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งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศกึษาหลกัมนษุยธรรมท่ี
สอดคล้องกบัการบริหารของผู้บริหารสงักัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการส าหรับการบริหารของผู้บริหาร
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
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ค าส าคัญ: การประยกุต์  หลกัมนษุยธรรม  การบริหาร จตรุพกัตรพิมาน  
 

ผลการวิจยัพบวา่   
(1) มนุษยธรรม คือ ธรรมท่ีท าให้คนเป็นมนุษย์สมบูรณ์ ทัง้ในด้าน

ร่างกายและจิตใจ ในการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมมนุษย์ โดยปราศจากการ
เบียดเบียน เป็นมิตรตอ่กนั มีข้อปฏิบตัสิ าหรับควบคมุกาย วาจาและใจ ให้ตัง้อยู่
ในหลกัเบญจศีล - เบญจธรรม มีความเมตตาปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืน งดเว้นสิ่งท่ีควร
เว้น ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตผุล พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งไหน
เป็นประโยชน์หรือโทษเม่ือกระท าแล้วเป็นผลดีต่อตนเองและสังคม ผู้บริหาร
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการบริหารได้ตามความเหมาะสม  

(2) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารของผู้บริหารสงักัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน  เป็นตวัอย่างหนึง่ของการศกึษาถึง
ปัญหาอุปสรรค ซึ่งภาระงานมีก าหนดเวลาเร่งด่วน งานเสร็จไม่ทัน ท าให้การ
ปฏิบตัิงานเกิดความเครียด มีเร่ืองขดัแย้งกันภายใน ขาดความสามัคคีในการ
ท างาน แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน หากมีการแก้ไขปัญหาท่ีถูก
ทาง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึน้ ก็จะสามารถสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ  

(3) แนวทางการประยุกต์ใช้หลกัมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร
สงักดัองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด โดย
น าหลักเบญจศีล – เบญจธรรม มาประยุกต์ใช้ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) 
รูปแบบการฝึกอบรม ละเว้นจากการเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน เคารพในสิทธิ
ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน 2) รูปแบบการพฒันา มีการน าหลกัการท่ีไม่ให้มีเร่ืองทะเลาะ
เบาะแว้งภายในองค์กรให้มีความรักใคร่ปรารถนาท่ีดีต่อกัน 3) รูปแบบการจัด
กิจกรรม มีการจัดโครงการอบรมเพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรได้เรียนรู้ และน า
หลกัธรรมมาประยกุต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ           
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Abstract 
 

 This research was completed to achieve three purposes: 1) to 
examine humanity principles consistent with administration of local 
administrative organization administrators, 2) to explore problematic 
conditions and operative obstacles of local administrative organization 
administrators in Chaturaphak Phiman District, Roi-Et Province, and 3) to 
suggest application of humanity principles in administration for local 
administrative organization administrators in Chaturaphak Phiman District, 
Roi-Et Province.   
 Research results found that: 
 1) Humanity principles consistent with administration of local 
administrative organization administrators were advantageous. Humanity 
was a moral principle to help elevate ordinary people to become a more 
complete human from mental to physical aspects. It also supported well 
coexistence between people in a society where exploitation was 
demolished but fulfilled with friendliness instead. This principle contained 
regulations for practicing physical, vocal and mental control based on The 
Five Precepts and The Five Dharma principles. These were having mercy 
on others, abstaining from awful matters, using wisdom to solve problems 
reasonably, and considering which matters, when done, were 
advantageous or disadvantageous to administration or the society. These 
principles were valuable that administers could apply to use for effective 
administration.              
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 2) Problematic conditions and operative obstacles of local 
administrative organization administrators in Chaturaphak Phiman District, 
Roi-Et Province were explicit in two aspects. The first aspect was from 
urgent tasks. There were many urgent tasks that officers could not finish 
within the indicated time, so they became pressured and serious. The 
second aspect was from disunity of the officers. This made working 
cooperation ineffective and resulted in unsuccessful assignment. These 
circumstances could be demolished if the administrators: a) solved the 
problems according to pertinent issues, and b) promoted more public 
participation. By using these expedients, the assignment became more 
successful, the officers could serve the people according to their needs 
pertinently, and the people felt more satisfied with the officers.  
 3) Suggested application of humanity principles in administration 
for local administrative organization administrators in Chaturaphak Phiman 
District of Roi-Et Province were based on The Five Precepts and The Five 
Dharma regulations. These regulations were divided into three models. The 
first model was ‘Training Model’ aiming to avoid taking advantage of the 
others and to respect the others’ properties. The second model was 
‘Development Model’ which meant to utilize suitable applied principles for 
demolishing internal conflicts and promoting mutual compassion of the 
officers. The last model was ‘Activity Management Model’ focusing on 
arranging training projects for the officers to comprehend the principles 
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and acquire what they had learned to apply and use with colleagues in the 
organization effectively.          
Keywords:  Application,  Humanity Principles,  Administration,  
                   Chaturaphak Phiman    
 
1. บทน า 
 การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นพื น้ฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตัง้แต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ซึง่ถือว่า เป็นรัฐธรรมนญูท่ีให้ความส าคญั
และมีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้มีการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นอย่างสูง  โดยได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนในหมวดท่ี 9 ว่าด้วย 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 282 – 290  ทัง้นี ้รัฐธรรมนูญต้องการให้การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ เป็นการปกครองโดยประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง  
(พระราชวรมนีุ, 2527: 64 – 68)   
 หลักมนุษยธรรมเป็นธรรมะท่ีสอดคล้องกับการพัฒนามนุษย์โดย
สมบูรณ์ สนับสนุนและส่งเสริมความส าคัญของมนุษย์ในสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน
อยา่งสนัติสขุค าว่า “มนษุยธรรม” แยกออกเป็นค าว่า มนษุย + ธรรม ซึง่ทัง้ 2 ค า
มีรากศพัท์มาจากภาษาบาลีสนัสฤต “มนษุย” แปลว่า มนษุย์ หมายถึง สตัว์ผู้ มี
ใจสูงหรือสตัว์ท่ีมีเหตุผล ส่วนค าว่า “ธรรม” แปลว่า คณุความดี เช่น เป็นคนมี
ธรรมะ เป็นคนมีศีลธรรม (พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , 2539: 628) เม่ือ
รวมทัง้ 2 ศพัท์เข้าด้วยกันจึงได้ค าว่า “มนุษยธรรม” แปลว่า ธรรมของคนหรือ
ธรรมของมนษุย์ มีศีล  5 เป็นพืน้ฐาน   
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 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพักตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด
คือ เขตอ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยครอบคลมุพืน้ท่ีของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบลทัง้หลาย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประกอบด้วย 13 แห่ง (ส านกังานปลัด, 2559: อดัส าเนา) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการท้องถ่ินตามกฎหมาย มี
งบประมาณใช้ในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าท่ี  จ าเป็นต้องมีหลักการ
บริหารท่ีดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องพึงตระหนักเก่ียวข้องกับการพัฒนาชนบท ต้องด าเนินการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ประเวศน์ มหารัตน์สกลุ, 2547: 178)      
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การ
ประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสงักัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือแสดงให้เห็น
ความส าคญัของหลกัมนุษยธรรมท่ีจ าเป็นต้องน าไปปรับใช้ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
สว่นรวม เช่ือวา่หลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนา จะเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
และทางสงัคมไทยตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาหลกัมนษุยธรรมส าหรับการบริหารของผู้บริหาร 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการบริหารของ
ผู้บริหาร 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลกัมนุษยธรรมในการบริหารของ
ผู้บริหาร 
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แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร (Document study) การศกึษาข้อมลูปฐมภูมิ (Primary 
sources) จากพระไตรปิฎก อรรถกถา และข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary sources) 
จากเอกสาร บทความตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และวิจยัภาคสนามสมัภาษณ์แบบเชิงลึก 
(In - depth interview) จากกลุ่มเป้าหมายได้มาโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยผู้ วิจัยจะได้ด าเนินการวิจัย ด้วยการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยภาคสนาม (Field work) ด้วยเคร่ืองมือวิจัย แบบ
สมัภาษณ์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยมีขัน้ตอนด าเนินการอยู ่3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพ่ือตอบโจทย์การวิจัยให้
ครอบคลมุทัง้ 3 ประเดน็ คือ 1. เพ่ือศกึษาหลกัมนษุยธรรมท่ีสอดคล้อง เหมาะสม
ส าหรับการบริหารของผู้บริหารสงักัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 2. เพ่ือศกึษา
สภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการส าหรับการบริหารของผู้บริหารสงักัด
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 3. แนวทางการใช้หลกัมนษุยธรรมในการบริหารของ
ผู้บริหารสงักดัองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการ
บริหาร โดยท่ีผู้ วิจัยได้ใช้แนวทางดงัต่อไปนีใ้นการศึกษา คือ 1) ศึกษาค้นคว้า 
ส ารวจรวบรวม จดัเก็บข้อมลูการน าหลกัมนุษยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ไปใช้ในการบริหารของผู้บริหาร  2) ศกึษาโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี สภาพปัญหา
และอปุสรรคการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบทัว่ไป 3) 
ศกึษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัมนษุยธรรม คือ หลกัเบญจศีลและเบญจธรรม
ในพระพทุธศาสนาเถรวาทและหลกัมนุษยธรรมไปใช้ในการบริหารของผู้บริหาร
สงักัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จากคมัภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา เอกสาร 
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งานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามารวบรวมข้อมูลแล้วท าการวิเคราะห์ด้วย
วิธีการแบบศาสตร์แห่งการตีความต่อไป 4) ศกึษารูปแบบหลกัมนษุยธรรม จาก 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตลอดทัง้งานวิจัยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือน ามารวบรวมข้อมูลแล้วท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบศาสตร์
แหง่การตีความตอ่ไป  
 ขัน้ตอนท่ี 2 รวบรวมข้อมลูภาคสนาม (Field Research) ผู้วิจยัได้ด าเนิน
โดยวิธีการ 1) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสมัมนาย่อยสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยเชิญผู้ทรงคณุวุฒินักวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญจ านวน
ไม่เกิน 12 ท่าน มาสนทนากลุ่ม  2) สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และสงัเกตแบบมี
ส่วนร่วม  3) การสมัภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structure interview) โดยการสมัภาษณ์ตามหวัข้อท่ีก าหนดไว้  และ
การสมัภาษณ์ไมมี่โครงสร้าง (Non – structure interview)  คือ การเข้าไปสนทนา 
สมัภาษณ์พดูคยุของผู้วิจยัเพ่ือให้ได้ข้อมลู  
 ขัน้ตอนท่ี 3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้ วิจยัสร้างแบบสมัภาษณ์
ด้วยตนเองน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง เชิงเนือ้หา 
ภาษา และโครงสร้าง น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปปรึกษาก่อนน าไปใช้เก็บข้อมลู 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้มีดงัต่อไปนี ้1) แบบ
สมัภาษณ์ 2) แบบสงัเกต 3) เทปบนัทึกเสียงการสมัภาษณ์ 4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
5) สมุดจดบนัทึก 6) ผู้ ช่วยเก็บข้อมูล 1 คน ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตไว้ดงันี ้
 ขอบเขตทางเนือ้หา มุ่งศึกษาวิจัยข้อมูลบริหารเก่ียวกับงานวิจัยท่ี
เก่ียวกบัหลกัธรรมและข้อปฏิบตัิท่ีส าคญัในพระพุทธศาสนาโดยเน้นการปฏิบตัิ
ทางกาย  วาจา และใจ และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหลกัมนษุยธรรมในการบริหาร
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ส่วนท้องถิน่ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

ของผู้บริหารและข้อปฏิบตัิท่ีส าคญัในพระพุทธศาสนาโดยผู้ วิจยัจะมุ่งศึกษาถึง
หลักมนุษยธรรมในพระพุทธศาสนา วิธีการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมใน
พระพทุธศาสนาและแนวทางการน าหลกัมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร
สงักดัองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ดงันี ้
        1. ด้านเอกสาร โดยศึกษาเนือ้หาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั พ.ศ.2539 พระไตรปิฎก อรรถกถาฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลยั จ านวน 
91 เล่ม และศึกษาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนใน
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
  2. ด้านเนือ้หา ศกึษาเก่ียวข้องกบัการบริหารของผู้บริหารสงักัด
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ซึ่งผู้ วิจยั
ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ โดยการน าแนวคิดหลักมนุษยธรรมมาเป็น
กรอบในการศึกษาเพ่ือหาจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละฝ่ายว่า มีจุดบกพร่องส่วน
ใดบ้างท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารของผู้ บริหารสังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด  
  3. ด้านพืน้ท่ีในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกองค์การปกครอง
ท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด  
  4. กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยเลือกผู้ บริหาร 
นกัวิชาการและประชาชน สงักดัองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 60 คน ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 13 
แหง่ แบง่ออกเป็น 7 เทศบาลต าบลและ 6 องค์การบริหารส่วนต าบล  
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4. สรุปผลการวิจัย 
 1. หลกัธรรมท่ีสอดคล้องกันเหมาะสมส าหรับการบริหารของผู้บริหาร
สงักัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ มนุษยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีท าให้คน
เป็นมนษุย์สมบรูณ์ ทัง้ร่างกายและจิตใจ ลกัษณะของมนษุยธรรม คือ  ลกัษณะ
ทางศีลธรรม เป็นข้อประพฤติปฏิบตัิส าหรับควบคมุกายและวาจาของมนุษย์ให้
ตัง้อยู่ในความดีงามลกัษณะทางเบญจธรรม คือ ความดีท่ีมนษุย์ผู้ รักษาความดี
ไว้ด้วยการประกอบคุณงามความดี ลักษณะทางเมตตา คือ ความรักและ
ปรารถนาดีท่ีจะให้ผู้ อ่ืนมีความสขุ และลกัษณะทางปัญญา คือ ความรู้ทัว่ถึงเหตุ
ถึงผลรู้อยา่งชดัเจน รู้เร่ืองบาปบญุคณุโทษ รู้สิ่งท่ีควรท าควรเว้น หลกัมนษุยธรรม
ทางใจเป็นหลกัท่ีเน้นการกระท าทางใจ คือ ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาตา่งๆ อยา่ง
มีเหตผุล 
 2. สภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการส าหรับการบริหารของ
ผู้ บริหารสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่าองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของการศึกษาท่ีจะท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกบัประชาชน ปัญหาภาระงานมีการ
ก าหนดเวลาเร่งดว่นงานเสร็จไมท่นั เกิดความเครียด มีเร่ืองขดัแย้งกนัในระหว่าง
การปฏิบตัิงาน อิจฉาริษยากลัวเพ่ือนร่วมงานมีช่ือเสียงเกินหน้าไม่อยากเห็น
ผู้ อ่ืนได้ดี มีการชิงดีชิงเดน่กนัคอ่นข้างสงู ขาดความสามคัคีในการท างาน ถึงจะ
มีปัญหาอปุสรรคในการบริหารงานอยูบ้่าง แตถ้่ามีการแก้ไขปัญหาท่ีถกูทาง และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึน้องค์การปกครองท้องถ่ินจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประขาชนได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
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แนวทางการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
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 3. การประยุกต์ใช้หลกัมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร โดยการ
น าหลกัเบญจศีล เบญจธรรมมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้รู้จกัควบคมุตนเอง ไม่ทรยศ
ตอ่อาชีพ ให้รู้จกัควบคมุอารมณ์ มีสติสมัปชญัญะ อะไรไม่ควรพูดไม่ควรแสดง 
ไม่พดูค าหยาบมีความรักปรารถนาดีตอ่กนั มีความซ่ือสตัย์ หลกัการด าเนินชีวิต
ในแต่ละวันให้รู้จักปฏิบัติตามศีล 5 และปฏิบัติตามหลักของสัจจะธรรม 5 มี
ความเมตตาต่อคนทัว่ไป ประกอบอาชีพสุจริต มีความซ่ือสตัย์ ควบคมุอารมณ์ 
ไมป่ระมาทในการด าเนินชีวิต 
   
5. อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการวิจยัพบว่า การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของ
ผู้บริหารสงักดัองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน แยกออกเป็น 5 ด้าน คือ 
 1. ด้านการประยุกต์ใช้ปาณาติบาตด้วยหลักเมตตากรุณา พบว่า เม่ือ
บุคคลเว้นจากปาณาติบาต และเจริญเมตตากรุณาโดยยึดหลักคือ ตัง้ความ
ปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน และให้มองว่าการเว้นจากการฆ่า เพิ่มพนูเมตตากรุณาเป็น
หน้าท่ีของทกุคนท่ีควรท าแก่กนัและกนั โดยการสงเคราะห์กนัตามหลกัสงัคหวตัถุ 
อนัจะเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่ตนเองทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร (พิลาพันธ์) (พระมหาบุญเรียน 
ปภงฺกโร (พิลาพนัธ์), 2542: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์
แนวความคิดเร่ืองเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท” พบว่า เมตตาเป็นหลกัธรรมท่ี
ส าคญัทางพระพุทธศาสนาในระดับพืน้ฐาน เมตตาเป็นหลักธรรมให้เอือ้เฟื้อ 
ซึ่งกันและกัน ไม่ท าลายไม่เบียดเบียนกันในระดบักลาง เมตตาเป็นคณุธรรมท่ี
ชว่ยพฒันาจิตให้สะอาดบริสทุธ์ิในระดบัสงู เมตตาเป็นคณุธรรมท าให้หมดความ
เป็นตวัตน หมดกิเลส ซึ่งสอดคล้องกบัผลวิจัยของ พระมหาส าราญ ญาณส วโร 
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(พินดอน) พระมหาส าราญ ญาณส วโร (พินดอน), 2542: 1 - 3) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง
“การศกึษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองผลกระทบจากการลว่งละเมิดศีล 5 ท่ีมีตอ่สงัคมไทย” 
พบว่า เพราะคนเราจะต้องอยู่ร่วมกัน หากไม่บญัญัติกติกา ระเบียบสงัคม และ
พฒันาจนถึงระดบัสงูสดุ 
 2. ด้านการประยุกต์ใช้อทินนาทาน ด้วยหลกัสมัมาอาชีวะ พบว่า เม่ือ
บุคคลหวงัความเจริญในหน้าท่ีการงานก็ควรงดเว้นจากอทินนาทาน หรือละสิ่ง
อนัเป็นมิจฉาชีพ พงึประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ในบคุคล ในวตัถท่ีุจะพงึกระท า
อันจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ พรทิพา 
กุฎุมพินานนท์ (พรทิพา กุฎุมพินานนท์, 2551: 22) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาและการพัฒนา
คน” ได้สรุปว่า ประโยชน์ของการรักษาศีลให้บริสุทธ์ินัน้มีหลายประการ เช่น 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข ท าให้จิตเป็นปกติไม่ถูกกิเลส
ครอบง า และสอดคล้องกับผลวิจัยของ พระทวีป เขมธมฺโม (จ าปา) (พระทวีป 
เขมธมฺโม (จ าปา), 2551: ก - ข, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ศึกษา
สมัมาอาชีวะในพระพทุธศาสนา” ได้กล่าวสรุปไว้ว่า หลกัการของสมัมาอาชีวะ
หรือการเลีย้งชีพชอบตามหลกัพระพทุธศาสนาจะครอบคลมุกระบวนการด าเนิน
ชีวิตทัง้ทางกาย วาจา และใจ โดยมีประโยชน์ทัง้ 3 ด้านคือ ประโยชน์ตน (อตัต
ประโยชน์) ประโยชน์ผู้ อ่ืน (ปรัตถประโยชน์ และประโยชน์ทัง้สองฝ่าย (อุภยตัถ
ประโยชน์) การด าเนินชีวิตตามหลกัสมัมาอาชีวะในพระพทุธศาสนาประกอบด้วย 
1) การเลีย้งชีพในทางท่ีชอบทัง้ทางกายและทางวาจา ถูกต้องทัง้ทางกฎหมาย
และศีลธรรม 2) การครอบครองรักษาท่ีดี หรือหลกัโภควิภาค 4 (ส่วนหนึ่งใช้สอย
เลีย้งชีพ สองส่วนประกอบอาชีพและอีกส่วนหนึ่งไว้ยามจ าเป็นและท าบุญ) และ 
3) การบริโภคใช้จา่ยอย่างถกูต้อง 
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แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
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แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
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แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
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แนวทางการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
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 3. ด้านให้เว้นจากกาเมสมุิจฉาจาร ด้วยหลกักามสงัวร พบว่า มนษุย์ท่ี
สมบูรณ์ด้วยสจัจะ พึงเว้นจากมุสาวาท ตัง้อยู่ในความเท่ียงตรง ซ่ือสตัย์จริงใจ 
ตัง้มั่นในกตัญญุตาซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ พระมหาส าราญ ญาณส วโร 
(พินดอน) (พระมหาส าราญ ญาณส วโร (พินดอน), 2542: 1 - 3) ได้ท าการศึกษา
เร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีล 5 ท่ีมีต่อ
สงัคมไทย” พบวา่ “เพราะคนเราจะต้องอยู่ร่วมกนั หากไมบ่ญัญัติกติกา ระเบียบ
สงัคม คนก็ไมอ่าจพฒันาตนไปสู่คณุธรรมท่ีสงูกว่าได้ คนและสตัว์เดรัจฉาน ยอ่ม
มีการกิน การนอน การสืบพันธุ์  เสมอกัน แต่สิ่งท่ีจะท าให้คนต่างจากสัตว์
เดรัจฉานนัน้คือ ธรรม และสิ่งท่ีจะน าคนให้เข้าถึงธรรมได้นัน้ก็คือระเบียบ
กฎเกณฑ์ทางศาสนาเรียกว่า “ศีล” ซึ่งสอดคล้องกบัผลวิจยัของพระมหาสมชาย 
สิริจนฺโท (หานนท์) (พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), 2547: 28)  ได้ท าการศกึษา
เร่ือง “พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระเทพวรคุณ 
(สมาน สมุโธ)” พบว่า ศีลหมายถึง การพฒันาความสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
สงัคมให้เป็นไปด้วยดี เร่ิมแตไ่ม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ท าความเดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืน 
ดงันัน้ การพฒันาตนด้วยศีล จึงหมายถึงการพฒันาตนให้เป็นผู้ มีศีล มีอาจาระ
งดงาม และผู้ มีศีลย่อมมีช่ือเสียงท่ีดี กล้าหาญ ในการเข้าสู่บริษัทช่ือว่ามีกลิ่น
หอมหวน 
 4. ด้านการประยกุต์ใช้มสุาวาท ด้วยหลกัสจัจะ พบวา่ มนษุย์ท่ีสมบูรณ์
ด้วยสจัจะ พึงเว้นจากมสุาวาท ตัง้อยู่ในความเท่ียงตรง ซ่ือสตัย์จริงใจ ตัง้มัน่ใน
กตญัญุตาซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของพระครูปลัดสุรศกัดิ์ วิริยธโร (คงรักษา) 
(พระครูปลดัสุรศกัดิ์ วิริยธโร (คงรักษา), 2554: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม” พบว่า 
“ทรัพยากรมนษุย์ตามทฤษฎีตะวนัตกมีความหมายว่า มนษุย์เป็นปัจจยัส าคญัท่ี
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มีศกัยภาพในการเรียนรู้ มีค่าสูงสุดในการพฒันา ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
พระมหาประเสริฐ ญาณสีโล (ธรรมจง) (พระมหาประเสริฐ ญาณสีโล (ธรรมจง), 
2547: 50 - 51) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองแนวความคิด
เชิงจริยศาสตร์ในมงคลสูตร” ผลของการวิจยัพบว่า วินยั มี 2 อย่างคือ วินยัของ
บรรพชิต (อนาคาริยวินยั) และวินยัของคฤหสัถ์ (อาคาริยวินัย) วินยันีส้ามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 1) ไตรสรณคมน์ หมายถึง การปฏิญาณตนนับถือ
พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นท่ีพึ่ง เป็นวินยัเบือ้งต้นเพ่ือควบคมุจิตใจให้
อยู่ในระเบียบของคฤหสัถ์ทัง้ชายหญิง 2) เบญจศีล คือ ศีล 5 ประการมี การเว้น
จากการฆ่า การเบียดเบียนมนษุย์และสตัว์ การเว้นจากการลกัขโมยสิ่งของผู้ อ่ืน 
การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การเว้นจากการพดูเท็จ และการเว้นจากการ
ด่ืมสุราและของมึนเมา 3) อุโบสถ หรือ ศีล 8  4) กุศลกรรมบถ 10 ประการ คือ
กายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3 
 5. ด้านการประยุกต์ใช้สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานด้วยหลักสติ พบว่า 
บคุคลผู้สมบรูณ์ด้วยสติสมัปชญัญะ จะต้องเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดทัง้หลาย 
มีสตใินการใช้ชีวิต รู้จกัประมาณในการบริโภค มีความไม่ประมาทเป็นหลกัยึด มี
สมัปชญัญะรู้สึกตวัทัว่พร้อมในการประพฤติตน และรู้ว่าตนท าอะไร ท าอย่างไร 
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยัของ พระมหาณรงค์ศกัดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา) (พระมหา
ณรงค์ศกัดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา), 2549: 86) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ศกึษาบทบาท
การเผยแพร่พุทธธรรมของพระธรรมปริยตัิเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)” ผลของการ
วิจัยพบว่า ศีลคือ การควบคุมมารยาททางกาย ทางวาจาให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มิให้ล่วงละเมิดข้อบัญญัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ พระมหา
สมชาย สิริจนฺโท (หานนท์) (พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), 2547: 28) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ
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แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
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แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
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พระเทพวรคณุ (สมาน สมุโธ)” พบว่า ศีล หมายถึง การพฒันาความสมัพนัธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางสงัคมให้เป็นไปด้วยดี เร่ิมตัง้แตไ่มก่่อการเบียดเบียน ไมท่ าความ
เดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืนแก่สงัคม ประพฤติสิ่งท่ีเป็นประโยชน์เกือ้กูลต่อผู้ อ่ืนต่อสงัคม 
อนัสอดคล้องกับผลวิจัยของพระมหาส าราญ ญาณส วโร (พินดอน) (พระมหา
ส าราญ ญาณส วโร (พินดอน), 2542: 1 - 3) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิง
วิเคราะห์เร่ืองผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีลข้อท่ี 5 ท่ีมีต่อสงัคมไทย” พบว่า 
เพราะคนเราจะต้องอยูร่่วมกนั การบญัญตักิติกาหรือกฏเกณฑ์จงึเป็นสิ่งจ าเป็น  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจยัจากการศกึษาประยกุต์ใช้หลกัมนษุยธรรมในการบริหารของ
ผู้ บริหารสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 2 ด้านหลกั เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และเพ่ือน าไปศึกษาวิจัย
ตอ่ไป ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิ 
  1) อัตราการเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละ
หนว่ยงานต้องค านงึถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานภายในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สะท้อนทัศนะ
ความคิดเห็นตา่งๆ วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือให้เกิดความกระจ่างเพิ่มเติมเม่ือมีความ
เข้าใจหรือตระหนกั หรือแปลเจตนารมณ์ท่ีผิดเก่ียวกบังานริเร่ิมสร้างสรรค์ใดๆ ท่ี
จะเกิดขึน้ 
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 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  1) ควรศึกษากลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างโดยรวมจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  2) ควรศกึษาการบริหารจดัการเชิงพทุธตามหลกัเบญจศีลและ
เบญจธรรม 
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