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บทคัดย่อ
 การวจิยัฉบับนี ้มวีตัถปุระสงค์ ๓ ประการ คอื (๑) เพือ่ศกึษาระดบัการประยกุต์ใช้หลกัสาราณยีธรรม 

๖ เพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

(๒) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัสาราณยีธรรม ๖ กบัการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก 

สาราณียธรรม ๖ เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ�านวน ๑๔๒ คน มีอายุ ๒๖ – ๓๐ ปี จ�านวน ๗๒ คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 
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๑๑๘ คน มีต�าแหน่งเป็นพนักงานจ้าง จ�านวน ๘๖ คน มีประสบการณ์ในการท�างาน ๖ - ๑๐ ปี จ�านวน 

๙๒ คน ตามล�าดับ

 ระดับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เม่ือพิจารณา 

เป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ ๖ หลักทิฎฐิสามัญญตา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก ๔.๑๐ ส่วนประเด็น

ที่ ๔ หลักสาธารณโภคี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ๔.๐๓ ตามล�าดับ ส่วนการส่งเสริมความสมานฉันท์

ในการบริหารองค์กรปกครอง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน 

ระดบัมาก ๔.๐๗ ส่วนด้านการบรหิารโดยบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่ท่าเทยีมกนั มค่ีาเฉล่ียต�า่สุดอยูใ่นระดบัมาก 

๔.๐๔ ตามล�าดับ

 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรม ๖ กับการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเมอืง จงัหวัดสุพรรณบรุ ีพบว่า การน�าหลกัสาราณยีธรรม ๖ ไปใช้ในการบรหิาร

องค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล และการน�าหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการบริหารองค์กร

มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง 

จังหวดัสพุรรณบุรี อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั ๐.๐๑ มค่ีาความสัมพนัธ์เท่ากบั ๐.๘๗๔ เมือ่พจิารณา

รายด้านพบว่าด้านหลักทิฎฐิสามัญญตา มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ เพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า หลักเมตตากายกรรม (การแสดงไมตรีจิตที่ดี

ต่อกัน) หลักเมตตาวจีกรรม (การพูดต่อกันด้วยเมตตาช่วยแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์) หลักเมตตามโนกรรม 

(การตั้งจิตปรารถนาดีและคิดท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน) หลักสาธารณโภคี (การแบ่งปันลาภผลและการ

ประสานประโยชน์ท่ีได้มาต่อกัน) หลักสีลสามัญญตา (การประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุจริตรักษาระเบียบและ

ข้อบังคับ ที่วางไว้) หลักทิฎฐิสามัญญตา (ความเคารพรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน) เป็นหลักปฏิบัติ

ในการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ค�าส�าคัญ : การประยุกต์ใช้, หลักสาราณียธรรม, ส่งเสริม, ความสมานฉันท์
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Abstract
 This research It has three objectives: (1) to study the level of application of  

the Saranee Dharma 6 principles to promote reconciliation in the administration of  

local government organizations, Muang District, Suphanburi Province; (2) to study  

the relationship between the 6 Saranee Dharma principles and to promote reconciliation 

in the administration of local government organizations, Muang District. (3) To suggest 

guidelines for the application of Saranee Dharma 6 to promote reconciliation in  

administration of local government organizations in Muang District, SuphanBuri Province. 

The research is an integrated approach. between quantitative research and qualitative 

research

 The results of the research found that Information about the general status of  

the sample revealed that most of the personnel were 142 females, aged 26-30 years,  

72 persons with bachelor’s degree, 118 persons, 86 persons were employers, with work 

experience. 6 - 10 years old, 92 people, respectively

 At the level of application of the Saranee Dharma 6 principles to promote  

reconciliation in the administration of local government organizations in Muang District, 

Suphan Buri Province, it was found that the Saranee Dhamma 6 principles and  

the administration of local government organizations in Muang District, Suphan Buri  

Province overall had a high average level. When considering each issue, it was found  

that the 6th issue was the principle of ditthisamanyata. The highest mean at the high 

level was 4.10. with the lowest mean at a very high level, 4.03, respectively. As for  

the promotion of reconciliation in the administration of administrative organizations,  

Muang District, Suphan Buri Province, it was found that the overall average was at  

a high level. When considering each aspect, it was found that the participatory and  

accepting management aspect The highest average was at a high level. 4.07 As for  

the administration by enforcing the law equally. The lowest mean was at a high level  

of 4.04, respectively.

 The relationship between the Saranee Dharma 6 principles and the promotion of 

reconciliation in the administration of local administrative organizations in Muang District, 

Suphanburi Province found that the application of the Saranee Dharma 6 principles in 

organizational administration was not related to personal factors. And the application  
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of the Saranee Dharma 6 principles in organizational administration is related to  
the promotion of reconciliation in the administration of local government organizations, 
Muang District, Suphanburi Province. The statistical significance at 0.01 level had  
a correlation value of 0.874. has the highest correlation which is in accordance with  
the assumptions set
 Guidelines for applying the principle of Saranee Dharma 6 to promote reconciliation 
in the administration of local government organizations in Muang District, Suphan Buri 
Province (Performing goodwill to one another) Principles of mercy (Metta to one  
another reveals what is beneficial) Principle of compassion. (Set a good will and  
think of doing things that are beneficial to each other) principles of public health.  
(Sharing fortune and coordinating benefits acquired with each other) Silasamanyata  
principle (The conduct is in good faith and maintains the rules and regulations that  
have been placed). (Respect and listen to each other’s opinions) is a practice principle 
to promote reconciliation in the administration of local government organizations,  
Muang District, SuphanBuri Province.

Keywords : application, SaraniyaDharma principles, promote, reconciliation

บทน�า
 ประเทศชาติจะอยู่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนส่วนใหญ่ในชาติ ที่จะช่วยกันเดินหน้า

และปฏิรูปประเทศในทุก ๆ  ด้าน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและสามารถด�ารงความเป็นชาติไว้ได้ การที่จะเกิด

ความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชาติได้ ต้องมี 

ความปรองดอง ความสมานฉนัท์และความรูร้กัสามคัคีซึง่กนัและกนั ตัง้แต่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง

เป็นระบอบประชาธปิไตยใน พ.ศ. ๒๔๗๕ เรือ่ยมาจนถึงปัจจบุนั ได้มคีวามพยายามทีจ่ะปรบัปรงุการบรหิาร

ราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับการปกครองตามอุดมการณ์ของระบอบประชาธิปไตย
1
 การบริหารหรือ

ท�างานร่วมกันในหมู่คณะจึงต้องมีองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “สมานฉันท์” แปลว่ามีความต้องการ

ตรงกัน ถ้าคนท�างานมีความต้องการไม่ตรงกัน มันก็ไปกันไม่ได้ ดังนั้นสมานฉันท์ ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง

ที่จะท�าให้เกิดความสามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นมา แต่ความต้องการที่ตรงกันต้องการธรรม 

ต้องการความถูกต้อง ดีงามในทุกคนคือ คิดดี พูดดี ปฏิบัติดี ต้องการให้เกิดประโยชน์สุขของสังคม  

 1
 สุบัณฑิต จันทร์สว่าง, ธิติวุฒิ หมั่นมี, สุรินทร์ นิยมาง, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความ

สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน,์ Vol.8 
No.2 (April - June ๒๕๖๒), หน้า ๖๑.
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และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข แม้แต่ในด้านรูปธรรมก็คือต้องการระบบที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วม  

ถ้าอย่างนี้ก็เป็นสมานฉันท์ เป็นความสามัคคีในหมู่คณะ
2

 การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local government) ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบหนึ่ง ที่เป็น 

พื้นฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความใกล้ชิด 

กับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่

และทรพัยากรธรรมชาตทิีแ่ตกต่างกนั หากมีการหวงัพ่ึงรัฐบาลกลางในฐานะทีต้่องดูแลประชาชนโดยรวม

ทั่วประเทศ ย่อมไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง และตรงตามความ

ต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส�าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา 

และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนนั้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่ชุมชนในการตัดสินใจด�าเนินภารกิจ 

ต่าง ๆ ของท้องถิ่น การให้ความส�าคัญต่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่น
3
 การบริหารท้องถิ่นเป็นกระบวนการการตัดสินใจและน�านโยบายของท้องถิ่น

ไปปฏบิตัใิห้เกิดผลส�าเรจ็ การด�าเนนิการบรหิารจะต้องค�านงึถงึเจตจ�านงของประชาชนในท้องถิน่เพือ่แก้ไข

ปัญหาและสนองความต้องการของท้องถ่ินด้วยความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมด้วยและการ

บริหารท้องถิ่นเป็นการน�าเอาทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่นอันได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ 

และการจัดการมาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เพือ่บรรลเุป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการ

ของชุมชนท้องถิ่น ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร 

ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนและกฎหมาย ผู้บริหารจ�านวนไม่น้อยท่ีมองแต่ 

ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งปัญหาโครงสร้างและระบบการบริหารงานยังขาด

การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกันระหว่างสภากับฝ่ายบริหาร  

โดยเฉพาะสาเหตุจากการต่อรองผลประโยชน์การจัดสรรงบประมาณเป็นหลัก อีกทั้งการปฏิบัติงานของ

บุคลากรยังไม่เป็นระบบและปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับ

การคลัง และระเบียบงานพัสดุ การประมาณรายการรายได้และต้ังงบประมาณรายจ่าย ระบบฐานสถิติ 

ต่าง ๆ ส่งผลให้การจัดท�างบประมาณล่าช้า
4
 

 2
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), ตอบค�าถามของคณะบุคคลในเครือข่ายพระพุทธศาสนา ที่วัดญาณ- 

เวศกวัน, เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙.

 3
 อนุจิตร ชิณสาร, “การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา”, วารสารชุมชนวิจัย, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔), หน้า ๘๔.

 4
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “การบริหารท้องถิ่น”, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (นนทบุรี : มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗), หน้า ๑-๑๒.
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226 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งใน ๒๕ จังหวัดของภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย 

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีพื้นที่ราบลุ่มตามแนวล�าน�้าท่าจีน ส่วนใหญ่เป็นนาไร่และป่า 

ประชากรประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางทิศเหนือเป็นที่ราบ มีภูเขา 

บ้างเป็นบางตอนในท้องทีเ่ดมิบางนางบวชและอูท่องแต่เป็นภเูขาเลก็ๆ ส่วนตอนใต้เป็นทีร่าบลุม่โดยตลอด

ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือมีป่าและภูเขามากในเขตอ�าเภอด่านช้าง มีประชากรทั้งสิ้น ๘๔๘,๗๒๐ คน 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น อ�าเภอ ๑๐ แห่ง ต�าบล ๑๑๐ แห่ง หมูบ้่าน ๑,๐๐๗ แห่งและมอีงค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ๑๒๗ แห่ง ประกอบด้วยองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ๑ แห่ง เทศบาลเมอืง ๒ แห่ง คอื เทศบาล

เมืองสุพรรณบุรีและเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เทศบาลต�าบล ๔๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�าบล  

๘๑ แห่ง เฉพาะในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ ๕๔๐.๙๑๗ ตารางกิโลเมตร มีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๒๓ แห่ง รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง
5

 ความส�าคัญของปัญหา

  ในการบริหารงานท้องถิ่นโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะมีปัญหาเร่ืองการมีส่วนร่วมของบุคคลโดยทั่วไป 

ยังไม่เข้าใจอ�านาจหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขาดการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ 

ติดตามการท�างานและปัญหาการบริหารภายใต้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่มีมากยุ่งยากและซับซ้อน  

ไม่สามารถสร้างความเข้าใจกบักฎระเบียบต่างๆ ได้ เป็นเหตใุห้การปฏบิตังิานมคีวามบกพร่องและบางครัง้

ก็ผิดทั้งกฎหมาย ผิดทั้งระเบียบในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ
6
 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งปัญหาสาเหตุความขัดแย้งที่เป็นประเด็นส�าคัญขององค์กรที่ได้รวบรวมมา ๕ ด้าน ประกอบด้วย
7
 

(๑) ความขัดแย้งในด้านความสัมพันธ ์(๒) ความขดัแยง้ในด้านผลประโยชน ์(๓) ความขดัแขง้ในดา้นขอ้มลู 

(๔) ความขัดแย้งในด้านค่านิยมหรือวามเชื่อ และ (๕) ความขัดแย้งในโครงสร้าง
8
 ปัญหาทุกปัญหาที่สังคม

ไทยก�าลังเผชิญอยู่นั้น เป็นบทเรียนที่แลกมาด้วยมูลค่ามหาศาลที่ทุกคนได้รับ สาเหตุที่แท้จริงของทุก 

ปัญหานั้นมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว คือ ความด้อยคุณภาพของประชากรทั้งระดับครอบครัว ระดับสังคม 

ระดับชาติ จ�านวนประชากรที่มีคุณภาพต�่าเป็นจ�านวนมากในสังคมเหล่านั้น
9
 

 5
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, “ข้อมูลพื้นฐาน”, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : https://www.Suphan.

go.th/ content-10-182.html, [๗ สิงหาคม ๒๕๖๔]

 6
 โกวิทย์ พวงงาม, ศ.ดร., “การปกครองท้องถิ่นไทย”, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๐), หน้า ๒๗๗.

 7
 สุบัณฑิต จันทร์สว่าง, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”, ดุษฎีนิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๔-๕.

 8
 เอกชัย บุญยาธิษฐาน, “การบริหารความขัดแย้งในองค์กร”, (กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, ๒๕๕๕), หน้า 

๖๗-๗๑.

 9
 Ratthaphon Yenjaima, “Conflictin Society : Theory and Solution”, Journal of MCU Social 

Science Review, Vol. 7 No. 2 (2018) : 224-238.
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227การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองฯ

 ในหนังสือ “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม” สารณียธรรม ๖ แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้ง

แห่งความระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน หลักการอยู่ร่วมกัน
10

 ได้แก่ (๑) หลักเมตตากายกรรม  

(๒) หลักเมตตาวจีกรรม (๓) หลักเมตตามโนกรรม (๔) หลักสาธารณโภคี (๕) หลักสีลสามัญญตา และ  

(๖) หลักทิฏฐิสามัญญตา

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการการประยุกต์ใช้หลัก

สาราณียธรรมเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี เพื่อน�ามาเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในชุมชนและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.  เพือ่ศกึษาระดบัการประยกุต์ใช้หลกัสาราณยีธรรม ๖ เพือ่การส่งเสรมิความสมานฉนัท์การบรหิาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 ๒.  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างหลักสาราณยีธรรม ๖ กบัการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 ๓.  เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท ์

การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และ

การวจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใช้วธิีการสมัภาษณ์เจาะลกึหรอืสมัภาษณ์

กลุ่มเฉพาะ (Focus group) ร่วมกับการสังเกตุ

ผลการวิจัย
 ระดับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ เพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง/จ�านวน/ 

๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ/๕๓.๓๘ บุคลากรส่วนใหญ่อาย ุ๒๖ – ๓๐ ปี จ�านวน/๗๒ คน//คิดเป็นร้อยละ 

๒๗.๐๗ บคุลกรส่วนใหญ่มวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรี จ�านวน ๑๑๘ คน คดิเป็นร้อยละ ๔๔.๓๖ บคุลากร

ส่วนใหญ่มีต�าแหน่งเป็นพนักงานจ้าง จ�านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๓ บุคลากรส่วนใหญ ่

มีประสบการณ์ในการท�างาน ๖ - ๑๐ ปี จ�านวน/๙๒/คน คิดเป็นร้อยละ/๓๔.๕๙ ตามล�าดับ

 10
 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐๐.
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228 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 หลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

พบว่า หลกัทฎิฐสิามญัญตา มค่ีาเฉลีย่สงูสดุระดับมาก ๔.๑๐ รองลงมาคอื หลักเมตตากายกรรม มค่ีาเฉล่ีย

ระดับมาก ๔.๐๘ ส่วนหลักสาธารณโภคี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ๔.๐๓ ตามล�าดับ

 การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุร ี พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมและยอมรับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ๔.๐๗ รองลงมาคือด้านการรณรงค์สร้าง 

ความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๔.๐๕ ส่วนด้านการบริหาร 

โดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ในระดับมาก ๔.๐๔ ตามล�าดับ

 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรม ๖ กับการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเมอืง จงัหวัดสพุรรณบรุ ีพบว่า ปัจจยัด้านหลกัสาราณยีธรรม ๖ มคีวามสัมพนัธ์

กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

 หลักเมตตากายกรรม ในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า บุคลากรมีความหวังดี 

ต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กร

 หลักเมตตาวจีกรรม ในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า บุคลากรพูดแต่ค�าที่สมาน

สามัคคีต่อกัน

 หลกัเมตตามโนกรรม ในการวจัิยเชงิส�ารวจ มค่ีาเฉลีย่ระดบัมาก พบว่า บคุลากรมคีวามคดิเสยี สละ

ในการท�างาน

 หลักสาธารณโภคี ในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า บุคลากรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ต่อกันในการท�างาน 

 หลกัสลีสามัญญตา ในการวจิยัเชงิส�ารวจ มค่ีาเฉลีย่ระดบัมาก พบว่า บคุลากรมกีารประพฤตปิฏบิตัิ

วางตนเป็นที่น่านับถือ

 หลักทิฎฐิสามัญญตา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทีม่ีระดับความถี่มาก พบว่า การรักษาระเบียบวินัย

ของส่วนรวมและในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า บุคลากรมีการเปิดโอกาสให้มีการ 

เสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของบุคลากร

 สรปุหลกัสาราณียธรรม ๖ ต้องมกีารส่งเสรมิเพือ่ให้เกดิความสมานฉนัท์ในการบรหิารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีจากการสัมภาษณ์ พบว่า การบริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิน่ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดท�าประชาพิจารณ์จากทุกหน่วยงานให้มีส่วนร่วมแสดงความ 

คิดเห็นเพื่อหาข้อยุติ และในการวิจัยเชิงส�ารวจ พบว่า หลักทิฏฐิสามัญญตา มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด  
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และมีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุครุภัณฑ์ประจ�าปี รองลงมาคือหลักสีลสามัญญตา  

หลักสาธารณโภคี หลักเมตตาวจีกรรม หลักเมตตามโนกรรม หลักเมตตากายกรรมรองลงตามล�าดับ

 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ เพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีพบว่า การส่งเสรมิความสมานฉนัท์การบรหิารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 

  ๑)  การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องบังคับใช้กฎหมายท่ีเท่าเทียมกันและในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉล่ีย 

ระดบัมาก พบว่า บคุลากรมส่ีวนร่วมให้ข้อมลูข้อเทจ็จรงิในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  ๒)  การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายท่ี 

เท่าเทียมกันและในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า หน่วยงานของท่านมีการติดตาม 

ประเมินผลการด�าเนิน งานตามกรอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการและแผนงานท่ีก�าหนด ต้องมีนโยบาย 

แผนงานและโครงการ เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ที่ก�าหนดไว้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

  ๓)  การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จากการสัมภาษณ์ 

เชิงลึก พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดโครงการและกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กรและในการวิจัยเชิงส�ารวจมีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยร่วมกับ

หน่วยงานเครือข่าย ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์

 สรุปการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัด

สพุรรณบรุ ีภาพรวมนัน้ การรณรงค์สร้างความรกัความสามคัคเีห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จากการสมัภาษณ์

เชิงลึก พบว่า มีการจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร การสร้าง 

เครือขายภาคีความร่วมมือผ่านกลไกการประชุมประชาคม และในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด 

พบว่า ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์  

รองลงมาคือ การบรหิารโดยบังคบัใช้กฎหมายทีเ่ท่าเทยีมกนั จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่า การบรหิารงาน

ต้องปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายท่ีเท่าเทียมกัน ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมและจารีตประเพณี และ

ในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผลการ 

ด�าเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการและแผนงานท่ีก�าหนดเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท ์
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ที่ก�าหนดไว้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ส่วนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกัน จากการสัมภาษณ์

เชิงลึก พบว่า การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน กระจายอ�านาจ

ชมุชนจดัการตนเองและการเชือ่มต่อประสานของหน่วยงาน และในการวจัิยเชงิส�ารวจ มค่ีาเฉล่ียระดับมาก 

พบว่า หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผลการด�าเนิน งานตามกรอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการ

และแผนงานที่ก�าหนด รองลงมาตามล�าดับ

 หลักสารณียธรรม พบว่า 

  ๑)  หลักเมตตากายกรรม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า แสดงความมีน�้าใจต่อคนรอบข้าง  

ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัและให้ความร่วมมอืเมือ่มกีารร้องขอและในการวจิยัเชงิส�ารวจ มค่ีาเฉลีย่ระดบัมาก 

พบว่า บุคลากรมีความหวังดีต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กร

  ๒)  หลักเมตตาวจีกรรม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้น�าส่งเสริมให้มีการใช้สุจริต ๔  

พูดจาให้สุภาพนอบน้อม พูดแต่ค�าจริง พูดจาให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีสมานฉันท์และในการวิจัย

เชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า บุคลากรพูดแต่ค�าที่สมานสามัคคีต่อกัน

  ๓)  หลักเมตตามโนกรรม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มีความคิดท่ีดีต่อกันท้ังต่อหน้าและ 

ลับหลังและมีอะไรให้อภัยกันและในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า บุคลากรมีความคิด 

เสียสละในการท�างาน

  ๔)  หลักสาธารณโภคี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การประสานงานเพื่อให้บรรลุผลต่อ 

ส่วนรวมและในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า บุคลากรมีการประสานงานเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม

  ๕)  หลกัสลีสามญัญตา จากการสมัภาษณ์เชงิลึก พบว่า การรักษาระเบยีบวนิยัของส่วนรวมและ

ในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติวางตนเป็นที่น่านับถือ 

  ๖)  หลักทิฏฐิสามัญญตา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม

และในการวิจัยเชิงส�ารวจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า บุคลากรมีการรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม

 สรปุหลกัสาราณยีธรรม ๖ ทีต้่องส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีจากการสมัภาษณ์ พบว่า การบริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอเมอืง 

จงัหวดัสพุรรณบุร ีจดัท�าประชาพจิารณ์จากทกุหน่วยงานให้มส่ีวนร่วมแสดงความคดิเหน็เพือ่หาข้อยุติและ

ในการวิจัยเชิงส�ารวจพบว่า หลักทิฏฐิสามัญญตา มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด และมีค่าเฉลี่ยระดับมาก พบว่า 

การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบ 

การรบั-จ่าย พสัดคุรภัุณฑ์ประจ�าปี รองลงมาคอืหลกัสลีสามญัญตา หลกัสาธารณโภค ีหลกัเมตตาวจกีรรม 

หลักเมตตามโนกรรม หลักเมตตากายกรรมรองลงตามล�าดับ
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อภิปรายผล
 ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการวิจัย เรื่องการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพื่อส่งเสริมความ

สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

 การวิเคราะห์ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ�าเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี พบว่า ๑) การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม

มค่ีาเฉลีย่ระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมและยอมรบั มค่ีาเฉลีย่

สูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ใน

ระดับมาก ตามล�าดับ สอดคล้องกับ ศิริรัตน์ คลังเย็น ได้วิจัยเรื่องการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลัก

พุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ 

ตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ การให้บริการ การพัฒนาองค์กรหรือ 

หน่วยงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน
11

 ส่วนด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน ์

ส่วนรวม และด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ในระดับมาก  

เพราะหน่วยงานมีการบริหารจดัการทีม่กีฎหมาย ระเบยีบและข้อบงัคบัทีใ่ช้ในการบรหิารงานอย่างชดัเจน 

มีการด�าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้มีการมอบอ�านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการประสาน

งานกันในการด�าเนินงานขององค์กร มีการก�ากับดูแลในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ  

สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริม

ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการรณรงค์สร้าง 

ความรกัความสามคัคเีหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม แนวทางในการส่งเสรมิได้แก่ บทบาทในการส่งเสรมิให้เกดิ

ความยั่งยืน และด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ของชมุชนโดยใช้กฎหมายโดยเท่าเทยีมกนั การสนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนนิการแก้ปัญหา

ร่วมกัน โดยการถ่ายโอนภารกิจให้กับชุมชนและการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมจารีตประเพณีค�านึงถึง

หลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกันตัดสินใจ
12

 

 11
 ศริริตัน์ คลงัเยน็, “การบรหิารงานสูค่วามเป็นเลิศตามหลักพทุธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก-ข.

 12
 สุบัณฑิต จันทร์สว่าง, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า 
ก–ข.
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232 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 

ประเดน็ที ่๕ หลกัทฎิฐสิามัญญตา มค่ีาเฉล่ียสงูสุดระดับมาก รองลงมาคอืประเด็นที ่๑ หลักเมตตามโนกรรม 

มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนประเด็นที่ ๔ หลักสาธารณโภคี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดระดับมาก ตามล�าดับ  

ผลเป็นเช่นน้ี เพราะผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของบุคลากร

ปรารถนาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนร่วมงาน มีความ

รักต่อเพื่อนร่วมงาน บุคลากรมีการแสดงความเคารพนับถือต่อกันท้ังต่อหน้าและลับหลังสอดคล้องกับ 

นภดล สุรนัครนิทร์ ได้วจิยัเรือ่ง การน�าหลกัธรรมาภบิาลมาปรบัใช้ในองค์การบรหิารส่วนต�าบลตามทศันะ

ของประชาชน จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาปรบัใช้ในองค์การบรหิารส่วนต�าบลตาม

ทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก
13

 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างหลักสาราณียธรรมกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท ์

ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวก 

ค่อนข้างสูง (r= ๐.๗๘๐) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรม ๖ กับการ

บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงมาก 

(r=๐.๘๗๔) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๑ สอดคล้องกับ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ได้ศึกษาวิจัย

เรื่อง การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ผลการ

วิจัยพบว่า การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  

มี ๓ ด้าน คือ (๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน ต้องบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  

(๒) การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายท่ีเท่าเทียมกัน ต้องปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  

(๓) การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรม ๖  

กบัการส่งเสริมความสมานฉนัท์ในการบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดันครสวรรค์ มคีวามสัมพันธ์

เชิงบวกสูงมาก 

 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ เพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์การบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี แนวทางที่เหมาะสม คือ (๑) แนวการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น จัดกิจกรรม

เพือ่สร้างบรรยากาศความปรองดองส่งเสรมิความสามคัคสีมานฉันท์ในพืน้ทีผ่่านกลไกระดับจงัหวัด อ�าเภอ

 13
 นภดล สรุนคัรนิทร์,“การน�าหลักธรรมาภบิาลมาปรบัใช้ในองคก์ารบริหารส่วนต�าบลตามทศันะของประชาชน

จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, ๒๕๔๗), 
หน้า ก-ค.
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233การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองฯ

ท้องถิ่น ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหา 

ความต้องการของประชาชนที่ได้จาเวทีเสนาประชาคม สอดคล้องกับ อัครเดช พรหมกัลป์ ได้ศึกษา 

เรื่องการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวจิยัพบว่า ส�าหรบัความขดัแย้งระดับบคุคลในภาพรวม พบว่า ปัญหาความขดัแย้งในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเกิดข้ึนในระดับมาก (X=๓.๗๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีเพียงสาเหตุความ 

ขัดแย้งที่เกิดจากความเชื่อ ค่านิยม เท่านั้นที่อยู่ในระดับปานกลาง (X=๓.๔๔) ส่วนด้านอื่น ๆ นั้นอยู่ใน

ระดับมาก ส่วนความขัดแย้งระดับองค์กรในภาพรวม พบว่า ปัญหาความขัดแย้งระดับองค์กรในสังคม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=๓.๙๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

อยูใ่นระดบัมากทกุด้านสาหรบัหลกัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งตามหลกัพทุธธรรมนัน้ เป้าหมายทีส่�าคญั

คือจะต้องท�าให้เกิดสามัคคีธรรม โดยทุกคนทุกฝ่ายจะต้องประพฤติปฏิบัติดีต่อกันด้วยเมตตา พูดจาดี 

ต่อกันด้วยเมตตา (เมตตาวจีกรรม) คิดดีต่อกันด้วยเมตตา แบ่งปันลาภผล ที่ได้มาอย่างเท่าเทียม  

(สาธารณโภคี) ด�ารงตนและยึดมั่นศรัทธาในศีล และมีความเห็นพ้องต้องกันเป็นอาจิณ ส่วนวิธีการหรือ 

รปูแบบทีจ่ะได้มาซึง่ “สามคัคธีรรม” นัน้ทกุคนทุกฝ่ายจะต้องพัฒนาและกอบกูค้วามเป็นพ่ีเป็นน้องทีแ่สดง

ความรัก ความผูกพัน ความห่วงหาอาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความร่วมแรงร่วมใจ และความเสมอภาค

เท่าเทียม ให้เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่น ขณะเดียวกันการรังเกียจเดียดฉันท์การแบ่งแยกแตกต่าง และ

การเอารัดเอาเปรียบจะต้องช่วยกันสกัดและสลายไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอันขาด หากดาเนินการตามแนวทางนี้

ความสงบสุขและความมีสันติสุขก็จะคืนกลับมาสู่องค์กรท้องถิ่น
14

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ด้านหลักสาราณียธรรม ๖ กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่นควรมีนโยบายในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านทิฎฐิ-

สามัญญตาในทุกองค์กร

 ด้านการส่งเสรมิความสมานฉันท์ในการบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่นควรมีนโยบายในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับอย่างต่อเนื่อง

 14
 อคัรเดช พรหมกลัป์, “การพฒันารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งตามหลกัพุทธธรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕), หน้า ก-ข.
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 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปฏิบัติ

 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในด้านทิฏฐิสามัญญตาในทุกองค์กรเพื่อสร้างความรักความสามัคคี

 ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรมกีารส่งเสรมิความสมานฉนัท์ในการบรหิารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ในด้านการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมและยอมรับอย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

มีความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรศึกษาการส่งเสริมให้บุคลากรน�าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

  ควรศกึษาการประยกุต์ใช้หลกัธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุร ีกรณีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ

บรรณานุกรม
โกวิทย์ พวงงาม, ศ.ดร,. “การปกครองท้องถิ่นไทย”. (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๐).

นภดล สุรนัครินทร์. “การน�าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต�าบลตามทัศนะของ

ประชาชนจงัหวัดเชียงใหม่”. วทิยานพินธ์รฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติ. บณัฑติวทิยาลยั: 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, ๒๕๔๗.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). ตอบค�าถามของคณะบุคคลในเครือข่ายพระพุทธศาสนา  

ที่วัดญาณเวศกวัน. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙.

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. “การบริหารท้องถิน่”. สาขาวชิาวทิยาการจดัการ. นนทบรุ ี: มหาวทิยาลยั 

สุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๗.

ศิริรัตน์ คลังเย็น. “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๗.

สบุณัฑติ จนัทร์สว่าง. “การประยกุต์ใช้หลกัพทุธธรรมเพือ่การส่งเสรมิความสมานฉนัท์ในการบรหิารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดนครสวรรค์”. ดุษฎีนิพนธ์. ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๒๕๖๐.

16. ������������������ (������������ 221-235).indd   234 11/29/2022   12:20:15 PM



235การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองฯ

สุบัณฑิต จันทร์สว่าง, ธิติวุฒิ หมั่นมี, สุรินทร์ นิยมาง. “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริม 

ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”, วารสาร 

มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. Vol.8 No.2 (April - June ๒๕๖๒).

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสพุรรณบรุ.ี “ข้อมูลพ้ืนฐาน”. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา : https://www.suphan. 

go.th/content-10-182.html. ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔.

อนุจิตร ชิณสาร. “การบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ป็นเลศิด้านความโปร่งใส และส่งเสรมิ

การมส่ีวนร่วมของประชาชน กรณศีกึษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดันครราชสมีา”.

วารสารชมุชนวจัิย. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ปีที ่๑๕ ฉบับที ่๑ (มกราคม – มนีาคม 

๒๕๖๔).

เอกชัย บุญยาธิษฐาน. “การบริหารความขัดแย้งในองค์กร”. กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน. ๒๕๕๕. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่”. วทิยานพินธ์พทุธศาสตรดุษฎบีณัฑิต. บณัฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.

Ratthaphon Yenjaima. “Conflictin Society : Theory and Solution”. Journal of MCU Social 

Science. Review Vol.7 No. 2 (2018) : 224-238.

 

16. ������������������ (������������ 221-235).indd   235 11/29/2022   12:20:15 PM


