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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นีมี้วตัถปุระสงค์ดังต่อไปนี ้1) เพือ่ศกึษาการประยกุต์ใช้หลกัอิทธิบาทในการปฏบัิตงิาน

ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบการประยกุต์

ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏบิติังานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 

ของบคุลากรทีม่ ีเพศ อาย ุและระดับการศกึษา ต่างกัน และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการประยกุต์

ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏบิติังานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ บคุลากรทีป่ฏบิติังานองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด และประชาคมหมู่บ้าน รวม 215 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั จ�านวน 24 ข้อ มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง 1.79-6.25 และค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test 

(One-way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  การประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาทในการปฏบิตังิานของบคุลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย

มากไปหาน้อย คอื ด้านเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ด้านนโยบายและการบรหิาร และด้านลกัษณะงาน

และความรับผิดชอบ

2)  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน  

มกีารประยกุต์ใช้หลกัอทิธิบาทในการปฏบิตังิานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอด็ โดยเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย สามล�าดบัแรก คอื 

ควรตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่าง

ให้เกียรติและเป็นมิตร งานที่ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบโดยตรง ควรให้หัวหน้าพิจารณาว่างานนั้นมีความ

จ�าเป็นต้องด�าเนนิการต่อหรอืควรโอนกลบัไปให้ผู้มหีน้าท่ีโดยตรงรบัผดิชอบตามเดมิ และควรเน้นการจดัการ

ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นตามมาในอนาคต

ABSTRACT

This purposes of this thesis were to: 1) study an application of paths of accomplish-

ment to personnel’s work performance in tambon administration organizations in Roi Et’s 

At Samat district, 2) compare the application of paths of accomplishment to their work 

performance in the above organizations in the district to variables of genders, ages and 

educational levels and 3) examine suggestions for enhancing the application as such to 

their job performance in the above organizations in the district. The sampling group em-

ployed for the research comprised personnel working for the organizations and village 

communities, numbering 215 individuals. The instrument used for data collection was 

five-rating-scale questionnaires with twenty-four questions, possessing the power of dis-

crimination between 1.79 and 6.25 and the reliability for the whole entry amounting to 

0.94. The statistics utilized for data analyses encompassed percentage, mean, standard 

deviation, and referential statistics of t-test and F-test (One-way ANOVA). 

Results of the research manifested the following findings:

1)  The application of paths of accomplishment to personnel’s work performance 

in tambon administration organizations in Roi Et’s At Samat district was rated applying 

‘more’ in both the overall aspect and each of three aspects. All these aspects ranked in 

descending order of means included: 1) colleagues and the superiors, 2) policies and  

administrations, and 3) job descriptions and responsibilities. 

2)  The hypothesis testing results indicated that variables of personnel’s genders, 

ages and educational levels showed no differences in the application of paths of  

accomplishment to their work performance in the above organizations in the district.

3)  Suggestions for enhancing the application of paths of accomplishment to  

personnel’s work performance in the above organizations in the district were  

recommended in descending orders of three frequencies. First, the superior should realize 

values of individual differences, thus giving rise to treating every colleague with honorable 

and friendly manner. Secondly, in case of a job which was assigned to a person with no 
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direct responsibility, it should have a chief take it into account that it was necessary to let 

the assigned person take an action further or transfer it to the person taking direct respon-

sibility. Finally, the superior should put the greatest emphasis on tackling the problems of 

doing work with one-stop-service and rapid procedure so that it would not cause far more 

complicated problems in the future.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์กรใดจะบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยก็คือ คนหรือบุคลากรใน

องค์กร ซ่ึงถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด และเป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์หรือคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และ

ส�าคญัทีสุ่ดตามหลกัการบรหิาร การสร้างเสรมิความต้องการในการปฏบิตังิานให้กบับคุลากร เพือ่ให้มคีวาม

รู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อความส�าเร็จของงาน และขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารที่ต้องค�านึง ถึงเพราะด้านความต้องการในการปฏิบัติงานย่อม 

ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของงานดียิ่งขึ้นซึ่งมีทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความต้องการหรือสิ่งจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 

โดยมุง่อธบิายถงึองค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ป็นสิง่ทีท่�าให้บคุลากรเกดิความพอใจในการปฏบิตังิาน ทุม่เทความรู้ 

ความสามารถมคีวามรับผดิชอบ และเอาใจใส่ในงานอย่างแท้จรงิ ไปสูค่วามรกัความผกูพนั และความซือ่สตัย์

ในองค์กร

จากทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) ความต้องการขั้นพื้นฐานของคนล�าดับแรก คือ ความต้องการ

ความปลอดภยัในชวีติและร่างกาย ถอืว่าเป็นความต้องการทีเ่ป็นหน้าทีส่�าคญัโดยตรงของต�ารวจท่ีดทีีจ่ะต้อง

สามารถเป็นผู้ที่บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้กับประชาชนได้ เจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นผู้ที่มีอ�านาจของกฎหมายอยู่ 

ในมือ การบังคับใช้กฎหมายอยู่ล�าดับแรกของกระบวนการยุติธรรม การใกล้ชิดหรือสัมผัสกับประชาชนมีมาก 

นั้นหมายถึง โอกาสในการกระทบกระทั่งย่อมมีมากเช่นกัน ในการท�างานที่มีทั้ง พระเดช และพระคุณเป็น

ดาบสองคม หากน�าไปใช้ในทางที่ถูกย่อมเกิดประโยชน์กับประชาชน สังคม และประเทศชาติ แต่หากน�าไป

ใช้ในทางที่ผิดก็จะให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้ในสังคมเช่นกัน ปัญหาในเร่ืองของการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Cor-

ruption) ความไม่สุภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (Working with Impoliteness) ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่ (Lack of Working Ethics) ขาดความรู้ความช�านาญ (Lack of Knowledge and Skills) ขาดจิต

วิญญาณในการบริหาร (Lack of Spirit of Service) รวมถึงประพฤติที่ไม่สมควร บุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม

ล้วนเป็นปัญหาทีพ่บในสงัคมต�ารวจซึง่เป็นพฤติกรรมทีไ่ม่เป็นทีต้่องการของประชาชนและสงัคม การจะปรบั

เปล่ียนให้เป็นทีไ่ว้ใจ เชือ่ถอืและศรทัธานัน้จะต้องเริม่ทีตั่วเองก่อน โดยปฏบิตัติวัให้เป็นต�ารวจทีด่มีคีณุภาพ

ให้ได้

อ�าเภออาจสามารถตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของจงัหวดัร้อยเอด็ ตามทางหลวงแผ่นดนิสายร้อยเอด็

พนมไพร (ถนนรณชยัชาญยทุธ) ห่างจากตัวจังหวดัร้อยเอด็ ประมาณ 34 กโิลเมตร มพีืน้ทีป่ระมาณ 454.441 

ตร.กม. มีจ�านวนประชากรทั้งสิ้น 75,463 คน มีจ�านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 15,968 ครัวเรือน ราษฎรส่วนใหญ่

ประกอบอาชพีเกษตรกรรม หตัถกรรม และรบัจ้างทัว่ไป อ�าเภออาจสามารถแบ่งพ้ืนทีก่ารปกครองออกเป็น 

10 ต�าบล 138 หมู่บ้าน ท้องที่อ�าเภออาจสามารถ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ดังนั้น
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จึงมีปัญหามากมายที่ต้องได้รับการดูแลและแก้ไข อาทิเช่น ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาฝุ่น
ละออง ปัญหาขยะ น�้าเสีย ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น สาธารณภัยในพื้นที่เป็นปัญหา
ส�าคญัประการหนึง่ทีก่่อให้เกดิการสญูเสยีชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน ไม่ว่าเหตนุัน้จะเกิดจาการกระท�า 
ของมนุษย์หรือเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ถ้าหาก
ไม่ได้รบัการบรหิารจดัการทีด่แีละการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทแีล้ว นอกจากจะท�าให้ผูป้ระสบภยัต้องสญู
เสียชีวิตและทรัพย์สินแล้ว อาจท�าให้ผู้ประสบภัยท่ีรอดพ้นจากภยันตรายเหล่านั้น ต้องประสบกับปัญหา
ต่างๆ ตามมาได้อกี เช่น บางรายพกิาร ทพุลภาพ ตลอดจนปัญหาทีส่่งผลทางด้านจติใจ จนส่งผลกระทบเป็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติตามมา การตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงจ�าเป็น
ต้องอาศยัองค์การต่างๆ ของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนระดมให้ความช่วยเหลอืภายใต้การบรหิารจดัการทีดี่ 
ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม หน่วยงานของรฐัมหีน้าทีร่บัผดิชอบหลกัในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ คอื องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดบัอ�าเภอ จงึท�าให้บคุลากรขององค์การบรหิารส่วน
ต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานดูแลให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
จริยธรรม แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม ให้พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มจีติวญิญาณของผูม้หีน้าทีพิ่ทกัษ์รบัใช้ประชาชนพร้อมท้ังเพิม่พลงัเครอืข่ายในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสูค่วามเป็นเลศิในการท�างาน โดยใช้หลกัธรรมะมาประยกุต์ใช้ในการท�างานตลอดจน 
การน�าหลักธรรมมาช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพพัฒนาความรู้ความ
สามารถของบุคลากรให้รู้จักการครองตน ครองคน ครองงาน และฝึกศีล สมาธิ ปัญญา อ�าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้น�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท�างาน คือ ฉันทะ (ความพอใจ) 
วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความตั้งใจ) และวิมังสา (ความไตร่ตรอง) ซึ่งเป็นวิธีการท�างานของบุคคลอันเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต เพราะชีวิตจะด�าเนินไปด้วยดีตามเป้าหมายย่อมต้องอาศัย ความเพียร ความ
พยายาม ความอดทน ความเอาใจใส่ และการรู้จักคิดด้วยปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในตัวบุคคลคนใด
แล้วย่อมจะท�างานต่างๆ ได้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากอิทธิบาท 4 เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดพลังจิต
ที่จะใช้สติปัญญา และความมานะ ความเพียร ในการท�ากิจการงานต่างๆ ให้ก้าวหน้าไปสู่ความส�าเร็จอย่าง
มีระเบียบแบบแผนที่วางไว้ทุกประการ นอกจากจะต้องสามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ยังมี
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ความพึงพอใจของประชาชน ท�าให้ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อมั่นต่อและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นพลังแผ่นดิน 

จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�าผลการ
วิจัยที่ได้น�ามาเป็นข้อสนเทศและเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
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3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศต่างกัน 

มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน  

มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
3. บคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมรีะดบัการศกึษา

ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวนทั้งสิ้น 584 คน 
2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลกัอทิธบิาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลักษณะงานและ
ความรับผิดชอบ 2) ด้านนโยบายและการบริหาร 3) ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

3.  ขอบเขตด้านพืน้ที ่ ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�าให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัเป็นข้อมลูสารสนเทศเป็นแนวทางแก้ไข ปรบัปรงุ และส่งเสรมิให้

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. วิธีด�าเนินการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ�านวนทั้งสิ้น 584 คน
2. กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ บคุลากรทีป่ฏบิติังาน องค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ผลาพรม, 2553, หน้า 122) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 237 คน

3. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาทในการปฏบิตัิ

งานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การ

บริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ 

ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

(One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ�านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 และเพศชาย จ�านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 มีอายุ

ระหว่าง 31-50 ปี จ�านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 39.24 รองลงมามีอายุต�่ากว่า 30 ปี จ�านวน 82 คน  

คิดเป็นร้อยละ 34.60 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ�านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 26.16 มีการศึกษาปริญญาตรี

หรือสูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 52.74 และมีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 

112 คน คิดเป็นร้อยละ 47.26

2. ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้านทัง้สามด้านอยู่

ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับ จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้าน

นโยบายและการบริหาร และด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติ

งานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น 

ทุ่มเท และตั้งใจ (ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต�่าสุด คือ ศึกษาวิทยาการ 



Vol.4 No.1 January - June 2015164

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ใหม่ ๆ เพื่อน�ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน (วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง)

 2)  ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสดุ คอื การปรบักระบวนการบรหิารโดยใช้เทคโนโลย ีช่วยให้การบรหิาร

การจดัการให้มปีระสทิธภิาพ (วริยิะ คอื ความพากเพยีรในสิง่นัน้) และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื การก�าหนด

ภารกจิและการมอบหมายงานให้ปฏบิตัติามนโยบายมคีวามเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของบคุลากร 

(วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง)

 3)  ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติ

งานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชามีการจัดระบบการท�างานให้สอดคล้อง

กับระเบียบและนโยบายที่ก�าหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชาสนใจและเอาใจใส่  

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง (วิมังสา คือ ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น)

3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทใน

การปฏิบัติงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ บุคลากรได้เสนอแนะ

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงาน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหา

น้อย สามล�าดับแรก คือ ควรตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อ

เพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างให้เกียรติและเป็นมิตร งานท่ีไม่ได้เป็นความรับผิดชอบโดยตรง ควรให้หัวหน้า

พิจารณาว่างานนั้นมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการต่อหรือควรโอนกลับไปให้ผู้มีหน้าที่โดยตรงรับผิดชอบ 

ตามเดิม และควรเน้นการจัดการปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ตามมาในอนาคต

8. อภิปรายการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

1. ผลวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

การท�างานให้มีความสุขเราต้องท�างานด้วยความเต็มใจและมีความภูมิใจในงานท่ีท�า โดยใช้หลักธรรมตาม

หลักพระพุทธศาสนา เรื่อง อิทธิบาท 4 ที่ว่าด้วย ฉันทะ คือความพอใจในงานที่ท�า วิริยะคือ ความเพียร

พยายาม จติตะ คอืการมเีวลาท�างนทีจ่ดจ่อมสีมาธ ิและวมิงัสา คอืท�าแล้วต้องพจิารณาตรวจสอบใคร่ครวญ

ให้รอบคอบ การมคีวามคดิเชงิบวกการไม่มีความเครยีดหรอืความกงัวลใจ การมคีวามจรงิใจกบัเพือ่นร่วมงาน 



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 165

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความสามัคคี การสร้างสัมพันธ์ท่ีดีรวมทั้งการผูกมิตรและการสื่อสารท่ีจัดเจน เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้รวมกันแล้ว  

กจ็ะท�าให้เกดิความสขุในการท�างาน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พระมหาเตมิ โสภโณ (สมภกัด)ี ได้ท�าการ

ศกึษา การประยกุต์ใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการปฏบิตังิานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ด้านเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า การท�างานเป็นทมีเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัองค์กร เพราะคนเก่งอาจจะท�างานได้

ไม่ส�าเรจ็ ถ้าเขาไม่สามารถท�างานร่วมกับผู้อืน่ หรอืท�างานเป็นทีมได้ โดยเฉพาะหากว่าเป็นผูบ้ริหารแล้ว ศิลปะ 

และทกัษะในการท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ก็คือสิง่ส�าคัญ หรอืว่าหากเม่ือใดท่ีมกีารท�าสิง่ใดแล้วมผีูอ้ืน่ท�าตามก็ถือว่า

ผู้อื่นให้ความร่วมมือกับเราอีกด้วย ฉะน้ันแล้วในการแบ่งเวลาในการบริหารงานเราอาศัยดูความส�าคัญ 

ความเร่งด่วนของเนื้องานเป็นล�าดับ และให้ความส�าคัญลดหลั่นลงไป แต่ต้องท�าทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุด ซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวคดิของ สรุยิะ วริยิะสวสัดิ ์ทีก่ล่าวถงึ องค์ประกอบทีก่่อให้เกดิความพงึพอใจในการปฏบิตัิ

งาน องค์ประกอบทางด้านค่านิยม และพฤติกรรมค่านิยมของบุคคลในองค์การย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศใน

การท�างาน ได้แก่ เพือ่นร่วมงานและผู้บงัคับบญัชาจะต้องมวีธิกีารปฏบัิตติามเหตผุลของบุคคลในการท�างาน 

ขบวนการด�าเนินงานและพฤติกรรมต่าง ๆ การติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ ความซื่อสัตย์ของบุคคล

ในองค์การ 

  ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สุด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมากคอื ด้านลกัษณะงานและความรบัผดิชอบ 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

บุคลากรมีความยินดี และพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ แม้งานที่ท�าจะมีอุปสรรคต่าง ๆ ก็ไม่ละ

ความพยายาม และมีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ซาเลซนิค 

(Zaleznik) ได้แบ่งความต้องการซ่ึงนับว่าเป็นสิ่งที่จูงใจที่ผู้บริหารจ�าเป็นต้องจัดสนองตอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความต้องการภายนอก ได้แก่ 1) ด้านลกัษณะงานและความรบัผดิชอบ 2) ด้านรายได้และสวสัดกิาร 3) ด้าน

นโยบายและการบริหาร และ 4) ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�าคัญและอภิปรายผลตามล�าดับ ดังนี้

 1)  ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

บุคลากรมีความยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเท และตั้งใจ รวมถึงได้คิดหา 

วิธีการปฏิบัติงานที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทินพันธุ์ นาคะตะ  

ทีก่ล่าวถงึ วริยิะ คอื ความมุง่มัน่ทุม่เท เป็นความมุง่มัน่ทุม่เททัง้กายและใจ ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละท�าให้เข้าถึงแก่น

แท้ของสิ่งนั้นเร่ืองน้ัน ถ้าหากกระท�าก็จะท�าจนเช่ียวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะศึกษาให้รู้จนถึง 

รากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น ค�าว่า “วิริยะ” จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสูงที่จะท�าตามฉันทะ

หรือศรัทธาของตวัเอง หากเราไม่มคีวามเพยีรแล้วกอ็นมุานได้ว่าเรามีฉนัทะหลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ทัง้โกหก 

ตัวเองและหลอกผู้อื่น เพื่ออะไรนั้น ผลงานที่เขาท�าจะชี้ชัดออกมาเองว่าท�าเพื่ออะไร ดังนั้น นักวิจัยท้องถิ่น 
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จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถ่ินและรักต่อการท�างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาคนท้องถ่ิน อันเป็นศรัทธาสูงสุด หาก

ไม่เป็นเช่นน้ัน ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปากเปล่าที่ไร้แม้เงาของความมุ่งมั่นและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธาอื่นให้

ครุ่นคิดและกระท�าอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ 

มอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ (ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า บุคลากรมีความยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ และมุ่งหวังที่จะ

ให้การท�างานประสบผลส�าเรจ็ในเป้าหมายทีก่�าหนดขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ วเิชยีร ชาบตุรบณุฑรกิ 

ที่ให้ความหมายของ ฉันทะ ว่า หมายถึง ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น และปรารถนาที่จะท�าให้ดียิ่งขึ้น เรา

ท�างานชนิดใดต้องสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในงานนั้นด้วยการพิจารณาให้เห็นคุณค่าของงานนั้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อน�า

มาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน (วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง) ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า บคุลากรยงัขาดการศึกษาวทิยาการใหม่ ๆ  เพือ่น�ามาใช้ปรบัปรงุการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ สุชีพ ปุญญานุภาพ ที่กล่าวว่า วิมังสา คือ การหาวิธีการต่างๆ ในการท�างาน หรือประกอบอาชีพนั้นๆ 

ให้เกิดความส�าเร็จ เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมาก (ดูวิธีการท�างานและการใช้ชีวิตของชาวพุทธ) จึงน�ามากล่าว

หลังฉันทะ เราต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ของงาน อะไรบ้างที่จ�าเป็นต่อความส�าเร็จของงาน ต้องวางแผน

รวมทัง้หาวิธีการลงทุน การผลติ การขาย การเงนิ และต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ต้องศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ 

หากจ�าเป็นต้องเข้าฝึกอบรมเป็นเรือ่งๆ ไป ต้องมัน่ใจก่อนว่ามคีวามเป็นไปได้จงึลงมอืท�าด้วยฉนัทะ ถ้าท�าไป

แล้วขาดทุนก็อย่าท�าเลย มันจะล�าบาก และเป็นบาป ระหว่างงานก็ต้องใช้วิมังสาอย่างต่อเนื่อง ว่าควร

ปรบัปรงุงานให้ดขีึน้อย่างไร เช่นเดยีวกนัหากพบว่าถ้าท�าต่อต้องล้มเหลวกต้็องหยดุ หรอืแม้แต่ในหน้าทีก่าร

งาน ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมไม่ได้ ก็ต้องหยุด วิมังสาคือการใช้สมอง ปัญญา (ซึ่งเป็นหนทางที่แท้ของ

ชาวพทุธ) คดิค้น พจิารณาและตรวจสอบ ต้องใช้ปัญญาอย่างจรงิจงั อย่าเพยีงแต่บอกว่า ช่างเถอะ..... อะไร

ก็ได้..... ซ่ึงพบมากในหมูพ่วกเราคนไทย ต้องคดิใหม่ให้ถกูต้องว่า อะไรกไ็ด้ไม่ได้อกีแล้ว..... ต้องวธิกีารท�างาน

ทีถ่กูต้องเท่าน้ันถงึจะได้ ซึง่ได้มาโดยวมิงัสา อย่างทีก่ล่าว ธรรมะข้ออืน่เกือ้หนนุวมิงัสาได้ มฉีนัทะในการคดิ

แบบวิมังสา มีวิริยะที่จะคิด เป็นต้น 

 2)  ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี ้

อภิปรายได้ว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบล ได้มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปรับ

กระบวนการบริหารโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยในการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริม

สนับสนุนและน�าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชน และบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สรุยิะ วริยิะสวสัดิ ์ทีก่ล่าวถงึองค์ประกอบทีก่่อให้เกิดความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบทางด้านคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ เป้าหมาย หลักปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

แหล่งวัสดุ เงินทุน หน้าที่ขององค์การ การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ คุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้จะมีผลต่อ

ความรู้สึก และความพึงพอใจในการท�างานของบุคคลในองค์การนั้น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ การปรับกระบวนการบรหิารโดย

ใช้เทคโนโลยี ช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) ที่เป็นเช่นนี ้

อภปิรายได้ว่า การปรบักระบวนการบรหิารโดยใช้เทคโนโลย ีเป็นนโยบายการบรหิารราชการ ทีเ่น้นการปรบั

กระบวนการบริหารราชการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอย่าง

กว้างขวาง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน พร้อมกันนี้จะปรับปรุงพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุริยะ วิริยะสวัสดิ์  

ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบทางด้านคุณสมบัติเฉพาะ 

ได้แก่ เป้าหมาย หลักปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แหล่งวัสดุ เงินทุน หน้าที่ขององค์การ การน�าเทคโนโลยี

มาใช้ในองค์การ คุณสมบตัเิฉพาะเหล่านีจ้ะมผีลต่อความรูส้กึ และความพงึพอใจในการท�างานของบคุคลใน

องค์การนั้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ การก�าหนดภารกิจและการ 

มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามนโยบาย มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร (วิมังสา คือ 

การใช้ปัญญาพจิารณา ไตร่ตรองกลัน่กรอง) ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า การก�าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 

ให้ปฏบิตัติามนโยบายยงัไม่เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถของบคุลากรเท่าทีค่วร ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิ

ของ สมพงษ์ เกษมสนิ ทีก่ล่าวถงึ ประสทิธภิาพในการท�างานของผูป้ฏบิตังิานไม่ได้ขึน้อยูก่บัการศกึษาอบรม

ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมาแต่เพียงอย่างเดียว แต่หากมีส่วนประกอบอย่างอ่ืนอีกด้วยท่ีมีผลอย่างส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพในการท�างาน โดยเฉพาะความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน ความรู้สึกที่ดีต่อกัน การ

ด�าเนินงานของฝ่ายบริหารถูกต้อง และยุติธรรม และความเห็นว่านโยบายขององค์การเหมาะสม สิ่งเหล่านี้

จะท�าให้การปฏบิตังิานของบคุคลในองค์การเป็นไปในทางร่วมมอืร่วมใจกบัฝ่ายบรหิารมากขึน้ สิง่ส�าคัญทีม่ี

ผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่กล่าวมานี้คือขวัญของผู้ปฏิบัติงานนั่นเอง

 3)  ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่

เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การท�างานร่วมกับบุคคลอื่นเป็นสิ่งท่ียากหรือไม่บางคนมีพฤติกรรมที่สามารถปรับตัว 

และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี แต่บางคนประสบปัญหาในการท�างานร่วมกับบุคคลต่าง ๆ โดยจะเห็นได้จาก

การไม่ได้รับความช่วยเหลอื หรอืร่วมมอืใด ๆ  รวมทัง้การไม่ได้รบัข้อมลูต่าง ๆ  ทีต้่องการ ดงันัน้ความสามารถ

ในการท�างานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งส�าคัญและควรฝึกฝนให้มีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อรรณพ  

บญุยรัตพันธ์ ทีก่ล่าวว่า วธิกีารเสรมิสร้างขวญัในการท�างาน โดยสร้างเจตคตทิีด่ใีห้เกดิข้ึนในการท�างาน ย่อม

สร้างความร่วมมือและความเข้าใจกันได้ ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และน�าไปสู่บรรยากาศ

ในการท�างานที่เป็นการสร้างสรรค์

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ผูบั้งคบับัญชามีการจดัระบบการ

ท�างานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่ก�าหนดข้ึนมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้องและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บังคับบัญชา

องค์การบริหารส่วนต�าบล มีการจัดระบบการท�างานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายท่ีก�าหนดข้ึนมา 

เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ 



Vol.4 No.1 January - June 2015168

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

นาวกีาร ทีก่ล่าวว่า องค์ประกอบทีจ่ะช่วยสร้างขวญัทีด่ใีนองค์การ ขวญัในการท�างานขององค์การใดสงูหรอื

ต�า่เพยีงใด ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบทีส่�าคญั ดังนี ้1) ลกัษณะท่าทแีละบทบาทของผูน้�าทีม่ต่ีอผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

กล่าวถึงสัมพันธภาพที่ดีจะช่วยสร้างขวัญในการท�างานในผู้ใต้บังคับบัญชา และน�าไปสู่ความส�าเร็จของ

องค์การ 2) ความพึงพอใจในการท�างานของบุคลากรในองค์การ 3) ความพึงพอใจต่อนโยบายการด�าเนินงาน 

ขององค์การ 4) ระบบการให้รางวัล การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนต�าแหน่งขององค์การ 5) สภาพใน

การท�างานถูกสุขลักษณะ กล่าวถึงระบบถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นจะต้องอยู่ในระดับที่เกื้อหนุน

การท�างาน และ 6) สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแข็งแรง และสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ผูบ้งัคบับญัชาสนใจและเอาใจใส่ 

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง (วิมังสา คือ ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น) 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บังคับบัญชายังขาดความสนใจและเอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการให้

ความสนิทสนมและเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ ที่กล่าว

ถึง องค์ประกอบที่ก่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจมีอยู่ 5 ประการ คือ 1) ระดับอาชีพ หากอาชีพนั้นอยู่ใน

สถานะสูงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปก็จะเป็นที่พอใจของผู้ประกอบนั้น ๆ  2) สภาพการท�างาน การได้ความ

สะดวกสบาย เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 3) รายได้ ได้แก่ รายได้ประจ�า และรายได้พิเศษ 4) ระดับอายุมี

ทั้งส่วนสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กับความพึงพอใจ และ 5) คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ได้แก่ ความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างาน และคนงาน รวมไปถึงการเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของคนงาน ซึ่งจะมีผล

ต่อความพึงพอใจของงาน

2. ผลการเปรยีบเทียบการประยกุต์ใช้หลกัอทิธิบาทในการปฏบัิตงิานของบุคลากรองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน ตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1) บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่

ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างมีความรู้ ความ

สามารถ และความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน มคีวามรูแ้ละเข้าใจในหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบยีบ กฎ ข้อบงัคบั 

มต ิกฎหมาย และนโยบายอย่างถ่องแท้ และมทีกัษะ ความสามารถในการน�าความรูท้ีม่อียูไ่ปใช้ในการปฏบิตัิ

งานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหา ด้วยปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นอย่างดี รักและชอบงานที่ท�าอย่างเต็มใจ 

จริงใจและทุ่มเท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราณี สิทธิพงศ์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการใช้

อิทธิบาท 4 ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต�าบลทอนหงส์ อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ประชากร ที่มีเพศ แตกต่างกันมีความเห็นต่อการใช้อิทธิบาท 4 ในการ

พัฒนาชุมชน ไม่แตกต่างกัน

 2)  บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่

ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุไม่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการ

ปฏิบัติงาน ท้ังน้ีเพราะบุคลากรมีการน�าหลักอิทธิบาทมาปรับใช้ในการท�างาน รักงานท่ีท�า ขยันท�างาน 
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รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ก็จะท�าให้งานที่ท�าประสบความส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราณี สิทธิพงศ์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการใช้อิทธิบาท 4 ในการ

พัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต�าบลทอนหงส์ อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการ

วจิยัพบว่า ประชากร ทีมี่อาย ุแตกต่างกนัมีความเหน็ต่อการใช้อทิธบิาท 4 ในการพฒันาชมุชน ไม่แตกต่างกนั

 3)  บคุลากรทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัอทิธิบาทในการปฏบิตังิานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ได้มี

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้การท�างานในสถานท่ีท�างานท่ีมีเพ่ือน 

ร่วมงานทีห่ลากหลาย ท�าให้ทกุคนต้องอยูก่บัสิง่ท่ีตนเองชอบและไม่ชอบ เพือ่ให้รูส้กึมคีวามสขุกบัการท�างาน 

ควรพิจารณาว่าอะไรคอืสิง่ดีๆ ทีอ่งค์กรให้กบัพนกังาน และควรตระหนกัถงึคณุค่าของความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างให้เกียรติและเป็นมิตร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ พระมหาเติม โสภโณ (สมภักดี) ได้ท�าการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง จังหวัดร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า ผลการเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 

4 ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 1)  ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหาร

ควรรักษามาตรฐานและพฒันาให้ถึงระดับมากทีส่ดุ โดยผู้บริหารควรก�าหนดเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ของ

งานท่ีจะมอบหมายให้ชัดเจน ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันในเป้าหมายและระยะเวลาท่ีต้องปฏิบัติให้ส�าเร็จ มอบ

อ�านาจให้เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ เมือ่ได้รบัมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ ผูใ้ต้บังคบั

บัญชาอาจต้องมีอ�านาจพอสมควรในการด�าเนินการต่าง ๆ ได้ช้ีแจงนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ี

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้นเข้าใจถ่องแท้ พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติ

งานที่ได้รับมอบหมายโดยมีการสอนงาน ให้มีการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้มอบและผู้ถูกมอบ เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบช่วยเหลือโดยการให้ค�าแนะน�า ปรึกษาหารือให้การปฏิบัติงานนั้นส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจัดให้

มีระบบและวิธีการควบคุมที่เหมาะสม

 2)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับ

บญัชา ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยการจงูใจให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชา

เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถใน
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ด้านองค์ความรูแ้ละทกัษะในการในการคดิและเสนอเหตผุล ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความเหน็ ค�าปรกึษา และ

เสนอแนะในงานที่รับผิดชอบ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ และเปิดโอกาสยอมรับและ

ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา

 3)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านลักษณะงานและความ 

รับผิดชอบ ดังนั้น ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยให้หัวหน้าพิจารณาว่า

งานนั้นมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการต่อหรือควรโอนกลับไปให้ผู ้มีหน้าที่โดยตรงรับผิดชอบตามเดิม  

ขณะเดียวกันก็ต้องจัดล�าดับความส�าคัญและความเร่งด่วนของงานที่ยังคงรับผิดชอบอยู่ให้เป็นระบบ

  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�าคัญและน�ามาเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�าดับ 

ดังนี้

  1) ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ดังนั้น ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยการมอบหมายงานด้วยความ

เสมอภาคเท่าเทยีมกัน สร้างบรรยากาศในการท�างานทีด่ ีเพือ่จะก่อให้เกดิการยอมรบัซึง่กนัและกนั และควร

คิดหาวิธีการปฏิบัติงานที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

  2) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจ (ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น) ดังนั้น ผู้บริหารควร

รักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจใน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และ นโยบายอย่างถ่องแท้ และมีทักษะ  

ความสามารถในการน�าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาด้วยมีปฏิภาณ

ไหวพริบ เป็นอย่างดี รักและชอบงานที่ท�าอย่างเต็มใจ จริงใจและทุ่มเท

  3) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อ

น�ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน (วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรองกลั่นกรอง) ดังนั้น ผู้บริหาร

ควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู ้

เพิ่มเติม เพื่อศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อน�ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

  4) ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยก�าหนดนโยบายให้มีความชัดเจนและ

สามารถน�าไปปฏิบัติได้ 

  5) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ การปรับกระบวนการบริหาร

โดยใช้เทคโนโลยี ช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น)  

ดงัน้ัน ผู้บรหิารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยปรบักระบวนการบรหิาร โดยการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยให้การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

  6) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ การก�าหนดภารกิจและการ

มอบหมายงานให้ปฏบิติัตามนโยบายมคีวามเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร (วมิงัสา คอื การ
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ใช้ปัญญาพจิารณา ไตร่ตรองกลัน่กรอง) ดังนัน้ ผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ 

โดยก�าหนดภารกจิและการมอบหมายงานให้ปฏบิติัตามนโยบายต้องมคีวามเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ

ของบุคลากรแต่ละคน

  7) ด้านเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับัญชา พบว่า การประยกุต์ใช้หลกัอิทธบิาทในการปฏบัิติ

งานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ดงัน้ัน ผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยการประสานสมัพนัธ์และสร้างความ

เข้าใจอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ด ี

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท�า มี น�้าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือ 

ในการปฏิบัติงาน 

  8) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บังคับบัญชามีการจัดระบบ

การท�างานให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายที่ก�าหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น) ดังนั้น ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและ

พฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยผูบ้งัคบับญัชาควรจดัระบบการท�างานให้สอดคล้องกบัระเบยีบและนโยบาย

ที่ก�าหนดขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรท�างานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  9) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บังคับบัญชาสนใจและเอาใจใส่  

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเอง (วิมังสา คือ ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น) 

ดงัน้ัน ผูบ้ริหารควรรกัษามาตรฐานและพฒันาให้ถึงระดบัมากทีสุ่ด โดยผูบั้งคบับัญชาควรให้ความสนใจและ

เอาใจใส่ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรท�าการวิจัยเก่ียวกับการน�าหลักอิทธิบาทมาใช้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Inept 

Interview) เพื่อให้ทราบถึงการน�าหลักอิทธิบาท มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

 2)  ควรมกีารศกึษาตวัแปรอืน่ ทีจ่ะเป็นผลกบัการน�าหลกัอิทธบิาทมาใช้การปฏบิตังิานได้แก่ 

รายได้ต่อเดือน หรือระยะเวลาการท�างาน เป็นต้น

 3)  ควรมีการท�าวิจัยเก่ียวกับการน�าหลักอิทธิบาทมาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลอ�าเภออื่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทใน

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี 

ทกุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด ขออนโุมทนาขอบคณุ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ใจกลาง 

อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์หลกั และดร.สนัน่ สพุชิญานนท์ อาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ร่วม ท่ีท่านทัง้สอง 

กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณ 

คณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ แก้ไข  

รูปแบบ และรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร. ประพิศ โบราณมูล 

อาจารย์เอีย่ม อามาตย์มลุตร ีและนายโรจน์พงษ์ แก่นจนัทร์ ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ

เครื่องมือเพ่ือการวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะ 

ผู้บริหาร และบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านที่ให้ความ

ช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลจนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่าง

สมบูรณ์  

ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณโยมพ่อ คุณโยมแม่ ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้าน และญาติพี่น้องทุกท่าน  

ที่ให้ก�าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนมาโดยตลอด และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ความอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ  

เป็นก�าลังและแรงใจด้วยดี คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความด ี

ในส่วนของการศึกษาค้นคว้านี้แก่บุพการีชน ผู้มีพระคุณท้ังมวล และครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ 

ผู้วิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ


