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การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ

บริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวัดมหาสารคาม 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ

ความคดิเหน็ต่อการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิารงานองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันและ 3) เพื่อศึกษา

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุม่  

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามจ�านวน 292 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test)

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)ผลการวิจัย พบว่า 

1)  การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ

มากท้ังส่ีด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ  

รองลงมาคอื ด้านทาน : การให้สิง่ของ และให้การช่วยเหลอืด้วยความเตม็ใจ ด้านอตัถจรยิา : การท�าประโยชน์

ทั้งเร่ืองงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ  

ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ

2)  ผลการเปรยีบเทียบ พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็

ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยเรียงล�าดับจากความถี่มากไปหาน้อย สาม

ล�าดับแรก คือ ควรมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้อ่ืน ท้ังก�าลังกาย ก�าลังความคิด และให้การช่วยเหลือในการ

ท�างานร่วมกับผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์

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�าคัญของปัญหา

องค์การทีมี่มาตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบันทัง้ภาครฐั ภาครฐัวิสาหกจิ ภาคเอกชน หรอือืน่ๆ อาจมเีป้าหมาย 

หลักแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ต้องด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การให้ได้ 

ผู้บริหารจึงน�าปัจจัย 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�าให้บุคลากรท�างานด้วยความตั้งใจ เต็มใจ ภักดีต่อ

องค์การและย่ังยนื แนวคิดทีไ่ด้รับความสนใจมากคือหลกัธรรมขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเพราะพระพทุธ

ศาสนาซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นองค์การของพระพุทธเจ้าท่ีประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน หลักธรรมท่ีน�ามา

บูรณาการเข้ากับการบริหาร เพ่ือให้บุคลากรท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เช่น สาราณียธรรม (ที.ปา.

11/273/218) อยูร่่วมในหมูด้่วยดี ในด้านความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นท่ีเป็นเพ่ือร่วมงาน ร่วมกิจการ หรอืร่วมชุมชน 

ตลอดจนพ่ีน้องร่วมครอบครวั พงึปฏบิติัตามหลกัการอยูร่่วมกนัเป็นเหตใุห้ระลกึถึงกนั 6 ประการ คอื เมตตา

กายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา (พระพรหม

คณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), 2550, หน้า 23-24) ส่วนหลกัธรรมทีเ่ป็นเรือ่งของการประสานโดยตรง ได้แก่ สงัคห

วัตถุ (ที.ปา.11/257/281) เป็นการบ�าเพ็ญการสงเคราะห์ คือ ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์ หรือธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ ทาน คือ ให้ปัน 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน และอภัย, ปิวาจา คือ กล่าวค�าสุภาพ มีประโยชน์ เพื่อให้เกิดไมตรี 

ความสามัคคี,อัตถจริยา คือ ท�าประโยชน์แก่เขาแก่ส่วนรวม และสมานัตตตา คือ เอาตัวเข้าสมานวางตน

เสมอภาค ร่วมกนัแก้ไขปัญหาเพือ่ให้เกดิประโยชน์ร่วมกนั (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), 2550, หน้า 

20-21) นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ แต่ละหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี

ต่างกันเช่น บัวสี่เหล่าที่จ�าแนกบุคลากรตามความสามารถ การเรียนรู้ เป็นการวางตัวในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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เพื่อให้การอยู่ร่วมกัน ประสานงานกันอย่างปกติสุข ปรองดอง ไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน 

ท้องทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคามตัง้อยูใ่นการปกครอง

ของอ�าเภอวาปีปทมุ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้านพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นดนิร่วนและราบลุม่มพีืน้ทีท่ัง้หมด 15.82 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,891 ไร่จ�านวนประชากรในเขต อบต. 4,031 คน และจ�านวนหลังคาเรือน 

1,076 หลงัคาเรอืน (องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่, 2556, อดัส�าเนา) จงึมอีปุสรรคเกดิขึน้เนือ่งมาจาก

การบริหารงานภายในองค์การบรหิารส่วนต�าบลเอง ในสภาพเช่นนีจ้�าเป็นจะต้องน�าหลกัธรรมค�าสัง่สอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ เพราะเหตุว่า ในการบริหารงานเป็นกระบวนการท�างานกับคน 

และโดยอาศัยคน และที่ไม่ประสบผลส�าเร็จก็เนื่องมาจากคน อันเนื่องมาจากไม่มีแนวทางในการปฏิบัติตน

ให้มกีารใช้จ่ายอย่างพอเพยีง หากมคีวามสมัพนัธ์กันแล้วย่อมจะไม่เดอืดร้อน เมือ่ด�าเนนิชวีติของตนเองดแีล้ว 

กย่็อมเผือ่แผ่ไปในคนรอบข้าง สามารถทีจ่ะช่วยเหลอืเกือ้กลูผูอ้ืน่ได้ และมส่ีวนร่วมในชมุชนก็สามารถท�าให้

สังคม และชุมชนมีแต่ความสันติสุข ในส่วนของการท�างานการบริหารงานก็เช่นเดียวกัน ถ้าน�าหลักธรรมมา

ใช้ในการบริหารงานก็จะประสบผลส�าเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องที่องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม 

อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม หากน�าเอาหลักสังคหวัตถุ 4 ที่เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน

มาประยกุต์ใช้กจ็ะเป็นแนวทางหน่ึงในการน�าองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ ไปสูก่ารบรหิารการจดัการ

ที่ดีมีประสิทธิภาพได้ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการงาน และการบริหารจัดการบุคลากร เนื่องจากหลักสังคห

วัตถ ุ4 เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน ผกูไมตรี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ประสานใจทุกคน

ทีอ่ยูใ่นองค์กรเดียวกนัให้อยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ ความสามคัค ี(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโฺต), 2538, หน้า 

635) ดังนั้น น�ามาเป็นหลักในการบริหารงานของสมาชิกสภาจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต�าบลประสบ

ผลส�าเร็จได้

จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท�าวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยส�ารวจ

ว่าสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนต�าบลมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 

4 มากน้อยเพียงใด และศกึษาวธีิการใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 มาช่วยพฒันาการบรหิารให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน

รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมในการบริหารงานให้กับผู้บรหิาร สมาชิกสภาขององคก์ารบริหารส่วนต�าบล 

และพนักงานส่วนต�าบลขององค์การบรหิารสว่นท้องถิน่ ซึ่งเป็นแนวทางในการพฒันาองค์กรปกครองขนาด

เล็ก อันเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศึกษาความคิดเหน็เกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุและระดบัการ

ศึกษา ต่างกัน

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบริหารงานขององค์การ
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บริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ประชาชนทีม่เีพศต่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิารงาน 

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหาร

งาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ใน

การบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้หวัหน้าครวัเรอืน 1 คนต่อ 1 ครวัเรอืน จ�านวน 1,076 

คน (ส�านักทะเบียนอ�าเภอวาปีปทุม)

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ�าแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้คือ

 1) ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ

 2)  ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ

 3)  ด้านอัตถจริยา : การท�าประโยชน์ท้ังเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดย 

ไม่หวังผลตอบแทน

 4)  ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ

บริหารงาน องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ีเพศ 

อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

4. ผลท่ีได้จากการวิจัยสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานโดยยึดหลัก 

สังคหวัตถุ 4 เพื่อท�าให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ หวัหน้าครวัเรอืนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอ

วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้หัวหน้าครัวเรือน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน จ�านวน 1,076 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม 

อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้หวัหน้าครวัเรอืน 1 คนต่อ 1 ครวัเรอืน จ�านวน 292 คน ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที ่2 แบบสอบถามการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 

 ตอนที ่3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open end Questionnaire) เกีย่วกับความคดิเหน็ต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคาม

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

F-test (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 ผลการพบว่า การประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความ

จริงใจ รองลงมาคือ ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ด้านอัตถจริยา : การ

ท�าประโยชน์ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่า

สุด คือ ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1)  ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ พบว่า การประยุกต์ใช้

หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่

ว่า “ให้อภัยแก่เพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท�างาน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่

ว่า “ให้ความช่วยเหลือ ให้ค�าปรึกษา รับฟังปัญหาของเพื่อนร่วมงาน”
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 2) ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ พบว่า การประยุกต์ใช้หลัก 

สงัคหวัตถ ุ4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “พูดคุยกับ

ประชาชนและเพือ่นร่วมงานด้วยถ้อยค�า กริยาอาการทีส่ภุาพเป็นกันเอง” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 

ข้อ 4 ที่ว่า “มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงาน เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาให้ก�าลังใจ”

 3)  ด้านอัตถจริยา : การท�าประโยชน์ท้ังเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่

หวังผลตอบแทน พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ประพฤติในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่เช่น ช่วยเหลอืงานผูอ้ืน่”ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ”

 4)  ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ พบว่า การประยุกต์ใช้หลัก 

สงัคหวัตถ ุ4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ให้ความ

เป็นกันเองกับประชาชนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ท่ีว่า 

“วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงานเสมอ”

2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 

ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 

4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งโดยรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 

ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 

4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งโดยรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก

สังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

แตกต่างกัน

 ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์ใช้หลกั

สังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 ผลการวิจยัพบว่า การประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จังหวดัมหาสารคาม โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่าหลักสังคหวัตถุธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน เป็นเหตุให้ตนเอง

และหมูค่ณะก้าวสูค่วามเจรญิรุง่เรอืง เป็นต้น และเป็นหลกัธรรมทีช่่วยในการวางแผนนโยบายในการบรหิาร

จัดการด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีการน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�าบลต่อการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษา อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการ

วิจัยพบว่า พนักงานส่วนต�าบลมีความคิดเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน มีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 1) ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ พบว่า การประยุกต์ใช้

หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม 

เป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ เอ้ือเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ไม่ตระหนี่ถ่ีเหนียว ไม่เป็นคน 

เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว จึงท�าให้สมาชิกฯ มีการประยุกต์ใช้ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�าบล

ต่อการบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 : กรณศีกึษา อ�าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดั

แม่ฮ่องสอนผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนต�าบลมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านทาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ให้อภยัแก่เพือ่น

ร่วมงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท�างาน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เมื่อเพื่อนร่วมงานปฏิบัติผิดพลาด 

ควรมีการพูดคุยกัน ให้อภัย และให้โอกาส เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมมฺจติโฺต) ได้กล่าวไว้ว่า อภยัทาน หมายถงึ การให้อภยัเมือ่เกดิข้อผดิพลาด

ในการท�างานหรอืล่วงเกนิซึง่กนัและกนั การให้อภัยไม่ท�าให้ผูใ้ห้ต้องสญูเสยีอะไร เป็นการลงทนุราคาถกูแต่

ได้ผลตอบแทนราคาสูง นั่นคือ ได้มิตรภาพกลับคืนมา และมีคนสนองงานเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ให้ความช่วย

เหลอื ให้ค�าปรกึษารบัฟังปัญหาของเพือ่นร่วมงาน”ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการปฏบิตังิานร่วมกนัจะต้อง

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการท�างานของเพ่ือนร่วมงานอย่างเต็มใจซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญ

สิริชวลิตธ�ารงได้กล่าวว่าทานหมายถึง การให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่กันและกันซ่ึงเป็นข้อส�าคัญเพราะว่าทุกๆ 
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คนนั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่างๆในด้านวัตถุ เช่น ทรัพย์สินเงินทองเครื่อง

อุปโภคบรโิภคต่างๆในด้านก�าลังกายช่วยกระท�ากิจการของกันและกันทางกายในด้านวาจาพูดจาช่วยเหลือ

กันในเรื่องที่ควรพูดจาในด้านสติปัญญาช่วยให้ความรู้ให้การแนะน�าในข้อท่ีควรจะแนะน�าต่างๆการให้การ

เฉล่ียเผื่อแผ่เจือจานทุกคน ทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยต่างก็ควรจะมีทานคือ ให้การช่วยเหลือกันผู้ใหญ่ให้การ 

ช่วยเหลือผู้น้อย ผู้น้อยให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยมีจิตใจมุ่งที่จะช่วยให้บรรลุถึงประโยชน์ที่ต้องการหรือ 

เพื่อที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องทั้งหลาย

 2)  ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ พบว่า การประยุกต์ใช้หลัก 

สงัคหวัตถ ุ4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่าบุคลากรทุกคนท่ีท�างานในองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองทุ่มเป็นผู้ที่ใช้ค�าพูดที่อ่อนหวาน พูดจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะ พูดด้วยความจริงใจ  

ไม่พดูหยาบคายก้าวร้าว พดูในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์เหมาะส�าหรบักาลเทศะ และจะต้องเป็นผูม้มีนษุยสมัพนัธ์ 

และบุคลิกภาพท่ีดีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า 

ปิยวาจาหมายถงึ การพดู การแสดงออกด้วยความจรงิใจ นกับรหิารทีด่จีะรูจ้กัผกูใจคนด้วยค�าพูดอ่อนหวาน

ค�าพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของต้องใช้ของอ่อน เช่น เชือกหรือลวดมัดใน

ท�านองเดียวกัน เราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยค�าอ่อนหวาน

  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ที่ว่า “พูดคุยกับ

ประชาชนและเพ่ือนร่วมงานด้วยถ้อยค�า กรยิาอาการท่ีสภุาพเป็นกนัเอง”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม เป็นผู้ให้บริการจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพูดคุยกับประชาชน

และเพือ่นร่วมงานด้วยถ้อยค�า กรยิาอาการทีส่ภุาพเป็นกนัเอง จะท�าให้ได้รบัความไว้วางใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า ปิยวาจาหมายถึงถ้อยค�าที่สุภาพไพเราะอ่อนหวาน

ค�าแนะน�าช้ีแจงสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์มเีหตุมผีลมหีลกัฐานชกัจงูให้ประชาชนเกดิความสามัคคปีรองดองเหน็อก

เห็นใจเกื้อกูลกัน

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 4 ทีว่่า “มมีนษุยสมัพนัธ์

ทีด่ต่ีอประชาชนและเพือ่นร่วมงาน เช่น ยิม้แย้มแจ่มใส พดูจาให้ก�าลงัใจ” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุม่เป็นผูท้ีม่มีนษุยสมัพันธ์ทีด่ต่ีอประชาชนและเพือ่นร่วมงาน ซึง่สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ บรรเทิงพาวจิติรได้กล่าวว่า ปิยวาจาคอืวาจาเป็นทีร่กัมวีาจาดดูดืม่น�า้ใจ วาจาซาบซึง้กล่าว

ค�าสภุาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามคัคก่ีอเกดิไมตรีและความรกันบัถอืแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผล

เป็นหลักฐานเป็นมูลเหตุจูงใจให้นิยมยอมตาม

 3)  ด้านอัตถจริยา : การท�าประโยชน์ท้ังเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดย 

ไม่หวงัผลตอบแทน พบว่า การประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบคุลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่มเป็นผู้ที่ท�าประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และด้วย

ความเต็มใจโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นและส่วนรวม จึงท�าให้ประชาชน

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ด.ต.โสภณ สวากขาโต ได้วิจัยเรื่อง ความคิด



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 193

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เห็นของสมาชกิสหกรณ์ต่อการบรหิารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจตระเวนชายแดนตามหลกัสงัคหวตัถุ 

4 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจตระเวนชายแดนตามหลัก

สังคหวัตถุ 4 ด้านอัตถจริยา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ประพฤติในสิ่ง

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนเช่น ช่วยเหลืองานผู้อื่น” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองทุ่มเป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตรงตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ที่ก�าหนด ถือประโยชน์ของทาง

ราชการหรือส่วนรวมเป็นทีต้ั่ง ตัดสนิ วนิจิฉยั หรอืแก้ปัญหาโดยใช้เหตผุล ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิของ ปรชีา

นนัตาภวิฒัน์ น.อ.(พเิศษ) ได้กล่าวถงึอตัถจริยาการประพฤตปิระโยชน์คอื ขวนขวายช่วยเหลอืกจิการบ�าเพญ็

สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “เข้าร่วมเป็น

อาสาสมคัรช่วยเหลอืสงัคมในโอกาสต่างๆ”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองทุ่มได้จัดให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ซ่ึงสอดคล้อง

กับแนวคิดของ คูณ โทขันธ์ได้กล่าวถึงอัตถจริยาแปลว่า ช่วยเหลือผู้อื่นหรือเรียกว่าสงเคราะห์ผู้คนโดยการ 

กระท�าหรือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนทางกายวาจาและใจ

 4)  ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคห

วัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเชน่นีอ้ภปิรายไดว่้าบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่ มกีารวางตวัให้

เหมาะสม อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ถือตัวกับประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�าบลต่อการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษา อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานส่วนบคุคลมคีวามคดิเหน็ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

มีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ให้ความเป็นกันเองกับประชาชนและปฏิบัติ

อย่างเท่าเทยีมกนั” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุ่มให้ความเป็นกนัเอง

กับประชาชนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บรรเทิง พาวิจิตร 

กล่าวว่า สมานัตตตาคือการเอาตัวเข้าไปสมานการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายหนักแน่นให้ความเสมอภาค

กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เอารัดเอาเปรียบร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ปัญหาช่วยกันคิดใน

ทางสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ต่อประชาชนและ

เพือ่นงานเสมอ” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองทุม่วางตนเสมอต้นเสมอ

ปลายต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงานเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้

กล่าวถึง สมานัตตตาว่าหมายถึงท�าตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติ

สม�า่เสมอต่อคนทัง้หลายไม่เอาเปรยีบและเสมอในสขุทกุข์คอืร่วมทกุข์ร่วมสขุร่วมรบัรูแ้ก้ไขปัญหาเพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์สุขร่วมกัน
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2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัย พบว่า 

 1)  ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิาร

งานองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศไม่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคห

วัตถุ 4 ในการบริหารงาน ทั้งนี้เพราะหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่น ผูกไมตรีเอื้อเฟื้อ 

เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ  

ได้ศกึษาเร่ือง ความคดิเหน็ของพนกังานส่วนต�าบลต่อการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลตามหลกั

สงัคหวตัถ ุ4 : กรณศีกึษา อ�าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนผลการวจิยัพบว่าพนกังานส่วนต�าบลทีม่เีพศ 

ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 2)  ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวัตถุ 4 ในการบรหิาร

งานองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุไม่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคห

วัตถุ 4 ในการบริหารงาน เนื่องจากผู้ที่มีอายุมากหรือน้อยมีความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�าบลต่อการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 :กรณีศึกษา อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พบว่า พนักงานส่วนต�าบลที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 

ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามโดยรวมไม ่

แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนที่มีระดับการ

ศึกษาต่างกัน ต่างเห็นว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุธรรมและสามารถน�ามาปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขงอง ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ศึกษาเรื่อง 

ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต�าบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 

: กรณีศึกษา อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า พนักงานส่วนต�าบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 4 ไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ 

โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวจิยัพบว่า การประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองทุม่ อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ คณะผูบ้รหิาร

ควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
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คณุธรรมให้เกดิขึน้ในจติใจของบคุลากรทกุคน เพือ่ให้ท�างานร่วมกนั และส่งผลให้การบรหิารงานประสบผล

ส�าเร็จบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านสามารถน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

 1) ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ พบว่า การประยุกต์ใช้

หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ดังนัน้ คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบัมาก

ที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ 

ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ให้อภยัแก่เพือ่น

ร่วมงานเมือ่เกดิข้อผดิพลาดในการท�างาน”ดังน้ัน คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบั

มากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการให้อภัย เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท�างาน เอาใจเขามา

ใส่ใจเรา

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ให้ความ 

ช่วยเหลือ ให้ค�าปรึกษา รับฟังปัญหาของเพ่ือนร่วมงาน”ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและ

สนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตใจกว้างขวาง พร้อมท่ีจะรับฟังความ 

คิดเห็นของคนอื่นๆ แม้จะเป็นเรื่องของตนเอง

 2)  ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้วยความจริงใจ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคห

วัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดย

รวมอยู่ในระดับมากดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุดโดยส่งเสริม

ให้บุคลากรพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน เพื่อการดึงดูดใจผู้อื่น พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว  

พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะส�าหรับกาลเทศะ

  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ท่ีว่า “พูดคุยกับ

ประชาชนและเพื่อนร่วมงานด้วยถ้อยค�า กริยาอาการท่ีสุภาพเป็นกันเอง” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา

มาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์กับ

ประชาชนและเพื่อนร่วมงาน ใช้ค�าพูดที่สุภาพ อ่อนโยนต่อประชาชนที่มารับบริการ

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 4 ทีว่่า “มมีนษุยสมัพนัธ์

ที่ดีต่อประชาชนและเพื่อนร่วมงาน เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาให้ก�าลังใจ” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา

มาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรใช้ปฏิภาณไหวพริบในการ

สร้างบรรยากาศความสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ การพดูคยุ การเสนอความคดิเหน็ หน้าตายิม้แย้มแจ่มใสในการตดิต่อ

สัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

 3)  ด้านอัตถจริยา : การท�าประโยชน์ท้ังเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่

หวังผลตอบแทน พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา
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มาตรฐานและสนบัสนุนให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยสนบัสนนุส่งเสรมิให้บคุลากรให้ความช่วยเหลอืกจิการแก่คน 

โดยทั่วไป โดยมิหวังประโยชน์ใดๆและยินดีเสียสละผลประโยชน์ หรือความสุขส่วนตัวเพื่อผลงานส่วนรวม 

รวมถึงอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา พยายามควบคุมอารมณ์ไปในทางสร้างสรรค์ และให้เกิดประโยชน์ 

ต่อองค์การมากที่สุด

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ประพฤติใน 

สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่น ช่วยเหลืองานผู้อื่น” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุน

ให้ถงึระดบัมากทีสุ่ด โดยสนบัสนนุส่งเสรมิให้บคุลากรให้การช่วยเหลือในการท�างานร่วมกบัผู้อ่ืน ไม่เหน็แก่ตัว  

เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งก�าลังกาย ก�าลังความคิด 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “เข้าร่วมเป็น

อาสาสมคัรช่วยเหลอืสงัคมในโอกาสต่างๆ”ดังน้ัน คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถึงระดบั

มากที่สุด โดยส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตอาสา รวมถึงจัดกิจกรรมอาสาสมัคร เนื่องในโอกาสต่างๆ

 4)  ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4  

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดย ส่งเสริมให้

บุคลากรวางตนให้เหมาะสม ว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะอะไร ซึ่งจะส่งผลให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง

ปลอดภัยและสบายใจ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ให้ความเป็น

กนัเองกับประชาชนและปฏิบตัอิย่างเท่าเทยีมกนั”ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้

ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรให้ความเป็นกันเองกับบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะประชาชน

และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ดซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื คอื ข้อ 2 ทีว่่า “วางตนเสมอ

ต้นเสมอปลาย ต่อประชาชนและเพือ่นร่วมงานเสมอ”ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุ

ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรท�าตนเป็นคนใจกว้าง ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร และ

โอบอ้อมอารีต่อประชาชนเสมอต้นเสมอปลาย

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ผลการวจิยัพบว่า การประยุกต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการบรหิารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองทุ่ม อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าทุกด้านคือ ด้านสมานัตตตา :  

การวางตนเหมาะสม ถกูกาลเทศะ ดงันัน้ควรศกึษาในเชงิลกึ โดยการสมัภาษณ์เจาะลกึ (In-Dept Interviewing) 

ส�าหรับประชาชนเกี่ยวกับการวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองทุ่ม 

เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2)  ควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลอื่นๆ โดยใช้ตัวแปรอื่น ที่จะเป็นผลกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน เช่น 

รายได้ต่อเดือน หรือระยะเวลาการท�างาน เป็นต้น ฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานขั้นต้น ให้กับบุคลากรในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
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