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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน

การบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อ

เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน

ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ 3) เพื่อ

ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร องค์การ

บริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่

บ้าน และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน จ�านวน 112 คน ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยการสุม่แบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 0.37-0.79 และค่าความเชือ่มัน่ท้ังฉบบั

เท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมาน

หรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way  

ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 

1)  การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน

ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับตามค่า

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี 

ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ และด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง

2)  ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และ

ระดบัการศกึษาต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความส�าคัญผู้บริหารควร

เป็นผูม้มีนษุยสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน เพ่ือให้ผูร่้วมงานท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังให้ความเมตตา กรณุา 

เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ร่วมงานอยู่เสมอ ผู้บริหารควรมีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน 

และผูใ้ต้บงัคบับญัชา ทีก่�าลงัตกทกุข์ได้ยาก และให้ความช่วยเหลอือย่างสม�า่เสมอ และให้การยกย่องชมเชย 

สร้างขวัญและก�าลังใจ การบริหารจัดการองค์กรควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านบุคลากรและระบบการ

ท�างาน เพือ่อ�านวยความสะดวกและบรกิารประชาชนอย่างรวดเร็วและสนองตอบความต้องการของประชาชน 

โดยบริหารอย่างโปร่งใส ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และควรมีการเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ได้สะดวก ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้การบริหารงานของ อบต. และเสนอความเห็นต่าง ๆ  

ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ABSTRACT

Objectives of this thesis were: 1) to study the application of Buddhism’s Four  

Sublime State of Mind (Brahmavihara), personnel administration of Tambon Sa-art Somboon 

Administrative Organization in Muang District of Roi Et Province, 2) to compare the  

application of them to its personnel administration, resting on variables of the target  

personnel’s genders, ages and educational levels and, 3) to regulate suggestions for the 

application of them to its personnel administration at the preceding administrative  

organization. The population employed for the research comprised administrative panel, 

personnel, Tambon Administrative Council members, chief village headmen, village 

headmen and assistant village headmen, numbering 112 individuals. The sampling group 

was set by purposive sampling, garnering the number of 88 respondents. The data  

collection instrument was five rating questionnaires of Likert-type scales, possessing the 

power of discrimination between 0.37 and 0.79, and the reliability for the whole questions 

at .87. The statistics utilized for data analyses encompassed percentage, mean, standard 

deviation, and referential statistics of t-test and F-test (One-way) ANOVA).

Outcomes of the research summarized the following major findings:

1)  The application of Buddhism’s Four Sublime States of Mind to the aforesaid 

administrative organization’s personnel administration was rated ‘high’ in the overall one 

of four aspects. All aspects ranked in descending order of means included: mudita,  

sympathetic joy; metta, loving kindness; karuna, compassion; and upekkha, equanimity. 

2)  The comparative results of the application of Buddhism’s four sublime states 

of mind to its personnel administration here indicated that variables of their genders, ages 
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and educational levels showed no significant differences in the application as such in the 

overall aspect.

3)  The suggestions for the application of Buddhism’s four sublime states of mind 

to its personnel administration at the above organization were recommended in  

descending orders. First, administrators should have close human relationship with  

colleagues so as to have their subordinates work effectively, including extending loving 

kindness, compassion, generosity and being ready to render services to the latter on the 

regular basis. Secondly, they should sympathize with colleagues and subordinates in  

trouble, always offering assistance, lauding them and boosting their morale and motivation. 

Thirdly, administrators’ managements of the organization should focus on personnel  

managements and work systems to facilitate workflows and render services to residents 

rapidly and meet their demands by giving services transparently, working honestly, and 

being accountable. Finally, they should straightforward disclose useful data with easily 

understandable language, enabling the residents to access the data conveniently.  

Furthermore, they should open up opportunities to the residents to acknowledge  

administration of their tambon administrative organization and propose different opinions, 

mutually carrying out tasks, scrutinizing and assessing personnel’s work performance.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับทันกับการเปลี่ยนแปลงไปตาม

กระแสโลกาภิวัฒน์ การบริหารงานจึงมุ่งเน้นไปที่ “คน” มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

บริหารงาน โครงสร้างขององค์กร หน่วยงานใหม่ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ที่

เป็นองค์ประกอบสนับสนุนในการบริหารงานให้ประสบผลส�าเร็จ และในปัจจุบันมีการค�านึงถึงสภาวะ 

สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพราะการบริหารจัดการต้องมีความเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงผู้บริหารควรต้อง

ค�านงึถงึผลได้ผลเสยีอนัจะเกดิขึน้กบัสิง่แวดล้อมประกอบกบัการบรหิารงานเป็นส�าคญั (นพดล สวุรรณสนุทร, 

2555, หน้า 1)

เมือ่พดูถงึการจดัการหรอืการบรหิารเชิงพุทธสิง่ทีล่มืไม่ได้คอื หวัใจพทุธวธิบีรหิารคือ ปรยิตั ิปฏบัิติ

และปฏเิวธ เมือ่ปรยิติัคอื ความรู ้ความเหน็ ความคดิทีถ่กูต้องตามหลกัธรรมชาตไิปสูก่ารวางแผนหรอืเตรยีม

การก่อนการปฏิบัติ ปฏิบัติคือ การน�าแผนจากขั้นตอนปริยัติมาท�าให้เป็นความจริงพร้อมท้ังใช้สติเป็นตัว

ควบคุมทิศทางที่จะเดินไปอยู่ตลอดเวลาหรือในช่วงท่ีต้องระมัดระวังมิให้หลงทางหรือเกิดการบกพร่องได้ 

ปฏเิวธเป็นขัน้รอดผูล เป็นการพสิจูน์ว่าสิง่ทีก่ระท�าและการกระท�าทางกายวาจาใจ สามารถบรรลเุป้าหมาย

ได้หรือไม่ ดีขึ้นหรือเลวลง ได้ประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ เบียดเบียนหรือเกื้อกูล พัฒนาขึ้นหรือเสื่อมลง ตลอดจน 

การทบทวนวิธีการที่ได้ท�าไปแล้ว หากได้ผลดีก็ให้จัดท�าเป็นมาตรฐานหรือมรรควิธีต่อไป ต่อจากนั้นก็ให้มี
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การหมุนรอบปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ ให้มีการพัฒนาปรับปรุงดีขึ้นเรื่อย ๆ ธรรมะเป็นเพียงเครื่องมืออุปกรณ์ที่

ช่วยให้งานบรรลผุลส�าเรจ็ ซึง่ต้องเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบัเหตกุารณ์และวตัถปุระสงค์ เช่น ถ้าต้องการให้งาน

ส�าเร็จบรรลุผลก็ให้ใช้พละ 5 และอิทธิบาท 4 และถ้าต้องการแก้ปัญหางานและชีวิต ก็ให้ใช้อริยสัจ 4

องค์การบริหารส่วนต�าบลมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและบริหารราชการองค์การบริหารส่วน

ต�าบลตามกฎหมาย ซึง่ผูบ้ริหารทีดี่ควรยดึหลกัธรรมาภบิาลหรอืการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีและประกอบ

กับควรมีหลักพรหมวิหารธรรมซึ่งเป็นธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ อันได้แก่ เมตตา คือ ความ

ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

และอเุบกขา คอื การวางเฉย องค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นหน่วยงานทีม่คีวามใกล้ชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ

ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้บริหาร มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหารเพราะเมื่อใด 

ผูบ้ริหารน�าหลักพรหมวหิารธรรมมาใช้ในการบรหิารงานเป็นการสร้างความพงึพอใจให้กบัประชาชนในพืน้ที่ 

และจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด แต่ในปัจจุบันผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลส่วนมากเมื่อมี

อ�านาจและบารมจีะใช้ความคดิของตนเองเป็นใหญ่ในการบรหิารงาน จนลมืน�าหลกัธรรมมาใช้ในการบรหิาร 

เช่น ขาดความเมตตา เป็นการขาดความรักและ ความหวังดีอย่างแท้จริงต่อประชาชน ขาดความกรุณา คือ

ขาดความสงสารและคิดหาทางช่วยเหลือประชาชน ให้พ้นทุกข์อย่างจริงจัง ขาดมุทิตา โดยกีดกันไม่เปิด

โอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถเต็มที่ และขาดอุเบกขา คือ ขาดการวางเฉยและเป็นกลาง

ต่อประชาชน

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ทั้งหมด 23.554 ไร่

หรอื 37.6 ตารางกิโลเมตรจ�านวนประชากรในเขต อบต. 8,582 คน และจ�านวนหลงัคาเรอืน 1,889 หลงัคา

เรอืน แยกเป็น ชาย 4,249 คน หญงิ 4,360 คน มคีวามหนาแน่นเฉลีย่ 225.79 คน/ตารางกโิลเมตร(องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์, 2556, อดัส�าเนา) ซึง่จากการส�ารวจสภาพปัญหาของพืน้ทีใ่นเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์พบว่าประชาชนมีความต้องการการแก้ปัญหาใน 7 ประการ คือ 1) ปัญหา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, 2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ, 3) ปัญหาด้านสังคม, 4) ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร, 

5) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 6) ปัญหาด้านการศึกษาและ 7) ปัญหาการบุกรุกที่

สาธารณะและจากแผนการปฏิรูประบบราชการของรัฐซึ่งมีเป้าหมายส�าคัญประการหนึ่ง คือเพื่อเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการบรกิารประชาชน ดังน้ัน องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ ซึง่เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงได้มีการพัฒนาศักยภาพการบริการประชาชนโดยท�าการก�าหนดแผนงานในด้านต่างๆให้มี

ความชัดเจนท้ังในเรื่องงบประมาณแผนอัตราก�าลังแผนพัฒนาบุคลากรและอื่นๆเพื่อให้มีการแก้ปัญหาของ

ประชาชนข้างต้นในการบริหารองค์กรภาครัฐแนวใหม่ต้องอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปประยุกต์ใช้ก็

จะเป็นการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ผูว้จิยัเหน็ว่า การปฏบิติังานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ควรน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มาประยุกต์

ใช้ในบรหิารงานและการปฏบิติังาน บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุต่อประชาชนอย่างไร ทางพระพทุธศาสนามองว่าการ

สร้างสันติสขุโดยใช้หลกัพทุธธรรมเป็นเครือ่งมอืในการแก้ปัญหาแก่สงัคมได้เป็นอย่างด ีในปัจจุบันยงัสามารถ

น�าหลักพทุธธรรมมาประยกุต์ใช้เพือ่พฒันามนษุย์และสงัคมให้เจรญิยิง่ขึน้หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาจงึ

มีบทบาทส�าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร 4
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ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท�าการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้

หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอ

เมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่กระตุน้ให้เป็นกระจกเงาในการสะท้อนพฤตกิรรมของเพ่ือนร่วมงาน ทีล่มืหรอืวาง

เฉยละเลย และเพื่อปลูกจิตส�านึกในการมีความเมตตา กรุณาต่อกันโดยมีจิตสาธารณะท�าเพื่อประโยชน์ต่อ

ส่วนร่วมเพื่อสืบสานสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การ

บริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ต่างกัน

3. เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของ

บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ

ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ

ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับ

การศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 112 คน

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ

บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกออกเป็น 4 ด้าน 

ดังนี้คือ

 1)  ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี

 2)  ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์

 3)  ด้านมุทิตา : ความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข

 4)  ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง



Vol.4 No.1 January - June 2015214

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การ

บริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบการประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของ

บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน

ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

4. ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการปรบัปรุงการประยกุต์ใช้หลกัธรรม

พรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ให้ดียิ่งขึ้น

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 112 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 88 คน ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro 

Yamane)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที ่2 แบบสอบถามการประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

F-test (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังนี้
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 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดบัมาก โดย

เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ด้านเมตตา : 

ความรักความปรารถนาดี ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ และ ด้านอุเบกขา : ความวางใจ

เป็นกลาง

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีความภาคภูมิใจที่เป็น

ส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีมนุษย์สัมพันธ์ 

มีความอ่อนโยน และมีจิตใจมุ่งมั่นพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา 

 2)  ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหม

วหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดร้อยเอด็ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วน

ต�าบลสะอาดสมบรูณ์มกีารจดัระเบยีบ และแนวทางการบรหิารงานจนได้รบัการยอมรบัจากประชาชน ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม 

 3) ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ความส�าคัญ

กับความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีความยินดีที่จะ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอและตรวจสอบได้

 4)  ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ได้แก่ รบัฟังปัญหาจากประชาชน

เพื่อน�าข้อมูลมาปรับใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นกลางและเที่ยงธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด�าเนินงาน

2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังนี้

 สมมตฐิานที ่1 บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 

ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมตฐิานที ่2 บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 
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ที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานที ่3 บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 

ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมทัง้สีด้่านอยูใ่นระดบัมาก

ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ข้อมูลข่าวสารสมัยนี้

เปลี่ยนแปลงเร็ว จึงท�าให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ต้องท�างานด้วยสติ เพื่อให้

งานมีความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูชี)ได้

ท�าการวิจัยเรื่อง การน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�าบลหินกอง อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลต�าบลหินกอง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ)ได้ท�าการวิจัยเรื่องการประยุกต์พรหมวิหาร 

4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย 

พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ที่มีต่อการประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า การประยุกต์พรหมวิหาร 4  

เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านมทุติา : ความยนิดเีมือ่ผูอ้ืน่

อยูด่มีสีขุ ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารตระหนกัดว่ีาการทีจ่ะท�าให้องค์กรพฒันาไปสูจ่ดุมุง่หมายสงูสดุ 

จ�าเป็นจะต้องได้รบัความร่วมมอืร่วมใจร่วมแรงของบคุลากรทกุฝ่าย หากเกดิความขดัแย้งขึน้แล้วย่อมส่งผล

ให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างล้าช้า ไม่ราบรื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺฒโน 

(ปานประดิษฐ์) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ใน 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า 

ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้านมุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี) อยู่ในระดับมาก 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็น 

กลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรตระหนักดีว่า การที่ตนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ไม่

แบ่งพรรคแบ่งพวก กจ็ะส่งผลให้ได้รบัการยอมรบั นบัถือจากบุคลากร แลประชาชน เมือ่จ�าเป็นต้องขอความ

ร่วมมอืก็จะได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดี ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของพระครสูมห์ุอนกุลู อนวุฑฒฺโน (ปาน

ประดิษฐ์) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ความ

คดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้านอุเบกขา (ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง) อยู่ในระดับมาก 

 เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน

ของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ สามารถอภปิรายผลได้

ดังนี้

 1) ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ มีการบริหารงาน 

โดยเน้นการบริหารด้วยความเป็นธรรม ให้ความเสมอภาคกับประชาชนเหมือนหนึ่งดังญาติ ซึ่งประชาชน

ส่วนใหญ่ก็ได้รับความรักความปรารถนาดี การใช้กิริยาวาจาสุภาพ จากสมาชิกสภาและพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ด้วยความเป็นผู้มีธรรมคือ เมตตา ย่อมเป็นผู้ที่มีความรัก ปรารถนาดีกับคนอื่น ปรารถนา

ให้ผู้อืน่เป็นสขุ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของพระครูสมห์ุอนกุลู อนวุฑฒฺโน (ปานประดษิฐ์)ได้ท�าการศึกษา

เร่ือง ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสงิหนคร จังหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการน�า

หลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา ด้านเมตตา (ความรักและความหวังดี) อยู่ในระดับมาก 

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คอืมคีวามภาคภมูใิจทีเ่ป็นส่วนหนึง่ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาด

สมบูรณ์ ให้โอกาสแก่บุคลากรจึงท�าให้บุคลากรมีความรู้สึกรักองค์การ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกเป็น 

ส่วนหนึ่งขององค์การ ตั้งใจท�างาน ดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์การเหมือนกับของของตน รวมถึงช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน จนท�าให้การปฏบิตังิานประสบผลส�าเร็จ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สมหวงั วทิยาปัญญานนท์

กล่าวว่า กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ คือ ความปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความ

ทุกข์ยากและความล�าเค็ญต่าง ๆ  เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการช่วยให้เขาพ้นจากสิ่ง

ที่เบียดเบียนเขาที่ท�าให้เกิดความไม่สบายทางกายและใจ เช่น ช่วยเหลือทางกาย เช่น ช่วยคนก�าลังตกน�้า 

ช่วยรักษาพยาบาลคนบาดเจ็บให้รอดพ้นจากอันตราย
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  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความ 

อ่อนโยน และมจีติใจมุง่มัน่พร้อมให้บรกิารอยูต่ลอดเวลา ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบุคลากรองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ เหน็ว่าการต้อนรับและให้บริการด้วยใบหน้าทีย่ิม้แย้มแจ่มใสและท่าททีีสุ่ภาพอ่อนโยน 

แสดงถึงความมีอัธยาศัยและบรรยากาศของการให้บริการที่เป็นมิตร อบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งจะส่งผลให้

ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา

สังฆปรินายก ทรงนิพนธ์ว่า เมตตาคือ ความรักที่จะให้เป็นสุข ตรงกันข้ามกับ ความเกลียดที่จะให้เป็นทุกข์

เมตตาเป็นเครื่องปลูกอัธยาศัย เอื้ออารีท�าให้มีความหนักแน่นในอารมณ์ ไม่ร้อนวู่วาม เป็นเหตุให้เกิดความ

รูส้กึเป็นมติรไม่เป็นศตัร ูไม่เบยีดเบยีนใคร แม้สตัว์เลก็เพยีงไหน ให้เดอืดร้อนทรมานด้วยความเกลยีด โกรธ 

หรือสนุกก็ตาม

 2)  ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหม

วหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดร้อยเอด็ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญ 

ทีต้่องกระท�า คอืการทีผู่น้�าหรอืนกัปกครองมหีน้าทีบ่รหิารและปกครองให้ประชาชนในพืน้ทีม่คีวามสขุความ

เจริญ แนะน�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนยังปฏิบัติหน้าที่ เต็มก�าลัง

ความสามารถ และตรงกบัความต้องการของประชาชน ซึง่การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน ความยากล�าบาก

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์รวมถึงการช่วยเหลือ

ประชาชนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ จัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ให้ทั่วถึง และแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขัง

อันเกิดจากวัชพืชในแม่น�้าล�าคลอง ก�าจัดและควบคุมมลพิษทางด้านต่างๆและพัฒนาระบบสวัสดิการสร้าง

บ้านเอื้ออาทรให้กับคนยากจนและผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้พ้นจากความทุกข์ยาก ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์)ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น 

ของประชาชนที่มีต่อการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการน�าหลัก

พรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 

ด้านกรุณา (ความสงสาร) อยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือองค์การบริหารส่วนต�าบล

สะอาดสมบูรณ์มีการจัดระเบียบ และแนวทางการบริหารงานจนได้รับการยอมรับจากประชาชนที่เป็นเช่นน้ี 

อภิปรายได้ว่าการบริหารงานอย่างเป็นระบบที่ดีจะต้องมาจากการร่วมมือของบุคลากร และประชาชน 

ผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ มีอัธยาศัยดี มี

มติรไมตรี มคีวามอ่อนน้อม เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อผูที้ม่าตดิต่อกบัเจ้าหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาด

สมบูรณ์ และให้ความไว้วางใจต่อประชาชน พร้อมทั้งมีการจัดอบรมให้บุคลากรเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงาน

ตามชุมชนกับประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคดิของ ประภาพรรณรกัเลีย้งได้กล่าวว่า การวางแผนท�าหน้าทีท่างการบรหิารคอืเป็นการตดัสนิใจอย่าง

เป็นระบบในการก�าหนดเป้าหมายและกิจกรรมที่บุคคลกลุ่มหน่วยปฏิบัติงานหรือภาพรวมขององค์การที่

ต้องการให้เป็นในอนาคตการวางแผนเป็นการระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หรือ



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 219

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

แนวทางการปฏิบัติที่จ�าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้กิจกรรมการวางแผนประกอบ

ด้วยการวเิคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์อนาคตการก�าหนดวตัถปุระสงค์การตดัสนิใจเลอืกประเภทของ

กจิกรรมทีอ่งค์การต้องการแข่งขนัเลอืกความร่วมมอืและยทุธศาสตร์ทางธรุกจิและก�าหนดทรพัยากรท่ีจ�าเป็น

ที่ท�าให้สามารถด�าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง คอื ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ

เที่ยงธรรมบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่าการประพฤติ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลบางกลุ่มยังไม่ตรงไปตรงมา ยังขาดความยุติธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของกรุณาว่า กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยให ้

พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ�าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์

 3)  ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยูใ่นระดับมาก ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ผูบ้รหิารให้ความส�าคญักบั

ความก้าวหน้าของผูใ้ต้บงัคบับญัชาและประชาชนทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ผูบ้รหิารส่งเสรมิความก้าวหน้า

ของผู้ใต้บงัคบับญัชา และผูบ้รหิารสนบัสนนุให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เป็นคนดมีคีณุธรรม 

ให้สามารถเลือ่นยศเลือ่นต�าแหน่ง มคีวามก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานตามศกัยภาพของแต่ละบคุคลด้วยความ

จรงิใจ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สมหวงั วทิยาปัญญานนท์ กล่าวว่า มทุติา คอืความมจีติพลอยยนิดเีมือ่

ผู้อื่นได้ดีมีความสุข ความส�าเร็จหรือความเจริญ หมายถึง การแสดงความยินดีปรีดา เมื่อผู้อื่นประสบความ

เจริญ เช่น การเลื่อนฐานะ ต�าแหน่ง ยศ เป็นต้นมุทิตาเป็นคุณธรรมที่สามารถก�าจัดความอิจฉาริษยาและ

การโกรธเคอืงได้ เพราะการอจิฉารษิยาผูอ้ืน่ย่อมมแีต่ความทกุข์ จติใจจะหาความสขุสงบไม่ได้ แต่บคุคลทีม่ี

มุทิตา มีความสุขกายสุขใจ หน้าตาสดชื่น แจ่มใส และเป็นท่ีรักของคนท่ัวไปผูกมิตรไว้ได้ สร้างไมตรีกับ 

คนอื่นได้ง่าย

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ มคีวามยนิดทีีจ่ะรายงานการ

ใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอและตรวจสอบได้ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้ทราบและสามารถ

ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)กล่าวว่า มุทิตาคือความยินดีเมื่อ

ผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด�ารงในปกติ

สุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป

 4)  ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน

การบรหิารงานของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสุด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื รบัฟังปัญหาจากประชาชนเพือ่

น�าข้อมลูมาปรบัใช้ในการบรหิารงานอย่างเป็นกลางและเท่ียงธรรมทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ ได้จดัท�าโครงการพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและการให้บรกิารประชาชน 

“สภารับฟังท่าน” โดยให้สมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุมประจ�าเดือน ร่วมกับทางหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน 

เพือ่รบัทราบปัญหาความเดือดร้อน และสิง่ทีพ่ีน้่องประชาชนต้องการ ใช้เป็นข้อมลูในการอภปิรายตัง้กระทู้ 
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ติดตามและตรวจสอบการท�างานของฝ่ายบริหาร แทนพี่น้องประชาชน อีกทั้งด�าเนินการควบคู่กับการออก

หน่วยให้บรกิารประชาชนในด้านต่างๆ ทกุหมูบ้่าน เพือ่พฒันางานด้านบรกิาร แก้ไขปัญหา และข้อบกพร่อง

ในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน น�าไปสู่การบริการที่ “ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม” รวมทั้ง

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอนัดี สร้างทัศนคติทีด่ต่ีอกันระหว่างผูใ้ห้บรกิาร คือ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิ

สภา อบต. พนักงานกับประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้

บรกิารในด้านต่างๆซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต)อเุบกขา คอืความวางใจเป็น 

กลางอันจะให้ด�ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง  

ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจการด�าเนนิงานท่ีเป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์

ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด�าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)ได้กล่าวว่า อุเบกขา

แปลว่าการวางใจเป็นกลางโดยพจิารณาข้อเทจ็จรงิหมายถงึในการตดัสนิใจเรือ่งใดควรพจิารณาด้วยปัญญา

มีเหตุผลถูกต้องและเที่ยงธรรมแล้วปฏิบัติลงไปด้วยความเยือกเย็นสุขุมรอบครอบสามารถด�ารงมั่นรักษา

ความถูกต้องหรือความยุติธรรมไว้ได้

2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม 

ไม่แตกต่างกนั ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า บคุลากรทัง้เพศชาย

และเพศหญิง ต่างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพรหมวิหารและสามารถน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูชี)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การน�า

หลกัพรหมวิหารไปใช้ในการปฏบิติังานของบคุลากรเทศบาลต�าบลหนิกอง อ�าเภอสวุรรณภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรของเทศบาลต�าบลหินกอง อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ มีการน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน

 2)  บคุลากรทีม่อีายตุ่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงาน โดย

รวม ไม่แตกต่างกนั ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า อายไุม่มผีลต่อ

การน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งนี้เนื่องจากการน�าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อ

ความสุข และความส�าเรจ็ในชวีตินัน้มจีดุมุง่หมาลายระดบั เริม่จากเพือ่ตนเองก่อน แล้วจงึพฒันาเพือ่คนอืน่ 

และเพื่อสังคมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูชี) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

การน�าหลักพรหมวหิารไปใช้ในการปฏบัิตงิานของบคุลากรเทศบาลต�าบลหนิกอง อ�าเภอสวุรรณภูม ิจงัหวดั

ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรของเทศบาลต�าบลหินกอง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ไม่แตกต่างกัน

 3)  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บรหิารงานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า 

บุคลากรท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการน�าหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงรับรู้ความสามารถของตนเองในการท�างาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของพระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบ

เทียบการประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ อ�าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า ระดับการศึกษา มีผลให้

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�าบล

อ้อมใหญ่ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมท้ังสี่ด้านอยู่ในระดับมาก 

ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง

พัฒนาคุณธรรมของบุคลากร เพื่อสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ท�างานร่วมกัน และส่ง

ผลให้การบริหารงานประสบผลส�าเร็จบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดสัมพันธภาพ

ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านมทุติา : ความยนิดเีมือ่ผูอ้ืน่

อยู่ดีมีสุข ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ ควรส่งเสริมให้

บคุลากรทุกคนได้แสดงความยนิดีกับผู้ท่ีประสบความส�าเรจ็พร้อมกบัปลืม้ปิตกิบั ผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ และ

ควรส่งเสรมิการยกย่องเผยแพร่การท�าความดีของบคุคลในชมุชน รวมถงึสนบัสนนุให้มกีารประกาศเกยีรตคิณุ

ผู้ท�าความดี

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็น 

กลาง ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งข้ึนไป ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มี

ความอดทนอดกล้ันความเยือกเย็นต่อค�าพูด ที่ไม่เป็นมิตร การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเป็นกลาง  

ควรส่งเสริมการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรมเสมอภาค

 เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน

ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ามาเป็น 

ข้อเสนอแนะได้ดังนี้

 1) ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ 

ควรมีการสนับสนุนให้พนักงานมีการใช้กิริยาวาจาสุภาพในการปฏิบัติงานควรส่งเสริมให้ทุกคนมีความรัก

ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น โดยการแสดงออกถึงความเป็นมิตรในการปฏิบัติงาน

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คอืมคีวามภาคภมูใิจทีเ่ป็นส่วนหนึง่ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายาม

ท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ การกระตุ้นให้บุคลากรตระหนัก และเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ

ประโยชน์ขององค์กร เป็นลักษณะที่บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามท�างานเต็มความสามารถ 

เพือ่ให้องค์กรประสบความส�าเรจ็บรรลเุป้าหมาย เกดิผลประโยชน์ต่อองค์กรและมคีวามห่วงใยต่อความเป็น

ไปขององค์กร

  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความ 

อ่อนโยน และมจิีตใจมุง่มัน่พร้อมให้บรกิารอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ผูบ้รหิารควรรกัษาระดบัมาตรฐานทีด่ไีว้และ

พยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ สร้างกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับ

บญัชา เพือ่ใหไ้ด้มาซึง่ความยอมรับนับถือ ความไวว้างใจ สามารถท�างานร่วมกบัผู้อืน่ไดอ้ย่างมคีวามสุขเพือ่

ให้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความพอใจยินดีให้ความร่วมมือในการท�างาน และเกิดความส�าเร็จในการที่

มีวัตถุประสงค์ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพอ่อนโยน

 2)  ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหม

วหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดร้อยเอด็

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่

ให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นได้รับความทุกข์ และส่งเสริมการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเข้าช่วยเหลือ

ทุกครั้ง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือองค์การบริหารส่วนต�าบล

สะอาดสมบูรณ์มีการจัดระเบียบ และแนวทางการบริหารงานจนได้รับการยอมรับจากประชาชน ดังนั้น 

ผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งข้ึนไป ได้แก่ จัดระเบียบ และแนวทางการ

บริหารงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจและพึงพอใจแก่ประชาชนมากที่สุด

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง คอื ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความ

เทีย่งธรรมบนพ้ืนฐานของศลีธรรมและจรยิธรรม ดังนัน้ผูบ้รหิารควรรกัษาระดบัมาตรฐานทีด่ไีว้และพยายาม

ท�าให้ดยีิง่ขึน้ไป ได้แก่ ส่งเสรมิให้บคุลากรมจิีตส�านกึทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่เสยีสละ ปฏบิตัหิน้าที่

ด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 3)  ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 

ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยูใ่นระดบัมากข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสุด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ ผูบ้รหิารให้ความส�าคญักบั

ความก้าวหน้าของผูใ้ต้บงัคับบญัชาและประชาชนดังนัน้ผูบ้รหิารควรรกัษาระดบัมาตรฐานทีด่ไีว้และพยายาม

ท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความก้าวหน้าในการท�างาน ท�างานตามความรู้ความ

สามารถของตน และมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง รวมท้ังการเป็นท่ีปรึกษาให้ก�าลังใจกับ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ผู้ใต้บังคับบัญชา

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ มคีวามยนิดทีีจ่ะรายงานการ

ใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอและตรวจสอบได้ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับ

มาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ

ใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้ทราบอย่างสม�่าเสมอ

 4)  ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน

การบรหิารงานของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสุด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื รบัฟังปัญหาจากประชาชนเพือ่

น�าข้อมลูมาปรับใช้ในการบรหิารงานอย่างเป็นกลางและเทีย่งธรรม ดงันัน้ผูบ้รหิารควรรกัษาระดบัมาตรฐาน

ที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ การจัดประชุมประชาคมในเขตพื้นที่เป็นประจ�าและรับฟังปัญหา

จากประชาชน ท�าให้ทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จรงิของประชาชน เพือ่น�ามาเป็นข้อมลูในการพฒันา

ต�าบลต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจการด�าเนินงาน ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�าให้ดี

ยิ่งขึ้นไป ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม

การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ผลการวจิยัพบว่า การประยกุต์ใช้หลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของบคุลากร 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (Inept 

Interview) เพื่อให้ทราบถึงการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานอย่างแท้จริง 

 2)  ควรมีการท�าวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ

บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภออืน่ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัร้อยเอด็ เพือ่เป็นการเปรยีบเทยีบกบั

การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาด

สมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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ดร.สุกิจ ชัยมุสิก รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะ 
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บรหิารส่วนต�าบล บคุลากร พนกังาน องค์การบรหิารส่วนต�าบลสะอาดสมบรูณ์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 
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ความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์  

ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่ง

ในคุณงามความดีด้วยเทอญ


