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บทคัดย่อ 

  สังคมไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ในทุกมิติท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
สังคม และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการครอบง าทางด้านความคิด การมองโลก แบบแผนการประพฤติปฏิบัติการ
บริโภค นิยม และปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ ตามมา อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา 
ส่ิงแวดล้อม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ปัญหาการหย่าร้างและความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการมีค่านิยม 
ท่ีเบ่ียงเบนหรือไม่พึงประสงค์ของสังคม เป็นต้น นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยท่ีจะเข้าสู่ 
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจำนวนประชากรท้ังหมด 
ในขณะท่ีจำนวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน  
แรงงานในภาวะท่ีผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนา  
เทคโนโลยีและปัญหาในการบริหารจัดการ จึงเป็นข้อจำกัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
ศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนด้วย การขับเคล่ือนการพัฒนาดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับ กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ผลจากการประเมินสถานการณ์ภายนอก และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT Analysis) เมื่อ
นำมาประมวลความสอดคล้อง (TOWS Analysis) ทำให้ได้ประเด็นสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ และการขยายต่อยอด 
โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานำมาซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และยุทธศาสตร์  

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้จึงให้ความสำคัญ กับการสร้างและส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ แก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องการเช่ือมโยง การติดตามผลตามตัวช้ีวัด การปฏิบัติงาน
บนฐานค่านิยมของการเมือง 
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คำนำ 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมการเมืองเชิงพุทธระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ท่ีจัดทำในเอกสาร
วิชาการฉบับนี้ เป็นการตรวจสอบและการวิเคราะห์สภาวะ แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ท้ังภายในและภายนอก และ วิเคราะห์ตําแหน่งยุทธศาสตร์ เพื่อกําหนด
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการดําเนินการ รวมถึงมาตรการหรือปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การเมืองเชิงพุทธ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้คน
ในสังคม มีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง จากภายในให้คุณธรรมนำการพัฒนาทำให้สังคมไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนมีการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ วิถีวัฒนธรรมอันดีงาม 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะนําไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ความเปน็มาและความสำคัญของปัญหา 
       การเมืองในยุคเสรีนิยมใหม่มีความเปล่ียนแปลงและท้าทายจากหลากหลายมิติ ท้ังเรื่องของ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การเข้าถึงการส่ือสารและข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยความรวดเร็ว การรุกคืบของสังคมหลัง
สมัยใหม่ท่ีมุ่งสลายโครงสร้างสังคมแบบเดิมเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ทำให้เกิดพหุปัญญาและพหุ
วัฒนธรรม  การก้าวข้ามพรมแดนความร่วมมือระหว่างประเทศ การเคารพในเรื่องสิทธิเสรีภาพและ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือท่ีให้อำนาจกับประชาชนในการต้ังคำถาม ติดตามตรวจสอบและจับจ้องทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น แต่กระนั้นก็ดีภายใต้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย ยังมีปัญหาหลายต่อหลายอย่างซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากการให้
ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมน้อยเกินไป ดังนั้นเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงไปใน
รูปแบบต่างๆ ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดของการพัฒนาก็ยังอยู่ท่ีการพัฒนา “มนุษย์” ในฐานะ “ทุน” ท่ีสำคัญของระบบ
การเมืองและการพัฒนาการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ มีความเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบหรือใกล้เคียงต้อง
อาศัยความร่วมมือของประชาชนท่ีมีคุณภาพจึงเป็นส่ิงสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะแม้ว่าโดยหลักการของการกระจาย
อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย เป็นอำนาจ 3 ฝ่าย คือ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลา
การ หรือรัฐบาล รัฐสภาและศาลนั้นจะยังคงอยู่ แต่การแสวงหาส่ิงท่ีจะพัฒนา “ทุนมนุษย์” ให้เป็นทุนทาง
สังคมท่ีมีคุณค่าและสามารถพัฒนาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเพื่อทำให้สังคมและ
ประเทศชาติ นั่นก็คือ “ทุน” ทางพุทธศาสนา โดยทำให้กลไกทางการเมืองได้ขับเคล่ือนอย่างมีพลวั ตรทาง
ศีลธรรมเป็นตัวกำกับ สอดคล้องกับวาทกรรมท่ีว่า  “เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ” เป็นวาทกรรมหลัก ท่ีส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของสังคมไทยแทบทุกบริบท ท้ังในระดับวิถีชีวิตในระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงนโยบายระดับชาติ ดังพระ
บรมราโชวาทตอนหนึ่งของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มีใจความว่า “  ชาวพุทธท่ีแท้จริง เป็นผู้คิดชอบ ปฏิบัติชอบอยู่เป็นปรกติอยู่ ณ ท่ี
ใด ก็ทำให้ท่ีนั่น สงบร่มเย็นมีแต่ความปรองดอง และสร้างสรรค์ จึงเป็นโชคดีอย่างยิ่ง ท่ีประเทศไทยเรามี
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ ทำให้คนไทยทุกเช้ือชาติ ศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความสุข มีความรัก
ความปรารถนาดีต่อกันมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี...."  พระ
บรมราโชวาท ณ วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี วันจันทร์ท่ี 26 ธันวาคม 2537 การทำความเข้าใจ พระบรม
ราโชวาท ดังกล่าวนั้น เพื่อสามารถออกแบบนวัตกรรมทางการเมือง ท่ีเรียกว่า “การเมืองเชิงพุทธ” ได้ ท่ีสำคัญ  
ดังนั้น การจะแก้ปัญหาทางการเมืองท่ีผ่านมา  เพราะนอกจากสามารถทำความเข้าใจ วาทกรรมการเมืองเชิง
พุทธหรือธรรมาธิปไตยว่ามีรูปแบบอย่างไร การใช้อำนาจและเทคนิคทางอำนาจและความรู้ รวมท้ังปฏิบัติการ
ของวาทกรรมของพุทธศาสนาท่ีสามารถประยุกต์ไปใช้ในบริบททางการเมืองของไทย ในมิติทางสังคม ท้ังคุณค่า
ของสังคม (Socail value) และเป็นการปฏิบัติโดยสังคม (Socail Practic) การใช้อำนาจอย่างแยบยลครอบงำ 
และปกครองประชาชน  ซึ่งมีภาคปฏิบัติการวาทกรรมการเมืองเชิงพุทธ  โดยภววิทยาของผู้กระทำวางอยู่บน
ฐาน ญาณวิทยาแบบถอดแยกของ มิเชล ฟูโกต์ ท้ังนี้ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเมืองการ
ปกครองไทยและมีความเป็นสถาบันทางการเมือง เพราะนอกจากเป็นพรรคการเมืองท่ีมีการดำเนินกิจกรรมทาง
การเมืองท่ีต่อเนื่องยาวนานท่ีสุดในประเทศไทย แล้วยังมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้ังในฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบัญญัติ รวมท้ังเป็นพรรคการเมืองท่ีใช้สัญลักษณ์ท่ีมีความกับพุทธประวัติ กล่าวถึงเหตุการณ์ในคืนท่ีองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ โดยเมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม
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พุทธเจ้า ได้ทรงผจญกับเหล่าพวกพญามารท้ังหลาย พญามารได้ออกอุบายต่างๆ นานา เพื่อให้พระพุทธองค์
ทรงเกิดกิเลสตัณหา แต่พระพุทธองค์ทรงไม่ยินดียินร้าย และในครั้งนั้นเองพระแม่ธรณีทรงแสดงปาฏิหาริย์
ปราบเหล่าพญามารโดยทรงบีบมวย ผมให้น้ำไหลออกมาท่วม พวกพญามารท้ังหลายให้พ่ายแพ้ไปดังนั้นกล่าว
ได้ว่า  พรรคประชาธิปัตย์ท่ีใช้สัญลักษณ์ของพรรคเป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็เพื่อต้องการให้เป็นสัญญะ
ของการขจัดหมู่มารผจญ อันหมายถึงความทุกข์และความลำบากยากไร้ของประชาชนให้หมดไป อีกนัยยะหนึ่ง
ก็หมายถึง การรับใช้ผู้มีบุญญาบารมี คือ พระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งในทางคติความเช่ือของไทย ก็หมายถึง
พระมหากษัตริย์นั่นเอง ดังนั้น การท่ีพรรคประชาธิปัตย์ใช้สัญลักษณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับทางพุทธ
ศาสนาย่อมหมายความถึงการให้ความหมายของการยอมรับในอำนาจนำวิถีพุทธไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
จริงๆนั่นเอง ดังนั้นการทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเมืองเชิงพุทธระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ในครั้งนี้
หากสามารถคล่ีคลายและถอดรื้ออำนาจทางการเมืองเชิงพุทธให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของการเมืองเชิง
พุทธ เพื่อทำความเข้าใจอำนาจเชิงศีลธรรมของการเมืองไทยผ่านการทำงานของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 
ควบคู่ไปกับการสะท้อนความรู้ไปสู่สังคม การเมืองท่ีมีศีลธรรมเชิงพุทธไปใช้ในบริบทของอำนาจทางการเมือง
ของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อทำให้
แต่ละอำนาจทางการเมืองการปกครองนั้นไปสู่ “อำนาจนำ”แห่งความถูกต้องชอบธรรม ให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องกำกับ ก็จะทำให้การพัฒนาและการดำรงอยู่ของระบบคุณธรรมจริยธรรม 
รวมท้ังศีลธรรมเข้าไปแทรกซึมปฏิบัติการทำให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยสมบูรณ์ขึ้น ไม่มีการทุจริต 
คอรัปช่ัน  การใช้อำนาจหน้าท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง จนทำให้เกิดความเหล่ือมล้ำของ
อำนาจผ่านระบบอุปถัมภ์ รวมท้ังท่ีสำคัญอีกประการสำหรับปัญหาเรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลและการบังคับใช้
กฎหมายของสังคมไทยก็มีปัญหาจนเกิดวิกฤตท่ีต้องเกิดความขัดแย้ง การก่อความไม่สงบ การเลือกปฏิบัติและ
ไม่เลือกใช้คนท่ีมีความรู้ความสามารถ เลือกรัฐมนตรีจากพวกพ้อง เส้นสาย รวมท้ังการใช้อำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
เช่นการแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการหรือนักการเมืองท่ีเครือข่ายหรือเครือญาติของตนให้ดำรงตำแหน่ง รับ
ผลประโยชน์ มาสู่การบริหารงานและผลักดันนโยบายโดยฝ่ายการเมืองท่ีผิดพลาดแล้วทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อรัฐต่องบประมาณแผ่นดินเพียงเพื่อหวังชนะการเลือกต้ังเท่านั้น  เรียกว่า การคอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย (Policy 
Corruption) มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) (วิทยากร  เชียงกู www.witayakornclub.wordpress.com, 
6 มิถุนายน 2556) ไปจนถึงการสร้างวาทกรรมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ทำให้สังคมแตกแยกแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ายและมีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็มีปรากฏให้เห็นตามส่ือสาธารณะต่างๆ 
กระบวนการเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นซ้ำๆ และซ้อนทับกับการไม่สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนโดยแท้จริง 
แม้ว่าในบริบทของสังคมออนไลน์ (social media) ท่ีเป็นตัวแทนของเสรีนิยมใหม่ในการจับจ้อง ตรวจสอบ
อำนาจทางการเมือง การตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมือง ของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดังนั้น ปัญหาท่ีเกิดขึ้นทางการเมือง ล้วนแล้วแต่
เป็นปัญหาท่ีแสดงให้เห็นว่า เป็นการขาดคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนศีลธรรมอันดีของนักการเมืองไทยและ
ระบบการเมืองไทยอย่างแท้จริง ทำให้การเมืองการปกครองไทยเป็นการเมืองท่ีขาดประสิทธิภาพ จนเป็น
เงื่อนไขท่ีทำให้ต้องมีการทำรัฐประหารหลายต่อหลายครั้ง หรือมีการสูญเสียงบประมาณไปกับปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ันจำนวนมากมายมหาศาล ดังนั้น การปฏิรูประบบการเมืองจึงเป็นเรื่องสำคัญท่ีควรจะได้รับการ
สนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงต้ังแต่ระดับของประชาชน ข้าราชการและนักการเมือง เพื่อนำไปสู่การมี
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบ 
  การศึกษาแนวคิดวาทกรรมทางการเมืองเชิงพุทธ เพื่อทำความเข้าใจการสถาปนาอำนาจนำ 
ก่อรูปนวัตกรรมทางการเมืองเชิงพุทธ และการใช้อำนาจวาทกรรมของนวัตกรรมการเมืองเชิงพุทธ  เพื่อเสริม
หนุนให้มีการนำภาคปฏิบัติการของวาทกรรมศีลธรรมไปสู่การใช้ในระบบการเมือง จนกลายเป็นระบบ 
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“การเมืองเชิงพุทธ” โดยเฉพาะความท้าทายต่ออำนาจ “อวิชชา” คือความไม่รู้จริง ไม่รู้ความจริง หรือไม่รู้ทาง
ไปสู่ความจริง ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของโลกแห่งยุคเสรีนิยมใหม่ ท่ีมีการไหลล้นของความรู้ท่ีเข้ามาทับซ้อน 
เบียดขับกับความรู้อื่นๆท่ีเคยมีมา ซึ่งเป็นลักษณะร่วมของยุคเสรีนิยมใหม่ ท่ีมีกระบวนการผลิต “ทุน” ท่ีทำให้
ประชาธิปไตยภายใต้ทุนนิยมเสรี มองสังคม ด้วยกลไกตลาดส่งเสริมการบริโภค การแข่งขันทางการตลาดเพื่อ
ครอบครองทรัพยากร จนกลายเป็นสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ยิ่งทำให้ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความ
จำเป็นท่ีต้องสร้างสมดุลในด้านจิตใจ โดยการเน้นความเป็นธรรม คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ควบคู่ไปกับ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม (Social Structre) กับคุณลักษณะของปัจเจกบุคคล (Individaulism) 
รวมทั้งเช่ือมโยงไปถึงสถาบันหลักๆของบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันส่ือสารมวลชน สถาบัน
การเมืองการปกครอง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันทางสังคมอื่นๆ โดยมุ่งหวังให้การศึกษาเรื่องนี้ ได้
นำไปสู่การท้าทายอำนาจของการทุจริตคอรัปช่ัน โดยใช้อำนาจของพุทธศาสนาซึ่งเป็นทุนทางสังคมท่ีสำคัญ พา
ให้ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านศีลธรรมด้วยเหตุปัจจัยนี้ การส่งเสริมอำนาจเชิงศีลธรรมของ
การเมืองเชิงพุทธ  หรือการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ให้เข้าไปมีบทบาทปฏิวัติการในบริบทของอำนาจทาง
การเมืองท้ังของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข จึงเป็นกระบวนในการส่งเสริมคนดี ระบบดี และบริบทท่ีดีให้มีอำนาจและใช้อำนาจในทางท่ีชอบธรรม 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับในคติพหุนิยม พหุปัญญา พหุวัฒนธรรม คือ เคารพในความ
แตกต่าง และทำเพื่อส่วนรวม คำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ส่งเสริมให้ใช้ธรรมะเป็นตัวตั้ง เป็น
อำนาจสูงสุด เป็นอำนาจหลักสำคัญในการปกครองประเทศอีกนัยหนึ่ง การสร้างพลเมืองท่ีมีธรรมะจะส่งผลให้
เกิดพลเมืองศึกษา (civic education ) ท่ีทำให้ประชาชนเกิดการ “ต่ืนรู้” ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ จนสามารถมีส่วนร่วม คิดและตัดสินใจเลือกผู้แทนราษฎร ติดตามกลไกอำนาจของภาครัฐ และเป็น
ผู้อำนวยความเป็นธรรมให้เป็นอำนาจจากประชาชน เพื่อประชาชนและโดยประชาชนโดยแท้จริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทรงเป็นตัวแทนของ
อำนาจทางศีลธรรมเชิงพุทธ เพราะทรงต้องเป็นพุทธมามกะ ทรงเป็นตัวแทนของอำนาจเชิงศีลธรรมท่ีทำให้เกิด
ดุลยภาพและเอกภาพทางการเมืองการปกครองด้วย 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
       1.2.1 เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวของทางการเมืองท่ีมี
ผลกระทบต่อการดำเนินการ ท้ังปัจจัยภายนอก โอกาส และปัจจัยภายในของจุดอ่อน จุดแข็ง โดยการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis 
       1.2.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเมืองเชิงพุทธระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) โดย
การใช้ TOWS Matrix 
 1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
      1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร เน้นตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม โดยศึกษาจาก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยประชากรผู้มีส่วนร่วม   
      1.3.2. ขอบเขตด้านพื้นท่ีศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีทางการเมือง 
      1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษานี้จะใช้เวลาการศึกษาท้ังส้ิน 3 เดือน หรือระหว่าง 
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2564 
 1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
      การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยวิธีการตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ท้ังปัจจัยภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม ปัจจัยภายในท้ังจุดอ่อน จุด
แข็ง โดยการทำวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเมืองเชิง
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พุทธระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ในการค้นหาโอกาสพัฒนาต่อยอดการปฏิบัติงานและการให้บริการโดย
การใช้เครื่องมือ TOWS Matrix   

1.5 ข้อจำกัดของการศึกษา 
      เนื่องด้วยระเบียบวิธีการศึกษาครั้งนี้เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จึงเกิดเป็นข้อจำกัดของการศึกษาในส่วนของจำนวนผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)  

 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       1.6.1 ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา และยกระดับจิตใจเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  
       1.6.2 ปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต การปรับฐานความคิดในการรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม  
       1.6.3 สร้างความเช่ือมั่นในการให้บริการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน       
       1.6.4 ได้พัฒนาบุคลากรโดยใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมการเมืองเชิงพุทธระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2564-2568) 
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บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดล้อมท่ัวไป 
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2580)  
     รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยมีวิสัยทัศน์ ขับเคล่ือนพัฒนาประเทศไทย  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประเทศมีความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” มีความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุขอยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็น
ธรรม โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ประกอบกับการประกาศกรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนา  สู่
ประเทศไทย ๔.๐ และกรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) รวมท้ังสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศได้จัดส่งข้อเสนอการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับ งานวัฒนธรรม เพื่อให้รัฐบาลรับไปพิจารณา นั้น การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุขเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวย
ประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมาย
ท่ีกําหนด 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองก ลับ ไป ท่ี ราก เห ง้าทางเศรษฐกิ จ  อัต ลักษณ์  วัฒ นธรรม ประเพ ณี  วิถี ชี วิต  และ จุด เด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม 
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ัง
การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยาย
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โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ  การกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล่้าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ท่ีถูกต้อง มี
ทักษะท่ีจ่าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ีสำคัญท่ี
ให้ความส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความ
รับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิ ติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีสำคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นท่ี เป็นตัวต้ังในการก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีสำคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท่าหน้าท่ีในการก่า
กับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ  การท่างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง ส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ี
จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหล่ือมล่้าและเอื้อต่อการ 
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นรากฐานท่ีสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดย
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ใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน และส่ือ ในการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความ เป็นชาติ และ
ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมท้ังจิตสำนึกร่วมด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนา ๓ แผนย่อย ดังนี้  ๓.๑ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองท่ีดี การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการ
เล้ียงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ 
อดออม ซื่อสัตย์ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรม ท่ีช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมท้ังการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีในการดำเนินชีวิต ดังนั้น หากมีการพัฒนาและสร้างเสริมความรู้และทัศนคติของพ่อแม่ในการ
ปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมท่ีพึงประสงค์การเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกในการส่งเสริม
ครอบครัวคุณธรรมท่ีเป็นการบูรณาการ การมีส่วนร่วม การเพิ่มบทบาทและการเพิ่มศักยภาพของทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรม ก็จะช่วยให้เสริมสร้าง
ครอบครัวให้มีความอบอุ่น มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพและความพร้อมในการหล่อหลอม บ่มเพาะปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดี ได้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกสถานศึกษา สอดแทรก
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมท้ังปรับ
สภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
รวมถึงการรักษา ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ 
และการมีส่วน ร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้รองรับการเปล่ียนแปลงท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนั้น หากให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความครอบคลุมท้ัง ๓ 
ด้าน คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และทักษะการสร้างการเรียนรู้ในการ 
ปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการปลูกฝังส่งเสริม  
คุณธรรมให้แก่นักเรียน พัฒนาให้ครูเป็นตัวอย่างท่ีดีสำหรับนักเรียนท้ังการดำรงชีวิต ความประพฤติ และ
รสนิยม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือในการปลูกฝังส่งเสริม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ระหว่าง
บ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิต รวมถึงการสร้างความ เข้มแข็ง
ของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนท่ีดีงามให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนา ให้ประพฤติ
ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตามคำสอนท่ีถูกต้องของแต่ละศาสนา รวมท้ังมีการเผยแผ่หลักธรรม คำสอนทาง
ศาสนาท่ีสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตท่ีเข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้น หากมีระบบคัดสรร
และการเตรียมความพร้อมผู้ท่ีจะเป็นพระ นักบวชในศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ แก่ผู้เผยแผ่ศาสนา 
และมีความสามารถและศักยภาพในการเผยแผ่หลักคำสอนท่ีถูกต้อง เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายและบริบทท่ีมี
ความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการ
พัฒนาผู้นำชุมชนให้เป็นต้นแบบ ของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การจัดระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 
รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิด บรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม ดังนั้น หากมีผู้นำชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีปราชญ์
ชาวบ้าน มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมในระดับพื้นท่ี (ชุมชน/
ท้องถิ่น/จังหวัด) การส่งเสริมการสร้าง กติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน รวมท้ังการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
คุณธรรมและธรรมาภิบาลของเครือข่าย กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ัวประเทศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ก็จะช่วยให้ชุมชน มีศักยภาพในการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคม การอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรม รวมท้ังการดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน
รู้จักหน้าท่ีของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่าและความสำคัญ ในการ
ประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทำเน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น และเป็น
พลเมืองท่ีดีและส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทำงานเพื่อส่วนรวม สนับสนุนส่งเสริมเป้าหมายของ ประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติดังนั้น ควรส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน 
และมีพื้นท่ีหรือเวทีในการแลกเปล่ียนความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสา  และการทำ
ประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๑) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยมและบรรทัด ฐานวัฒนธรรมท่ีดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมท่ีพัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบัน  ครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น ๒) บูรณาการเรื่องความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัด
ให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้
ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้รองรับการเปล่ียนแปลงท้ังในประเทศและต่างประเทศ ๓) สร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนท่ีดีอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาส่งเสริมกิจกรรมและการนำ
หลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ๔) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์
พัฒนาและสืบสานมรดก ทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รณรงค์ส่งเสริม ความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพื้นท่ีมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นท่ี ส่งเสริม
ชุมชนให้เป็นฐาน การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง ๕) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่ือสาร เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นำการเปล่ียนแปลง และต้นแบบท่ีดีท้ังระดับบุคคล และองค์กร 
โดยการยกย่องผู้นำท่ีมีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไก
การดำเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรสาธารณะท่ีไม่หวังผลประโยชน์ 
 2.2 สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับองค์กร 
      แนวคิดทางการเมืองเชิงพุทธของพรรคประชาธิปัตย์  
      การเมืองการปกครองท่ีใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการปกครองของพรรคประชาธิปัตย์ท่ีได้นำ
หลักคุณธรรมความดีในทางพระพุทธศาสนามาสู่การประพฤติปฏิบัติท้ังในฐานะท่ีเป็นประชาชน    สมาชิก
พรรค นักการเมือง ข้าราชการไปจนถึงพระมหากษัตริย์ ล้วนแล้วแต่สามารถสมาทานหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นหลักการสำคัญในการดำรงชีวิตได้  โดยเฉพาะหลักธรรมท่ีเป็นหลักการศึกษาวิถีพุทธ 
คือ ไตรสิกขา  เพราะหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการของการพัฒนาชีวิตให้มีความก้าวหน้าและ
สงบสุข  ท้ังระดับปัจเจกบุคคลและระดับมหาชน และไมได้จำกัดชนช้ันวรรณะ อายุ เพศ วัย อาชีพใดๆก็
ตามแต่ก็ล้วนแล้วแต่สามารถเกี่ยวข้องกับหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาได้ท้ังส้ิน ในขณะเดียวกันก็มีความ
เกี่ยวพันกับความเป็นการเมืองในมิติต่างๆ เช่น ในระดับนโยบายการออกแบบนโยบายท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนไทย การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลให้บุคคลท่ีมาลงสมัครรับเลือกตั้งและผู้มีตำแหน่งทางการเมืองได้
ประพฤติปฎิบัติตนท้ังเป็นแบบอย่างท่ีดีและมีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์เชิงพุทธเพื่อให้การเมืองมีเสถียรภาพและ
ไม่มีปัญหาในภายหลัง โดยพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และได้ให้ความสำคัญกับหลักพุทธศาสนาท้ังการสนับสนุน ทำนุบำรุง สืบสานและเผยแผ่พร้อม
ท้ังได้มีการนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท้ังในเชิงพฤติกรรม ความมุ่งมั่นต้ังใจและการพัฒนา



๙ 
 

สติปัญญาในทุกระดับต้ังแต่สัญลักษณ์ของพรรค อัตลักษณ์และคุณลักษณ์อันผสมผสานลงตัวกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมไทย หลักธรรมท่ีสอดคล้องกับการททำงานทางการเมืองในฐานะท่ีเป็นสถาบันทาง
การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่ หลักไตรสิกขา ไตรลักษณ์นิยม มงคลนิยม กรรมนิยม  ทศพิธราชธรรม 
สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวัตร ซึ่งสามารถนำมาใช้กับการเมืองการปกครองไทยในปัจจุบัน เฉพาะอย่างยิ่ง
ทศพิธราชธรรม ได้นำมาประยุกต์กับการบริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง สำหรับการ
ปกครองของประเทศไทยด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสอดคล้อง หลักการ
ไตรสิกขาท่ีผู้นำการปกครองต้องกอปรด้วย คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยความซื่อสัตย์
สุจริต และความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติท่ีสังคมไทยต้องการมากท่ีสุดในทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากนักการเมือง
เมื่อได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศย่อมต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารอำนาจและงบประมาณแผ่นดินจำนวน
กว่า สามล้านสองแสนล้านบาท ซึ่งถ้าหากพรรคการเมืองปราศจากการดำเนินตามหลักธรรมในพุทธศาสนา
ย่อมทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างแน่นอน  
 ทิศทางการใช้อำนาจการเมืองเชิงพุทธของพรรคประชาธิปัตย์ ทิศทางการใช้อำนาจการเมืองเชิง
พุทธของพรรคประชาธิปัตย์มีความสอดคล้องกับการใช้อำนาจนำของอำนาจทางศีลธรรมในการเมืองเชิงพุทธใน
การเมืองการปกครองของไทยนั้น มีศูนย์กลางอำนาจทางศีลธรรม คือ  สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีทรงใช้พระ
ราชอำนาจนำเป็นอำนาจการปกครองโดยธรรมะ คือทศพิธราชธรรมและหลักธรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ประโยชน์และความสุขให้กับประเทศชาติและประชาชน และมีการแผ่กระจายของอำนาจทางธรรมนั้นไปยัง
องคาพยพท่ีเป็นเสาหลักท้ัง 3 เสาหลักของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ได้แก่ อำนาจบริหาร 
อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจตุลาการ  และด้วยเหตุปัจจัยท่ี องค์พระมหากษัตริย์ทรงมีสถานภาพเป็นประมุขของ
รัฐท่ีอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ทรงใช้อำนาจเป็นธรรมะ ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยยึดมั่นอยู่ในครรลองแห่ง
ธรรมะมาโดยตลอด ต้ังแต่การออกแบบสัญลักษณ์ให้มีสัญญะทางความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา คือ พระแม่
ธรณีบีบมวยผม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นให้การสถาปนารูปแบบการใช้อำนาจการเมืองเชิงพุทธเข้ามามีส่วนร่วมใน
กลไกการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ โดยพรรคมีรูปแบบการใช้อำนาจท่ีสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย 
กล่าวคือ มีการให้สมาชิกได้ทำการเลือกต้ังผู้ท่ีจะลงสมัครรับเลือกต้ัง (primary vote) เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วน
ร่วมในการเลือกผู้สมัครในการลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการ
เลือกตั้งกรรมการบริหารของพรรคและหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารสูงสุด โดยทิศทางและรูปแบบการ
ใช้อำนาจของพรรคสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มีการกำกับด้วยมติพรรคท่ีช่วยทำให้การใช้อำนาจมีความหมาย
มากขึ้น ท้ังการเบียดขับ คัดกรอง คัดสรรผู้สมัครต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของกระบวนการใช้อำนาจของ
พรรค ต้องถูกกำกับและตรวจสอบโดยสมาชิกพรรคเสมอโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ในสถานภาพผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนผ่านระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 พลวัตรอำนาจการเมืองเชิงพุทธในกลไกการเมืองการปกครองผ่านพรรคประชาธิปัตย์  เมื่อมีการ
สถาปนาอำนาจเชิงศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ท่ีทรงเป็นพุทธมามกะ ทำให้ทรงเป็น
ศูนย์กลางของอำนาจเชิงศีลธรรม มีสถานภาพท่ีศักด์ิสิทธิ์ สูงส่ง มิอาจมีผู้ใดล่วงละเมิดต่อพระบรมเดชานุภาพ
ของพระองค์ได้ ดังนั้นท้ังในทางสถานภาพด้านต่างๆและทางศีลธรรม พระมหากษัตริย์ คือผู้ใช้อำนาจทาง
ศีลธรรมเชิงพุทธ ท้ังพุทธธรรมคือทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจเชิงศีลธรรม นิติธรรม ได้รับความคุ้มครองและรับรอง
จากรัฐธรรมนูญ และวัฒนธรรม มีพระราชประเพณีในการสืบสันตติวงศ์ท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของรัฐไทย และท่ีทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยท้ังชาติ จึงกล่าวได้ว่าเป็นทิศทาง
อำนาจเชิงศีลธรรมจากด้านบน สู่ด้านล่างของยอดปิรามิดอำนาจอธิปไตย   
 อีกด้านหนึ่งของทิศทางปิรามิดอำนาจเชิงศีลธรรม คือ พรรคการเมืองท่ีต้องมีความเป็นสถาบันทาง
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การเมือง กล่าวคือ มีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ท้ังต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมต่อประชาชน ในการทำหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่ทุจริตคอรัปช่ัน โดยในกระบวนการนี้ พรรคประชาธิปัตย์ต้องใช้อำนาจเชิงศีลธรรมจากด้านล่างสู่ด้านบน คือ 
อำนาจอธิปไตยอันเป็นของปวงชนชาวไทยท่ีเป็นฐานรากของปิรามิด ท่ีใช้อำนาจในการมอบอำนาจให้กับฝ่าย
นิติบัญญัติ คือ รัฐสภา ด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภา ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทุกคน ซึ่งการมอบอำนาจผ่านการเลือกตั้ง คือ การมอบสิทธิอำนาจผ่านตัวแทนเพื่อทำหน้าท่ีใช้อำนาจ
เชิงศีลธรรม เพื่อจัดต้ังรัฐบาล คือ ฝ่ายบริหาร เพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะท่ีได้หาเสียงไว้กับประชาชน และ
การนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติผ่านกลไก คือ ระบบข้าราชการ ต่อ
ประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือเลือกว่าเป็นประชาชนท่ีเลือกตนมาเท่านั้น และอีกส่วนของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลก็อยู่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็จะทำหน้าท่ีเป็น ฝ่ายค้าน เพื่อ
ตรวจสอบถ่วงดุล ติดตามการทำงานของรัฐบาล และฝ่ายตุลาการ คือ ศาล ท่ีแม้มิได้เกิดจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนและต้องทำงานภายใต้พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ แต่ก็เป็นกลไกอำนาจเชิงศีลธรรมท่ีมี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรมและเกี่ยวข้องกับประชาชนท่ีสุดกลไกหนึ่ง ด้วยเหตุว่าต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมิอาจเลือกปฏิบัติ รักษาความยุติธรรมให้มีมาตรฐานเดียวและไม่แบ่งแยกประชาชน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ นิติธรรม รวมท้ังความเช่ือมั่นในกลไกการใช้อำนาจเชิงศีลธรรม   โดยถือว่าเป็น
การใช้อำนาจเชิงศีลธรรมของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อประชาชนโดยแท้จริง เนื่องจากนำมาสู่ความสุขสงบและ
สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้อยู่ดีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได้ดังนั้นการสร้างความตระหนักรู้ในศีลธรรม
ในการทำงานทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เป็นกลไกท่ีสำคัญของระบอบการเมืองไทย  
 นวัตกรรมการเมืองเชิงพุทธในกลไกการใช้อำนาจของพรรคประชาธิปัตย์นวัตกรรมการเมืองเชิงพุทธใน
มุมมองความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล รวมถึงการเมืองเชิงพุทธจะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการสถาปนา
อำนาจนำในประเทศไทยอำนาจทางศีลธรรมในการเมืองเชิงพุทธอยู่ท่ีสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ีทรงใช้พระราช
อำนาจนำนั้น ผ่านฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา และฝ่ายตุลาการ คือ ศาล  โดยควรมีเหตุ
ปัจจัยการส่งเสริมความรู้ ทางด้านพุทธธรรม นิติธรรมและวัฒนธรรม รวมท้ังในความคิดเห็นท่ีว่าโมเดลของ
นวัตกรรมการเมืองเชิงพุทธนั้นควรมีองค์ประกอบ คือ เรื่องของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา   กล่าวโดย
สรุป คือ การสถาปนาให้อำนาจเชิงศีลธรรมของการเมืองเชิงพุทธ มีบทบาทนำในสังคมไทยผ่านสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ท่ีทรงใช้พระราชอำนาจนำนั้น ผ่านฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา และ
ฝ่ายตุลาการ คือ ศาล ต้องใช้ ความรู้ความเข้าใจ เป็นอำนาจหลักผลักดันในเกิด ไตรสิกขา หรือหลักการศึกษา
ของหลักพุทธธรรม 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในระบบการเมืองไทย  ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการเช่ือมโยง
และบูรณาการ หลักศาสนา การศึกษาและการเมืองเข้าไว้ด้วยกัน โดยกลไกดังกล่าวเป็นกลไกท่ีพรรค
ประชาธิปัตย์ ได้ปฏิบัติผ่านวิถีการเมืองท่ีเกี่ยวโยงกับประชาชนโดยใช้กระบวนให้ความจริงทางสังคมโดย
สถาบันหลักของสังคม คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา ซึ่งรวมถึงสถาบันส่ือสารมวลชนและ
โซเชียลมีเดีย และความรู้ท่ีนั้นต้องเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับนิติธรรม คือ ตัวบทกฎหมายและวัฒนธรรม คือวิถีชีวิต 
ท่ีสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมด้วย  
 นวัตกรรมทางการเมืองเชิงพุทธกับกลไลการขับเคล่ือนพรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปัตย์มีคติ
ธรรมท่ีว่า “สัจจังเว อมตาวา” แปลว่า การกล่าวคำจริงเป็นอมตะ เป็นคติธรรมประจำพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบสำคัญของศีลข้อท่ี 4 ด้วยความเช่ือว่า เมื่อสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ซื่อสัตย์ในการพูด
คำจริงย่อมหน้าเช่ือถือ เพราะส่ิงท่ีพูดกับส่ิงท่ีทำต้องสัมพันธ์กัน มิฉะนั้นจะกลายเป็นคนโกหกได้ และเมื่อ
สามารถโกหกหลอกลวงได้ ย่อมสามารถกระทำความช่ัวอื่นๆ ได้ ดังนั้น การต้ังมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต จึง
เริ่มต้นจากการยึดมั่นในความจริง ปฏิบัติและพูดจาด้วยคำจริง “พูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น” ความข้อนี้ สัมพันธ์
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กับการมีวาจาสุภาษิตในมงคลสูตร ข้อท่ี 10 อีกด้วย    
 ดังนั้นจะเห็นว่า การนำนวัตกรรมการเมืองเชิงพุทธ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งมีความต้ังใจให้เป็นส่วน
หนึ่งของการทำกิจกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์แต่เริ่มเดิมทีไปต่อยอดในระดับท่ีเข้มข้นขึ้น คือ 
การรักษาศีล ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และเจริญสติปัญญา ให้เข้มข้นขึ้น และผลักดันในระดับนโยบายท้ัง
การศึกษา การส่ือสาร และการเมืองในทุก ๆ บริบทก็จะทำให้การเมืองไทยท่ีมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วม
รัฐบาลในขณะนี้ มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบทบาทของนักการเมืองได้เปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพสังคมท้ัง 
 ภายในและภายนอกประเทศ นักการเมืองมีความสามารถและมีความทันสมัยเป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นมี
การติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการศึกษาด้านการเมืองการปกครองมีหลักสูตรด้านรัฐศาสตร์ มีการ
ต่ืนตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  มีการวิพากษ์ประเด็นการศึกษาและการเมือง ทำให้มีแนวคิดเป็นเสรี
นิยมยุคใหม่ มีแนวคิดและบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้น จึงควรตระหนักถึงบทบาทการใช้หลักธรรมทาง
พุทธศาสนากับบทบาททางการเมืองว่าจะกำหนดขอบเขตอย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยมีพบว่า 
 (1) การอบรมส่ังสอนด้วยหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนา ควรมีความทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเข้าถึงประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกับนักการเมืองรุ่นใหม่ๆของพรรคประชาธิปัตย์
ให้มีความศรัทธาและมีลักษณะปฏิบัตินิยมเช่นเดียวกับรุ่นก่อน ท่ีเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติ อย่างเช่น ท่านชวน 
หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบันท่ีมีจรรยามารยาทและขนบธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบนักการเมืองท่ีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและมั่นคง พร้อมท้ังมีการน้อมนำหลัก
ธรรมะไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ  
 (2) ประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้กับชีวิตประจำวัน และการบริหารองค์กรจนถึงการ
บริหารประเทศ ควรมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสดของประเทศ ไม่ใช่เรื่องของการบัญญัติให้
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่ให้มีกลไกท่ีนำหลักธรรมะไปใช้ให้เกิดประโยชน์และกำกับในกระบวนการ
ทางการเมือง โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา ไตรลักษณ์ มงคลสูตร เป็นต้น เพราะเป็นหลักธรรมท่ีสามารถปฏิบัติได้
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มศาสนา ไม่จำกัดเฉพาะเป็นพุทธศาสนิกชนเท่านั้น โดยเฉพาะเรื่องของการทำสมาธินั้น
ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญท่ีทำให้การรักษาศีลและการเจริญสติปัญญา จนถึงจิตเกษมนั้นบรรลุได้ด้วยสมาธิ ท่ีมีท้ัง
สมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นไปท้ังในระดับโลกียะธรรมและโลกุตรธรรมด้วย 
 (3) ความเกี่ยวข้องกับการเมืองเชิงพุทธที่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการทุจริตคอรัปช่ันได้ 
นอกจากมุ่งเน้นท่ีการแก้ระดับปัจเจกบุคคล พฤติกรรมของบุคคลปกติแล้วยังมุ่งแก้ท่ีระดับองค์กรด้วย และ 
ลักษณะของปฏิสัมพันธ์กับหลักธรรมเป็นการทำให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง การใช้สิทธิเสรีภาพและการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการใช้ความรุนแรง 
 (4) ควรแสดงบทบาททางการเมืองให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นนักการเมืองเชิงพุทธ ควรเป็นผู้นำ
ทางการเมืองท่ีเสียสละและแสดงบทบาทสนับสนุนแนวคิดการเมืองท่ีมีจริยธรรมเป็นการประนีประนอม และ
ส่งเสริมความสามัคคีเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นแบบอย่างของนักการเมืองในทุกพรรคได้ตระหนักคุณค่าของการ
น้อมนำหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติอนึ่งการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรทุกฉบับเน้นชัดเจนถึงการปกครองประเทศไทย คื อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขความโดดเด่นของการเมืองเชิงพุทธยังคงอยู่ในระบอบ
การเมืองการปกครองปัจจุบัน มีปัจจัยสำคัญจากวัฒนธรรมการปกครองของไทย ความมีพระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริย์ไทย ท่ีคนไทยส่วนใหญ่เช่ือว่าเป็นผู้มีบุญบารมีเหนือคนท่ัวไปท้ังปวง เช่นเดียวกับราชาปราชญ์ 
(Philosopher King)ตามแนวคิดทางการเมืองของเพลโต้ (Plato) เป็นธรรมราชา  ดังนั้นไม่ว่าการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองจะเป็นอย่างไร พรรคการเมืองใดเป็นรัฐบาล มีการยึดอำนาจเป็นเผด็จการ หรือเกิดวิกฤตทาง
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การเมืองในกรณีใด ๆ พระมหากษัตริย์ หรือพระราชาจะเข้ามามีส่วนได้รับการกล่าวถึงหรืออ้างอิงเสมออย่างไร
ก็ตาม การเมืองการปกครองไม่ว่าเป็นรูปแบบใด หรืออำนาจอธิปไตยจะอยู่กับผู้ใด ควรใช้หลักทศพิธราชธรรม 
สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวัตรมาประยุกต์ จะทำให้ประสบความสำเร็จเป็นผลดีต่อสังคม 
 ธรรมทัศนะของการใช้อำนาจวาทกรรมของการเมื องเชิงพุทธ ผ่านหลักทศพิ ธราชธรรม  
พระพุทธศาสนามีธรรมะสามหมวดใหญ่ท่ีสร้าง “ธรรมทัศนะ”ในลักษณะดังกล่าวแล้ว พระพุทธศาสนายังมีอีก
หนึ่งความเช่ือ คือ ความเช่ือในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในอำนาจของพระศรีรัตนตรัย อันได้แก่พระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์ ซึ่งในคัมภีร์โบราณในพระพุทธศาสนามักเรียกกันว่า พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ รัตนะท้ัง
สามโดยรวมถือเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึกและเป็นแหล่งของอำนาจความศักด์ิสิทธิ์อย่างหนึ่ง ซึ่งชาวพุทธสวดมนต์ภาวนา
และขอให้ตนเองได้ถึงความปรารถนา ต่อพระรัตนตรัย ในทำนองเดียวกันกับ ศาสนิกในศาสนาอื่นสวดมนต์
ภาวนาถึงพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาของตนเช่นกัน 
 อำนาจของพระรัตนตรัยจึงเป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ในฐานะท่ีเป็นศาสนาเท่าเทียมกับ
ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลกเช่นกัน หากพระพุทธศาสนามีเพียงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เพียงอย่าง
เดียวไม่มีอำนาจของความศักดิ์สิทธิ์ใดเกี่ยวข้องด้วย พระพุทธศาสนาก็อาจถูกมองได้ว่าเป็นแต่เพียงปรัชญาของ
ชาวอินเดียสายหนึ่งเท่านั้นความเช่ือในอำนาจของพระศรีรัตนตรัยนี้อาจแยกออกได้เป็น ๓ ประการคือพุทธานุ
ภาพหนึ่ง ธรรมานุภาพหนึ่งและสังฆานุภาพอีกประการหนึ่ง แต่กระนั้นอานุภาพท้ัง ๓ นั้นสามารถรวมกันและ
เป็นสรณะให้แก่ชาวพุทธในยามท่ีตนเองรู้สึกว่าไร้ท่ีพึ่งท่ีระลึกได้ อำนาจท้ัง ๓ นี้ยังเป็นต้นแหล่งของพิธีกรรม
ต่าง ๆในพระพุทธศาสนาท้ังหมด เป็นต้นว่า การเจริญพระพุทธมนต์ การประกอบพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล 
น้ำมนต์ พิธีสะเดาะเคราะห์เป็นต้น ตัวอย่างท่ีพบเห็นกันอย่างชัดเจนคือการประกาศตนเป็นพุทธมามกก็มีสาระ
แก่นสารคือการขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะท่ีสำคัญ เป็นท่ีน่าสังเกตอีกประการหนึ่งว่าในพระพุทธศาสนานั้น 
พระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิเสธอำนาจศักด์ิสิทธิ์ของเทวดาหรืออำนาจท่ีอยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติท้ังหลายเลย แต่
ทรงยืนยันว่าอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นอำนาจสูงสุด ดังนั้นการยอมรับอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยเป็น
อำนาจสูงสุดนั้นจึงเป็นเอกลักษณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งของชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ สำหรับการรักษาโรคร้าย
ต่าง ๆ การยอมรับอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพระศรีรัตนตรัยจึงเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจของผู้ป่วยท่ีเป็นชาวพุทธ
ได้อย่างมาก และไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้เหตุผลแต่เป็นความเช่ือท่ีถูกต้องเหมาะสมตามครรลอง
จารีตประเพณีในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีเป็นหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิตการท่ีได้มีอำนาจ
ความศักดิ์สิทธิ์ทีต่นเองยอมรับเป็นที่พึ่งได้นั้นเป็นส่ิงท่ีสำคัญอย่างยิ่ง 
  อีกประการหนึ่งการใช้พระราชอำนาจในทางใดทางหนึ่งย่อมต้องคำนึงถึงหลักการท่ีถูกต้องและมีท้ัง
หลักกฎหมาย คือ รัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย และทศพิธราชธรรม คือ หลักธรรมของ
พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ข้อท่ี 1 ทาน การให้ ท้ังวัตถุส่ิงของ ให้อภัย ให้หลักธรรมะผ่านแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 
ข้อท่ี 2 ศีล ความประพฤติอันบริสุทธิ์ ข้อท่ี 3 บริจาคะ ความเสียสละความสุขสบายส่วนพระองค์ ข้อท่ี 4 
อาชวะ ความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ข้อท่ี 5 มัทวะ ความอ่อนโยน เรียบร้อย ข้อท่ี 6 ตบะ ความเพียรเพื่อชนะ
กิเลส ชนะความลำบาก ข้อท่ี 7 อักโกธะ ความไม่โกรธ มีปกติสงบระงับ ข้อท่ี 8 อวิงสา ความไม่เบียดเบียน 
ข้อท่ี 9 ขันติ ความอดทนอดกล้ัน และข้อท่ี 10 อวิโรธนะ ความไม่คลาดจากธรรม หมายถึงไม่กระทำส่ิงท่ีผิด 
ไม่ถูกต้องด้วยประการท้ังปวงโดยเฉพาะการใช้อำนาจต่างๆ ต้องคำนึงถึงหลักการของพุทธธรรม นิติธรรมและ
วัฒนธรรมซึ่งก็คือ แนวทางการเมืองการปกครองโดยใช้หลักพุทธธรรม และต้องทรงคำนึงถึงราชประเพณี หรือ
จารีต คือ วัฒนธรรมนั่นเอง  
 การวิเคราะห์พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์พระราชสถานะและพระราชอำนาจท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับยืนยันความเป็นประมุขสูงสุดของพระมหากษัตริย์ โดยบัญญัติว่า 
องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือ
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ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ หมายความว่า ผู้ใดจะหมิ่นพระบรม เดชานุภาพพระมหากษัตริย์
ไม่ ได้ ผู้ละเมิดต่อพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นการกระทำความผิดอย่างร้ายแรง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย  
 2.3  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เป็นการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของ
องค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะ
ท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็น คุณลักษณะภายในท่ีอาจจะทำลายผลการดำเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะ
เป็นสถานการณ์ท่ีให้เกิดการเอื้อต่อบรรลุเป้าหมาย ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็น
สถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร    
  2.3.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก โดยใช้ตัวแบบ C-PEST 
           นำปัจจัย ๕ ด้านท่ีส่งผลต่อการบริหารจตัดการหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  มา
วิเคราะห์ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
   1. ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (Customer Behaviors : C)  วิเคราะห์ในเรื่อง
ผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ สภาพของ
คู่แข่งและการแข่งขัน ฯลฯ 
   2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors  : P) วิเคราะห์
รัฐธรรมนูญ  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หน่วยงาน ฯลฯ  
   3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) วิเคราะห์สภาพและ แนวโน้มเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ภาวะทางการเงิน การวางงาน อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย
และการลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ  
   4 . ด้ าน สังคมและวัฒ นธรรม  (Social – Cultural Factors : S)  วิ เคราะห์  
โครงสร้างประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  แนวคิดอนุรักษ์ 
คุณภาพชีวิต การอนามัย สภาพและกระแสสังคมและชุมชนท่ีล้อมมรอบหน่วยงาน ความต้องการของ
ประชาชน  ปัญหาของสังคม เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ฯลฯ 
   5. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) วิเคราะห์ในเรื่อง ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
2.3.2 การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร (7S framework) 

เป็นการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มท่ีเป็นจุดเข็ง  (Strengths :S) และ จุดอ่อน  (Weaknesses :W) ท่ี
หน่วยงานสามารถควบคุม/บริหารจัดการไดและมีอิทธิพลโดยตรงท่ีแสดงถึงศักยภาพของหน่วยงาน 
ท่ีส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมตามแนวคิดของ McKinsey 7 S   
ปัจจัย  ๗ ด้าน มาวิเคราะห์ ดังนี้ 

  ๑) ด้านโครงสร้าง (Structure: S1) วิเคราะห์ โครงสร้าง หน่วยงานท่ีได้ต้ังขึ้นตามกฎหมาย 
การแบ่งหนวยงาน การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา มีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน ผูปฏิบัติงานสามารถ ตัดสินใจในการบริหารจัดการได้ถูกตองและรวดเร็ว ส่งผลดีต่อการผลักดันให
การดําเนินงาน บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ถ้าหน่วยงานมีหรือเป็นก็จะเป็นจุดแข็งทําให้การ ดําเนินงาน 
ไม่บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ก็จะเปน จุดอ่อน เป็นต้น  
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  ๒) ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy: S2) วิเคราะห์ ทิศทางและขอบเขตท่ีหนวยงาน 
จะดําเนินการท่ีผานมากลยุทธ์ของหนวยงานมีความสัมพันธ์ กับโครงสร้างของหน่วยงานหรือไม่ เนื่องจาก 
การจัดโครงสร้างของหนวยงานจะเป็นเครื่องมือให้การบริหารจัดการตามกลยุทธ์ของหนวยงานนั้นๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์และ วิสัยทัศน์ท่ีกําหนด   

  ๓) ด้านระบบการดําเนินงานหน่วยงาน (Systems : S3) วิเคราะหในเรื่อง ระบบหรือขั้นตอน
การดําเนินงานภายในหนวยงานท้ังท่ีเป็นทางการและ ไม่เปนทางการท่ีช่วยใหหน่วยงานสามารถดําเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการ หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์  ตอบสนองกลยุทธ์ของหนวยงาน 
เช่น ระบบงาน มาตรฐานการศึกษา ระบบการวางแผน ระบบการนิเทศติดตามและรายงานผลระบบด้าน 
งบประมาณและระบบบัญชี /การเงิน การพัสดุ  ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระบบในการ
ฝึกอบรม ระบบในการติดต่อส่ือสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบ ติดตามประเมินผล เป็นตน โดยระบบ
หรือขั้นตอนการทํางานเหล่านี้จะบงบอกถึงวิธีการ ทํางานต่างๆ ของหน่วยงาน 

  ๔) ด้านแบบแผนการบริหารจัดการ (Style: S4) เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของ รูปแบบ ระบบ
การบริหารจัดการของผู้บริหารหน่วยงาน รวมถึง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำและคุณธรรมของผู้บริหารเนื่องจากการ
กระทําหรือพฤติกรรมของ ผู้บริหารจะเป็นแบบอย่างและมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
หน่วยงาน รวมถึงความรู้สึกนึกคิดของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานมากกว่าคําพูดของผู้บริหาร หากผู้บริหารมี
ภาวะผู้นําท่ีดีจะสามารถนําพาหน่วยงานไปสู่ความสําเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม  

  ๕) ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (Staff: S5) วิเคราะห์ บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน ท้ังใน
เรื่องจํานวนบุคลากรเพียงพอ เหมาะสมกับเกณฑ์ รวมถึงตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของหนวยงานในอนาคต 
การปฏิบัติต่อบุคลากรภายใน หน่วยงาน เช่น การพัฒนาทีมงาน การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ
ด้านบุคลากรท้ังหมด หรือการท่ีผู้บริหารเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร   

  ๖) ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถบุคลากร (Skills: S6) วิเคราะห์ ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร การให้บริการผู้รับบริการ ความสามารถ ในด้านการวิจัยและพัฒนา 
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร ท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งจะทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบและ บริหารจัดการให้สําเร็จ มีภาวะผูนํา
สามารถทํางานเป็นทีมได้อยางมีประสิทธิภาพ 

  ๗) ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values: S7) วิเคราะห์ในเรื่อง
แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวังของ หนวยงานพึงปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการทํางาน ทําให้เกิด
ปทัสถาน (Norm) ของหนวยงานร่วมกัน เช่น “บริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้” “  
ธรรมาภิบาลคืออุดมการณ์ของเรา” ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหาร เป็นต้น 
2.4 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 
 1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการนำศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคม 
ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม  
 2. การให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาล ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เป็นโอกาสขององค์กรในการขับเคล่ือนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริต  
 3. ประเทศไทยมีการกำหนดเรื่องการดำเนินการของภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 
หลักคุณธรรม จริยธรรม ไว้ในกฎหมายหลายฉบับ รวมท้ังปัจจุบันได้มีร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของประเทศโดยตรง 
 4. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการรวมตัว  
(Convergence) ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ทำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมได้มากยิ่งขึ้น 
 5. กระแสการพัฒนาในระดับสากลท่ีสนใจการนำมิติด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ ในการ
พัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและส่ือมวลชน ให้ความสนใจ
และความสำคัญต่อการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น 
อุปสรรค (Treat) 
 1. ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ยังเป็นปัญหาท่ีวิกฤติ 
 2. ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ทำให้คนไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของ 
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 3. การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโลก รวมท้ังในภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อ  การ
ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 4. การกำหนดเงื่อนไข/กฎกติกาการดำเนินงานในระดับนานาชาติบางส่วนส่งผลกระทบต่อ ด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในและต่างประเทศ เช่น การขึ้นทะเบียนมรดกโลก การจัดทำเขตการค้า เสรี 
ฯลฯ 
 5. อิทธิพลของค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติท่ีไหลบ่ามาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสารและอื่นๆ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมของไทย 
สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 
 1. นโยบายผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
 2. หน่วยงานให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกในการ 
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3. คนไทยมีอัธยาศัยไมตรี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเอื้ออาทรในการต้อนรับขับสู้และบริการ เป็นท่ี
ประทับใจของชาวต่างประเทศ  
 4. มีแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีท่องเท่ียวทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจำนวนมาก 
 5. มีสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาการท่ีทำงาน รวมท้ังดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม
จำนวนมาก 
 6. มีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูง มีมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรมจำนวนมาก มีศิลปะและวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลาย 
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 7. มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายท่ีทำงาน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปิน และผู้สนใจทำงาน ด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจำนวนมาก 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. บุคลากรยังขาดความตระหนักถึงภัยของการขาดคุณธรรมจริยธรรมท่ีใช้ในการทำงานอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม  
 2. กระบวนการในการปลูกฝังจิตสำนึกและต่อต้านการกระทำผิดจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมยังขาด 
ความเข้มงวด 
 3. ความร่วมมือและการบูรณาการการดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกยังไม่มี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควรจะเป็น  
 4. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมบางส่วน ยังไม่ทันสมัย
และเอื้อต่อการดำเนินงาน รวมท้ังการบังคับใช้กฎหมายในบางส่วนยังไม่มีประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผล
เท่าท่ีควรจะเป็น  
 5. ขาดการสนับสนุนงบประมาณและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  
 6. ระบบการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ยังจำเป็นต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเท่าท่ีควรจะเป็น 
 7. โครงสร้างและบทบาทภารกิจของหน่วยงานด้านวัฒนธรรมบางส่วนยังไม่เอื้อต่อการ ดำเนินงานใน
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
 
2.5 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
       2.5.1 การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การ
ถ่วงน้ำหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง  จำนวนท้ังส้ิน 7 คน โดยให้พิจารณา ตามหลักการและความสำคัญว่า
ปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็ง ให้กำหนดน้ำหนัก คะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นจุดแข็ง โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกัน 
เป็น 1 น้ำหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสำคัญ ได้ผลดังตารางนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
𝑿 ̅ 

C : Customer Behaviors 0.20 0.20 0.15 0.25 0.15 0.25 0.20 0.20 
P : การเมือง 0.15 0.20 0.25 0.20 0.20 0.25 0.20 0.21 
E : เศรษฐกิจ 0.20 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.19 
S : สังคมและวัฒนธรรม 0.25 0.20 0.25 0.20 0.20 0.15 0.15 0.20 
T : เทคโนโลยี 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.15 0.20 0.20 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

 

 

รายการปัจจัย 

สิ่งแวดล้อมภายนอก 

คนที่ 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
𝑿 ̅ 

S1: โครงสร้างองค์กร (Stucture) 0.15 0.15 0.15 0.10 0.15 0.15 0.15 0.14 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategy) 

0.10 0.15 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.13 

S3: ระบบในการดำเนินงานของ
องค์กร (Systems) 

0.15 0.15 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 

S4: แบบแผนหรือพฤติกรรมใน
การ บริหารของผู้บริหาร
ระดับสูง (Style) 

0.10 0.10 0.15 0.20 0.10 0.15 0.15 0.14 

S5: บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
S6: ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร (Staffs) 

0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.15 

S7: ค่านิยมร่วมกัน (Shared 
Value) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
2.6 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก มีการกำหนดน้ำหนักในแต่ละด้านของ C-PEST ตาม
ความสำคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อองค์กรมาก มากจะกำหนด น้ำหนัก
คะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อองค์กรมาก เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และจัดลำดับ
ความสำคัญของการพัฒนา 

ตารางที่ 3 แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  

 
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 
น้ำหนัก 

สรุปผล 
(โอกาส – 
ภัยคุกคาม) โอกาส ภัยคุกคาม โอกาส ภัยคุกคาม 

C : Customer Behaviors 0.20 3.80 4.11 0.76 0.82 -0.06 
P : การเมือง 0.21 4.20 3.78 0.88 0.79 0.09 
E : เศรษฐกิจ 0.19 4.05 4.20 0.77 0.80 -0.03 
S : สังคมและวัฒนธรรม 0.20 3.98 4.18 0.80 0.84 -0.04 
T : เทคโนโลยี 0.20 3.88 3.75 0.78 0.75 0.03 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 3.99 4.00  
สรุปปัจจัยภายนอก -0.01  

คนที่ 
รายการปัจจัย 

สิ่งแวดล้อมภายใน 
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 การกำหนดน้ำหนักในแต่ละด้านของ 7S ตามความสำคัญ โดยมีหลักการว่า ปัจจัยด้านใดท่ีเป็นจุดแข็ง
หรือปัญหาต่อองค์กรมาก จะกำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อย
เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา 

ตารางที่ 4 แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 
น้ำหนัก 

สรุปผล 
(จุดแข็ง -
จุดอ่อน) จุดแข็ง  จุดอ่อน จุดแข็ง  จุดอ่อน 

S1: โครงสร้างองค์กร (Stucture) 0.14 3.70 3.60 0.52 0.50 0.01 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.13 4.10 4.15 0.53 0.54 -0.01 
S3: ระบบในการดำเนินงานของ
องค์กร 0.14 4.03 4.25 0.56 0.60 -0.03 

S4: แบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหารของผู้บริหารระดับสูง (Style 0.14 3.48 4.30 0.49 0.60 -0.11 

S5: บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.15 3.88 4.12 0.58 0.62 -0.04 
S6: ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
(Skill) 0.15 4.15 3.50 0.62 0.53 0.10 

S7: ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) 0.15 4.25 3.20 0.64 0.48 0.16 
เฉลี่ยปัจจัยภายใน 3.94 3.87  
สรุปปัจจัยภายใน 0.07  

 
2.7 การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร   
 จากคะแนนข้างต้นจะนำไปสู่การจัดทำกราฟแสดงสถานภาพขององค์กร ซึ่งการประเมินสถานภาพของ
องค์กรเป็นลักษณะใด ซึ่งการแสดงสถานภาพของหน่วยงานจะบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
     1. Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในท่ีแข็ง เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น 
Stars ให้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด  
     2. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่
มีปัจจัยภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์การอ่อน หากแก้ปัญหาจุดอ่อนของ
องค์กรได้ จะนำไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร (Turnaround) 
     3. Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วนใหญ่
ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กรนำไปสู่
สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 
     4. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีท้ังภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลวค่อนข้างสูง จึง
เป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากดำเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมข้ึนเรื่อยๆ ถึงอาจขั้นแก้ไข
ไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้กำหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 
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 จากกราฟ จะเห็นว่าจุดท่ีคะแนนสูงสุดเป็น อุปสรรค (Treat) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรใน
ภาพรวม ส่วนใหญ่ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หาก
รอให้ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนา
องค์กรนำไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 
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บทที่ 3 

แผนขององค์กร 
3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END)  
 วิสัยทัศน์  
 พรรคประชาธิปัตย์ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริต 
 พันธกิจ 
 มุ่งกระจายอำนาจลดความเหล่ือมล้ำ 
 เป้าประสงคพ์รรค 
 มุ่งมั่นพัฒนาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์ด้วยอุดมการณ์และความทันสมัย 

 วัตถุประสงค์หลัก (Objective)  
 ๑. เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม  
 ๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ  
 ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
 เป้าประสงค ์: 1. เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แกสังคมทุกภาคส่วน 
         2. เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยั่งยืน 
        3. เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว 
   กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 
   กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมือง การปกครอง  
   กลยุทธ์ที่ 5 วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานรากในการเสริมสร้างคุณธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็น
เอกภาพ 
 เป้าประสงค ์: 1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 
         2. เพื่อขับเคล่ือนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ 
         3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แกสังคมไทยด้วยคุณธรรม 
 กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท าหน้าท่ีในการส่งเสริมคุณธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
 เป้าประสงค ์: 1. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น 
         2. เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุน 
สังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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        3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่างในการขับเคล่ือน
งานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 กลยุทธ์ : กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคล่ือนคุณธรรมในทุกภาคส่วน 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายขับเคล่ือนคุณธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านคุณธรรม 

3.2 กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์)   
 เมื่อพิจารณาผลท่ีได้จากการทำ SWOT Analysis โดยเรียงลำดับความสำคัญของ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค 5 อันดับแรก แล้วนำมา TOWS Matrix มาใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไป
ได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 5 อันดับแรก 
S7 มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายท่ีทำงาน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปิน และผู้สนใจทำงาน ด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจำนวนมาก 
S6 มีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูง มีมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรมจำนวนมาก มีศิลปะและวัฒ นธรรมท่ี
หลากหลาย 
S2 หน่วยงานให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกในการ  ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
S3 คนไทยมีอัธยาศัยไมตรี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเอื้ออาทรในการต้อนรับขับสู้และบริการ เป็นท่ีประทับใจ
ของชาวต่างประเทศ 
S5 มีสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาการท่ีทำงาน รวมท้ังดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรมจำนวน
มาก 
จุดอ่อน (Weaknesses) 5 อันดับแรก  
W4 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมบางส่วน ยังไม่ทันสมัยและเอื้อต่อ
การดำเนินงาน รวมท้ังการบังคับใช้กฎหมายในบางส่วนยังไม่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเท่าท่ีควรจะเป็น 
W3 ความร่วมมือและการบูรณาการการดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกยังไม่มี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเท่าท่ีควรจะเป็น 
W2 กระบวนการในการปลูกฝังจิตสำนึกและต่อต้านการกระทำผิดจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมยังขาด  ความ
เข้มงวด 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http://www.marketingteacher.com/tows-analysis/&psig=AOvVaw0BryLhXna0BYj0WDZUqIa4&ust=1590442464980000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjxnIm6zekCFQAAAAAdAAAAABAD


๒๒ 
 

W5 ขาดการสนับสนุนงบประมาณและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
W1 บุคลากรยังขาดความตระหนักถึงภัยของการขาดคุณธรรมจริยธรรมท่ีใช้ในการทำงานอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรม 
โอกาส (Opportunities) 5 อันดับแรก 
O2 การให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาล ตามหลัก ธรรมาภิ
บาล เป็นโอกาสขององค์กรในการขับเคล่ือนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริต 
O3 ประเทศไทยมีการกำหนดเรื่องการดำเนินการของภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส หลัก
คุณธรรม จริยธรรม ไว้ในกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งปัจจุบันได้มีร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของประเทศโดยตรง 
O4 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการรวมตัว 
(Convergence) ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ทำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมได้มากยิ่งขึ้น 
O5 กระแสการพัฒนาในระดับสากลท่ีสนใจการนำมิติด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ ในการพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและส่ือมวลชน ให้ความสนใจและ
ความสำคัญต่อการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น 
O1 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการนำศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคม ให้เกิด
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม 
อุปสรรค (Treat) 5 อนัดับแรก 
T3 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโลก รวมท้ังในภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังทางตรงและทางอ้อม 
T4 การกำหนดเงื่อนไข/กฎกติกาการดำเนินงานในระดับนานาชาติบางส่วนส่งผลกระทบต่อ ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้ังในและต่างประเทศ เช่น การขึ้นทะเบียนมรดกโลก การจัดทำเขตการค้า เสรี ฯลฯ 
T1 ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ยังเป็นปัญหาท่ีวิกฤติ 
T2 ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ทำให้คนไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของ การทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
T5 อิทธิพลของค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติท่ีไหลบ่ามาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสารและอื่นๆ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมของไทย
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จุดแข็ง (Strengths)  
S7 มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่ทำงาน รวมถึงปราชญ์
ชาวบ้าน ศิลปิน และผู้สนใจทำงาน ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจำนวนมาก 
S6 มีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูง มีมรดกและทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมจำนวนมาก มีศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
S2 หน่วยงานให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อ
กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกในการ ประพฤติปฏิบัติตนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
S3 คนไทยมีอัธยาศัยไมตรี มีน้ำใจ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่และเอ้ือ
อาทรในการต้อนรับขับสู้และบริการ เป็นที่ประทับใจของชาว
ต่างประเทศ 
S5 มีสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาการที่ทำงาน รวมทั้ง
ดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรมจำนวนมาก 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W4 กฎระเบียบที่ เก่ียวข้องกับการดำเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมบางส่วน ยังไม่ทันสมัยและเอ้ือต่อการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายในบางส่วนยังไม่มี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น 
W3 ความร่วมมือและการบูรณาการการดำเนินงานวัฒนธรรม
ร่วมกับหน่ วยงานภายนอกยั งไม่มี  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น 
W2 กระบวนการในการปลูกฝังจิตสำนึกและต่อต้านการ
กระทำผิดจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมยังขาด ความเข้มงวด 
W5 ขาดการสนับสนุนงบประมาณและมาตรการส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างเพียงพอและต่อเน่ือง 
W1 บุคลากรยังขาดความตระหนักถึงภัยของการขาดคุณธรรม
จริยธรรมที่ใช้ในการทำงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
 

โอกาส (Opportunities)  
O2 การให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ
รัฐบาล ตามหลัก ธรรมาภิบาล เป็นโอกาสขององค์กรในการขับเคลื่อนมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริต 
O3 ประเทศไทยมีการกำหนดเรื่องการดำเนินการของภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส หลักคุณธรรม จริยธรรม ไว้ในกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งปัจจุบันได้มีร่าง
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประเทศโดยตรง 
O4 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
การรวมตัว (Convergence) ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ทำให้สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้มากยิ่งขึ้น 
O5 กระแสการพัฒนาในระดับสากลที่สนใจการนำมิติด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มาใช้ ในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและสื่อมวลชน ให้ความสนใจและความสำคัญต่อการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น 
O1 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการนำศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยมา
สร้างสรรค์สังคม ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม 
 

ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของสถานการณ์ภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร  SWOT Analysis 

อุปสรรค (Treat) 
T3 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโลก รวมทั้งในภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
T4 การกำหนดเง่ือนไข/กฎกติกาการดำเนินงานในระดับนานาชาติบางส่วนส่งผลกระทบต่อ 
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เช่น การขึ้นทะเบียนมรดกโลก การ
จัดทำเขตการค้า เสรี ฯลฯ 
T1 ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ยังเป็นปัญหาที่
วิกฤติ 
T2 ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ทำให้คนไม่ตระหนักถึงความร้ายแรง
ของ การทุจริตคอร์รัปชั่น 
T5 อิทธิพลของค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่ไหลบ่ามาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้า ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอ่ืนๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรม
ของไทย 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
คือการสามารถใช้วัฒนธรรมในเร่ืองของการเมืองเชิงพุทธเพื่อสนับสนุนให้การมีคนที่มี
ศรัทธาในศีลธรรมและยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ชื่อสัตย์สุจริตเข้ามาทำงานการเมือง
เพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการทำให้การเมืองเข้มแข็งในระยะยาวเน่ืองจากการเมืองที่มี
ศีลธรรมกำกับและขับเคลื่อน 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
การส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือการเที่ความและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมในทางการเมืองต้อง
เท่าทันและเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยเฉพาะความท้าทายด้านศีลธรรมที่
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมคือการใช้ทรัพยากรต่างๆที่หมดไปอย่างรวดเร็วเน่ืองจากความ
ต้องการที่ไม่ จำกัด ของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีภูมิคุ้มกันทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 

การที่ต้องทำความเข้าใจในกฎกติกาและหากลไกขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบที่มีความเที่ยงตรงและฉับไวในการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่อาจจะ
สร้างความเสียหายเน่ืองจากว่ามีกลไกการตรวจสอบที่ล่าข้าขั้นตอนมากเกินไป
รวมทั้งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากโดยเฉพาะในระบบการเมืองที่ต้องอิงกับระบบอุปถัมภ์
มากทำให้การตีความว่าเร่ืองใดเป็นความผิดอาจบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงจึงต้อง
มีเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นบรรทัดฐานที่ครอบคลุมและทันท่วงที 

 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
การสร้างกระบวนการต้ังแต่การคัดกรองบุคลากรที่สนใจที่จะทำงานการเมืองว่า

ต้องมีความรู้ความสามารถและมีศีลธรรมในระดับที่เป็นเชิงประจักษ์กระบวนการ

ในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจลงคะแนนให้กับผู้ที่จะมาเป็น

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและกลไกในการเบียดขับผู้ที่มีพฤติการทุจริต

คอรัปชั่น 



๒๓ 
 

๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (MEANS)  
 จากการวิเคราะห์สามารถวางมาตรการและแผนงาน โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมมี ๘ กลยุทธ์ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว 
 กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 
 กลยทุธ์ที่ ๔ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง 
 กลยุทธ์ที่ ๖ วางระบบรากฐานการการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๗ วางระบบรากฐานการการใช้ส่ือมวลชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพมี ๓ 
กลยุทธ์ดังนี้ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน / องค์กรในสังคม 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าท่ีในการส่งเสริมคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมมี ๕ กลยุทธ์ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคล่ือนคุณธรรมในทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายขับเคล่ือนคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกมี 
๓ กลยุทธ์ดังนี้ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร
แบ่งปันและมีจิตสาธารณะเพื่อโลกและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนด้วย
คุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณธรรมและความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในการ
ตระหนักและรักษาความสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 



๒๔ 
 

บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ 
  การสถาปนาและการก่อรูปนวัตกรรมทางการเมืองเชิงพุทธ ท่ีถือเป็นการสร้างสังคมพุทธ 
การเมืองเชิงพุทธ ภายใต้บริบทของสังคมไทยนั้นมีความสอดคล้องกันท้ังหลักการและกระบวนการผลิตสร้าง 
คล่ีคลาย การสถาปนาและการใช้อำนาจ ความรู้ วาทกรรมในการดำเนินการบริหารจัดการทางการเมืองการ
ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจสร้างกระบวนการนวัตกรรมท่ีเรียกว่า การเมืองเชิงพุทธแบบไตรสิกขา ท่ีสอดคล้อง
กับอำนาจเชิงศีลธรรมของวาทกรรมการเมืองเชิงพุทธกับแนวคิดอำนาจทางการเมืองเชิงพุทธ  (Budhist 
Political power)  การเมืองเชิงพุทธ เป็นการศึกษารัฐศาสตร์ท่ีมีปรากฏอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนา แต่
โดยท่ีศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีมีคำสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับศีลธรรมและจริยธรรม ไม่ใช่ศาสตร์แห่งการเมืองการ
ปกครองโดยตรง จึงไม่มีหลักทฤษฎีทางการเมืองโดยเฉพาะ แต่เป็นท้ังผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองจะต้อง
ประพฤติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอยู่ร่วมกันท้ังในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร สังคม ประเทศชาติ 
นานาชาติ และมนุษยชาติท้ังมวล การศึกษา การเมืองเชิงพุทธ จึงศึกษาโดยกำหนดกรอบแนวคิด โดยอาศัย
หลักคำสอนท่ีมีปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาท่ีสอดคล้องกับหลักการทางการเมืองการปกครองผ่านกลไก
อำนาจของพรรคประชาธิปัตย์  
  การศึกษาเรื่อง “นวัตกรรมทางการเมืองเชิงพุทธ:ศึกษาแนวคิดทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์”  หากนำไปสร้างและประยุกต์ใช้ย่อมช่วยทำให้ประชาธิปไตยในไทยมีความเข้มแข็งใน กล่าวคือ  
  1. การส่งเสริมให้นักการเมืองมีศีลธรรมมีความสำคัญคู่ไปกับหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชน ในการเข้ามาทำงานทางการเมืองของ นักการเมืองไทย ข้าราชการไทย ควรมีการสนับสนุนให้มีกลไก
หรือกระบวนการ หลักสูตรการศึกษา หรือการตรวจสอบทางสังคม เพื่อสนับสนุนให้นักการเมือง ข้าราชการ ให้
ความสำคัญกับเรื่องการรักษาศีล และปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขา  โดยเฉพาะในมิติทางการเมืองอย่าง
จริงจัง เพราะแท้จริงแล้วเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นและไม่ได้เป็นข้อจำกัดเฉพาะชาวพุทธเท่านั้น แต่เป็นเรื่อง
สำคัญท่ีประชาชนสามารถแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม การเคารพในพลังของประชาชนไม่ว่าจะเป็นศาสนิกชน
ในศาสนาไหน เพราะในข้อเท็จจริงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย กว่าร้อยละ 94.6 นับถือศาสนาพุทธ 
เมื่อระบอบประชาธิปไตยท่ีให้ปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่แต่ก็เคารพเสียงส่วนน้อย ก็ควรนำข้อเท็จจริงนี้ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องสำคัญจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการขาดศีลธรรม ท่ีเป็นรากเหง้าของ
ปัญหาท้ังปวง รวมถึงการมีกลไกการลงโทษทางสังคม สำหรับความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองท่ีควรมีมาตรฐานทางศีลธรรมท่ีสูงกว่าบุคคลท่ัวไป และจำเป็นต้องให้เกิดการติดตามตรวจสอบ
อย่างเข้มข้น จากภาคประชาสังคม ท่ีต้องเข้าใจและทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนทางศีลธรรมให้กับสังคมได้  
  อำนาจในทางการเมืองกับอำนาจของวาทกรรมเชิงพุทธในลักษณะของธรรมาธิปไตยนี้เป็น
ภาคปฏิบัติการท่ีแสดงออกในรูปความรู้ท่ีกระทำต่อตัวพุทธศาสนิกชนในฐานะองค์ประธาน คือ เพื่อการปกป้อง
หรือสนับสนุน ผลักดันให้หลักศีลธรรม เข้าไปมีบทบาทนำในทางการเมือง ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดวิกฤติทาง
การเมือง ประชาชนมักจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบนักการเมืองด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ทางสังคม รวมท้ังหลักศีลธรรมอันดีในการปกครองบ้านเมืองด้วย ดังนั้น ควรสนับสนุนให้อำนาจอธิปไตยเป็น
เรื่องเดียวกันระหว่างอำนาจทางการเมืองกับอำนาจทางศีลธรรม คือ มุ่งสร้างองค์อธิปัตย์เพื่อให้เป็นตัวแทน
แห่งอำนาจทางศีลธรรมเชิงพุทธ ท่ีเข้าไปในระบบการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสังคมไทยท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แม้ว่าชาวพุทธไทยส่วนหนึ่งอาจไม่ค่อยได้ใช้หลักธรรมไปสู่การ
ปฎิบัติอย่างจริงจังเท่ากับการเรียกร้องจากผู้อื่น โดยเฉพาะฝ่ายการเมือง เช่นเรื่องความ ซื่อสัตย์สุจริต  การ
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เสียสละผู้อื่นอย่างแท้จริง แต่ขณะเดียวกันหลายประเด็นอาจถูกออกแบบไปในการกำหนดเชิงนโยบายเพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติการของพื้นท่ีวาทกรรม เช่นการด่ืมสุรา ศาสนาพุทธมีข้อห้ามชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติ
อาจไม่สามารถบังคับ หรือปิดกั้นเสรีภาพในการด่ืมได้เบ็ดเสร็จ จึงปรับให้สอดคล้องกัน กับบทบัญญัติของ
ศาสนาในเรื่องศีลธรรมเข้าไปในบทบัญญัติทางกฎหมาย เช่น การห้ามด่ืมสุราในท่ีสาธารณะ หรือในขณะขับขี่
ยานพาหนะ การห้ามจำหน่ายในเวลาท่ีไม่อนุญาต หรือห้ามจำหน่ายสุราให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี 
รวมท้ังห้ามโฆษณา เป็นต้น  ดังนั้นหากสนับสนุนให้ระบบการเมืองมีศีลธรรม คุณธรรม ความดีอย่างแท้จริง 
บริสุทธิ์ใจ ไม่มีการทุจริตคอรัปช่ัน ก็จะช่วยให้การเมืองมีเสถียรภาพและมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
มากขึ้น   
  2. การส่งเสริมหลักเสรีภาพทางพหุปัญญา เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและเห็นต่าง เหตุท่ีต้อง
เริ่มจากการทำความเข้าใจหลักธรรมในพุทธสังคมไทยเข้าสู่สังคมท่ีมีถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มี
แนวคิดและแนวทางท่ีนำไปสู่ความท้าทายทางความคิดและสติปัญญาของผู้คนในยุคหลังสมัยใหม่มากขึ้น ซึ่ง
แนวคิดและการนำหลักการในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพในการใช้ศรัทธาท่ี ต้องมีการใช้ปัญญา 
โดยเฉพาะเป็นลักษณะพหุปัญญา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราได้ข้อมูลทางการเมืองมาชุดหนึ่ง การจะมี
วิจารณญาณอะไรท่ีช่วยทำให้เข้าใจกลไกของชุดข้อมูลนั้น ๆ ในการแยกแยะและทำความเข้าใจ ระหว่าง ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ความรู้ ความจริง รวมทั้งมีผลต่อการปฏิบัติการของวาทกรรมเชิงพุทธได้อย่างไร ในหลักพุทธธรรมก็
มีการนำเสนอไว้คือ หลักกามลามสูตร ท่ีต้องพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นว่ามีท่ีมีท่ีไปอย่างไร ส่งผลกระทบอย่างไร 
ไม่เลือกเช่ือเพียงเพราะสอดคล้องกับ ความคิดของของเรา หรือบุคคลนั้น เป็นบุคคลท่ีเราศรัทธามีความ
น่าเช่ือถือ ถึงขนาดบัญญัติว่าไม่ให้เช่ือแม้แต่สมณะนั้นจะเป็นครูของเรา กล่าวคือ เป็นการทำความเข้าใจและใช้
พหุปัญญาในการแยกแยะผู้พูดหรือข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ จนกว่าเราจะตรึกตรองพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เพื่อให้
เป็นเครื่องกำกับความเช่ืออย่างมีสติของเรา เรียกว่า เกิดพหุปัญญา ในการสืบค้นข้อมูลจากหลายๆแหล่ง หลาย
มุมในการเปรียบเทียบให้เข้าใจ  
  ในขณะเดียวกัน การเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพ ทำให้เกิดสันติภาพเพราะมีหลักการและวิธีการ
ท่ีมุ่งเน้นหลักปฏิบัติเพื่อความสงบสุข มีความประนีประนอมกับศาสนาอื่น เพราะจากประวัติศาสตร์ของ
พระพุทธศาสนานอกจาก ไม่เคยปรากฏว่าเกิดสงครามศาสนาพุทธหรือความขัดแย้งท่ีรุนแรงเช่นเดียวกันกับ
ศาสนาอื่นด้วยแล้ว ยังสอนให้รู้จักมีเมตตาและให้อภัย ปล่อยวางความโกรธและโทสะอีกด้วย และยังเป็น
ศาสนาท่ีเปิดโอกาสให้ศาสนิกชนสามารถกระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีบุคคลต้องการ 
ตราบเท่าท่ีการกระทำของเขานั้น ไม่ไปละเมิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ ดังนั้น การมองในมุมนี้จะเห็นความสอดคล้องกันของ
เสรีภาพในความเป็นการเมืองและความเป็นพุทธศาสนา แต่กระนั้น ทำให้เห็นว่าในมิติการเมือง บทบาทนำของ
พุทธศาสนาในเรื่องเสรีภาพและสันติภาพมีค่อนข้างสูง กล่าวคือ ทำให้คนไทยเป็นคนรักอิสระ และคำนึงถึงการ
รักษาสิทธิของตนมากขึ้น จนหลายครั้งกลายเป็นการทำอะไรตามใจตนเองมากไป ในกรณีนี้จึงกล่าวได้ว่า เกิด
เป็นร่องรอยท่ีทำให้สืบค้นต่อไปว่า ในเมื่อผู้วิจัยเช่ือว่า การเมืองเชิงพุทธหรือธรรมาธิปไตย นอกจากจะเป็นการ
สะท้อนมิติท่ีวาทกรรมเชิงพุทธ ได้เข้าไปมีบทบาทในการเมือง คือ สังคมแห่งอำนาจเองแล้ว ยังมีบทบาทในการ
สะท้อนส่ิงท่ีปรากฎของส่ิงท่ีไม่ปรากฎ เพื่อทำให้การเข้าถึงเสรีภาพของอำนาจทางการเมืองการปกครองโดยมี
ศีลธรรมเชิงพุทธเป็นรูปแบบหนึ่งแล้วขยายไปสู่การทำความเข้าใจระหว่างศาสนาอื่นๆ จนถึงท่ีสุดก็ช่วยทำให้
ทุกคนท่ีมีศาสนาสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมในศาสนาของตนได้   
   3. สนับสนุนความเสมอภาค เท่าเทียมในด้านสิทธิมนุษยชนโดยใช้อำนาจศีลธรรมเชิงพุทธให้
สอดคล้องกับหลักสากลในส่วนแนวคิดด้านหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาค ความเท่าเทียมโดยใช้อำนาจศีลธรรมเชิงพุทธให้สอดคล้องกับหลักสากล ในด้านกระบวนการ
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ยุติธรรม นิติรัฐ นิติธรรมนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญ และปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เท่าเทียมกัน หรือความเหล่ือมล้ำ
ในสังคมก็มีสูงมาก โดยแต่เดิมพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีมุ่งสลายความเหล่ือมล้ำทางชนช้ันวรรณะ แม้ว่าปัจจุบัน 
การยึดโยงกันท่ีตัวบทของธรรมะและตัวบทกฎหมาย โดยมีธรรมะกำกับก็จะสร้างความเท่าเทียมในการท่ี
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงความถูกต้อง  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีปฏิบัติหลักพุทธธรรมได้ ไม่จำกัดเพศ 
วัย เช้ือชาติ และแม้แต่ศาสนา เช่น การรักษาศีล 5 การเจริญจิตภาวนา เป็นต้น แต่กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีบุคคล
ท่ีตีความหลักธรรมท่ีเข้าข้างตัวเอง ในแง่ของความสูงส่งทางศีลธรรมท่ีสูงกว่าผู้อื่นและมีมุมมองท่ี “กดเหยียด” 
“เบียดขับ” ให้ผู้ท่ีปฏิบัติธรรมภายใต้อำนาจศีลธรรมท่ีแตกต่างกลายเป็นพลเมืองช้ันสอง หรือกลายเป็นฝ่าย
ตรงข้าม เพียงเพราะการปฏิบัติของเขาไม่ตรงกับส่ิงท่ีเราเช่ือ หรือปฏิบัติหรือสมาทานเป็นหลัก และบ่อยครั้ง
พื้นท่ีทางศีลธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนากลายเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ ท่ีถ้าหากทำอะไรผิดพลาดไปก็จะถูกตำหนิอย่าง
รุนแรง จนถูกขับออกจากสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่รู้ตัว    
        4. การสร้างวิธีการกำกับและสนับสนุนการทำงานของส่ือมวลชนให้สอดคล้องกับศีลธรรม
ปัจจุบันการทำงานของส่ือมวลชนมีความสำคัญอย่างมากขึ้น ท้ังส่ือมวลชนในกระแสหลักและส่ือมวลชนในส่ือ
สังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในยุคปัจจุบันถือเป็นเรื่องหลัก เป็นเรื่องท่ี
ทำให้เห็นถึงการใช้สิทธิเสรีภาพและการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน ผลักดันและสร้างกระแส
ความเปล่ียนแปลงให้กับสังคม แต่ในหลายปีท่ีผ่านมา “ส่ือ”ถูกใช้เป็น “เครื่องมือ” สร้างความแบ่งแยกและ
เกลียดชังกันของสังคม สร้าง “hate speech” ทำให้สังคมเกิดความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันมากขึ้น รวม
ไปถึงการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือนและมีการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ย่อมส่งผลให้เกิดความ
เกลียดชัง ก้าวร้าว และกลายเป็นการก่อความวุ่นวายในสังคมไทยอย่างหนึ่ง  ซึ่งแน่นอนว่าจะมีพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ เป็นตัวกำกับควบคุมแต่สติและจิตสำนึกในการระวังป้องกันและคัดกรองปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นอันจะ
เป็นภาระของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โดยเฉพาะการกำกับดูแลสิทธิเสรีภาพขององค์กรส่ือด้วยกันเอง หากให้
ความสำคัญและใส่ใจเรื่องศีลธรรมอันดีบนเสรีภาพในการนำเสนอความรู้ ความจริงท่ีสอดคล้องกับวาทกรรม
การเมืองเชิงพุทธ ก็จะช่วยสร้างสรรค์ให้ระบบสังคมและการเมืองการปกครองไทยดำรงอยู่และดำเนินไปมี
ความสง่างามมากขึ้น  
  5. การส่ือสารของส่ือมวลชนต้องมีคุณธรรมการทำหน้าท่ีของส่ือมวลชนต้องสามารถสะท้อน
สังคม เสรีภาพและความคิดของประชาชนในสังคมท้ังยังมีส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง รวมทั้งการสืบทอดวัฒนธรรม ดังนั้นส่ือมวลชนกับสังคมเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงและผูกพันกันอย่างแยก
ไม่ออก  ในปัจจุบันส่ือสารมวลชนออนไลน์ท่ีนำเสนอข้อมูลข่าวสารและนำไปสู่การช้ีนำทางสังคม และตามส่ือ
ต่างๆท่ียังมีอย่างแพร่หลาย คือ ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ซึ่งส่งผลต่อสังคมท้ังทางบวกและทางลบ ต่อมาเมื่อ
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า โลกของอินเทอร์เน็ตจะยิ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิ ตมนุษย์ 
วัฒนธรรมการเปิดรับส่ือก็เปล่ียนไปตามกระแสการพัฒนาไปให้สอดคล้องกับยุคเสรีนิยม และยิ่งจะทวีความ
รวดเร็วและรุนแรงของข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ถ้าส่ือมวลชนสามารถปรับบทบาทและวิธีการให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมการบริโภคส่ือท่ีเปล่ียนไปสอดรับตามความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ส่ือออนไลน์ ท่ีเกิดขึ้นจำนวน
มากนอกจากนี้อยากให้มีมาตรการในการกำกับดูแลเรื่องศีลธรรมในระบบส่ือในรูปแบบใหม่ เช่น หนังสือพิมพ์
ออนไลน์ นิตยสารในรูปแบบของ e-magazine ท้ังเฟซบุ๊ก และไลน์ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
คนในสังคม และให้มีความสมดุลสอดคล้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอของส่ือเองด้วย   
   ดังนั้น ส่ือออนไลน์ยังคงเป็น “ผู้นําทางความคิด” (opinion leader) และ “ผู้กําหนดวาระข่าวสาร” 
(agenda setter)ท่ีสําคัญในสังคม ส่ือแขนงอื่นไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์  หรือส่ือออนไลน์ ท่ีมีการนำไปขยาย
ความต่อผ่านการแชร์ข่าวทางออนไลน์  นอกจากนั้นเมื่อภูมิทัศน์ ส่ือเปล่ียนแปลงไปเข้าสู่ยุคดิจิทัล เกิด
วิวัฒนาการของการรายงานข่าวแบบหลากหลาย เทคโนโลยีทำให้การรับสารของคนธรรมดาเข้าถึงข้อมูล
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หลากหลายได้ง่ายขึ้น และตรงกับความสนใจมากขึ้น ช่องทางการส่ือสารท่ีเปิดกว้าง ทำให้ผู้รับสารกลายเป็นผู้
ส่งสารไปด้วย ผู้เสพกลายเป็นผู้ผลิตเนื้อหาส่ือ ซึ่งดูเหมือนจะเข้าถึงกลุ่มคนและมีความหลากหลายมากขึ้น  เมื่อ
เกิดพื้นท่ีแลกเปล่ียนและส่งต่อข่าวสารด้วยตัวเองได้เร็วขึ้น ท้ังนักข่าวและผู้ส่งข่าวสารต้องปรับตัวให้ทันความ
เปล่ียนแปลงในการผลิตข้อมูลข่าวสาร นอกจากต้องคัดกรองประเด็นข่าวที่มีจากแหล่งข่าวและนำเสนอข่าวได้ดี
แล้ว ยังต้องจัดการเนื้อหาท่ีมีอยู่ ท้ังในรูปของข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว มานำเสนอให้เหมาะสมกับ
ช่องทางส่ือท่ีหลากหลายโดยควรให้มีความใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมให้ได้ด้วย  
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