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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อศึกษา 

เปรียบเทยีบพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 152 คนโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .86 สถติิ

ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรยีบเทยีบ 

ความคิดเห็นโดยใช้การทดสอบค่า t-test ความแปรปรวนทางเดียว F-test หรือ (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า 

อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ศีลข้อท่ี 3 

เว้นจากการประพฤติผิดในกาม รองลงมาได้แก่ ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์

 2)  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนั โดยรวม 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ไม่แตกต่างกัน

 3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์คอื ศลีห้าเป็นเครือ่งมอืสร้างความมรีะเบยีบ

แบบแผนในการด�าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม และถือเป็นกฎเกณฑ์ความส�าคัญพ้ืนฐานในสังคม

เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดี ไม่เบียดเบียนกัน การถือศีล 5 และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีนั้นเป็นสิ่งที่

ควรท�าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอเพราะจะท�าให้ชีวิตเรามีความสุข และสมหวังหรือหากเราต้องเจอกับ

ปัญหาหรืออปุสรรคทีห่นกัหนาในชวีติกจ็ะท�าให้เรามสีตแิละรอบคอบในการแก้ปัญหาเหล่านัน้ให้ผ่านพ้นไป 

และท�าให้เราได้ใช้ปัญญาในการท�างานและสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตและครอบครัวของเราได้อย่างเต็มที่  

เต็มก�าลังความสามารถ

ABSTRACT

 The objectives of this thesis were: 1) to study personnel’s and members’ behaviors 

in applying Buddhism’s five precepts to leading their their daily oives at tambon  

administrative organizations in Khong chai district of Kalasin province, 2) to compare their 

behaviors in applying its five precepts to leading their everyday lives to variables of their 

genders, ages and educational backgrounds and, 3) to regulate the suggestions for their 

behaviors in applying its five precepts to leading their lives. The sampling group was based 

on Taro Yamane’s table, comprising 152 individuals in tambon administrative organizations’ 

authorized areas. The data collection instrument was the questionnaires with Lidert-type 

scalies, possessing the reliability for the whole entry at .86. The statistics exploited for data 

analyses encompassed percentage, mean and standard deviation, comparing their opinions 

by means of t-test and F-test (One-way ANOVA).

 Outcomes of the research reveals the following findings:

 1)  Personnel’s and members’ behaviors in applying Buddhism’s five precepts to 

leading their daily lives at tambon administrative organizations in Khong Chai district of 

Kalasin province was rated ‘more’ in the overall aspect. Given a single one, all five aspects 

remained the same. Each of them placed in descending orders of means included  

applying aspects of: 3rd precept, abstaining from sexual misconduct; 2nd one, abstaining 

from stealing things belonging to others and 1st one, abstaining from killing.

 2)  The comparative results of their behaviors in applying its five precepts to  

leading their everyday lives indicated that variables of their genders, ages and educational 

levels showed no significant differences in their application in the overall aspect.

 3)  Their suggestions for their behaviors in applying its five precepts to leading their 

everyday lives at tambon administrative organizations in Khong Chai district of Kalasin 
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province were that five precepts as the tool for creating orderliness of leading one’s life 

and living together in society were treated as basic rules in the society to live peacefully, 

without harming on another as to behave well as decent ones should be done  

continuously and successively. In so doing, it would make our lives happy and fulfilling. In 

case, one would face trouble or encounter a grave difficulty, it was to have them be  

conscious and careful in solving myriad problems behind. In addition, we had enough time 

to use our wisdom for working and fully creating progress to our family at the highest 

competency.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 การด�าเนนิชวีติในยคุโลกาภวิตัน์อนัเป็นยคุแห่งข้อมลูข่าวสารและโลกไร้พรมแดน ยคุทีเ่ตม็ไปด้วย

การแข่งขัน เร่งรีบ การเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่และวิทยาการต่างๆ ซ่ึงมีทั้งสิ่งท่ีดีข้ึน และบางส่วนส่งผลให้

สังคมขาดสันติสุข หากประชาชนทุกคนได้มีเวลาสักช่วงหนึ่งของชีวิตที่ส�ารวจตรวจสอบ แสวงหาค�าตอบ

เรื่องแก่นแท้แห่งพฤติกรรมเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นอันจะน�าไปสู่แนวทางพัฒนาตน อาจจะเป็นอีกช่องทาง

หน่ึงในการช่วยด�ารงตนตามบทบาทต่างๆ ได้โดยเหมาะสม ช่วยให้การด�าเนนิชวีติมปีระสทิธภิาพมากขึน้ทัง้

ในด้านชีวิตการเรียน การท�างาน และชีวิตส่วนตัว ดังนั้น ความส�าคัญของศีล 5 คือ การมีความประพฤติดี

ทางกายและวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย เป็นข้อปฏิบัติส�าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่

ในความดีงามเมื่อประชาชนทุกคนของประเทศประพฤติตนอยู่ในเบญจศีลแล้ว ความสงบสุขเรียบร้อยก็จะ

เกดิขึน้แก่สงัคมประเทศชาติ เพราะศีลเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของมนษุย์ ให้อยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุปราศจาก

การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในแนวทางนี้ตอบสนองกับการแก้ไขปัญหาระดับชาติโดย

เน้นการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ด�าเนินการต่อยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและ

วิกฤตการณ์ในสังคมไทย ด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วรชักาลที ่9 ซึง่ทรงมพีระราชด�ารสัด้วยความห่วงพระทยัว่า “ปัญหาทีส่ัง่สมมานานจะไม่ได้รับ

การแก้ไขและจะทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ในสงัคมไทย หากการพฒันาประเทศยงัคงยดึเศรษฐกจิเป็นศนูย์กลาง

แทนการพัฒนามนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคม” บรรทัดฐานชี้วัดคุณธรรมในสังคมไทยมีที่มาจากหลักค�าสอน

ในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานในวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งอนุมานได้จากการด�าเนินชีวิตตามปกติของ

ชาวไทยพุทธ แนวทางคณุธรรมพืน้ฐานดังกล่าวได้แก่ ศลี 5 คอื ไม่มุง่ท�าร้ายผูอ้ืน่ ไม่ทจุรติฉ้อโกง ไม่ประพฤติ

ผิดในกาม ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จ และไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษ (พระธรรมปิฎก, 2540, หน้า 22/84) 

หากพิจารณาในรายละเอียดของคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ ขั้นต้นแล้วจะพบว่า คุณธรรมดังกล่าว มีแต่

จะเสริมสร้างให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข และยังเป็นการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมท้ังด้าน

ร่างกาย สตปัิญญา ชมุชนและสงัคม ถ้ามนษุย์ในโลกนีต่้างคนต่างไม่มศีลีกนัแล้วจะเหน็ได้ทนัทว่ีา เป็นภาวะ

ที่ทนไม่ได้ ตัวเองก็ทนตัวเองไม่ได้ เมื่อตัวเองไม่มีศีล ตัวเองจะทน (พฤติกรรม) ของตัวเองไม่ได้ ถ้าคนไม่มี

ศีลกันแล้วจะเกิดเสนียดจัญไรของสังคมมากขึ้น (พุทธทาสภิกขุ, 2540, หน้า 77)
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 สาเหตุที่ส�าคัญประการหน่ึงที่ท�าให้ศีลธรรมของประชาชนเสื่อมทรามลงก็คือ ความกดดันทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นสาเหตุจากการเอารดัเอาเปรยีบกนัในสงัคม เกิดระบบการแข่งขันท�าให้ค่านยิมท่ีดงีามต่างๆ 

และความเชื่อเปล่ียนแปลงตามไปด้วย จากสังคมที่เคยยกย่องคนประพฤติดีประพฤติชอบก็กลับมายกย่อง

บคุคลท่ีมทีรพัย์สมบตั ิหรอืเงนิแทน โดยไม่ใส่ใจว่า บคุคลนัน้จะได้เงนิมาโดยวธิใีดบคุคลจงึเกดิแรงขบัทีต้่อง

ตอบสนองความต้องการทางวตัถ ุมกีารเบยีดเบยีนกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมนบัตัง้แต่ การจ้ี ปล้น ฆ่า เพือ่

ประสงค์ทรพัยส์ิน ฆ่าล้างแค้น ขม่ขืนสตรี และผู้เยาว์ มัวเมาในอบายมุขหรือแหล่งกามารมณ ์รวมไปถึงการ

ทุจริตคดโกงกัน ดังเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เสมอ ปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเสื่อม

ด้านศีลธรรมของบุคคล และแผ่ขยายไปถึงเยาวชนด้วย ถ้าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ขยายต่อไป จะเกิด

ความเสียหายแก่ประเทศชาติ เพราะว่า ประเทศชาติจะก้าวหน้าหรือพัฒนาไปได้ก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติ

ปฏบิตัขิองคนในชาติเป็นส�าคญั ปัญหาจึงอยูท่ีว่่า จะใช้อะไรเป็นเครือ่งยบัยัง้จิตใจ ไม่ให้มนษุย์กระท�าชัว่หรอื

เป็นทาสทางอารมณ์ ค�าตอบที่น่าจะเห็นตรงกันก็คือศาสนา นั่นคือ ต้องเข้าใจศาสนาของตนเอง อย่างถูกต้อง 

และปฏบัิตติามหลกัการของศาสนานัน้ๆ ตามหลกัพระพทุธศาสนาถอืว่า ศลีนัน้เป็นข้อปฏบิตัขิัน้เริม่แรกสดุ

ทีมุ่ง่ไปทีค่วามประพฤติพืน้ฐาน โดยเน้นการละเว้นความชัว่ต่างๆ (พระศรสีทุธโิมล,ี 2524, หน้า173 – 174)

 ท้องท่ีอ�าเภอฆ้องชัยเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ�าเภอกมลาไสย ทางราชการได้แบ่งพื้นท่ีการปกครอง

ออกมาตั้งเป็น กิ่งอ�าเภอฆ้องชัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผล

บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

ยกฐานะขึน้เป็น อ�าเภอฆ้องชยั โดยมผีลบงัคบัต้ังแต่วนัที ่8 กนัยายน ปีเดยีวกนัท้องทีอ่�าเภอฆ้องชยัประกอบ

ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 แห่ง แต่ในการวจิยัในครัง้นีศ้กึษาองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพียง 4 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลเหล่ากลางองค์การบริหารส่วนต�าบล

โคกสะอาดองค์การบรหิารส่วนต�าบลโนนศลิาเลงิและองค์การบรหิารส่วนต�าบลล�าช ี(ทีว่่าการอ�าเภอฆ้องชยั, 

2556, อดัส�าเนา) และอ�าเภอฆ้องชยัมคีวามพยายามทีจ่ะพฒันาบคุลากรให้มคีวามเสยีสละ ซ่ือสตัย์สจุรติ มี

ศีลธรรมประจ�าใจโดยเฉพาะศีลห้า จะเป็นตัวก�ากับมิให้กระท�าผิดต่อสังคม และประเทศชาติ ผลประโยชน์

โดยรวมก็จะเกดิแก่ผูม้ารบับรกิารช่วยให้บคุลากรเข้าใจในคณุค่าของความเป็นคน มคีวามคดิและพฤตกิรรม

ในด้านสร้างสรรค์มีน�้าใจ และให้บริการดุจญาติมิตร อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและ 

ประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น

 จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งจะท�าให้

เกดิพฤตกิรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเพือ่ให้บคุลากรได้รับคณุค่าทางพระพทุธศาสนาจนสามารถน�าพทุธธรรม

ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 2. เพือ่เปรียบเทยีบพฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชีวติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากร

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

3. สมมติฐานการวิจัย

 1. บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ

ต่างกัน มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

 2. บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอายุ

ต่างกัน มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

 3. บคุลากรและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่รีะดบั

การศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บคุลากรและสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 244 คน

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากร

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้คือ

  1)  ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์

  2)  ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์

  3)  ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

  4)  ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดปลด

  5)  ศีลข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ท้องที่อ�าเภอฆ้องชัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4 แห่ง คือ

  1)  องค์การบริหารส่วนต�าบลเหล่ากลาง 

  2)  องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสะอาด 

  3)  องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนศิลาเลิง

  4)  องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าชี
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ท�าให้ทราบผลของการศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 2. ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชีวติประจ�าวนัของบุคลากรและ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ต่างกัน 

 3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากร

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 4. ผลการวจัิยใช้เป็นแนวทางเพือ่สร้างภมูคิุม้กนัให้บคุลากรและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ได้รบัการพฒันาด้านจติใจ ซึง่จะท�าให้เกดิพฤตกิรรมในเชงิสร้างสรรค์ 

และเพือ่ให้บคุลากรได้รบัคณุค่าทางพระพทุธศาสนาจนสามารถน�าพทุธธรรมไปประยกุต์ให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจ�าวัน

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 244 คน

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 152 คน ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane)

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

  ตอนที ่2 แบบสอบถามพฤตกิรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบคุลากรและสมาชกิ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) 

 4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

F-test (One-way ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

 1. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

  พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า  

อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศีลข้อที่ 3 เว้นจาก
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การประพฤติผิดในกาม รองลงมาได้แก่ ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดปลดศีล

ข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดและศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์

  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

  1)  ศลีข้อท่ี 1 เว้นจากการฆ่าสตัว์ พบว่า พฤตกิรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของ

บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การให้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อน

มนุษย์และสัตว์” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ท�าร้ายยุงและแมลงที่มารบกวน”

  2)  ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ของบคุลากรและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การปรารถนาให้ชุมชนของท่านสงบสุข

ปราศจากลักขโมย” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “การไม่ประกอบอาชีพเอารัดเอาเปรียบ”

  3)  ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวนัของบคุลากรและสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การยกย่องให้เกียรติ 

คู่ครอง”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ประพฤติล่วงละเมิดในคู่ครองของผู้อื่น”

  4)  ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดปด พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของ

บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การไม่เคยผิดสัญญา หรือไร้สัจจะ” 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่พูดเท็จ โกหก หลอกลวง”

  5)  ศีลข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การไม่ข้องเกี่ยวกับ 

สารเสพติด” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่เสพสุราและของมึนเมา”

 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

  สมมติฐานที่ 1 บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

  ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(Null Hypothesis)

  สมมติฐานที่ 2 บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

  ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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(Null Hypothesis)

  สมมติฐานที่ 3 บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี

พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

  ผลการวจิยัพบว่า บคุลากรและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มี

พฤตกิรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชวิีตประจ�าวนั ทัง้โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8.  อภิปรายผล

 จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

 1. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

  พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าคนเรา

โดยทั่วไปก็มีปกติคือมีศีลประจ�าตัวอยู่ทุกคนแล้ว ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของกันและกัน  

ไม่ล่วงละเมิดในคู่ครองของกัน ไม่มักมากในกาม ไม่โกหกหลอกลวงกัน ไม่ท�าให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์ด้วย

ค�าพูดของคน ไม่หลงลืมสติ ไม่ติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษทุกชนิดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพรอุ่น

เจ้าบ้าน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรมีพฤติกรรมการน�าศีล5ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก

  ด้านท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ แต่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ศลีข้อที ่3 เว้นจากการประพฤติ

ผิดในกาม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศีลข้อนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่น 

ป้องกนัความแตกร้าวในหมูม่นษุย์ และท�าให้วางใจกนัและกนั ชายกบัหญงิแม้ไม่ได้เป็นญาตกินั กย็งัมคีวาม

รักใคร่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้ ด้วยอ�านาจความปฏิพัทธ์ในทางกาม ท้ังนี้ประชาชนมีความเข้าใจในศีล 

ข้อน้ีเป็นอย่างด ีซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ กระทรวงศกึษาธกิาร ได้กล่าวถงึศลีข้อที ่3 ไม่ประทษุร้ายของ

รักของผู้อื่น ศีลข้อนี้มุ่งหมายปลูกความสามัคคีและป้องกันการแตกร้าวในหมู่มนุษย์ไม่ให้ละเมิดสิ่งใดก็ตาม

ที่เป็นของรักของหวงของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรหรือแม้กระทั่งสิ่งของต่างๆ

  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีค่าผลแปลอยู่ในระดับมากคือ ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าจากการเลี้ยงชีพประชาชนยังคงบริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น กุ้ง หอย ปู 

ปลา หมู ไก่ ฯ จึงท�าให้มีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก 

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงปาณาติปาตาเวรมณี เว้นจากการไม่ท�าลายชีวิตฆ่าสัตว์การประทุษร้ายรังแกกัน 

รวมทั้งประพฤติหรือด�าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านร่างกายและชีวิต

  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 319

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  1)  ศลีข้อท่ี 1 เว้นจากการฆ่าสตัว์ พบว่า พฤตกิรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของ

บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การให้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์”ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายผลได้ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขจ�าเป็นจะต้องเป็นผู้มีเมตตา กรุณา มีน�้าใจมีไมตรีต่อ

เพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดถึงผู้อื่นและแสดงต่อผู้อื่น เหมือนที่ต้องการให้คนอื่น

แสดงต่อตนเอง สามารถท�าดีต่อผู้อื่นได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวง

ศึกษาธิการได้กล่าวถึง ศีลข้อที่ 1 ไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อ่ืน ศีลข้อนี้มุ่งให้มนุษย์มีความเมตตา 

ต่อกัน รวมทัง้สตัว์ทัง้ปวงด้วยผูร้กัษาศีลข้อนีพ้งึละเว้นการกระท�า 3 อย่างคอื 1) การฆ่าให้ตาย 2) การท�าร้าย

ร่างกายและ 3) การทุรกรรมกักขังหน่วงเหนี่ยว (การกักขังทรมาน)

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ท�าร้ายยุงและแมลงที่มารบกวน”ที่เป็น

เช่นน้ีอภปิรายผลได้ว่าในเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลอ�าเภอฆ้องชยัจงัหวดักาฬสนิธุ ์มยีงุ และแมลง

จ�านวนมาก ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ส่วนแมลงในพืชไร่นาข้าว มีชาวบ้านบางหมู่บ้านท�าการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท�าไร่ ท�านา ยังคงใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ฯ ไล่แมลง จึงท�าให้มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการได้ให้ความ

หมายของเบญจศลีและเบญจธรรมไว้ว่าเบญจศีลคอืศลี 5 (1) เว้นฆ่าสตัว์ (2) เว้นลกัทรพัย์ (3) เว้นประพฤติ

ผิดในกาม (4) เว้นพูดปด (5) เว้นของเมา

  2)  ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ของบคุลากรและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จงัหวัดกาฬสนิธุ ์โดยรวมอยูใ่นระดับ

มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนมีความเข้าใจในศีลข้อ 2 เพราะ

หากบคุคลใดทีก่ระท�าการน�าทรพัย์ของผูอ้ืน่ไปเป็นของตนเอง โดยมเีจตนาเพือ่การเบียดเบียนไม่ว่าจะกระท�า

การใดให้ได้ไป ซึ่งทรัพย์เพราะกลโกงหรือการทุจริตหรือการยักยอกเอา โดยผู้เป็นเจ้าของนั้นจะรู้หรือไม่รู้

ก็ตามนั้นถือได้ว่า “ผิดศีลข้อ 2” นั่นก็เพราะ “เจตนาที่จะครอบครองของผู้อื่น”นั่นเองซึ่งการท�าผิดศีลข้อ

ลักทรัพย์เป็นการกระท�าเพื่อให้ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น ย่อมก่อให้เกิดปัญหาการเบียดเบียนกันและกัน

สร้างทุกข์ในตนเองและสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวถึง ศีลข้อที่ 2 

ไม่ประทษุร้ายทรพัย์สนิของผูอ้ืน่ ศลีข้อนีมุ้ง่ป้องกนัการท�าลายกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิของกนัและกนั รวมถงึ

การลักขโมยการฉ้อโกงการปล้นการจี้ การหลอกลวงยักยอกรับสินบน แม้เล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรท�า

   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ ข้อ 6 ทีว่่า “การปรารถนาให้ชมุชนของท่านสงบสขุปราศจาก

ลักขโมย” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลมีความปรารถนาให้

เกิดความสงบสุขในสังคมชุมชนของตน สร้างความสามัคคีในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรม

ปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ศีลเป็นข้อก�าหนดอย่างต�่าที่สุดในทางความประพฤติของมนุษย์ เท่าที่จ�าเป็นพอที่

จะให้สังคมมนุษย์อยู่กันโดยปกติสุขและแต่ละคนมีชีวิตที่ไม่เป็นโทษภัย

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “การไม่ประกอบอาชีพเอารัดเอาเปรียบ”ที่เป็น

เช่นน้ีอภิปรายผลได้ว่าในการประกอบอาชีพใดๆก็ตามหากผู้ประกอบอาชีพยังปราศจากความรับผิดชอบ

ขาดจิตส�านึกงานอาชีพนั้น ก็จะไม่ประสบผลส�าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ซืมบาร์โดและเกอร์ริก 
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(Zimbardo and Gerrig)อธบิายว่าพฤตกิรรมเป็นการกระท�าของบคุคลเพือ่ปรบัตวัต่อสิง่แวดล้อมซ่ึงเป็น

พฤติกรรมที่สังเกตได้

  3)  ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวนัของบคุลากรและสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั จังหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “การยกย่องให้เกยีรตคิูค่รอง”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ผลได้ว่าความรักเป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และใส่ใจในความรู้สึกของกันและกันตลอดเวลา 

โดยทั่วไปผู้ชายได้รับการยอมรับจากสังคมให้เป็นผู้น�าครอบครัว ผู้ชายส่วนมากมีความรู้สึกไวหากภรรยา

กระท�าการใดทีเ่ป็นการแสดงให้เหน็ถงึการไม่ให้เกยีรตเิขา เพราะผูช้ายถอืเรือ่งศกัดิศ์รเีป็นเรือ่งส�าคญั ภรรยา

ที่ฉลาดควรท�าให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าภรรยาให้เกียรติเขา ให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนส�าคัญ และ

ได้รบัการยกย่องในฐานะผูน้�า เพราะโดยธรรมชาตแิล้ว ผูช้ายจะถอืว่าเกยีรตแิละศกัดิศ์รเีป็นเรือ่งส�าคญัมาก 

ผู้หญิงจะถือว่าความรักส�าคัญมากกว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรี หากภรรยายกย่องและให้เกียรติสามี สามีก็จะ

ตอบสนองด้วยความรักใคร่ ทะนุถนอม และดูแลเอาใจใส่ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก 

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดเบียดเบียนผู้อื่นทางด้าน 

คู่ครองบุคคลที่รักหวงแห นไม่ผิดประเพณีทางเพศ ไม่นอกใจคู่ครองของตน

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า “การไม่ประพฤตล่ิวงละเมดิในคูค่รองของผูอ้ืน่” 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย มีจรรยา

บรรณ พึงไม่ล่วงละเมดิทางเพศหรือมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบับคุคลอืน่ซึง่ไม่ใช่คูส่มรสของตน ซึง่สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตุโฺต) ทีก่ล่าวถงึ ศลีข้อ 3 ว่า กาเมสมุจิฉาจาราเวรมณเีว้นจาก

การประพฤติผิดเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านคู่ครอง บุคคลท่ีรักหวงแหน ไม่ผิดประเพณีทางเพศ ไม่นอกใจ 

คู่ครองของตน

  4)  ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดปด พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของ

บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย เป็น

ผูรั้กสจัจะ จะพูดแต่ค�าสตัย์จรงิด้วยความจรงิใจและปรารถนาดมีุง่หวงัดต่ีอผูฟั้ง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึง ศีลข้อที่ 4 ไม่ใช้วาจาเบียดเบียนผู้อื่น คือไม่พูดปดโกหกหลอกลวง ไม่พูด

ค�าหยาบเยาะเย้ยเสยีดสถีากถางประชดประชนักระทบกระแทกแดกดนัให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อน ศลีข้อนีมุ้ง่ป้องกนั

การท�าลายประโยชน์ตนและผู้อื่น เพราะการใช้วาจากระทบกระทั่งผู้อื่นไม่เป็นการควรกระท�า

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การไม่เคยผิดสัญญา หรือไร้สัจจะ” ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัยได้ท�าตามสัญญาหรือ

สจัจะทีไ่ด้ให้ไว้ จะมุง่มัน่ทุม่เทอย่างเต็มทีใ่นการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติยดึถือผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการ ได้ให้ความหมายของเบญจธรรมไว้ว่า 

เบญจธรรมคือธรรม 5 ประการหรือความดี 5 อย่างที่ควรประพฤติคู่กันไปกับการรักษาเบญจศีลตามล�าดับ

ข้อ 1 เมตตากรณุา, ข้อ 2 สมัมาอาชวีะ, ข้อ 3 กามสงัวร (ส�ารวมในกาม), ข้อ 4 สจัจะและข้อ 5 สตสิมัปชัญญะ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่พูดเท็จ โกหก หลอกลวง”ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายผลได้ว่าบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย ได้พูดจริง ท�าจริง ไม่

โกหก ลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าว

ถึง มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการด�าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาเท็จ โกหก ค�าหยาบ 

นินทา ด่าทอ หลอกลวง เพ้อเจ้อ หรือพูดยุแหย่ให้เกิดความแตกแยก ตัดรอนประโยชน์หรือแกล้งท�าลาย

ด้วยวาจา

  5)  ศีลข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด พบว่า พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายผลได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยั ได้จดั

แสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในแง่ศีลธรรมและกฎหมาย 

ในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและสมาชิกสภาฯ เป็น

อย่างด ีซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยุตโฺต) กล่าวถงึ สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐาน

าเวรมณี เว้นจากน�้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท สิ่งเสพติดให้โทษที่ท�าให้เสีย

สติสัมปชัญญะ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด” ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายผลได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย ได้สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและ 

แก้ปัญหายาเสพติดให้โทษ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคงรักษาความสงบเรียบร้อยของต�ารวจ ก�านัน

ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ต�ารวจชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะบุคคลกลุ่มเสี่ยงและใช้การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพตดิของอ�าเภอฆ้องชยั และส่งเสรมิการสร้างชมุชนน่าอยูแ่ละชมุชนเข้มแขง็ปราศจากการแพร่

ระบาดของยาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวถึงสุราเมรยมัช

ชปมาทัฏฐานาเวรมณี เว้นจากน�้าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท สิ่งเสพติดให้โทษท่ี

ท�าให้เสียสติสัมปชัญญะ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่เสพสุราและของมึนเมา”ที่เป็นเช่นนี้

อภปิรายผลได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชยัรณรงค์ให้และเรยีกร้องให้ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน

บคุลากร และสมาชกิสภาฯท�าตวัเป็นตวัอย่างทีด่กีบัลูกบ้านและคนในครอบครวั โดยงดการดืม่สรุาและของ

มนึเมาทกุชนิด เพราะนอกจากต้องเสยีเงินซือ้สรุามาดืม่ในราคาแพง ยงัเป็นต้นเหตสุ�าคญัท�าให้เกดิอบุตัเิหตุ

โดยกล่าวคาดโทษกับผู้น�าท้องถิ่นที่มาร่วมรับฟังนโยบายทุกคน หากเกิดเรื่องไม่ดีงามเพราะดื่มสุราในช่วง

เวลาราชการ จะต้องถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งมีโทษถึงปลดออกจากต�าแหน่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

กระทรวงศกึษาธกิาร ได้กล่าวถงึ ศลีข้อที ่5 ไม่ประทษุร้ายสตสิมัปชญัญะของตวัเอง คอืไม่ดืม่ ไม่สบู ไม่เสพ

เครื่องดองของมึนเมาท้ังหลายอันเป็นเหตุให้ขาดสติสัมปชัญญะเพราะการขาดสติสัมปชัญญะย่อมท�าให้ 

ผิดศีลข้ออื่นๆได้

 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย พบว่า 
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  1)  บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศีล 5 เป็นศีลพื้นฐานที่ชาวพุทธ

ไม่ว่าเพศชายหรือหญงิพงึยดึถอืและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั จงึส่งผลให้ประชาชนทัง้เพศชายและเพศหญงิ

น�ามาใช้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอตะพานหิน  

จังหวัดพิจิตรที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ไม่แตกต่างกัน

  2)  บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 

ไปใช้ในชวีติประจ�าวนั โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าไม่ว่าอายจุะมากหรอืน้อยสามารถ

น�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้เท่าๆ กนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วไิลพร อุน่เจ้าบ้าน ได้ท�าการวจิยั

เรื่อง พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

ไม่แตกต่างกัน

  3)  บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรม

การน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าในปัจจุบันได้มีการ

จัดอบรมศีลธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน จึงท�าให้บุคลากรและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มี

ระดับการศึกษาต่างกัน มีการน�าศีล 5 มาใช้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร อุ่นเจ้า

บ้าน ได้ท�าการวิจัยเรือ่ง ศึกษาพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวติประจ�าวนัของผูบ้รหิารและสมาชกิองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในอ�าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ผลการวจิยัว่า ผูบ้ริหารและสมาชกิสภาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลอ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

9.  ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1)  ผลการวจิยั พบว่า พฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันให้มากยิ่งขึ้นของบุคลากร

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสร้างจิตส�านึกให้บุคลากร

และสมาชิกฯ เห็นคุณค่าทางศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนา และน�าศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติ

ในชีวิตประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอ
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  2) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการ

ประพฤติผิดในกาม ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวันให้มากยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมให้บุคลากรและสมาชิกฯ รักษาศีลข้อท่ี 3 เว้นจากการประพฤติผิดใน

กาม มาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดเพื่อความถูกต้องของศีลธรรม

  3)  ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการ 

ฆ่าสัตว์ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ให้มากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้กินเจ หรือมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพมากข้ึน สร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท�างาน  

รับประทานอาหารร่วมกัน โดยท�าอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ท่ีผลิตเองในชุมชนปลอดสารพิษ สุขภาพ 

ก็จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้น ปลอดจากโรคภัยที่มากับเนื้อสัตว์ ฯ

  4)  ผลการวจิยั พบว่า พฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าแปลผล 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “การยกย่องให้เกยีรตคิูค่รอง”ดงันัน้ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรแก้ไขปรบัปรงุ

และพฒันาส่งเสรมิให้มกีารประยกุต์ใช้จนถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยส่งเสรมิให้มกีารการยกย่องให้เกยีรตคิูค่รอง 

ซึง่อกีฝ่ายหน่ึงรูว่้าเป็นคนส�าคญัส�าหรบัคณุ เป็นบคุคลทีม่คีณุค่ามคีวามหมาย คณุเคารพในความเป็นเขาทัง้

ความคดิ การกระท�าในฐานะบคุคลหนึง่ทีม่ศัีกด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ และในฐานะคูชี่วิต การให้เกยีรตสิามารถ

กระท�าได้หลายวิธี ทั้งความคิด ความรู้สึก ค�าพูด การกระท�า

  5)  ผลการวจิยั พบว่า พฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่

ในระดับปานกลาง คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ท�าร้ายยุงและแมลงที่มารบกวน” ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้จนถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพ่ือ

ป้องกัน และไล่แมลง เช่น ผลิตน�้าส้มควันมันไล่แมลง จัดหาอุปกรณ์หลอดไฟเพื่อก�าจัดยุง

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  1)  ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของบุคลากรและ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภออื่นๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

  2)  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของบคุลากรองค์กร

อื่นๆ ในต�าบล เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  3)  ควรศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับศีล 5 ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน พร้อมจัดโครงการ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศีล 5 ให้ทราบถึง องค์ประกอบ อานิสงส์ โทษ และผลกรรมของการละเมิดศีล 5 

ฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานขั้นต้น ให้กับบุคลากรในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอฆ้องชัย จังหวัด
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ 

และดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ ที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแนวทางท่ีถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วย

ความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ 

โอกาสนี้ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี และนายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร

ที่ให้ความอนุเคราะห์ในในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ  

ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)ดร.สุกิจ ชัยมุสิก และรองศาสตราจารย์

อุดม พิริยสิงห์ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท�าให้วิทยานิพนธ์

เล่มนี้มีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน ขออนุโมทนาขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล บุคลากรและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้

ข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูในการค้นคว้าวจัิย จนท�าให้วทิยานพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลงได้อย่างสมบูรณ์ คณุประโยชน์ 

อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา 

มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ


