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ส่ วนท้ องถิน่ อกาเภอจตุ
จังหวัดร้ อยเอ็ด
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน
อยเอ็ดกษาระดับชาติด้าน
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งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักมนุษยธรรมที่
สอดคล้ องกับการบริ หารของผู้บริ หารสังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น 2) เพื่อ
ศึกแนวทางการจั
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สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่ น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ ด
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สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด
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ผลการวิจยั พบว่า
(1) มนุษยธรรม คื อ ธรรมที่ ท าให้ คนเป็ นมนุษย์ สมบูรณ์ ทัง้ ในด้ าน
ร่ างกายและจิ ตใจ ในการอยู่ร่วมกันด้ วยดีในสังคมมนุษย์ โดยปราศจากการ
เบียดเบียน เป็ นมิตรต่อกัน มีข้อปฏิบตั สิ าหรับควบคุมกาย วาจาและใจ ให้ ตงอยู
ั้ ่
ในหลักเบญจศีล - เบญจธรรม มีความเมตตาปรารถนาดีตอ่ ผู้อื่น งดเว้ นสิ่งที่ควร
เว้ น ใช้ ปัญญาในการแก้ ปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล พิจารณาให้ เห็นว่าสิ่งไหน
เป็ นประโยชน์ หรื อโทษเมื่ อกระท าแล้ วเป็ นผลดีต่อตนเองและสังคม ผู้บริ หาร
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารได้ ตามความเหมาะสม
(2) สภาพปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารของผู้บริ หารสังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน เป็ นตัวอย่างหนึง่ ของการศึกษาถึง
ปั ญหาอุปสรรค ซึ่งภาระงานมีกาหนดเวลาเร่ งด่วน งานเสร็ จไม่ทัน ทาให้ การ
ปฏิบตั ิงานเกิดความเครี ยด มีเรื่ องขัดแย้ งกันภายใน ขาดความสามัคคีในการ
ทางาน แม้ ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในการบริ หารงาน หากมีการแก้ ไขปั ญหาที่ถูก
ทาง และส่งเสริ มให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึน้ ก็จะสามารถสนองตอบความ
ต้ องการของประชาชนได้ อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
(3) แนวทางการประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของผู้บริ หาร
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด โดย
นาหลักเบญจศีล – เบญจธรรม มาประยุกต์ใช้ แบ่งได้ เป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1)
รู ปแบบการฝึ กอบรม ละเว้ นจากการเอารั ดเอาเปรี ยบผู้อื่ น เคารพในสิ ทธิ
ทรัพย์สินของผู้อื่น 2) รูปแบบการพัฒนา มีการนาหลักการที่ไม่ให้ มีเรื่ องทะเลาะ
เบาะแว้ งภายในองค์กรให้ มีความรักใคร่ ปรารถนาที่ดีต่อกัน 3) รู ปแบบการจัด
กิ จกรรม มี การจั ดโครงการอบรมเพื่ อปลูกฝั งให้ บุค ลากรได้ เรี ยนรู้ และน า
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การประยุกต์ หลักมนุษยธรรม การบริหาร จตุรพักตรพิมาน
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Abstract
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
This research was completed to achieve three purposes: 1) to
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
examine
humanity
consistent
with administration of local
แผนกสามั
ญศึกษา จัprinciples
งหวัดขอนแก่
น

administrative organization administrators, 2) to explore problematic
conditions and operative obstacles of local administrative organization
administrators
Chaturaphak
District, กRoi-Et
แนวทางการจัinดการศึ
กษาเพื่อส่Phiman
งเสริ มทางการศึ
ษาระดัProvince,
บชาติด้านand 3) to
พระพุทapplication
ธศาสนา (B-Net)
ของโรงเรี ยprinciples
นพระปริ ยัตinธิ รรม
suggest
of humanity
administration for local
แผนกสามัญศึorganization
กษา จังหวัดadministrators
ขอนแก่ น
administrative
in Chaturaphak Phiman District,
Roi-Et Province.
Research results found that:
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
1) Humanity principles consistent with administration of local
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
administrative
administrators
แผนกสามัญศึorganization
กษา จังหวัดขอนแก่
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in มaทางการศึ
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ตั ิธรรม
regulations for practicing physical, vocal and mental control based on The
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
Five Precepts and The Five Dharma principles. These were having mercy
on others, abstaining from awful matters, using wisdom to solve problems
reasonably,
considering
which
matters,
when
แนวทางการจัand
ดการศึ
กษาเพื่อส่ งเสริ
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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.
แนวทางการจั
ดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา
(B-Net)Humanity
ของโรงเรีPrinciples,
ยนพระปริ ยAdministration,
ัตธิ รรม
Keywords:
Application,
แผนกสามัChaturaphak
ญศึกษา จังหวัPhiman
ดขอนแก่ น
1. บทนา
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เป็ นพื น้ ฐานของการปกครองระบอบ
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
ประชาธิ
ปไตยโดยเฉพาะอย่
างยิ่ งนับนตัง้ แต่การประกาศใช้ รั ฐธรรมนูญแห่ ง
แผนกสามั
ญศึกษา จังหวัดขอนแก่
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึง่ ถือว่า เป็ นรัฐธรรมนูญที่ให้ ความสาคัญ
และมี เจตนารมณ์ มุ่งเน้ นให้ มี การกระจายอานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่วน
กษาเพืบ่อัญส่ญั
งเสริ
มทางการศึ
บชาติด้าน่ 9 ว่าด้ วย
ท้ อแนวทางการจั
งถิ่ นเป็ นอย่าดงสูการศึ
ง โดยได้
ติเอาไว้
อย่างชักดษาระดั
เจนในหมวดที
พระพุทธศาสนา
ของโรงเรี
การปกครองส่
วนท้ อ(B-Net)
งถิ่น มาตรา
282ย–นพระปริ
290 ทัง้ ยนีัต้ ธรัิ ฐรรม
ธรรมนูญต้ องการให้ การ
แผนกสามั
กษา
ขอนแก่ นการ
ปกครองส่
วนท้ญอศึงถิ
่นนัจัน้ งหวั
เป็ นดการปกครองโดยประชาชนในท้
องถิ่นอย่างแท้ จริ ง
(พระราชวรมุนี, 2527: 64 – 68)
หลักมนุ ษยธรรมเป็ นธรรมะที่ ส อดคล้ องกั บการพัฒ นามนุษย์ โดย
แนวทางการจั
กษาเพื
งเสริ มทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
ดา้ น่ อยู่ร่ วมกัน
สมบู
รณ์ สนับสนุดการศึ
นและส่
งเสริ่อมส่ความส
าคัญของมนุ
ษย์ ในสั
งคมที
(B-Net)
ยนพระปริ
ตั ิธษรรม
อย่พระพุ
างสันติทสธศาสนา
ขุ คาว่า “มนุ
ษยธรรม”ของโรงเรี
แยกออกเป็
นคาว่า ยมนุ
ย + ธรรม ซึง่ ทัง้ 2 คา
ญศึกษา จังหวัดสขอนแก่
มีรแผนกสามั
ากศัพท์มาจากภาษาบาลี
นั สฤต น“มนุษย” แปลว่า มนุษย์ หมายถึง สัตว์ผ้ มู ี
ใจสูงหรื อสัตว์ที่มีเหตุผล ส่วนคาว่า “ธรรม” แปลว่า คุณความดี เช่น เป็ นคนมี
ธรรมะ เป็ นคนมีศีลธรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 2539: 628) เมื่อ
่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
แนวทางการจั
รวมทั
ง้ 2 ศัพท์เข้ดาการศึ
ด้ วยกักนษาเพื
จึงได้อคส่าว่
า “มนุษยธรรม” แปลว่า ธรรมของคนหรื อ
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
ธรรมของมนุษย์ มีศีล 5 เป็ นพื ้นฐาน
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด
คือ เขตอาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด โดยครอบคลุมพื ้นที่ของเทศบาล
และองค์การบริ หารส่วนตาบลทัง้ หลาย ชาวบ้ านส่วนใหญ่นับถื อศาสนาพุทธ
ประกอบด้ วย 13 แห่ง (สานักงานปลัด, 2559: อัดสาเนา) องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นมี ฐานะเป็ นนิ ติ บุคคลและเป็ นส่ วนราชการท้ องถิ่ นตามกฎหมาย มี
งบประมาณใช้ ในการบริ หารจัดการตามอานาจหน้ าที่ จาเป็ นต้ องมีหลักการ
บริ หารที่ดี เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สุขของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ต้ องพึงตระหนัก เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาชนบท ต้ องด าเนิ นการโดยองค์ กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2547: 178)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อง การ
ประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของผู้บริ หารสังกัดองค์การปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น อ าเภอจตุ ร พั ก ตรพิ ม าน จั ง หวั ด ร้ อยเอ็ ด เพื่ อ แสดงให้ เห็ น
ความสาคัญของหลักมนุษยธรรมที่จาเป็ นต้ องนาไปปรับใช้ เพื่อให้ เกิดผลดีต่อ
ส่วนรวม เชื่อว่าหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา จะเป็ นประโยชน์ทางการศึกษา
และทางสังคมไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหลักมนุษยธรรมสาหรับการบริหารของผู้บริหาร
2. เพื่ อศึกษาสภาพปั ญหาและอุปสรรคการด าเนิ นการบริ หารของ
ผู้บริหาร
3. เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของ
ผู้บริหาร
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
่อส่จงเสริ
การวิจัยดครั
ง้ นี ้ กเป็ษาเพื
นการวิ
ัยเชิมงคุทางการศึ
ณภาพ ก(Qualitative
Research)
แนวทางการจั
การศึ
ษาระดับชาติ
ด้าน โดย
(B-Net)
ของโรงเรีstudy)
ยนพระปริ
ยัตกธิ ษาข้
รรมอมูลปฐมภูมิ (Primary
ศึกพระพุ
ษาข้ อทมูธศาสนา
ลจากเอกสาร
(Document
การศึ
แผนกสามั
ญศึกษา จัฎงหวั
ดขอนแก่ นและข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary sources)
sources)
จากพระไตรปิ
ก อรรถกถา
จากเอกสาร บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และวิจยั ภาคสนามสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
(In - depth interview) จากกลุ่มเป้าหมายได้ มาโดยใช้ วิ ธี เลื อกแบบเจาะจง
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
(Purposive Sampling) โดยผู้วิ จัยจะได้ ด าเนิ นการวิ จัย ด้ วยการสัม ภาษณ์
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
กลุแผนกสามั
่มเป้าหมาย
จัยดภาคสนาม
ญศึในการวิ
กษา จังหวั
ขอนแก่ น (Field work) ด้ วยเครื่ องมื อวิ จัย แบบ
สัมภาษณ์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยมีขนตอนด
ั้
าเนินการอยู่ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยวิธีการ
่อส่ งเสริ มทางการศึ
แนวทางการจั
กษาเพื(Descriptive
บชาติด้ากนารวิ จัยให้
วิเคราะห์
ข้อมูลเชิดการศึ
งพรรณนา
Method)กษาระดั
เพื่อตอบโจทย์
พระพุทมทัธศาสนา
(B-Net)
ยนพระปริ
ธิ รรม ่สอดคล้ อง เหมาะสม
ครอบคลุ
ง้ 3 ประเด็
น คือ ของโรงเรี
1. เพื่อศึกษาหลั
กมนุยษัตยธรรมที
แผนกสามั
กษา จั้งบหวั
ขอนแก่
นการ
สาหรั
บการบริญหศึารของผู
ริ หดารสั
งกัดองค์
การปกครองส่วนท้ องถิ่น 2. เพื่อศึกษา
สภาพปั ญหาและอุปสรรคการดาเนินการสาหรับการบริ หารของผู้บริ หารสังกัด
องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น 3. แนวทางการใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของ
กษาเพื่อส่วนท้
งเสริองถิ
มทางการศึ
กษาระดัาไปประยุ
บชาติดา้ กนต์ใช้ ในการ
ผู้บแนวทางการจั
ริหารสังกัดองค์ดการศึ
การปกครองส่
่น และสามารถน
ทธศาสนา
(B-Net)
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ิธรรม
บริพระพุ
หาร โดยที
่ผ้ วู ิจัยได้
ใช้ แนวทางดั
งต่อไปนี
ใ้ นการศึยกตั ษา
คือ 1) ศึกษาค้ นคว้ า
แผนกสามัญศึจักดษา
ขอนแก่
น กมนุษยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
สารวจรวบรวม
เก็บจัข้งอหวั
มูลดการน
าหลั
ไปใช้ ในการบริ หารของผู้บริ หาร 2) ศึกษาโครงสร้ าง อานาจหน้ าที่ สภาพปั ญหา
และอุปสรรคการดาเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นในรู ปแบบทัว่ ไป 3)
่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ดการศึ
ศึกแนวทางการจั
ษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยกวกัษาเพื
บหลัอกส่มนุ
ษยธรรม คือ หลักเบญจศีลและเบญจธรรม
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักมนุษยธรรมไปใช้ ในการบริ หารของผู้บริ หาร
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น จากคัมภีร์พระไตรปิ ฎก อรรถกถา เอกสาร
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งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อนามารวบรวมข้ อมูลแล้ วทาการวิเคราะห์ ด้ วย
วิธีการแบบศาสตร์ แห่งการตีความต่อไป 4) ศึกษารูปแบบหลักมนุษยธรรม จาก
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ดีตลอดทัง้ งานวิจัยอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อนามารวบรวมข้ อมูลแล้ วทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบศาสตร์
แห่งการตีความต่อไป
ขันตอนที
้
่ 2 รวบรวมข้ อมูลภาคสนาม (Field Research) ผู้วิจยั ได้ ดาเนิน
โดยวิธีการ 1) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมมนาย่อยสัมภาษณ์ เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจานวน
ไม่เกิน 12 ท่าน มาสนทนากลุ่ม 2) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และสังเกตแบบมี
ส่วนร่ วม 3) การสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้ าง (Structure interview) โดยการสัมภาษณ์ตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ และ
การสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้ าง (Non – structure interview) คือ การเข้ าไปสนทนา
สัมภาษณ์พดู คุยของผู้วิจยั เพื่อให้ ได้ ข้อมูล
ขันตอนที
้
่ 3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั สร้ างแบบสัมภาษณ์
ด้ วยตนเองนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้ อง เชิงเนื ้อหา
ภาษา และโครงสร้ าง นาไปปรับปรุงแก้ ไขแล้ วนาไปปรึกษาก่อนนาไปใช้ เก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีดงั ต่อไปนี ้ 1) แบบ
สัมภาษณ์ 2) แบบสังเกต 3) เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ 4) กล้ องถ่ายภาพนิ่ง
5) สมุดจดบันทึก 6) ผู้ช่วยเก็บข้ อมูล 1 คน ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ กาหนด
ขอบเขตไว้ ดงั นี ้
ขอบเขตทางเนื อ้ หา มุ่งศึกษาวิ จัยข้ อมูลบริ หารเกี่ ยวกับงานวิ จัยที่
เกี่ยวกับหลักธรรมและข้ อปฏิบตั ิที่สาคัญในพระพุทธศาสนาโดยเน้ นการปฏิบตั ิ
ทางกาย วาจา และใจ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับหลักมนุษยธรรมในการบริ หาร
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ของผู้บริ หารและข้ อปฏิบตั ิที่สาคัญในพระพุทธศาสนาโดยผู้วิจยั จะมุ่งศึกษาถึง
่อส่ งเสริวิมธทางการศึ
หลัแนวทางการจั
กมนุษยธรรมในพระพุ
ทธศาสนา
ี การปฏิ บกัตษาระดั
ิตามหลั
กมนุด้าษนยธรรมใน
ดการศึกษาเพื
บชาติ
พระพุ
ทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี
ยัตธิ รรม หารของผู้บริ หาร
พระพุ
ทธศาสนาและแนวทางการน
าหลัยนพระปริ
กมนุษยธรรมในการบริ
ญศึกษา จังวหวั
น รพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด ดังนี ้
สังแผนกสามั
กัดองค์การปกครองส่
นท้ดอขอนแก่
งถิ่น อาเภอจตุ
1. ด้ านเอกสาร โดยศึกษาเนื อ้ หาจากคัมภี ร์ พระไตรปิ ฎก
ภาษาไทย ปฐมภูมิ ได้ แก่ พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
วิทยาลัย พ.ศ.2539 พระไตรปิ ฎก อรรถกถาฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จานวน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
91แผนกสามั
เล่ม และศึญกศึษาปฏิ
ญาสากลว่
กษา จัญงหวั
ดขอนแก่านด้ วยสิทธิ มนุษยชนและสิทธิ มนุษยชนใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ด้ านเนื ้อหา ศึกษาเกี่ยวข้ องกับการบริ หารของผู้บริ หารสังกัด
ษาเพื
ส่ งเสริ มรทางการศึ
กษาระดั
ด้าดน ซึ่งผู้วิจยั
องค์แนวทางการจั
การปกครองส่ดการศึ
วนท้ อกงถิ
่น อ่อาเภอจตุ
พักตรพิมาน
จังหวับดชาติ
ร้ อยเอ็
ทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี
ยนพระปริ
ยัตธิ ดรรม
ได้พระพุ
กาหนดขอบเขตของการวิ
จัยไว้ โดยการน
าแนวคิ
หลักมนุษยธรรมมาเป็ น
แผนกสามัญกศึษาเพื
กษา ่ อจัหาจุ
งหวัดดขอนแก่
กรอบในการศึ
เด่นจุดด้นอการ
ยของแต่ละฝ่ ายว่า มีจุดบกพร่ องส่วน
ใดบ้ างที่ เป็ นอุปสรรคต่อการบริ หารของผู้บริ หารสังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด
แนวทางการจัด3.การศึ
ษาเพื
งเสริ มจทางการศึ
ชาติดกา้ นารปกครอง
ด้ ากนพื
น้ ที่อ่ ใส่นการวิ
ัยครั ง้ นี ผ้ ก้ ูวษาระดั
ิ จัยเลื อบกองค์
ธศาสนารพั(B-Net)
ยนพระปริ
ยตั ิธรรม
ท้ อพระพุ
งถิ่น อทาเภอจตุ
กตรพิมาน จัของโรงเรี
งหวัดร้ อยเอ็
ด
แผนกสามัญศึก4.ษากลุ
จัง่ มหวั
เป้ดาขอนแก่
หมาย นในการวิ จัยครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัยเลื อกผู้ บริ ห าร
นักวิชาการและประชาชน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด จานวน 60 คน ได้ แก่ องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น 13
่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
กษาเพืาบลและ
แห่แนวทางการจั
ง แบ่งออกเป็ นด7การศึ
เทศบาลต
6 องค์การบริ หารส่วนตาบล
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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4. สรุปผลการวิจัย
1. หลักธรรมที่สอดคล้ องกันเหมาะสมสาหรับการบริ หารของผู้บริ หาร
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น คือ มนุษยธรรม หมายถึง ธรรมที่ทาให้ คน
เป็ นมนุษย์สมบูรณ์ ทังร่้ างกายและจิตใจ ลักษณะของมนุษยธรรม คือ ลักษณะ
ทางศีลธรรม เป็ นข้ อประพฤติปฏิบตั ิสาหรับควบคุมกายและวาจาของมนุษย์ให้
ตังอยู
้ ่ในความดีงามลักษณะทางเบญจธรรม คือ ความดีที่มนุษย์ผ้ รู ักษาความดี
ไว้ ด้ วยการประกอบคุณงามความดี ลักษณะทางเมตตา คื อ ความรั ก และ
ปรารถนาดีที่จะให้ ผ้ อู ื่นมีความสุข และลักษณะทางปัญญา คือ ความรู้ทวั่ ถึงเหตุ
ถึงผลรู้อย่างชัดเจน รู้เรื่ องบาปบุญคุณโทษ รู้สิ่งที่ควรทาควรเว้ น หลักมนุษยธรรม
ทางใจเป็ นหลักที่เน้ นการกระทาทางใจ คือ ใช้ ปัญญาในการแก้ ปัญหาต่างๆ อย่าง
มีเหตุผล
2. สภาพปั ญหาและอุปสรรคการด าเนิ นการส าหรั บการบริ หารของ
ผู้บริ หารสังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่ น อาเภอจตุรพั กตรพิมาน จังหวัด
ร้ อยเอ็ ด พบว่าองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น อ าเภอจตุรพักตรพิ มาน เป็ น
ตัวอย่างหนึ่งของการศึกษาที่ จะทาให้ ทราบถึงปั ญหาอุปสรรคในการบริ หาร
องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความใกล้ ชิดกับประชาชน ปั ญหาภาระงานมีการ
กาหนดเวลาเร่งด่วนงานเสร็ จไม่ทนั เกิดความเครี ยด มีเรื่ องขัดแย้ งกันในระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน อิจฉาริ ษยากลัวเพื่อนร่ วมงานมีชื่อเสี ยงเกิ นหน้ าไม่อยากเห็ น
ผู้อื่นได้ ดี มีการชิงดีชิงเด่นกันค่อนข้ างสูง ขาดความสามัคคีในการทางาน ถึงจะ
มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานอยูบ่ ้ าง แต่ถ้ามีการแก้ ไขปัญหาที่ถกู ทาง และ
ส่งเสริ มให้ ประชาชนมี ส่วนร่ วมมากขึน้ องค์ การปกครองท้ องถิ่ นจะสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของประขาชนได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
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การประยุกต์ ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์ การปกครอง
ส่ วนท้ องถิน่ อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด

3. การประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของผู้บริ หาร โดยการ
นาหลั
กเบญจศีลดเบญจธรรมมาประยุ
ใช้ เพื่อให้กร้ษาระดั
ูจกั ควบคุ
มตนเอง
แนวทางการจั
การศึกษาเพื่อส่ งเสริกมต์ทางการศึ
บชาติ
ด้าน ไม่ทรยศ
ธศาสนา
(B-Net)
ของโรงเรี
ยัตธิอะไรไม่
รรม ควรพูดไม่ควรแสดง
ต่อพระพุ
อาชีพทให้
ร้ ูจกั ควบคุ
มอารมณ์
มีสติยสนพระปริ
มั ปชัญญะ
ญศึคกวามรั
ษา จังกหวั
ดขอนแก่ตนอ่ กัน มีความซื่อสัตย์ หลักการดาเนินชีวิต
ไม่แผนกสามั
พดู คาหยาบมี
ปรารถนาดี
ในแต่ละวันให้ ร้ ู จักปฏิบัติตามศีล 5 และปฏิบัติตามหลักของสัจจะธรรม 5 มี
ความเมตตาต่อคนทัว่ ไป ประกอบอาชีพสุจริ ต มีความซื่อสัตย์ ควบคุมอารมณ์
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ไม่ประมาทในการดาเนินชีวิต
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของ
กษาเพื่อวส่นท้
งเสริ
กษาระดั
ผู้บแนวทางการจั
ริหารสังกัดองค์ดการศึ
การปกครองส่
องถิม่นทางการศึ
แยกออกเป็
น 5 ด้บาชาติ
น คือด้าน
พระพุท1.ธศาสนา
(B-Net)กต์ของโรงเรี
ยนพระปริ
ยัตธิ กรรม
ด้ านการประยุ
ใช้ ปาณาติ
บาตด้ วยหลั
เมตตากรุ ณา พบว่า เมื่อ
ญศึกษา จังบหวั
ขอนแก่ นญการ
บุคแผนกสามั
คลเว้ นจากปาณาติ
าตดและเจริ
เมตตากรุ ณาโดยยึดหลักคือ ตัง้ ความ
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น และให้ มองว่าการเว้ นจากการฆ่า เพิ่มพูนเมตตากรุ ณาเป็ น
หน้ าที่ของทุกคนที่ควรทาแก่กนั และกัน โดยการสงเคราะห์กนั ตามหลักสังคหวัตถุ
ดการศึ
กษาเพื่อตส่อ่ งตนเองทั
เสริ มทางการศึ
ษาระดับชาติ
อันแนวทางการจั
จะเป็ นการบาเพ็
ญประโยชน์
งทางร่
้
ากงกายและจิ
ตใจดา้ ซึนง่ สอดคล้ อง
(B-Net)
กับพระพุ
งานวิทจธศาสนา
ัยของ พระมหาบุ
ญเรีของโรงเรี
ยน ปภงฺยกนพระปริ
โร (พิลาพัยตั นิธธ์รรม
) (พระมหาบุญเรี ยน
แผนกสามั
จังหวัดบทคั
ขอนแก่
ปภงฺ
กโร (พิลญ
าพัศึนกธ์ษา), 2542:
ดย่อน) ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาวิเคราะห์
แนวความคิดเรื่ องเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท” พบว่า เมตตาเป็ นหลักธรรมที่
สาคัญทางพระพุทธศาสนาในระดับพื น้ ฐาน เมตตาเป็ นหลักธรรมให้ เอื อ้ เฟื ้อ
่ ส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
กษาเพื
ซึ่งแนวทางการจั
กันและกัน ไม่ดทการศึ
าลายไม่
เบียอดเบี
ยนกันในระดับกลาง เมตตาเป็ นคุณธรรมที่
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
ช่วยพัฒนาจิตให้ สะอาดบริ สทุ ธิ์ในระดับสูง เมตตาเป็ นคุณธรรมทาให้ หมดความ
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
เป็ นตัวตน หมดกิเลส ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจัยของ พระมหาสาราญ ญาณสวโร
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(พินดอน) พระมหาสาราญ ญาณสวโร (พินดอน), 2542: 1 - 3) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง
“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีล 5 ที่มีตอ่ สังคมไทย”
พบว่า เพราะคนเราจะต้ องอยู่ร่วมกัน หากไม่บญ
ั ญัติกติกา ระเบียบสังคม และ
พัฒนาจนถึงระดับสูงสุด
2. ด้ านการประยุกต์ใช้ อทินนาทาน ด้ วยหลักสัมมาอาชีวะ พบว่า เมื่อ
บุคคลหวังความเจริ ญในหน้ าที่การงานก็ควรงดเว้ นจากอทินนาทาน หรื อละสิ่ง
อันเป็ นมิจฉาชีพ พึงประพฤติเป็ นธรรมในกิจการ ในบุคคล ในวัตถุที่จะพึงกระทา
อันจะก่ อให้ เกิ ดความสุขความเจริ ญซึ่ ง สอดคล้ องกั บผลวิ จัยของ พรทิ พา
กุฎุ มพิ นานนท์ (พรทิ พา กุฎุ มพิ นานนท์ , 2551: 22) ที่ ได้ ท าการศึกษาเรื่ อง
“การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการเรี ยนรู้ ในพระพุทธศาสนาและการพัฒนา
คน” ได้ สรุ ปว่า ประโยชน์ ของการรั กษาศี ลให้ บริ สุทธิ์ นนั ้ มี หลายประการ เช่น
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ทาให้ จิตเป็ นปกติไม่ถูกกิเลส
ครอบงา และสอดคล้ องกับผลวิจัยของ พระทวีป เขมธมฺโม (จาปา) (พระทวีป
เขมธมฺ โ ม (จ าปา), 2551: ก - ข, บทคัด ย่ อ ) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ศึ ก ษา
สัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา” ได้ กล่าวสรุ ปไว้ ว่า หลักการของสัมมาอาชี วะ
หรื อการเลี ้ยงชีพชอบตามหลักพระพุทธศาสนาจะครอบคลุมกระบวนการดาเนิน
ชีวิตทังทางกาย
้
วาจา และใจ โดยมีประโยชน์ทงั ้ 3 ด้ านคือ ประโยชน์ตน (อัตต
ประโยชน์) ประโยชน์ผ้ อู ื่น (ปรัตถประโยชน์ และประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
าย (อุภยัตถ
ประโยชน์) การดาเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาประกอบด้ วย
1) การเลี ้ยงชีพในทางที่ชอบทังทางกายและทางวาจา
้
ถูกต้ องทังทางกฎหมาย
้
และศีลธรรม 2) การครอบครองรักษาที่ดี หรื อหลักโภควิภาค 4 (ส่วนหนึ่งใช้ สอย
เลี ้ยงชีพ สองส่วนประกอบอาชีพและอีกส่วนหนึ่งไว้ ยามจาเป็ นและทาบุญ) และ
3) การบริโภคใช้ จา่ ยอย่างถูกต้ อง
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การประยุกต์ ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์ การปกครอง
ส่ วนท้ องถิน่ อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด

3. ด้ านให้ เว้ นจากกาเมสุมิจฉาจาร ด้ วยหลักกามสังวร พบว่า มนุษย์ที่
สมบู
รณ์ด้วยสัจจะ
พึงเว้กนษาเพื
จากมุ่อสส่าวาท
งอยู
้ ่ในความเที
่ยงตรง
แนวทางการจั
ดการศึ
งเสริ มตัทางการศึ
กษาระดั
บชาติซืด่อ้ าสันตย์จริ งใจ
ทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ธิ รรม าราญ ญาณส วโร
ตังมั
้ พระพุ
่นในกตั
ญญุตาซึ(B-Net)
่งสอดคล้
องกับผลวิ
จัยของยัตพระมหาส
ญศึกษาาราญ
จังหวัดญาณส
ขอนแก่วโรน (พินดอน), 2542: 1 - 3) ได้ ทาการศึกษา
(พิแผนกสามั
นดอน) (พระมหาส
เรื่ อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่ องผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีล 5 ที่มีต่อ
สังคมไทย” พบว่า “เพราะคนเราจะต้ องอยู่ร่วมกัน หากไม่บญ
ั ญัติกติกา ระเบียบ
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
สังคม คนก็ไม่อาจพัฒนาตนไปสู่คณ
ุ ธรรมที่สงู กว่าได้ คนและสัตว์เดรัจฉาน ย่อม
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
มี กแผนกสามั
ารกิ น การนอน
นธุ์ เสมอกั
ญศึกษาการสื
จังหวับดพัขอนแก่
น น แต่สิ่ งที่ จะท าให้ คนต่ างจากสั ตว์
เดรั จฉานนัน้ คื อ ธรรม และสิ่ งที่ จะน าคนให้ เข้ าถึ งธรรมได้ นัน้ ก็ คื อ ระเบี ยบ
กฎเกณฑ์ทางศาสนาเรี ยกว่า “ศีล” ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจยั ของพระมหาสมชาย
การศึกษาเพื่อส่ งสิเสริ
ชาติได้ดท้ านาการศึกษา
สิรแนวทางการจั
ิจนฺโท (หานนท์ด) (พระมหาสมชาย
ริจนฺมโทางการศึ
ท (หานนท์ก)ษาระดั
, 2547:บ28)
ธศาสนา ่อ(B-Net)
ยนพระปริ
ยัตธิ รรม
เรื่ อพระพุ
ง “พุททธธรรมเพื
การพัฒของโรงเรี
นาคุณภาพชี
วิตตามแนวทางของพระเทพวรคุ
ณ
แผนกสามั
กษาา จัศีงลหวั
ดขอนแก่
นการ
(สมาน
สุมโธ)”ญศึพบว่
หมายถึ
ง การพั
ฒนาความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมทาง
สังคมให้ เป็ นไปด้ วยดี เริ่ มแต่ไม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ทาความเดือดร้ อนแก่ผ้ อู ื่น
ดังนัน้ การพัฒนาตนด้ วยศีล จึงหมายถึงการพัฒนาตนให้ เป็ นผู้มีศีล มีอาจาระ
แนวทางการจั
มทางการศึ
กษาระดัาบสูชาติ
งดงาม
และผู้มีศดีลการศึ
ย่อมมีกษาเพื
ชื่อเสี่อยส่งทีงเสริ
่ดี กล้
าหาญ ในการเข้
่บริ ษดัทา้ ชืน่อว่ามี กลิ่น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
หอมหวน
แผนกสามั
ศึกษา จังหวั
น ด้ วยหลักสัจจะ พบว่า มนุษย์ที่สมบูรณ์
4. ด้ าญนการประยุ
กต์ดใขอนแก่
ช้ มสุ าวาท
ด้ วยสัจจะ พึงเว้ นจากมุสาวาท ตังอยู
้ ่ในความเที่ยงตรง ซื่อสัตย์จริ งใจ ตังมั
้ น่ ใน
กตัญญุตาซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจัยของพระครู ปลัดสุรศักดิ์ วิริยธโร (คงรักษา)
่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
แนวทางการจั
ษาเพื
(พระครู
ปลัดสุรศัดกการศึ
ดิ์ วิริยกธโร
(คงรั
กษา), 2554: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
“การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ต ามหลัก เบญจศี ล และเบญจธรรม” พบว่ า
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
“ทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกมีความหมายว่า มนุษย์เป็ นปัจจัยสาคัญที่
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มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ มีค่าสูงสุดในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจัยของ
พระมหาประเสริ ฐ ญาณสีโล (ธรรมจง) (พระมหาประเสริ ฐ ญาณสีโล (ธรรมจง),
2547: 50 - 51) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องแนวความคิด
เชิงจริ ยศาสตร์ ในมงคลสูตร” ผลของการวิจยั พบว่า วินยั มี 2 อย่างคือ วินยั ของ
บรรพชิต (อนาคาริ ยวินยั ) และวินยั ของคฤหัสถ์ (อาคาริ ยวิ นัย) วินยั นี ้สามารถ
แบ่งออกเป็ น 4 ประการ คือ 1) ไตรสรณคมน์ หมายถึง การปฏิญาณตนนับถื อ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็ นที่พึ่ง เป็ นวินยั เบื ้องต้ นเพื่อควบคุมจิตใจให้
อยู่ในระเบียบของคฤหัสถ์ทงชายหญิ
ั้
ง 2) เบญจศีล คือ ศีล 5 ประการมี การเว้ น
จากการฆ่า การเบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ การเว้ นจากการลักขโมยสิ่งของผู้อื่น
การเว้ นจากการประพฤติผิดในกาม การเว้ นจากการพูดเท็จ และการเว้ นจากการ
ดื่มสุราและของมึนเมา 3) อุโบสถ หรื อ ศีล 8 4) กุศลกรรมบถ 10 ประการ คือ
กายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3
5. ด้ านการประยุกต์ใช้ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานด้ วยหลักสติ พบว่า
บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติสมั ปชัญญะ จะต้ องเว้ นจากการเสพสิ่งเสพติดทังหลาย
้
มีสติในการใช้ ชีวิต รู้จกั ประมาณในการบริ โภค มีความไม่ประมาทเป็ นหลักยึด มี
สัมปชัญญะรู้สึกตัวทัว่ พร้ อมในการประพฤติตน และรู้ว่าตนทาอะไร ทาอย่างไร
ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจยั ของ พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา) (พระมหา
ณรงค์ศกั ดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา), 2549: 86) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ศึกษาบทบาท
การเผยแพร่ พุทธธรรมของพระธรรมปริ ยตั ิเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)” ผลของการ
วิ จัยพบว่ า ศี ลคื อ การควบคุมมารยาททางกาย ทางวาจาให้ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้ อย มิ ให้ ล่วงละเมิ ดข้ อบัญญัติ ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิ จัยของ พระมหา
สมชาย สิริจนฺโท (หานนท์) (พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), 2547: 28) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง “พุทธธรรมเพื่ อการพัฒนาคุณภาพชี วิ ตตามแนวทางของ
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ส่ วนท้ องถิน่ อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด

พระเทพวรคุณ (สมาน สุมโธ)” พบว่า ศีล หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ กับ
สิ่งแนวทางการจั
แวดล้ อมทางสัดงการศึ
คมให้กเป็ษาเพื
นไปด้่อวส่ยดี
ตังแต่
้ ไม่กก่อษาระดั
การเบียบดเบี
งเสริเริม่ มทางการศึ
ชาติยดน้ าไม่
น ทาความ
ทธศาสนา
ของโรงเรีสยิ่งนพระปริ
ยัตธิ รรม
เดือพระพุ
ดร้ อนแก่
ผ้ อู ื่นแก่(B-Net)
สงั คม ประพฤติ
ที่เป็ นประโยชน์
เกือ้ กูลต่อผู้อื่นต่อสังคม
ญศึบกผลวิ
ษา จจััยงหวั
ดขอนแก่ น าราญ ญาณสวโร (พินดอน) (พระมหา
อันแผนกสามั
สอดคล้ องกั
ของพระมหาส
สาราญ ญาณสวโร (พินดอน), 2542: 1 - 3) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาเชิง
วิเคราะห์เรื่ องผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีลข้ อที่ 5 ที่มีต่อสังคมไทย” พบว่า
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
เพราะคนเราจะต้ องอยูร่ ่วมกัน การบัญญัตกิ ติกาหรื อกฏเกณฑ์จงึ เป็ นสิ่งจาเป็ น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

6. ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั จากการศึกษาประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของ
ผู้บแนวทางการจั
ริ หารสังกัดองค์
การปกครองส่
นท้ มองถิ
่ น อาเภอจตุ
รพับกชาติ
ตรพิดม้ าาน
ดการศึ
กษาเพื่อส่ งวเสริ
ทางการศึ
กษาระดั
น จังหวัด
(B-Net) ของโรงเรีดยเห็นพระปริ
ธิ รรม
ร้ อพระพุ
ยเอ็ด ทผู้ธศาสนา
วิจยั มีข้อเสนอแนะความคิ
น โดยแบ่ยัตงเป็
น 2 ด้ านหลัก เพื่อให้ การ
ญศึกษากรบรรลุ
จังหวัดผขอนแก่
การ าหมาย และเพื่ อนาไปศึกษาวิจัย
บริแผนกสามั
หารงานขององค์
ลสาเร็ จนตามเป้
ต่อไป ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
แนวทางการจัด1)การศึ
ษาเพื่อส่ ง่ มเสริ
ทางการศึกษาระดับบัตชาติ
อัตกราการเพิ
บุ คมลากรในการปฏิ
ิ หน้ ดาทีา้ น่ ข องแต่ ล ะ
ทธศาสนา
ยนพระปริ
หน่พระพุ
วยงานต้
องคานึงถึ(B-Net)
งประสิทธิภของโรงเรี
าพและประสิ
ทธิผล ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึก2)ษาควรเปิ
จังหวัดดโอกาสให้
ขอนแก่นบุคลากรแต่ละหน่วยงานภายในองค์การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด สะท้ อนทัศนะ
ความคิดเห็นต่างๆ วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อให้ เกิดความกระจ่างเพิ่มเติมเมื่อมีความ
ษาเพื่อส่ งเสริ มททางการศึ
้ าน ใดๆ ที่
เข้ าแนวทางการจั
ใจหรื อตระหนัดกการศึ
หรื อกแปลเจตนารมณ์
ี่ผิดเกี่ยวกักบษาระดั
งานริ เบริ่ มชาติ
สร้ าดงสรรค์
พระพุ
จะเกิ
ดขึ ้นทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรศึกษากลุ่มประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่ างโดยรวมจาก
องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
2) ควรศึกษาการบริ หารจัดการเชิงพุทธตามหลักเบญจศีลและ
เบญจธรรม
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