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การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  
ในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 

Public Opinion in Phitsanulok. Virtues Used in the Main Navigation  
in the New Public Administration. 

 
นนทพรรณ์ ธนบุณยเกียรติ์1 

 
1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการน าหลักทศพิธราชธรรม ไปใช้ใน
การบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  2) เปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงานของ
เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษา
ปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยน ามาแจกแจงความถี่ 
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน โดยการหาค่าสถิติทดสอบ (t – 
test) ค่าสถิติทดสอบ (F – test) ผลการวิจัยพบว่า  

1.ศึกษาระดับการน าหลักทศพิธราชธรรม ไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านทาน อยู่ในระดับมาก และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านศีล ด้านอักโกธะ ด้านมัททวะ 
ด้านอวิโรธนะ ด้านขันติ ด้านปริจจาคะ ด้านอาชชวะ ด้านอวิหิงสา และด้านตปะ 

2.เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  
ในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ อาชีพ และประสบการณ์ในการท างาน มีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 

3. ศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกคือ ควรให้มีการพัฒนาในแต่ละด้านดังนี้ ด้านทาน ควรมีการส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการกองทุนสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ด้านศีล ควรมีการ
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ด้านปริจจาคะ ควรให้ผู้ให้บริการมี
การเกื้อกูลค้ าจุนผู้ที่ขัดสนขาดแคลน ด้านอาชชวะ ควรให้ผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น ด้านมัททวะ ควรให้ผู้ให้บริการพลอยยินดีเสมอเมื่อผู้อ่ืนได้ดี ด้านตปะ ควรให้ผู้ให้บริการมีความ
ปรารถนาให้ประชาชนพ้นทุกข์จากปัญหาต่างๆ ด้านอักโกธะ ควรให้ผู้ให้บริการเมื่อมีปัญหาสามารถ
ชี้แจงเหตุผลท าความเข้าใจให้กับทุกฝ่าย และหาทางแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ด้านอวิหิงสา ควรให้ผู้ให้
บริการให้บริการด้วยความเป็นกลาง และชอบธรรมกับผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค 
ด้านขันติ ควรให้ผู้ให้บริการไม่ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ด้านอวิโรธนะ ควรให้ผู้ให้บริการ 
ไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลกให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
พร้อมกับมุ่งหวังเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน 
ค าส าคัญ: ทศพิธราชธรรม  การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
 
Abstract 
 The research has objective 1)  To study the level fo usage in the Virtus of King 
for Phitsanulok City Municipal Man municipal agemant. 2)  To compare the people’s 
Opinion of usage in  the Virtus of King adopt to New Public Management class fied by 
personal factors. 3) To study the problems and suggestion of Phitsanulok City Municipal 
Management. This Research is the Quantitative Research , the samples used in this 
research it’s from “Taro Yamanee” of 400 peoples tool that is used for the data 
collection include the query data analysis by using the statistics, describe the 
frequency distribution for the percent value and the average value and standard 
deviation by looking for the statistics test (t-test). The statistics test (F - test). Research 
has found that 1. The study level of main as follows to use in the management of the 
Municipal Phitsanulok amphoe mueang phitsanulok Phitsanulok province is found in 
the medium level when considering as the average maximum Dhana ( charity)  in the 
level and the second order is SILA ( high moral character)  Agghodha ( self-control) 
Matthava ( kindness)  Avirodhana (conformity to the law) Khanti (patience) Parichakha 
( self-sacrifice)  Archava (honesty) Avihingsa (Non-violence) Tapa ( self-control) . 2. 
Compare the factors that affect the opinions of the people in the Municipality 
Phitsanulok on the main as follows to use in the management of the state sector, new 
identified by the individual factors found that the gender of the study level income 
career and experience of working in the opinion of the people in the Municipality 
Phitsanulok on the main as follows to use in the management of the state sector, new. 
3. The study problems and feedback in the management of the Municipal Phitsanulok 
an accountant Phitsanulok Phitsanulok province is should be provided for the 
development in each of the following Dhana (charity) there should be a support and 
reinforce the welfare fund for social of the elderly and the underprivileged .SILA (high 
moral character) there should be to promote and support the Training Program Ethics. 
Parichakha ( self-sacrifice)  should the service provider to have a helping hand sustains 
the needy shortage. Archava (honesty) should the service provider to have the loyalty 
to self and others. Matthava (kindness) should be the service provider of stones always 
happy when other people. Tapa (self-control) should the service provider to have the 
desire to the people out of the suffering from various issues.  Agghodha ( self-control) 
should the service provider when there is a problem to clarify the reasons understand 
to all parties and find a solution. Avihingsa (Non-violence) should a service provider 
with the medium and the righteous with the service.  
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บทน า 
 การด าเนินวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
ตลอดจนส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดหลักการทางด้านสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของระบบ
การเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ รวมทั้งสังคม สิ่งต่างๆ ที่กล่าวถึงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
จะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ ท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากล าบากทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ท าให้คนในสังคมเกิดการแก่งแย่งแข่งขันกันมากข้ึน เพ่ือให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน จึงท าให้
เกิดบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งประกอบไปด้วย วิถีประชา จารีตประเพณี และกฎหมาย อันเป็นผล
เนื่องมาจากหลากหลายสาเหตุที่ท าให้คนในสังคมมีความเห็นแก่ตัวจนท าให้ลืมการด าเนินชีวิตด้วย
หลักคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้นและเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
การใช้อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือพวกพ้องในทางปกครองของผู้บริหารบ้านเมือง 
นับวันจะมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน (วงศกร เจียมเผ่า, 2557) 
 ส าหรับในประเทศไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือได้ว่า เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญมาก
ยิ่งขึ้นส าหรับการพัฒนาในปัจจุบัน และที่ส าคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือได้ว่า เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความส าคัญในการจัดท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้บริการแก่
ประชาชน ที่มุ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่เกิด
จนถึงตาย แต่ในปัจจุบันสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ การจัดท า
บริการสาธารณะของผู้น าท้องถิ่นที่ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อีกท้ังมีการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการพัฒนามากขึ้น เน้นการพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่ เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ผู้บริหารหรือผู้น าท้องถิ่นได้รับ
ผลประโยชน์ต่อพ้ืนที่หรือกลุ่มบุคคลเป็นหลักในการพัฒนา จึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่เสมอภาค และ
เกิดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการสาธารณะในการพัฒนาให้แก่ประชาชนได้อย่างไม่ทั่วถึงเพ่ิมมากขึ้น
ในท้องถิ่นปัจจุบัน (วงศกร เจียมเผ่า, 2557) 
 ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงมิอาจปฏิเสธได้ว่า คุณภาพของการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการจัดท ากิจกรรมสาธารณะในการให้บริการแก่
ประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันทุกคนได้นั้น ผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้อจึงมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเป็นบุคคลหนึ่งที่
จ าเป็นต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ เป็นผู้มีคุณธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และควรมีหลักธรรมในการบริหารงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี้
ทศพิธราชธรรมจึงเป็นแนวทางส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดการให้บริการสาธารณะที่ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่อันจะน าพาให้เกิดสิ่งที่ดีในองค์กร การให้บริการ
สาธารณะจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดของการให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องอาศัย
แนวทางของหน่วยงานภาครัฐโดยน าแนวทางหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
เพ่ือท าให้เกิดความเสมอภาค และเป็นธรรมกันมากขึ้นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง อีกทั้งเป็นการก าจัดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเชิงนโยบายได้เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขท่ีแท้จริงต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และประเทศชาติต่อไป  ดั ง นั้ น  ใ น
ฐานะเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาประชาชนในเขตเทศบาลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของ
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ประชาชนโดยตรง และถือเป็นตัวแทนของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น า
จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยน าหลักทศพิธราชธรรมมาเสริมสร้างให้บทบาท
ของผู้น านั้นให้มีศักยภาพสูงขึ้น ที่ส าคัญคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้น าของแต่ละชุมชนที่ตน
รับผิดชอบเพราะ สิ่งที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างแท้จริงนั้น ผู้น าถือเป็นปัจจัยส าคัญในการน า
ทิศทางของท้องถิ่นให้ก้าวหน้าไปสู่การสร้างผู้น าตามแนวทางหลักทศพิธราชธรรมทางการบริหาร และ
การปกครอง เพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 จากบริบทข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของผู้น าท้องถิ่นภายใต้การปกครองของเทศบาล
นครพิษณุโลกในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ในการจัดท ากิจกรรมในการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลนครพิษณุโลก จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาในการน าหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการให้บริการแก่ประชาชน และท าให้
ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการน าหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสมสืบ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับการน าหลักทศพิธราชธรรม ไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาลนคร
พิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการ
บริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 

ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน 
รายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาลนคร
พิษณุโลก แตกต่างกัน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ ประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลบาลนครพิษณุโลก ทั้งหมด 64 ชุมชน จ านวน 57,464 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการก าหนดขนาด ด้วยตารางส าเร็จรูปของ “Taro Yamane” ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และท่ีระดับความคลาดเคลื่อน  +-5% จ านวน 397 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์
ด้วยวิธีการสุ่ม จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ 
อาชีพ และประสบการณ์ในการท างาน เป็นแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบ (Checklists) 
 ตอนที่  2 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  ในการน าหลัก
ทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
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 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นต่อการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
 โดยก่อนที่ผู้วิจัย จะน าแบบสอบถามพ้ืนที่เก็บข้อมูลก็ได้ให้ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของเครื่องมือ เพ่ือน าไปทดลองใช้หาความเชื่อมั่น แล้วน ามาสู่การเก็บข้อมูลจริง โดย
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองทั้งหมด จ านวน 400 ชุด หลังจากได้ข้อมูล
มาแล้ว น ามาตรวจสอบความถูกต้องและน ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งการวิเคราะห์ได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์ใน
ตอนที่ 3 ของค าถามปลายเปิด ประกอบแนวคิด ทฤษฎี 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการหาค่าเฉลี่ย และใช้
สถิติเชิงอนุมานในการค่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การทดสอบ  ค่าที ( t-test) และทดสอบ 
ค่าเอฟ (F-test)  
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยผู้สูงอายุเพศหญิง 
มีจ านวน 236 คน เพศชายมีจ านวน 164 คน มีอายุระหว่าง 20-40 ปี จ านวน 300 คน รองลงมาอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 51 คน อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 35 คน อายุระหว่าง 51-59 ปี จ านวน 
10 คน  อายุ 60 ปี จ านวน 4 คน  มีสถานภาพโสดจ านวน 272 คน รองลงมามีสถานภาพสมรส
จ านวน 114 คน สถานภาพหม้าย/หย่าร้างจ านวน 14 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 234 
คน รองลงมาคือระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จ านวน  59 คน ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จ านวน 58 คน ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 24 คน ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 22 คน และระดับการศึกษาประถมศึกษาจ านวน 3 คน  มีอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 112 คน รองลงมานักเรียน/นักศึกษา จ านวน 111 คน ข้าราชการ จ านวน 76 
คน พนักงานประจ า จ านวน 69 คน ลูกจ้างทั่วไป จ านวน 21 คน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
11 คน มีประสบการณ์ในการท างาน 4 ปีขึ้นไป จ านวน 156 คน รองลงมามีประสบการณ์ในการ
ท างานน้อยกว่า 2 ปี จ านวน 125 คน ประสบการณ์ในการท างาน 2-4 ปี จ านวน 119 คน มีระดับ
รายได้ต่อเดือน 10,000 บาทข้ึนไป จ านวน 227 คน รองลงมามีระดับรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 
บาท จ านวน 98 คน และระดับรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 75 คน 
 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในการน าหลัก
ทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ทั้งหมด 10 ด้าน ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
หลักทศพิธราชธรรม �̅� S.D แปรผล 

1. ด้านทาน  3.53 .71 มาก 

2. ด้านศีล   3.47 .76 ปานกลาง 

3. ด้านปริจจาคะ 3.41 .81 ปานกลาง 

4. ด้านอาชชวะ 3.41 .80 ปานกลาง 

5. ด้านมัททวะ 
6. ด้านตปะ 
7. ด้านอักโกธะ 
8. ด้านอวิหิงสา 
9. ด้านขันติ 
10.ด้านอวิโรธนะ 

3.42 
3.39 
3.47 
3.41 
3.42 
3.42 

.81 

.77 

.74 

.77 

.77 

.79 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.44 .68 ปานกลาง 

 
พบว่า ประชาชนได้ให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในการ

น าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 
3.44, S.D. = .68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
(�̅�= 3.53, S.D. = .71) และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านศีล มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.47, S.D.= .76) ด้าน
อักโกธะ มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.47, S.D. = .74) ด้านมัททวะ มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.42, S.D. = .81) ด้านอวิ
โรธนะ มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.42, S.D. = .79) ด้านขันติ มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.42, S.D. = .77) ด้านปริจจาคะ 
มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.41, S.D. = .81) ด้านอาชชวะ มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.41, S.D. = .80) ด้านอวิหิงสา มี
ค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.41, S.D. = .77) และด้านตปะ มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.39, S.D. = .77)  

 
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก ในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่  ทั้งหมด 10 ด้าน 
ผลการวิจัย พบว่า 

1. เพศที่แตกต่างกัน มีความความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในการน าหลัก
ทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทั้งหมด 10 ด้าน พบว่า เพศที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ 
เพศหญิง รองลงมา คือ เพศชาย  ด้านที่มีความแตกต่างกันคือ ด้านมัททวะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

2. อายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในการน า
หลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทั้งหมด 10 ด้าน พบว่า อายุที่มีความคิดเห็น
มากที่สุดคือ อายุ 20 – 40 ปี รองลงมา คือ ต่ ากว่า 20 ปี ด้านที่มีความแตกต่างกันคือ ด้านศีล 
ด้านมัททวะ ด้านตปะ ด้านอักโกธะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
ในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทั้งหมด 10 ด้าน พบว่า สถานภาพ
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สมรสที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ สถานภาพโสด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส ด้านที่มีความ
แตกต่างกันคือ ด้านมัททวะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
ในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทั้งหมด 10 ด้าน ระดับการศึกษาที่
มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ปริญญาตรี รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. ด้านที่มีความแตกต่างกันคือ 
ด้านทาน ด้านปริจจาคะ ด้านอาชชวะ    ด้านมัททวะ ด้านตปะ ด้านอักโกธะ ด้านอวิหิงสา ด้านขันติ 
ด้านอวิโรธนะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. อาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในการน าหลัก
ทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทั้งหมด 10 ด้าน พบว่า อาชีพที่มีความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ด้านที่มีความแตกต่างกันคือ 
ด้านทาน ด้านศีล ด้านปริจจาคะ ด้านอาชชวะ ด้านมัททวะ ด้านตปะ ด้านอักโกธะ ด้านอวิหิงสา ด้าน
ขันติ ด้านอวิโรธนะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก ในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทั้งหมด 10 ด้าน พบว่า 
ประสบการณ์ในการท างานมีความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีประสบการณ์ในการท างาน 4 ปีขึ้นไป 
รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 2 ปี ด้านที่มีความแตกต่างกัน คือ ด้านทาน ด้านศีล 
ด้านปริจจาคะ ด้านอาชชวะ ด้านมัททวะ ด้านตปะ ด้านอักโกธะ ด้านอวิหิงสา ด้านขันติ ด้านอวิโรธ
นะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

7. รายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในการน า
หลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทั้งหมด 10 ด้าน พบว่า พบว่า รายได้มีความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ ระดับรายได้ต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป รองลงมาคือ ระดับรายได้ต่ อเดือน 
5,000 - 10,000 บาท พบว่า รายได้มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีประสบการณ์ในการท างาน 4 ปีขึ้น
ไป รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 2 ปี ด้านที่มีความแตกต่างกัน คือ ด้านทาน 
ด้านศีล ด้านปริจจาคะ ด้านอาชชวะ ด้านมัททวะ ด้านตปะ ด้านอักโกธะ ด้านอวิหิงสา ด้ านขันติ 
ด้านอวิโรธนะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล  
 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ 
ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทั้งหมด 10 ด้าน พบว่า มีระดับการน าหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการ
บริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านทาน อยู่ในระดับมาก และรองลงมาตามล าดับคือ ด้านศีล ด้านอักโกธะ ด้านมัททวะ  
ด้านอวิโรธนะ ด้านขันติ ด้านปริจจาคะ ด้านอาชชวะ ด้านอวิหิงสา และด้านตปะ เนื่องจากการด าเนิน
วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ตลอดจนส่งผลให้มีการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดหลักการทางด้านสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของระบบการเมืองการปกครอง 
กฎหมาย เศรษฐกิจ รวมทั้งสังคม ท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากล าบากทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ จึงท าให้เกิดบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งประกอบไปด้วย วิถีประชา จารีตประเพณี และ
กฎหมาย อันเป็นผลเนื่องมาจากหลากหลายสาเหตุที่ท าให้คนในสังคมมีความเห็นแก่ตัวจนท าให้ลืม
การด าเนินชีวิตด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้นและเป็น
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ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการใช้อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือพวกพ้องในทางปกครองของ
ผู้บริหารบ้านเมือง นับวันจะมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน (วงศกร เจียมเผ่า, 
2557) 

ซึ่งผลของการวิจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภาณุพล ภูษา (2554)  
ได้ท าการวิจัยเรื่อง ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย พบว่า ในแต่ละ
ด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับได้ดังนี้คือ ด้านอวิหิงสา ด้านอวิโรธนะ 
ด้านมัททวะ ด้านอักโกธะ ด้านขันติ ด้านอาชชวะ ด้านตปะ ด้านปริจาคะ ด้านทาน ด้านศีล ตามล าดับ
ตามความคิดเห็นของประชาชน จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสังเกต และรับรู้ได้อย่าง
ชัดเจนว่า ในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ได้แสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาประเทศท่ีจ าเป็นต้องอาศัยหลักธรรมของการพัฒนาคือ ทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ในการพัฒนา
ประเทศ  ในยุคปัจจุบันอันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนส่งผลให้มีการเปลี่ยนแนวคิด
หลักการทางด้านสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของระบบการเมือง การปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ 
รวมทั้งสังคม เพ่ือส่งเสริมการกลับมาของศีลธรรม แม้ว่าทศพิธราชธรรมจะมีชื่อเรียกว่า “ธรรมส าหรับ
พระราชา” แต่เมื่อน ามาเป็นหลักปฏิบัติทศพิธราชธรรมนั้นจะสามารถปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง และ
สามารถสร้างสรรค์บ้านเมืองหรือโลกทั้งโลกให้มีความผาสุก โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา และใช้ชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการด ารงชีวิต
ท่ามกลางกระแสโลกภาวัฒน์ โดยอาศัยหลักธรรมหมวดที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นธรรมะ
ที่กระจายขยายออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนว่า ทศพิธราชธรรมเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ และโลก  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวการปกครองของ เพลโต้ และอริสโตเติ้ล ที่มุ่งเน้นในการ
พิจารณาความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างมนุษย์กับรัฐในแง่คิดปรัชญาการเมือง ( political 
philosophy) ด้วยการมองปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น อีกทั้งการแสวงหาความยุติธรรมในรูปแบบของการ
ปกครอง  โดยมีภารกิจหลักพ้ืนฐานหรือที่เรียกว่า เจตจ านง อันเป็นเป้าหมายทางการเมือง และ
รัฐบาลคือ การสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในรัฐ ซึ่งการปกครองที่ดีจึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้แทนหรือ
ผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประการส าคัญเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแทรกแซงระบบการ
บริหาร และการด าเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเป็นเครื่อง
ประกันว่า บุคคลต่างๆไม่ว่า ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รวมถึงลูกจ้างหน่วยงานราชการหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับการพิทักษ์ และความคุ้มครองภายใต้ “ระบบคุณธรรมจริยธรรม” 
โดยมุ่งเน้นที่จะท าให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใส เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยใช้
ระบบคุณธรรม (Merit system) ให้เกิดการบริหารงานบุคคลในองค์กรที่อยู่บนบรรทัดฐานของการ
ปกครองที่ ดี  (Good Governance) ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม และมุ่ ง เน้นคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ (วุฒิสาร ตันไชย, 2552)  

ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร ดังนั้นการปกครองจึงถือเป็นหลักส าคัญที่จะ
น าพาให้รัฐ และสังคมก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดี และการบริหารก็จะเป็นเสมือนหนึ่งหัวใจหลักของการ
น าพาให้รัฐก้าวไปสู่อุดมการณ์ของการปกครองที่ดี การบริหารจึงเป็นแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่จะน าพารัฐ
ก้าวไปสู่อุดมคติที่ส าคัญจะเห็นได้ว่า วูดโรว์ วิลสัน ได้เห็นความส าคัญของการบริหารคือ การบริหาร
จะต้องแยกออกจากการเมือง เนื่องจากการบริหารมีการพัฒนาการผ่านมาในแต่ละยุคสมัยตามการ
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เปลี่ยนแปลงของแต่ละกระบวนทัศน์ (Paradigm) ซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการทั้งสิ้น หลักการบริหารที่ดีในแต่ละยุคสมัย ล้วนมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญคือ จะต้องให้
ผู้บริหารเป็นผู้น าพาให้เกิดมิติของสังคมที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญจะต้องกอปรไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
ฉะนั้น การบริหารจึงได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายเพ่ือวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
ท างาน และความส าเร็จของกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่กระท าขึ้นนั่นเอง การน าหลักทศพิธราชธรรม    
มาใช้ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่จึงเป็นแนวทางในการบริหารงาน และถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติสังคมได้ โดยที่ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะของผู้น าที่
ประกอบด้วยปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม จึงจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมเพราะ เมื่อผู้น าหรือผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเป็นหลักของสังคม 
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับสังคม และระดับประเทศชาติ อันจะเป็นการ
แก้ปัญหา และพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ต่อในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ จึงกล่าวได้ว่า ระบบการปกครอง
ทุกระบบย่อมต้องมีการบริหารเป็นหลักที่ส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆด้าน หลัก
ทศพิธราชธรรมจึงเป็นความใฝ่ฝันของทุกสังคมในการที่จะได้ผู้น าหรือผู้บริหารที่ดีมาบริหารปกครอง
บ้านเมือง แม้แต่พระพุทธศาสนาก็มีความคิดเห็นว่า ผู้น านั้นถือเป็นบุคคลส าคัญของการบริหาร
บ้านเมืองอันจะน าพาซึ่งความสงบสุข และความเจริญที่ยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป (ไกรฤกษ์ ศิลาคม , 
2555) 

จากปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในการน าหลัก
ทศพิธราชธรรมมาใช้  ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทั้งหมด 10 ด้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่
กล่าวมาในข้างต้องแสดงให้เห็นได้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน 
และรายได้ มีผลต่อในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่  ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก ที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการคนในชุมชนได้ในทุกระดับ รวมทั้งคนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชน 

ซึ่งผลของการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพล ภูษา (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
มีความคิดเห็นว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมบัติ สินลือนาม (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้บริหารท้องถิ่นตาม
หลักทศพิธราชธรรมและหลักการบริหารยุคโลกาภิวัฒน์ ในทัศนะของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
กรณีศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 
อายุ การศึกษา อาชีพ และต าแหน่งทางสังคมในปัจจุบัน และในอดีตที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ความ
คิดเห็นต่อคุณสมบัติของผู้บริหารเทศบาลทั้งสองหลักการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวราวุฒิ มหาวโร (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลัก
ทศพิธราชธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนในเขตต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ร ะหว่ า ง  31 - 45  ปี  และ  46 - 60  ปี  ทั้ ง สองช่ ว งอายุ  มี ก า รศึ กษาต่ า กว่ า มั ธ ยมปลาย  
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มีสถานะแต่งงาน มีอาชีพ เกษตรกร ตามความคิดเห็นของประชาชนเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ คือ ด้านอวิหิงสา ด้านอวิโรธนะ ด้านมัททวะ  
ด้านอักโกธะ ด้านขันติ ตามความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนที่มี สถานะ ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติงานตามหลักทศพิธราชธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุภูมิ 
โซวเกษม (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการใช้หลักทศพิธราชธรรม จากผลการศึกษา 
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อทางการใช้หลักทศพิธราชธรรมเพ่ือการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตพ้ืนที่อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางสังคมพบว่า ประชาชนที่มีอายุ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และการมีส่วนร่วมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักทศพิธราชธรรมในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
ในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการน าผลการวิจัยไปใช้ และการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในการน า

หลักทศพิธราชธรรมมาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่  ที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับการน าหลัก
ทศพิธราชธรรม ไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก การพัฒนาในด้านทานมากที่สุด และรองลงมาตามล าดับ คือ ด้านศีล ด้านอักโกธะ 
ด้านมัททวะ ด้านอวิโรธนะ ด้านขันติ ด้านปริจจาคะ ด้านอาชชวะ ด้านอวิหิงสา และด้านตปะ ส าหรับ
ในการพัฒนาตามแนวทางทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ประการคือ ด้านทาน ด้านศีล ด้านปริจจาคะ ด้าน
อาชชวะ ด้านมัททวะ ด้านตปะ ด้านอักโกธะ ด้านอวิหิงสา ด้านขันติ และด้านอวิโรธนะ เทศบาลนคร
พิษณุโลกควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการน าหลักทศพิธราชธรรม
มาใช้ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ และสามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้อย่าง
แท้จริง พร้อมกับการก้าวไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน มีดังนี้  

ประชาชนต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริม และสนับสนุนการ
จัดการกองทุนสวัสดิการ และสังคมให้แก่คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาความเลื่อม
ล้ าในสังคม และภายในจิตใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งควรมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเด็ก และเยาวชน โดยใช้ศีล 5 เป็นตัวขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการน าหลักทศพิธราชธรรมมา
ประยุกต์ใช้ หลักทศพิธราชธรรมจึงถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านจิตใจ เป็นหลักปฏิบัติส าหรับกล่อม
เกลาจิตใจเพื่อให้สามารถปรับใจให้สอดรับกับวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบ และสามารถตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้อง ไม่มีอคติ และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมเป็นส าคัญ  จึงท าให้เป็น
การลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาทางด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ลดน้อยลง จะท าให้
สังคมในปัจจุบันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะ หลักพุทธธรรมนั้น ทันยุค ทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ 
พร้อมทั้งรณรงค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของการบริหารงานของ
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องค์กรปกครองส่วน เพ่ือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนได้มีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี พร้อมต่อการก้าวไปสู่การพัฒนาเป็นชุมชนเมืองที่หน้าอยู่อย่างยั่งยืนได้ในอนาคต การให้
บริหาร และบริการของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การบริหารงานของเทศบาลนคร
พิษณุโลก จึงควรให้ความสนใจ และเอาใจใส่ประชาชนผู้มาติดต่อ ถึงบางครั้งประชาชนผู้มาติดต่ออาจ
มีความสามารถในการสื่อสารที่ค่อนข้างน้อย เจ้าหน้าที่พึงควรรับฟัง และมีความอดทนอดกลั้นต่อการ
ให้บริการประชาชน และควรให้ค าแนะน าที่ดี มิใช่เพียงต้องการบอกปัดไปให้เพียงพ้นหน้าที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบ โดยใช้เหตุผลในการอธิบายให้แก่ประชาชนเข้าใจถึงสาเหตุ และวิธีการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจะท าให้เกิดผลที่ดีกับทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ดังนั้น
การให้บริการควรยึดถือปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ประการ อันจะก่อให้เกิดเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังถ้าเป็นไปได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กร และประชาชน โดยที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือประสิทธิผล และประสิทธิภาพของชุมชน ด้วยเหตุนี้เอง 
ประโยชน์ของประชาชนจึงเป็นหัวใจหลักส าคัญของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อันจะก่อให้เกิดความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง และระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเนื่อง ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นถือ
เป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด อีกทั้งเป็นเครื่องชี้วัดถึงการมีคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สายตาประชาชน ถ้าผู้บริหารมีคุณธรรม และจริยธรรมที่มากพอ ท้องถิ่นนั้นๆก็
จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ประชาชนจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  มีรอยยิ้ม มีความสุข  แต่ถ้ามอง
ในมุมกลับกันหากผู้บริหารขาดคุณธรรม และจริยธรรม  ยักยอกเงินงบประมาณที่จะน ามาดูแล
ประชาชนในท้องถิ่นก็ยากต่อการพัฒนาเพราะ ขาดการส่งเสริม และสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยสาเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนโดยทั่วกัน ดังนั้น ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการพัฒนาการบริหารงานไปสู่ความเป็นเลิศ และมั่นคงถาวร โดยที่
ประชาชนจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยต้องอาศัยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมทางการบริหารมาใช้
ควบคู่กับหลักทศพิธราชธรรมในการบริหารงานเพ่ือประชาชนในท้องถิ่นเพราะ ประชาชนรอคอย
ความหวัง ความก้าวหน้าของการพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่
สามารถกระท าได้โดยการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว หากแต่ควรเป็นการ
เสริมสร้าง ส่งเสริมค่านิยม และกระตุ้น ให้เกิดจิตอาสา และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นโดยภาพรวม  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เทศบาลนครพิษณุโลกควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการวิจัยที่เกี่ยวกับความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในการน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบถึงระดับการน าหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงาน
ของเทศบาลนครพิษณุโลก ว่าควรมีการพัฒนาในด้านใด และในระดับใด เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพใน
การพัฒนาชุมชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถให้บริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ควรมีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกในการน าหลัก
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ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพ่ือท าให้ทราบถึง
รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการการศึกษา อาชีพ  
ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของประชาชนในบริบท
ทางความคิดที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่การร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันสร้างทางความคิดของ
ประชาชนในการพัฒนา และการแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมระหว่าง
คนในชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ  โดยร่วมกันก าหนดนโยบาย และหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน 
พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชมชุนให้ดียิ่งขึ้น โดยการก าหนดรูปแบบของการ
จัดบริการสาธารณะที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ เพ่ือก้าวไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ดีต่อไป 
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