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การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ 1) เพือ่ ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพือ่ เปรียบเทียบ
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันและ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอกอ�ำเภอ
หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล พนักงานส่วนต�ำบล และประชาคมหมู่บ้าน จ�ำนวน 192 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง .34-.88 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test
(One-way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1) การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหาร
และด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ
2) ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน
1

ร้อยเอ็ด.
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3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความส�ำคัญคือ งานที่ได้รับผิดชอบ
ไม่เป็นความรับผิดชอบโดยตรง ผู้บริหารควรพิจารณาว่างานนั้นมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการต่อหรือควร
โอนกลับไปให้ผมู้ หี น้าทีโ่ ดยตรงรับผิดชอบตามเดิม และการได้ศกึ ษาวิทยาการใหม่ๆ จะท�ำให้การปฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ควรก�ำหนดโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทัง้ ก�ำหนดสายการบังคับ
บั ญ ชาและมอบหมายงานให้ เ หมาะสมและชั ด เจน และผู ้ บ ริ ห ารควรเป็ น ผู ้ ที่ ส นใจและเอาใจใส่ ใ น
การงาน คอยตรวจดูแลงานทุกขณะ สิง่ ใดทีบ่ กพร่องควรปรับปรุงแก้ไข ไม่ปล่อยให้งานเป็นไปตามยถากรรม
ABSTRACT
The objectives of this thesis were: 1) to study personnel’s application of Buddhism’s
Four Paths of Accomplishment to their work performance at Tambon Nong Phok
Administrative Organization in Nong Phok district of Roi Et province, 2) to compare their
application of its four paths of accomplishment to their work performance at the
preceding organization to variables of their genders, ages and educational levels, and 3) to
regulate suggestions for their application of its four paths of accomplishment to work
performance at the above organization. The sampling group employed for conducting the
research comprised administrative staffs, tambon administrative organization’s council
members, tambon officials and village community members, number ring 192 individuals.
The data collection instrument was five-rating-scale questionnaires, possessing the power
of discrimination between .34 and .88 and the reliability for the whole entry at .94. The
(descriptive) statistics utilized for data analyses encompassed percentage, mean, standard
deviation, and referential ones embraced t-test and F-test (One-way ANOVA).
Outcomes of the research revealed the following findings:
1) Personnel’s application of Buddhism’s Four Paths of Accomplishment to their
work performance at Tambon Nong Phok Administrative Organization in Nong Phok district
of Roi Et province was rated ‘more’ in the overall domain of three aspects. Ranking them
in descending orders of means, all these three aspects included those of: 1) colleagues
and the superiors, 2) policies and administration and 3) job specification and responsibilities.
2) The comparative results of their application of its Four Paths of Accomplishment
at the aforesaid organization indicated that variables of personnel’s genders, ages and
educational backgrounds showed no significant differences in their application as such.
3) Their suggestions for application of Buddhism’s Four Paths of Accomplishment
to their work performance here were presented in priorities. First, administrators should
consider indirectly assigned jobs whether they were necessary to carry out further or transปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 105
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fer them to a directly assigned person. In addition, the study of modern technologies would
make job performance more effectively. Secondly, they should set organizational structures
to conform to the tasks, including setting chains of commands and clearly assigning the
right job to the suitable person. Finally, they should be interested in and pay attention to
the jobs, supervising and facilitating them at every moment. In case mistakes were found,
they should be corrected, not leaving them behind unresolved.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ท่ามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันทีร่ นุ แรง ท�ำให้องค์กรต่างๆ
ต้องปรับตัวเพือ่ ให้องค์กรสามารถอยูไ่ ด้ และให้ทนั กับกระแสการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต ในองค์กร
ภาคเอกชนได้มกี ารปรับปรุงการบริหารงาน โดยการรือ้ ระบบ ในขณะทีอ่ งค์กรภาครัฐเองได้มคี วามพยายาม
ทีจ่ ะปฏิรปู ระบบราชการมาหลายยุคหลายสมัยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรม อีกทัง้ ปรับปรุง
บุคลากรโดยเน้นผลงานและความซื่อสัตย์สุจริต เน้นการบริหารแบบเอกชนมากขึ้น ซึ่งการบริหารแบบ
ราชการได้เป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ท�ำให้หน่วยงานราชการไม่สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้เท่าที่ควร
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543, หน้า 1)
ในสวนของการบริหารจัดการภาครัฐมีความสําคัญและจําเปนยิ่ง เห็นตัวอยางไดจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย เชน ฉบับป 2540 ไดมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่
อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน แตในทางปฏิบัติกลับปรากฏวา การอํานวยความสะดวก
และใหบ ริการแกป ระชาชนของหนวยงานของรัฐและเจา หนา ทีข่ องรัฐ บางสว นไมอ าจตอบสนองความตอ งการ
ของประชาชนและประเทศชาตได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากแนวทางการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐหรือมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได เชน หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
บางสวนนําแนวทางการบริหารจัดการที่เนนดานวัตถุไปประยุกตใชอยางมาก หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปน
กลไกสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐขาดคุณธรรมและขาดความพอเพียงในการปฏิบัติราชการหรือใน
การใหบริการประชาชน เปนตน (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2547, หน้า 7)
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีอานาเขตพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น
6,240 คน (องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก, 2556, อัดส�ำเนา) การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองพอกที่ผ่านมานั้น บุคลากรบางคนยังปฏิบัติงานด้วยความมักง่าย และเห็นแก่ได้
ด้วยวิธกี ารฉ้อฉล หรือแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตวั และพวกพ้อง แก่งแย่งแข่งขัน ชิงดีชงิ เด่นในหน้าทีก่ ารงาน
ที่ท�ำอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะ และการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพราะเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส�ำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน และจะยัง
คงมีความส�ำคัญต่อไปในอนาคต หากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดจริยธรรมย่อมส่งผลเสียต่อ
ประเทศชาติและประชาชน จริยธรรมของข้าราชการเป็นสิ่งส�ำคัญ และจ�ำเป็นเพราะจริยธรรมเป็นปัจจัยที่
มีสว่ นส�ำคัญในการก�ำหนดพฤติกรรม หรือการปฏิบตั หิ น้าที่ ในส่วนของปัญหาของเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น อาจแบ่งเป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากระบบราชการ และมาจากตัวข้าราชการ ปัญหาดังกล่าวนี้
จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น หากข้าราชการขาดจริยธรรม หรือขาดจิตส�ำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
หากได้ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานครั้งนี้ จะสามารถช่วยแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรได้เพิ่มมากขึ้น
พระพุทธศาสนามีหลักแห่งการบริหารจัดการอันเป็นหลักคุณธรรม ทีก่ อ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานอย่างมหาศาล อันสามารถที่จะท�ำงานนั้นบังเกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ ที่เรียกว่า
อิทธิบาท 4 ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจในการกระท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใด วิริยะ คือ ความขยัน
หมั่นเพียรและอดทนในการท�ำสิ่งต่างๆ จิตตะ คือ ความตั้งใจที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จ ไม่ทอดทิ้งงาน วิมังสา
ความคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งที่ท�ำอยู่เสมอโดยท�ำในสิ่งที่เราคิดว่า ท�ำแล้วได้ผลดีสามารถ
ช่วยได้ อิทธิบาททั้ง 4 ประการนี้เป็นเครื่องมือที่ท�ำให้บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเชิงพุทธ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองพอกมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบตั งิ านมากน้อยเพียงใด และจะได้นำ� ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ไป
เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาสามารถน�ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพือ่ เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน
มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ อี ายุตา่ งกัน
มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ รี ะดับการ
ศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
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4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 370 คน
2. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ได้แก่ การประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ
2) ด้านนโยบายและการบริหาร
3) ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ต่างกัน
3. ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
4. สามารถน�ำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร และ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรได้แก่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ�ำนวน 370 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ�ำนวน 192 คน ก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์,
2545, หน้า 107)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale)
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4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
7. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทัง้ สามด้านอยูใ่ นระดับ
มาก โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและ
การบริหาร และด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ
เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือยินดีทจี่ ะปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและตั้งใจ (ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น)ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อน�ำมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน (วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
กลั่นกรอง)
2) ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปรับกระบวนการบริหารโดยใช้
เทคโนโลยี ช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการก�ำหนดภารกิจและการมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามนโยบายมีความเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร (วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง)
3) ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชามีการจัดระบบการ
ท�ำงานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่ก�ำหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�ำงานได้อย่างสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือผู้บังคับ
บัญชาสนใจและเอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง(วิมังสา คือ ความหมั่นสอด
ส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น)
2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 109

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีม่ เี พศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ าน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ าน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4
ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
8. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การท�ำงานให้มีความสุขต้องท�ำงานด้วยความเต็มใจและมีความภูมิใจในงานที่ท�ำ โดย
ใช้หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เรื่อง อิทธิบาท 4 ที่ว่าด้วย ฉันทะ คือความพอใจในงานที่ท�ำ วิริยะ
คือ ความเพียรพยายาม จิตตะ คือการมีเวลาท�ำงนทีจ่ ดจ่อมีสมาธิ และวิมงั สา คือท�ำแล้วต้องพิจารณาตรวจสอบ
ใคร่ครวญให้รอบคอบ การมีความคิดเชิงบวกการไม่มีความเครียดหรือความกังวลใจ การมีความจริงใจกับ
เพื่อนร่วมงาน ความสามัคคี การสร้างสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งการผูกมิตรและการสื่อสารที่จัดเจน เมื่อสิ่งเหล่านี้
ได้รวมกันแล้ว ก็จะท�ำให้เกิดความสุขในการท�ำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเติม โสภโณ
(สมภักดี) ได้ท�ำการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านเพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการท�ำงานเป็นทีมเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดส�ำหรับองค์กร เพราะคนเก่งอาจจะ
ท�ำงานได้ไม่ส�ำเร็จถ้าเขาไม่สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่น หรือท�ำงานเป็นทีมได้ โดยเฉพาะหากเป็นผู้บริหาร
แล้ว ศิลปะและทักษะในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นก็คือสิ่งส�ำคัญ หรือหากเมื่อใดที่มีการท�ำสิ่งใดแล้วมีผู้อื่นท�ำ
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ตามก็ถอื ว่าผูอ้ นื่ ให้ ความร่วมมืออีกด้วย ฉะนัน้ แล้วในการแบ่งเวลาในการบริหารงานจึงอาศัยดูความส�ำคัญ
ความเร่งด่วนของเนื้องานเป็นล�ำดับ และให้ความส�ำคัญลดหลั่นลงไป แต่ต้องท�ำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรยิ ะ วิรยิ ะสวัสดิท์ กี่ ล่าวถึง องค์ประกอบทีก่ อ่ ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
งานองค์ประกอบทางด้านค่านิยม และพฤติกรรมค่านิยมของบุคคลในองค์การย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศใน
การท�ำงาน ได้แก่ เพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องมีวธิ กี ารปฏิบตั ติ ามเหตุผลของบุคคลในการท�ำงาน
ขบวนการด�ำเนินงานและพฤติกรรมต่าง ๆ การติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ ความซื่อสัตย์ของบุคคล
ในองค์การ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านลักษณะงานและความรับ
ผิดชอบที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองพอกบุคลากรมีความยินดี และพอใจในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิ แม้งานทีท่ ำ� จะมีอปุ สรรค
ต่าง ๆ ก็ไม่ละความพยายาม และมีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ซาเลซนิค (Zaleznik) ได้แบ่งความต้องการซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่จูงใจที่ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องจัดสนองตอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ความต้องการภายนอก ได้แก่ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบด้านรายได้และสวัสดิการ
ด้านนโยบายและการบริหารและด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
เมือ่ จ�ำแนกเป็นรายด้านเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองพอกบุคลากรมีความยินดีทจี่ ะปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เท และตัง้ ใจ
รวมถึงได้คิดหาวิธีการปฏิบัติงานที่ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเสมอซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทินพันธุ์ นาคะตะ ที่กล่าวถึง วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้
และท�ำให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถ้าหากกระท�ำก็จะท�ำจนเชี่ยวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะ
ศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น ค�ำว่า “วิริยะ” จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสูงที่
จะท�ำตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะหลอกๆ
หรือศรัทธาหลอกๆ ทัง้ โกหกตัวเองและหลอกผูอ้ นื่ เพือ่ อะไรนัน้ ผลงานทีเ่ ขาท�ำจะชีช้ ดั ออกมาเองว่าท�ำเพือ่
อะไร ดังนัน้ นักวิจยั ท้องถิน่ จึงต้องมีใจทีร่ กั ต่อคนท้องถิน่ และรักต่อการท�ำงานวิจยั เพือ่ แก้ปญ
ั หาคนท้องถิน่
อันเป็นศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปากเปล่าที่ไร้แม้เงาของความมุ่งมั่นและทุ่มเท
หากแต่มีศรัทธาอื่นให้ครุ่นคิดและกระท�ำอยู่
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ (ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น)ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้
ว่าบุคลากรมีความยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ และมุ่งหวังที่จะ
ให้การท�ำงานประสบผลส�ำเร็จในเป้าหมายทีก่ ำ� หนดขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก
ที่ให้ความหมายของ ฉันทะ ว่า หมายถึง ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น และปรารถนาที่จะท�ำให้ดียิ่งขึ้น เรา
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ท�ำงานชนิดใดต้องสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในงานนั้นด้วยการพิจารณาให้เห็นคุณค่าของงานนั้น
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อ
น�ำมาใช้ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน (วิมงั สา คือ การใช้ปญ
ั ญาพิจารณา ไตร่ตรองกลัน่ กรอง) ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้วา่ บุคลากรยังขาดการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพือ่ น�ำมาใช้ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุชีพ ปุญญานุภาพ ที่กล่าวว่า วิมังสา คือ การหาวิธีการต่างๆ ในการท�ำงาน หรือประกอบอาชีพนั้นๆ
ให้เกิดความส�ำเร็จ เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญมาก (ดูวธิ กี ารท�ำงานและการใช้ชวี ติ ของชาวพุทธ)จึงน�ำมากล่าวหลัง
ฉันทะ เราต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ของงาน อะไรบ้างที่จ�ำเป็นต่อความส�ำเร็จของงาน ต้องวางแผนรวม
ทั้งหาวิธีการลงทุน การผลิต การขาย การเงิน และต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
หากจ�ำเป็นต้องเข้าฝึกอบรมเป็นเรือ่ งๆ ไป ต้องมัน่ ใจก่อนว่ามีความเป็นไปได้จงึ ลงมือท�ำด้วยฉันทะ ถ้าท�ำไป
แล้วขาดทุนก็อย่าท�ำเลย มันจะล�ำบาก และเป็นบาป ระหว่างงานก็ต้องใช้วิมังสาอย่างต่อเนื่อง ว่าควร
ปรับปรุงงานให้ดขี นึ้ อย่างไร เช่นเดียวกันหากพบว่าถ้าท�ำต่อต้องล้มเหลวก็ตอ้ งหยุด หรือแม้แต่ในหน้าทีก่ าร
งาน ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมไม่ได้ ก็ต้องหยุด วิมังสาคือการใช้สมอง ปัญญา (ซึ่งเป็นหนทางที่แท้ของ
ชาวพุทธ) คิดค้น พิจารณาและตรวจสอบ ต้องใช้ปญ
ั ญาอย่างจริงจัง อย่าเพียงแต่บอกว่า ช่างเถอะ..... อะไร
ก็ได้..... ซึง่ พบมากในหมูพ่ วกเราคนไทย ต้องคิดใหม่ให้ถกู ต้องว่า อะไรก็ได้ไม่ได้อกี แล้ว..... ต้องวิธกี ารท�ำงาน
ทีถ่ กู ต้องเท่านัน้ ถึงจะได้ ซึง่ ได้มาโดยวิมงั สา อย่างทีก่ ล่าว ธรรมะข้ออืน่ เกือ้ หนุนวิมงั สาได้ มีฉนั ทะในการคิด
แบบวิมังสา มีวิริยะที่จะคิดเป็นต้น
2) ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอกได้มีการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาทในการปรับกระบวนการบริหารโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยในการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและน�ำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน เพื่อให้การบริหาร
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรยิ ะ วิรยิ ะสวัสดิ์ ทีก่ ล่าวถึงองค์ประกอบทีก่ อ่ ให้เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านองค์ประกอบทางด้านคุณสมบัตเิ ฉพาะ ได้แก่ เป้าหมาย หลักปฏิบตั แิ ละกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ แหล่งวัสดุ เงินทุน หน้าที่ขององค์การ การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ คุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้จะ
มีผลต่อความรู้สึก และความพึงพอใจในการท�ำงานของบุคคลในองค์การนั้น
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ การปรับกระบวนการบริหาร
โดยใช้เทคโนโลยี ช่วยให้การบริหารการจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ (วิรยิ ะ คือ ความพากเพียรในสิง่ นัน้ ) ทีเ่ ป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่าการปรับกระบวนการบริหารโดยใช้เทคโนโลยี เป็นนโยบายการบริหารราชการ ที่เน้น
การปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั บริการข้อมูลข่าวสาร
อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน พร้อมกันนี้จะปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุริยะ วิริยะ
สวัสดิ์ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบทางด้านคุณสมบัติ
เฉพาะ ได้แก่ เป้าหมาย หลักปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แหล่งวัสดุ เงินทุน หน้าที่ขององค์การ การน�ำ
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เทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ คุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้จะมีผลต่อความรู้สึก และความพึงพอใจในการท�ำงาน
ของบุคคลในองค์การนั้น
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยู่ในระดับมาก คือ การก�ำหนดภารกิจและการ
มอบหมายงานให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายมีความเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของบุคลากร (วิมงั สา คือ การ
ใช้ปญ
ั ญาพิจารณา ไตร่ตรองกลัน่ กรอง)ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การก�ำหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
ให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายยังไม่เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของบุคลากรเท่าทีค่ วรซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมพงษ์ เกษมสิน ที่กล่าวถึง ความพึงพอใจในงานที่ท�ำ ความก้าวหน้าในการท�ำงานเกิดขึ้นด้วยความ
รู้สึกพอใจในงานที่ท�ำ ถ้ายิ่งงานนั้นเปิดโอกาสให้คนได้ใช้ความช�ำนาญและความคิดริเริ่มของตนเองมากคน
งานจะพอใจในงานที่ตนท�ำ ดังนั้น จึงอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าผลงานที่ตนท�ำด้วยใจรักนั้นย่อมดีกว่าผลงานที่
ท�ำโดยคนไม่รักงาน เมื่อเราหวังจะได้งานที่มีประสิทธิภาพ งานที่จะมอบหมายให้คนหนึ่งท�ำนั้น จึงควรเป็น
งานที่เขาพอใจเพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพ อันเป็นวิธีจูงใจที่ดีอีกวิธีหนึ่ง
3) ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การท�ำงานร่วมกับบุคคลอืน่ เป็นสิง่ ทีย่ ากหรือไม่บางคนมีพฤติกรรม
ที่สามารถปรับตัวและท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี แต่บางคนประสบปัญหาในการท�ำงานร่วมกับบุคคลต่าง ๆ
โดยจะเห็นได้จากการไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือร่วมมือใด ๆ รวมทั้งการไม่ได้รับข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ
ดังนัน้ ความสามารถในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญและควรฝึกฝนให้มขี นึ้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อรรณพ บุญยรัตพันธ์ ที่กล่าวถึง ความส�ำคัญของขวัญในการปฏิบัติงานบริหารราชการไทยไว้ดังนี้
1) ท�ำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท�ำงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยราชการที่สังกัด 2) ก่อให้
เกิดความสามัคคีในหน่วยราชการ อันสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวลได้ 3) ท�ำให้ข้าราชการปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบแห่งระเบียบวินัยและมีกิจกรรมอันดีงามและ 4) ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาคภูมิใจใน
หน่วยราชการที่ตนปฏิบัติอยู่
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ผูบ้ งั คับบัญชามีการจัดระบบ
การท�ำงานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่ก�ำหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�ำงานได้อย่างสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น)ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บังคับบัญชา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดระบบการท�ำงานให้สอดคล้อง
กับระเบียบและนโยบายที่ก�ำหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�ำงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ประภาเพ็ญสุวรรณได้ให้ขอ้ คิดว่า “พฤติกรรมด้านการปฏิบตั ”ิ เป็นการ
ใช้ความสามารถที่แสดงออกทางร่างกายรวมทั้งการปฏิบัติ และพฤติกรรมที่แสดงออก และสังเกตได้ใน
สภาวการณ์หนึ่งๆหรืออาจเป็นพฤติกรรมที่ล่าช้าคือบุคคลไม่ได้ปฏิบัติทันทีแต่คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบัติใน
โอกาสต่อไปเป็นพฤติกรรมสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่างๆ เป็นส่วน
ประกอบทั้งทางความรู้และทัศนคติสามารถประเมินผลได้ง่ายแต่กระบวนการในการที่จะก่อให้เกิดเป็น
พฤติกรรมนี้ต้องอาศัยเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือผูบ้ งั คับบัญชาสนใจและเอาใจ
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ใส่ตอ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง(วิมงั สา คือ ความหมัน่ สอดส่องในเหตุผลของสิง่ นัน้ )
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บังคับบัญชายังขาดความสนใจและเอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการให้
ความสนิทสนมและเป็นกันเองกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรยิ ะ วิรยิ ะสวัสดิท์ กี่ ล่าวถึง
องค์ประกอบที่ก่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจ คือ คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ได้แก่ ความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างาน และคนงาน รวมไปถึงการเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของคนงาน ซึ่งจะมีผล
ต่อความพึงพอใจของงาน
2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัย พบว่า
1) บุคลากรทีม่ เี พศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
(Null Hypothesis) ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ บุคลากรทัง้ เพศชายและเพศหญิง ต่างมีความรู้ ความสามารถ
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ
กฎหมาย และนโยบายอย่างถ่องแท้ และมีทักษะ ความสามารถในการน�ำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติ
งานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหา ด้วยปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นอย่างดี รักและชอบงานที่ท�ำอย่างเต็มใจ
จริงใจและทุม่ เทซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระมหาเติม โสภโณ (สมภักดี) ได้ทำ� การศึกษาการประยุกต์
ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2) บุคลากรทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
(Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุไม่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติ
งานทั้งนี้เพราะบุคลากรมีการน�ำหลักอิทธิบาทมาปรับใช้ในการท�ำงาน รักงานที่ท�ำ ขยันท�ำงาน รับผิดชอบ
งานและรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก็จะท�ำให้งานที่ท�ำประสบความส�ำเร็จ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พระมหาเติม โสภโณ (สมภักดี) ได้ทำ� การศึกษา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัยพบว่าผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า บุคลากรที่มี อายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4
ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ได้มี
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้การท�ำงานในสถานที่ท�ำงานที่มีเพื่อน
ร่วมงานทีห่ ลากหลาย ท�ำให้ทกุ คนต้องอยูก่ บั สิง่ ทีต่ นเองชอบและไม่ชอบ เพือ่ ให้รสู้ กึ มีความสุขกับการท�ำงาน
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ควรพิจารณาว่าอะไรคือสิง่ ดีๆ ทีอ่ งค์กรให้กบั พนักงาน และควรตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างให้เกียรติและเป็นมิตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาเติม โสภโณ (สมภักดี) ได้ท�ำการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4
ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย
แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารควรก�ำหนดเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของงานทีจ่ ะมอบหมายให้ชดั เจน ชีแ้ จงให้เข้าใจตรงกันในเป้าหมายและระยะเวลาทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ให้ส�ำเร็จมอบอ�ำนาจให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอาจต้องมีอำ� นาจพอสมควรในการด�ำเนินการต่าง ๆ ได้ชแี้ จงนโยบาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้นเข้าใจถ่องแท้พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีการสอนงานให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มอบและผู้ถูกมอบ
เพื่อเป็นการตรวจสอบช่วยเหลือโดยการให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาหารือให้การปฏิบัติงานนั้นส�ำเร็จลุล่วงไปด้วย
ดีและจัดให้มีระบบและวิธีการควบคุมที่เหมาะสม
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับ
บัญชาดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถใน
ด้านองค์ความรูแ้ ละทักษะในการในการคิดและเสนอเหตุผล ผูบ้ งั คับบัญชาควรให้ความเห็น ค�ำปรึกษา และ
เสนอแนะในงานที่รับผิดชอบ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ และเปิดโอกาสยอมรับและ
ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านลักษณะงานและความ
รับผิดชอบ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยให้หวั หน้าพิจารณาว่างาน
นัน้ มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการต่อหรือควรโอนกลับไปให้ผมู้ หี น้าทีโ่ ดยตรงรับผิดชอบตามเดิม ขณะเดียวกัน
ก็ต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญและความเร่งด่วนของงานที่ยังคงรับผิดชอบอยู่ให้เป็นระบบ
เมือ่ จ�ำแนกเป็นรายด้านเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ำมาเป็นข้อเสนอแนะได้
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ดังนี้

1) ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยการมอบหมายงานด้วย
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สร้างบรรยากาศในการท�ำงานที่ดี เพื่อจะก่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
และควรคิดหาวิธีการปฏิบัติงานที่ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เท และตัง้ ใจ (ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิง่ นัน้ )ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรรักษา
มาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์
วิธกี าร ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และ นโยบายอย่างถ่องแท้ และมีทกั ษะ ความสามารถในการน�ำ
ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหา ด้วยมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นอย่างดี
รักและชอบงานที่ท�ำอย่างเต็มใจ จริงใจและทุ่มเท
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ
เพือ่ น�ำมาใช้ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน (วิมงั สา คือ การใช้ปญ
ั ญาพิจารณา ไตร่ตรองกลัน่ กรอง) ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
ควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม เพื่อศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อน�ำมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
2) ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยก�ำหนดนโยบายให้มคี วามชัดเจน
และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ การปรับกระบวนการบริหาร
โดยใช้เทคโนโลยี ช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น)
ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยปรับกระบวนการบริหาร โดยการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยู่ในระดับมาก คือ การก�ำหนดภารกิจและการ
มอบหมายงานให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายมีความเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของบุคลากร (วิมงั สา คือ การ
ใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง) ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด
โดยก�ำหนดภารกิจและการมอบหมายงานให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายต้องมีความเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ
ของบุคลากรแต่ละคน
3) ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยการประสานสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องานเป็น
ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท�ำมี น�้ำใจ ช่วยเหลือ
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และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ผูบ้ งั คับบัญชามีการจัดระบบ
การท�ำงานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่ก�ำหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�ำงานได้อย่างสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น)ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและ
พัฒนาให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยผูบ้ งั คับบัญชาควรจัดระบบการท�ำงานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบาย
ที่ก�ำหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�ำงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือผู้บังคับบัญชาสนใจและ
เอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง (วิมังสา คือ ความหมั่นสอดส่องในเหตุผล
ของสิ่งนั้น) ดังนั้นผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยผู้บังคับบัญชาควรให้
ความสนใจและเอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในด้านนี้ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ
จุดเด่น จุดด้อย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เพื่อน�ำผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
2) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ที่จะเป็นผลกับการน�ำหลักอิทธิบาท 4 มาใช้การปฏิบัติงาน
ได้แก่ รายได้ต่อเดือน หรือระยะเวลาการท�ำงาน เป็นต้น
10. บรรณนุกรม
ณรงค์วิทย์ แสนทอง.การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์
เซ็นเตอร์, 2547.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. “ความเชื่อ และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของคนไทย: การปลูกฝังอบรม และ
คุณภาพชีวิต”.รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543.
ทินพันธุ์ นาคะตะ.พระพุทธศาสนากับสังคม.กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2529.
ประภาเพ็ญสุวรรณ.การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย.กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
2520.
พระมหาเติม โสภโณ สมภักดี.“การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”.วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก
สมพงษ์เกษมสิน.การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2517.
สุชีพ ปุญญานุภาพ.คุณลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์เฟื่องอักษร, 2541.
สุริยะ วิริยะสวัสดิ์.“พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การราชการกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์”.วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 117

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2530.
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก. “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2556-2559)”.ร้อยเอ็ด :องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองพอก, 2556, (อัดส�ำเนา).
อรรณพ บุญยรัตพันธ์.ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2525.
Zaleznik. Democracy : Theory and practice. California : Wadsworth Publishing, 1958.
11. ค�ำขอบคุณ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
และดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถีถ่ ว้ นและเอาใจใส่ดว้ ยดีเสมอมา ผูว้ จิ ยั ซาบซึง้ เป็นอย่างยิง่ จึงขออนุโมทนา
ขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ พระอุดมเกียรติ์ วิสุทฺธาจาโร (ทองปั้น) ขออนุโมทนาขอบคุณ นาย
อาทิตย์ แสงเฉวก และนายสุริยา ชินค�ำ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)ดร.สุกิจ ชัยมุสิก
รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร และรองศาสตราจารย์อดุ ม พิรยิ สิงห์ ทีก่ รุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และ
ให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท�ำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ขออนุโมทนาขอบคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองพอก อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยจนท�ำให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล
อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข
ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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