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บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่มี เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ที่ต่างกัน และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ บุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 142 คน ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรค�ำนวณของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 105 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่า
t-test ค่า F-test หรือ One-Way ANOVA และทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) และ
วิเคราะห์เอกสารเนื้อหา โดยน�ำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณาความ
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4
ในการปฏิบัติงาน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน การปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน และข้อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ควรมีการให้
ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติจริงกับบุคลากรในการน�ำหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
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							 ABSTRACT

This research aimed : 1) To study the application of Iddhipada principles in duty performance of the
personnel in Bangkokyai District Office, Bangkok, 2) to compare the application of Iddhipada principles in
duty performance of the personnel based on their differences in gender, educational level, and work
experience, and 3) to propose the guidelines of the application of Iddhipada principles in duty performance
of the personnel in Bangkokyai District Office, Bangkok. 105 samples of 142 personnel were obtained by
using the table of Taro Yamane. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,
t-test, F-test or One-way ANOVA and Scheffe method, and content analysis data presentation by descriptive
Interpretation.
The result of this research finding that: The application of Iddhipada principles in duty performance of
the personnel in Bangkokyai District Office, Bangkok, was in a high level overall. The result of comparison,
the personnel with different genders, educational levels and work experiences had no different levels in the
application of Iddhipada principles in their work performance. The most suggestions obtained from the study
were that : There should be an application of Iddhipada principles in work and the understanding of
Iddhipada should be provided to the personnel. the personnel should have knowledge, understanding of
assigned duties, working with consciousness, prudence, good attitude towards both work and colleagues.
Keyworkds: Application, Iddhipada Principles, Bangkokyai District Bangkok

บทน�ำ

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ซึ่งมีบทบาทภาระหน้าที่มากมาย ประกอบ
กั บ กรุ ง เทพมหานครเป็ น เมื อ งหลวง เป็ น เมื อ งที่ มี ก าร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวหรือการต่างประเทศ
อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์เพื่อก้าวไปสู่
การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งปัจจัย
ที่ส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จของกรุงเทพมหานคร คือ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ก็เป็นหน่วยงานหนึง่ ของ
กรุงเทพมหานคร จะต้องด�ำเนินการตามวิสัยทัศน์ และ
ปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลสัมฤทธิต์ ามเป้าประสงค์ของนโยบาย
โดยอาศัยทรัพยากรที่ส�ำคัญอันประกอบด้วย คน (Man)
เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และการจัดการ
(Management) ซึ่งในบรรดาทรัพยากรทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าว คนถือว่าเป็นปัจจัยพิเศษ ที่มีความส�ำคัญต่อการ
ปฏิ บั ติ ง าน หากหน่วยงานหรือ องค์ก รใดมีบุค ลากรที่ มี

ความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ย่อมส่งผลให้งานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นมีคุณภาพ
แต่ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรเพียงอย่างเดียวมิอาจ
ท�ำให้องค์กรประสบผลสัมฤทธิไ์ ด้ หากบุคลากรในหน่วยงาน
หรือองค์กรนั้นปราศจากความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ดั ง นั้ น บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รจะ
ปฏิบตั งิ านให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด ต้องน�ำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับ
ประยุกต์ปรับใช้ ซึ่งหลักธรรมที่เกี่ยวข้องในพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย (2539)
สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ได้ระบุไว้ คือ หลัก
อิทธิบาท 4 อันประกอบด้วย 1) ฉันทะ คือ ความพอใจ
รักใคร่ในสิ่งนั้น 2) วิริยะ คือ ความเพียรพยายามท�ำใน
สิง่ นัน้ 3) จิตตะ คือ การเอาใจฝักใฝ่ในสิง่ นัน้ และ 4) วิมงั สา
คือ การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น โดยมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ ตั้งใจ (2544) ที่พบว่า
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การน� ำ หลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของพนักงานมีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระธัชพล สิริภทฺโท (งามแพง) (2557)
ที่พบว่า ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในด้านต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์
ที่ดีมาก
อาจกล่าวได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 มีความส�ำคัญต่อ
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร เพราะเมื่ อ บุ ค ลากรน� ำ ไปปฏิ บั ติ
ตามกระบวนความแห่งหลักธรรมนี้ ก็จะส่งผลให้หน่วยงาน
หรือองค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เพื่อ
เป็นการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

2. เพือ่ เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร ทีม่ ี เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ที่ต่างกัน
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ ตัวแปร
อิสระ คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ ตัวแปรตาม
คือ การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยสังเคราะห์จากหลักธรรม
ในพระไตรปิ ฎ ก ภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 สุตตันตปิฎกทีฆนิกาย มหาวรรค
1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ใน ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นฉั น ทะ ด้ า นวิ ริ ย ะ
การปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา
กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. ประสบการณ์

			

ตัวแปรตาม

หลักอิทธิบาท 4
1. ฉันทะ
2. วิริยะ
3. จิตตะ
4. วิมังสา
การปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงาน
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
การปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงาน
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ
(Quantitative Research)
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากร
ส� ำ นั ก งานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
142 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ บุ ค ลากรส� ำ นั ก งานเขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 105 คน ตามสูตร
ของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ซึ่ ง ใช้ วิ ธี วิ ธี ก าร
สุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ห ลั ก ความน่ า จะเป็ น ด้ ว ยวิ ธี ก าร
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่ง
เป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 และ 2 มีลักษณะค�ำถามเป็นแบบ
ปลายปิด ส�ำหรับในส่วนที่ 3 มีลักษณะค�ำถามแบบปลาย
เปิด คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล
โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก ธรรม
ทางพระพุทธศาสนาในด้านอิทธิบาท 4 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ จาก พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และข้อมูลทุติยภูมิ คือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
หนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ขั้นที่ 2 น� ำ แบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และน�ำไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อ
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หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ตามวิ ธี ก ารของครอนบาค
(Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ระดับ 0.96
ขั้นที่ 3 น� ำ แบบสอบถามไปแจกให้ กั บ บุ ค ลากร
ส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างตามรวมถึงรอรับแบบสอบถามกลับคืนหลังจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบเป็นเรียบร้อย
ขั้นที่ 4 น�ำผลการศึกษาในขั้นที่ 1 และ 3 มาท�ำการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสังเคราะห์ อภิปรายผล และข้อ
เสนอแนะ เพื่อจัดท�ำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของ
ผู ้ ต อบแบบสอบถามโดยการจ� ำ แนกกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตาม
เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ ใช้การวิเคราะห์
โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ย เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เกีย่ วกับข้อมูล
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลจ� ำ แนกตามเพศ ใช้ ก ารทดสอบค่ า ที
(t-test) ส่วนระดับการศึกษา และประสบการณ์ ใช้การ
ทดสอบค่ า ความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว(F-test/
One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ จะท�ำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)
4. ศึกษาและรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) โดยน�ำเสนอ
ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารพรรณนาความ (Descriptive
Interpretation)
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.04 และใช้ปัญญาไตร่ตรอง ที่จะใช้ความสามารถชักน�ำ
ผลการวิจัยพบว่า
1. การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ในการ ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานตามนโยบายเพื่อความส�ำเร็จขององค์กร
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส� ำ นั ก งานเขตบางกอกใหญ่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
2. การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 โดยด้านวิริยะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่
เท่ากับ 3.91 รองลงมา คือ ด้านวิมังสา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่
3.89 ส่วนด้านฉันทะ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด เท่ากับ 3.85 และ กรุงเทพมหานคร ทีม่ ี เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาเป็นด้านตามรายข้อเป็น ดังนี้
		 1.1 ด้านฉันทะ ในหัวข้อมีความพอใจที่จะ ไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
แสวงหาความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.99 หัวข้อใช้ความสามารถชักน�ำ ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส� ำ นั ก งานเขตบางกอกใหญ่
ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานตามนโยบายใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
3.98 หัวข้อมีความพอใจในการมีส่วนร่วมที่จะด�ำเนินการ 		 3.1 ด้านฉันทะ ควรมีการให้ความรู้ ความ
ให้บุคคลที่ขาดคุณสมบัติพ้นจากการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย เข้าใจ และการปฏิบัติจริงกับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมี
ความภูมิใจ มีใจรักในงานที่ได้รับมอบหมาย และเสียสละ
เท่ากับ 3.95
		 1.2 ด้านวิรยิ ะ ในหัวข้อมีความขยันหมัน่ เพียร เวลาส่วนตัว ทุ่มเทให้กับการท�ำงาน ส่วนผู้บริหารหรือ
พากเพียรที่จะใช้ความรู้ปฏิบัติงานอย่างบูรณาการตาม ผู้บังคับบัญชาควรสร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน
นโยบายองค์กร มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.19 ในหัวข้อมีความขยัน ให้ แ ก่ บุคลากรเพื่ อที่ บุ คลากรจะได้ เ กิ ดความรั ก ความ
หมั่นเพียร พากเพียรที่จะแสวงหาความรู้ในการขับเคลื่อน ภาคภูมิใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ 		 3.2 ด้านวิรยิ ะ ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในหัวข้อมีความขยันหมั่นเพียร พากเพียรที่จะเชื่อมโยง และการปฏิบัติจริงกับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความ
ความรู ้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก ร อดทน เพี ย รพยายาม ขยั น หมั่ น เพี ย รในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย หมัน่ ศึกษาหาความรูเ้ พือ่ พัฒนางานและพัฒนา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
		 1.3 ด้านจิตตะ ในหัวข้อมีความเอาใจใส่ที่จะ ตน มีความอดทน อดกลั้นในการรับฟังความคิดเห็นของ
ใช้ความสามารถโน้มน้าวให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั งิ านเพือ่ ความส�ำเร็จ ผู้อื่น
ตามนโยบายขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ในหัวข้อ 		 3.3 ด้านจิตตะ ควรมีการให้ความรู้ ความ
มีความเอาใจใส่ที่จะใช้ความรู้แนะน�ำผู้อื่นให้บูรณาการ เข้าใจ และการปฏิบัติจริงกับบุคลากร เพื่อให้บุคลากร
การปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ เอาใจใส่ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เอาใจใส่
3.99 และในหัวข้อมีความเอาใจใส่ที่จะแสวงหาความรู้ใน เพื่อนร่วมงาน รักสามัคคีกัน ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ย ขององค์กร
		 3.4 ด้านวิมังสา ควรมีการให้ความรู้ ความ
เท่ากับ 3.97
		 1.4 ด้านวิมังสา ในหัวข้อมีความไตร่ตรอง เข้าใจ และการปฏิบัติจริงกับบุคลากร เพื่อให้บุคลากร
ทบทวนทีจ่ ะใช้ความรูช้ กั น�ำให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั งิ านตามนโยบาย ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งปฏิบัติงานอย่าง
เพื่อความส�ำเร็จขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ใน มีสติ รอบคอบ มีทัศนคติที่ดีทั้งต่องานและเพื่อนร่วมงาน
หัวข้อใช้ปัญญา และเอาใจใส่ที่จะแสวงหาความรู้ในการ ส่วนผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ควรพิจารณามอบหมาย

ผลการวิจัย

Ratchaphruek Journal Vol.18 No.1 (January - April 2020)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)

63

ต่างกันหรือไม่ ต่างก็ล้วนมีความรู้ ความเข้าใจ การแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตกต่างกัน หรือมีความ
เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 และน�ำ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การศึกษา
จึงไม่มีผลต่อการน�ำหลักอิทธิบาท 4 ไปประยุกต์ใช้ในการ
อภิปรายผล
1. การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ในการ ปฏิบัติงาน และถึงแม้ว่าประสบการณ์ในการท�ำงานจะ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส� ำ นั ก งานเขตบางกอกใหญ่ แตกต่างกัน แต่เนื่องด้วยการบริหารจัดการขององค์กรได้มี
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า มี ร ะดั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอยูแ่ ล้ว ท�ำให้บคุ ลากรทีม่ ปี ระสบการณ์
อิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี ในการท�ำงานต่างกันไม่มีผลต่อการน�ำหลักอิทธิบาท 4
ความสอดคล้ อ งกั บ วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ(ฉั ฐ รั ก ข์ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
วัยเจริญ, 2557; พระศักดิ์นรินทร์ สมจิตฺโต (ธรรมสุรีย์),
2561) ที่ พ บว่ า การปฏิบัติงานโดยน�ำหลัก อิทธิบาท 4 ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส� ำ นั ก งานเขตบางกอกใหญ่
มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก กรุงเทพมหานคร ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ และการ
ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความรัก ความภูมิใจในงานที่ได้รับ ปฏิ บั ติ จ ริ ง กั บ บุ ค ลากร โดยมี ก ารน� ำ หลั ก อิ ท ธิ บ าท 4
มอบหมาย ขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ในงาน และตรวจสอบ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ความส�ำเร็จของงานอยู่เสมอ จะน�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ(ชาตรี แนวจ� ำ ปา, 2552;
และบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงอภิปรายได้วา่ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล, 2554) ที่พบว่า บุคลากร
บุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ควรใฝ่ใจรักที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ ขยัน มีความพยายาม
ส่วนใหญ่มคี วามเข้าใจและเห็นถึงความส�ำคัญของอิทธิบาท เข้ ม แข็ ง อดทน อุ ทิ ศ ใจให้ แ ก่ ง านที่ ป ฏิ บั ติ ใช้ ป ั ญ ญา
4 จึ ง มี ก ารน� ำ หลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน พิจารณา ใคร่ครวญ รู้จักวางแผนงาน วัดผล คิดค้นวิธี
ปรั บ ปรุ ง งานให้ ใ ห้ ดี ขึ้ น ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง อภิ ป รายได้ ว ่ า
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่และความส�ำเร็จของงาน
2. การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน จะส่งผลให้เป็น
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู ้ ที่ มี ค วามรั ก ความพอใจในงานที่ ป ฏิ บั ติ ด ้ ว ยความ
กรุงเทพมหานคร ทีม่ ี เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ พากเพียร เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วรรณกรรมที่ ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบาย ความส�ำคัญของ
เกี่ยวข้องของ (วิโรจน์ น้อยวิเศษ, 2556; พระชินกร สุจิตฺโต
(ทองดี ) , 2561) ที่ พ บว่ า เพศ ระดั บ การศึ ก ษา และ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรรักและ
ประสบการณ์ในการท�ำงานต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลัก ภูมิใจในงาน รู้คุณค่าของตนเอง พัฒนาตนเองเพื่อความ
อิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ในการปฏิบัติงานในองค์กร ส� ำ เร็ จ ขององค์ ก ร ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงอภิปรายได้ว่า บุคลากร ความดีความชอบเพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจ ท�ำงานด้วย
ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ต่ า งมี ค วามรู ้ ความสามารถ ความเต็ มใจ อดทน ขยั นหมั่ นเพี ยร มอบความเชื่ อมั่ น
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน เข้ า ใจในหลั ก เกณฑ์ ความไว้วางใจ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และมีทักษะในการน�ำ คิ ดเห็ นและปฏิ บัติงานอย่ างเต็ มความสามารถ รวมถึง
ความรูท้ มี่ อี ยูไ่ ปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้เป็นอย่างดี จึงท�ำงาน ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ปลูกฝังคุณธรรมและ
ด้วยความจริงใจ เต็มใจ รวมถึงบุคลากรไม่วา่ จะมีการศึกษา จริยธรรมมีความรักและสามัคคีกัน
งานให้เหมาะสมกับต�ำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ และมี
การระดมความคิด และตัดสินใจให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
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2. ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
และหั ว หน้ า ฝ่ า ยต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
อิทธิบาท 4 ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เห็นมุมมองทีค่ รอบคลุม
ทุกระดับ และน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้องค์กรประสบผล
ส�ำเร็จมากที่สุด
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