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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 

4 องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและระดบั

การศกึษา ต่างกันและ 3) เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัภาวะผูน้�าของนกัการเมอืงท้องถิน่ตามหลกัฆราวาส

ธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขต

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 331 คนโดยใช้สูตรของ 

ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่าห้าระดับ จ�านวน 24 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .72 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้การ

ทดสอบค่า t-test ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า 

1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จังหวดัมหาสารคาม โดยรวมทัง้สามด้านอยูใ่นระดบัมากโดย

เรียงล�าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ดา้นความยตุิธรรมและซือ่สัตยส์ุจริตด้านลกัษณะท่าทางหรอืการ

วางตัว และด้านความกล้าหาญและความเด็ดขาด

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชน

ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 โดยรวมไม่แตกต่างกัน

3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ล�าดับตามความส�าคัญคือ 1) ผู้น�าท้องถิ่นควรมี

มนุษยสัมพันธ์ จริงใจ มีกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ และควรเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตน  

ปฏิบัติงาน 2) กล้าตัดสินใจ มีความกล้าหาญ หนักแน่น กล้าได้กล้าเสีย ยึดมั่นในหลักความถูกต้อเป็นธรรม 

เปน็นักแก้ปญัหา เมือ่มีปัญหา และเหตกุารณ์เร่งด่วนเกดิขึ้น และต้องแสดงความรูส้ึกที่เข้มแข็งและ 3) ควร

มีความความซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ไม่ล�าเอียง ตรงต่อเวลา ไม่คดโกง 

โปร่งใส มีความเสมอภาค มีความเสียสละ รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

ABSTRACT

The purposes of the thesis were: 1) to study residents’ opinions on politicians’ 

Buddhism’s four virtues of a good household life-based leadershipin Tambon Dong Yang 

Administrative Organization’s authorized area of Maha Sarakham province’s Nadun district, 

2) to compare the former’s opinions on the latter’s four virtues of a good household  

life-based leadership, resting upon the former’s variables of genders, ages and educational  

levels, 3) to regulate the former’s suggestions for their such leadership in its authorized 

area. The sampling group comprised 331 electorate voters selected by Taro Yamane’s 

table, aged 18 years up, whose names were in its household registration office. The instrument  

used for data collection was five rating scale questionnaires containing twenty-four  

questions with the reliability at .72. The statistics utilized for data analyses encompassed 

percentage, mean ( ) and standard deviation, comparing the former’s opinions with t-test 

and F-test (One-Way ANOVA).

Results of the research revealed the following findings:

1)  Residents’ opinions on local politicians’ four virtues of a good household  

life-based leadership in Maha Sarakham province’s Nadun district-locatd Tambon Dong 

Yang Administrative Organization’s authorized area was rated at the ‘high’ scales in the 

overall domain of three aspects. All three aspects placed in descending order of means 

included: fairness and honesty, demeanour or social etiquettes, and bravery and decision-

making respectively. 

2)  The comparative results of the former’s opinions on the latter’s four virtues of 

good household life-based leadershipMaha Sarakham province’s Nadun district-locatd 
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Tambon Dong Yang Administrative Organization showed no significant differences in the 

former’s opinions as such.

3)  Residents’ suggestions for local politicians’ four virtues of such leadership in 

Dong Yang Administrative Organization’s authorized area were recommended in descending  

of priorities. First, local leaders should have human relationship, sincerity, good mannerism, 

nice speech, and a good role model for self-practice and job performance, Secondly, they 

should dare make their own decisions; being brave, composed, ready to gain or lose,  

attached to principles of righteousness, willing to be problem-solvers. When an emergent 

problem or situation occurs, they must show energetic feelings. Finally, they should be 

honest, uncorrupt, fair, determined, hardworking, patient, indiscriminative, punctual,  

emblazing, transparent, sacrificed, holding responsible for the public, without looking  

forward to their own interests.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

สังคมในปัจจุบันกระแสการตื่นตัว เรื่อง คุณธรรม การยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ให้เกิดขึ้นในสังคม

ทกุระดบั ท�าให้มกีารน�าหลกัคุณธรรมหลายประการ ไปเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการวางแผนพัฒนาประเทศ

และการควบคุมปฏิบัติงานของภาครัฐ ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่ง

เป็นแผนทีก่�าหนดทศิทางของการพฒันาประเทศ จ�าเป็นต้องมกีารบรหิารจดัการประเทศเพ่ือสร้างความเป็น

ธรรมในสังคม ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพิ่ม

ประสิทธิภาพการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูก 

จิตส�านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มก�าหนดให้นาคุณธรรมมาเป็นหลักใน

การขบัเคลือ่นกระบวนการพัฒนาในทกุขัน้ตอนของทกุองค์การ (ส�านกังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 11, 2542, หน้า 2) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แนวนโยบาย 

ด้านศาสนา สงัคม การสาธารณสขุการศกึษา และวฒันธรรม มาตรา 79 รฐัต้องให้ความอปุถมัภ์และคุม้ครอง

พระพทุธศาสนาซึง่เป็นศาสนาทีป่ระชาชน ชาวไทยส่วนใหญ่นบัถอืมาช้านานและศาสนาอืน่ ทัง้ต้องส่งเสริม

ความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน�าหลักธรรม 

ของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

พระพุทธศาสนาสอนให้มนษุย์ทกุคนเป็นคนด ีเพราะคนดย่ีอมเป็นทีป่รารถนาทีต้่องการในทีท่กุหน

ทุกแห่งในทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีท�าให้ครอบครัวเจริญโรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ สังคมและ

ประเทศชาติเจริญและมีความสุข คุณธรรมคือคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดี เป็นหลักถือปฏิบัติในการ

ด�าเนินชีวิตของสัตบุรุษคือ คนดีหรือคนในอุดมคตินั่นเอง ในสังคมชาวพุทธ คนมีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ควรค่า

แก่ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรีและการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น ดังนั้นการพัฒนาภาวะผู้น�าของนักการเมือง
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ท้องถิ่นด้วยหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อมนุษย์ตาม หลักฆราวาสธรรม 

4 ทีว่่า 1. สัจจะคือความจรงิสิง่ประเสรฐิเกิดชือ่เสียงและศรทัธา 2. ทมะคอืเกดิการข่มบ่มนสัิยจติใจให้ปัญญา 

3. ขนัตคิอืความอดทนขยนัหมัน่เพยีรต่อหน้าทีย่่อมมทีรพัย์ 4. จาคะคอืช่วยให้บรจิาคมากบญุมผีกูมติรไมตรี

ไว้ได้ ในการอบรมให้เก่เด็กและเยาวชน เพื่อหล่อหลอมให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาต ิการพัฒนาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สชุพี ปญุญานภุาพ, 

2541, หน้า 29)

ส�าหรับการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย ได้น�าแนวนโยบายการปฏิบัติงานในการบริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการบริหารโดยใช้การพัฒนางาน

ด้านการบริหารจ�าเป็นต้องใช้หลักพุทธธรรมเป็นส่ิงน�าทางในการก�าหนดแนวทางและทิศทางในการบริหาร

งานเพื่อให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การน�าหลักฆราวาสธรรม 4 หลักธรรมแห่งการ 

ครองเรือน อันประกอบด้วยสัจจะ ทมะ ขันติและ จาคะ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ยอมท�าให้บุคคล

ในสังคมสามารถด�าเนินชีวิตไดอย่างสงบสุข มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตาม

หน้าที่ที่ไดรับมอบหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม กับบทบาทท่ีตนเองไดรับและและสามารถแยกแยะ 

ได้วา อะไร คือ ความชั่วที่ควรละและอะไร คือ ความดี หากน�าหลักธรรมนี้มาใช้ในการบริหารจะเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพได้

สรปุได้ว่าภาวะผูน้�าของนักการเมอืงท้องถิน่ตามหลกัฆราวาสธรรม 4 มคีวามจ�าเป็นมากดัง้ค�ากลอน

กล่าวไว้ว่า “ผู้น�าดีผูต้ามดีต้องดีแน่ผูน้�าดีผูต้ามแย่พอแก้ไขผูต้ามแย่ผู้น�าดีมทีางไปผูน้�าไม่เอาไหนบรรลยัเลย” 

โดยเฉพาะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นที่จะเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในอนาคต

ต่อไปควรได้รบัการปลกูฝังด้วยหลกัธรรมฆราวาสธรรม 4 ซึง่เน้นความมคีณุธรรมทัง้ด้านความมสีจัจะความ

มีทมะความมีขันติและมีจาคะให้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาความ 

คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 : ศึกษาเฉพาะกรณี 

องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามถ้ามีผู้น�าที่ไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายต่อ

ครอบครัวสถาบันสังคมและประเทศชาติเป็นล�าดับไปการวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์

ทางด้านจิตใจแก่ผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นให้มีการพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ส�าหรับไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณ ี

อันดีงามของประเทศไทยต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอภาวะผูน้�าของนกัการเมืองท้องถ่ินตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าของนกัการเมอืงท้องถ่ินตามหลกัฆราวาสธรรม 

4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ของประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุและระดบั

การศึกษา ต่างกัน

2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมือง
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ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่น

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อ

ตามทะเบยีนราษฎรทีอ่าศัยอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จังหวัดมหาสารคาม 

จ�านวน 1,918 คน (ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม)

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมือง 

ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1)  ด้านลักษณะท่าทางหรือการวางตัว 

 2)  ด้านความกล้าหาญและความเด็ดขาด 

 3)  ด้านความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ท�าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าของนกัการเมอืงท้องถิน่ตามหลกั

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ของประชาชนที่มี เพศ 

อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าของนกัการเมือง

ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

5.4 ท�าให้ทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ฆราวาสธรรม 4 ส�าหรับพัฒนาภาวะผู้น�าของนักการ

เมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 69

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากรได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีช่ือตามทะเบียน

ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 

1,918 คน 

6.2  กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนทีมี่อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป และมสีทิธเิลอืกตัง้ทีม่ชีือ่ตามทะเบียน

ราษฎรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคามจ�านวน 331 

คนก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์,2545, หน้า 107)

6.3  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน และแบบสนทนากลุม่ดงันี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่น

ตามหลกัฆราวาสธรรม 4 องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคามมลีกัษณะแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

 มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่นตาม 

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทั้งสาม

ด้านอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงล�าดับจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย คอื ด้านความยุตธิรรมและซือ่สตัย์สุจรติด้าน

ลักษณะท่าทางหรือการวางตัว และด้านความกล้าหาญและความเด็ดขาด

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านลักษณะท่าทางหรือการวางตัว พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือข้อ 1  

ที่ว่า “มีความซื่อสัตย์ สุจริต (สัจจะ)”และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีความสุภาพนุ่มนวล

หลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยค�าหยาบคายหรือเหยียดหยามผู้อื่น (สัจจะ)”

 2)  ด้านความกล้าหาญและความเด็ดขาด พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะ

ผูน้�าของนักการเมอืงท้องถิน่ตามหลกัฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จงัหวดั

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 

ที่ว่า “กล้าท�า กล้าพูด กล้ายอมรับผิดหรือค�าติเตียน (สัจจะ)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า 
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“มีความกล้าได้กล้าเสีย (ขันติ)”

 3)  ด้านความยติุธรรมและซือ่สตัย์สุจรติ พบว่า ความคดิเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอภาวะผูน้�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 7 ที่

ว่า “ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการพิจารณาตัดสินใจ (จาคะ)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ข้อ 3 ที่ว่า “มีความเที่ยงตรง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความเสมอต้นเสมอปลายในการบังคับบัญชา (ทมะ)”

7.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่น

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมือง 

ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถิ่น

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมือง 

ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการ

เมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนทีม่รีะดับการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�าของนกัการ

เมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

8.1  ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าของนกัการเมอืงท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทั้ง

สามด้านอยูใ่นระดบัมากทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูน้�าท้องถิน่ต้องปฏบิตัใินฆราวาสธรรมซึง่เป็นธรรมของ

ของผู้ครองเรอืนผูเ้ป็นฆราวาส ต้องใช้ยดึเหนีย่วในครอบครวั ซึง่สามารถไปใช้ในทีท่�างานได้ประการแรก คอื 

สัจจะ การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการที่สอง ทมะ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในความสัตย์ความดี รู้จักใช้ปัญญา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประการที่สาม ขันติ การอดทน อดกลั้น และมีความเพียรที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่าจะด้วย

เหตุประการใดประการที่สี่ จาคะ การรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน(คือไม่เอาประโยชน์เอาได้) ต้องสละ

ประโยชน์แก่ส่วนใหญ่การรูจ้กัการละวางความชัว่ ความทจุรติ ความไม่โปร่งใส หรอืหลอกตวัเองอยูร่�า่ไปซึง่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต (บุตรแสน)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การน�าหลัก

ฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ�าเภอวังหิน จังหวัด

ศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ�าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1) ด้านลักษณะท่าทางหรือการวางตัว พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้น�าต้องเป็นแบบอย่างในทางที่ดีให้แก่ 

ลกูน้อง มกีารวางตัวทีเ่หมาะสม ท�าให้ลกูน้องเคารพ และท�าตามในสิง่ดีๆ  ในทางกลบักนัถ้าผูน้�าเป็นต้นแบบ

ในทางที่ไม่ดี ลูกน้องก็จะท�าตามในสิ่งที่ไม่ดีนั้นเช่นกัน จะต�าหนิลูกน้องก็ไม่ได้ ในเมื่อตัวเองยังท�าไม่ได้แล้ว

จะบอกให้ลูกน้องท�า กค็งไม่มทีาง ในทีส่ดุกจ็ะพากนัเสือ่มทัง้หวัหน้าทัง้ลกูน้อง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

กวี วงศ์พุฒิ กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้น�า ต้องมีลักษณะท่าทาง คือการวางตัวอย่างเหมาะสม ด้วยการ

แสดงออกโดยท่าทาง ท่วงท ีวาจา การปรากฏตัว และการประพฤติปฏบัิตแิต่สิง่ทีด่งีาม ซึง่จะท�าให้เกดิความ

ประทับใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 1 ที่ว่า “มีความซื่อสัตย์ 

สจุริต (สัจจะ)” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูน้�าท้องถิน่ต้องมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ ไม่คดโกง ไม่ทจุรติคอรบัชัน่ 

การเป็นผู้น�าที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวถึง คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�าที่พัฒนาแล้วจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม

ประจ�าชีวิตและประจ�าใจต้องมีความรักในสัจธรรม รักในความซื่อสัตย์

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีความสุภาพ

นุ่มนวลหลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยค�าหยาบคายหรือเหยียดหยามผู้อื่น (สัจจะ)”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ผู้น�าท้องถิ่นต้องมีความสุภาพนุ่มนวล หลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยค�าหยาบคาย หรือเหยียดหยามผู้อื่น เป็น

บคุคลทีม่คีวามสง่าผ่าเผย ควบคมุตนเองได้ท้ังในการปฏบัิตตินและอารมณ์ แต่งกายสะอาดเรยีบร้อยถูกต้อง

ตามระเบียบแบบแผน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวถึงอารมณ์ของผู้น�าที่ดีต้องมี

อารมณ์ละเอียด อ่อนโยน สุภาพ เรียบร้อย

 2)  ด้านความกล้าหาญและความเด็ดขาด พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะ

ผูน้�าของนักการเมอืงท้องถิน่ตามหลกัฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จงัหวดั

มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูน้�าท่ีดต้ีองมคีวามกล้าในการตดัสนิใจและ

ลงมือด�าเนินการ ผู้น�าต้องกล้าตัดสินใจทันท่วงที ไม่กลัวต่ออันตราย ความยากล�าบาก รู้จักฉวยจังหวะและ

โอกาส ไม่ลังเลหรือขาดความเชื่อมั่น ยืดอกสู้ เผชิญปัญหาด้วยความกล้าหาญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

กว ีวงศ์พฒุ ิกล่าวถงึคุณลกัษณะของผูน้�าต้องมคีวามกล้าหาญ มคีวามกล้าหาญท้ังกายและทางใจ คอือ�านาจ
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ทางใจทีบ่คุคลสามารถควบคมุตัวเองได้ เมือ่ตกอยู่ในอนัตรายและสามารถปฏบัิตหิน้าทีต่่อไปได้ด้วยลกัษณะ

อันสงบและมั่นคง

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ ข้อ 1 ทีว่่า “กล้าท�า กล้าพดู 

กล้ายอมรับผิดหรือค�าติเตียน (สัจจะ)”ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่าผู้น�าท้องถ่ินควรเป็นผู้ท่ีกล้าพูดกล้าตัดสินใจ 

ท�าในส่ิงทีถ่กูต้อง กล้ายอมรบัความจรงิ กล้ารายงาน เมือ่พบสิง่ที ่ไม่ถูกต้องหรือผดิปรกตไิม่โกรธและอาฆาต

ผู้ท่ีติเตียนการกระท�า หรือรายงานความผิดพลาดของตนซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญทันดอกไธสง 

กล่าวว่าผู ้บริหารที่ดีควรมีลักษณะดังนี้มีทักษะทางสังคมโดยมีความสามารถที่จะกระตุ้นและแนะน�า 

บุคคลอื่นมีความเป็นเพื่อนได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นมีความฉับไวต่อสถานการณ์ทางสังคมกล้าเผชิญ

กับปัญหาเป็นผู้น�าที่จะท�าให้บุคลากรรวมกันเป็นทีมเพื่อเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันในการท�างาน

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 7 ที่ว่า “มีความกล้าได้

กล้าเสีย (ขันติ)”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้น�าท้องถิ่นต้องกล้าตัดสินใจ กล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าท�า  

คดิไว ท�าไว และต้องมคีวามระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามกระตอืรอืร้น ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ทนิพนัธุ์  

นาคะตะ กล่าวไว้ว่า ทมะ หมายถึง ความรักในการฝึกฝนตนเอง ความกระตือรือร้นในการเคี่ยวเข็ญฝึกฝน

ตนเอง อย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนไข เพื่อให้ตนเองมีทั้งความรู้ ความสามารถ และความดีเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวัน 

เกิดเป็นคนต้องหมั่นปรับปรุงตนเองอยู่เรื่อยไป อย่าอยู่กับที่ ขณะที่คนอื่นเขาวิ่งบ้าง เดินบ้าง แม้ที่สุดก�าลัง

คลานอยู่ ถ้าเรามัวนอนหลับ ก็เท่ากับเราก�าลังถอยหลัง เรื่องฝึกตัวเป็นสิ่งส�าคัญ

 3) ด้านความยติุธรรมและซือ่สตัย์สุจรติ พบว่า ความคดิเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอภาวะผูน้�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้น�าท้องถิ่น เป็นบุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง 

ของประชาชนโดยตรง และโดยส่วนมาก จะเป็นคนในท้องถิ่นซึ่งจะเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดี 

ท�าให้สามารถบริหารงานและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนของตนเองได้อย่างเข้าใจและ

เหมาะสมกับสภาพปัญหาทีป่ระชาชนได้รบัและต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใสมปีระสทิธภิาพ โดยยดึหลกั

ธรรมาภบิาล มกีารควบคมุและติดตามการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่างสม�า่เสมอกระแส

ของความมีคุณธรรมและจริยธรรมก�าลังเน้นมากในระบบราชการโดยเฉพาะเรื่องของความซ่ือสัตย์สุจริต  

ไม่คดโกง โปร่งใส มีความเสมอภาค มีความเสียสละรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวผู้น�า

ท้องถิน่จงึต้องมคีวามยติุธรรมและมคุีณธรรมประจ�าใจ ส�านกึในความรบัผดิชอบต่อประชาชนอย่างสม�า่เสมอ 

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประชุมรอดประเสริฐได้ระบุถึงคุณลักษณะท่ีผู้บริหาร

ควรมแีละเป็นคณุลกัษณะทีจ่ะท�าให้วิชาชพีการเป็นนกับรหิารประสบผลส�าเรจ็ต้องเป็นผูม้คีวามซือ่สตัย์และ

มีความยุติธรรม

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ ข้อ 7 ท่ีว่า “ยดึหลกัคณุธรรม

และจรยิธรรมประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ (จาคะ)”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูน้�าท้องถิน่ควรมจีติส�านกึ

ที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการบริการแก่ประชาชน 

เพ่ือบรรลุภารกิจอันส�าคัญในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ ที่กล่าวถึง คุณลักษณะที่ดีของผู้น�า คือ คุณลักษณะที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วเป็นอย่าง
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ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมและการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Virtues and Ethic)

  ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียน้อยท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอืข้อ 3 ทีว่่า “มคีวามเทีย่งตรง 

ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความเสมอต้นเสมอปลายในการบังคับบัญชา (ทมะ)”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการ

เป็นผู้น�าหรือผู้บริหารในองค์กรต้องใช้จิตวิทยา ในการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ต้องบริหารด้วย

ความตรงไปตรงมา เดินบนทางสายกลาง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความยุติธรรม และความเป็นธรรม มีความ

ยดืหยุน่ในการท�างาน ต้องรบัฟังความคิดเหน็ทัง้จากบคุคลทีม่คีวามคดิเดยีวกนั และฟังเหตุผลของผูท่ี้มคีวาม

คดิเหน็ขดัแย้งด้วย เพือ่น�าเหตผุลดงักล่าวนัน้มาพจิารณาซึง่อาจเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ ซึง่สอดคล้องกบั

แนวคดิของ กวี วงศ์พฒุไิด้กล่าว่า คณุลกัษณะของผูน้�าต้องมคีวามยติุธรรม คอืคณุลกัษณะความไม่ล�าเอยีง

หรือมีอคติ และมีความมั่นคงในการบังคับบัญชาเกี่ยวกับการให้รางวัลและการลงโทษ จะต้องเป็นไปตาม

ควรแก่กรณี

8.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัย พบว่า 

 1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ต่างเหน็ว่านกัการเมอืงท้องถิ่นทีม่าจากการเลือกตั้ง และเป็นตวัแทนของประชาชน ย่อมรักษาผลประโยชน์

ของประชาชนได้ดีกว่าคนที่มาจากการสรรหา แต่ข้าราชการที่ได้รับการสรรหาเข้าไปท�าหน้าที่ ก็ต้องอยู่ใน

กรอบของกฎหมาย ต้องมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ ทุม่เทการท�างานด้วยความจรงิใจเพือ่ผลประโยชน์ของท้องถิน่

และชาตบ้ิานเมอืง จงึท�าให้ประชาชนทัง้เพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกัน ซึง่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต (บุตรแสน) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การน�าหลักฆราวาสธรรมไป

ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ผลการ

วิจัยพบว่า สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพศต่างกัน มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 2)  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู จังหวดัมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า อายไุม่มผีลต่อความคดิเหน็ต่อภาวะ

ผูน้�าของนักการเมอืงท้องถิน่ตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ทัง้นีป้ระชาชนทกุกลุม่อายตุ่างมคีวามคดิเหน็ต่อผูน้�า

ทางการเมืองที่จะเห็นผู้น�าที่เป็นคนที่จริงใจและมีความซื่อสัตย์ เฉลียวฉลาด ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

เต็มใจท�างานเพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงท�าให้ประชาชนอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต (บุตรแสน) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การน�าหลัก

ฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ�าเภอวังหิน จังหวัด

ศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอายุต่างกัน มีการน�าหลักฆราวาสธรรม

ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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 3)  ประชาชนทีม่รีะดับการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�าของนกัการเมอืงท้องถิน่

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มีระดับ

การศกึษาต่างกนั เหน็ว่าผูแ้ทนทีป่ระชาชนคดักรองมากบัมอื ต้องมคีวามซ่ือสตัย์ต่อประชาชนสงูสดุ ปฏบิตัิ

ภารกิจเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนต้ังแต่ต้นจนปลาย และอยู่บนจุดยืนของประชาชน ท�าทุกอย่างเพื่อ

ให้การเปลีย่นแปลงปฏริปูด�าเนนิไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จรงิ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของ 

พระครสูริวิงศานวุตัร ฐานทตโฺต (บุตรแสน) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องสมาชกิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอวงัหนิ จังหวดัศรสีะเกษ ผลการวจิยัพบว่า สมาชกิ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมืองท้องถ่ินตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทั้งสาม

ด้านอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ นกัการเมอืงท้องถิน่ควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยพดู

ความจริง มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ พูดว่าจะท�าต้องปฏิบัติตามที่พูด มีความอดทนมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่การงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละไม่คับแคบ 

เห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่น

 เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน มีข้อเสนอแนะดังนี้

 1)  ด้านลักษณะท่าทางหรือการวางตัว พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อภาวะผู้น�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ นกัการเมอืงท้องถิน่ควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบั

มากที่สุด โดยควรมีบุคลิกท่าทางเป็นผู้น�าที่มีความสง่าผ่าเผย เป็นท่ีเกรงขามและดึงดูดความเลื่อมใสของ

ประชาชน มีความสุภาพอ่อนน้อม สุภาพเรียบร้อย

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต (สัจจะ)” ดังนั้น นักการเมืองท้องถิ่นควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยควรมี

ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน ความมีสัจจะ ความรับผิดชอบและความไม่เห็นแก่ตัว

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีความสุภาพ

นุ่มนวลหลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยค�าหยาบคายหรือเหยียดหยามผู้อื่น (สัจจะ)” ดังนั้น นักการเมืองท้องถิ่น

ควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยควรมีความนุ่มนวลโอนอ่อนผ่อนปรน ก่อให้เกิด

ความรักความสามัคคีและการถ่อมตัวตามกาลเทศะ พูดจาด้วยความสุภาพ ไม่หยาบคายกับผู้อื่น
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 2)  ด้านความกล้าหาญและความเดด็ขาด พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอภาวะผูน้�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ นกัการเมอืงท้องถิน่ควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบั

มากที่สุด โดยควรมีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าท�าในสิ่งที่ถูกต้อง ท�างานด้วยเหตุผลและกล้ารับผิดชอบ 

ต่อสิ่งที่ผิดพลาด

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “กล้าท�า กล้าพูด 

กล้ายอมรับผิดหรอืค�าติเตียน (สจัจะ)” ดังนัน้ นกัการเมอืงท้องถิน่ควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบั

มากที่สุด โดยต้องกล้าที่จะตัดสินใจ กล้าพูด การยอมรับความผิดพลาด ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งมากกว่า

การแสดงความอ่อนแอ (แต่ไม่ใช่ผิดพลาดเป็นอาจิณ โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง หรือผิดซ�้าซาก)

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 7 ที่ว่า “มีความกล้าได้

กล้าเสีย (ขันติ)” ดังนั้น นักการเมืองท้องถิ่นควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยควรมี

ความใจกล้า กล้าได้กล้าเสีย ท�าในสิ่งที่หลายคนไม่กล้า หรือพร้อมรับงานได้ทุกชนิด 

 3)  ด้านความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�า

ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ นกัการเมอืงท้องถิน่ควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบั

มากที่สุด โดยมีความยุติธรรม ไม่มีความล�าเอียงควรวางตัวเป็นกลาง บริหารงานโดยยึดหลักความถูกต้อง

และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คอื ข้อ 7 ทีว่่า “ยดึหลกัคณุธรรม

และจริยธรรมประกอบการพิจารณาตัดสินใจ (จาคะ)” ดังนั้น นักการเมืองท้องถิ่นควรรักษามาตรฐานและ

พัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน มีความอุตสาหะ ใช้ความรู ้

ความคิดอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ปรับปรุงตัว ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “มคีวามเทีย่งตรง 

ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความเสมอต้นเสมอปลายในการบังคับบัญชา (ทมะ)” ดังนั้น นักการเมืองท้องถิ่นควร

รักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยมีความเป็นกลาง ไม่ล�าเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

มีมนุษยธรรม มีความเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อการบังคับบัญชาและประชาชน

9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรมีการท�าวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าของนักการเมือง 

ท้องถิ่นตามหลักฆราวาสธรรม 4 ในพื้นที่อื่น ซึ่งอาจเป็นระดับต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด 

 2)  ควรท�าการวจัิยเก่ียวกบัการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบัิตหิน้าท่ีของนกัการเมือง

ท้องถิ่นในประเด็นอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยยังไม่ได้ท�าการวิจัยในครั้งนี้
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11.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ 

และดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไข 

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถีถ้่วนและเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมา ผู้วจัิยซาบซึง้เป็นอย่างยิง่ จงึขออนโุมทนา 

ขอบคณุไว้ ณ โอกาสน้ีขออนุโมทนาขอบคุณ ดร. ประพศิ โบราณมลู อาจารย์ประจ�า/เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ 

มหาวทิยาลยั มหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ นายเอีย่ม อามาตย์มลุตร ีอาจารย์พเิศษ มหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และนายนิคม ปักกาโล นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลดงยาง 

อ�าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในในการตรวจสอบรวมท้ังให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครือ่งมอื 

ที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

รองศาสตราจารย์ (พเิศษ)ดร.สกุจิ ชัยมสิกิ และรองศาสตราจารย์อดุม พริยิสงิห์กรรมการ ทีก่รณุาตรวจสอบ

แก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึนขอ

อนุโมทนาขอบคณุ นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล บคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลดงยาง อ�าเภอนาดนู 

จงัหวัดมหาสารคาม และประชาชน ทกุท่านทีก่รณุาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเกบ็ข้อมลู

ในการค้นคว้าวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษา

ค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน 

ผูม้พีระคณุทัง้มวล อปัุชฌาย์ คร-ูอาจารย์ผูเ้คยอบรมสัง่สอนแก่ผูว้จิยัทัง้ในอดตีและปัจจบุนั ขอท่านทัง้หลาย

จงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ


