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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒) เพือ่ เปรียบเทียบ
การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำแนกตามเพศ และต�ำแหน่ง ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการ
ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ บุคลากรด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำนวน ๑๘๖ คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้ t-test และ F-test
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ผลการวิจัยพบว่า
๑. การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านเมตตา ด้านมุทิตา
ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา ตามล�ำดับ
๒. บุคลากรด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหม
วิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรด�ำเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล
ด้านกรุณา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนด้านกรุณา ด้านมุทิตา ด้านอุเบกขา
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และบุคลากรด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทีม่ ตี ำ� แหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
๓. ข้อเสนอแนะของครูผดู้ แู ลเด็กทีม่ ตี อ่ การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ คือการบริหารที่จะ
ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานมีก�ำลังใจในการท�ำงานและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ควรยกย่องผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดีหรือมีการให้ค�ำแนะน�ำพร้อมด้วยให้ก�ำลังใจเมื่อผู้ปฏิบัติงานท�ำงานผิดพลาดเพื่อให้
งานนั้นๆ ด�ำเนินแล้วเสร็จได้อย่างลุล่วง ควรมีการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรหรือจัดให้มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมศักยภาพต่อผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งควรส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นระหว่างบุคลากรด�ำเนินงานศูนย์ดว้ ยกัน นอกจากนีค้ วรมีการแจ้งการประเมินการปฏิบตั ิ
งานด้วยความชัดเจนและโปร่งใสตามความเป็นจริง
ค�ำส�ำคัญ: หลักพรหมวิหาร ๔

Abstract
The objectives of this thematic paper were: 1) to study the application of
Brahmavihara for the personnel administration, 2) to compare the application of
Brahmavihara for the personnel administration according to variables as sex and position
and 3) to study suggestions on the application of Brahmavihara for the personnel
administration under the Local Administrative Organization (LAO) at Yang Talat District,
Kalasin. 186 samples are personnel who have worked for Child Development Centers
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under the LAO at Yang Talat District, Kalasin. The statistics as administered to analyze
the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.
The findings of this research were found as follows:
1. The application of Brahmavihara principle for the personnel administration
under the LAO at Yang Talat District, Kalasin was at the high level in the overall picture.
When analyzing individual aspects, all aspects were at the high level that could be
arranged in descending order of means as follows: Loving-kindness, Sympathetic joy,
Equanimity, and Compassion respectively.
2. Overall, the application of Brahmavihara principle for the personnel administration according to variable as sex was not found the statistically significant differences.
When analyzing individual aspects, sex and the application of Brahmavihara principle for
the personnel administration were found the statistically significant differences at ๐.๐๕
levels in terms of Compassion, but not finding any significant in rest three aspects. Also,
overall and partially positions of personal and the application of Brahmavihara principle
for the personnel administration were not found any statistically significant differences.
3. Suggestions on the application of Brahmavihara principle for the personnel administration under the Local Administrative Organization at Yang Talat District, Kalasin were as
follows: the administration should support the job motivation by admiring a person who
has a good practice as well as a person who had ever worked a mistake for the purpose
of supporting them to run a mission of the organization successfully. There should have
a training course for the personal or support them to have a trip study for the purpose
of developing and enhancing the potentiality. There should support the personnel to
share their ideas concerning the center development. And lastly, there should clearly
notify the job performance evaluation based on transparency and truth.
Keyword: The Four Principles of Brahamvihara
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๑. บทน�ำ

พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่ น พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๒ ได้ ก� ำ หนดให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่ในการ
จัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามความ
พร้อมและความต้องการของท้องถิ่นซึ่งพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติพทุ ธศักราช ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก�ำหนด
รูปแบบของการจัดการศึกษาไว้ ๓ รูปแบบคือการ
จัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถ
จั ด การศึ ก ษาให้ กั บ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ ทุ ก
รูปแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยัง
ไม่มสี ถานศึกษาซึง่ ตามบทบัญญัตใิ นมาตรา ๓๒ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ซึ่งมีอายุ ๓-๕ ปี ตามบทบัญญัติในมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติก�ำหนดหน้าที่ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องกระท�ำ๑
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงาน
หนึ่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก ตาม

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วย
แผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ โดยมีการ
ก� ำ หนดมาตรฐานการด� ำ เนิ น งานในปั จ จุ บั น ให้
สอดคล้องกับนวัตกรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยแบ่งเป็นมาตรฐาน ๖ ด้าน คือ
๑) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
๒) ด้านบุคลากร ๓) ด้านอาคารสถานทีส่ งิ่ แวดล้อม
และความปลอดภัย ๔) ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลั ก สู ต ร ๕) ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ ๖) ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย๒
การด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัว่
ประเทศในช่วง ๕ ปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕)
มาตรฐานบุคลากรมีปญั หาทีต่ อ้ งแก้ไข อาทิ พฤติกรรม
ทีพ่ งึ่ ประสงค์ ความรูต้ รงสายงาน ตลอดถึงประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน และพฤติกรรมภายในองค์กร เป็นต้น๓
ไม่เพียงเท่านี้ ตามรายงานการด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กอ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุป์ ี ๒๕๕๖
ระบุวา่ พบว่า ทีข่ าดความเอือ้ เฟือ้ ต่อกัน เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างบุคลากรปฏิบตั งิ าน การสร้างความ
สัมพันธ์ภายในองค์กร ขาดการสร้างความสัมพันธ์
กับเด็กและผูป้ กครอง จึงท�ำให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานลดลง ซึ่งถือว่าเป็น
ปัญหาอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ

กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๔๕), หน้า ๕.
๒
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สามัคคีในองค์กร การสร้างความสุขภายในองค์กร
และ ผลของการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่หน่วยงานตั้งไว้๔
ดังนั้นหากมีการน�ำหลักพรหมวิหาร ๔
มาใช้ในการบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึง่ เป็นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่มีไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวของหมู่มนุษย์ในสังคมให้เกิดความสงบสุข
จะสามารถสร้างความสามัคคีและอ�ำนวยประโยชน์
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ในปัจจุบันและอนาคต
ต่อไป
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
การน�ำหลักพรหมวิหาร ๔ มาใช้ในการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โดยผู้วิจัยมีความมุ่งหวังใน
การน�ำผลการวิจัย ข้อสรุป ข้อเสนอแนะต่างๆ
ทีเ่ ป็นองค์ความรูจ้ ากการศึกษาในครัง้ นี้ น�ำไปเสนอ
ต่อหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคส่วนต่างๆ ทีม่ สี ว่ น
เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและ
ประกอบการพิจารณาวางแผนในการบริหารงาน
บุคคลพร้อมด้วยบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร ๔
ในการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ� ำ เภอยางตลาด
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จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักพรหม
วิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำแนกตามเพศ และต�ำแหน่ง
๓. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการใช้หลัก
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
บุคลากรด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี/นายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ๑๗ คน ปลัดเทศบาล/
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล ๑๗ คน หัวหน้า
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ๖๘ คน ครูผดู้ แู ลเด็ก ๒๕๘ คน
รวมทั้งหมดจ�ำนวน ๓๖๐ คน๕ ได้กลุ่มตัวอย่าง
โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตาราง Krejcie
& Morgan๖ จ�ำนวน ๑๘๖ คน
๒. เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan) จากประชากรทัง้ หมดจ�ำนวน
๓๖๐ คน ซึ่งได้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน ๑๘๖ คน
จากนัน้ ใช้วธิ เี ทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์ เพือ่ ทีจ่ ะทราบ

ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อ�ำเภอยางตลาด, รายงานการด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อ�ำเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๖, (กาฬสินธุ์ : อภิชาตการพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๘.
๕
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔ -๑๖.
๖
บุญชม ศรีสะอาด, การวิจยั เบือ้ งต้น, พิมพ์ครัง้ ที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวรี ยิ าสาส์น, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘๗.
๔

170

ธรรมทรรศน์

ว่าประชากรแต่ละกลุ่มที่มีอยู่จะได้กลุ่มตัวอย่าง
กีค่ น แล้วจึงเลือกใช้เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ
สลากแบบไม่ทดแทนจากบุคลากรด�ำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แต่ละกลุม่ จนครบตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
๓. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วยตอนที่ ๑ เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีค�ำตอบให้เลือก (Check List)
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) และตอนที่ ๓ เป็น
ค�ำถามแบบปลายเปิด (Opened Form)
๔. สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั ค่าความถี่ ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกัน จ�ำแนกตามเพศ และต�ำแหน่ง ด้วย
ทดสอบค่าที t-test และ F-test

๔. สรุปผลการวิจัย

๑. ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน ๑๔๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๙.๐ รองลงมาเป็น เพศชาย จ�ำนวน ๓๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐ และผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีต�ำแหน่งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก จ�ำนวน ๑๓๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕ รองลงมา เป็นหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๘.๘ เป็นนายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล จ�ำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ และ
เป็นปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
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จ�ำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ ตามล�ำดับ
๒. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ การใช้ ห ลั ก
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การใช้หลัก
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหา
ต�่ำสุดได้ดังนี้ ด้านเมตตา ด้านมุทิตา ด้านอุเบกขา
และด้านกรุณา ตามล�ำดับ ด้านเมตตา พบว่า
การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเมตตา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ มีความคิดปรารถนา
ดี ต ่ อ บุ ค ลากรในการท� ำ งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รองลงมาคือ มีความคิดปรารถนาดีต่อบุคลากรให้
ได้รับศึกษาต่อเพื่อน�ำความรู้มาใช้ในการพัฒนา
องค์กร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ มีความคิด
ปรารถนาดีบคุ ลากรด้วยการให้มสี ว่ นร่วมในวางแผน
การปฏิบตั งิ าน ด้านกรุณา พบว่า การใช้หลักพรหม
วิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านกรุณา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ เอาใจใส่ให้บคุ ลากรเข้าปฏิบตั ิงานโดยยึด
ระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กร รองลงมาคือ เอาใจใส่
ในบริหารงานบุคลากร ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุดคือ
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เอาใจใส่ ใ นการก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารสอบเข้ า เป็ น
บุคลากรอย่างเป็นชอบธรรม ด้านมุทิตา พบว่า
การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านมุทติ า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความยินดีในการ
เอาใจใส่การปฏิบัติงานของบุคลากร รองลงมาคือ
มีความยินดีในการรับฟังค�ำแนะน�ำ และข้อเสนอ
แนะซึ่งกันและกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ
มีความยินดีในการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดสรร
งบประมาณ และด้านอุเบกขา พบว่า การใช้หลัก
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านอุเบกขา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความเป็นกลางโดยแจ้ง
ผลการประเมินบุคลากรให้บคุ ลากรทราบอย่างเปิดเผย
รองลงมาคือ มีความเป็นกลางในการส่งเสริมบุคลากร
ให้เข้าอบรมศึกษาต่อเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ
และเพิ่มพูนคุณวุฒิที่สูงขึ้นไป ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุดคือ มีความเป็นกลางในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยแจ้งบุคลากรทราบล่วงหน้า
๓. ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิด
เห็นการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน
บุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำแนกตามเพศ และ
ต�ำแหน่ง ดังนี้ ๑) บุคลากรด�ำเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการ
ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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อ� ำ เภอยางตลาด จั ง หวั ด กาฬสิ นธุ ์ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากร
ด�ำเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพศชายและเพศหญิง
มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานบุคคล ด้านกรุณา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญสถิตทิ รี่ ะดับ .๐๕ นอกนัน้ ไม่แตกต่างกัน
และ ๒) บุ ค ลากรด� ำ เนิ น งานศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีม่ ตี ำ� แหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
๔. ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การใช้ ห ลั ก
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ข้อเสนอแนะของครูผดู้ แู ลเด็กเกีย่ วกับการ
ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ คือการบริหารที่
จะท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานมีก�ำลังใจในการท�ำงานและ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ควรยกย่องผู้ที่ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีหรือมีการให้ค�ำแนะน�ำ
พร้ อ มด้ ว ยให้ ก� ำ ลั ง ใจเมื่ อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านท� ำ งาน
ผิดพลาดเพือ่ ให้งานนัน้ ๆ ด�ำเนินแล้วเสร็จได้อย่าง
ลุล่วง ควรมีการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรหรือจัด
ให้มกี ารศึกษาดูงานนอกสถานทีเ่ พือ่ เป็นการพัฒนา
และเสริมศักยภาพต่อผูป้ ฏิบตั งิ านอีกทัง้ ควรส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่าง
บุคลากรด�ำเนินงานศูนย์ด้วยกัน นอกจากนี้ควรมี
การแจ้ ง การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความ
ชัดเจนและโปร่งใสตามความเป็นจริง

172 ธรรมทรรศน์

๕. อภิปรายผลการวิจัย

๑. การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานบุคคลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ สูงสุดไปหา
ต�ำ่ สุด คือ ด้านเมตตา ด้านมุทติ า ด้านอุเบกขาและ
ด้านกรุณา ตามล�ำดับ ทั้งนี้เพราะว่า บุคลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งต้องผ่าน
การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรักเป็นพื้นฐาน
ในการท�ำงาน ฉะนั้น บุคลากรจึงต้องแสดงออกให้
เห็นถึงความเป็นผูท้ มี่ คี วามเมตตา ดังจะเห็นได้จาก
การปรารถนาดีให้บคุ ลากรได้ศกึ ษาต่อ การมีสว่ นร่วม
ในการวางแผนพัฒนาองค์กร และแผนการพัฒนา
ตนเอง นอกจากนี้แล้ว บุคลากรยังยึดถือความ
เป็ น กลางและโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงานบุ ค คล
ดังจะเห็นได้จากข้อค�ำถามที่เน้นเกี่ยวกับความ
เป็นกลางในด้านการส่งเสริมบุคลากรให้เข้าอบรม
ศึ ก ษาต่ อ เพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถและ
เพิ่มพูนคุณวุฒิที่สูงขึ้นไป มีความเป็นกลางในการ
ประเมินบุคลากร โดยใช้ผลงานทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติงาน และมีความเป็นกลางในการแก้ไข
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ ซึง่ ข้อ
ค้นพบนี้ เห็นได้จากข้อค�ำถามในด้านความเมตตา
และความเป็นกลางมีความสอดคล้องกัน อันแสดง
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ให้เห็นว่า บุคลากรจะมีความเมตตาปรารถนาดีตอ่
กันแต่ในแง่ของการท�ำงาน เช่น การประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน มีการยึดหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ เ ชี ย ร บุ ญ กล้ า ๗
ได้ศกึ ษาเรื่อง “การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร ๔
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุรนิ ทร์ เขต ๓”
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม
มีการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ น
ระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคลากรในเรื่อง ให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ก�ำหนดหน้าที่ของ
แต่ละคนไว้ชดั เจน มีการก�ำหนดนโยบายในการจัด
บุคลากรเข้าปฏิบตั งิ าน ส่งเสริมให้บคุ ลากร ทุกคน
ได้ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมทั้งทางการศึกษาต่อ
หรือการอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง มีการให้ความรู้
เรือ่ ง ระเบียบวินยั แก่บคุ ลากร ตลอดจนส่งเสริมให้
ทุกคนได้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัย มีการ
ก� ำ หนดนโยบายชั ด เจนในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานอย่างยุติธรรม และมีการน�ำผลการประเมินไป
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนในปีตอ่ ไปเมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านมีประเด็นทีส่ มควรน�ำมาอภิปรายผลได้
ดังนี้

วิเชียร บุญกล้า, “การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุรนิ ทร์ เขต ๓”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์), ๒๕๕๐.
๗
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ด้ า นเมตตา โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ บุคลากรด�ำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกคนต่างก็มีภูมิล�ำเนาในพื้นที่และ
ใกล้เคียงกันซึ่งย่อมรู้จักกันมีความคุ้นเคยต่อกัน
มีปัญหาอะไรที่พอช่วยเหลือกันได้ในหน้าที่การ
ท�ำงานก็มกั จะมีการช่วยเหลือต่อกันและกัน ฉะนัน้
จะเห็นได้วา่ ด้านนีจ้ งึ อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระมานิต เตชวโร (อุดนอก) ๘
ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “รัฐศาสตร์แนวพุทธ : พรหม
วิหาร ๔ กับนักปกครอง” ผลการวิจยั พบว่า พรหม
วิหาร ๔ เป็นหลักธรรมส�ำหรับผู้ใหญ่ผู้น�ำ หรือ
นักปกครอง ถ้านักปกครองปฏิบตั ติ ามย่อมได้รบั ความ
เคารพยกย่องสรรเสริญ และเป็นที่รักที่พอใจของ
ประชาชน แต่หากนักปกครองไม่ปฏิบัติตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ ปัญหาจะเกิดขึ้นในการบริหารและ
การปกครองท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชน
เกลียดชัง เพราะว่าหลักการปกครองตามหลัก
รัฐศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนา มิได้มุ่งเน้นที่
ระบบแต่เน้นที่ตัวนักปกครอง เมื่อนักปกครองมี
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและการปกครอง
แล้วย่อมท�ำให้รัฐ และประชาชนมีความสุขและ
ชีวิตที่ดีได้ไม่ว่ารัฐนั้นจะอยู่ในระบบการปกครอง
แบบใดก็ตาม
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ด้านกรุณา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็น
เช่นนี้สามารถอภิปรายได้ว่า บุคลากรด�ำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นที่เข้าใจกันดีโดยทุกคนใน
เรือ่ งการท�ำงานไม่วา่ จะเป็นผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูใ้ ต้
บังคับบัญชา ต้องรู้จักมีความกรุณาเป็นพื้นฐาน
ระดับต้นที่จะสามารถซื้อใจต่อกันได้เป็นอย่างดีใน
การท�ำงานร่วมกัน ต้องรูจ้ กั ช่วยเหลือต่อกันเพือ่ ให้
งานต่างๆ ส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดีตามทีไ่ ด้ตงั้ เป้าไว้
ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของพระไพฑูรย์ เมธิโก๙
ได้ศึกษาการประยุกต์พรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรเทศบาลต�ำบลอ้อมใหญ่ อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า การท�ำงานควร
ปรึกษาหารือช่วยเหลือกันเมื่อพบปัญหาควรมีการ
ส่งเสริมความสามัคคีดว้ ยการแข่งกีฬา ควรช่วยเหลือ
ผู้อื่นแม้ว่าจะไม่ใช่งานของเราก็ตามถ้าเรา ท�ำได้
ควรจัดให้มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีกบั
องค์กร
ด้านมุทติ า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็น
เช่ น นี้ ส ามารถอภิ ป รายได้ ว ่ า ทุ ก ท่ า นที่ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีส่วนในงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฉะนัน้ แล้วผลงานใดๆ ก็ตามทีป่ ฏิบตั สิ ำ� เร็จลุลว่ งไป
ได้ด้วยดีหรือบุคคลใดหรือกลุ่มงานส่วนใดบรรลุ
เป้าหมายไปได้ด้วยดี ก็ย่อมส่งผลดีต่อทุกคนที่มี

พระมานิต เตชวโร (อุดนอก), “รัฐศาสตร์แนวพุทธ : พรหมวิหาร ๔ กับนักปกครอง”, รายงานการวิจัย,
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐.
๙
พระไพฑูรย์ เมธิโก, “การประยุกต์พรหมวิหาร ๔ เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ต�ำบลอ้อมใหญ่
อาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔.
๘
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ส่วนในการด�ำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นๆ
ด้วย จึงท�ำให้มีการแสดความยินดีชื่นชนต่อความ
ส�ำเร็จทุกอย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)๑๐ ได้ให้
ความเห็นไว้วา่ มุทติ า หมายถึง ความชืน่ ชมยินดีใน
ความส�ำเร็จสมหวังของผู้อื่นไม่แสดงความอิจฉา
ริษยาด้วยการทนดูเห็นคนที่เขาได้ดีกว่าตัวไม่ได้
ดู ไ ด้ จ ากการไปแสดงไมตรีจิตต่อบุคคลอื่นหรื อ
ชืน่ ชมต่อมความส�ำเร็จของผูอ้ นื่ โดยไม่ตอ้ งบังคับใจ
ด้านอุเบกขา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่เป็นเช่นนี้สามารถอภิปรายได้ว่า จากที่ผลการ
วิจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจาก
ที่ทุกคนมีพื้นฐานทางด้านหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน�ำมาใช้
ในการปฏิบตั งิ านได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลในด้านการ
บริหารงานได้เป็นล�ำดับ จากที่ปัญหาที่พบตามที่
ผู้วิจัยได้น�ำเสนอไปแล้วในความเป็นมาและความ
ส�ำคัญของปัญหา ซึง่ พบปัญหาอยูม่ าก จากงานวิจยั
ชิ้นนี้สามารถอธิบายเป็นเหตุผลได้ว่ามีการพัฒนา
และมีการปรับปรุงอย่างเป็นล�ำดับในทางที่ดีขึ้น
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความเอาใจใส่ในปัญหา
พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญเพื่อการแก้ปัญหาที่พบใน
ครัง้ ก่อนของผูบ้ ริหาร ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
แมกนูสนั (Magnuson)๑๑ ได้ทำ� การศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จในการ
บริหารงานธุรการโรงเรียน พบว่า คุณลักษณะทาง
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ด้านส่วนตัว และวิชาชีพของผู้บริหาร มีดังนี้ ๑)
คุณลักษณะส่วนตัว ได้แก่ มีความยุติธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ อารมณ์มั่นคง มีความรู้ มีความเป็นกันเอง
มีอารมณ์ขันเปิดเผย เข้าใจง่าย มีความเยือกเย็น
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ๒) คุณลักษณะ ด้านวิชาชีพ
ได้แก่ มีความสามารถติดต่อกับผูอ้ นื่ ได้ มีความรูใ้ น
วิชาการบริหารดี มีความสามารถในการตัดสินใจดี
มีความอดทนต่อการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มี ก ารวางแผนงานและการจั ด หน่ ว ยงานที่ ดี
มีความสนใจต่อผูร้ ว่ มงานรูจ้ กั ใช้อำ� นาจอย่างเหมาะสม
๒. เปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร
๔ ในการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
		 จากการเปรียบเทียบบุคลากรด�ำเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพศชายและเพศหญิงมี
ความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานบุคคล ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า บุคลากรด�ำเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการใช้
หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล ด้านกรุณา
มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .๐๕ นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยทาง
ด้านต�ำแหน่งไม่พบว่าความแตกต่างทัง้ ในภาพรวม

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), หลักการพัฒนาคน. แหล่งทีม่ า : http://parliament.go.th/temp/
hrdtric [๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘].
๑๑
Magnuson Walter C, The Characteristice of Succesful school Business Managers,
(Abstracts International, 1971), p. 133.
๑๐
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และรายด้าน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า หลักธรรมพรหมวิหาร
เป็นหลักธรรมที่ชาวพุทธทราบกันดี และเป็นหลัก
ธรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะบุคลากรทีปฏิบตั หิ น้าที่
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องมีการปฏิบัติหลัก
ธรรมข้อนี้เป็นพิเศษ เพราะบุคลากรเหล่านี้ท�ำงาน
เกี่ยวกับเด็ก
อย่างไรก็ดี ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ บุคลากรด�ำเนิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีเพศและต�ำแหน่งต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร ๔
ในการบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อ� ำ เภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เพราะว่าบุคลากรผู้ด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จะเป็นเพศไหนจะมีตำ� แหน่งอะไร โดยพืน้ ฐานทาง
สังคมของทุกคนแล้วต่างเป็นพุทธศาสนิกชนที่มี
ความเข้าใจของหลักธรรมและมีการน�ำมาปฏิบตั ใิ น
ระดับมาก นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความคิดและ
ทัศนคติในการน�ำหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ มาใช้
โดยรวมจึงไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกันงานวิจยั
ของน�้ำอ้อย อนุสนธิ์๑๒ ได้ศึกษาเรื่องการใช้หลัก
ธรรมพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดก�ำแพงเพชร ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวม
ของการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารสถาน
ศึกษาทุกด้าน อยูใ่ นระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานครู ที่ มี ต ่ อ การใช้

พรหมวิหาร ๔ ของผูบ้ ริหารในการบริหารสถานศึกษา
จ�ำแนกตามเพศ และประสบการณ์การท�ำงาน
พบว่า พนักงานครูมีความคิดเห็นต่อการใช้หลัก
พรหมวิ ห าร ๔ ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำไปใช้
		 ๑.๑ ผลการวิจัยพบว่า การใช้หลัก
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลด้านกรุณา
ต�่ำกว่าด้านอื่นๆ ฉะนั้น บุคลากรด�ำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควรให้ความสนใจกับการส่งเสริม
ความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นทุกๆ ด้าน
เริม่ ตัง้ แต่การพูดจาทีด่ ตี อ่ การ การไหว้หรือทักทาย
กั น ตอนเช้ า การท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า ง
ความรักและความสามัคคี และการช่วยเหลือกัน
		 ๑.๒ ผลการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากร
เสนอแนวทางในการน�ำหลักพรหมวิหาร ๔ มาใช้
ในการบริหารงานบุคคล คือ ส่งเสริมการให้ขวัญ
และก�ำลังใจการท�ำงาน ความเป็นอยู่ และความ
ก้าวหน้าในการท�ำงาน ฉะนั้น บุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควรส่งเสริมซึ่งกันและกันในการมี
ชีวติ ทีด่ แี ละความก้าวหน้า ด้วยการวางแผนในการ
พัฒนาบุคลากร และการเลือ่ นเงินเดือนตามผลงาน
โดยก�ำหนดเกณฑ์การประเมินการท�ำงานทีช่ ดั เจน
และเป็นธรรม

น�้ำอ้อย อนุสนธิ์, “การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จังหวัดก�ำแพงเพชร”, สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๕๔.
๑๒
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