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บทน�า

 ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาประชาชนชาวไทยมคีวามต่ืนตัวทางการเมอืงมากขึน้เนือ่งจากกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถือเป็นจุดเปล่ียนสําคัญของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน รวมถึงการวางรากฐานธรรมาภิบาลของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกจัดทําขึ้น 

เพื่อแก้ไขปัญหา โครงสร้างทางการเมืองการปกครองที่เป็นแบบรวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง รวมถึง

ขานรบัแนวคดิเรือ่ง “ธรรมาภบิาล” (Good Governance) อนัเนือ่งมาจากกระแสจากภายนอกประเทศ

ที่เชื่อว่า วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ในปี ๒๕๔๐ หรือที่เรียกว่า “วิกฤตต้มยํากุ้ง” เป็นผลส่วนหนึ่ง 

มาจากการบริหารจัดการท่ีไม่ดี โดยสาระสําคัญ ในรัฐธรรมนูญมีเป้าหมายสําคัญที่จะวางรากฐาน 

ของสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างกลไกการตรวจสอบ 

ถ่วงดลุการใช้อํานาจของรฐั โดยจดัตัง้องค์กรอสิระต่างๆ วางโครงสร้าง ทางการเมอืงของไทยให้เข้มแขง็ 

โดยให้การจดัตัง้รฐับาลมเีสถยีรภาพ พรรคการเมอืงมีความเข้มแขง็ ไปจนถงึการวางรากฐานธรรมาภบิาล

การบริหารจัดการประเทศ ด้วยการปรับโครงสร้างระบบราชการให้การ บริหารงานมีประสิทธิภาพ 

มากขึน้ และการกระจายอาํนาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่จดับรกิาร สาธารณะให้ประชาชน

ในท้องถิ่น
1
 

 ซึ่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กําหนดบทบาทของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองซึ่งสะท้อน

เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนที่ว่า มาตรา ๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ

ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ มาตรา ๖๕ บุคคลย่อมมเีสรภีาพในการรวมตวักันจดัตัง้พรรคการเมอืง

เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2
 

 1
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม ๓, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๓๖.

 2
 ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐, หน้า ๑๗-๑๘.
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มาตรา ๑๖๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน

วุฒิสภาเพื่อมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งได้ มาตรา ๑๖๕ ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมี

สทิธิออกเสยีงประชามติ
3
 รวมถงึยงัมกีารกระจายอาํนาจการปกครองไปสูส่่วนท้องถ่ินโดยให้ประชาชน

มีส่วนร่วมกับท้องถิน่มากขึน้ ดงัมาตรา ๒๘๗ ประชาชนในท้องถิน่มสีทิธมิส่ีวนร่วมในการบรหิารกจิการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิธีการให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ดังกล่าวได้ด้วย ยังรวมถึงที่ว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดําเนินงานต่อประชาชน

ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4
  

 ในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายในสังคมไทย จําเป็นต้องอาศัยทั้งเวลาและการ 

ดาํเนินการทีมี่หลกัการ แบบแผนกระบวนการ และกลไกในการขบัเคลือ่น ทีจ่ะช่วยให้เกดิการมองอย่าง

แยกแยะ การทําความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา การแสวงหาแนวทางแก้ไข รวมท้ังการป้องกันไม่ให้

ความขัดแย้งขยายตัวและเกิดข้ึนซํ้า ด้วยมาตรการทางกฎหมายและนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ ยังต้อง

อาศัยการสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างความปรองดอง ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิรูป 

ปรบัเปลีย่นในเชงิกรอบคดิและเชงิโครงสร้างทีม่เีป้าหมายเพ่ือให้เกดิสมดุลในมติิของการเมอืง เศรษฐกจิ

และสังคม สร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนฐานของความม่ันคงของมนุษย์และหลัก 

ของนิติรัฐ นิติธรรม ส่งเสริมคุณค่าของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่คนในสังคมเคารพและอยู่ร่วมกันได้ แม้มี

ความคิดเห็นและการให้คุณค่าในการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคม  

และสัมพันธ์กันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันได้ มีสํานึกรับผิดชอบผลจากการกระทําของตน ไม่กดขี่

เอารัดเอาเปรียบ และตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีของผู้อื่น รวมทั้ง เป็นสังคมที่มีวุฒิภาวะและทักษะ 

ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทได้ด้วยสันติวิธี ความขัดแย้งที่นําไปสู่ความรุนแรง 

ในสังคมไทยได้ยกระดบัและขยายผลเพือ่เอาชนะกนั จาํเป็นทีจ่ะต้องมีกระบวนการเพือ่ยติุความขดัแย้ง

เข้ามาจดัการแก้ไขปัญหา ซึง่ในหลกัการสากลมกัเร่ิมต้นจากการเจรจาไกล่เกล่ีย โดยจะเป็นเจรจากนัเอง

ระหว่างคูค่วามขัดแย้งหรอืมคีนกลางเข้ามาดาํเนนิการให้ หรอืการใช้อนญุาโตตุลาการ หรอืการฟ้องร้อง

เข้าสู่กระบวนการทางศาล หรือการใช้กระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย 

 กระบวนการและเครื่องมือในการสร้างความปรองดองในชาติและสังคมเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่าง

สนัตเิกิดความไว้วางใจกนั จะอาศยัวธิกีารอย่างใดอย่างหนึง่หรอืผสมผสานกนัหลายวธิ ีเช่น การเยยีวยา

 3
 ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐, หน้า ๖๑.

 4
 ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐, หน้า ๑๑๕.
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ทางจิตใจ (Healing) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) การเล่าความจริง 

(Truth-telling) และการชดเชย (Reparation) ในหลายประเทศที่ประสบปัญหาจากความขัดแย้ง

ทางการเมืองที่รุนแรงยืดเยื้อ ได้นํากระบวนการของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional 

Justice) มาใช้ในการสร้างความปรองดองในระดับชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอคติความเกลียดชัง  

สร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ท่ีมีความขัดแย้งรุนแรง ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและดําเนินการ

อย่างเป็นองค์รวม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเป็นหลักในทางสากล  

ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านครอบคลุมถึงวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 ๑)  การค้นหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อการรับรู้ คลี่คลายสาเหตุปมปัญหา 

 ๒)  การยอมรับ ขออภัยและแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําผิด 

 ๓)  การนิรโทษกรรม (Amnesty) และการให้อภัย โดยมีข้อยกเว้นมิให้การนิรโทษกรรมกับ 

ผู้กระทําความผิดในกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับของอาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติและการล้างเผ่าพันธุ์ 

 ๔)  การเยียวยาและชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 

 ๕) การปฏิรูป หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดความ 

เหลือ่มลํา้แบ่งสรรอํานาจทางการเมอืงให้เกิดดลุยภาพในการเข้าถงึทรพัยากรเพือ่ป้องกนัการก่อเกิดขึน้

ซํ้าของความขัดแย้ง
5
   

 ในทางพุทธศาสนามีหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคม

ไทยซึง่ในพทุธศาสนาได้มหีลกัอปรหิานิยธรรม
6
 หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิความเจรญิโดยส่วนเดยีว 

ไม่มีเสื่อม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่เจ้าลิจฉวี มี ๗ ข้อ ได้แก่ 

 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันบ่อยๆ 

 ๒) เม่ือจะประชมุกพ็ร้อมเพรยีงกนัประชมุ เมือ่เลกิประชมุกพ็ร้อมเพรยีงกนัเลกิและพร้อมเพรยีง

กันช่วยทํากิจที่ควรจะช่วยกัน 

 ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติ ไม่ลบล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นในวัชชีธรรมท่ีวางไว ้

ตามเดิม 

 ๔) สักการะ เคารพ นับถือผู้ใหญ่ในชุมชน และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากท่านเหล่านั้น 

 5
 สถาบันพระปกเกล้า, “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : คณะ

กรรมการวสิามญัพจิารณาการศกึษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาต ิสภาผูแ้ทนราษฎร, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓.

 6
 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖.
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 ๕) ไม่ข่มเหง ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารี 

 ๖) สกัการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดย์ีท้ังในเมอืงและนอกเมอืง และไม่ละเลยการบชูาอนัชอบธรรม

ที่เคยให้เคยกระทําต่อเจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป 

 ๗) จัดการรักษาคุ้มครองป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรมด้วยต้ังใจว่า ทําอย่างไร  

พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก
7
 

 ดังนั้น จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานี้ ทําให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาการประยุกต์ใช้

หลกัพทุธธรรมในการบรหิารงานภาครฐัเพือ่ความปรองดองในสังคมไทย เพ่ือศกึษาสาํนกันายกรัฐมนตรี

กับศาลปกครองในการบริหารงานภาครัฐ รวมไปถึงนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

ภาครฐั ผลจากการวิจยัน้ีจะเป็นเครือ่งมอืนําไปสูค่วามปรองดองในสงัคมไทยอย่างยัง่ยนื และทําให้สงัคม

ไทยเกิดสันติสุขได้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ๑. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองของสังคมไทย

 ๒. เพือ่วเิคราะห์การบรหิารงานภาครฐักบัหลักพุทธธรรมในการสร้างความปรองดองในสังคมไทย

 ๓. เพือ่นาํหลกัพทุธธรรมมาประยกุต์ใช้ในการบรหิารงานภาครฐัเพือ่ความปรองดองในสงัคมไทย 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

 ๑. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)

 ศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 

เพื่อความปรองดองในสังคมไทย โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 

ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ ข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Sources) ศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากหนงัสอื งานวจิยั วารสาร และเอกสารต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

 ๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย คือ สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๕ คน และศาลปกครอง ๕ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

 7
 สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, หน้า ๒๘๕-๒๘๖.
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153การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย

 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

 ศึกษาวิเคราะห์ ทําความเข้าใจ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร หนังสือ และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาทําการเปรียบเทียบถึงสํานักนายกรัฐมนตรีกับศาลปกครองท้ังในแง ่

ความเหมือนและความต่าง พร้อมเสนอแนะแนวคิดของผู้วิจัย โดยให้เป็นไปตามสภาพการบริหารงาน

ภาครัฐเพื่อความปรองดองของสังคมไทยและนําเสนอผลการวิจัย

ผลการวิจัย

 ๑. ผลการสภาพการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองของสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า 

  ๑.  การหยุดใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว ได้แก่ ขจัดความเกลียดชัง  

ความเคียดแค้น และความทรงจําท่ีเจ็บปวด ใช้หลักสันติวิธีคือการเจรจาด้วยเหตุผล และการ

ประนีประนอม ปฏิบัติตามระเบียบของการบริหารงานราชการอย่างเคร่งครัด จัดกิจกรรมเพ่ือความ

ปรองดองสมานฉันท์

  ๒.  การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ได้แก่ สร้างความไว้วางใจ โดยอยู่บนพื้นฐาน 

ของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรด้วยการอยู่ร่วมกันเหมือน 

พี่น้อง จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปรองดองด้วยกันอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและ

ผู้ไกล่เกลี่ยปราศจากอคติ

  ๓.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา ได้แก่ พร้อมที่จะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของเหยื่อเพื่อหยุดยั้ง 

ความเกลียดชังและการแก้แค้นต่อกัน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครพิเศษกว่าใคร การไม่เห็นแก่ตัว

เอง รูจั้กเมตตา กรณุาช่วยเหลอืคนในองค์กร โดยผลของสภาพการบริหารงานภาครัฐเพ่ือความปรองดอง

ของสังคมไทยนั้นได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรประภา อัครบวร และคณะ ศึกษาเรื่อง การศึกษา 

เพื่อวางระบบการพัฒนาข้าราชการแห่งอนาคต ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาข้าราชการแห่งอนาคต 

ดังนี้ 

   ๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน (พัฒนาคนและระบบ) 

   ๒) การพัฒนาสมรรถนะตามตําแหน่ง (พัฒนาความสามารถในการทํางาน) 

   ๓) การพัฒนาความร่วมมือและเครือข่าย 

   ๔) โปรแกรมการพัฒนาและประเมินข้าราชการก่อนดํารงตําแหน่ง 

   ๕) การให้ทุนการศึกษา (ทุนทรัพย์และเวลา) 

   ๖) จัดมหาวิทยาลัยข้าราชการ 
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒154

 ซึ่งการพัฒนาข้างต้น ประกอบด้วย การพัฒนาองค์การ (Organization Development) และ

การพัฒนาส่วนบุคคล (Human Development) ดังนี้ 

 ๑)  การพัฒนาคน ได้แก่ การมีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเป็น

มืออาชีพคํานึงถึงความเสมอภาค มีทัศนคติที่พึงประสงค์ พัฒนาแบบองค์รวม ๕ Hs (Harmony Head 

Hand Hearth Health) พัฒนา IQ, EQ และ MQ มีความสามารถในการใช้ IT มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 ๒)  การพฒันาระบบ ได้แก่การพฒันาระบบราชการทีมุ่ง่เน้นคณุภาพและประสทิธภิาพการบรหิาร

ราชการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาระบบราชการโดยใช้การกระจายอํานาจมุ่งเน้น

คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสื่อสารอย่างทั่วถึง
8
 

 และยังสอดคล้องกับ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ ศึกษาเรื่อง ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล  

ผลการวิจัยพบว่าคําว่า “ธรรมาภิบาล” มีความหมายหลากหลายต่างประเทศใช้ Good Governance 

แบ่งออกเป็น ๓ กลุม่ คอื กลุม่ธรรมาภบิาลอาํนาจนยิมกลุ่มธรรมาภบิาลเสรีนยิม และกลุ่มธรรมาภบิาล

ชุมชนนิยม แม้จะแตกต่างในส่วนของกรอบความคิด แต่ทุกกลุ่มมีเป้าหมายตรงกัน ที่จะนําหลัก 

ธรรมาภิบาลไปปรับใช้ เพื่อประโยชน์ของการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง 

นอกเหนอืจากการให้ความสําคญั กับข้ันตอนการวเิคราะห์ความจําเป็น ในการสร้างตัวชีว้ดัธรรมาภบิาล

และวงจรการสร้างตัวชี้วัด ควรที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อพัฒนาการจัดทําฐานข้อมูลของ

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการทบทวนจัดหมวดหมู่และการคัดเลือกดัชนีกลางที่เหมาะสม 

โดยรายงานนี้ยังได้เสนอตัวอย่างฐานข้อมูลท่ีสามารถจัดพิมพ์รายงานตัวชี้วัดได้หลายรูปแบบ เช่น 

รายงานตัวชี้วัดที่จําแนกตามประเภทองค์ประกอบและด้านต่างๆ รายงานตัวช้ีวัดที่สร้างขึ้นในแต่ละปี 

รายงานแสดงจํานวนตวัช้ีวดัและหมวดหมูท่ี่แต่ละหน่วยงานควรจะนําไปใช้และรายงานสรปุตัวชีว้ดัทีถ่งึ

เวลาต้องทบทวนใหม่โครงสร้างของคณะทํางานการสร้างตัวชี้วัด เป็นเรื่องสําคัญเช่นกัน ดังนั้น การจัด

โครงสร้างให้มขีนาดกะทดัรดั ประกอบด้วยทรพัยากรบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีวามชาํนาญ

เพื่อผลักดันให้มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ให้มีผลในทางนโยบายและภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง
9
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 จิรประภา อัครบวร และคณะ, “การศึกษาเพื่อวางระบบการพัฒนาข้าราชการแห่งอนาคต”, รายงาน 

การวิจัย, (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.), ๒๕๕๒), หน้า
บทคัดย่อ.

 9
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๔๖), หน้าบทคัดย่อ.
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 ๒. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานภาครัฐกับหลักพุทธธรรมในการสร้างความปรองดอง 

ในสังคมไทย ได้แก่ 

  ๑)  หลักพละหรือธรรมอันเป็นกําลังทั้ง ๔ อย่างนี้ ช่วยให้บุคคลดําเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ 

ไม่หวัน่ไหวต่อภยัอนัตรายใด ๆ  และช่วยให้บุคคลสามารถอยูร่่วมกนัในองค์กร ในสงัคมและประเทศชาติ

ได้อย่างสงบสุข

  ๒)  หลกัสาราณียธรรมท้ัง ๖ ประการ ทาํให้บคุคลระลกึถงึกนัและกัน เป็นทีร่กัของกันและกนั 

มคีวามเคารพยําเกรงซึง่กนัและกนั ช่วยให้เกดิความกลมกลนืสามคัคีกนั สามารถแก้ปัญหาความขดัแย้ง

ระหว่างกันได้ ทําให้ไม่มีข้อพิพาทกันและสร้างความเป็นปึกแผ่นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันได้อย่างยั่งยืน 

การสร้างความปรองดองในสังคมไทยเริ่มต้นต้องมีเมตตาต่อกัน คือ ต้องไม่มีความอาฆาตพยาบาทหรือ

โกรธเคอืงกนัเป็นฐาน เท่ากบัเป็นการสลายความเหน็แก่ตัวเป็นเบือ้งแรก จากนัน้จะต้องปรับจิตใจ รู้จัก

การให้หรือการแบ่งปันและปรับพฤติกรรมรวมทั้งความคิดเห็นผิดออกจากกันและกัน และยอมรับ

ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ดีร่วมกัน ในที่สุดสังคมก็จะเป็นปึกแผ่น ความขัดแย้งกัน ความเข้าใจผิดกันก็จะ 

ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

  ๓)  หลกัอปรหิานยิธรรม ๗ ประการ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวชัชทีัง้หลาย ผู้ปกครองรัฐ 

โดยระบบสามัคคีธรรม ซ่ึงรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้อยู่ จะเอาชนะ 

ด้วยการรบไม่ได้ นอกจากการใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแหย่ให้แตกสามัคคีจึงจะเอาชนะได้ และคําว่า  

วัชชีธรรม เป็นคําที่สามารถเปลี่ยนเป็นคําอื่นก็ได้ ตามแต่ว่าจะเป็นธรรมของรัฐ หรือแคว้นใด ข้อนี ้

จะหมายรวมเอาขนบธรรมเนยีมประเพณีและข้อปฏิบัติทีดี่งามของรฐันัน้ๆ ด้วย อปรหิานยิธรรม จงึเป็น

หลักธรรมให้เกิดความสามัคคี ช่วยกําจัดความขัดแย้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย 

ได้เป็นอย่างดี ช่วยหยุดให้คนในองค์กรและสังคมหยุดใช้ความรุนแรงเพ่ือหยุดยั้งความหวาดกลัว  

สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ และส่งเสริมการเอาใจเขามาใส่ใจเราทําให้อยู่ร่วมกันในองค์กร 

อย่างมีความสุข

  ๔)  หลักคารวธรรม เป็นกระบวนการของการเคารพ ให้เกียรติ และยกย่อง โดยไม่ดูหมิ่น

ดูแคลนบุคคล องค์ความรู้ และสังฆะ นอกจากเป็นหลักการที่มีผลต่อการดํารงอยู่และเสื่อมไปของ 

พระสัทธรรมแล้ว ยังจัดได้ว่า เป็นหลักการสําคัญท่ีจะทําให้กระบวนการในการจัดความขัดแย้งโดย 

สันติวิธีได้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน มีความสามัคคี พร้อมเพรียงของ 

หมูค่ณะ โดยพระพทุธเจ้าทรงได้ยนืยนัคณุสมบัติของความสามคัคว่ีาถ้าหากสังคมใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น

สงัคมสงฆ์ หรอืสงัคมคฤหสัถ์กต็าม เมือ่ตัง้มัน่อยูใ่นป้อมสามคัคดีงักล่าว กจ็ะเป็นเรือ่งยากท่ีใครจะโจมตี 
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หรอืทําลายได้ นอกจากนัน้แล้ว ยงัเป็นเหตผุลสําคญัทีทํ่าให้ทกุคนทีอ่าศยัอยูใ่นป้อม ได้รบัคุณประโยชน์

ด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนหรือหมู่คณะ ดังที่พระองค์ได้ทรงสรุปว่า 

ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์นําสุขมาให้

  ๕) อธิกรณสมถะ ซึ่งเป็นธรรมเครื่องระงับอธิกรณ์หรือเร่ืองราวการวิวาทที่เกิดข้ึนโดยวิธี 

ดําเนินการเพื่อระงับอธิกรณ์ได้แก่ วิธีระงับในที่พร้อมหน้า วิธีระงับโดยถือสติเป็นหลัก ระงับสําหรับ 

ผู้หายจากบ้า การทําตามที่รับ การตัดสินลงโทษแก่ผู้ผิด (ที่ไม่รับ) การตัดสินตามคําของคนข้างมาก  

วิธีดุจกลบไว้ด้วยหญ้า (ประนีประนอม) โดยพบว่า “ความถูกต้อง” หรือ “ความชอบธรรม” (ธรรมิกา) 

เป็น “หัวใจ” ของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของพระพุทธเจ้าในทุกๆ วิธี และชุดของวิธี ดังจะ 

เห็นได้จากการนําเสนอหลักการ “อธิกรณสมถะ ๗ ประการ” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระงับความ 

ขัดแย้งนั่น พระองค์ทรงคํานึงถึงประเด็นนี้อยู่เสมอ และในทุกๆ วิธี พระองค์ได้นิยามว่า คําว่า  

“ความชอบ” ในชดุของวธินีีค้อือะไร ฉะนัน้ รปูแบบการจดัการความขดัแย้งในมติต่ิางๆ ทัง้ในแง่ของธรรม 

ได้แก่ “การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง” แล้ว ในแง่ของวินัยก็ประกอบไปด้วยสัมมุขาวินัย สติวินัย  

อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา เยภุยยสิกา และ ติณวัตถารกะ ซึ่งทุกวิธี หรือชุดวิธีจะแฝง

ไปด้วย “ชอบธรรม” ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ดํารงอยู่บนฐานของความชอบธรรมอีกประการหนึ่งคือ  

“ความพร้อมหน้า” (สัมมุขาวินัย) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความ “โปร่งใส” “ยุติธรรม” และ “ตรวจสอบได้” 

เป็นต้น ที่คู่กรณีจะได้รับจากการพิจารณา หรือตัดสินความขัดแย้ง หรือพิพาทกันการบริหารงานภาค

รฐักบัหลกัพทุธธรรมในการสร้างความปรองดองในสังคมไทยจึงจะต้องอาศยัซ่ึงกนัและกนัโดยผูบ้ริหาร

ภาครฐัจะต้องนาํหลกัพทุธธรรมในการสร้างความปรองดองในสงัคมไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการ 

และปฏิบตังิานภายในองค์กรและปฏิบติังานเพือ่สงัคมเพ่ือตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในการพัฒนา 

ดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

 โดยผลการวิเคราะห์การบริหารงานภาครัฐกับหลักพุทธธรรมในการสร้างความปรองดองใน 

สังคมไทย สอดคล้องกับ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการ

ความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณีลุ่มแม่นํ้าตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่” โดยใช้ทฤษฎีความขัดแย้ง 

ซึ่งเหตุผลที่ใช้ทฤษฎีความขัดแย้งมาเป็นทฤษฎีในการดําเนินการวิจัย เพราะความขัดแย้งเป็นเรื่อง 

ของการไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่ม (มนุษย์) ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป (ประชาชน สังคม กลุ่มประชาชน  

กลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศ รัฐ วัฒนธรรม) ผู้ซึ่งมีผลประโยชน์ต่างกันมีเป้าหมาย และหรือค่านิยมต่างกัน 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของการเห็นแย้งกัน การไม่ลงรอยกัน หรือการปะทะระหว่างบุคคล 

ความคดิหรอืผลประโยชน์ทาํให้ข้อพพิาทพฒันาไปเป็นการเผชิญหน้ากันและท้ายทีส่ดุกก็ลายเป็นความ
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157การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย

ขัดแย้งเกี่ยวข้องกับคน และเก่ียวกับการรับรู้ของคน ความรู้สึก อารมณ์ และปัญหาต่างๆ ของคน  

เพราะฉะนัน้ การรบัรูค้วามรูส้กึและปัญหาต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือสร้างผลทีไ่ด้อย่างต่อเนือ่งของความ

ขดัแย้งจะต้องหาข้อตกลงให้ได้หรอืไม่กต้็องมกีารประนปีระนอม นอกจากนี ้ข้อพพิาทหรอืความขัดแย้ง

ยังแฝงตัวเป็นบันไดนําไปสู่ความขัดแย้งอีกหลายข้ันตอน จนในที่สุดก่อให้เกิดความรุนแรง
10

 และ

สอดคล้องกับ จ�าเนยีนน้อย สิงหะรกัษ์ ได้วจิยัเรือ่ง “ศกึษาหลกัสามคัคธีรรมในพระพทุธศาสนาเถรวาท” 

ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑)  คาํสอนเรือ่งสามคัคธีรรมในพทุธศาสนาเถรวาท หมายถงึ ความพร้อมเพรยีงกันปฏบิตักิจิการ

งานต่างๆ ด้วยความสมานฉันท์ เริ่มตั้งแต่ระดับปฏิบัติต่อตนเองและคนอื่น ชุมชน สังคม ประเทศ  

ให้ได้รบัผลแห่งการปฏบิตัสิามคัคธีรรมเท่าทีจ่ะสามารถปฏบิติัตามได้ กล่าวคอื ในระดับโลกยิะกเ็กดิให้

เกดิความสงบสขุในสงัคมการดาํเนินชีวติร่วมกนั ส่วนระดบัโลกตุระกส็ามารถส่งผลให้เป็นบรรลมุรรคผล

สิ้นความทุกข์ได้ในที่สุด 

 ๒)  หลักการปฏิบัติสามัคคี มีลักษณะ ๓ ประการคือการกระทําร่วมกันทางกาย ทางวาจา และ

ทางใจ โดยยึดหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ซึ่งสรุปลงในสุจริต ๓ ประการ วิธีการปฏิบัติ คือ ปฏิบัติ

ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ ได้แก่ ทาน ศีล และภาวนา เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเพื่อส่งผล

สูงสุด 

 ๓)  ผลของการปฏิบัติสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มีอยู่ ๓ ประการ คือ ประโยชน์

เพือ่ตน คนอืน่และท้ังสองฝ่าย ความสงบสขุของสงัคมนัน้เอง ประโยชน์ของสามคัคธีรรมมหีลายประการ

ด้วยกัน เริ่มจากชีวิตปัจจุบันการเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ และหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สิ้นเชิง ดังนั้น  

การศึกษาและปฏิบัติตามหลักสามัคคีธรรม โดยการนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 

ร่วมกัน ปรึกษาและให้อภัยกัน สามารถนําทางชีวิตของคนไทยให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขและสันต ิ

ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนและสังคมได้อย่างสมดุล หากผู้คนในสังคมให้ความสําคัญในการ

ศกึษาและประพฤตปิฏิบัตติามหลกัสามคัคีธรรมแล้ว ผลทีเ่กิดขึน้กส็ามารถเป็นประโยชน์ในชวีติของตน

และส่วนรวมได้จริง
11

 

 10
 พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส (นธิบิญุยากร), “รปูแบบการจดัการความขดัแย้งโดยพทุธสนัตวิธีิ : ศกึษาวเิคราะห์

กรณีลุ่มนํ้าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗).

 11
 จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์, “ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, รายงานการวิจัย, (คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, ๒๕๕๕).
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 ๓. ผลการประยุกต์ใช้หลักพทุธธรรมในการบรหิารงานภาครฐัเพือ่ความปรองดองในสังคมไทย

  ๑) การหยุดใช้ความรุนแรงเพ่ือหยุดยั้งความหวาดกลัว การบริหารงานภาครัฐเพื่อความ

ปรองดองของสังคมไทยนั้นในขั้นตอนแรกจะต้อง หยุดใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว 

เป็นการขจัดความเกลียดชัง ความเคียดแค้น และความทรงจําที่เจ็บปวด ด้วยการเจรจาด้วยเหตุผล 

ด้วยความประนีประนอม ปฏิบัติตามระเบียบของการบริหารงานราชการอย่างเคร่งครัด จัดกิจกรรม 

เพือ่ความปรองดองสมานฉนัท์ระหว่างภาครัฐและคนในสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างภาครัฐ

และประชาชน โดยภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจ หรือหน้าที่บริการประชาชน ช่วยเหลือประชาชน

ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่คนในองค์กรจะต้องมีหลักคารวธรรม โดยให้ความเคารพต่อผู้มีอายุ  

ผู้อาวุโสท่ีมีอายุมากกว่าโดยไม่เลือกแบ่งช้ัน วรรณะ ให้เกียรติ ยกย่อง ไม่ดูหมิ่น ดูแคลนบุคคลนั้น  

สร้างความสามัคคีภายในองค์กร ปฏิบัติงานพร้อมเพรียงกัน ร่วมแรงร่วมใจกันทําเพ่ือองค์กรและ

ประชาชนอย่างแท้จริง

  ๒) การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเพื่อ

สร้างความปรองดองในสงัคมไทย บนพืน้ฐานของความเป็นมนษุย์และสทิธมินษุยชน สร้างมนษุยสมัพนัธ์

ทีด่ใีนองค์กรด้วยการอยูร่่วมกนัเหมือนพีน้่อง จดักิจกรรมทีส่่งเสรมิความปรองดองด้วยกนัอย่างต่อเนือ่ง 

มกีระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกและผูไ้กล่เกลีย่ปราศจากอคติ โดยผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง ผู้มส่ีวนรับผิดชอบ

จะต้องนําหลักสาราณียธรรม ๖ มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการระลึกนึกถึงกันอยู ่เสมอ  

เคารพยําเกรงกันและกัน ช่วยเหลือกันและกันเท่าที่จะช่วยได้โดยระลึกเสมอว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ 

เท่าเทียมกัน มีความเมตตา กรุณาต่อกันเป็นพื้นฐาน ยอมรับ ปฏิบัติในกฎระเบียบที่ร่วมกันตกลงกันไว้

  ๓) เอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไทย พร้อมที่

จะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของประชาชน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครพิเศษกว่าใคร การไม่เห็น 

แก่ตัวเอง รู้จักเมตตา กรุณาช่วยเหลือคนในองค์กร โดยผู้มีอํานาจจะต้องมีความเมตตา ปรารถนาให้ 

ผู้อื่นมีความสุข ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ที่บริสุทธิ์ให้พ้นจากความทุกข์ โดยยึดหลักอปริหานิยธรรม ๗ ได้แก่ 

หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่ถือตามอําเภอใจ เคารพนับถือผู้ใหญ่ ให้เกียรติ

กุลสตรี ไม่ข่มเหงรังแก เคารพพระภิกษุสงฆ์ คุ้มครองผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พิจารณาคดี

ต่างๆ ด้วยความถูกต้องตามเหตุและผล มีความเป็นธรรมในจิตใจโดยปราศจากอคติ มีความโปร่งใส 

ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
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 โดยผลการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย 

ดังกล่าวสอดคล้องกับ พรินทร์ เพ็งสุวรรณ ศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของเทศบาล ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑)  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓ องค์ประกอบ คือ 

  ๑. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาล อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 

ผู้บริหารเทศบาลยังให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมเช่นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น

หรือเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานหรือการแต่งต้ังเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ในการดาํเนนิงานโดยท่ีเทศบาลได้ให้ความสําคญัในประเดน็ของการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงมากกว่าการ

มีส่วนร่วมทางการบริหาร 

  ๒. การบริหารงานแบบโปร่งใส อยู่ในระดับปานกลาง เทศบาลมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลการดําเนินงานและช่องทางในการส่ือสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารน้อยโดยเทศบาล

นยิมใช้วธิกีารสือ่สารด้วยวธิปิีดประกาศเสยีงตามสายซ่ึงเป็นวธิกีารได้ผลน้อยเพราะไม่เร่งเร้าความรู้สึก

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกทั้งการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

  ๓. การบริหารงานแบบมีความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง ผลจากการวิจัยพบว่า  

ช่องทางท่ีเอื้อต่อการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถ

สร้างความเชือ่มัน่ช้ีให้เห็นว่าเทศบาลไม่ได้ให้ความสําคญัหรอืเอาใจใส่ต่อเรือ่งนีส้งัเกตจากการทีเ่ทศบาล

ไม่มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างชัดเจนและไม่วางกลไกหรือผู้รับผิดชอบเอาไว้ 

 ๒)  ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลซ่ึงประกอบไปด้วยด้านถนน ด้านประปา  

ด้านขยะมูลฝอย และด้านตลาด ล้วนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

 ๓)  การหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓ องค์ประกอบกับ

ประสิทธิภาพการบริหารงาน 

  ๑. ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมกบัประสทิธภิาพการบรหิารมคีวามสมัพนัธ์

เชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการที่เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมสูงมีผลทําให้ประชาชนพึงพอใจแต่เนื่องจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี 

ส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างตํ่าและผลของความพึงพอใจของประชาชน 

ต่อการให้บรกิาร อยูใ่นระดบัเดียวกนั จงึส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่าง ๒ ปัจจยั อยูใ่นระดบัค่อนข้างตํา่ 

  ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบโปร่งใส กับประสิทธิภาพการบริหารงานมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงาน ผลการวิจัยชี้ว่าการที่เทศบาลเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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และเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการบรหิารงาน โครงการมากมผีลทําให้ประชาชนพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของเทศบาลสูง แต่ผลการวิจัยชี้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบโปร่งใส และ

ประสิทธิภาพการบริหารงาน อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 

  ๓. ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารแบบมคีวามรับผิดชอบ กบัประสิทธิภาพการบริหารงาน

มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับประสิทธิภาพการบริหารงาน ผลการวิจัย สะท้อนให้เห็นว่า การที่เทศบาล

รับผิดชอบต่อผลกระทบของโครงการ และเปิดโอกาสหรือช่องทางในการให้บริการของเทศบาลสูง 

จะส่งผลให้ประสทิธภิาพการบรหิารงานสงู แต่ผลการวจิยัพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิาร

งานแบบความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการบริหารงาน อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 

  ๔. ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล ๓ องค์ประกอบกบัประสทิธภิาพ 

การบริหารงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับประสิทธิภาพการบริหารงาน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการที่

เทศบาล มีการบรหิารตามหลักธรรมาภบิาล ๓ องค์ประกอบสงูส่งผลให้ประสทิธภิาพการบรหิารงานสงู 

ด้วยผลการวิจัยยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓ องค์ประกอบ 

และประสิทธิภาพการบริหารงาน อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า
12

 

 และสอดคล้องกับ มัทนา เหลืองนาคทองด ีศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กร

ตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้บริหารจากบริษัทท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงานบริหาร มีความสัมพันธ์

กับความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลอย่างนัยสําคัญทางสถิติ โดยผู้บริหารที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี  

การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป และเป็นผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล 

มากกว่าผู้บริหารที่มีอายุน้อย การศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู้บริหารระดับกลาง นอกจากนั้น  

ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

ธรรมาภิบาลจากส่ือต่างๆ ค่อนข้างน้อยมาก และยังพบว่าผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง 

มีทัศนะที่ดีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร
13

 

 12
 พรินทร์ เพ็งสุวรรณ, “ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล”, รายงานการวิจัย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗), หน้าบทคัดย่อ.

 13
 มทันา เหลอืงนาคทองด,ี “ความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของนกัธรุกจิไทย”, 

รายงานการวิจัย, หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑๔, (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 
๒๕๔๕), หน้าบทคัดย่อ.
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ข้อเสนอแนะ

 ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑. การหยุดใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว 

  ๑)  หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรขจดัความเกลยีดชงั ความเคยีดแค้น และความทรงจาํทีเ่จบ็ปวด

ของประชาชนในเรื่องต่างๆ ที่ทุกข์ร้อน เดือดร้อน

  ๒)  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรใช้หลกัสนัตวิธิคีอืการเจรจาด้วยเหตผุล และการประนปีระนอม

ในการไกล่เกลี่ยและการลดความขัดแย้ง

  ๓)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมนโยบายให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามระเบียบของการ

บริหารงานราชการอย่างเคร่งครัด

  ๔)  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่

สังคมและประเทศชาติ

 ๒. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ

  ๑)  หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรสร้างความไว้วางใจ บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และสิทธิ

มนุษยชน

  ๒)  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสร้างมนุษยสมัพนัธ์ทีด่ใีนองค์กรด้วยการอยูร่่วมกันเหมอืนพีน้่อง

  ๓)  หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรมกีระบวนการยติุธรรมทางเลอืกและมผีูไ้กล่เกลีย่ปราศจากอคติ

 ๓. เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

  ๑)  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพร้อมท่ีจะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของเหยื่อเพื่อหยุดยั้งความ

เกลียดชังและการแก้แค้นต่อกัน

  ๒)  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครพิเศษกว่าใคร 

เพื่อกําจัดระบบชั้นวรรณะในสังคม
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