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วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนว
ทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า และองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแปน จํานวน 274 คน  ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดย
ใช้วิธีการทาโร ยามาเน่ (Taro yamane)  ได้กลุ่มตัวอย่าง 162 คน ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 162 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสํารวจ สําหรับการวิจัยครั้ง
น้ี โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sampling Random Sampling) คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก องค์การบริหารส่วน
ตําบลเจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า และองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแปน จํานวน 274 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้
วิธีการของ ทาโร ยามาเน (Taro yamane) (ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์, 2543, หน้า 79) ได้กลุ่มตัวอย่าง 162 คน 
ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 162 คนจากน้ันนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพ่ือคํานวณหาค่าสถิติ สําหรับตอบ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย       

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ระดับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, 2) ด้านการศาสนา 
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ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี, 3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 4) ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, และ 5) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 

2) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด
สกลนคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีอายุ ตําแหน่ง และ
ประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีดังน้ี 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า 
การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร   มีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน บุคลากร ควรสร้างความสบายใจให้แก่
ชุมชนในการจัดสร้างถนน ไฟฟ้า และน้ําประปา บุคลากรมีการสร้างถนน ไฟฟ้า และนํ้าประปา ให้ดีขึ้น
ภายในชุมชน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก 
ดังน้ัน ควรจัดให้มีกีฬาในชุมชน และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ควรมีนโยบายใน
การจัดสร้างความมั่นคงทางสุขภาพกายเพ่ือความสุขของชีวิต  3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร   มีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ควรส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์และ
การท่องเที่ยว มีการส่งเสริมนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลรวมถึงนโยบายท่องเที่ยว  4) ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ควรจัดให้
ส่งเสริมป้องกันโรคภัยภายในชุมชนมีการจัดดูแลสุขภาพทุกเดือน มีการสร้างศูนย์สําหรับสุขภาพแก่ผู้สูงวัย  
5)ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก 
ดังน้ัน ควรให้ความสําคัญกับประเพณีระเบียบแบบแผนของท้องถิ่น มีการสร้างสถานที่บํารุงรักษา
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้   
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The objectives of this thesis were as follows: 1.  to study the 
application of Brahmavihara Dhamma in duty performance of the officials in 
Tambol administration organizations in Charoensin district of Sakonnakhon 
province, 2. To compare the application of Brahmavihara Dhamma in duty 
performance of the officials in Tambol administration organizations in 
Charoensin district of Sakonnakhon province classified by their personal 
factors, and 3. To collect suggestions in the application of Brahmavihara 
Dhamma in duty performance of the officials in Tambol administration 
organizations in Charoensin district of Sakonnakhon province. The populations 
used in the study were from tambol Thungkae, Tambol Charoensin, Tambol 
Khoksila, Tambol Banlao and Tambol Nongpaen administration organizations in 
Charoensin district of Sakonnakhon province. 162 samplings were simple 
sampling random. The data were collected through questionnaires and 
analyzed by computerized program.  

The results were found as follows; 
1) The level of the application of Brahmavihara Dhamma in duty 

performance of the officials in tombol administration organizations in 
Charoensin district of Sakonnakhon province was totally high. In details, the 
highest level was on infrastructure, and followed by religion, arts and cultures, 
natural resource and environment conservation, life quality support, and 
investment plan support respectively. 

2) The officials with different genders and education levels had 
indifferent level of opinion towards the application of Brahmavihara Dhamma 
in duty performance. The officials with different ages, positions and work 
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experiences had different levels of opinion towards the application of 
Brahmavihara Dhamma in duty performance with a statistically significant figure 
at 0.05.  

3) The suggestions were as follows: 1. In infrastructure; construction of 
road, installment of electricity and waterworks should be done to community, 
2. In life quality support; community sports center and park should be 
constructed to encourage people to exercise and keep their health in good 
conditions, 3. In investment plan support; business investment and tourism 
should be supported, 4. In religion, arts and cultures; community traditions, 
arts and cultures should conserved and supported, and 5. In natural resource 
and environment conservation; the community resources and environment 
should be consumed carefully in a parallel with the conservation. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ดีก็เพราะได้รับความช่วยเหลือ แนะนํา ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างดีย่ิงจากหลาย ๆ ท่าน ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณดังต่อไปนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม ที่คอย
สนับสนุนผลักดันให้กระผมได้เรียนในระดับอุดมศึกษา ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
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ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่เมตตาคอยให้กําลังใจตลอดมา 
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อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และคณาจารย์ทุกๆท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ 
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ศรชัย ท้าวมิตร พ.ต.อ.ศ.ดร.นิธิ ศรีวัฒนา ดร.กาญจนา ดําจุติ ดร.ยุทธนา ประณีต กรรมการสอบ
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เวช นายก อบต.โคกศิลา  และ นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์ นายก อบต.ศรีวิชัย จังหวัดสกลนคร ที่อนุเคราะห์
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อุปถัมภ์ทุนการศึกษา ต้ังแต่ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ด้วยดีตลอดมา 

สุดท้ายน้ี คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันจะพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีอุปการ
คุณทุกท่าน ซึ่งไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ทั้งหมด 

 
พระมหาวุฒิชัย  วุทฺธิชโย (พรมวัง) 

 



ฉ 
 

สารบัญ 
 
 หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค
ประกาศคุณูปการ จ
สารบัญ ฉ
สารบัญตาราง ฌ
สารบัญแผนภูมิ ถ
บทที่ 

1 บทนํา 1
 1.1   ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 1
 1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2
 1.3   สมมติฐานของการวิจัย 3
 1.4   ขอบเขตของการวิจัย 3
 1.5   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4
 1.6   คํานิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 4

2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 6
 2.1 หลักพรหมวิหารธรรม 6
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ 26
 2.3  แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล 36
 2.4 สภาพพ้ืนที่ทําการวิจัย 49
 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  50
 2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 56

3 วิธีดําเนินการวิจัย 57
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 57
 3.2  เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 58
 3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 59
 3.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 60
 3.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 62
 3.6  การวัดค่าตัวแปร 63
 3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 63
 3.8  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 64



ช 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที่ หน้า

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 66
 4.1  สัญลักษณท์ี่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 66
 4.2  ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล 67
 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 68
 ตอนที่ 1   ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 68
 ตอนที่ 2   การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 70
 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 76
 ตอนที่ 4

 
การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

    
118 

 ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์นายก อบต. ในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เก่ียวกับทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 
4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 121

5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 128
 5.1 สรุปผลการวิจัย 129
 5.2  อภิปรายผลการวิจัย 134
 5.3  ข้อเสนอแนะ 142
  5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 142
  5.3.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในการปฏิบัติ 143

บรรณานุกรม 144
ภาคผนวก 147
 ภาคผนวก ก  รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 148
 ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 150
 ภาคผนวก ค  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการ Try Out 156
 ภาคผนวก ง  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 158
 ภาคผนวก จ  รายช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์ 164
 ภาคผนวก ฉ  หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 5 ท่าน 166
 ภาคผนวก ช  แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 172



ซ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

 หน้า
 ภาคผนวก ซ  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 180
 ภาคผนวก ฌ  ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ สัมประสิทธ์ิอัลฟา 183
 ภาคผนวก ญ  ภาพถ่ายประกอบการสัมภาษณ์ 185

ประวัติผู้วิจัย 189



สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน้า
3.1 แสดงวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 59
4.1 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 68
4.2 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 68
4.3 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 69
4.4 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหน่ง 69
4.5 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ์ 69
4.6 แสดงค่าเฉล่ีย ( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับการประยุกต์ใช้หลัก

พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ โดยรวมท้ัง 5 ด้าน 70

4.7 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร 71

4.8 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 72

4.9 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลัก
พรหมวิหาร 73

4.10 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร 74

4.11 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
ตามหลักพรหมวิหาร 75

4.12 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม จําแนกตามเพศ 76



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ หน้า
4.13 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
โดยรวม จําแนกตามเพศ 76

4.14 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จําแนกตามเพศ 77

4.15 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร4ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
จําแนกตามเพศ 77

4.16 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามเพศ 78

4.17 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต จําแนกตามเพศ 78

4.18 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
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จําแนกตามเพศ 80

4.21 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตามเพศ 80

 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ หน้า
4.22 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม

วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
จําแนกตามเพศ 81

4.23 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามเพศ 81

4.24 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวม 
จําแนกตามอายุ 82

4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวม จําแนกตามอายุ 82

4.26 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนครโดยรวม 
จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 83

4.27 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จําแนกตามอายุ 84

4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
จําแนกตามอายุ 84

4.29 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffé) 85

4.30 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต จําแนกตามอายุ 86

 



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ หน้า
4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จําแนกตามอายุ 86

4.32 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามอายุ 87

4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุน จําแนกตามอายุ 87

4.34 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนครด้านการ
วางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วย
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 88

4.35 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตามอายุ 89

4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตามอายุ 89

4.37 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนครด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามอายุ
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 90

4.38 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตาม จําแนกตามอายุ 91

4.39 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการศาสนา ศิลป-
วัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามอายุ 91

 



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ หน้า
4.40 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตาม
อายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 92

4.41 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 93

4.42 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 93

4.43 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จําแนกตามระดับการศึกษา 94

4.44 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน จําแนกตามระดับการศึกษา 94

4.45 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามระดับการศึกษา 95

4.46 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามระดับการศึกษา 95

4.47 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 96

4.48 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามระดับการศึกษา 96



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ หน้า
4.49 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม

วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จําแนกตามระดับการศึกษา 97

4..50 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตามระดับการศึกษา 97

4.51 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
จําแนกตามระดับการศึกษา 98

4.52 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามระดับการศึกษา 98

4.53 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม จําแนกตามตําแหน่ง 99

4.54 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
โดยรวม จําแนกตามตําแหน่ง 99

4.55 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จําแนกตามตําแหน่ง 100

4.56 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน จําแนกตามตําแหน่ง 100

4.57 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามตําแหน่ง 101

 



ฒ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ หน้า
4.58 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามตําแหน่ง 101

4.59 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตาม
ตําแหน่ง 102

4.60 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามตําแหน่ง 102

4.61 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตาม
ตําแหน่ง 103

4.62 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตามตําแหน่ง 103

4.63 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนก
ตามตําแหน่ง 104

4.64 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามตําแหน่ง 104

4.65 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวม 
จําแนกตามประสบการณ์ 105

4.66 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวม จําแนกตาม
ประสบการณ์ 105



ณ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ หน้า
4.67 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร โดยรวม 
จําแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 106

4.68 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามประสบการณ์ 107

4.69 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตาม
หลักพรหมวิหาร จําแนกตามประสบการณ์ 107

4.70 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ ด้วย
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 108

4.71 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ ด้วย
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 109

4.72 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตาม
หลักพรหมวิหาร จําแนกตามประสบการณ์ 109

4.73 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ ด้วย
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 110

4.74 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามประสบการณ์ 111

4.75 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามประสบการณ์ 111



ด 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ หน้า
4.76 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้านการ
วางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามประสบการณ์เป็น
รายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 112

4.77 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตาม
ประสบการณ์ 113

4.78 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามประสบการณ์ 113

4.79 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตาม
ประสบการณ์เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่  114

4.80 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตาม
ประสบการณ์ 115

4.81 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการศาสนา ศิลป-
วัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตามประสบการณ์ 115

4.82 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร จําแนกตาม
ประสบการณ์เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 116

4.83 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 117
 
 
 



ต 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ หน้า
4.84 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร  118

4.85 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 119

4.86 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร 119

4.87 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารสว่นตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร 120

4.88 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตาม 
หลักพรหมวิหาร 121

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ถ 
 

สารบัญแผนภูมิ 
 
แผนภูมิที่ หน้า

2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2534 มาตรา 4 ได้จัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินเป็น 3 ส่วน ดังน้ี (1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (2) ระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค (3) ระเบียบบริหารราชส่วนท้องถิ่นและมาตรา 70 ให้จัดระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ดังน้ี(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) เทศบาล (3) สุขาภิบาล (4)  ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน คือการให้ราษฎรมีอํานาจในการปกครอง
ตัดสินใจเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเองและตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณะท้องถิ่นของ
ตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และเมืองพัทยา ดังน้ันโดยหลักการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถิ่นน้ันๆ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดี
จะต้องมีคุณธรรม เคารพและปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่ปฏิบัติการตามอําเภอใจ ไม่
เบียดเบียนประชาชน ตลอดจนมีความประพฤติและจิตใจท่ีสูงส่ง ผู้รักษาและผู้ใช้กฎหมายจะเคารพนับ
ถือกฎหมาย (ฐาปนีย์ นาครทรรพ, 2532,หน้า 19) หลักธรรมหรือจริยธรรมคือ สิ่งที่ต้องประพฤติและยัง
จะต้องถามต่อไปอีกว่าอะไรควรประพฤติหรือต้องประพฤติ ประพฤติเพ่ืออะไร ได้อะไรจากการประพฤติ  
ในภาษาต่างประเทศใช้คําว่า Ethic มีความหมายเป็นปรัชญาของศีลธรรม(Philosophy of Morality) 
ไม่ใช่ตัวการปฏิบัติ ถ้าเป็นตัวการปฏิบัติใช้คําว่าศีลธรรม ถ้าอธิบายตามความหมายของจริยธรรมกับ
ศีลธรรมแล้ว เราอาจจะใช้สิ่งทั้งสองคูกั่นไป คือจริยธรรมเป็นปรัชญา ศีลธรรมเป็นตัวปฏิบัติ (จรัส พยัคฆ
ราชศักด์ิ 2546, หน้า 176) 

 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงกําหนดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 279 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ รัฐต้องจัดทํามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันสําคัญย่ิงที่จะช่วยให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของรัฐเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชกิจจานุเบกษา,  
เล่ม 124 ตอนท่ี 47 ก., (2550) และข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2537 หมวดจรรยาบรรณต่อตนเอง  ข้อ 1 ความว่าข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และ
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ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 111 ตอนที่ 19, (2537) 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้กับประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องอาศัยหลักปฏิบัติเพ่ือให้
งานสําเร็จ และทําหน้าที่เป็นผู้นําของประชาชน ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่น้ีจะประสบกับปัญหากับข้อปฏิบัติ
ด้านระเบียบ กฎหมาย และความเข้าใจจากประชาชน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ประสบผลสําเร็จจึงได้นํา
คุณธรรม และจริยธรรม ด้านพรหมวิหารธรรมทั้ง 4 ประการ ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และ 
อุเบกขา เน่ืองจากถ้าหากบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้านเหล่าน้ีแล้ว จะนําไปสู่การ
แก้ไขหรือลดปัญหาในด้านอ่ืนๆด้วย เช่น ปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ ซึ่งตามหลักธรรมในพุทธศาสนา
น้ัน อารมณ์โกรธหรือความมุ่งร้าย ความริษยา สามารถบรรเทาลงได้ด้วย พรหมวิหารธรรม (วิไลพร  
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, 2527, หน้า 11 )   

องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ มีทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการ
พัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามท่ีกําหนดไว้คือ จัดให้มีการบํารุงรักษาทางนํ้า
ทางบก,รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และสถานท่ีสาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล,ป้องกันโรคติดต่อ,บรรเทาสาธารณภัย,ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย อย่างไรก็ ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)บาง
แห่งยังต้องเผชิญกับปัญหานานัปการ อาทิ การทุจริตประพฤติมิชอบ การใช้กลุ่มอิทธิพล การเป็นกลุ่ม
ผู้รับเหมาในท้องถิ่น เป็นต้น แต่ปัญหาประการสําคัญที่สุด คือ การไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างแท้จริง ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุที่ไม่มีการส่งเสริมให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถกํากับความประพฤติให้เป็นให้เป็นไปโดยชอบ สามารถสร้าง
ความรักความเช่ือถือให้เกิดแก่หมู่ชน เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ดังน้ัน ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัย เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เพ่ือกระตุ้นให้เป็นกระจกเงาในการสะท้อนพฤติกรรมของบุคลากร และเพ่ือ
ปลูกจิตสํานึกในการมีความเมตตา กรุณาต่อกันโดยมีจิตสาธารณะทําเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนร่วมเพ่ือสืบ
สานสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาระดับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ที่มีเพศ
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 

1.3.2 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ที่มีอายุ
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 

1.3.3  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 

1.3.4  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ที่มี
ตําแหน่งต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 

1.3.5  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ที่มี
ประสบการณ์ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ี ได้ทําการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครโดยได้กําหนดขอบเขต
การศึกษาค้นคว้า ดังน้ี 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
   ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

จํานวน 274 คน     
1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จําแนกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร   
2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร   
3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร   
4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร   
5) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร   

1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
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1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ทําให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 1.5.2  ทําให้ทราบผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์ต่างกัน 

1.5.3  ทําให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

1.5.4  ทําให้สามารถนําผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ให้ดีย่ิงขึ้น 

 
1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในแต่ละหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.)
ทั้งในฝ่ายบริหาร และฝ่ายข้าราชการประจํา ประกอบด้วย พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที่และ
พนักงานส่วนตําบลท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ปฏิบัติราชการ  
 การปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมที่บุคคลกระทําหรือแสดงออกให้เห็นเป็น
รูปธรรมในการนําความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และทัศนคติของตนท่ีมีต่องานเพ่ือนํามาประกอบ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสําเร็จที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรหรือหน่วยงานได้กําหนดไว้ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หมายถึง  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าทางบก การสาธารณูปโภค 
การสาธารณูปการและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมายถึง การจัดให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อน
หย่อนใจ และสวนสาธารณะ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส   

ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมการท่องเท่ียว หมายถึง  การส่งเสริมให้
มีอุตสาหกรรมในครอบครัว กลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ ให้มีตลาด การท่องเที่ยว กิจการเก่ียวกับการ
พาณิชย์ การฝึกและประกอบอาชีพ  

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง การคุ้มครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอย 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง  การ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา     
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 องค์การบริหารส่วนตําบล หมายถึง องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทหน่ึงตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอํานาจจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกํากับดูแลของรัฐ มีหน้าที่ในการพัฒนาตําบลท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้  

 หลักพรหมวิหาร หมายถึง ธรรมประจําใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจย่ิงใหญ่ กว้างขวางดุจ
พระพรหม 4 อย่าง และเป็นหลักธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักความประพฤติในการปฏิบัติตนต่อ
บุคคลอ่ืน เป็นธรรมที่ทําให้เกิดประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย  

 1) เมตตา หมายถึง ความปรารถนาอยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
 2) กรุณา หมายถึง ความสงสารอยากช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ 
 3) มุทิตา หมายถึง ความพลอยยินดี ที่ผู้อ่ืนได้ดี   
 4) อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง 
การประยุกต์ใช้หลกัเมตตา หมายถึง การพิจารณาถึงความสะดวกของประชาชน ให้ประชาชน

ได้รับความสุข ในการใช้ชีวิตประจําวัน 
การประยุกต์ใช้หลักกรุณา หมายถึง การพิจารณาถึงความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือให้

ประชาชนพ้นทุกข์ 
การประยุกต์ใช้หลักมุทิตา หมายถึง การให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
การประยุกต์ใช้หลักอุเบกขา หมายถึง มีความเป็นกลาง 
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกเป็น 

 1)  เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 2 เพศ คือ 
1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 
 2)  อายุ หมายถึง อายุของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 3 
ช่วงอายุ คือ 1) ตํ่ากว่า 30 ปี 2) 30-50 ปี และ 3) 51 ปีขึ้นไป  
 3)  ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1) ตํ่ากว่าปริญญาตรี และ 2) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 4)  ตําแหน่ง  หมายถึง  ตําแหน่งหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลที่ตอบ
แบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  แบ่งเป็น  2  ระดับ  คือ  1)บุคลากรฝ่ายบริหาร  2) บุคลากร
ฝ่ายข้าราชการประจํา 
 5) ประสบการณ์  หมายถึง  ประสบการณ์ในการทํางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  แบ่งเป็น  4  ระดับ คือ  1) น้อยกว่า  5  ปี,  2)  6- 10  ปี,  3) 11-
15  ปี  และ 4) 16 ปีขึ้นไป 
 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับ การ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ตามประเด็นต่อไปน้ี 

2.1 หลักพรหมวิหารธรรม 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  
2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 หลักพรหมวิหารธรรม 
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่มีคุณค่าและประโยชน์มากมาย พระพุทธ 

ศาสนาได้ให้ความสําคัญกับพรหมวิหารธรรมเป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็นธรรมสําหรับผู้ใหญ่มีฐานะเป็น
ผู้นําคนทั้งปวง ซึ่งผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาค้นคว้าหลักพรหมวิหารธรรมกับการปฏิบัติงาน โดยแบ่ง
เน้ือหาสาระออกเป็นดังน้ี 1) ความหมายของพรหมวิหารธรรม 2) วิธีการนําพรหมวิหารธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 3) ปฏิปักขธรรมของพรหมวิหารธรรม 4) ประโยชน์จากหลักพรหมวิหารธรรมกับการ
นําไปประยุกต์ใช้ 5) โทษจากการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่นําหลักพรหมวิหารธรรมไปประยุกต์ใช้  

2.1.1 ความหมายของพรหมวิหารธรรม  
หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรรมธัช ป.9) (2534, หน้า 429) พฺรหฺมวิหาร แยกศัพท์ได้ดังน้ี 

พฺรหฺม + วิหาร การประกอบศัพท์มีดังน้ี พฺรหฺม ศัพท์ แปลว่า พรหม วิ อุปสัคค์ หร ธาตุ ใน
ความหมาย หรณ = เป็นอยู่ วิหาโร มีอรรถวิเคราะห์ว่า วิหรติ เตนาติ วิหาโร (ชโน) แปลว่า ชนย่อมอยู่ 
ด้วยธรรมน้ัน เหตุน้ัน ธรรมน้ัน ช่ือว่าเป็นเคร่ืองอยู่แห่งชน (ณ ปัจจัยในกิตกิจจปัจจัย ปัจจัยแห่งนาม
กิตต์ เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ) พฺรหฺม + วิหาโร = พฺรหฺมวิหาโร เป็นศัพท์สมาส  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543, หน้า 148) กล่าวว่า พรหมวิหาร คือ ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของ
พรหม ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธ์ิ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ
และกํากับความประพฤติ จึงจะช่ือว่าดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดย
ชอบ  
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พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545, หน้า 20) ได้ให้ความหมายของพรหมวิหารว่า 
“พรหมวิหาร หมายถึง ธรรมประจําใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจย่ิงใหญ่ กว้างขวางดุจพระพรหม 4 
อย่าง”  

พระวีรวัฒน์ รอดสุโข (2545, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของพรหมวิหารว่า “พรหมวิหาร 
หมายถึง ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่อย่างประเสริฐของมนุษย์ คอยกํากับความประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ถูกต้องและให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนมนุษย์”  
 1) ความหมายของเมตตา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545, หน้า 148) กล่าวว่า เมตตา คือ ความรักใคร่ 
ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดทําประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 

สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2549, หน้า 17) กล่าวว่า เมตตา หมายถึง ความรักใคร่เอ็นดู 
ความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนให้มีความสุข ทั้งสุขกายและสุขใจ ความสําเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองตาม
สมควรแก่สภาพ บุคคลที่เป็นใหญ่จะต้องแผ่ความรักให้กว้างขวางต้ังแต่รักตนเอง รักบิดามารดา ญาติ
พ่ีน้องมิตรสหาย ศัตรู และสัตว์ทั่วไป เพ่ือสร้างมิตรภาพ และเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นจนไม่กระทํา
ความช่ัว การจะให้ความสุขแก่ผู้อ่ืนทําได้หลายวิธี มีดังน้ี ช่วยเหลือทางกายคือ ช่วยให้ข้าวปลาอาหาร
แก่คนยากจน จูงคนตาบอดหรือคนชราข้ามถนน ช่วยเหลือทางวาจา เช่น พูดไพเราะ ปลอบโยนให้
กําลังใจแก่คนที่กําลังเศร้าโศกเสียใจ ช่วยเหลือทางใจ เช่น มีความปรารถนาดีต่อเขา ไม่คิดอาฆาต
พยาบาท  

พระอริยคุณาธาร ( ปุสฺโส เส็ง ) (2549, หน้า 25) กล่าวว่า เมตตา ความรักที่บริสุทธ์ิ มี
ลักษณะมุ่งดี หวังดี ตรงกันข้ามกับความข้ึงเคียดเกลียดชัง และเป็นความรักที่ปราศจากกามราคะ (คือ
ความกําหนัด) เป็นชนิดความรักระหว่างมารดาบิดา กับ บุตรธิดา  

สรุปกล่าวได้ว่า เมตตา เป็นธรรมที่มีคุณค่าแก่ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด การปฏิบัติต่อ
ผู้อ่ืนด้วยความเมตตา เป็นผู้ที่มีความรักใคร่ สร้างความสามัคคี สมัครสมานกลมเกลียว ดังพุทธภาษิต
ว่า “สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ” แปลว่า สหายเป็นมิตรของผู้มีความต้องการเนืองๆ  ซึ่ง
ผู้ที่มีความปรารถนาดีจึงได้ช่ือว่ามิตร อยากให้ผู้อ่ืนมีแต่ความสุข พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าว
ไว้ว่า ความมีไมตรีจิต ความปรารถนาดี ความอยากให้ผู้ อ่ืนมีความสุขและประสบแต่สิ่งที่เป็น
คุณประโยชน์ ทั้งโลกน้ีและโลกหน้าหรือในปัจจุบันและอนาคต 

2) ความหมายของกรุณา 
พระอริยคุณาธาร (ปุสฺโส เสง็) (2549, หน้า 26) ท่านได้ให้คําอธิบายกรุณาไว้ดังน้ี 
กรุณา หมายถึง ความเอ็นดู มีลักษณะทนดูดายไม่ได้ พอใจช่วยเหลือเก้ือกูลให้เขาได้รับสุข 

โดยไม่เห็นแก่เหน่ือยยากและสิ่งตอบแทน ตรงกันข้ามกับความพยาบาทมาดร้าย  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545, หน้า 25) ได้ให้ความหมายของกรุณาว่า กรุณา หมายถึง 

ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์  



8 
 

สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2549, หน้า 18) กล่าวว่า กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดจะ
ช่วยให้พ้นทุกข์ คือ ความปรารถนาจะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ยากและความลําเค็ญต่าง ๆ เห็น
อกเห็นใจช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน เป็นการช่วยให้เขาพ้นจากสิ่งที่เบียดเบียนเขาที่ทําให้เกิด
ความไม่สบายทางกายและใจ เช่น ช่วยเหลือทางกาย เช่น ช่วยคนกําลังตกนํ้า ช่วยรักษาพยาบาลคน
บาดเจ็บให้รอดพ้นจากอันตราย  

สรุปได้ว่า กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามา
เบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน พระพุทธ
องค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์มี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังน้ี ทุกข์โดยสภาวะ หรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติของร่างกาย เช่น การเกิด การเจ็บไข้ ความแก่ และความตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาใน
โลกจะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ 
ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่น เมื่อมีความปรารถนา
แล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก 
ก็เป็นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์  แท้จริงแล้ว กรุณาจึงมีทั้งเทียมและแท้ กรุณาเทียม หมายถึง 
เมื่อเกิดความสงสารบุคคลที่ประสบทุกข์แล้วตนเองก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย แต่กรุณาแท้น้ันถึงตนเอง
จะช่วยเขาได้หรือไม่ก็ตามจะไม่พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยกับเขา ดังพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร
ว่า “อันความกรุณาน้ันมหัศจรรย์ย่ิง… ความทุกข์ยากเดือดร้อนของตนเอง แม้มากมายก็กลายเป็น
เรื่องเล็ก เมื่อเป็นไปเพ่ือให้กรุณาของตนสัมฤทธ์ิผลได้ช่วยให้คนอ่ืนสัตว์อ่ืนให้เป็นสุข”  

3) ความหมายของมุทิตา 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545, หน้า 25) กล่าวว่า “มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนอยู่

ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มช่ืน เบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดํารงในปกติสุข 
พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามย่ิงขึ้นไป” 

พระอริยคุณาธาร (ปุสฺโส เส็ง) (2549, หน้า 26) กล่าวว่า “มุทิตา คือความช่ืนใจ มีลักษณะ
ร่าเริงช่ืนบาน พลอยมีส่วนในความสุข ความเจริญของผู้อ่ืน ตรงกันข้ามกับความริษยา ซึ่งไม่อยากใคร
ได้ดีมีสุขกว่าตน หรือเท่าเทียมตน”  

สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2549, หน้า 18) กล่าวว่า “มุทิตา คือความมีจิตพลอยยินดีเมื่อ
ผู้อ่ืนได้ดีมีความสุข ความสําเร็จหรือความเจริญ หมายถึง การแสดงความยินดีปรีดา เมื่อผู้อ่ืนประสบ
ความเจริญ เช่น การเลื่อนฐานะ ตําแหน่ง ยศ เป็นต้นมุทิตาเป็นคุณธรรมที่สามารถกําจัดความอิจฉา
ริษยาและการโกรธเคืองได้ เพราะการอิจฉาริษยาผู้อ่ืนย่อมมีแต่ความทุกข์ จิตใจจะหาความสุขสงบไม่ได้ 
แต่บุคคลที่มีมุทิตามีความสุขกายสุขใจ หน้าตาสดช่ืน แจ่มใส และเป็นที่รักของคนทั่วไปผูกมิตรไว้ได้ 
สร้างไมตรีกับคนอ่ืนได้ง่าย” 

สรุปกล่าวได้ว่ามุทิตา หมายถึงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี คําว่า “ดี” ในที่น้ี หมายถึง การมี
ความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมี
ความสุขความเจริญก้าวหน้าย่ิงๆขึ้น ไม่มีจิตใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ 
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ความฟุ้งซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดีกว่าตน เช่น เห็นเพ่ือนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครูชมเชยก็เกิด
ความริษยาจึงแกล้งเอาเศษชอล์ก โคลน หรือหมึกไปป้ายตามเสื้อกางเกงของเพ่ือนนักเรียนคนน้ันให้
สกปรกเลอะเทอะ เราต้องหมั่นฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตา เพราะจะสร้างไมตรีและผูกมิตรกับผู้อ่ืน
ได้ง่ายและลึกซึ้ง  เป็นสิ่งประเสริฐในการสร้างมิตรผูกไมตรี ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดย่อมสามารถทําให้
องค์กรน้ันดําเนินไปด้วยดี ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

4) ความหมายของอุเบกขา 
  พระอริยคุณาธาร (ปุสฺโส เส็ง) (2549, หน้า 27) กล่าวว่า “อุเบกขา คือความเที่ยงธรรม มี
ลักษณะเป็นผู้ใหญ่ ใจหนักแน่น รู้จักสิ่งเป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ ดีแล้ว มองเห็นความเป็นไปตามกรรมของ
สัตว์แจ้งชัดในใจ ควรช่วยก็ช่วย ไม่ควรช่วยก็ไม่ช่วย เป็นผู้รู้จักประมาณทําให้คุณธรรม 3 ข้อข้างต้นสมดุลกัน
ด้วย ใจจะสงบเย็นด้วยคุณธรรมข้อน้ีอย่างมากทีเดียวจึงสามารถข่มกามราคะได้อย่างดี” 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545, หน้า 26) อุเบกขา คือ “ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้
ดํารงอยู่ในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราช่ัง ไม่เอนเอียงด้วย
รักและชัง” 

สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2549, หน้า 19) กล่าวว่า “อุเบกขา คือความวางเฉยไม่ดีใจ ไม่
เสียใจเมื่อผู้อ่ืนถึงความวิบัติ หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง ต้ังตนเป็นกลาง เมื่อปฏิบัติตาม 3 ข้อ
ข้างต้นแล้วไม่เป็นผลด้วยความเที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงด้วยความรักหรือความชัง หรือปกปิดความผิด
ของคนท่ีตนรักและโยนความผิดให้คนที่ตนชังเมื่อพิจารณาตามหลักของกฎแห่งกรรมท่ีว่า ทําดีได้ดี 
ทําช่ัวได้ช่ัว ใครทํากรรมดีย่อมจะได้รับผลดี ใครทํากรรมช่ัว ย่อมจะได้รับผลช่ัว ตัวเราไม่ควรไปดีใจ
หรือซ้ําเติมกับความวิบัติของเขา  

สรุปได้ว่า ธรรมประจําใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจย่ิงใหญ่ กว้างขวางดุจพระพรหม 4 
อย่าง และเป็นหลักธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักความประพฤติในการปฏิบัติตนต่อบุคคลอ่ืน 
เป็นธรรมที่ทําให้เกิดประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย  

1) เมตตา หมายถึง ความปรารถนาอยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
2) กรุณา หมายถึง ความสงสารอยากช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ 
3) มุทิตา หมายถึง ความพลอยยินดี ที่ผู้อ่ืนได้ดี   
4) อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง 
การประยุกต์ใช้หลักเมตตา หมายถึง การพิจารณาถึงความสะดวกของประชาชน 
การประยุกต์ใช้หลักกรุณา หมายถึง การพิจารณาถึงความเดือดร้อนของประชาชน 
การประยุกต์ใช้หลักมุทิตา หมายถึง การให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
การประยุกต์ใช้หลักอุเบกขา หมายถึง การพิจารณาอย่างรอบคอบ 
2.1.2 วิธีการนําพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 พรหมวิหารธรรมน้ันมี 4 ประการ ซึ่งแต่ละข้อน้ันมีสภาวะที่แตกต่างกันออกไป ในที่น้ีผู้วิจัย
มุ่งจะศึกษาวิธีการนําพรหมวิหารธรรม คือ วิธีการนําเมตตามาใช้ในการปฏิบัติงาน วิธีการนํากรุณามา
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ใช้ในการปฏิบัติงาน วิธีการนํามุทิตามาใช้ในการปฏิบัติงาน วิธีการนําอุเบกขามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี  

1) วิธีการนาํหลักเมตตาในพรหมวิหารธรรม 4 มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้ให้ความสําคัญกับหลักพรหมวิหารธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งในการ

ปฏิบัติงาน เพราะเป็นธรรมสําหรับผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ันสําหรับผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานการนําหลัก
เมตตามาใช้จะต้องตระหนักในการพิจารณาเห็นโทษของโทสะ และอานิสงส์ของขันติเป็นอันดับแรก 
เน่ืองจากโทสะมีโทษมากมาย ทําให้จิตใจไม่สามารถต้ังอยู่ในเมตตาได้ ดังข้อความในพระสูตรที่ว่า 
“บุคคลผู้เกิดโทสะแล้ว อันโทสะครอบงําแล้ว… ย่อมคิดเพ่ือเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อ่ืนบ้าง ดังน้ัน
เขาย่อมได้รับความโทมนัส” ละ “บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงําย่อมประพฤติทุจริตทางกาย ทาง
วาจา ทางใจ เมื่อเขาตายแล้ว ย่อมเข้าสู่ทุคตินิบาตนรก” การเข้าใจในโทษของโทสะและผลดีของ
ความอดทนทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้น ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “ขันติ คือความยับย้ังใจไว้เป็น
ธรรมเคร่ืองเผาบาปให้เหือดแห้งช้ันเย่ียม” และ “เรายกย่องบุคคลผู้มีขันติเป็นกําลัง มีขันติเป็น
กองทัพว่าเป็นพราหมณ์” ย่ิงกว่าน้ันขันติยังเป็นคุณธรรมที่จะเป็นเคร่ืองป้องกันความฉิบหายและนําไป
ซึ่งประโยชน์อันย่ิงใหญ่มาให้แก่ตนและผู้อ่ืน ที่จะประเสริฐวิเศษย่ิงไปกว่าขันติน้ันย่อมไม่มี  ผู้เป็นผู้นําหรือ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ที่ผลักดันให้ประเทศชาติ หรือองค์กรพัฒนาไปสู่ความเจริญได้น้ัน จะต้องเป็นคน
กล้าตัดสินใจหนักแน่นและอดทนถึงจะเป็นผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานที่กล้าหาญองอาจ และประสบ
ความสําเร็จในหน้าที่การงานได้ ดังที่พระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) ได้กล่าวไว้ในบทสร้างนิสัยผู้นํา 
พอสรุปใจความได้ว่า “คนองอาจกล้าหาญย่อมมีใจทรหดอดทน ผู้ทําราชการก็ดี ผู้ทํากิจการส่วนตัวก็
ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้หนักแน่นและอดทน ไม่ยอมปล่อยให้ความ
ฉุนเฉียวหงุดหงิดเข้าครองใจและแสดงกิริยาวาจารุนแรง เกิดบาดหมางร้าวรานกันขึ้นทําให้เสีย
ประโยชน์ของตนและของผู้อ่ืน ดังน้ันคนผู้องอาจกล้าหาญ จึงมีใจทรหดอดทน พยายามข่มใจของตน
ให้อยู่ ไม่ปล่อยให้โทสะเข้าครองใจ ไม่ทําไม่พูดไปตามอํานาจโทสะ หรือไม่ทําไม่พูดในขณะกําลังมีโทสะ 
เมื่อระงับโทสะชําระใจให้ผ่องใส พอแลเห็นทางที่ควรหรือมิควรได้แล้ว จึงทําตามทางท่ีควรนั้นต่อไป” 
ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความอดทนจึงสามารถข่มใจและละโทสะได้ 

ดังน้ัน เมื่อผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานได้พิจารณาเห็นโทษของโทสะและรู้ถึงผลดีของขันติและ หลังจาก
น้ันต้องทําความเข้าใจต่อบุคคลที่ควรให้ความเมตตา เพราะบุคคลมีความแตกต่างกันมาก ผู้นําหรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่ฉลาดต้องรู้ว่าบุคคลคนใดควรได้รับความเมตตาและบุคคลใดไม่ควรได้รับ ซึ่งหากจําแนก
บุคคลไม่เป็นแล้ว อาจไม่เกิดประโยชน์และเป็นโทษได้ด้วย 

2) วิธีการนาํหลักกรุณาในพรหมวิหารธรรมมาใช้สําหรบัผู้ปฏิบัติงาน 
 เมื่อผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานมีความประสงค์ที่จะเจริญกรุณาน้ัน จะต้องเป็นไปโดยไม่มีความ
เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นอันดับแรก พึงพิจารณาให้เห็นโทษของวิเหสาคือความเบียดเบียน และอานิสงส์ของ
กรุณาเสียก่อน วิเหสาและโทษของวิเหสาน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “บุคคลบางคนในโลกน้ี 
ย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ด้วยฝ่ามือบ้าง... ความเดือดร้อนย่ิง ความเข้าไปทําร้าย น้ีเรียกว่าวิเหสา” 
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ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีอัชฌาสัยชอบเบียดเบียนผู้อ่ืน ใช้ผู้อ่ืนบ้าง กระทําเองบ้าง ผลของความช่ัว
ย่อมตอบแทนเขาในวันหน่ึง คือเมื่อผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานเบียดเบียนผู้อ่ืน เช่นทําให้เสียทรัพย์บ้าง ทํา
ร้ายให้เสียชีวิตบ้าง เป็นต้น เขาย่อมเดือดร้อนเพราะการกระทําช่ัวของตนเอง บุคคลทั่วไปย่อมติเตียน 
นินทา ว่าร้ายต่าง ๆ นานา เขาจะเป็นคนไม่สง่าผ่าเผย องอาจ แกล้วกล้า นําความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์
ตระกูล 
 ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานได้พิจารณาเห็นโทษของวิหิงสาแล้ว หลังจากน้ันให้พิจารณาถึงอานิสงส์
หรือผลดีของกรุณา น่ันคือความสงสาร ปรารถนาให้ทุกคนพ้นจากทุกข์ ความเดือดร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ตรงกันข้ามกับวิเหสา กรุณาให้คุณ แต่วิเหสาให้โทษ 

ในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงอานิสงส์ของกรุณาไว้ว่า “อานิสงส์ 11 ประการ มีหลับ
เป็นสุข เป็นต้น เหมือนกันกับอานิสงส์ของเมตตา” เมื่อได้เห็นโทษของวิเหสาและอานิสงส์ของกรุณา
อย่างชัดเจนแล้ว หลังจากน้ันต้องทําความเข้าใจต่อบุคคลที่ควรให้ความกรุณา เพราะบุคคลมีความ
แตกต่างกันมาก ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานที่ฉลาดต้องรู้ว่าบุคคลคนใดควรได้รับความกรุณาและบุคคลใดไม่
ควรได้รับ ซึ่งหากจําแนกบุคคลไม่เป็นแล้วอาจไม่เกิดประโยชน์และเป็นโทษได้ด้วย 

3) วิธีการนาํหลักมุทิตาในพรหมวิหารธรรม 4 มาใช้สาํหรับผูป้ฏิบัติงาน 
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ (2539, หน้า 195) เมื่อผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณาให้

ลึกซึ้งและเข้าใจถึงโทษของอรติคือความไม่ยินดีต่อคุณงามความดีของผู้อ่ืน และอานิสงส์ของมุทิตา
เป็นอันดับแรก เพราะว่าอรติเป็นอกุศลธรรม มีสภาพไม่พอใจ ไม่ยินดีในความดีของผู้อ่ืน เป็นเหตุทํา
ให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัว และทําลายกุศลธรรมให้พินาศไป ขัดขวางสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งปวงที่ยังไม่
เกิดขึ้นและ อรติยังเป็นสาเหตุให้อกุศลธรรมบังเกิดขึ้นอีกด้วย ฉะน้ันแล้ว ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานจําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องละอรติ หรือทําทุกวิธีที่จะไม่ให้เกิดขึ้น 
 เมื่อผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานพิจารณาถึงโทษของอรติแล้ว หลังจากน้ันให้พิจารณาถึงอานิสงส์
ของมุทิตาคือความพลอยยินดีต่อคุณงามความดีของผู้อ่ืน อานิสงส์ของมุทิตามี 11 ประการ มีหลับก็
เป็นสุข เป็นต้น เหมือนกับอานิสงส์ของเมตตาทุกประการ ซึ่งมุทิตาเป็นธรรมฝ่ายกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้
ความแช่มช่ืนยินดี มีความสุข ในหนังสือพระอภิธรรมกล่าวไว้ว่า “มุทิตามีสุขิตสัตวบัญญัติเป็น
อารมณ์” คือผู้ปฏิบัติต้องเจริญมุทิตาไปยังบุคคลที่เป็นสุข แล้วต้ังจิตของตนให้พลอยยินดีมีความสุขกับ
บุคคลที่มีความสุขน้ันด้วย  

4) วิธีการนาํหลักอุเบกขาในพรหมวิหารมาใช้สาํหรบัผูป้ฏิบัติงาน 
 การเจริญพรหมวิหาร 3 ข้อข้างต้นน้ันผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้โดยลําดับและ

ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ปฏิบัติ ส่วนอุเบกขาน้ันนับได้ว่าเป็นข้อธรรมที่พิเศษ ซึ่ง
กล่าวได้ว่า อุเบกขาเป็นผลจากการปฏิบัติตามหลัก เมตตา กรุณา และมุทิตาจนกระทั่งครบแล้ว 
หลังจากน้ัน ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานจึงต้ังจิตของตนอยู่ในอุเบกขาธรรม  

สรุปได้ว่า หลักพรหมวิหาร เป็นหลักที่เกิดขึ้นแล้วในจิตมนุษย์ทุกคนและสังคมทุกวันน้ี
สามารถนําหลักน้ีไปใช้ได้ตลอดเวลา โดยมีหลัก 4 ประการ เมตตา การทําใจรักต่อความดีสิ่งดีที่จะพูด 
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กรุณา สงสารคนที่มาขอความช่วยเหลือเกิดเวทนาต่อการกระทําความช่ัว มุทิตา พลอยยินดีต่อคุณ
งามความดีของผู้อ่ืน อุเบกขา วางเฉยต่อคําพูดของคนอ่ืนที่ไม่ดี 

2.1.3 ปฏิปักขธรรมของพรหมวิหารธรรม 
ปฏิปักษ์ หมายถึง สิ่งที่เป็นศัตรูกัน สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อพรหมวิหาร

ธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ปฏิปักษ์เป็นธรรมฝ่ายอกุศล จะเป็นตัวคอยขัดขวางพรหมวิหาร
ธรรมอันเป็นธรรมฝ่ายกุศล ดังจะกล่าวต่อไปน้ี 

1) ปฏิปักขธรรมของเมตตา ปฏิปักษ์ขธรรมของเมตตามีทั้งที่อยู่ใกลแ้ละอยู่ไกล คือ 
 1.1) ข้าศึกใกล้ของเมตตา ได้แก่ ราคะ คือความกําหนัด หรือความยินดีในกาม ซึ่งอยู่

ใกล้ชิดความเมตตามากที่สุดหากไม่ระมัดระวังมีสติคอยควบคุมตนเองอยู่เสมอแล้วความเมตตาอาจทํา
ให้ราคะเข้ามาแทรกแซงได้ เหมือนศัตรูของบุรุษที่อยู่ใกล้ชิดกันย่อมได้โอกาสทําร้ายได้เร็วกว่าศัตรูที่
อยู่ไกล ในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคกล่าวไว้ว่า “ราคะกับเมตตาในที่น้ีต่างก็มองคนอ่ืนในแง่ที่เหมือนกัน 
ราคะนับว่าใกล้ชิดกับเมตตามาก ถ้าผู้ปฏิบัติเผลอนิดเดียว ราคะก็เข้าแทนเมตตาทันที ราคะน้ันย่อมได้
โอกาสเกิดขึ้นเร็วมาก ดังน้ี ผู้ปฏิบัติต้องคอยระวังจิต เมตตาที่ทําให้เกิดราคะ”  

 ราคะน้ี เป็นกิเลสประเภทหน่ึงในบรรดาอนุสัยกิเลส 7 ประการ ซึ่งเป็นกิเลสที่ละเอียด
มากนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นความรู้สึกที่กําหนัดยินดีพอใจในวัตถุกาม
คือสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ มีอยู่ 5 ประการ ดังน้ี 

 1) รูป น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ต้ังความกําหนัดซึ่งเห็นได้ด้วยจักษุ 
 2) เสียง น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ต้ังความกําหนัดซึ่งฟังได้ด้วยโสตะ 
 3) กลิ่น น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ต้ังความกําหนัดซึ่งเห็นรู้ได้ด้วยจมูก  
 4) รส รูป น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ต้ังความกําหนัดซึ่งรู้ได้ด้วยลิ้น 
 5) โผฏฐัพพะ รูป น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ต้ังความกําหนัดซึ่งรู้ได้ด้วยกาย 

กิเลส คือ ราคะ หรือเรียกว่า ราคะนุสัย เป็นกิเลสที่นอนเน่ืองฝังลึกอยู่ในจิตใจของโลกียสัตว์
ทุกประเภท ยกเว้น พระอรหันต์เท่าน้ัน ซึ่งเป็นผู้หลุดพ้นสําหรับบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้นํา
จะต้องระมัดระวังให้ดีพยายามอย่าตกอยู่ในอํานาจของราคะ เพราะจะนํามาซึ่งความเสียหายแก่ตน
เป็นอย่างมาก ราคะที่กําเริบขึ้นจะมีกําลังมากขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่มีการควบคุมไว้ให้ดีพอ เมื่อถึงจุดหน่ึง
จะแสดงออกโดยการกระทําช่ัวทางกาย วาจา มีความรุ่มร้อนในใจของตนอยู่เสมอ อันเป็นมูลเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน เหตุแห่งความกําหนัดยินดีในกามคุณอารมณ์ ซึ่งปล่อยให้กําเริบ
โดยไม่มีการควบคุม ซึ่งอารมณ์ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจน้ันอยู่ที่จุดมุ่งหมายถ้าอยู่ในอารมณ์ที่ดี
ก็เป็นกุศล แต่ถ้าอยู่ในอารมณ์ที่ช่ัวก็เป็นอกุศล อน่ึงกาม คือความใคร่ ความกําหนัดยินดี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ประเภท คือ วัตถุกาม และกิเลสกาม พอที่จะอธิบายได้ดังน้ี  

วัตถุกาม ในกามสูตร กล่าวไว้ว่า วัตถุกามเป็นไฉน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเป็นที่ชอบใจ 
เครื่องลาด เครื่องนุ่งห่ม…และวัตถุเป็นที่ต้ังแห่งความกําหนัดอย่างใดอย่างหน่ึง ช่ือว่า วัตถุกาม 
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1)  วัตถุกาม หรือความที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจในสิ่งของต่าง ๆ ในที่น้ีมิได้เจาะจง
เฉพาะรูป เสียง กลิ่น ฯลฯ ที่เป็นของมนุษย์เท่าน้ัน แต่ความจริงแล้วคลอบคลมุไปถึงสตัว์แลสิ่งของอ่ืน ๆ  ด้วย 

2)  กิเลสกาม ในกามสูตรกล่าวไว้ว่า กิเลสกามเป็นไฉน ความพอใจ…สมดังพุทธพจน์ว่า 
ดูก่อนกาม เราเห็นรากเหง้าของเจ้าแล้วว่า เจ้าย่อมเกิดเพราะความดําริ เราจักไม่ดําริถึงเจ้า เจ้าจักไม่มี
อย่างน้ี กามเหล่าน้ีเรียกว่า กามกิเลส  

กิเลสกามน้ีเป็นกิเลสที่มีความกําหนัดยินดี รักใคร่พอใจในอารมณ์ต่างๆ ราคะความกําหนัด
ยินดี ตัณหา ความอยากไม่มีที่สิ้น หากไม่มีอะไรมากระทบจะนอนเน่ืองอยู่ในสันดานเช่นน้ัน เหมือน
นํ้าที่ตกตะกอนเมื่อไรไปกระทบนํ้าเข้าก็จะฟุ้งขึ้นมา ฉันใดก็ฉันน้ัน 

สรุปได้ว่าเมตตาคือความปรารถนาดีให้ผู้อ่ืนมีแต่ความสุข ความเจริญ ความมีนํ้าใจเก้ือกูล
กัน เป็นคุณธรรมฝ่ายกุศล แต่ราคะ คือความกําหนัดยินดีในอารมณ์ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจในกาม
คุณ ทั้งห้าอันเป็นความรักที่เจือไปด้วยราคะเป็นอกุศลจิต ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากระหว่างเมตตา
กับราคะและกล่าวได้ว่าเป็นข้าศึกที่ใกล้กันมากจริงๆ  

 1.2) ข้าศึกไกลของเมตตา ได้แก่ พยาบาท หมายถึงความขัดเคืองแค้นใจคิดร้าย เป็น
ความรู้สึกปองร้าย ต้องการให้ผู้อ่ืนประสบความย่อยยับอับปาง พบทุกข์อันเป็นสาเหตุจากที่ตนเองแค้น
เคืองเขา แล้วไม่สามารถตอบโต้ได้ทันที หรือยังไม่มีโอกาส ต้ังแต่น้ันมาความพยาบาทก็เข้ามาบีบคั้น
ในใจตนเองเสมอ  

ความพยาบาทเป็นข้าศึกไกลของเมตตา เพราะมีลักษณะของตนต่างกันกับเมตตาเหมือน 
กับคนที่เป็นศัตรูกันและอยู่ไกลกัน ดังน้ัน จึงรู้ได้ง่ายเมื่อเกิดขึ้น ดังในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคว่า 
“เพราะมีส่วนเข้ากันไม่ได้ เหมือนศัตรูของบุรุษซึ่งอยู่ในที่ป่าทึบแห่งภูเขา ผู้ปฏิบัติที่มีจิตเต็มไปด้วย
พยาบาท ควรเจริญเมตตาภาวนา โดยไม่เกรงกลัวต่อพยาบาท การเจริญกรรมฐานและทําความพยาบาท
โกรธเคืองไปด้วยในขณะเดียวกัน เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้”ผู้มีเมตตาย่อมแสดงออกมาให้ปรากฏเห็นด้วย
ทางกายและวาจา อย่างไรก็ดีการท่ีจะแสดงกิริยาอาการหรือกระทําดีต่อบุคคลท่ีตัวเราเองโกรธและ
พยาบาทน้ัน เป็นสิ่งที่ทําได้ยาก แต่ควรพยายามทําจิตหรือต้ังจิตใจของตนให้ประกอบด้วยเมตตาอยู่
เสมอ ๆ 

2) ปฏิปักขธรรมของกรุณา 
สิ่งที่เป็นศัตรูหรือปฏิปักษ์ของกรุณาน้ันมี 2 ประการที่เป็นธรรมฝ่ายอกุศลและคอยขัดขวาง

ไม่ให้กรุณาเกิดขึ้น โดยได้จัดเป็นข้าศึกใกล้แล้วข้าศึกไกล ดังต่อไปน้ี 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545, หน้า 121) 

2.1) ข้าศึกใกล้ของกรุณา ได้แก่ โทมนัส แปลว่า “ความทุกข์ใจ, ความเสียใจ” ซึ่ ง
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงโทมนัสไว้ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โทมนัสเป็นอย่างไร ทุกข์ที่เป็นไปทางใจ อัน
ไม่แช่มช่ืน ซึ่งเกิดขึ้นโดยการสัมผัสอารมณ์ทางใจ อันบุคคลเสวยแล้วรู้สึกไม่แช่มช่ืน น้ีเรียกว่า 
โทมนัส” โทมนัสจะเกิดขึ้นเมื่อเขามองดูหรือได้รับรู้รับทราบถึงสัตว์ต่าง ๆ ผู้กําลังเป็นทุกข์ แล้วรู้สึก
เป็นทุกข์ไปด้วย หรือเขาเองปรารถนาสิ่งใดสิ่งหน่ึงแล้วไม่ได้สิ่งน้ันโทมนัสย่อมเกิดขึ้น นายไชยวัฒน์ 
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กปิลกาญจน์ ได้กล่าวถึงโทมนัสไว้ว่า “ความโทมนัสเศร้าโศกเสียใจมีเหตุมาจากตัณหา คือคนที่เสวย
ทุกข์ เช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้น เป็นคนที่เรารัก เช่นบิดามารดา เป็นต้น ความเศร้าโศกเสียใจจึง
เกิดขึ้น แต่ถ้าไม่ใช่คนที่เรารักความเศร้าโศกเสียใจอันน้ีจึงไม่เกิดขึ้น” มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (2538, หน้า 
73) แต่กรุณาที่แท้จริงน้ันมิได้ขึ้นอยู่กับตัณหา ไม่เก่ียวกับบุคคลน้ันที่เรารักหรือไม่แต่ประการใด ย่อมมี
ความกรุณาเสมอกันหมด น้ันคือเมื่อเห็นคนอ่ืนประสบทุกข์ก็มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ อย่างไรก็
ตามความกรุณามิได้นําความทุกข์ของผู้อ่ืนมาใส่ตน น่ันคือ ถึงเห็นเขามีความทุกข์และแม้จะหว่ันไหว 
ใคร่จะช่วยเหลือก็มิได้พลอยมีความทุกข์ทางใจไปด้วย ไม่เกิดความท้อแท้ขึ้นในใจ ตรงกันข้าม ย่ิงมี
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาวิธีต่างในการช่วยเหลือบุคคลน้ันให้พ้นทุกข์ แต่ถ้าเป็นความกรุณาที่
ไม่มีสติและปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมซึ่งประกอบไปด้วยโยนิโสมนสิการแล้วย่อมพลอยทําให้ตนเป็น
ทุกข์มาก ๆ ขึ้นไป เพราะว่าจิตใจประกอบไปด้วยตัณหาจึงก่อทุกข์ให้กับตนน้ันเอง 

สรุปได้ว่า ทั้งกรุณาและโทมนัสต่างก็เกิดขึ้นเพราะปรารภถึงความทุกข์ยากลําบากของ
ผู้อ่ืนเป็นอารมณ์ แต่เน่ืองจากกรุณาเป็นกุศลธรรมที่จะปรารภถึงความทุกข์ของสรรพสัตว์ ก็ไม่
สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติเดือดร้อนแต่ประการใด มีแต่ความสุขใจแช่มช่ืน ซึ่งต่างจากโทมนัส เมื่อปรารภ
ถึงความทุกข์ของผู้อ่ืน ตนเองก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย 

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 772) 
2.2) ข้าศึกไกลของกรุณา ได้แก่ วิเหสา ซึ่งแปลว่า ความเบียดเบียนหรือการทําร้าย 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสวิเหสาไว้ว่า “วิเหสาเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี ย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย 
ด้วยฝ่ามือเองบ้าง… ความเดือดร้อนย่ิง ความเข้าไปทําร้ายอันใดนี้เราเรียกว่า วิเหสา” แสดงให้เห็นว่า
วิเหสาเป็นความคิดที่ความต้องการเบียดเบียน การทําลายผู้อ่ืนซึ่งเป็นการกระทําที่เป็นอกุศล ความช่ัว
ร้าย คิดแต่จะทําลายผู้อ่ืน กล่าวได้ว่า ถึงแม้กรุณาจะเพ่งถึงความวิบัติของผู้อ่ืน แต่มีลักษณะที่ต้องการ
ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นจากความทุกข์ ดังน้ัน วิเหสาจึงเป็นข้าศึกไกลของกรุณา และไม่
สามารถเข้ากันได้ในส่วนน้ี ฉะน้ันแล้วผู้ปฏิบัติเจริญกรุณากรรมฐาน โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อวิหิงสา 
การที่จักเจริญกรุณาด้วย การเบียดเบียนสัตว์ด้วยมือเป็นต้น ในขณะเดียวกัน มิใช่ฐานะที่จะพึงทําได้ 
เมื่อเจริญกรุณาแล้วจะต้องระวังมิให้วิเหสาเกิดขึ้น เน่ืองจากกรุณาและวิเหสาเป็นข้าศึกแก่กันและกัน
น่ันเอง 

สรุปได้ว่า กรุณาเป็นกุศลธรรมแต่วิเหสาเป็นอกุศลธรรมจึงเป็นสิ่งเข้ากันไม่ได้โดยประการทั้ง
ปวง เมื่อวิเหสาเกิดขึ้นก็ทําให้กรุณาขาดไป เพราะวิเหสาน้ีละได้ด้วยกรุณาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่
พระราหุลว่า “ดูกร ราหุล เธอจงเจริญกรุณาภาวนา เพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนา จักละวิเหสาได้แน่
แท้” อันกรุณาเป็นแสงสว่างแต่วิเหสาเป็นความมืดเมื่อมีกรุณาย่อมไม่มีวิเหสา ฉันใดก็ฉันน้ัน 

3) ปฏิปักขธรรมของมุทิตา 
คําว่า ปฏิปักษ์ คือสิ่งที่เป็นศัตรูกัน สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมุทิตา ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ต้องป้องกันมิให้เกิดขึ้น มุทิตาเป็นธรรมฝ่ายกุศลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับมุทิตา มีอยู่ 2 ประการ 
โดยจัดเป็นข้าศึกใกล้กับข้าศึกไกล ซึ่งเป็นธรรมฝ่ายอกุศล ดังน้ี 
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 3.1) ศึกใกล้ของมุทิตา ได้แก่ โสมนัส แปลว่า ความสุขใจ ความปลาบปลื้ม ความเบิก
บาน พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า โสมนัสที่อิงอาศัยกิเลส อันมาแล้ว โดยนัยเป็นต้นว่า เมื่อบุคคลตาม
พิจารณาถึงการได้รับรูปารมณ์ที่พึงรู้ได้ด้วยจักษุ ที่น่าปรารถนา… โสมนัสเกิดขึ้น โสมนัสมีอย่างน้ีเป็น
รูปท่านเรียกว่า โสมนัสที่อิงอาศัยกิเลส ช่ือว่าเป็นข้าศึกใกล้ของมุทิตาพรหมวิหาร เพราะมีส่วนที่
เหมือนกันคือมุ่งถึงสมบัติ ในคัมภีร์วิภังค์กล่าวไว้ว่า “บรรดาธรรมเหล่าน้ัน โสมนัสเป็นไฉน ความแช่ม
ช่ืนอันเป็นไปทางใจ… เวทนาท่ีแช่มช่ืนที่เป็นสุข น้ีเรียกว่าโสมนัส” ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้กําลังประสบ
ความสําเร็จ เจริญรุ่งเรืองอยู่ กําลังเกิดความช่ืนชมโสมนัสยินดี ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า 
“โสมนัสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ตนเองกําลังได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองอยู่ กําลังเสวยอิฏฐารมณ์
เป็นลักษณะ” สภาพจิตของผู้น้ันจะมีแต่ความเบิกบานแจ่มใส แต่โสมนัสที่อิงอาศัยกิเลสมีสภาพเป็น
อกุศล อันผู้บําเพ็ญมุทิตาไม่ควรเสพ ไม่ควรเจริญ แต่โสมนัสที่อิงอาศัยเนกขัมมะมีสภาพเป็นมหากุศล 
อันผู้บําเพ็ญมุทิตาควรเสพได้  
 กล่าวได้ว่า มุทิตาน้ันมีเหตุมาจากมหากุศล คือความพลอยยินดีต่อผู้ที่ประสบกับสิ่งที่ดีงาม 
โดยไม่ว่าบุคคลน้ันจะเป็นที่รักของตนหรือเป็นบุคคลที่ตนเกลียดก็ตาม ย่อมมีจิตใจที่ดีงามให้กับบุคคล
เหล่าน้ันเสมอกันโดยไม่ได้หวังผลใด ๆ ตอบแทน แต่โสมนัสที่อิงอาศัยกิเลสมีเหตุมาจากอกุศล ความ
ช่ืนชม ยินดี ความสุขกายสบายใจที่ตนพลอยยินดีหรือมีต่อเขาน้ันเกิดจากโลภะ ซึ่งเป็นโสมนัสที่เกิด
จากกิเลสจึงทําให้อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อสูญเสียจึงเกิดความทุกข์อย่างมากอีกด้วย ตรงกันข้ามกับ
โสมนัสที่อิงอาศัยเนกขัมมะ ซึ่งเป็นโสมนัสที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดมุทิตาจิตเกิดขึ้นได้ง่าย ต้ังมั่นได้เร็ว 
และเจริญรุ่งเรืองย่ิง ๆ ขึ้น  

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 920) 
3.2) ข้าศึกไกลของมุทิตา ได้แก่ อรติ แปลว่า “ความไม่ยินดี ความไม่พอใจ” พระผู้มี

พระภาคเจ้าตรัสลักษณะของอรติไว้ว่า “ในบรรดาธรรมเหล่าน้ัน อรติเป็นไฉน ความไม่ยินดี… ใน
เสนาสนะทั้งหลายที่สงัด หรือว่าในอธิกุศลอย่างใดอย่างหน่ึง น้ีเรียกว่า อรติ” ดังน้ัน อรติจึงเป็นอกุศล
ธรรมที่คอยขัดขวางมุทิตาที่ควรจะเกิดขึ้น ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ คือเมื่อไม่ยินดีเสียแล้วหรือรู้สึกเฉยๆ 
ก็มิได้มีความคิดจะกระทํากุศลธรรมอันหน่ึงอันใดให้เกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “อรติ
คือความไม่ยินดีน้ีเป็นนิวรณ์” ความจริงแล้วถ้าตนเองแสดงความพลอยยินดีต่อผู้อ่ืน ช่ืนชมต่อเขา เช่น
กล่าววาจาที่ดี หรือน่ันดีแล้ว เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นการผูกสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามต่อกันและกัน ไม่ว่าอยู่
ในองค์กรใดย่อมสามารถทําให้บุคคลที่อยู่ในที่น้ันเกิดความแช่มช่ืน เบิกบานในการทํางานได้  

สรุปได้ว่า มุทิตาพลอยยินดีต่อความสําเร็จของผู้อ่ืน แต่อรติเป็นความไม่ยินดี ซึ่งเป็นสิ่งที่
ตรงกันข้าม พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า “อรติเป็นศัตรูไกลของมุทิตา เพราะมีสภาวะแตกต่างกัน” 
การที่บําเพ็ญมุทิตาแล้ว อรติจักเกิดขึ้นด้วยน้ัน ย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคตรัส
ไว้ว่า “ภิกษุในพระธรรมวินัยพึงกล่าวอย่างน้ีว่า ก็มุทิตาเจโตวิมุตติที่แลเราเจริญแล้ว กระทําให้มาก
แล้ว… มุทิตาเจโตวิมุตติน้ีเป็นเคร่ืองสลัดออกแห่งอรติ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อเจริญมุทิตาทําให้ละอรติ
ได้ 
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4) ปฏิปักขธรรมของอุเบกขา 
คําว่า ปฏิปักษ์ คือสิ่งที่เป็นศัตรูกัน สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่ออุเบกขา ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ต้องป้องกันมิให้เกิดขึ้น อุเบกขาเป็นธรรมฝ่ายกุศล ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับอุเบกขา มีอยู่ 2 
ประการ โดยจัดเป็นข้าศึกใกล้กับข้าศึกไกล ซึ่งเป็นธรรมฝ่ายอกุศล ดังน้ี 

 4.1) ข้าศึกใกล้ของอุเบกขา ได้แก่ อัญญาณุเบกขา แปลว่า ความวางเฉยเพราะความไม่รู้ 
อันอาศัยกามคุณ ซึ่งเป็นความไม่รู้ที่ปราศจากความดีใจและเสียใจ เพียงน่ิงเฉยอยู่ ไม่แสดงออกทางกายและ
วาจา สภาวะแห่งอัญญาณุเบกขาย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะสามารถเข้ากันได้โดยการไม่พิจารณาถึงโทษ
และคุณเหมือนกัน ซึ่งพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้และสรุปได้ว่า พรหมวิหารอุเบกขา ไม่พิจารณาคุณ
และโทษ ด้วยอํานาจการนําประโยชน์เข้าไปในสัตว์ทั้งหลายเป็นต้น ดุจพรหมวิหาร 3 ข้างต้นมีเมตตา 
เป็นต้น ย่อมเป็นไปด้วยอํานาจการพิจารณาความน่ิงเฉยอย่างเดียวฉันใด อัญญาณุเบกขาก็ฉันน้ัน ไม่
พิจารณาถึงคุณและโทษ แม้มีอยู่ในสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเป็นไปด้วยอํานาจการเพ่งเฉยอย่างเดียวเท่าน้ัน 
เพราะเหตุน้ัน จึงมีเช่ือว่ามีส่วนเหมือนกันด้วยอํานาจไม่พิจารณาถึงคุณและโทษ อัญญาณุเบกขา
สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทั่วไป เน่ืองจากอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ันทําให้ไม่สามารถรู้เห็นสภาวะที่แท้จริง
จึงน่ิงเฉยโดยไม่รู้จะทําเช่นใด 

สรุปได้ว่า อุเบกขาและอัญญาณุเบกขานั้นมีความแตกต่างกันมาก น่ันคือ อุเบกขานั้น
เกิดขึ้นเพราะบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติธรรมข้อน้ีได้กระทําความแยบคายด้วยอุบายอันฉลาด ดังมีอรรถ
กถากล่าวไว้ว่า “สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ทํากรรมเป็นของๆตน สัตว์เหล่าน้ันจักมีความสุข จักพ้นจากความ
ทุกข์ หรือจักเสื่อมจากสมบัติที่ได้แล้ว ก็ด้วยความชอบใจของกรรม ดังน้ี” แล้วสงบน่ิงด้วยจิตอันมั่นคง
ในอุเบกขาธรรมทั้งทางกายและวาจา ซึ่งมีความแตกต่างจากอัญญาณุเบกขาที่น่ิงเฉยเพราะความโง่
เขลาว่าจะกระทําเช่นไร 

4.2) ข้าศึกไกลของอุเบกขา ได้แก่ ราคะและปฏิฆะ ซึ่งแปลว่า “ความกําหนัด  และ
ความคับแค้น” ราคะและปฏิฆะเป็นข้าศึกไกลของอุเบกขา เพราะมีส่วนเข้ากันไม่ได้โดยส่วนของตน ผู้
ปฏิบัติจึงน่ิงเฉยโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อราคะและปฏิฆะ ดังพระอรรถกถาได้กล่าวไว้ว่า “เพราะราคะ
และปฏิฆะเป็นข้าศึกไกลของอุเบกขา เหตุมีสภาวะของตนแตกต่างกัน” เน่ืองจากเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน
เมื่ออุเบกขาเกิดขึ้นราคะและปฏิฆะจึงไม่สามารเกิดขึ้นได้  

ดังน้ัน เมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักอุเบกขาธรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานนําหลัก
อุเบกขามาใช้ในการปฏิบัติงานย่อมเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรม เพราะอุเบกขาคือการน่ิงเฉยที่เต็มไปด้วย
ความแยบคายและอุบายอันฉลาดจึงสามารถละราคะและปฏิฆะได้ดังพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ว่า “เพราะอุเบกขาเป็นเคร่ืองสลัดราคะ”ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันและกัน 

2.1.4 การใชห้ลักธรรมพรหมวิหาร 4 
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545, หน้า 148-149) การนําหลักพรหมวิหารไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานโดย ผู้วิจัยขอนําเสนอรายละเอียดดังต่อไปน้ี พรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมะประจําอัน
ประเสริฐ อันเป็นหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธ์ิ เป็นธรรมเคร่ืองอยู่อย่างประเสริฐ ซึ่งเป็น
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หลักธรรมประจําใจและกํากับความประพฤติเป็นธรรมที่ส่งเสริมในการปกครองมี 4 องค์ประกอบ 
ดังน้ี  

1) เมตตา แปลว่า ความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต หมายถึง การคิดช่วยเหลือให้ทุกคน
ประสบแต่ประโยชน์และมีความสุขโดยทั่วกัน จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเมตตา คือ การฝึกอบรมจิตใจเป็น
สําคัญ คือ ฝึกจิตใจให้มีความเยือกเย็น มีเมตตาอารีต่อสรรพสัตว์ทั่วหน้า  

2) กรุณา แปลว่า ความสงสาร หมายถึง การคิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์
เดือดร้อน ได้แก่ ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้อง บําบัดความทุกข์ ความเดือดร้อนของผู้อ่ืนและสัตว์ทั้งปวง ในการ
ปฏิบัติเก่ียวกับกรุณา เริ่มจากปลูกฝังความสงสารให้กับผู้อ่ืนได้รับความลําบากเกิดขึ้นในใจ เมื่อมีกรุณา
ในใจแล้วการแสดงออกย่อมจะเกิดขึ้นตามแต่เหตุการณ์น้ัน ๆ เช่น การช่วยเหลือคนเจ็บ ช่วยเหลือคนกา
พร้าอนาถา ช่วยเหลือคนขาดแคลนความกรุณาเป็นคุณธรรมสําคัญที่จะทําให้นักเสียสละพร้อมที่จะทํา
ทุกอย่างเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนให้ได้รับความสุขคุณธรรมข้อน้ีแสดงว่าผู้ประพฤติจะต้องมีฐานคุณธรรม
เมตตาสูงมาก 

3) มุทิตา แปลว่า ความช่ืนบาน หมายถึง ความพลอยยินดีด้วยในเรื่องเห็นผู้อ่ืนได้ดี มุทิตาน้ี
เป็นหลักธรรมของผู้มีลักษณะใจกว้างขวาง ยินดีต่อความดีของผู้อ่ืน นับได้ว่าเป็นการทําบุญหรือความ
ดีอย่างหน่ึง นอกจากน้ี ยังหมายการให้การสนับสนุน แก่ผู้สร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์
ของสังคมด้วย  

4) อุเบกขา แปลว่า การวางใจเป็นกลาง โดยพิจารณาข้อเท็จจริง หมายถึง ในการตัดสินใจเร่ือง
ใด ควรพิจารณาด้วยปัญญา มีเหตุผล ถูกต้อง และเที่ยงธรรม แล้วปฏิบัติลงไปด้วยความเยือกเย็นสุขุม
รอบครอบ สามารถดํารงมั่นรักษาความถูกต้อง หรือ ความยุติธรรมไว้ได้ 

ด้วยหลักธรรมพรหมวิหาร 4 น้ี เป็นหลักธรรมที่มีความสําคัญต่อการทํางานมาก โดยเฉพาะกับ
หัวหน้า ดังน้ัน การที่หัวหน้าจะนําหลักธรรมน้ีมาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาควรพิจารณาสถานการณ์ที่จะ
นําหลักธรรมน้ีมาใช้ ดังน้ี  

1)  เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ปกติ หัวหน้าควรมีเมตตา หมายถึง การให้ความรัก ความปรารถนาดี 
มีความปรารถนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข  

2) เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาตกตํ่ากว่าเดิม ได้รับความเดือดร้อน เป็นทุกข์ หัวหน้า ต้องมีความ
กรุณา หมายถึง การมีความรู้สึกหว่ันไหว เมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความเดือดร้อน และหัวหน้ามี
ความต้องการท่ีจะช่วยให้บุคคลน้ันหมดทุกข์  

3) เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาดีขึ้น ประสบความสําเร็จ หัวหน้าควรมี มุทิตา หมายถึง มีความ ปิติ
ยินดี กับความสุขของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย และคอยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ดีย่ิงๆ ขึ้น  

4) ในกรณีที่มีการรักษาความถูกต้อง ชอบธรรมตามหลักการและกฎเกณฑ์หัวหน้าควรมี
อุเบกขา หมายถึง การท่ีวางใจเป็นกลาง แต่ยังคงอยู่ใกล้ๆ กับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่เข้าไปก้าวก่าย
เพ่ือให้ความถูกต้องชอบธรรมน้ันยังคงอยู่ต่อไป 
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1) ด้านเมตตา คือ การแสดงออกถึง ความรัก ความปรารถนาดี ไมตรีจิต เป็นความคิด
ช่วยเหลือให้ทุกคนประสบแต่ประโยชน์และมีความสุขโดยทั่วกัน อันเป็นความคิดที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ในภาวะปกติ  

2) ด้านกรุณา คือ การแสดงออกถึงความสงสาร หมายถึง การคิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้น
จากความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์และต้องการความ
ช่วยเหลือโดยเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนใครรวมทั้งตนเอง  

3) ด้านมุทิตา คือ การแสดงออกถึง ความช่ืนบาน เป็นความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี อัน
เป็นความคิดรู้สึกเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้า มีความสุข อันเป็นความดีแท้ เช่น ได้ลาภยศมา
โดยบริสุทธ์ิ มิได้โกงหรือเบียดเบียนใคร รวมถึงงดเว้นความริษยาอิจฉาผู้อ่ืนเพราะนึกเห็นแก่ตัว  

4) ด้านอุเบกขา คือ การแสดงออกถึง การวางใจเป็นกลาง โดยพิจารณาข้อเท็จจริง เมื่อ
ตัดสินใจในเรื่องใดๆ แล้ว ควรพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา มีเหตุผล ถูกต้องและเท่ียงธรรม อันเป็น
การรักษาความถูกต้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ือผดุงไว้ซึ่งความถูกต้อง 

สรุปได้ว่า หลักพรหมวิหาร 4 เป็นหลักประจําชีวิตเป็นหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธ์ิ 
เป็นธรรมเคร่ืองอยู่อย่างประเสริฐซึ่งเป็นหลักธรรมประจําใจและกํากับความประพฤติเป็นธรรมที่
ส่งเสริมในการปกครองเพราะเป็นธรรมเครื่องอบรมจิตให้สงบ ให้พัฒนาให้ประเสริฐขึ้นสร้างความ
สามัคคีให้แก่ชุมชนเพ่ือให้ได้ผลมากขึ้นจึงมีการใส่ใจในการสร้างแบบแผนชีวิตมากย่ิงขึ้นไป 

2.1.5 ประโยชน์จากหลักพรหมวิหารธรรมกับการนําไปประยุกต์ใช ้  
พรหมวิหารธรรมเป็นคุณธรรมอันประเสริฐสําหรับผู้ใหญ่ ผู้นํา ผู้จัดการ หรือผู้ที่ทําหน้าที่ใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในสังคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม และสร้าง
ความสามัคคีกลมเกลียวรักใคร่ต่อกันและกัน มีความยุติธรรม เที่ยงตรง ปราศจากความลําเอียงต่อ
บุคคลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนทั่วไป  
 พรหมวิหารธรรมจึงเป็นหลักธรรมที่สําคัญอย่างมาก สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในทางการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักการและ
แนวทางในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการดําเนินงานของผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ 
งาน ซึ่งเป็นผู้นําที่มีความสําคัญทั้งยังเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญก้าวหน้า
หรือนําพาองค์การวิบัติจึงขึ้นอยู่กับผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสาระสําคัญและรายละเอียดต่าง ๆ จะได้
กล่าวดังต่อไปน้ี 

1) ประโยชน์จากการนําหลักเมตตาไปประยุกต์ใช้  
 ไชยวัฒน์ กปิกาญจน์ (2542, หน้า 12) คําว่า เมตตาน้ัน หมายถึง ความปรารถนาดีอยาก
ให้เขามีความสุข มีจิตใจอันแผ่ไมตรีและคิดทําประโยชน์ ประสบความสําเร็จในทุก ๆ ด้านที่พวกเขา
ปรารถนา มีความเจริญรุ่งเรือง ไร้อุปสรรคในการดําเนินชีวิตแก่บุคคลอ่ืน ดังที่ ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ 
กล่าวไว้ว่า “เมตตาน้ี เป็นธรรมที่เมื่อยังไม่เกิดก็ควรทําให้เกิด ที่เกิดขึ้นแล้วก็ควรทําให้เจริญย่ิง ๆ ขึ้น
ไป” ความรักที่เกิดจากความเมตตาน้ันย่อมก่อให้เกิดความเสียสละแบ่งปัน หรือการบริจาคสิ่งของต่าง 
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ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จากบุคคลเหล่าน้ัน ดังที่ พ.ต.อ. ชะลอ อุทกภาชน์ กล่าวไว้ว่า “เมตตา
น้ีถือได้ว่าเป็นความรู้สึกอันเกิดจากเจตนาอันบริสุทธ์ิด้วยความปรารถนาดี โดยมิได้หวังผลตอบแทนอัน
ใด” ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือการตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น  
 ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้นําจําเป็นอย่างมากที่จะต้องยึดหลักเมตตาในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากเมตตาน้ีเป็นเครื่องสื่อสัมพันธ์อันดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ เมื่อผู้นําหรือ
ผู้ปฏิบัติงานคนใดมีเมตตาจิต หรือปรารถนาดีแก่บุคคลที่อยู่ภายใต้บริหาร ซึ่งแสดงออกทางกายวาจาอย่าง
จริงใจแล้ว บุคคลเหล่าน้ันย่อมสามารถรับรู้รับทราบได้จากการแสดงออกของเขาเอง แล้วผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาย่อมให้ความเคารพนับถือ ดังที่ ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ กล่าวไว้ว่า “ผู้มีเมตตา เป็นผู้มีภูมิธรรมและ
มโนธรรมสูงส่ง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืนและสังคม จึงเป็นที่รักที่เคารพสรรเสริญ หากบุคคลน้ีไป
ปรากฏตัวในสังคมต่าง ๆ ประชาชนในสังคมเหล่าน้ันย่อมจะสนใจเอาใจใส่บุคคลผู้น้ันเป็นพิเศษ เช่น
อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเป็นต้น” เมื่อมีคนเคารพรักและนับถือบุคคลเหล่าน้ันย่อมให้ความร่วมมือ 
มีความสามัคคีปองดองกันในองค์กรและชุมชนน้ัน จึงทําให้การปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานสะดวก
ราบรื่น  

แต่ตรงกันข้ามหากความเมตตาเจือไปด้วยตัณหา ซึ่งเป็นข้าศึกใกล้ของเมตตาดังที่กล่าว
มาแล้ว ย่อมหวังผลตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ซึ่งเมตตาที่มีตัณหาเข้ามาเจือปนเช่นน้ีย่อมเป็น
สาเหตุนําไปสู่ความทุกข์ ความเสียใจหากไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนา ความเศร้าโศก ความเดือดร้อนย่อม
เกิดจากสิ่งที่รัก ที่ตนปรารถนา เมื่อไม่ได้สิ่งน้ันแล้วย่อมก่อทุกข์ เหมือนผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานบางคน
กระทําทุกประการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ เช่นอํานาจทางการเมือง ทุ่มเทช่วยเหลือชาวบ้าน
ทุกอย่าง เมื่อได้รับเลือกต้ังแล้วไม่สนใจหรือกลับมาช่วยเหลือชาวบ้าน เมื่อไม่ได้รับเลือกต้ังก็เศร้าโศก
เสียใจ ซึ่งการกระทําเช่นน้ีย่อมทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา ไม่ให้ความเช่ือถือ 

ในที่น้ีผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนจึงควรเจริญเมตตาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพราะ
ทุกคนก็ย่อมมีความทุกข์ยากเดือดร้อนด้วยกันทั้งน้ัน ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา หากผู้นําบริหารด้วยหลักเมตตาแล้วทุกคนย่อมมีความสุขถ้วนหน้ากัน  

ดังที่สมเด็จพระญาณสังวร ตรัสว่า “โลกเย็นเพราะเมตตาย่ิง โลกร้อนเพราะเมตตาหย่อน” กล่าวได้
ว่าประชาชนสามารถที่จะดําเนินชีวิตให้มีความสุขได้ด้วยเมตตาธรรมของผู้เป็นผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงาน 
และย่อมได้ช่ือว่าเป็นผู้ให้ความปรารถนาดี ความหวังดีโดยส่วนเดียว ผลที่ผู้ให้ได้รับคือความรู้สึกเอิบ
อ่ิมใจเป็นสุข ซึ่งเมตตาน้ีเป็นสาเหตุที่สําคัญแก่มนุษยชาติและสันติสุขทั้งปวง และสมเด็จพระญาณ
สังวร ตรัสอีกว่า “ทุกคนสนิทใจ ยินดี อบอุ่น ที่จะได้เข้าใกล้ สนทนาวิสาสะกับผู้ที่มีเมตตา” เป็นที่รัก
ใคร่ของชนทั้งปวงน่ันเอง 

ดังน้ันแล้ว ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานต้องเอาใจใส่ในหลักเมตตาจิตให้มาก และพยายามทําให้เป็น
รูปธรรมสามารถเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่ยังไม่เคยนํามาปฏิบัติปรารถนาที่จะนํามาปฏิบัติ และผู้เคยปฏิบัติ
แล้วปฏิบัติต่อเน่ืองสืบไป อันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้นําหรือ



20 
 

ผู้ปฏิบัติงานท่ีฉลาดหลักแหลม รู้หลักนักปราชญ์เท่าน้ันจึงจะกระทําได้ เมตตาเป็นข้อหน่ึงในหลัก
พรหมวิหารธรรมเท่าน้ัน ดังน้ันจึงขอกล่าวถึงประโยชน์ของหลักกรุณาในพรหมวิหารธรรมต่อไป 

2) ประโยชน์จากการนําหลักกรุณาไปประยุกต์ใช้ 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2542, หน้า 16) กรุณา ความสงสารปรารถนาที่จะ

ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง อันเป็นความปรารถนาที่บริสุทธ์ิมิได้หวังสิ่งใดตอบแทน ในทาง
พระพุทธศาสนานั้นเรื่องกรุณาเป็นคุณธรรมที่ได้รับการยกย่อง เพราะผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานคนใด
ปฏิบัติแล้วย่อมเป็นรักของบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือและผู้ที่ได้พบเห็นหรือรับรู้ เมื่อผู้นําหรือ
ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความปรารถนาดีและช่วยเหลือสงเคราะห์แก่บุคคลที่ได้รับทุกข์หรือประสบกับ
ปัญหาต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ และเขาสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้เท่าที่จะเป็นไปได้ ดังที่  
พระธรรมปิฎก ได้กล่าวไว้ว่า “คนอ่ืนเขาตกตํ่าเดือดร้อน พอเขาทรุดตํ่าตกลงไปจากสถานะเดิม… 
แล้วก็อยากจะช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ คือแก้ไขปัญหาของเขา ทําให้เขาขึ้นมาสู่ภาวะปกติ หาย
ทุกข์ หายร้อน” อันเป็นหน้าที่ที่สําคัญของผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องกระทํา คือการที่ผู้นําหรือ
ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่บริหารและบริหารให้อาณาประชาราษฎร์มีความผาสุก คอยให้ความช่วยเหลือ
อุปการะค้ําจุนของชีวิตบุคคลเหล่าน้ี ทั้งยังให้กําลังใจแก่บุคคลเหล่าน้ีรู้สึกว่าไม่โดดเด่ียวหรือถูก
ทอดทิ้ง กรุณาเป็นเรื่องของความสงสาร เมื่อเห็นคนหรือสัตว์ประสบความทุกข์เดือดร้อน มีความรู้สึก
หว่ันไหวไปกับความทุกข์หรือความเดือดร้อนของคนอ่ืนจนไม่อาจจะน่ิงเฉยอยู่ได้ เมื่อเกิดอุทกภัย วาต
ภัย หรืออัคคีภัย จะต้องช่วยเหลือเป็นต้นว่า ส่งผ้า อาหารและอ่ืน ๆ ไปบรรเทาความเดือดร้อนของผู้
ที่ได้รับเคราะห์กรรม   

พ.ต.อ. ชะลอ อุทกภาชน์  (2542, หน้า 489) กล่าวไว้ว่า “พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้บุคคลแสดง
ความปรารถนาดีต่อกัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในเมื่อปัจเจกบุคคลผู้หน่ึงผู้ใดในสังคมต่าง ๆ 
ประสบความเพลี่ยงพล้ําในชีวิตของตน” โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงาน เมื่อประชาชนตกอยู่
ในความลําบากจึงจําเป็นอย่างมากท่ีจะแสดงภาวะผู้นํา ทั้งความห่วงใยและให้ความช่วยเหลืออันเป็น
คุณธรรมท่ีขาดเสียมิได้ ความกรุณาจึงเป็นสื่อสัมพันธ์อันดีของบุคคลในสังคม หรือระหว่างผู้นําหรือ
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน พ.ต.อ. ชะลอ อุทกภาชน์ กล่าวไว้เพ่ิมเติมอีกว่า “กรุณาธรรม… ช่วยเหลือ
พยุงโครงสร้างของสังคม ในด้านต่าง ๆ ไม่ให้พังทลายและให้ดํารงอยู่ตลอดไป” ซึ่งผู้นําหรือ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้แสดงบทบาทน้ีโดยตรง  

วศิน อินทสระ (2532, หน้า 32) เมื่อคร้ังที่พระพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรง
ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 ก็ทรงสลดพระทัย และปรารถนาที่จะออกผนวช เพ่ือที่จะได้หลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งปวงเหล่าน้ัน เมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ไม่สามารถที่จะทน
เห็นสัตว์ทั้งปวงต้องทนทุกข์ทรมานจากการเกิด แก่เจ็บ และตายได้ ดังน้ันพระองค์จึงแสดงธรรมให้แก่
สรรพสัตว์ทั้งปวง ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏ
สงสาร เน่ืองจากพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าการเกิดบ่อย ๆ ย่อมทุกข์บ่อย ๆ ฉะน้ันแล้วพระพุทธองค์จึง
ได้แสดงอริยมรรคมีองค์ 8 ประการ และอริยสัจ 4แก่สรรพสัตว์ เพ่ือให้สรรพสัตว์ผู้มีธุลีในตาน้อยคือ
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พอที่จะรับพระธรรมได้สมควรแก่ธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมมี โสดาบัน เป็นต้น เหมือนดังที่ วศิน อินทสระ 
กล่าวไว้ว่า “ความอดทนไม่ได้เพราะความกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษ” ดังน้ัน ถ้าจะกล่าวถึงผู้ที่มี
กรุณามากท่ีสุดแล้ว พระพุทธองค์เป็นผู้ที่มีมากที่สุด พระกรุณาของพระองค์ได้ช่ือว่า พระมหากรุณา 
สรรพสัตว์ในโลกอาศัยหลักธรรมของพระองค์ช่วยผ่อนคลายความทุกข์ของตน มากน้อยตามควรแก่การ
ปฏิบัติของตน ดังที่พระญาณสังวร ตรัสว่า “มหากรุณาที่ให้ผลสําเร็จใหญ่ย่ิงจริงแท้ทรงดับทุกข์ของสัตว์
โลกได้ดังพระหฤทัยปรารถนา สัตว์โลกจํานวนประมาณมิได้… เมื่อเดินไปในวิถีทางที่ทรงแสดงสอนต้ังแต่
ทรงตรัสรู้ สืบมาจนทุกวันน้ี ยังมีผู้ได้รับพระมหากรุณาของพระองค์อยู่มิได้ว่างเว้น” พระมหากรุณาที่
ได้รับจากจากพระองค์เป็นพระมหากรุณาที่ย่ิงใหญ่มหาศาลย่ิงนัก ยากที่จะหาสิ่งใดในโลกมาเปรียบได้ 
 ดังน้ัน เมื่อวิเคราะห์ถึงผลของกรุณาแล้วทําให้ทราบว่า ผลที่เกิดขึ้นจากกรุณาน้ันมากมาย
และย่ิงใหญ่นัก ซึ่งผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานเมื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วย่อมนําความสงบสุขมาสู่
สาธารณชนอันเป็นบุคคลหมู่มาก ไม่ว่าบุคคลเหล่าน้ันจะเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรงหรือจะเป็น
ประชาชนก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นคือความอบอุ่น แช่มช่ืน ผ่องใส เต็มไปด้วยความสุข เบิกบานใจทั้งผู้ให้
และผู้รับ ซึ่งกรุณาเป็นเพียงข้อหน่ึงในหลักพรหมวิหารธรรมเท่าน้ัน ดังน้ันจึงขอกล่าวถึงประโยชน์ของ
หลักมุทิตาในพรหมวิหารธรรมต่อไป 

3) ประโยชน์จากการนําหลักมุทิตาไปประยุกต์ใช้ 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2540, หน้า 86) มุทิตา พลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีมีความสุข หรือ

มีความปีติยินดี จิตใจชื่นชุ่มเมื่อผู้อ่ืนประสบความสําเร็จในชีวิต เห็นความสุขของผู้อ่ืนเหมือนความสุข
ของตน ซึ่งเป็นการแสดงออกท่ีจริงใจต่อผู้อ่ืน ทั้งยังเป็นการผูกมิตรให้กับผู้อ่ืนได้อย่างดี มุทิตาน้ีเป็น
หลักธรรมของผู้มีลักษณะกว้างขวาง ยินดีต่อความดีของผู้อ่ืน นับได้ว่าเป็นการกระทําบุญหรือความดี
อย่างหน่ึง ซึ่งผู้ที่มีจิตใจคับแคบไม่สามารถจะมีได้ เพราะจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความพลอยยินดีน้ีเอง
ที่ส่งผลให้การกระทําทางกาย และวาจาของบุคคลน้ัน ๆ มีความอ่อนโยน สร้างความอบอุ่น ความแช่ม
ช่ืนให้ผู้ที่อยู่ใกล้ได้  

มุทิตาเป็นหลักธรรมข้อหน่ึงที่สําคัญสําหรับผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความพลอยยินดีในผู้อ่ืนเมื่อเขามีความสุขแล้ว ย่อมสามารถสร้างความสามัคคีกลมเกลียว และส่งผล
ถึงคุณภาพของงานท่ีได้ดําเนินการไปได้อย่างดี และยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติโดยตรงมากมายหลาย
ประการ มุทิตาเป็นหลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนให้บุคคลทุก ๆ 
สังคมทุกระดับช้ันให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
การแสดงออกโดยการพลอยยินดี เห็นชอบด้วย รวมถึงการให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้เขาประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้น และเมื่อเขาประสบความสําเร็จแล้วก็แสดงความยินดี หรือ
ความปรารถนาดีบุคคลน้ันด้วย ดังที่พระธรรมปิฎก ได้กล่าวไว้ว่า “เขาทําความดี ทําถูกต้องแล้ว ก็ส่งเสริม
เขา สนับสนุนเขาให้ทําดีมีความสุขสําเร็จย่ิงขึ้นไป ร่วมอนุโมทนาด้วย… เป็นลักษณะของผู้มีจิตใจ
กว้างขวาง สร้างไมตรีจิตมิตรภาพให้แก่กันและกัน ทําให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารู้สึกอบอุ่นและร่มเย็น  
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การที่จะทําจิตให้เกิดมุทิตาจิตน้ันเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปทําได้ยาก แต่ผู้ที่มีใจดีมีคุณธรรม 
และไร้จิตริษยาเท่าน้ันจึงจะทําได้ หากผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานมีจิตที่คับแคบ ประกอบด้วยอคติย่อมมีจิต
ริษยาเข้ามาทําลายมุทิตาจิตของตนในที่สุด ดังที่ ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ กล่าวไว้ว่า “การท่ีจะทําให้
เกิดความยินดีด้วยน้ันค่อนข้างจะเป็นของยาก บางคนไม่เกิดความรู้สึกยินดีด้วยแล้วกลับทําความ
ริษยาให้เกิดขึ้นมาแทนเสียด้วยซ้ํา” ที่จริงหลักมุทิตาธรรมเป็นหลักธรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้นําหรือ
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในสังคมมาก จึงเป็นเรื่องที่ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานและทุก ๆ คนควรตระหนัก
พร้อมทั้งปลูกฝัง และปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง วศิน อินทสระ กล่าวไว้ว่า “การช่วยให้ผู้อ่ืน
ประสบความสุข ความสําเร็จและยินดีต่อความสําเร็จของเขาจึงเท่ากับเราช่วยเหลือตนเองไปด้วย” 
เมื่อผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่าน้ันย่อมได้รับความช่วยเหลือหรือ
ความร่วมมือจากพวกเขาเป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าเป็นการช่วยตัวเองด้วย 
 สรุปได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ฉลาด มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลย่อมเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง และสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน โดยต้ังจิต
ของตนให้ประกอบด้วยมุทิตา กล่าววาจาที่เป็นประโยชน์ และการแสดงออกอย่างจริงใจ แผ่อานุภาพ
มุทิตาจิตไปแก่ทุก ๆ คนโดยถ้วนหน้ากัน อย่างสม่ําเสมอและเสมอภาค ฉะน้ันแล้ว ผู้วิจัยจะได้
กล่าวถึงประโยชน์ของหลักอุเบกขาในพรหมวิหารธรรมเป็นลําดับต่อไป 

4) ประโยชน์จากการนําหลักอุเบกขาที่ผู้ปฏิบัติงานนํามาปฏิบัติ 
อุเบกขา การวางใจเป็นกลาง หรือการน่ิงเฉยโดยไม่พยายามที่ช่วยเหลือเขาในเมื่อเขาไม่

สามารถช่วยตัวเองได้ เพ่ือป้องกันมิให้จิตของผู้นําหลักอุเบกขามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานต้องเป็นทุกข์ในสถานการณ์เช่นน้ัน ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานต้องระลึกเสมอว่าเขาทํากรรม
เช่นใดย่อมได้รับกรรมเช่นน้ัน เมื่อทํากรรมดีย่อมได้รับผลดี ทํากรรมช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว สัตว์ทั้งหลาย
ต้องได้รับผลกรรมตามเหตุตามปัจจัย เมื่อผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานคิดได้ดังน้ีแล้วย่อมน่ิงเฉยและวางใจ
เป็นกลาง ไม่เข้าไปยินดียินร้ายได้ และไม่ก่อให้เกิดอคติขึ้นในใจคือความลําเอียง ในทางพระพุทธ 
ศาสนาได้ให้ความสําคัญกับหลักอุเบกขามากเช่นกัน เพราะว่าเมื่อมีอุเบกขาธรรมแล้วย่อมเป็นผู้ที่เที่ยง
ธรรม ดํารงไว้ซึ่งบทบัญญัติ หลักการ และกฎเกณฑ์ทั้งหลายท่ีสังคมได้ร่วมกันวางไว้ เพ่ือให้ทุกคนใน
สังคมปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมโดยเสมอภาค ซึ่งผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานต้องนําไปปฏิบัติ
ให้ประจักษ์และได้ผลจริงตามความเหมาะสมของแต่ละ กาละ เทศะ และบุคคล รวมทั้งใช้ให้พอดีแก่
เรื่องน้ัน ๆ ดังที่ ไชยวัฒน์ กปิกาลจน์ กล่าวไว้ว่า “จําเป็นอย่างย่ิงสําหรับบุคคลผู้ที่เป็นใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับกิจการปฏิบัติงานบ้านเมือง เมื่ออุเบกขาพรหม
วิหารธรรมเกิดขึ้นแล้ว อคติความลําเอียงก็จะถูกละไปตั้งอยู่ในฐานะเป็นกลางวางเฉยในบุคคล
ทั้งหลายได้” ถ้าผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานขาดอุเบกขาพรหมวิหารข้อน้ีแล้ว ก็จะเสื่อมจากความเคารพนับ
ถือจากบุคคลทั่วไปในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่มีอํานาจ เป็นผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงาน 

ฉะน้ันแล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่ฉลลาดหลักแหลม มีสติปัญญาพิจารณาเห็นถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของ
อุเบกขาแล้วย่อมเป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของนักปราชญ์ การวางใจเป็นกลาง โดยพิจารณา
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ข้อเท็จจริงกล่าวคือในการตัดสินเรื่องใด ๆ จะต้องพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา มีเหตุผลอย่างถูกต้อง
ด้วยความเที่ยงธรรม สามารถใช้สติปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องประกอบด้วยเหตุผล แล้ว
ปฏิบัติลงไปด้วยความเยือกเย็นสุขุมรอบครอบ สามารถดํารงมั่นรักษาความถูกต้องหรือความยุติธรรมไว้ได้  

วศิน อินทสระ ได้กล่าวถึงแนวคิดและประโยชน์ของการวางใจเป็นกลางไว้ 3 ประการ ดังน้ี 
1) การวางใจเฉยหรือวางใจเป็นกลาง ไม่ดีใจหรือเสียใจในเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้ คือเมื่อเรามี

เมตตา กรุณา มุทิตาแล้วต่อบุคคลและสัตว์ ในบางกรณีเราช่วยอะไรเขาไม่ได้จริง ๆ เขาทําตัวเขาเอง ถ้า
เราไม่วางอุเบกขาแล้ว เราก็วุ่นวายเกินไปและไร้ประโยชน์ 

2) การวางใจเป็นกลางไม่ลําเอียงเพราะอคติ 4… อุเบกขาในลักษณะน้ีทําให้ต้ังมั่นอยู่ในความ
ยุติธรรม สมควรเป็นผู้พิพากษาความผิด ความถูกของผู้อ่ืน และแม้ผู้พิพากษาความถูกผิดของตนเอง 

3) อุเบกขาในความสุขและความทุกข์ ในความขึ้นลงของชีวิต ในความเป็นคู่แห่งโลกธรรม… 
อุเบกขาในประการที่สามน้ีเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจสําหรับรับเหตุการณ์ในวันข้างหน้า…  

เมื่อสูญเสียสิ่งที่รักที่พอใจต้องยอมรับความสูญเสียน้ัน เมื่อได้รับความทุกข์ก็อย่าเศร้าโศก
เสียใจมากเกินไป ซึ่งผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถทําใจของตนให้เป็นปกติสุขได้ เพราะผู้นําหรือ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคคลพิเศษมีหน้าที่และรับผิดชอบบริหารกิจการบ้านเมือง ถึงจะลําบากหรือได้รับ
อุปสรรคมากมายแค่ไหนก็ต้องทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด แต่บุคคลทั่วไปส่วนมากมองโลกแต่เพียงผิว
เผิน มีจิตใจไม่มั่นคง ไม่มีความเข้าใจในโลกธรรมอย่างถ่องแท้จึงเป็นทุกข์อยู่บ่อย ๆ  

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2542, หน้า 19) ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติงานเมื่อนําหลักของเมตตา 
กรุณา และมุทิตามาใช้ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานแล้ว หลักพรหมวิหารข้อสุดท้ายจึงเป็นข้อที่ขาด
มิได้ เมื่อไม่สามารถใช้หลักเมตตา กรุณา และมุทิตาไม่ได้จําต้องใช้หลักอุเบกขา เพ่ือดํารงรักษาไว้ซึ่ง
ความยุติธรรม เที่ยงตรง และความเสมอภาคโดยสม่ําเสมอ เมื่อผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานนําหลักอุเบกขาใน
พรหมวิหารธรรมย่อมทําให้จิตใจเบิกบาน เอิบอ่ิมใจ ผ่องใส และเต็มไปด้วยความสงบสุขอย่างละเอียดย่ิง 
ซึ่งความสุขที่เกิดจากเมตตา กรุณา และมุทิตา เป็นการแสดงออกทางกายและวาจา แต่อุเบกขาเป็นลักษณะ
ของสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจ และผู้ที่มีสติปัญญาฉลาดลุ่มลึกเท่าน้ันถึงจะเข้าใจถึงหลักอุเบกขา และนํามา
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง ดังที่พระธรรมปิฎก กล่าวไว้ว่า “อุเบกขามากับปัญญา ต้องมีปัญญาจึง
จะมีอุเบกขาได้” เมื่อผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานที่ฉลาด รู้หลักนักปราชญ์ มีสติปัญญาในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานกิจการบ้านเมืองย่อมนําหลักอุเบกขามาใช้ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานซึ่งทําให้รับความ
นับถือจากบุคคลทั่วไป ทั้งทําให้ผู้อ่ืนเกรงขาม และพร้อมที่ปฏิบัติตามที่ผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานต้องการ 
ดังที่ศาสตราจารย์ ดร. ทินพันธ์ นาคะตะ กล่าวไว้ว่า “ใช้เป็นแนวทางในการใช้อํานาจหน้าที่ให้ผลสมบูรณ์
และเกิดสัมพันธ์ภาพอันดี” ศาสตราจารย์ ดร. ทินพันธ์ นาคะตะ (2543, หน้า 63) สร้างความสามัคคี
กลมเกลียวระหว่างผู้นําหรือผู้ปฏิบัติงานกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ชุมชนและบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี 

2.1.6 โทษจากการท่ีผู้ปฏิบติังานไม่นาํหลกัพรหมวิหารธรรมไปปฏิบติั 
ตรงกันข้ามหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีพรหมวิหารธรรม ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานย่อม

นําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อ่ืน  
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1) โทษจากการท่ีผูป้ฏิบัติงานไม่นําหลักเมตตาไปปฏิบติั 
เมตตา คือความรัก ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่ผู้ปฏิบัติ 

งานที่ขาดเมตตา การแสดงออกทางกาย วาจา และการคิดที่มิได้เป็นไปเพ่ือผู้ใต้บริหาร หรือประชาชนให้
มีความสุข แต่กลับคิดร้าย ทําลายความสุขและประโยชน์ของผู้อ่ืนพยายามแสวงหาประโยชน์ใส่ตนเอง
และพวกพ้อง ย่อมก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ใต้บริหาร หรือประชาชนรวมท้ังตนเองด้วย และสร้างความ
เกลียดชังให้กับบุคคลเหล่าน้ัน 

2) โทษจากการท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่นําหลักกรุณาไปปฏิบัติ  
กรุณา คือความสงสารปรารถนาให้ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์ แต่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดมุทิตาย่อมคิด

เบียดเบียน แม้เห็นผู้ใต้บริหารหรือประชาชนตกทุกข์ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ แทนที่จะมีนํ้าใจช่วยเหลือ
ให้พ้นความทุกข์ยากลําบากน้ัน กลับเบียนเขาให้ได้รับความทุกข์ยากลําบากย่ิงขึ้นเป็นเหตุให้เสีย
ผลประโยชน์ในการครองใจคน ซึ่งการครองใจคนน้ันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานท่ีฉลาด เพราะการครองใจคนได้ก่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง แต่
ตรงกันข้าม หากไม่ให้ความสําคัญในเรื่องน้ี ย่อมเสียประโยชน์ทั้งระยะใกล้และระยะไกล ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม  

3) โทษจากการท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่นําหลักมุทิตาไปปฏิบัติ  
มุทิตา คือ ความพลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีมีความสุข แต่ผู้ปฏิบัติงานท่ีขาดมุทิตาย่อมอิจฉา

ริษยา หากทราบว่าผู้ใต้บริหารหรือประชาชนประสบความสําเร็จในชีวิต หรือมีความสุข แทนที่จะ
พลอยยินดีแต่กลับตําหนิติเตียน แสดงความไม่เห็นด้วย เป็นการแสดงออกของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีจิตใจ
คับแคบ ซ้ํายังเป็นการก่อศัตรูให้กับตนเองและกลายเป็นอุปสรรคในการทํางานในอนาคต  

4) โทษจากการท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่นําหลักอุเบกขาไปปฏิบัติ  
อุเบกขา คือ ความเป็นผู้มีใจเป็นกลาง ผู้ปฏิบัติงานท่ีขาดอุเบกขาย่อมมีอคติ 4 คือฉันทาคติ 

ลําเอียงเพราะชอบ โทสาคติ ลําเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว และโมหาคติ ลําเอียง
เพราะหลง อย่างใดอย่างหน่ึงเมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่วางใจเป็นกลาง แต่กลับวางใจไว้ผิดทําให้เกิดความไม่
ยุติธรรม และความเดือดร้อนขึ้นในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน  

ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่ขาดพรหมวิหารธรรมย่อมทําให้ผู้ใต้บริหารหรือประชาชนเกลียดชัง 
เดือดร้อน กล่าวโดยรวมปัญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ล้วนเกิดจากบุคคลผู้เป็นผู้นําทั้งสิ้น 
เพราะขาดพรหมวิหารธรรม 4 ประการน้ี ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นผู้นําที่ไม่สามารถครองตน ครองคน และ
ครองงานได้อันเป็นการบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพและภาวะผู้นําที่สูง
หรือตํ่าด้วย 

สรุปได้ว่า พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม ธรรมประจําใจอันประเสริฐ 
หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธ์ิ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะช่ือว่า
ดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์ สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ ประกอบด้วย เมตตา ความรักใคร่ กรุณา 



25 
 

ความสงสาร มุทิตา พลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข และอุเบกขา วางตัวเป็นกลาง วิธีการนําพรหม
วิหาร 4 มาใช้สําหรับผู้ปฏิบัติงาน     

วิไลพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (2537, หน้า 30-35) ปฏิปักขธรรมของพรหมวิหารธรรม 
หรือศัตรูของพรหมวิหารธรรมน่ันเอง เมตตาข้าศึกใกล้ คือราคะ ข้าศึกไกล คือ พยาบาท หมายถึงความ
ขัดเคืองแค้นใจคิดร้าย กรุณา ข้าศึกใกล้ คือ โทมนัส แปลว่า ความทุกข์ใจ ความเสียใจ ข้าศึกไกลของ
กรุณา ได้แก่วิเหสา ซึ่งแปลว่า ความเบียดเบียนหรือการทําร้าย ศึกใกล้ของมุทิตา ได้แก่ โสมนัส 
แปลว่า ความสุขใจ ความปลาบปลื้ม ความเบิกบาน ข้าศึกไกลของมุทิตา ได้แก่อารติ แปลว่า ความไม่
ยินดี ความไม่พอใจ และข้าศึกใกล้ของอุเบกขา ได้แก่ อัญญาณุเบกขา แปลว่า ความวางเฉยเพราะ
ความไม่รู้ ข้าศึกไกลของอุเบกขา ได้แก่ ราคะและปฏิฆะ ซึ่งแปลว่า “ความกําหนัด” 

ผู้ปฏิบัติงานที่ฉลาด มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลย่อมเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืนโดยต้ังจิตของตนให้
ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม น่ันคือ กล่าววาจาที่เป็นประโยชน์ และการแสดงออกอย่างจริงใจ 
ผู้ปฏิบัติงานเมื่อนําหลักของเมตตา กรุณา และมุทิตามาใช้ในการการปฏิบัติงานแล้ว หลักพรหมวิหาร
ข้อสุดท้ายจึงเป็นข้อที่ขาดมิได้ เมื่อไม่สามารถใช้หลักเมตตา กรุณา และมุทิตาไม่ได้จําต้องใช้หลัก
อุเบกขา เพ่ือดํารงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม เที่ยงตรง และความเสมอภาคโดยสม่ําเสมอ ในทาง
ตรงกันข้าม หากผู้ปฏิบัติงานไม่นําหลักพรหมวิหารธรรม 4 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจะก่อให้เกิด
ความเสียหายขึ้นทันททีั้งส่วนตัวและส่วนรวม ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือประชาชนจะไมใ่ห้ความเคารพนับถอื 
และเป็นที่เกลียดชัง กล่าวโดยรวมปัญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ล้วนเกิดจากบุคคลผู้เป็น
ผู้นําทั้งสิ้น เพราะขาดพรหมวิหารธรรม 4 ประการน้ี จึงเป็นสาเหตุให้การปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
องค์กร และประเทศชาติไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิเท่าที่ควรจะเป็น 

หลักธรรมในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนในฐานะครูอาจารย์ หลักธรรมที่ควรยึดถือในการ
ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นอาจารย์น้ัน มีอยู่หลายหลักธรรมด้วยกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักธรรมแต่ละประการ
น้ัน สามารถนํามาปรับ และประยุกต์ใช้ในวิถีทาง และการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งหลักธรรมที่จะ
แนะนําในการทํางานมีดังน้ี หลักธรรมอีกประการที่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนก็คือ 
หลักพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักความประพฤติในการปฏิบัติตนต่อบุคคลอ่ืน เป็นธรรมที่ทําให้เกิด
ประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุติตา อุเบกขา  

เมตตา คือ ความรักใคร่ ความปรารถนาดี อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข มีไมตรี และคิดทํา
ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ทั้งน้ีเพราะการเป็นครู ต้องมีความปรารถนาดีต่อศิษย์ อยากให้ศิษย์ของตนเองมี
ความสุข ประสบความสําเร็จทั้งในด้านการเรียน และการดําเนินชีวิต ให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
รวมท้ังการให้กําลังใจในการศึกษาเล่าเรียน แต่ถ้าเป็นครูที่มีแต่ความโกรธ มีแต่การใช้อารมณ์รุนแรงใน
บางครั้งอาจจะเกิดการต่อต้านจากผู้เรียน ส่งผลให้ความรู้สึกระหว่างครูกับผู้เรียนแย่ลงได้ ดังน้ันการที่
เรามีเมตตาต่อศิษย์ได้ ย่อมจะทําให้การเรียนการสอน หรือแม้แต่การตักเตือนก็จะเป็นไปด้วยความ
เมตตา และผู้เรียนเองก็เต็มใจที่จะเช่ือฟังมากกว่า 
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กรุณา คือ ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นทุกข์ การใส่ใจที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของ
บุคคลอ่ืน ทั้งน้ี เพราะว่าบทบาทหน้าที่ของครูไม่ได้จํากัดแค่การสอนแต่เน้ือหาวิชาการในห้องเรียน
เท่าน้ัน บางครั้งครูก็จําเป็นต้องทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในปัญหาของนักเรียน ทั้งเร่ืองของการเรียนหรือ
แม้แต่เรื่องส่วนตัวบางประการ ซึ่งบทบาทน้ีไม่ได้จํากัดอยู่แค่ครูแนะแนวคนเดียว เพราะหลายๆคร้ังที่
นักเรียนจะมาปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือจากครูที่นักเรียนเช่ือใจ หรือไว้วางใจมากกว่า และถ้าผู้ที่เป็น
ครูมีความกรุณา ก็ย่อมจะพยายามหาทางช่วยเหลือ และค้นหาสาเหตุที่เป็นความทุกข์ของนักเรียน
อย่างเต็มใจ 

มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข ความเจริญก้าวหน้า รวมท้ังมีความแช่มช่ืน เบิกบาน
อยู่เสมอต่อบุคคลอ่ืน การเป็นครูที่ดีย่อมต้องการเห็นศิษย์ของตนเอง เจริญก้าวหน้า ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต มีความยินดีต่อความสําเร็จของศิษย์อย่างจริงใจ เพราะถ้าคนที่เป็นครู กลับมีแต่
ความอิจฉาริษยาศิษย์ตัวเอง กลัวว่าศิษย์ของตนเองจะดีกว่า เก่งกว่า จิตใจก็จะไม่สงบ ฟุ้งซ่าน และจะ
ทําให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ดังน้ันการมีมุทิตาจิตต่อศิษย์ จะ
กระตุ้นให้เรายิ่งถ่ายทอด แนะนําสิ่งที่ดีให้แก่ศิษย์ เพ่ือให้ศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเรียน 
และการดําเนินชีวิต 

อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง มีจิตใจเที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงด้วยความรัก หรือความชัง 
รู้จักวางเฉยสงบใจในเรื่องที่ไม่สมควรยุ่งเก่ียว เมื่อบุคคลอ่ืนรับผิดชอบตนเองได้ หรือควรที่จะได้รับผล
น้ันๆตามความรับผิดชอบของตน  

การทําหน้าที่ครูแม้จําเป็นต้องมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ของตนเอง แต่ก็ต้องเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม ไม่ใช่ลําเอียงเข้าข้างอย่างไม่มีเหตุผล ในบางกรณีถ้าศิษย์ทําความผิด และถูกลงโทษ 
ครูก็ต้องวางใจเป็นกลาง เพ่ือให้ศิษย์รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง ไม่ใช่เข้าไปช่วยเหลือ
โดยอ้างความเมตตากรุณา ทั้งที่การกระทําน้ันๆไม่สมควร หรือไม่ถูกต้อง ดังน้ันการเป็นครูทีดีจึง
จําเป็นต้องมีหลักอุเบกขากํากับไว้ด้วย  
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี 

2.2.1 ความหมายของการปฏิบัติหน้าที่ 
ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2544, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของ การปฏิบัติงาน ว่าเป็นปฏิกิริยา

หรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต จะสังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้ก็ตาม รวมทั้งที่มีอยู่ภายในและ
แสดงออกมาภายนอก ได้ให้ข้อคิดว่าพฤติกรรมด้านการปฏิบัติเป็นการใช้ความสามารถที่แสดงออก
ทางร่างกาย รวมทั้งการปฏิบัติ และพฤติกรรมที่แสดงออก และสังเกตได้ในสภาวการณ์หน่ึง ๆ หรือ 
อาจเป็นพฤติกรรมที่ล่าช้า คือบุคคลไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบัติในโอกาสต่อไป 
เป็นพฤติกรรมสุดท้ายที่ เป็นเป้าหมายของการศึกษา ต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่าง ๆ เป็น
ส่วนประกอบ ทั้งทางความรู้ และทัศนคติ สามารถประเมินผลได้ง่าย แต่กระบวนการในการที่จะ
ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมน้ีต้องอาศัยเวลา และการตัดสินใจหลายขั้นตอน 
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พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 115) ได้ให้ความหมายของคําว่า “การ”
หมายถึง งาน,  สิ่งหรือเรื่องที่ทํา, มักใช้เข้าคู่กับคําว่างาน เช่น การงาน เป็นการเป็นงาน ได้การได้งาน 
ถ้าอยู่หน้านาม หมายความว่า เรื่อง, ธุระ, หน้าที่ ฯ 

“ปฏิบัติ” หมายถึง การกระทําการดําเนินการไปตามระเบียบแบบแผน เช่นปฏิบัติราชการ 
การทําตาม เช่น ปฏิบัติตามสัญญาประพฤติ เช่น ปฏิบัติธรรมปฏิบัติต่อกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, 
หน้า 647) ซึ่งตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Function” หมายถึง หน้าที่การปฏิบัติงาน, ภารกิจบทบาท, 
ประสิทธิภาพ, ปฏิบัติหน้าที่, กระทํา, ใช้ตําแหน่งหน้าที่ (ศาสตราจารย์ ดร. วิทย์  เที่ยงบูรณธรรม, 
2539, หน้า 462)  และคําว่า “งาน” เป็นคํานามหมายถึง สิ่งหรือกิจกรรมที่ทํา, มักใช้คู่กับคําว่า “การ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 278) 

เมื่อรวมคําเหล่าน้ีเข้าด้วยกัน “การปฏิบัติงาน” จึงหมายถึง การกระทําดําเนินการไปตาม
ระเบียนแบบแผนในสิ่ง หรือกิจที่ทํา 

พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ (2548, หน้า 7) ได้เขียนในเอกสารบรรยายของ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็นที่แพร่หลายมี 4 วิธี คือ 

1)  วิธีของเธอร์สโตน เป็นวิธีสร้างมาตราออกเป็นปริมาตร แล้วเปรียบเทียบตําแหน่งของ
ความคิดเห็นหรือทัศนคติ ไปในทางเดียวกัน และเสมือนว่า Scale ที่มีช่วงห่างเท่ากัน (Square – 
appearing interval) 

2)  วิธีกัตต์แมน เป็นวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นแนวเดียวกัน และสามารถจัดอันดับของ
ทัศนคติสูง – ตํ่า แบบเปรียบเทียบกันและกันได้จากอันดับตํ่าสุด ถึง สูงสุด และแสดงถึงการสะสม
ของข้อความคิดเห็น 

3)  วิธีจําแนก S – D Scale (Semantic Differential Scale) เป็นวิธีวัดทัศนคติหรือความ
คิดเห็นโดยอาศัยคู่คําคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น ดี – เลว ขยัน – ขี้เกียจ 

4)  วิธีวัดแบบลิเคิร์ท เป็นวิธีสร้างมาตราวัดทัศนคติ ที่นิยมแพร่หลาย เพราะเป็นวิธีสร้าง
มาตราวัดที่ง่าย ประหยัดเวลา ผู้ตอบสามารถแสดงทัศนคติในทางชอบหรือไม่ชอบ โดยยึดอันดับชอบ
หรือไม่ชอบ ซึ่งอาจมีคําตอบให้เลือก 5 หรือ 4 คําตอบ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และให้คะแนน 5 4 3 2 1 หรือ +2+1 0 -1-2 ตามลําดับ เป็นต้น 

สรุปว่า การปฏิบัติงานหมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมที่บุคคลกระทําหรือแสดงออกให้
เห็นเป็นรูปธรรมในการนําความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และทัศนคติของตนที่มีต่องานเพ่ือนํามา
ประกอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสําเร็จที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรหรือหน่วยงานได้กําหนดไว้ 

2.2.2 ปรัชญาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
สุพัตรา  สุภาพ (2545, หน้า 22) กล่าวว่า การทํางานทุกคนอยากมีงานทํา และอยากทํางาน

ได้ดี เพ่ือตัวเองและหน่วยงาน แต่ความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพราะเป็นเทคนิค ทักษะ และ
พรสวรรค์ของแต่ละคนที่ต้องอาศัยความรู้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ งานที่จะประสบ
ความสําเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น คนงานที่ทํา โอกาส เป็นต้น ย่ิงคนทํางานมากเท่าไหร่ จะ
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ต่างจิตต่างใจกันมากขึ้นเท่าน้ัน เพราะพฤติกรรมของคนเราเกิดจากพันธุกรรมบวกสิ่งแวดล้อม การ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน จึงต้องเข้าใจว่า เขาไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เขา จะให้เขาเหมือนด่ังใจเรายากที่จะทําได้ 
เราจึงต้องใจกว้าง หากคนที่เราทํางานด้วยจะไม่ถูกใจเราไปบ้าง เราต้องรู้จักให้อภัย เพราะถ้าเราถูก
เลี้ยงดูแบบน้ัน เราคงทําตัวอย่างน้ันเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าใครมีปัญหาในการทํางานร่วมกับคน
อ่ืน น่าจะปรับตัว การที่จะทํางานให้สําเร็จในแต่ละวันจึงต้องยึดหลักดังน้ี หาคนช่วย หลายคนกลัว
เสียหน้า โดยคิดว่าถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ไม่อยากให้คนอ่ืนรู้ความจริง การขอความช่วยเหลือหรือการให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการแสดงความมีนํ้าใจ ถ้าเพ่ือนทํางานไม่เสร็จเราช่วยเพ่ือนเพ่ือนจะ
รู้สึกซาบซึ้ง ถ้าเราเดือดร้อนแล้วบอกเพ่ือนเพ่ือนที่ดีเขาจะช่วยเราและเขาจะรู้สึกพอใจที่เราวางใจเขา 
เห็นเขาเป็นคนกันเองที่สามารถบอกทุกข์บอกสุขได้ การมีเพ่ือนในที่ทํางานจึงเป็นสิ่งที่ดี แต่เราจะได้
เพ่ือนดีแค่ไหน 

อนันท์  งามสะอาด (2547, หน้า 145) กล่าวว่า การทํางานที่จะให้เกิดประสิทธิภาพ และทํา
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อผลผลิตสูงสุดน้ัน บุคลากรในหน่วยงานต้องมีความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันในการร่วมมือกันทํางาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่จะ
ช่วยให้บรรยากาศการทํางานเต็มไปด้วยความสุข 

บุญเกียรติ  โชควัฒนา (2549, หน้า 6) กล่าวว่า การงานจะสําเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะ
คนอ่ืนแต่เพราะตัวของเราเองเท่าน้ัน ผลของงานจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเราว่ามีความมุ่งมั่น และ
มั่นใจที่จะทําให้สําเร็จเพียงใด เพราะหากเรามุ่งมั่นและมั่นใจว่าจะทําให้สําเร็จความคิดใหม่ ๆ กลยุทธ์
ใหม่ๆ จะพร่ังพรู เกิดกระบวนการที่จะทําให้เกิดความสําเร็จได้ หากเราไม่มุ่งมั่นคอยคิดถึงแต่เง่ือนไข
ว่างานจะสําเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน งบประมาณต้องมาก
พอ ฯลฯ กลยุทธ์ใหม่ ๆ และกระบวนการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จจะไม่เกิดขึ้น เพราะถูกปิดกั้นด้วย 
เง่ือนไขเหล่าน้ัน ฉะน้ัน หากต้องการความสําเร็จให้นึกเสมอว่าตัวเราเองเป็นผู้กําหนดความสําเร็จน้ัน
ได้ ในกรณีที่เราล้มเหลวถ้าเราโยนความล้มเหลวเหล่าน้ันว่าเป็นเพราะคนอ่ืนไม่ใช่เพราะตัวเราเอง จะ
ไม่ได้คิดพัฒนาปรับปรุงตนเองเพ่ือความสําเร็จในอนาคต และผู้ที่ถูกเรากล่าวโทษก็จะไม่พอใจเราด้วย 

อรศิริ  (หงษา) เกตุศรีพงษ์ (2550, หน้า 46) กล่าวว่า การที่พวกพนักงานในองค์กรเป็นผู้ที่มี
ความสมํ่าเสมอ จริงใจต่อกัน ถือเป็นนิสัยความรับผิดชอบอย่างหน่ึง กล่าคือ ในการทํางานหากงานที่
ทําประสบผลสําเร็จ ก็จะไม่แย่งกันเอาความดีความชอบใส่ตัวว่าฉันเป็นคนทํางานนั้นเอง หรือหากมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น พนักงานก็จะไม่มีการกล่าวโทษกัน แต่จะช่วยกันแก้ไข พนักงานรู้สึกว่าการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้การทํางานของตนเองและองค์กรดีขึ้น 

สรุปได้ว่า ปรัชญาต่าง ๆ ที่นํามาปฏิบัติดังที่กล่าวมา ไม่ว่างานน้ันจะยากหรือง่าย ใหญ่หรือ
เล็ก เมื่อเราได้มีโอกาสในการทํางานแล้ว ควรจะทําด้วยความขยันหมั่นเพียร และทําอย่างมีความสุข
ให้สุดความสามารถที่ตนมี เพ่ือให้งานสัมฤทธ์ิผลตามที่ปรารถนาได้ ต้องมีธรรมะประจําใจเพ่ือตอกยํ้า
หลักการในการทํางานของตน และควรมีเพ่ือนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือกันและกัน การทํางานจึงจะ
สามารถประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดี 
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2.2.3 ความสําคัญของการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานตามมงคลสูตรข้อที่ 14 หมายถึง การงานอะไรก็ตามทําเสร็จทันเวลาทํา

พอเหมาะพอควรแก่กําลังกาลเทศะ และแก่เหตุการณ์น้ัน ๆ ทั้งทําด้วยความขยันหมั่นเพียรสม่ําเสมอ 
ไม่หยุดบ้างทําบ้าง ทําด้วยความบากบ่ันมั่นคงจนสําเร็จไปได้ด้วยดี ไม่เสียหาย ไม่สับสนวุ่นวาย ไม่คั่ง
ค้าง ไม่ย่อหย่อนหรือบกพร่อง ช่ือว่า การงานไม่อากูล 

การงานที่ได้ทําไม่เสร็จทันกําหนดเวลา ทําไม่สมควร ทําด้วยความย่อหย่อนบกพร่องเพราะ
ความเกียจคร้าน เป็นการงานท่ีเสียหาย สับสนวุ่นวาย ไม่สําเร็จเรียบร้อย ช่ือว่า การงานที่อากูล เป็น
การงานที่ไม่เป็นไปเพ่ือความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต (บุญมา  จิตจรัส, 2533, หน้า 127) ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า “คนมีงานทํา ทํางานเหมาะสม มีความขยันหมั่นเพียร ย่อมหาทรัพย์ได้” 
แสดงให้เห็นว่า คนเราจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้น้ันต้องประกอบด้วยองค์คุณ 3 ประการ คือ 

1) ต้องมีงานทํา 
2) ต้องทํางานอย่างเหมาะสม 
3) ต้องมีความขยันหมั่นเพียร 
ดังน้ัน การที่บุคคลจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานน้ันขึ้นอยู่กับหลักการทํางาน 

ดังที่กล่าวกันว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” (บุญมา  จิตจรัส, 2533, หน้า 126) 
ว. วชิระเมธี (2551, หน้า 76 - 80) ได้อธิบายขยายความการทํางานคือการปฏิบัติธรรม ไว้ว่า 
ในโลกของเราการทํางานก็เหมือนโลกของการปฏิบัติธรรม ท่านพุทธทาสจะพูดอยู่เสมอว่า 

การทํางานก็คือการปฏิบัติธรรม หลายคนน้ันต้ังข้อสังเกตหรือมีทัศนคติว่า จะทํางานไปพร้อมกับการ
ปฏิบัติธรรมได้อย่างไร  เพราะการทํางานจะต้องมีลูกล่อลูกชน จะต้องมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ต้อง
โกง ต้องรู้จักทวนนํ้า และใต้นํ้า ทําทุกอย่าง 

ดังน้ัน มันจะไปด้วยกันได้อย่างไร จะมามัวปฏิบัติธรรมก็ทํามาค้าขายไม่ได้นะสิ อาตมาภาพ
ขอบอกว่าทําไมการทํางานกับการปฏิบัติธรรม จะไปด้วยกันไม่ได้ อย่าลืมว่าคนท่ีเคยรับใช้ใกล้ชิด
พระพุทธเจ้ามากที่สุด 2 คน ผู้ชายก็คือ อนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้หญิงคือ นางวิสาขาทั้ง 2 คน คือ นัก
ธุรกิจรวยระดับพันล้าน เงินสมัยก่อนเขานับกันเป็นโกฏิ โกฏิหน่ึงก็ 10 ล้าน แต่มั่งมีมากกว่า 100 โกฏิ 
แสดงว่ามีเงินมากกว่าพันล้านทั้ง 2 ท่าน คือนักธุรกิจใหญ่ มีกิจการค้าขายระหว่างประเทศ อิมพอร์ต 
เอ็กพอร์ต ทํามาก่อนเราทั้งหมด เจริญรุ่งเรือง และก็อุปถัมภ์พระพุทธเจ้า ท่านก็ไม่เคยล้มเหลวอะไร
อยู่ได้สบายมาก แสดงว่าการทํางานกับการปฏิบัติธรรมไม่ได้แยกกัน แต่ที่เรามาแยกเพราะคนไทยใน
ระยะหลัง ๆ เน้นความสําเร็จโดยไม่คํานึงถึงที่มามากเกินไปจนเด๋ียวน้ีกล่าวกันว่า คนที่ทํางานแล้ว
ทุจริต เป็นเร่ืองธรรมดา ทุจริตแล้วปล่อยให้ถูกจับได้จึงเป็นเร่ืองผิดปกติ น่ีเป็นค่านิยมที่ไม่น่านิยมใน
สังคมไทย 

เพราะฉะน้ัน เวลาที่คนทั่วไปพูดถึงการปฏิบัติธรรมจะนึกถึงสัจธรรม โดยไม่คํานึงถึงจริยธรรม
ทั้งที่ความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมมีอยู่ 2 ระดับ เมื่อจับประเด็นการปฏิบัติธรรมว่าเป็นเพียงการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน ก็มักจะนึกค้านว่าการทํางานกับการปฏิบัติธรรมไปด้วยกันไม่ได้ ครูบาอาจารย์ถือ
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เป็นกลุ่มที่ปฏิบัติธรรมมากกว่าชาวบ้านชาวเมือง เพราะว่าสอนหนังสืออาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
มาก เพราะว่าเป็นอาชีพเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกทํา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสไว้คํา
หน่ึงลึกซึ้งมาก พระองค์ทรงบอกว่า “คําว่า ครู เป็นคําที่สูงส่ง และประเสริฐมาก แต่หลัง ๆ มาเข้าใจ
ผิดกันว่า คําว่า อาจารย์ประเสริฐกว่าครู แท้จริงแล้วคําว่าครูเป็นยอดแห่งคํา คนเป็นครูเป็นยอดแห่ง
คน เมื่อก่อนคนที่จะเป็นครูได้ต้องเป็นยอดคน แล้วจึงจะเป็นยอดครูได้ ” 

เพราะฉะน้ัน ท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติหน้าที่อันถูกต้องของตนเอง ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรม ใคร
ทํางานแล้วรับผิดชอบต่องานน้ีเรียกว่ามี “สัจจะ วิริยะ” คือ ความเพียรขยันทํางานทุกวัน เหมือนพระ
มหาชนก ใครทํางานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส ไม่มีใครเดือดร้อนขยันทํางาน พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน 
ภาษาธรรมะเรียกว่า “ปิยวาจา” ครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์เหมือนสอนลูกตนเอง อันน้ีเรียกว่า 
“เมตตา” เจ้านายบริหารงานอยู่ด้วยกันก็ดูแลกันอย่างดี เวลาลูกน้องทําผลงานดีก็มีรางวัล มีคําชม เขา
ทําผิดก็ตัดสินไปตามความเป็นจริง นี้คือการใช้ข้อธรรมะที่เรียกว่า “พรหมวิหาร 4” อยู่ด้วยกันดูแล
กัน เหมือนพ่ีเหมือนน้อง น้ีเรียกว่า “สังคหวัตถุธรรม” อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขในองค์กรมีความรัก
สมัครสมานสามัคคีเหมือนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวกัน เช่นน้ีเรียกปฏิบัติธรรมข้อ “สามัคคี” 

สรุปได้ว่า ความสําคัญของการปฏิบัติงานต้องทําการทํางานทุกอย่างให้เสร็จสิ้นให้ทันกําหนด
ที่วางไว้ มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ละทิ้งการงาน จนเกิดเป็นปัญหาตามมาท่ีหลังและไม่ละทิ้งการงาน
ไปทําอย่างอ่ืนจนงานไม่เสร็จ จนปล่อยให้พอกพูนจนเกินแก้ ไม่อ้างโน่นอ้างน่ีเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงงานที่
รับมอบหมายไว้ นอกจากน้ี การทํางานต้องมีจิตสํานึกร่วมกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันเพ่ือ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

2.2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
รัตติยา  โตศรีพลับ (2548, หน้า 9) ได้กล่าวว่า บุคคลย่อมมีความแตกต่างกันด้วยคุณลักษณะ

ส่วนบุคคลหรือสภาพแวดล้อมที่บุคคลน้ันดํารงอยู่ ปัจจัยเหล่าน้ันอาจทําให้ผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลออกมาแตกต่างกัน คุณลักษณะของตัวบุคคลเป็นสิ่งที่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลงาน ความสามารถ 
และสิ่งจูงใจ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งคุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจ คือ
ตัวกําหนดการปฏิบัติงานและแบ่งคุณลักษณะส่วนบุคคลออกเป็น 3 กลุ่มลักษณะ คือ 

1) ลักษณะประชากร เป็นลักษณะที่เก่ียวกับ อายุ เพศ เช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ 
2)  ลักษณะศักยภาพ เป็นลักษณะที่เก่ียวกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความ

ชํานาญของบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่าน้ีจะได้มาจากการศึกษาอบรมและจากการสั่งสมประสบการณ์
เป็นคุณลักษณะที่มีผลกระทบโดยตรงต่อระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน 

3)  ลักษณะทางจิตวิทยา เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ เจตคติ ค่านิยม การรับรู้ใน
เรื่องต่าง ๆ รวมถึงบุคลิกภาพแต่ละบุคคล 

ริชาร์ด อี วอลตัน (อ้างถึงใน อารี  สังข์ศิลป์ชัย, 2548, หน้า 24 - 25) เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้
ทําการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานของคน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของคนที่เน้นแนวทางความเป็นมนุษย์ ศึกษาสภาพแวดล้อม ตัวบุคคลและ
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สังคม ที่ส่งผลทําให้การทํางานประสบความสําเร็จ ผลผลิตที่ได้รับตอบสนองตามความต้องการและ
ความพึงพอใจของคนในการทํางาน โดย ริชาร์ด อี วอลตัน ช้ีให้เห็นถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผล
ในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานของคนน้ันว่าประกอบไปด้วยเง่ือนไขต่าง ๆ 8 ประการดังน้ี 

1) ค่าตอบแทนหรือเงินชดเชยที่เพียงพอและเป็นธรรม คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติน้ัน จะต้องมีความเพียงพอในการดํารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผลในสังคม
น้ัน ๆ สําหรับค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมก็เกิดจาก การเปรียบเทียบค่าตอบแทนจากการทํางาน ใน
ตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบจากผลของการปฏิบัติงานที่เท่า
เทียมกัน 

2) สภาพการทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ไม่ดีทั้งต่อร่างกาย และการทํางานควรจะมีการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสียง การรบกวนทางสายตา 

3) โอกาสในการใช้และพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ คือ โอกาสในการพัฒนาและการ
ใช้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน ตามทักษะและความรู้ที่มีซึ่งจะทําให้พนักงานรู้สึกว่า
คนมีคุณค่า และรู้สึกท้าทายในการทํางาน ได้ใช้ความสามารถในการทํางานเต็มที่ รวมทั้งความรู้สึกว่า
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

4) โอกาสความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ควรให้ความสนใจ 
การให้โอกาสได้ศึกษาหาความรู้หรือเพ่ิมความสามารถในการทํางานของเขามากกว่าที่จะคอยเป็นผู้นํา
ให้เขาทําตาม จะต้องมีการมอบหมายงานใหม่หรืองานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะที่เพ่ิมขึ้นอีกใน
อนาคต จะต้องเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาภายในองค์การในสายงานรวมถึงสมาชิกครอบครัวด้วย 

5) การบูรณาการทางสังคมในองค์กรที่ทํางาน คือ การที่รู้สึกว่ามีคุณค่า ได้รับการยอมรับ 
และร่วมมือกันทํางานจากกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน มีการ
เปิดเผยตนเอง มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ไม่มีการแบ่งช้ันวรรณะในหน่วยงาน ปราศจากการมี
อคติและการทําลายซึ่งกันและกัน 

6) แนวคิดเก่ียวกับสิทธิ และหน้าที่ของคนภายในองค์กรที่ทํางาน คือ พนักงานมีสิทธิ
อะไรบ้าง และจะปกป้องสิทธิของตนได้อย่างไร ทั้งน้ีย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรน้ัน ๆ ว่ามี
ความเคารพในสิทธิส่วนตัวมากน้อยเพียงใด ยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐาน
การให้ผลตอบแทนท่ียุติธรรมแก่พนักงาน และมีการจัดเตรียมงานให้เกิดความสามารถและมี
ความสัมพันธ์กัน 

7) ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับชีวิตโดยรวม คือ จะต้องจัดความสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิต โดย
จะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทางซึ่งจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสม
ระหว่างการใช้เวลาว่างของตนเองและครอบครัวรวมทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ 
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8) ความเกี่ยวเนื่องของชีวิตการทํางานกับสังคม คือ การที่พนักงานมีความรู้สึกว่ากิจกรรม
หรืองานที่ทําน้ันเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งองค์การของตนได้ทํา
ประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพ่ิมคุณค่าความสําคัญอาชีพ และเกิดความรู้สึกภูมิใจในองค์กรของตนเอง 

ณัฐพงษ์  ใบยา (2550, หน้า 47 - 54) เสนอแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นํา
ท้องถิ่นที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1)  ด้านวัฒนธรรมการสร้างความรู้ หมายถึง ความรู้ที่สร้างขึ้นโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การค้นคว้า สังเกต ศึกษา เฝ้ามอง มีที่มา มีแหล่งอ้างอิง จนได้ข้อค้นพบที่เป็นความจริงที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

2)  ด้านวัฒนธรรมการรวมกลุ่มทางสังคม หมายถึง เป็นการจัดการโดยการรวมกลุ่มคนที่มี
จิตสํานึกร่วมกันในการทํากิจกรรมใด ๆ ที่เป็นกิจกรรมสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การระดมพลังสมอง เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติ สร้างวิสัยทัศน์ด้วยการหาทิศทาง
ร่วมกัน 

3)  ด้านวัฒนธรรมการตรวจสอบ หมายถึง การติดตามตรวจสอบเพ่ือให้การทํางานของ
ภาครัฐทุกภาคส่วน ตรงกับจุดประสงค์ ตรงกับความต้องการของชุมชนและป้องกันการทําผิด 

4)  ด้านวัฒนธรรมการจัดการ หมายถึง การจัดการแบ่งงานตามภาระหน้าที่ ตามความถนัด 
กระตุ้นให้มีส่วนร่วม และมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องการเมืองในระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมภาคประชาชน จะต้องมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร และพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา เพ่ือยกระดับความรู้ และการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชน อันจะนําไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งจําเป็นต่อการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ 

ณัฐพงษ์  ใบยา (2550, หน้า 47 - 54) ยังได้กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้นํา
ท้องถิ่น ไว้ดังน้ี 

1) ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ยุค
ของการกระจายอํานาจ ผู้นําท้องถิ่นจึงมีบทบาทสําคัญมากในสังคม โดยเฉพาะกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภาตําบล จะมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่มากแต่ผู้นําท้องถิ่นเหล่าน้ีอาจมีความรู้ความ
เข้าใจประเด็นทางการเมืองการปกครองในบางเรื่องน้อย ดังน้ันก่อนการเข้าดํารงตําแหน่ง ต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ผู้นําควรรู้หรือจําเป็น โดยเฉพาะในด้านการจัดการ เพราะจะทําให้ผู้นําท้องถิ่นมีความ
เข้าใจและทราบว่าตนเองจะต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างในสังคม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยในอนาคต 

2) การร่วมกิจกรรมทางการเมือง ควรเปิดโอกาสให้ผู้นําท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้นโดยเฉพาะการประชาพิจารณ์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของโครงการ
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพ่ือให้ผู้นําท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ในการวางแผนนโยบาย หรือ
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ดําเนินโครงการต่าง ๆ ว่าควรพิจารณาจากข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ และดําเนินการพัฒนา 
ปรับปรุง หรือการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนหรือพ้ืนที่น้ัน ๆ อย่างแท้จริง 

3) ควรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับระบบอุปถัมภ์ใน
สังคมไทย ว่าเป็นระบบท่ีส่งผลเสียต่อการเมืองการปกครองของประเทศไทยมากที่สุด เพราะนําไปสู่
การซื้อสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกต้ัง การไม่โปร่งใสในการตรวจสอบ รวมถึงการครอบงําอํานาจ
ทางการเมืองอีกด้วย 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน คุณลักษณะส่วนบุคคลหรือสภาพแวดล้อมที่บุคคล
น้ันดํารงอยู่ ปัจจัยเหล่าน้ันอาจทําให้ผลของการปฏิบัติงานของบุคคลออกมาแตกต่างกันได้ การวัด
ความสําเร็จของงานน้ัน นอกจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีประสิทธิผลด้วย ผู้บริหารก็
ต้องเป็นผู้นําที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม จึงจะทําให้งานออกมามีประสิทธิภาพและสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.2.5 หลักการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
สมยศ นาวีการ (2549, หน้า 5) กล่าวถึงแนวความคิดของ Thomas J.Peters ซึ่งเสนอปัจจัย 

7 ประการ (7 - S) ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร คือ 
1)  กลยุทธ์ กลยุทธ์เก่ียวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งภายในองค์กร 

โอกาสและอุปสรรคภายนอก 
2)  โครงสร้าง โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงาน 
3)  ระบบ ระบบขององค์กรที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 
4)  แบบ แบบของการบริหารของผู้บริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
5)  บุคลากร จํานวนและประเภทของบุคลกรในองค์กร 
6)  ความสามารถ ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ 
7)  ค่านิยม ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร 
สมพงษ์  เกษมสิน (2551, หน้า 12) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ Harring Emerson ที่เสนอ

แนวคิดเก่ียวกับหลักการทํางานให้มีประสิทธิภาพในหนังสือ “The Twelve Principles of Efficiency” ซึ่ง
ได้รับการยกย่องและกล่าวขวัญกันมาก หลัก 12 ประการ มีดังน้ีคือ 

1) ทําความเข้าใจและกําหนดแนวคิดในการทํางานให้กระจ่าง 
2)  ใช้หลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
3)  คําปรึกษาแนะนําต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
4)  รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
5)  ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
6)  การทํางานต้องเช่ือถือได้ มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไว้เป็น

หลักฐาน 
7)  งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการดําเนินงานอย่างทั่วถึง 
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8) งานสําเร็จทันเวลา 
9) ผลงานได้มาตรฐาน 
10) การดําเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
11) กําหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกสอนได้ 
12) ให้บําเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการทํางานให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง ส่วนประกอบที่สําคัญหลาย ๆ 

อย่าง เมื่อนํามารวมกันและนําไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้ว ย่อมทําให้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรเพ่ิมมากขึ้น จนสามารถนําองค์กรให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรน้ันได้ในมี่สุด 

2.2.6 ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน 
วรเดช  จันทรศร (2547, หน้า 103 - 150) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จใน

การนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 7 ปัจจัย ดังน้ี 
1) บรรทัดฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เป็นสิ่งจําเป็นที่องค์การจะต้องกําหนดให้มีขึ้น

และจะต้องกําหนดให้ชัดเจนทั้งน้ีเน่ืองจากการมีบรรทัดฐาน และวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ชัดเจน
ย่อมจะทําให้เข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้กําหนดนโยบายต้องการ เมื่อเข้าใจแล้วว่าอะไร
คือความต้องการย่อมเป็นการง่ายที่จะทําให้ผู้นําหน่วยสามารถกําหนดภารกิจที่ชัดเจน มีการ
มอบหมายหรือกําหนดความรับผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ายให้สัมพันธ์กัน อันจะเป็นแนวทางทําให้
การประสานการปฏิบัติเป็นไปโดยราบร่ืนและการมอบหมายงาน ย่อมจะทําให้ง่ายต่อการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งก็คือระบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง 
ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อผู้บริหารโครงการ ในการควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่ายได้อย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลาและระบบประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลทําให้การใช้
ระบบการให้คุณให้โทษเกิดความเป็นธรรมมากย่ิงขึ้นซึ่งระบบการให้คุณให้โทษที่เป็นธรรมก็จะมี
ผลกระทบต่อความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการ
กําหนดบรรทัดฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี 

1.1) คํานึงถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของนโยบายในลักษณะที่เป็นไปได้ 
1.2) คํานึงถึงความเป็นรูปธรรมของนโยบาย ในลักษณะที่สามารถนําไปปฏิบัติและวัดได้ 

2) กระบวนการติดต่อสื่อสาร เป็นสิ่งที่ผู้กําหนดนโยบายจะต้องกําหนดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้กําหนดนโยบายและผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติทราบว่า บรรทัดฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กําหนดไว้มีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ
อย่างไรและผู้ปฏิบัติถูกคาดหวังว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร 

3) กิจกรรมเพ่ือให้การบังคับใช้มีผล เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้กําหนดนโยบายหรือผู้บริหาร โครงการ
ต้องกําหนดให้มีขึ้น เพ่ือใช้วัดความก้าวหน้าหรือวัดผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 
โดยใช้วิธีต่าง ๆ เข้าควบคุมการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติไปตามแนวทางของนโยบายที่กําหนด
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ไว้ เช่น การสนับสนุนหรือตัดความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ การนําผลการปฏิบัติประกอบการ
ให้คุณให้โทษการใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติ 

4) ลักษณะของหน่วยงานปฏิบัติ เป็นลักษณะบางประการของหน่วยงานที่จะต้องนํานโยบาย
ไปปฏิบัติที่ผู้กําหนดนโยบายหรือผู้บริหารโครงการควรส่งเสริม เพราะเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ เช่น ลักษณะรูปแบบของความสัมพันธ์ภายในองค์การ 
ระดับความเข้มข้นในการควบคุมความแข็งแกร่งขององค์กร ระบบการสื่อสารภายในองค์การ ฯลฯ 

5) ทรัพยากร ในที่น้ีหมายถึง เงินทุน และการช่วยเหลืออ่ืน ๆ โดยปัจจัยเรื่องทรัพยากรอาจ
กล่าวได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงเพราะเป็นตัวกําหนดที่สําคัญว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติจะสําเร็จ
หรือไม่แต่อย่างไรก็ดีทรัพยากรดังกล่าวน้ี อาจแยกเป็นทรัพยากรในระบบงบประมาณของหน่วยงาน
และทรัพยากรนอกระบบงบประมาณของหน่วยงาน 

6) สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เป็นปัจจัยภายนอกขององค์การที่มีผลกระทบ
ต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องของการสนับสนุนทรัพยากรในส่วน
ที่เป็นงบประมาณนอกระบบว่าสามารถขอรับการสนับสนุนได้หรือไม่ หรือมีพอให้ขอรับการสนับสนุน
ได้หรือไม่ ในด้านการเมืองผู้ปฏิบัติจะต้องยอมรับแนวคิดของผู้เก่ียวข้องแล้วนํามาหาข้อสรุปเพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ยากจะทําได้โดยราบร่ืน ซึ่งจะต้องมีทั้งการให้ความร่วมมือ
หรือไม่ให้ความร่วมมือ 

7) ความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติ เป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา
เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจจะใช้
วิธีจูงใจ โดยใช้ภาวะผู้นําที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติภายในองค์การเกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงาน 

วรเดช  จันทรศร (2549, หน้า 195 - 196) ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึงการวัดระดับของความสําเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติว่า สามารถวัดได้ 3 แนวทางด้วยกัน คือ 

- พิจารณาจากระดับความร่วมมือที่ผู้รับนโยบายไปปฏิบัติต่อผู้ออกคําสั่งหรือผู้กําหนด
นโยบาย ถ้าระดับของความร่วมมือสูงระดับของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะสูงตามขึ้น
ไปด้วย และในทางกลับกันถ้าระดับความร่วมมือตํ่า ความล้มเหลวในการนํานโยบายออกปฏิบัติก็จะ
ตํ่าลงตามไปด้วย 

-  พิจารณาจากผลปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรน้ันว่า บรรลุผลโดยปราศจากข้อขัดแย้ง 
หรือปัญหาอย่างไรหรือไม่ 

-  พิจารณาจากการที่นํานโยบายไปปฏิบัติน้ัน ในระยะสั้นได้ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างไร 
หรือก่อให้เกิดผลกระทบพึงปรารถนาไว้อย่างไรหรือไม่  

สรุปได้ว่า การบริหารที่ดีน้ันต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการจัดการเกี่ยวกับ คน เงิน และ
อุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้อย่างมีสมดุลยภาพ โดยมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบให้บุคลากร
เจ้าหน้าที่ประเภทต่าง ๆ โดยการพิจารณาถึงความสามารถและความชํานาญของบุคลากรภายใน
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องค์กร พร้อมจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมืออย่างเหมาะสมและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้งานสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยการทํางานจะสําเร็จหรือล้มเหลวน้ัน
ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งบรรทัดฐาน วัตถุประสงค์ กระบวนการติดต่อสื่อสารเพ่ือการบังคับ
ใช้ให้ได้ผล โดยพิจารณาจากการร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคลากรภายในองค์กรด้วย เพ่ือ
บรรลุผลโดยปราศจากการขัดข้อง หรือปัญหาอย่างอ่ืนอย่างไรหรือไม่ 

 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารสว่นตําบล 

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อปี พ .ศ . 2537 ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการ
บริหารงานในตําแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 นับต้ังแต่
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2538 ทําให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับตําบล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปโฉม
ใหม่ของสภาตําบลท่ัวประเทศออกเป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี 

1)  รูปแบบ “สภาตําบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล อันได้แก่ สภาตําบลที่มีรายได้โดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนตํ่ากว่า 150,000 บาท  

2)  รูปแบบ “องค์การบริหารส่วนตําบล” (อบต.) ต้ังขึ้นจากสภาตําบลท่ีมีรายได้ (โดยไม่รวม
เงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าปีละ 150,000 บาท ได้รับการ
ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้มีการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างที่มาของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น 

พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 โดยเน้ือหาส่วนใหญ่ แก้ไขช่ือเรียกบุคคล และ
คําศัพท์กฎหมายที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ และกําหนดให้มีการ
เลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 

2.3.1 ความหมายขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หมายความว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี

ฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 

2.3.2 องค์ประกอบและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 องค์ประกอบและ

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล มีทั้งสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และคณะ
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ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (ฝ่ายบริหาร) โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ดังน้ัน องค์ประกอบและโครงสร้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีดังน้ี 

1. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน

หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลน้ัน 

ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ันประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหมู่บ้านละสามคน อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีกําหนด
คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 

1.1) อํานาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีดังต่อไปน้ี 
(1)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ

บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(2)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการ 

1.2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
(1) มีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของ

ตําบลท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีจนถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 
(2) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล สมาชิก

สภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือ
เลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา หรือ
กิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(3) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

1.3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงเม่ือ 
(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีการยุบสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล 
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(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ 
(4) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอัน

สมควร 
(5) มิได้อยู่ประจําในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกต้ังเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน 
(6) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วน

ตําบลน้ันเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ันหรือที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลน้ันจะกระทํา 

(7) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 ทวิ 
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความ

ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตําบล
หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าช่ือเสนอให้สภาองค์การบริการส่วนตําบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งน้ี ถ้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้น้ันมิได้อุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้สมาชิกสภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลา
อุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว 

(9) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีจํานวนไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 49 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(1) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ 
(2) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 92 ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

สั่งให้พ้นจากตําแหน่งตาม (3) จะดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน 

เมื่อตําแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลว่างลงเพราะ
เหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
แทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนน้ันอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
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1.4) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอ่ืนให้

เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติการตามหน้าที่ และกระทํากิจการ
ตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย ในกรณีที่ไม่มีประธาน สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่แทน 

ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกําหนด ซึ่งสมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
ผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์ขององค์ การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจทําคําร้องย่ืนต่อนายอําเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้า
เห็นสมควรให้นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ 

ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
งานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย 
ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเมื่อ
มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  
(พระราชบัญญัติสภาตําบล 2537, หน้า 12-17) 

2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย 
2.1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหน่ึงซึ่งมาจากการ

เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

บุคคลผู้มีสิทธิสมัครับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ีด้วย 
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(1)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
(2)  สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก

สภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(3)  ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภา

ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษา
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่
กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งนับแต่วันเลือกต้ังและมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็น
หน่ึงวาระและเมื่อได้ดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดํารงตําแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี
นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง 

2.2) อํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีดังต่อไปน้ี 
(1)  กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราช การของ

องค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

(2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(3)  แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนตําบล 
(4)  วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(5)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
(6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืนมาตรา 60 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์ การบริหาร
ส่วนตําบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

2.3) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(2)  ตาย 
(3)  ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ 
(4)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 58/1 
(5)  กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 
(6)  ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า หรือมาตรา 

92 
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(7)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(8)  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สมควร
ดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเท่าที่จําเป็นได้เป็นการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผล
การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

2.4) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งมิใช่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งต้ังเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหน่ึงซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้ 

2.5) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง 
(2) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
(3) ตาย 
(4) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 58/4 
(6) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 
(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(8) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 92 
ให้นําความใน (1) (2) (3) (4) (6) และ (7) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งของ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยโดยอนุโลม และให้นําความดังกล่าว มาใช้บังคับกับ
กรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยโดย
อนุโลม 

3. พนักงานส่วนตําบล 
การแบ่งส่วนบริหารในองค์การบริหารส่วนตําบล ขึ้นอยู่กับระดับช้ันขององค์การบริหารส่วน

ตําบลซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมกับภารกิจ โดยได้แบ่ง
ส่วนบริหารในองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างน้อยออกเป็น 3 ส่วน คือ 

(1)  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งจะต้องมีตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
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(2)  ส่วนการคลัง ซึ่งจะต้องมีหัวหน้าส่วนการคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
(3)  ส่วนโยธา ซึ่งจะต้องมีหัวหน้าส่วนโยธา หรือนายช่างโยธา เป็นต้น(ผศ.ดร.โกวิทย์ พวง

งาม 2548, หน้า 251) 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี

ประสิทธิภาพ สามารถให้การจัดระบบบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ จึง
กําหนดโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ดังน้ี 

3.1) สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เก่ียวกับราชการท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทําทะเบียน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทําเบียนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล งาน
พิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตําบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล งานการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี งานขออนุมัติดําเนินการตามข้อบัญญัติ งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจการศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและ
เยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุน
กิจกรรมของเด็กและสตรี งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน ดังน้ี 

(1) งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานธุรการ งาน
สารบรรณ การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทําทะเบียนคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล งานทะเบียนยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม 
งานรัฐพิธี งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล งานเลือกต้ัง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสํานักงาน งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งาน
พิทักษ์สิทธิและสตรี รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(2) งานนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานวิชาการ งาน
นโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล และแผนปฏิบัติการ งานการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งานสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และงานอินเตอร์เน็ตตําบล งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุก
ประเภท งานประชาสัมพันธ์ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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(3) งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานกฎหมายและ
นิติกรรม งานการดําเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตําบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียน 
ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียนการคลัง งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิด ชอบ
เก่ียวกับงานทางการศึกษา การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตําราเรียน การวางแผน
การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางแผนโครงการสํารวจ เก็บรวมรวมข้อมูล สถิติการศึกษา งาน
ห้องสมุด งานรัฐพิธีและงานศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(5) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงาน
สวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียนชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและ
สตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และสตรี รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(6) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงาน
อํานวยการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู งานกู้ภัย รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3.2) ส่วนการคลัง 
ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับ

การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และนําส่งภาษี 
การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจําวัน งานขอ
อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดทํางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน 
หน้ีสิน งบโครงการ เงินสะสม งานจัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งาน
จัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทําและ
ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังน้ี 

(1) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับการเงิน การ
เบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้
และนําส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน งานจัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้
ประเภทต่าง ๆ งานจัดทํางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หน้ีสิน งบโครงการ เงินสะสม 
รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



44 
 

(2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานจัดเก็บ
รายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สิน งานจัดทําและตรวจสอบบัญชีการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานควบคุมกิจการร้านค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ รวมถึงงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์และยานพาหนะ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3.3) ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานสํารวจ ออกแบบ เขียน

แบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งนํ้า ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุม
อาคาร  งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบํารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งนํ้า งานควบคุมการก่อสร้าง 
งานซ่อมบํารุงในกิจการประปา จัดทําทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 
งาน ดังน้ี 

(1) งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงาน
ก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่
เส้นทางคมนาคม งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งาน
วิศวกรรม งานการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูล
และหลักเกณฑ์ งานสํารวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดิน
และฟ้ืนฟูเมือง รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(2) งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานประสาน
สาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ํา งานจัดตกแต่ง
สถานที่ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.3.3 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 กําหนดอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลไว้ดังน้ี 
องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี 

1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอย และสิ่ง

ปฏิกูล 
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3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจําเป็นและสมควร 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี 
1) ให้มีนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
12) การท่องเที่ยว 
13) การผังเมือง 
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือใช้บังคับในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบล ออกข้อบัญญัติ 
หรือให้มีอํานาจออกข้อบัญญัติ ในการน้ีจะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับ
ผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหน่ึงพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

องค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหรือร่วมกับสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

เพ่ือกระทํากิจการร่วมกันได้ ทั้งน้ี เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง และกิจการน้ันเป็น
กิจการที่จําเป็นต้องทําและเป็นการเกี่ยวเน่ืองกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตน 
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องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาอําเภอ การผังเมืองและปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดการใช้งบประมาณของแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลมี 2 ลักษณะ คือ 

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล 5 ปี หมายถึง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีลักษณะเป็นการกําหนดนโยบาย และแนวทาง
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของอําเภอโดยมีระยะเวลาห้าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2) แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล 3 ปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวทางและรายการประสานแผนงานและโครงการ
ของจังหวัด อําเภอ ตําบล และการดําเนินงานของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้กําหนดขึ้นคราวละ 3 ปี 
เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมใช้แก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นส่วนตําบล 

2.3.4 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึง

ผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งน้ี ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการน้ันแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน 

ในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตําบลตาม
วรรคหน่ึง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอํานาจและหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เว้น
แต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจและหน้าที่
ดังกล่าวให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีกําหนด 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือเก็บภาษี
อากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภท
หน่ึงหรือทุกประเภท ดังต่อไปน้ี 

1)  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการต้ังอยู่ในองค์ การ
บริหารส่วนตําบล 

2)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราต้ังอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

3)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถาน ที่เล่น
การพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบลการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของ
หน่ึงบาทให้ปัดทิ้งภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ี ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
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รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล เงินอากร ประทานบัตรใบอนุญาต
และอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินที่เก็บในองค์การ
บริหารส่วนตําบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน 

ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม ทั้งน้ี ในองค์การบริหารส่วนตําบลใดเม่ือได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันแล้ว 
ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนตําบลใด ให้แบ่งให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  โดยให้กําหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากรดังต่อไปน้ี 

1)  ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

2)  ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลเก็บหน่ึงในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บ
เพ่ิมขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

องค์การบริหารส่วนตําบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ ในกรณีเช่น น้ีเมื่อ
ได้หักค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมน้ันส่งมอบให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

1) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล อาจมีดังต่อไปน้ี 
(1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว้ 
(5) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(6) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(8) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายกําหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลการกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย 
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รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 85  

2) รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล อาจมีดังต่อไปน้ี 
(1) เงินเดือน 
(2) ค่าจ้าง 
(3) เงินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
(4) ค่าใช้สอย 
(5) ค่าวัสดุ 
(6) ค่าครุภัณฑ์ 
(7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ 
(8) ค่าสาธารณูปโภค 
(9) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
(10) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง 

มหาดไทยกําหนดไว้ 
เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

2.3.5 การกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอตามวรรคหน่ึง ให้นายอําเภอมีอํานาจเรียก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองค์การบริหารส่วน
ตําบลมาตรวจสอบก็ได้ 

เมื่อนายอําเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็นการ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอําเภอได้ช้ีแจงแนะนําตักเตือน
แล้วไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้นายอําเภอมีอํานาจออกคําสั่ง
ระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้ตามท่ีเห็นสมควรได้ แล้วให้รีบราย งาน
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ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
โดยเร็ว 

เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลข้ึนใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน 
หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กระทําการฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อํานาจหน้าที่ ให้นายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ที่ต้องทําตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 แล้วน้ัน องค์การ
บริหารส่วนตําบลในฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีภารกิจในการให้บริการ
ประชาชนเป็นกลไกสําคัญในการนําบริการของรัฐไปสู่ประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน โดยต้องพยายามดําเนินการทุกวิถีทางที่จะให้การ
ทํางานของข้าราชการ การบริหารงานของส่วนราชการ เป็นการบริหารงานที่จะสามารถเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพ เพ่ิมพูนคุณภาพ และตอบสนองตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดน่ันเอง 
 
2.4 สภาพพืน้ท่ีท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.4.1  สภาพทั่วไป  
         อําเภอเจริญศิลป์ เป็นอําเภอหน่ึงในจํานวน 18  อําเภอ ของจังหวัดสกลนคร ห่างจากจังหวัด
สกลนครไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 102  กิโลเมตร  
         ที่ว่าการอําเภอเจริญศิลป์ ต้ังอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  2  ตําบลเจริญศิลป์  อําเภอเจริญ
ศิลป์  จังหวัดสกลนคร   

เนื้อที่  
อําเภอเจริญศิลป์ มีเน้ือที่ทิ้งสิ้นประมาณ  314  ตารางกิโลเมตร (213,215 ไร)่ 
ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง มีแม่นํ้าสําคัญ

คือ แม่นํ้าสงคราม ทางแนวติดต่อด้านทิศตะวันตกบริเวณตําบลหนองแปน และลํานํ้ายามทางด้านทิศ
ตะวันออก ตําบลเจริญศิลป์ ตําบลโคกศิลา 

ประชากร 
อําเภอเจริญศิลป์มีประชากรท้ังสิ้นประมาณ  42,850  คน แยกเป็นชาย  21,596 คน หญิง 

21,254  คน  แยกเป็นรายตําบล   
องค์กรปกครองท้องถิ่น ในพ้ืนที่ มีเทศบาลตําบลหน่ึงแห่ง  คือ  เทศบาลตําบลเจริญศิลป์ มี

องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  5  แห่ง  คือ 
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1. องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก 
2. องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ 
3. องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา 
4.  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า 
5.  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาเรื่องหลักพรหมวิหารธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลยังไม่
ปรากฏให้เห็นว่าผู้ใดศึกษาหัวข้อเรื่องน้ีไว้ มีเพียงผลการศึกษาการวิจัยที่เก่ียวข้องใกล้เคียงกัน ซึ่งมี
การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน มีหลายเรื่องสรุปไว้ดังน้ี 

พระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์) (2556, 105 หน้า) การวิจัยครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์ คือ  (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ของประชาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการ 
ศึกษา  อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน (3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางส่งเสริมการนํา
หลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา  
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ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ
บริหารงาน ด้านเมตตา (ความรักและความหวังดี) ด้านมุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี) ด้านกรุณา 
(ความสงสาร) และ ด้านอุเบกขา (ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง) อยู่ในระดับมากทุกด้าน จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ใน การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า ประชาชนที่มี
เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนําหลักพรหมวิหาร 
4 ไปใช้ในการบริหารงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แต่ประชาชนที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนําหลักพรหมวิหาร 
4 ไปใช้ในการบริหารงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ควร
แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่ประชาชนที่กระทําความดีให้แก่ชุมชนควรช่วยปลอบโยนเมื่อเพ่ือน
ร่วมงานกระทําผิดพลาดควรใช้กิริยาวาจา สุภาพไม่เลือกปฏิบัติ ควรมีความเป็นกลาง ให้เกียรติ รัก
และหวังดีกับประชาชนเหมือนญาติตนเอง ควรเข้าไปดูแลเอาใจใส่เก่ียวกับการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 

ณัฐพร ภูทองเงิน (2556, 95 หน้า) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาการบริหารงาน
บุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4  2)เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากร
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 ตามตําแหน่งหน้าที่ และ ประสบการณ์ทํางาน  3)
เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการนําหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลากร
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  

ผลการศึกษาพบว่า  
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงการเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการบริหารงาน

บุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย= 3.90) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านเมตตา (ค่าเฉลี่ย= 3.99) ด้านกรุณา(ค่าเฉลี่ย= 3.95) ด้านมุทิตา 
(ค่าเฉล่ีย= 3.84) ด้านอุเบกขา (ค่าเฉล่ีย= 3.84)  ตามลําดับ  
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การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการการบริหารงานบุคลากรของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4  จําแนกตามตําแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี ตําแหน่ง
หน้าที่ ที่ต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลัก
พรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ัง
ไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านอุเบกขา  ไม่แตกต่างกัน ด้านเมตตา  ด้านกรุณา ด้าน
มุทิตา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงาน
บุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ ที่ 1 - 
4  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์ ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้านด้านอุเบกขา ไม่
แตกต่าง ด้านเมตตา ด้านกรุณาด้านมุทิตา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

แนวทางการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาควร
ส่งเสริมการนําหลักพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไปใช้ในการบริหารงาน
บุคลากรให้มากขึ้นเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 

พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ์ ฐานทตฺโต) (2557, 96 หน้า) วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 
1. เพ่ือศึกษาแนวคิดพรหมวิหารธรรมในพระไตรปิฎก 2. เพ่ือศึกษาแนวคิดสันติสุขในพระไตรปิฎก 
และ 3. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขในเขตตําบลบางแก้ว 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชากรในสายงานช้ันบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
แก้ว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ และประชาชานท่ัวไปจํานวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน  คือ  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการนําหลักพรหมวิหาร
ธรรมมาใช้ในการสร้างสันติสุขในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้พรหมวิหารธรรมในการสร้างสันติสุขในเขต
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation - S.D.) ใช้สถิติ t-test ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way ANOVA) และในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะนําไปเปรียบเทียบเป็นราย
คู่ตามวิธีของ LSD 
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ผลการวิจัยพบว่า 
1. ลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.6 

และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีระดับการศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 40.6 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 53.5 และมีรายได้ต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.2 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการนําหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการสร้างสันติ
สุขในตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ด้านอุเบกขา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมาคือ ด้านมุทิตา โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.41 ถัดมาคือ ด้านกรุณา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ด้าน
เมตตา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ตามลําดับ 

3. ผลวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับหลักพรหมวิหาร
ธรรมมีความสําคัญต่อการสร้างสันติสุขในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สรุปได้ว่า ความคิดเห็น
เก่ียวกับหลักพรหมวิหารธรรมมีความสําคัญต่อการสร้างสันติสุขในตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการด้านอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนด้าน
เพศ สถานภาพและรายได้ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

4. ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ คือ 1) ด้านเมตตาควรควรมีการแบ่งปันช่วยเหลือกันในบางคร้ังที่
โอกาสอํานวย ถ้าบุคคลในตําบลเดียวกันรู้จักเมตตากัน ช่วยเหลือกันทุกคนก็จะเป็นสุข บุคคลใน
ชุมชนต้องมีนํ้าใจและมีความแบ่งปันซึ่งกันและกัน 2) ด้านกรุณาควรช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและด้อย
โอกาสเมื่อมีโอกาส การช่วยเหลือคนที่ทุกข์ให้พ้นทุกข์จะทําให้สังคมมีแต่ความสุข ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน
และไม่เห็นแก่ตัว 3) ด้านมุทิตาควรไม่อิจฉาหรือว่าร้ายผู้อ่ืน โดยท่ีตนเองก็ยังไม่ดีพอ ยินดีกับเพ่ือน
ร่วมโลก ไม่ควรอิจฉานินทา และ 4) ด้านอุเบกขาควรวางเฉยในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ซ้ําเติมเมื่อผู้อ่ืน
ทําผิดพลาด ควรให้กําลังใจเพ่ือจะให้ผู้ อ่ืนมีแรงสู้ต่อไป และควรนําหลักธรรมน้ีไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

ดังน้ัน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ ควรให้ความสําคัญโดยการส่งเสริมให้ประชาชน
ประพฤติ นําหลักธรรมมาปฏิบัติ ทําให้ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ควรให้
ความสําคัญโดยการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืนและส่วนรวม ฟัง
ความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล และควรให้ความสําคัญโดยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนด้วยการวางใจเป็นกลาง วางเฉยกับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น 

จ่าสิบตํารวจณัฐศักด์ิ แสนสุข (2553, 105 หน้า) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือ
ศึกษาการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตามหลักฆราวาสธรรม 4 ตามทัศนะของข้าราชการตํารวจ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   (2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของข้าราชการ
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ตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตํารวจตามหลักฆราวาสธรรม 4 โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และ (3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตามหลักฆราวาสธรรม 4 ตามทัศนะของ
ข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
จํานวน 216 คนจากจํานวนประชากรท้ังหมด 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามการวัดระดับทัศนะของข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตามหลักฆราวาสธรรม 4 มีความเช่ือมั่น 0.979  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีทัศนะต่อการ

ปฏิบัติงาน ตามหลักฆราวาสธรรม 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.19) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่าข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีทัศนะต่อการ
ปฏิบัติงาน ตามหลักฆราวาสธรรม 4  อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2.  การเปรียบเทียบทัศนะของข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตามหลักฆราวาสธรรม 4   จําแนกตาม 
เพศ  อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ และประสบการณ์ทํางาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลทําให้
ทัศนะของข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต่อการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตามหลักฆราวาสธรรม 4 แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนปัจจัยที่ทําให้ข้าราชการตํารวจมีทัศนะไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ การศึกษา 
รายได้ สถานภาพ และประสบการณ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ รายได้ไม่เพียงพอ  การแทรกแซงในการ
พิจารณาความดีความชอบ และขาดอุปกรณ์ในการทํางานที่ทันสมัย  

ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาควรเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยการนําหลักฆราวาสธรรม 
4 มาประยุกต์ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีจริยธรรม และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

พระเลอวุฒิ ภูริปญฺโญ (เนตรตะวงศ์ษา) (2556, 104 หน้า) การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์คือ (1) 
เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม (2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพ่ือศึกษา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
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ผลการวิจัยพบว่า 
1. สมาชิกและเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเมตตา, ด้านกรุณา, ด้านมุทิตา และด้าน
อุเบกขา ในระดับมากทุกด้าน 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่มีต่อภาวะผู้นําตาม
หลักพรหมวิหาร 4 ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม จําแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, สถานภาพ, 
รายได้ และประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน มีผลทําให้ความคิดเห็นของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่มีต่อภาวะ
ผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอธาตุพนม  จังหวัด
นครพนม  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนสถานภาพส่วนบุคคล
ด้านตําแหน่งและพ้ืนที่ต่างกันมีผลทําให้ความคิดเห็นของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวม แตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นเป็นตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3. ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับภาวะผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สรุปได้ดังน้ี 1) ด้านเมตตา ควรกล้าแสดงออกและกล้า
ตัดสินใจด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง ควรมีวิสัยทัศน์ที่ดี ประกอบด้วยปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจ
ปัญหางาน คน เข้าถึงความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 2) ด้านกรุณา ควรเปิดใจให้กว้างให้
ความช่วยเหลือความทุกข์ยากของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม การบริหารงานต้องประกอบด้วย
หลักธรรม สุจริต ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) ด้านมุทิตา ควรแสดงความยินดี ความช่ืนชม 
เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางาน และบุคลากรเมื่อประสบความสําเร็จได้ดี 4) ด้านอุเบกขา ควร
ให้ความยุติธรรม ความเสมอภาพ เป็นกลางในการให้รางวัลและการลงโทษ โดยไม่เอนเอียงเข้าข้างคน
ใดคนหน่ึง 

4. บทสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ภาวะผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในปัจจุบัน ผู้บริหารในทุกระดับต้องยึดหลักเมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขา เป็นที่ต้ังเสมอ ผู้บริหารควรมีเมตตา ให้ความรัก ความปรารถนาดี มีความ
ปรารถนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาตกตํ่ากว่าเดิม ได้รับความเดือดร้อน เป็น
ทุกข์ ผู้บริหารต้องมีความกรุณา การมีความรู้สึกหว่ันไหว เมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความ
เดือดร้อน และผู้บริหารควรมีความต้องการท่ีจะช่วยให้บุคคลน้ันหมดทุกข์  เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาดีขึ้น 
ประสบความสําเร็จ ผู้บริหารควรมี มุทิตา มีความ ปีติยินดี กับความสุขของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย และ
คอยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ดีย่ิงขึ้น และในกรณีที่มีการรักษาความถูกต้อง ชอบธรรมตามหลักการ
และกฎเกณฑ์ 
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2.6 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร” 
ที่กล่าวมาแล้วน้ัน มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดหลัก ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักพรหมวิหาร และด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร  ตาม
ตามแผนภูมิที่ 2.1  
 

          ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)                          (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
     

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศกึษา 
4) ตําแหน่ง 
5) ประสบการณ์ 
   

การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขต
อําเภอเจริญศิลป์  แบ่งเป็น  5  ด้าน ดังนี้ 

 
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  
4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี   



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร” ผู้วิจัยใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยการ
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก  (In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
 3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวัดค่าตัวแปร 
 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.8 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร 

ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกศิลา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน 
จํานวน 274 คน    

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 274 คน ซึ่งได้จากการใช้กลุ่มประชากรตาม ข้อ 3.1.1 แล้วใช้สูตรการหาขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง
ของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ซึ่งมีสูตรคํานวณดังน้ี (ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์,  2543, หน้า 79) 

 
สูตร      n   =          N 

                       1+N (e) 2 
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เมื่อ     n   =    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N  =    จํานวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 e   =    ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05) 
 

แทนค่า         n    =               274 
                   1 + 274 x (0.05)2 

    n    =               274 
                   1 + 274 x (0.0025) 

    n    =              274 
                      1.625 

          =    162 
ดังน้ัน จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 162 คน 

 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีของทาโร่ ยามาเน (Taro 

yamane) 
1)  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 

Sampling) โดยการหาสัดส่วนของประชากร 274 คน ต่อ 162 คน โดยใช้สูตรการหาสัดส่วนต่อ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จํานวน 5 ช้ัน ตาม
จํานวนองค์การบริหารส่วนตําบล โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, 
หน้า 19) 

 
     nN1  
 สูตร  n1 =  N 
 กําหนดให้ n1 = จํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบล 
   n = จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
   N1 = จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะสุ่มตัวอย่าง 
   N = จํานวนประชากรท้ังหมด 

ผลการคํานวณได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บในแต่ละคณะ ตามรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 
 

ตําบล ประชากร การคํานวณ กลุ่มตัวอย่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก 43 162 x 43 /274 25 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ 57  162 x 57 /274 34 
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา 30  162 x 30 /274 18 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า 101 162 x 101 /274 60 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน 43 162 x 43 /274 25 

รวม 274  162 
 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการใช้โอกาสความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเขียนหมายเลขตามบัญชีของบุคลากรลง
ในฉลาก ม้วนใส่ภาชนะคละกันให้ทั่วถึง แล้วหยิบขึ้นมาจับได้เลขใดขึ้นมาไม่ต้องใส่ฉลากที่จับได้กลับ
ลงไปในภาชนะอีก ทําดังน้ีทุกครั้งจนกระทั่งได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง จึงดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป จนได้ครบจํานวน 162 คน ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

3.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ การศึกษาวิจัยเรื่อง “การ

ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร” ผู้วิจัยกําหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key Informants) ซึ่งมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นสาระสําคัญของวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 

1) นายทักษิณ  มายูร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ 
2) นายวิจารณ์  มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก 
3) นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน 
4) นางอุไร  เพชราเวช นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา 
5) นายเรืองศิลป์  คะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า 

 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยข้อคําถามครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และแบ่งคําถามออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

แบบสอบถามมีลักษณะแบบปลายปิด และแบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์ เป็นคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ทั้ง 5 ด้าน จํานวน 20 ข้อ 
ได้แก่ 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร   
2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร   
3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร   
4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร   
5) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร   
แบบสอบถาม ส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) ใช้

การวัดแบบระดับคุณภาพ (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
  มากที่สุด  มีค่าเท่ากับ 5  
  มาก  มีค่าเท่ากับ 4 
  ปานกลาง  มีค่าเท่ากับ 3 
  น้อย  มีค่าเท่ากับ 2 
  น้อยที่สุด  มีค่าเท่ากับ 1  

ตอนท่ี 3 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended) เก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบ

สัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างลักษณะแบบปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลักษณะแบบปลายเปิด ซึ่งเป็นคําถามที่ให้ผู้ตอบ

แบบสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลอย่างเสรีเก่ียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร มีจํานวน 5 ข้อ จาก 5 ด้าน 

 
3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
3.4.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการกําหนดกรอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
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3.4.2 รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา สรุปเพ่ือกําหนดขอบเขตและเน้ือหาของคําถาม
ครอบคลุมเน้ือเรื่องที่ทําการวิจัย และผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบข้อเท็จจริงได้ 

3.4.3 ร่างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร 

3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีร่าง เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเก่ียวกับสํานวนภาษาให้เข้าใจง่าย เพ่ือให้ได้ข้อคําถามที่มีข้อความตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.4.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.4.6 นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้วนําไปแก้ไข การหาคุณภาพของ
เครื่องมือที่จัดทําขึ้นน้ี ประกอบด้วย การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความเชื่อถือได้ 
(Reliability) โดยใช้วิธีการดังน้ี 

1) การหาค่าความเที่ยงตรง (Content Validity) เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา
ข้อความและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ5ท่านช่วย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและพิจารณาความสอดคล้องของเน้ือหา ประกอบด้วย 

1. รศ. (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก  
การศึกษา  Ph.D.(Social science)Banaras Hindu University  
ตําแหน่งปัจจุบัน  ประธานสาขารัฐศาสตร์การปกครอง  
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2. ดร. ชวลิต  ไหลรินทร์ 
การศึกษา  Ph.D. (Social Science)  
ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

3. ดร.สมภพ ระงับทุกข์ 
 การศึกษา LL.B, M.P.A, Ph.D. (Political Science) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตร รัฐศาสตร์การปกครอง  
   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
 4. รศ.ดร. จํานง คันธิก  
  การศึกษา Ph.D. (Political Science) 
  ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตร รัฐศาสตร์การปกครอง 
    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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             5. ดร.ปัญญา คล้ายเดช 
  การศึกษา Ph.D. (Political Science)    
  ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตร รัฐศาสตร์การปกครอง 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จากน้ันหาค่าความเที่ยงตรง (Content Validity) ของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ผลปรากฏว่าได้
ค่า IOC ที่ระดับ 1 จํานวน 20 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ 
 2) การวิเคราะห์ค่าความเช่ือถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือวัด โดยนําแบบสอบถามที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยไปทําการทดลองใช้ (Try-out) จํานวน 30 ชุด ทดสอบกับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จํานวน 30 คน เพ่ือ
นํากลับมาทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือได้ โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cornbrash’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับที่ระดับ 0.938 
 3.4.7 นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
พิจารณาเป็นครั้งสุดท้าย แล้วจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
3.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยได้นําเครื่องมือ คือ แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวางแผนและได้ปฏิบัติตาม

ขั้นตอน ดังน้ี 
1)  ขอหนังสือจากห้องเรียนบัณฑิตศึกษาศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่เพ่ือการวิจัยและในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  

2) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 

3)  ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือนําไปวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป 

3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจาะจงกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 

1 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม– วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 คือ ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพร้อมแนบหนังสือขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลทําการวิจัยต่อนายก 
อบต. จํานวน 5 ท่าน ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวางแผนและได้ปฏิบัติตามข้ันตอน 
ดังน้ี 



63 
 

1) ผู้วิจัยได้ส่งเอกสารคือหนังสือขอความร่วมมือและแบบสัมภาษณ์ต่อ นายก อบต. ในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ก่อนหน่ึงอาทิตย์ พร้อมกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
สัมภาษณ์ 

2) เมื่อถึงเวลากําหนดผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยอาศัยการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์พร้อมกับ
บันทึกภาพร่วมกับ นายก อบต. ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

 
3.6 การวัดค่าตัวแปร 
 การวิจัยครั้งน้ี ได้กําหนดการวัดค่าตัวแปรซึ่งเป็นการแปลความหมายค่าเฉล่ียของแบบ 
สอบถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยใช้เกณฑ์ การหาค่าอันตรภาคช้ัน  
(รองศาสตราจารย์ ดร. สรชัย  พิศาลบุตร, 2548, หน้า 43) ดังน้ี 
 

คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด = 5 - 1 = 4 = 0.80
จํานวนระดับ  5  5   

 
ระดับคะแนน ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลค่า 

5 4.21 – 5.00 การประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 
4 3.41 – 4.20 การประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก 
3 2.61 – 3.40 การประยุกต์ใช้อยู่ในระดับปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 การประยุกต์ใช้อยู่ในระดับน้อย 
1 1.00 – 1.80 การประยุกต์ใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ได้ดําเนินการโดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ ดังน้ี 
 3.7.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ได้ดําเนินการโดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์ มีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1)  ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) 
 2) ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 3) ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร กับปัจจัย
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ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้าน เพศ ระดับการศึกษา และตําแหน่งโดยใช้การทดสอบค่าที (t – test) 
ส่วนด้านอายุ และประสบการณ์ ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ถ้า
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ LSD (Least Significant Difference) 
 4) วิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 3.7.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์จะเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการ
สังเกตการณ์ สัมภาษณ์และการจดบันทึก 
 
3.8 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

สําหรับการวิจัยเรื่องน้ี มีสถิติที่ใช้ในการทําวิจัย 2 ประเภท ได้แก่ 
3.8.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

  1) สถิติการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์หรือเน้ือหา 
(IOC) ตามสูตร (ธีระศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549, หน้า 65) คือ 
   สูตร  IOC      =      ∑X 
                N 
  เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์
      ∑X แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
      N แทน จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
  2) การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 35) คือ 
 

   สูตร            =   1K

K








 
2

2

1
t

i

S

S

 

  เมื่อ    = ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น   
    K = จํานวนข้อของมาตรวัด 

    
2
iS  = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ    

    
2
tS  = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

3.8.2 สถิติพื้นฐาน 
  1) ความถี่ (Frequency) 
  2) ค่าร้อยละ (Percentage) 
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P =  X (100) 
  N 

         เมื่อ  P =  ค่าร้อยละ  
    X = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
    N =  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
  3) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
          =    ∑X 
      
 

  เมื่อ     = ค่าเฉล่ีย 
    ∑X = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
    N = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 
  4) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

       

2

1 1

)(
 

n

i

i

n

XX

 
   เมื่อ     S.D. =  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      iX  =  จํานวนคะแนน 
     X  =  ค่าเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต 
      n  =  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 5) การทดการทดสอบสมมติฐาน (t-test) 

t       =           X 1 - X 2
  

                     S1
2 

-  S2
2 

                    n1     n2  
   

   t   = ค่าที-เทสท์ (t- test) 
  X 1, X2 =  ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ  
    S1

2 
, S2

2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 
   n1 , n2 = จํานวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 
  6) ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หรือ (F-test) 
 

     F  =  w

b

MS

MS

 
 
   F   =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
   MSb  =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
   MSw  =   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

N 

S.D. = 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร” น้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการ ดังน้ี 
 1) เพ่ือศึกษาระดับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 2)  เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3)  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสํารวจ 
สําหรับการวิจัยครั้งน้ี โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sampling Random Sampling) คือ บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งแก องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน จํานวน 274 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
วิธีกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการของ ทาโร ยามาเน (Taro yamane) (ยุทธพงษ์  
กัยวรรณ์, 2543, หน้า 79) ได้กลุ่มตัวอย่าง 162 คน ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
162 คนจากน้ันนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพ่ือคํานวณหาค่าสถิติ สําหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การวิจัย ให้ครบถ้วนตามท่ีต้ังไว้ มีลําดับขั้นตอนดังน้ี  
 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้กําหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 X   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 MS แทน  ค่าเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
 df  แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 
 t  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ 
    t (t–distribution) 
 F  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ 
    F (F–distribution) 
 Sig. แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
 *  แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมี 
คุณลักษณะข้อมูลทั่วไป คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์ โดยการวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ทั้ง 5 ด้าน โดยใช้การวิเคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ที่มี เพศ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง โดยใช้สถิติ (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของค่าเฉล่ีย 2 
กลุ่ม ในเรื่อง เพศ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ 2 กลุ่ม ในเร่ืองอายุ และประสบการณ์ ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant 
Difference) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยใช้
การวิเคราะห์หาค่า ความถี่ (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์จะเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จาก
การสังเกตการณ์ สัมภาษณ์และการจดบันทึก 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีข้อมูล
ทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์ โดยการ
วิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 61 37.70 
หญิง 101 62.30 

รวม 162 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 101 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 62.30 และเพศชาย จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ  
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 30 ปี 28 17.30 
30-50 ปี 118 72.80 
51 ปีขึ้นไป 16 9.90 

รวม 162 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-50 ปี จํานวน 118 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.80 รองลงมามีอายุ ตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 และน้อยที่สุดมี
อายุ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 41.40 
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 58.60 

รวม 162 100.00 
  

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญม่ีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 58.60 และน้อยที่สุดระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.40 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหน่ง 
 

ตําแหน่ง จํานวน ร้อยละ 
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 9.90 
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 90.10 

รวม 162 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งบุคลากรฝ่ายข้าราชการ
ประจํา จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 90.10 และน้อยที่สุดมีตําแหน่งบุคลากรฝ่ายบริหาร  จํานวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ์ 
 

ประสบการณ ์ จํานวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ปี 36 22.20 
6-10 ปี 38 23.50 
11-15 ปี 63 38.90 
16 ปีขึ้นไป 25 15.40 

รวม 162  100.00 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 11-15 ปี จํานวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 รองลงมามีประสบการณ์ 6-10 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 
รองลงมามีประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และน้อยที่สุดมี
ประสบการณ์ 16 ปีขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร” ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก

พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวมทั้ง 5 ด้าน 

 

ข้อ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 

ระดับความคดิ 
 S.D. แปลผล 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.25 0.46 มากที่สุด 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.97 0.41 มาก 
3. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 3.83 0.51 มาก 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.04 0.46 มาก 
5. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 4.08 0.51 มาก 

รวม 4.03 0.38 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร, 2) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร, 
3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร, 4) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตามหลักพรหมวิหาร, และ 5) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร  
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระดับความคดิ 
 S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายใน
การใช้ชีวิตประจําวัน  เช่น  นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร รวมทั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และถนน 4.79 0.44 มากที่สุด

2. ท่านจัดให้มีและบํารุง นํ้าประปา  ไฟฟ้า และถนนที่ชํารุดทรุด
โทรม ซึ่งเกิดจากการใช้สอยของประชาชน 4.10 0.60 มาก

3. ประชาชนมีความสุขกายสบายใจ จากการจัดให้มีนํ้าประปา  
ไฟฟ้า และถนน 4.01 0.66 มาก 

4. ท่านมีความยุติธรรมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของทุกชุมชนให้
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 4.09 0.75 มาก

รวม 4.25 0.46 มากทีสุ่ด
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ตามหลักพรหมวิหาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความต้องการให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวัน  เช่น  นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร รวมทั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และถนน” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านจัดให้มีและบํารุง 
นํ้าประปา  ไฟฟ้า และถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ซึ่งเกิดจากการใช้สอยของประชาชน” ข้อที่ค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนมีความสุขกายสบายใจ จากการจัดให้มีนํ้าประปา  ไฟฟ้า และถนน” 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต ระดับความคดิ 
 S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความต้องการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ  ให้ได้รับความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพทางสังคมที่
เท่าเทียมกัน 4.35 0.58 มากที่สุด 

2. ท่านจัดให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน
หย่อนใจ  และการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  และ
การรักษาพยาบาลท่ีทั่วถึง 3.72 0.64 มาก 

3. ประชาชนได้รับความสุข ความสบาย จากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ท่านได้จัดให้มี 3.72 0.78 มาก 

4. ท่านมีความยุติธรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก
ชุมชนให้มีความเท่าเทียมกัน 4.09 0.52 มาก 

รวม 3.97 0.41 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตามหลักพรหมวิหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความต้องการพัฒนา สตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ให้ได้รับความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพทางสังคมที่เท่าเทียม
กัน” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความยุติธรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก
ชุมชนให้มีความเท่าเทียมกัน” ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนได้รับความสุข ความ
สบาย จากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ท่านได้จัดให้มี” ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 

 

ด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทนุ ระดับความคดิ 
 S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความต้องการให้ประชาชนมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
มีกลุ่มเกษตรกิจการสหกรณ์ และการฝึกประกอบอาชีพ ใน
การลงทุนให้มีประสิทธิภาพ  4.10 0.67 มาก 

2. ท่านจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ ทั้ง
บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ให้มีตลาด 
การท่องเที่ยว การพาณิชย์ 3.72 0.71 มาก 

3. ประชาชนได้ประสบความสําเร็จจากการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว จากนโยบายของท่าน 3.64 0.65 มาก 

4. ท่านมีความยุติธรรมในการส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการ
ท่องเที่ยว ให้กับทุกชุมชนอย่างเสมอภาค 3.86 0.79 มาก 

รวม 3.83 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความ
ต้องการให้ประชาชนมีอุตสาหกรรมในครอบครัว มีกลุ่มเกษตรกิจการสหกรณ์ และการฝึกประกอบ
อาชีพ ในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความยุติธรรมในการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเท่ียว ให้กับทุกชุมชนอย่างเสมอภาค” ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนได้ประสบความสําเร็จจากการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการ
ท่องเที่ยว จากนโยบายของท่าน” ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ระดับความคดิ 
 S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความต้องการ คุ้มครอง ดูแล และบํารุงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมลพิษต่างๆ 4.19 0.63 มาก

2. ท่านจัดให้มีการคุ้มครอง ดูแล และบํารุงทรัพยากรธรรมชาติ 
และรักษาความสะอาดของ ถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ี
สาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ 3.99 0.64 มาก

3. ประชาชนมีสุขภาพที่แข็ง ปราศจากโรคภัย จากการบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.96 0.63 มาก

4. ท่านมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกชุมชนมีความอุดม
สมบูรณ์ ปราศจากมลพิษต่างๆ 4.02 0.48 มาก

รวม 4.04 0.46 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความ
ต้องการ คุ้มครอง ดูแล และบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมลพิษต่างๆ” รองลงมา
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ทุกชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลพิษต่างๆ” ข้อที่ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ
ที่ ว่า “ประชาชนมีสุขภาพที่แข็ง ปราศจากโรคภัย จากการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี 

 

ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณ ี
ระดับความคดิ 

  S.D. แปลผล 
1. ท่านมีความต้องการ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้ ง
การศึกษา การกีฬา 4.10 0.66 มาก

2. ท่านจัดให้มีการ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  รวมทั้ ง เส ริม
การศึกษา และพัฒนาการกีฬา 4.09 0.71 มาก

3. ประชาชนได้มีสุขกาย สบายใจที่ได้ร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงาม
ในท้องถิ่น จากนโยบายของท่าน 4.10 0.68 มาก 

4. ท่านมีความยุติธรรม ในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้ ง
การศึกษา การกีฬา ให้ทุกชุมชนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 4.02 0.78 มาก 

รวม 4.08 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมี
ความต้องการ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
รวมท้ังการศึกษา การกีฬา” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านจัดให้มีการ บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งเสริมการศึกษา และพัฒนาการ
กีฬา” ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความยุติธรรม ในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมท้ังการศึกษา การกีฬา ให้ทุกชุมชน
ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน” ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยใช้
สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ในเรื่องเพศ ระดับการศึกษา และ
ตําแหน่ง F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ และประสบการณ์ ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 
  
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก

พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. แปลผล 
ชาย 61 4.07 0.48 มาก 
หญิง 101 4.01 0.31 มาก 

รวม 162 4.03 0.38 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามเพศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เพศชาย มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมากกว่าเพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
โดยรวม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ชาย 61 4.07 0.48 0.86 0.39 
หญิง 101 4.01 0.31   

 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. แปลผล
ชาย 61 4.33 0.44 มากที่สุด
หญิง 101 4.20 0.47 มาก

รวม 162 4.25 0.46 มากที่สุด
 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามเพศ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลัก
พรหมวิหาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 
ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่า เพศหญิง  
 
ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ชาย 61 4.33 0.44 1.69 0.09 
หญิง 101 4.20 0.47  

 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. แปลผล
ชาย 61 4.17 0.48 มาก
หญิง 101 3.85 0.30 มาก

รวม 162 3.97 0.41 มาก
 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามเพศ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตาม
หลักพรหมวิหาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่า เพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ชาย 61 4.17 0.48 5.23 0.00*
หญิง 101 3.85 0.30  

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. แปลผล 
ชาย 61 3.75 0.58 มาก
หญิง 101 3.87 0.46 มาก 

รวม 162 3.83 0.51 มาก
 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามเพศ ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนตามหลักพรหมวิหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่า เพศชาย 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ชาย 61 3.75 0.58 -1.51 0.13 
หญิง 101 3.87 0.46   

 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. แปลผล 
ชาย 61 4.00 0.61 มาก 

หญิง 101 4.06 0.33 มาก 
รวม 162 4.04 0.46 มาก

 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามเพศ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเพศหญิง  มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมากกว่า เพศชาย 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ชาย 61 4.00 0.61 -0.93 0.36 
หญิง 101 4.06 0.33  

 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. แปลผล 
ชาย 61 4.09 0.53 มาก 

หญิง 101 4.08 0.50 มาก 
รวม 162 4.08 0.51 มาก

 

 จากตารางที่ 4.22 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามเพศ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่า เพศ
หญิง 
 
ตารางที่ 4.23 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ชาย 61 4.09 0.53 0.11 0.91 
หญิง 101 4.08 0.50  

 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. แปลผล
ตํ่ากว่า 30 ปี 28 4.13 0.39 มาก
30-50 ปี 118 4.07 0.33   มาก
51 ปีขึ้นไป 16 3.58 0.42 มาก 

รวม 162 4.03 0.38 มาก
 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามอายุ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า บุคลากรท่ีมี
อายุ 30-50 ปี, และอายุ 51 ปีขึ้นไป ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวม จําแนกตามอายุ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหว่างกลุ่ม 3.81 2 1.91 15.44 0.00*
ภายในกลุ่ม 19.62 159 0.12  

รวม 23.43 161  
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม แตกต่างกัน จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffé) ดังตารางที่ 4.26 
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ตารางที่ 4.26 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนครโดยรวม 
จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อายุ ตํ่ากว่า 30 ป ี
( X =4.13) 

30-50 ป ี
( X =4.07) 

51 ปีขึ้นไป 
( X =3.58) 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
( X =4.13) 

- -0.06 
-0.55 

(0.00*) 
30-50 ปี 
( X =4.07) 

 - 
-0.49 

(0.00*) 
51 ปีขึ้นไป 
( X =3.58) 

  - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวม แตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ 
ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีอายุ51 ปีขึ้นไป  และบุคลากรท่ีมีอายุ30-50 ปี มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีอายุ51 ปีขึ้นไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. แปลผล
ตํ่ากว่า 30 ปี 28 4.12 0.66 มาก
30-50 ปี 118 4.32 0.37  มากที่สุด
51 ปีขึ้นไป 16 4.00 0.50 มาก 

รวม 162 4.25 0.46 มากที่สุด
 

 จากตารางที่ 4.27 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามอายุ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตาม
หลักพรหมวิหาร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ี มีอายุ30-50 ปี มี
ความคิดเห็นมากกว่า บุคลากรที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี, และอายุ 51 ปีขึ้นไป ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.01 2 1.01 5.00 0.01*
ภายในกลุ่ม 31.99 159 0.20   

รวม 34.00 161  
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม แตกต่างกัน จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffé) ดังตารางที่ 4.29 
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ตารางที่ 4.29 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร         
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffé) 

 

อายุ ตํ่ากว่า 30 ป ี
( X =4.12) 

30-50 ป ี
( X =4.32) 

51 ปีขึ้นไป 
( X =4.00) 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
( X =4.12) 

- 0.2 
-0.12 

 
30-50 ปี 
( X =4.32) 

 - 
-0.32 

(0.03*) 
51 ปีขึ้นไป 
( X =4.00) 

  - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.29 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลัก
พรหมวิหาร แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุ30-50 ปี มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรท่ีมีอายุ51 ปีขึ้นไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. แปลผล
ตํ่ากว่า 30 ปี 28 3.89 0.44 มาก
30-50 ปี 118 4.00 0.41   มาก
51 ปีขึ้นไป 16 3.92 0.34 มาก 

รวม 162 3.97 0.41 มาก
 

 จากตารางที่ 4.30 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามอายุ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตามหลักพรหมวิหาร อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีอายุ30-50 ปี มี
ความคิดเห็นมากกว่า บุคลากรที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี, และอายุ 51 ปีขึ้นไป ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 0.83 0.44
ภายในกลุ่ม 26.89 159 0.17   

รวม 27.17 161  
 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. แปลผล
ตํ่ากว่า 30 ปี 28 4.07 0.49 มาก
30-50 ปี 118 3.85 0.46   มาก
51 ปีขึ้นไป 16 3.22 0.40 มาก 

รวม 162 3.83 0.51 มาก
 

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามอายุ ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนตามหลักพรหมวิหาร อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีอายุตํ่า
กว่า 30 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า บุคลากรที่มีอายุ30-50 ปี, และอายุ 51 ปีขึ้นไป ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 7.66 2.00 3.83 17.92 0.00*
ภายในกลุ่ม 34.00 159 0.21   

รวม 41.66 161  
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.33 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม แตกต่างกัน จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffé) ดังตารางที่ 4.34 
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ตารางที่ 4.34 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร         
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อายุ ตํ่ากว่า 30 ป ี
( X =4.07) 

30-50 ป ี
( X =3.85) 

51 ปีขึ้นไป 
( X =3.22) 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
( X =4.07) 

- -0.22 
-0.85 

(0.00*)
30-50 ปี 
( X =3.85) 

 - 
-0.63 

(0.00*) 
51 ปีขึ้นไป 
( X =3.22) 

  - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.34 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหม

วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีอายุ51 ปีขึ้น
ไป และบุคลากรท่ีมีอายุ 30-50 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีอายุ51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่
พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 30 ปี 28 4.08 0.29 มาก 
30-50 ปี 118 4.14 0.38   มาก 
51 ปีขึ้นไป 16 3.25 0.47 มาก 

รวม 162 4.04 0.46 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.35 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามอายุ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีมีอายุ30-50 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า บุคลากรท่ีมีอายุตํ่ากว่า 30 ปี, และอายุ 51 
ปีขึ้นไป ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบั ติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 11.11 2 5.55 39.54 0.00* 
ภายในกลุ่ม 22.34 159 0.14   

รวม 33.45 161    
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.36 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม แตกต่างกัน จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffé) ดังตารางที่ 4.37 
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ตารางที่ 4.37 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร         
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อายุ ตํ่ากว่า 30 ป ี
( X =4.08) 

30-50 ป ี
( X =4.14) 

51 ปีขึ้นไป 
( X =3.25) 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
( X =4.08) 

- 0.06 
-0.83 

(0.00*) 
30-50 ปี 
( X =4.14) 

 - 
-0.89 

(0.00*) 
51 ปีขึ้นไป 
( X =3.25) 

  - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.37 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุตํ่า
กว่า 30 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับ
บุคลากรที่มีอายุ51 ปีขึ้นไป และบุคลากรที่มีอายุ30-50 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรท่ีมีอายุ51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. แปลผล
ตํ่ากว่า 30 ปี 28 4.50 0.47 มากที่สุด
30-50 ปี 118 4.06 0.44   มาก
51 ปีขึ้นไป 16 3.48 0.45 มาก 

รวม 162 4.08 0.51 มาก
 

 จากตารางที่ 4.38 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามอายุ ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า บุคลากรที่มีอายุ30-50 ปี, และอายุ 51 ปีขึ้น
ไป ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.39 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบั ติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 10.66 2 5.33 27.07 0.00* 
ภายในกลุ่ม 31.30 159 0.20  

รวม 41.96 161    
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.39 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม แตกต่างกัน จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffé) ดังตารางที่ 4.40 
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ตารางที่ 4.40 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร         
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามอายุเป็นรายคู่ ด้วย
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อายุ ตํ่ากว่า 30 ป ี
( X =4.50) 

30-50 ป ี
( X =4.06) 

51 ปีขึ้นไป 
( X =3.48) 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
( X =4.50) 

- 
-0.44 

(0.00*) 
-1.02 

(0.00*) 
30-50 ปี 
( X =4.06) 

 - 
-0.58 

(0.00*) 
51 ปีขึ้นไป 
( X =3.48) 

  - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.40 พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จํานวน 3 คู่ ได้แก่ บุคลากรที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีอายุ
30-50 ปี และที่มีอายุ51 ปีขึ้นไป และบุคลากรท่ีมีอายุ30-50 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรท่ีมีอายุ51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 4.05 0.38 มาก 
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 4.02 0.38 มาก

รวม 162 4.03 0.38 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.41 พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่าการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 
ตารางที่ 4.42 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 4.05 0.38 0.36 0.72 
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 4.02 0.38   

 

 จากตารางที่ 4.42 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 4.39 0.43 มากที่สุด
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 4.15 0.45 มาก

รวม 162 4.25 0.46 มากที่สุด
 

 จากตารางที่ 4.43 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร เมื่อ
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 
ตารางที่ 4.44 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 4.39 0.43 3.40 0.00*
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 4.15 0.45  

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.44 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 4.02 0.30 มาก
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 3.94 0.47 มาก

รวม 162 3.97 0.41 มาก
 

 จากตารางที่ 4.45 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร เมื่อ
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 4.02 0.30 1.25 0.21 
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 3.94 0.47  

 

 จากตารางที่ 4.46 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 3.75 0.49 มาก
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 3.88 0.52 มาก

รวม 162 3.83 0.51 มาก
 

 จากตารางที่ 4.47 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลัก
พรหมวิหาร เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือสูงกว่า ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่าระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
 
ตารางที่ 4.48 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 3.75 0.49 -1.71 0.09 

ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 3.88 0.52   
 

 จากตารางที่ 4.48 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 4.00 0.53 มาก
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 4.07 0.39 มาก

รวม 162 4.04 0.46 มาก
 

 จากตารางที่ 4.49 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักพรหมวิหาร เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่าระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
 
ตารางที่ 4.50 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 4.00 0.53 -0.99 0.32 
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 4.07 0.39   

 

 จากตารางที่ 4.50 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 4.08 0.55 มาก
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 4.08 0.48 มาก

รวม 162 4.08 0.51 มาก
 

 จากตารางที่ 4.51 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตาม
หลักพรหมวิหาร เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือสูงกว่า ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่าระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
 
ตารางที่ 4.52 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. t Sig. (2-tailed)
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 67 4.08 0.55 -0.39 0.97 
ปริญญาตรีหรอืสูงกว่า 95 4.08 0.48  

 

 จากตารางที่ 4.52 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. แปลผล 
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.25 0.37 มากที่สุด 
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 4.01 0.38 มาก 

รวม 162 4.03 0.38 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.53 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามตําแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีตําแหน่งบุคลากรฝ่ายบริหาร ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมากกว่าตําแหน่งบุคลากรฝ่ายข้าราชการประจํา 
 
ตารางที่ 4.54 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
โดยรวม จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. t Sig. (2-tailed)
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.25 0.37 2.39 0.02* 
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 4.01 0.38   

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.54 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. แปลผล 
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.52 0.54 มากที่สุด 
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 4.22 0.44 มาก

รวม 162 4.25 0.46 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.55 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร เมื่อ
จําแนกตามตําแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีตําแหน่งบุคลากรฝ่ายบริหาร ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
มากกว่าตําแหน่งบุคลากรฝ่ายข้าราชการประจํา 
 
ตารางที่ 4.56 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. t Sig. (2-tailed)
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.52 0.54 2.47 0.01* 
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 4.22 0.44  

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.56 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. แปลผล 
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.03 0.39 มาก
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 3.96 0.41 มาก

รวม 162 3.97 0.41 มาก
 

 จากตารางที่ 4.57 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร  เมื่อ
จําแนกตามตําแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีตําแหน่งบุคลากรฝ่ายบริหาร ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
มากกว่าตําแหน่งบุคลากรฝ่ายข้าราชการประจํา 
 
ตารางที่ 4.58 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. t Sig. (2-tailed)
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.03 0.39 0.62 0.54 
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 3.96 0.41  

  

 จากตารางที่ 4.58 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. แปลผล 
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.17 0.50 มาก
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 3.79 0.50 มาก

รวม 162 3.83 0.51 มาก
 

 จากตารางที่ 4.59 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลัก
พรหมวิหาร  เมื่อจําแนกตามตําแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีตําแหน่งบุคลากรฝ่ายบริหาร 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมากกว่าตําแหน่งบุคลากรฝ่ายข้าราชการประจํา 
 
ตารางที่ 4.60 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. t Sig. (2-tailed)
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.17 0.50 2.92 0.00*
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 3.79 0.50  

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.60 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.61 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. แปลผล 
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.14 0.30 มาก
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 4.03 0.47 มาก

รวม 162 4.04 0.46 มาก
 

 จากตารางที่ 4.61พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักพรหมวิหาร  เมื่อจําแนกตามตําแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีตําแหน่งบุคลากรฝ่ายบริหาร 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมากกว่าตําแหน่งบุคลากรฝ่ายข้าราชการประจํา 
 
ตารางที่ 4.62 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. t Sig. (2-tailed)
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.14 0.30 0.94 0.35 
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 4.03 0.47   

  

 จากตารางที่ 4.62 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

ตารางที่ 4.63 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. แปลผล 
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.38 0.57 มากที่สุด
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 4.05 0.50 มาก

รวม 162 4.08 0.51 มาก
 

 จากตารางที่ 4.63 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตาม
หลักพรหมวิหาร  เมื่อจําแนกตามตําแหน่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีตําแหน่งบุคลากรฝ่ายบริหาร 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมากกว่าตําแหน่งบุคลากรฝ่ายข้าราชการประจํา 
 
ตารางที่ 4.64 แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  
จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ตําแหน่ง n  S.D. t Sig. (2-tailed)
บุคลากรฝ่ายบริหาร 16 4.38 0.57 2.47 0.01*
บุคลากรฝ่ายขา้ราชการประจํา 146 4.05 0.50   

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.624 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.65 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม จําแนกตามประสบการณ์ 

 

ประสบการณ ์ n  S.D. แปลผล 
น้อยกว่า 5 ปี 36 4.07 0.32 มาก 
6-10 ปี 38 4.21 0.46 มากที่สุด 
11-15 ปี 63 4.05 0.26 มาก 
16 ปีขึ้นไป 25 3.66 0.38 มาก 

รวม 162 4.03 0.38 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.65 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีประสบการณ์6-10 ปี มีความคิดเห็น
มากกว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี, ประสบการณ์ 11-15 ปีและประสบการณ์ 16 ปีขึ้น
ไป ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.66 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวม จําแนกตาม
ประสบการณ์ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 4.73 3 1.58 13.32 0.00* 
ภายในกลุ่ม 18.70 158 0.12  

รวม 23.43 161.00    
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.66 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยรวม แตกต่างกัน จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.67 
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ตารางที่ 4.67 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร โดยรวม 
จําแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ประสบการณ ์ น้อยกว่า 5 ป ี
( X =4.07) 

6-10 ปี 
( X =4.21) 

11-15 ป ี
( X =4.05) 

16 ปีขึ้นไป 
( X =3.66) 

น้อยกว่า 5 ปี 
( X =4.07) 

- 0.14 -0.02 
-0.41 

(0.00*) 
6-10 ปี 
( X =4.21) 

 - -0.16 
-0.55 

(0.00*) 
11-15 ปี 
( X =4.05) 

  - 
-0.39 

(0.00*) 
16 ปีขึ้นไป 
( X =3.66) 

   
 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.67 พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหม
วิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวม แตกต่างกัน จํานวน 3 คู่ ได้แก่ 
บุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรท่ีมีประสบการณ์16 ปีขึ้นไปบุคลากรที่มีประสบการณ์6-10 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีประสบการณ์16 
ปีขึ้นไปและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรท่ีมีประสบการณ์16 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็น  รายคู่ 
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ตารางที่ 4.68 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จําแนกตามประสบการณ์ 

 

ประสบการณ ์ n  S.D. แปลผล 
น้อยกว่า 5 ปี 36 4.19 0.60 มาก 
6-10 ปี 38 4.42 0.46 มากที่สุด
11-15 ปี 63 4.31 0.33 มากที่สุด
16 ปีขึ้นไป 25 3.93 0.35 มาก 

รวม 162 4.25 0.46 มากที่สุด
 

 จากตารางที่ 4.68 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร เมื่อ
จําแนกตามประสบการณ์ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่
มีประสบการณ์ 6-10 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี, 
ประสบการณ์ 11-15 ปีและประสบการณ์ 16 ปีขึ้นไป ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.69 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จําแนกตามประสบการณ์ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 4.04 3 1.35 7.09 0.00* 
ภายในกลุ่ม 29.96 158 0.19  

รวม 34.00 161    
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.69 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.70 
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ตารางที่ 4.70 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จําแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffé) 

 

ประสบการณ ์ น้อยกว่า 5 ป ี
( X =4.19) 

6-10 ปี 
( X =4.42) 

11-15 ป ี
( X =4.31) 

16 ปีขึ้นไป 
( X =3.93) 

น้อยกว่า 5 ปี 
( X =4.19) 

- 0.23 0.12 -0.26 

6-10 ปี 
( X =4.42) 

 - -0.11 
-0.49 

(0.00*) 
11-15 ปี 
( X =4.31) 

  - 
-0.38 

(0.00*) 
16 ปีขึ้นไป 
( X =3.93) 

   
 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.70 พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตาม
หลักพรหมวิหารแตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ บุคลากรที่มีประสบการณ์ 6-10 ปี มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ 16 ปีขึ้นไป 
และบุคลากรที่มีประสบการณ์ 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีประสบการณ์16 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.71 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามประสบการณ์ 

 

ประสบการณ ์ n  S.D. แปลผล 
น้อยกว่า 5 ปี 36 3.76 0.32 มาก 
6-10 ปี 38 4.12 0.51 มาก
11-15 ปี 63 4.00 0.35 มาก
16 ปีขึ้นไป 25 3.98 0.41 มาก 

รวม 162 3.97 0.41 มาก
 

จากตารางที่ 4.71 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 
เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่
มีประสบการณ์ 6-10 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า บุคลากรที่มี ประสบการณ์ 11-15 ปี, ประสบการณ์ 
16 ปีขึ้นไป, และมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.72 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จําแนกตามประสบการณ์ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.41 3 0.80 5.13 0.00* 
ภายในกลุ่ม 24.76 158 0.16  

รวม 27.17 161    
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.72 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.73 
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ตารางที่ 4.73 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จําแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffé) 

 

ประสบการณ ์ น้อยกว่า 5 ป ี
( X =3.76) 

6-10 ปี 
( X =4.12) 

11-15 ป ี
( X =4.00) 

16 ปีขึ้นไป 
( X =3.98) 

น้อยกว่า 5 ปี 
( X =3.76) 

- 
0.36 

(0.00*) 
0.24 0.22 

6-10 ปี 
( X =4.12) 

 - -0.12 -0.14 

11-15 ปี 
( X =4.00) 

  - -0.02 

16 ปีขึ้นไป 
( X =3.98) 

   
 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.73 พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ บุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ 16-10 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.74 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามประสบการณ์ 

 

ประสบการณ ์ n  S.D. แปลผล 
น้อยกว่า 5 ปี 36 3.87 0.45 มาก 
6-10 ปี 38 4.09 0.58 มาก
11-15 ปี 63 3.81 0.42 มาก
16 ปีขึ้นไป 25 3.40 0.42 มาก 

รวม 162 3.83 0.51 มาก
 

 จากตารางที่ 4.74 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลัก
พรหมวิหาร เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ที่มีประสบการณ์ 6-10 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า บุคลากรที่มี ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี, 
ประสบการณ์11-15 ปี, และมีประสบการณ์ 16 ปีขึ้นไป ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.75 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามประสบการณ์ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 7.30 3 2.43 11.19 0.00* 
ภายในกลุ่ม 34.36 158 0.22   

รวม 41.66 161    
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.75 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จึงทําการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.76 
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ตารางที่ 4.76 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้านการ
วางแผนการส่งเสริมการลงทุน จําแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ประสบการณ ์ น้อยกว่า 5 ป ี
( X =3.87) 

6-10 ปี 
( X =4.09) 

11-15 ป ี
( X =3.81) 

16 ปีขึ้นไป 
( X =3.40) 

น้อยกว่า 5 ปี 
( X =3.87) 

- 0.22 -0.06 
-0.47 

(0.00*) 
6-10 ปี 
( X =4.09) 

 - 
-0.28 

(0.04*) 
-0.69 

(0.00*) 
11-15 ปี 
( X =3.81) 

  - 
-0.41 

(0.00*) 
16 ปีขึ้นไป 
( X =3.40) 

   
 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.76 พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จํานวน 4 คู่ ได้แก่ บุคลากรที่มีประสบการณ์น้อย
กว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับ
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ 16-10 ปี บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ 6-10 ปี มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีประสบการณ์11-15 ปี 
และท่ีมีประสบการณ์ 16 ปีขึ้นไป และบุคลากรที่มีประสบการณ์ 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ 16-10 ปี 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.77 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตามประสบการณ์ 

 

ประสบการณ ์ n  S.D. แปลผล 
น้อยกว่า 5 ปี 36 4.18 0.37 มาก 
6-10 ปี 38 4.18 0.40 มาก
11-15 ปี 63 4.13 0.32 มาก
16 ปีขึ้นไป 25 3.40 0.42 มาก 

รวม 162 4.04 0.46 มาก
 

 จากตารางที่ 4.77 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีประสบการณ์ 6-10 ปี และน้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า 
บุคลากรที่มี ประสบการณ์ 11-15 ปี, และมีประสบการณ์ 16 ปีขึ้นไป ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.78 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตามประสบการณ์ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 12.15 3 4.05 30.04 0.00* 
ภายในกลุ่ม 21.30 158 0.13   

รวม 33.45 161    
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.78 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จึงทํา
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.79 
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ตารางที่ 4.79 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ประสบการณ ์ น้อยกว่า 5 ป ี
( X =4.18) 

6-10 ปี 
( X =4.18) 

11-15 ป ี
( X =4.13) 

16 ปีขึ้นไป 
( X =3.40) 

น้อยกว่า 5 ปี 
( X =4.18) 

- 0.0 -0.05 
-0.78 

(0.00*) 
6-10 ปี 
( X =4.18) 

 - -0.05 
-0.78 

(0.00*) 
11-15 ปี 
( X =4.13) 

  - 
-0.73 

(0.00*) 
16 ปีขึ้นไป 
( X =3.40) 

   
 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.79 พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จํานวน 3 คู่ ได้แก่ บุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ 
แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ 16-10 ปี บุคลากรที่มีประสบการณ์ 6-10 ปีมีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ 16-
10 ปี บุคลากรที่มีประสบการณ์ 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ 16-10 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.80 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามประสบการณ์ 

 

ประสบการณ ์ n  S.D. แปลผล 
น้อยกว่า 5 ปี 36 4.36 0.42 มากที่สุด 
6-10 ปี 38 4.25 0.61 มากที่สุด 
11-15 ปี 63 4.01 0.36 มาก 
16 ปีขึ้นไป 25 3.60 0.41 มาก 

รวม 162 4.08 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.80 พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
ตามหลักพรหมวิหาร เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีประสบการณ์ 6-10 ปี และน้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นมากกว่า 
บุคลากรที่มี ประสบการณ์11-15 ปี, และมีประสบการณ์ 16 ปีขึ้นไป ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 4.81 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบั ติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามประสบการณ์ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 10.03 3 3.34 16.55 0.00* 
ภายในกลุ่ม 31.93 158 0.20   

รวม 41.96 161    
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.81 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีประสบการณ์ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จึงทําการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.82 
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ตารางที่ 4.82 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร ด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี จําแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ ด้วย
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ประสบการณ ์ น้อยกว่า 5 ป ี
( X =4.36) 

6-10 ปี 
( X =4.25) 

11-15 ป ี
( X =4.01) 

16 ปีขึ้นไป 
( X =3.60) 

น้อยกว่า 5 ปี 
( X =4.36) 

- -0.11 
-0.35 

(0.00*) 
-0.76 

(0.00*) 
6-10 ปี 
( X =4.25) 

 - -0.24 
-0.65 

(0.00*) 
11-15 ปี 
( X =4.01) 

  - 
-0.41 

(0.00*) 
16 ปีขึ้นไป 
( X =3.60) 

   
 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.82 พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน จํานวน 4 คู่ ได้แก่ บุคลากรที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ 
แตกต่างกัน กับบุคลากรท่ีมีประสบการณ์11-15 ปี และมีประสบการณ์ 16-10 ปี บุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ 6-10 ปีมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 
กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ 16-10 ปี และบุคลากรที่มีประสบการณ์11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ 16-10 ปี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.83 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติ 
ทด 
สอบ 

โดย 
รวม 

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้าน
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

ด้านการ
วางแผน 

การ
ส่งเสริม
การลงทนุ

ด้านการ
อนุรักษ์

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ
ศาสนา 

ศิลปวัฒน 
ธรรม
จารีต

ประเพณ ี
เพศ t - test 0.39 0.09 0.00* 0.13 0.36 0.91 

อายุ f - test 0.00* 0.01* 0.44 0.00* 0.00* 0.00* 

ระดับการ 
ศึกษา t - test 0.72 0.00* 0.21 0.09 0.32 0.97 

ตําแหน่ง t - test 0.02* 0.01* 0.54 0.00* 0.35 0.01* 

ประสบการณ์ f - test 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
 

 จากตารางที่ 4.83 สรุปได้ว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีเพศ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมีอายุ ตําแหน่ง และประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 ผู้วิจัยได้ต้ังคําถามปลายเปิดสําหรับผู้ตอบแบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตามหลักพรหมวิหาร  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร  ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร  และด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีตามหลักพรหมวิหาร  ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปของตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังปรากฏในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.84 แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี
1. บุคลากรมีการสร้างถนน ไฟฟ้า และน้ําประปา ให้ดีขึ้นภายในชุมชน    25 
2. บุคลากร ควรสร้างความสบายใจให้แก่ชุมชนในการจัดสร้างถนน ไฟฟ้า และน้ําประปา 20 

รวม 45 
 

 จากตารางที่ 4.84 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร  ดังน้ี  
1) บุคลากร ควรสร้างความสบายใจให้แก่ชุมชนในการจัดสร้างถนน ไฟฟ้า และน้ําประปา จํานวน 20 คน 
2) บุคลากรมีการสร้างถนน ไฟฟ้า และน้ําประปา ให้ดีขึ้นภายในชุมชน จํานวน 25 คน 
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ตารางที่ 4.85 แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี
1. ควรจัดให้มีกีฬาในชุมชน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 19
2. ควรมีนโยบายในการจัดสร้างความมั่นคงทางสุขภาพกายเพ่ือความสุขของชีวิต    10

รวม 29
 

 จากตารางที่ 4.85 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร ดังน้ี 
1) ควรจัดให้มีกีฬาในชุมชน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 19 คน 2) 
ควรมีนโยบายในการจัดสร้างความมั่นคงทางสุขภาพกายเพ่ือความสุขของชีวิต จํานวน 10 คน 
 
ตารางที่ 4.86 แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี
1. มีการส่งเสริมนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลรวมถึงนโยบายท่องเที่ยว    15
2. ควรส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์และการท่องเที่ยว 10

รวม 25 
 

 จากตารางที่ 4.86 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลัก
พรหมวิหาร  ดังน้ี 1) ควรส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์และการท่องเที่ยว จํานวน 10 คน 2) มีการส่งเสริม
นโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลรวมถึงนโยบายท่องเที่ยว จํานวน 15 คน 
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ตารางที่ 4.87 แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี
1. มีการสร้างศูนย์สําหรับสุขภาพแก่ผู้สูงวัย 10
2. ควรจัดให้ส่งเสริมป้องกันโรคภัยภายในชุมชนมีการจัดดูแลสุขภาพทุกเดือน     5

รวม 15 
 

 จากตารางที่ 4.87 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร ดังน้ี 
1) ควรจัดให้ส่งเสริมป้องกันโรคภัยภายในชุมชนมีการจัดดูแลสุขภาพทุกเดือน จํานวน 5 คน 2) มีการ
สร้างศูนย์สําหรับสุขภาพแก่ผู้สูงวัย จํานวน 10 คน 
 
ตารางที่ 4.88 แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี
1. ควรให้ความสําคัญกับประเพณีระเบียบแบบแผนของท้องถิ่น 18
2. มีการสร้างสถานท่ีบํารุงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนไว้ให้ลูกหลานได้

เรียนรู้ 
 

13 
รวม 31 

 

 จากตารางที่ 4.88 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตาม 
หลักพรหมวิหาร ดังน้ี 1) ควรให้ความสําคัญกับประเพณีระเบียบแบบแผนของท้องถิ่นจํานวน 18 คน 2) 
มีการสร้างสถานที่บํารุงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ จํานวน 13 คน 
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 ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์นายก อบต. ในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เก่ียวกับทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ตัวแทนนายกเทศมนตรีและนายก อบต. จํานวน 5 ท่าน ในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  ในประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ประกอบด้วย 
 1) นายทักษิณ  มายูร  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ 
 2) นายวิจารณ์  มุทาพร  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก 
 3) นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน 
 4) นางอุไร  เพชราเวช  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา 
 5) นายเรืองศิลป์  คะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า  
 ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ท่านมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เป็นอย่างไร   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ให้ความเห็น การทํางานที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพและทําให้บรรลุ
เป้าหมายเพ่ือผลผลิตสูงสุดน้ัน บุคลากรในหน่วยงานต้องมีความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
โครงสร้างจะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยดีได้ต้องพัฒนาด้านพ้ืนฐานของชุมชนโดยเฉพาะความสะดวกใน
การเดินทาง และความเป็นอยู่ทํามาหากินของคนในชุมชนนี้แหละจะเป็นหลักของความเอ้ือประโยชน์
อย่างมากของประชาชน (นายทักษิณ  มายูร  นายก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ , 
สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2559)     
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ให้ความเห็นว่า ว่า การดําเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีการ
สํารวจความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือจะได้แก้ปัญหาได้ตรงตามความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มากท่ีสุดในส่วนที่ที่เป็นอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานและในส่วนที่เกิน
ศักยภาพที่มีการประสานไปยังหน่วยงานอ่ืนเพ่ือนุมัติงบประมาณมาแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป (นาย
วิจารณ์  มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559)     
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ให้ความเห็นว่า ตามหลักพรหมาวิหารได้นํามาประยุกต์ใช้กับบุคล
การและคนในชุมชนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับบริการที่ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจเอาใจเขามา
ใส่ใจเราในการสร้างโครงการได้ยึดหลักพรหมวิหารมีความเมตตาไม่แสดงหาผลประโยชน์ผู้รับจ้าง 
กรุณาคือให้งานแก่ผู้รับจร้างในเขตตําบลของเรา มุทิตามีความยินดีเมื่อคนในท้องถิ่นตัวเองมีงาน วาง
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เฉยคืออุเบกขา ในขณะที่เขาทํางานผิดพลาดไม่มีอคติไม่ยึดหลักกฎหมายมากนักใช้หลักรัฐศาสตร์
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559)   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ให้ความเห็นว่า โดยภาพรวมมาจากความเดือดร้อนพ่ีน้องประชาชน
ในท้องถิ่น ท้องที่เป็นหลักในการทํางานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
ใช้หลัก 5 ร่วม 1) ร่วมคิด 2) ร่วมวางแผน 3) ร่วมดําเนินการ 4) ร่วมรับผลประโยชน์ 5) ร่วมติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  (นางอุไร  เพชราเวช นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคก
ศิลา, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2559)   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ให้ความเห็นว่า การดําเนินงานจะเป็นไปตามหลักพรหมวิหาร 4 
หลักง่ายๆที่มีในบุคลากรของอบต. ใส่ใจและติดตามผลการดําเนินการของประชาชน ซึ่งทางอบต.ได้
นําหลักน้ีมาใช้อยู่ตลอดขึ้นอยู่กับปัจจัยสถานการณ์ต่างๆในช่วงน้ัน(นายเรืองศิลป์  คุโยธา นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2559) 
 สรุปได้ว่า นายก อบต. เห็นว่า การดําเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาจากความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักและมีการดําเนินการเป็นไปตามหลักพรหมวิหาร 4 ที่วางไว้ มีการ
เอาใจใส่ความคิดเห็นของประชาชน สร้างแบบแผนโครงสร้างมาจากความเดือดร้อนและมองเห็นทุกข์
ของประชาชน เมื่อประชาชนมีปัญหาสามารถมาขอคําปรึกษาและสร้างมาจากความเห็นใจเป็นหลัก
ไม่น่ิงนอนใจกับปัญหาของประชาชนเมื่อดําเนินงานไปตามแผนมีความภูมิใจและยินดีมากๆในงานที่
ทําร่วมถึงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น 
 2. ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ท่านมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เป็นอย่างไร   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ให้ความเห็น มีกาจัดอบรมให้มีการรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นและส่งเสริม
คุณภาพของชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ให้แก่เด็กและผู้สูงวัยให้ห่างไกลจากโรคภัย(นายทักษิณ  มา
ยูร นายก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2559)     
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ให้ความเห็นว่า ได้มีการจัดงบประมาณส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขในการดําเนิน
ชีวิตโดยทาง อบต. จะเน้นในเรื่องการให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บมีการออกตรวจชุมชน
ในการตรวจสุขภาพประชาชนทุกคน (นายวิจารณ์  มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก, 
สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559)     
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ให้ความเห็นว่า มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการให้
งบประมาณแก่หน่วยงานอ่ืนในการบริหารทางด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น มอบหมายหรืออุดหนุน
งบประมาณให้ อสม.จัดกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณให้ รพสต. ดําเนินกิจกรรมเองสนับสนุนให้
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบดํานเนิกิจกรรมเองโดยไม่อิจฉาถึงผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับแต่เล็งถึง
ผลประโยชน์ที่ประชาชนในเขตรับผิดชอบของตนเองได้รับ(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแปน, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559)   
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 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ให้ความเห็นว่า เน้นการให้ความรู้และศึกษาแก่ประชาชนโดย
คํานึงถึงหลักการประสานงานประสานงบประมาณประสานโครงการกันส่วนร่วมราชการที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดี อยู่ดี   
(นางอุไร  เพชราเวช นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2559)   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ให้ความเห็นว่า การส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงานมีความสําคัญมาก
ย่ิงกับประชาชนมีการให้ความรู้และจัดอบรมการให้มีส่วนร่วมด้วยกันในการเรียนรู้สุขภาพในแต่ละ
หมู่บ้านมีการตรวจสอบผู้สูงวัยเพ่ือต้องการสร้างความสุขให้ชุมชน (นายเรืองศิลป์  คุโยธา นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2559) 
 สรุปได้ว่า นายก อบต. เห็นว่า การดําเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพได้คํานึงถึงการจัดอบรม
สุขภาพให้ประชาชนรักสุขภาพและมีการเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงวัยในชุมชนนํา
งบประมาณไปส่งเสริมในด้านสุขภาพ เช่น มีการตรวจสุขภาพประจําปีของชุมชน และสร้างแบบแผน
ในการสร้างกรอบแนวคิดของกิจกรรมรณรงค์ออกกําลังกายทําให้ชีวิตของประชาชนมีความสุขมี
สุขภาพที่แข็งแรงพร้อมทํางานเต็มที่ในชีวิต 
 3. ท่านมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร4 ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมการท่องเท่ียว เป็นอย่างไร   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ให้ความเห็น มีการอุดหนุนงบประมาณของอบต. นํางบประมาณไป
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตรับผิดชอบของ อบต. โดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 จัดสรรเลือกกลุ่ม
อาชีพที่เหมาะสม เช่น การใช้หลักเมตตากับอาชีพที่สุจริตและรายได้น้อยและมีผลแก่ชุมชนอย่างมาก
ในการจัดสรรงบประมาณต้องเล็งเห็นความคุ้มค่าของประชาชนและองค์การ (นายทักษิณ  มายูร 
นายก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2559)     
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ให้ความเห็นว่า ทําตัวเป็นกลางต่อกลุ่มอาชีพทุกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงและให้ความเสมอภาคกับทุกกลุ่มอาชีพเพ่ือไม่ให้เกิดความลําเอียงและเกิดเป็นปัญหาของ
ชุมชน จึงจะทําให้เกิดความรักและสามัคคีกันมากข้ึนในชุมชนแต่ก็มีบ้างที่ที่อบต. ให้บริการไม่ถึงแต่ก็
มีการใช้หลักปัญหาใหญ่ๆเข้าไปช่วยเหลือในทันที (นายวิจารณ์  มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งแก, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559)     
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ให้ความเห็นว่า มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านให้เป็นส่วน
หน่ึงของกลุ่มอาชีพสําหรับประชาชนท่ีไม่มีงานและผู้สูงวัยที่ไม่สามารถทํางานอย่างอ่ืนได้เพ่ือให้
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้และยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความรักกันในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559)   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ให้ความเห็นว่า  ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในการดําเนินชีวิตและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนหลักสําคัญของการส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้เกิดความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันของชุมชนและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนท่ีไม่มีรายได้ข้างนอก(นางอุไร  เพ
ชราเวช นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2559)   
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 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ให้ความเห็นว่า หลักการวางแผนส่งเสริมอาชีพ 1) ประชาชนต้องมี
งานทํา 2) สร้างความมั่นคงให้ชุมชน 3) สร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น 4) จัดต้ังกลุ่มอาชีพเพ่ือการ
เรียนรู้ (นายเรืองศิลป์  คุโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 
2559) 
 สรุปได้ว่า นายก อบต. เห็นว่า ได้จัดต้ังกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้มี
รายได้มีงานทําโดยเฉพาะผู้สูงวัยได้มีโอกาสสร้างรายได้ให้ตนเองและเป็นการสร้างความรักและ
สามัคคีของประชาชนในชุมชน และมีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกลุ่มด้วยความเสมอภาคกับกลุ่มอาชีพ
เพ่ือไม่ให้เกิดความลําเอียงและเกิดปัญหาของชุมชนและยังเป็นการสร้างความถูกต้องของชุมชนเพ่ือ
สร้างความไว้ใจให้แก่คนในชุมชน 
 4. ท่านมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร4 ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไร   
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ให้ความเห็น มีการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรักความเอาใจใส่และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพ่ือ
ทําให้ชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์น่าอาศัยอยู่และยังเป็นการต้านภัยยาเสพติดและผู้ก่อการร้ายต่างๆ 
(นายทักษิณ  มายูร นายก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 
2559)     
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ให้ความเห็นว่า ได้จัดสรรงบประมาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
เขตรับผิดชอบจัดหาแหล่งนํ้าเพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุสัตว์นํ้า จัดสรรงบประมาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาธารณะเพ่ือเป็นการอนุรักษ์แหล่งหน่อไม้ และพันธ์ุพืชต่างๆ (นายวิจารณ์  มุทาพร นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งแก, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559)     
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ให้ความเห็นว่า โครงการฝึกอบรบๆที่อบต. ดําเนินการเอง จะ
สอดแทรกเน้ือหาสาระในเร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นให้เห็นถึง ประโยชน์ของการมีนํ้า การมีป่า 
อาหาร การมีอากาศบริสุทธ์ิ เน้นถึงโทษของการทําลายสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่าง เช่น ป่าไม้ถูกทําลาย 
สัตว์ป่าไม่มีที่อาศัย อาหาป่าหมด(เห็ด) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนสิ่งต่างๆ
เหล่าน้ันตลอดไป (นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน, สัมภาษณ์, 25 
พฤษภาคม 2559)   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ให้ความเห็นว่า สร้างความรู้ให้แก่ชุมชนและประชาชนในการ
เล็งเห็นถึงปัญหาและโทษของการทําลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทุกวันน้ีย่ิงหมดไปทุกวันมีตึกร้าง
บ้านช่องเต็มไปหมดทําให้เกิดมลพิษมากขึ้น จึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนโดยรณรงค์
ทรัพยากรให้มีมากขึ้นร่วมกันปลูกป่าให้มากยิ่งขึ้น (นางอุไร  เพชราเวช นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกศิลา, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2559)   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ให้ความเห็นว่า ป่าไม้ถูกทําลาย สัตว์ป่าไม่มีที่อาศัย น้ันคือสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นมากในอนาคตแน่นอน ทางอบต.จึงต้องมีการร่วมมือกับประชาชนในการปลูกป่าและลดการล่า
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สัตว์เพ่ือเป็นอาหารหันมาเลี้ยงสัตว์เพ่ือนํามาเป็นอาหารมีการนํางบประมาณไปช่วยเหลือในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนน้ีมากย่ิงขึ้น(นายเรืองศิลป์  คุโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เหล่า, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2559) 
 สรุปได้ว่า นายก อบต. เห็นว่า ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่จะเป็นเสา
หลักของประเทศ สร้างความรู้ให้แก่ชุมชนเน้นให้เห็นถึง ประโยชน์ของการมีนํ้า การมีป่า อาหาร การ
มีอากาศบริสุทธ์ินํางบประมาณไปช่วยเหลือในด้านทรัพยากรธรรมชาติในส่วนน้ีมากย่ิงขึ้นจัดสรร
งบประมาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาธารณะเพ่ือเป็นการอนุรักษ์แหล่งหน่อไม้ และพันธ์ุพืชต่างๆ
เพ่ือทําให้ชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์น่าอาศัยอยู่ 
 5. ท่านมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร4 ในการปฏิบัติหน้าที่  ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นอย่างไร   
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ให้ความเห็น ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในชุมชนเข้าวัดฟังธรรมโดยการ
เป็นแบบอย่างทีดีโดยการไปนอนวัดจําศีลภาวนาในช่วงเข้าพรรษาให้ความกรุณาต่อลูกน้องหรือใต้
บังคับบัญชามีโอกาสร่วมทําบุญเข้าวัดหรือปฏิบัติธรรมตามความประสงค์ส่งเสริมให้งบประมาณแก่
ชุมชนในการจัดงานประเพณีอันดีงามของชุมชน เช่น การบวชชีพราหมณ์ บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน (นายทักษิณ  มายูร นายก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 
2559)     
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ให้ความเห็นว่า ได้จัดทําบุญประเพณีทํานองครองธรรมและวิธี
ปฏิบัติของคนในพ้ืนที่ทําให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเกิดความรักในท้องถิ่นและมีการ
สืบทอดแนวปฏิบัติสู่ชนรุ่นหลัง(นายวิจารณ์  มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก, 
สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559)     
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ให้ความเห็นว่า ให้ความสําคัญกับงานประเพณีที่มีอยู่แล้วและทําให้
ดีมากย่ิงขึ้นมีโครงการสนับสนุนงานโดยให้งบประมาณลงพ้ืนที่ไปสร้างทําเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
โดยอบต. ส่งเสริมให้มีการรักษาศีล 5 และให้โรงเรียนร่วมกันใช้หลักธรรมเข้ามาขัดเกลาจิตใจของ
นักเรียน (นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน, สัมภาษณ์, 25 
พฤษภาคม 2559)   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ให้ความเห็นว่า ได้จัดต้ังกลุ่มเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนมีการ
สนับสนุนโครงการด้านคุณภาพของวัฒนธรรมเพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคีอันดีงามของชุมชน เช่น 
การให้ความสําคัญกับวันพระ วันโกน มีการทําบุญประจําปีของตําบล(นางอุไร  เพชราเวช นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2559)   
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ให้ความเห็นว่า ยึดหลักหมู่บ้าน บวร.ในการทํานุบํารุงวัด ส่งเสริมให้
มีการถ่ายทอดหมู่บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วัด โรงเรียน เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
แต่ละด้าน เช่น การแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมือง การหอผ้า การปฏิบัติศาสนกิจต่างๆในทางศาสนา(นาย
เรืองศิลป์  คุโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2559) 
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 สรุปได้ว่า นายก อบต. เห็นว่า ใช้หลักพรหมวิหาร 4 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนมี
การสนับสนุนโครงการด้านคุณภาพของวัฒนธรรมให้โรงเรียนร่วมกันใช้หลักธรรมเข้ามาขัดเกลาจิตใจ
ของนักเรียน นํางบประมาณไปใช้บํารุงวัฒนธรรมของชุมชน ฝึกจัดอบรมเด็กให้เรียนรู้ความสําคัญของ
การเข้าวัดทําบุญมากขึ้นโดยการให้นักเรียนเข้าร่วมวันสําคัญทางศาสนาและเรียนรู้พัฒนาการของ
ชุมชนมากย่ิงขึ้น และเกิดความรักในท้องถิ่นและมีการสืบทอดแนวปฏิบัติสู่ชนรุ่นหลัง หลักพรหม
วิหาร 4 มีแนวทางที่ชัดเจนแค่นํามาปฏิบัติให้มากขึ้นก็ทําให้เกิดผลท่ีแน่นอน อบต.ได้นําหลักน้ีมาใช้
ตลอดเวลาแค่ภาพที่เห็นไม่ชัดเจนมากขึ้นเท่าน้ันเอง ด้ังน้ันต้องสร้างความชัดเจนให้มากขึ้น 
 บทสรุปการสัมภาษณ์ พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  มีดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักพรหมวิหาร  สรุปได้ว่า นายก อบต. เห็นว่า การ
ดําเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักและมีการ
ดําเนินการเป็นไปตามหลักพรหมวิหาร 4 ที่วางไว้ มีการเอาใจใส่ความคิดเห็นของประชาชน สร้าง
แบบแผนโครงสร้างมาจากความเดือดร้อนและมองเห็นทุกข์ของประชาชน เมื่อประชาชนมีปัญหา
สามารถมาขอคําปรึกษาและสร้างมาจากความเห็นใจเป็นหลักไม่น่ิงนอนใจกับปัญหาของประชาชน
เมื่อดําเนินงานไปตามแผนมีความภูมิใจและยินดีมากๆในงานที่ทําร่วมถึงเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น 
 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สรุปได้ว่า นายก อบต. เห็นว่า การดําเนินการด้านส่งเสริม
สุขภาพได้คํานึงถึงการจัดอบรมสุขภาพให้ประชาชนรักสุขภาพและมีการเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพ
โดยเฉพาะผู้สูงวัยในชุมชนนํางบประมาณไปส่งเสริมในด้านสุขภาพ เช่น มีการตรวจสุขภาพประจําปี
ของชุมชน และสร้างแบบแผนในการสร้างกรอบแนวคิดของกิจกรรมรณรงค์ออกกําลังกายทําให้ชีวิต
ของประชาชนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมทํางานเต็มที่ในชีวิต 
 3. ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมการท่องเที่ยว สรุปได้ว่า นายก 
อบต. เห็นว่า ได้จัดต้ังกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้มีรายได้มีงานทําโดยเฉพาะผู้สูงวัย
ได้มีโอกาสสร้างรายได้ให้ตนเองและเป็นการสร้างความรักและสามัคคีของประชาชนในชุมชน และมี
การสนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกลุ่มด้วยความเสมอภาคกับกลุ่มอาชีพเพ่ือไม่ให้เกิดความลําเอียงและเกิด
ปัญหาของชุมชนและยังเป็นการสร้างความถูกต้องของชุมชนเพ่ือสร้างความไว้ใจให้แก่คนในชุมชน 
 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่า นายก อบต. เห็นว่า 
ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่จะเป็นเสาหลักของประเทศ สร้างความรู้ให้แก่ชุมชน
เน้นให้เห็นถึง ประโยชน์ของการมีนํ้า การมีป่า อาหาร การมีอากาศบริสุทธ์ินํางบประมาณไป
ช่วยเหลือในด้านทรัพยากรธรรมชาติในส่วนน้ีมากย่ิงขึ้นจัดสรรงบประมาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาธารณะเพ่ือเป็นการอนุรักษ์แหล่งหน่อไม้ และพันธ์ุพืชต่างๆเพ่ือทําให้ชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์
น่าอาศัยอยู่ 
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 5. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สรุปได้ว่า นายก อบต. 
เห็นว่า ใช้หลักพรหมวิหาร 4 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนมีการสนับสนุนโครงการด้านคุณภาพ
ของวัฒนธรรมให้โรงเรียนร่วมกันใช้หลักธรรมเข้ามาขัดเกลาจิตใจของนักเรียน นํางบประมาณไปใช้
บํารุงวัฒนธรรมของชุมชน ฝึกจัดอบรมเด็กให้เรียนรู้ความสําคัญของการเข้าวัดทําบุญมากขึ้นโดยการ
ให้นักเรียนเข้าร่วมวันสําคัญทางศาสนาและเรียนรู้พัฒนาการของชุมชนมากย่ิงขึ้น และเกิดความรักใน
ท้องถิ่นและมีการสืบทอดแนวปฏิบัติสู่ชนรุ่นหลัง หลักพรหมวิหาร 4 มีแนวทางที่ชัดเจนแค่นํามา
ปฏิบัติให้มากขึ้นก็ทําให้เกิดผลที่แน่นอน อบต.ได้นําหลักน้ีมาใช้ตลอดเวลาแค่ภาพที่เห็นไม่ชัดเจนมาก
ขึ้นเท่าน้ันเอง ด้ังน้ันต้องสร้างความชัดเจนให้มากขึ้น 
 



 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร” น้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการ ดังน้ี 
 1)  เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 2)  เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3)  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญ
ศิลป์ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า และองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแปน จํานวน 274 คน  ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการ
ทาโร ยามาเน่ (Taro yamane)  ได้กลุ่มตัวอย่าง 162 คน ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
162 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลกัพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จํานวน 5 ด้าน ดังน้ี  
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน,  2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน,  
4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 5) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และ 6) ด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี       
 จากนั้นนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพ่ือคํานวณหาค่าสถิติ ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว สรุปผลการศึกษา
ค้นคว้าตามลําดับดังน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร” สรุปได้ดังน้ี 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 101 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 62.30 และเพศชาย จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 มีอายุ 30-50 ปี จํานวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.80 รองลงมามีอายุ ตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 และน้อยที่สุดมีอายุ 
51 ปีขึ้นไป จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าจํานวน 95 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.60 และน้อยที่สุดระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.40 มีตําแหน่งบุคลากรฝ่ายข้าราชการประจํา จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 90.10 และน้อยที่สุดมี
ตําแหน่งบุคลากรฝ่ายบริหาร  จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 11-15 ปี 
จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 รองลงมามีประสบการณ์ 6-10 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.50 รองลงมามีประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และน้อยที่สุดมี
ประสบการณ์ 16 ปีขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, 2) ด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี, 3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 4) ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, และ 5) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครในแต่ละด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความ
ต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวัน  เช่น  นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร รวมทั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และถนน” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านจัดให้มีและบํารุง 
นํ้าประปา  ไฟฟ้า และถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ซึ่งเกิดจากการใช้สอยของประชาชน” ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนมีความสุขกายสบายใจ จากการจัดให้มีนํ้าประปา  ไฟฟ้า และถนน” 
ตามลําดับ 
 2)  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความ
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ต้องการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ให้ได้รับความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพทาง
สังคมที่เท่าเทียมกัน” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความยุติธรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุกชุมชนให้มีความเท่าเทียมกัน” ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนได้รับ
ความสุข ความสบาย จากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ท่านได้จัดให้มี” ตามลําดับ 
 3)  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า 
“ท่านมีความต้องการให้ประชาชนมีอุตสาหกรรมในครอบครัว มีกลุ่มเกษตรกิจการสหกรณ์ และการฝึก
ประกอบอาชีพ ในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความยุติธรรมในการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเท่ียว ให้กับทุกชุมชนอย่างเสมอภาค” ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนได้ประสบความสําเร็จจากการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการ
ท่องเที่ยว จากนโยบายของท่าน” ตามลําดับ 
 4)  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความต้องการ คุ้มครอง ดูแล และบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมลพิษต่างๆ” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลพิษต่างๆ” ข้อที่
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนมีสุขภาพที่แข็ง ปราศจากโรคภัย จากการบริหารจัดการด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ตามลําดับ 
 5)  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ 
ข้อที่ว่า “ท่านมีความต้องการ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น รวมท้ังการศึกษา การกีฬา” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านจัดให้มีการ บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งเสริมการศึกษา และพัฒนาการ
กีฬา” ข้อที่ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความยุติธรรม ในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษา การกีฬา ให้ทุกชุมชน
ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน” ตามลําดับ  
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครในตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และ
ประสบการณ์ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านมีผล ดังน้ี 
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 สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีเพศ
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ ดังน้ี ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก
พรหมวิหาร ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร และด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร และส่วนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีอายุ
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
ตามหลักพรหมวิหาร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร และด้าน
การศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร และส่วนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตาม
หลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหารด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีตามหลักพรหมวิหาร และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหารและส่วนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีตําแหน่งต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 
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 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีตําแหน่ง
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
ตามหลักพรหมวิหาร และด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร และส่วน
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักพรหมวิหาร ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 5 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสบการณ์ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร และด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร 
 5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหม
วิหาร  ดังน้ี 1) บุคลากร ควรสร้างความสบายใจให้แก่ชุมชนในการจัดสร้างถนน ไฟฟ้า และนํ้าประปา 
จํานวน 20 คน 2) บุคลากรมีการสร้างถนน ไฟฟ้า และน้ําประปา ให้ดีขึ้นภายในชุมชน จํานวน 25 คน 

2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ตามหลักพรหมวิหาร ดังน้ี 1) ควรจัดให้มีกีฬาในชุมชน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิต จํานวน 19 คน 2) ควรมีนโยบายในการจัดสร้างความมั่นคงทางสุขภาพกายเพ่ือความสุข
ของชีวิต จํานวน 10 คน 

3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่
ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการวางแผนการ
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ส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร  ดังน้ี 1) ควรส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์และการท่องเที่ยว จํานวน 
10 คน 2) มีการส่งเสริมนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลรวมถึงนโยบายท่องเที่ยว จํานวน 15 คน 

4) ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร ดังน้ี 1) ควรจัดให้ส่งเสริมป้องกันโรคภัยภายในชุมชนมีการจัด
ดูแลสุขภาพทุกเดือน จํานวน 5 คน 2) มีการสร้างศูนย์สําหรับสุขภาพแก่ผู้สูงวัยจํานวน 10 คน 

5) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ีตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร ดังน้ี 1) ควรให้ความสําคัญกับประเพณีระเบียบแบบ
แผนของท้องถิ่นจํานวน 18 คน 2) มีการสร้างสถานที่บํารุงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนไว้ให้
ลูกหลานได้เรียนรู้ จํานวน 13 คน 
 5.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์นายก อบต. ในเขตอําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เก่ียวกับทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักพรหมวิหาร นายก อบต. เห็นว่า การดําเนินการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักและมีการดําเนินการเป็นไปตาม
หลักพรหมวิหาร 4 ที่วางไว้ มีการเอาใจใส่ความคิดเห็นของประชาชน สร้างแบบแผนโครงสร้างมาจาก
ความเดือดร้อนและมองเห็นทุกข์ของประชาชน เมื่อประชาชนมีปัญหาสามารถมาขอคําปรึกษาและสร้าง
มาจากความเห็นใจเป็นหลักไม่น่ิงนอนใจกับปัญหาของประชาชนเมื่อดําเนินงานไปตามแผนมีความภูมิใจ
และยินดีมาก ๆ ในงานที่ทําร่วมถึงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่มาก 

2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร นายก อบต. เห็นว่า การ
ดําเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพได้คํานึงถึงการจัดอบรมสุขภาพให้ประชาชนรักสุขภาพและมีการเอาใจใส่
ในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงวัยในชุมชนนํางบประมาณไปส่งเสริมในด้านสุขภาพ เช่น มีการตรวจ
สุขภาพประจําปีของชุมชน และสร้างแบบแผนในการสร้างกรอบแนวคิดของกิจกรรมรณรงค์ออกกําลัง
กายทําให้ชีวิตของประชาชนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมทํางานเต็มที่ในชีวิต 

3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมการท่องเท่ียว นายก อบต. 
เห็นว่า ได้จัดต้ังกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้มีรายได้มีงานทําโดยเฉพาะผู้สูงวัยได้มี
โอกาสสร้างรายได้ให้ตนเองและเป็นการสร้างความรักและสามัคคีของประชาชนในชุมชน และมีการ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกลุ่มด้วยความเสมอภาคกับกลุ่มอาชีพเพ่ือไม่ให้เกิดความลําเอียงและเกิดปัญหา
ของชุมชนและยังเป็นการสร้างความถูกต้องของชุมชนเพ่ือสร้างความไว้ใจให้แก่คนในชุมชน 
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4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายก อบต. เห็นว่า ให้
ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่จะเป็นเสาหลักของประเทศ สร้างความรู้ให้แก่ชุมชนเน้นให้
เห็นถึง ประโยชน์ของการมีนํ้า การมีป่า อาหาร การมีอากาศบริสุทธ์ินํางบประมาณไปช่วยเหลือในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนน้ีมากยิ่งขึ้นจัดสรรงบประมาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาธารณะเพ่ือเป็น
การอนุรักษ์แหล่งหน่อไม้ และพันธ์ุพืชต่างๆเพ่ือทําให้ชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์น่าอาศัยอยู่ 

5) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน นายก 
อบต. เห็นว่า ใช้หลักพรหมวิหาร 4 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนมีการสนับสนุนโครงการด้าน
คุณภาพของวัฒนธรรมให้โรงเรียนร่วมกันใช้หลกัธรรมเข้ามาขัดเกลาจิตใจของนักเรียน นํางบประมาณไป
ใช้บํารุงวัฒนธรรมของชุมชน ฝึกจัดอบรมเด็กให้เรียนรู้ความสําคัญของการเข้าวัดทําบุญมากขึ้นโดยการ
ให้นักเรียนเข้าร่วมวันสําคัญทางศาสนาและเรียนรู้พัฒนาการของชุมชนมากย่ิงขึ้น และเกิดความรักใน
ท้องถิ่นและมีการสืบทอดแนวปฏิบัติสู่ชนรุ่นหลัง หลักพรหมวิหาร 4 มีแนวทางที่ชัดเจนแค่นํามาปฏิบัติ
ให้มากขึ้นก็ทําให้เกิดผลที่แน่นอน อบต.ได้นําหลักน้ีมาใช้ตลอดเวลาแค่ภาพที่เห็นไม่ชัดเจนมากขึ้นเท่า
น้ันเอง ดังน้ันต้องสร้างความชัดเจนให้มากขึ้น 
 
5.2 อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร” ผู้วิจัยขอนําเสนอตามวัตถุประสงค์
การวิจัยดังต่อไปน้ี 
 5.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวม 
พบว่า  
 การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการนําหลักพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ประพฤติตามกฎระเบียบและใช้หลักพรหมวิหารไปช่วยเหลือประชาชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพ่ือความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต แต่หลักพรหมวิหาร 4 น้ันต้องใช้ให้ถูกต้องแต่ละงาน
ที่ทํา ทั้งน้ีเน่ืองจากเมตตาพรหมวิหารเป็นหลักแห่งการมีใจที่เป่ียมด้วยความรักความมีไมตรี ความ
ปรารถนาดี ความอยากให้ผู้อ่ืนหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขและประสบแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์โดย
ความหมายได้แก่ ความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน คือ มองในส่วนที่ดีมีการให้อภัยแก่เพ่ือนร่วมงาน 
สอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแปน ที่กล่าวว่า หลักพรหมาวิหารได้นํามาประยุกต์ใช้กับบุคลการและคนในชุมชนตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเป็นการเข้ารับบริการที่ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเราในการสร้างโครงการได้ยึด
หลักพรหมวิหารมีความเมตตาไม่แสดงหาผลประโยชน์ผู้รับจ้าง กรุณาคือให้งานแก่ผู้รับจร้างในเขตตําบล
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ของเรา มุทิตามีความยินดีเมื่อคนในท้องถิ่นตัวเองมีงาน วางเฉยคืออุเบกขา ในขณะที่เขาทํางานผิดพลาด
ไม่มีอคติไม่ยึดหลักกฎหมายมากนักใช้หลักรัฐศาสตร์ และสอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
นายทักษิณ  มายูร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์  ที่กล่าวว่า ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
ชุมชนเข้าวัดฟังธรรมโดยการเป็นแบบอย่างทีดีโดยการไปนอนวัดจําศีลภาวนาในช่วงเข้าพรรษาให้ความ
กรุณาต่อลูกน้องหรือใต้บังคับบัญชามโีอกาสร่วมทําบุญเข้าวัดหรือปฏิบัติธรรมตามความประสงค์ส่งเสริม
ให้งบประมาณแก่ชุมชนในการจัดงานประเพณีอันดีงามของชุมชน เช่น การบวชชีพราหมณ์ บรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเลอวุฒิ ภูริปญฺโญ (เนตรตะวงศ์ษา)  ได้วิจัย
เรื่อง “ภาวะผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม” ผลการวิจัยพบว่า . สมาชิกและเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นปัญหาในการจัดแก้ไขปัญหาให้ชุมชนโดยคํานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลักสําคัญเพ่ือความปรารถนาจะช่วยผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ยากและความลําเค็ญต่างๆ
เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายเรือง
ศิลป์  คุโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า ที่กล่าวว่า การดําเนินงานจะเป็นไปตามหลัก
พรหมวิหาร 4 หลักง่ายๆท่ีมีในบุคลากรของอบต. ใส่ใจและติดตามผลการดําเนินการของประชาชน ซึ่ง
ทางอบต.ได้นําหลักน้ีมาใช้อยู่ตลอดขึ้นอยู่กับปัจจัยสถานการณ์ต่างๆในช่วงน้ัน และสอดคล้องกับ การ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ นางอุไร  เพชราเวช นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา  ที่กล่าวว่า 
มาจากความเดือดร้อนพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่น ท้องที่เป็นหลักในการทํางานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้หลัก 5 ร่วม 1) ร่วมคิด 2) ร่วมวางแผน 3) ร่วมดําเนินการ 4) 
ร่วมรับผลประโยชน์ 5) ร่วมติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จ่าสิบตํารวจณัฐศักด์ิ แสนสุข ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนะของข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตามหลักฆราวาสธรรม 4” ผลการวิจัย
พบว่า ข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีทัศนะต่อการ
ปฏิบัติงาน ตามหลักฆราวาสธรรม 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาการเป็นรายข้อ ของด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหาร พบว่า 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความต้องการให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวัน  เช่น  นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมท้ังไฟฟ้าส่อง
สว่าง และถนน” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า อบต.มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ส่งเสริมเยาวชนและผู้สูงวัยมีการกําหนดคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ได้รับความเสมอภาคกันเพ่ือไม่ให้เกิด
ความลําเอียงต่อกันซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ์ ฐานทตฺโต) ได้วิจัย
เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขในเขตตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี 
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จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อการนําหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการสร้าง
สันติสุขในตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนมีความสุขกายสบายใจ จากการจัดให้มี
นํ้าประปา  ไฟฟ้า และถนน” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า การส่งเสริมทางด้านชีวิต
สุขภาพของประชาชนมีความสะดวกสบายมีการอนุเคราะห์สงเคราะห์กัน แต่ด้วยความที่ชุมชนเป็น
ชุมชนใหญ่การบริการอาจไม่ทั่วถึงกันจนทําให้บางพื้นที่บางชุมชนในพื้นที่มีปัญหาเกิดขึ้นโดยต้องอาศัย
ความเข้าใจและการใส่ใจของประชาชนและความร่วมมือกับองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐพร  
ภูทองเงิน ได้วิจัยเรื่อง “การนําหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทางด้านอบต.ได้มีการส่งเสริมด้านน้ีเป็นสําคัญ เช่น การ
จัดกิจกรรมแก่ผู้สูงวัย การตรวจสุขภาพประจําปีของชุมชน การกีฬาประจําจัดสถานที่ไว้สําหรับการออก
กําลังกายในชุมชน สอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายทักษิณ  มายูร นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ ที่กล่าวว่ามีกาจัดอบรมให้มีการรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมคุณภาพ
ของชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ให้แก่เด็กและผู้สูงวัยให้ห่างไกลจากโรคภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์)  ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อการนําหลัก
พรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก 
 เมื่อพิจารณาการเป็นรายข้อ ของด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร พบว่า 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีความต้องการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ให้ได้รับความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพทางสังคมท่ีเท่าเทียมกัน” มีค่าแปลผล
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้ง
ในด้านสุขภาพอนามัย สถาบันครอบครัว การศึกษา และให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแล
ช่วยเหลือให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ การกีฬา กิจกรรมพัฒนา
เยาวชน เพ่ือให้ประชาชนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การพัฒนาในแต่ละด้านมุ่งให้ประชาชนและ
ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดในการแก้ไขปัญหา สังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐพร   
ภูทองเงิน ได้วิจัยเรื่อง “การนําหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
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 ข้อที่ค่าเฉลีย่นอ้ยทีสุ่ด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนได้รับความสุข ความสบาย จากการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ท่านได้จัดให้มี” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า มีการสร้างความมั่นคงให้
ชีวิต ดําเนินการเป็นไปตามความราบร่ืนของอบต. มีการจัดทํากิจกรรมสร้างสมรรถภาพของชีวิตโดยให้
ประชาชนเป็นศูนย์การความสําเร็จขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพินิจรัตนากร 
(อนุสรณ์ ฐานทตฺโต) ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขในเขต
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อการนําหลัก
พรหมวิหารธรรมมาใช้ในการสร้างสันติสุขในตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้
ว่า เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการลงทุนและการพัฒนา อบต.สนับสนุนเงินทุนใน
การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีตลาดรองรับ
พัฒนาประสิทธิภาพและเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของ อบต. ส่งเสริมความรู้ความ
สนใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. แก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบตํารวจณัฐศักด์ิ  
แสนสุข ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนะของข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตามหลกัฆราวาสธรรม 4” ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการ
ตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีทัศนะต่อการปฏิบัติงาน ตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาการเป็นรายข้อ ของด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร 
พบว่า 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ความต้องการให้ประชาชนมีอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว มีกลุ่มเกษตรกิจการสหกรณ์ และการฝึกประกอบอาชีพ ในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ” มีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า พัฒนาให้ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
สอดคล้องกับงานแนวคิดของ สุพัตรา  สุภาพ ได้กล่าวไว้ว่า การทํางานทุกคนอยากมีงานทํา และอยาก
ทํางานได้ดี เพ่ือตัวเองและหน่วยงาน แต่ความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพราะเป็นเทคนิค ทักษะ และ
พรสวรรค์ของแต่ละคนที่ต้องอาศัยความรู้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ งานที่จะประสบ
ความสําเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น คนงานที่ทํา โอกาส เป็นต้น 
 ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนได้ประสบความสําเร็จจากการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว จากนโยบายของท่าน” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี
อภิปรายได้ว่า เน่ืองด้วยมีการจัดกลุ่มส่งเสริมอาชีพขึ้นมาเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนในชุมชน
และยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมีการวางนโยบายขึ้นมาเพ่ือเป็นหลักการสร้าง
คุณภาพของชีวิตให้ดีขึ้นไปโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงวัยที่ไม่มีอาชีพได้มาสร้างอาชีพจุดน้ีให้ดีขึ้นไป
สอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ นางอุไร  เพชราเวช นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
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โคกศิลา ที่กล่าวว่า ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในการดําเนินชีวิตและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนหลักสําคัญของการส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของชุมชนและยังเป็น
การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่ไม่มีรายได้ข้างนอก 
 4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิด
ความรักความเอาใจใส่และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพ่ือทําให้ชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์น่าอาศัย
อยู่และยังเป็นการต้านภัยยาเสพติดและผู้ก่อการร้ายต่างๆ จัดสรรงบประมาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในเขตรับผิดชอบจัดหาแหล่งนํ้าเพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุสัตว์นํ้า จัดสรรงบประมาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาธารณะ สอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายเรืองศิลป์  คุโยธา นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเหล่า ที่กล่าวว่า ป่าไม้ถูกทําลาย สัตว์ป่าไม่มีที่อาศัย น้ันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากในอนาคต
แน่นอน ทางอบต.จึงต้องมีการร่วมมือกับประชาชนในการปลูกป่าและลดการล่าสัตว์เพ่ือเป็นอาหารหัน
มาเลี้ยงสัตว์เพ่ือนํามาเป็นอาหารมีการนํางบประมาณไปช่วยเหลือในด้านทรัพยากรธรรมชาติในส่วนน้ี
มากย่ิงขึ้น 
 เมื่อพิจารณาการเป็นรายข้อ ของด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักพรหมวิหาร พบว่า 
 ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ ว่า “มีความต้องการ คุ้มครอง ดูแล และบํารุง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมลพิษต่างๆ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้
ว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการประสานสอดคล้องกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรักความเอาใจใส่และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพ่ือทําให้ชุมชนมี
ความเป็นเอกลักษณ์น่าอาศัยอยู่และยังเป็นการต้านภัยยาเสพติดและผู้ก่อการร้ายต่างๆสอดคล้องกับงาน
แนวคิดของ อนันท์  งามสะอาด กล่าวว่า การที่พวกพนักงานในองค์กรเป็นผู้ที่มีความสม่ําเสมอ จริงใจ
ต่อกัน ถือเป็นนิสัยความรับผิดชอบอย่างหน่ึง กล่าคือ ในการทํางานหากงานที่ทําประสบผลสําเร็จ ก็จะ
ไม่แย่งกันเอาความดีความชอบใส่ตัวว่าฉันเป็นคนทํางานน้ันเอง หรือหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น พนักงาน
ก็จะไม่มีการกล่าวโทษกัน แต่จะช่วยกันแก้ไข พนักงานรู้สึกว่าการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วน
หน่ึงที่ทําให้การทํางานของตนเองและองค์กรดีขึ้น 
 ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนมีสุขภาพที่แข็ง ปราศจากโรคภัย จากการ
บริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี
อภิปรายได้ว่า มีการพัฒนาคนโดยสร้างจิตสํานึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้มีจิตใจที่ดีเป็นการสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระเลอวุฒิ ภูริปญฺโญ (เนตรตะวงศ์ษา) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกและ
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เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลใน
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 5) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  พบว่า โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ใช้หลักพรหมวิหาร 4 เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนมีการ
สนับสนุนโครงการด้านคุณภาพของวัฒนธรรมให้โรงเรียนร่วมกันใช้หลักธรรมเข้ามาขัดเกลาจิตใจของ
นักเรียน นํางบประมาณไปใช้บํารุงวัฒนธรรมของชุมชน ฝึกจัดอบรมเด็กให้เรียนรู้ความสําคัญของการ
เข้าวัดทําบุญมากขึ้นโดยการให้นักเรียนเข้าร่วมวันสําคัญทางศาสนาและเรียนรู้พัฒนาการของชุมชนมาก
ย่ิงขึ้น และเกิดความรักในท้องถิ่นและมีการสืบทอดแนวปฏิบัติสู่ชนรุ่นหลัง หลักพรหมวิหาร 4 มี
แนวทางที่ชัดเจนแค่นํามาปฏิบัติให้มากขึ้นก็ทําให้เกิดผลที่แน่นอน อบต.ได้นําหลักน้ีมาใช้ตลอดเวลาแค่
ภาพที่เห็นไม่ชัดเจนมากขึ้นเท่าน้ันเอง ด้ังน้ันต้องสร้างความชัดเจนให้มากขึ้น สอดคล้องกับ การ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายเรืองศิลป์  คุโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า ที่กล่าว
ว่า ยึดหลักหมู่บ้าน บวร.ในการทํานุบํารุงวัด ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดหมู่บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้
วัด โรงเรียน เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาแต่ละด้าน เช่น การแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมือง การ
หอผ้า การปฏิบัติศาสนกิจต่างๆในทางศาสนา  
 เมื่อพิจารณาการเป็นรายข้อ ของด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามหลักพรหมวิหาร พบว่า 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “มีความต้องการ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษา การกีฬา” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
มาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ให้ความสําคัญกับงานประเพณีที่มีอยู่แล้วและทําให้ดีมากย่ิงขึ้นมีโครงการ
สนับสนุนงานโดยให้งบประมาณลงพ้ืนที่ไปสร้างทําเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีโดยอบต. ส่งเสริมให้มีการ
รักษาศีล 5 และให้โรงเรียนร่วมกันใช้หลักธรรมเข้ามาขัดเกลาจิตใจของนักเรียนสอดคล้องกับ การ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของนางอุไร  เพชราเวช นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา ที่กล่าวว่า 
ได้จัดต้ังกลุ่มเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนมีการสนับสนุนโครงการด้านคุณภาพของวัฒนธรรมเพ่ือให้
ชุมชนเกิดความสามัคคีอันดีงามของชุมชน เช่น การให้ความสําคัญกับวันพระ วันโกน มีการทําบุญ
ประจําปีของตําบล 
 ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ประชาชนได้มีสุขกาย สบายใจที่ได้ร่วมกันรักษา
ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น จากนโยบายของท่าน” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า  
ให้ความสําคัญกับงานประเพณีที่มีอยู่แล้วและทําให้ดีมากย่ิงขึ้นมีโครงการสนับสนุนงานโดยให้
งบประมาณลงพ้ืนที่ไปสร้างทําเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีโดยอบต. ส่งเสริมให้มีการรักษาศีล 5 และให้
โรงเรียนร่วมกันใช้หลักธรรมเข้ามาขัดเกลาจิตใจของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพินิจ
รัตนากร (อนุสรณ์ ฐานทตฺโต)  ได้วิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการเสริมสร้าง
สันติสุขในเขตตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อ
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การนําหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการสร้างสันติสุขในตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์ ต่างกัน ดังนี้  
 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
จังหวัดสกลนคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีอายุ ตําแหน่ง 
และประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสกลนคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05ดังน้ี  
 สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีเพศ
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างความเหมาะสม และนําหลักพรหมวิหารมีประกอบใช้กับ
งานที่ได้รับมอบหมายจนทําให้สําเร็จด้วยดีมี จึงทําให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกคนไม่ว่า
จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเลอวุฒิ ภูริปญฺโญ (เนตรตะวงศ์ษา)  ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัย
พบว่า สมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่มีต่อภาวะผู้นําตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในอําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
. สมมติฐานที่ 2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีอายุ
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม แตกต่างกัน ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการปฏิบัติงานและ
แนวทางประสบการณ์และการศึกษาด้วยอายุงานที่ต่างกันออกไปการทํางานจึงเป็นไปคนละทิศทาง จึง
ทําให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกคนไม่ว่าจะมีอายุมากหรือน้อยมีการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบตํารวจณัฐศักด์ิ แสนสุข 
ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนะของข้าราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต่อ
การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตามหลักฆราวาสธรรม 4” ผลการวิจัยพบว่า ทัศนะของข้าราชการ
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ตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ
ตามหลักฆราวาสธรรม 4 แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับองค์กรในท้องถิ่น สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความ
พร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชน เป็นที่ที่สามารถสร้างงานได้อย่างสบายใจ จึงทําให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ์ ฐานทตฺโต) ได้วิจัยเรื่อง 
“การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขในเขตตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ ส่วนด้านเพศ สถานภาพและรายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานท่ี 4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีตําแหน่งต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีตําแหน่ง
ต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยรวม แตกต่างกัน ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า การทํางานในแต่ละตําแหน่งมาจากความถนัดของแต่ละบุคคล
ในการทํางานจะให้ดีย่ิงขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการใส่ในการทํางานสร้างแรงจูงใจของตัวเองในการทํางาน จึงทําให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ภูทองเงิน ได้วิจัยเรื่อง “การนําหลักธรรม
พรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 4 ด้าน
ด้านอุเบกขา ไม่แตกต่าง ด้านเมตตา ด้านกรุณาด้านมุทิตา แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 5 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสบการณ์ต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยรวม แตกต่างกัน ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล สร้าง
งานคือสร้างคนทํางานสร้างงานมาจากประสบการณ์เป็นสําคัญทฤษฏีสามารถเรียนรู้ได้ในการเรียนการ
ทํางานแต่ประสบการณ์หาไม่ได้จากหนังสือประสบการณ์การทํางานเป็นตัวช้ีชีวิตคุณภาพของคนเรา จึง
ทําให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 
4 ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺฒโน (ปาน
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ประดิษฐ์)  ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงาน แตกต่างกัน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร” มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact 
Findings) ดังต่อไปน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย     
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร มีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก 
ดังน้ัน บุคลากร ควรสร้างความสบายใจให้แก่ชุมชนในการจัดสร้างถนน ไฟฟ้า และน้ําประปา บุคลากรมี
การสร้างถนน ไฟฟ้า และน้ําประปา ให้ดีขึ้นภายในชุมชน 
 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก 
ดังน้ัน ควรจัดให้มีกีฬาในชุมชน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ควรมีนโยบายใน
การจัดสร้างความมั่นคงทางสุขภาพกายเพ่ือความสุขของชีวิต  
 3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีค่าแปล
ผล อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ควรส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์และการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนตําบลรวมถึงนโยบายท่องเที่ยว  
 4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีค่า
แปลผล อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ควรจัดให้ส่งเสริมป้องกันโรคภัยภายในชุมชนมีการจัดดูแลสุขภาพทุก
เดือน มีการสร้างศูนย์สําหรับสุขภาพแก่ผู้สูงวัย  
 5) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีค่า
แปลผล อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ควรให้ความสําคัญกับประเพณีระเบียบแบบแผนของท้องถิ่น มีการสร้าง
สถานที่บํารุงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้  
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “ทางการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือ
การวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี 
 1.  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาโดยเฉพาะในด้านใดด้านหนึ่งของงานในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามหลักพรหมวิหารด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักพรหมวิหาร ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร และด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนตามหลักพรหมวิหาร เพ่ือจักได้ทราบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เฉพาะแก่การคณะสงฆ์ด้าน
น้ัน ๆ 
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พระพุทธศาสนา เรื่อง สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 ไตรลักษณ์ 3 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนด้วยหนังสือการ์ตูนและการสอนปกติ”. วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

รัตติยา  โตศรีพลับ. (2548). “การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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3) ผู้ให้สัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ นายทักษิณ  มายูร. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ 
สัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน 
สัมภาษณ์ นายเรืองศิลป์  คะโยธา. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า  
สัมภาษณ์ นายวิจารณ์  มุทาพร. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก 
สัมภาษณ์ นางอุไร  เพชราเวช. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1. รศ.(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก  
 การศึกษา  Ph.D.(Social science)Banaras Hindu University  
 ตําแหน่งปัจจุบัน  ประธานสาขารัฐศาสตร์การปกครอง  

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
2. ดร. ชวลิต  ไหลรินทร์ 
     การศึกษา  Ph.D. (Social Science)  
 ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
 
3. ดร.สมภพ ระงับทุกข์ 
 การศึกษา LL.B, M.P.A, Ph.D. (Political Science) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตร รัฐศาสตร์การปกครอง  
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
4. รศ.ดร. จํานง คันธิก  
 การศึกษา Ph.D. (Political Science) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตร รัฐศาสตร์การปกครอง 
    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
5. ดร.ปัญญา คล้ายเดช 
 การศึกษา Ph.D. (Political Science)    
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตร รัฐศาสตรก์ารปกครอง 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการ Try Out 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อผู้ให้สมัภาษณ ์
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รายช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์ 
 

1. นายเรืองศิลป์  คุโยธา 
 อายุ 52 ปี  
 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า  
  ที่อยู่เลขที่ 199/337 หมู่ 5 ตําบลบ้านเหล่า อําเภอเจริญศิลป์  
  จังหวัดสกลนคร 47290 

 
2 . นายทักษิณ  มายูร  
 อายุ 46 ปี  
 วุฒิการศึกษา ปวช.  
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า 
  ที่อยู่ เลขที่ 146 หมู่ 9 ตําบลเจริญศิลป์ อําเภอเจริญศิลป์  
  จังหวัดสกลนคร 47290 

 
3. นายประดิษฐ์  ดีกุดเรือ  
 อายุ 47ปี  
 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน 
  ที่อยู่ เลขที่ 154 หมู่ 7 ตําบลหนองแปน อําเภอเจริญศิลป์  
  จังหวัดสกลนคร 47290 

 
4. นายอุไร  เพชราเวช 
 อายุ 62 ปี  
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคดศิลา 
  ที่อยู่  บ้านเลขที่ 139 หมู่ 1 ตําบลท่าไม้ อําเภอเจริญศิลป์  
  จังหวัดสกลนคร 47290 
5. นายวิจารณ์  มุทาพร 
 อายุ 51 ปี  
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก 
  ที่อยู่  บ้านเลขที่ 89 หมู่ 5 ตําบลทุ่งแก อําเภอเจริญศิลป์  
  จังหวัดสกลนคร 47290 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ์
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหนา้ที่ของบุคลากรองค์การบริหารสว่นตําบล 
ในเขตอําเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 

 
คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
        ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขตอําเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ซึ่งข้อคําถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกตามระดับความคิดเห็น จํานวน 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขตอําเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

2. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ เพราะข้อมูลทุกข้อมีความสําคัญในการวิจัยครั้งน้ีเป็นอย่าง
ย่ิง และจะมีผลเฉพาะด้านวิชาการทางบริการเท่าน้ัน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม
แต่อย่างใด 
 
                 
 

          พระมหาวุฒิชัย  วุทฺธิชโย 
       นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

                  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เลขที่แบบสอบถาม.....  

   สําหรบัผู้วิจัย 
1     2     3     

1.  เพศ            
 (    ) ชาย (    ) หญิง                  4 

 
2. อายุ                                         

(   ) ตํ่ากว่า 30 ปี  (   ) 30-50 ปี (   ) 51 ปีขึ้นไป                      5 
 
3. ระดับการศกึษา               
 (   ) ตํ่ากว่าปริญญาตรี  (   ) ปรญิญาตรีหรือสูงกว่า                       6    6 
 
4. ตําแหน่ง            

(    )  บุคลากรฝ่ายบริหาร (    ) บุคลากรฝ่ายข้าราชการประจํา             7   7 
 
5. ประสบการณ์             
 (   )  น้อยกว่า  5  ปี (   )  6-10  ปี                                            8          
 (   ) 11-15  ปี (   )  16 ปีขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขตอําเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ข้อที่ 
 

ข้อความ 
 

ระดับความคดิเห็น สําหรบั
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 5 4 3 2 1  
1) ด้านโครงสร้างพืน้ฐานตามหลักพรหมวหิาร  
1.1 ท่านมีความต้องการให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวัน  เช่น  นํ้า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมท้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง และถนน 

           9  

1.2 ท่านจัดให้มีและบํารุง นํ้าประปา  ไฟฟ้า และ
ถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ซึ่งเกิดจากการใช้สอยของ
ประชาชน 

         10 

1.3 ประชาชนมีความสุขกายสบายใจ จากการจัดให้มี
นํ้าประปา  ไฟฟ้า และถนน 

         11 

1.4 ท่านมีความยุติธรรมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของทุกชุมชนให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

          12
  

2) ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร  
2.1 ท่านมีความต้องการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ให้ได้รับความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพทางสังคมที่เท่าเทียมกัน 

          13
  

2.2 ท่านจัดให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา 
การพักผ่อนหย่อนใจ  และการสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาลท่ี
ทั่วถึง 

          14
  

2.3 ประชาชนได้รับความสุข ความสบาย จากการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ท่านได้จัดให้มี

          15
 

2.4 ท่านมีความยุติธรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุกชุมชนให้มีความเท่าเทียม
กัน 

          16
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ข้อที่ 
 

ข้อความ 
 

ระดับความคดิเห็น สําหรบั
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 5 4 3 2 1  
3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทนุ  พาณิชย์กรรมและการท่องเท่ียวตามหลัก
พรหมวิหาร  

3.1 ท่านมีความต้องการให้ประชาชนมีอุตสาหกรรม
ในครอบครัว มีกลุ่มเกษตรกิจการสหกรณ์ และ
การฝึ กประกอบอา ชีพ  ในการลงทุนใ ห้มี
ประสิทธิภาพ  

          17 

3.2 ท่านจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการ
สหกรณ์ ทั้งบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของราษฎร ให้มีตลาด การท่องเที่ยว การ
พาณิชย์ 

          18

3.3 ประชาชนได้ประสบความสําเร็จจากการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว จาก
นโยบายของท่าน 

          19

3.4 ท่านมีความยุติธรรมในการส่งเสริมการลงทุน พาณิช
กรรมและการท่องเที่ยว ให้กับทุกชุมชนอย่างเสมอ
ภาค 

          20
  

4) ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร  
4.1 ท่านมีความต้องการ คุ้มครอง ดูแล และบํารุง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
มลพิษต่างๆ 

          21  

4.2 ท่านจัดใ ห้มีการ คุ้มครอง  ดูแล  และบํารุ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาความสะอาดของ 
ถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
กําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ 

          22

4.3 ประชาชนมีสุขภาพที่แข็ง ปราศจากโรคภัย จาก
การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          23

 



177 
 

ข้อที่ 
 

ข้อความ 
 

ระดับความคดิเห็น สําหรบั
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 5 4 3 2 1  
4.4 ท่านมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการด้าน

การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ทุกชุมชนมคีวามอุดมสมบูรณ์ ปราศจาก
มลพิษต่างๆ 

           
24  

5) ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินตามหลัก
พรหมวิหาร  

5.1 ท่านมีความต้องการ บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษา การกีฬา

         25  

5.2 ท่านจัดให้มีการ  บํารุ งรั กษาศิลปะ  จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่ น  รวม ท้ัง เส ริมการศึกษา  และ
พัฒนาการกีฬา  

         26 

5.3 ประชาชนได้มีสุขกาย สบายใจที่ได้ร่วมกันรักษา
ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น จากนโยบายของ
ท่าน 

         27 

5.4 ท่านมีความยุติธรรม ในการบํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒน- 
ธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษา การ
กีฬา ให้ทุกชุมชนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 

         28 

 

 
ขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างย่ิงที่ให้ความร่วมมือ 

 
พระมหาวุฒิชัย  วุทฺธิชโย 

พระนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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บบสัมภาษณ์เพื่อการวจิัย 
เรื่อง 

การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล   
ในเขตอําเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 

 
 
คําชี้แจง 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีตามเป็นจริง หรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะปกปิดเป็นความลับ แต่จะนําไปวิเคราะห์ เพ่ือนําผลการวิจัยไปแก้ไขปรับปรุงใน
ส่วนที่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการกรอกข้อความลงในช่องว่าง  

ตามความเป็นจริงเท่าที่สามารถเปิดเผยได้ 
ตอนท่ี 2 การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ตําบล ในเขตอําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 

ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ลําดับที่สัมภาษณ์................... 

ช่ือ.................................................................นามสกุล...........................................อายุ....................ปี
ตําแหน่ง..................................................................................เงินเดือน.......................................บาท
การศึกษา...................................................สาขา.................................................................................. 
ที่อยู่ บ้านเลขที่...........................หมู่ที่........................ถนน.....................................................................
ตําบล...........................................อําเภอ........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทร.................................................มือถือ....................................... 
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ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน 
ตําบล  ในเขตอําเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 
1) ท่านมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร4 ในการปฏิบัติหน้าที่  ด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลัก
พรหมวิหาร  เป็นอย่างไร   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2) ท่านมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลัก
พรหมวิหาร  เป็นอย่างไร  
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3) ท่านมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการวางแผนการสง่เสริมการลงทนุ 
พาณชิย์กรรมการท่องเที่ยวตามหลักพรหมวิหาร   เป็นอย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4) ท่านมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร  เป็นอย่างไร   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
5) ท่านมีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารในการปฏิบัติหน้าที่  ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินตามหลักพรหมวิหาร  เป็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 
ขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างย่ิงที่ให้ความร่วมมือ 

พระมหาวุฒิชัย  วุทฺธิชโย (พรมวัง)  
ผู้วิจัย 

คณะสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรรฐัศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง  

การประยุกตใ์ช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏบิัติหน้าท่ีของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจริญศิลป ์จงัหวัดสกลนคร 

 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
(R ) 

N

R
IOC 

 
หมายเหตุ คนที่  

1 
คนที่  

2 
 คนที ่ 

3 
คนที ่
4 

คนที่
5 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักพรหมวิหาร   

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักพรหมวิหาร   

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

3. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนตามหลักพรหมวิหาร   

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
(R ) 

N

R
IOC 

 
หมายเหตุ คนที่  

1 
คนที่  

2 
 คนที ่ 

3 
คนที ่
4 

คนที่
5 

4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร   

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

5) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีตามหลักพรหมวิหาร   

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฌ 
ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใชส้ตูรสัมประสทิธ์ิอัลฟาของครอนบาค 

(Cronbaach) 
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ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใชส้ตูรสัมประสทิธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
 
Item-total Statistics 
 

 Scale 
Mean    
if Item   
Deleted          

Scale 
Variance  
if Item   
Deleted          

Corrected 
Item- 
Total      
Correlation        

Alpha 
if Item 
Deleted 
 

A1 78.1667 80.2816 .2623 .9406 
A2 78.8333 76.9713 .4238 .9394 
A3 78.7667 73.2195 .6789 .9350 
A4 78.7667 74.1161 .5623 .9375 
B1 78.6000 77.4897 .4437 .9388 
B2 79.2000 73.2690 .6891 .9348 
B3 79.1333 70.6713 .7887 .9328 
B4 78.8000 76.6483 .4854 .9383 
C1 78.9667 74.6540 .5668 .9372 
C2 79.1333 74.0506 .6559 .9355 
C3 79.2000 73.6138 .6136 .9364 
C4 78.9333 71.7195 .7934 .9328 
D1 78.6667 77.0575 .5054 .9379 
D2 78.9000 72.9897 .6664 .9353 
D3 78.8667 73.5678 .7642 .9337 
D4 78.8333 73.4540 .8279 .9328 
E1 78.7667 74.6678 .6606 .9354 
E2 78.8333 73.1782 .7769 .9334 
E3 78.8667 74.1195 .7104 .9346 
E4 78.7667 72.8747 .8364 .9325 

 
Reliability Coefficients 
N of Cases  =     30.0                    N of Items = 20 
Alpha   =    .9388 
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ภาคผนวก ญ 
ภาพถ่ายประกอบการสมัภาษณ ์
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ภาพถ่ายประกอบการสัมภาษณ ์
การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหนา้ที่ของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเจรญิศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพท่ี 1 นายวิจารณ์  มุทาพร 
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
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รูปภาพท่ี 2 นางอุไร  เพชราเวช 
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกศิลา อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 3 นายทักษิณ  มายูร 
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
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 รูปภาพท่ี 4 นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ 

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแปน อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพท่ี 5. เรืองศลิป์  คุโยธา 
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
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ประวตัิผู้วิจยั 
 

ชื่อ สกุล ฉายา : พระมหาวุฒิชัย  วุทฺธิชโย  (พรมวัง) 
วัน เดือน ปี เกิด : วันอาทิตย์  ที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๓๒ 
ภูมิลําเนา :  บ้านคําบอน  ตําบลโคกศิลา  อําเภอเจริญศิลป์   
    จังหวัดสกลนคร  47290 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดอาวุธวิกสิตาราม  บางพลัด  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๗๐๐ 
 
การศึกษาทางธรรม 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ : สอบได้นักธรรมช้ันเอก 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ : สอบได้เปรียญธรรม  ๗  ประโยค 
 
การศึกษาทางโลก   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ :  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

   คณะนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประสบการณก์ารทํางาน 
 พ.ศ.  ๒๕๕๐-ปัจจุบัน : เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี   
   สํานักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด  กทม. 
 พ.ศ.  ๒๕๕๓-ปัจจุบัน : เป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวง 

พ.ศ.  ๒๕๕๘-ปัจจุบัน : เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี   
   โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม   
   แผนกสามญัศกึษา  สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 พ.ศ.  ๒๕๕๙ : เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน   
   สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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