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บทคัดยอ (Abstract)
บทความวิจ ัยนี้มีวัต ถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิด เห็นของประชาชนที่มีตอการ
ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติตามหลักพรหม
วิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประชาชนที่อยูอาศัยใน เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จัง หวัด
นครปฐม จำนวน 394 คน สถิต ิที่ใ ชวิเคราะหขอมูลไดแก จำนวนรอยละ คา เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวน โดยกำหนดคานัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการศึกษาวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิ บัติต ามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ดานมุฑิตา (ความยินดีเมื่อผูอื่น ไดดี)
อยูใ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดา นเมตตา (ความรัก และความหวังดี) อยูใ นระดับมากที่สุด
ดานอุเบกขา (ความวางเฉยมีใจเปนกลาง) อยูในระดับมากที่สุด และ ดานกรุณา (ความชวยเหลือ)
อยูใ นระดับมากที่สุด ตามลำดับ และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต อการปฏิบัต ิตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ที่มีปจ จัยสวนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ
แตกตา งกัน ระดับความคิด เห็น ของประชาชนที่มีต อ การปฏิบ ัต ิต ามหลั กพรหมวิหาร 4 ของ
นักการเมืองทองถิ่น แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract

The purpose of this research was to study the level of people's opinion
towards the implementation of the Brahma Vihara 4 principles of local politicians.
Om Yai Subdistrict Municipality, Sampran District, Nakhon Pathom Province Compare
the level of public opinion towards the practice of Brahma Viharn 4 by local
politicians. Om Yai Subdistrict Municipality, Sampran District, Nakhon Pathom
Province and to study the recommendations on the level of public opinion towards
the implementation of the Brahma Vihar 4 principles of local politicians. Om Yai
Subdistrict Municipality, Sampran District, Nakhon Pathom Province the samples used
in the research people living in Om Yai Subdistrict Municipality, Sampran District,
Nakhon Pathom Province consisted of 394 people. The statistics used for data
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.
The statistical significance was determined at the 0.05 level. The results of the study
revealed that the level of people's opinion towards the practice of the Brahma Vihar
4 principles of local politicians. Om Yai Subdistrict Municipality, Sampran District,
Nakhon Pathom Province, overall, was at the highest level. When considering each
item, it was found that Mudita (Joy when others did well) was at the highest level,
followed by Mercy (Love and Goodwill) at the highest level. Neutrality) was at the
highest level, and kindness (assistance) was at the highest, respectively, and the level
of people's opinion towards the implementation of the Brahma Vihar 4 principles of
local politicians. Om Yai Subdistrict Municipality, Sampran District, Nakhon Pathom
Province the personal factors were sex, age, educational level, status, average
monthly income and occupation were different. The level of people's opinion
towards the adherence to the Brahma Vihara 4 by local politicians was significantly
different at the level. .05
Keywords: Opinions; Brahma Viharn 4; Local Politicians
บทนำ (Introduction)
“หลักธรรม” ทางพระพุทธศาสนานั้น คือ หลักธรรมะที่พระพุทธเจาไดทรงตรัสเอาไว
ใหกับพุทธบริษัทไดประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับตนเองและผู อื่ น หรือจะ
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กลาวไดวาหลักธรรมะที่พระพุทธองคไดทรงบัญญัติไ วนั้น เริ่มตนตั้งแต หลักธรรมที่ทำให การครอง
เรือนคือการใชชีวิตประจำวันนั้น ถูกตอง ไปจนถึงการนำหลักธรรมมาใชใ นการปกครองบานเมือง
และสูงสุดคือใชหลักธรรมในการปฏิบัติใหตนเองพนจากทุกขไดใ นที่สุด หรือที่มีคำยอวา ครองตน
ครองคน และครองงาน โดยหลักธรรมที่พระพุทธเจาไดตรัสไวนั้น มีหลากหลาย มีการแยกไวเปน
หมวดหมูอยา งชัด เจน ทั้ง วิธีการและประโยชนเมื่อนำหลักธรรมนั้นมาใช เชน ธรรมเปนเครื่อง
คุมครองโลก ไดแก สติ สัมปชัญ ญะ เปน ตน หลักธรรมเหลานี้เมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติตามยอม
กอใหเกิด ประโยชนแ กผ ูน ั้น ตามกำลัง ของตนทั้ง สิ้น และการบริหารบา นเมืองหรือประเทศก็
เชน เดียวกัน พระพุทธเจา มิไดทรงเขา มายุง เกี่ยวกับการเมืองแตอยา งใดแตทานไดทรงแสดงถึง
หลักธรรมในการใชปกครองคนก็ด ี บริหารบานเมืองก็ดี ไวใ นหลายครั้ง ณ ที่นี้ ผูวิจ ัยนำเอาหลัก
พรหมวิหาร 4 ที่เปนหลักธรรมอันพระพุทธองคไดทรงตรัสไวประกอบดวย เมตตา 1 กรุณา 1 มุทิตา
1 อุเบกขา 1 นั้น เปนธรรมะสำคัญที่ทรงตรัสใหแกพุทธบริษัทไดประพฤติปฏิบัติตาม “พรหมวิหาร”
นั้น มีความหมายวา คุณ ธรรมสำหรับเปนที่อยูของจิตใจแหงพรหม คือผูใหญหรือผูประเสริฐ เปน
ธรรม เปนที่อยูซึ่งมีทั้งความดีและความสุข โดยใหผูปฏิบัตินำไปใชดังนี้ ขั้นแรกใหปฏิบัติดวยจิต คิด
เกื้อกูล แผออกไปในสัตวบุคคลทั้งหลาย คือ เมตตาซึ่งมีอาการเปนความคิดเกื้อกุล ตอจากนั้นเมื่อได
เห็น หรือไดยิน หรือไดคิด วาเขามีค วามทุกขเดือดรอนก็ปฏิบัติชวย บำบัด ทุกขให คือ กรุณ า ซึ่งมี
อาการชวยบำบัดทุกข จากนั้นครั้นไดเห็นเขามีสุขไมทุกข ก็พลอยยินดีบันเทิง ใจ คือ มุทิต า ซึ่งมี
อาการพลอยยินดีและเมื่อไมมีกิจที่ค วรจะทำตอไปก็อุเบกขา คือดูอยูเฉย ๆ (สมเด็จพระญาณสัง วร,
2543) สำหรับประเด็นใชกับใครบาง แบงเปน 2 แนวคิดเชนกัน คือ ใชกับ ”ผูนอยกวา เชน (ปญญา
นันทภิกขุ (ปน ปฺญานนฺโท) 2541) กลาวถึง พรหมวิหารวาเปนหลักใจ ไดแก ผูใหญที่ดียอมดำรง
ตน มั่นคงอยูในพรหมวิหาร 4 ประการ เปนประจำในผูนอยเปนนิจ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) (2539) ไดกลาวถึงพรหมวิหาร 4 ซึ่งสามารถสรุปความไดวา นักการเมืองตองมีพรหมวิ หาร
ธรรม คือ ธรรมสำหรับผูใหญ 4 ประการ เพราะเมตตาจักทำใหนักการเมืองรูจักมองแงดี ของเพื่ อน
รวมงาน และจดจำไวเพื่อจะไดใชคนใหเหมาะสมกับลักษณะที่ดีของเขา กรุณาจะทำใหนักการเมือง
เปด ใจกวางรับฟงปญ หาของคนอื่น มุทิต าทำใหนักการเมืองสง เสริมใหคนทำงานมีโอกาสพัฒนา
ความรูความสามารถจนไดเลื่อนตำแหนงสูงขึ้น และ อุเบกขาจะทำใหนักการเมืองมีความยุติธรรมใน
การใหรางวัลและโทษ โดยรูเทาทันคนรวมงานทุกคน ดังนั้นจะเห็นไดวา นักการเมืองไมวาจะเปน ใน
ระดับประเทศหรือระดับทองถิ่น ยอมตองมีหลักธรรมประจำใจของตน เพื่อที่การทำหนาที่ของ
นักการเมืองจะเปนไปตามจุดประสงคอันสูงสุดของประชาชน และเพื่อเกิดประโยชนประโยชนสูง สุด
แกสวนรวม หากนักการเมืองไมมีหลักธรรมแล วไซร ยอมนำไปสูการทุจ ริต คอรัปชั่น เห็นแก
ผลประโยชนตนเองและพวกพองมากกวาสวนรวม และอาจจะนำไปสูการใชอำนาจไปในทางที่ไม
ถูกตอง ทำใหสงผลเสียตอชาติบานเมืองได
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บุคคลที่ดำรงตำแหนงทางการเมือง ไมวาจะเปนระดับชาติหรือระดับทองถิ่น ตา งก็ อยูใ น
ฐานะเปน ผูน ำหรือผูบริหารประเทศสามารถนำประโยชนสุขมาสูประชาชนและสัง คมไทย แตใน
ขณะเดียวกันก็สามารถนำความเสื่อมและความทุกขมาสูประชาชนและสังคมไทยไดเชน กัน แมวาจะ
มีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช) ก็ตามแตก็เปนเพียงหนวยงานที่
ทำหนาที่แกปญหาการทุจริตคอรัปชั่น ฉอราษรบังหลวงของนักการเมืองที่ปลายเหตุ เพราะตนเหตุที่
สำคัญจริง ๆ คือ ความเปนผูนำที่มีคุณธรรมหรือหลักจริยธรรมของนักการเมืองนั่นเอง ถึงอยา งไรก็
ตามนักการเมืองของไทยไมวา ระดับชาติหรือระดับทองถิ่นในความคิด เห็นของประชาชนทั่ ว ไปจะ
เปนคนร่ำรวยมีทรัพยสินเงินทองมีอิทธิพลมีกิจการหรือธุรกิจขนาดใหญเปนของตนเอง ชอบแสวงหา
ผลประโยชนจากตำแหนงหนาที่ดวยการใชอิทธิพลในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้เมื่อไดรับเลือกตั้ง ให
ดำรงตำแหนง ทางการเมืองแลวไดใ หความสนใจเพียงการรักษาตำแหนงหรืออำนาจเอาไวใหนาน
ที่สุด โดยมองขา มความสำคัญ ของการบริหารประเทศหรือทองถิ่น ของตนเองเปนหลั ก ดัง ผล
การศึกษาของ อมร รักษาสัตย ซึ่งพบวาพฤติกรรมหรือจริยธรรมของนักการเมืองที่เปน สาเหตุข อง
ความเสื่อมโทรมในบานเมืองนั้นมี 4 ประการ คือ (อมร รักษาสัตย, 2543) 1) ขณะยังไมมีอำนาจก็
พยายามแสวงหาอำนาจ 2) เมื่อไดอำนาจก็พยายามแสวงหาผลประโยชนและรักษาอำนาจไวใหนาน
ที่สุด 3) ทำใหไมมีเวลา กำลัง และความคิดมาแกไขปญหาของชาติหรือของทองถิ่นอยางเต็มที่ และ
4) ไมมีอุดมคติ อุดมการณและหลักจริยธรรมของนักการเมืองที่แทจริง
จากพฤติกรรมขางตนนั้นเองจึงทำใหเกิดปญหาความไมสุจริต ไมมีความยุติธรรมและไมมี
หลักจริยธรรมของนักการเมือง ซึ่งสงผลกระทบตอความชอบธรรมและกฎเกณฑการปฏิ บัติต นของ
นักการเมือง ซึ่งสงผลกระทบตอความชอบธรรมและกฎเกณฑการปฏิบัติตนของนักการเมือง อยางไร
ก็ตาม แมวานักการเมืองบางคนจะไดรับเลือกตั้งเขามาดำรงตำแหนงอยางถูกตองตามกฎหมายหรื อ
กฎหมู แตถา บริหารไมดีไมมีคุณภาพหรือไมมีหลักจริยธรรมก็อาจกลายเปนผูที่ไมชอบธรรมของ
ประชาชนก็ไ ด ซึ่ง อาจจะสง ผลกระทบต อ ทั ศ นะคติ ข องประชาชนที่ มีต  อหลั กจริ ยธรรมของ
นักการเมืองทองถิ่นหรือ สถาบันทางการเมืองระดับทองถิ่นดวย ดังนั้น การจะเปนผูนำของทองถิ่น ที่
ดีหรือเปนนักการเมืองของทองถิ่นที่ดีและไดรับการยอมรับจากประชาชนนั้นจะตองเปนผูมีคุณ ธรรม
หรือหลักจริยธรรมที่ด ี ดัง เชน หลักพรหมวิหาร 4 ที่ผูวิจ ัยไดนำมาเปนตัวอยา งในการศึก ษา
เนื่องจากมีความสัมพันธตามหลักศาสนาพุทธ ที่จะนำไปสูการประพฤติปฏิบัติที่ ดีข องผูน ำทอ งถิ่น
และจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอนักการเมืองทองถิ่น
จากเหตุการณดังกลาวขางตน ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ระดับความคิด เห็น ของ
ประชาชนที่มีตอการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมุงศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในพื้น ที่
เทศบาลตำบลออมใหญ ที่มีตอหลักหลักพรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่นเพื่อนำขอมู ลที่ไ ดไ ป
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เปน แนวทางในการกำหนดนโยบายและวางแผนการปรับปรุง และแกไ ขตามหลักจริยธรรมของ
นักการเมืองทองถิ่นตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย (Purpose or Objective)
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติตามหลักพรหมวิ หาร 4
ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4
ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามปจจัย
สวนบุคคล
วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ วิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ ผูวิจัยใชประชาชนที่อาศัย อยูใ นเทศบาลตำบล
ออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 24,244 คน
2. กลุมเปาหมาย
ประชาชนที่อยูอาศัยในเทศบาลตำบลอ อมใหญ อำเภอสามพราน จัง หวัด นครปฐม
จำนวน 394 คน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
3.1.1 ปจ จัยสวนบุค คล เปน ขอคำถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลั กษณะส วนบุค คลของ
ประชาชนที่อยูอาศัยในเทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
3.1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น ของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติต ามหลั ก
พรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่นเขตเทศบาลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย
จำแนกออกเปน 5 ดาน 1) ดานเมตตา 2) ดานกรุณา 3) ดานมุทิตา 4) ดานอุเบกขา
3.1.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิด เห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติตามหลัก พรหม
วิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
3.2 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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3.2.1 ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ บทความ และเอกสารอื่น ๆ ที่ปรากฏอยูตามหองสมุดตาม
สถาบันการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยตาง ๆ หองสมุดของสวนราชการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2.2 ศึ ก ษาวิ จ ั ย นำผลจากการศึ ก ษาข อ ที่ 1 มาสร า งแบบสอบถามแล ว นำไปให
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจดูความถูกตองเรียบรอย กอนนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูลของประชาชนที่ มีตอ
การปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เขตเทศบาลออมใหญ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
3.2.3 ดำเนิน การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามที่สรา งขึ้นไป
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาคนควา อิสระ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิง เนื้ อหา
(Content Validity) ของคำถามในแตละขอวาตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้หรือไม โดย
นำมาแกไขปรับปรุงเพื่อดำเนินการขั้นตอไป
3.3.4 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยนำ
แบบสอบถามไปทดสอบกับประชาชนใน เขตเทศบาลออมนอย ซึ่งมีประชากรในกลุ มที่ มีลั กษณะ
ใกลเคียงกับกลุมที่ทำการศึกษาจำนวน 30 ราย โดยวิเคราะหหาความเชื่อมั่นเปนรายขอ (Item
Analysis) และหาคา ความเชื ่อ มั ่น รวมทั้ง ฉบับ โดยใช ว ิธี การของ Cronbach โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร สำหรับหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นจากผลการวิเคราะห
พบวาแบบสอบถามทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นเทากับ.92
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ข อ มู ล ปฐมภู ม ิ (primary data) ผู  ว ิ จ ั ย ได ท ำการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อยูอาศัยในเทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยไดทำการแจกแบบสอบถามเรื่อง ระดับความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต อหลักพรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตำบลออมใหญ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 394 คน และไดดำเนินการเก็บแบบสอบถามโดยวิ ธีการ
สุมแบบบังเอิญ โดยมีการกำหนดคุณ สมบัติไ วลวงหนา คือ ประชาชนที่อยูอาศัย ในเทศบาลตำบล
ออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
4.2 ขอมูลทุต ิยภูมิ (secondary data) ผูวิจ ัย ไดทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากตำรา
เอกสาร และคนควาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาใชเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
5.1 สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก
5.1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
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5.1.1.1 เพื่อบรรยายขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได ต  อ เดื อ น โดยใช ก ารแจกแจงความถี ่ (Frequency
Distribution) และคารอยละ (Percentages)
5.1.1.2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4
ของนักการเมืองทองถิ่นเขตเทศบาลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยจำแนกออกเปน
5 ดาน 1) ดานเมตตา 2) ดานกรุณา 3) ดานมุทิตา 4) ดานอุเบกขา วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชคูกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายขอมูล
5.2 สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics)
5.2.1 T-test ใชสำหรับทดสอบความแตกตา งดา นปจ จัยสวนบุค คลที่มีต ัวแปร
แบงเปน 2 กลุม ไดแก เพศ
5.2.2 F-test ใช ส ำหรั บ การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (one-way
ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป เชน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ตอเดือน เมื่อพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยทำการตรวจสอบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีการ (Least Significant Different: LSD)
ผลการวิจัย (Research Results)
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิด เห็น ของประชาชนที่มีตอ
การปฏิบัต ิตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม มีดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติต าม
หลักพรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จัง หวัด
นครปฐม โดยภาพรวม
หลักพรหมวิหาร 4
S.D.
แปลผล
𝑥𝑥̅
ดานเมตตา (ความรักและความหวังดี)
4.99 0.050 มากที่สุด
ดานกรุณา (ความชวยเหลือ)
4.99 0.042 มากที่สุด
ดานมุฑิตา (ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี)
4.99 0.051 มากที่สุด
ดานอุเบกขา (ความวางเฉยมีใจเปนกลาง)
4.99 0.049 มากที่สุด
รวม
4.99 0.046 มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบวา พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติต ามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥= 4.99) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ดานมุฑิตา (ความยิน ดี
เมื่อผูอื่นไดดี) อยูในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥= 4.99) รองลงมา คือ ดานเมตตา (ความรัก และความหวังดี)
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อยูในระดับ มากที่สุด (𝑥𝑥𝑥= 4.99) ดานอุเบกขา (ความวางเฉยมีใจเปน กลาง) อยูในระดับมากที่ สุด
(𝑥𝑥𝑥= 4.99) และ ดานกรุณา (ความชวยเหลือ) อยูในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥= 4.99) ตามลำดับ

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่
มีตอการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4
ของนักการเมืองทองถิ่น ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
ระดั บ ความคิด เห็ น ของประชาชนที ่ม ี ต  อ การปฏิ บั ต ิ ต ามหลั ก พรหมวิ ห าร 4 ของ
นักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน มีประเด็นที่นาสนใจที่นำมาอภิปราย
ผล ดังนี้ ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนักการเมือง
ทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน โดยภาพรวม ทุกดา นอยูใ นระดับมากที่สุด
เนื่องจาก ทุกดานสงผลตอระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4
ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน เพราะการที่นักการเมืองมีห ลัก
พรหมวิหาร 4การน้ำใจ คอยชวยเหลิอประชาชน มีการดูแลประชาชน รับฟงปญหาของประชาชน ก็
ชวยใหรักและเอ็นดู สนับสนุนการทำดีของนักการเมือง ชื่นชมคุณงานความดีของนักการเมือง ทำให
การอยูรวมกันของคนในชุมชน เกิดความสงบสุข เปนผูที่มีแตคนนับถือ
สอดคลองกับงานวิจ ัยของ พระอธิการวระพันธ กลฺยาณธมฺโม (สุริเตอร) (2553) ได
ทำการศึกษาเรื่อง “ความคิด เห็น ของประชาชนที่มีต อการประยุกตใ ชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานขององคการบริหารงานสวนตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ” พบวา ความ
คิดแห็นของประชาชนทีมีตอการประยุกตใ ชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารขององคการริ หารส วน
ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห จัง หวัด ศรีสะเกษ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อนูในระดับมาก 4 ดาน เรียงลับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานหลักการมีสวนรวม
ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส และดานหลักความคุมคา สวนที่เหลือ 2 ดาน คือ
ดานหลักคุณธรรม และดานหลักนิติธรรม อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิด เห็น
ของประชาชนที่มีตอการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคการบริหารงานสวน
ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห จัง หวัด ศรีสะเกษ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ตางกัน พบวา ประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอการประยุกตใ ชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคการบริหารงานสวนตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห จังหวัดศรีสะ
เกษ โดยรวมไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารงานขององคการบริหารงานสวนตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ
โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขอเสนอแนะเกี่ยวกั บการบริห ารงาน
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ขององคการบริหารสวนตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ ลำดับตามความถี่สูง ไปหาต่ำ
สามอั น ดั บ แรกคื อ พนั ก งานองค ก ารบริ ห ารสว นตำบลมี ก ารใช ท รั พ ยากรอยา งประหยัด มี
ประสิทธิภาพและใหเกิดประโยชนสูงสุด การจัดทำงบประมาณควรกอใหเกิดประโยชนและคุมคา กับ
การลงทุน และควรใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล
และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทสันต ไรวิบูลย,กตัญู แกวหานาม,ประสิทธิ์ คชโคตร
(2557) ไดทำการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ” การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับความคิด เห็น ของประชาชนต อ การดำเนินงานตามหลั ก ธรรมาภิบาลของเทศบาล
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น ของประชาชนตอการดำเนิน งานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ และเปรียบเทียบความ
คิด เห็น ของประชาชนที่มีเพศ อายุอาชีพ และ ระดับการศึกษาที่ตา งกันและศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน ตอการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลสง
เปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้ง นี้ไดแก ประชาชนในเขต
เทศบาล จัง หวัด กาฬสิน ธุ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุอาชีพ และ
ระดับการศึกษาที่ต า งกัน และศึกษาความคิด เห็น เกี่ยวกับความคิด เห็นของประชาชน ตอการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัด
กาฬสิน ธุจ าก 16 หมูบา น รวมจำนวน 381 คน เครื่องมือที่ใ ชใ นการศึกษา คือ เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสิน ธุ เ ปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 32 ขอที่มีความเชื่อมั่น
เทากับ .83 และแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะของประชาชนเปนคำถามแบบปลายเปด สถิติ
วิเคราะหขอมูล โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย ความถี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐาน โดย
ใช t - test (Independent-Samples t - test) และ F-test (One - way ANOVA) ผลการวิ จั ย
พบวา 1. ระดับความคิดเห็น ของประชาชนตอการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตำบลสงเปลือย จัง หวัดกาฬสินธุ โดยรวมพบวา อยูใ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดา นพบวา อยูใ นระดับมาก 1 ดา น คือ ดา นหลักนิต ิธรรม และอยูใ นระดับปานกลาง 5 ดา น
เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ดา นหลักคุณธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดา นหลักความ
รับผิด ชอบ ดา นหลักความคุมคา และดา นที่มีค า เฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดา นหลักความโปรง ใส 2.
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบล
สงเปลือย จังหวัดกาฬสินธุ คือ การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลสงเปลื อย
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ตามความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมและรายดานพบวา ประชาชน
ที่มีเพศ อายุ อาชีพ และระดับ การศึกษาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตำบลสงเปลือย ไม แตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความคิดเห็นของประชาชน
ตอการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ
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ตามความคิดเห็น ของประชาชน คือการปฏิบัต ิหนาที่ของผูบริหารควรดำเนินการใหเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย พนักงานเทศบาลประพฤติตัวอยูใ นระเบียบวินัย เทศบาลควรมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารและควรเปด โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาทอ งถิ่น
แกเทศบาล มีความกระตือรือรนในการแกไ ขปญหาของทองถิ่น และพนักงานเทศบาลใชทรัพยากร
อยางประหยัด 4. ความคิดเห็นของประชาชนในการนำไปใชเห็นควรใหมีการศึกษาเปรียบเทียบการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเชิงคุณภาพระหวางองคกรปกครอง ทองถิ่นที่อยูในพื้น ที่ใ กล เคียง
กัน เพื่อใหแตละองคกรไดตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล
ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรมีการปรับการบริการตอประชาชนดวยความถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมมาก
ที่สุด เพื่อความสงบสุขของประชาชน
1.2 ควรมีการจัด อบรมนักการเมืองเรื่องพรหมวิหาร 4 ใหมากขึ้น เพื่อใหชวยเหลือให
ประชาชนพนทุกขทั้งทางกายและใจ
1.3 พัฒนางานดานอื่นๆ ที่สามารถใชฐานขอมูลรวมกันได ใหมีความสะดวกรวดเร็วและ
ตรงตอความตองการของประชาชน
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิง พุทธกับความคิด เห็น ของประชาชนที่มีต อ การ
ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน
2.2 ควรศึกษาปจ จัยที่สงผลตอความคิด เห็นของประชาชนที่มีต อการปฏิบัต ิตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของนักการเมืองทองถิ่น เทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน
2.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก พรหมวิ ห าร 4 ของนั ก การเมื อ งท อ งถิ ่ น เทศบาลตำบลอ อ มใหญ
อำเภอสามพราน
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