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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นที่มีต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ
3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ และหัวหน้าครัวเรือนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 280 คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ
.85 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
เปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้การทดสอบค่า t-test ความแปรปรวนทางเดียว F-test หรือ (One-way
ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1) การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่
อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทัง้ ห้าด้าน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ด้านการบริหารจัดการองค์การ รองลงมาคือ ด้านการบริหาร
โครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านการบริหารงานคลัง ด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ด้าน
การบริหารงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มี
1
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เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยเรียงล�ำดับจากความถี่มากไปหาน้อย สามล�ำดับ
แรก คือ ควรใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ส�ำหรับการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมให้มากที่สุด จัดสรรงบประมาณไปพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ควรพูดจาชัดถ้อยชัดค�ำ และ
เจ้าหน้าที่ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ ควรให้บริการตามล�ำดับในการมาใช้บริการ
เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ
ABSTRACT
The objectives of this thesis were: 1) to study the application of Buddhism’s Six
States of Conciliation (Saraniyadhamma) to TambonNongPhai Administrative Organization’s
administration in MahaSarakham province’s Nadun District, 2) to compare residents’
opinions on the application of Buddhism’s such six states to its administration, resting on
variables of their genders, ages and educational levels, and 3) to regulate their suggestions
for the application of Buddhism’s such six states to its administration. The sampling group
employed for conducting the research comprised TambonNongPhai Administrative
Organization’s personnel and household heads residing in its authorized area, numbering
280 individuals, by making use of Taro Yamane’s table. The data collection instrument was
the questionnaire of Likert-type scales, possessing the reliability for the whole entry at .85.
The statistics utilized for data analyses encompassed: percentage, mean, standard
deviation, comparing differences by way of t-test and F-test (One-way ANOVA).
Outcomes of the research revealed the following findings:
1) The application of Buddhism’s Six States of Conciliation (Saraniyadhamma)to
TambonNongPhai Administrative Organization’s administration located in Mahasarakham
province’s Nadun District was comprehensively rated ‘more’. Individually, each of five
aspects was also scored ‘more’; the aspects with the highest, lower and lowest were those
of: i) organizational management, ii) infrastructural administration and iii) financial administration, iv) personnel administration and v) educational, religious and cultural administration.
2) The comparative results of residents’ opinions on the application of Buddhism’s
six states of conciliation to its administration indicated that variables of their genders, ages
and educational levels showed no significant differences in the application of Buddhism’s
Six States of Conciliation to its administration in the overall aspect.
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3) Their suggestions for the application of its six states of conciliation to the above
organization’s administration were recommended in descending orders of three frequencies.
First, the organization should spend its budgets with regard to values of money, making
great contribution to educational, religious and cultural support at most.Next, it should
allocate budgets to develop its areas thoroughly. Then, the organization’s officials should
speak clearly, offering services to service recipients on the first-come-first-serve basis for
their fairness.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การกระจายอ�ำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในระดับเทศบาล นับเป็นรูปแบบการบริหารจัดการใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างหนึง่ เทศบาลเป็นหน่วยงานหนึง่ ทีต่ อ้ งจัดการดูแลทุกข์สขุ ของประชาชน เทศบาล
เป็นการปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมมากรูปแบบหนึง่ ดังนัน้ สาระส�ำคัญ
ประการหนึ่งของเทศบาลก็คือ การบริหารกิจการในท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเข้า
มามีสว่ นร่วมในการบริหารงานได้ จุดมุง่ หมายส�ำคัญในการปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ก็เพือ่ ต้องการให้ประชาชน
ในท้องถิน่ ต่างๆ ได้มโี อกาสเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลถือ
ได้ว่าเป็นที่แพร่หลาย และเป็นที่รู้จักของประชาชนมากที่สุดในบรรดารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบต่างๆ ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการบริหารทีด่ ี มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมย่อมมีส่วนส่งเสริมความเจริญมั่นคงแก่ท้องถิ่นและส่วนรวมของ
ประเทศในที่สุด โดยรูปแบบการปกครองคล้ายกับรูปแบบรัฐสภา (Parliamentary System) กล่าวคือ
มีสภาเทศบาล ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติตลอดจนควบคุมการท�ำงานของฝ่ายบริหารและคณะเทศมนตรี
ทีค่ ดั เลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายทีม่ เี สียงข้างมาก ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ตลอดจนก�ำหนดนโยบาย
และควบคุมดูแลการบริหารงานของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร หรือจะกล่าวอีกนัยหนึง่
ก็คือ สภาเทศบาลท�ำหน้าที่คล้ายสภาผู้แทนราษฎร และคณะเทศมนตรีท�ำหน้าที่เหมือนกับคณะรัฐมนตรี
ในระดับประเทศนั่นเอง (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539, หน้า 27)
ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวว่า “ผูน้ ำ� หรือผูบ้ ริหาร คือผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ เช่น สติปญ
ั ญา ความดีงาม
ความรู้ ความสามารถของบุคคล ที่ชักน�ำให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม พุทธ
องค์ตรัสไว้ในโคปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบฝูงโค และโคจ่าฝูงเกี่ยวกับผู้น�ำและผู้บริหาร ตลอดผู้ตามไว้
ว่า เหมือนหัวหน้าฝูงว่ายน�ำ้ ไปสูฝ่ ง่ั ตรงกันข้าม หากโคหัวหน้าฝูงว่ายไปตรง ฝูงโคทัง้ หลายก็ตรงตามกัน และ
ประสบกับความปลอดภัย หากโคหัวหน้าฝูงพาว่ายไปคด โคทัง้ ฝูงทีต่ ดิ ตามย่อมจะด�ำเนินไปคต และประสบ
กับความล�ำบากฉันใด ในหมูม่ นุษย์กฉ็ นั นัน้ บุคคลผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นใหญ่ หรือเป็นผูน้ ำ� หากมีคณ
ุ ธรรม
ในการด�ำเนินชีวิต หรือในการปกครองแล้ว ผู้ตามย่อมจะเดินตามแบบของผู้น�ำด้วยดี และประสบกับความ
ปลอดภัย หากว่าผูน้ ำ� หรือหัวหน้าไม่ประกอบด้วยคุณธรรมในการด�ำเนินชีวติ หรือในการปกครองแล้ว ผูต้ าม
ย่อมจะด�ำเนินไปตาม และประสบกับความล�ำบาก ฉันนั้น” (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2526, หน้า 4).
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โดยที่กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลต�ำบล อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา
42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา
7 แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาล ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศจัดตัง้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ขึน้ เป็นเทศบาลต�ำบล
หนองไผ่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2546 (เทศบาล
ต�ำบลหนองไผ่, 2557, อัดส�ำเนา) เมือ่ มีเทศบาลต�ำบลจึงได้เกิดมีผบู้ ริหารเกิดขึน้ ซึง่ ในการบริหารของผูบ้ ริหาร
ระดับเทศบาลต�ำบลนั้น พบว่า การบริหารงานของผู้บริหารงานบางส่วนบางระดับนั้น ยังบกพร่องในการ
บริหารงานซึง่ ค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นตน โดยไม่ยดึ ถือความถูกต้องขาดคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ขาดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติงาน ยังความ
แตกแยกในหมู่คณะ ความแตกแยกของสมาชิกในเทศบาลกับฝ่ายค้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ การให้บริการ
ประชาชน การสงเคราะห์ชมุ ชนทีน่ อ้ ยไป ไม่ทำ� ตามความต้องการของประชาชน และขาดการประชาสัมพันธ์
ที่ดี เกิดการล่าช้าในระบบการท�ำงานชุมชนจึงมีการพัฒนาที่ล่าช้าไม่ทันต่อยุคสมัย จึงต้องน�ำหลักธรรมมา
ใช้ประกอบการบริหารจัดการ เพือ่ ให้การบริหารระบบงานขับเคลือ่ นในทิศทางทีส่ มบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้การบริหารงานต่างๆ บรรลุถงึ จุดประสงค์ทตี่ งั้ ไว้นนั้ ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีผ่ บู้ ริหารนัน้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ จะต้อง
ศึกษาทักษะต่างๆ ในการเป็นผู้น�ำ การจะเป็นผู้น�ำและผู้บริหารที่ดีได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
หากผู้บริหารหรือผู้น�ำมีคุณธรรมมีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ (เดชศักดิ์ อังเกลียวลม, 2542,
หน้า 25)
ธรรมะ เป็นข้อปฏิบัติในการทุกๆ อย่างโดยเหมาะสม เช่น ในทางการปกครอง ทางการศึกษา
ทางสังคม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญเหมาะสมแก่สภาพการณ์สภาวการณ์ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้อง
โดยวิธีที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปกครองในทางเกื้อกูล ในทางก่อให้เกิดสุข เรียกสั้นๆ ด้วยค�ำในปัจจุบันว่า
เพื่อความสุขความเจริญ นอกจากนี้ยังเป็นหลักธรรมที่น�ำ ไปปฏิบัติได้ตลอดไปทุกกาลสมัย ฉะนั้น
หลักสาราณียธรรม 6 จึงเน้นความส�ำคัญของผูน้ ำ� หรือเน้นทีต่ วั ผูน้ ำ� ว่าจะต้องมีคณ
ุ สมบัตหิ รือมีคณ
ุ ธรรมอะไร
บ้างจึงจะน�ำประเทศชาติไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะท�ำการศึกษา การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพือ่ ต้องการส่งเสริมหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาคือหลักสาราณียธรรม 6 และร่วมพัฒนาการปกครองการบริหารในส่วนของผูท้ ำ� หน้าที่
ปกครอง หรือนักบริหารให้ดียิ่งขึ้นเพราะจะท�ำให้ทราบและรู้แนวทางปฏิบัติ ทราบถึงปัญหา และข้อเสนอ
แนะในการน�ำหลักธรรมไปใช้ในการบริหารที่เหมาะสมให้แก่ผู้ปกครองหรือผู้บริหารต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ี เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ต่างกัน
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประชาชนทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ จ�ำนวน 23 คน และ
หัวหน้าครัวเรือนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดย
ใช้หัวหน้าครัวเรือน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน จ�ำนวน 908 คน รวมทั้งสิ้น 931 คน
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่ การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จ�ำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้คือ
1) ด้านการบริหารจัดการองค์การ
2) ด้านการบริหารงานคลัง
3) ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน
4) ด้านการบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) ด้านการบริหารงานบุคคล
4.3 ขอบเขตด้านพืน้ ทีไ่ ด้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
5.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ี เพศ
อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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5.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
5.4 ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานโดยยึดหลัก
สาราณียธรรม 6 เพื่อท�ำให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ จ�ำนวน 23 คน และหัวหน้าครัว
เรือนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้หัวหน้า
ครัวเรือน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน จ�ำนวน 908 คน รวมทั้งสิ้น 931 คน
6.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ และหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัย
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้หัวหน้าครัวเรือน
1 คน ต่อ 1 ครัวเรือน จ�ำนวน 280 คน ซึ่งได้จากการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตร
ของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107)
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามมีลกั ษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพื่อสอบถามข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่
อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจยั พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการองค์การ รองลงมาคือ
ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
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เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ด้านการบริหารจัดการองค์การ พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 2 ทีว่ า่ “ผูบ้ ริหารเป็นผูม้ มี นุษยสัมพันธ์ พูดจา
ดี มีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเป็นกันเอง”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า
“ผู้บริหารได้บริหารงานด้วยความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตนเพื่องาน”
2) ด้านการบริหารงานคลัง พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 2 ทีว่ า่ “ผูบ้ ริหารให้คำ� เสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพือ่ นร่วม
งานอย่างสุภาพ”ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ข้อ 4 ทีว่ า่ “ผูบ้ ริหารตระหนักในบทบาทหน้าทีข่ องตนใน
ฐานะผู้บริหารโดยมุ่งความส�ำเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุด”
3) ด้านการบริหารโครงสร้างพืน้ ฐาน พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “มีการใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ
อย่างประหยัด และเหมาะสม” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 5 ทีว่ า่ “ผูบ้ ริหารเอาใจใส่ตอ่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่คิดและวางแผนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”
4) ด้านการบริหารงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม
6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “การบริหารงานการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมผู้บริหารมีน�้ำใจช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ”ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารส่งเสริมศีลธรรมแก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด”
5) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารเคารพในสิทธิและเสรีภาพใน
การแสดงออกของผูร้ ว่ มงานไม่หลงอ�ำนาจ ไม่ใช้อำ� นาจข่มขูผ่ รู้ ว่ มงาน” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ
2 ทีว่ า่ “ผูบ้ ริหารใช้คำ� พูดภาษาทีส่ ภุ าพเมือ่ สนทนาพูดคุยกับเพือ่ นร่วมงานเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการใช้ภาษา
ไทยอย่างถูกต้อง”
7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
สมมติฐานที่ 1ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6
มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทัง้ โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558

53

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6
มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทัง้ โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสาราณีย
ธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสาราณีย
ธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
8. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
8.1 ผลการวิจยั พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทั้งห้าด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ให้ความส�ำคัญในการใช้หลัก
สาราณียธรรม 6 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ ได้ดีมีประสิทธิภาพท�ำให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พระครูนนทวีรวัฒน์วีรธมฺโม (มีนุสรณ์) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง การบริหารงานเทศบาลต�ำบลตาม
หลักสาราณียธรรม 6 :กรณีศึกษาเทศบาลต�ำบลปลายบาง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีผลการวิจัย
พบว่าการบริหารงานเทศบาลต�ำบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : กรณีศึกษาเทศบาลต�ำบลปลายบาง อ�ำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า เทศบาลต�ำบลปลายบางได้บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมทั้ง 6 ด้าน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารจัดการองค์การ
ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ ใช้กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่อประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ใิ ห้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ บุคลากร
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นคนมีคุณธรรมและศีลธรรมตั้งมั่นอยู่
ในความถูกต้อง ไม่ประพฤติผิดจารีตประเพณีที่ดีงามซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.
ปยุตฺโต) กล่าวว่าสีลสามัญญตา : มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง
คือมีความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ท�ำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่บริหารงานโดยทุกคน
เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน กินใช้ของส่วนกลาง ช่วยกันหาช่วยกันท�ำ แล้วน�ำมารวมไว้ ส่วนกลางแบ่งปัน
แจกจ่ายใช้สอยร่วมกัน เป็นระบบที่ทุกคนไม่มีเป็นเจ้าของ หรือเป็นของส่วนตัว มีแต่ส่วนกลาง ส่วนกลาง
รวยไม่ขาดแขลน ส่วนตัวจนไม่สะสมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์พัฒน์ธีรปญฺโญ (คิดโสดา)ได้
ท�ำการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่นอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสาธารณโภคี อยู่ในระดับมาก
1) ด้านการบริหารจัดการองค์การ พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 2 ทีว่ า่ “ผูบ้ ริหารเป็นผูม้ มี นุษยสัมพันธ์ พูดจาดี มีอธั ยาศัยไมตรีดี ยิม้ แย้มแจ่มใส
และมีความเป็นกันเอง”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าความมีมนุษยสัมพันธ์ มีอัธยาศัยไมตรี พูดจาดียิ้มแย้ม
แจ่มใส และมีความเป็นกันเองเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ในการปฏิบตั งิ านและการให้บริการ เพราะจะท�ำให้เพือ่ นร่วมงาน
และผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ท(Cart) กล่าวว่า ทักษะทาง
มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ทั้งกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และมีความสามารถในการท�ำงานร่วมกันกับ
ทุกคน หรือท�ำงานในลักษณะเป็นกลุ่ม เป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 3 ทีว่ า่ “ผูบ้ ริหารได้บริหารงานด้วยความเสียสละ เอือ้ เฟือ้
เผือ่ แผ่คำ� นึงถึงประโยชน์สว่ นรวม อุทศิ ตนเพือ่ งาน” ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองไผ่เป็นผู้ที่มีความตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการอย่างต่อเนื่อง โดยรักษาก�ำหนด
เวลาในการปฏิบตั งิ านให้แล้วเสร็จทันเวลาทุกครัง้ เช่นการมาลงเวลาปฏิบตั ริ าชการตรงเวลาทุกวันและปฏิบตั ิ
ราชการเต็มเวลาการไปร่วมในพิธี การเข้าประชุม การเข้ารับการอบรมสัมมนา ตรงต่อเวลาในการนัดหมาย
ที่มีการจราจรติดขัด จะเตรียมพร้อม และไปก่อนเวลานัดหมาย หรือแม้แต่การนัดหมายในต่างจังหวัด จะ
ไปตรงต่อเวลาทุกครั้ง และมีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการด้วยความเสียสละ
แม้จะเป็นนอกเวลาราชการท�ำงานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา
พิมพ์สุข กล่าวถึง แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ อ�ำเภอเมืองขอนแก่นสังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรส่งเสริมวัฒนธรรมทีด่ ใี นสถานศึกษาโดยเฉพาะการเคารพ
ซึง่ กันและกัน ความมีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อกันและกัน ความสามัคคี ความประพฤติสจุ ริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบ
วินยั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ สร้างขวัญและก�ำลังใจ การแสดงออกถึงความซือ่ สัตย์ ซือ่ ตรงต่อหน้าที่
ช่วยเหลือผูร้ ว่ มงานด้วยความเต็มใจ แสดงกิรยิ าอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ในการท�ำงานร่วมกันในสถาน
ศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการน�ำไปปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2) ด้านการบริหารงานคลัง พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่าผู้บริหารนับว่าเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรเนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
ก�ำหนดนโยบายวางแผนการด�ำเนินงานแนวการปฏิบัติและเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นที่อยู่ภายในองค์กรหาก
ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีจิตส�ำนึกในการวางนโยบายและยึดแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมอีกทั้งรู้จักการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมย่อมส่งผลมีมายังองค์กรและสังคมโดยส่วนรวมทั้งนี้เพราะการ
บริหารงานคลังเป็นกระบวนการนับตั้งแต่ การจัดท�ำแผนพัฒนา การจัดท�ำงบประมาณรายจ่าย การจัดเก็บ
หารายได้ การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) กล่าวว่าผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท�ำให้ชนะใจลูกน้องธรรมะ
ส�ำหรับผู้บริหารงานคือจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้ แ ก่ ลู กน้ องได้มีความสามารถในการแบ่ง งานให้ลูกน้องท�ำตามความช�ำนาญของแต่ล ะบุค คลและ
รู้จักกระจายอ�ำนาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเองดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอย
ดูแลภาพรวมในการท�ำงานของบุคคลในองค์การ
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ผู้บริหารให้ค�ำเสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพื่อน
ร่วมงานอย่างสุภาพ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ให้ค�ำเสนอแนะ
ทุกท้วง เพือ่ นร่วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้วยความสุภาพ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.
ปยุตโฺ ต) กล่าวว่าเมตตากายกรรม : ตัง้ เมตตากายกรรมในเพือ่ นพรหมจรรย์ทงั้ ต่อหน้าและลับหลังคือช่วยเหลือ
กิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนใน
ฐานะผู้บริหารโดยมุ่งความส�ำเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุด” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองไผ่ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีข่ องตนในฐานะผูบ้ ริหารโดยมุง่ ความส�ำเร็จเพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ กล่าวไว้ว่าการบริหาร เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากทรัพยากรทีม่ อี ยูเ่ มือ่ ใช้แล้วสามารถหมดลงได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารในองค์การ
จะต้องบริหารงานให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) ด้านการบริหารโครงสร้างพืน้ ฐาน พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่
มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ต้องใช้เทคนิคในการบริหารที่รอบครอบ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ท (Cart) กล่าวถึงทักษะทางด้านเทคนิค หมายถึง ความรู้ความสามารถใน
หน้าที่การงานที่รับผิดชอบคือ มีความรู้จริงในกระบวนการผลิต เทคนิค วิธีการปฏิบัติ เครื่องจักรอุปกรณ์
และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “มีการใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
ประหยัดและเหมาะสม” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่มุ่งมั่นที่จะพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานให้ได้มาตรฐาน เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
56

Vol.4 No.1 January - June 2015

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ
เครือ่ งจักรกลรถยนต์ บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพืน้ ฐานให้กบั หมูบ่ า้ นในต�ำบลหนองไผ่
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ท (Cart) กล่าวถึงทักษะทางด้านเทคนิค หมายถึง ความรู้ความสามารถใน
หน้าที่การงานที่รับผิดชอบคือ มีความรู้จริงในกระบวนการผลิต เทคนิค วิธีการปฏิบัติ เครื่องจักรอุปกรณ์
และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่คิดและ
วางแผนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้วา่ ผูบ้ ริหารเอาใจใส่ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีล่ งมือปฏิบตั งิ านตามการวางแผนงานข้อก�ำหนดขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนด
ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ท (Cart) กล่าวถึงทักษะทางการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการ
บริหารการจัดการเพือ่ ให้งานบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ คือ มีความรูค้ วามสามารถในหน้าทีท่ างการบริหาร
ได้แก่การวางแผน การจัดองค์การ การจัดก�ำลังคน การอ�ำนวยการ การควบคุม เป็นต้น เข้าใจในโครงสร้าง
ขององค์การ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีความรูใ้ นระบบข้อมูลข่าวสาร มีความสามารถ
ในการวางแผนและติดตามควบคุมงาน
4) ด้านการบริหารงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม
6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผูบ้ ริหารมีนำ�้ ใจช่วยเหลือและเอือ้ เฟือ้ ต่อเพือ่ นร่วมงานด้วยความเต็มใจ” ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ผูบ้ ริหาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ ได้มแี ผนงานเสริมสร้างคุณค่า และอนุรกั ษ์สบื ทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม รวมถึงได้วางแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน
โดยให้การช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัยสมบูรณ์
ได้สรุปความส�ำคัญของการบริหารไว้ว่าการบริหารนั้นได้เจริญเติบโตควบคู่กับการด�ำรงชีวิตของมนุษย์และ
เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ด�ำรงชีพอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลท�ำให้
องค์การต่างๆต้องขยายงานด้านบริหารให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ การบริหารเป็นเครือ่ งบ่งชีใ้ ห้ทราบถึงความเจริญ
ก้าวหน้าของสังคมความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆท�ำให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและความ
ก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้นการบริหารเป็นมรรควิธีที่ส�ำคัญในอันที่จะน�ำสังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
การบริหารท�ำให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อมของสังคมในอนาคตการบริหารเป็น
ลักษณะการท�ำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การฉะนั้นความส�ำเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยู่กับปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองอยูเ่ ป็นอันมาก การบริหารมีลกั ษณะต้องใช้การวินจิ ฉัย
สัง่ การเป็นเครือ่ งมือซึง่ นักบริหารต้องค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆและการวินจิ ฉัยนีเ้ องทีเ่ ป็นเครือ่ งแสดงให้
ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหารชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ไม่วา่ ใน
ครอบครัวหรือในองค์กรย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
และจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพอย่างฉลาดการบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคู่กันไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได้
ดังที่กล่าวกันว่า การเมืองกับการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญบาทอันเดียวกันฉะนั้นการ
ศึกษาวิชาการบริหารจึงต้องค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารส่งเสริมศีลธรรมแก่เยาวชนให้ห่างไกล
ยาเสพติด”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ ได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของต�ำบลขึ้นเพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและศีลธรรม มีความรักความสามัคคีตอ่ กันอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขพร้อมกับเป็นคน
ดีและคนเก่ง ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต) กล่าวว่าสาธารณโภคี: ได้ของสิง่ ใดมาก็แบ่งปันกันคือเมือ่ ได้สงิ่ ใดมาโดยชอบ
ธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงไว้ผู้เดียวน�ำมาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน
ข้อนี้ใช้อัปปฏิวิภัตตโภคีก็ได้
5) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่มีจิตใจเอื้อเฟื้อพร้อมที่จะให้การสงเคราะห์
กับเพือ่ นร่วมงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาการให้คำ� แนะน�ำถ่ายทอดวิชาความรูห้ รือเคล็ดลับในการท�ำงานต่างๆอย่าง
ไม่ปิดบังให้อภัยเมื่อมีการผิดพลาดในการท�ำงานหรือมีการกระทบกระทั่งล่วงเกินกันเป็นผู้มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตนพูดแต่สงิ่ ดีงามไพเราะอ่อนหวานมีความจริงใจและเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายท�ำตัวให้เป็นประโยชน์
ในทางหนึง่ ทางใดเช่นให้การช่วยเหลือเมือ่ ได้รบั การร้องขอหรือการสงเคราะห์ดว้ ยความเมตตาซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุพณ
ิ เกชาคุปต์ได้กล่าวถึงความเสมอภาค (Equity) กล่าวคือผูอ้ ยูใ่ ต้การบังคับบัญชาจะต้อง
ได้รับการปฏิบัติด้วยความมีเมตตาเท่าเทียมกันและยุติธรรม
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงออกของผูร้ ว่ มงานไม่หลงอ�ำนาจ ไม่ใช้อำ� นาจข่มขูผ่ รู้ ว่ มงาน”ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ผูบ้ ริหารเคารพ
ในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ร่วมงาน ไม่ใช้อ�ำนาจข่มขู่ผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) กล่าวว่าผูบ้ ริหารงานทีด่ จี ะต้องมีวธิ กี ารบริหารงานทีจ่ ะท�ำให้ชนะใจ
ลูกน้องธรรมะส�ำหรับผู้บริหารงานคือจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท�ำตามความช�ำนาญของแต่ละบุคคล
และรู้จักกระจายอ�ำนาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเองดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอย
ดูแลภาพรวมในการท�ำงานของบุคคลในองค์การ
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ผู้บริหารใช้ค�ำพูดภาษาที่สุภาพเมื่อสนทนาพูด
คุยกับเพื่อนร่วมงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหาร
ใช้ค�ำพูดภาษาที่สุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน แต่ยังมีบ้างที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสนทนา เพื่อ
ความเป็นกันเองกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)กล่าว
ว่าเมตตาวจีกรรม : ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สงั่ สอนแนะน�ำตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทัง้ ต่อหน้าและ
ลับหลัง
7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัย พบว่า
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

		 1) ประชาชนทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศชายและเพศหญิงต่างมีโอกาส
ได้ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล ให้ได้รับทราบข้อมูลในการให้บริการและการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเอกมริ ตปญฺโ
(คงตางาม) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจยั พบว่า การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในอ�ำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
		 2) ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่าง
กันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าอายุไม่มีผลต่อความคิดเห็น ซึ่ง
ประชาชนสามารถที่รู้ถึงระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลได้เป็นอย่างดี และประชาชนมี
โอกาสมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล ท�ำให้ได้รบั ทราบข้อมูลในการให้บริการและการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์พัฒน์
ธีรปญฺโญ (คิดโสดา) ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ อี ายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่นไม่ต่างกัน
		 3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสาราณียธรรม
6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกระดับ
การศึกษาสามารถได้รบั ทราบถึงการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลได้เป็นอย่าง
ดีไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์พัฒน์ธีรปญฺโญ (คิดโสดา) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดผล
การวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลขอนแก่นไม่ต่างกัน
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย
แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจยั พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทั้งห้าด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหาร
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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ควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับหลัก
สาราณียธรรม 6 ว่าคือหลักธรรมเกี่ยวกับอะไร และน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างไร และรณรงค์ให้
บุคลากรใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารงานภายในองค์กรอย่างจริงจัง รวมถึงสร้างจิตส�ำนึกให้
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ตนได้รับมอบหมาย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารจัดการองค์การ
ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยบริหารให้เกิดความรักและ
ความเคารพซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจกล่าววาจาที่สุภาพต่อกัน ไม่ด่าทอ นินทา
กล่าวร้าย หรือพูดค�ำหยาบ สั่งสอน แนะน�ำ ตักเตือนกันด้วยความหวังดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และปลุกจิตส�ำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส�ำคัญของศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ
สร้างจิตส�ำนึกของความเป็นคนท้องถิน่ นัน้ ๆ ทีจ่ ะต้องร่วมกันอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่
รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของ
ชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย
1) ด้านการบริหารจัดการองค์การ พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาดี มีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และมีความเป็นกันเอง”ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด
โดยควรจัดกิจกรรมในการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึน้ ในองค์กร มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิม้ แย้ม
แจ่มใสต่อกันคิดดีตอ่ กันไม่คดิ อิจฉาริษยาหรือไม่คดิ มุง่ ร้ายพยาบาทหากทุกคนคิดแล้วปฏิบตั เิ หมือนกันความ
สามัคคีกจ็ ะเกิดขึน้ ในสังคม เพือ่ ความเป็นปึกแผ่นอันหนึง่ อันเดียวกันในการพัฒนาองค์กร น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ของการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 3 ทีว่ า่ “ผูบ้ ริหารได้บริหารงานด้วยความเสียสละ เอือ้ เฟือ้
เผือ่ แผ่คำ� นึงถึงประโยชน์สว่ นรวม อุทศิ ตนเพือ่ งาน” ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุน
ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยควรส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตาม
โอกาสอันควร เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อแสดงความรักความหวังดีของผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน
2) ด้านการบริหารงานคลัง พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยควรส่งเสริมความประพฤติสุจริต
ดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ ความรักใคร่สามัคคี มีความ
ประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ผู้บริหารให้ค�ำเสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพื่อน
ร่วมงานอย่างสุภาพ”ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยให้
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ค�ำแนะน�ำ ทักท้วง ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนใน
ฐานะผูบ้ ริหารโดยมุง่ ความส�ำเร็จเพือ่ ประโยชน์สงู สุด” ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุน
ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน อย่างเต็มก�ำลังความ
สามารถ และด้วยความเต็มใจ
3) ด้านการบริหารโครงสร้างพืน้ ฐาน พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยสนับสนุนการคมนาคม
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา ถนนและรางระบายน�้ำ การจัดสร้าง โดยการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การเสนอความคิดเห็น การวางแผน การปฏิบัติงาน ได้แก่ การเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผลโครงการ เพือ่ ให้ได้โครงการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ และใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “มีการใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
ประหยัดและเหมาะสม” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดย
การส่งเสริมให้ใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่คิดและ
วางแผนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”ดังนั้น คณะผู้บริหาร
ควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยเอาใจใส่ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีค่ ดิ และวางแผนการ
ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ด้านการบริหารงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6
มาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้บริหารมีน�้ำใจช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา
มาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยควรส่งเสริมวัฒนธรรมความมีน้าใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ
เคารพนับถือกัน ในการท�ำงานร่วมกัน
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารส่งเสริมศีลธรรมแก่เยาวชนให้ห่างไกล
ยาเสพติด”ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด โดยจัดท�ำโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
5) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การน�ำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
คณะผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยควรส่งเสริมการมีความคิดเห็นอย่าง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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เดียวกัน คิดในสิง่ ทีต่ รงกัน ปรับมุมมองให้ตรงกัน รูจ้ กั แสวงหาจุดร่วม และสงวนไว้ซงึ่ จุดต่างของกันและกัน
ไม่ยึดความคิดเห็น หรือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ มีความ
เห็นชอบร่วมกันยอมรับในหลักการหรือความถูกต้องอันเดียวกัน
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงออกของผูร้ ว่ มงานไม่หลงอ�ำนาจ ไม่ใช้อำ� นาจข่มขูผ่ รู้ ว่ มงาน” ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐาน
และสนับสนุนให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยควรส่งเสริมวัฒนธรรมทีด่ ใี นองค์กร โดยเฉพาะการเคารพซึง่ กันและกัน
ผู้น้อยเคารพและให้เกียรติผู้ใหญ่หรืออาวุโสกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกียรติผู้บังคับบัญชา เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 2 ทีว่ า่ “ผูบ้ ริหารใช้คำ� พูด ภาษาทีส่ ภุ าพ เมือ่ สนทนาพูด
คุยกับเพื่อนร่วมงาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง”ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษา
มาตรฐานและสนับสนุนให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยส่งเสริมการใช้คำ� พูดทีส่ ภุ าพ อ่อนโยน ใช้ภาษาไทยให้ถกู ต้อง
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการน�ำหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
2) ควรท�ำการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลตามหลักสาราณีย
ธรรม 6 หรือตามหลักธรรมอื่นๆ ในพระพุทธศาสนา โดยเปลี่ยนขนาดพื้นที่ในการศึกษาวิจัยให้กว้าง และ
ขนาดใหญ่ขึ้น อาจเป็นระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือเป็นองค์กรปกครองอื่น ๆ
3) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ ในการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรม 6 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น สัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตการณ์โดยมีส่วนร่วม
เพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน
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11. ค�ำขอบคุณ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ไพรัช พื้นชมภู และ ดร. สุวัฒน์จิตต์จันทร์
อาจารย์ทปี่ รึกษา ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแนวทางทีถ่ กู ต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียด
ถีถ่ ว้ นและเอาใจใส่ดว้ ยดีเสมอมา ผูว้ จิ ยั ซาบซึง้ เป็นอย่างยิง่ จึงขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนีข้ อขอบคุณ
พระอุดมเกียรติ์ วิสทุ ธฺ าจาโร (ทองปัน้ ) อาจารย์ประจ�ำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
นายอาทิตย์ แสงเฉวก อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนร้อยเอ็ด และ
นายนิคม ปักกาโล นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลดงยาง อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์
ในในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร และ
ดร.ยุทธนา ประณีต กรรมการ ทีก่ รุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท�ำให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นขออนุโมทนาขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล บุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามและประชาชนทุกท่านทีก่ รุณาให้ความ
ช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยจนท�ำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จลงได้
อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของ
การศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรม
สัง่ สอนแก่ผวู้ จิ ยั ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ขอท่านทัง้ หลายจงมีความสุข ความเจริญยิง่ ในคุณงามความดีดว้ ยเทอญ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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