วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน
การบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ 3) เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน และผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น จ�ำนวน 112 คน ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยการสุม่ แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง 0.37-0.79 และค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ
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�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับตามค่า
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี
ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ และด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง
2) ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
1

ร้อยเอ็ด.
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3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความส�ำคัญผู้บริหารควร
เป็นผูม้ มี นุษยสัมพันธ์กบั ผูร้ ว่ มงาน เพือ่ ให้ผรู้ ว่ มงานท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้ความเมตตา กรุณา
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ร่วมงานอยู่เสมอ ผู้บริหารควรมีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทีก่ ำ� ลังตกทุกข์ได้ยาก และให้ความช่วยเหลืออย่างสม�ำ่ เสมอ และให้การยกย่องชมเชย
สร้างขวัญและก�ำลังใจ การบริหารจัดการองค์กรควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านบุคลากรและระบบการ
ท�ำงาน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและสนองตอบความต้องการของประชาชน
โดยบริหารอย่างโปร่งใส ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 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�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับทันกับการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสโลกาภิวัฒน์ การบริหารงานจึงมุ่งเน้นไปที่ “คน” มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารงาน โครงสร้างขององค์กร หน่วยงานใหม่ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ที่
เป็นองค์ประกอบสนับสนุนในการบริหารงานให้ประสบผลส�ำเร็จ และในปัจจุบันมีการค�ำนึงถึงสภาวะ
สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพราะการบริหารจัดการต้องมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารควรต้อง
ค�ำนึงถึงผลได้ผลเสียอันจะเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมประกอบกับการบริหารงานเป็นส�ำคัญ (นพดล สุวรรณสุนทร,
2555, หน้า 1)
เมือ่ พูดถึงการจัดการหรือการบริหารเชิงพุทธสิง่ ทีล่ มื ไม่ได้คอื หัวใจพุทธวิธบี ริหารคือ ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ
และปฏิเวธ เมือ่ ปริยตั คิ อื ความรู้ ความเห็น ความคิดทีถ่ กู ต้องตามหลักธรรมชาติไปสูก่ ารวางแผนหรือเตรียม
การก่อนการปฏิบัติ ปฏิบัติคือ การน�ำแผนจากขั้นตอนปริยัติมาท�ำให้เป็นความจริงพร้อมทั้งใช้สติเป็นตัว
ควบคุมทิศทางที่จะเดินไปอยู่ตลอดเวลาหรือในช่วงที่ต้องระมัดระวังมิให้หลงทางหรือเกิดการบกพร่องได้
ปฏิเวธเป็นขัน้ รอดูผล เป็นการพิสจู น์วา่ สิง่ ทีก่ ระท�ำและการกระท�ำทางกายวาจาใจ สามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้หรือไม่ ดีขึ้นหรือเลวลง ได้ประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ เบียดเบียนหรือเกื้อกูล พัฒนาขึ้นหรือเสื่อมลง ตลอดจน
การทบทวนวิธีการที่ได้ท�ำไปแล้ว หากได้ผลดีก็ให้จัดท�ำเป็นมาตรฐานหรือมรรควิธีต่อไป ต่อจากนั้นก็ให้มี
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การหมุนรอบปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ ให้มีการพัฒนาปรับปรุงดีขึ้นเรื่อย ๆธรรมะเป็นเพียงเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ช่วยให้งานบรรลุผลส�ำเร็จ ซึง่ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และวัตถุประสงค์ เช่น ถ้าต้องการให้งาน
ส�ำเร็จบรรลุผลก็ให้ใช้พละ 5 และอิทธิบาท 4 และถ้าต้องการแก้ปัญหางานและชีวิต ก็ให้ใช้อริยสัจ 4
องค์การบริหารส่วนต�ำบลมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและบริหารราชการองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลตามกฎหมาย ซึง่ ผูบ้ ริหารทีด่ คี วรยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และประกอบ
กับควรมีหลักพรหมวิหารธรรมซึ่งเป็นธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ อันได้แก่ เมตตา คือ ความ
ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
และอุเบกขา คือ การวางเฉย องค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ
ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้บริหาร มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหารเพราะเมื่อใด
ผูบ้ ริหารน�ำหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการบริหารงานเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่
และจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด แต่ในปัจจุบันผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลส่วนมากเมื่อมี
อ�ำนาจและบารมีจะใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ในการบริหารงาน จนลืมน�ำหลักธรรมมาใช้ในการบริหาร
เช่น ขาดความเมตตา เป็นการขาดความรักและ ความหวังดีอย่างแท้จริงต่อประชาชน ขาดความกรุณา คือ
ขาดความสงสารและคิดหาทางช่วยเหลือประชาชน ให้พ้นทุกข์อย่างจริงจัง ขาดมุทิตา โดยกีดกันไม่เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถเต็มที่ และขาดอุเบกขา คือ ขาดการวางเฉยและเป็นกลาง
ต่อประชาชน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ทั้งหมด 23.554 ไร่
หรือ 37.6 ตารางกิโลเมตรจ�ำนวนประชากรในเขต อบต. 8,582 คน และจ�ำนวนหลังคาเรือน 1,889 หลังคา
เรือน แยกเป็น ชาย 4,249 คน หญิง 4,360 คน มีความหนาแน่นเฉลีย่ 225.79 คน/ตารางกิโลเมตร(องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์, 2556, อัดส�ำเนา) ซึง่ จากการส�ำรวจสภาพปัญหาของพืน้ ทีใ่ นเขตองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์พบว่าประชาชนมีความต้องการการแก้ปัญหาใน 7 ประการ คือ 1) ปัญหา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, 2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ, 3) ปัญหาด้านสังคม, 4) ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร,
5) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 6) ปัญหาด้านการศึกษาและ 7) ปัญหาการบุกรุกที่
สาธารณะและจากแผนการปฏิรูประบบราชการของรัฐซึ่งมีเป้าหมายส�ำคัญประการหนึ่ง คือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ ซึง่ เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงได้มีการพัฒนาศักยภาพการบริการประชาชนโดยท�ำการก�ำหนดแผนงานในด้านต่างๆให้มี
ความชัดเจนทั้งในเรื่องงบประมาณแผนอัตราก�ำลังแผนพัฒนาบุคลากรและอื่นๆเพื่อให้มีการแก้ปัญหาของ
ประชาชนข้างต้นในการบริหารองค์กรภาครัฐแนวใหม่ต้องอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปประยุกต์ใช้ก็
จะเป็นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ควรน�ำหลักธรรมพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มาประยุกต์
ใช้ในบริหารงานและการปฏิบตั งิ าน บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขต่อประชาชนอย่างไร ทางพระพุทธศาสนามองว่าการ
สร้างสันติสขุ โดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นเครือ่ งมือในการแก้ปญ
ั หาแก่สงั คมได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบนั ยังสามารถ
น�ำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เพือ่ พัฒนามนุษย์และสังคมให้เจริญยิง่ ขึน้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึง
มีบทบาทส�ำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร 4
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ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�ำการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ กระตุน้ ให้เป็นกระจกเงาในการสะท้อนพฤติกรรมของเพือ่ นร่วมงาน ทีล่ มื หรือวาง
เฉยละเลย และเพื่อปลูกจิตส�ำนึกในการมีความเมตตา กรุณาต่อกันโดยมีจิตสาธารณะท�ำเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วมเพื่อสืบสานสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ต่างกัน
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน
2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน
3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 112 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกออกเป็น 4 ด้าน
ดังนี้คือ
1) ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี
2) ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์
3) ด้านมุทิตา : ความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข
4) ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง
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3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ต่างกัน
3. ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน
ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ท�ำให้สามารถน�ำผลการวิจยั ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงการประยุกต์ใช้หลักธรรม
พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้ดียิ่งขึ้น
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 112 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 88 คน ก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro
Yamane)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
F-test (One-way ANOVA)
7. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังนี้
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ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทัง้ สีด่ า้ นอยูใ่ นระดับมาก โดย
เรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ด้านเมตตา :
ความรักความปรารถนาดี ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ และ ด้านอุเบกขา : ความวางใจ
เป็นกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4
ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีมนุษย์สัมพันธ์
มีความอ่อนโยน และมีจิตใจมุ่งมั่นพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา
2) ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหม
วิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลสะอาดสมบูรณ์มกี ารจัดระเบียบ และแนวทางการบริหารงานจนได้รบั การยอมรับจากประชาชน ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม
3) ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4
ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ความส�ำคัญ
กับความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีความยินดีที่จะ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอและตรวจสอบได้
4) ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4
ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ รับฟังปัญหาจากประชาชน
เพื่อน�ำข้อมูลมาปรับใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นกลางและเที่ยงธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด�ำเนินงาน
2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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ที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
8. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทัง้ สีด่ า้ นอยูใ่ นระดับมาก
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ข้อมูลข่าวสารสมัยนี้
เปลี่ยนแปลงเร็ว จึงท�ำให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ ต้องท�ำงานด้วยสติ เพื่อให้
งานมีความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูชี)ได้
ท�ำการวิจัยเรื่อง การน�ำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�ำบลหินกอง อ�ำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การน�ำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต�ำบลหินกอง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ)ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการประยุกต์พรหมวิหาร
4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�ำบลอ้อมใหญ่ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลต�ำบลอ้อมใหญ่ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ที่มีต่อการประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า การประยุกต์พรหมวิหาร 4
เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�ำบลอ้อมใหญ่อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านมุทติ า : ความยินดีเมือ่ ผูอ้ นื่
อยูด่ มี สี ขุ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ผูบ้ ริหารตระหนักดีวา่ การทีจ่ ะท�ำให้องค์กรพัฒนาไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายสูงสุด
จ�ำเป็นจะต้องได้รบั ความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงของบุคลากรทุกฝ่าย หากเกิดความขัดแย้งขึน้ แล้วย่อมส่งผล
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างล้าช้า ไม่ราบรื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺฒโน
(ปานประดิษฐ์) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน�ำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ใน
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การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การน�ำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้านมุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี) อยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็น
กลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรตระหนักดีว่า การที่ตนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ไม่
แบ่งพรรคแบ่งพวก ก็จะส่งผลให้ได้รบั การยอมรับ นับถือจากบุคลากร แลประชาชน เมือ่ จ�ำเป็นต้องขอความ
ร่วมมือก็จะได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระครูสมุหอ์ นุกลู อนุวฑฺฒโน (ปาน
ประดิษฐ์) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน�ำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การน�ำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ม่วงงาม อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้านอุเบกขา (ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง) อยู่ในระดับมาก
เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้านเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน
ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
1) ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4
ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ มีการบริหารงาน
โดยเน้นการบริหารด้วยความเป็นธรรม ให้ความเสมอภาคกับประชาชนเหมือนหนึ่งดังญาติ ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่ก็ได้รับความรักความปรารถนาดี การใช้กิริยาวาจาสุภาพ จากสมาชิกสภาและพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ด้วยความเป็นผู้มีธรรมคือ เมตตา ย่อมเป็นผู้ที่มีความรัก ปรารถนาดีกับคนอื่น ปรารถนา
ให้ผอู้ นื่ เป็นสุข ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระครูสมุหอ์ นุกลู อนุวฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์)ได้ทำ� การศึกษา
เรือ่ ง ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การน�ำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การน�ำ
หลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา ด้านเมตตา (ความรักและความหวังดี) อยู่ในระดับมาก
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือมีความภาคภูมใิ จทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาด
สมบูรณ์ ให้โอกาสแก่บุคลากรจึงท�ำให้บุคลากรมีความรู้สึกรักองค์การ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ ตั้งใจท�ำงาน ดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์การเหมือนกับของของตน รวมถึงช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน จนท�ำให้การปฏิบตั งิ านประสบผลส�ำเร็จ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมหวัง วิทยาปัญญานนท์
กล่าวว่า กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ คือ ความปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความ
ทุกข์ยากและความล�ำเค็ญต่าง ๆ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการช่วยให้เขาพ้นจากสิ่ง
ที่เบียดเบียนเขาที่ท�ำให้เกิดความไม่สบายทางกายและใจ เช่น ช่วยเหลือทางกาย เช่น ช่วยคนก�ำลังตกน�้ำ
ช่วยรักษาพยาบาลคนบาดเจ็บให้รอดพ้นจากอันตราย
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		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความ
อ่อนโยน และมีจติ ใจมุง่ มัน่ พร้อมให้บริการอยูต่ ลอดเวลา ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ เห็นว่าการต้อนรับและให้บริการด้วยใบหน้าทีย่ มิ้ แย้มแจ่มใสและท่าทีทสี่ ภุ าพอ่อนโยน
แสดงถึงความมีอัธยาศัยและบรรยากาศของการให้บริการที่เป็นมิตร อบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปรินายก ทรงนิพนธ์ว่า เมตตาคือ ความรักที่จะให้เป็นสุข ตรงกันข้ามกับ ความเกลียดที่จะให้เป็นทุกข์
เมตตาเป็นเครื่องปลูกอัธยาศัย เอื้ออารีท�ำให้มีความหนักแน่นในอารมณ์ ไม่ร้อนวู่วาม เป็นเหตุให้เกิดความ
รูส้ กึ เป็นมิตรไม่เป็นศัตรู ไม่เบียดเบียนใคร แม้สตั ว์เล็กเพียงไหน ให้เดือดร้อนทรมานด้วยความเกลียด โกรธ
หรือสนุกก็ตาม
2) ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหม
วิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ส�ำคัญ
ทีต่ อ้ งกระท�ำ คือการทีผ่ นู้ ำ� หรือนักปกครองมีหน้าทีบ่ ริหารและปกครองให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามสุขความ
เจริญ แนะน�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนยังปฏิบัติหน้าที่ เต็มก�ำลัง
ความสามารถ และตรงกับความต้องการของประชาชน ซึง่ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความยากล�ำบาก
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์รวมถึงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ จัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ให้ทั่วถึง และแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมขัง
อันเกิดจากวัชพืชในแม่น�้ำล�ำคลอง ก�ำจัดและควบคุมมลพิษทางด้านต่างๆและพัฒนาระบบสวัสดิการสร้าง
บ้านเอื้ออาทรให้กับคนยากจนและผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้พ้นจากความทุกข์ยาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์)ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการน�ำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ม่วงงาม อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน�ำหลัก
พรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ด้านกรุณา (ความสงสาร) อยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือองค์การบริหารส่วนต�ำบล
สะอาดสมบูรณ์มีการจัดระเบียบ และแนวทางการบริหารงานจนได้รับการยอมรับจากประชาชนที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่าการบริหารงานอย่างเป็นระบบที่ดีจะต้องมาจากการร่วมมือของบุคลากร และประชาชน
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ มีอัธยาศัยดี มี
มิตรไมตรี มีความอ่อนน้อม เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ตอ่ ผูท้ มี่ าติดต่อกับเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาด
สมบูรณ์ และให้ความไว้วางใจต่อประชาชน พร้อมทั้งมีการจัดอบรมให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน
ตามชุมชนกับประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ประภาพรรณรักเลีย้ งได้กล่าวว่า การวางแผนท�ำหน้าทีท่ างการบริหารคือเป็นการตัดสินใจอย่าง
เป็นระบบในการก�ำหนดเป้าหมายและกิจกรรมที่บุคคลกลุ่มหน่วยปฏิบัติงานหรือภาพรวมขององค์การที่
ต้องการให้เป็นในอนาคตการวางแผนเป็นการระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หรือ
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แนวทางการปฏิบัติที่จ�ำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้กิจกรรมการวางแผนประกอบ
ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์อนาคตการก�ำหนดวัตถุประสงค์การตัดสินใจเลือกประเภทของ
กิจกรรมทีอ่ งค์การต้องการแข่งขันเลือกความร่วมมือและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจและก�ำหนดทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น
ที่ท�ำให้สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
เที่ยงธรรมบนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่าการประพฤติ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลบางกลุ่มยังไม่ตรงไปตรงมา ยังขาดความยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของกรุณาว่า กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยให้
พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ�ำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์
3) ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4
ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญกับ
ความก้าวหน้าของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและประชาชนทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ผูบ้ ริหารส่งเสริมความก้าวหน้า
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูบ้ ริหารสนับสนุนให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ เป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม
ให้สามารถเลือ่ นยศเลือ่ นต�ำแหน่ง มีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วยความ
จริงใจ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ กล่าวว่า มุทติ า คือความมีจติ พลอยยินดีเมือ่
ผู้อื่นได้ดีมีความสุข ความส�ำเร็จหรือความเจริญ หมายถึง การแสดงความยินดีปรีดา เมื่อผู้อื่นประสบความ
เจริญ เช่น การเลื่อนฐานะ ต�ำแหน่ง ยศ เป็นต้นมุทิตาเป็นคุณธรรมที่สามารถก�ำจัดความอิจฉาริษยาและ
การโกรธเคืองได้ เพราะการอิจฉาริษยาผูอ้ นื่ ย่อมมีแต่ความทุกข์ จิตใจจะหาความสุขสงบไม่ได้ แต่บคุ คลทีม่ ี
มุทิตา มีความสุขกายสุขใจ หน้าตาสดชื่น แจ่มใส และเป็นที่รักของคนทั่วไปผูกมิตรไว้ได้ สร้างไมตรีกับ
คนอื่นได้ง่าย
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ มีความยินดีทจี่ ะรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอและตรวจสอบได้ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ได้รายงานการใช้จา่ ยงบประมาณให้ประชาชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)กล่าวว่า มุทิตาคือความยินดีเมื่อ
ผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด�ำรงในปกติ
สุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
4) ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน
การบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ รับฟังปัญหาจากประชาชนเพือ่
น�ำข้อมูลมาปรับใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นกลางและเทีย่ งธรรมทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ ได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านและการให้บริการประชาชน
“สภารับฟังท่าน” โดยให้สมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุมประจ�ำเดือน ร่วมกับทางหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน
เพือ่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และสิง่ ทีพ่ นี่ อ้ งประชาชนต้องการ ใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายตัง้ กระทู้
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ติดตามและตรวจสอบการท�ำงานของฝ่ายบริหาร แทนพี่น้องประชาชน อีกทั้งด�ำเนินการควบคู่กับการออก
หน่วยให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ทุกหมูบ่ า้ น เพือ่ พัฒนางานด้านบริการ แก้ไขปัญหา และข้อบกพร่อง
ในการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน น�ำไปสู่การบริการที่ “ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม” รวมทั้ง
เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี สร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ กันระหว่างผูใ้ ห้บริการ คือ คณะผูบ้ ริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานกับประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้
บริการในด้านต่างๆซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต)อุเบกขา คือความวางใจเป็น
กลางอันจะให้ด�ำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง
ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด�ำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)ได้กล่าวว่า อุเบกขา
แปลว่าการวางใจเป็นกลางโดยพิจารณาข้อเท็จจริงหมายถึงในการตัดสินใจเรือ่ งใดควรพิจารณาด้วยปัญญา
มีเหตุผลถูกต้องและเที่ยงธรรมแล้วปฏิบัติลงไปด้วยความเยือกเย็นสุขุมรอบครอบสามารถด�ำรงมั่นรักษา
ความถูกต้องหรือความยุติธรรมไว้ได้
2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า
1) บุคลากรทีม่ เี พศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ บุคลากรทัง้ เพศชาย
และเพศหญิง ต่างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพรหมวิหารและสามารถน�ำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูชี)ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การน�ำ
หลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาลต�ำบลหินกอง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรของเทศบาลต�ำบลหินกอง อ�ำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ มีการน�ำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน
2) บุคลากรทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน โดย
รวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ อายุไม่มผี ลต่อ
การน�ำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งนี้เนื่องจากการน�ำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อ
ความสุข และความส�ำเร็จในชีวติ นัน้ มีจดุ มุง่ หมาลายระดับ เริม่ จากเพือ่ ตนเองก่อน แล้วจึงพัฒนาเพือ่ คนอืน่
และเพื่อสังคมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูชี) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
การน�ำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาลต�ำบลหินกอง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรของเทศบาลต�ำบลหินกอง
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการน�ำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกัน
3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการ
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บริหารงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่
บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน�ำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงาน
รวมถึงรับรู้ความสามารถของตนเองในการท�ำงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของพระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ)ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต�ำบลอ้อมใหญ่ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบ
เทียบการประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�ำบลอ้อมใหญ่ อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า ระดับการศึกษา มีผลให้
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�ำบล
อ้อมใหญ่ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย
แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก
ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาคุณธรรมของบุคลากร เพื่อสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ท�ำงานร่วมกัน และส่ง
ผลให้การบริหารงานประสบผลส�ำเร็จบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านมุทติ า : ความยินดีเมือ่ ผูอ้ นื่
อยู่ดีมีสุข ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ ควรส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนได้แสดงความยินดีกบั ผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จพร้อมกับปลืม้ ปิตกิ บั ผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จ และ
ควรส่งเสริมการยกย่องเผยแพร่การท�ำความดีของบุคคลในชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้มกี ารประกาศเกียรติคณ
ุ
ผู้ท�ำความดี
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็น
กลาง ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มี
ความอดทนอดกลั้นความเยือกเย็นต่อค�ำพูด ที่ไม่เป็นมิตร การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเป็นกลาง
ควรส่งเสริมการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรมเสมอภาค
เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้านเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน
ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ำมาเป็น
ข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1) ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4
ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่
ควรมีการสนับสนุนให้พนักงานมีการใช้กิริยาวาจาสุภาพในการปฏิบัติงานควรส่งเสริมให้ทุกคนมีความรัก
ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น โดยการแสดงออกถึงความเป็นมิตรในการปฏิบัติงาน
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือมีความภาคภูมใิ จทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายาม
ท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ การกระตุ้นให้บุคลากรตระหนัก และเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร เป็นลักษณะที่บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามท�ำงานเต็มความสามารถ
เพือ่ ให้องค์กรประสบความส�ำเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ตอ่ องค์กรและมีความห่วงใยต่อความเป็น
ไปขององค์กร
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความ
อ่อนโยน และมีจติ ใจมุง่ มัน่ พร้อมให้บริการอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรรักษาระดับมาตรฐานทีด่ ไี ว้และ
พยายามท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ สร้างกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับ
บัญชา เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อนื่ ได้อย่างมีความสุขเพือ่
ให้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความพอใจยินดีให้ความร่วมมือในการท�ำงาน และเกิดความส�ำเร็จในการที่
มีวัตถุประสงค์ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพอ่อนโยน
2) ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหม
วิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่
ให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นได้รับความทุกข์ และส่งเสริมการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเข้าช่วยเหลือ
ทุกครั้ง
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือองค์การบริหารส่วนต�ำบล
สะอาดสมบูรณ์มีการจัดระเบียบ และแนวทางการบริหารงานจนได้รับการยอมรับจากประชาชน ดังนั้น
ผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ จัดระเบียบ และแนวทางการ
บริหารงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจและพึงพอใจแก่ประชาชนมากที่สุด
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
เทีย่ งธรรมบนพืน้ ฐานของศีลธรรมและจริยธรรม ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรรักษาระดับมาตรฐานทีด่ ไี ว้และพยายาม
ท�ำให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป ได้แก่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีจติ ส�ำนึกทีด่ ี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3) ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4
ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รวมอยูใ่ นระดับมากข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญกับ
ความก้าวหน้าของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและประชาชนดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรรักษาระดับมาตรฐานทีด่ ไี ว้และพยายาม
ท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความก้าวหน้าในการท�ำงาน ท�ำงานตามความรู้ความ
สามารถของตน และมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้ก�ำลังใจกับ
222 Vol.4 No.1 January - June 2015

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ผู้ใต้บังคับบัญชา
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ มีความยินดีทจี่ ะรายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอและตรวจสอบได้ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับ
มาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
4) ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน
การบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ รับฟังปัญหาจากประชาชนเพือ่
น�ำข้อมูลมาปรับใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นกลางและเทีย่ งธรรม ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรรักษาระดับมาตรฐาน
ที่ดีไว้และพยายามท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่ การจัดประชุมประชาคมในเขตพื้นที่เป็นประจ�ำและรับฟังปัญหา
จากประชาชน ท�ำให้ทราบปัญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชน เพือ่ น�ำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ต�ำบลต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจการด�ำเนินงาน ดังนั้นผู้บริหารควรรักษาระดับมาตรฐานที่ดีไว้และพยายามท�ำให้ดี
ยิ่งขึ้นไป ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Inept
Interview) เพื่อให้ทราบถึงการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานอย่างแท้จริง
2) ควรมีการท�ำวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภออืน่ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด เพือ่ เป็นการเปรียบเทียบกับ
การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาด
สมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
10. บรรณนุกรม
นพดล สุวรรณสุนทร. หลักการบริหารงานสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้ควบคู่กับหลักพุทธธรรม. สุพรรณบุรี :
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง, 2555.
ประภาพรรณรักเลีย้ ง. หลักทฤษฎีและปฏิบตั กิ ารบริหารการศึกษา. พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก, 2556.
พระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์). “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน�ำหลักพรหมวิหาร 4
ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลม่วงงาม อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา”.
วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
2555.
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 223

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต.). ธรรมะกับการท�ำงาน. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก,
2540.
พระไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ).“การประยุกต์พรหมวิหาร 4 เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต�ำบล
อ้อมใหญ่ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.
พระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูช)ี .“การน�ำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาลต�ำบล
หินกอง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”.วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย
: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช. รสแห่งความเมตตาชุ่มเย็นยิ่งนัก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ธรรมสภา, 2542.
สมหวัง วิทยาปัญญานนท์. “การจัดการธุรกิจด้วยพรหมวิหารธรรม”. พรหมวิหาร4.19 มิถุนายน 2544. 31
สิงหาคม 2549<http://www.budmgt.com/budman/bm02/virtuousexist4.html>.
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์.“แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์”.
ร้อยเอ็ด : องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์, 2556, (อัดส�ำเนา).
11. ค�ำขอบคุณ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
และดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ ที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ด้วยความละเอียดถีถ่ ว้ นและเอาใจใส่ดว้ ยดีเสมอมา ผูว้ จิ ยั ซาบซึง้ เป็นอย่างยิง่ จึงขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ
โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ พระอุดมเกียรติ์ วิสุทฺธาจาโร (ทองปั้น) ขออนุโมทนาขอบคุณ นายอาทิตย์
แสงเฉวก และนายสมบูรณ์ แข้ค�ำที่ให้ความอนุเคราะห์ในในการตรวจสอบ รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ดร.สุกิจ ชัยมุสิก รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะ
อย่างเป็นระบบ จนท�ำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ขออนุโมทนาขอบคุณ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล บุคลากร พนักงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะอาดสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย จนท�ำให้วิทยานิพนธ์
เล่มนี้ส�ำเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบ
ความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์
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ในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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