การนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
An Application Of Saraniya Dhamma In Work Performance Of Personel
In Tambol Ronpibun Municipality, Ronpibun District, Nakhon Si
Thammarat Province
พระครูพิบูลย์ธรรมสถิต ฐิตสุโข (ยังบุญส่ง)1
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ ดั งนี้ 1) เพื่ อศึ กษาระดั บการนาหลั กสาราณี ยธรรม 6 ไปใช้ ใ น
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) เพื่อเปรียบเทียบการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตาบล
ร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการนาหลัก
สาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
จานวน 381 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
ผลการศึกษาพบว่า
1) การนาหลั กสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตาบลร่อน
พิบู ล ย์ อ าเภอร่ อนพิบู ล ย์ จั ง หวัด นครศรี ธ รรมราช อยู่ ในระดั บมาก เมื่อ พิจ ารณาเป็น ด้า นโดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านทิฏฐิสามัญญตามีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่สุด รองลงมา ด้าน
เมตตามโนกรรม ส่วน ด้านเมตตาวจีกรรม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2) ผลการเปรี ยบเทีย บการนาหลั กสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาล ตาบลร่อนพิบูล ย์ อาเภอร่ อนพิบู ลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวม อยู่ในระดับมาก
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกันมีการนาหลักสาราณียธรรม 6
โดยภาพรวม แตกต่างกัน ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันมีการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไม่แตกต่างกัน
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3) แนวทางการส่งเสริมการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาล ตาบลร่อนพิบูลย์ ด้านเมตตากายกรรม ควรยินดีให้คาแนะนาด้วยถ้อยคาที่สุ ภาพ ด้าน
เมตตาวจี ก รรม ควรชี้ แ จงรายละเอี ย ดให้ ท ราบถี่ ถ้ ว น ด้ า นเมตตามโนกรรม ควรให้ เ กี ย รติ แ ก่
ประชาชนอย่างเสมอภาค ด้านสาธารณโภคี ควรมุ่งเน้นการจัดสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ด้านสีลสามัญญตา ควรที่มีความเอื้อ เฟื้อมีมนุษยสัมพันธ์ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ด้านทิฏฐิสามัญญตา
ควรใจกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิบัติงาน
คาสาคัญ : หลักสาราณียธรรม, ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล, จังหวัดนครศรีธรรมราช
Abstract
The objectives of this research were as follows: 1) To study the an application
of Sarniya Dhamma in work performance of personnel in Tambol Ronpibun
Municipality, Ronpibun District, Nakhon Si Thammarat Province 2) To compare an
application of Sarniya Dhamma in work performance of personel in Tambol Ronpibun
Municipality, Ronpibun District, Nakhon Si Thammarat Province with the rank of gender,
sexes, ages, degrees of education, occupation and different monthly incomes as
differently. This study was a quantitative research and its tool was a questionnaire
sample population were citizen about 381, statistic was used to analyze by percentage,
mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, if the difference is statistically
significant at the 0.05 level to test the difference in the average paired with the Scheffe’
method
The results were as follows:
1. An application of Sarniya Dhamma in work performance of personel in
Tambol Ronpibun Municipality, Ronpibun District, Nakhon Si Thammarat Province was
much degree in general and each a side. When considering the side by side, sort the
mean from descending to descending. When considering the side by side, sort the
mean from descending to descending.found that Has the highest average titisamanyata
Secondary mettamanokam portion mattawajeekam Has the lowest mean.
2. The results of the comparison of : An application of Sarniya Dhamma in work
performance of personel in Tambol Ronpibun Municipality, Ronpibun District, Nakhon
Si Thammarat Province with sexes, age, degrees of education and monthly incomes
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were different Statistical Significance level ≤0.05, but occupation was not different
Statistical Significance level ≤0.05
3. The counsel an application of Sarniya Dhamma in work performance of
personel in Tambol Ronpibun Municipality, Ronpibun District, Nakhon Si Thammarat
Province with Mettakayakamma sector should be advised in polite words,
Mettamanokamma sector should be detailed information thoroughly, Satharanaphoki
sector should honor the people equitably, Silasamannata sector should focus on public
utilities for the benefit of the collective, the color Should be courteous, human
interaction is not a person, Titthisamanyata sector should be generous and listen to
public opinion in the work.
Keywords : Saraniyadhamma, Performance of municipal personnel, Nakhon Si
Thammarat Province
บทนา
เทศบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องจัดการดูแลทุกข์สุขของประชาชน เทศบาลเป็นการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น สาระสาคัญประการ
หนึ่งของเทศบาลก็คือ การบริหารกิจการในท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานได้
จุดมุ่งหมายสาคัญในการปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้นก็เพื่อต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ
ได้มีโอกาสเรียนรู้และทา ความเข้าใจหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลถือได้ว่า
เป็นที่แพร่หลาย และเป็นที่รู้จักของประชาชนมากที่สุดในบรรดารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รู ป แบบต่างๆ ถ้าหากองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นมีการบริห ารที่ดี มีประสิ ทธิ ภ าพ สามารถเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมย่อมมีส่วนส่งเสริมความเจริญมั่นคงแก่ท้องถิ่นและ
ส่ ว นรวมของประเทศในที่ สุ ด โดยรู ป แบบการปกครองคล้ ายกับรู ปแบบรัฐ สภา กล่ าวคื อ มี ส ภา
เทศบาล ทาหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติตลอดจนควบคุมการทางานของฝ่ายบริหารและคณะเทศมนตรีที่
คัดเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายที่มีเสียงข้างมาก ทาหน้าที่เป็นผู้บริหาร ตลอดจนกาหนด
นโยบายและควบคุมดูแลการบริหารงานของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร หรือจะ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สภาเทศบาลทาหน้าที่คล้ายสภาผู้แทนราษฎร และคณะเทศมนตรีทาหน้าที่
เหมือนกับคณะรัฐมนตรีในระดับประเทศนั่นเอง
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ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ผู้นาหรือผู้บริหาร คือ ที่มีคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดี
งาม ความรู้ ความสามารถของบุคคล ที่ชักนาให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดี
งาม พุทธองค์ตรัสไว้ในโคปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบฝูงโค และโค จ่าฝูงเกี่ยวกับผู้นาและผู้บริหาร
ตลอดผู้ ตามไว้ว่า เหมือนหั ว หน้ าฝู งว่า ยน้าไปสู่ ฝั่ งตรงกันข้ ามหากโคหั ว หน้าฝู งว่ายไปตรง ฝู งโค
ทั้งหลายก็ตรงตามกัน และประสบกับความปลอดภัย หากโคหัวหน้าฝูงพาว่ายไปโคทั้งฝูงที่ติดตาม
ย่อมจะดาเนินไปผิด และประสบกับความลาบากฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นใหญ่ หรือเป็นผู้นาหากมีคุณธรรมในการดาเนินชีวิต หรือในการปกครองแล้ว ผู้ต ามย่อมจะเดิน
ตามแบบของผู้ นาด้วยดี และประสบกับความปลอดภัย หากว่าผู้ นา หรือหั วหน้าไม่ประกอบด้ว ย
คุณธรรมในการดาเนินชีวิตหรือในการปกครองแล้ว ผู้ตามย่อมจะดาเนินไปตาม และประสบกับความ
ลาบาก ฉันนั้น
เมื่อมีเทศบาลจึ งได้เกิดมีผู้บริหารเกิดขึ้น ซึ่งในการบริหารของผู้บริห ารระดับเทศบาลนั้น
พบว่า การบริหารงานของผู้บริหารงานบางส่วนบางระดับนั้น ยังบกพร่องในการบริหารงานซึ่งคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ยึดถือความถูกต้องขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ใช้อารมณ์ในการ
แก้ปัญหา ขาดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติงาน ยังความแตกแยกใน
หมู่ ค ณะ ความแตกแยกของสมาชิ ก ในเทศบาลกั บ ฝ่ า ยค้ า น ฝ่ า ยปกครองท้ อ งที่ การให้ บ ริ ก าร
ประชาชน การสงเคราะห์ ชุม ชนที่ น้อ ยไป ไม่ท าตามความต้อ งการของประชาชน และขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี เกิดการล่าช้าในระบบการทางานชุมชนจึงมีการพัฒนาที่ล่าช้าไม่ทันต่อยุคสมัย จึง
ต้องนาหลักธรรมมาใช้ประกอบการบริหารจัดการ เพื่อให้การบริหารระบบงานขับเคลื่อนในทิศทางที่
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารงานต่าง ๆ บรรลุถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น ผู้ที่ทาหน้าที่
ผู้บริหารนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องศึกษาทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้นา การจะเป็นผู้นาและผู้บริหาร
ที่ดีได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากหากผู้บริหารหรือผู้นามีคุณธรรมมีความสามารถ มีทักษะ
และประสบการณ์
ธรรมะ เป็นข้อปฏิบัติในการทุก ๆ อย่างโดยเหมาะสม เช่น ในทางการปกครองทางการศึกษา
ทางสังคม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญเหมาะสมแก่สภาพการณ์สภาวการณ์ เป็นต้น ที่
เกี่ยวข้องโดยวิธีที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปกครองในทางเกื้อกูล ในทางก่อให้เกิดสุข เรียกสั้น ๆ ด้วย
คาในปัจจุบันว่าเพื่อความสุขความเจริญ นอกจากนี้ยังเป็นหลักธรรมที่นาไปปฏิบัติได้ตลอดไปทุกกาล
สมัย ฉะนั้น หลักสาราณียธรรม 6 จึงเน้นความสาคัญของผู้นาหรือเน้นที่ตัวผู้นาว่าจะต้องมีคุณสมบัติ
หรือมีคุณธรรมอะไรบ้างจึงจะนาประเทศชาติไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุ คลากรเทศบาลตาบลร่ อนพิบูล ย์ อาเภอร่ อนพิบูล ย์ จังหวัดนครศรีธ รรมราช เพื่อต้องการ
ส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ ร่วมพัฒนาการปกครองการบริหารในส่วนของผู้ทาหน้าที่
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ปกครองหรือนักบริหารให้ ดียิ่งขึ้นเพราะจะทาให้ทราบและรู้แนวทางปฏิบัติ ทราบถึงปัญหา และ
ข้อเสนอแนะในการนาหลักธรรมไปใช้ในการบริหารที่เหมาะสมให้แก่ผู้ปกครองหรือผู้บริหารต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อเปรียบเทียบการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติ งานของบุคลากรเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูล ย์ อาเภอร่อนพิบู ลย์ จั งหวัดนครศรีธรรมราช ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ประชากร ได้แก่ ประชาชนตาบลร่อนพิบูลย์ จานวน 8,042 คน
- กลุ่มตัวอย่าง กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane
อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555; หน้า 43) กาหนดความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 381 คน การสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling)
(ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2554; หน้า 98-99)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 เกี่ ย วกับ การน าหลั ก สาราณี ยธรรม 6 ไปใช้ใ นการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร
เทศบาล ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ,
2547; หน้า 242) โดยออกแบบข้อคาถามมีจานวน 30 ข้อ ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
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- นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try- Out) กับประชาชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลตาบลเสาเภา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cranach)
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547; หน้า 248) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .835
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. ปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดย การแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ วิเคราะห์โดยหาค่าของคะแนนค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2554; หน้า 331)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลหาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติใช้ t-test และ F-test รวมถึง การ
เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
4. การประมวลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการวิจัย
1. ระดับการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลร่อน
พิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเทศบาลต าบลร่ อ นพิ บู ล ย์ อ าเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยรวม
หลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการ
ระดับการใช้
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
S.D.
แปลผล
X
1) ด้านเมตตากายธรรม
3.54
0.56
มาก
2) ด้านเมตตาวจีกรรม
3.49
0.62
ปานกลาง
3) ด้านเมตตามโนกรรม
3.58
0.69
มาก
4) ด้านสาธารณโภคี
3.53
0.67
มาก
5) ด้านสีลสามัญญตา
3.56
0.62
มาก
6) ด้านทิฏฐิสามัญญตา
3.66
0.61
มาก
รวม
3.56
0.41
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเมตตาวจีกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับมาก
ทุกๆ ด้าน
2. เปรียบเทียบการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตาบลร่ อนพิบู ล ย์ อาเภอร่ อนพิบู ล ย์ จั งหวัดนครศรีธ รรมราชของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่า t และค่า F และระดับนัยสาคัญทางสถิติเปรียบเทียบตามตัวแปรการนาหลัก
สาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค่าสถิติ
ตัวแปร
sig
ความหมาย
t
F
1 เพศ
24
.00
มีนัยสาคัญทางสถิติ
2 อายุ
17.86
.00
มีนัยสาคัญทางสถิติ
3 ระดับการศึกษา
24.91
.00
มีนัยสาคัญทางสถิติ
4 อาชีพ
0.58
.67
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
5 รายได้
1.70
.14
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 2 การนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน การนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนอาชีพรายได้อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่ อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผลการวิจัยดังนี้
แนวทางการส่งเสริมการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ ด้านเมตตากายกรรม ควรยินดีให้คาแนะนาด้วยถ้อยคาที่สุภาพ ด้านเมตตาวจีกรรม
ควรชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถี่ถ้วน ด้านเมตตามโนกรรม ควรให้เกียรติแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
ด้านสาธารณโภคี ควรมุ่งเน้นการจัดสาธารณูปโภคเพื่ อประโยชน์ส่วนรวม ด้านสีลสามัญญตา ควรที่มี
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ความเอื้อเฟื้อมีมนุษยสัมพันธ์ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ด้านทิฏฐิสามัญญตา ควรใจกว้างพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการปฏิบัติงาน
อภิปรายผลการวิจัย
เปรียบเทียบสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลร่อ นพิบูลย์
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ดังนี้
1. จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการนาหลักสาราณียธรรม 6
ไปใช้ในการปฏิบั ติงานของบุ คลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูล ย์ แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ โดยรวม แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง ส่วนใหญ่ก็แตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์) (2553) การบริหารงานเทศบาลตาบลตามหลัก
สาราณีย ธรรม 6: กรณีศึ ก ษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จัง หวัด นนทบุรี พบว่ า
เทศบาลตาบลปลายบางได้บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันตามเพศ และอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการนาหลักสาราณียธรรม 6
ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเทศบาลต าบลร่ อ นพิ บู ล ย์ อ าเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ โดยรวม แตกต่างกันดังนี้ ผลการวิจัยจึงเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกันไม่ว่า 31-40 ปี 41-50 ปี 21-30
ปี ต่ากว่า 20 ปี 61 ปี ขึ้นไป และ 51–60 ปี ส่วนใหญ่แตกต่างกัน ก็แตกต่างกันไปด้วยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอ่า ทองนอก (2555) ศึกษาการนาหลักสาราณียธรรมไปใช้ในหมู่บ้านศึกษาเฉพาะกรณี
หมู่บ้ านนานอก ตาบลการะเกด อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ราษฎรใช้หลั ก
สาราณียธรรมอยู่ในระดับมาก ด้านเมตตากายกรรม (ทาดีต่อกัน) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.77 และด้าน
สาธารณโภคี (รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันกัน) ค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.39 เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้ t-test
ประชาชนที่มีเพศและอายุต่างกันใช้หลักสาราณียธรรมโดยรวมแตกต่างกันทุกด้าน ด้านสถานภาพใน
ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวใช้หลักสาราณียธรรมไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบการใช้
หลักสาราณียธรรมของราษฎรจาแนกตามช่วงอายุโดยใช้ F-test พบว่า ความแตกต่างแต่ละช่วงอายุ
ของราษฎรใช้หลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน
3. จากสมมติฐ านของการวิ จั ยที่ ว่า ประชาชนที่ มีร ะดั บการศึ กษาต่ างกั นมี การน าหลั ก
สาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์
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จังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการนาหลักสาราณี ย
ธรรม 6 ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเทศบาลต าบลร่ อ นพิ บู ล ย์ อ าเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน ดังนี้ ผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันไม่ว่า ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรี หรือสูงกว่าของเทศบาลตาบล
ร่ อ นพิบู ล ย์ อ าเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ จั ง หวัด นครศรีธ รรมราช มีก ารน าหลั ก สาราณี ย ธรรม 6 ไปใช้ ใ น
การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อ่า ทองนอก (2555) ศึกษาการนาหลักสาราณียธรรมไปใช้ในหมู่บ้านศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านนาน
อก ตาบลการะเกด อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ราษฎรใช้หลักสา
ราณียธรรมอยู่ในระดับมาก ด้านเมตตากายกรรม (ทาดีต่อกัน) มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด 3.77 และด้านสา
ธารณโภคี (รู้ จั กเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ แบ่ งปั น กัน) ค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด 3.39 เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้ t-test
ประชาชนที่มีเพศและอายุต่างกันใช้หลักสาราณียธรรมโดยรวมแตกต่างกันทุกด้าน ด้านสถานภาพใน
ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวใช้หลักสาราณียธรรมไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบการใช้
หลักสาราณียธรรมของราษฎรจาแนกตามช่วงอายุโดยใช้ F-test พบว่าความแตกต่างแต่ละช่วงอายุ
และรายได้ต่อเดือนของราษฎรใช้หลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน
4. จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีการนาหลักสาราณียธรรม 6
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีการนาหลักสาราณียธรรม 6 ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่
แตกต่างกัน ดังนี้ ผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกัน ไม่ ว่า อาชี พรั บ จ้ าง ข้าราชการ เกษตรกรรม ค้าขาย/ธุรกิจส่ ว นตัว และอื่นๆ (นักศึกษา,
แม่บ้าน) ของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการนาหลักสา
ราณี ย ธรรม 6 ไปใช้ ในการปฏิ บั ติง านของบุค ลากรเทศบาลตาบลร่ อนพิบูล ย์ ไม่แ ตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์ ) (2553) การบริหารงานเทศบาล
ตาบลตามหลักสาราณียธรรม 6: กรณีศึกษาเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พบว่ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อบริหารงานเทศบาลตาบล
ตามหลักสาราณียธรรม 6 ไม่แตกต่ างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แนวทางการนาหลักสาราณีย
ธรรม 6 ไปประยุกต์ ใช้ สาหรั บการบริห ารงานเทศบาล ตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ได้แก่ ด้านเมตตากายกรรมเจ้าหน้าที่ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ
ควรให้บริการตามลาดับในการมาใช้บริการ เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ ด้านเมตตาวจีกรรม
เจ้าหน้าที่กล่าววาจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริการ ด้านเมตตามโนกรรม เจ้าหน้ าที่ต้องยึดถือผลประโยชน์
ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน ให้เกียรติประชาชนที่มาติดต่อ และต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ยิ้มแย้ม
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แจ่มใส ด้านสาธารณโภคีเจ้าหน้ าที่ ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัล บริการด้ วยความ
เต็มใจ และมีความรับผิดชอบด้านสีลสามัญญตา ควรมี ความซื่อสัตย์ สุจริตไม่เห็นแก่พวกพ้องสาคัญ
กว่าประเทศ หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชนส่วนรวมด้านทิฏฐิสามัญญตายอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน และนามาแก้ไขปรับปรุงตามสภาพจริง
5. จากสมมติ ฐ านของการวิ จั ย ที่ ว่ า ประชาชนที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ก ารน าหลั ก
สาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการนาหลักสาราณีย
ธรรม 6 ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรเทศบาลต าบลร่ อ นพิ บู ล ย์ อ าเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน ดังนี้ ผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันไม่ว่า ต่ากว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท 30,001- 40,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป ของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตาบลร่ อนพิบู ล ย์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พระมหาเอกมร
จิตปญฺโญ (คงตางาม) (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตาม
หลั ก สาราณี ย ธรรมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ในอ าเภอดอนมดแดง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล.ในอาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีโดยจาแนกตามปัจจัย
ส่ว นบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีร ะดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการ
บริ ห ารงานตามหลั กสาราณีย ธรรมขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล ในอาเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุ บ ลราชธานี แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีการนา
สาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ แตกต่างกันส่วนอาชีพ
ที่ต่างกัน มีการนาสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่ อ นพิ บู ล ย์ อ าเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช ควรใช้ข้อ มูล ในการปรับปรุง การใช้เ ทศบาลตาบลร่อ นพิบู ล ย์ ในแต่ล ะด้า นให้
เหมาะสมกับความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนที่มีทัศนคติแตกต่างกัน จึงถือว่าเป็น
ข้อจากัดการทาวิจัยครั้งนี้ และควรนามาพิจารณาเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ด้านเมตตากายธรรม เนื่องจากเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ได้นาหลักสาราณียธรรม 6
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังนี้ บุคลากรควรใช้
หลักด้านเมตตากายธรรมในการทางานของเจ้าหน้าที่ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
(2) ด้านเมตตาวจีกรรม เนื่องจากเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ได้นาหลักสาราณียธรรม 6 ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังนี้ เจ้าหน้าควรยินดีที่
จะให้คาแนะนาและชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนทราบถี่ถ้วนด้วยถ้อยคาที่สุภาพ
(3) ด้านเมตตามโนกรรม เนื่องจากเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ได้นาหลักสาราณียธรรม 6
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังนี้ เจ้าหน้าที่ควรให้
เกียรติแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคทั่วกัน
(4) ด้านสาธารณโภคี เนื่องจากเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ได้นาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้
ในการปฏิบัติงานโดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังนี้ เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการจัด
สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) ด้านสีลสามัญญตา เนื่ องจากเทศบาลตาบลร่อนพิบูล ย์ได้นาหลักสาราณียธรรม 6
ไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังนี้ เจ้าหน้าที่ควรมี
ความเอื้อเฟื้อ ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์
(6) ด้านทิฏฐิสามัญญตา เนื่องจากเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ได้นาหลักสาราณียธรรม 6
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังนี้ เจ้าหน้าที่ควรมีใจ
กว้างและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิบัติงาน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
(1) ควรศึกษา “การพัฒนาหลักการนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช”
(2) ควรศึกษา “การนาหลักสาราณียธรรม 6 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ความเป็นเลิศ” ในโอกาสต่อไป
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