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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากร
เทศบาลในเขตอำเภอเมือง จัง หวัดสงขลา ๒) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลัก อปริหานิยธรรม ของ
บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมื อง จังหวัดสงขลา ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน
สถานภาพ และศาสนาที่นับถือ ต่างกัน ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
หลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชากรประกอบด้วยส่วนบุคคลใน
เขตเทศบาลเมืองในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามี 422 คนขนาดตัวอย่างโดย Krejcie และการวัดตารางของ
มอร์แกนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 201 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามทั้งคำถามปิด
ท้าย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ร้อย
ละค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบทีการทดสอบค่า F และวิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า 1)
บุคลากรในเขตเทศบาลเมืองในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้ปฏิบัติตามหลักการ Aparihaniyadhamma โดย
ภาพรวมในเจ็ดด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลัก คุณธรรมของ
เจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในด้านเพศอายุระดับการศึกษาประสบการณ์ในการทำงาน
สถานะและการฟื้นฟูสมรรถภาพพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 . 05
คำสำคัญ : 1.การปฏิบัติงาน 2.หลักอปริหานิยธรรม 3.บุคลากรเทศบาล
ABSTRACT
The oh jectives of this the sis were as follows 1). To study on work performance according
to Aparthaniyadhamma principle of personel in municipality on the are a of Mueang district,
Sogkhla province. 2). To compare on work performance according to Aparihanyadhamma
principle of personal in municipality in the area of Mueang district, work experiences, statuses
and religions as differently 3). To study the suggestion on the way to promote on work
performance accoding to Aparihmiyadhamma principle of personal in municipalty in the area of
Mueang district, Songkhla province. The population were composed of personal in municipality
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in the area of Mueang district, Songhkla province there are 422 persons, sample size by Krejcie
and Morgan’s table measurement, the samples were about 201 persons, the instrument for
data collection was questionnaire both closed open end question, data analysis by package
computer program. The statistics were analyzed and follows, frequency, percentage, arithmetic
mean, standard deviation, t-test, F-test and LSD method. The findings were as follows. 1). The
personel in municipality in the area of Mueang district Songhkla province had performed on
Aparihaniyadhamma principle by overview in seven aspects, and the aspect of place regarding
was the lowest mean respectively when considered in terms of sexes, ages, degrees of education,
work experiences, statuses and religions found that by overview was at more level. 2). The
comparative results on work performance according to Aparihaniyadhamma principle of personel
in municipality in the area of Mueang district, Songkhla province in terms of sexes, ages, degrees
of education, work experiences, statuses and rehigions found that there were not different as
statistically significances at. 05
Keyword : 1. Operation 2. Principles of theory 3. Municipal personnel
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคมไทยในปัจจุบ ัน ทั้งในด้าน เศรษฐกิจสังคมการเมือง
วัฒนธรรมเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย การ
ปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นนับว่าเป็น รากฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง ประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมาก
ขึ้น มีความสนใจต่อ สภาพแวดล้อมของสังคมรอบด้าน มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
และดำเนินการพัฒนาภายในท้องถิ่นของตนเองให้เข้มแข็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่
สำคัญมากที่สุดในระดับราก หญ้า ที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ นับว่ามีบทบาทที่สำคัญ ต่อการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย ขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน
อย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ การกระจาย อำนาจการปกครอง
ไปยังส่วนท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน (พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร, ๒๕๕๒, หน้า ๓-๔)
วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จุดกำเนิดเริ่มต้น จากส่วนที่เรียกว่า
สภาจังหวัด ซึ่งได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกอบด้วยสมาชิกสภา
จังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขต จังหวัดมีอำนาจในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลแบ่งสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่เทศบาลในเขต จังหวัด รวมถึงตรวจสอบการทางานของเทศบาลในเขตจังหวัดตลอดจนเป็นที่ปรึกษา
ของผู้ว่าราชการจังหวัดในกิจการเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่ได้มีฐานะเป็นองค์กรบริหาร หรือนิติ
บุคคลแต่อย่างใด ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ขึ้นเพื่อแยกสภา
จังหวัดออกจากเทศบาลสมาชิกสภาจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของ ประชาชนในเขตจังหวัดทำหน้าที่เป็นสภาที่
ปรึกษาคณะกรมการจังหวัด ซึ่งต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้โอนอำนาจของคณะกรมการจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการ
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จังหวัด สภาจังหวัดจึงทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก็มิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ใน พ.ศ.
๒๔๙๘ เมื่อจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เดินทาง กลับจากการเยือนต่างประเทศในยุโรป
และสหรัฐอเมริกา มีความเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นใน ต่างประเทศดำเนินการได้ผลดี และควรต้องมีการขยาย
ขอบเขตของการปกครองท้องถิ่นใน ประเทศไทยออกไปให้ก ว้างขวางมากขึ้นเนื่องจากในเวลาดังกล่าว การ
ปกครองท้องถิ่นจากัดอยู่ เฉพาะเขตในเมือง และท้องถิ่นที่มีความเจริญเท่านั้น ควรขยายขอบเขตของการปกครอง
ท้องถิ่นออกไปให้กว้างขวาง ดังนั้นจึงได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งมี
สาระสำคัญคือได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
งบประมาณ บุคลากร และสามารถตรากฎหมายของท้องถิ่นขึ้นบังคับใช้ภายในท้องถิ่นของตนตามที่กฎหมายให้
อำนาจไว้ ตลอดจนรับผิดชอบดูแล พื้นที่นอกเขตเทศบาล และสุขาภิบาลภายในจังหวัดหนึ่งๆ โดยมีโครงสร้าง
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ สภาจังหวัด และฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (โกวิทย์ พวงงาม, ๒๕๕๒, หน้า
๙๐)
เทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นส่วนหนึ่งในระบบประชาธิปไตยที่มีการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน จึงจำเป็นที่ต้องศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรมของบุคลากร เพราะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรระดับเทศบาลตำบลนั้นพบว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรบางส่วนบางระดับนั้นยัง
บกพร่องในการปฏิบัติงานซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ยึดถือความถูกต้องขาดคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาขาดความรู้ความสามารถประสบการณ์และทักษะในก ารปฏิบัติงานความ
แตกแยกของสมาชิกในเทศบาลการให้บริการประชาชนการสงเคราะห์ชุมชนที่น้อยไปไม่ทำตามความต้องการของ
ประชาชนและขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีเกิดการล่าช้าในระบบการทำงานชุมชนจึงมีการพัฒนาที่ล่าช้าไม่ทันต่อยุค
สมัยจึงต้องนำหลักธรรมมาใช้ประกอบการบริหารจัดการเพื่อให้การบริหารระบบงานขับเคลื่อนในทิศทางที่สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริหารงานต่าง ๆ บรรลุถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้นั้นธรรมะเป็นข้อปฏิบัติในการทุก ๆ
อย่างโดยเหมาะสมเช่นในทางการปกครองทางการศึกษาทางสังคมเป็นต้นเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญเหมาะสม
แก่สภาพการณ์สภาวการณ์เป็นต้นหลักอปริหานิยธรรมเป็น ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความ
เจริญฝ่ายเดียวมีอยู่๗ประการได้แก่หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์พร้อมเพรียงกันประชุมไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อ
ระเบียบของโรงเรียนมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาให้ความเคารพต่อเพศสตรีมีความเคารพต่อสถานที่
ภายในโรงเรียนและให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะทำการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากร
เทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเพื่อต้องการส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักอปริหานิย
ธรรม และร่วมพัฒนาการปกครองการบริหารในส่วนของผู้ทำหน้าที่ปกครองหรือนักบริหารให้ดียิ่งขึ้นเพราะจะทำ
ให้ทราบและรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา
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๒ เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดสงขลาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน สถานภาพ และศาสนาที่นับถือ ต่างกัน
๓ เพื่อ ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริม การปฏิบัติงานตามหลัก อปริหานิยธรรม ของ
บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สมมติฐานของการวิจัย
๑ บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของเทศบาลในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
๒ บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของเทศบาลในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
๓ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของเทศบาลในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน
๔ บุคลากรที่ม ีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมี การปฏิบัติงานตามหลัก อปริหานิยธรรม ของ
เทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน
๕ บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของเทศบาลในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน
๖บุคลากรที่มีศาสนาที่นับถือต่างกันมี ก ารปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของเทศบาลในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
๑ทำให้ทราบการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา
๒ทำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ต่างกัน
๓ ทำให้ทราบข้อเสนอแนะและแนวทางส่งเสริม การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากร
เทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๔ ทำให้ ส ามารถนำผลที ่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ไ ปใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการ ส่ ง เสริ ม หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาคือหลักอปริหานิยธรรมและร่วมพัฒนาการปกครองการปฏิบัติงานในส่วนของผู้ทำหน้าที่ปกครอง
หรือนักบริหารให้ดียิ่งขึ้น
วิธีดำเนินการวิจัย
๓.๑.๑ ประชากรได้แก่บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจำนวน ๔๒๒ คนหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcic and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน๒๐๑คน และ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรมของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจำนวน๕ท่าน
วารสารปรัชญาปริทรรศน์
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรมของบุคลากรเทศบาลในเขต
อำเภอเมืองจัง หวัดสงขลา รวบรวมข้อ มูลเพื่อสร้างเป็นกรอบของแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรมของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา จำนวน ๓ คน
ตรวจสอบความครอบคลุมตามขอบข่ายของเนื้อหา โดยการหาดัชนี IOC ได้ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามทุก
ข้อเท่ากับ ๑ ทุกข้อ และนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ประชาชนเทศบาลที ่ม ี ร ู ป แบบการบริ ห ารเหมื อนกั น (Try out) จำนวน ๓๐ คน เพื ่ อ หาค่ า ความเชื่อมั่ น
(Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ ๐.๙๑ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test ค่า F - test และทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี LSD
ผลการวิจัยพบว่า
๑) บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม โดยรวม
ทั้ง ๗ ด้าน อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านให้
ความเคารพต่อเพศสตรี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน ส่วนด้านมีความ
เคารพต่อสถานที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ เมื่อจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทำงาน สถานภาพ และศาสนาที่นับถือ พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก
๒) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน สถานภาพ และศาสนาที่นับถือพบว่า ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเรียงลำดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์
มีความถี่มากที่สุด คือ เพิ่มการประสานงานที่ดีกับผู้บงั คับบัญชา มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง รองลงมา ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ คือ ควรมีการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการมีจิตสาธารณะ ลด ละ
ความเห็นแก่ตัว ฝึกอบรมทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร และด้านมี
ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา มีความถี่น้อยที่สุด คือ จัดกิจกรรมเพิ่มส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
พนักงานกับผู้บังคับบัญชาในองค์กร
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา โดยรวมทั้ง ๗ ด้าน อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ด้านให้ความเคารพต่อเพศสตรีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ ต่อท่ านผู้
มาเยือน ส่วนด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในองค์กร มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับผลการเปรียบเทียบการ
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ปฏิบ ัติงานตามหลัก อปริหานิยธรรมของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมืองจัง หวัดสงขลาที่มีเพศอายุระดับ
การศึกษาประสบการณ์ในการทำงานสถานภาพและศาสนาที่นับถือต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีการปฏิบัติงานตามหลักอปริ
หานิยธรรมโดยรวมทั้ง๗ด้านอยู่ในระดับมากอภิปรายผลได้ว่าบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามี
การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรมในด้านต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติหน้าส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากให้บริการของบุคลากรและยังสามารถช่วยเหลือ
ชุมชนและช่วยลดปัญหาของชุมชนได้มีบุคลากรเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีการประยุกต์ใช้
ธรรมในข้อที่ว่าให้ความเคารพต่อเพศสตรีได้ดีที่สุดคือให้ความเสมอภาคของหญิงและชายและวางแผนในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมคำนึงถึงสวัสดิภาพของลูกจ้างและพนักงานราชการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานและ
หน้าที่โดยหมั่นประชุมปรึกษาหารือในการทำงานสม่ำเสมอเพื่อหาข้อบกพร่องในการปฎิบัติหน้าที่บ ุคลากรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงปฎิบัติงานตาม
กฎระเบียบที่วางไว้โดยไม่ขัดต่อระเบียบถือได้ว่าเป็นกิจอันพึ่งกระทำของเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบ
บุคลากรนำหลักธรรมไปใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงเกียรติศักดิ์ ศรีและการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรให้เกียรติและเคารพองค์กร
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวม มีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลามีการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม
โดยรวมทั้ง ๗ ด้าน อยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังนี้ผู้บริหารเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ควร
รักษาและพัฒนาต่อไปอีกให้ถึงที่สุด โดยให้บุคลากรแสดงบทบาทของตนตามสถานะภาพที่เหมาะสมเพื่อช่วย
พัฒนาสังคมของตนให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตในสังคมโดยใช้หลักธรรมควบคู่กันไปมุ่งทำประโยชน์
และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม
ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบว่า บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากมีข้อเสนอแนะดังนี้
ผู้บ ริห ารเทศบาลในเขตอำเภอเมือ ง จัง หวัดสงขลา ควรรัก ษาและพัฒ นาต่อไปอีก ให้ถึง ที่ส ุดและเพิ่ม การ
ประสานงานที่ดีกับผู้บังคับบัญชา มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พบว่า บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดัง นี้ ผู้บ ริหารเทศบาลในเขตอำเภอเมือ ง จัง หวัดสงขลา ควรรัก ษาและพัฒนาต่อไปอีกให้ถึงที่สุด ควรมีการ
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ดำเนินการจัดทำเวทีป ระชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมโดยพร้อมเพียงกันและส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการและกีฬา และจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบ พบว่า บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
มีการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัย มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้บริหารเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ควรรักษาและพัฒนาต่อไปอีกให้ถึงที่สุด และ
ปรับปรุงระบบการประสานงานโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ เทศบาลและระเบียบกระทรวงมหาดไทยและปฏิบตั ิ
ตามจารีตประเพณีของชุมชน
ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาพบว่า บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา มีการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านมีความเคารพนั บถือต่อผู้บังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้บริหารเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ควรรักษาและพัฒนาต่อไปอีก
ให้ถึงที่สุด และจัดกิจกรรมเพิ่มส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาในองค์กร
ด้านให้ความเคารพต่อเพศสตรี พบว่า บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้ความเคารพต่อเพศสตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ ผู้บริหารเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ควรรักษาและพัฒนาต่อไปอีกให้ถึงที่สุด โดยส่งเสริมความ
เสมอภาคของหญิงและชายและวางแผนในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม คำนึงถึงสวัสดิภาพของลูกจ้างและพนักงาน
ราชการ
ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในองค์กร พบว่า บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา มีการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้บริหารเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ควรรักษาและพัฒนาต่อไปอีกให้
ถึงที่สุด และควรมีการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการมีจิตสาธารณะ ลด ละ ความเห็นแก่ตัว ฝึกอบรมทักษะความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรและสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับชุม ชนเป็นผู้นำใน
การอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมภายในท้องถิ่นให้มากขึ้น
ด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือนพบว่า บุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา มีการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้บริหารเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ควรรักษาและพัฒนาต่อไปอีก
ให้ถึงที่สุด และควรทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถให้ประชาชนตรวจสอบได้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวก
พ้อง
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของบุคลากรเทศบาลในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลายังมีประเด็นที่น่าศึกษาอีกหลายประเด็น และงานวิจัยนี้ไม่อาจนำมาศึกษาได้ท้งั หมด
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป เช่น
๑. ควรศึก ษาวิจ ัยเรื่อ ง ปัจ จัยที่ม ีผ ลต่อการนำหลัก พุท ธธรรมมาใช้ในการบริห ารงานของ
หน่วยงานอื่น ๆ
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๒. ควรศึก ษาวิจ ัยเรื่อ ง พระพุท ธศาสนาที่ควรนำมาประยุก ต์ใช้ก ับ การบริห ารราชการใน
หน่วยงานต่าง ๆ
๓. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การนำหลักอปริหานิยธรรม ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนทุกชุม ชนในจังหวัด
สงขลา
๔. ควรศึก ษาวิจ ัยเรื่อ ง ความสัม พันธ์ร ะหว่างหลัก อปริหานิยธรรม กับ การปฏิบ ัติงานตาม
กระบวนการการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
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