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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2) เพือ่ เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ อ�ำเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันและ 3) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่
อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามจ�ำนวน 292 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test)
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)ผลการวิจัย พบว่า
1) การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม
อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทั้งสี่ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ
รองลงมาคือ ด้านทาน : การให้สงิ่ ของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ด้านอัตถจริยา : การท�ำประโยชน์
ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนทีม่ เี พศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
1
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3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยเรียงล�ำดับจากความถี่มากไปหาน้อย สาม
ล�ำดับแรก คือ ควรมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด และให้การช่วยเหลือในการ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และควรปฏิบัติกับทุกๆ คนโดยเฉพาะประชาชน ด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
ABSTRACT
The purposes of the thesis were: 1) to study the application of Four Bases of Social
Solidarity (Sanghavatthu) to administration of TambonNongThum Administrative Organization
in MahaSarakham province’s WapiPathum district, 2) to compare residents’ opinions on
the application of them to administration of TambonNongThum Administrative Organization,
resting on variables of their genders, ages and educational levels, 3 to regulate suggestions
for the application of them to the administration of the preceding administrative organization.
The sampling group employed for the research comprised 292 household heads, whose
domiciles were in the authorized area of the aforesaid organization. The research
instrument was five-rating-scale questionnaires. The statistics exploited for data analyses
embraced both descriptive statistics of percentage, arithmetic mean, standard deviation
and referential ones of T-test and F-test (One=way ANOVA).
Results of the research manifested the following findings:
1) The application of Four Bases of Social Solidarity (Sanghavatthu) to administration
of TambonNongThum Administrative Organization in MahaSarakham province’s WapiPathum
district was rated at the ‘high’ scale in the overall aspect. When taking a single aspect into
account, the aspect with the highest arithmetic mean was piyavaca, kingdly and convincing
speech. The two aspects with the lower means were dana, giving things and offering help
willingly; atthacariya, useful conduct for performing benefits of private matters and their
own jobs without expecting something in return. As for the aspect with the lowest mean
was samanattata, even and equal treatment, i.e. equality consisting in impartiality,
participation and behaving oneself properly in all circumstances.
2) The comparative results indicated that variables of residents’ genders, ages
and educational levels showed in the overall aspect no significant differences in their
opinions on the application of Four Bases of Social Solidarity (Sanghavatthu) to administration
of TambonNongThum Administrative Organization in MahaSarakham province’s WapiPathum
district
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3) Suggestions for the application of Four Bases of Social Solidarity (Sanghavatthu)
to administration of TambonNongThum Administrative Organization in MahaSarakham
province’s WapiPathum district were recommended in descending order of three frequencies.
First, there should have full willingness to help others with both physical and mental
powers without selfishness. Secondly, they should perform their duties with full capacities,
placing the emphasis on the public benefits as the first priority as well as extending
immense hospitality. Finally, they should equally treat everyone, especially common
people with no double standard.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
องค์การทีม่ มี าตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั ทัง้ ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรืออืน่ ๆ อาจมีเป้าหมาย
หลักแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ต้องด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การให้ได้
ผู้บริหารจึงน�ำปัจจัย เช่น บุคลากร วัสดุ สถานที่ งบประมาณ วิธีการ ฯลฯ มาบริหารจัดการ เพื่อให้แต่ละ
ส่วน แต่ละฝ่าย สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไว้ เมื่อรวมกิจกรรมเหล่านั้นเข้าด้วยกันจะส่งผล
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การวนเวียนสัมพันธ์กันอยู่เช่นนี้ตราบเท่าที่องค์การนั้นยังคงอยู่
การบริหารงานตามทฤษฎีตะวันตกในอดีตมีหลักคือ หาวิธีให้บุคลากรปฏิบัติงานตามต้องการ
จึงสร้างเงื่อนไขหรือสิ่งตอบแทนขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ การศึกษา
การท่องเที่ยว การยอมรับนับถือในสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการตามกระแสสังคม เป็นเหตุให้บุคคล
ปฏิบัติงานเพราะต้องการเงื่อนไขหรือสิ่งตอบแทน มากกว่าต้องการปฏิบัติงานเพราะผลที่เกิดประโยชน์กับ
สังคมอย่างแท้จริง ต่อมาจึงหันมาหาแนวคิดอื่นอันจะท�ำให้บุคลากรท�ำงานด้วยความตั้งใจ เต็มใจ ภักดีต่อ
องค์การและยัง่ ยืน แนวคิดทีไ่ ด้รบั ความสนใจมากคือหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธ
ศาสนาซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นองค์การของพระพุทธเจ้าที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน หลักธรรมที่น�ำมา
บูรณาการเข้ากับการบริหาร เพื่อให้บุคลากรท�ำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เช่น สาราณียธรรม (ที.ปา.
11/273/218) อยูร่ ว่ มในหมูด่ ว้ ยดี ในด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ทีเ่ ป็นเพือ่ ร่วมงาน ร่วมกิจการ หรือร่วมชุมชน
ตลอดจนพีน่ อ้ งร่วมครอบครัว พึงปฏิบตั ติ ามหลักการอยูร่ ว่ มกันเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน 6 ประการ คือ เมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), 2550, หน้า 23-24) ส่วนหลักธรรมทีเ่ ป็นเรือ่ งของการประสานโดยตรง ได้แก่ สังคห
วัตถุ (ที.ปา.11/257/281) เป็นการบ�ำเพ็ญการสงเคราะห์ คือ ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์ หรือธรรม
เครื่องยึดเหนี่ยวใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ ทาน คือ ให้ปัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน และอภัย, ปิวาจา คือ กล่าวค�ำสุภาพ มีประโยชน์ เพื่อให้เกิดไมตรี
ความสามัคคี,อัตถจริยา คือ ท�ำประโยชน์แก่เขาแก่ส่วนรวม และสมานัตตตา คือ เอาตัวเข้าสมานวางตน
เสมอภาค ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพือ่ ให้เกิดประโยชน์รว่ มกัน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), 2550, หน้า
20-21) นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ แต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ต่างกันเช่น บัวสี่เหล่าที่จ�ำแนกบุคลากรตามความสามารถ การเรียนรู้ เป็นการวางตัวในหน้าที่ความรับผิดชอบ
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เพื่อให้การอยู่ร่วมกัน ประสานงานกันอย่างปกติสุข ปรองดอง ไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน
ท้องทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามตัง้ อยูใ่ นการปกครอง
ของอ�ำเภอวาปีปทุม ประกอบไปด้วย 10 หมูบ่ า้ นพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นดินร่วนและราบลุม่ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 15.82
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,891 ไร่จ�ำนวนประชากรในเขต อบต. 4,031 คน และจ�ำนวนหลังคาเรือน
1,076 หลังคาเรือน (องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ , 2556, อัดส�ำเนา) จึงมีอปุ สรรคเกิดขึน้ เนือ่ งมาจาก
การบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนต�ำบลเอง ในสภาพเช่นนีจ้ ำ� เป็นจะต้องน�ำหลักธรรมค�ำสัง่ สอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ เพราะเหตุว่า ในการบริหารงานเป็นกระบวนการท�ำงานกับคน
และโดยอาศัยคน และที่ไม่ประสบผลส�ำเร็จก็เนื่องมาจากคน อันเนื่องมาจากไม่มีแนวทางในการปฏิบัติตน
ให้มกี ารใช้จา่ ยอย่างพอเพียง หากมีความสัมพันธ์กนั แล้วย่อมจะไม่เดือดร้อน เมือ่ ด�ำเนินชีวติ ของตนเองดีแล้ว
ก็ยอ่ มเผือ่ แผ่ไปในคนรอบข้าง สามารถทีจ่ ะช่วยเหลือเกือ้ กูลผูอ้ นื่ ได้ และมีสว่ นร่วมในชุมชนก็สามารถท�ำให้
สังคม และชุมชนมีแต่ความสันติสุข ในส่วนของการท�ำงานการบริหารงานก็เช่นเดียวกัน ถ้าน�ำหลักธรรมมา
ใช้ในการบริหารงานก็จะประสบผลส�ำเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม
อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม หากน�ำเอาหลักสังคหวัตถุ 4 ที่เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
มาประยุกต์ใช้กจ็ ะเป็นแนวทางหนึง่ ในการน�ำองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ ไปสูก่ ารบริหารการจัดการ
ที่ดีมีประสิทธิภาพได้ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการงาน และการบริหารจัดการบุคลากร เนื่องจากหลักสังคห
วัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้ำใจของกันและกัน ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ประสานใจทุกคน
ทีอ่ ยูใ่ นองค์กรเดียวกันให้อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ความสามัคคี (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), 2538, หน้า
635) ดังนั้น น�ำมาเป็นหลักในการบริหารงานของสมาชิกสภาจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลประสบ
ผลส�ำเร็จได้
จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท�ำวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยส�ำรวจ
ว่าสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ
4 มากน้อยเพียงใด และศึกษาวิธกี ารใช้หลักสังคหวัตถุ 4 มาช่วยพัฒนาการบริหารให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมในการบริหารงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
และพนักงานส่วนต�ำบลขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองขนาด
เล็ก อันเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ี เพศ อายุ และระดับการ
ศึกษา ต่างกัน
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การ
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บริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ประชาชนทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหาร
งาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ใน
การบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองทุม่ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้หวั หน้าครัวเรือน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน จ�ำนวน 1,076
คน (ส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอวาปีปทุม)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ�ำแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้คือ
1) ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
2) ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ
3) ด้านอัตถจริยา : การท�ำประโยชน์ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดย
ไม่หวังผลตอบแทน
4) ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
บริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ี เพศ
อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
3. ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานโดยยึดหลัก
สังคหวัตถุ 4 เพื่อท�ำให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้
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6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ อ�ำเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้หัวหน้าครัวเรือน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน จ�ำนวน 1,076 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม
อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้หวั หน้าครัวเรือน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน จ�ำนวน 292 คน ก�ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open end Questionnaire) เกีย่ วกับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
F-test (One-way ANOVA)
7. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ผลการพบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความ
จริงใจ รองลงมาคือ ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ด้านอัตถจริยา : การ
ท�ำประโยชน์ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำ
สุด คือ ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1) ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ พบว่า การประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่
ว่า “ให้อภัยแก่เพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่
ว่า “ให้ความช่วยเหลือ ให้ค�ำปรึกษา รับฟังปัญหาของเพื่อนร่วมงาน”
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2) ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ พบว่า การประยุกต์ใช้หลัก
สังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “พูดคุยกับ
ประชาชนและเพือ่ นร่วมงานด้วยถ้อยค�ำ กริยาอาการทีส่ ภุ าพเป็นกันเอง” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ
ข้อ 4 ที่ว่า “มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงาน เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาให้ก�ำลังใจ”
3) ด้านอัตถจริยา : การท�ำประโยชน์ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 3 ทีว่ า่ “ประพฤติในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ เช่น ช่วยเหลืองานผูอ้ นื่ ”ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ”
4) ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ พบว่า การประยุกต์ใช้หลัก
สังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ให้ความ
เป็นกันเองกับประชาชนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า
“วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงานเสมอ”
2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4
ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ
4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งโดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4
ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ
4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งโดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก
สังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก
สังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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8. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองทุม่ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทัง้ สีด่ า้ นอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้ว่าหลักสังคหวัตถุธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้ำใจของกันและกัน เป็นเหตุให้ตนเอง
และหมูค่ ณะก้าวสูค่ วามเจริญรุง่ เรือง เป็นต้น และเป็นหลักธรรมทีช่ ว่ ยในการวางแผนนโยบายในการบริหาร
จัดการด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�ำบลต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษา อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการ
วิจัยพบว่า พนักงานส่วนต�ำบลมีความคิดเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกออกเป็นรายด้านสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ พบว่า การประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม
เป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ เอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ไม่ตระหนี่ถ่ีเหนียว ไม่เป็นคน
เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว จึงท�ำให้สมาชิกฯ มีการประยุกต์ใช้ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�ำบล
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศกึ ษา อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอนผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนต�ำบลมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านทาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 3 ทีว่ า่ “ให้อภัยแก่เพือ่ น
ร่วมงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เมื่อเพื่อนร่วมงานปฏิบัติผิดพลาด
ควรมีการพูดคุยกัน ให้อภัย และให้โอกาส เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) ได้กล่าวไว้วา่ อภัยทาน หมายถึง การให้อภัยเมือ่ เกิดข้อผิดพลาด
ในการท�ำงานหรือล่วงเกินซึง่ กันและกัน การให้อภัยไม่ทำ� ให้ผใู้ ห้ตอ้ งสูญเสียอะไร เป็นการลงทุนราคาถูกแต่
ได้ผลตอบแทนราคาสูง นั่นคือ ได้มิตรภาพกลับคืนมา และมีคนสนองงานเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ให้ความช่วย
เหลือ ให้คำ� ปรึกษารับฟังปัญหาของเพือ่ นร่วมงาน”ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การปฏิบตั งิ านร่วมกันจะต้อง
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการท�ำงานของเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญ
สิริชวลิตธ�ำรงได้กล่าวว่าทานหมายถึง การให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่กันและกันซึ่งเป็นข้อส�ำคัญเพราะว่าทุกๆ
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คนนั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่างๆในด้านวัตถุ เช่น ทรัพย์สินเงินทองเครื่อง
อุปโภคบริโภคต่างๆในด้านก�ำลังกายช่วยกระท�ำกิจการของกันและกันทางกายในด้านวาจาพูดจาช่วยเหลือ
กันในเรื่องที่ควรพูดจาในด้านสติปัญญาช่วยให้ความรู้ให้การแนะน�ำในข้อที่ควรจะแนะน�ำต่างๆการให้การ
เฉลี่ยเผื่อแผ่เจือจานทุกคน ทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยต่างก็ควรจะมีทานคือ ให้การช่วยเหลือกันผู้ใหญ่ให้การ
ช่วยเหลือผู้น้อย ผู้น้อยให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยมีจิตใจมุ่งที่จะช่วยให้บรรลุถึงประโยชน์ที่ต้องการหรือ
เพื่อที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องทั้งหลาย
2) ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ พบว่า การประยุกต์ใช้หลัก
สังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่าบุคลากรทุกคนที่ท�ำงานในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่มเป็นผู้ที่ใช้ค�ำพูดที่อ่อนหวาน พูดจาด้วยถ้อยค�ำที่ไพเราะ พูดด้วยความจริงใจ
ไม่พดู หยาบคายก้าวร้าว พูดในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์เหมาะส�ำหรับกาลเทศะ และจะต้องเป็นผูม้ มี นุษยสัมพันธ์
และบุคลิกภาพที่ดีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า
ปิยวาจาหมายถึง การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ นักบริหารทีด่ จี ะรูจ้ กั ผูกใจคนด้วยค�ำพูดอ่อนหวาน
ค�ำพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของต้องใช้ของอ่อน เช่น เชือกหรือลวดมัดใน
ท�ำนองเดียวกัน เราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยค�ำอ่อนหวาน
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ที่ว่า “พูดคุยกับ
ประชาชนและเพือ่ นร่วมงานด้วยถ้อยค�ำ กริยาอาการทีส่ ภุ าพเป็นกันเอง”ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม เป็นผู้ให้บริการจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกับประชาชน
และเพือ่ นร่วมงานด้วยถ้อยค�ำ กริยาอาการทีส่ ภุ าพเป็นกันเอง จะท�ำให้ได้รบั ความไว้วางใจ ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า ปิยวาจาหมายถึงถ้อยค�ำที่สุภาพไพเราะอ่อนหวาน
ค�ำแนะน�ำชีแ้ จงสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์มเี หตุมผี ลมีหลักฐานชักจูงให้ประชาชนเกิดความสามัคคีปรองดองเห็นอก
เห็นใจเกื้อกูลกัน
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 4 ทีว่ า่ “มีมนุษยสัมพันธ์
ทีด่ ตี อ่ ประชาชนและเพือ่ นร่วมงาน เช่น ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาให้กำ� ลังใจ” ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ บุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ เป็นผูท้ มี่ มี นุษยสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ประชาชนและเพือ่ นร่วมงาน ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ บรรเทิงพาวิจติ รได้กล่าวว่า ปิยวาจาคือวาจาเป็นทีร่ กั มีวาจาดูดดืม่ น�ำ้ ใจ วาจาซาบซึง้ กล่าว
ค�ำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคีกอ่ เกิดไมตรีและความรักนับถือแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผล
เป็นหลักฐานเป็นมูลเหตุจูงใจให้นิยมยอมตาม
3) ด้านอัตถจริยา : การท�ำประโยชน์ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดย
ไม่หวังผลตอบแทน พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองทุม่ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ บุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่มเป็นผู้ที่ท�ำประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และด้วย
ความเต็มใจโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นและส่วนรวม จึงท�ำให้ประชาชน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ด.ต.โสภณ สวากขาโต ได้วิจัยเรื่อง ความคิด
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เห็นของสมาชิกสหกรณ์ตอ่ การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจตระเวนชายแดนตามหลักสังคหวัตถุ
4 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจตระเวนชายแดนตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ด้านอัตถจริยา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ประพฤติในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่น ช่วยเหลืองานผู้อื่น” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองทุ่มเป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ที่ก�ำหนด ถือประโยชน์ของทาง
ราชการหรือส่วนรวมเป็นทีต่ ง้ั ตัดสิน วินจิ ฉัย หรือแก้ปญ
ั หาโดยใช้เหตุผล ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา
นันตาภิวฒ
ั น์ น.อ.(พิเศษ) ได้กล่าวถึงอัตถจริยาการประพฤติประโยชน์คอื ขวนขวายช่วยเหลือกิจการบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “เข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ”ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ คณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองทุ่มได้จัดให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ คูณ โทขันธ์ได้กล่าวถึงอัตถจริยาแปลว่า ช่วยเหลือผู้อื่นหรือเรียกว่าสงเคราะห์ผู้คนโดยการ
กระท�ำหรือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนทางกายวาจาและใจ
4) ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ มีการวางตัวให้
เหมาะสม อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ถือตัวกับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�ำบลต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษา อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการวิจัยพบว่า
พนักงานส่วนบุคคลมีความคิดเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
มีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ให้ความเป็นกันเองกับประชาชนและปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน” ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ ให้ความเป็นกันเอง
กับประชาชนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บรรเทิง พาวิจิตร
กล่าวว่า สมานัตตตาคือการเอาตัวเข้าไปสมานการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายหนักแน่นให้ความเสมอภาค
กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เอารัดเอาเปรียบร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ปัญหาช่วยกันคิดใน
ทางสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ต่อประชาชนและ
เพือ่ นงานเสมอ” ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุม่ วางตนเสมอต้นเสมอ
ปลายต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงานเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้
กล่าวถึง สมานัตตตาว่าหมายถึงท�ำตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติ
สม�ำ่ เสมอต่อคนทัง้ หลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์คอื ร่วมทุกข์รว่ มสุขร่วมรับรูแ้ ก้ไขปัญหาเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สุขร่วมกัน
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2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัย พบว่า
1) ประชาชนทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหาร
งานองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศไม่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ 4 ในการบริหารงาน ทั้งนี้เพราะหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรีเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ
ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�ำบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 : กรณีศกึ ษา อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนผลการวิจยั พบว่าพนักงานส่วนต�ำบลทีม่ เี พศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2) ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหาร
งานองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุไม่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ 4 ในการบริหารงาน เนื่องจากผู้ที่มีอายุมากหรือน้อยมีความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�ำบลต่อการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 :กรณีศึกษา อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พบว่า พนักงานส่วนต�ำบลที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4
ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามโดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนที่มีระดับการ
ศึกษาต่างกัน ต่างเห็นว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุธรรมและสามารถน�ำมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขงอง ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง
ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�ำบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลตามหลักสังคหวัตถุ 4
: กรณีศึกษา อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า พนักงานส่วนต�ำบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 ไม่แตกต่างกัน
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ
โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองทุม่ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทัง้ สีด่ า้ นอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหาร
ควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
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คุณธรรมให้เกิดขึน้ ในจิตใจของบุคลากรทุกคน เพือ่ ให้ทำ� งานร่วมกัน และส่งผลให้การบริหารงานประสบผล
ส�ำเร็จบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
เมื่อแยกออกเป็นรายด้านสามารถน�ำมาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1) ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ พบว่า การประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถงึ ระดับมาก
ที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่
ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 3 ทีว่ า่ “ให้อภัยแก่เพือ่ น
ร่วมงานเมือ่ เกิดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน”ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถงึ ระดับ
มากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการให้อภัย เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน เอาใจเขามา
ใส่ใจเรา
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค�ำปรึกษา รับฟังปัญหาของเพื่อนร่วมงาน”ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและ
สนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตใจกว้างขวาง พร้อมที่จะรับฟังความ
คิดเห็นของคนอื่นๆ แม้จะเป็นเรื่องของตนเอง
2) ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดย
รวมอยู่ในระดับมากดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุดโดยส่งเสริม
ให้บุคลากรพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน เพื่อการดึงดูดใจผู้อื่น พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว
พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะส�ำหรับกาลเทศะ
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ที่ว่า “พูดคุยกับ
ประชาชนและเพื่อนร่วมงานด้วยถ้อยค�ำ กริยาอาการที่สุภาพเป็นกันเอง” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา
มาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์กับ
ประชาชนและเพื่อนร่วมงาน ใช้ค�ำพูดที่สุภาพ อ่อนโยนต่อประชาชนที่มารับบริการ
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 4 ทีว่ า่ “มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงาน เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาให้ก�ำลังใจ” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา
มาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรใช้ปฏิภาณไหวพริบในการ
สร้างบรรยากาศความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ การพูดคุย การเสนอความคิดเห็น หน้าตายิม้ แย้มแจ่มใสในการติดต่อ
สัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา
3) ด้านอัตถจริยา : การท�ำประโยชน์ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา
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มาตรฐานและสนับสนุนให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บคุ ลากรให้ความช่วยเหลือกิจการแก่คน
โดยทั่วไป โดยมิหวังประโยชน์ใดๆและยินดีเสียสละผลประโยชน์ หรือความสุขส่วนตัวเพื่อผลงานส่วนรวม
รวมถึงอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา พยายามควบคุมอารมณ์ไปในทางสร้างสรรค์ และให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์การมากที่สุด
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ประพฤติใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่น ช่วยเหลืองานผู้อื่น” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุน
ให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บคุ ลากรให้การช่วยเหลือในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ไม่เห็นแก่ตวั
เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “เข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ”ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถงึ ระดับ
มากที่สุด โดยส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตอาสา รวมถึงจัดกิจกรรมอาสาสมัคร เนื่องในโอกาสต่างๆ
4) ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดย ส่งเสริมให้
บุคลากรวางตนให้เหมาะสม ว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะอะไร ซึ่งจะส่งผลให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ปลอดภัยและสบายใจ
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ให้ความเป็น
กันเองกับประชาชนและปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน”ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้
ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรให้ความเป็นกันเองกับบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะประชาชน
และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ คือ ข้อ 2 ทีว่ า่ “วางตนเสมอ
ต้นเสมอปลาย ต่อประชาชนและเพือ่ นร่วมงานเสมอ”ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุน
ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรท�ำตนเป็นคนใจกว้าง ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร และ
โอบอ้อมอารีต่อประชาชนเสมอต้นเสมอปลาย
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าทุกด้านคือ ด้านสมานัตตตา :
การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ดังนัน้ ควรศึกษาในเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept Interviewing)
ส�ำหรับประชาชนเกี่ยวกับการวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองทุ่ม
เพื่อน�ำผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลอื่นๆ โดยใช้ตัวแปรอื่น ที่จะเป็นผลกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน เช่น
รายได้ต่อเดือน หรือระยะเวลาการท�ำงาน เป็นต้น ฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานขั้นต้น ให้กับบุคลากรในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
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มีความน่าเชือ่ ถือยิง่ ขึน้ ขออนุโมทนาขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล บุคลากร องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และประชาชนทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย จนท�ำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์
คุณประโยชน์อนั พึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้า
นี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัย
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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