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การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	1)	เพื่อศึกษาการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติ

งานของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบ

การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�า

หลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอ

เมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	118	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่าห้าระดับ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	 .30-.85	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 .89	สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่า	 t-test	และ	F-test	 (One	way	

ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า	

1)		 การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง 

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 อยู่ในระดับมาก 

ทั้งสี่ด้าน	 เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านสัจจะ,	 ด้านทมะ,	 ด้านขันติ,	 และด้านจาคะ	 

ตามล�าดับ

2)		 ผลการเปรียบเทียบการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	บุคลากรที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา

ต่างกัน	มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 157

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

3)		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย 

สามล�าดับแรก	คือ	ควรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมาย	ควรเอาใจมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ท�า	มีสติ	 

ไม่เหม่อลอยฟุ้งซ่าน	 ต้องมีสมาธิ	 และตั้งอกตั้งใจปฏิบัติงาน	 และควรมีความซ่ือตรงต่อหน้าท่ีท่ีตนได้รับ 

มอบหมาย	ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของกันและกัน

ABSTRACT

The	purposes	of	this	thesis	were	as	follows:	1)	to	study	personnel’s	application	of	

Buddhism’s	virtues	of	a	good	household	life	to	their	work	performance	at	TambonNuaMuang	

Administration	Organization	 in	Muang	 district	 of	 Roi	 Et	 province,	 2)	 to	 compare	 their	 

application	of	its	virtues	as	such	to	their	work	performance	at	the	preceding	organization,	

resting	upon	 independent	 variables	of	 genders,	 ages	 and	educational	 levels	 and	3)	 to	

regulate	suggestions	application	of	 its	virtues	of	 the	good	household	 life	 to	 their	work	

performance	at	 the	 above	organization.	 The	 sampling	 group	 comprised	118	personnel	

working	for	the	organization.	The	data	analysis	instrument	was	five-rating-scale	question-

naires,	possessing	the	power	of	discrimination	between	.30	and	.85	and	the	reliability	for	

the	whole	entry	at	.89.	The	statistics	exploited	for	data	analyses	encompassed:	percentage,	

mean,	standard	deviation,	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA).	

Results	of	the	research	revealed	the	following	findings:	

1)		 Personnel’s	application	of	Buddhism’s	virtues	of	a	good	household	life	to	their	

work	performance	at	TambonNuaMuang	Administration	Organization	in	Muang	district	of	

Roi	Et	province	was	scaled	‘high’	in	the	overall	aspect.	Given	a	single	aspect	into	account,	

the	highest	mean	aspect	was	Sacca,	truth	and	honesty.	The	lower	mean	one	embraced	

Dama,	taming	and	training	oneself;	Khanti,	patience	and	tolerance.	The	lowest	mean	aspect	

was	Caga,	sacrificing,	sharing	and	generosity.	

2)		 The	comparative	results	of	their	application	of	its	virtues	of	the	good	household	

life	to	their	work	performance	at	the	aforesaid	organization	indicated	that	variables	of	their	

genders,	ages	and	educational	levels	showed	no	significant	differences	in	the	overall	aspects.	

3)		 Their	suggestions	for	the	application	of	 its	virtues	at	their	organization	were	

recommended	 in	 descending	 orders	 of	 three	 frequencies	 that	 they	 should:	 havehigh	 

intention	in	performing	their	tasks	they	had	been	assigned,	have	determination	to	what	

they	were	doing	mindfully,	being	inattentive,	having	concentration	and	intending	to	fully	

perform	their	duties,	and	have	to	be	honest	towards	their	assigned	duties,	not	interfering	

with	each	other’s	duties.
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พระพุทธศาสนาสอนให้มนษุย์ทกุคนเป็นคนด	ีเพราะคนดย่ีอมเป็นทีป่รารถนาทีต้่องการในทีท่กุหน

ทกุแห่งในทุกกจิการ	และในทกุยคุทกุสมยั	คนดที�าให้ครอบครวัเจริญ	โรงเรยีนเจรญิ	ชมุชนเจรญิ	สงัคมและ

ประเทศชาติเจรญิ	และมคีวามสขุ	คณุธรรม	คอื	คณุสมบตัแิละสญัลกัษณ์ของคนดี	เป็นหลกัถอืปฏบิตัใินการ

ดาเนินชีวิตของสัตบุรุษคือ	คนดีหรือคนในอุดมคตินั่นเอง	ในสังคมชาวพุทธ	คนมีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ควรค่า

แก่ความรัก	เกียรติ	ศักดิ์ศรีและการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น	ดั้งนั้น	หลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาจึง

มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อมนุษย์ตามหลักฆราวาสธรรม	4	ที่ว่า	 1)	สัจจะ	คือ	ความจริงสิ่งประเสริฐเกิด 

ชื่อเสียงและศรัทธา	2)	ทมะ	คือ	เกิดการข่มบ่มนิสัยจิตใจให้ปัญญา	3)	ขันติ	คือ	ความอดทนขยันหมั่นเพียร

ต่อหน้าที่ย่อมมีทรัพย์	 4)	 จาคะ	คือ	ช่วยให้บริจาคมากบุญมีผูกมิตรไมตรีไว้ได้	 การพัฒนาประเทศในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ก�าหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศโดย	 ยึดคนเป็น

ศนูย์กลางการพฒันา	และอญัเชญิ	“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	มาเป็นแนวทางปฏบิตั	ิเพือ่มุง่สู	่“สงัคม

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ยังมีปัญหาการปฏิบัติหน้าที่	ใน

ปัจจบุนัยงัมปัีญหาเกดิขึน้กบัองค์การ	ปัญหาการท�างานอาจมสีาเหตมุาจากความขดัแย้งทัง้ในระหว่างบคุคล

และระหว่างกลุ่ม	 เช่น	 การคิดไม่เหมือนกัน	 การท�าไม่เหมือนกัน	 และผลประโยชน์ไม่เหมือนกัน	 มีอคติ 

ต่อกัน	ขาดความร่วมมอื	ดงันัน้หากคณะผูบ้รหิาร	และพนกังาน	เจ้าหน้าที	่มคีณุธรรมจรยิธรรมในจติใจย่อม

คาดหวงัได้ว่าเขาจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุริต	รกัษาผลประโยชน์ของสงัคม	หรอืใช้อ�านาจในการ

ตัดสินใจการใช้กฎหมาย	 และระเบียบการต่างๆ	 ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน	 โดยส่วนรวมไปในทางที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง	 ดังนั้น	 การที่บุคคลจะด�าเนิน

ชีวิตในการท�างานให้ประสบผลส�าเร็จไปด้วยดี	 ด้วยการศึกษา	 และอีกด้านควรมีการปฏิบัติควบคู่กันไป	 

ซึ่งมีผลกับทางด้านจิตใจ	คือ	การปฏิบัติตามหลักธรรม	ดังพระพุทธองค์ทรงชี้แนะไว้ว่า	การปฏิบัติตามหลัก

ธรรม	ทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็แห่งกิจการนัน้	คอื	ฆราวาสธรรม	4	เป็นหลกัธรรมค�าสอน	ของพระบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจ้า	 คุณธรรมสี่ประการนี้	 ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง	 และบ�ารุงให้เจริญงอกงามโดยท่ัวกัน

แล้ว	จะช่วยให้ประเทศชาตบิงัเกดิความสขุความร่มเยน็	และมโีอกาสทีจ่ะปรบัปรงุพฒันา	ให้มัน่คงก้าวหน้า

ต่อไปได้ดังประสงค์...	คณุธรรมสีดั่งกล่าว	กค็อื	ข้อปฏบัิตธิรรมโดยตรงของคฤหัสถ์ทัง้หลาย	ของผูค้รองเรอืน

ทัง้หลาย	ทีเ่รียกว่า	“ฆราวาสธรรม	4	ประการ”	การปฏบัิตตินปฏบัิตงิาน	ถ้าทกุคนได้ตัง้ตน	ตัง้ใจอยูใ่นความ

เพียรดังกล่าว	ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม	

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง	 การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล

เหนือเมือง	 มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีมากน้อยเพียงใด	 และจะได้น�าผลการวิจัย

เป็นสารสนเทศในการน�าไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจิตใจ	 ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้

น�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ในการปฏิบัติงานต่อไป
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1	 เพื่อศึกษาการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วน

ต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพือ่เปรยีบเทยีบการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบัิติงานของบุคลากร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

2.3		เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	แตกต่างกัน

3.2		บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	แตกต่างกัน

3.3		บคุลากรทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มกีารน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิาน	แตกต่างกนั

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากรได้แก่	 บุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	168	คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่	 การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกเป็น	4	ด้านได้แก่

	 1)		 ด้านสัจจะ	

	 2)		 ด้านทมะ	

	 3)		 ด้านขันติ	

	 4)		 ด้านจาคะ

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบัิตงิานของบคุลากร	องค์การบริหารส่วน

ต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2		ท�าให้ทราบผลเปรียบเทียบการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

5.3		ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4		ท�าให้สามารถน�าผลการวจัิยครัง้นีไ้ปใช้เป็นสารสนเทศ	ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล

เหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด
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6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1		ประชากร	ได้แก่	บุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

จ�านวน	168	คน

6.2		กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	บคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	

จ�านวน	118	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	(Sample	Size)	โดยใช้สูตรของยามาเน	(Taro	Yamane)

6.3		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	1	แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	และระดับ

การศึกษา	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)

	 ตอนที	่2	แบบสอบถามการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบตังิานของบคุลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	

6.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว	

F-test	(One-way	ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

7.1		ผลการวเิคราะห์การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวจัิยพบว่า	การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	 เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านสัจจะ,	 ด้านทมะ,	 ด้านขันติ,	

และด้านจาคะ	ตามล�าดับ

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

	 1)		 ด้านสัจจะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	มีความอดทน	ขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน	ไม่เกียจคร้าน	และ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 มีความซื่อตรงต่อการงาน	 มีความพอใจ	 สนใจท�าการงานให้ส�าเร็จ	 ไม่ละทิ้ง

ปล่อยให้คัง่ค้าง	งานทีค่วรท�าให้เสรจ็ไม่ว่าจะเป็นงานทีย่ากหรอืง่าย	กร็บีจดัท�าให้เรยีบร้อยด้วยด	ีด้วยความ

อาจหาญร่าเริง

	 2)		 ด้านทมะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	บังคับควบคุมอารมณ์	ข่มใจ	และระงับความรู้สึกต่อข้อบกพร่องที่มีต่อ

เพือ่นร่วมงานและประชาชนและข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คอื	มคีวามรกัในการฝึกฝนตนเองเพือ่ให้ตนเองมี

ทั้งความรู้	ความสามารถ	และความดีเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวัน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 3)		 ด้านขันติ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถและ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	อดทนต่อสิ่งต่าง	ๆ	ที่เข้ามายั่วยวนให้หลงใหลให้หมกมุ่นมัวเมา

	 4)		 ด้านจาคะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 ยอมรับฟังความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้และข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	เสียสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น

7.2		ผลการเปรยีบเทยีบการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบัิตงิานของบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 

แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 

แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 

ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานท่ี 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน	ไม่แตกต่างกัน

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย	มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	

ดังนี้

8.1		ผลการวจัิยพบว่า	การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  

การท�างานให้เกิดความส�าเร็จต้องมีความรักความพอใจในงาน	ความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นล�าดับแรก	จากนั้นก็

มีความขยันหมั่นเพียร	อดทนต่อความเจ็บใจในรูปแบบต่างๆ	รวมทั้งการเอาใจใส่จดจ่อกับงานที่ท�า	ตลอดจน 

การพิจารณาการท�างานไตร่ตรองอย่าสม�่าเสมอ	 นอกจากนั้นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลไม่ว่า

สายงานใดก็ตามต้องมีสัจจะ	ความจริงใจ	หมั่นฝึกตนพัฒนาตน	อดทนอดกลั้น	เสียสละ	มีน�้าใจกับสุจริตชน

และผู้ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์	 การเอาหลักธรรม	 มาปฏิบัติอาจจะไม่เห็นผลในระยะอันสั้น	 ต้องใช้ความอดทน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต (บุตรแสน) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การน�าหลัก
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ฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังหิน	 จังหวัด

ศรีสะเกษ	ผลการวจิยัพบว่า	การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัตงิานของสมาชกิองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	ในเขตอ�าเภอวังหิน	จังหวัดศรีสะเกษ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ด้านสจัจะ	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปราย

ได้ว่า	บคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลจะต้องมสีจัจะ	มคีวามซือ่สตัย์ต่อตนเอง	ต่อผูอ้ืน่	มคีวามรบัผดิชอบ	 

จะท�าอะไรแล้ว	 ต้องต้ังใจท�าจริง	 ท�าอย่างสุดความสามารถให้เป็นผลส�าเร็จ	 มีความรับผิดชอบต่องาน 

ทีท่�าทกุอย่าง	ไม่ปล่อยผ่านกบัสิง่ท่ีได้รบัมา	จะท�าทกุสิง่	ทีม่าถึงมอือย่างสดุก�าลงั	และเต็มความสามารถ	เพือ่

การพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญ	และเพื่อประเทศชาติซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	สารี อินสอนกล่าวว่า	

สัจจะ	คิดท�าอะไรให้จริงจังและจริงใจ	ทุ่มหมดตัว	ไม่ยั้ง	ไม่เหยาะแหยะ	ได้แก่	1)	จริงต่อหน้าที่	บุคคลไม่ว่า

สถานะใดต้องมหีน้าท่ีทกุคน	เมือ่รูจั้กบทบาทหน้าทีข่องตนแล้ว	กร็บัผดิชอบและท�าหน้าท่ีของตนอย่างจริงจงั	

2)	จริงต่องาน	เมือ่บคุคลมหีน้าทีก่ต้็องมีงานตามมาคนท่ีจรงิต่อการงานไม่ว่าจะอยูใ่น	หน้าท่ีอะไรกทุ่็มท�างาน

ในหน้าที่นั้นให้หมดตัว	ไม่ต้องขยักไว้	3)	จริงใจต่อเวลา	รู้จัก	ใช้เวลาให้คุ้มค่า	เรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ควรท�าเสีย

เวลาเปล่า	เวลาที่ผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปเปล่า	ๆ	มันเอาอายุ	เอาชีวิตของเราไปด้วย	4)	จริงต่อบุคคล	นั่นคือ

คบกับใคร	ก็คบกันจริง	ๆ 	ไม่ใช่คบกันเพียงแต่มารยาท	หรือต่อหน้าสรรเสริญ	ลับหลังนินทา	และ	5)	ตรงต่อ

ความดี	 คือ	 จริงใจต่อคุณธรรมความดี	 จะท�าอะไรเพื่อช่วยเหลือเพื่อน	 หรือท�าตามหน้าที่	 ต้องมีคุณธรรม

ก�ากับด้วย	อย่าท�าให้คนอื่นเดือดร้อน

  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ด้านจาคะ	ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	บคุลากรบางคนยงัขาดความเสยีสละ	การแบ่งปัน	ความเอือ้เฟ้ือ	ไม่ว่าจะเป็นสิง่ของและความ

สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น	 และยังขาดการสละละทิ้งกิเลส	 ละความโลภ	 ความเห็นแก่ตัว	 ความ

ตระหนี	่ความใจแคบ	และการเลกิละนสิยั	ตลอดถงึความประพฤตทิีไ่ม่ด	ีทีท่�าให้เกดิความเสียหาย	ก่อความ

บาดหมางทะเลาะเบาะแว้ง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	จรัส พยัคฆราชศักดิ์	ที่กล่าวว่า	จาคะ	หมายถึง	

ความเสียสละ	ความแบ่งปัน	การมีน�้าใจ	เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม	ผู้ที่มีจาคะนั้น

จะเป็นเครื่องเสริมสร้างไมตรีให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในสังคมได้

	 เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้านเกีย่วกบัการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบตังิานของบคุลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้	ดังนี้	

	 1)		 ด้านสัจจะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	บุคลากรมีความจริงใจ	มีความพอใจ	มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง	และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ

งานนั้นให้ประสบความส�าเร็จ	มีประสิทธิภาพโดยการน�าหลักฆราวาสธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นไม่มีปัญหา	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ทินพันธุ์ นาคะตะ ที่กล่าวว่า	สัจจะ	แปล

ว่า	 ความสัตย์	 ความซื่อ	 ถ้าขยายความตามศัพท์แยกได้	 3	 ลักษณะคือ	 มีความจริง	 ความตรง	 และความ 

แท้	จริง	คือ	ไม่เล่น	ตรง	คือ	ความประพฤติทางกาย	วาจา	ตรงไม่บิดพลิ้ว	ไม่บ่ายเบี่ยง	แท้	คือ	ไม่เหลวไหล	

แต่ถ้าในทางปฏิบัติสัจจะ	คือ	ความรับผิดชอบ	หมายความว่า	ถ้าจะท�าอะไรแล้ว	ต้องตั้งใจท�าจริง	ท�าอย่างสุด 

ความสามารถให้เป็นผลส�าเร็จ	การที่ใครจะสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้นั้น	ต้องมีสัจจะเป็นพื้นฐาน	เพราะคน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ที่มีสัจจะเป็นพื้นฐาน	จะมีความรับผิดชอบต่องานที่ท�าทุกอย่าง	 ไม่ปล่อยผ่านกับสิ่งที่ได้รับมา	จะท�าทุกสิ่ง	

ที่มาถึงมืออย่างสุดก�าลัง	และเต็มความสามารถ

   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มคีวามอดทน	ขยนัหมัน่เพยีร

ประกอบกจิการงาน	ไม่เกยีจคร้านท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	บคุลากรปฏบิตังิานด้วยความอดทน	อดทนต่อ

ความทุกข์ยากจากการท�างาน	 เพราะคนทุกคนจะสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้	 ก็เพราะอาศัยอาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 

ที่อยู่อาศัย	 และยารักษาโรค	 ซึ่งบุคคลจะได้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต	 ก็จะต้องขยันประกอบอาชีพ

การงาน	แต่ถ้าบุคคลเป็นผู้เกียจคร้านไม่ประกอบการงาน	ก็จะมีความเป็นอยู่อย่างล�าบาก	หากมีความขยัน

หมั่นเพียร	ไม่เกียจคร้านแล้ว	ก็จะหาทรัพย์ได้	ดั่งพุทธพจน์ที่ว่า	“บุคคลผู้มีหน้าที่	หมั่นขยันท�าสมควร	ย่อม

หาทรพัย์ได้”	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ทินพนัธุ ์นาคะตะ ทีก่ล่าวถงึ	สจัจะต่อตนเอง	ได้แก่	ความซือ่ตรง

ต่อตนเอง	ไม่เบียดเบียนตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติในทางเสื่อมเสีย	พยายามวางตน	คุ้มครองรักษาตน

ให้ดี	คบหาสมาคมกับเพื่อนที่ดี	อดทนขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน	ไม่เกียจคร้าน

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	 มีความซื่อตรงต่อการงาน	

มีความพอใจสนใจท�าการงานให้ส�าเร็จ	ไม่ละทิ้งปล่อยให้คั่งค้าง	งานที่ควรท�าให้เสร็จไม่ว่าจะเป็นงานที่ยาก

หรือง่ายก็รีบจัดท�าให้เรียบร้อยด้วยดี	ด้วยความอาจหาญร่าเริงที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	บุคลากรบางคน

ยังคงปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ	 โดยละทิ้งปล่อยงานให้คั่งค้าง	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ทินพันธุ์ 

นาคะตะ สัจจะต่อการงาน	ก็คือการตั้งสัจจะลงไปในงาน	หมายถึง	การท�างานนั้นต้องท�าจริง	ไม่ท�าเหยาะๆ	

แหยะๆ	หรือท�าเล่นๆ

	 2)		 ด้านทมะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	 บุคลากรต้องเป็นผู้รู้จักข่มจิตข่มใจตนเอง	 เพราะจะต้องได้รับการกระทบจากผู้ท่ีไม่ชอบตน	และรู้จัก

ฝึกฝนตนเอง	 มีความกระตือรือร้นในการฝึกฝนตนเอง	 อย่างไม่มีข้อแม้เง่ือนไข	 เพื่อให้ตนเองมีทั้งความรู้	

ความสามารถ	และความดีเพิ่มพูนมากขึ้น	รู้ทันสถานการณ์	เทคโนโลยี	กฎหมาย	และวัฒนธรรมประเพณี	

ที่เกิดขึ้นจะกระทบกับเราในด้านที่เป็นโอกาส	 หรือวิกฤต	 เพื่อที่เราจะสามารถหาวิธีการรับมือได้ทัน	 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	สุวิทย์ ทองสรีเกตุ ได้กล่าวว่า	ทมะ	คือการฝึกตัวเอง	เมื่อเราตั้งใจอะไรไว้แล้วก็

ต้องฝึกตัวเองให้เพิ่มพูนตลอดเวลา	เพื่อจะได้สามารถท�าไปถึงเป้าหมายได้ส�าเร็จสมความตั้งใจ	ตอนเริ่มต้น

อาจจะไม่ได้เก่ง	 แต่มุ่งตรงต่อเป้าหมายนั้น	 แล้วฝึกตัวเองพัฒนาศักยภาพ	 ขอเพียงอย่าหยุดการฝึกตัวเอง 

ฝึกไปจนตลอดชีวิตของเราเลย	สุดท้ายความส�าเร็จจะเป็นของเรา

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	บงัคบัควบคมุอารมณ์	ข่มใจ	

และระงับความรู้สึกต่อข้อบกพร่องที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชนที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากร

ต้องบงัคบัควบคมุอารมณ์	ข่มใจ	และระงบัความรูสึ้กต่อข้อบกพร่องทีมี่ต่อเพ่ือนร่วมงานและประชาชนทัง้นี้

เพราะจะต้องให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ	 รวมถึงประชาชนต้องเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ร่วมกับ	องค์การบริหารส่วนต�าบลด้วย	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจรัส พยัคฆราชศักดิ์	ที่กล่าวว่า	ทมะ	

หมายถงึ	การฝึกฝนตนเอง	ควบคมุจิตใจด้วยการใช้ปัญญา	จะท�าให้ชวีติก้าวหน้าประสบความส�าเรจ็	ท�าอะไร

เกิดความผิดพลาดน้อยมาก
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   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มคีวามรกัในการฝึกฝนตนเอง

เพือ่ให้ตนเองมีทัง้ความรู้	ความสามารถ	และความดีเพิม่พนูมากข้ึนทุกวัน ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	บุคลากร

ยังขาดการฝึกตนเอง	 รวมท้ังหน่วยงานยังขาดการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลาการได้พัฒนาความรู้ความ

สามารถของตนเองเพิม่ขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ทนิพนัธุ ์นาคะตะ	ทีก่ล่าวว่า	ทมะ	แปลว่า	การรูจ้กั

ข่มจิตข่มใจตนเอง	 ทมะ	 หมายถึง	 ความรักในการฝึกฝนตนเอง	 ความกระตือรือร้นในการเคี่ยวเข็ญฝึกฝน

ตนเอง

	 3)		 ด้านขันติ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	บคุลากรจะต้องเป็นผูม้คีวามอดทน	อดกลัน้ในปัญหาทีเ่กดิขึน้	และจะต้องแก้ปัญหานัน้ด้วยความรอบคอบ	

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	จรัส พยัคฆราชศักดิ์	ที่กล่าวว่า	ขันติ	หมายถึง	ความอดทนอดกลั้น	เช่น	ความ

อดทนต่อความยากล�าบาก	ความอดทนต่อความเจบ็ปวด	ความอดทนต่อความโกรธความผกูพยาบาท	ความ

อดทนต่ออ�านาจกิเลส	เป็นต้น	ผู้ที่มีขันตินั้นจะเป็นเครื่องประกันฐานะทางสังคมได้อย่างดี	และจะเป็นผู้ที่มี

ความอดทนไม่เกิดความท้อแท้โดยง่าย

   ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มุง่มัน่และทุม่เทในการปฏบิตัิ

งานอย่างเตม็ความรูค้วามสามารถทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	บคุลากรมคีวามมุง่มัน่และทุม่เทในการปฏบิตัิ

งานอย่างเต็มความรู้ความสามารถซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 จรัส พยัคฆราชศักด์ิ	 ที่กล่าวว่า	 ทมะ	 

หมายถงึ	การฝึกฝนตนเอง	ควบคมุจิตใจด้วยการใช้ปัญญา	จะท�าให้ชวีติก้าวหน้าประสบความส�าเรจ็	ท�าอะไร

เกิดความผิดพลาดน้อยมาก

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	อดทนต่อสิ่งต่าง	ๆ 	ที่เข้ามา

ยั่วยวนให้หลงใหลให้หมกมุ่นมัวเมาท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรบางคนยังมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ	

ที่เข้ามายั่วยวนชวนให้หลงใหลให้หมกมุ่น	มัวเมา	อันได้แก่	ลาภ	ยศ	สุข	สรรเสริญ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	ทินพันธุ์ นาคะตะ	ที่กล่าวว่า	อดทนต่ออ�านาจกิเลส	เป็นการอดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลิน

ใจ	 อดทนต่อส่ิงที่เราอยากท�า	 แต่ไม่สมควรท�าในที่นี้มุ่งหมายถึง	 การไม่เอาแต่ใจตัว	 ไม่ยอมปล่อยตัวตาม

กระแสโลก	ความเพลดิเพลนิ	เช่น	ความสนกุสนาน	การเท่ียวเตร่	ความฟุง้เฟ้อต่าง	ๆ 	หรอืการได้ผลประโยชน์

ในทางที่ไม่ควร	เป็นต้น	

	 4)		 ด้านจาคะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	บคุลากรต้องเป็นผูท้ีม่คีวามเสยีสละ	แบ่งปัน	มนี�า้ใจ	เสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม	

ซึ่งจะสามารถเสริมสร้างไมตรีให้เกิด	ความสัมพันธ์อันดีในสังคม	รวมถึงคนในชุมชนนั้น	ๆ	ได้	ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ	จรัส พยัคฆราชศักดิ์ ที่กล่าวว่า	จาคะ	หมายถึง	ความเสียสละ	ความแบ่งปัน	การมีน�้าใจ	

เสยีสละประโยชน์ส่วนตวัเพือ่ผลประโยชน์ส่วนรวม	ผูท้ีม่จีาคะนัน้จะเป็นเครือ่งเสรมิสร้างไมตรใีห้เกดิความ

สัมพันธ์อันดีในสังคมได้

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ยอมรบัฟังความคดิเหน็	และ

การวพิากษ์วจิารณ์ของผูอ้ืน่ได้ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า	การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ถอืว่าเป็นประเดน็
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ใหญ่ประเด็นหนึ่ง	เพราะเราเองต้องเข้าใจในความเป็นไปของผู้อื่น	ซึ่งไม่มีใครท�าให้เราเหมือนเขาได้แล้วใน

ขณะเดียวกันไม่มีใครท�าให้เราเหมือนเขาได้เช่นกัน	 ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตนเองเป็นอย่างไรก็อยากให้ 

ผู้อื่นเป็นอย่างที่ตนเป็น	 ความคิดนี้นับว่าท�าให้เกิดความวุ่นวายข้ึนในสังคมข้ึน	 ซ่ึงแน่นอนว่าสิ่งท่ีผู้เขียนได้

เขียนนี้จึงเป็นเพียงการเสนอแนะเท่านั้น	ทั้งนี้เนื่องจากเหตุปัจจัย	ประสบการณ์	สภาวะแวดล้อมของแต่ละ

คนไม่เหมือนกัน	หากทุกคนเอาบรรทัดฐานของตนเองเป็นที่ตั้ง	สังคมมีปัญหาแน่นอน	เพราะทุกคนก็อยาก

ให้คนอื่นมีค่านิยมความเชื่อและทัศนะคติอย่างท่ีตนเป็นซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	พระธรรมกิตติวงศ์  

ได้กล่าวถึง	จาคะ	หมายถึง	การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น	และหมายรวมถึง

การสละละทิง้กเิลส	ละความโลภ	ความเหน็แก่ตวั	ความตระหนี	่ความใจแคบ	และการเลกิละนสิยั	ตลอดถงึ

ความประพฤติที่ไม่ดี	ที่ท�าให้เกิดความเสียหาย	ก่อความบาดหมางทะเลาะเบาะแว้ง	เป็นต้นด้วย

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก	คอื	เสยีสละสิง่ของและความสุข

ส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ความเสียสละเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ที่

อยูร่่วมกนัในสงัคม	ทกุคนในสงัคมต้องมนี�า้ใจเอือ้เฟ้ือเสยีสละแบ่งปันให้แก่กนั	ไม่มจีติใจคบัแคบ	เหน็แก่ตวั	

ความเสียสละจึงเป็นคุณธรรมเครื่องผูกมิตรไมตรี	ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้	เป็นเครื่องมือสร้างลักษณะนิสัยให้เป็น

คนทีเ่หน็แก่ประโยชน์สขุส่วนรวม	มากกว่าประโยชน์สขุส่วนตวั	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	พระธรรมกติติ

วงศ์	ได้กล่าวถงึ	จาคะ	เป็นคณุธรรมที	่เป็นเหตใุห้ผูป้ฏบิตัมิองเหน็และเอือ้อาทรต่อความทกุข์ยากและความ

ต้องการของ	คนอื่น	น�าให้เป็นคนไม่คับแคบ	ไม่เห็นแก่ตัวแล้วให้ความช่วยเหลือ	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยความ

เห็นอกเห็นใจ	เป็นคนชอบให้	ชอบแบ่งปันคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง

7.2		ผลการเปรียบเทียบการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัย	พบว่า	

	 1)		 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	 มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมไม่ 

แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติงาน 

ของบคุลากรไม่ว่าจะเพศชายหรอืเพศหญงิล้วนต้องการความสมดลุในชวีติ	การท�างานอย่างทุม่เทก�าลงักาย	

ก�าลังใจ	นอกจากเหตุผลว่า	มีรายได้เพื่อยังชีพแล้ว	เหตุผลที่ส�าคัญก็เพราะงานนั้นๆ	มีคุณค่าท�าแล้วมีความ

สุข	เพราะเมื่อมีความสุขแล้ว	ผลก็จะโยงกลับไปสู่การพยายามสรรค์สร้างงานที่มีคุณค่า	การท�างานอย่างมี

ประสทิธภิาพ	ตลอดจนเกดิความผกูพนั	ภกัดกีบัองค์กร	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ	พระครสูริวิงศานวุตัร 

ฐานทตโฺต (บุตรแสน)ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของสมาชกิองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังหิน	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ผลการวิจัยพบว่า	 สมาชิกองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่มีเพศ	 ต่างกัน	 มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่

แตกต่างกัน	

	 2)		 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	 มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมไม ่

แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ธรรมะเป็น

เรือ่งทีใ่กล้ตวัของคนทกุคน	ทกุเพศ	และทกุวยัซึง่เก่ียวข้องตัง้แต่แรกเกดิจนตาย	ขึน้อยูก่บัความรู	้ความเข้าใจ	

ความศรัทธา	 และการน�าไปปฏิบัติทั้งนี้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีมีอายุต่างกัน	 จึงมีการน�าหลัก

ฆราวาสธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน	ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ	ปรียาพร วงศ์อนุตร
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โรจน์	ที่กล่าวว่า	อายุแม้จะมีผลต่อการท�างานไม่เด่นชัดแต่อายุจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาและประสบการณ์

ในการท�างานผู้ทีมี่อายมุากมกัจะมปีระสบการณ์ในการท�างานนานด้วยจากการศกึษาดงักล่าวอาจสรปุได้ว่า	

อายุเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

	 3)		 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	

โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 (Null	Hypothesis)	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักฆราวาสธรรม	นั้นไม่ได้ก�าหนดว่าบุคคลที่จะน�าไปใช้จะต้องมีการศึกษาในระดับ

ใด	จึงจะสามารถน�ามาปฏิบัติได้	แต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวส�าหรับทุกคน	ทุกระดับการศึกษาที่จ�าเป็นอย่างยิ่งจะ

ต้องน�ามาปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้มาปฏิบัติงานแทนประชาชนใน 

ท้องถิ่น	 จะต้องเป็นผู้ที่ยึดหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก	 และท่ีส�าคัญท้องถ่ินมาจากฐาน

ประชาชน	จึงมีหลายเสียง	หลายความคิด	หลายความรู้สึก	และหลายอารมณ์งานท้องถิ่นจึงหามาตรฐานที่

เป็นบรรทัดฐานได้ยากเพราะท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ	 แต่ยังมีการก�ากับควบคุมของทางการท่ีมีกรอบ	 กฎ	

กฎหมาย	กตกิา	เป็นแนวทางให้ปฏบิติั	จงึมรีะเบยีบมากมาย	และให้ตคีวามอยูเ่นอืง	ๆ 	ดงันัน้บุคลากรจ�าเป็น

ต้องมีการน�าหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ไพเราะ ไตรติลานันท ์

ทีก่ล่าวว่า	วฒุกิารศึกษาการศึกษาเป็นปัจจัยช่วยให้คนมปีระสทิธภิาพและสามารถปรับตวัเอาชนะสิง่แวดล้อม

ได้บุคคลที่ได้รับการศึกษาสูงย่อมมีสติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลมีความเข้าใจเก่ียวกับ 

สิง่แวดล้อมได้ถูกต้องมากว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต�า่	การศกึษาจงึมส่ีวนช่วยให้บคุคลปฏบิตังิานได้ดจีากการศกึษา

ดงักล่าวท�าให้ทราบว่าวฒุกิารศกึษาเป็นปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัมคีวามสมัพนัธ์กบัผลการปฏบิตังิานตามบทบาท

หน้าที่ของหัวหน้างาน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ	โดย

แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 ผลการวจัิยพบว่า	การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเหนอืเมือง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้	ควรรกัษามาตรฐานและ

พัฒนาให้ถึงระดับมากท่ีสุด	 โดยปฏิบัติงานด้วยการยึดหลักธรรมมาประยุกต์ใช้	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อตนเอง	 องค์กร	 และประชาชนในท้องถิ่น	 และจะต้องมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลยิ่งๆ	 ขึ้น 

มุ่งมั่นที่จะท�างานของตนให้ส�าเร็จเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสัจจะ ดังนั้น	บุคลากร

ควรรักษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดับมากทีส่ดุ	โดยปฏบัิตงิานของตนตามท่ีได้รบัมอบหมายให้เตม็ความ

สามารถ	 ด้วยความซื่อตรง	 ซื่อสัตย์	 มีสัจจะ	 และปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ	 ท�าจริง	 ท�าอย่างสุดเต็มความ

สามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านจาคะ ดังนั้น	บุคลากร

ควรปรับปรุงแก้ไขและพฒันาให้ถึงระดับมากท่ีสดุ	โดยการปฏบัิตงิานด้วยความเสยีสละมากข้ึน	ไม่ว่าจะเป็น
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

สิ่งของ	เวลาหรือความสุขส่วนตัว	ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น	และสละละทิ้งกิเลส	ละความโลภ	

ความเหน็แก่ตวั	ความตระหนี	่ความใจแคบ	ตลอดถึงความประพฤตท่ีิไม่ด	ีท่ีท�าให้เกดิความเสยีหาย	ก่อความ

บาดหมางทะเลาะเบาะแว้ง	เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม	

	 เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้านเกีย่วกบัการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบตังิานของบคุลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

	 1)		 ด้านสัจจะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	บคุลากรควรรกัษา

มาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดับมากทีส่ดุ	โดยปฏบัิตงิานด้วยความจริงใจ	ซือ่ตรง	ซือ่สตัย์	ท�างานอย่างจรงิจัง	

ท�าอะไรต้องท�าให้ดีที่สุด	ท�าให้ครบตามหน้าที่

   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มคีวามอดทน	ขยนัหมัน่เพยีร

ประกอบกิจการงาน	ไม่เกียจคร้าน	ดังนั้น	บุคลากรควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุดโดย

การปฏิบัติงานของตน	ด้วยความอดทน	ขยันหมั่นเพียร	ไม่เกียจคร้านเพื่อให้องค์กรมีความเจริญรุ่งเรือง

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	 มีความซื่อตรงต่อการงาน	

มีความพอใจสนใจท�าการงานให้ส�าเร็จ	ไม่ละทิ้งปล่อยให้คั่งค้าง	งานที่ควรท�าให้เสร็จไม่ว่าจะเป็นงานที่ยาก

หรือง่าย	ก็รีบจดัท�าให้เรยีบร้อยด้วยดี	ด้วยความอาจหาญร่าเริงดงันัน้	บคุลากรควรปรบัปรงุแก้ไขและพฒันา

ให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยการปฏิบัติงานของตนด้วยความซื่อตรง	 ไม่ละทิ้งปล่อยให้ค่ังค้าง	 ควรท�าให้เสร็จ 

ไม่ว่าจะเป็นงานที่ยากหรือง่าย	ก็รีบจัดท�าให้เรียบร้อยด้วยดี

	 2)		 ด้านทมะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้บคุลากรควรรกัษา

มาตรฐานและพฒันาให้ถึงระดับมากทีส่ดุ	โดยการฝึกปรบัปรงุตวัเองเรือ่ยไป	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านคณุธรรม	

ซึ่งนอกจากจะท�าให้การท�างานดีข้ึนแล้ว	 ยังท�าให้ไม่มีเวรมีภัยกับใคร	 สามารถยับยั้งตัวเองได้สร้างเนื้อ 

สร้างตัวได้มั่นคง

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	บงัคบัควบคมุอารมณ์	ข่มใจ	

และระงับความรู้สึกต่อข้อบกพร่องที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชน	ดังนั้น	บุคลากรควรรักษามาตรฐาน

และพฒันาให้ถงึระดบัมากท่ีสดุ	โดยการฝึกควบคมุอารมณ์	รูจ้กัข่มจติ	ข่มใจตนเอง	ควบคุมจติใจด้วยการใช้

ปัญญา	ใช้สติ	จะท�าให้ชีวิตก้าวหน้าประสบความส�าเร็จ	

   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มคีวามรกัในการฝึกฝนตนเอง

เพือ่ให้ตนเองมทีัง้ความรู	้ความสามารถ	และความดเีพิม่พนูมากขึน้ทกุวนัดงันัน้	บคุลากรควรปรบัปรงุแก้ไข

และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยการฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีความรักในการท�างาน	หมั่นหาความรู้

เพิ่มเติมให้มากขึ้นทุกวันให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	

	 3)		 ด้านขันติ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้บคุลากรควรรกัษา

มาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีสุ่ด	โดยการฝึกฝนตนเองให้มคีวามอดทน	ไม่ว่าจะเป็นอดทนต่อความ

ล�าบากตรากตร�า	อดทนต่อความเจ็บใจ	เป็นต้น
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   ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มุง่มัน่และทุม่เทในการปฏบิตัิ

งานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ	 ดังนั้น	 บุคลากรควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	 

โดยการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น	 และทุ่มเท	 ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถของตน 

ไม่เป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง	 โดยอ้างว่าร้อนอ้างว่าหนาวหรืออ้างว่าฝนตกฟ้าร้อง	 เพื่อประโยชน์ของตน 

และส่วนรวม

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	อดทนต่อสิ่งต่าง	ๆ 	ที่เข้ามา

ยัว่ยวนให้หลงใหลให้หมกมุน่มัวเมาดังนัน้บคุลากรควรปรบัปรงุแก้ไขและพัฒนาให้ถึงระดบัมากทีส่ดุ	โดยฝึก

ตนเองให้มีความอดทนต่อสิง่ต่าง	ๆ 	ทีเ่ข้ามาย่ัวยวนให้หลงใหลให้หมกมุน่มวัเมา	และหน่วยงานควรสนบัสนนุ

ให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อให้บุคลากรได้น�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

	 4)		 ด้านจาคะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	บคุลากรควรรกัษา

มาตรฐานและพัฒนาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยสละทรพัย์สิง่ของของตนเพือ่ประโยชน์แก่คนอืน่	เช่น	สละเงนิ

บ�ารุงศาสนา	บ�ารงุการศกึษา	ตลอดจนบรจิาคสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัและผูต้กทกุข์ได้ยากต่าง	ๆ 	เป็นคนรูจ้กั

ปล่อยวางอารมณ์ทีเ่ป็นข้าศกึต่อความสงบใจ	เช่น	ความโกรธเคอืงขดัใจกบัคนอืน่	จะเป็นกบัภรรยาสาม	ีกบั

เพื่อนฝูง	หรือกับเพื่อนบ้านก็ตาม	ซึ่งเป็นเรื่องที่คนชาวบ้านจะหลีกเลี่ยงเสียมิได้	

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ยอมรบัฟังความคดิเหน็	และ

การวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้ดังนั้น	บุคลากรควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยการ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 และยินดียอมรับฟังความวิวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้และน�าไปปรับปรุง

แก้ไข

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก	คอื	เสยีสละสิง่ของและความสุข

ส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น	ดังนั้น	บุคลากรควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุดโดยการ

เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม	เช่น	การมาปฏิบัติราชการก่อนเวลา	และกลับหลังเวลาราชการ	

เสียสละสิ่งของแก่คนที่ตกทุกข์ได้ยาก

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1)			 ควรท�าการวจิยัเชงิเกีย่วกบัการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในประเด็นอื่น	ๆ	ที่ผู้วิจัยยังไม่ได้ท�าการ

วิจัยในครั้งนี้	เพื่อให้ทราบถึงการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง	

	 2)		 ควรมีการท�าวิจัยเกี่ยวกับการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในเขตพื้นที่อ�าเภออื่น	ๆ	ในจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเปรียบเทียบการน�าหลักฆราวาสธรรมไป

ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด
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อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ห้องเรยีนจังหวดัร้อยเอด็	และ

นายสมเชาวน์	บ�ารุงชัย	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ให้ความ

อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย	 จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่าง

สมบูรณ์กราบขอบพระคุณ	พระเดชพระคุณ	พระสุขุมวาทเวที	เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม	(พระอารามหลวง)	

รองเจ้าคณะจงัหวดัร้อยเอด็	พระครปูรยิตัเิจตยิาภบิาล	(สมพร	อธิปโฺญ)	ผูช่้วยเจ้าอาวาสวัดบรูพาภริาม	และ

ขออนุโมทนาขอบคุณ	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	บุคลากร	พนักงาน	และสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บ

รวบรวมข้อมลูจนท�าให้วทิยานพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลงได้อย่างสมบรูณ์	ขออนโุมทนาขอบคณุ	รองศาสตราจารย์	

(พิเศษ)ดร.สุกิจ	 ชัยมุสิก	 ประธานกรรมการ	 ดร.ยุทธนา	 ประณีต	 และรองศาสตราจารย์ศรชัย	 ท้าวมิตร	

กรรมการ	ที่กรุณา	ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ข้อคิดเห็น	ตรวจสอบ	แก้ไข	รูปแบบ	และรูปเล่ม	เพื่อให้เกิดความ

สมบรูณ์มากยิง่ขึน้	คณุประโยชน์อนัพงึมแีก่การศกึษาค้นคว้าวทิยานพินธ์เล่มนี	้ผูว้จิยัขอมอบความดใีนส่วน

ของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บุพการีชน	ผู้มีพระคุณทั้งมวล	อุปัชฌาย์	ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัย

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน	ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข	ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ


