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การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี
THE APPLICATION OF IDDHIPÃDA IV IN ADMINISTRATING PRIVATE
ORGANIZATIONS IN NONTHABURI PROVINCE
ผดุง วรรณทอง อนันต์ ธรรมชาลัย สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล
Phadung Wannatong, Anan Thamchalai, Sanit Sirivisitkul
บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจัย พบว่า
1. ด้านฉันทะ มีความจาเป็นและสาคัญต่อการบริหารองค์กรเอกชน เพราะเป็นจุดเริ่มต้น
ที่จะทาให้บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ของตนเองรักและพอใจที่จะได้รับพัฒนาตนเอง เพื่อนาความรู้มาใช้ในหน้าที่ที่ตนกาลังปฏิบัติอยู่
กระตือรือร้นพร้อมที่จะให้มีการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิ ตใจ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมที่จะพัฒนางาน และบุคลากรมีความพอใจที่จะมีการพัฒนาอยู่สม่าเสมอ และเปิดโอกาส
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและนโยบายขององค์กร มีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอยู่เสมอ
2. ด้านวิริยะ มีความจาเป็นและสาคัญมากต่อการบริหารองค์กรเอกชน เนื่องจากหลักการ
นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างและได้พระราชทานบทพระราช
นิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก ที่เน้นให้ประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักการประกอบความเพียรชอบ
บุคลากรมีความตื่นตัวพร้อมที่จะพัฒนาการทางานอยู่ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิด
ความชานาญในหน้าที่ด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติม ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
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3. ด้านจิตตะ มีความจาเป็นและส าคัญ ต่อการบริห ารองค์กรเอกชน เช่นเดียวกัน โดย
ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการทางานที่ต้องอาศัย ด้านจิตตะเป็นหลักที่จะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ
องค์กรเอกชนควรส่ งเสริมการประยุกต์ใช้ห ลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทางาน มีระบบที่ตรวจสอบให้บุคลากรมีการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็
หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนางานของตนเอง ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้พร้อมที่
จะมาสนับสนุนการทางานอย่างสม่าเสมอ โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ นามาพัฒนา
องค์กร ทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถ
4. ด้านวิมังสา มีความจาเป็นและสาคัญต่อการบริหารองค์กรเอกชน เช่ นเดียวกัน เพราะ
ผู้บริหารต่างให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างเหมาะสม มีการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป ส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้เพิ่มเติม หาวิธีการต่างๆ มาพัฒนาบุคลากรให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
อดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรองการ
ทางานที่ได้รับมอบหมายอยู่เ สมอ โดยใช้กาลั งสติปัญญา แสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
คาสาคัญ: การประยุกต์, หลักอิทธิบาท 4, การบริหาร, องค์กรเอกชน
ABSTRACT
This research article has the objective for the application if Iddhipada IV in
private organization management in Nonthaburi province.
The findings of research were as follows:
1. Chanda (aspiration) has the necessity and importance to private
organization administration because it is the starting point for the person to have
the satisfaction to the duty for responsibility and working hard and satisfy to get
own development for using the knowledge to work and have the ambition to
develop themselves both body and mind. The executives give the opportunity to
participate for development and personnel has the satisfaction to have regular
development and let everyone has the participation for working development and
policy of organization and has the regular training both in and outside organization.
2. Viriya (effort) has the necessity and importance to private organizations
administration as too, because this principle of King Rama IX that was the model
and presented the royal story from Buddhist scripture names as Phramahachanok,
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focus on people to have Viriya or principle of effort. The personnel has the
awakening or activeness to working development always, training themselves to
have the skill for working through learning more, search for knowledge about own
efficient working, has the training for working development, to have more
development continuously.
3. Chitta (thoughtfulness) has the necessity and importance to private
organizations administration too, because the executives give the importance to
working with Chitta which everyone must pay attention always. The private
organization should promote to apply to use Iddhipada IV about Chitta for
increasing more working potentials, to have the checking the personnel to have
more own development regularly. When having the problem, should examine own
mistakes for working development, to have the training to have the knowledge to
support the working through studying from other sources for developing the
organization and work with fully ability.
4. Vimangsa (investigation) has the necessity and importance to private
organizations administration too, because executives give the importance for
personnel development through working evaluation of personnel properly, has the
working solution of personnel to have more development, to promote to have
more knowledge and search for new methods to develop the personnel to work
more efficiency and patience to the problem while working to use the own
knowledge and ability to consider for working when getting the assignment by using
the wisdom and search for the more efficient working method.
Keywords: Application, Iddhipada IV, Private Organization

1. บทนา

เนื้อ หาสาระโดยสรุ ปของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 11 และ
วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี พ.ศ.2570 นั้นทาให้เห็นมิติของกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการ
มีส่ว นร่วมของประชาชนในหลายประเด็น ที่สาคัญคือในส่ วนของสถาปัตยกรรมทางสั งคม ได้มี
เนื้อหาที่สื่อถึงมิติในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเน้นให้ความสาคัญกับชุมชนเป็นหลักและเป็นผู้มี
บทบาทสาคัญในกระบวนการพัฒนา ในส่ วนของสัญญาประชาคมใหม่ ได้กล่าวถึง กระบวนการ
สั ญ ญาประชาคม บนพื้ น ฐานของการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในทุ กระดับ ตั้ง แต่ ร ะดั บ ชุม ชน
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ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การสร้างความคิดร่วม (Social
Consensus) การหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ ายให้ การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment) และ
นาไปสู่การปฏิบัติ (Action) ซึ่งเป็นภาพรวมและแนวทางกว้างๆ ในการนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
เนื้ อหาสาระของ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ส่ ว นใหญ่ก ล่ าวถึง เศรษฐกิ จรวมทั้ ง
แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ยังมีเนื้ อหาสาระบางส่วนที่ขาด
หายไป เช่น มิติของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กร
บริห ารส่ ว นจั งหวัด เทศบาล องค์ กรบริห ารส่ ว นต าบล เป็น ต้น ซึ่ งถื อว่ าเป็นองค์ กรที่ส ามารถ
เอื้ออานวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่ น เพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทและทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(Office of the National Economic and Social Development Board. 2012)
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซีย จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community
(AEC) อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม โดยมีเป้า หมายร่วมกัน ว่าการ
เปิดประตูสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC) จะส่งผลให้ ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นกลุ่ ม
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่มีฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตอย่างเสรี เกิดความ
เป็นปึกแผ่น และสร้างอานาจต่อรองทางด้านการค้า/เศรษฐกิจ ในเวทีการค้าโลกได้อย่างเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น สาหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน จาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อ
รับมือกับการก้าวเข้าสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากนับเวลา
ต่อจากนี้แล้วเหลือเวลาอีกเพียง 3 ปีเท่านั้น นับว่าไม่นานเลย และเมื่อถึงเวลานั้นประเทศไทยจะ
ก้าวไปสู้กับเพื่อนบ้านในอาเซียนได้อย่างไร เป็นคาถามที่อยู่ในใจหลายคนในภาครัฐบาลเองนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจใน เชิงรุกยังครึ่ง ๆ กลางๆ ไม่ชัดเจน ดังนั้นหากไทยเราจะก้าวเข้ าสู่ความเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คนไทยทุกคนควรจะต้องสนใจเรื่องนี้ เพราะการเข้าสู่ การเป็น
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลไปทั่วทุกภาคส่วนของประเทศ และก่อให้เกิดพันธกรณี
แก่ประเทศไทยที่จะต้องเข้าร่วมเจรจากับสมาชิกอาเซียน เพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการ รวมทั้งการ
ลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน โดยมีเป้าหมาย
หรือหลักเกณฑ์การเปิดตลาดอยู่ที่ "การลด" หรือ "เลิ กกฎระเบียบ" หรือมาตรการต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการและการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเปิดตลาดใน 10 สาขา
บริการหลัก อาทิ บริการด้านธุรกิจ บริการวิชาชีพ บริการด้านสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการ
ด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนนาเที่ยวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นมากกว่าการเปิดเสรี
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ทางการค้า ที่นอกจากจะส่งผลให้อาเซียน 10 ประเทศ เป็นเหมือนประเทศเดียวกัน ไม่มีกาแพงภาษี
ไม่มีการกีดกันทางการค้า สินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน มีฝีมือเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ยังจะ
ประกอบไปด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหลากหลายสาขา เช่น เกษตร การส่งเสริม SME การ
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ดังนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AEC จาเป็นต้องมีการบูรณา
การ ทั้งภายในกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชน ในการจัดท้ายุทธศาสตร์
เป็นรายประเทศ โดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในตลาดนั้นๆ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จใน
การพัฒนาการค้าและการลงทุนของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ไม่ว่าเกษตรกร
ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จะต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น เพราะจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจัดตั้งบริษัท รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย และการออกกฎหมาย มาตรฐานต่างๆ ร่วมกัน เป็นต้น นับตั้งแต่ปี 2558 ที่
ประเทศไทยได้ก้าวสู่ ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย
(Siamturakij. 2017: Online)
การบริหารเป็นกิจกรรมในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการวางแผน การจัดองค์กร การจูงใจ และการควบคุม
ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรวัตถุให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยดี (Sanoh Tiyao, 2544: 1)
การบริหารจัดการจะมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรเกิดขึ้นมากมาย ที่ใดมี
องค์กรที่นั่นจะต้องมีการบริหารจัดการ และในอนาคตที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเจริญขึ้นมาก องค์กรก็จะเกิดขึ้นมาก การบริหารจัดการก็จะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเช่นกัน
การบริหารจัดการจะมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรเกิดขึ้นมากมาย ที่ใดมี
องค์กรที่นั่นจะต้องมีการบริหารจัดการ และในอนาคตที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเจริญขึ้นมาก องค์กรก็จะเกิดขึ้นมาก การบริห ารจัดการก็จะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
เช่นกัน
ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด นนทบุ รี ไ ด้ ร ายงานภาวะเศรษฐกิ จ การคลั ง จั ง หวั ด นนทบุ รี
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557 พบว่าเศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณหดตัว สะท้อนจากด้านอุปทานมี
สัญญาณหดตัวตามภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ประกอบกับด้านอุปสงค์มี
สัญญาณหดตัว ตามด้านการบริโภคภาคเอกชนและด้านการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การใช้จ่าย
ภาครัฐขยายตัว สาหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรีปรับตัวลดลงเล็กน้อย เสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายในจังหวัด จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2557
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปี 2557 ณ ราคาประจาปี (ปีอ้างอิง 2545) มีมูลค่ารวม 254,643 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง
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เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 23.24 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1)
สาขาการขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ฯ (ร้อยละ 19.91 ของ GPP) 2) สาขา
อุตสาหกรรมการผลิต (ร้อยละ 17.96) และ 3) สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วน
บุคคลอื่นๆ (ร้อยละ 13.13) ตามลาดับ ในส่วนของรายได้ต่อหัวประชากรของจังหวัดนนทบุรีใน ปี
2557 เท่ากับ 174,854 บาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 23.48 อยู่ในลาดับที่ 17
ของประเทศ ดัชนีราคาผู้บริโภค ของจังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 2 ปี 2559 เฉลี่ยครึ่งปีแรก
(มกราคม-มิถุนายน) มีค่าเท่ากับ 108.7 สูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 0.4 การจด
ทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เป็นข้อมูลจาก ณ มีนาคม 2559 มีจานวน 1,102 ราย ทุนจดทะเบียน
รวม 2,164.69 ล้านบาท ประเภทกิจการที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดคือ การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซม
ยานยนต์ฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,00.58 ล้านบาทจากกิจการทั้งหมด 410 แห่ง นอกจากนี้ยังมี
การจดทะเบียนโรงงานจัดตั้งใหม่ ณ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2559 มีจานวน 16 ราย ทุน
จดทะเบียน 354.09 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 201 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
นนทบุรีค่อนข้างพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ โดยมีโครงสร้างลักษณะผสมกลมกลืนระหว่างอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี ปี พ.ศ. 2557 (ปีอ้างอิง 2545) มี
มูลค่ารวม 254,643 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 48,027ล้านบาท หรือร้อย
ละ 23.24 ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขาการขายส่ง ขาย
ปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ฯ (ร้อยละ 19.91 ของ GPP) 2) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต (ร้อย
ละ 17.96) 3) สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ (ร้อยละ 13.13) 4)
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ (ร้อยละ 10.65) และ 5) สาขา
ตัวกลางทางการเงิน (ร้อยละ 9.86) ตามลาดับ
หากพิจารณาถึงอัตราการขยายตัว (ณ ราคาคงที่) ปี 2557 อุตสาหกรรมที่มีอัตราการ
ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขาการให้บริการด้านชุมชน
สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 804.79 2) สาขาลูกจ้างในครัวเรือน
ส่วนบุคคล มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 194.85 3) สาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน มีอัตราการ
ขยายตัว ร้อยละ 40.00 4) สาขาบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ มีการ
อัตราการขยายตัว ร้อยละ 25.73 และ 5) สาขาการประมง มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 12.00
ตามลาดับ ในขณะที่สาขาอุตสาหกรรมการผลิต มีอัตราเพิ่มเพียงร้อยละ 3.27 แสดงให้เห็นว่า
โครงสร้างผลผลิตของจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มเป็นสาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการ
ส่วนบุคคลอื่นๆ ที่รองรับการเป็นที่อยู่อาศัยของคนในเขตเมืองมากกว่าสาขาการผลิต รายได้ต่อหัว
ประชากรของจังหวัดนนทบุรีในปี 2557 เท่ากับ 174,854 บาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2556
ร้อยละ 23.48 อยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศ และลาดับที่ 6 ของเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด
1,935 แห่ง สาหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2559 พบว่า มีการจด
ทะเบียนรวม 16 ราย ทุนจดทะเบียน 354.09 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 201 คน โดย
ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีการจดทะเบียนโรงงานจานวนสูงสุด คือ อุตสาหกรรมอโลหะ จานวน 3
ราย (ร้อยละ 18.75 ของโรงงานที่จดทะเบียนใหม่) มีการจ้าง 28 คน และอีก 4 ประเภทที่มีการจด
ทะเบียนใหม่เท่าๆ กัน คืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน จานวน 2 ราย (ร้อยละ 12.50
ของโรงงานที่จดทะเบียนใหม่) มีการจ้าง 62 คน อุตสาหกรรมเคมี จานวน 2 ราย มีการจ้าง 15 คน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ จานวน 2 ราย มีการจ้าง 10 คน และอุตสาหกรรมขนส่ง จานวน 2
ราย มีการจ้าง 17 คน ในส่วนโรงงานที่ปิดกิจการไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยไตรมาส
นี้มีจานวนทั้งสิ้น 97 ราย (ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เลิกกิจการ 129 ราย) มีแรงงานถูกเลิกจ้างจานวน
2,981 คน แม้จะมีจานวนคนถูกเลิกจ้างลดลงแต่ยังถือว่ามีจานวนผู้ถูกเลิ กจ้างสูงมากอยู่ในปัจจุบัน
สาเหตุอาจสืบเนื่องจากการมีการตรวจสอบและจาหน่ายทะเบียนโรงงานของเจ้าหน้าที่สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีที่ยังดาเนินการอยู่ เนื่องจากโรงงานไม่ได้มายื่นแจ้งประกอบกิจการ
โรงงานในระยะเวลาที่กาหนด และเพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลโรงงานให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
(Nonthaburi Industry Office, 2017: Online)
สรุปได้ว่า การบริหารองค์กรมีทั้ง ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบความส าเร็ จ
เนื่องจากการมีปัญหาในการบริหารจัดการมีความจาเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงานอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหากาไร และ
มีการแข่งขัน เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการบริหาร
จัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกกาลังสนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนามา
ผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่าการที่จะใช้หลักการ วิธีการ
หรือเทคนิค ของนักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน 100 ปี นั้นยัง
เป็นหลั กการที่ยั งยึดกับวัตถุ รวมทั้งมีผู้ แพ้ผู้ ช นะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังกาไรและการ
แข่งขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทาให้เขารู้ว่าศาสตร์แห่ง
การบริหารจัดการที่ยั่งยืนและดารงความเป็น มนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ ศาสตร์ ในการ
บริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึง หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการ
บริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็นแนวทางที่
มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างเหลือเชื่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นหลัก ธรรมคาสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตาม
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ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วเบื้องต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษา
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเสนอแนวทางใน
การบริหารองค์กรเอกชน ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆ ขึ้นไป และเพื่อเป็นข้อมูลอันสาคัญที่จะช่วย
ผลักดันให้ประเทศสามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าในเวทีโลกตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี

3. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4
ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี
ประชากร คือ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรีที่จดทะเบียนโรงงานและยัง
ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันมีจานวน 1,935 บริษัท (Nonthaburi Industry Office, 2017 Online)
กลุ่มตัวอย่าง คือ สัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
เอกชน จานวน 17 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เป็นความ
คิดเห็นของผู้บริหาร หรือผู้จัดการ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนและวิธีการ
ดังต่อไปนี้ (1) ขออนุญาตหน่วยงานที่เก็บข้อมูล คือ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอ
เก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย (2) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรและประเด็นที่ศึกษาให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแยกตามแหล่งข้อมูล (3) สัมภาษณ์
ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี จานวน 17
คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้

4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล

การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดระบบข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพื่อให้พร้อม
และให้เหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์
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2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร หรือผู้จัดการ เกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้ห ลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี กระทาโดยการ
พรรณาวิเคราะห์เนื้อหา

5. สรุปผลการวิจัย

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ที่สาคัญจานวน 17 คน โดยมีประเด็นที่สัมภาษณ์ในการวิจัย คือ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ใน
การบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้
5.1 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี
ด้านฉันทะ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4
ในการบริหารองค์กรเอกชน ในด้านฉันทะว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทาให้
บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มกาลังความสามารถของตนเอง
รักและพอใจที่จะได้รับพัฒนาตนเอง เพื่อนาความรู้มาใช้ในหน้าที่ที่ตนกาลังปฏิบัติอยู่ กระตือรือร้น
พร้อมที่จะให้มีการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมที่
จะพัฒนางาน และบุคลากรมีความพอใจที่จะมีการพัฒนาอยู่สม่าเสมอ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนางานและนโยบายขององค์กร มีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
องค์กรอยู่เสมอ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ฉันทะ หมายถึง ความพึงพอใจ ความรัก ความชอบ ความสนใจ
ในการที่จะกระทา การรักงาน รักเพื่อนร่วมงาน รักผู้บริหาร รักองค์กร โดยแสดงออกเมื่อได้ทางาน
ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีความยากลาบากแค่ไหนก็มีความรักที่จะกระทาอย่างเต็มกาลังความสามารถให้
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chatree Naewjumpa (2009) ที่ศึกษาเรื่อง
“การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ฉันทะ เป็นเรื่องของความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติและถือว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร
5.2 การประยุ กต์ ใช้ หลั กอิ ทธิ บาท 4 ในการบริ หารองค์ กรเอกชนในจั งหวั ดนนทบุ รี
ด้านวิริยะ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารองค์กรเอกชน ในด้านวิริยะว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมาก เนื่องจากหลักการนี้ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างและได้พระราชทานบทพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก ที่เน้น
ให้ ประชาชนมี ความวิ ริยะ หรือหลั กการประกอบความเพียรชอบ มีการสื่ อสารภายในองค์กรอย่าง
สม่าเสมอกระตุ้นให้ตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง บุคลากรมีความตื่นตัวพร้อมที่จะพัฒนาการทางานอยู่
ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิดความชานาญในหน้าที่ ด้วยการศึกษาเพิ่มเติมค้นคว้ า
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ มีการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน มี
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ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสาคัญกับงบประมาณและแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้ง
การส่ งเสริ มและสนั บสนุ นบุ คลากรให้ น าหลั กวิ ริ ยะมาใช้ ส าหรั บการพั ฒนางาน เพราะหลั กวิ ริ ยะ
หมายถึง ความเพียร ความขยัน ความพยายาม ความมุ่งมั่นที่จะทางานด้วยความมุมานะอุตสาหะอดทน
ทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Boonme Boon-aim (2009) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการนาอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการทางานของศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุ
การบินแห่ งประเทศไทย จากัด” พบว่า ด้านวิริยะ คือความพากเพียรในการทางานต่อสู้ กับปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ได้ บางคนทางานจนเลยเวลาปรกติ เช่น เมื่อเกิดเครือข่ายการสื่อสารขัดข้องไม่สามารถใช้
งานได้ พนักงานยังอยู่คอยช่วยเหลือแก้ไขจนกว่าจะช่วยงานได้แสดงว่าพนักงานมีความขยันหมั่นเพียร
ทางานอย่างต่อเนื่องนึกถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสาคัญ
5.3 การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ในการบริ ห ารองค์ ก รเอกชนในจั ง หวั ด นนทบุ รี
ด้านจิตตะ จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารองค์กรเอกชน ในด้านจิตตะว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมากเช่นเดียวกัน โดยผู้บริหารให้ความสาคัญกับ
การทางานที่ต้องอาศัยด้านจิตตะเป็นหลักที่จะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ องค์กรเอกชนควรส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน มีระบบที่ตรวจสอบให้บุคลากรมี
การเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเองเพื่อ
พัฒนางานของตนเอง ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้พร้อมที่จะมาสนับสนุนการทางานอย่างสม่าเสมอ โดย
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือหนังสือที่จาเป็น มาพัฒนาองค์ความรู้
และองค์ กร ท างานที่ ได้ รั บมอบหมายอย่ างเต็ มก าลั งความสามารถ ผู้ บริ หารเอาใจใส่ บุ คลากรที่
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอเพื่อให้งานที่รับผิดชอบมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นทีม ฉะนั้น จิตตะ มีความหมายว่า การเอาใจใส่งานที่ทา
หมั่นตรวจตราอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความรอบคอบสมบูรณ์ในการทางานมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัย
ของBoonme Boon-aim ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการนาอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการทางานของศูนย์
ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด” พบว่าด้านจิตตะ คือเอาใจฝักใฝ่ไม่ทอด
ธุระ เอาใจใส่อย่างจริงจัง มีจิตจดจ่อผูกพันในเรื่องนั้นๆ หากเกิดความผิดพลาดอาจจะทาให้เกิดปัญหา
ตามมาได้
5.4 การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ในการบริ ห ารองค์ ก รเอกชนในจั ง หวั ด นนทบุ รี
ด้านวิมังสา จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ใน
การบริหารองค์กรเอกชน ในด้านวิมังสาว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมากเช่นเดียวกัน เพราะผู้บริหารต่างให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม มีการ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้น ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติม หาวิธีการ
ต่างๆ มาพัฒนาบุคลากรให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
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การปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรองการทางานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ โดย
ใช้กาลังสติปัญญา หาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะวิมังสา หมายถึง
การพิจารณาไตร่ตรองโดยใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาปรับปรุงการทางานให้ดียิ่งขึ้นไปสอดคล้องกั บ Phra
Dhammapitaka (P.A. Payutto) (2003) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิมังสา คือหมั่นใช้สติปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุ ตรวจสอบด้วยปัญญา

6. ข้อเสนอแนะ

การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ในการบริ ห ารองค์ ก รเอกชนในจั ง หวั ด นนทบุ รี
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาไปใช้
1) ด้านฉันทะ ผู้บริห ารควรเปิดโอกาสให้มีบุคลากรสารวจตนเองว่า มีความชอบ
หรือศรัทธางานด้านใด แล้วพัฒนาส่งเสริมไปในด้านนั้นโดยมีการตั้งคาถามว่างานนี้คืออะไร ทางาน
เพื่ออะไร มีความสุขหรือไม่ หากงานที่ทาอยู่ไม่ใช่งานที่รักหรือชอบก็มีวิธีการทางเลือกค้นหาและ
ปรับเปลี่ยน หรือปรับศรัทธาของบุคลากรให้เข้ากับงานที่ทาอยู่ซึ่งจะต้องมีนโยบายตั้งแต่การรับคน
เข้ามาทางาน พิจารณาถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ และพิจารณาวางบุคลากรเหล่านั้นให้เหมาะสมกับ
ตาแหน่ง รวมทั้งมีนโยบายการหมุนเวียนสลับตาแหน่ง เพื่อจะได้เป็นการค้นหาคาตอบว่า แต่ละคน
มี ค วามคิ ด และความรั ก ต่ อ งานในต าแหน่ ง ใด แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม งานแต่ ล ะอย่ า งนั้ น ไม่ อ าจจะ
ตอบสนองความชอบและความต้องการของทุกคนได้ ดังนั้น จึงต้องสร้างระบบที่ให้เกิดความพึง
พอใจที่จะทางาน และมีความสุขกับงาน โดยกาหนดเป็นนโยบายและการบริหารที่เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่ว มในการกาหนดทิศทางแนวทางการทางานเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงนโยบายให้เกิดความเหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้
จริง
2) ด้ า นวิ ริ ย ะ ผู้ บ ริ ห ารควรสนั บ สนุ น และเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ ใ ช้ ค วามรู้
ความสามารถที่มีในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเอง
เพื่อสามารถนาความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้บริหารควร
เป็นแบบอย่างที่สาคัญที่จะสามารถทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งใจปฏิบัติตามได้ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
องค์กรควรสนับสนุนให้ มีกิจกรรมส่ งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร มีการ
ส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นทีม มีการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มในองค์กร
3) ด้านจิตตะ ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมเอื้อต่อ
การเรียนรู้ส่งเสริมการยอมรับนับถือตนเองและผู้อื่น และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างความรู้สึกกันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ต้องเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ยอมรับ รับ

.indd 109

30/6/2561 17:25:37

110

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

ฟัง อดทน เพื่อได้รับความคิดที่ดีมีประโยชน์ ต่อการทางานและเมื่อบุคลากรใดที่ปฏิบัติดีแล้วต้อง
พิจารณาให้การเลื่อนตาแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสมกับความสามารถและเป็นธรรม
4) ด้า นวิ มัง สา ผู้ บ ริ ห ารควรสนั บ สนุน ให้ บุ ค ลากรได้มี โ อกาสพัฒ นาตนเองด้ ว ย
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อบุคลากรเหล่านั้นจะได้นาความรู้มาใช้พัฒนา
องค์กร แล้วต้องตอบแทนความรู้ความสามารถ อย่างโปร่งใส เป็นธรรมด้วยการให้เงินเดือนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถนาไปสู่การพัฒนา
แนวคิดและการปฏิบัติได้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1) ควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กรเอกชนใน
ทุกๆ จังหวัด
2) ควรมีการศึกษาหลักพุทธธรรมอื่นๆ ที่สาคัญ เช่น ไตรสิกขา พรหมวิหาร 4 สังคห
วัตถุ 4 เป็นต้น เพื่อนาผลการวิจัยมาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้สาหรับ การบริหารและการพัฒนา
องค์กรต่อไป
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