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บทคัดย่อ
 ตัวชี้วัดความส�าเร็จของการขับเคล่ือนองค์กรชุมชนลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง ประกอบด้วย1) ผู้น�าชุมชนมี 

ความรู้ความสามารถ 2) ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการเรียนรู้ การท�างานร่วมกัน 3) การด�าเนินกิจกรรม/โครงการ 

เป็นกิจกรรมของทุกคนในชุมชน 4) การด�าเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่อง 5) โครงการสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบ 

สนองความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 6) มีการน�าเงินทุนและทุนทางสังคมมาใช้อย่างคุ้มค่า และ 

7) โครงการได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กรหรือคนในชุมชน 

 องค์กรชุมชนองค์กรชุมชนลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนองค์กรุชมชนตามวิถีแห่งชุมชน 

ชนบทของสังคมไทย ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตามธรรมชาติของการพึ่งพาตนเองเป็นจุดเริ่มต้น และใน 

การด�าเนินขับเคล่ือนองค์กรชุมชนในแถบลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง สามารถน�าเอาหลักการบริหารเชิงพุทธ อธิบาย 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน คือ หลักอริยสัจ 4 ประกอบด้วย1) ทุกข์ ความจริงว่าด้วยความทุกข์ 2) สมุทัย  

เหตุให้เกิดทุกข์ 3) นิโรธ ความดับทุกข์ และ4) มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ รวมถึง หลักสัปปุริสธรรม 

7 ประการ ประกอบด้วย1) ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ 2) อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล 3) อัตตัญญุตา ความ

เป็นผู้รู้จักตน 4) มัตตัญญุตา ความผู้รู้จักประมาณ 5) กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล 6) ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จัก 

และ7) ปุคคลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล 

 การขับเคลื่อนองค์กรชุมชนโดยใช้หลักการบริหารเชิงพุทธยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท้องถิ่นร่วมกับทุกภาคส่วน ยังผลไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
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Abstract
 The success indicators in the operation of the community organization in the lower Mae Klong River 

were 1) knowledge, skills, and abilities of community leader, 2) people participation and ability to work as 

a team, 3) operating activities/ project is an activity for people in community, 4) project continuation,  

5) project could solve and respond community member needs, 6) capital and social capital were wisely 

used, and 7) project was accepted from organization’s members or community’s members.  

 The community organization in the lower Mae Klong River was operated under the Thai local 

community way which was originate from nature of self-reliance. According from the results, the Buddhist  

management principles can be used in the operation of the community organization in the lower Mae 

Klong River and can be explained by The Four Noble Truths; 1) suffering (dukkha), 2) the cause of 

suffering (samudaya), 3) the cessation of suffering (nirodha), and 4) path leading to the cessation of 

suffering (Magga). This can also be explained by The Seven Sappurisa Dhamma;1) Dhammannuta, the 

knowing of causes underlying all the happenings, 2) Atthannuta, the knowing of the results or fruition 

derived from the causes, 3) Attannuta, the knowing of one’s own self or self-knowledge, 4) Mattannuta, 

the knowing of moderation or the sense of proportion, 5) Kalannuta, the knowing of time or time 

management, 6) Parisannuta, the knowing of the populated communities or societies or even the assembly, 

and 7) Puggalannuta, the knowing of an individual, or in other words, the individual differences.

 Driving community organization by using the Buddhist management principles can also promote and 

give an opportunity to people in community to participate in local management which can lead to the local  

sustainable development. 

Keywords : Buddhist Management, Community Organizations, Community
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บทน�า
 ชุมชน เป็นสังคมฐานรากที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่ผ ่านมาก่อให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอ ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เกิดปัญหาสังคม กระนั้นก็ดี 

ชุมชนมีการใช้ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เพื่อการด�ารงอยู่ ตลอดจนมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนมีบทบาทส�าคัญต่อ 

การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังน�าไปสู่การสร้างระบบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้ชุมชนมีบทบาทส�าคัญ 

ในการพัฒนาท้องถ่ิน ตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น เพื่อการม ี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 จากการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ผ่านมาส่งผลให้ 

เกิดการวิเคราะห์และก�าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยม ี

เป้าหมายบรรลุการพัฒนาบนรากฐานของสังคมไทย อยู ่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างพลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดเป็นอิสระ เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ชุมชนให้สามารถจัดการกับ

 ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งจึงกลายเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยที่ยุทธศาสตร์และแนวทาง 

การพัฒนาจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นองค์ความรู้มีกระบวนการเรียนรู้ การจัดการ 

ความรู้ และการจัดการร่วมกันของคนในชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย ตามบริบทของชุมชนโดยการพึ่งพาอาศัยกัน 

และกนัทัง้ภายในและภายนอกชมุชนบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม อนัน�าไปสูก่ารอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุ  

ยุทธศาสตร์ของการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เน้นเป้าหมายและกระบวนการใน 

การสร้างความสมดุลของโครงสร้าง ทุนสังคม โดยผ่านการพัฒนาด้านทุนเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม เน้นการสร้างภมูคิุม้กนัให้ระบบเศรษฐกจิและสงัคมโดยวางแผนจากคน ครอบครวั ชมุชน สถาบนั ประเทศ 

พัฒนาจุดร่วมผ่านขบวนการ (Collaborative Effort) โดยน�ายุทธศาสตร์ แนวทางของแผนบริหารราชการแผ่นดินที่มี

จัดร่วมในการขยายผล และเสนอแนะแนวทางในการสร้างบทบาทของภาคประชาชน มุ่งพัฒนาเข้าสู่สังคมที่ม ี

ความสุข (Happiness Society) ที่ใช้ตัวบ่งชี้วัดความสุข (Happiness) เป็นเป้าหมาย

 ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ่งสภาองค์กรชุมชน หมายถึง 

เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่นโดยคนในชุมชนท้องถิ่น 

และเพื่อคนในชุมชนท้องถิ่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วย ตัวแทนของสถาบันในชุมชนท้องถ่ินเช่น 

วัด โรงเรียน สถานีอนามัย เป็นต้น

 ตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มโรงสีรวมกลุ่มอนุรักษ์ป่า และ 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนา  ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน โดยมีผู้น�าชุมชนที่ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้รู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน และ 

ผู้น�าทางการ ได้แก่ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร่วมใช้เวทีพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ภายใต้จุด 

มุ่งหมายที่มุ่งมั่นให้ท�าให้ชุมชนท้องถิ่น มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเวทีกลางในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ท่ีเปิดพื้นที่ 

ให้กลุ่มกิจกรรมต่างๆ คนที่มีความตั้งใจท�าสิ่งดีๆ เพื่อชุมชน หรือคนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้มาพูดคุย 

แลกเปลี่ยนสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน และยังท�าให้เกิดความร่วมมือ และลดปัญหาความขัดแย้ง 

แบ่งฝ่ายในชุมชนเพราะสภาองค์กรชุมชนเป็นกระบวนการที่ให้ความส�าคัญกับการปรึกษาหารือของทุกฝ่ายร่วมกัน 

ภายใต้วิถีชุมชน นอกจากนี้ ท�าให้ชุมชนเกิดการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเองที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 
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นั่นหมายถึงรูปแบบ ทิศทาง การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจะเปลี่ยนจากการรอคอยให้คนอื่นท�าให้ มาเป็นคนในชุมชน

ท้องถิ่นเป็นคนคิดริเริ่ม และด�าเนินการกันเองเป็นหลัก เป็นรูปแบบ 

 การพัฒนาที่ยึดเอาชุมชนเป็นแกนกลาง ชุมชนชาวบ้านมีบทบาทส�าคัญมากกว่าบุคคล ภายนอกนั่นเอง 

ประการสุดท้ายก็คือ ท�าให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เพราะสภาองค์กรชุมชนมีกระบวนการประชาธิปไตย 

ทางตรงที่ท�าให้คน กลุ่มคน ต่างเข้ามาร่วมกันท�า 

 การพัฒนาดังกล่าว เป็นการยึดเอาชุมชนเป็นแกนกลาง ชุมชนชาวบ้านมีบทบาทส�าคัญมากกว่าบุคคลภายนอก  

อันจะเป็นการท�าให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน (local democratic) ที่เข้มแข็งที่ท�าให้คน กลุ่มคน 

ต่างเข้ามาร่วมกันด�าเนินกิจกรรมของท้องถิ่น หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

(participatory democracy) หรือการเมืองภาคพลเมือง (National political sector) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  

การก�าหนดตนเองในการพัฒนา (ชุมชนเข้มแข็ง) การร่วมกระบวนการนโยบายสาธารณะ (ประชาสังคม: civil 

society) และการตรวจสอบอ�านาจรัฐ (การเมืองภาคประชาชน : Civil Politics) เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองระดับท้องถิ่นอีกระดับหนึ่ง (ดามาธรรม  จินากูล และคณะ, 2552)

 “ชุมชนเหมืองใหม่” เป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้น�าแนวคิดการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Management 

community participation) หรือใช้กระบวนการประชาธิปไตยท้องถิ่น (Local democracy) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

และสามารถน�าไปสู่กระบวนการศึกษารูปแบบ วิธีการเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชน และสังคมได้ 

เป็นอย่างดี ต�าบลเหมืองใหม่ อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นชุมชนที่มีการแบ่งเขตการปกครองดูแล 

ออกเป็น 2 ส่วน 1) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) “องค์การบริการ 

ส่วนต�าบลเหมืองใหม่” มีพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 และหมู่ 8 

2) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลต�าบล “เทศบาลต�าบลเหมืองใหม่” มีพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบ 5 

หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 7, หมู่ 9 และหมู่ 10 ถึงแม้ชาวต�าบลเหมืองใหม่จะมีการแบ่งรูปแบบ 

การปกครองที่แบ่งตามโครงสร้างการบริหารจัดการท้องถิ่นตามที่หน่วยงานภาครัฐก�าหนดก็ตาม ชาวต�าบล 

เหมืองใหม่ยังสามารถด�าเนินงานร่วมกันทั้งสองหน่วย งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ศักยภาพชุมชน หรือ 

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทุนทางสังคม (Social capital) ผ่านกระบวนการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของภาค 

ประชาชน (Public sector) โดยทางชุมชนได้ท�าการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อด�าเนินกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการ 

ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน หรือแม้ 

กระทั่งการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน การด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวในชุมชน เกิดขึ้นภายใต้ศูนย ์

ประสานงานองค์กรชุมชน ต�าบลเหมืองใหม่ ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนเป็น 

อย่างมาก

 ด้วยเหตุที่กล่าวข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท�าการศึกษาถึงการบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธต่อการ 

ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในการพัฒนาการ การท�างานและความส�าเร็จของศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน 

อย่างเป็นระบบ ผลการศึกษาที่ได้จะน�าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนแบบการจัดการชุมชน 

โดยคนในชุมชน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชุมชนอื่นต่อไป ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะท�าการศึกษาภายใต้หัวข้อ 

“การบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง ”  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาวิธีการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่างตามหลักการบริหารเชิงพุทธ

 2. เพือ่ศกึษาความสัมพันธ์ขององค์กรราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรชมุชนในการพฒันา 

ชุมชนลุ่มน�้าแม่กลอง

 3. เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธในการส่งเสริมการขับเคลื่อนต่อองค์กรชุมชนลุ่มน�้า 

แม่กลองตอนล่าง  

ทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงพุทธ

 หลักธรรมในทางพุทธศาสนา เป็นหลักธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ให้ด�ารงอยู่ได้ใน 

ทุกๆ ด้านทั้งด้านร่างกายและจิตใจอีกทั้งยังใช้ในการประกอบการท�างานของหน่วยงาน องค์กรตลอดจนสถาบัน 

ครอบครัว หลักธรรมของพุทธศาสนาเปรียบเสมือนหม้อยาขนานใหญ่ที่สามารถหยิบยกมาใช้ในสถานการณ์นั้นๆ 

โดยไม่จ�ากัดกาลเวลา แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้จัดการบริหารออกมาในรูปแบบทฤษฎีและแนวคิดเหมือนกับในยุค 

หลังพุทธกาล ที่มีนักวิชาการได้น�าหลักธรรมค�าสอนในทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ให้สอดคล้อง เพื่อสร้างคุณค่า 

ทางสายบริหารให้กับบุคคลภายในและบุคคลภายนอกในองค์กร การแก้ปัญหาทางด้านการบริหารซ่ึงเป็นหัวใจหลัก 

ของการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ดังนั้น หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นหลักธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการด�ารงชีวิตของมนุษย ์

ในหน่วยงาน องค์กร และครอบครัว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะท�าให้พฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย 

และจิตใจปราศจากความขัดแย้งพระพุทธศาสนาไม่ได้จัดการบริหารออกมาในรูปแบบทฤษฎีและแนวคิดเหมือนกับ 

ในยุคหลังพุทธกาลการจัดการจึงเป็นการน�ารูปแบบและค�าสอนในทางพระพุทธศาสนามาพิจารณาให้สอดคล้อง 

และเหมาะสมต่อพฤติกรรมการบริหารซ่ึงจะสร้างคุณค่าทางการบริหารเป็นที่ย่อมรับของบุคคลภายนอกองค์กร 

การแก้ไขปัญหาทางด้านบริหารซ่ึงเป็นหัวใจหลักของการบริหารในแง่มุมของรัฐประศาสนศาสตร์ นักวิชาการ 

หลายท่านได้อธิบายการบริหารตามแนวทางพระพุทธศาสนาไว้ดังนี้

 นติย์  สมัมาพนัธ์ (2541) ได้อธบิายว่า การบรหิารเชงิพทุธ ต้องเริม่ด้วยกฎแห่งกรรมต้องแก้ปัญหาทีพ่ฤตกิรรม 

ของคนส่วนใหญ่ คือข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน แต่มิใช่เชื่อโดยบังคับให้เชื่อ ทั้งนี้ เพราะพระพุทธศาสนามีลักษณะ 

เป็นวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ กฎระเบียบการปกครอง เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษาและ 

ปรัชญา

 ไชย ณ พล (2537) ได้อธิบายว่า การบริหารเชิงพุทธ คือ การใช้ธรรมะในการปกครองโดยหลักการหรือ 

วิธีการใดๆ ที่พิสูจน์แล้วว่า เอื้ออ�านวยประโยชน์ทุกฝ่าย เกื้อกูลความสุขทั้งในปัจจุบัน อนาคตและที่สุดแห่งชีวิต 

อย่างแท้จริง

 ทินพันธ์ นาคะตะ (2544) ได้อธิบายหลักธรรมของพระพุทธศาสนากับหลักในการบริหารงาน หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนามีค่าพอแก่การที่จะน�ามาใช้เป็นหลักในการบริหารงาน โดยเน้นเฉพาะเร่ืองการวินิจฉัยส่ังการและ 

การใช้อ�านาจในการปฏิบัติงานตามล�าดับ

  พระเทพเวที ประยุทธ์ ปยุตฺโต (2535)ได้อธิบายว่า การบริหารเชิงพุทธ คือ การปกครองหรือการบริหาร

เป็นสิ่งที่ควรจัดการให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อความเป็นจริงผู้บริหารหรือผู้ปกครองควรปฏิบัติตน โดยใช้ธรรมะ 

เป็นใหญ่ต่อการบริหารอันจะน�าไปสู่ประโยชน์สูงสุดขององค์กร
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 บุญทัน ดอกไธสง (2528) การบริหารเชิงพุทธ คือการเน้นการบริหารกาย บริหารงาน บริหารใจ โดยเน้น 

การประสานวิทยาศาสตร์ทางใจ บวกกับวิทยาศาสตร์โครงสร้างมาประสานกันเข้า เพื่อเป็นแกนส�าคัญในการบริหาร 

เชิงพุทธและการบริหารดังกล่าวน่าจะมีความส�าคัญต่อทิศทางการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเป็นมิติ 

การบริหารมิติหนึ่งในการบริหารของประเทศไทย

 อย่างไรก็ตามในความหมายของการบริหารเชิงพุทธจึงหมายถึง การบริหารงานที่มุ่งเน้น การบริหารกาย 

บริหารงาน และบริหารใจ มีระเบียบ กฎเกณฑ์อย่างเหมาะสม โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องก�ากับในการบริหาร 

ซึ่งท�าให้การบริหารมีคุณค่าต่อองค์กรทั่วๆ ไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท�าให้ระบบการด�าเนินงาน 

มีความสมบูรณ์ไม่มีความขัดแย้งภายในองค์กร

 สรุปได้ว่าการบริหารเชิงพุทธ คือ กระบวนการหรือแนวทางที่ก่อให้เกิดความเหมาะสมทางด้านพฤติกรรม 

ของมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการบริหารทางกายบริหาร และบริหารใจ มีระเบียบการวินิจฉัยสั่งการหรือการแก้ปัญหา 

ซึ่งต้องอาศัยข้อเท็จจริงและหลักเหตุผล และกฎเกณฑ์อย่างเหมาะสม ซึ่งท�าให้การบริหารเกิดคุณค่าต่อองค์กร 

ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการสร้างจิตส�านึกให้เกิดกับบุคลากรในหน่วยงานทั้ง 3 ด้าน คือ ครองตน ครองคน 

ครองงาน จนเกิดองค์กรความรู้และความเข้าใจโดยไม่มีอคติต่อผู้ร่วมงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่าน้ีจะเป็นกรอบการบริหารที่ดีที่สอดรับกับทุกสถานการณ์ และนอกจากการศึกษาความหมายของ 

การบริหารเชิงพุทธ ท�าให้ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาหลักอริยสัจ 4 ซ่ึงเป็นหลักธรรมที่มีกระบวนการแก้ไขปัญหาตาม 

หลักการบริหารเชิงพุทธ

 ส�าหรับในเรื่องการตัดสินคุณค่า หลักธรรมของพระพุทธศาสนาย่อมพูดถึงสิ่งที่ถูกที่ควรอยู่เสมอ ปรัชญา 

ของพระพุทธองค์จึงมีทั้งส่วนที่เป็นปฏิฐานนิยมหรือข้อเท็จจริง กับส่วนที่เป็นจริยธรรมหรือเรื่องการตัดสินในคุณค่า 

ดังจะศึกษาได้จากหลักธรรมบางประการ อันได้แก่ สัปปุริสธรรม 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย

  1) ความเป็นผู้รู้เหตุ คือ เราต้องพิจารณาหาเหตุของสิ่งทั้งหลายก่อน

  2) ความเป็นผู้รู้ผล คือ เราต้องพิจารณาหาผลของสิ่งทั้งหลายก่อน

  3) ความเป็นผู้รู้ตน คือ คือ เราต้องพิจารณาถึงสภาพที่แท้จริงของตนว่า ดี ชั่ว หรือ สามารถไม่สามารถ

เพียงใด

  4) ความรู้จักประมาณ คือ รู้ความพอเหมาะ พอดี ในสิ่งทั้งหลาย

  5) ความเป็นผู้รู้กาล คือ รู้เวลาหรือโอกาสอันควร

  6) ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน คือ รู้จักว่าประชาชนเหล่าใดต้องการอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไร

  7) ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าจะใช้บุคคลใด สถานใด ในข้อ 1-3 เป็นเร่ืองเก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือ 

หาเหตุผลจากข้อเท็จทั้งหลายและจากตนเองเพื่อให้ทราบว่าสิ่งนั้นจริง ไม่จริง มีเหตุผลอย่างไร จะท�าได้เพียงใด 

ตนท�าได้หรือไม่ ส่วนในข้อ 4-7 เป็นเรื่องของการตัดสินในคุณค่า แม้จะเป็นเรื่องยากแก่การพิจารณา แต่ก็ยังคง 

วางหลักไว้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาว่า เรื่องใดมีคุณค่าเพียงใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ความพอด ี

ความพอเหมาะแห่งเวลา และโอกาส ตลอดจนตามความเหมาะสมแห่งบุคคลและความต้องการของชุมชน 

และบุคคล สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรน�ามาประกอบการพิจารณาในการวินิจฉัยสั่งการและในการบริหารได้เป็นอย่างดี

 การน�าหลักธรรมมาใช้เพื่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารอีกประการหนึ่งก็คือ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอ�านาจ 

ในการวินิจฉัยส่ังการหรือค�าสั่งด้วยดี ท้ังนี้เนื่องจากมีอ�านาจครองใจของผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ในการบริหาร 

งานมามากๆ จะมีลักษณะรอบคอบและเข้ากันได้กับ ความเป็นจริงและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 

ส่วนใหญ่สูง ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลเหล่านั้น รู้จักน�าวัฒนธรรมและระบบความเชื่อของสังคมมาใช้นั้นเอง
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ระเบียบวิธีวิจัย
 การวจิยัครัง้นี ้เรือ่งการบรูณาการหลกัการบรหิารเชงิพทุธในการส่งเสรมิการขบัเคลือ่นองค์กรชมุชน ในลุม่น�า้

แม่กลองตอนล่าง  เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) รวมกบัการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 

ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินงานและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

  3.1 การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

  3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  3.4 การจัดข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

  3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร

 การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) คณะผูว้จิยัได้ก�าหนดกลุม่ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในต�าบลเหมืองใหม่ อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ�านวน 5,000 คนและต�าบลบางขุนไทร 

อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 7,000 คน รวมทั้งหมดจ�านวน 12,000 คน    

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท�าการสุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Sampling) ซ่ึงก�าหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จที่ใช้สูตรของ Taro Yamane (2546) 

รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ�านวน 370 คน และกลุ่มผู้น�าท้องถิ่น เช่นปลัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล หัวหน้าสถานศึกษา และเจ้าอาวาสวัด ผู้น�าชุมชน จ�านวน 30 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแบ่งเป็น 

จังหวัดละ 400  คน

 การรวบรวมข้อมูล 

 1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) เพื่อการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรม 

ที่เกี่ยวข้อง อันจะน�าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย และท�าการศึกษาถึงประวัติ ความเป็นมาของชุมชน และ 

สภาพโดยทั่วไปของชุมชน ประวัติการก่อตั้งองค์กรชุมชนต�าบลในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง โดยท�าการศึกษาค้นคว้า  

จากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารต่างๆ  

 2. การวิจัยภาคสนาม (field research) เป็นการศึกษาและรวบรวมรายละเอียดศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน 

ในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง ดังนี้  

  1) การวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม ในประเด็น ความรู้ความ

เข้าใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะการด�าเนินงานขององค์กรชุมชน กับประชากรทั้ง 2 พื้นที่ คือ ต�าบลเหมืองใหม่ 

อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และต�าบลบางขุนไทร อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการก�าหนด 

กลุ่มตัวอย่างจ�านวนพื้นที่ละ 400 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน  

  2) ท�าการสังเกตการณ์ประชมุการจดัเวทชีาวบ้านในชุมชน  เพือ่ประสานสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่าง 

ผู้วิจัย สมาชิกของชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขอความร่วมมือกับชุมชนในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  3) ส�ารวจข้อมูลการด�าเนินงาน กิจกรรมขององค์กรชุมชนในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง 
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  4) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นประวัติการก่อต้ังองค์กร 

ชุมชนต�าบลในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง บทบาทรวมถึงกิจกรรมที่ศูนย์ด�าเนินการ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  

โดยท�าการสัมภาษณ์ตัวแทนประชากร ดังนี้

   4.1 กลุม่ผูน้�าท้องถิน่ เช่น ปลดั นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล หวัหน้าสถานศกึษา  

และเจ้าอาวาสวัด ผู้น�าชุมชน

   4.2 กลุ่มผู้น�าองค์กรท้องถิ่นในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่างเช่น ประธาน/รองประธาน เลขานุการองค์กร

ชุมชน 

   4.3 กลุ่มตัวแทนประชาชนต�าบลในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง                

  5) ท�าการส�ารวจ (Survey) ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีองค์กรชุมชนและความพึงพอใจของ 

ประชาชนในการด�าเนินงานขององค์การชุมชนในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

  6) การท�า Focus Group เพื่อท�าความท�าการวิเคราะห์ ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค์ใน 

การท�างานขององค์การชุมชน รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์แนวทางพัฒนาหรือบริหารจัดการองค์กรชุมชนในลุ่มน�้า 

แม่กลองตอนล่างต่อไป 

ผลการวิจัย
 การบริหารจัดการองค์กรชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร

 คณะผูว้จิยัมุ่งวเิคราะห์ถงึวธิกีารขบัเคลือ่นองค์กรชมุชนในลุม่น�า้แม่กลองตอนล่างตามหลกัการบรหิารเชงิพทุธ 

ซึง่ตามหลักการบรหิารเราต้องพิจารณาถงึหลกั การบรหิาร (Administration) เป็นเทคนคิ วธิกีารในการด�าเนนิงานเพือ่

น�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร โดยองค์กรเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ ส่วนการบริหาร

เปรยีบเสมอืนจติใจ ความคดิ การตดัสนิใจของมนษุย์ในสัง่การให้ร่างกายกระท�าหรอืไม่กระท�าอย่างใดอย่างหนึง่ออก

มาที่เรียกว่าพฤติกรรม ซึ่งจาการศึกษาพื้นที่ต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร เป็นพื้นที่ที่คณะผู้วิจัยเลือก

เป็นพื้นที่ศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้ ถึงแม้ทั้งสองชุมชนจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันก็ตาม แต่กระบวนการและวิธีการ

เกิดขึ้นจากชุมชน และการร่วมมือของประชาชนในชุมชน หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าทั้งชุมชนต�าบลเหมืองใหม่

และชุมชนต�าบลบางขุนไทร ได้มีกระบวนการบริหารและการจัดการเป็นองค์ประกอบที่นับว่าเป็นหัวใจ ของการ

บริหารจัดการ เบื้องต้นตามแนวคิดหลักการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามแนวคิดของ Gulick อ้างถึงใน  

วีระนาถ มานะกิจ และพรรณี ประเสริฐวงษ์ (2531) 7 ประการ ได้แก่

 1. Planning (การวางแผน)

 2. Organization (การจัดองค์การ)

 3. Staffing (การจัดคนเข้าท�างาน)

 4. Directing (การอ�านวยการ)

 5. Coordinating (การประสานงาน)

 6. Reporting (การรายงาน)

 7. Budgeting (การจัดท�างบประมาณ)
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 หากวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารพบว่าชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทรได้ด�าเนินการ 

ตามหลักการบริการของ Gulick และ Dale อ้างถึงใน วีระนาถ มานะกิจ และพรรณี ประเสริฐวงษ์ (2531) ซึ่งสามารถ 

อธิบายขับเคลื่อนองค์กรชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทรตามล�าดับขั้นตอนการบริหาร 7 ขั้นตอน 

ได้ดังนี้ 

  1. ชุมชนได้มีการวางแผน (Planning) การท�างานอย่างชัดเจนโดยใช้เวทีการประชุมหารือระหว่างผู้น�า

ชุมชนกับสมาชิกในชุมชนโดยต้องได้รับฉันทามติ ร่วมกันในชุมชน 

  2. ชุมชนมีการจัดองค์การ (Organization) โดยการจัดแบ่งงานภายในองค์การออกเป็นกลุ่มๆ พร้อมทั้ง 

ก�าหนดขอบเขตความรับผิดชอบและอ�านาจหน้าที่แต่ละกลุ่ม ไว้แน่นอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้ประสานสัมพันธ์กัน 

ทั้งนี้ เกิดจาการประสานงานของสมาชิกในชมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  3. ในชมุชนมกีารจดัคนเข้าท�างาน (Staffing) โดยพยายามเลอืกสรรบคุคลทีเ่หมาะสมบรรจลุงในต�าแหน่ง 

รวมทั้งมีการวางแผนก�าลังคน การแสวงหาคนเข้าท�างาน การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีการให้ความรู้

ต่อสมาชิกชุมชนก่อนมีการท�างาน  

  4. ภายในชุมชนมีการอ�านวยการ (Directing) เป็นการออกค�าสั่ง แนะน�าชี้แจงให้ประชาชนท�างาน รวม

ถึงกระตุ้นหรือจูงใจให้เกิดการท�างานโดยผู้น�าที่มีความใกล้ชิดกับสมาชิกในชุมชน 

  5. ภายในชมุชนมกีารควบคมุ (Control) ซึง่เป็นติดตามผลการปฏบิติัและความก้าวหน้าของงานในหน้าที่

ของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

  6. นอกจากนีย้งัพบว่าในชมุชนยงัมกีารสร้างสรรค์สิง่ใหม่ (Innovation) เป็นการเสรมิสร้างแนวความคดิ

ใหมเ่ขา้มาประสานกับแนวความคดิเก่า เพื่อสรา้งสรรค์สิง่ใหมใ่ห้เกดิความเจริญขึ้นในองค์กรชมุชนโดยการประสาน

ความร่วมมือจากองค์กรภายนอก 

  7. การเป็นตวัแทน (Representation) ในการท�าหน้าทีตั่วแทนขององค์การ ในการติดต่อเกีย่วข้องกบักลุม่

บุคคลภายนอกองค์การ ภายในชุมชนมีผู้น�าที่มีความรู้ความสามารถมีภาวะผู้น�าเด่นชัด จึงจะเห็นได้ว่าทั้งสองชุมชน

ทั้งต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร ผู้ประสานงานระหว่างองค์กรภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นน�าชุมชน

 1. การพัฒนาชุมชนภายใต้การบริหารเชิงพุทธ 

  การพัฒนาชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร เริ่มตั้งแต่ผู้น�าชุมชน  และผู้น�าชุมชนเหล่านี้

ได้กลายเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Intellectual) ที่มีแนวคิดน�าพาชาวชุมชน ต�าบลเหมืองใหม่เริ่มงานพัฒนา 

โดยยึดหลักการ “การพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของคนในชุมชนและเพื่อความอยู่ดีมีสุขในชุมชนของตน” 

ในระยะเริ่มแรกของการพัฒนาผู้น�าชุมชนได้มองไปที่จุดเด่นหรือศักยภาพคนในชุมชนมีการด�ารงชีวิตแบบเอื้อเฟื้อ 

เผ่ือแผ่ เสมือนเป็นเครือญาติเดียวกันคนในชุมชนได้ร่วมทั้งทุกข์และสุขมาด้วยกัน ประสบการณ์แห่งการร่วมทุกข์  

ร่วมสุขของชาวชุมชนได้กลายมาเป็นความผูกพัน จนท�าให้คนในชุมชนร่วมกันด�าเนินงานพัฒนาชุมชนต�าบล 

เหมืองใหม่เพื่อการด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างอยู่ดีมีสุข ตามทิศทางเป้าหมายการการพัฒนาของของชุมชนในรูปแบบ 

ของคนเหมืองใหม่ 

  จะเห็นได้ว่าความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆ ที่สอดประสานกันในชุมชนจะเป็นส่วนที่เกื้อหนุนให้เกิด 

การพัฒนา อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็น ประชาชนในชุมชน ทุนทางสังคม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนหรือ 

องค์กรอิสระ รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกชุมชน ที่ต่างก็เกื้อหนุนและสอดประสานกันให้เกิด 

การพัฒนา จาการวิจัยพบว่า ภายในชุมชนเริ่มมีการรวมตัวเป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันประกอบกิจกรรม 
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ในการขับเคลื่อนชุมชนในการแบ่งสรรทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นและทรัพยากรใหม่ องค์กรดังกล่าว ขับเคลื่อน 

ให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมกันจัดการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นรับรองให้เวทีการปรึกษา 

หารอืของชมุชนมีสถานะทีช่ดัเจนเป็นที ่ยอมรบัร่วมกนัของทกุฝ่าย องค์กรดงักล่าวมภีารกจิ แต่ไม่มอี�านาจบงัคบั ทัง้นี้  

การท�างานเป็นไปตามความพร้อมและความเห็นพ้องต้องกันของคนในชุมชน และองค์กรชุมชนท�างานด้วยความ 

เป็นอิสระ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาโดยใช้ชุมชนและคนในชุมชนเป็นฐานของการขับเคลื่อนและการสร้าง 

ฐานของการพัฒนาในระดับชุมชน จังหวัด และระดับชาติ ต่อไป

  กลุม่หรอืองค์กรชมุชนเป็นศูนย์รวมทีก่ระตุน้ให้เกดิการรวมกลุม่ สิง่ทีท่�าให้การด�าเนนิงานของศนูย์ประสบ 

ความส�าเร็จมีประสิทธิภาพคือ ความรักความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นของผู้น�าที่จะท�าการพัฒนา 

ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง การด�าเนินกิจกรรมใดๆ ในชุมชนผู้น�าจะเป็นคนกลุ่มแรกๆ ที่เสียสละและเริ่มท�าก่อน และ 

คนในชุมชนก็จะมีความรู้สึกมั่นใจในกิจกรรมที่จะร่วมกันท�า ท้ายที่สุดก็เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างผู้น�าชุมชน  

และประชาชนในชุมชน

 2. ความส�าเร็จของการพัฒนาชุมชน 

  องค์กรชุมชนที่เกิดขึ้น เป็นศูนย์กลางที่กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม สิ่งที่ท�าให้การด�าเนินงานของชุมชน

ประสบความส�าเร็จมีประสิทธิภาพคือ ความรักความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นของผู้น�าที่จะท�า 

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง การด�าเนินกิจกรรมใดๆ เริ่มจาการที่ประชาชนในชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ 

ปัญหาร่วมกันในชุมชน และร่วมกันเสนอทางออกหรือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผู้น�าจะเป็นคนกลุ่มแรกๆ 

ที่เสียสละและเริ่มท�าก่อน ท�าให้คนในชุมชนมีความรู้สึกมั่นใจในกิจกรรมที่จะท�าร่วมกัน ซึ่งโดยสรุปเป็นการท�างาน 

ร่วมกันระหว่างผู้น�าชุมชน และประชาชนในชุมชน ผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิเชียร แสงโชติ  

(2540) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเมื่อชุมชนเผชิญปัญหาต่าง ๆ  กลุ่มผู้น�าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มักจะใช้วิธีการ  

2 วิธี คือ การวิเคราะห์ปัญหาและจัดศึกษาดูงานการวิเคราะห์ปัญหาจะริเร่ิมโดยนักพัฒนาเป็นผู้กระตุ้นหยิบยกเอา 

ประเด็นต่างๆ ที่ผู้น�าคิดว่าเป็นปัญหาของชุมชน แล้วน�ามาวิเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่ให้เห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงของ

ปัญหา

  จาการศึกษาองค์กรชุมชน หรืองานพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ผู้น�า ถือว่าเป็นกลไก ส�าคัญในงานขับเคลื่อน

การพัฒนาชุมชน เนื่องจากผู้น�ามีบทบาทตั้งแต่เป็นบุคคลในชุมชนระดับต้นๆ ที่คิดริเริ่มงานพัฒนา มีบทบาท อ�านาจ

ในการประสานงาน มคีวามน่าเชือ่ถอืทัง้ใน และนอกชมุชน จงึท�าให้สามารถสร้างเครอืข่ายในการในการพฒันาชมุชน

ได้ในที่สุด 

  แต่ถึงอย่างไรก็ตามการท�างานต่างๆ ก็ยังต้องต้องอาศัยประชาชนในชุมชนซึ่งประชาชนทั้ง 2 ต�าบล 

มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ถือได้ว่าประชาชนของชุมชนมีศักยภาพ 

เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ชุมชนยังมีทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนา เครือข่ายในชุมชนและนอกชุมชน เช่น 

สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคดอกชน ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่เอื้อต่อการพัฒนา อีกด้วยชุมชนต�าบล 

เหมืองใหม่และต�าบลบางขุนไทรถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง  
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 3. ปัจจัยที่ท�าให้การท�างานของชุมชนประสบความส�าเร็จ 

  1. ผู้น�าชุมชนทั้งสองชุมชนมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการประสานความร่วมมือในกลุ่มและ 

หรือองค์กรภายนอกได้เป็นอย่างดีท�าให้การท�างานส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 

  2. ชุมชนมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและมีการท�างานร่วมกันของคนในชุมชน 

  3. มกีารด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ผ่านองค์กรหรอืเครอืข่ายทัง้ในและนอกชมุชนเพือ่พจิารณาและเหน็ชอบเสมอ  

  4. ชุมชนมีการด�าเนินกิจกรรมแบบครบวงจรและมีความต่อเนื่อง 

  5. กิจกรรม/โครงการสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน ได้อย่างทั่วถึง 

และเป็นธรรม 

  6. ในการด�าเนนิโครงการชุมชนมีการน�าเงนิทุนและทุนทางสังคมทีม่ีอยู่มาใช้ในการบริหารจดัการอย่าง

คุ้มค่า 

  7. และโครงการที่ด�าเนินแล้วเสร็จส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร หรือ คนในชุมชน  

  หากพิจารณาปัจจัยรายข้อจะพบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการท�างานของชุมชนให้ส�าเร็จนั้นในแต่ละชุมชนจะมี 

ความคล้ายคลงึกนัเป็นอย่างมาก ซึง่ความคล้ายคลงึดงักล่าวสามารถน�าไปวเิคราะห์ปรบัประยกุต์ใช้ในแต่ละชมุชนได้  

แต่ในแต่ละชุมชนจ�าเป็นต้องมีทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนา ซึ่งต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร 

มีสิ่งที่ว่านั้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าชาวต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนบางขุนไทรยังมี  

“ความอดทน และความรักความสามัคคีของคนในชุมชน”  อันเป็นฐานในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ ทั้งนี ้

การท�างานร่วมกันของคนในชุมชนย่อมต้องมีความแตกต่างทั้งทางด้าน ความคิด ค่านิยม รวมถึงวิถีปฏิบัติ หากผู้น�า 

หรือประชาชนไม่อดทนต่อความเหน็ทีอ่าจจะแตกต่างกนับ้าง  อาจจะท�าให้การท�างานไม่ประสบความส�าเรจ็ได้ชมุชน 

ต�าบลเหมืองใหม่ ถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความอดทน และมีความมุ่งมั่นในระดับที่สูงจึงท�าให้การท�างานของชุมชน 

ประสบความส�าเร็จ 

 4. ปัจจัยที่อาจส่งผลให้การท�างานของต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนบางขุนไทรล้มเหลว  
  1. หากขาดผู้น�าชุมชนชุดที่ด�าเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนต�าบลอาจไม่มีความ 
ต่อเนื่องซึ่งจ�าให้การพัฒนาชุมชนหยุดชะงักไปด้วย 
  2. การที่หน่วยงานภายนอกทั้งนี้หมายถึงภาครัฐเข้ามาแทรกแซงการท�างานของชุมชนมากเกินไป 
อาจท�าให้การแก้ไขปัญหาไม่บรรลผุลได้ ทัง้นี ้เนือ่งการควบคมุก�ากบัดแูลมากเกนิไปอาจท�าให้ชมุชนเกดิความระแวง 
และไม่สามารถท�างานได้อย่างเต็มที่  
  3. การท�างานยังขาดการบันทึก สรุป อย่างเป็นระบบอาจท�าให้การท�างานเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
  การบริหารจัดการชุมชนเป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้การด�าเนินงานของชุมชนบรรลุผลชุมชนต้องมี 
การบรหิารจดัการเพือ่การกระจายบทบาท ภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบในด้านต่างๆ ให้กบัคนในชมุชน ก�าหนดกตกิา  
ข้อบงัคับส�าหรบัการอยู่ร่วมกนัของคนในชมุชน โดยมเีงือ่นไขบนพืน้ฐานของวฒันธรรมชุมชนหรอืทนุทีม่อียูใ่นสงัคม  
เรื่องขององค์กรชุมชนจึงมีความละเอียดอ่อนที่ต้องการความเข้าใจ การบริหารจัดการองค์กรชุมชนจึงจ�าเป็นต้อง 
ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของงานพัฒนา ชาวบ้าน และ/หรือชุมชนหมู่บ้านคือศูนย์กลางการพัฒนา ไม่ใช่คนนอก 
ที่คอยยัดเยียดความคิดและแนวทางปฏิบัติเข้าไปให้พวกเขา  การท�างานควรเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลในชุมชน 
การท�างานที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ คือกระบวนการอันมีรากฐานอยู่ที่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การท�างานที่ 
ไม่พยามสร้างผู้น�ารุ ่นใหม่ การยอมให้ภาคราชการน�าตัวแบบของการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องตามขนบประเพณี 
วิถีชีวิต และการพัฒนาที่แยกความรู้ ออกจากกระบวนการพัฒนาชุมชนอาจส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน ในอนาคต 
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  จะเหน็ได้ว่าการท�างานขององค์กรชมุชน ต�าบลเหมอืงใหม่และชมุชนต�าบลบางขนุไทร เป็นการรวมกลุม่ 

ของประชาชนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ และอุดมการณ์ร่วมกันอย่างชัดเจน มีการเรียนรู้ ที่จะแก้ไขปัญหาและ 

บริหารจัดการให้กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า จากผลการศึกษาข้อมูล 

พบว่า ความส�าเร็จของต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนบางขุนไทรเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ว่า ทั้งสองชุมชน 

ได้บูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธ ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ ทั้งนี ้

หากพิจารณาความส�าเร็จของโครงการจากตัวชี้วัดความส�าเร็จของการท�างานในชุมชนจะพบว่า 

   1. ผู้น�าชุมชนมีความรู้ความสามารถ 

   2. ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการเรียนรู้ การท�างานร่วมกัน 

   3. การด�าเนินกิจกรรม/โครงการเป็นกิจกรรมของทุกคนในชุมชน 

   4. การด�าเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่อง

   5. โครงการสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

   6. มีการน�าเงินทุนและทุนทางสังคมมาใช้อย่างคุ้มค่า

   7. โครงการได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร หรือ คนในชุมชน 

 5. การบรูณาการหลกัการบรหิารเชงิพทุธในการส่งเสรมิการขบัเคล่ือนองค์กรชุมชนในลุ่มน�า้แม่กลองตอนล่าง

  การบรหิารเชงิพุทธ คอื กระบวนการหรือแนวทางทีก่่อให้เกดิความเหมาะสมทางด้านพฤตกิรรมของมนษุย์  

ที่มุ่งเน้นการบริหารทางกายบริหาร และบริหารใจ มีระเบียบการวินิจฉัยสั่งการหรือการแก้ปัญหา โดยต้องอาศัย 

ข้อเท็จจริงและหลักเหตุผล และกฎเกณฑ์อย่างเหมาะสม ท�าให้การบริหารเกิดคุณค่าต่อองค์กร โดยพฤติกรรมเหล่านี้

เป็นการสร้างจติส�านกึให้เกดิกบับคุลากรในหน่วยงานทัง้ 3 ด้าน คอื ครองตน ครองคน ครองงาน จนเกดิองค์กรความ

รูแ้ละความเข้าใจโดยไม่มอีคตต่ิอผูร่้วมงาน ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างถกูต้องและเป็นธรรม กฎเกณฑ์เหล่านีจ้ะเป็นกรอบการ

บริหารที่ดีที่สอดรับกับทุกสถานการณ์  จากผลการศึกษา พบว่าที่สององค์กรชุมชนในพื้นที่ที่ท�าการศึกษาได้ท�าการ

ขับเคลื่อนองค์กรชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนตามววิถีของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวได้เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและ/หรือตามวิถีของชุมชนชนบท ชาวพุทธโดยทั่วไป อนึ่งการท�างานของชุมชนเริ่มจากการตระหนักรู้

ปัญหาของชุมชนร่วมกัน รู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมคิดร่วมท�า และร่วมรับผลในชุมชนท้องถิ่น ในการวิจัยครั้งนี้

คณะผู้วิจัย น�าเอาหลักอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่มีกระบวนการแก้ไขปัญหาตามหลักการบริหารเชิงพุทธ 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่12 (2539 )ได้กล่าวถึงอริยสัจ 4 เก่ียวกับข้ันตอน 

ในการแก้ปัญหา (อริยสัจ 4) ในกระบวนการการแก้ปัญหาจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

   1. ระบุปัญหา (ทุกข์)

   2. สาเหตุแห่งปัญหา (สมุทัย)

   3. การก�าหนดจุดหมายในการแก้ปัญหา (นิโรธ)

   4. ก�าหนดแนวทางแก้ปัญหา (มรรค)

 ทินพันธุ์ นาคะตะ ( 2543) หลักอริยสัจ 4 ซึ่งได้แก่

   1. ทุกข์ ความจริงว่าด้วยความทุกข์

   2. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

   3. นิโรธ ความดับทุกข์

   4. มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
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  สรุปได้ว่า อริยสัจ 4 คือกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบทาง 

การบริหารได้อย่างถูกจุด โดยด�าเนินการให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 

   ขั้นตอนแรก  คือ  ทราบปัญหา 

   ขั้นตอนที่สอง  คือ  หาสาเหตุปัญหา 

   ขั้นตอนที่สาม  คือ  ระบุปัญหา 

   ขั้นตอนที่สี่  คือ  วิธีการหรือกระบวนการแก้ไขปัญหา 

  จะเหน็ได้ว่าหลกัอรยิสจั 4 จะมขีัน้ตอนและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเช่นเดยีวกบัหลกัวทิยาศาสตร์ 

แต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่า วิทยาศาสตร์อาศัยความเป็นจริงที่เกิดจากการพิสูจน์ทดลองตามกระบวนการที่ถูกต้อง 

แต่พุทธศาสตร์นั้นเป็นกระบวนการที่อาศัยผลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ต้องท�าการทดลอง ไม่ต้องพิสูจน์แต่สามารถ 

ใช้กระบวนการเดียวกัน

  หลักข้อนีเ้ป็นหลกัส�าคญัทีส่ดุอย่างหนึง่ของพระพทุธศาสนา โดยสอนให้คนเรารูจ้กัค้นหาหรอืพจิารณาว่า 

อะไรคือความทุกข์หรือปัญหา นั่นคือ ผลที่เกิดขึ้นแล้ว (Ends) อะไรคือเหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์หรือปัญหา (Cause) 

นั่นคือสมุทัย เป้าหมาย (Goal) ที่ก�าหนดหรือตั้งไว้ก็คือการดับทุกข์หรือการแก้ปัญหานั้น ก็คือนิโรธ ส่วนมรรควิธ ี

หรือวิธีการปฏิบัติ (Means) ให้บรรลุเป้าหมายนั้นก็คือมรรค 8 ซึ่งสามารถปฏิบัติให้บรรลุถึงความทุกข์นั้นได้ 

แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานี้ยึดถือหลักเหตุผลและปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ด้วย นับเป็นหลักการ 

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลที่ควรแก่การยึดถือ และน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการท�างานการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ชุมชนต่อไป และในองค์กรชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร ก็พบว่าทั้งสองชุมชนได้น�าหลัก 

อริยสัจ 4 มาบูรณาการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1  แสดงขั้นตอนการแข้ไขปัญหาของชุมชนโดยใช้หลัก อริยสัจ 4
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ภาพที ่1  แสดงขั้นตอนการแขไ้ขปัญหาของชุมชนโดยใชห้ลกั อริยสัจ 4 

จากภาพสามารถอธิบายความไดว้า่ ในขั้นรับรู้/ตระหนกัรู้ปัญหาร่วมกนั เกิดข้ึนไดจ้ากเม่ือสมาชิก
ชุมชนตระหนกัถึงปัญหาร่วมกนั (ทุกข)์ แลว้ สมาชิกในชุมชนร่วมกนัหาสาเหตุแห่งกญัหาร่วมกนั (สมทยั)  
ต่อจากนั้นสมาชิกในชุมชนน าปัญหาเหล่านั้นเขา้สู่กระบวนการ การตดัสินคุณค่าปัญหาและพิจารณาแกไ้ข 
กล่าวคือ สมาชิกในชุมชนร่วมพิจารณาใคร่ครวญเพื่อถึงระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน (นิโรธ) และทา้ยท่ีสุด
สมาชิกในชุมชนร่วมกนัชุมชนแสวงวธีิการหรือกระบวนการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงในองคก์รชุมชนต าบลเหมืองใหม่
และชุมชนต าบลบางขนุไทร จากผลการศึกษาพบวา่ มีการใชห้ลกัธรรมอริยสัจ 4 อยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงพบวา่ใน
ชุมชนใดมีการน าหลกัธรรมอริยสัจ 4 เป็นแนวทางในการขบัเคร่ือนการบริหารเพื่อการพฒันาชุมชน ไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม  
 นอกจากน้ีการขบัเคล่ือนองคก์รชุมชนขององคก์รชุมชนต าบลเหมืองใหม่และชุมชนต าบล บางขุนไทร   
ยงัสามารถน าเอาหลกัสัปปุริสธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ มี 7 ประการ มาอธิบายการบริหารจดัการ     
ไดด้งัน้ี  
 1. ธมัมญัญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป็นผูรู้้จกัเหตุ คือ รู้ความจริง รู้
หลกัการ รู้กฎเกณฑ ์รู้กฎแห่งธรรมได ้รู้กฎเกณฑแ์ห่งเหตุผล และรู้จกัหลกัการท่ีจะท า ใหเ้กิดผลรวมความวา่ 
การบริหารจดัการในองคก์ร ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้เทจ็จริงอยา่งถูกตอ้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร
ใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รู้จกัการวิเคราะห์ความจริงท่ีเกิดข้ึน ตามธรรมชาติ อนัวา่ “ส่ิงทั้งหลายเกิดข้ึน 
ตั้งอยูด่บัไป เป็นธรรมดา” โดยพิจารณาหลกัการและเกณฑแ์ห่งเหตุผลมาบริหารจดัการองคก์ร  
  

รับรู้/ตระหนักรู้ปัญหาร่วมกัน (Problem Caues) 
สมาชิกคนในชุมชนทราบปัญหาในชุมชนร่วมกนั (ทุกข์) 

สมาชิกในชุมชนหาสาเหตุปัญหาร่วมกนั  (สมุทยั) 

การตัดสินคุณค่าปัญหาและพจิารณาแก้ไข (Problem-solving) 
สมาชิกในชุมชนร่วมกนัระบุปัญหา (นิโรธ) 

สมาชิกในชุมชนแสวงวธีิการ 
หรือกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกนั (มรรค) 
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 จากภาพสามารถอธิบายความได้ว่า ในข้ันรับรู้/ตระหนักรู้ปัญหาร่วมกัน เกิดขึ้นได้จากเมื่อสมาชิกชุมชน 

ตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน (ทุกข์) แล้วสมาชิกในชุมชนร่วมกันหาสาเหตุแห่งกัญหาร่วมกัน (สมทัย) ต่อจากนั้น 

สมาชิกในชุมชนน�าปัญหาเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการ การตัดสินคุณค่าปัญหาและพิจารณาแก้ไข กล่าวคือ สมาชิกใน 

ชุมชนร่วมพิจารณาใคร่ครวญเพื่อถึงระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน (นิโรธ) และท้ายที่สุดสมาชิกในชุมชนร่วมกัน 

ชุมชนแสวงวิธีการหรือกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่งในองค์กรชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร 

จากผลการศึกษาพบว่า มีการใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 อย่างสมบูรณ์ ซึ่งพบว่าในชุมชนใดมีการน�าหลักธรรมอริยสัจ 4  

เป็นแนวทางในการขับเครื่อนการบริหารเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 นอกจากนี้การขับเคลื่อนองค์กรชุมชนขององค์กรชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบล บางขุนไทร 

ยังสามารถน�าเอาหลักสัปปุริสธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ มี 7 ประการ มาอธิบายการบริหารจัดการ 

ได้ดังนี้ 

  1. ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้ความจริง 

รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการที่จะท�า ให้เกิดผลรวมความว่า 

การบริหารจัดการในองค์กร ผู้บริหารจ�าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รู้จักการวิเคราะห์ความจริงที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ อันว่า “สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป  

เป็นธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ์แห่งเหตุผลมาบริหารจัดการองค์กร 

  2. อัตถัญญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็นผู้รู้จักผล หรือความมุ่งหมาย 

คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์รู้จักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระท�าตามหลัก หมายถึง 

การบริหารงานองค์กรให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และรู้ถึงประโยชน์ของ องค์กรที่น�าไปสู่ความมั่นคง และไม่มีผล 

กระทบใดๆ ต่อองค์กร ในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ 

  3. อัตตัญญุตา (Knowing oneself) ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั้น โดยฐานะภาวะเพศ ความรู้  

ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร และเท่าใด แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้จักที่จะปรับปรุงต่อไป 

ในที่นี้หมายถึง รู้จักองค์กรที่เราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร มีขีดความสามารถอย่างไร และรู้จัก 

การปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ รวมทั้งการบริหาร ความแตกต่างที่จะท�าให้องค์กรเป็นเลิศ 

มีประสิทธิภาพ และมั่นคงถาวร 

  4. มัตตัญญุตา (Moderation, knowing how to be temperate) ควาเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอด ี

ในการจ่ายโภคทรัพย์ ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงินหรือการขยายกิจการ ต้องพิจารณาให้รู้จักประมาณใน 

ความเพียงพอขององค์กร ขีดความสามารถขององค์กร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมทั้ง 

การแข่งขั้นที่รอบคอบและรู้จักประมาณขีดความสามารถขององค์กร 

  5. กาลัญญุตา (Knowing the Propertime) ความเป็นผู้รู้จักกาล คือรู้กาลเวลา อันเหมาะสม และระยะ

เวลาในการประกอบกิจ ในที่นี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะต้องมีความเข้าใจถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การสร้าง

โอกาสขององค์กรจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในเวลานั้นๆ ว่า ควรจะด�าเนินการอย่างไร อะไรควรงด อะไรควร

กระท�าเวลาใดควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใดที่จะบริหารองค์กรให้ประสบผลส�าเร็จต่อองค์กรมากที่สุด 

  6. ปริสัญญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป็นผู้รู้จัก ชุมชน คือ รู้กริยา 

ที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น ว่าควรจะด�าเนินการอย่างไร การบริหารจัดการ จ�าเป็นต้อง ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ 

ทั้งที่ เป็นพันธมิตร และคู่แข่ง การสร้างสรรค์ หรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อองค์กร 

ก็คือเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เป็นการบริหารจัดการที่สร้างความสัมพันธ์ด้วยเมตตา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อชุมชน 

หรือสาธารณะชน จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
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  7. ปุคคลัญญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) ความเป็นผู้รู้จักบุคคล  

คือ รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุคคล 

และใช้มอบงานที่เหมาะสมให้การบริหารจัดการในการรู้บุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่จะต้องมีการพัฒนา และบริหารบุคคลในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี  

สร้างความเป็นธรรม และเสมอภาคให้แก่ บุคลากรในองค์กร รวมถึงการท�างานเป็นหมู่คณะ การติดต่อสื่อสารกับ 

บุคคลต่างๆ ด้วยความเป็นมิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจต่อกัน 

 จากสาระของหลกัธรรมสปัปรุสิธรรม ข้างต้น จะเหน็ว่า พระพทุธศาสนา อธบิายความสมัพนัธ์ของการบรหิาร 

จัดการเกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า ซึ่งพบได้ในสังคมมนุษย์ หรือ 

ปัจจัยแห่งสงัคมในกระบวนการอาศยัซ่ึงกนัและกนั การพจิารณาด้วยเหตุด้วยผล รูจ้กัโลก รูจ้กัธรรมชาติ เพราะมนษุย์ 

เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ ส�าหรับในส่วนของ หลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิค 

และวิธีการ โดยแสวงหาก�าไร และการแข่งขันให้องค์กรบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของทุนนิยม แต่หากผู้บริหาร 

จะน�าหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์เข้ามาประกอบ หรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็น 

แนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่ยั่งยืน มีความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคล หรือสังคม 

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง  

รวมทัง้จะเป็นหลักการของนกับรหิารในการบรหิารจดัการองค์กรของตนอย่างมรีะบบ โดยทีย่งัมคีณุธรรมมาประกอบ

ในการพิจารณาบริหารจัดการด้วยอีกส่วนหนึ่งด้วย
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จากสาระของหลกัธรรมสัปปุริสธรรม ขา้งตน้ จะเห็นวา่ พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพนัธ์ของการ
บริหารจดัการเก่ียวขอ้งกบัคนและส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณค่า ซ่ึงพบไดใ้นสังคม
มนุษย ์หรือปัจจยัแห่งสังคมในกระบวนการอาศยัซ่ึงกนัและกนั การพิจารณาดว้ยเหตุดว้ยผล รู้จกัโลก รู้จกั
ธรรมชาติ เพราะมนุษยเ์ท่านั้นท่ีจะเป็นผูท่ี้บริหารจดัการองคก์ารท่ีดีได ้ส าหรับในส่วนของ หลกัการบริหาร
สมยัใหม่จะเนน้เทคนิคและวธีิการ โดยแสวงหาก าไร และการแข่งขนัใหอ้งคก์รบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของ
ทุนนิยม แต่หากผูบ้ริหารจะน าหลกัการบริหารเชิงพุทธศาสตร์เขา้มาประกอบ หรือบูรณาการใหเ้ขา้กบัการ
บริหารงานในปัจจุบนั ก็ถือวา่เป็นแนวทางใหม่ หรือเขา้สู่มิติของการบริหารงาน ท่ีย ัง่ยืน มีความมัน่คง และสร้าง
ความเป็นธรรมต่อบุคคล หรือสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รอยา่งชาญฉลาด รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง รวมทั้งจะเป็นหลกัการของนกับริหารในการบริหารจดัการ
องคก์รของตนอยา่งมีระบบ โดยท่ียงัมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจดัการดว้ยอีกส่วนหน่ึงดว้ย 

           :     
                  

          :     
                  

          :         
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ภาพที ่2  แสดงขั้นตอนการบริหารของผูน้ าโดยใชห้ลกั สัปปุริสธรรม 7 ประการ 
 
หลกัธรรมดงักล่าว เหมาะแก่นกับริหาร ซ่ึงในท่ีน้ีคือผูน้ าชุมชน ดงัท่ีกล่าวไปแลว้า่องคก์รชุมชนต าบล

เหมืองใหม่และชุมชนต าบลบางขนุไทร ลกัษณะเด่นคือ ผูน้ าซ่ึงจะเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการท างาน เป็นผู ้
ประสานงาน ประสานผลประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ดงัน้ีผูน้  าชุมชนจึงมีบทบาทส าคญัต่อการ
ขบัเคล่ือนองคก์รชุมชนเพื่อพฒันาชุมชนของตนเอง ซ่ึงในการศึกษาพบวา่ผูน้ ามีคุณลกัษณะตามหลกัสัปปุริส
ธรรม 7 ประการ ดงัภาพ 4.8 หากผูน้ าชุมชนไดต้ระหนกัรู้และปฏิบติัตนตามหลกั สัปปุริสธรรม 7 ประการ      
จะท าใหก้ารบริหารงานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ 

ภาพที่ 2  แสดงขั้นตอนการบริหารของผู้น�าโดยใช้หลัก สัปปุริสธรรม 7 ประการ
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 หลักธรรมดังกล่าว เหมาะแก่นักบริหาร ซ่ึงในที่นี้คือผู้น�าชุมชน ดังที่กล่าวไปแล้ว่าองค์กรชุมชนต�าบล 

เหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร ลักษณะเด่นคือ ผู ้น�าซึ่งจะเป็นผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท�างาน 

เป็นผู้ประสานงาน ประสานผลประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ดังนี้ผู้น�าชุมชนจึงมีบทบาทส�าคัญต่อการ 

ขับเคลื่อนองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง ซ่ึงในการศึกษาพบว่าผู้น�ามีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรม 

7 ประการ ดังภาพ 4.8 หากผู้น�าชุมชนได้ตระหนักรู้และปฏิบัติตนตามหลัก สัปปุริสธรรม 7 ประการ จะท�าให้ 

การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 นอกจากนี้แล้ว ในการบริหารจัดการชุมชนขององค์กรชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร 

ยังพบอีกว่ามีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนอีกด้วย ซึ่งชุมชนได้เน้น 

การสร้างความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนหรือภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อย่างจริงจัง 

ต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีพื้นฐานการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง มีความชอบธรรม ตามวิถีชุมชนและตามกฎระเบียบของ 

บ้านเมือง มีโครงสร้างและกระบวนการการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

อันจะน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศที่ยั่งยืนต่อไป 

อภิปรายผล
 1. การบริหารจัดการองค์กรชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร

 องค์กรชมุชนต�าบลเหมอืงใหม่และชมุชนต�าบลบางขนุไทรมกีารขบัเคลือ่นองค์กรชมุชนต�าบลเหมอืงใหม่และ

ชุมชนต�าบลบางขุนไทรตามล�าดับขั้นตอนการบริหาร 7 ขั้นตอน ได้ดังนี้ 

  1. ชุมชนได้มีการวางแผน (Planning) การท�างานอย่างชัดเจนโดยใช้เวทีการประชุมหารือระหว่างผู้น�า 

ชุมชนกับสมาชิกในชุมชนโดยต้องได้รับฉันทามติ ร่วมกันในชุมชน 

  2. ชุมชนมีการจัดองค์การ (Organization) โดยการจัดแบ่งงานภายในองค์การออกเป็นกลุ่มๆ พร้อมทั้ง 

ก�าหนดขอบเขตความรับผิดชอบและอ�านาจหน้าที่แต่ละกลุ่ม ไว้แน่นอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้ประสานสัมพันธ์กัน 

ทั้งนี้ เกิดจาการประสานงานของสมาชิกในชมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  3. ในชมุชนมกีารจดัคนเข้าท�างาน (Staffing) โดยพยายามเลอืกสรรบคุคลทีเ่หมาะสมบรรจลุงในต�าแหน่ง 

รวมทั้งมีการวางแผนก�าลังคน การแสวงหาคนเข้าท�างาน การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีการให้ความรู ้

ต่อสมาชิกชุมชนก่อนมีการท�างาน  

  4. ภายในชุมชนมีการอ�านวยการ (Directing) เป็นการออกค�าสั่ง แนะน�าชี้แจงให้ประชาชนท�างาน 

รวมถึงกระตุ้นหรือจูงใจให้เกิดการท�างานโดยผู้น�าที่มีความใกล้ชิดกับสมาชิกในชุมชน 

  5. ภายในชมุชนมกีารควบคมุ (Control)  ซึง่เป็นติดตามผลการปฏบิติัและความก้าวหน้าของงานในหน้าที่ 

ของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

  6. นอกจากนี้ยังพบว่าในชุมชนยังมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation) เป็นการเสริมสร้างแนว 

ความคิดใหม่เข้ามาประสานกับแนวความคิดเก่า เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดความเจริญขึ้นในองค์กรชุมชน 

โดยการประสานความร่วมมือจากองค์กรภายนอก 

  7. การเป็นตวัแทน (Representation) ในการท�าหน้าทีตั่วแทนขององค์การ ในการติดต่อเกีย่วข้องกบักลุม่

บุคคลภายนอกองค์การ ภายในชุมชนมีผู้น�าที่มีความรู้ความสามารถมีภาวะผู้น�าเด่นชัด จึงจะเห็นได้ว่าทั้งสองชุมชน

ทั้งต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร ผู้ประสานงานระหว่างองค์กรภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นน�าชุมชน
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 2. ปัจจัยที่ท�าให้การท�างานของต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนบางขุนไทรประสบความส�าเร็จ 

  1. ผูน้�าชมุชนเหมอืงใหม่มคีวามรูค้วามสามารถ มศีกัยภาพในการประสานความร่วมมอืในกลุม่และหรอื

องค์กรภายนอกได้เป็นอย่างดีท�าให้การท�างานส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 

  2. ชุมชนมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและมีการท�างานร่วมกันของคนในชุมชน 

  3. มีการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ผ่านองค์กรหรือเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชนเพื่อพิจารณาและเห็นชอบ

เสมอ  

  4. ชุมชนมีการด�าเนินกิจกรรมแบบครบวงจรและมีความต่อเนื่อง 

  5. กิจกรรม/โครงการสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน  

ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  6. ในการด�าเนนิโครงการชุมชนมีการน�าเงนิทุนและทุนทางสังคมทีม่ีอยู่มาใช้ในการบริหารจดัการอย่าง

คุ้มค่า 

  7. และโครงการที่ด�าเนินแล้วเสร็จส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร หรือ คนในชุมชน  

 หากพิจารณาปัจจัยรายข้อเราจะพบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการท�างานของชุมชนให้ส�าเร็จนั้น ในแต่ละชุมชนจะมี 

ความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ความคล้ายคลึงดังกล่าวสามารถน�าไปวิเคราะห์ปรับประยุกต์ใช้ในแต่ละชุมชนได ้

แต่ในแต่ละชุมชนจ�าเป็นต้องมีทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนา ซึ่งต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร 

มีสิ่งที่ว่านั้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าชาวต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนบางขุนไทรยังมี  

“ความอดทน และความรักความสามัคคีของคนในชุมชน”  อันเป็นฐานในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ ทั้งนี ้

การท�างานร่วมกันของคนในชุมชนย่อมต้องมีความแตกต่างทั้งทางด้าน ความคิด ค่านิยม รวมถึงวิถีปฏิบัติ หากผู้น�า 

หรอืประชาชนไม่อดทนต่อความเหน็ทีอ่าจจะแตกต่างกนับ้าง อาจจะท�าให้การท�างานไม่ประสบความส�าเรจ็ได้ชมุชน 

ต�าบลเหมืองใหม่ ถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความอดทน และมีความมุ่งมั่นในระดับที่สูงจึงท�าให้การท�างานของชุมชน 

ประสบความส�าเร็จ  

 องค์กรชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร เป็นการรวมกลุ่มของประชาชน ในชุมชน โดยมี 

วัตถุประสงค์ และอุดมการณ์ร่วมกันอย่างชัดเจน มีการเรียนรู้ ที่จะแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการให้กิจกรรมต่างๆ  

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า จากผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ความส�าเร็จของต�าบล 

เหมืองใหม่และชุมชนบางขุนไทรเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ว่า ทั้งสองชุมชนได้บูรณาการหลักการบริหาร 

เชิงพุทธ ในการส่งเสริมการขับเคล่ือนองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ทั้งนี้ หากพิจารณาความส�าเร็จของ 

โครงการจากตัวชี้วัดความส�าเร็จของการท�างานในชุมชนจะพบว่า 

  1. ผู้น�าชุมชนมีความรู้ความสามารถ 

  2. ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการเรียนรู้ การท�างานร่วมกัน 

  3. การด�าเนินกิจกรรม/โครงการเป็นกิจกรรมของทุกคนในชุมชน 

  4. การด�าเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่อง

  5. โครงการสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

  6. มีการน�าเงินทุนและทุนทางสังคมมาใช้อย่างคุ้มค่า

  7. โครงการได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร หรือ คนในชุมชน 
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 3. การบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง

 การบริหารเชิงพุทธ คือ กระบวนการหรือแนวทางที่ก่อให้เกิดความเหมาะสมทางด้านพฤติกรรมของมนุษย ์

ที่มุ่งเน้นการบริหารทางกายบริหาร และบริหารใจ มีระเบียบการวินิจฉัยสั่งการหรือการแก้ปัญหา ซึ่งต้องอาศัย 

ข้อเท็จจริงและหลักเหตุผล และกฎเกณฑ์อย่างเหมาะสม ซึ่งท�าให้การบริหารเกิดคุณค่าต่อองค์กร ซึ่งพฤติกรรม 

เหล่านี้เป็นการสร้างจิตส�านึกให้เกิดกับบุคลากรในหน่วยงานทั้ง 3 ด้าน คือ ครองตน ครองคน ครองงาน จนเกิด 

องค์กรความรู้และความเข้าใจโดยไม่มีอคติต่อผู้ร่วมงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี ้

จะเป็นกรอบการบริหารที่ดีที่สอดรับกับทุกสถานการณ์ จากการลงสนามเพื่อศึกษาการบูรณาการหลักการบริหาร 

เชิงพุทธในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง โดยผู้วิจัยได้เลือก พื้นที่ชุมชนต�าบล 

เหมืองใหม่ อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และชุมชนต�าบลบางขุนไทร อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

พบว่าที่สององค์กรชุมชนในพื้นที่ที่ท�าการศึกษาได้ท�าการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนตามวิถีของ 

แต่ละท้องถ่ิน ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและหรือตามวิถีของชุมชนชนบทชาวพุทธ 

โดยทั่วไป เริ่มจากการตระหนักรู้ปัญหาของชุมชนร่วสมกัน รู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมคิดร่วมท�า และร่วมรับผล 

ในชุมชนท้องถิ่น ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัย น�าเอาหลักอริยสัจ 4 ซ่ึงเป็นหลักธรรมที่มีกระบวนการแก้ไขปัญหา 

ตามหลักการบริหารเชิงโดยทั้งสองชุมชนมีการน�าหลักขั้นตอนในการแก้ปัญหา (อริยสัจ 4) 

 อริยสัจ 4 คือกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบทางการบริหาร 

ได้อย่างถูกจุด โดยด�าเนินการให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 

   ขั้นตอนแรก  คือ  ทราบปัญหา (ทุกข์) 

   ขั้นตอนที่สอง  คือ  หาสาเหตุปัญหา (สมุทัย) 

   ขั้นตอนที่สาม  คือ  ระบุปัญหา (นิโรธ)

   ขั้นตอนที่สี่  คือ  วิธีการหรือกระบวนการแก้ไขปัญหา (มรรค)

 หลักข้อนี้เป็นหลักส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยสอนให้คนเรารู้จักค้นหาหรือพิจารณาว่า 

อะไรคือความทุกข์หรือปัญหา นั่นคือ ผลที่เกิดขึ้นแล้ว (Ends) อะไรคือเหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์หรือปัญหา (Cause) 

นั่นคือสมุทัย เป้าหมาย (Goal) ที่ก�าหนดหรือตั้งไว้ก็คือการดับทุกข์หรือการแก้ปัญหานั้น ก็คือนิโรธ ส่วนมรรควิธ ี

หรือวิธีการปฏิบัติ (Means) ให้บรรลุเป้าหมายนั้นก็คือมรรค 8 ซึ่งสามารถปฏิบัติให้บรรลุถึงความทุกข์นั้นได้ 

แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานี้ยึดถือหลักเหตุผลและปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ด้วย นับเป็นหลักการ 

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลที่ควรแก่การยึดถือ และน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการท�างานการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ชุมชนต่อไป และในองค์กรชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร ก็พบว่าทั้งสองชุมชนได้น�าหลัก 

อริยสัจ 4 มาบูรณาการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน 

 นอกจากนี้การขับเคลื่อนองค์กรชุมชนขององค์กรชุมชนต�าบลเหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร 

ยังสามารถน�าเอาหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ มีมาอธิบายการบริหารจัดการ 

ได้ดังนี้ 

  1. ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุ 

  2. อัตถัญญุตา(Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็นผู้รู้จักผล    

  3. อัตตัญญุตา (Knowing oneself) ความเป็นผู้รู้จักตน

  4. มัตตัญญุตา (Moderation, knowing how to be temperate) ความผู้รู้จักประมาณ 

  5. กาลัญญุตา (Knowing the Proper time) ความเป็นผู้รู้จักกาล
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  6. ปริสัญญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป็นผู้รู้จัก 

  7. ปุคคลัญญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) ความเป็นผู้รู้จักบุคคล 

 หลักธรรมดังกล่าว เหมาะแก่นักบริหาร ซ่ึงในที่นี้คือผู้น�าชุมชน ดังที่กล่าวไปแล้วว่าองค์กรชุมชนต�าบล 

เหมืองใหม่และชุมชนต�าบลบางขุนไทร ลักษณะเด่นคือ ผู ้น�าซึ่งจะเป็นผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท�างาน  

เป็นผู้ประสานงาน ประสานผลประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ดังนี้ ผู้น�าชุมชนจึงมีบทบาทส�าคัญต่อ 

การขับเคลื่อนองค์กรชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งในการศึกษาพบว่าผู ้น�ามีคุณลักษณะตามหลัก 

สัปปุริสธรรม 7 ประการหากผู้น�าชุมชนได้ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนตามหลัก สัปปุริสธรรม 7 ประการ จะท�าให ้

การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 และนอกจากนีแ้ล้ว ในการบรหิารจดัการชมุชนขององค์กรชมุชนต�าบลเหมอืงใหม่และชมุชนต�าบลบางขนุไทร  

ยังพบอีกว่ามีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ชุมชนได้เน้น 

การสร้างความร่วมมอืจากสมาชกิในชมุชนหรอืภาคประชาชน หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน อย่างจรงิจงัต่อเนือ่ง  

เพื่อให้ชุมชนมีพื้นฐานการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง มีความชอบธรรม ตามวิถีชุมชนและตามกฎระเบียบของบ้านเมือง 

มีโครงสร้างและกระบวนการการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะน�าไปสู่ 

การพัฒนาชุมชนและประเทศที่ยั่งยืนต่อไป 

 การบรูณาการหลกัการบรหิารเชงิพุทธในการส่งเสรมิการขบัเคลือ่นองค์กรชมุชนในลุม่น�า้แม่กลองตอนล่างนัน้  

น้ันจากผลการศกึษาสามารถสรปุความสอดคล้องหรอืการน�าหลกัการบรหิารเชงิพทุธไปส่งเสรมิการขบัเคลือ่นองค์กร

ชุชมชน ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนได้ด�าเนินการขับเคลื่อนชุมชน ไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งผลการศึกษายัง 

พบอีกว่าในการบริหารจัดการชุมชนในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่าง ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้ท�าการเลือกศึกษา พื้นที่ 2 ต�าบล 

คอื ชมุชนต�าบลเหมอืงใหม่ อ�าเภออมัพวา และชมุชนต�าบลบางขนุไทร จงัหวดัเพชรบรุ ีในการบรหิารจดัการเชงิพทุธ 

น�ามาซึง่การส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจดัการท้องถิน่ตนเอง ท�าให้ประชนตระหนกั รกัและหวงแหน 

ชุมชนของตน ซึ่งส่งผลให้น�าไปสู่การบริหารจัดการชุมชนเกิดความยั่งยืนต่อไป 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส�ารวจ เป็นข้อยืนยันได้ว่าจากการบูรณาการใช้หลักหารบริหารจัดการเชิงพุทธ 

ช่วยในการขับเคล่ือนองค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนได้ และในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมหรือ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างเป็น 

รูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการพัฒนาชุมชนที่ว่า “การแก้ไขปัญหาชุมชน ต้องเริ่มจากคนในชุมชนและ 

ความไว้วางใจของคนในชุมชน” จึงจะเป็นการแก้ไขได้อย่างถูกจุด 



82

ข้อเสนอแนะ
 1. วิธีการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในลุ่มน�้าแม่กลองตอนล่างตามหลักการบริหารเชิงพุทธ นั้น จ�าเป็นต้อง

สร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาความทุกข์ของประชาชน เพราะหลักการบริหารเชิงพุทธเป็นการพัฒนาปัญญาที่เป็น

สัมมาทิฐิอันจะเอื้อต่อการพัฒนาด้านกาย สังคม อารมณ์และยกระดับทางสติปัญญาให้สูงขึ้น จะเห็นได้ว่าประชาชน

ต�าบลเหมืองใหม่หวัดสมุทรสงครามและประชาชนต�าบลบางขุนไทรจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับองค์กรชุมชนว่าองค์กรชุมชนเป็นองค์กรที่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นองค์กรท่ีประชาชนมา

รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนกันเอง เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน

การท�างานให้ประสบความส�าเร็จนัน้ต้องอาศัยทัง้กลุม่ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครฐัร่วมมอืกนั ในการขบัเคลือ่น/

การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องเริ่มต้นจากคนในชุมชน และส่วนใหญ่ประชาชนเคยมีส่วนร่วมกับองค์กร

ชุมชนในการท�างานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหลักการบริหารเชิงพุทธคือองค์ความรู้ที่จะเชื่อมโยงประสาน

สอดคลอ้งทีจ่ะเข้าไปแก้ปัญหาด้วยหลกัอรยิสัจสี่ หลักธรรมทีม่คีุณพิเศษสามารถขจดัปญัหาได้ทกุระดบั นอกจากนัน้

ยังต้องมีการประยุกต์ หลักสัปปุริสธรรมที่จะสร้างความรักสมัครสมานให้คนในชุมชนสังคมเข้มแข็งเป็นสังคมแห่ง

การตื่นรู้ต่อไป

 2. ประชาชนมคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบัองค์กรราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรชมุชนใน 

การพัฒนาชุมชนลุ่มน�้าแม่กลอง ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการเข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรชุมชนด้านการม ี

ส่วนร่วมในการด�าเนินงานของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้ความ 

ร่วมมือในการด�าเนินงานของชุมชนอยู่เป็นประจ�า กล่าวคือ จะร่วมกันดูแลสาธารณะประโยชน์ และสนับสนุน 

งบประมาณหรือสิ่งของ เพื่อด�าเนินกิจกรรมสาธารณะหรือใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้น ควรให้ 

ประชาชนเข้ามามีบทบาทให้เกดิการตระหนกัรูว่้าองค์กรชมุชนเป็นเลอืดเนือ้และเป็นลมหายใจรวมทัง้เป็นจติวญิญาณ 

ที่ทุกคนจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีและแบบยั่งยืน

 3. หลักการบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธในการส่งเสริมการขับเคลื่อนต่อองค์กรชุมชนลุ่มน�้าแม่กลอง 

ตอนล่าง นั้นจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนควรน�าฐานแนวคิดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากบริบททางสังคมมีการบูรณาการ 

ใช้หลักการบริหารจัดการเชิงพุทธช่วยในการขับเคล่ือนองค์กรชุมชน ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนได้ และใน 

ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา หรือ 

พัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชน ต้องเริ่มจากคนในชุมชนและความไว้วางใจ 

ของคนในชุมชนที่จะสร้างสันติและความปรองดองขึ้นได้
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