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การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	1)	เพื่อศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงาน

ของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	

2)	เพือ่เปรยีบเทยีบการใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	ตามความคดิเหน็ของบคุลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมอืง	จังหวัดนครพนม	ท่ีม	ีเพศ	อาย	ุและประสบการณ์ในการท�างาน	

ต่างกนั	3)	เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	บุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	จ�านวน	198	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ	 0.85	 สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ทดสอบค่าท	ีt-test	และการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว	(One	way	ANOVA	/	F-test)	

ผลการวิจัยพบว่า	

1)		 การใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	คือ	ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด	คือ	ด้านมุทิตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)	รองลงมาคือ	ด้านกรุณา	(ความสงสาร)	และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด	คือ	ด้านเมตตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)

2)	 ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็น 

ของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	พบว่า	 บุคลากรที่มีเพศ	 อายุ	

และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	4	 ในการบริหารงานของ 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ผู้บริหาร	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

3)		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	ตามความคดิเห็น 

ของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	 ล�าดับตามความส�าคัญ	 คือ 

ผูบ้รหิารควรมคีวามมเีมตตา	กรณุา	มฑุติา	และอเุบกขา	การให้ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ซึง่กนัและกนั	การพดูจา

ทกัทายให้ความเคารพ	ความรกั	และปรารถนาดีต่อกนั	ยนิดเีมือ่เหน็คนอืน่ได้ด	ีและผูบ้รหิารต้องแสดงความ

ยนิดกีบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา	ทีป่ระสบความส�าเรจ็พร้อมกบัปลืม้ปิตกิบั	ผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็	4)	ผูบ้รหิารควร

วางตนเหมาะสมกบัต�าแหน่งหน้าที	่เหมาะสมกบัฐานะ	วางตนเสมอต้น	เสมอปลายไม่ล�าเอยีง	ไม่เลอืกปฏบิตัิ	

ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง	ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก	ตัดสินปัญหาด้วยความบริสุทธิ์	ยุติธรรมตาม

ABSTRACT

The	 objectives	 of	 the	 thesis	 were	 aimed:	 1)	 to	 study	 personnel’s	 opinions	 

onadministrators’	applicationof	Buddhism’s	four	sublime	states	of	mind	(Brahmavihara)	to	

their	 administrations	 of	 tambon	 administrative	 organizations	 in	 the	 authorized	 area	 of	 

NakhonPhanom	province’s	Muang	district,	2)	 to	compare	the	 former’s	opinions	on	the	

latter’s	application	of	its	four	sublime	states	of	mind,	resting	upon	variables	of	the	former’s	

genders,	 ages	and	 job	experiences	and	3)	 to	 regulate	 the	 former’s	 suggestions	 for	 the	 

latter’s	application	of	its	four	sublime	states	of	mind	to	their	administration	of	them.	The	

sampling	 group	employed	 for	 the	 research	 comprised	191	personnel	working	 for	 their	

administrative	organizations	in	the	designated	district.	The	data	collection	instrument	was	

five-rating-scale	questionnaires,	possessing	the	power	of	discrimination	between	0.44	and	

0.88	as	well	as	the	reliability	at	0.85.	The	statistics	exploited	for	data	analyses	encompassed	

percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	(One-way	ANOVA	/	F-test)

Outcomes	of	the	research	manifested	the	following	findings:

1)	 Administrators’	 application	 of	 Buddhism’s	 four	 sublime	 states	 of	mind,	 as	

stated	 by	 personnel’s	 opinions,	 to	 their	 administrations	 of	 tambon	 administrative	 

organizations	 in	 the	 authorized	 area	 of	 NokhonPhanom	province’s	Muang	 district	was	

rated	more	in	both	the	overall	aspect	and	each	single	one.	Given	each	single	aspect,	four	

aspects	were	 the	same.	Three	aspects	 ranked	 in	descending	order	of	means	 included:	

media,	sympatatic	joy;	karuna,	compassion,	and	metta,	loving-kindness.

2)		 The	comparative	outcomes	of	the	latter’s	application	of	its	four	sublime	states	

of	mind	 to	 their	 administration	 of	 tambon	 administrative	 organizations	 indicated	 that	 

variables	of	their	genders,	ages	and	job	experiences	showed	no	significant	differences	in	

the	former’s	opinions	on	the	latter	application	of	 its	four	states	of	mind	in	the	overall	

aspect,	thereby	refusing	reformulated	research	hypotheses.
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3)		 The	suggestions	for	administrators’	application	of	its	four	sublime	state	of	mind	

were	recommended	in	descending	order	of	three	frequencies	that	administrators	should:	

i)	equally	treat	each	of	their	subordinates,	not	unreasonably	taking	sides,	ii)	offer	assistance	

to	their	colleagues	and	iii)	promote	colleagues’	career	progression.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พรหมวิหาร	 เป็นหลักธรรมที่น�าไปปฏิบัติแล้วท�าให้สังคมมีความสุข	 มีความรัก	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

ซึ่งกันและกัน	มี	4	ประการ	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	ด้านเมตตา	หมายถึง	ความรัก	ความหวังดี 

รกัอย่างมไีมตรจีติซึง่เป็นกศุลจติ	ปรารถนาจะเหน็ผู้อืน่เป็นสขุ	คดิอนเุคราะห์เขาด้วยความหวงัด	ีด้านกรณุา	

หมายถึง	ความหวังที่จะช่วยเหลือ	มีลักษณะสงสารเพื่อนที่เกิดแก่	เจ็บ	ตายด้วยกันและเกิดรู้สึกหวั่นใจเมื่อ

เห็นเขาได้รับความทุกข์	ตกระก�าล�าบาก	จึงคิดหาอุบายแก้ไขเพื่อช่วยให้เขาได้รอดพ้นจากทุกข์อันนั้น	ด้าน

มทุติา	หมายถงึ	การมีจติใจทีพ่ลอยยนิดเีมือ่ได้เหน็ได้รบัทราบว่าผูอ้ืน่ได้ด	ีด้านอเุบกขา	หมายถงึ	การมจีติใจ

ทีว่างเฉยเมือ่เหน็ผูอ้ืน่ได้รบัความทกุข์โดยทีต่นเองไม่สามารถช่วยเหลอืเขาได้	คณุธรรมและจรยิธรรมนบัเป็น

พื้นฐานที่ส�าคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ	 หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็น

หลักยดึเบือ้งต้นแล้ว	กย็ากทีจ่ะก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็แห่งตนและแห่งวชิาชพีนัน้	ๆ 	ยิง่ไปกว่านัน้กคื็อ	การขาด

คุณธรรมและจริยธรรม	 ทั้งในส่วนบุคคลและวิชาชีพ	 อาจมีผลร้ายต่อตนเอง	 สังคมและวงการวิชาชีพใน

อนาคตได้อีกด้วย	ดังพระบรมราโชวาท	 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 ในพระ

ราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชว่า	 “การจะท�างานให้สัมฤทธิ์ผลท่ีพึงปรารถนา	 คือให้เป็น

ประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น	จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้	จ�าเป็นต้องอาศัยความสุจริต	ความ

บริสุทธ์ิใจและความถกูต้องเป็นธรรมประกอบด้วย	เพราะเหตวุ่าความรูน้ัน้เสมือนเครือ่งยนต์ท่ีท�าให้ยวดยาน

เคลื่อนไปได้ประการเดียว	ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้วเป็นเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ	ซึ่งเป็นปัจจัยที่

น�าทางให้ยวดยานด�าเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี	คือปลอดภัย	บรรลุวัตถุประสงค์”	

การปกครองท้องถิน่เป็นโรงเรยีนฝึกปฏบิตัทิีส่�าคญัของการปกครองระบอบประชาธปิไตยในระดบั

ชาต	ิทัง้น้ีเพราะเป็นการปกครองทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่ได้ตดัสนิปัญหาซ่ึงมลีกัษณะเป็นปัญหา

ของท้องถิ่นตนเองแต่การปกครองท้องถิ่นของไทยตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันโดยเฉพาะก่อนมีรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย	หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในนามของรฐัธรรมนญูฉบับประชาชนนัน้	ยงัขาดลกัษณะการปกครอง

ตนเองของท้องถิ่นที่แท้จริง	ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยการปกครองตนเองของท้องถิ่นยังถูกควบคุมจากส่วนกลาง

ค่อนข้างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านอ�านาจหน้าที	่การบรหิารงานบคุคล	และการหารายได้เพือ่น�ามาใช้จ่าย

ในท้องถิน่ผลกค็อื	“ท้องถ่ินไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	อกีทัง้ไม่อาจรเิริม่จัดบริการตลอดจน 

ก�ากับดูแล	และควบคุมการบริหารท้องถิ่นของตนเอง	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเป็นผู้ที่น�าพา

ชุมชนไปสู่ความเจริญ	 และประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความเป็นอยู่ท่ีดีท่ีสุดต่อไป	 และการท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกต่อประชาชนและเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับ

ประชาชนทีสุ่ดองค์กรหนึง่	ซึง่จะเหน็ได้ว่าได้มหีลายหน่วยงานทีไ่ด้ถ่ายโอนภารกจิให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	อาทิ	โรงเรียน	อนามัย	ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส�าคัญ



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 113

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

และใกล้ชิดกับประชานมากพอสมควร	 ซึ่งการให้บริการแก่ประชาชน	 การสนองความต้องการข้ันพื้นฐาน 

ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องยึดถือเป็นส�าคัญ	

อ�าเภอเมืองนครพนมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น	15	ต�าบล	165	หมู่บ้าน	มีพื้นที่	853.20	

ตร.กม.	ประชากร	155,529	คน	(พ.ศ.	2554)	ความหนาแน่น	182.28	คน/ตร.กม.	ท้องท่ีอ�าเภอเมอืงนครพนม

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 14	 แห่ง	 ส�าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเฉพาะองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	 12	 แห่ง	 ดังนั้น	 องค์การบริหารส่วนต�าบลมีบทบาทหน้าท่ีในการควบคุมและบริหารราชการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลตามกฎหมาย	 ซึ่งผู้บริหารท่ีดีควรยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองท่ีดี	 และประกอบกับควรมีหลักพรหมวิหารธรรมซ่ึงเป็นธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่	 

อันได้แก่	เมตตา	คือ	ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข	กรุณา	คือ	ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์	มุทิตา	คือ	

ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและ	อุเบกขา	คือ	การวางเฉย	องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิด 

กับประชาชนมากที่สุด	 ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้บริหาร	 มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ 

ผู้บริหารเพราะเมื่อใดผู้บริหารน�าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการบริหารงานเป็นการสร้างความพึงพอใจ

ให้กับประชาชนในพื้นที่	และจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด	แต่ในปัจจุบันผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลส่วนมากเมื่อมีอ�านาจและบารมีจะใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ในการบริหารงาน	 จนลืมน�า 

หลักธรรมมาใช้ในการบริหาร	 เช่น	 ขาดความเมตตา	 เป็นการขาดความรักและความหวังดีอย่างแท้จริงต่อ

ประชาชน	 ขาดความกรุณา	 คือขาดความสงสารและคิดหาทางช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์อย่างจริงจัง	

ขาดมุทิตา	 โดยกีดกันไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถเต็มท่ี	 และขาดอุเบกขา	 คือ	

ขาดการวางเฉยและเป็นกลางต่อประชาชน

ดังนั้น	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงสนในที่จะท�าการวิจัยเรื่อง	 การใช้หลักพรหมวิหาร	 4	

ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครพนม	 เพื่อน�าผลจากการวิจัย	 มาบูรณาการร่วมกับการบริหารงานอย่างจริงจัง	 และต่อเนื่อง 

เพือ่สร้างความพงึพอใจให้กับประชาชนในต�าบล	และจะได้ทราบถึงความคดิเหน็ของประชาชน	ต่อผูบ้รหิาร

ในการน�าหลักธรรมมาใช้	ซึ่งเป็นหลักธรรม	พรหมวิหาร	4	หมายถึง	ธรรมประจ�าใจอันประเสริฐ	ธรรมประจ�าใจ 

ของท่านผู้มีคุณงามความดียิ่งใหญ่	มี	4	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม

2.2		เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็น

ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	ทีม่	ีเพศ	อาย	ุและประสบการณ์

ในการท�างาน	ต่างกัน

2.3	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม
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3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1	บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของ 

ผู้บริหาร	แตกต่างกัน

3.2	บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของ 

ผู้บริหาร	แตกต่างกัน

3.3		บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 

ในการบริหารงานของผู้บริหาร	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากรได้แก่	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัด

นครพนม	จ�านวน	391	คน	(ทีม่า	:	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	อ�าเภอเมอืงนครพนม	จงัหวดันครพนม	ข้อมลู	

ณ	วันที่	1	กรกฎาคม	2557)

4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หาได้แก่	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	ตามความ

คดิเหน็ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	ดงันี้

คือ

	 1)		 ด้านเมตตา	(ความรัก	และความหวังดี)

	 2)		 ด้านกรุณา	(ความสงสาร)

	 3)		 ด้านมุทิตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)

	 4)		 ด้านอุเบกขา	(ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง)

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	

ทั้งหมด	12	แห่ง	ประกอบด้วย	

	 1)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลนาทราย	

	 2)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลนาราชควาย	

	 3)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลกุรุคุ	

	 4)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านผึ้ง	

	 5)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลอาจสามารถ	

	 6)			 องค์การบริหารส่วนต�าบลขามเฒ่า	

	 7)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกลาง	

	 8)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าค้อ	

	 9)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลค�าเตย	

	 10)		องค์การบริหารส่วนต�าบลดงขวาง	

	 11)		องค์การบริหารส่วนต�าบลวังตามัว	

	 12)		องค์การบริหารส่วนต�าบลโพธิ์ตาก
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1	ท�าให้ทราบการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม

5.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 

ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	ที่มี	เพศ	อายุ	

และประสบการณ์ในการท�างาน	ต่างกัน

5.3		ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม

5.4		ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัครัง้นี	้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายแนวทางส่งเสรมิ

การน�าหลักพรหมวหิาร	4	ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมอืง	

จังหวัดนครพนม	ต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1	ประชากร	 ได้แก่	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	

จ�านวน	391	คน

6.2	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	

จ�านวน	198	คน

6.3		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	2	ตอน	และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม

ดังนี้

	 ตอนท่ี	 1	 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 และ

ประสบการณ์ในการท�างาน	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)

	 ตอนที่	2	แบบสอบถามการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ตามความ

คดิเหน็ของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนมมีลกัษณะแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	

6.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว	

F-test	(One-way	ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวเิคราะห์การใช้หลกัพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร ตามความคดิเหน็ 

ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

	 ผลการวจิยัพบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	ตามความคดิเห็น

ของบุคลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั

มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	 ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ	 ด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านมุทิตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)	รองลงมาคือ	ด้านกรุณา	(ความสงสาร)	และด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านเมตตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)

	 และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

	 1)		 ด้านเมตตา	(ความรัก	และความหวังดี)	พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหาร

งานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครพนม	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“มี

ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จ”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	3ที่ว่า	“สนับสนุน

ต่อความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงาน”

	 2)		 ด้านกรุณา	(ความสงสาร)	พบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	

ตามความคดิเห็นของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อที่	4	ที่ว่า	“มีความขยัน	ไม่ย่อท้อต่อ

ความล�าบากในการปฏิบัติงาน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อที่	 1	ที่ว่า	“ให้การช่วยเหลือต่อการ

ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน”

	 3)		 มุทิตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)	พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของ 

ผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	โดย

รวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	อยู่ในระดับมากทั้งห้าข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อที่	1	

ที่ว่า	 “ยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ”	 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด	 คือ	 ข้อท่ี	 5	 

ที่ว่า	“แสดงความยินดี	เมื่อเพื่อนร่วมงานประสบผลส�าเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว”

	 4)		 ด้านอเุบกขา	(ความวางเฉยมใีจเป็นกลาง)	พบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิาร

งานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครพนม	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด	คอื	ข้อท่ี	1	ท่ีว่า	“วางใจ

เป็นกลาง	 ไม่ฝักใฝ่	 ฝ่ายใด	 ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดการขัดแย้ง”	 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด	 คือ	 ข้อที่	 2	 ที่ว่า	

“สามารถวินิจฉัยปัญหาต่าง	ๆ	ไปตามเหตุผลได้”

7.2  ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร ตามความ

คิดเห็นของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

	 สมมติฐานที่	 1	 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการ

บริหารงานของผู้บริหาร	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิาร	ทัง้โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกนั	ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	(Null	Hypothesis)	

	 สมมติฐานที่	 2	 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการ

บริหารงานของผู้บริหาร	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิาร	ทัง้โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกนั	ปฏเิสธสมมตฐิานทีต้ั่งไว้	(Null	Hypothesis) 
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	 สมมติฐานที่	3	บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการใช้หลัก

พรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการใช้หลกั

พรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่

ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย	มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	

ดังนี้

8.1	 ผลการวจิยัพบว่า	ผลการวจิยัพบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	

ตามความคดิเห็นของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต�าบล	จงัหวดันครพนม	เรือ่ง

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ลงวนัท่ี	24	ตลุาคม	2545	

หมวดที	่12	การบรหิารงานบคุคล	ส่วนที	่3	การพฒันาพนกังานส่วนต�าบล	ซึง่ก�าหนดให้องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลจัดท�าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต�าบล	เพื่อเพิ่มพูนความรู้	ทักษะ	ทัศนคติที่ดี	คุณธรรมและจริยธรรม	

อันจะท�าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต�าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลจึงได้มีการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของ	พระครูสมห์ุอนุกูล อนวุฑฒฺโน (ปานประดษิฐ์) ได้ท�าการศกึษาเรือ่งความคดิเหน็ 

ของประชาชนที่มีต่อการน�าหลักพรหมวิหาร	 4	 ไปใช้ใน	 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ม่วงงาม	 อ�าเภอสิงหนคร	 จังหวัดสงขลาผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน�าหลัก 

พรหมวหิาร	4	ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงงาม	อ�าเภอสงิหนคร	จงัหวดัสงขลา	

โดยรวม	อยู่ในระดับมาก

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน	สามารถอภิปรายผล	ได้ดังนี้

1)  ด้านเมตตา (ความรัก และความหวังดี)พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงาน

ของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลต้องเป็นบุคคลท่ีมี

ความรักใคร่ปรารถนาดีรวมถงึต้องมีจิตไมตรี	และคดิท�าประโยชน์แก่สังคม	และให้ความเมตตาต่อประชาชน

ทีม่าใช้บรกิารได้รับความพงึพอใจ	และมคีวามสขุเมือ่มารบับรกิารทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล	ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	วิเชียร บุญกล้า	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงาน	เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์	เขต	3	ผลการวิจัยพบว่า	

ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการปฏิบัติงาน	ด้านเมตตาอยู่ในระดับมาก	

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“มีความมุ่งมั่นที่จะ

ปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จ”	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลจะต้องมี

ความมุ่งมั่น	ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จและมีความเจริญก้าวหน้า	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ	พระธรรมปิฎก	ทีก่ล่าวว่า	เมตตาคอืความรกัความเป็นมติรปรารถนาดมีุง่หมายหรอืมุง่หวงัให้ทัง้ตนเอง

และผู้อื่นเป็นสุขมีจิตแผ่ไมตรีและคิดท�าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้ารวมถึงการงดเว้นความโกรธและ

พยาบาทที่เป็นเหตุให้ตนและผู้อื่นเกิดทุกข์

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	3ที่ว่า	“สนับสนุนต่อความ

ก้าวหน้าของเพ่ือนร่วมงาน”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลให้การสนับสนุน

ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา	 เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาประสบผลส�าเร็จในการท�างาน	 การศึกษา	 หรือ

ครอบครัว	ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิของพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)ให้ความหมายค�าว่าเมตตาหมาย

ถึงความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตแผ่ไมตรี	และคิดท�าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั้งหลาย

2)  ด้านกรุณา (ความสงสาร)พบว่า	 การใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	

ตามความคดิเห็นของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล	ควรมีความสงสาร	และคิดช่วยเหลือ

ผู้ใต้บังคับบัญชา	 รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	 ให้ได้รับความสะดวก	 รวดเร็ว	 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	พระธรรมปิฎก	ที่กล่าวว่า	กรุณาคือการใฝ่ใจช่วยเหลือปลดเปลื้องให้ตนเองและ

ผู้อื่นพ้นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจโดยเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนใครรวมทั้งตนเอง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อท่ี	 4	 ท่ีว่า	 “มีความขยันไม่

ย่อท้อต่อความล�าบากในการปฏิบัติงาน”	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลมี

ความขยันเมื่อมีปัญหาไม่ย่อท้อต่อความล�าบากในการปฏิบัติงานรวมถึงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้	ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ดนัยไชยโยธาได้กล่าวว่า	 กรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์หมายถึง 

ความปรารถนาจะช่วยผู้อื่นให้พ้นความทุกข์ยากเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“ให้การช่วยเหลือ

ต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลให้การ

ช่วยเหลือผูใ้ต้บงัคบับญัชาในการปฏบิตังิานเพือ่ให้ประสบผลส�าเรจ็	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	พระธรรม

ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)	ที่กล่าวว่า	ความกรุณาหมายถึงการมีความรู้สึกหวั่นไหวเมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ

ความเดือดร้อนและหัวหน้ามีความต้องการที่จะช่วยให้บุคคลนั้นหมดทุกข์

3)  ด้านมทุติา (ความยนิดเีมือ่ผู้อืน่ได้ด)ี พบว่า	การใช้หลกัพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของ

ผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารมีการใช้หลักพรหมวิหาร	4	 ในการบริหารงาน	

ซึง่เป็นส่ิงทีผู่บ้รหิารจะต้องม	ีและต้องมคีวามยนิดเีมือ่เหน็ผูใ้ต้บงัคบับญัชาประสบความส�าเรจ็	เหน็ใจซึง่กนั

และกัน	ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของ	วเิชียร บญุกล้า	ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง	การศึกษาการใช้หลกัพรหมวหิาร	

4	 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน	 เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์	 เขต	 3	 

ผลการวจิยัพบว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมมกีารใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการปฏบิตังิาน	ด้านมทุติา	

อยู่ในระดับมาก	

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“ยินดีที่จะปฏิบัติ

งานทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความเต็มใจ”	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลมคีวาม
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ตั้งใจ	เต็มใจ	และมุ่งมั่นท�างานในหน้าที่	และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่างานจะหนักหรือเบา	ไม่แสดงความเบื่อหน่ายเต็มใจปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่เมื่อได้

รับการร้องขอจากคนอ่ืน	 ยินดีและเต็มใจท่ีจะรับใช้ประชาชนผู้ติดต่อเข้ามาอย่างจริงใจ	 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ	ดนัยไชยโยธาที่ให้ความหมายของค�าว่า	มุทิตาความมีจิตพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหมายถึง	การ

แสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความเจริญ	 เช่น	 การเลื่อนฐานะต�าแหน่งยศเป็นต้นมุทิตาเป็นคุณธรรมที่

สามารถก�าจัดความอจิฉารษิยาได้	เพราะการอจิฉารษิยาผูอ้ืน่ย่อมมแีต่ความทกุข์จติใจจะหาความสขุสงบไม่

ได้	แต่บุคคลที่มีมุทิตาจะมีความสุขใจหน้าตาสดชื่นแจ่มใสและเป็นที่รักของคนทั่วไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“แสดงความยินดี	

เมื่อเพ่ือนร่วมงานประสบผลส�าเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหาร

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	แสดงความยนิดกัีบผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานและเรือ่ง

ส่วนตัวอย่างจริงใจ	ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ	ดนัย ไชยโยธา	กล่าวว่า	มุทิตาความมีจิตพลอยยินดี

เมือ่ผูอ้ืน่ได้ด	ีหมายถงึ	การแสดงความยนิดีเมือ่ผูอ้ืน่ประสบความเจริญเช่นการเลือ่นฐานะต�าแหน่งยศ	เป็นต้น

มทุติาเป็นคณุธรรมทีส่ามารถก�าจดัความอจิฉารษิยาได้	เพราะการอจิฉารษิยาผูอ้ืน่ย่อมมีแต่ความทกุข์จติใจ

จะหาความสุขสงบไม่ได้	แต่บุคคลที่มีมุทิตาจะมีความสุขใจหน้าตาสดชื่นแจ่มใสและเป็นที่รักของคนทั่วไป

4)  ด้านอุเบกขา (ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง)พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหาร

งานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครพนม	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลจะต้องเป็น

ผูท้ีม่คีวามเป็นกลาง	ไม่ล�าเอยีง	ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิการขดัแย้ง	มคีวามยตุธิรรม	ในการบรหิาร

งานและการให้บริการ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	วิเชียร บุญกล้า	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	การศึกษาการใช้

หลักพรหมวิหาร	4	ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สรุนิทร์	เขต	3	ผลการวจิยัพบว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมมกีารใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการปฏบิตัิ

งาน	ด้านอุเบกขา	อยู่ในระดับมาก	

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“วางใจเป็นกลาง 

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดการขัดแย้ง”	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล

มใีจเป็นกลาง	ใคร่ครวญก่อนตดัสนิใจ	เพ่ือความรอบคอบ	และเพือ่ความถกูต้อง	ซึง่สอดคล้องกบัพระด�ารขิอง 

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญสุวฑฺฒนมหาเถร)	ทรงกล่าวว่า	

อุเบกขาคอื	การวางเฉยวางใจเป็นกลางไม่ยนิดียนิร้ายเมือ่สดุวสิยัจะแสดงเมตตากรุณามทิุตาได้โดยใช้ปัญญา

คดิไตร่ตรองเหตแุละผลในสิง่ทีเ่กดิขึน้	กล่าวคอืมจีติเรยีบตรงเทีย่งธรรมดจุตราชัง่ไม่เอนเอยีงด้วยรกัและชงั

พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตว์ทั้งหลายกระท�าอันควรได้รับผลดีหรือช่ัวสมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่จะ

วนิิจฉยัและปฏิบตัไิปตามธรรม	รวมทัง้รูจ้กัวางเฉยสงบใจมองดใูนเมือ่ไม่มกีจิควรท�าเพราะเขารบัผดิชอบตน

ได้ดีแล้ว	เขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	2	ที่ว่า	“สามารถวินิจฉัย

ปัญหาต่าง	ๆ 	ไปตามเหตุผลได้” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการปฏิบัติงานย่อมมีปัญหา	และปัญหาทุกอย่าง	

ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่	มีทางแก้ไขได้	ถ้ารู้จักคิดได้ดี	ปฏิบัติได้ถูก	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลต้องมีการ
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ขบคิดวินิจฉัยปัญหา	จึงต้องใช้สติปัญญา	คือคิดด้วยสติ	รู้ตัวอยู่เสมอ	เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาท

พลาดผิดและอคติต่างๆ	มิให้เกิดขึ้น	ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ	เป็นไปอย่างเที่ยงตรง	ท�าให้

เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกข้ันตอน	 และวินิจฉัยได้ถูกต้องว่า	 ปัญหา

ที่แท้อยู่ตรงไหน	 จะปฏิบัติแก้ไขได้โดยวิธีใด	 ส่วนการปฏิบัติได้ถูกนั้น	 ก็คือปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตาม 

หลักการ	หลักวิชา	หลักเหตุผล	และหลักธรรม	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

กล่าวว่า	อุเบกขาแปลว่า	การวางใจเป็นกลางโดยพิจารณาข้อเท็จจริง	หมายถึง	ในการตัดสินใจเรื่องใดควร

พิจารณาด้วยปัญญามีเหตุผลถูกต้องและเที่ยงธรรมแล้วปฏิบัติลงไปด้วยความเยือกเย็นสุขุมรอบคอบ 

สามารถด�ารงมั่นรักษาความถูกต้องหรือความยุติธรรมไว้ได้

8.2	 ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ตามความคิด

เห็นของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม

	 1)		 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	 มีการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 

ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลได้เพื่อเพิ่มพูนความรู้	 ทักษะ	 ทัศนคติที่ดี	 คุณธรรมและจริยธรรม	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทิพยาพัศ คลังแสง	ได้ท�าการศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร	4	 

ของผูอ้�านวยการสถานศกึษาในโรงเรยีนสงักัดเทศบาลนครนครสวรรค์	ผลการวจิยัพบว่าผลการเปรยีบเทยีบ

ความคิดเห็นของการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้อ�านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครสวรรค์	จ�าแนกตามเพศ	โดยภาพรวม	ไม่แตกต่างกัน	

	 2)		 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	 มีการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร 

ทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	บุคลากรทุก

กลุ่มอายุเห็นว่าผู้บริหารความเข้าใจในหลักพรหมวิหารธรรม	 จึงสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้

ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทิพยาพัศ คลังแสง	 ได้ท�าการศึกษาเรื่องการบริหารงานตาม

หลกัพรหมวหิาร	4	ของผูอ้�านวยการสถานศกึษาในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์ผลการวจิยัพบว่า

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	จ�าแนกตาม	อายุ	โดยภาพรวม	ไม่แตกต่างกัน	

	 3)			 บคุลากรท่ีมปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มกีารใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิาร

งานของผู้บริหาร	 ทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่าความต้องการของคนพัฒนาได้	เปลี่ยนแปลงได้ความต้องการส�าคัญที่ควรได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนา

อย่างน้อยกข็ดัเกลาให้ละเมยีดละไม	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ	วเิชยีร บญุกล้า	ได้ท�าการศกึษาเร่ือง	การ

ศกึษาการใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาสุรินทร์	เขต	3	พบว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสบการณ์การท�างาน	ซึง่มกีารรบัรูต่้อการใช้หลกั

พรหมวิหาร	4	โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ	โดย

แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 ผลการวจิยัพบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	ตามความคดิเห็น

ของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	

ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรได้เพื่อเพิ่มพูนความรู้	

ทักษะ	ทัศนคติที่ดี	คุณธรรมและจริยธรรม	อย่างต่อเนื่อง

	 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน	มีข้อเสนอแนะดังนี้

 1)  ด้านเมตตา (ความรัก และความหวังดี) พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหาร

งานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครพนม	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดงันัน้	ผู้บริหารควรรกัษาและพฒันาใหถ้ึงระดับมากทีสุ่ด	โดยส่งเสรมิให้

บคุลากรเป็นผูม้คีวามปรารถนาดีหรอืความหวงัดีทีจ่ะให้คนอืน่มคีวามสขุ	ซึง่เกดิจากการมองเหน็ความดงีาม

หรือความน่ารักของคนอื่นแล้วเกิดความประทับใจ	 จนถึงกับคิดส่งเสริมให้เขามีความดีงามหรือความน่ารัก

ยิ่งๆ	ขึ้นไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“มีความมุ่งมั่นที่

จะปฏบิตังิาน	ให้ประสบความส�าเรจ็”	ดังน้ัน	ผูบ้ริหารควรรกัษาและพฒันาให้ถึงระดบัมากท่ีสุด	โดยสนบัสนนุ

ให้บคุลากรมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิติังานให้ดีหรือให้เกนิมาตรฐานทีม่อียู	่โดยมาตรฐานนีอ้าจเป็นผลการปฏบิตัิ

งานทีผ่่านมาของตนเอง	หรอืเกณฑ์วดัผลสมัฤทธิอ์งค์การบรหิารส่วนต�าบลก�าหนดขึน้	อกีทัง้ยงัหมายรวมถงึ

การสร้างสรรค์พฒันาผลงานหรอืกระบวนการปฏบิตังิานตามเป้าหมายทีย่ากและท้าทายชนดิทีอ่าจไม่เคยมี

ผู้ใดสามารถกระท�าได้มาก่อน

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ข้อ	3ทีว่่า	“สนบัสนนุต่อความ

ก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงาน”ดังนั้น	 ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากท่ีสุด	 โดยสนับสนุนให้

พนักงานมคีวามก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	ตลอดจนการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้	รวมถงึบคุลากรต้องให้การ

สนับสนุนความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงาน

 2)  ด้านกรณุา (ความสงสาร)พบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	

ตามความคดิเห็นของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักใคร่

ปรารถนาดีต่อกัน	และความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	4	ที่ว่า	“มีความขยันไม่

ย่อท้อต่อความล�าบากในการปฏิบัติงาน”	 ดังนั้น	 ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดย

สนับสนุนให้บคุลากรมานะอดทน	ขยนัหมัน่เพยีร	ไม่ย่อท้อ	ไม่ว่างานนัน้จะเป็นงานหนกัหรอืเบา	รวมถึงสร้าง

ขวัญและก�าลังใจแก่บุคลากร	
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  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ข้อที	่1	ทีว่่า	“ให้การช่วยเหลอื

ต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน”ดังนั้น	ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยส่งเสริม

ให้บคุลากรได้ท�างานเป็นทมีเพือ่ให้การท�างานบรรลเุป้าหมายอย่างมปีระสทิธผิลเท่าทีเ่ป็นไปได้	ท�างานอย่าง

ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย	มีความมุ่งมั่นที่จะให้งานประสบผลส�าเร็จ

 3) ด้านมุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงาน

ของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยแสดงความยินดีใน

เมื่อได้เห็น	ได้ยิน	ได้ทราบว่าผู้อื่นมีความสุข	อย่างเต็มใจ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“ยินดีที่จะปฏิบัติ

งานทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความเต็มใจ”	ดงันัน้	ผูบ้รหิารควรรกัษาและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยสร้าง

ขวัญและก�าลังใจแก่บคุลากร	เพือ่ให้บคุลากรมคีวามเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความเตม็ใจ

  ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียน้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก	คอื	ข้อที	่5	ทีว่่า	“แสดงความยนิดี	

เมื่อเพื่อนร่วมงานประสบผลส�าเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว”ดังนั้น	ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนา

ให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงความยินดี	 เมื่อเพื่อนร่วมงานประสบ 

ผลส�าเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว

 4)  ด้านอุเบกขา (ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง)พบว่า	 การใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการ

บริหารงานของผูบ้รหิาร	ตามความคดิเห็นของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

นครพนม	 โดยรวมอยู่ในระดับมากดังนั้น	ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยปฏิบัติตัว

ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	โดยรู้จักวางเฉย	การวางใจเป็นกลางด้วยความชอบธรรม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“วางใจเป็นกลาง

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดการขัดแย้ง”	ดังนั้น	ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดย

ส่งเสริมความเที่ยงธรรม	ให้บุคลากรวางใจเป็นกลาง	ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	2	ที่ว่า	“สามารถวินิจฉัย

ปัญหาต่าง	 ๆ	 ไปตามเหตุผลได้”ดังนั้น	 ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยส่งเสริมให้

บุคคลมีความคิดกว้าง	และมีความคิดสร้างสรรค์	เข้าใจเหตุผล	รู้จักการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ	ที่เป็นรูปธรรมได้

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1)		 ผลการวิจัยพบว่า	 การใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ตามความ 

คิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	 ด้านเมตตา	 (ความรัก	

และความหวังดี)	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ในประเด็นนี้	 

เพื่อศึกษาสภาพและสาเหตุปัญหาที่แท้จริง	 และน�าผลการวิจัยไว้เป็นสารสนเทศส่งเสริมการน�าหลัก 

พรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

	 2)		 ควรมกีารท�าวจิยั	ศกึษาเปรยีบเทยีบเรือ่งการใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของ

ผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	กับ
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องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดอื่น	 เพื่อเปรียบเทียบและใช้เป็นฐานความรู้	 พัฒนา	 ส่งเสริมการน�า 

หลักธรรมพรหมวิหาร	4	ไปใช้ในการบริหารงานต่อไป
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ห้องเรียนร้อยเอ็ด	 นางวิภา	 ค�าแก้ว	 ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลดงขวาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	ที่กรุณาและเมตตารับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อ
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การวิจัย	 จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ขออนุโมทนาขอบคุณ	นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	และบุคลากร	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	ทุกท่านที่

ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมลูและการเกบ็รวบรวมข้อมลูจนท�าให้วทิยานพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลงได้อย่าง

สมบูรณ์	 คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้	 ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของการ

ศกึษาค้นคว้าน้ีแก่บพุการชีน	ผูม้พีระคณุทัง้มวล	อปัุชฌาย์	คร-ูอาจารย์ผูเ้คยอบรมสัง่สอนแก่ผูว้จิยัทัง้ในอดตี

และปัจจุบัน	ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข	ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ


