative effectiveness promotion of the local
administrations in Ubon Ratchathani Province, as a whole, at a high level ( X = 3.43).
When considering each aspect, the first one was Sangaha Bala (power of solidarity)
( X =3.55). The second was Viriya Bala (power of diligence) ( X = 3.52). The third was
Anavajja Bala (power of faultlessness) ( X = 3.36), and the last one was Panna Bala
(power of wisdom) ( X = 3.30).
3. The administration guidelines of local administrative organizations using
Sappurisa-dhamma 7 and Bala 4 in the management would result in effective
administration. The local administrative organization employees would have rules
of work, knowledge status, aptitude, ability of both themselves and others, as well
as the assignment of work or assignments, which would be appropriate for certain
tasks. Moreover, their work performance would be worth, moderate, and in
accordance with the public in order to maximize public benefits.
If local governments adopt these principles as a guideline to promote the
administrative effectiveness according to Buddhism, the administration will be
effective and become a crucial factor for development. As a result, it is important
to develop people to have knowledge, skills, necessary basic skills, good
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temperament, readiness to fight for themselves and the society, as well as to
engage in a career and develop the lives of the people.
Keywords: Effective Promotion, Management, Application the Principle of
Buddhism.

1. บทนา
ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ความแตกต่าง
จึงเกิดขึ้นในสังคมทั้งความคิดความเห็น พฤติกรรรมการแสดงออกจึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของคน
ในสังคมไทย (Surapon Suyaprom, 2015) สืบเนื่องมาจากความเจริญที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ยิ่งสังคมมีความเจริญไปมากเท่าใด คนในสังคมนั้นจะต้องพยายามปรับตัวให้กับสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปให้ ม ากเท่ า นั้ น และความจ าเป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาประเทศชาติ ใ ห้
เจริญก้าวหน้า มาตรฐานของชีวิตคนที่พยายามให้มีความเสมอภาคกันตามระบบการปกครองที่ทุก
ฝ่ายต้องการให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม เข้ากับยุคสมัยนิยมในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทางสังคมให้
เอื้อต่อการแก้ปัญหาวิกฤตสังคมไทยที่มีความหลากหลายซับซ้อนยิ่งขึ้น (Prasert Thilao,2018)
ปัจจุบันประเทศไทยได้ดาเนินการปฏิรูปภาครัฐ ด้วยการ ลดขนาดของรัฐบาลในส่วนกลาง
การกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้ประชาสังคมมีความเข้มแข็งขึ้น การลดลาดับชั้น
บังคับบัญชาที่ยุ่งยากเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีอิสระและยืดหยุ่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการให้บ ริการภาครัฐ ซึ่งรูปแบบดังกล่ าวเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการที่ดีและการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (Budhya Bowornwathana, 2002) โดยเชื่อว่าการดาเนินงานภาครัฐ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม การทุจริตคอรัปชั่นในระบบ
ราชการยั งคงมีอยู่ อย่ างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตคอรัป ชั่น ในองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ผลักดันให้เกิดกระแสความสนใจการปฏิรูปด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการปฏิรูประบบราชการ การปรับบทบาทภาครัฐ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะ
เมื่อทรัพยากรมีจานวนจากัด ความสนใจจึงพุ่งเป้าไปที่การใช้จ่ายงบประมาณ การดูแลทรัพยากร
ของท้ อ งถิ่ น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ทั้ ง ในวงราชการ การเมื อ งและระดั บ ท้ อ งถิ่ น
(Kowit Poungngam and Alongkorn Akkasaeng,2004 ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ตั้งคณะทางาน (Core Team) ในการตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรส่วนท้องถิ่นรับเงินอุดหนุนสาหรับเป็นรางวัลจูง
ใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ก็พบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลส่วน
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หน้าที่ ก็พบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารอยู่ใน
ระดับต่าถึงปานกลาง นอกจากนี้ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่ว นตาบลพบว่า ภาวะผู้ นาของผู้บ ริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้ ความสาคัญต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น การจัดระบบสารสนเทศการสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ประชาชนผู้รับบริการ กระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้งบรรยากาศขององค์กรเป็ นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์กร (Tikhamporn Chulalong, 2007 )
จังหวัดอุบลราชธานี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง
การบริห าร การบริห ารงานบุ คคล การเงิน การคลั งและงบประมาณ บริห ารงานให้ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนโดยวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี โดยการใช้ ร ะเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าและประชาชน
มีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างองค์กรให้ เป็นไปตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประชาชนเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่จะบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักพุทธธรรม
ผู้วิจัยจึงได้นาหลักพุทธธรรม ที่เป็น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องกากับใน
การบริหารงานทุกด้านย่อมเป็นการประสานความเชื่อ แนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคม เข้ากับการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ซึ่ งเหมาะสมอย่ างยิ่ ง ในการประยุก ต์ใ ช้ใ นองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในจัง หวั ด
อุบลราชธานี เพราะการบริหารงานใดก็ตามจะประสบผลสาเร็จนั้นต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้และนาเสนอการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี
2.2 เพื่ อ ศึก ษาหลั ก พุท ธธรรมที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริห ารงานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

82

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

2.3 เพื่อเสนอการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 รูปแบบการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth
Interview) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ จ านวน 18 รู ป /คน และการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) จากการแจกแบบสอบถาม
(Questionnaire) จานวน 363 ชุด จานวน 25 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 1) ตัวแปรต้น คือ (1) สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา ความเกี่ยวข้องกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะงานที่รับผิดชอบ รายได้ต่อ
เดือน และประสบการณ์ในการทางาน (2) หลักสัปปุริสธรรม 7 ได้แก่ ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จัก
เหตุ อั ต ถัญ ญุ ต า รู้ ความมุ่ ง หมายหรื อ รู้ จั ก ผล อั ต ตัญ ญุ ต า รู้ จัก ตน มั ต ตัญ ญุ ต า รู้ จัก ประมาณ
กาลัญญุตา รู้จักกาล ปริ สัญญุตา รู้จักชุมชน ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล (3) หลักพละ 4 ได้แก่
ปัญญาพละ กาลังความรู้ความสามารถ วิริยพละ กาลังความขยันหมั่นเพียร อนวัชชพละ กาลังความ
ซื่อสัตย์สุจริต สังคหพละ กาลังของเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร
3.3 ขอบเขตด้านพื้น ที่ ผู้วิจั ยได้กาหนดพื้นที่ในการวิจัย คือ พื้นที่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง เป็ น จั ง หวั ด ที่ ป ระกาศตามพระราชกฤษฎี ก าของ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ. ศ. 2552

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 พุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า หลักสัปปุริสธรรม 7 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านโดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ หลักอัตตัญญุ
ตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) และหลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความ

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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พอดี) รองลงมาก คือ หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดกมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดได้แก่ หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก่ปัญหาต่างๆได้) หลักพละ 4 ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลาดับที่หนึ่ง คือ ด้านสังคหพละ (กาลังเป็ นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจคน) ลาดับที่สอง คือ ด้านวิริยะพละ (กาลังความขยันหมั่นเพียร) ลาดับที่สาม คือ ด้าน
อนวัชชพละ (กาลังความชื่อสัตย์สุจริต) และลาดับสุดท้าย คือ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 1) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินการในด้านการกาหนด
ยุ ท ธศาสตร์ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ งก าหนด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ในการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กัน เมื่อสิ้นปีงบประมาณท้องถิ่นต้องมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป
2) ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการลด
ขั้นตอนในการทางาน มี One Stop Service เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว การให้บริการ
ต้องมีความรวดเร็วและชัดเจน มีการบริการประชาชนในวันหยุด เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้การ
บริการแก่ประชาชน การบริการต้องยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม คุณภาพการให้บริการ
ในการพั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร ท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง มี ก ารน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ทันสมัยเข้ามาช่วยได้อย่างเหมาะสมเพื่ออานวยความสะดวกให้กับท้องถิ่นเอง
3) ด้านการปฏิบัติราชการ พบว่า ประสิทธิผลในการบิหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการปฏิบั ติร าชการต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่ อ
ภารกิจของท้องถิ่น การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็วและบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นประจาทุกปี จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ในการปฏิบัติราชการจะต้องมีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการทางานและรับรองการให้บริการประชาชน
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4) ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียุทธศาสตร์ในดาเนินงาน การ
ดาเนินงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแผนในการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ มีส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการในการลดขั้นตอนใน
การทางาน มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการทางาน การจัดการองค์ ความรู้ใน
องค์กร ด้านกฎระเบี ย บ และที่ส าคัญมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึ กอมรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อ
พัฒนาองค์กรต่อไป
4.3 หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
1) หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกอบด้วย หลักธัมมัญญุตา คือ รู้จักการ รู้จักเหตุ รู้งาน
รู้หน้าที่อย่างถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทาโครงการที่มุ่งต่อประโยชน์ของชุมชน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู้ ห ลั ก ความเป็ น จริ ง หลั ก การ กฎเกณฑ์ หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ มี ค วาม
รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีความเข้าใจว่าตัวเองมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการบางสิ่งบางอย่างให้บรรลุผลสาเร็จ หลักอัตถัญญุตา คือ รู้จุดกมาย รู้
ความมุ่งหมาย รู้จักผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมและ
ทันต่อเหตุการณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้จักจุดหมาย หรือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินการ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมหรือโครงการดาเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนที่วางไว้
หลักอัตตัญญุตา คือ รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ บุคลากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้จักตนเอง คือ รู้จักตัวตนของตัวเอง ว่า องค์กรอยู่
ในสถานะอะไร มีความรู้ความสามารถอย่างไร สามารถวัดความรู้ตนได้ ว่าศักยภาพของตนเองมีมาก
น้อยเพียงใด การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล หลักมัตตัญญุตา คือ รู้จัก
ประมาณ รู้จักความพอดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกาหนดหลักจริยธรรมของหน่วยงาน
หรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับ คาว่า ความพอเหมาะพอควรในการที่จะ
ดาเนินโครงการ กิจกรรมทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดีตามแผนพัฒนาที่วางไว้ การรู้ประมาณ ในระดับ
องค์กรทาให้องค์กรมีการพัฒนา เจริญงอกงาม ย่อมทาให้การดาเนินกิจการงานต่างๆ ขององค์กร
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สามารถนาพาองค์กร ประชาชน ไปสู่ความสุขสงบ ปลอดภัย และความเจริญได้อย่างแท้จริง
หลักกาลัญญุตา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้จักเวลา รู้คุณค่าของเวลา มีขั้นตอนในการ
ทางานในการให้บ ริการประชาชนตามหลั กกาลั ญญุตา คือ การรู้จักกาล การเป็นผู้ รู้จักกาล คือ
รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล หลักปริสัญญุตา คือ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น รู้ ชุมชน รู้สั งคม สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้

มีการกาหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งอย่างชัดเจน การรู้จักชุมชน ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จัก
หมู่คณะ รู้ จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ การเป็ นผู้ รู้จักชุมชน
ถิ่น อาศัย หรื อสั ง คมที่ ต นอาศั ย อยู่ รวมถึง รู้ จั ก ว่า ชุ ม ชนเหล่ านั้ น มี ความต้ องการอะไร มี ค วาม
เดือดร้อนอย่างไร มีความเห็นหรือข้อตกลงอย่างไร เมื่อทราบเช่นนั้นแล้ ว ย่อมทาให้ส ามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุ ข หลักปุคลัญญุตา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเรียนรู้สภาพ
ปัญหาและต้องการของประชาชนในพื้นที่ วางตัวให้เหมาะสมตามฐานะ รู้บุคคล รู้ภูมิปัญญา รู้ภูมิ
ธรรม และรู้ ป ระเภทของบุ คคลที่ เกี่ ย วข้ อง

เพื่ อ ให้ ส ามารถเลื อ กใช้ คนให้ เ หมาะสมกั บงาน

เกิดประสิทธิผลในการทางาน เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดถึง มีการติดตามงานที่ได้รับ
มอบหมายไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ได้รับความรู้ใหม่ในการทางานตามเป้าหมายที่
ได้ตั้งไว้
2) หลักพละ 4 ประกอบด้วย

ด้านปัญญาพละ คือ กาลังความรู้ความสามารถ

ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการวางแผน
ที่เกิดมาจากความต้องการของประชาชนที่ตระหนักในความจาเป็น คุณค่าที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใน
ชุมชนได้รับรู้ปัญหา และร่วมกันในการวางแผน เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารงานให้
ครอบคลุม ด้านวิริยะพละ คือ กาลังความขยันหมั่นเพียร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงานตามเวลาที่กาหนดไว้ การบริหารการวางแผนเป็นหน้าที่ของนักบริหารเพราะการ
วางแผน คื อ กระบวนการ ในการกาหนดวัตถุป ระสงค์และกาหนดวิธีการที่ทาให้ อ งค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการกาหนดการ
กระทาขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่กาหนดไว้ ด้านอนวัชชพละ คือ กาลังความชื่อสัตย์สุจริต
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ผู้บริหาร บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร กระบวนการใน
การจัดทาแผน เป็นขั้นตอนในการระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคจากการพัฒนา ความต้องการในการพัฒนา ความ
พร้อมหรือศักยภาพของชุมชน ตลอดจนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม การพัฒนาที่ต้องการ
กระทาร่วมกันในอนาคต ด้านสังคหพละ คือ กาลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการทางานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน มีการแบ่งปันสิ่งของ
ช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยอย่างเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการให้การ
บริการสาธารณะที่เป็นรูปธรรม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลาดับที่หนึ่ง คือ ด้านการปฏิบัติราชการ
ลาดับที่สอง คือ ด้านการพัฒนาองค์กร ลาดับที่สาม คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ และลาดับสุดท้าย
คือ ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ Nongluk Rueanthong (2007)
ว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริ หารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้
ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ การประกันคุณภาพการตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือ
5.2 หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า หลักสัปปุริสธรรม 7 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ
พิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ได้แก่ หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) และหลักมัตตัญญุตา (รู้จัก
ประมาณ รู้จักความพอดี) รองลงมาก หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดกมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก่ปัญหาต่างๆได้) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Pas Passatta (2015) ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหาร
จัดการด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า หลักธรรมที่มีความเหมาะสมในการ
บริ ห ารตน (หลั กสัป ปุ ริส ธรรม 7) ของผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีประเด็นส าคัญ 2
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ประเด็ น คื อ 1) หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ค วามเหมาะสมในการบริ ห ารตน 2) การ
ประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหารตนและการบริหารจัดการองค์กร กล่าวคือ หลักสัปปุ
ริสธรรม 7 ซึ่งเป็นหลักธรรมของสัตบุรุษ ของคนดีที่มีความเหมาะสมในการครองตนเป็นอย่างยิ่ง
หลักพละ 4 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลาดับที่หนึ่ง คือ
ด้านสังคหพละ (กาลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนลาดับที่สอง คือ ด้านวิริยะพละ (กาลังความ
ขยันหมั่นเพียร) ลาดับที่สาม คือ ด้านอนวัชชพละ (กาลังความชื่อสัตย์สุจริต) และลาดับสุดท้าย คือ
มีค่าเฉลี่ ย ระดับ มาก

ด้ า นปัญญาพละ คือ ก าลั งความรู้ความสามารถ

ผู้ บริห ารมีความรู้

ความสามารถ ในการบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการวางแผนที่เกิดมาจากความ
ต้องการของประชาชนที่ตระหนักในความจาเป็น คุณค่าที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้ปัญหา
และร่วมกันในการวางแผน ด้านวิริยะพละ คือ กาลังความขยันหมั่นเพียร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มี
ความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานตามเวลาที่กาหนดไว้ ในการกาหนดวัตถุประสงค์และกาหนด
วิธีการที่ทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกับ ความไม่
แน่นอนโดยการกาหนดการกระทาขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่กาหนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้อง
กัน 2 อย่างคือ จุ ดหมายปลายทางกับวิ ธีการ จุดหมายปลายทางกับความสาเร็จ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ด้านอนวัชชพละ คือ กาลังความชื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหาร บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร กระบวนการในการจัดทาแผน เป็นขั้นตอนในการระดม
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ในการวิเ คราะห์สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ปัญหา
อุปสรรคจากการพัฒนา ความต้องการในการ ด้านสังคหพละ คือ กาลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทางานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน มีการ
แบ่งปันสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยอย่างเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การให้ ก ารบริ ก ารสาธารณะที่เ ป็ น รู ป ธรรม ร่ ว มคิด ร่ว มท า ร่ ว มตัด สิ น ใจ และร่ ว มรั บผิ ดชอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะความคิดเห็นและแสดงออกได้อย่างเสรี นี้เรียกว่า เป็นพละ คือ
ก าลั ง แห่ ง การยึ ด เหนี่ ย วน้ าใจของผู้ อื่ น ไว้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Jittima
Pakpieng (2015) ได้วิจัยเรื่ อง รู ป แบบการบริห ารงานตามหลั กพุทธธรรมาภิบ าลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตนด้วยหลักสัปปุริสธรรม
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7 เป็นด้านที่มีการนาไปประยุกต์ใช้น้อยที่สุด และมีสภาพปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ในแต่ละด้าน คือ
1) การบริหารตน 2) การบริหารคน และ 3) การบริหารงาน

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นควรกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการ
ปฏิบัติงานและยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกาหนดแนวทางการให้บริการ การวัดผลประเมินผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ให้กาลังใจ
และรางวัลสาหรับผู้ปฏิบัติดีเด่นประจาปี
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการ
ปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกาหนดแนวทางการให้บริการ การวัดผลประเมินผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ให้กาลังใจ
และรางวัลสาหรับผู้ปฏิบัติดีเด่นประจาปี
7.3 ข้อเสนอสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
ส าหรั บ ข้ อ เสนอแนะในการศึ ก ษาวิ จั ยครั้ งต่ อไป ควรศึ ก ษาในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดังต่อไปนี้
1) ควรมี ก ารศึ ก ษาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรก าหนดแนวทางการ
ให้บริการ การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
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3) ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะส่ งเสริ มให้ บุ คลากร
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ให้กาลังใจ และรางวัลสาหรับผู้ปฏิบัติดีเด่นประจาปี
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