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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริ หารจัดการ
ศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่
AN APPLICATION OF THE BUDDHADHAMMA PRINCIPLES IN
ADMINISTRATION OF THE HILL TRIBE DEVELOPMENT CENTER OF
PHRAE PROVINCE
พระครูสงั ฆ์รกั ษ์บุญเสริม กิตฺตวิ ณฺโณ และคณะ
Phrakrusangkarak Boonserm kittiwanano and others
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นา
ชาวเขาจังหวัดแพร่ 2) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขา
จังหวัดแพร่ และ 3) เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ตามแนว
พระพุทธศาสนา เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี ทัง้ เชิงคุณภาพ ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนาเฉพาะ
กลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการพรรณนาความ และเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพืน้ ที่
สูง จานวน 387 ได้จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ โดยวิธสี ุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ สถิตทิ ่ี
ใช้คอื สถิตพิ น้ื ฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1. รูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ มีการบริหาร
ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการสนับสนุ นการตัง้ ถิ่นฐานถาวร การส่งเสริมอาชีพและการจัด
สวัสดิการสังคม ส่วนกระบวนการบริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุ นให้มที อ่ี ยู่อาศัย ทีท่ ากิน การศึกษา ระบบ
สาธารณสุขและบริการทีห่ ลากหลายจากหน่ วยงานของรัฐ 2. ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
พืน้ ทีบ่ ริการบนพืน้ ทีส่ งู ต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่
พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน 3. รูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ตามแนว
พระพุทธศาสนา พบว่าด้านบุคลากร ด้านระบบงาน ด้านงบประมาณ ได้นาเอาหลักสังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 พรหม
วิหาร 4 และหลักหิรโิ อตัปปะ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ถึงแม้จะนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กบั การบริหาร
แต่กม็ ขี อ้ จากัดและเงื่อนไข หากจะทาให้การบริหารจัดการเป็ นด้วยดีทางศูนย์ควรนาเอานโยบายภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชนและประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการจาทาให้เกิดประสิทธิภาพได้
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) To study the model and administrative process of
the Hill Tribe Development Center of Phrae Province, 2) To study the application of the
Buddhadhamma Principles in administration of the Hill Tribe Development Center of Phrae Province
and 3) To study the present administrative model of Hill Tribe Development Center of Phrae
Province according to Buddhist way. It was mixed methods research by using the qualitative with indepth interview and focus group discussion and descriptive analysis. The quantitative methods used
387 samples that live in Hill Tribe of Phrae Province by using the formula of Taro Yamane and were
conducted by cluster random sampling. The data was collected by using the questionnaire and
analyzed by using computer program in the Social Science search for finding basic statistics.
The results showed that: 1) The model and administrative process of the Hill Tribe
Development Center of Phrae Province had administrated with Department of Social Development
and Welfare supported to the permanent mother land setting, the career promotion and others Social
Welfares. In the administrative process side, it supported the dwelling, workplace, education, health
care systems and various public services system. 2) The people opinions on Hill Tribe of Phrae
Province in the application of the Buddhadhamma Principles the administration showed that they
were much level in three aspects. 3) The administrative model of Hill Tribe of Phrae Province
according to Buddhist way showed that it had applied the Sangahavatthu IV, Iddhipada IV,
Brammavihara IV and Hiriotappa in the administration of personal, work systems and budget
aspects. Event thought it had applicated the Dhamma principle with the administration of Hill Tribe
Development Center of Phrae Province but it had limitation and condition. The Center had
conducted the public policy. It also had given local administrative organization and community to
participate in the administration
Keywords: Apply, Buddhadhamma Principle, Administration.

บทนา
การบริหารจัดการทีจ่ ะให้บรรลุจุดประสงค์ทก่ี าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลนัน้ ย่อม
จะต้องอาศัยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ คน หรือ บุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management) องค์ประกอบทัง้ 4 ประการ มี
ความสาคัญมาก แต่องค์ประกอบทีส่ าคัญทีส่ ดุ ในการบริหารจัดการองค์การก็คอื คนหรือบุคลากรนันเอง
่
ในพระพุทธศาสนาได้มหี ลักพุทธธรรมในการแก้ไขปั ญหาแห่งความทุกข์หรือตัวการบริหารจัดการซึง่
มีหลักธรรมทีใ่ ช้ประยุกต์ในการบริหารจัดการได้เป็ นอย่างดี หลักธรรมทีส่ าคัญนัน้ มีหลายหลักด้วยกัน เช่น
หลักอิทธิบาท 4 หลักพรหมวิหาร 4 หลักสังคหวัตถุ 4 และหิริโอตัปปะ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นหลักพุทธธรรมที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กบั การบริหารจัดการในหน่ วยงานไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทาให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นามาซึง่ ความสาเร็จ และเกิดการพัฒนาองค์ได้อย่างยังยื
่ น
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ชาวเขาทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีส่ งู ซึง่ มีรูปแบบการประกอบอาชีพแบบทีห่ ลากหลาย และทีส่ าคัญยังขาด
การจัด สวัส ดิก ารจากภาครัฐ อีก หลายด้ า น ประกอบกับ ชาวเขาแต่ ล ะเผ่ า ต่ า งมีรู ป แบบ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม และประเพณี เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะเผ่าทีไ่ ม่เหมือนกัน รวมทัง้ ไม่เหมือนกับวิถชี วี ติ ของคน
ไทยโดยทัวไป
่ ศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ ขึน้ เป็ นหน่ วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ โดยมีหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ราษฎรบนพืน้ ทีส่ งู
ในรูปแบบเขตพื้นที่พฒ
ั นาสมบูรณ์ แบบ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในพื้ นที่สูง ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมบนพืน้ ทีส่ ูง สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและความผูกพันทางจิตใจ ส่งเสริม สนับสนุ น
การดาเนินงานโครงการพระธรรมจาริกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่ชาวเขา บูรณาการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานความมันคง
่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่
อย่างไรก็ตาม ศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่น้ี ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็ นด้านการ
วางแผนงาน กาลังคน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์ดงั กล่าว จึงทาให้การ
บริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ดังนัน้ จากความสาคัญและจาเป็ นของปั ญหาดังกล่าว คณะวิจยั จึงได้ทาการวิจยั การประยุกต์หลัก
พุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่โดยประยุกต์หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นา
ชาวเขาจังหวัดแพร่ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่
2. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่
3. เพื่อ น าเสนอรู ป แบบการบริห ารจัด การของศู น ย์ พ ัฒ นาชาวเขาจัง หวัด แพร่ ตามแนว
พระพุทธศาสนา

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ ”
เป็ น การวิจยั แบบผสานวิธี (Mix Method Researchs) ทัง้ การวิจยั การวิจยั เชิงคุ ณภาพ (Qualitative
Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ในครัง้ นี้ มุ่งศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัด
แพร่ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ และนาเสนอรูปแบบ
การบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ ตามแนวพระพุทธศาสนา
2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชนในศู นย์พฒ
ั นาชาวเขา จังหวัดแพร่ ใน 3 เขต รวม 7
หมู่บา้ น และ 5 ตาบล รวมทัง้ สิน้ 12 กลุ่ม จานวน 12,385 คน
กลุ่มตัวอย่าง
1) การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key in formant) โดยทาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
ผูน้ าชุมชนทีอ่ าศัยในเขตพืน้ ทีบ่ ริการบนพืน้ ทีส่ งู 15 คน เจ้าหน้าทีใ่ นศูนย์และทีท่ าการประชุมพัฒนาชาวเขา
จานวน 1 คน รวมทัง้ สิน้ จานวน 16 คน เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์
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พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ และทาการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ผูบ้ ริหารศูนย์พฒ
ั นา
ชาวเขาจังหวัดแพร่ และผูบ้ ริหารในองค์กรของรัฐ จานวน 8 คนโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อ
วิเคราะห์การบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ ตามแนวพระพุทธศาสนา
ประชากรเป็ นประชาชนที่อาศัยอยู่บนพืน้ ทีส่ งู ในจังหวัดแพร่ จานวนทัง้ สิน้ 12,385 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สตู รคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ หลังจากนัน้ ทาการหากลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เหตุทเ่ี ลือกใช้การสุม่ แบบนี้ เนื่องจากกลุ่มประชากรมีลกั ษณะที่
คล้ายคลึงกันในด้านความเป็ นอยู่ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มมีขน้ึ ตอน คือ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจานวนประชากร เพื่อให้ขอ้ มูลมีลกั ษณะกระจาย ให้สมั พันธ์กบั สัดส่วนของ
ประชากร โดยทาการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มโดยใช้เขตหมู่บา้ น และเขตตาบลเป็ นเขตพืน้ ทีใ่ นการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นแบบแบ่งกลุ่ม จานวน 387 คน
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ได้แก่ ศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ ได้จดั ตัง้ เขตพืน้ ทีบ่ ริการบนพืน้ ทีส่ ูงแก่
ประชาชนบนพื้นทีส่ ูง จานวน 3 เขต คือ 1) ที่ทาการเขตพัฒนาชาวเขา อาเภอร้องกวาง ณ บ้านห้วยฮ่อม
พัฒนา ตาบลบ้านเวียง จังหวัดแพร่ 2) ทีท่ าการเขตพัฒนาชาวเขา อาเภอวังชิน้ ณ บ้านโป่ งพัฒ นา ตาบลแม่
ป้ าก จังหวัดแพร่ และ 3) ทีท่ าการเขตพัฒนาชาวเขา อาเภอสอง ณ บ้านแม่แรมพัฒนา ตาบลเตาปูน จังหวัด
แพร่

กรอบแนวความคิ ดในการวิ จยั
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
รูปแบบ และกระบวนการบริหาร
จัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัด
แพร่
การบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นา
ชาวเขาจังหวัดแพร่
- ด้านบุคลากร
- ด้านระบบงาน
- ด้านงบประมาณ

หลักพุทธธรรมสาหรับการบริห าร
จัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขา
- หลักพรหมวิห าร 4
- หลัก สังคหวัต ถุ 4
- หลัก อิท ธิบาท 4
- หิริโอตัปปะ

การประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรม
ในการบริหารจัดการ
ศูนย์พฒ
ั นาชาวเขา
จังหวัดแพร่

รูปแบบ
การบริ หารจัดการของ
ศูนย์พฒ
ั นาชาวเขา
จังหวัดแพร่
ตามแนวพระพุทธศาสนา
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1) การวิจ ัย เชิง คุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจ ัย เชิง เอกสาร (Documentary
Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) และ การ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับ
2) การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantity Research) ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการวิจยั ซึ่งเป็ น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทีเ่ ป็ นชาวพืน้ ทีส่ งู ในจังหวัดแพร่
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1) การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการพรรณนาความ
2) การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantity Research) ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มือมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ผลการวิ จยั
1. สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ทีบ่ ริการบนพืน้ ทีส่ ูง ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จานวน 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.1, เพศหญิง จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.9 มีอายุ 40-50
ปี จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3, รองลงมาคือ อายุ 51 ปี ขึน้ ไป จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.4
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 ตามลาดับ
2. รูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ พบว่า มีแนวทางการบริหารร่วมกับ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในรูปแบบการให้การสนับสนุนการตัง้ ถิน่ ฐานถาวร การส่งเสริมอาชีพและการ
จัดสวัสดิการสังคมทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน สร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและความผูกพันทางจิตใจต่ อสังคมไทย การเคารพกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
กระบวนการบริหารโดยการส่งเสริมและสนับสนุ นให้มที อ่ี ยู่อาศัย ที่ทากินเป็ นหลักแหล่งทัง้ ภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตร ให้การศึกษา มีระบบสาธารณสุขและบริการอื่นๆ จากหน่ วยงานของรัฐ ให้การพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมด้วยตนเอง เสริมสร้าง
ศักยภาพให้เข้มแข็ง สามารถพึง่ ตนเองได้ มีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซง่ึ วัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่า รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องและความผูกพันทางจิตใจของราษฎรบน
พื้นที่สูงต่อสังคมไทย มีสทิ ธิและหน้ าที่ในฐานะพลเมืองไทย ในการเคารพกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ
3. ความคิดเห็นของประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีบ่ ริการบนพืน้ ทีส่ งู ต่อการประยุ กต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้
ด้า นบุ ค คล พบว่ า ความคิด เห็น ของประชาชนที่อ าศัย อยู่ใ นเขตพื้นที่บ ริก ารบนพื้น ที่สูง ต่ อการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ ด้านบุคคล อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลีย่ (  = 4.03, S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
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ด้านระบบงาน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการบนพื้นที่สูงต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉลีย่ (  = 3.92, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ด้านงบประมาณ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการบนพื้นที่สงู ต่อ
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉลีย่ (  = 4.06, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
4. รูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า
ด้านบุคลากรของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ได้รบั ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากประชาชน โดย
นาเอาหลัก สังคหวัตถุ มาประยุก ต์ใช้ก ับการบริหารบุค ลากร ได้แ ก่ ทาน คือการให้ โดยให้ก ารสนับสนุ น
สวัสดิการสังคม เรื่องสิทธิและหน้าทีใ่ นฐานะพลเมือง กฎหมายและระเบียบของทางราชการทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
และพึงได้รบั ปิ ยวาจา คือการพูดด้วยคาไพเราะมีประโยชน์ โดยไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมือง ในการเคารพกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่
จะต้องปฏิบตั ิ อัตถจริยา คือ การปฏิบตั ติ นให้เป็ นประโยชน์หรือสงเคราะห์ประชาชน ด้านอาชีพ การศึกษา
สาธารณสุข สมานัตตา คือสามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเขาได้ โดยได้สนับสนุ นด้านสวัสดิการ และการบริการ ด้าน
ระบบงาน ได้นาหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ฉันทะ คือ ความชอบ ความรัก โดย
บุค ลากรได้มี ความรัก ความชอบ ที่จะท าให้ป ระชาชนบนพื้น ที่สูง มีค วามสุข ในการทางาน บริหารงาน
บริหารงานต่างๆ วิรยิ ะ คือ ความขยัน หมันเพี
่ ยร ในการดูแล การสนับสนุ น การส่งเสริมอาชีพ และการจัด
สวัสดิการสังคมตามสิทธิและหน้าทีใ่ นฐานะพลเมือง การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน การเคารพกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ มีจติ ใจทีจ่ ดจ่อ เอาใจใส่ในงาน วิมงั สา เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้งานสาเร็จ
ด้านงบประมาณ ได้นาหลักพรหมวิหาร 4 และหิริโอตัปปะมาประยุกต์ใช้กบั การบริหารของศูนย์
พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ โดยใช้การมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาประชาชนบนพืน้ ทีส่ งู
ให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี ี มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี ด้วยการมีเมตตา สงสาร แก่ประชาชนพืน้ ทีร่ าบสูง ทีย่ ดึ หลัก “เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา” ในการทากิจกรรมต่างๆ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ กรุณา การเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย หรือประสบปั ญหา ด้านหาพืน้ ทีท่ ากิน สนับสนุนให้มกี ารธารงวัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่าและ
การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มุทติ า การบริหารบุคลากรควรสนับสนุ นให้กาลังใจ ยินดี
จัดหาแนวทางเพิม่ งบประมาณ อุเบกขา การวางใจเป็ นกลาง จากงบประมาณทีอ่ าจไม่ตรงตามความต้องการ
อาจจะเป็ นการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านความรู้ต่างๆ และที่สาคัญมีความระมัดระวังในเรื่องการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเป็ นอย่างมากนัน่ คือมีหริ ิ ความรอบคอบและละอายแก่ ใจว่าเป็ นเงินของราชการ และใช้
จ่ายอย่างคุม้ ค่ามีระบบและมีวนิ ยั การใช้จา่ ยเงินนันคื
่ อมีโอตัปปะมีความเกรงกลัวต่อสิง่ ทีท่ าผิดหรือความชัวทั
่ ง้
ปวง จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ ได้นาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดี แต่
อย่างไรก็ตามถึงแม้ศนู ย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ ได้นาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้แต่กม็ ยี งั ข้อจากัด มัน
เป็ นได้ในระดับหนึ่งแต่ มนั มีเงื่อนไข หากจะยกระดับการบริหารจัดการ ควรนาหลักธรรมมาเชื่อมโยงกับ
นโยบายภาครัฐ เชื่อมโยงกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนได้มสี ว่ นร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมประชุม
ร่วมปฏิบตั กิ าร ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติ นอกจากนัน้ ระบบ
การบริหารงานก็ตอ้ งเอือ้ การบริหารภายในก็ตอ้ งเอือ้ ภาครัฐภาคีเครือข่ายร่วมกันสนับสนุ น รวมทัง้ ภาคประชาชน
มีการเรียนรูร้ ่วมกันจะทาให้การบริหารงานเป็ นไปความสาเร็จมากกว่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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และครอบคลุมพันธกิจหลักของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี ซึง่ สามารถสรุปเป็ นแผนภูมิ
ของระบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ดังนี้ ดังนี้
ภาพประกอบที่ 2 ระบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
นโยบายภาครัฐ

ด้านบุคลากร
ด้านงาน
ด้านงบประมาณ

รูปแบบการบริหาร
จัดการของศูนย์
พัฒนาชาวเขา
จังหวัดแพร่ตามแนว
พระพุทธศาสนา

เครือข่ายภาครัฐ
และองค์กร
ปกครองท้องถิน่

คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม
3.ด้านสิง่ แวดล้อม

ชุมชนและ
ประชาชนบน
พืน้ ทีส่ งู
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. รูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์พฒั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ มีแนวทางการบริหารร่วมกับกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในรูปแบบการให้การสนับสนุ นการตัง้ ถิน่ ฐาน ส่งเสริมอาชีพและการจัดสวัสดิการ
สังคม เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้อง อภิปรายได้ว่า การบริหารจัดการของ
ศูนย์พฒ
ั นาชาวเขา ในการช่วยเหลืออยู่ในกรอบของสังคมไทย ทีจ่ ะต้องเคารพกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ โดยรัฐ มีกระบวนการบริหารในการส่งเสริมและสนับสนุ นให้มที อ่ี ยู่อาศัย ทีท่ ากินเป็ นหลักแหล่งทัง้
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ได้รบั การศึกษา มีระบบสาธารณสุขและบริการอื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ ให้
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมด้วยตนเอง
เสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็ง สามารถพึง่ ตนเองได้ มีสว่ นร่วมและรักษาไว้ ซึง่ วัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่า
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องและความผูกพันทาง
จิตใจของราษฎรบนพืน้ ทีส่ งู ต่อสังคมไทย มีสทิ ธิและหน้าทีใ่ นฐานะพลเมืองไทย ในการเคารพกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ราษฎรบนพื้นทีส่ งู ในรูปแบบเขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาสมบูรณ์แบบ มีถนิ่ ฐานถาวรเป็ นหลักแหล่ง
จัดหน่วยเคลื่อนทีอ่ อกปฏิบตั งิ านในหมู่บา้ น และกลุ่มบ้านทีย่ งั ไม่มหี น่ วยงานใดเข้าถึง เพื่อให้ความปลอดภัย
ช่วยเหลือราษฎรทีอ่ ยู่ห่างไกล ซึง่ สอดคล้องกับรายงานการวิจยั ของ สมบูรณ์ บุญฤทธิ ์ และสุชาติ ปิ ยะกาญจน์
ได้วจิ ยั เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการและผลกระทบทางสังคมทีม่ ตี ่อประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช”
จากการดาเนินการตามโครงการกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมาราช ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนตามแนวทางที่ ได้
1
กาหนดไว้ในคู่มอื
2. ความคิดเห็นของประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีบ่ ริการบนพืน้ ทีส่ งู ต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก อภิปรายได้
ว่า รัฐมีเจตนารมณ์เพื่ออานวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนบนพืน้ ทีส่ งู ทีป่ ระสบปั ญหาทางสังคม
เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง คนไร้สญ
ั ชาติ และคนยากจน เป็ นต้น บุคลากรของศูนย์พฒ
ั นา
ชาวเขาจังหวัดแพร่ ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้กบั ราษฎรบนพื้นที่สูง โดย
มุ่งเน้นน้อมนาหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการดาเนินงาน อย่างเข้าใจ เข้าถึง พร้อม
พัฒนา เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความมุ่งมันในการพั
่
ฒนา โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่ วยงาน
ความมันคง
่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ ในการจัดทาแผนพัฒนาพืน้ ที่ การติดตามผล และการรายงาน
ผล ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระครูสจุ ติ ตานันท์ (จานง ทินโพธิวงศ์) ได้วจิ ยั เรื่อง “หลักธรรมพรหมวิหาร
4 ของเจ้าอาวาสมาใช้บริหารงาน” พบว่า การนาหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาใช้ในการบริหารงานโดยรวม
ค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดีมาก2
3. รูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ตามแนวพระพุทธศาสนา ด้าน
บุคลากร ได้นาหลักสังคหวัตถุ มาบริหารจัดการเพื่อผูกมัดใจเจ้าหน้ าที่ให้มีจติ ใจช่วยเหลือผู้อ่นื สามารถ
1

สมบูรณ์ บุญฤทธิ ์ และสุชาติ ปิ ยะกาญจน์, การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและผลกระทบทางสังคมทีม่ ตี ่อ
ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมาราช จากการดาเนินการตามโครงการกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ, รายงานวิ จยั ,
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547).
2
พระครูสุจติ ตานันท์ (จานง ทินโพธิวงศ์), หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของเจ้าอาวาสมาใช้บริหารงาน, รายงานวิ จยั ,
วิทยาลัยทองสุข, 2556.
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อภิปรายได้ว่าการจะพัฒนาให้สาเร็จได้ตอ้ งได้รบั ความร่วมมือจากประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีบ่ ริการบน
พืน้ ทีส่ งู บุคลากรของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาเอาใจใส่และมีคามปรารถนาดีอย่างจริงใจในการให้บริการสนับสนุ น
การให้คาแนะนาต่างๆ เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจระหว่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุพตั รา นาทัน
ได้วจิ ยั เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ” พบว่า ด้านบุคลากรโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารงาน
การเงินและบัญชีอยู่ในระดับมาก 3 ด้านระบบงาน โดยการนาหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ อภิปรายได้ว่า การบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัด
แพร่ ในการพิจารณาใคร่ครวญ ใช้สติปัญญาแก้ปัญหา ทาให้สามารถวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ และมีการติดตามประเมินผล อย่ างทันท่วงทีในการ
แก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั บุคลากรต้องมีความเพียรพยายามเป็ นอย่างยิง่ ใน
การลดพฤติกรรมการทาลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะพืน้ ทีป่ ่ า และแหล่งต้น
น้ าลาธารจะได้รบั ผลกระทบโดยตรง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระครูอุทยั สุตกิจ และคณะ ได้วจิ ยั เรื่อง
“ความสาเร็จของการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตพืน้ ที่
จังหวัดอุทยั ธานี” พบว่า ความสาเร็จโดยรวมและปั จจัยด้านความเชื่อในพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิบาท 4
ของพระสงฆ์อยู่ในระดับสูง4 ด้านงบประมาณ โดยการนาหลักพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้ ดังนัน้ การบริหาร
ด้านงบประมาณของศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดแพร่ หลักการบริหารทีจ่ ะครองใจคนรอบข้างให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ โดยการครองใจคน ทาให้พร้อมใจกันเสียสละและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดเท่าทีง่ บประมาณมีให้ ในการตัง้ ถิ่น
ฐาน มีความเป็ นอยู่ สภาพแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพ ในการใช้งบประมาณทีจ่ ากัด เกิดประโยชน์สงู สุด
ประชาชนมีความสุขอย่างยังยื
่ น ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระครูสจุ ติ ตานันท์ (จานง ทินโพธิวงศ์) ได้วจิ ยั
เรื่อง “หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของเจ้าอาวาสมาใช้บริหารงาน” พบว่า การนาหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาใช้
ในการบริหารงานโดยรวมค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดีมาก5

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในเชิ งนโยบาย
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกีย่ วกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สานักงานการส่งเสริมการลงทุน พัฒนา
ชุมชนจังหวัดแพร่ ศูนย์พฒ
ั นาบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ตลอดถึงคณะสงฆ์จงั หวัดแพร่ สามารถนาองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั นี้ไปเป็ นกรอบในการ
กาหนดแนวนโยบาย ในการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ
องค์กรด้านต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

3

สุพตั รา นาทัน, การศึกษาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการงานการเงิ นและบัญชีมหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ทยาลัยวิ ทยาเขตขอนแก่น, รายงานวิ จยั , (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553).
4
พระครูอุทยั สุตกิจ และคณะ, ความสาเร็จของการบริ หารงานตามหลักอิ ทธิ บาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเขตพืน้ ที่จงั หวัดอุทยั ธานี , รายงานวิ จยั วารสาร สมาคมนักวิ จยั , ปี ท่ี 20 ฉบับที่ 21 (พฤษภาคมสิงหาคม 2558).
5
อ้างแล้ว, หลักธรรมพรหมวิ หาร 4 ของเจ้าอาวาสมาใช้บริ หารงาน, รายงานวิ จยั , วิทยาลัยทองสุข, 2556.
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ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามแนวพุทธศาสนาของศูนย์พฒ
ั นาบนพืน้ ที่
สูงจังหวัดแพร่
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