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บทคัดย่อ  

 การวิจัยเรื่องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทาง การน้อมน า
หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้น า
ท้องที่ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอาางทอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ    การวิจัยเอกสาร และการวิจัยสนาม 
โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจงจากหัวหน้าสาวนราชการระดับอ าเภอ จ านวน 10 คน เพ่ือ
สอบถามข้อมูลการน้อมน าหลักการทรงงาน   ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ผู้น าท้องที่น ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน แล้วจึงน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพ่ือหาความสอดคล้องของการน้อมน า
หลักการทรงงานทั้ง 23 ข้อ   ที่ผู้น าท้องที่น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าท้องที่ อ า เภอสามโก้ จังหวัดอาางทอง 
ผลการวิจัยพบวาา ผู้น าท้องที่มีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เริ่มจากจุดเล็ก ๆ กาอน ท าด้วยความรัก ความ
สามัคคี มีความรอบรู้ มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ มีการสร้างเครือขาายชุมชน        มีโครงสร้างและ
กระบวนการที่เชื่อมโยงสมาชิกในหมูาบ้านเข้าด้วยกัน มีการวิเคราะห์งานทุกครั้งที่ได้รับมอบหมาย จนท า
ให้หมูาบ้านมีความเข้มแข็ง ปลอดจากยาเสพติดและอาชญากรรมตาาง ๆ ท าให้ประชาชนในหมูาบ้านได้
เรียนรู้ และมีสาวนราวมในการขับเคลื่อนหมูาบ้านไปสูาการพัฒนาที่ยั่งยืน และที่ส าคัญ คือ สามารถเข้ากับ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมในหมูาบ้านได้เป็นอยาางดี 
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บทน า 
 กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง (2563) รวบรวมไว้วาา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูาหัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ    พระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก ทดลอง จัดระเบียบการ
ปกครองระดับต าบล หมูาบ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ ณ อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 ดังนั้น เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทาานและเป็น
การเน้นให้เห็นความส าคัญของก านัน ผู้ใหญาบ้าน ซึ่งเป็น  ผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้แกาประชาชน ทางราชการจึงก าหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วัน
ก านันผู้ใหญาบ้าน” 

 กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง (2563) กลาาววาา สถาบัน ผู้ใหญาบ้าน เป็นสถาบันที่อยูาคูากับ
สังคมไทยมายาวนาน อีกทั้งมีความใกล้ชิดกับประชาชน และยังเป็นกลไกที่ส าคัญ  ของรัฐ ก านัน 
ผู้ใหญาบ้าน มีอ านาจตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2557 โดยท าหน้าที่ชาวยเหลือ
นายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในต าบล หมูาบ้าน มีอ านาจหน้าที่อ านวยความเป็น
ธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แการาษฎร สร้างความสมานฉันท์และความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในต าบล หมูาบ้าน และการประสานหรืออ านวยความสะดวกแการาษฎรในการติดตาอหรือ
รับบริการจากหนาวยงานของรัฐ รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนทุกข์สุขและความต้องการที่จ าเป็นของ
ราษฎรในต าบลหมูาบ้าน แจ้งตาอหนาวยงานของรัฐ รวมทั้ง ให้การสนับสนุน สางเสริมการปฏิบัติงานแกา
หนาวยงานของทางราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น และหนาวยงาน
ภาคเอกชน และหน้าที่อ่ืนๆ อีกมากมาย เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย           ท าให้ภารกิจ
บทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญาบ้านต้องปรับเปลี่ยนให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่12)  

 ดังที่ได้กลาาวมาข้างต้น สถาบันก านัน ผู้ใหญาบ้าน จึงเป็นสถาบันที่ถือได้วาาเป็นฟันเฟือง   ที่ส าคัญ
ของกระทรวงมหาดไทยเป็นดาานหน้าในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้บรรลุตามภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นสถาบันที่อยูาคูาประเทศไทยมาอยาางยาวนาน ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล (2559) 
กลาาววาา สถาบันก านัน ผู้ใหญาบ้าน ถือก าเนิดขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 
5 ถือเป็นข้าตาางพระเนตรพระกรรณ มีหน้าที่ประการส าคัญ คือ เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยให้เกิดขึ้นในชาติ สนับสนุนการท างานของราชการสาวนภูมิภาคให้เกิดความเข้มแข็ง สมตาม
ภารกิจของสถาบันข้าราชการฝ่ายปกครอง คือ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ก านัน ผู้ใหญาบ้าน จึงถือเป็น
แบบอยาางแกาผู้คนพลเมืองตั้งแตาระดับชุมชน หมูาบ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด  

 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช (2457) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม     โดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) มีบทบัญญัติก าหนดให้ผู้ใหญาบ้านต้องพ้นจากต าแหนาง
ด้วยเหตุไมาผาานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องท า อยาางน้อย     ทุกห้าปีนับตั้งแตาวันที่ได้รับการ
แตางตั้ง สาวนการประเมินผลครั้งถัดไปให้ด าเนินการประเมินผลทุกสี่ปี นับแตาวันที่นายอ าเภอประกาศให้
ผาานการประเมินผล โดยอาศัยการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้ ใหญาบ้าน ตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยวาาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญาบ้าน (2559) ซึ่งมี
แนวทางการประเมินผลหลายด้าน ดังนี้ แนวทางการประเมินผลด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญาบ้าน แนว
ทางการประเมินผลด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ใหญาบ้าน แนวทางการการประเมินผลตาม
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูาหัว และแนวทางการประเมินผลด้านความพึงพอใจการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญาบ้าน  

 ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นปลัดอ าเภอประจ าอ าเภอสามโก้ จังหวัดอาางทอง และมีอ านาจหน้าที่เป็น
ผู้บังคับบัญชา ก านัน ผู้ใหญาบ้าน    มีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญาบ้าน ในกรณี
การน้อมน าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญาบ้าน (2559) 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหลักในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ของประชาชน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ผู้น าท้องที่น ามาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานของผู้น าท้องที่ ภายหลังน าหลักการทรงงาน

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้น าท้องที่ ภายหลังน าหลักการทรงงานของในหลวง

รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 4. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการน าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยสนาม (Field research) และการ

วิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมีประชากรและกลุามตัวอยาางคือ หัวหน้าสาวนราชการที่
ปฏิบัติหน้าที่ในที่ท าการปกครองอ าเภอสามโก้ จังหวัดอาางทอง การสุามตัวอยาางใช้วิธีการสุามแบบเจาะจง 
เป็นการเลือกกลุามตัวอยาางโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ กาอสกุล, 2559, 
หน้า 37) จ านวน 10 คน 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ “การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้น าท้องที่

โดยการประยุกต์ใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9” จากเอกสารคูามือการปฏิบัติงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญาบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญาบ้าน พ.ศ. 2559 ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งของอ าเภอสามโก้ จังหวัด
อาางทอง และเอกสารการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญาบ้าน ในด้านหลักการทรง



งานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูาหัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่แล้ว พบวาา การ
น้อมน าหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญาบ้าน 
นั้น จะอาศัยประชาชนในหมูาบ้านเป็นศูนย์กลางของการประยุกต์ใช้หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 
9 เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเองและประชาชนหมูาบ้านในทุกระดับตั้งแตาระดับครอบครัว ระดับ
หมูาบ้าน แล้วจึงขยายไประดับต าบล จนถึงระดับอ าเภอ ดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  มีการศึกษา
ข้อมูลอยาางเป็นระบบ เมื่อมีสาวนราชการ หรือหนาวยงานใดแจ้งประสานงานเพ่ือให้ก านัน ผู้ใหญาบ้านถือ
ปฏิบัติ ก็จะมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร สอบถามจากเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง เพ่ือให้ได้เข้าใจ
ข้อมูลเหลาานั้นไปถาายทอดให้ประชาชนในหมูาบ้านได้ทราบรายละเอียดที่ถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ 
2. ระเบิดจากภายใน จะท าการใด ๆ จะเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องกาอน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้
เกิดความเข้าใจในการท างาน      มีการพูดคุยหรือประชุมกับคณะท างานกาอน แล้วจึงไปถาายทอดสูา
ประชาชน 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในหมูาบ้าน จะมองภาพรวมกาอน แตาเมื่อจะ
แก้ปัญหาจะเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ 4. ท าตามล าดับขั้น เมื่อจะท าการสิ่งใดจะเริ่มต้นจากการลงมือ
ท าในสิ่งที่จ าเป็นกาอน เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือท าสิ่งที่จ าเป็นล าดับตาอไปด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง  5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ เมื่อจะท าการพัฒนาใด ๆ จะมีการค านึงถึงสภาพภูมิ
ประเทศของหมูาบ้านกาอนวาาเป็นอยาางไร ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตาละกลุามแตาละซุ้มของหมูาบ้านที่
มีความแตกตาางกัน 6. ท างานแบบองค์รวม  มีการใช้วิธีคิดอยาางองค์รวม คือการมองสิ่งตาาง ๆ ที่เกิดอยาาง
เป็นระบบครบวงจร 7. ไม่ติดต ารา เมื่อจะท าการสิ่งใด จะมีความยืดหยุานกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ 
ไมายึดติดอยูากับแคาในต าราวิชาการ 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด เมื่อจะมีการพัฒนา
หมูาบ้านหรือชาวยเหลือประชาชนในหมูาบ้าน จะท าด้วยความเรียบงาายและประหยัด โดยหาวัสดุอุปกรณ์
ภายในหมูาบ้านและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยูาภายในหมูาบ้าน 9. ท าให้ง่าย เมื่อมีการพัฒนาภายในหมูาบ้านก็จะ
เป็นไปโดยงาาย ไมายุางยากและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยูาประชาชนในหมูาบ้าน 10. การมีส่วนร่วม 
เมื่อจะท าการสิ่งใดในหมูาบ้านจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุามได้มาราวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือจะได้รับ
ฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์ 11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม เมื่อจะท าการสิ่งใดใน
หมูาบ้าน หรือในหมูาบ้านมีปัญหาประการใด ไมาวาาจะเวลาใด จะมีความเสียสละสาวนตัวเพ่ือสาวนรวม 12. 
บริการที่จุดเดียว มีการใช้ที่ท าการของผู้ใหญาบ้าน เป็นศูนย์บริการจุดเดียว    เพ่ือรับความคิดเห็นหรือ
ชี้แจงข้อราชการแกาประชาชน 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ มีการปลูกฝังให้ประชาชนในหมูาบ้าน
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ลดการกาอไฟหรือเผาไฟ โดยต้องการให้ประชาชนในหมูาบ้านแก้ไข
ธรรมชาติโดยการชาวยเหลือธรรมชาติ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม มีการใช้ธรรมชาติมาแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากธรรมชาติ เชาน การบ าบัดน้ าเนาาเสียในล าน้ าคูคลอง โดยให้ผักตบชวา 15. ปลูกป่าในใจคน มีการ
ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในหมูาบ้านเห็นคุณคาา เห็นประโยชน์กับสิ่งที่ทุกคนในหมูาบ้านราวมกันท าราวมกัน
พัฒนา 16. ขาดทุนคือก าไร มีการเสียสละประโยชน์สาวนตนเพ่ือประโยชน์สาวนรวม เป็นการกระท าอันมี
ผลเป็นก าไร คือความอยูาดีมีสุขของประชาชนในหมูาบ้าน 17. การพึ่งพาตนเอง มีการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริของในหลวง รัชกาลที่  9 คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยูา ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและสามารถ พึ่งตนเองได้ 18 .พออยู่พอกิน ได้น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติเป็นแบบอยาางให้กับประชาชนในหมูาบ้าน คือพออยูาพอกิน เมื่อพออยูาพอกิน        



19.เศรษฐกิจพอเพียง น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติเป็นแบบอยาาง
ให้กับประชาชนในหมูาบ้าน เพ่ือให้ประชาชนในหมูาบ้านสามารถด ารงอยูาได้อยาางมั่นคงและยั่งยืน 20. 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ยึดถือความสุจริต บริสุทธิ์ใจ และจริงใจตาอประชาชนในหมูาบ้านเป็น
เพ่ือบางบอกถึงสภาวะความเป็นผู้น า 21. ท างานอย่างมีความสุข เน้นการท างานกันเป็นหมูาคณะ ท าอยาาง
มีความสุข และสนุกกับการท างานที่ท าเพ่ือสาวนรวม เพ่ือหมูาบ้าน 22. ความเพียร กาอนเริ่มต้นท างานหรือ
ท าสิ่งใดในหมูาบ้านนั้น บางครั้งอาจจะมีทั้งความพร้อมและบางครั้งอาจจะไมามีความพร้อม แตาก็จะอาศัย
ความอดทนและความมุางมั่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในหมูาบ้าน 23. รู้ รัก สามัคคี เน้น
การท างานกันเป็นทีม เป็นหมูาคณะ รับฟังความคิดเห็นของทุกคนในหมูาบ้าน เพ่ือให้ได้เกิดความ รู้ รัก 
สามัคคี ในหมูาบ้าน ความราวมมือราวมใจกัน กระบวนการท างานและผลสัมฤทธิ์ของก านัน ผู้ใหญาบ้าน 
ภายหลังจากการน าหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน นั้น ปรากฏ
วาา มีกระบวนการท างานและผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม อันเกิดจากการน าหลักการทรงงานของในหลวง 
รัชกาลที่ 9 มาถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อก านัน ผู้ใหญาบ้าน ได้รับการพัฒนาแล้วยาอมสางผลที่ดี
ตาอการพัฒนาในสาวนอื่น ๆ ในระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศชาติ ให้เห็นเป็น
รูปธรรมตาอไป 

 ก านัน ผู้ใหญาบ้าน ได้ยึดหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาภายในหมูาบ้านอยาางตาอเนื่อง เพ่ือให้ตนเองและประชาชนในหมูาบ้านสามารถพ่ึงตนเองได้
อยาางยั่งยืน ภายใต้หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 และท าให้หมูาบ้านมีความรักสามัคคีเกิดขึ้นใน
หมูาคณะ มีการรวมกลุามที่เข้มแข็ง มีการเชื่อมโยงเครือขาายภายในหมูาบ้าน ต าบล จนท าให้มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดีภายในหมูาบ้านและมีประสิทธิภาพ โดยการน าหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 
มาด าเนินงานจะอยูาบนพ้ืนฐานของความต้องการของประชาชนในหมูาบ้ าน สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมของหมูาบ้านและมีการประสานความราวมมือกันระหวาางก านัน ผู้ใหญาบ้านและประชาชนใน
หมูาบ้าน และภาคีความราวมมือทุกภาคสาวนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาภายในหมูาบ้านภายใต้การ
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 อยาางเป็นรูปธรรม 

ผลการวิจัยสนาม 
 การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์กลุามตัวอยาางหัวหน้าสาวนราชการระดับอ าเภอ 

จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของ
การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แนานอน โดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และผลการวิจัยเป็นการน าเสนอการบรรยายเรียงล าดับตามข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์และ
การตอบค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังตาอไปนี้  

1. หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ก านัน ผู้ใหญาบ้าน อ าเภอสามโก้ จังหวัดอาางทอง 
ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

    หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ก านัน ผู้ใหญาบ้าน อ าเภอสามโก้ จังหวัดอาางทอง 
ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีดังนี ้1) มีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เริ่มจากจุดเล็ก ๆ กาอน ท าด้วย
ความรัก ความสามัคคีเป็นทีม เป็นหมูาคณะ เน้นประหยัด เรียบงาาย และได้ประโยชน์สูงสุด 2) น้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการทางงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิต มีความพอเพียง มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุามกันภัย 3) มีความรอบรู้ ความ



สามัคคี จะลงมือท าสิ่งใดจะศึกษาถึงปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา เมื่อมีการพัฒนาสิ่งใด จะต้องให้
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหมูาบ้าน และที่ส าคัญมีการรับฟังความคิดเห็น ระดมสติปัญญาและ
ประสบการณ์ของทุกคนในหมูาบ้าน 

 2. กระบวนการท างานของก านัน ผู้ใหญาบ้าน อ าเภอสามโก้ จังหวัดอาางทอง          มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไมาอยาางไร ภายหลังจาก ก านัน ผู้ใหญาบ้าน อ าเภอสามโก้      จังหวัดอาางทอง ได้น า
หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ 

 มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ มีการสร้างเครือขาายชุมชน รู้ระบบ รู้หลักการท างาน 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ท าให้งาาย มีการคิดค้น ดัดแปรง ปรับปรุง และแก้ไขการพัฒนางานของหมูาบ้านอยูา
เสมอ 2) มีการวิเคราะห์งานทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายวาาจะปฏิบัติอยาางไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
โดยจะเน้นประหยัดเวลา คาาใช้จาาย งานเสร็จทันเวลา 3) จะด าเนินภารกิจใด จะมีการคิดข้อมูลอยาางเป็น
ระบบ ทั้งจากเอกสาร และสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  

 3. ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญาบ้าน อ าเภอสามโก้     จังหวัดอาาง 
ภายหลังจากได้น าหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     ท าให้หมูาบ้านมีความเข้มแข็ง ปลอดจากยาเสพติดและอาชญากรรมตาาง ๆ เนื่องจากมีการ
ระเบิดจากข้างใน เพราะทุกคนในหมูาบ้านเฝ้าระวังการแพราระบาดของยาเสพติด จึงท าให้ประชาชนใน
หมูาบ้านมีรอยยิ้ม ทุกข์น้อยลงสุขเพ่ิมขึ้น 2) ท าให้กิจกรรมหรือโครงการที่ท าในหมูาบ้านมักจะประสบ
ผลส าเร็จ เพราะยึดผลประโยชน์สาวนรวมมากวาาสาวนตน 3) ท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ และมีสาวนราวมในการ
ขับเคลื่อนหมูาบ้านไปสูาการพัฒนา โดยใช้ศูนย์บริการประชาชนที่จุดเดียวหรือรูปแบบการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จในการขับเคลื่อนหมูาบ้านตามหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และที่ส าคัญ คือ สามารถเข้ากับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมในหมูาบ้านได้เป็น
อยาางดี 

อภิปรายผล 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้น าท้องที่โดยการประยุกต์ใช้หลักการทรงงานของ   ใน

หลวงรัชกาลที่ 9 มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 จากการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้น าท้องที่โดยการประยุกต์ใช้หลักการทรง

งานของในหลวงรัชกาลที่ 9 พบวาาสอดคล้องกับแนวคิดหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผลที่ได้
จากการศึกษา ผู้วิจัยพบแนวทางการน าหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้ง 23 ประการ 
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญาบ้าน และพัฒนาความเข็มแข็งของหมูาบ้านเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเอง สร้างสังคมแหางการเรียนรู้โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือตาอการประยุกต์ใช้หลักการทรง
งานของในหลวง รัชกาลที่ 9 พฤติกรรมที่แสดงออกและประสิทธิภาพของก านัน ผู้ใหญาบ้าน สอดคล้อง
ตามหลักการ  ทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร หมั่นหาทรัพย์ (2559) ที่วาา 
ความรู้เรื่องการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและหลักการทรงงานงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูาหัว
รัชกาลที่ 9 เป็นองค์ความรู้ที่พระองค์ทรงได้พระราชทานเพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาตาาง ๆ ซึ่งความรู้เหลาานี้เป็นความรู้ที่เกิดจากการทรงงาน และทดลองแล้ววาาเกิดผลส าเร็จจึงได้
พระราชทานแกาพสกนิกรชาวไทย จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์พบวาา ก านัน ผู้ใหญาบ้าน น้อม



น าหลักการทรงงานข้อที่ 19 เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด โดยผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานของ
ก านัน ผู้ใหญาบ้าน ในการบริหารจัดการพัฒนาภายในหมูาบ้านอยาางตาอเนื่องและคาอยเป็นคาอยไป การพัฒนา
หมูาบ้านจะอยูาบนพ้ืนฐานของความรู้จริง สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 1 ศึกษาอยาางเป็นระบบ 
หลักการทรงงานข้อที่ 3 แก้ไขปัญหาที่จุดเล็ก และหลักการทรงงานข้อที่ 4 ท าตามล าดับขั้น แนวคิดไมา
หวังก าไรในระยะสั้น แตาจะมองผลกระทบในระยะยาว สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 16 ขาดทุนคือ
ก าไร การให้คุณคาาแกาประชาชนในหมูาบ้านอยาางจริงจังและพัฒนาประชาชนในหมูาบ้านอยาางตาอเนื่อง
สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 15 ปลูกป่าในใจคนและหลักการทรงงานข้อที่ 20 การท างานอยาางมี
ความสุข การแสดงความจริงใจและหวังดีตาอประชาชนในหมูาบ้าน รวมถึงสังคมโดยรวมในอนาคต 
สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 20 ความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจตาอกัน อีกทั้งยังให้ความส าคัญตาอ
การพัฒนานวัตกรรมในหมูาบ้าน พัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ แตาราคาไมาสูง ใช้ทรัพยากรอยาางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 7 ไมาติดต ารา หลักการทรงงานข้อที่ 8 
ประหยัด เรียบงาาย ได้ประโยชน์สูงสุด หลักการทรงงานข้อที่ 9 ท าให้งาาย และหลักการทรงงานข้อที่ 12 
บริการที่จุดเดียว มีวัฒนธรรมของหมูาบ้านที่มีจริยธรรม ความอดทน ความขยันหมั่นเพียรเป็นคาานิยม
พ้ืนฐาน สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 22 ความเพียร ซึ่ง สุภาพร หมั่นหาทรัพย์ (2560) พบวาา 
ความรู้เรื่องการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูาหัวเป็น
องค์ความรู้ที่พระองค์ได้พระราชทานเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และเพ่ือแก้ไขปัญหาตาาง ๆ 
โดยความรู้เหลาานี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทรงงาน และทรงทดลองแล้ววาาเกิดส าเร็จจึงน าไปแนะน า
ประชาชน ฝึกการเรียนรู้ราวมกันเป็นกลุาม การอยูาราวมกับผู้อ่ืนอยาางมีความสุข สอดคล้องกับหลักการทรง
งานข้อที่ 10 การมีสาวนราวม หลักการทรงงานข้อที่ 11 ประโยชน์สาวนรวม และหลักการทรงงานข้อที่ 21 
การท างานอยาางมีความสุข ทุกกิจกรรมควรสอดแทรกหลักคิด หลักปฏิบัติตามแนวพระราชด าริ หลัก
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยูาของคน โดยไมาท าลายสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 13 ใช้ธรรมชาติชาวยธรรมชาติ หลักการทรงงานข้อที่ 14 ใช้อธรรม
ปราบอธรรม หลักการทรงงานข้อที่ 17 การพ่ึงตนเอง บทความวิจัยนี้สอดคล้องกับ สุเทพ ศรีบุญเพ็ง , 
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) พบวาา การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจของร้านชัยเจริญ เมล็ดพันธ์ข้าว ในด้านของความพอประมาณได้น ามาประยุกต์ใช้กับการลงทุนและ
การสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับฐานะของกิจการโดยน าหลักการโดยน าหลักการมีเหตุมีผลมาพิจารณา
ควบคูากันไป กิจการได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ทั้งนี้พนักงาน ของร้านชัยเจริญ เมล็ดพันธ์ข้าว ที่เกิดจากการเข้าราวม
กิจกรรมตาาง ๆ ของกิจการภายใต้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เกิดจากทัศนคติของ
พนักงานที่มีความเชื่อมั่นในตัวผู้ประกอบการและความศรัทธาตาอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูาหัวรัชกาลที่ 9 
ที่ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อีกทั้งความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ กิจการได้น าหลักความพอประมาณมาใช้
กับการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความสมดุลระหวาางผู้ซื้อและผู้ขาย การน าหลักการคุณธรรมมาใช้กับ
พนักงานโดยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การน าหลักภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวทางในการสร้างเครือขาายทางธุรกิจให้



สังคมยอมรับและรู้จักอยาางกว้างขวาง กิจการได้น าหลักของความพอประมาณมาใช้ในการสร้างผล
ด าเนินงานที่มีเสถียรภาพโดยมุางเน้นไปที่ก าไร ที่เพียงพอตาอคาาใช้จาายและสามารถพ่ึงพาตนเองได้สางผลให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 20 ความซื่อสัตย์ สุจริตและจริงใจตาอกัน 
ด้านการมีเหตุผลมีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจและมีการพัฒนาความคิด จิตใจในการด ารงชีพตลอดเวลา 
ด้านการมีภูมิคุ้มกัน มีสาวนราวมของประชาชนในหมูาบ้านที่ราวมกันประกอบอาชีพ มีการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
และมีการวางแผนและการบริหารจัดการมาใช้ในการประกอบอาชีพและมีการแสวงหาวิธีลดรายจาายและ
ไมาฟุ่มเฟือยในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับ สุรพงษ์ รุางวารินทร์ (2561) พบวาา โดยภาพรวมก านัน 
ผู้ใหญาบ้าน ยังมีสภาพของบทบาทตามภารกิจการปฏิบัติงานอยูาใน  ระดับมาก และเมื่อน ามาพิจารณาเป็น
รายด้าน พบวาา มีการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาและ  สางเสริมอาชีพมากที่สุด และอยูาในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านการป้องกันอาวุธสงคราม ด้านการป้องกันบาอนการพนันและแหลางอบายมุข ด้านการให้
ความชาวยเหลือและสงเคราะห์  ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการป้องกัน
อาชญากรรม และด้านการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งทุกด้านอยูาในระดับมาก ส าหรับด้านงาน
ทะเบียน อยูาในระดับ  ปานกลาง ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาปัจจัยที่สางผลตาอความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านการ ปกครองของก านัน ผู้ใหญาบ้าน พบวาา ปัจจัยด้านงบประมาณ สางผลตาอบทบาทการ
ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาและสางเสริมอาชีพ ด้านการป้องกันอาวุธสงคราม และด้านการรักษาความ
สงบ เรียบร้อย ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาบทบาทของก านัน ผู้ใหญาบ้าน คือ ลดจ านวนของผู้ชาวย 

ผู้ใหญาบ้าน และสารวัตรก านันลงและเพ่ิมขวัญก าลังใจให้กับก านัน ผู้ใหญาบ้านมากขึ้น และในระยะยาวควร
ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนสถานะของก านัน ผู้ใหญาบ้านให้เป็นราชการสาวนภูมิภาคตาอไป ผลการวิจัย
หลักการทรงงานข้อที่ 20 ซื่อสัตย์ สุจิตและจริงใจตาอประชาชน สอดคล้องกับ อนัญญา ศุภจรูญวงศ์ 
(2563) พบวาา บทบาทของผู้น าท้องถิ่นที่พึงประสงค์ในอนาคต ผลการวิจัย พบวาา บทบาทของก านันและ
ผู้ใหญาบ้านที่พึงประสงค์ในอนาคต ประกอบด้วย 1) บทบาทด้านระดับการศึกษา 2) บทบาทด้านการ
ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สามารถดูแล คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนด้านการพัฒนาและสางเสริมอาชีพ 3) บทบาทด้านรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จะต้องดูแลพ้ืนที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ สางเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน ราวมกันดูแลแมาน้ า
ล าคลอง รักษาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และบทบาทด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุา งมั่น มีความเสียสละ มีจิตอาสา มีความเป็นกลาง 
ปราศจากอคติ ไมาทุจริตคอร์รัปชั่น ท างานด้วยความโปรางใส สามารถตรวจสอบได้  และสอดคล้องกับ 
เจริญ รุางแสงจันทร์, ประณต นันทิยะกุล (2560) พบวาา การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพก านันและ
ผู้ใหญาบ้านของจังหวัดสมุทรปราการ พบวาา ปัจจัยสางเสริมการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพก านัน 
ผู้ใหญาบ้านของจังหวัดสมุทรปราการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ทรัพยากรทางการบริหาร
ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสภาพการท างานของก านันผู้ใหญาบ้าน รวม 3 ปัจจัย ประกอบด้วย (1) 
ทรัพยากรมนุษย์ (man) (2) งบประมาณ (money) และ (3) การจัดการ (management) ซึ่งสอดคล้อง
กับค าสัมภาษณ์ของ วาาที่ เรือตรี ตาอเกียรติ เมนะรัตน์ที่ว่า ก านัน ผู้ใหญาบ้าน มีแก้แก้ไขปัญหาที่ตรงจุด 
เริ่มจากจุดเล็ก ๆ มองปัญหาของประชาชนในหมูาบ้าน เป็นภาพรวม (Macro) แตาการแก้ไขปัญหาได้เริ่มแก้
จากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากาอน เชาน หากในหมูาบ้านเกิดมีปัญหาความไมาสะอาด



มีปริมาณขยะเยอะ จะประสานหนาวยงานที่เกี่ยวของ เชาน องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น ได้เพ่ิมจุดตั้งขยะให้
เพียงพอหรือมีการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนให้หมูาบ้านสะอาด เชาน จัดให้ประชาชนในหมูาบ้านจัด
กิจกรรมราวมท าความสะอาดภายในชุมชน สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 3 แก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก 
เชานเดียวกับค าให้สัมภาษณ์ของนางภัททิยา เจริญสุข วาา ก านัน ผู้ใหญาบ้าน รู้ระบบ รู้หลัก การเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา มีกระบวนการคิดบนรากฐานของการเข้าใจประชาชนในหมูาบ้าน การเข้าถึงข้อมูลเพ่ือให้การ
สร้างสรรค์นั้นตอบสนองความต้องการได้อยาางเต็มประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้วยความรู้และภูมิปัญญา
ที่ไมาจ ากัดอยูาแคาด้านใดด้านหนึ่ง ตลอดจนการทดลองและปรับปรุง  จนได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อยาางไมารู้จบ สอดคล้องกับหลักการทรงงาน ข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลอยาางเป็นระบบ หลักการ
ทรงงานข้อที่ 4 ท าตามล าดับขั้นตอน และหลักการทรงงานข้อที่ 6 องค์รวม และอุดม ศรีทอง ให้
สัมภาษณ์วาา มีกระบวนการท างานที่เปลี่ยนแปลงภายหลังการน าหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน คือ จะด าเนินโครงการใด จะมีการวางแผนที่เป็นระบบ มีการประชุม
คณะท างานกาอนเสมอ ศึกษาข้อมูล และเอกสารตาาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ติดตาอประสานงานกับ
หนาวยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะด าเนินการ จัดประชุมกับคณะท างานเพ่ือปรึกษาหารือ และหาแนว
ทางการท างานราวมกัน สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 1 ศึกษาข้อมูลอยาางเป็นระบบ หลักการทรง
งานข้อที่ 18 พออยูาพอกิน หลักการทรงงานข้อที่ 19 เศรษฐกิจพอเพียง จากค าสัมภาษณ์ของนางสงาา ตรี
บุปผา ซึ่งให้ข้อมูลวาา ภายหลังจากได้น าหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ ก านัน ผู้ใหญาบ้าน ท าทุกอยาางท าให้งาาย ให้น้อยเทาาที่
จ าเป็น ไมาคิดมาก ไมาคิดซับซ้อน เดินทางสายกลาง ซึ่งให้ประชาชนในหมูาบ้านสามารถพ่ึงตนเองได้ ไมา
ล าบากตัวเอง และไมาล าบากคนอ่ืน สอดคล้องกับหลักการทรงงาน ข้อที่ 9 ท าให้งาาย หลักการทรงงานข้อ
ที่ 8 ประหยัด เรียบงาาย ได้ประโยชน์สูงสุด หลักการทรงงานข้อที่ 7 ไมาติดต ารา หลักการทรงงานข้อที่ 23 
รู้ รัก สามัคคี นายสิทธิศักดิ์ สาธุเสน ให้สัมภาษณ์วาา ก านัน ผู้ใหญาบ้าน ได้น้อมน าหลักการทรงงานของใน
หลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ  มีการบริการ
ประชาชนที่จุดเดียวหรือรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 12 บริการที่
จุดเดียว จิรัชยา เจริญ ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์วาา มีกระบวนการท างานที่เห็นได้ชัดเจนนับตั้งแตาได้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยได้อาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวัง และเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจ   ของประชาในหมูาบ้าน ต าบล ให้มี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน เรียบงาาย  ได้ประโยชน์สูงสุด ท าตามล าดับขั้นตอน 
จนท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม จนท าให้ได้รับรางวัลชนะเลิศเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด 
สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 19 เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานข้อที่ 20 ความซื่อสัตย์สุจริต
และจริงใจตาอกัน หลักการทรงงานข้อที่ 22 ความเพียร จากการสัมภาษณ์ของร้อยโท สุชาติ มณีโชติ ให้
ข้อมูลวาา ก านัน ผู้ใหญาบ้าน ได้น้อมน าหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ ใช้ธรรมชาติชาวยธรรมชาติ โดยให้ประชาชนในหมูาบ้านใกล้ชิด
กับธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ท าความสะอาดล าน้ าคูคลอง เมื่อต้องการแก้ปัญหาธรรมชาติ จะใช้ธรรมชาติเข้า
ชาวยเหลือในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 13 ทรงใช้ธรรมชาติชาวยธรรมชาติ 
หลักการทรงงานข้อที่ 14 ใช้อธรรมปราบอธรรม และสิรภพ พ่ึงโพคา ให้ข้อมูลวาา มีกระบวนการท างานที่



เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากน้อมน าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในด้านของความมั่นคง คือ การปลูกป่าในใจคน มีการสร้างเครือขาายชุมชนที่เชื่อมโยงสมาชิก
ในหมูาบ้านเข้าด้วยกัน เครือขาายจะเป็นสิ่งที่ชาวยรวมพลังแหางจิตส านึกพลังของหมูาบ้านเพ่ือป้องกันยาเสพ
ติด มีการจัดตั้งกองทุนเก่ียวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เชาน กองทุนแมาของแผานดิน มีการติดตามผลและ
ให้ความชาวยเหลือผู้ติด ผู้เสพยาเสพติดที่ผาานการบ าบัดฟ้ืนฟู เชาน การสางเสริมอาชีพ หางานให้ท า  มีการ
จัดกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพติด เชาน กีฬา ดนตรี To Be Number One เป็นต้น สอดคล้องกับหลักการ
ทรงงานข้อที่ 13 ทรงใช้ธรรมชาติชาวยธรรมชาติ หลักการทรงงานข้อที่ 15 ปลูกป่าในใจคน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตาอไป 
 1. การประยุกต์ใช้หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ของหนาวยงานราชการสาวนภูมิภาค 

และหนาวยงานราชการสาวนท้องถิ่น เพ่ือทราบวิธีการและแนวคิดที่แตกตาางจากผู้น าท้องที่ อยาางไรและ
น ามาเป็นข้อมูลที่สามารถอ้างอิงในการเผยแพราหลักการประยุกต์ใช้หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาล
ที่ 9 

 2. การศึกษาการด าเนินชีวิตตามหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ของภาคประชาชน 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการน าหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้
ระหวาางภาคประชาชนและภาคผู้น าท้องที่ ก านัน ผู้ใหญาบ้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการน า
หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับสภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมอยาางยั่งยืน  

 3. การน าหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร 
เพ่ือเป็นการวิจัยและเผยแพราให้กับพ้ืนที่เป้าหมายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้อยาางยั่งยืน 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอสามโก้) 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุามงานบริหารงานปกครองอ าเภอสามโก้ สัมภาษณ์ 31 

พฤษภาคม 2564 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 หัวหน้าส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสามโก้  สัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 

2564 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 หัวหน้าส านักงานเกษตรอ าเภอสามโก้  สัมภาษณ์ 1 มิถุนายน 2564 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอสามโก้ สัมภาษณ์ 1 มิถุนายน 2564 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 หัวหน้าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามโก้ สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2564 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2564 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 สัสดีอ าเภอสามโก้ สัมภาษณ์ 3 มิถุนายน 2564 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8 ปลัดอ าเภอประจ าต าบลอบทม  สัมภาษณ์ 3 มิถุนายน 2564 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 9 ปลัดอ าเภอประจ าต าบลราษฎรพัฒนา สัมภาษณ์ 4 มิถุนายน 2564 
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 10 ปลัดอ าเภอประจ าต าบลมงคลธรรมนิมิต สัมภาษณ์ 4 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 


