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บทคัดย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทาง
ครอบครัว ต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล จํานวน 191 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากอย่างไม่ทดแทนตามรายช่ือของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทสนับสนุนที่ปรากฏในบัญชีเรียกช่ือได้ตามจํานวนที่กําหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ประเภท ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test or One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD 
(Least Significant Different) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ส่วนข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1)  ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากเมื่อแยกออกเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยดังน้ี 1) ด้านวิริยะ ความ
เพียรในการทํางาน 2) ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ในการทํางาน 3) ด้านฉันทะ ความพอใจในการทํางาน 
และ 4) ด้านวิมังสา ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน 
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 2)  ผลการเปรียบเทียบพบว่าผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน และ
ประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ด้านวิริยะมาก เน่ืองจากรายได้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน มีกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น จึงทําให้มีความเพียร สละเวลาทํางาน มีความขยัน กระตือรือร้นในการ
ทํางานเพ่ิมมากขึ้น และแม้เป็นงานท่ียากก็เพียรพยายามทํางานให้สําเร็จบรรลุเป้าหมาอย่างไม่ย่อท้อ 
และผู้ที่มีประสบการณ์การทํางาน 6 - 10 ปี มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะมาก 
เน่ืองจากช่วงระยะเวลา6-10 ปีเป็นช่วงที่ผู้ปฏิบัติงานจะทําผลงานเพ่ือขอเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น  
 3) ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
เสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ มีข้อเสนอแนะดังน้ี 1) ด้าน
ฉันทะ คือ ไม่พอใจในเพ่ือนร่วมงาน มีการส่งเสียงดังรบกวนการทํางาน เพ่ือนร่วมงานไม่ให้ความ
เคารพ ไม่มีสัมมาคารวะ ขาดความรักสามัคคี เบ่ือหน่ายเพ่ือนร่วมงาน ควรมีการส่งเสริมให้มีการ
สัมมนากลุ่มย่อย แต่ละสายงานเพ่ิมมากขึ้น และควรให้ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาต่าง ๆ เพ่ิมความรัก ความเข้าใจกัน 2) ด้านวิริยะ คือ มี
ปริมาณงานมาก มีงานเร่งด่วนเข้ามาแทรกงานประจํา ควรมีการจัดแบ่งงานให้เหมาะสม กระจายงาน
ให้เหมาะสม และควรให้กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยการสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือเพ่ิมความ
กระตือรือร้นในการทํางานและมีความเพียรพยายามทํางานที่ยากให้สําเร็จ 3) ด้านจิตตะ คือ ไม่มี
สมาธิในการทํางาน ควรมีการอบรมฝึกปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนอย่าง
ต่อเน่ือง และ 4) ด้านวิมังสา คือ ขาดการวางแผน ขาดความรอบครอบ การทํางานไม่มีระบบ งานไม่
บรรลุเป้าหมาย ผลงานไม่ได้ตามท่ีวางแผน ควรมีการเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน มี
การวางแผนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของตนเองอย่างรอบครอบในการทํางานอยู่สม่ําเสมอ 
เพราะงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างย่ิง ต้องอาศัยการวางแผน
งาน การใช้ความรู้พิจารณาไต่ตรองอย่างรอบครอบ เพ่ือมิให้งานเสียหาย และทํางานได้ถูกขั้นตอน 
เพ่ือความสําเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were as follows: 1) to study an application of  
four Iddhipadas of the non-academic staff in the Faculty of Science, Mahidol University 
2) to compare an application of four Iddhipadas of the Faculty of Science, Mahidol 
University non-academic staff based on various factors such as gender, age, degree of 
education, income, work experience and family status, and 3) to analyze suggestions 
obtained regarding the problems and resolutions of the application of four Iddhipadas of 
the non-academic staff in the Faculty of Science, Mahidol University.  
 A sample of 191 non-academic staff was drawn randomly from all of the non-
academic staff in the Faculty of Science, Mahidol University. The sample size (n = 191) 
was determined using Krejcie and Morgan’s (1970) table of sample sizes, specifying a 5% 
margin of error. The experimental data was collected by questionnaire and summarized 
with descriptive statistics, such as frequency, percentage, mean and standard deviation, 
and compared groups by using independent-sample t-tests, F-tests and one-way analysis 
of variance (ANOVA). If the statistically significant difference between study groups was 
found (P< 0.05), it would be then tested by Least Significant Difference Test (LSD). All of 
the data was analyzed by statistics software.  
 The results of the research showed that 
 1) The application of four Iddhipadas of the Faculty of Science, Mahidol 
University non-academic staff was at high level in four aspects. When considering by 
each aspect, the mean was different and could be ranged from maximum to minimum 
as follows: 1) Viriya (concentration of effort), 2) Citta (concentration of consciousness),  
3) Chanda (concentration of aspiration) and 4) Vimamsa (concentration of investigation).   
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 2)  In comparative studies, there were no statistically significant difference 
between the non-academic staff in the Faculty of Science with different gender, age, 
degree of education and family status, but not for those with different income and work 
experience. Those with salary more than 35,000 bahts per month use the Viriya at higher 
level. Since their working experience of 6-10 years is about the time to apply for higher 
position. 
 3)  The suggestions obtained were as follows: 1) Chanda: dissatisfying with 
colleague, noisy working environment, disrespecting, discontinuating. There should be 
small group seminar for love and understanding, 2) Viriya: struggling with work load and 
urgent work. Thus, the work should be appropriately classified and distributed, should 
encourage practitioners with support from the head unit to increase enthusiasm for the 
work and effort working hard to accomplish, 3) Citta: lacking of working concentration 
and 4) Vimamsa: lacking of planning, carelessness and non-systematic working. There 
should be highlighted to the operator for the non-academic staff with planning and self 
evaluation because science is a task that requires carefulness to prevent damaging and 
to achieve the target easily.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริมช้ีแนะจาก
บุคคลหลายฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือในครั้งน้ี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันที่
ประสิทธ์ิประสาทความรู้การศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณพระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, (ผศ.ดร.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระมหา
สายรุ้ง อินฺทาวุโธ, (ดร.) ประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา และคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้
ความรู้ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน มีพระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, 
(ผศ.ดร.) เป็นประธาน พระเมธาวินัยรส (ผศ.ดร.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญร่วม คําเมืองแสน รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิญ รักสัตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญใน
การสอบที่ได้ให้คําแนะนําและช้ีแจงการจัดทําวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
 ขอกราบขอบพระคุณพระเมธาวินัยรส (ผศ.ดร.) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่เมตตากรุณา
ได้ให้คําปรึกษาแนะนําที่เป็นประโยชน์ตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจนสําเร็จได้ด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณพระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร, (ดร.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญร่วม คําเมืองแสน 
อาจารย์บุญมี พวงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ยุวถาวร และรองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติ-
ยานุกูล ผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ได้ตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี 
 ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่
ให้ความอนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง (Try out) ของแบบสอบถาม   
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ทุกท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาในคร้ังน้ี 
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เพศ 

 
 

65 
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามอายุ 

 
 

66 
ตารางที่ 4.23 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามอายุ 

 
 

66 
ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการ
ทํางาน จําแนกตามอายุ 

 
 

67 
ตารางที่ 4.25 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตาม
อายุ 

 
 

67 
ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการ
ทํางาน จําแนกตามอายุ 

 
 

68 
ตารางที่ 4.27 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตาม
อายุ 

 
 

68 
ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการ
ทํางาน จําแนกตามอายุ 

 
 

69 
 



 ฐ 

ตารางที่ 4.29 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนก
ตามอายุ 

 
 

69 
ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามอายุ 

 
 
 

70 
ตารางที่ 4.31 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน 
จําแนกตามอายุ 

 
 

70 
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
 

71 
ตารางที่ 4.33 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

71 
ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการ
ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 

72 
ตารางที่ 4.35 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
 

72 
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการ
ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
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 ฑ 

ตารางที่ 4.37 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
 

73 
ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ใน
การทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 

74 
ตารางที่ 4.39 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
 
 

74 
ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 

75 
ตารางที่ 4.41 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการ
ทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 

75 
ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 

76 
ตารางที่ 4.43 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 

76 
ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการ
ทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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 ฒ 

ตารางที่ 4.45 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 

77 
ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการ
ทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 
 

78 
ตารางที่ 4.47 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 

78 
ตารางที่ 4.48 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้วย
วิธีการ LSD 

 
 

79 
ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ใน
การทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 
 

80 
ตารางที่ 4.50 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 
 

80 
ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 
 

81 
 
 
 
 



 ณ 

ตารางที่ 4.52 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการ
ทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 
 

81 
ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตาม
ประสบการณ์การทํางาน 

 
 

82 
ตารางที่ 4.54 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามประสบการณ์การ
ทํางาน 

 
 

82 
ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการ
ทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

 
 
 

83 
ตารางที่ 4.56 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนก
ตามประสบการณ์การทํางาน 

 
 
 

83 
ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการ
ทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

 
 
 

84 
ตารางที่ 4.58 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตาม
ประสบการณ์การทํางาน 

 
 
 

84 
 
 
 
 



 ด 

ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ใน
การทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

 
 
 

85 
ตารางที่ 4.60 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนก
ตามประสบการณ์การทํางาน 

 
 
 

85 
ตารางที่ 4.61 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิ

บาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนก
ตามประสบการณ์การทํางาน ด้วยวิธีการ LSD 

 
 
 

86 
ตารางที่ 4.62 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

 
 
 

   87 
ตารางที่ 4.63 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการ
ทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

 
 
 

87 
ตารางที่ 4.64 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตาม
สถานภาพทางครอบครัว 

 
 

88 
ตารางที่ 4.65 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามสถานภาพทาง
ครอบครัว 
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 ต 

ตารางที่ 4.66 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการ
ทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
 
 

   89 
ตารางที่ 4.67 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนก
ตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
 
 

  89 
ตารางที่ 4.68 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการ
ทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
 
 

90 
ตารางที่ 4.69 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตาม
สถานภาพทางครอบครัว 

 
 
 

90 
ตารางที่ 4.70 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ใน
การทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
 
 

91 
ตารางที่ 4.71 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 

ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนก
ตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
 
 

91 
ตารางที่ 4.72 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
 
 

92 
 



 ถ 

ตารางที่ 4.73 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ของผู้ ปฏิบั ติ งานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการ
ทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
 
 

92 
ตารางที่ 4.74 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการ
ทํางาน 

 
 

93 
ตารางที่ 4.75 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการ
ทํางาน 

 
 

95 
ตารางที่ 4.76 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ใน
การทํางาน 

 
 
 

96 
ตารางที่ 4.77 
 

แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน 
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สารบญัแผนภูมิ 
 หน้า 
แผนภูมิที่ 2.1 แสดงขั้นความต้องการของมาส์โลว์ 22 
แผนภูมิที่ 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 42 

 



 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 กระบวนการท่ีจะทํางานให้มีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลสูงสุดน้ัน สิ่งแรกคือต้องมีใจรักงาน 
มีความรัก พึงพอใจที่จะทํางานน้ัน ๆ มีความประสานกลมกลืนของชีวิตจิตใจกับงานที่ทําเป็นหน่ึง
เดียวกัน  มีความต้ังใจและเพียรพยายาม บากบ่ัน ขยันไม่ย่อท้อ ซึ่งความขยันหมั่นเพียรน้ีเป็นคุณ
ความดีที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของงานประการหน่ึง  กายจะทํางานได้ดีด้วยมีจิตใจท่ีปรารถนาจะทํา 
ดังที่กล่าวว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ดังน้ันจิตใจที่ฝักใฝ่ เอาใจใสต่องาน และทํางานด้วยการใช้สติ
ไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยการใช้ความรู้ใช้ความสามารถเต็มกําลังที่มีอยู่ ประกอบกับความ
เพียรเสียสละคือการอุทิศทั้งกายและจิตใจให้กับงานที่ตนรัก ความสุขย่อมเกิดขึ้นในขณะทํางาน 
มูลเหตุที่สร้างมาด้วยความสุขผลงานที่ได้รับย่อมเป็นไปตามความสมประสงค์หรือบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้น่ันเอง คณะวิทยาศาสตร์ต้องการพัฒนาให้บุคลากรทุกฝ่ายได้พัฒนางานของตนให้ดีมากย่ิง ๆ 
ขึ้น  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรหน่ึงของมหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายใน
การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ บุคลากรของ
คณะวิทยาศาสตร์จัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทวิชาการ และ 2)  
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน สําหรับการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เลือกใช้หลักอิทธิบาท 4 มา
ประยุกต์ใช้กับผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยสายอาชีพ สายบริหารงาน
ทั่วไป คนงานและลูกจ้างของคณะฯ  ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานส่วนที่เป็นข้าราชการเดิมที่เรียกใหม่ว่าพนักงาน
ในกํากับของรัฐและส่วนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์   
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินนโยบายเพ่ือให้บรรลุผลความสําเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ กลจักรสําคัญคือบุคลากรที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังน้ันผู้วิจัยมองเห็นปัญหา
อุปสรรคในการทํางานเกิดขึ้น ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งสายสนับสนุน เช่น การต้ังใจปฏิบัติงานให้มี
ความสุขในการทํางานลดลง มีการเปลี่ยนงานบ่อย ข้อมูลจากสถิติการเปลี่ยนงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งสายสนับสนุน  อีกปัญหาหน่ึงที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือความเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน น้ันจะเห็นได้ว่ามีความก้าวหน้าน้อยมาก เห็นได้จากการขอตําแหน่ง
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ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ มีน้อยมาก จากสาเหตุมีการลาออกจาก
งานบ่อย การลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีความ
ต้ังใจทํางานอย่างจริง ทํางานเพียงเพ่ือให้วันเวลาผ่านไปวันหน่ึง ๆ ไม่มีการพัฒนางานให้ดีขึ้น มีความ
ต้ังใจในการทํางานเพ่ือเพียงให้ผ่านการประเมินผลงาน ถึงแม้ว่าคณะวิทยาศาสตร์จะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และมีการทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตามระบบปีละ 2 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นได้ ผู้วิจัยคิดว่าการพัฒนางานจะเกิดขึ้นได้อย่างย่ังยืน ต้องมีการพัฒนาจาก
ใจมุ่งสู่การทํางาน ดังน้ันการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทํางานน่าจะเกิด
ประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยได้นําหลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ดีที่ทําให้งานสําเร็จอย่างดีเย่ียม ที่
เหมาะสมกับการวัดระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสายสนับสนุน 
จึงได้ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสายสนับสนุน ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือได้ข้อมูลว่าบุคลากรมีการใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงไร จะได้นํา
ประโยชน์จากการศึกษามาเสนอหน่วยงานประกอบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสาย
สนับสนุนต่อไป 
 ดังน้ันผู้วิจัย จึงทําวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ โดยนําหลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็น
หลักธรรมแห่งความสําเร็จในการทํางานมาประยุกต์ใช้กับผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสายสนับสนุน 
ในครั้งน้ีว่าผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งสายสนับสนุนมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการทํางานมากน้อย
เพียงไร และเพ่ือเสนอแนะส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการทํางานให้ประสบ
ความสําเร็จ เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 
4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ
ต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน 
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 1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุ
ต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน 
 1.3.3 ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน 
 1.3.4 ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน 
 1.3.5 ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
ประสบการณ์การทํางานต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน 
 1.3.6 ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
สถานภาพทางครอบครัวต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
  ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล จํานวน 376 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 รวม 4 ด้าน คือ 1) ด้านฉันทะ ความพอใจใน
การทํางาน 2) ด้านวิริยะ ความเพียรในการทํางาน 3) ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ในการทํางาน และ  
4) ด้านวิมังสา ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน 
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) และ (วิทยาเขตศาลายา) มหาวิทยาลัย 
มหิดล  
 1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
  ได้แก่ เดือนมีนาคม 2557 - พฤษภาคม 2557  
 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ทําให้ทราบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 1.5.2 ทําให้ทราบการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัว ต่างกัน 
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 1.5.3 ทําให้ทราบข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการประยุกต์ใช้หลักอิทธิ
บาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 1.5.4 ทําให้สามารถนําผลงานวิจัยน้ีไปเป็นแนวทางการดําเนินงานอันพอให้เกิดประโยชน์ต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 
 
1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 การประยุกต์ใช้ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล นําหลักอิทธิบาท 4 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายวิชาชีพ สายบริหารงานทั่วไป  
คนงานลูกจ้างของคณะ และลูกจ้างเงินรายได้โครงการต่าง ๆ   
 พนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง พนักงานที่จ้างจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ หมายถึง พนักงานที่จ้างจากเงินรายได้ของคณะ
วิทยาศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น  2 เพศ คือ 
1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 
 อายุ  หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 4 ช่วงอายุ 
คือ 1) อายุตํ่ากว่า 30 ปี, 2) อายุระหว่าง 30 - 40 ปี, 3) อายุระหว่าง 41 - 50 ปี และ 4) อายุ
มากกว่า 50 ปี 
 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ตํ่ากว่าปริญญาตรี, 2) ปริญญาตรี และ 3) สูงกว่าปริญญาตรี 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1) ตํ่ากว่า 15,000 บาท, 2) 15,000 - 25,000 บาท, 3) 25,001 - 35,000 บาท 
และ 4) สูงกว่า 35,000 บาท 
 ประสบการณ์การทํางาน หมายถึง ระยะเวลาการทํางานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1) ตํ่ากว่า 1 ปี,  
2) ระหว่าง 1 - 5 ปี, 3) ระหว่าง 6 - 10 ปี และ 4) มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
 สถานภาพทางครอบครัว หมายถึง สถานภาพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น  3 ช่วง คือ 1) โสด, 2) สมรส และ 3) หม้าย/หย่าร้าง 
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 อิทธิบาท 4  หมายถึง หลักธรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุถึงความสําเร็จในงานท่ีทํา   
ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา   
 ฉันทะ หมายถึง ความพึงพอใจในการทํางาน ได้แก่ มีใจรักงานที่ทําอยู่ มีความพอใจในงาน
และเพ่ือนร่วมงาน มีความภูมิใจในงานที่ทํา เต็มใจทํางานในหน้าที่และมุ่งหวังให้งานสําเร็จบรรลุ
เป้าหมายของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
 วิริยะ หมายถึง ความเพียรในการทํางาน ได้แก่ ความพากเพียรในงานที่ทํางาน สละเวลา
ทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ มีความขยันอดทน มีความกระตือรือร้นในการทํางาน และเพียร
พยายามทํางานที่ยากให้สําเร็จของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
 จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่ในการทํางาน ได้แก่ ความเอาใจใส่ในงานที่ทํา มีสมาธิในการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบต่องาน มีความเข้าใจในงานที่ทํา และมีการเตรียมพร้อมสําหรับการทํางาน
ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
 วิมังสา หมายถึง ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน ได้แก่ การใช้ความรู้ไตร่ตรองในการ
ทํางาน การอบรมเพ่ือพัฒนางาน มีการวางแผนในการทํางาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในงานท่ี
ทํา และการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
 
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษา เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานและแนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท 4 จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 2.1 แนวคิดที่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้ 
 2.2 หลักคําสอนเก่ียวกับอิทธิบาท 4 
 2.3 แนวคิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 2.4 แนวคิดที่เก่ียวกับผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
 2.5 แนวคิดที่เก่ียวกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2.6 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 2.7 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ 
 2.1.1 ความหมายของการประยุกต์ใช้ 
 พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย คําว่า “ประยุกต์” ตรงกับคําว่า “Applied” หมายถึง ประยุกต์ได้, 
ใช้ให้เป็นประโยชน์1 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคําว่า “การ” 
หมายถึง งาน, สิ่งหรือเร่ืองที่ทํา, มักใช้กับคู่กับคําว่า “งาน” เช่น  การงาน, เป็นการเป็นงาน, ได้การ
ได้งาน ถ้าอยู่หน้านาม หมายความว่าเรื่อง, ธุระ, หน้าที่2 เป็นต้น “ประยุกต์” เป็นคํากริยา หมายถึง 
นําความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นคําวิเศษณ์ หมายถึงการนําความรู้มาปรับ

                                                        

 1วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จํากัด, 2539), หน้า 49. 
 2ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ จํากัด, 2546), หน้า 115. 
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ใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จิตวิทยาประยุกต์3 คําว่า “ใช้”เป็นคํากริยา หมายถึง 
บังคับให้ทํา เช่น ใช้งาน, จับจ่าย เช่น ใช้เงิน, เอามาทําให้เกิดประโยชน์ เช่น ใช้เรือ, ใช้รถ4 เมื่อนําเอา
คําว่า “การ” + “ประยุกต์” + “ใช้” มารวมกันเข้าเป็น “การประยุกต์ใช้” จึงหมายถึง การนําความรู้
ในวิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้ให้สอดคล้องหรือให้เป็นประโยชน์กับงานหรือสิ่งที่ทํา 
 เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ กล่าวไว้ว่า การประยุกต์ หมายถึง การนําบางสิ่งมา
ใช้ประโยชน์ บางสิ่งที่นํามานั้นอาจเป็นทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความรู้เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และ
นํามาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ โดยปรับให้เข้ากับบริบทแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี
บางสิ่งน้ันอาจเป็นวัตถุสิ่งของที่นํามาใช้นอกเหนือบทบาทหน้าที่เดิม เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทใหม่5 
 การประยุกต์เป็นการนําทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิด เก่ียวกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึงไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ มักมีการประยุกต์ทฤษฎีสู่
ภาคปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ในการนําไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์โดยอยู่บนพ้ืนฐานความเข้าใจถึงความ
แตกต่างกันในบริบท สถานที่ เวลา และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ผู้วิจัยนําแนวคิดและหลักคําสอนอิทธิบาท 
4 มาประยุกต์ใช้ โดยใช้หลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน
ตามภาระงานของแต่ละตําแหน่งงานในภาระงานต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ให้สามารถแก้ปัญหาในวิถีทางที่ถูกต้อง ช่วยให้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังเป้าหมายไว้ คือเป็นสถาบันช้ันนํา
ด้านวิทยาศาสตร์ในลําดับต้นของเอเซีย และติดลําดับ 1 ใน 100 ของโลก 
 2.1.2 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน  
 การประยุกต์ใช้ หมายถึง การนําบางสิ่งมาใช้ประโยชน์ บางสิ่งที่นํามานั้นอาจเป็นทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด ความรู้เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง นํามาปรับใช้ให้สอดคล้องหรือใช้ให้เกิดประโยชน์
กับงานหรือสิ่งที่ทํา 
 สร้างฉันทะ ความรักความพอใจ ที่จะทํางาน คือ มีงานเมื่อไหร่ ก็จะทําด้วยความเต็มอกเต็ม
ใจด้วยความสุขใจ ฉันทะน้ีมีความสําคัญอย่างมาก ๆ ต่อการทํางานทุก ๆ อย่าง ถ้าผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสายสนับสนุน ทํางานด้วยความรัก สนุกกับงาน งานน้ันย่อมประสบความสําเร็จได้
ง่าย ในทางกลับกัน ถ้ามีงานไหนทําด้วยความฝืนใจ ไม่อยากทําเลยจริงๆ ถูกบังคับให้ทํา ถูกสั่งให้ทํา 
ต้องจําใจทํา ผลที่ได้จะไม่เท่ากัน ค่าที่เกิดขึ้นจะไม่เท่ากัน ความสําเร็จก็ไม่เท่ากัน 

                                                        

 3เรื่องเดียวกัน, หน้า 664. 
 4เรื่องเดียวกัน, หน้า 374. 
 5เทพพนม เมืองแมนและสวิง สุวรรณ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไทย
วัฒนาพานิช จํากัด, 2540), หน้า 23. 
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 ทําความเพียรให้เกิดขึ้น คือ มีวิริยะ มีความกล้าที่จะผจญกับอุปสรรค ทุกชนิด พากเพียร 
บากบ่ันในการทํางานน้ัน ๆ ไม่ยอมแพ้ต่อความเกียจคร้าน ความขี้เกียจ ความเฉื่อยชา ซึมเซา การงานที่
เกิดจากความขยันหมั่นเพียรเป็นแรงผลักดัน จึงสําเร็จได้โดยง่าย 
 การทํางานของจิตตะเป็นการทํางานอย่างต่อเน่ืองในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ซึ่งคนที่มีจิตตะ
อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะกระทํากิจใด ก็จะพัฒนาแนวทางการทํากิจกรรมน้ัน ๆ อย่างต่อเน่ือง ไปจนกว่า 
จะสําเร็จ ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสายสนับสนุน หากทํางานโดยมีจิตใจอยู่กับงานที่ทํา
ตลอดเวลา เป็นลักษณะที่สําคัญของจิตตะ ในการปฏิบัติงานย่อมสําเร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว 

 ความไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลในงานน้ัน ๆ หมายความว่า ใช้ปัญญาสอดส่องเทียบเคียง
เปรียบเทียบ ทั้งเหตุ ทั้งผลตามหลักวิชาการ  ที่จะปฏิบัติ ใคร่ครวญก่อน แล้วลงมือปฏิบัติ  เมื่อบุคคล
พิจารณาสอบสวนการกระทําของตนด้วยตน ก็ย่อมเข้าใจตนเอง สามารถปรับตนเอง ให้ถูกต้อง 
ทํางานให้ถูกต้องตรวจตราปรับปรุง โดยวิธีการและหลักการปฏิบัติงานจะต้องมีวิมังสาเป็นหัวใจในการ
ทํางาน เพ่ือให้เกิดความสําเร็จได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของงานน้ัน ๆ  
 สรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 คือ นําหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติแห่งความสําเร็จใน
กิจใด ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน เรียกว่า อิทธิบาท 
อันประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียรพยายาม จิตตะ ความใฝ่ใจจดจ่อ และวิมังสา 
ความพิจารณาไตร่ตรองปรับปรุงงานให้ดีขึ้น รวมทั้งนํามาใช้ในการแก้ปัญหาในการทํางาน และนํามา
เป็นแนวคิดเพ่ือนํามาใช้ในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ ให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสายสนับสนุน เกิดความสําเร็จดังจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ 
 

2.2 หลักคําสอนเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 
 2.2.1 ความหมายและหลักธรรมอิทธิบาท 4  
 พระไตรปิฏก มีปรากฏคําว่า อิทฺธิ มีความหมาย 2 ประการ คือ6 
 ความสําเร็จ = อิชฺฌนํ อิทฺธิ (ลงติ ปัจจัยในภาวสาธนะ) 
 ธรรมที่สําเร็จ = อิชฺฌตีติ อิทฺธิ (ลงติ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ)  
 ปาทะ คือ เหตุให้เป็นไป 
 คัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้ให้ความหมายของอิทธิบาทว่า คําว่า อิทธิบาท ได้แก่ กองจิตและ
เจตสิกที่เหลืออันเป็นบาท เพราะอรรถว่าเป็นที่ต้ังพํานักแห่งฉันทสมาธิ และปธานสังขารอันสัมปยุต

                                                        

 6อภิ.วิ. 35/434/343. 
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ด้วยอภิญญาจิต ซึ่งถึงอันนับว่าฤทธ์ิเพราะอรรถว่าสําเร็จ โดยบรรยายน้ีว่าเป็นเคร่ืองสําเร็จแห่งสัตว์ 
คือเป็นเคร่ืองรุ่งเรืองเจริญงอกงามแห่งปวงสัตว์7 
 สารานุกรมพระพุทธศาสนา ให้ความหมายของ อิทธิบาท 4 คือ คุณเครื่องให้สําเร็จความ
ประสงค์ มี 4 อย่าง ประกอบด้วย 1) ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน 2) วิริยะ เพียรประกอบสิ่งน้ัน 3) 
จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งน้ัน ไม่วางธุระ 4) วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน คุณ 4 อย่างน้ี
มีบริบูรณ์แล้ว อาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัย8 
 อิทธิบาท คือ เหตุแห่งความสําเร็จ กล่าวคือ เหตุที่มีกําลัง ความหมายก็คือ เหตุหลักในการ
บรรลุความสําเร็จ อิทธิบาทมี 4 อย่างด้วยประเภทของอธิบดีธรรม ได้แก่ ฉันทิทธิบาท วิริยิทธิบาท 
จิตติทธิบาท และวิมังสิทธิบาท (ฉันทะท่ีเป็นอธิบดี วิริยะที่เป็นอธิบดี จิตตะที่เป็นอธิบดี และวิมังสาท่ี
เป็นอธิบดี) 
 ในคัมภีร์วิภาวนีกล่าวว่า “อิทธิ (ฤทธ์ิ) คือ ธรรมที่ทําให้เกิดการอธิษฐานเป็นต้นสําเร็จ 
หมายถึง อิทธิวิธญาณ อิทธิบาท คือ เหตุของฤทธ์ิ”9 
 พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก) เทศนาธรรม ณ สํานักสันติสุข อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม วันที่ 23 ธันวาคม 2535 ได้แสดงธรรมะที่มาในฉันทสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 19 
หน้า 344 ดังต่อไปน้ี ฉนฺทญฺเจ ภิกฺขุ นิสฺสาย ลภติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อยํ วุจฺจติ ฉนฺทสมาธิ ซึ่งแปลโดย
ใจความว่า ดูก่อนผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย ผู้ที่เห็นภัย เมื่อได้อาศัยฉันทะ คือความพอใจแล้ว 
ย่อมมีสมาธิ ย่อมได้ความที่จิตเป็นหน่ึง อันน้ีแหละ เราตถาคตเรียกว่า ฉันทะสมาธิ ดังน้ี  ตามพุทธ
ภาษิตน้ีแสดงว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการให้ผู้เจริญสมาธิน้ัน ในเบ้ืองต้นต้องผูกฉันทะ คือความ
พอใจในการปฏิบัติเสียก่อนและต้ังใจปฏิบัติด้วยผูกฉันทะไว้  เพ่ือความสําเร็จประโยชน์ เมื่อผูกฉันทะ
ไว้แล้วก็เป็นเหตุให้ได้เจริญอิทธิบาทข้อวิริยะต่อไป วิริยะ คือ ความเพียร เมื่อมีความพอใจแล้วก็ได้
ปฏิบัติเจริญสมาธิด้วยความเพียร ด้วยจิตตะความเอาใจใส่ และด้วยวิมังสา การสอบสวน เทียบเคียง 
ให้พร้อมทั้ง 4 อย่างน้ีแล้ว ก็ช่ือว่า ได้เจริญอิทธิบาทธรรม คือธรรมที่ให้สําเร็จคุณธรรมที่ประสงค์10 

                                                        

 7พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร), (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นต้ิง จํากัด, 2547), หน้า 651.  
 8สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 69. 
 9พระคันธสาราภิวงศ์, อภิธัมมัถสังคหและปรมัตถทีปนี, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
จํากัด ไทยรายวัน กราฟฟิค เพลท, 2546), หน้า 666. 
 10พระเทพวิสุท ธิญาณ  ( อุบล  นนฺทโก ) ,  พระธรรมเทศนาพระเทพวิสุทธิญาณ , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2553), หน้า 24. 
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 พระธรรมวิสุทธาจารย์ (มงคล วิโรจโน) ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 ไว้ดังน้ี อิทานิ 
อิทฺธิปาทํ เทสิสฺสามีติ เรื่อง ทางแห่งความสําเร็จ มีช่ือเรียกตามบาลีว่า อิทธิบาท เพ่ือช่วยเสริมสร้าง
กําลังใจ ให้เข้มแข็งต่อการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย “การทํางานทุกชนิดจะสําเร็จได้ก็ต้องฝันฝ่าความยุ่งยาก
ต่าง ๆ ที่เรียกว่า อุปสรรคมากบ้าง น้อยบ้าง ตามประเภทของงาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานทุกอย่าง ต้องมี
ความยุ่งยากและความยากแฝงอยู่เสมอ เช่นเดียวกับเดินทางกลางทะเลจําต้องได้คลื่นฝืนลมบ้างเป็น
ธรรมดา ถ้าผู้ทํางานน้ันไม่มีหลักธรรมประจําใจแล้ว เมื่อได้ประสบกับอุปสรรค ความขัดข้องเข้าก็จะทําให้
งานหยุดชะงักไม่บรรลุความสําเร็จได้ หรือจะสําเร็จผลได้ก็ไม่สมบูรณ์ งานในโลกน้ีที่คนจะต้องจัดทํามีมาก
สุดที่จะพรรณา แต่เมื่อสรุปก็มีเพียงอย่างเดียว คือ งานสร้างชีวิตของเราเอง ซึ่งบางคนก็สร้างได้สวยสด
งดงามเจริญรุ่งเรืองดี บางคนก็มีชีวิตอับเฉาแห้งแล้ง ทั้งน้ีย่อมขึ้นอยู่ที่การต้ังหลักชีวิตเป็นสําคัญ”11 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้อรรถาธิบายว่า อิทธิบาท 4 ทําให้อยู่ถึงสิ้นอายุไข 
พลังแห่งอิทธิบาท 4 ต่ออายุให้ยืนยาวได้ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ไว้ก่อนปรินิพพาน 3 
เดือนว่า ถ้าบุคคลประสงค์จะอยู่ช่ัวกัปให้ใช้อิทธิบาท 4 หมายความว่า ข้อแรก ฉันทะ คือความพอใจที่จะ
มีชีวิตอยู่ต่อไป ความพอใจที่จะมีชีวิตอยู่เพ่ือทํากิจให้สําเร็จ ข้อที่ 2 วิริยะ คือมีกําลังใจที่จะสู้กับความ
ทุกข์ยากจากโรคร้ายเพ่ือรักษาชีวิตให้ยืนยาวต่อไป น่ันคือมีความเพียรพยายามจะรักษาสุขภาพเพ่ือสู้กับ
ความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ ข้อที่ 3 จิตตะ คือมีใจจดจ่อหรือฝักใฝ่กับเรื่องที่ตัวเองมีความผูกพัน
น้ัน ทําให้มีสมาธิมุ่งมั่นและมีความสุขที่กําลังทํา สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ไร้ค่า ข้อที่ 4 วิมังสา คือ ใช้
ปัญญาสอบสวน สมองจะต้องขบคิดเป็นการออกกําลังสมอง จิตใจจะกระฉับกระเฉงคิดที่จะทํางานต่อไป
ได้เรื่อย ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยอิทธิบาท 412 
 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา” 
ว่าอิทธิบาท คือ การทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายได้หรือประสบความสําเร็จได้ มี 4 อย่าง คือ 1) ฉันทะ 
ความพอใจในงานนั้น 2) วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรในการงานน้ัน 3) จิตตะ ความต้ังใจในการทํางานน้ัน 
4) วิมังสา ความเข้าใจในการทํางานน้ัน โดยได้อธิบายถึงฉันทะว่าถ้าเราพอใจในงานน้ัน เราก็อยากจะทํา 
แต่ถ้าไม่พอใจก็ไม่อยากทํา วิริยะ ได้อธิบายว่า เป็นความพากเพียรหรือ ความเข้มแข็งในสิ่งนั้น ถ้าเรามี
ฉันทะแล้วก็ต้องมีวิริยะ วิริยะความเพียรน้ีสําคัญมาก ถ้ามีความพอใจในงานแล้วไม่มีความเพียร การ
ทํางานน้ัน ๆ ก็ไม่ก้าวหน้า เช่น เราอยากจะได้งานทําแต่ไม่ไปหางานทําสักที น่ังรออยู่ที่บ้านให้งานมาหา
เอง ก็ย่อมไม่ได้งานทํา เราจึงต้องมีความเพียร จิตตะ คือความใฝ่ใจมีจิตจดจ่อ มีความต้ังใจจะทํางานน้ัน

                                                        

 11พระธรรมวิสุทธาจารย์ (มงคล วิโรจโน), ประวัติชีวิต การงาน หลักธรรม พระธรรมวิสุทธา-
จารย์ (มงคล วิโรจโน) วัดประยูรวงศาวาส, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 2538), หน้า 221. 
 12พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ”, ไทยรัฐ, (20 
มิถุนายน 2551) : 24. 
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จริง ๆ และได้กล่าววิมังสาไว้ว่า คือความเข้าใจในการทํางาน โดยการใช้ปัญญาใช้สมองคิด ไม่ใช่สักแต่
ว่าทํา คนเราแม้จะรักงานสักเพียงใด บากบ่ันทํางานสักปานใดหรือเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาก็ตาม แต่ถ้า
ขาดปัญญาพิจารณาแล้ว คนทํางานโดยไม่ใช้ปัญญาจะทํางานไม่สําเร็จสักที แม้จะพยายามทําให้เสร็จ
ก็ไม่เสร็จ เพราะขาดวิมังสาหรือขาดปัญญา หนักเข้าตนเองก็กลายเป็นทาสของงาน13 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า หลักธรรมของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวจิตใจเพ่ือถึงพร้อมด้วยความสําเร็จสมประสงค์ คือ “อิทธิบาท” ซึ่งเป็นหลักแห่งความสําเร็จ 
ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา กล่าวคือ การประยุกต์
หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน มีความรัก ความพอใจงานในหน้าที่
และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (ฉันทะ) เพราะเมื่อเกิดความรักในงานที่ปฏิบัติแล้วจะทําให้อยากได้ผล
งานที่ดีที่สุด สร้างให้บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอย (วิริยะ) มองเห็นงานเป็นสิ่งท้าทาย 
สร้างให้มีจิตสํานึกที่จะอุทิศตัวให้งาน มีใจจดจ่อในงาน (จิตตะ) ซึ่งเมื่อมีความแน่วแน่ในงานแล้ว จะ
ทําให้เกิดสมาธิ ไม่วอกแวก และควรกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน เป็นผู้ที่ชอบ
การพิสูจน์ หรือทดลองแนวทางใหม่เพ่ือที่ จะนํามาปรับปรุงแก้ไขงานเดิมโดยการใช้สติปัญญาที่มีอยู่
อย่างแยบคายน่ันก็คือ “การตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพของงาน” (วิมังสา) โดยสรุปของอิทธิ
บาท 4 คือ การรักงาน สู้งาน ใส่ใจในงาน และการทํางานด้วยปัญญาดังน้ันการทํางานที่ดีต้องมี
หลักธรรมเป็นพ้ืนฐาน ที่ใช้พัฒนาจิตใจเพื่อความก้าวหน้าในการทํางาน เพ่ือความสุขในการทํางาน
ของตนเอง โดยต้องสร้างทัศนคติใหม่ว่า “ให้ชอบในสิ่งที่ทํา ไม่ใช่ทําในสิ่งที่ชอบ” โดยให้สนุกกับงาน
ที่รับผิดชอบเพราะงานเป็นเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตโดยให้นึกอยู่เสมอว่างานที่ทําน้ันก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ต่อผู้เก่ียวข้อง และต่อสังคมอย่างไร ไม่ใช่เพียงคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตน หรือรายได้เท่าน้ัน 
มีสุขภาพจิตดี เต็มใจทํางาน มีความสุข เพราะเมื่อเป็นเช่นน้ีก็จะได้ผลงานที่ดีเป็นการตอบแทน ตาม
คํากล่าวที่ว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” ข้อมูลเก่ียวกับหลักอิทธิบาท 4 ที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้ามาน้ัน 
สามารถสรุปได้ว่าธรรมท้ังสี่ประการน้ีเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้ประกอบภารกิจใดไม่ว่าจะเป็น
ทางกายหรือทางใจก็ตาม ภารกิจน้ัน ๆ ย่อมสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอ แต่ถ้าหากธรรมทั้งสี่ประการ
นี้เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้น้ันอย่างไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ ถึงแม้บุคคลนั้นจะมีวิชาฉลาดเปร่ืองปราด
สักเท่าไรก็ตาม ภารกิจต่าง ๆ ที่เขาลงมือปฏิบัติ ย่อมยากที่จะสําเร็จลุล่วง หรือแม้หากจะสําเร็จลุล่วง
ไปได้แล้ว ก็จะไม่สามารถอํานวยผลประโยชน์ให้แก่เขาได้อย่างเต็มที่ น่ันเอง14  

                                                        

 13พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐ ิตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2548), หน้า 141-142. 
 14พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), หน้า 842. 
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 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) ได้อรรถาธิบายว่า อิทธิบาท 4 แปลว่า คุณธรรมที่
จะผู้ปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่ตนประสงค์ ที่ไม่นอกเหนือวิสัย องค์ธรรมข้อน้ีมาจาก อิทธิ 
แปลว่า ความสําเร็จ บาท แปลว่า ทางหรือเหตุ องค์ธรรมจึงเป็น อริยมรรคเช่นเดิม องค์ธรรม 4 ข้อน้ี
มีความสําคัญมาก เมื่อนําไปปฏิบัติจะมีอาการหมุนหนุนเน่ืองกันตลอดไป ทํานองเดียวกับพวกวุฒิ
ธรรมและกุศลธรรมส่วนเหตุกลุ่มอ่ืน ๆ คือ  
 1.  ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ ยินดีในสิ่งน้ัน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทํางาน การปฏิบัติ
ธรรม เป็นต้น 
 2.  วิริยะ เพียรพยายามหม่ันประกอบ ประพฤติ กระทําไปตามสมควรแก่กรณีของภารกิจ  
น้ัน ๆ เป็นการใช้ความเพียรอย่างกล้าหาญ มุ่งมั่นสู่ผลที่ตนต้องการอย่างหนักแน่นมั่นคง 
 3.  จิตตะ เอาใจใส่สนใจใส่ใจทุกขั้นตอนของการทํางานที่ต้องจัดต้องทําเหล่าน้ัน บางคราว
อาจจะทําในรูปของจิตจดจ่อต่อภารกิจเหล่าน้ันอย่างเอาจริง เอาจัง เด็ดเด่ียว 
 4.  วิมังสา มีการตรวจสอบ ตรวจตรา หาเหตุผลในสิ่งน้ัน ตรวจสอบแม้ก่อนจะปลูกฝังความ
พอใจ ขณะใช้ความเพียร การแสดงอาการมุ่งมั่น รวมถึงการพิจารณาตนเอง 
 ในความหมายที่เต็มที่น้ันท่านใช้คําบาลีว่า ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาร อันเป็นการพยายาม
เพ่ิมพูนความดีเหล่าน้ันด้วยความเพียรพยายามที่หนักแน่นมั่นคง จนกว่าจะบรรลุผลที่ตนต้องการ 
องค์ธรรมทุกข้อใช้ข้อความข้างท้ายเช่นเดียวกัน15 
 ดร.ทินพันธุ์ นาคาตะ ได้กล่าวหลักธรรมในด้านการรับผิดชอบต่องาน เช่น หลักอิทธิบาท 4 
ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้การทํางานบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไม่เหลือวิสัยเกินไปแล้ว และยัง
ต้องมีความขยันหมั่นเพียรร่วมอยู่ด้วย ควรมีความกระตือรื้อร้น (Enthusiasm) คือ มีความเอาใจใส่ 
จดจ่อ หรือสนใจอย่างจริงจังต่องานที่ทําและการปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดเวลารวมทั้งมีความริเริ่ม 
(Initiative) คือ คุณลักษณะที่เล็งเห็นเองว่า สิ่งใดควรทําขึ้นหรือต้องทํา แล้วทําในสิ่งน้ัน และ
นอกจากน้ีควรทําความเพียรชอบ ดังมีพุทธภาษิตอยู่ว่า “ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท มีปัญญาเห็น
ประจักษ์ จัดการงานได้เรียบร้อย เขาพึงอยู่ในวงราชการได้”16 

 

 ปรีชา นันตาภิวัฒน์ ให้ความหมายว่า อิทธิบาท 4 คือ คุณเคร่ืองให้ถึงความสําเร็จ คุณธรรม
ที่นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย 1) ฉันทะ ความพอใจ คือความต้องการท่ีจะทํา ใฝ่ใจรักจะทํา
สิ่งน้ันอยู่เสมอ และปรารถนาจะทําให้ได้ผลดีย่ิง ๆ ขึ้นไป 2) วิริยะ ความเพียร คือขยันหมั่นประกอบ

                                                        

 15พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), โลกและชีวิตในวิถีแห่งธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
พรศิวการพิมพ์, 2542), หน้า 165-166. 
 16ดร. ทินพันธ์ุ นาคาตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์, 2529), หน้า 6. 
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สิ่งน้ันด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 3) จิตตะ ความคิด คือ ต้ังจิตรับรู้ในสิ่งที่ทํา
และทําสิ่งน้ันด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 4) วิมังสา ความไตร่ตรอง
หรือทดลองคือหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนในสิ่งที่
ทําน้ัน มีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น17 
 สรุปได้ว่าหลักอิทธิบาท 4 คือ บาทฐานที่จะเป็นเคร่ืองมือดําเนินไปสู่เป้าหมายหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ หมายความว่า หลักธรรมที่ผู้หวังความสําเร็จควรนําเอามาปฏิบัติเพ่ือเอาชนะอุปสรรค
ขวากหนามปัญหาต่าง ๆ และยังจะทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานเพ่ิมมากย่ิงขึ้นด้วย ซึ่งคุณธรรม
ของอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความพากเพียร) จิตตะ (ความเอาใจใส่) 
และวิมังสา (ความพิจารณาไตร่ตรอง)  
 2.2.2 หลักคําสอนอิทธิบาท 4 
 พระพุทธองค์ได้ตรัสใน ทีฆนิกาย มหาวรรค ว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ทรงบัญญัติอิทธิบาท 4 ประการน้ีและเพ่ือเพ่ิมพูนความสําเร็จ 
เพ่ือให้ชํานาญ ในเรื่องความสําเร็จ เพ่ือพลิกแพลงให้เกิดความสําเร็จ อีกนัยหน่ึงใน ทีฆนิกาย ปาฎิก
วรรค ว่า ในเรื่องอายุของภิกษุ คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะเจริญทําอิทธิบาท 4 ประการน้ี ให้มาก 
เมื่อมุ่งหวัง เธอจะพึงดํารงอยู่ได้ 1 กัป หรือเกินกว่า 1 กัป18 ได้ยกตัวอย่างใน มัชฌิมนิกาย มูล
ปัณณาสก์ ว่า ในเรื่องอุปมาด้วยแม่ไก่ฟักไข่ ภิกษุน้ันเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิปธาน
สังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วย
จิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร19 มีความเพียรย่ิง 
รวมทั้งความเพียรอันย่ิง อย่างน้ีน้ัน ย่อมเป็นผู้ควรแก่ความเบ่ือหน่ายย่ิง ควรแก่การตรัสรู้และควรแก่
การบรรลุธรรม อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม ดังน้ัน พระพุทธองค์ได้ให้หลักการและ
แนวคิดเก่ียวกับอิทธิบาท 4 ไว้ว่าสาวกทั้งหลายของเรา ผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท 4 ประการ คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
 1.  เจริญอิทธิบาท อันประกอบไปด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะความ
เพียรสร้างสรรค์) 
 2.  เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะความเพียร
สร้างสรรค์) 

                                                        

 17น.อ. (พิเศษ) ปรีชา นันตาภิวัฒน์ ร.น., พจนานุกรมหลักธรรมพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมมิก จํากัด, 2544), หน้า 205. 
 18ที.ม. 10/178/126 
 19ม.มู. 12/189/203 
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 3.  เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตความเพียร
สร้างสรรค์) 
 4.  เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาสมาธิ
ความเพียรสร้างสรรค์) ประการน้ันแล สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและ
อภิญญาบารมีอยู่20 
 อีกนัยหน่ึงได้ตรัสใน อภิธรรมปิฎก ธาตุกถา ว่า สภาวธรรมเหล่าใด วิปปยุตจาก อรูปภพ เนว
สัญญานาสัญญาภพ โสกะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส อิทธิบาท สภาวธรรมเหล่าน้ัน เว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัย
ปรุงแต่งออกจากขันธ์แล้ว สงเคราะห์เข้าได้กับ ขันธ์ 5 อายนะ 12 และธาตุ 1821 ดังน้ัน พระพุทธองค์
ได้ตรัสอิทธิบาท 4 ไว้ในพระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ ไว้ว่า อันผู้ใดผู้หน่ึง ผู้หน่ึงได้เจริญ ทําให้มาก ทํา
ให้เป็นดุจยาน นําให้เป็นที่ต้ัง ให้ต้ังมั่น สั่งสมปรารภดีแล้ว ผู้น้ันเมื่อมุ่งหวังพึงดํารงอยู่ตลอด 1 กัป
หรือเกินกว่า 1 กัปมีอยู่จริงไม่ใช่หรือ22 แนวคิดเก่ียวกับอิทธิบาท 4 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นน้ันพอ 
 สรุปได้ว่าหลักอิทธิบาท 4 น้ีพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงอิทธิบาท 4 ทั้งในวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก 
และอภิธรรมปิฎก ว่า เป็นสิ่งเพ่ิมพูนความสําเร็จ เพ่ือให้ชํานาญ เพ่ือพลิกแพลงให้เกิดความสําเร็จเพ่ือ
ละกิเลสอันเป็นเครื่องผูกใจ 4 ประการและนอกจากน้ันพระพุทธองค์ยังให้ภิกษุทั้งหลายเจริญธรรม 4 
ประการน้ันเพ่ือรู้ถึงราคะอีกด้วยในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท และการปฏิบัติตามหลักธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะนําไปสู่ความสําเร็จแห่งกิจน้ัน ๆ เช่นเดียวกัน เพ่ือให้ทุกคนได้ปฏิบัติอันเป็นแนวทาง
ไปสู่ความสําเร็จ กล่าวคือ มีฉันทะ ความพึงพอใจในการทํางาน มีวิริยะ ความขยันขันแข็งไม่ย่อท้อ 
ทํางานด้วยจิตตะ เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน และมีวิมังสา การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง อย่างถี่ถ้วน
ในงานที่กระทํา งานน้ันจึงจะประสบความสําเร็จได้ 
 2.2.3 วิธีการสร้างหลักอิทธิบาท 4  
 หลักอิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมหรือคุณเครื่องที่จําเป็นอย่างมากในอันที่ผลักดันกลไกในการ
บริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหลักอิทธิบาท 4 มีวิธีปฏิบัติพอสรุปได้ดังน้ี 
 1. วิธีปฏิบัติอิทธิบาทข้อฉันทะ คือ เมื่อเราจะคิดทํางานสิ่งใด ต้องปลูกฉันทะขึ้น คือทํา
ความพอใจรักใคร่ในงานน้ันก่อน ที่ท่านใช้ภาษาบาลีว่า ฉนฺทํ ชเนติ (ทําความพอใจให้เกิดขึ้น) การท่ี
จะทําเช่นน้ันได้ต้องพิจารณาให้เห็นผลได้ผลเสีย คือ ถ้าทํางานน้ันจะเกิดผลดีอย่างไร และถ้าไม่ทําจะ
เกิดผลเสียหายอย่างไร เมื่อเห็นผลได้ผลเสียแล้วฉันทะย่อมจะเกิดขึ้น  

                                                        

 20ม.ม. 13/247/292 
 21อภิ.ปุ. 36/471/120 
 22อภิ.ก. 36/623/681 
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 ในลักษณะเดียวกัน ถ้าเราจะให้คนอ่ืนทํางานสิ่งใด เราก็ควรจะต้องช้ีผลได้ผลเสียให้เข้าใจ 
เพ่ือช่วยปลูกฉันทะขึ้นในใจของเขา ซึ่งถ้าเป็นงานใหญ่อาศัยคนหมู่มาก เช่น ทําสงคราม การปลูก
ฉันทะก็ย่ิงต้องทําเป็นการใหญ่ จนรู้สึกว่าพลรบท้ังหลายเกิดขวัญและกําลังใจเพียบพร้อมแล้วจง
ประกาศสงคราม ในหมวดธรรม ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เราก็จะสังเกตได้ว่าพระพุทธองค์
แสดงผลได้ผลเสียไว้เสมอ เพ่ือให้เกิดฉันทะแก่ผู้ปฏิบัติ 
 2. วิธีปฏิบัติอิทธิบาทข้อวิริยะ คือ เมื่อเร่งปลูกฉันทะขึ้นให้มากแล้วฉันทะจะหนุนให้เกิด
วิริยะ และคบหาสมาคมกับคนที่ขยันขันแข็ง อย่ามั่วสุมกับคนเกียจคร้านเชือนแช 
 3. วิธีปฏิบัติอิทธิบาทข้อจิตตะ คือ เมื่อท่านจะทํางานสิ่งใด จงพยายามศึกษารายละเอียด
ของงานให้เข้าใจ เราใช้สํานวนอีกอย่างหน่ึงว่า “ความต้องการของงาน” คือให้รู้งานที่เราจะทําน้ันมัน
ต้องการอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น จะปลูกต้นไม้เราก็ต้องรู้ความต้องการของงาน ปลูกต้นไม้น้ันว่า 
ต้องรดนํ้าเวลาไหน ให้ปุ๋ยก่ีวันคร้ังอากาศอย่างไร อะไรเป็นศัตรูพืช ต้องการร่มแสงแดด อากาศ ทาง
ลม ฯลฯ อย่างไร เมื่อได้ศึกษาความต้องการของงานดีแล้วก็ตรวจตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 4. วิธีปฏิบัติอิทธิบาทข้อวิมังสา คือ เมื่อจะทํางานสิ่งใดต้องศึกษาวิธีทําให้แม่นยําและวิจัย
หาวิธีทําที่ดีกว่า ถ้าเป็นงานใหญ่หรือตนไม่แน่ใจ ก็จัดให้มีการประชุมระดมปัญญา ระดมมันสมอง 
ของหมู่คณะเข้าช่วย หรือปรึกษาหารือท่านผู้รอบรู้ประกอบด้วย23 การประเมินผลมีส่วนสําคัญเป็น
อย่างย่ิงซึ่งนักธุรกิจส่วนมากมักไม่ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้ง ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่อง
สําคัญ ทําให้งานจริงที่ทําได้ไม่บรรลุตรงตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ แต่นักธุรกิจก็ไม่ได้คิดจะดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลงานอย่างจริงจังให้มากขึ้น ซึ่งวิธีแก้คือสร้างเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติกําหนด
แบบฟอร์มสําหรับใช้กรอก นําผลของการติดตามและประเมินผลมาใช้ปรับปรุงงานให้ได้ผล24 
 สรุปได้ว่าหลักอิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้ทั้งในทางธรรมและทางโลก 
เป็นแรงผลักดันในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ คุณธรรมข้อฉันทะและวิริยะจะเป็นตัวที่สามารถ
ช่วยให้แก้ปัญหาและอุปสรรค ส่วนจิตตะและวิมังสาเป็นตัวตรวจสอบว่าแนวทางในการดําเนินงาน
เป็นไปถูกต้องหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถยึดแนวตามอิทธิบาท 4 อันเป็นคุณธรรมที่ช่วย
สมหวังหรือให้สําเร็จได้ 

                                                        
 23พันเอก ป่ิน มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 230-233. 
 

24วีระ อําพันสุข, การประยุกต์พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ B.E.C, 2551), หน้า 
194. 
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 2.2.4 อุปสรรคของหลักอิทธิบาท 4 
 อุปสรรคเป็นสิ่งหรือเหตุที่มาขัดขวางไม่ให้เกิดความสําเร็จ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุนจะต้องประสบพบเจอ โดยเราจะต้องหาสาเหตุของอุปสรรคและลําดับที่สาเหตุน้ัน ๆ ซึ่ง
อุปสรรคแห่งวิถีของความสําเร็จ มีดังต่อไปน้ี 
 1. ฉันทะ อุปสรรค คือ ความเบ่ือหน่าย ขาดความรักงานหมดกําลังใจ เบ่ืองานอันเป็นหน้าที่  
ท้อถอยแล้วทอดทิ้งงาน กลายเป็นคนจับจดทําอะไรไม่สําเร็จ เกียจคร้านการทํางาน   
   วิธีแก้ไข ต้องสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นในใจ 
 2. วิริยะ อุปสรรค คือ ความเกียจคร้าน จะเป็นคนอ่อนแอ หนีที่ยากไปหาที่ง่าย ไม่มีทางทํา
อะไรสําเร็จเป็นช้ินเป็นอัน ขาดความก้าวหน้าในงานของตน คนเกียจคร้านไม่ยอมสู้กับอุปสรรคหรือ
เหตุการณ์สิ่งแวดล้อม เช่น กลัวร้อน กลัวหนาว กลัวแดด กลัวฝน กลัวหิว กลัวเหน่ือย เป็นต้น แล้ว
เลิกไม่ทํางาน จะเป็นคนที่เต็มไปด้วยงานอากูล (งานค้าง) 
    วิธีแก้ไข  ต้องสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นมาก ๆ ฉันทะจะช่วยหนุนวิริยะให้กล้าแข็งเพ่ิมมากขึ้น 
คบเพ่ือนที่ขยัน ละเว้นการมั่วสุมกับคนที่เกียจคร้าน (ฝนทั่งให้เป็นเข็ม) เช่น ข้าราชการทอดทิ้งให้งาน
ค้างไว้มาก ๆ ก็ไม่ได้เลื่อนขั้น ตําแหน่ง กลับถูกลงโทษ เป็นคนที่งานอากูลมากจะกลายเป็นคนสมอง
เสื่อมจนเป็นคนหย่อนสมรรถภาพในที่สุด 
 3.  จิตตะ อุปสรรค คือ การไม่ใฝ่ใจ การวางธุระหรือการทอดทิ้งการงานที่กําลังกระทําอยู่  
งานที่ตนลงทุนลงแรงทําไว้น้ันจะเสียหายโดยไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวเมื่อสายเกินแก้เสียแล้ว  
 วิธีแก้ไข ต้องศึกษางานที่กําลังกระทําอยู่น้ันให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเพ่ือจะได้ทราบว่าควรจะ
กระทําในเวลาใด ที่ไหนและมีอะไรบ้างที่จะต้องทํา เช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ ต้องศึกษาให้รู้เวลา
การรดนํ้า การให้ปุ๋ย การปราบศัตรูพืช เป็นต้น 
           4. วิมังสา อุปสรรค คือ ความโง่เขลา การทํางานอย่างผิด ๆ ถูก ๆ ทําผิดอย่างจัง ๆ ทําด้วย
ความงมงาย เปลืองทุน เปลืองแรง เปลืองเวลา เพราะผู้ทําโง่เขลา ขาดการแสวงหาความรอบรู้ในงาน
ที่กระทํา  
 วิธีแก้ไข ต้องแสวงหาความรู้ให้มาก ค้นคว้าหาวิธีที่จะทํางานให้ดีกว่าเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเป็น
งานใหญ่ก็ต้องจัดให้มีการระดมสติปัญญาของหมู่คณะเข้าช่วยเหลือ25 
 

                                                        

 25หาญชัย ถาวงษ์กวาง, คุณธรรมช่วยให้สมหวัง, สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557,        
<http://www.gotoknow.org/posts/355013?refresh_cache=true>. 
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2.3 แนวคิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 ความหมายของการปฏิบัติงาน 
 พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า การปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติธรรม งานหรือการงาน หมายถึง 
หน้าที่ หน้าที่ คือ สิ่งจําเป็นที่สิ่งมีชีวิตจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ที่ไหนมีการปฏิบัติหน้าที่ที่น่ันมีธรรมะ 
ที่ไหนมีธรรมะสูงที่น้ันมีการปฏิบัติหน้าที่สูง มนุษย์เกิดมาเพ่ือทําหน้าที่ 2 ประการ คือ ทําหน้าที่
บริหารชีวิตด้วยการทํากิจให้มีชีวิตรอด และทําหน้าที่พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือความทุกข์26 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ ได้ให้ความหมายของ “การปฏิบัติงาน” ว่าเป็นปฏิกิริยาหรือกิจกรรม
ทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต จะสังเกตได้หรือไม่สังเกตไม่ได้ก็ตามรวมทั้งที่มีอยู่ภายในและแสดงออกมา
ภายนอกได้ และให้ข้อคิดว่า “พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ” เป็นการใช้ความสามารถที่แสดงออกทาง
ร่างกายรวมทั้งการปฏิบัติและพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตได้ในสภาวการณ์หน่ึง ๆ หรืออาจเป็น
พฤติกรรมที่ล่าช้า คือ บุคคลไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่คาดคะเนว่าอาจปฏิบัติในโอกาสต่อไปเป็น
พฤติกรรมสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบทั้ง
ทางความรู้และทัศนคติสามารถประเมินผลได้ง่าย แต่กระบวนการในการที่จะก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรม
น้ีต้องอาศัยเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอนดังน้ี 
 1. ตัดสินใจปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากรและ
ชุมชน   
 2. มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติได้เต็มศักยภาพ 
 3. พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
 4. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลําดับ 
 5. ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร 
 6. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
 7. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 8. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 9. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
 10. เป็นผู้นําและสร้างผู้นําสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
 มีการพัฒนากระบวนการประเมินผลปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอดีตเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว้มาเป็น
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่มีแนวความคิดสําคัญ ๆ ที่

                                                        

 26พุทธทาสภิกขุ, การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยง
เช่ียง, 2530), หน้า 11. 
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ต้องการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานจนมีผลการปฏิบัติงานใน
อนาคตบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ27 
 ชม ภูมิภาค กล่าวว่า “บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกันทั้ง
สติปัญญา สมรรถภาพทางร่างกายที่บุคคลได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากยีนในโครโมโซม และ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน ดังน้ัน พฤติกรรมการทํางานจึงแตกต่างกันไป 
และทําให้ประสบผลสําเร็จแตกต่างกัน”28 
 สรุปได้ว่าการปฏิบัติงาน คือ การทําหน้าที่ในสภาวการณ์น้ัน ๆ ให้สมบูรณ์ ด้วยความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานที่กําหนดไว้ 
 2.3.2 การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  
 1. ตําแหน่งการปฏิบัติงาน  
 ฑิตยา สุวรรณะชฏ ได้อธิบายคําว่า “ตําแหน่ง” (Position) ในแง่จิตวิทยาว่า “หมายถึง เป็น
เพียงระบบของการคาดหวังบทบาท (System of Role Expectation) ซึ่งขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ตําแหน่ง 
ของตนเอง และผู้ที่จะมีปฏิกิริยาต่อกัน เช่น การที่บุคคลมาพบกันแต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร บุคคลทั้งคู่จะไม่
สามารถตระหนักได้เลยว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไร เป็นต้น”29 
 ในแง่สังคมวิทยา สถานภาพจึงเป็นตําแหน่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นสิทธิและหน้าที่
ทั้งหมดที่บุคคลมีอยู่ เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวม ส่วนในแง่จิตวิทยาสถานภาพจะเป็นตัวกําหนดว่า
บุคคลน้ันมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร ในสังคมตามสถานภาพ
ตําแหน่งน้ัน ๆ สรุปได้ว่า สถานภาพจึงเป็นสิ่งเฉพาะบุคคลที่ให้บุคคลน้ันแตกต่างจากผู้อ่ืนและมีอะไร
เป็นเคร่ืองหมายของตนเอง 
 2. การรับรู้บทบาทการปฏิบัติงาน  
 ลักษณะของบทบาทของบุคคลน้ัน ได้แบ่งออกเป็นลักษณะต่าง ๆ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. บทบาทในอุดมคติหรือสิ่งที่สังคมกําหนดไว้ (Socially Prescribed or Ideal Role) เป็น
บทบาทในอุดมคติที่มีการกําหนดสิทธิหน้าที่ตามตําแหน่งทางสังคมไว้ซึ่งบุคคลจะต้องปฏิบัติ เช่น 
บทบาทของคนที่เป็นบิดา บทบาทของคนที่เป็นครู เป็นต้น 

                                                        

 27ประภาเพ็ญ สุวรรณ, การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย, (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, 2520), หน้า 10-11.  
 28ชม ภูมิภาค, การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมการศึกษา
แห่งประเทศไทย, 2526), หน้า 10. 
 29ฑิตยา สุวรรณะชฏ, โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แสงจันทร์, 
2537), หน้า 42-43.  
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 2.  บทบาทการรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่แต่ละบุคคลเช่ือว่าควรกระทําตาม
ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ ซึ่งอาจจะไม่เหมือนบทบาทในอุดมคติหรืออาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
 3.  บทบาทท่ีกระทําจริง (Perform Role) เป็นบทบาทที่บุคคลได้กระทําไปจริงซึ่งจะขึ้นอยู่กับความ
เช่ือ ความคาดหวัง และการรับรู้ของแต่ละบุคคล ตลอดจนความกดดันและโอกาสในแต่ละสังคมใน
ระยะเวลาหน่ึง ๆ และยังรวมถึงบุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  
 การแสดงบทบาทของบุคคลจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 อย่าง  
 1) ความคาดหวังในบทบาท (Role Expectation) เป็นบทบาทของบุคคลตามความคาดหวังของ
ผู้อ่ืนหรือเป็นบทบาทที่สถาบัน องค์การ หรือกลุ่มสังคมคาดหวังให้บุคคลปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ที่
บุคคลน้ันครองตําแหน่งอยู่ 
 2) การรับรู้บทบาท (Role Perception) เป็นการรับรู้บทบาทของตนว่าควรจะมองเห็น
บทบาทของตนเองได้ตามการรับรู้น้ัน (Perceived Role) ซึ่งเก่ียวข้องสัมพันธ์กับความต้องการของ
บุคคลน้ัน ทั้งน้ีการรับรู้บทบาทและความต้องการของบุคคล ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนฐานของบุคคล 
ตลอดจนเป้าหมายในชีวิต และค่านิยมของบุคคลที่สวมบทบาทน้ัน 
 3) การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptance) จะเกิดขึ้นเมื่อมีความสอดคล้องกับ
บทบาทตามความคาดหวังของสังคมและบทบาทที่ตนเองรับรู้อยู่ การยอมรับในบทบาทเป็นเร่ืองที่
เก่ียวกับความเข้าใจในบทบาท การสื่อสารระหว่างสังคมและบุคคลนั้น ทั้งน้ี เพราะทุกคนไม่ได้ยินดี
ยอมรับบทบาททุกบทบาทเสมอไป แม้ว่าจะถูกคัดเลือกหรือถูกแรงผลักดันจากสังคมให้รับตําแหน่ง และ
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติก็ตาม เพราะถ้าหากว่าบทบาทที่ได้รับน้ันทําให้ได้รับผลเสียหาย หรือเสียผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าขัดแย้งกับความต้องการหรือค่านิยมของบุคคลน้ัน ผู้ครองตําแหน่งอยู่ก็จะพยายาม
หลีกเลี่ยงบทบาทน้ันไม่ยอมรับบทบาทน้ัน 
 4) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล (Role Performance) เป็นบทบาทหน้าที่ที่
เจ้าของสถานภาพแสดงจริง (Actual Role) ซึ่งอาจจะเป็นบทบาทที่สังคมคาดหวังหรือเป็นการแสดง
บทบาทตามการรับรู้และตามความคาดหวังของตนเอง การที่บุคคลจะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่เพียงใด 
ขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับบทบาทน้ัน ๆ ของบุคคลที่ครองตําแหน่งอยู่ ซึ่งเน่ืองมาจากความสอดคล้องกับ
ของบทบาทตามความคาดหวังของสังคม และการรับรู้บทบาทของตนเอง30  
 สรุปได้ว่าการที่บุคคลจะปฏิบัติตามบทบาทใด ๆ บทบาทหน่ึง ปัจจัยหน่ึงที่มาเกี่ยวข้อง คือ 
การรับรู้บทบาท เพราะการรับรู้บทบาทเป็นพ้ืนฐานพฤติกรรมของบุคคลเมื่อบุคคลเข้ามาทํางาน
องค์การแล้วก็ต้องเข้าใจในบทบาทที่ตนแสดงน้ัน โดยพยายามทําความเข้าใจรับรู้บทบาทท่ีตนแสดง 

                                                        

 30วุฒิชัย จํานง, พฤติกรรมการตัดสินใจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2523), หน้า 
36.  



 20 

 2.3.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน 
 ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์ ได้กล่าวถึง ปัจจัยส่วนบุคคลที่สําคัญ อันได้แก่ อายุ 
ประสบการณ์ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา นับเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคคล31  
 ไพบูลย์ ช่างเรียน และสมปราชญ์ จอมเทศ กล่าวไว้ว่า “ประสิทธิภาพขององค์การจะดีหรือไม่
เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้นําในองค์การและลักษณะพฤติกรรมปทัสถานในองค์การ (Organization 
Norm) จะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางความประพฤติปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน”32  
 เสถียร เหลืองอร่าม กล่าวว่า “หัวหน้าหน่วยงานเป็นบุคคลที่มีความสําคัญย่ิงต่อหน่วยงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อผลงานเป็นส่วนรวม ดังน้ัน คุณภาพและลักษณะของหัวหน้าหน่วยงานจึงมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพของสถาบัน รวมทั้งมีผลสะท้อนต่อผลงาน และวิธีปฏิบัติงานของ
องค์การเป็นอันมาก33  
 บัญชา แก้วเกตุทอง ยังได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานไว้ว่า 
“หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะทําให้ภารกิจทั้งมวลบรรลุผลสําเร็จอย่างสมบูรณ์โดย
จะต้องรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนควบคุมบังคับบัญชา ถึงแม้งานน้ัน จะมิได้กระทําด้วยตนเองก็ตาม”34 
 อรุณ รักธรรม ที่กล่าวว่า “หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ที่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ผู้อ่ืน ซึ่งได้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และข้อที่สําคัญที่สุด คือ จะต้องให้งานที่รับผิดชอบ
บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งน้ี ในการทํางานของมนุษย์ (Job Performance) 
ขึ้นอยู่กับสิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ แรงจูงใจ (Motivation) และความสามารถ (Ability)”35 
 สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคคลที่สําคัญมี 2 ประการ คือ แรงจูงใจ
และความสามารถ ที่ประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา  

                                                        

 31ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์, พฤติกรรมบุคคลในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, 2526), หน้า 67. 
 32ไพบูลย์ ช่างเรียน และสมปราชญ์ จอมเทศ, วิทยาการจัดการและพฤติกรรมการบริหารองค์การ, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2521), หน้า 104. 
 33เสถียร เหลืองอร่าม, การจัดองค์การและการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 
2519), หน้า 73.  
 34บัญชา แก้วเกตุทอง, ผู้นําการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เรือนแก้ว, 2523), 
หน้า 122. 
 35อรุณ รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธ์และการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
2527), หน้า 280. 
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 2.3.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 มาสโลว์ (Maslow) มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการ
ที่จะแสวงหาสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ความต้องการของบุคคลน้ันมี
หลายอย่าง ต้ังแต่ความต้องการข้ันตํ่าจนถึงความต้องการข้ันสูง ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ 
(Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีด้ังเดิมเก่ียวกับการจูงใจที่มาสโลว์ ได้เสนอไว้สาระสําคัญ
ของทฤษฎีน้ีเน้นในเร่ืองความต้องการของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนน้ันมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาอย่าง
ไม่สิ้นสุด และเป็นความต้องการที่เป็นกลุ่มเป็นชุดที่มีการจัดลําดับไว้เป็นลําดับช้ัน ความต้องการ
ระดับช้ันที่ตํ่าสุดต่าง ๆ มาสโลว์ ให้ความเห็นว่าบุคคลพยายามที่จะตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานให้
มาก ก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมมุ่งไปตอบสนอง ความต้องการช้ันเหนือขึ้นไปถึงช้ันความต้องการท่ีจะ
ประสบความสําเร็จสูงสุด ความต้องการช้ันต้น ๆ ต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่ความต้องการช้ันสูง
จะเข้ามามีบทบาทต่อความรู้สึกอันมีสติของบุคคลนั้น ๆ36 
 ดังน้ันจุดสําคัญในความคิดของมาสโลว์ คือ ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองอันทําให้
เกิดความพึงพอใจแล้ว ความต้องการน้ันก็จะไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป แต่ความต้องการในระดับที่
สูงกว่าจะกลายเป็นแรงบีบหรือแรงจูงใจแทนที่อันจะเป็นเหตุทําให้บุคคลต้องสร้างพฤติกรรมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนน้ันต่อไป ตาม 5 ขั้นความต้องการ ดังน้ี  
 ขั้นที่ 1 ความต้องการพ้ืนฐานทางกายภาพและชีวภาพ เป็นความต้องการท่ีจําเป็นในการช่วย
ค้ําจูงชีวิตโดยตรง ได้แก่ ความต้องการมูลฐานที่ขาดไม่ได้ อันเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ชีวิตเราดํารงอยู่ได้คือ 
ความต้องการอากาศ อาหาร นํ้า ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และเคร่ืองนุ่งห่มปกปิดร่างกาย  
 ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง เป็นความต้องการท่ีได้รับการ
ตอบสนองจากทางด้านร่างกายแล้วความต้องการข้ันต่อไปคือ ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง
เช่น ความปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ ความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ความมั่นคงในอาชีพ และ
ทางด้านเศรษฐกิจ  
 ขั้นที่ 3 ความต้องการในทางสังคม ความรักใคร่ และความเป็นเจ้าของ เมื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านร่างกาย และความปลอดภัยแล้ว ความต้องการข้ันต่อไป คือ ความต้องการแสดงความ
เป็นเจ้าของต้องการยอมรับ เป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในองค์กรหรือสังคม และความรักจากบุคคล
อ่ืน ๆ  
 ขั้นที่ 4 ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ เมื่อความต้องการทางสังคม
และความรัก ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการข้ันต่อไปคือ ความต้องการยกย่องเพ่ือสร้างเสริม

                                                        

 36อารีย์ พันธ์มณี, จิตวิทยาการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ต้นอ้อแกรมมี่ 
จํากัด, 2540), หน้า 25-30. 
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ความเช่ือมั่นในตนเอง มีความรู้ความสามารถ มีความสําเร็จรวมทั้งได้ตําแหน่งสูงขึ้นในด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สร้างช่ือเสียง อํานาจ อิทธิพล และการควบคุมประสิทธิภาพ  
 ขั้นที่ 5 ความต้องการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดหรือความต้องการประจักษ์ตน เป็นความ
ต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ของตนไปสู่ความเจริญ ความจริง ความสดช่ืน ความเป็นหน่ึงความ
สมบูรณ์แบบ ความสําคัญ ความพรั่งพร้อม ความยุติธรรม ความเป็นระเบียบ ความมั่นคง ความ
สนุกสนาน เสรีภาพ ยุติธรรม ระเบียบวินัย ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงขั้นความต้องการของมาส์โลว์ 
 
 การจูงใจของมาสโลว์ ช้ีให้เห็นว่าความต้องการของมนุษย์ในลําดับขั้นที่หน่ึงเมื่อได้รับการ
ตอบสนองแล้ว มนุษย์จะเกิดความต้องการในลําดับต่อไป ดังน้ันการจูงใจให้คนทํางานมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น ผู้บริหารต้องเข้าใจความต้องการของคนในองค์กร แล้วพยายามตอบสนองความต้องการ
เหล่าน้ัน เพ่ือให้บุคคลในองค์กรเกิดความพอใจมากข้ึน อันเป็นการจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริหารในองค์กรไม่สามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจในสิ่ง
ตอบสนองความต้องการได้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบ่ือหน่าย ผลการปฏิบัติงานก็ตกตํ่าไม่มี
ประสิทธิภาพ37

 

 เฮอร์เบิร์ก (Herzberg) ศาสตราจารย์ด้านการบริหาร ได้ประยุกต์ความคิดทฤษฏีการจูงใจ
ของมาสโลว์มาเป็นรูปแบบการจูงใจคนทํางาน โดยสรุปได้ว่า การจูงใจในการปฏิบัติงานข้ึนอยู่กับ
ความพอใจในการทํางานและข้ึนอยู่กับผู้บริหารว่าใช้วิธีการจูงใจแบบใด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ

                                                        

 37Maslow, Abraham.h., Motivation and personality, 2nd (New York : Harper & 
Brothers, 1970), pp. 22-24. 

1. ความต้องการทางร่างกาย 

2. ความต้องการความปลอดภัย 

3. ความต้องการความรัก 

4. ความต้องการการยกย่อง 

5. ความต้องการความสําเร็จสูงสุด 
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พฤติกรรมของบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การน้ัน กล่าวคือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ อันเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
ก่อให้เกิดความสําเร็จในการบริหารองค์การ38

 

 ในทางพุทธศาสนาแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดแรงผลักดันพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ ความทะยาน
อยากหรือความใคร่ความกระหาย ขนาดต้องด้ินรนขวนขวายที่เดียว เหล่าน้ีเรียกว่า “ตัณหา” ซึ่งมีอยู่ 
3 อย่าง คือ  
 1.  กามตัณหา คือ ความต้องการท่ีอยากจะใช้ชีวิตอย่างที่โลกเขาใช้ชีวิตกัน อยากในสิ่งที่คิด
จะทําให้ชีวิตเรามีความสุข ความสบาย ความอยากในสิ่งที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจในรูป รส 
กลิ่น เสียง และสัมผัส 

 2.  ภวตัณหา คือ ความใคร่ในภพ อยากเป็นน่ันเป็นน่ี ความต้องการท่ีจะมีฐานะทางสังคม
อย่างน้ันอย่างน้ี 

 3.  วิภวตัณหา เป็นตัณหาที่ตรงกันข้ามกับภวตัณหา หมายถึง ความไม่อยากอยู่ในภพปัจจุบัน 
ความไม่อยากเป็นน่ันเป็นน่ี อยากพ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนา 

 ตัณหาทั้ง 3 จําพวกน้ี ทําให้เกิดอุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่นและทําให้เกิดเจตจํานงใจการ
กระตุ้นพฤติกรรมต่าง ๆ นักปรัชญาต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่าตัณหาเป็นพลังชีวิต การที่
คนเราทําอะไรทุกอย่างทุกวันน้ี เพราะมีตัณหาเป็นแรงผลักดันทั้งสิ้น39

 

 สรุปได้ว่าแรงจูงใจของมนุษย์เกิดจากพฤติกรรมความต้องการของมนุษย์เอง เมื่อความ
ต้องการเกิดแรงกระตุ้นให้ได้รับการสนองตอบ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของแรงจูงใจให้กระทําในสิ่งน้ัน ด่ังคํา
นิยามของนักทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แรงจูงใจ คือความทะยานอยากน่ันเอง 
 2.3.5 หลักอิทธิบาท 4 สัมพันธ์กับทฤษฎีแรงจูงใจ 
 หลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมเหมือนพลังขับเคลื่อนให้บุคคลมีความมุ่งมั่นที่จะเพียร
พยายามไปสู่เป้าหมายท่ีได้ต้ังใจไว้ โดยไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก เพ่ือให้บุคคลสามารถปฏิบัติ
ภารกิจให้สําเร็จได้ไม่ว่าจะทําการงาน การศึกษา การดํารงชีวิต การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทาง
พระพุทธศาสนามีการแบ่งแรงจูงใจไว้ 2 ประเภท คือ แรงจูงใจเป็นไปในทางไม่ดีและแรงจูงใจเป็นไป
ในทางที่ดี ดังที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ในหนังสือพุทธธรรมว่า แรงจูงใจในพุทธ

                                                        

 38Frederick Herzberg, Bernard Mausner and Babara Snyderman, Motivation to 
work, (New York : John wiley and Sons, 1959), pp. 113-115. 
 39ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช, พระพุทธศาสนาและโลกในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
สยามรัฐ, 2520), หน้า 43. 
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ธรรม จุดเริ่มต้นสําหรับทําความเข้าใจกันในตอนน้ี คือ ให้ถือว่าแรงจูงใจในการกระทําของมนุษย์แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทดังน้ี 
 1) ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก ต้องการ ที่ดีงาม สบาย เก้ือกูล เป็นอกุศล เรียกว่า ตัณหา 
 2) ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก ต้องการ ที่ดีงาม สบาย เก้ือกูล เป็นกุศล เรียกว่า ฉันทะ40 
 สรุปได้ว่าแรงจูงใจ คือ ความต้องการทางจิตของมนุษย์ ความพยายามที่จะแสดงออกหรือ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องการ มาผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทาง เป็นสาเหตุให้บุคคลมีความ
มุ่งมั่นที่จะเพียรพยายาม ฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ โดยไม่ย่อท้อต่อความลําบาก เอาชนะต่อ
อุปสรรคเพ่ือให้เกิดสัมฤทธ์ิผลในการปฏิบัติงาน 
 2.3.6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 Vroom ได้ให้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจ สามารถใช้แทนกันได้เพราะทัศนคติและ
ความพึงพอใจ หมายถึง การที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งน้ัน ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพ
ความพึงพอใจในสิ่งน้ัน และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ บางครั้งเรียกว่า 
ทฤษฎี V.I.E. เน่ืองจากมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ  
 V มาจากคําว่า Valence หมายถึง ความพึงพอใจ 
 I มาจากคําว่า Instrumentality หมายถึง สื่อเคร่ืองมือวิถีทางนําไปสู่ความพึงพอใจ 
 E มาจากคําว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลน้ัน ๆ41 
 Vroom ยังได้ศึกษาถึงจิตวิทยาของบุคคลในองค์กรและพบว่าการที่บุคคลจะกระทําสิ่งใดก็
ตามจะขึ้นอยู่กับตัวแปร 4 ตัว ได้แก่ 
 1) ผลตอบแทนที่เขาจะได้รับน้ันเหมาะสมกับบทบาทท่ีเขาครอบครองอยู่เพียงใด 
 2) ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อผลท่ีเขาจะได้รับ  
 3) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนแล้วเขาเช่ือว่าเขาจะต้องเป็นผู้ได้รับผลอันน้ัน 
 4) เขามีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนตามความคาดหวังหรือได้รับล่วงหน้า 
 ดิเรก ฤกษ์หร่าย กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหน่ึง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจในการปฏิบัติต่อสิ่งน้ัน42 

                                                        

 40พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 545. 
 41Vroom, Victor H., Hand book of personnel labour relation, (New York : Mc 
GrawHill, 1953), p. 99. 
 42ดิเรก ฤกษ์หร่าย, การพัฒนาชนบทเน้นการพัฒนาสังคมและแนวคิดความจําเป็นพื้นฐาน, 
(กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ์, 2527), หน้า 29. 
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 สรุปได้ว่าความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก 
 2.3.7 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้หลายท่าน ผลการปฏิบัติงาน 
ถือเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงที่มนุษย์ช่วยเปลี่ยนแปลงปัจจัยนําเข้าทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็นปัจจัยส่งออก 
เช่น สินค้า บริหารให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ องค์กร สังคม และประเทศชาติ การวัดผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ก็เพ่ือจะบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน เพ่ือ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน น่ันคือ การเปรียบเทียบกับเป้าหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ที่
กําหนดไว้ หรือเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของตนเองและร่วมกับคนอ่ืน ๆ  
 จอห์น ดี มิลเล็ท (Millet) ได้ให้ความหมายของ “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับผลกําไรจากการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งความพึงพอใจ
น้ัน หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการกับประชาชน โดยพิจารณาจาก 
 1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
 2. การให้บริการอย่างรวดเร็วตรงต่อเวลา  
 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ  
 4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า43 
 เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายของคําว่า ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ
เก่ียวกับการทํางานของเครื่องจักร โดยพิจารณาว่างานใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน ดูได้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพ
เท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยนําเข้า แต่หากเป็นระบบการทํางานของภาครัฐต้องนําความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มารับบริการรวมอยู่ด้วย44 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ให้ความหมาย ประสิทธิภาพ ว่ามีความหมายรวมถึงผลผลิตและ
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นการวัดได้หลายมิติ ตามวัตถุประสงค์ที่จะต้องพิจารณา คือ 
 1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือด้านทุนการผลิต (Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากร
ด้านเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

                                                        

 43Millet, John.D, Management in the public service, (New York : Mc GrawHill, 
1990), p. 4. 
 44Simon, Herbert.A, Administration behavior, (New York : Mcmillan, 1960),  
p. 180. 
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 2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทํางานที่ถูกต้อง รวม
เร็ว และใช้เทคนิคที่สะดวกข้ึนกว่าเดิม 
 3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทํางานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตที่ดีต่อการทํางานและการบริการเป็นที่พอใจของลูกค้า 
หรือผู้ที่มารับบริการ45 
 และยังได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ โดยศึกษาจากการ
ปรับปรุงระบบราชการของต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสําเร็จได้ คือ  
 1. ต้องกําหนดแนวทางและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน คือ มุ่งการทํางานที่มี
ประสิทธิผล ยึดถือผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงาน (Results) เป็นหลักในการดําเนินงานโดยมุ่งที่
ผลลัพธ์ (Outcome) โดยมีการประเมินผลและวัดผลสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมสามารถ
ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผู้ที่มารับบริการปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานเพ่ือยุบ 
เลิกงานที่ทําซ้ําซ้อน และหมดความจําเป็นและสร้างสรรค์กระบวนการทํางานใหม่ ลดขนาดกําลังคน 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ด้านบุคลากรมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจจากระบบสู่ระดับเจ้าหน้าที่ 
 2. มีระบบการบริหารท่ียึดผลสําเร็จของงานและผลลัพธ์ขององค์กรเป็นหลักในการดําเนินงาน 
รวมท้ังใช้มาตรการจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนแก่องค์กรที่ประสบความสําเร็จ46  
 สรุปได้ว่าประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ทําให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ยึดถือผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงานโดยมีการประเมินผลและวัดผลสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม
สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มารับบริการ 
 

2.4 แนวคิดท่ีเก่ียวกับผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
 ผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่งประเภทสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายวิชาชีพ สายบริหารงานทั่วไป  
คนงานลูกจ้างของคณะ และลูกจ้างเงินรายได้โครงการต่าง ๆ ซึ่งมีแนวคิดในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ที่มีภาระงานแตกต่างกัน แบ่งแนวคิดที่เก่ียวกับผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนได้ดังน้ี 
 2.4.1 ด้านนโยบายในการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักเกณฑ์ที่ใช้
สําหรับผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน โดยมีวิธีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า     
(Performance Agreement : PA) กับหัวหน้างาน โดยกําหนดสมรรถนะหลัก (Competency) และ
การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan) ปีละ 2 ครั้ง และมีการ

                                                        

 45ทิพาวดี เมฆสวรรค์, การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงาน ก.พ., 2538), หน้า 2. 
 46ทิพาวดี เมฆสวรรค์, การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ, อ้างแล้ว, หน้า 6-7. 
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ประเมินผลการทํางานโดยคณะกรรมการประเมินจากภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย หัวหน้างานและ
ผู้แทนในหน่วยงาน และจากภายนอกหน่วยงาน เป็นผู้ทําการประเมินผลงานเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนา
งาน และประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่งประเภทสนับสนุน47 
 2.4.2 ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน โดยคํานึงถึงศักยภาพ ความสามารถและผลงานมีระบบที่น่าเช่ือถือได้เป็น
มาตรฐานสากลในด้านการปฏิบัติงาน  เช่น การอบรม TOEIC ให้แก่บุคลากรให้มีการใช้ภาษาสื่อสารกันได้
เข้าใจ สร้างเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีคุณภาพ
ชีวิตในระดับดี เช่น ชมรมอยู่ดีมีสุข ชมรมโยคะ ชมรมแอร์โรบิค ชมรมพุทธศิลป์ เป็นต้น นอกจากน้ีให้
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน ทํางานได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าและทํางานในสิ่งแวดล้อมที่
สะดวกปลอดภัยด้วย 
 2.4.3 ด้านการพัฒนาระดับสูงของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน โดยมีการส่งไปศกึษา
ดูงาน อบรม ส่งเสริมให้เกิดคลังความรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยี จัดทําคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) จัดทําโครงการปรับปรุงพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย 
(Routine to Research : R2R) เพ่ือส่งเสริมให้เลื่อนตําแหน่งต่าง ๆ เช่น ตําแหน่งชํานาญงาน ชํานาญ
งานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเช่ียวชาญและเช่ียวชาญพิเศษ48 ซึ่งจะมีเงิน
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้ 
 สรุปได้ว่าผู้ปฏิบัติงาน ตําแหน่งประเภทสนับสนุน มีการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
บริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีเกณฑ์การประเมินงานเพื่อเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละตําแหน่งงาน ซึ่งแบ่งหน่วยงานออกตามโครงสร้างของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2.5 แนวคิดท่ีเก่ียวกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2.5.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
 ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนจึงมีความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานให้
คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร เปรียบดัง

                                                        

 47กองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี, แผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล, 
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555), หน้า 16. 
 48กองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี, งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสาย
สนับสนุน, (นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555), หน้า 8. 
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ฟันเฟืองที่สําคัญของเคร่ืองจักรที่จะขาดไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดแบ่ง
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน ตามสายงานต่าง ๆ ดังน้ี49 
 

การจัดแบ่งผูป้ฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จํานวน  
(คน) 

- ข้าราชการ 53 
- พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ้าง) 106 
- พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ (เงินรายได้ของคณะฯ จ้าง) 132 
- ลูกจ้างประจํา 69 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 16 

รวม 376 
 

 ในปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนรวม 376 คน 
 2.5.2 ภาระหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
 จากนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านบุคลากรต้องการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองให้มี
การพัฒนาทั้งด้านศักยภาพและคุณภาพ ขณะเดียวกันให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างดีและมีความสุข เพ่ือความสําเร็จตามกลยุทธ์ที่ต้ังเป้าหมายไว้ คือ เป็นคณะวิทยาศาสตร์ช้ันนํา
ของเอเซีย จึงมีการจัดภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนออกเป็นสายงานต่าง ๆ 
4 สายงาน ภาระงานของแต่ละสายงานได้กําหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติของบุคลากรแต่ละสายงาน 
โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทําการประเมินผลงานปีละ 2 ครั้ง 
 โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และองค์ประกอบกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล อย่างละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ฉ 
 

2.6 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 1.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ต้ังอยู่เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 
6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 2.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

                                                        

 49งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ สํานักงานคณบดี, รายงานประจําปงีบประมาณ 2555 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดีเอ็มเอ็กซ์เพรส จํากัด, 2555), หน้า 13. 
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 ประกอบด้วยภาควิชา 12 ภาควิชา ได้แก่ 1) ภาควิชากายวิภาค 2) ภาควิชาคณิตศาสตร์ 3) 
ภาควิชาเคมี 4) ภาควิชาจุลชีววิทยา 5) ภาควิชาชีวเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 7) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
8) ภาควิชาพยาธิวิทยา 9) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 10) ภาควิชาฟิสิกส์ 11) ภาควิชาเภสัชวิทยา และ 12) 
ภาควิชาสรีรวิทยา  
  นอกจากน้ียังมีหน่วยงานต่าง ๆ ดังน้ี 1) หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ 2) หน่วยพัฒนาธุรกิจ 
3) หน่วยบริการสุขภาพ 4) หน่วยสหสาขาวิชา 5) หน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง 6) 
หน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศโครงสร้างและการทํางานของโปรตีน 7) หน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศพาหะ
และโรคที่นําโดยพาหะ 8) หน่วยวิจัยยางและเทคโนโลยี 9) หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลมันสําปะหลัง 
10) หน่วยวิจัยโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําแบคทีเรีย 11) หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี 12) หน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ 13) หน่วยวิจัยด้านพลังงานทางเลือก 14) 
หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ 15) หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก 16) 
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 17) หน่วยเครื่องมือกลาง 18) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
ทางเคมี 19) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมพิษวิทยาและการบริหารจัดการสารเคมี และ 
20) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 
 ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ฉ 
 

2.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2.7.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา” ว่าอิทธิ
บาท คือ การทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายได้หรือประสบความสําเร็จได้ มี 4 อย่าง คือ 1) ฉันทะ ความพอใจใน
งานน้ัน 2) วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรในการงานน้ัน 3) จิตตะ ความต้ังใจในการทํางานน้ัน 4) วิมังสา ความเข้าใจ
ในการทํางานน้ัน โดยได้อธิบายถึงฉันทะว่าถ้าเราพอใจในงานน้ัน เราก็อยากจะทํา แต่ถ้าไม่พอใจก็ไม่อยากทํา 
วิริยะ ได้อธิบายว่า เป็นความพากเพียรหรือ ความเข้มแข็งในสิ่งน้ัน ถ้าเรามีฉันทะแล้วก็ต้องมีวิริยะ วิริยะความ
เพียรน้ีสําคัญมาก ถ้ามีความพอใจในงานแล้วไม่มีความเพียร การทํางานน้ัน ๆ  ก็ไม่ก้าวหน้า เช่น เราอยากจะได้
งานทําแต่ไม่ไปหางานทําสักที น่ังรออยู่ที่บ้านให้งานมาหาเอง ก็ย่อมไม่ได้งานทํา เราจึงต้องมีความเพียร จิตตะ 
คือความใฝ่ใจมีจิตจดจ่อ มีความต้ังใจจะทํางานน้ันจริง ๆ  และได้กล่าววิมังสาไว้ว่า คือความเข้าใจในการทํางาน 
โดยการใช้ปัญญาใช้สมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าทํา คนเราแม้จะรักงานสักเพียงใด บากบ่ันทํางานสักปานใดหรือเอาใจ
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ใส่อยู่ตลอดเวลาก็ตาม แต่ถ้าขาดปัญญาพิจารณาแล้ว คนทํางานโดยไม่ใช้ปัญญาจะทํางานไม่สําเร็จสักที แม้จะ
พยายามทําให้เสร็จก็ไม่เสร็จ เพราะขาดวิมังสาหรือขาดปัญญา หนักเข้าตนเองก็กลายเป็นทาสของงาน50 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พุทธธรรม” ฉันทะ ความพอใจ ได้แก่ 
ความมีใจรักในสิ่งที่ทํา และพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ทําน้ัน อยากสิ่งน้ัน ๆ ให้สําเร็จ อยากให้
งานน้ันหรือสิ่งน้ันบรรลุถึงจุดหมาย พูดง่าย ๆ ว่ารักงานและรักจุดหมายของงาน กล่าวถึงวิริยะว่าเป็น
ความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบ่ัน ก้าวไป ใจสู้ กล่าวถึงจิตตะว่า เป็นความคิดจด
จ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพันจดจ่อ เฝ้าคิดเร่ืองน้ันใจอยู่กับงานน้ัน ไม่ปล่อยไม่ห่างไป
ไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรืองานอย่างใดอย่างหน่ึง คนผู้น้ันจะไม่สนใจไม่
รับรู้เรื่องอ่ืน ๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืน ๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเรื่องน้ันงานน้ันจะสนใจเป็นพิเศษทันที และ
วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลเหตุผล51 
 พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 1” ว่า  
 1)  ฉันทะ แปลว่า ความพอใจรักใคร่ หมายความว่า พอใจรักใคร่ที่จะทําความดี ด้วยความ
เต็มใจ และต้ังใจอย่างแรงกล้า อันความดีที่ควรทําน้ันมีประการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การศึกษา
ศิลปวิทยาทางโลกและทางธรรม การประกอบกิจเคร่ืองเลี้ยงชีวิต การปฏิบัติพระธรรม พระวินัย
คุ้มครองจิตใจให้สงบแช่มช่ืน จนกระทั้งการทําจิตให้หมดจดจากกิเลส 
 2)  วิริยะ แปลว่า ความเพียรประกอบความดี หมายความว่า มีความแกล้วกล้า ขยันทําความ
ดี มีการศึกษาศิลปวิทยาเป็นต้นน้ันคุณธรรมข้อนี้เป็นเครื่องพยุงความพอใจมิให้ท้อถอยในการทํางาน 
เพราะว่าการทํางานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิด แต่มักจะติดตอนทํา จึงจําเป็นต้องใช้ความเพียร
พยายามเรื่อยไป จนกว่าจะสําเร็จตามความพอใจที่ปลูกไว้ในเบ้ืองต้น  
 3)  จิตตะ แปลว่า เอาใจฝักใฝ่ในความดี หมายความว่า มีความผูกใจ สนใจ ไม่ทอดธุระใน
ความดีที่พอใจ พากเพียรกระทําอยู่มีสติคุ้มจิตให้กระตุ้นความเพียรเป็นไปสม่ําเสมอ ไม่ทํา ๆ หยุด ๆ 
เหมือนก้ิงก่าว่ิง ๆ หยุด ๆ เมื่อบุคคลมีจิตฝักใฝ่ในกุศลธรรม คือความดีต่าง ๆ มีการศึกษาศิลปวิทยา 
เป็นต้น ไม่หดหู่ท้อแท้ก็มีแต่ความสําเร็จจุดที่ประสงค์ 
 4)  วิมังสา แปลว่า ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน ๆ หมายความว่า ใช้ปัญญา
สอดส่องเทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุทั้งผล ในความดีต่าง ๆ ที่ตนกระทํามาแล้ว คือย้อนกลับไปดู
ว่าตนได้ทําเหตุปลูกฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ต้ังจิตตะในการน้ัน ๆ ไว้มากน้อยเท่าไหร่ แล้วได้ผลเท่าไหร่   
แม้ในปัจจุบันกําลังทําเหตุ คือ ปลูกฉันทะเป็นต้นไว้เท่าไหร่ ต่อไปจะได้ผลเท่าไหร่ เช่นการศึกษา

                                                        

 50พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ��ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, 434 
หน้า. 
 51พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, 1145 หน้า. 
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ศิลปวิทยา ถ้าได้ทําเหตุ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ไว้ดีในเบ้ืองต้น ก็ย่อมได้ผลรับ คือ ความสําเร็จในช้ัน
น้ัน ๆ เป็นลําดับมา และถ้าไม่ละเหตุดังกล่าวน้ันเสียในปัจจุบัน ก็ย่อมได้ผล คือ ความสําเร็จในช้ันสูง
ต่อไปในอนาคต52 
 สรุปได้ว่าการใด ๆ ที่ตนกระทําจะสําเร็จมากน้อยเพียงใด หรือไม่สําเร็จเพราะเหตุใด ตนเอง
จะต้องสอบสวน เปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุด เมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทําของตนด้วยตน ก็
ย่อมเข้าใจตนเอง สามารถปรับตนเองให้ถูก ทํางานให้ถูกต้อง ทั้งคดีโลกคดีธรรม ก็ย่อมสําเร็จกิจตาม
จุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการ 
 พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ธรรมปริทรรศน์” ว่าฉันทะ 
คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน ให้บุคคลปลูกฝังความพอใจในการศึกษาเล่าเรียน ในหน้าที่การงาน ใน
งานอาชีพ ในการประพฤติปฏิบัติความดีทั้งหลาย แม้ว่าจะไม่เคยมีความพอใจมาก่อน แต่ก็ให้ใช้
ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นประโยชน์ของเรื่องเหล่าน้ัน แล้วปลูกฝังความพอใจให้บังเกิดขึ้น คนเราน้ัน
ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม ถ้าเริ่มต้นที่จะทํางานน้ัน ๆ ให้สําเร็จไปได้ ฉันทะ ความพอใจ คือ บันไดขั้นแรก
ที่จะนําพาคนไปสู่ความสําเร็จในเรื่องน้ัน ๆ วิริยะ ความเพียรประกอบกระทําสิ่งน้ัน อธิบายถึงจิตตะไว้
ว่า เอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งน้ันไม่วางธุระ ซึ่งหมายความว่า เมื่อบุคคลใช้ความเพียรพยายามทํางานในสิ่งที่
ตนได้ปลูกฝังความพอใจไว้ จะต้องเป็นความเพียรพยายามที่สืบต่อกันไป เอาใจใส่ในเรื่องเหล่าน้ัน ไม่
ทํางานแบบจับ ๆ จด ๆ หรือทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ แต่ว่าเมื่อเริ่มลงมือทําไปแล้ว ก็ทํางานน้ัน ๆ จนสําเร็จ 
และวิมังสา คือ หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน53 
 พันเอก ปิ่น มุทุกันต์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี” 
ฉันทะ หมายถึง ความรักงาน คือ พอใจในงานที่ตนทํา วิริยะ หมายถึง ความเพียรพยายามในการ
ทํางานน้ัน จิตตะ หมายความเอาใจใส่กับงานที่ตนทําหรือพูดง่าย ๆ คือ หมั่นตรวจตราดูแล เอาใจจด
จ่อไว้กับงานของตน และวิมังสา หมายถึง การใช้ปัญญาประกอบการทํางาน ปัญญาที่ว่าน้ี ได้แก่ วิชา 
ความรู้และความรู้สําคัญที่จะนําออกใช้ก็คือ ความรู้เรื่องงานที่ตนทําน้ันเอง เริ่มแต่รู้จักงานที่ทําว่าเรา
ทําอะไร มีขอบเขตแค่ไหน รู้จักผลได้ผลเสียของงาน รู้จักวิธีทํางานให้ได้ผลดี วิธีทุ่นแรงทุ่นเวลา และ
การเพ่ิมผลงาน การใช้ปัญญาพิจารณางานของตน54 

                                                        

 52พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552), 155 หน้า. 
 53พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2538), 310 หน้า. 
 54พันเอก ป่ิน มุทุกันต์, แนวสอนธรรม ตามหลักสูตรนักธรรมตรี, อ้างแล้ว, 470 หน้า. 
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 2.7.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ดาบตํารวจสําเภา วอนยิน ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจช้ันประทวน ศูนย์อบรมตํารวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ข้าราชการตํารวจช้ันประทวน ศูนย์อบรมตํารวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม มีการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากค่าเฉล่ีย
สูงสุดไปตํ่าที่สุด ได้ดังน้ี ด้านวิริยะ ด้านฉันทะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านฉันทะ ข้อความพอใจรักในงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม มี
ค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ด้านวิริยะ ข้อความเพียรพยายามในงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีภาวะผู้นําและกล้าตัดสินใจ
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ด้านจิตตะ ข้อปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบไม่
ประมาทเลินเล่อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ ข้อหมั่นศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ด้านวิมังสา ข้อหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของตนอยู่
เสมอ และรู้จักทดลองคิดค้นหาวิธีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด55 
 อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา และคํารณ โชธนะโชติ ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความผูกพันต่อ
องค์กรของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากและเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กรพบว่า เพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน สาํหรบัอายุ 
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ประเภทของผู้ปฏิบัติงาน สถานภาพของบุคคลากร และหน่วยงานท่ี
สังกัดแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยที่สนับสนุนความผูกพันต่อองค์กรในทิศทาง
เดียวกันทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความปรารถนาที่จะคงความเป็นผู้ปฏิบัติงาน ด้านทุ่มเทความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับเป้าหมาย นโยบาย และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ส่งผลให้
กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กร จงรักภักดี ทุ่มเทกําลังความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้องค์กร
ประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด56 

                                                        

 55ดาบตํารวจสําเภา วอนยิน, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตํารวจช้ันประทวน ศูนย์อบรมตํารวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม”, ดุษฎีนิพนธ์ศาสน-
ศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2556, 156 หน้า. 
 56อภิสิทธ์ิ คุณวรปัญญา และคํารณ โชธนะโชติ, “ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงานภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”, รายงานการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2557 หัวข้อ อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยมหิดล), 2557, 336 หน้า. 
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 พระอธิการอภิชาต อภิชาโต (คุณชัยศรี) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า พระสังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นําหลักอิทธิบาท 4 มา
ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสังฆา-
ธิการในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นําหลักอิทธิบาท 4 มาใช้อยู่ในระดับมากทุกด้าน ที่มีอายุ วุฒิ
การศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางบาลี ต่างกัน มีระดับการนําหลักอิทธิบาท 
4 มาใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ แตกต่างกัน และที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม นําด้านฉันทะ 
(ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน) มาใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพระ
สังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้านฉันทะ (ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน) ใช้ในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ เพราะมีความพอใจรักใคร่ในการทํางาน ปรารถนาที่จะทํางานให้บรรลุผลสําเร็จ ด้าน
วิริยะ (ความเพียรพยายามปฏิบัติงาน) มีความขยันหมั่นเพียรประกอบการงานด้วยความพยายาม 
เข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย ด้านจิตตะ (การเอาใจใส่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) การเอาใจใส่ฝักใฝ่ในการ
ทํางาน มีความต้ังมั่นของจิต สมาธิมั่นคงอยู่กับงาน ทํางานด้วยความไม่ประมาท ไม่ทอดธุระ ไม่ปล่อย
ปละละเลยในงานที่ทํา ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปจากงาน และด้านวิมังสา (การใช้ปัญญาใคร่
ครวญหาเหตุในการปฏิบัติงาน) มีการใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลแห่งความสําเร็จในการ
ทํางาน และตรวจสอบข้อบกพร่องในงานที่ทํา โดยรู้จักค้นคว้า ทดลอง คิดค้น หาทางแก้ไข ปรับปรุง
งานและวิธีการทํางานให้ดีและก้าวหน้าย่ิงขึ้นอยู่เสมอ57 
 พระทวัฒชัย ธมฺมธโช (ถ่ัวเถ่ือน) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้อิทธิบาทธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่า บุคลากรมีการใช้อิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
บุคลากรมีการใช้อิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ตามลําดับดังน้ี คือ ด้านวิมังสา ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน ด้านฉันทะ ความพอใจในการทํางาน ด้านจิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในการทํางาน 
และด้านวิริยะ ความเพียรพยายามในการทํางาน เมื่อจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง มี
การใช้อิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยรวม 4 ด้านไม่แตกต่างกัน แต่บุคลากรที่มีเพศ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการใช้อิทธิบาทธรรมใน

                                                        

 57พระอธิการอภิชาต อภิชาโต (คุณชัยศรี), “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดย
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธ-
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, 146 
หน้า. 
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การปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม 4 ด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .0558 
 รจิต สิทธิศาสตร์สกุล ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาของนักธุรกิจ
เสื้อผ้าสําเร็จรูป : ศึกษาเฉพาะกรณี เดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า 
นักธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป เดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ มีการประยุกต์ใช้พุทธปรัชญา โดยรวมทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป เดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ 
มีการประยุกต์ใช้ ด้านฉันทะ ความพอใจในการทํางาน ด้านวิริยะ ความเพียรพยายามในการทํางาน ด้าน
จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในการทํางาน และด้านวิมังสา ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน อยู่ในระดับ
มาก จําแนกตามเพศ การศึกษา และสถานภาพ มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 โดยรวม 4 ด้านไม่แตกต่าง
กัน แต่ผู้ที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 โดยรวม 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .0559 
 พระสุทัศน์ สุทสฺสโน (วงค์สถาน) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้
ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผล
การศึกษาพบว่า การนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน โรงเรียนสามัคคี
วิทยาทาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ันกล่าวได้ว่า 
อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลที่มุ่ง 4 อย่าง ได้แก่ ฉันทะ (ความพอใจ คือ 
ต้องการที่จะทํา ใฝ่ใจรักจะทําสิ่งน้ันอยู่เสมอ) วิริยะ (ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบส่ิงน้ันด้วย
ความพยายาม อดทน ไม่ท้อถอย) จิตตะ (ความคิด คือ ต้ังจิตรับรู้ในสิ่งที่ทํา และทําสิ่งน้ันด้วย
ความคิดเอาจิตใจฝักใฝ่ ไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย) และวิมังสา (ความไตร่ตรอง คือ หมั่นใช้
ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ มีการวางแผน วัดผล และคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง) นักเรียนโรงเรียนสามัคคี
วิทยาทาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน เพราะ
นักเรียนมีทัศนะที่คล้ายคลึงกันว่าในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงน้ันแล้วเป้าหมายท่ีต้ังใจไว้ คือ การประสบ
ผลสําเร็จในสิ่งที่ทํา ต้องเร่ิมที่ฉันทะให้เกิดขึ้นในใจของตน จากน้ันต้องใช้วิริยะ คือ ความเพียร
พยายาม มีความพยายามไม่ท้อถอย พยายามทําสิ่งน้ันจนสุดความสามารถ เพ่ือให้งานหรือสิ่งที่จะทํา

                                                        

 58พระทวัฒชัย ธมฺมธโช (ถั่วเถื่อน), “การใช้อิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วิทยานิพนธ์ศาสนาศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2556, 172 หน้า. 
 59รจิต สิทธิศาสตร์สกุล, “การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาของนักธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป : ศึกษา
เฉพาะกรณี เดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2555, 201 หน้า. 
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ให้สําเร็จหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคขึ้นก็จะใช้วิมังสา คือ การไตร่ตรองหาเหตุผล วิเคราะห์ถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น จึงทําให้นําหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนโรงเรียนสามัคคี
วิทยาทาน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก60 
 กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 4” ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 4 ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านฉันทะ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านวิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
อยู่ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 4 จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และรายได้ ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบุคลากรที่มีเพศต่างกันมีทัศนะต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก คือ บุคลากรควรมีความต้องการใฝ่ใจรักที่จะ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลดีย่ิง ๆ ขึ้นไป เพศต่างกัน อายุต่างกัน การศึกษา
ต่างกัน ตําแหน่งต่างกัน รายได้ต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่าง61 
 พระมหาทองมี สุทฺธิจิตฺโต (สะพานหล้า) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ตามหลักอิทธิบาท 4 กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตวัด
เลียบ กรุงเทพมหานคร ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพนักงานของการไฟฟ้า
นครหลวง เขตวัดเลียบ กรุงเทพมหานคร ที่รายได้ต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณาเป็นรายด้าน แตกต่าง

                                                        

 60พระสุทัศน์ สุทสฺสโน (วงค์สถาน), “การนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศาสนาศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2555, 129 หน้า. 
 61กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นน่ิมนวล, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 
ตามหลักอิทธิบาท 4”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา-
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, 189 หน้า. 
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กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ รายคู่พบว่าผู้มี
รายได้น้อยมีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 น้อยกว่าผู้มีรายได้สูงกว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0562 
 พระเอกพันธ์ ธีรภทฺโท (วิมานทอง) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
อิทธิบาท 4 ของบุคลากร สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร”ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และบุคลากร สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ฉันทะ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่มีอายุต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาท 4 ไม่แตกต่างกัน ที่มีการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านฉันทะและด้านจิตตะ ส่วนด้านวิริยะ และด้านวิมังสา ไม่
แตกต่างกัน ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และแตกต่างกันทุกด้าน ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาท 4 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแตกต่างกันทุกด้าน และที่มีระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่งต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในด้านฉันทะ ส่วนในด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ไม่แตกต่างกัน63 
 ไพบูลย์ ต้ังใจ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตาม
หลักอิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาบริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานบริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 
ด้านฉันทะ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา อยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้และประสบการณ์ พนักงานบริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 ที่มีเพศต่างกัน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณาแยกด้านต่าง ๆ พบว่า เพศ

                                                        

 
62พระมหาทองมี สุทฺธิจิตฺโต (สะพานหล้า), “การปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

ตามหลักอิทธิบาท 4 กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธ-
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, 171 หน้า. 
 63พระเอกพันธ์ ธีรภทฺโท (วิมานทอง), “การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท 4 ของบุคลากร 
สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, 174 หน้า. 
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ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญระดับ .05 และด้านวิมังสา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญระดับ .01 เพศชายมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 มากกว่าเพศหญิง ในด้านฉันทะและจิตตะ ส่วนเพศ
หญิง มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะและวิมังสา ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 มีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมไม่
แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลัก
อิทธิบาท 4 มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 มีรายได้
ต่างกันมีประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้64 
 วนิตย์ ไหมสุวรรณ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การนําหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการศึกษาของ
นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการศึกษาพบว่า การ
นําหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ อําเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามเพศ ช้ันปี เกรดเฉลี่ย และอาชีพบิดา
มารดา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิริยะ ความเพียรพยายาม มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านจิตตะ การเอาใจฝักใฝ่ และด้านฉันทะ ความพอใจรักใคร่ มี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด ผลการนําหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามช้ันปี เกรดเฉลี่ย และอาชีพบิดามารดา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนเพศ อาชีพบิดามารดา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการนําหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการศึกษา
ของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาพบว่านักเรียน
บางส่วนไม่ค่อยพอใจต่อบรรยากาศในช้ันเรียน และไม่พอใจในวิชาที่เรียนเท่าที่ควร ได้เสนอแนว
ทางแก้ไข คือ วิทยาลัยควรสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้น่าเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่ยากให้น่าสนใจขึ้น65 

                                                        

 64ไพบูลย์ ต้ังใจ, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 : 
กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด จังหวัดสมุทรปาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, 156 หน้า. 
 27วนิตย์ ไหมสุวรรณ, “การนําหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยการ
อาชีพเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2553, 108 หน้า. 
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 วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิ
บาท 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน และตําแหน่งต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ไม่แตกต่างกัน 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง ไม่
แตกต่างกัน แนวทางการประยุกต์ใช้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรี
วงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ บุคลากรต้องยึดหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เป็น
ผู้ที่มีความรัก ความพอใจในงาน ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียรบากบ่ัน ด้วยความเอาใจใส่ในงานและ
มีการตรวจสอบความสําเร็จในงานอยู่เสมอ ผลก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและตัวบุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จได้ในอนาคต 66 
 ชาตรี แนวจําปา ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้
อิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ 
ด้านจิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก และด้านวิมังสา อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
เปรียบเทียบ การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคลพบว่า บุคลากรที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา และตําแหน่งต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนบุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 จึง
ยอมรับสมมุติฐานที่ต้ังไว้67 

                                                        

 66วิชญาภา เมธีวรฉัตร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 : กรณีศึกษา
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, 143 หน้า. 
 67ชาตรี แนวจําปา, “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สํานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, 135 หน้า. 
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 วรเศรษฐ์ สุวรรณมณีโชติ ได้ทํางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนคติในการประยุกต์ใช้ธรรมะ
เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” จากงานวิจัยได้
พบว่าทัศนคติในการประยุกต์ใช้ธรรมะเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ในด้านต่าง ๆ ได้ผลดังน้ี ด้านฉันทะ ความพึงพอใจใน
งาน มีความต้ังใจในงานที่ตนกระทําอยู่ปัจจุบัน ระดับมาก งานที่ได้รับมอบหมายจะปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบทําให้สําเร็จผลตามเป้าหมาย ระดับมากที่สุด ด้านวิริยะ ความมุ่งเพียรพยายามในการ
ทํางาน โดยไม่ย่อท้อไม่วางงานน้ันจะยากหรือง่าย มีอุปสรรคปัญหาใด จะเพียรพยายามทําให้สําเร็จ 
ระดับมาก มากที่สุด และปานกลาง  ด้านจิตตะ ความจดจ่อใส่ใจในงาน ทํางานอย่างละเอียดและมี
ความมุ่งมั่น ระดับมากที่สุดและมาก ด้านวิมังสา คิดใคร่ครวญรอบคอบ มีการวางแผนก่อนลงมือ
ทํางาน พิจารณาไตร่ตรอง ค้นหาแนวทางในการพัฒนางาน ปรับปรุงแก้ไขใช้เหตุผล และพัฒนางาน
ทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิม ระดับมาก มากที่สุดและปานกลาง68 
 กรศจี พรหมทอง ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การนําหลักอิทธิบาทธรรมมาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของราชการสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การนํา
หลักอิทธิบาทธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์การ
ทํางาน และรายได้ต่อเดือน พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านฉันทะ อยู่ในระดับ
มาก ทั้งน้ีเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความศรัทธาในงาน พอใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย จึงทําให้มีความปรารถนาที่
จะปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสําเร็จ ด้านวิริยะ อยู่ในระดับมาก เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรคปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ด้านจิตตะ อยู่ใน
ระดับมาก เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายไม่ทอดทิ้งงาน ด้านวิมังสา อยู่ในระดับมาก เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการ สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการใช้ปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ 
มักจะค้นคิดวิธีการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับผลสําเร็จอยู่เป็นประจํา เมื่อเปรียบเทียบสมมุติฐานการวิจัย 
พบว่า ข้าราชการที่มีอายุต่างกัน มีการนําหลักอิทธิบาทธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมทั้ง 4 

                                                        

 68วรเศรษฐ์ สุวรรณมณีโชติ, “การศึกษาทัศนคติในการประยุกต์ใช้ธรรมะเพ่ือช่วยในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, รายงานวิจัย, (เชียงใหม่ :
สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2553, 60 หน้า.  
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ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ ประสบการณ์การทํางาน และรายได้
ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0169 
 ประกฤษฎ์ ทองดอนอยู่ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการใช้อิทธิบาท 4 
ในการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มากที่สุด คือ ด้านวิริยะ (ความเพียร) รองลงมา คือ 
ด้านจิตตะ (การเอาใจใส่) และน้อยที่สุด คือ ด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญ) ผลการเปรียบเทียบ
การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พบว่า นักเรียนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง ต่างกัน มีการใช้หลักอิทธิบาท 
4 ในการเรียน โดยรวม 4 ด้านไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียนที่อาชีพของผู้ปกครองต่างกัน มีการใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ (ความพอใจ) และด้านจิตตะ (การเอาใจใส่) มีการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .0570 
 ณัฐนี เลิศเรืองเจริญ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลมหาชัย 2 อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ผล
การศึกษาวิจัย พบว่า พยาบาลโรงพยาบาลมหาชัย 2 อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีเพศ 
สถานภาพ วุฒิการศึกษา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการใช้หลักอิทธิบาท 4 คือ ด้านฉันทะ 
ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน และที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การใช้หลักอิทธิบาท 4 คือ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
แต่มีการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .0571 

                                                        

 69กรศจี พรหมทอง, “การนําหลักอิทธิบาทธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ 
สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2552, 139 หน้า. 
 70ประกฤษฎ์ ทองดอนอยู่, “หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดหลวง
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ”, สารนิพนธ์ศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2552, 176 หน้า. 
 

71ณัฐนี  เลิศเรืองเจริญ, “การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล : ศึกษา
เฉพาะกรณีโรงพยาบาลมหาชัย 2 อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร”, สารนิพนธ์ศานศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2551, 106 หน้า. 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Literature Review) ถึงสารัตถะเก่ียวกับหลักอิทธิบาท 4 
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่ปรากฏ ทําให้พบประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ เพราะอิทธิบาท 4 เป็น
หลักธรรมที่ผู้นํามาประยุกต์ใช้ในการทํางาน การศึกษาจะเป็นองค์ธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ประสบ
ความสําเร็จ ดังน้ันการนําหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสาย
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านฉันทะ คือ มีความรัก ความชอบ ความสนใจ
ในงานท่ีทํา มีความภูมิใจในงานท่ีทํา ความต้ังใจทํางานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข พึงพอใจในเพ่ือ
ร่วมงานและมุ่งหวังที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุสําเร็จเป้าหมายของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน ด้านวิริยะ คือ มีความเพียร ความพยายามในการกระทํางานน้ันด้วยความขยันและอดทน มี
การสละเวลาทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ  มีความกระตือรือร้นในการทํางานเสมอ และเพียร
พยายามทํางานที่ยากให้ทําสําเร็จประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน ด้านจิตตะ คือ 
มีความเอาใจในงานที่ทํา ทํางานอย่างมีสมาธิ  มีความรับผิดชอบไม่ทอดธุระงานน้ัน มีความเข้าใจใน
งานที่ทํา และเตรียมพร้อมสําหรับการทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงค์ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุนและด้านวิมังสา คือ มีความหมั่นใช่ปัญญาไตร่ตรองในการทํางาน อบรมเพ่ือพัฒนางานอย่าง
ต่อเน่ือง มีการวางแผนในการทํางาน ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น ปฏิบัติหน้าที่
โดยมีการประเมินผลการทํางานเพ่ือพัฒนาอยู่เสมอ จะมีผลทําให้ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประสบความสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของงานตามแผนท่ีวางไว้
โดยง่าย 

 

2.8 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานประเภทตําแหน่งสาย
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ผู้วิจัยได้นําแนวคิด “หลักอิทธิบาท 4” จากทีฆ
นิกาย มหาวรรค72 จากอรรถกถาและพุทธธรรม ตลอดทั้งตําราที่บูรพาจารย์ได้เขียนไว้ ซึ่งเป็น
หลักธรรมเพ่ือการประยุกต์ใช้ของผู้ปฏิบัติงานประเภทตําแหน่งสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มากําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังน้ี 
 
      

                                                        

 72ที.ม.10/287/218. 
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
     (Independent Variables)                         (Dependent Variables) 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทตําแหน่งสายสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 1. ฉันทะ (ความพอใจในการทํางาน) 
 2. วิริยะ (ความเพียรในการทํางาน) 
 3. จิตตะ (ความเอาใจใส่ในการทํางาน) 
 4. วิมังสา (ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. ระดับการศึกษา 
  4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  5. ประสบการณ์การทํางาน 
  6. สถานภาพทางครอบครัว 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” น้ี ใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิจัยแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือการวิจัย โดย
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎก หนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนและตามประเด็นดังต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 
 3.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
และคณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 376 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 191 ตัวอย่าง โดยวิธีการเปิดตารางกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก (Lottery Method) 
 
 

                                                        

 
1ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ 10, 

(นนทบุรี : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นต้ิง แมสโปรดักส์ จํากัด, 2552), หน้า 49. 
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3.2 เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งน้ีได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางสําเร็จของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) จากผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล จํานวนทั้งสิ้น 376 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 191 คน ใช้ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
โดยวิธีการจับฉลากอย่างไม่ทดแทนตามรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ที่ปรากฏในบัญชีเรียกช่ือได้ตามจํานวนที่
กําหนดไว้ 
 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
 3.3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วนํามากําหนดเป็นกรอบ
ปัจจัยให้ครอบคลุมกับเน้ือหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 
 3.3.2 สร้างแบบสอบถามตามหลักการสร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยที่กําหนดไว้ในข้อ 
3.3.1 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามมีคําตอบให้เลือก (Check List) โดยสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วน
บุคคล มีลักษณะเป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัว 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการ
ของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยสอบถามเก่ียวการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ตามทัศนะของผู้ปฏิบัติงานคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1) ฉันทะ 2) วิริยะ 3) จิตตะ และ 4) วิมังสา 
จํานวน 40 ข้อ โดยให้ผู้ตอบเลือกตามระดับการนําไปประยุกต์ใช้ของตน จํานวนค่า 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน2 ดังน้ี 
  5 หมายถึง  มีการประยุกต์ใช้มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีการประยุกต์ใช้มาก 
  3 หมายถึง  มีการประยุกต์ใช้ปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีการประยุกต์ใช้น้อย 
  1 หมายถึง  มีการประยุกต์ใช้น้อยที่สุด 

                                                        

 2บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2536), 
หน้า 100. 
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 ตอนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปิด (Opened End) เพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
และคณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล   
 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยดําเนินการสร้างตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี
 3.4.1 ศึกษาจากตํารา เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักอิทธิบาท 4 ในการ
ดําเนินงาน 
 3.4.2 กําหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นํามาใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปิดและปลายเปิด 
 3.4.3 นําร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาทําการตรวจ 
วิจารณ์ แก้ไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม 
 3.4.4 นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อ 3.4.3 เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจ 
สอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความครอบคลุมของเน้ือหา 
โดยผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย 
  1.  พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร, ดร. 
   ตําแหน่ง  อาจารย์พิเศษประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  2.  ผศ.ดร. บุญร่วม  คําเมืองแสน   
   ตําแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาศาสนศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา 
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  3.  อาจารย์บุญมี พวงเพชร   
   ตําแหน่ง  อาจารย์ประจําวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
  4.  รศ.ดร. กรองทอง ยุวถาวร    
   ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  5.  รศ.ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล 
   ตําแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์  
     บัณฑิตศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 จากน้ันนําร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของเช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามท่ี
ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะ และนําร่างแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)3 มีสูตรในการหาค่า ดังน้ี 
 

   สูตร  IOC =  
N

R  

 
 เมื่อ  IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง 
   R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
   N แทนจํานวนผู้เช่ียวชาญ 
 โดยที่  +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
 โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่าต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป จากข้อคําถามทั้งหมดจํานวน 20 ข้อ ใช้ได้
จํานวน 20 ข้อ ซึ่งข้อคําถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.80 - 1.00  
 3.4.5 นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรในการวิจัยน้ี จํานวน 30 คน แล้วนําผลการตอบแบบสอบถาม ไป
หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยใช้วิธีคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach)4 มีสูตร ดังน้ี 
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   เมื่อ  =   ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
    k =   จํานวนข้อของเครื่องมือ 
                                      =   ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
                                 =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

                                                        

 3ธีระศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ, เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและการพัฒนา, (นครปฐม :  
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), หน้า 65. 
 4เรื่องเดียวกัน, หน้า 96. 
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 ในการวิจัยครั้งน้ีได้ทดลองใช้กับผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและการหาค่า
สัมประสิทธ์ิ (Coefficient Alpha) ตามวิธีของ Cronbach ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการ
ทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่า Alpha เท่ากับ 0.94 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ดังกล่าวทําให้ทราบว่าแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการวิจัยน้ีมีความเช่ือถือได้ ซึ่งแสดงผล
เอาไว้อย่างละเอียดในภาคผนวก จ 
 3.4.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 3.5.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย นําเรียนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 3.5.2 ผู้วิจัยใช้การแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยแจกแบบสอบถามจํานวน 191 ฉบับ ในช่วงระหว่างวันที่ 21 - 28 มีนาคม 2557 ผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 191 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด จึงได้ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนนําไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 3.6.1 นําแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ 
 3.6.2 นําแบบสอบถามท่ีคัดเลือกไว้แล้วมาดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ 
 3.6.3 นําคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 3.6.4 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.6.5 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวมและรายข้อ โดยกําหนดการวัดค่าตัวแปร ซึ่งเป็นการแปล
ความหมายค่าเฉล่ียของแบบสอบถาม โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์ 0.51 ขึ้นไปปัดเป็นเลขจํานวนเต็ม 
เกณฑ์ที่ใช้เป็นดังน้ี  
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 ค่าเฉล่ียระหว่าง   4.51 - 5.00   หมายถึง  มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง   3.51 - 4.50     หมายถึง  มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง   2.51 - 3.50     หมายถึง  มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับปานกลาง         
 ค่าเฉล่ียระหว่าง    1.51 - 2.50    หมายถึง  มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง    1.00 - 1.50  หมายถึง  มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด5 
 3.5.6 ทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 
4ในการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กับข้อมูลทั่วไปด้านเพศใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัว ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA or F-test) หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทํา
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Different)  
 3.5.7 วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency)  
 3.5.8 นําเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรื่องน้ี มีสถิติที่ใช้ในการทําวิจัย 2 ประเภท ได้แก่ 
 3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไป 
 3.7.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA or F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ LSD (Least 
Significant Different) 
 สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้มีดังน้ี 
 
 
 
 

                                                        

 5เรื่องเดียวกัน, หน้า 100. 
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 1. การหาค่าร้อยละ (Percentage)6 
 

 

  P =  
N

Xx100  

  P =  ค่าร้อยละ 
  X = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
  N =  จํานวนประชากร 
 
 2. การหาค่าเฉล่ีย (Mean) หรือมัชฌิมเลขคณิต7 
 

x   =  
N

x
 

 

x  =  ค่าเฉล่ีย 
X =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จํานวนประชากร 

 

 3. การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)8 
 

S =  
)1(

)( 22



 
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
fX =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จํานวนประชากร 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        

 6นิภา เมธธาวีชัย, วิทยาการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2553), หน้า 
128. 
 7ส่งศรี ชมภูวงศ์, การวิจัย, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
2547), หน้า 55. 
 8ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น,  
2540), หน้า 53. 
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 4. การทดสอบสมมติฐาน (t-test)9 
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        เมื่อ t  = ค่าที - เทสท์ (t- test Independent) โดยที่ df = n1+ n2-2 

X1 , X2 = ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 
 S1

2 
 ,  S2

2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 
 n1  , n2 = จํานวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 
 

 5. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test) ใช้วิเคราะห์
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม โดยใช้สูตร10 
 

  F            =    
w

b

MS

MS  
 

 F    =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
 MSw =   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 
 

                                                        

 9พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่
ล่าสุด), (กรุงเทพมหานคร : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2543), หน้า 183. 
 10นิภา เมธธาวีชัย, วิทยาการวิจัย, อ้างแล้ว, หน้า 110. 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิจัยแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ัง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) ไว้ 3 ประการ คือ 
 1. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัว ต่างกัน 
 3.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ในการวิจัยครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสายสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 191 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) จากนั้นนําแบบสอบถามที่รวบรวมได้มา
ดําเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือ
คํานวณหาค่าสถิติสําหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยให้ครบถ้วนตามท่ีต้ังไว้ มีลําดับ
ขั้นตอนดังน้ี 
 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
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 S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n  แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) 
 t แทน ค่าสถิติสําหรับเปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่มที่ใช้พิจารณาความมีนัย 
   สําคัญจากการแจกแจงแบบ t (t - distribution)  

F แทน ค่าสถิติสําหรับเปรียบเทียบข้อมูลมากกว่า 2 กลุ่มทีใ่ช้พิจารณา 
          ความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F - distribution) 

 df แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน  ค่าเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
 Sig. แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
 * แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัว ใช้
การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนอายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัว ใช้การทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test or One Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant 
Different) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการประยุกต์ใช้หลักอิทธิ
บาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้การ
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้วเรียงลําดับความถ่ี (Frequency) และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทาง
ครอบครัว ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้ว
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

40 
151 

20.94 
79.06 

รวม 191 100 
  

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 79.06 และเป็นเพศชายจํานวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.94  
 

ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 30 ปี 
30 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 

28 
71 
55 
37 

14.66 
37.17 
28.80 

   19.37  
รวม 191 100 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีอายุ 30 - 40 ปี มากที่สุด จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 37.17 รองลงมามี
อายุ 41 - 50 ปี จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 และน้อยที่สุดมีอายุตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.66  
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงว่าปริญญาตรี 

42 
108 
41 

21.99 
56.54 
21.47 

รวม 191 100 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.54 รองลงมาจบการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.99 และน้อยที่สุด
จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.47  
 

ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
15,000 - 25,000 บาท 
25,001 - 35,000 บาท 
สูงกว่า 35,000 บาท 

17 
121 
37 
16 

8.90 
63.35 
19.37 
8.38 

รวม 191 100 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 25,000 บาท มากที่สุด จํานวน 121 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.35 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.37 และน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 35,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38  
 
 
 
 
 
 
 



  55 

ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ์การ
ทํางาน 

 

ประสบการณก์ารทํางาน จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 1 ปี 
1 - 5 ปี 
6 - 10 ปี 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

11 
40 
34 
106 

5.76 
20.94 
17.80 
55.50 

รวม 191 100 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.50 รองลงมามีประสบการณ์ 1 - 5 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.94 และน้อยที่สุดมี
ประสบการณ์ตํ่ากว่า 1 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 
 

ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพทาง
ครอบครัว 

 

สถานภาพทางครอบครัว จํานวน ร้อยละ 
โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

99 
78 
14 

51.83 
40.84 
7.33 

รวม 191 100 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพทางครอบครัวโสด มากที่สุด จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 51.83 
รองลงมามีสถานภาพทางครอบครัวสมรส จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 40.84 และน้อยที่สุดมีสถานภาพ
ทางครอบครัวหม้าย/หย่าร้าง จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและราย
ด้าน โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

 

ด้านที ่ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 

ด้านฉันทะ (ความพอใจในการทํางาน) 
ด้านวิริยะ (ความเพียรในการทํางาน) 
ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่ในการทํางาน) 
ด้านวิมังสา (ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน) 

4.12 
4.17 
4.13 
3.84 

0.55 
0.56 
0.50 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.07 0.53 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการประยุกต์ใช้ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไป
ตํ่าสุด ดังน้ี ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านวิริยะ ความเพียรในการทํางาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ในการทํางาน อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านวิมังสา ความ
พิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน 

 

ข้อ ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มีใจรักงานที่ทําอยู่ 
มีความพอใจในเพ่ือนร่วมงาน 
มีความภูมิใจในงานที่ทํา 
เต็มใจทํางานและทํางานอย่างมีความสุข 
มุ่งหวังให้งานสําเร็จบรรลุเป้าหมาย 

4.05 
3.85 
4.17 
4.13 
4.41 

0.64 
0.75 
0.69 
0.70 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.12 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ความพอใจในการทํางาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการประยุกต์ใช้ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5 “มุ่งหวังให้งานสําเร็จบรรลุเป้าหมาย” 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ 3 “มีความภูมิใจในงานที่ทํา” อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ ข้อ 2 “มีความพอใจในเพ่ือนร่วมงาน” อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน 

 

ข้อ ด้านวิริยะ คือ ความเพยีรในการทํางาน X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

พากเพียรในงานที่ทํา 
สละเวลาทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ 
มีความขยันอดทนทํางาน 
มีความกระตือรือร้นในการทํางานเสมอ 
เพียรพยายามทํางานที่ยากให้สําเร็จ 

4.20 
4.20 
4.16 
4.09 
4.18 

0.60 
0.62 
0.68 
0.68 
0.62 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.17 0.66 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ ความเพียรในการทํางาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการประยุกต์ใช้ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับตาม
ค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ 2 “สละเวลาทํางานอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ” อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ 1 “พากเพียรในงานที่ทํา” อยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ 4 “มีความกระตือรือร้นในการทํางานเสมอ” อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้
หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน 

 

ข้อ ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มีความเอาใจใส่ในงานที่ทํา 
มีสมาธิในการทํางาน 
มีความรับผิดชอบต่องาน 
มีความเข้าใจในงานที่ทํา 
เตรียมพร้อมสําหรับการทํางาน 

4.23 
3.94 
4.29 
4.08 
4.10 

0.56 
0.61 
0.60 
0.60 
0.64 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.13 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ในการทํางาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการประยุกต์ใช้ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับ
ตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ 3 “มีความรับผิดชอบต่องาน” อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ 1 “มีความเอาใจใส่ในงานที่ทํา” อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 
ข้อ 2 “มีสมาธิในการทํางาน” อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้
หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน 

 

ข้อ ด้านวิมังสา คอื ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ใช้ความรู้ไตร่ตรองในการทํางาน 
ได้อบรมเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
มีการวางแผนงานในการทํางาน 
มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเสมอ 
มีการประเมินผลงานเพ่ือพัฒนางานเสมอ 

4.06 
3.54 
3.91 
3.96 
3.75 

0.61 
0.76 
0.62 
0.61 
0.74 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.84 0.67 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา ความพิจารณาไตร่ตรองในการ
ทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการประยุกต์ใช้ระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 “ใช้ความรู้ไตร่ตรองในการ
ทํางาน” อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ 4 “มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเสมอ” อยู่ในระดับมาก และ
ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ 2 “ได้อบรมเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง” อยู่ในระดับมาก 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน ที่มี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัว ต่างกัน มี
ระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล แตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ค่าสถิติสําหรับเปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่ม ได้แก่ ค่าสถิติที (t-test) ค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล
มากกว่า 3 กลุ่มได้แก่ ค่าสถิติ (One-Way ANOVA or F-test) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปน้ี 
 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

40 
151 

4.11 
4.05 

0.44 
0.46 

มาก 
มาก 

รวม 191 4.08 0.45 มาก 
  
  จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนก
ตามเพศอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามเพศ พบว่ามากที่สุด คือ เพศชาย 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงาน

ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมท้ัง 4 
ด้าน จําแนกตามเพศ 

 
เพศ n X  S.D. t Sig(2- tailed) 

ชาย 
หญิง 

40 
151 

4.11 
4.05 

0.44 
0.46 

0.76 
 

0.44 
 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้
หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามเพศ 
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตามเพศ 

 
เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 
หญิง 

40 
151 

4.16 
4.11 

0.53 
0.55 

มาก 
มาก 

รวม 191 4.13 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ความพอใจใน
การทํางาน จําแนกตามเพศอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามเพศ พบว่ามากที่สุด คือ เพศชาย 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงาน

ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ 
ความพอใจในการทํางาน จําแนกตามเพศ 

 
เพศ n X  S.D. t Sig (2- tailed) 

ชาย 
หญิง 

40 
151 

4.16 
4.11 

0.53 
0.55 

0.53 
 

0.59 
 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ คือ ความพอใจใน
การทํางาน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามเพศ 

 
เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 
หญิง 

40 
151 

4.11 
4.17 

0.48 
0.58 

มาก 
มาก 

รวม 191 4.14 0.53 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ ความเพียรใน
การทํางาน จําแนกตามเพศอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามเพศ พบว่ามากที่สุด คือ เพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงาน

ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ 
ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามเพศ 

 
เพศ n X  S.D. t Sig (2- tailed) 

ชาย 
หญิง 

40 
151 

4.11 
4.17 

0.48 
0.58 

-0.63 
 

0.52 
 

 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการ
ทํางาน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตามเพศ 

 
เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 
หญิง 

40 
151 

4.19 
4.10 

0.48 
0.50 

มาก 
มาก 

รวม 191 4.14 0.49 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ใน
การทํางาน จําแนกตามเพศอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามเพศ พบว่ามากที่สุด คือ เพศชาย 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงาน

ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ 
ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตามเพศ 

 
เพศ n X  S.D. t Sig (2- tailed) 

ชาย 
หญิง 

40 
151 

4.19 
4.10 

0.48 
0.50 

0.95 
 

0.34 
 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ใน
การทํางาน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน 
จําแนกตามเพศ 

 
เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 
หญิง 

40 
151 

4.16 
4.11 

0.53 
0.55 

มาก 
มาก 

รวม 191 4.13 0.54 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามเพศอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามเพศ พบว่ามากที่สุด คือ 
เพศชาย 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงาน

ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ 
ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามเพศ 

 
เพศ n X  S.D. t Sig (2- tailed) 

ชาย 
หญิง 

40 
151 

3.98 
3.80 

0.54 
0.50 

1.93 
 

0.54 
 

 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามอายุ 

 
อายุ n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
30 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 

28 
71 
55 
37 

3.94 
4.07 
4.04 
4.17 

0.44 
0.44 
0.48 
0.44 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.13 0.54 มาก 
 
ตารางที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามอายุ 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.90 
39.53 

3 
187 

0.30 
0.21 

1.43 0.23 

รวม 40.44 190    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตามอายุ 

 
อายุ n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
30 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 

28 
71 
55 
37 

3.91 
4.14 
4.12 
4.24 

0.64 
0.47 
0.57 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.12 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ คือ ความพอใจ
ในการทํางาน จําแนกตามอายุอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามอายุพบว่า มีการประยุกต์ใช้
ระดับมากทุกช่วงอายุ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มากกว่า 50 ปี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ อายุ 30 - 40 ปี และช่วงอายุที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด 
คือ ตํ่ากว่า 30 ปี 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตามอายุ 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.79 
54.89 

3 
187 

0.59 
0.29 

2.03 0.11 

รวม 56.68 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ความพอใจในการ
ทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามอายุ 

 
อายุ n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
30 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 

28 
71 
55 
37 

4.09 
4.16 
4.12 
4.27 

0.56 
0.53 
0.59 
0.56 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.16 0.56 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ คือ ความเพียร
ในการทํางาน จําแนกตามอายุอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามอายุพบว่า มีการประยุกต์ใช้
ระดับมากทุกช่วงอายุ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มากกว่า 50 ปี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ อายุ 30 - 40 ปี และช่วงอายุที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด 
คือ ตํ่ากว่า 30 ปี 
 
ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามอายุ 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.67 
59.61 

3 
187 

0.22 
0.31 

0.70 0.54 

รวม 60.29 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการ
ทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตามอายุ 

 
อายุ n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
30 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 

28 
71 
55 
37 

3.99 
4.13 
4.12 
4.23 

0.46 
0.51 
0.49 
0.47 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.12 0.49 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจ
ใส่ในการทํางาน จําแนกตามอายุอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามอายุพบว่า มีการประยุกต์ใช้
ระดับมากทุกช่วงอายุ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มากกว่า 50 ปี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ อายุ 30 - 40 ปี และช่วงอายุที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด 
คือ ตํ่ากว่า 30 ปี 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตามอายุ 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.91 
46.52 

3 
187 

0.30 
0.24 

1.22 0.30 

รวม 47.44 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ใน
การทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน 
จําแนกตามอายุ 

 
อายุ n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
30 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 

28 
71 
55 
37 

3.77 
3.84 
3.80 
3.95 

0.46 
0.57 
0.51 
0.46 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 3.84 0.52 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา คือ ความ
พิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามอายุอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามอายุพบว่า มี
การประยุกต์ใช้ระดับมากทุกช่วงอายุ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ช่วงอายุที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มากกว่า 50 ปี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ อายุ 30 - 40 ปี และช่วงอายุที่มี
ค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ตํ่ากว่า 30 ปี 
 
ตารางที่ 4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามอายุ 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.69 
50.93 

3 
187 

0.23 
0.27 

0.84 0.47 

รวม 51.63 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

42 
108 
41 

4.12 
4.03 
4.07 

0.50 
0.44 
0.46 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.06 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนก
ตามระดับการศึกษาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า มีการประยุกต์ใช้
ระดับมากทุกระดับการศึกษา โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ระดับการศึกษาที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี และระดับ
การศึกษาที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ปริญญาตรี 
 
ตารางที่ 4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.23 
40.21 

2 
188 

0.11 
0.21 

0.54 0.57 

รวม 40.44 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน  
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

42 
108 
41 

4.17 
4.09 
4.13 

0.65 
0.51 
0.50 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.12 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ความพอใจใน
การทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า 
มีการประยุกต์ใช้ระดับมากทุกระดับการศึกษา โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี 
ระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สูงกว่า
ปริญญาตรี และระดับการศึกษาที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ปริญญาตรี 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.19 
56.49 

2 
188 

0.09 
0.30 

0.32 0.72 

รวม 56.68 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.35 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ความ
พอใจในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

42 
108 
41 

4.18 
4.15 
4.17 

0.53 
0.56 
0.60 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.16 0.56 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.36 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ ความเพียรใน
การทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า 
มีการประยุกต์ใช้ระดับมากทุกระดับการศึกษา โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี 
ระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สูงกว่า
ปริญญาตรี และระดับการศึกษาที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ปริญญาตรี 
 
ตารางที่ 4.37 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.01 
60.27 

2 
188 

0.00 
0.32 

0.02 0.97 

รวม 60.29 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ ความ
เพียรในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

42 
108 
41 

4.21 
4.11 
4.10 

0.51 
0.48 
0.53 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.12 0.49 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ใน
การทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า มี
การประยุกต์ใช้ระดับมากทุกระดับการศึกษา โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ระดับ
การศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ปริญญาตรี และระดับ
การศึกษาที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี 
 
ตารางที่ 4.39 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.36 
47.08 

2 
188 

0.18 
0.25 

0.71 0.48 

รวม 47.44 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.39 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ คือ ความ
เอาใจใส่ในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

42 
108 
41 

3.93 
3.79 
3.89 

0.56 
0.50 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 3.84 0.52 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.40 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา คือ ความ
พิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตาม
ระดับการศึกษาพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมากทุกระดับการศึกษา โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจาก
สูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ระดับการศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี และระดับการศึกษาที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ปริญญาตรี 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.73 
50.89 

2 
188 

0.36 
0.27 

1.36 0.25 

รวม 51.63 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.41 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา คือ 
ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
15,000 - 25,000 บาท 
25,001 - 35,000 บาท 
สูงกว่า 35,000 บาท 

17 
121 
37 
16 

3.96 
4.05 
4.03 
4.28 

0.64 
0.45 
0.41 
0.36 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.06 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.42 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า มีการ
ประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สูงกว่า 35,000 บาท อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 15,000 - 25,000 บาท และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
 
ตารางที่ 4.43 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.01 
39.43 

3 
187 

0.33 
0.21 

1.59 0.19 

รวม 40.44 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.43 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 
ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
15,000 - 25,000 บาท 
25,001 - 35,000 บาท 
สูงกว่า 35,000 บาท 

17 
121 
37 
16 

3.96 
4.05 
4.03 
4.28 

0.64 
0.45 
0.41 
0.36 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.06 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ความพอใจใน
การทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ช่วง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สูงกว่า 35,000 บาท อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
15,000 - 25,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
 
ตารางที่ 4.45 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.05 
55.63 

3 
187 

0.35 
0.29 

1.17 0.31 

รวม 56.68 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.45 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ 
ความพอใจในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
15,000 - 25,000 บาท 
25,001 - 35,000 บาท 
สูงกว่า 35,000 บาท 

17 
121 
37 
16 

3.97 
4.17 
4.07 
4.48 

0.67 
0.53 
0.56 
0.54 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.16 0.56 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.46 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ ความเพียรใน
การทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ช่วง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สูงกว่า 35,000 บาท อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
15,000 - 25,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
 
ตารางที่ 4.47 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.62 
57.67 

3 
187 

0.87 
0.30 

2.83 0.04* 

รวม 60.29 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.47 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ  
ความเพียรในการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Different) ดังตารางที่ 4.48 
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ตารางที่ 4.48 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้วย
วิธีการ LSD (Least Significant Different) 

 

ตํ่ากว่า 
15,000 
บาท 

15,000 - 
25,000 
บาท 

25,001 - 
35,000 
บาท 

สูงกว่า 
35,000 
บาท 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน X  

X = 3.97 X = 4.17 X = 4.07 X = 4.48 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
15,000 - 25,000 บาท 
25,001 - 35,000 บาท 
สูงกว่า 35,000 บาท  

3.97 

4.17 

4.07 

4.48 

- -0.20 
- 

-0.09 
0.11 

- 

-0.51* 
-0.31* 
-0.42* 

- 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.48 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 35,000 บาท มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ด้านวิริยะ ความเพียรในการทํางาน แตกต่างกับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท 
15,000 - 25,000 และ 25,001 - 35,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
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ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
15,000 - 25,000 บาท 
25,001 - 35,000 บาท 
สูงกว่า 35,000 บาท 

17 
121 
37 
16 

4.01 
4.11 
4.14 
4.31 

0.67 
0.49 
0.48 
0.35 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.12 0.49 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.49 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่
ในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ช่วง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สูงกว่า 35,000 บาท อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
25,001 - 35,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
 
ตารางที่ 4.50 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.79 
46.64 

3 
187 

0.26 
0.24 

1.06 0.36 

รวม 47.44 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.50 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ ความ
เอาใจใส่ในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน 
จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
15,000 - 25,000 บาท 
25,001 - 35,000 บาท 
สูงกว่า 35,000 บาท 

17 
121 
37 
16 

3.87 
3.81 
3.85 
4.02 

0.72 
0.52 
0.47 
0.33 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 3.84 0.52 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.51 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี 
ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สูงกว่า 35,000 บาท อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ตํ่า
กว่า 15,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ 15,000 - 25,000 บาท 
 
ตารางที่ 4.52 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.65 
50.97 

3 
187 

0.21 
0.27 

0.80 0.49 

รวม 51.63 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.52 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา 
ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

 
ประสบการณก์ารทํางาน n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 1 ปี 
1 - 5 ปี 
6 - 10 ปี 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

11 
40 
34 
106 

3.95 
3.91 
4.13 
4.11 

0.52 
0.48 
0.40 
0.45 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.06 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.53 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนก
ตามประสบการณ์การทํางานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทํางานพบว่า มี
การประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ประสบการณ์การ
ทํางานที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 6 - 10 ปี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มากกว่า 10 ขึ้นไป และ
ประสบการณ์การทํางานที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ 1 - 5 ปี 
 
ตารางที่ 4.54 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.35 
39.08 

3 
187 

0.45 
0.20 

2.16 0.09 

รวม 40.44 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.54 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 
4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตาม
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ประสบการณก์ารทํางาน n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 1 ปี 
1 - 5 ปี 
6 - 10 ปี 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

11 
40 
34 
106 

3.96 
3.97 
4.15 
4.18 

0.89 
0.53 
0.46 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.12 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.55 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ความพอใจใน
การทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์
การทํางานพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด ดังน้ี 
ประสบการณ์การทํางานที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มากกว่า 10 ขึ้นไป อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 6 - 
10 ปี และประสบการณ์การทํางานที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ตํ่ากว่า 1 ปี 
 
ตารางที่ 4.56 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.70 
54.98 

3 
187 

0.56 
0.29 

1.93 0.12 

รวม 56.68 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.56 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ 
ความพอใจในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตาม
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ประสบการณก์ารทํางาน n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 1 ปี 
1 - 5 ปี 
6 - 10 ปี 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

11 
40 
34 
106 

4.05 
4.03 
4.22 
4.20 

0.48 
0.58 
0.55 
0.56 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.16 0.56 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.57 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ ความเพียรใน
การทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์
การทํางานพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด ดังน้ี 
ประสบการณ์การทํางานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 6 - 10 ปี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มากกว่า 10 
ขึ้นไป และประสบการณ์การทํางานที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ 1 - 5 ปี 
 
ตารางที่ 4.58 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.12 
59.16 

3 
187 

0.37 
0.31 

1.18 0.31 

รวม 60.29 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.58 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ 
คือ ความเพียรในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
 



  85 

ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตาม
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ประสบการณก์ารทํางาน n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 1 ปี 
1 - 5 ปี 
6 - 10 ปี 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

11 
40 
34 
106 

4.00 
3.94 
4.26 
4.16 

0.48 
0.50 
0.48 
0.48 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.12 0.49 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.59 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจ
ใส่ในการทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตาม
ประสบการณ์การทํางานพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไป
ตํ่าสุด ดังน้ี ประสบการณ์การทํางานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 6 - 10 ปี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
มากกว่า 10 ขึ้นไป และประสบการณ์การทํางานที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ 1 - 5 ปี 
 
ตารางที่ 4.60 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.39 
45.04 

3 
187 

0.79 
0.24 

3.31 0.02* 

รวม 47.44 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.60 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ 
คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึงทําการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Different) ดังตารางที่ 4.61 
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ตารางที่ 4.61 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 
ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Different) 

 
ตํ่ากว่า 1 ป ี 1-5 ปี 6 -10 ปี มากกว่า 

10 ปี ขึ้นไป ประสบการณก์ารทํางาน X  

X = 4.00 X = 3.94 X = 4.26 X = 4.16 

ตํ่ากว่า 1 ปี 
1-5 ปี 
6-10 ปี 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป  

4.00 

3.94 

4.26 

4.16 

- -0.20 
- 

-0.09 
0.11 

- 

-0.51* 
-0.31* 
-0.42* 

- 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.61 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ  
ความเอาใจใส่ในการทํางาน แตกต่างกัน โดยผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนที่มีประสบการณ์
การทํางาน 1 - 5 ปี มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ในการทํางาน 
แตกต่างกับผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนที่มีประสบการณ์การทํางาน 6 - 10 ปี และ
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  
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ตารางที่ 4.62 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน จําแนก
ตามประสบการณ์การทํางาน 

 
ประสบการณก์ารทํางาน n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากว่า 1 ปี 
1 - 5 ปี 
6 - 10 ปี 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

11 
40 
34 
106 

3.95 
3.91 
4.13 
4.11 

0.52 
0.48 
0.40 
0.45 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.06 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.62 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา คือ ความ
พิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การทํางานอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาตามประสบการณ์การทํางานพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ีย
จากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี ประสบการณ์การทํางานที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มากกว่า 10 ขึ้นไป อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ 6 - 10 ปี และประสบการณ์การทํางานที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ 1 - 5 ปี 
 
ตารางที่ 4.63 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามประสบการณ์การ
ทํางาน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.77 
50.85 

3 
187 

0.25 
0.27 

0.95 0.41 

รวม 51.63 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.63 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา 
คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.64 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

99 
78 
14 

4.04 
4.06 
4.21 

0.47 
0.41 
0.58 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.06 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.64 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนก
ตามสถานภาพทางครอบครัวอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพทางครอบครัวพบว่า มี
การประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี สถานภาพทาง
ครอบครัวที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หม้าย/หย่าร้าง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สมรส และสถานภาพ
ทางครอบครัวที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ โสด 
 
ตารางที่ 4.65 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.35 
40.09 

2 
188 

0.17 
0.21 

0.82 0.44 

รวม 40.44 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.65 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 
4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.66 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตาม
สถานภาพทางครอบครัว 

 
สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

99 
78 
14 

4.09 
4.12 
4.28 

0.56 
0.49 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.12 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.66 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ความพอใจใน
การทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัวอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพทาง
ครอบครัวพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี 
สถานภาพทางครอบครัวที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หม้าย/หย่าร้าง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สมรส 
และสถานภาพทางครอบครัวที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ โสด 
 
ตารางที่ 4.67 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.44 
56.24 

2 
188 

0.22 
0.29 

0.73 0.48 

รวม 56.68 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.67 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ 
คือ ความพอใจในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.68 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตาม
สถานภาพทางครอบครัว 

 
สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

99 
78 
14 

4.16 
4.14 
4.27 

0.59 
0.51 
0.62 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.16 0.56 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.68 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ ความเพียรใน
การทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัวอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพทาง
ครอบครัวพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี 
สถานภาพทางครอบครัวที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หม้าย/หย่าร้าง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ โสด 
และสถานภาพทางครอบครัวที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ สมรส 
 
ตารางที่ 4.69 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.20 
60.08 

2 
188 

0.10 
0.32 

0.32 0.72 

รวม 60.29 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.69 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ 
คือ ความเพียรในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
 
 



  91 

ตารางที่ 4.70 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตาม
สถานภาพทางครอบครัว 

 
สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

99 
78 
14 

4.10 
4.13 
4.30 

0.51 
0.45 
0.64 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 4.12 0.49 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.70 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่
ในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัวอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพ
ทางครอบครัวพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด ดังน้ี 
สถานภาพทางครอบครัวที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หม้าย/หย่าร้าง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สมรส 
และสถานภาพทางครอบครัวที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ โสด 
 
ตารางที่ 4.71 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.48 
46.95 

2 
188 

0.24 
0.25 

0.97 0.37 

รวม 47.44 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.71 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ 
คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.72 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน 
จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว 

 
สถานภาพทางครอบครัว n X  S.D. แปลผล 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

99 
78 
14 

3.81 
3.85 
4.00 

0.52 
0.49 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 191 3.84 0.52 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.72 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา ความพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพทางครอบครัวอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพทางครอบครัวพบว่า มีการประยุกต์ใช้ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไป
ตํ่าสุด ดังน้ี สถานภาพทางครอบครัวที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หม้าย/หย่าร้าง อยู่ในระดับมาก รองลงมา 
คือ สมรส และสถานภาพทางครอบครัวที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ โสด  
 
ตารางที่ 4.73 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ

ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพทาง
ครอบครัว 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.43 
51.19 

2 
188 

0.21 
0.27 

0.80 0.45 

รวม 51.63 190    
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.73 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา 
คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน 
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 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้
หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีได้ต้ังคําถามแบบปลายเปิด (Open Ends Questionnaire) สําหรับ
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักอิทธิ
บาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้วเรียงตามลําดับความถี่ (Frequency) และนําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ดังปรากฏในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.74 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน  

 
ข้อเสนอแนะ ความถ่ี แนวทางแก้ไข ความถ่ี 

1) ไม่พอใจในเพื่อนร่วมงานมีการส่งเสียง
ดังรบกวนการทํางาน เพ่ือนร่วมงานไม่ให้
ความเคารพ ไม่มีสัมมาคารวะ ขาดความ
รักสามัคค ีเบ่ือหน่ายเพ่ือนร่วมงาน 18 

1) อบรมจริยธรรม มีการสัมมนาเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในงาน สร้างความ
รักในองค์กร ใช้ความอดทนและปรับ 
ตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน 

 
 
 

16 
2) การไม่เห็นคุณค่าของงานที่ทํา ขาด
การร่วมมือกันทํางานอย่างมีเอกภาพ 

 
12 

2) สร้างจุดมุ่งหมายของงานร่วมกัน 
วางแผนให้มีแนวทางปฏิบัติงานจัด 
แบ่งงานอย่างชัดเจน 

 
 

13 
3) ความต้องการได้สิ่งตอบแทนจาก
การทํางาน ทําให้ไม่มีความสขุในการ
ทํางาน เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งถึงพันธ
กิจของคณะร่วมกัน 

 
 
 
9 

3) สร้างจิตสํานึกให้รักองค์กร สร้าง
ความเข้าใจให้ตรงกัน 

 
11 

4) หัวหน้างานไม่ช่วยแก้ปัญหา ขาด
ความศรัทธาในหัวหน้าหน่วยงาน 
เพ่ือนร่วมงานไม่ร่วมทํางานให้เต็มที่  

 
 
7 

4) สร้างฉันทะให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน 
จัดกิจกรรมให้ผูป้ฏิบัติงานมีส่วนร่วม
คิดร่วมทาํด้วยกัน จัดหลกัสูตรอบรม
ผู้นําที่ดี และมกีารประเมนิผลผู้บริหาร 

 
 
 
6 
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ตารางที่ 4.74 (ต่อ)  
 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี แนวทางแก้ไข ความถ่ี 
5) รับบุคคลท่ีมีความรู้ไม่ตรงกับงานที่
ทํา 

 
5 

5) ควรให้หัวหน้างานมีส่วนร่วมใน
การรับบุคลากรใหม ่

 
4 

รวม 51 รวม 50 
 
 จากตารางที่ 4.74 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนที่ตอบแบบสอบถามมี
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ความพอใจในการทํางาน พบปัญหาที่มี
ลักษณะคล้ายกันโดยเรียงลําดับความถี่จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความถ่ีมากที่สุด คือ ไม่พอใจในเพ่ือน
ร่วมงานมีการส่งเสียงดังรบกวนการทํางาน เพ่ือนร่วมงานไม่ให้ความเคารพ ไม่มีสัมมาคาราวะ ขาดความ
รักสามัคคี เบ่ือหน่ายเพ่ือนร่วมงาน รองลงมา คือ การไม่เห็นคุณค่าของงานที่ทํา ขาดการร่วมมือกัน
ทํางานอย่างมีเอกภาพและน้อยที่สุด คือ รับบุคคลที่มีความรู้ไม่ตรงกับงานที่ทํา 

 สําหรับแนวทางส่งเสริมด้านฉันทะของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เสนอแนะแนวทางแก้ไขที่มีลักษณะคล้ายกัน มีความถี่มากท่ีสุด คือ อบรม
จริยธรรม มีการสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจในงาน ใช้ความอดทนและปรับตัว รองลงมา คือ สร้าง
จุดมุ่งหมายของงานร่วมกัน วางแผนให้มีแนวทางปฏิบัติงานจัดแบ่งงานอย่างชัดเจน และน้อยที่สุด คือ 
ควรให้หัวหน้างานมีส่วนร่วมในการรับบุคลากรใหม่ 
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ตารางที่ 4.75 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน  

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี แนวทางส่งเสริม ความถ่ี 
1) มีปริมาณงานมาก มีงานเร่งด่วนเข้า
มาแทรกงานประจํา 

 
16 

1) ขอให้เพ่ือนร่วมงานช่วยทํางาน
กรณีที่ มี ง านเร่ ง ด่วน  สละเวลา
ทํางานนอกเวลาเพ่ิมขึ้น เพ่ิมความ
พยายาม และให้กําลังใจตนเอง 

 
 
 

15 
2) ไม่กระตือรือร้นในการทํางาน รู้สึก
ท้อแท้ เบ่ือหน่ายในงานที่ทํา 

 
12 

2) หาปัจจัยส่งเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การทํางาน เช่น ค่าตอบแทน หยุด
พักงานไปสักระยะ สร้างขวัญโดย
กล่าวคําชม และการให้รางวัล  

 
 
 

11 
3) งานที่ยากเกินความสามารถ 6 3)  ต้องมี เวลาในการศึกษางาน

เพ่ิมเติม ย้ิมสู้กับปัญหา มีใจรักงาน 
 
4 

4) การจัดสรรภาระงานไม่เป็นธรรม 5 4) ความยุติธรรมของระบบการ
ประเมิน การพูดคุยทําความเข้าใจ
กันของหน่วยงาน 

 
 
6 

5) อุปกรณ์เครื่องมือไม่พร้อมในการทํางาน 4 5) ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมืออยู่
เสมอ  

 
4 

รวม 48 รวม 44 
 
 จากตารางที่ 4.75 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน พบปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกัน
โดยเรียงลําดับความถี่จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความถ่ีมากที่สุด คือ มีปริมาณงานมาก มีงานเร่งด่วน
เข้ามาแทรกงานประจํา รองลงมา คือ ไม่กระตือรือร้นในการทํางาน รู้สึกท้อแท้ เบ่ือหน่ายในงานที่ทํา 
และน้อยที่สุด คือ อุปกรณ์เครื่องมือไม่พร้อมในการทํางาน ตามลําดับ 
 สําหรับแนวทางส่งเสริมด้านวิริยะ ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนส่วนใหญ่เสนอแนะ
แนวทางที่มีลักษณะคล้ายกัน มีความถ่ีมากที่สุด คือ ขอให้เพ่ือนร่วมงานช่วยทํางานกรณีที่มีงานเร่งด่วน 
สละเวลาทํางานนอกเวลาเพ่ิมขึ้น เพ่ิมความพยายาม และให้กําลังใจตนเอง รองลงมา คือ หาปัจจัยส่งเสริม
สร้างแรงจูงใจในการทํางาน เช่น ค่าตอบแทน หยุดพักงานไปสักระยะ สร้างขวัญโดยกล่าวคําชมและการ
ให้รางวัล และน้อยที่สุด คือ มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมืออยู่เสมอ ๆ ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.76 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี แนวทางส่งเสริม ความถ่ี 
1) ไม่มีสมาธิในการทํางาน 15 1) พยายามนําธรรมมาช่วยการฝึกสติ 15 
2 )  ขาดความ รู้  ไม่ เข้ า ใจในงานที่
รับผิดชอบ 

 
10 

2) ปรึกษาผู้มีความรู้ 10 

3) การไม่เตรียมความพร้อมในการ
ทํางาน 

 
9 

3) เพ่ิมความพร้อมรับกับทุก 
สถานการณ์ 

 
9 

4) ขาดความรับผิดชอบในงาน 
 

8 4) ใช้ธรรมนําทางการปฏิบัติงาน 
กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความ 
สําคัญและผลสัมฤทธ์ิ รู้นโยบายของ
องค์กรชัดเจน 

 
 
 
5 

5) ขาดการเอาใจใส่ในงาน 6 5) หัวหน้างานดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มากขึ้น 

 
6 

รวม 48 รวม 45 
 

 จากตารางที่ 4.76 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน พบปัญหาที่มีลักษณะ
คล้ายกันโดยเรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความถี่มากที่สุด คือ ไม่มีสมาธิในการทํางาน 
รองลงมา คือ ขาดความรู้ ไม่เข้าใจในงานที่รับผิดชอบ และน้อยที่สุด คือ ขาดการเอาใจใส่ในงาน 
ตามลําดับ 
 สําหรับแนวทางส่งเสริมด้านจิตตะของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนส่วนใหญ่
เสนอแนะแนวทางที่มีลักษณะคล้ายกัน มีความถี่มากท่ีสุด คือ พยายามนําธรรมมาช่วยการฝึกสติ
รองลงมา คือ ปรึกษาผู้มีความรู้ และน้อยที่สุด คือ หัวหน้างานดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.77 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี แนวทางส่งเสริม ความถ่ี 
1) ขาดการวางแผน ขาดความรอบ
ครอบ การทํางานไม่มีระบบ งานไม่
บรรลุเป้าหมาย ผลงานไม่ได้ตามที่
วางแผน 

 
 
 

13 

1) ส่งเสริมให้มกีารวางแผนงาน และ
ต้องมีการตรวจสอบงานเสมอ ตรวจ 
เช็คใหม่ หาข้อผิดพลาดของตนแก้ไข
ใหม่ ปรึกษาผูม้ีความรู้ม ี   
ประสบการณ์มากกว่า 

 
 
 
 

13 
2) ขาดการอบรมและพัฒนาทักษะใน
การทํางาน ไม่มีระบบพ่ีเลี้ยงในการ
สอนงาน 

 
 

12 

2) จัดให้มีการอบรมพัฒนางาน จัด
ให้มีระบบพ่ีสอนน้อง 

 
11 

3) ไม่มีเวลาเพียงพอเพราะงานมาก 
การทํางานไม่มีระบบที่ดี 

 
10 

3) วางแผนงานจัดระเบียบก่อน  
ทํางาน จัดลําดับความสําคัญของงาน 

 
10 

4) ขาดการปรับปรุงแก้ไขงานขาดการ
ประชุมสรุปงาน การทําข้อตกลงกัน 

 
10 

4) ให้มีการประเมินเพ่ือทราบข้อ 
บกพร่องและแก้ไข ประชุมปรึกษา
งานกันอย่างสม่ําเสมอ 

 
 
9 

5) ขาดการไตร่ตรองไม่มีความรู้ในงาน 
มีงานใหม่ที่ต้องศึกษา 

 
7 

5) พัฒนาฝึกอบรม 
 

7 

รวม 52 รวม 50 
 

 จากตารางที่ 4.77 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน พบปัญหาที่มี
ลักษณะคล้ายกันโดยเรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความถี่มากที่สุด คือ ขาดการวางแผน 
ขาดความรอบครอบ การทํางานไม่มีระบบ งานไม่บรรลุเป้าหมาย ผลงานไม่ได้ตามที่วางแผน 
รองลงมา คือ ขาดการอบรมและพัฒนาทักษะในการทํางาน ไม่มีระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนงาน และ
น้อยที่สุด คือ ขาดการไตร่ตรองไม่มีความรู้ในงาน มีงานใหม่ที่ต้องศึกษา ตามลําดับ 
 สําหรับแนวทางส่งเสริมด้านวิมังสาของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนส่วนใหญ่
เสนอแนะแนวทางที่มีลักษณะคล้ายกัน มีความถ่ีมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้มีการวางแผนงาน และต้องมี
การตรวจสอบงานเสมอ ตรวจเช็คใหม่ หาข้อผิดพลาดของตนแก้ไขใหม่ ปรึกษาผู้มีความรู้มีประสบการณ์
มากกว่า รองลงมา คือ จัดให้มีการอบรมพัฒนางาน จัดให้มีระบบพ่ีสอนน้อง และน้อยที่สุด คือ พัฒนา
ฝึกอบรม ตามลําดับ 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิ
บาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือ
เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์
การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 191 คน โดยวิธีการเปิดตารางกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก (Lottery Method) ตามจํานวนที่กําหนดไว้ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างโดยทําการศึกษาจากข้อมูล
ปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก และข้อมูลทุติยภูมิ คือ หนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
มากําหนดเป็นข้อคําถามในแบบสอบถาม แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 
ประกอบด้วย  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ลักษณะปลายปิด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การ
ทํางาน และสถานภาพทางครอบครัว จํานวน 6 ข้อ ลักษณะของคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ 
(Check List)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด คําถาม
เป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 20 ข้อ ประกอบด้วย ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมงัสา ด้านละ 5 
ข้อ ผู้วิจัยใช้ลักษณะคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบเลือกตามระดับการนําไป
ประยุกต์ใช้ของตน โดยใช้หลักของ Rating Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
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 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแบบสอบถาม
ลักษณะปลายเปิด คําถามเป็นแบบแสดงความคิดเห็น มีจํานวน 4 ข้อ ประกอบด้วยปัญหาและแนว
ทางแก้ไขด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา และใช้แบบสอบถามฉบับน้ีในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 191 คน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 191 คน โดย
วิธีการเปิดตารางกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก (Lottery Method)
ได้ตามจํานวนที่กําหนดไว้ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ใ ช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)                     
การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามเพศใช้การทดสอบ t-test สําหรับจําแนกตามอายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัว ใช้การ
ทดสอบ F-test or One Way ANOVA หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติผู้วิจัยจะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Different) และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้การวิเคราะห์โดย
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้วเรียงลําดับความถี่ (Frequency) ซึ่งสามารถสรุป
ผลการวิจัยตามหัวข้อค้นพบได้ดังต่อไปน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
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 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง มากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 79.06 และเป็นเพศชาย
จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.94 เป็นผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนที่มีอายุ 30 - 40 ปี 
จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 37.17 รองลงมาอายุ 41 - 50 ปี จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 
และน้อยที่สุดอายุตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.66 เป็นผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 56.54 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.99 และน้อยที่สุดจบการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.47 เป็นผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 25,000 บาท จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 63.35 
รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.37 และ
น้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 35,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38 เป็น
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จํานวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.50 รองลงมามีประสบการณ์ 1 - 5 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.94 และน้อยที่สุด
มีประสบการณ์ตํ่ากว่า 1 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 เป็นผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุนที่มีสถานภาพทางครอบครัวโสด จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 51.83 รองลงมามี
สถานภาพทางครอบครัวสมรส จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 40.84 และน้อยที่สุดมีสถานภาพทาง
ครอบครัวหม้าย/หย่าร้าง จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 
 5.1.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน ที่ตอบแบบสอบถามท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.07 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้าน
วิมังสา มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมากจําแนกในแต่ละด้านได้ดังต่อไปน้ี 
 1) ด้านฉันทะ ความพอใจในการทํางาน มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มุ่งหวังให้งานสําเร็จบรรลุเป้าหมาย และข้อที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือ มีความพอใจในเพ่ือนร่วมงาน 
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    2) ด้านวิริยะ ความเพียรในการทํางาน มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สละเวลาทํางานอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ มีความกระตือรือรน้ในการทํางานเสมอ 
 3) ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ในการทํางาน มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรับผิดชอบต่องาน และข้อที่มี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ มีสมาธิในการทาํงาน 
 4) ด้านวิมังสา ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.84 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ใช้ความรู้ไตร่ตรองในการ
ทํางาน และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ได้อบรมเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ในการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัว 
ต่างกัน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน และประสบการณ์การทํางานต่างกัน 
มีการประยุกต์ใช้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Different) พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 35,000 
บาท มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ ความเพียรในการทํางาน แตกต่างกับผู้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท 15,000 - 25,000 และ 25,001 - 35,000 บาท และผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุนที่มีประสบการณ์การทํางาน 1 - 5 ปี มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ในการทํางาน แตกต่างกับผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนที่มี
ประสบการณ์การทํางาน 6 - 10 ปี และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 เมื่อแยกทดสอบในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1) ด้านฉันทะ ความพอใจในการทํางาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทาง
ครอบครัวต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ด้านฉันทะ ไม่แตกต่างกัน 
    2) ด้านวิริยะ ความเพียรในการทํางาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีการ
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ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ ไม่แตกต่างกัน แต่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Different) พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 35,000 
บาท มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ ความเพียรในการทํางาน แตกต่างกับผู้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท 15,000 - 25,000 และ 25,001 - 35,000 บาท 
 3) ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ในการทํางาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีการประยุกต์ใช้
หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ ไม่แตกต่างกัน แต่ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการ LSD (Least Significant Different) พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนที่มี
ประสบการณ์การทํางาน 1 - 5 ปี มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ในการ
ทํางาน แตกต่างกับผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนที่มีประสบการณ์การทํางาน 6 - 10 ปี และ
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 4) ด้านวิมังสา ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และ
สถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ ด้านวิมังสา ไม่แตกต่างกัน 
 5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
ดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน ที่ตอบแบบสอบถาม คําถามปลายเปิด มีจํานวน 59 จาก 191 คน ได้
เสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แยกเป็นรายด้าน 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 1) ด้านฉันทะ ความพอใจในการทํางาน เรียงลําดับดังน้ี  
 1.1  ไม่พอใจในเพ่ือนร่วมงานมีการส่งเสียงดังรบกวนการทํางาน เพ่ือนร่วมงานไม่ให้ความ
เคารพ ไม่มีสัมมาคารวะ ขาดความรักสามัคคี เบ่ือหน่ายเพ่ือนร่วมงาน 
 1.2  การไม่เห็นคุณค่าของงานที่ทํา ขาดการร่วมมือกันทํางานอย่างมีเอกภาพ 
 1.3  ความต้องการได้สิ่งตอบแทนจากการทํางาน ทําให้ไม่มีความสุขในการทํางาน เน้นให้
ผู้ปฏิบัติงานมุ่งถึงพันธกิจของคณะร่วมกัน 
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 1.4  หัวหน้างานไม่ช่วยแก้ปัญหา ขาดความศรัทธาในหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงานไม่ร่วม
ทํางานให้เต็มที่ 
 1.5  รับบุคคลที่มีความรู้ไม่ตรงกับงานที่ทํา 
  แนวทางส่งเสริม  
 1.1 อบรมจริยธรรม มีการสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจในงาน สร้างความรักในองค์กร ใช้
ความอดทนและปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน 
 1.2 สร้างจุดมุ่งหมายของงานร่วมกัน วางแผนให้มีแนวทางปฏิบัติงานจัดแบ่งงานอย่าง
ชัดเจน 
 1.3 สร้างจิตสํานึกให้รักองค์กร สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 
 1.4 สร้างฉันทะให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมคิดร่วมทํา
ด้วยกัน จัดหลักสูตรอบรมผู้นําที่ดี และมีการประเมินผล 
 1.5 ควรให้หัวหน้างานมีส่วนร่วมในการรับบุคลากรใหม่ 
 2) ด้านวิริยะ ความเพียรในการทํางาน เรียงลําดับดังน้ี 
 2.1 มีปริมาณงานมาก มีงานเร่งด่วนเข้ามาแทรกงานประจํา 
 2.2 ไม่กระตือรือร้นในการทํางาน รู้สึกท้อแท้ เบ่ือหน่ายในงานที่ทํา 
 2.3 งานที่ยากเกินความสามารถ 
 2.4 การจัดสรรภาระงานไม่เป็นธรรม 
 2.5 อุปกรณ์เครื่องมือไม่พร้อมในการทํางาน 
  แนวทางส่งเสริม  
 2.1 ควรให้เพ่ือนร่วมงานช่วยทํางานกรณีที่มีงานเร่งด่วน สละเวลาทํางานนอกเวลา
เพ่ิมขึ้น เพ่ิมความพยายาม และให้กําลังใจตนเอง 
 2.2 ควรหาปัจจัยส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน เช่น ค่าตอบแทน หยุดพักงานไปสัก
ระยะ สร้างขวัญโดยกล่าวคําชม และการให้รางวัล 
 2.3 ควรมีเวลาในการศึกษางานเพ่ิมเติม ย้ิมสู้กับปัญหา มีใจรักงาน 
 2.4 ควรมีความยุติธรรมของระบบการประเมิน การพูดคุยทําความเข้าใจกันของ
หน่วยงาน 
 2.5 ควรตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมืออยู่เสมอ ๆ 
 3) ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ในการทํางาน เรียงลําดับดังน้ี 
 3.1 ไม่มีสมาธิในการทํางาน 
 3.2 ขาดความรู้ ไม่เข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 
 3.3 การไม่เตรียมความพร้อมในการทํางาน 
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 3.4 ขาดความรับผิดชอบในงาน 
 3.5 ขาดการเอาใจใส่ในงาน 
  แนวทางส่งเสริม  
 3.1 พยายามนําธรรมมาช่วยการฝึกสติ 
 3.2 ปรึกษาผู้มีความรู้ 
 3.3 เพ่ิมความพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ 
 3.4 ใช้ธรรมนําทางการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญและผลสัมฤทธ์ิ 
ได้รับรู้นโยบายขององค์กรชัดเจน 
 3.5 หัวหน้างานดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น 
 4) ด้านวิมังสา ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน เรียงลําดับดังน้ี 
 4.1 ขาดการวางแผน ขาดความรอบครอบ การทํางานไม่มีระบบ งานไม่บรรลุเป้าหมาย  
ผลงานไม่ได้ตามท่ีวางแผน 
 4.2 ขาดการอบรมและพัฒนาทักษะในการทํางาน ไม่มีระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนงาน 
 4.3 ไม่มีเวลาเพียงพอเพราะงานมาก การทํางานไม่มีระบบที่ดี 
 4.4 ขาดการปรับปรุงแก้ไขงานขาดการประชุมสรุปงาน การทําข้อตกลงกัน 
 4.5 ขาดการไตร่ตรองไม่มีความรู้ในงาน มีงานใหม่ที่ต้องศึกษา 
  แนวทางส่งเสริม  
 4.1 ส่งเสริมให้มีการวางแผนงาน และต้องมีการตรวจสอบงานเสมอ ตรวจเช็คใหม่ หา
ข้อผิดพลาดของตนแก้ไขใหม่ ปรึกษาผู้มีความรู้มีประสบการณ์มากกว่า 
 4.2 จัดให้มีการอบรมพัฒนางาน จัดให้มีระบบพ่ีสอนน้อง 
 4.3 วางแผนงานจัดระเบียบก่อนทํางาน จัดลําดับความสําคัญของงาน 
 4.4 ให้มีการประเมินเพ่ือทราบข้อบกพร่องและแก้ไข ประชุมปรึกษางานกันอย่าง
สม่ําเสมอ 
 4.5 พัฒนาฝึกอบรม 
  

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 5.2.1 ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีค่าแปลผลโดยรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่
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ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งหวังอยากให้งานที่ตนปฏิบัติน้ันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความ
พากเพียรและเสียสละในการทํางาน มีความรับผิดชอบต่องานมากและใช้ความรู้ในการไตร่ตรองงาน
มากเน่ืองจากงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ต้องใช้ความระมัดระวังในการทํางานที่
มีความเส่ียงต่อชีวิตและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์มีราคาสูง จึงจําเป็นจะต้องทําด้วยความรอบครอบถูก
ขั้นตอน จึงทําให้ผู้ปฏิบัติงานนําทุกด้านของอิทธิบาท 4 มาใช้ในระดับมาก ได้แก่ มีความพอใจในการ
ทํางาน มีความเพียรในการทํางาน มีความเอาใจใส่ในการทํางาน และมีความพิจารณาไตร่ตรองในการ
ทํางาน เพ่ือให้งานที่ตนปฏิบัติอยู่น้ันเกิดความสําเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ พระธรรมวิสุทธิกวี 
(พิจิตร ฐิ ิตวณฺโณ) กล่าวถึง อิทธิบาทว่าเป็นการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายได้ หรือประสบ
ความสําเร็จได้ มี 4 ประการ คือ 1) ฉันทะ ความพอใจในงานน้ัน 2) วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรในการ
ทํางานน้ัน 3) จิตตะ ความต้ังใจในการทํางานน้ัน และ 4) วิมังสา ความเข้าใจในการทํางานน้ัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รจิต สิทธิศาสตร์สกุล ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญา
ของนักธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป : ศึกษาเฉพาะกรณี เดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูปใน เดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ มีการลงทุนที่สูงถึงสูงมากทั้ง
ด้านสถานท่ีและสินค้า เน่ืองจากว่าเป็นสถานที่รวมธุรกิจค้าส่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ต้ังอยู่ในบริเวณใจ
กลางกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่มีการลงทุนด้วยเงินจํานวนมากนี้ จึงมีความ
ปรารถนามุ่งหวังให้ธุรกิจบรรลุจุดหมายมากที่สุด คือ กําไรสูงสุดให้คุ้มค่ากับการลงทุน จึงทําให้นําทุก
ด้านของหลักอิทธิบาท 4 มาใช้อยู่ในระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิริยะ ความเพียรในการทํางาน พบว่า มีค่าแปลผลโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพากเพียรในงานที่ทํา สละเวลาทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ มี
ความขยันอดทนทํางาน มีความกระตือรือร้นในการทํางานเสมอ และเพียรพยายามทํางานที่ยากให้
สําเร็จ เน่ืองจากมีแรงสนับสนุนจากฉันทะความภูมิใจในงานและผู้ปฏิบัติงานทํางานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของงานเน่ืองจากมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงานเป็นอย่างดี และคณะวิทยาศาสตร์มี
รางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจําปี ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิริยะในการทํางานมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่กล่าวอรรถาธิบายไว้ว่า วิริยะ ความเพียรเป็นความ
อาจหาญแกล้วกล้า บากบ่ันก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่หว่ันกลัวต่ออุปสรรค และความยากลําบาก เมื่อ
คนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดแก่เขาแล้ว แม้ได้ยินว่าจุดหมายน้ันจะบรรลุถึงได้ยาก
นัก อุปสรรคมากมายหรืออาจใช้เวลายาวนานก็ไม่ท้อถอย กลับเห็นว่าเป็นสิ่งท้าทายที่จะเอาชนะให้ได้
ทําให้สําเร็จ คนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจแน่วแน่ 
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มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุทัศน์ สุทสฺสโน (วงค์สถาน) ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน โรงเรียน
สามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างตํ่า ผู้ปกครองไม่มีเงินที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่าเรียนตามที่ตนปรารถนาได้จึง
ส่งเสริมให้นักเรียนมาบวชเรียนเพียรหาความรู้ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน ทําให้นักเรียนเกิดความ
ขยันหมั่นเพียรเรียนศึกษาตามที่ตนเองต้ังใจและผู้ปกครองคาดหวังไว้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของ ประกฤษฎ์ ทองดอนอยู่ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของ
นักเรียน โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 
นักเรียนมีการใช้อิทธิบาท 4 ในการเรียนมากท่ีสุด คือ ด้านวิริยะ (ความเพียร) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระทวัฒชัย ธมฺมธโช (ถ่ัวเถ่ือน) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การใช้อิทธิบาทธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 
ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีการใช้อิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตํ่าที่สุด คือ ด้านวิริยะ ความเพียรพยายามในการทํางาน 
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านวิมังสา ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน พบว่า มี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด แต่มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีค่าการใช้ความรู้ไตร่ตรองในการทํางาน มี
การอบรมเพ่ือพัฒนางาน มีการวางแผนในการทํางาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในงานที่ทํา และ
การประเมินผลงานน้อย เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการศึกษางานใหม่ กอร์ปกับมีปริมาณงานที่มาก
เพราะจํานวนบุคคลากรท่ีลาออกต้องมีการสอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่และที่เกษียณอายุราชการ
ไปไม่มีอัตราจ้างใหม่มาทดแทน จึงมีปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบมีมากขึ้น ทําให้ไม่มีเวลาเพียง
พอที่จะอบรมพัฒนางาน การประเมินผลงานและการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องจึงทําได้น้อยลง ซึ่ง
สอดคล้องกับ รจิต สิทธิศาสตร์สกุล ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาของนัก
ธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป : ศึกษาเฉพาะกรณี เดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า ธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูปในเดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ เป็นการทํางานแข่งกับเวลา และมีการ
แข่งขันทางการค้าที่สูงมาก ในแต่ละวันจะมีปัญหาให้ตัดสินใจและแก้ไขมากมาย นักธุรกิจต้องใช้
สติปัญญาในการตรวจสอบข้อบกพร่องจากการทํางาน เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งก็คือผล
กําไรสูงสุดน้ันเอง ดังน้ันนักธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป นอกจากทุ่มเทกําลังกาย คือ มีความเพียรพยายาม
ในการทํางานมากแล้ว ทุ่มเทกําลังใจ คือ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในการทํางานมากแล้ว แต่ด้วยเหตุว่านัก
ธุรกิจเสื้อผ้าสําเร็จรูป มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในแต่วันมากมาย จนไม่มีเวลาเหลือพอที่จะไตร่ตรอง 
ใคร่ครวญ ตรวจสอบ หาข้อบกพร่อง หาทางแก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนแผนงาน ประเมินผลการ
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ดําเนินงาน และการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของตนเองเท่าที่ควร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระทวัฒชัย ธมฺมธโช (ถ่ัวเถ่ือน) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การใช้อิทธิบาทธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 
ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีการใช้อิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก และด้านที่นํามาใช้ตํ่าที่สุด คือ 
ด้านวิริยะ ความเพียรพยายามในการทํางาน 
 แบ่งเป็นรายด้านในการอภิปรายผล ตามลําดับดังน้ี 
 1) ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถาม มีค่าแปลผล 
ด้านฉันทะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีใจรักงานที่ทําอยู่ มีความพอใจในงานและเพ่ือนร่วมงาน มีความ
ภูมิใจในงานที่ทํา เต็มใจทํางานในหน้าที่และมุ่งหวังให้งานสําเร็จบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า ฉันทะ ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักในสิ่งที่ทําและพอใจ 
ใฝ่รักในจุดหมายที่ทําน้ัน อยากทําสิ่งน้ันให้สําเร็จ อยากให้งานน้ันหรือสิ่งน้ันบรรลุถึงจุดหมายหรือ
อยากให้ภาวะดีงามเต็มเป่ียมสมบูรณ์ของสิ่งน้ัน ๆ ของงานน้ัน ๆ เกิดเป็นจริงขึ้น ความอยากที่เป็น
ฉันทะน้ีคนละอย่างกับความอยากได้สิ่งน้ัน ๆ มาเสพเสวยหรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูปใดรูปหน่ึง 
ซึ่งเรียกว่า ตัณหา ความอยากของฉันทะนั้นไปเกิดความสุข ความช่ืนชมเมื่อเห็นสิ่งน้ัน ๆ งานน้ัน ๆ 
บรรลุความสําเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์ ส่วนความอยากของตัณหาให้เกิดความสุขความช่ืนชมเมื่อได้สิ่ง
น้ันมาให้ตนเสพเสวยอร่อยหรือปรนเปรอความย่ิงใหญ่พองขยายของตัวตน เป็นความช่ืนฉ่ําใจที่เศร้า
หมองหมกหมักตัว กีดก้ันกักตนไว้ในความคับแคบและมักติดตามมาด้วยความหวงแหน ห่วงกังวล 
เศร้า เสียดาย และหวาดระแวง ถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างแรงกล้า เกิดความรักใน
คุณค่าของความดีงาม ความสมบูรณ์ของสิ่งน้ันหรือจุดมุ่งหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้ว คนก็จะทุ่มเทชีวิต
จิตใจอุทิศให้แก่สิ่งน้ัน ต้องการทําในสิ่งน้ันให้ดีที่สุด ให้สําเร็จผลอย่างดีที่สุดของสิ่งน้ัน ของงานน้ัน ไม่
พะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือผลตอบแทนทั้งหลาย จิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการดําเนินสู่จุดหมาย เดินเรียบ
สม่ําเสมอ ไม่ซ่าน ส่าย ฉันทะจึงเกิดโดยนัยน้ี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอธิการอภิชาต อภิชาโต 
(คุณชัยศรี) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า พระสังฆาธิการ
ในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นําหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และนําหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในระดับมากทุกด้าน ที่มีอายุ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษา
ทางธรรม วุฒิการศึกษาทางบาลี ต่างกัน นําหลักอิทธิบาท 4 มาใช้แตกต่างกัน และพระสังฆาธิการใน
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อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม ระดับนักธรรมตรี นํา หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ 
(ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน) มาใช้น้อยกว่า พระสังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่มีวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ระดับนักธรรมโทและระดับนักธรรมเอก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชญาภา 
เมธีวรฉัตร ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 : กรณีศึกษา
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
อิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จงัหวัด
นครสวรรค์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง ไม่แตกต่างกัน 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มุ่งหวังให้งานสําเร็จบรรลุเป้าหมาย พบว่า มีค่าแปลผล อยู่ในระดับ
มาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มีความมุ่งหวังให้งานที่ตนปฏิบัติสําเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
ทองมี สุทฺธิจิตฺโต (สะพานหล้า) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
ตามหลักอิทธิบาท 4 กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ กรุงเทพมหานคร” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานของการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ตามหลักอิทธิบาท 4 
ให้ความสําคัญต่อการนําหลักอิทธิบาท 4 ให้ความสําคัญต่อการนําหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ใน
การทํางานให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดประชุม หารือ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ทําให้เกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน และสามารถทํางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความสามารถตรงกับงานที่ปฏิบัติ การปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของการทํางาน
การปฏิบัติงานภายใต้ความถูกต้องในแนวทางเดียวกัน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีความพอใจในเพ่ือนร่วมงาน พบว่า มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด แต่มีค่าแปล
ผล อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพอใจในเพ่ือนร่วมงานน้อย เน่ืองจากเพ่ือนร่วมงาน ต่างมุ่งหวังทํางานให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิและกอร์ปกับมีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบมากไม่มีเวลาว่างที่จะพูดคุยทําความเข้าใจกัน 
อีกประการหน่ึง คือ วัยวุฒิที่แตกต่างกันทําให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย จึงไม่เข้าใจกันและกระแสโลก
สื่อสารยุคไอทีมีส่วนให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สนใจผู้ร่วมงานที่อยู่ใกล้ชิดกันจึงทําให้มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ ต้ังใจ ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาบริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด จังหวัด
สมุทรปราการ”ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 : กรณี 
ศึกษาบริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ ด้านฉันทะ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี
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เพราะพนักงานบริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด มีความพึงพอใจในเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน พอใจ
ในการปฏิบัติงานปรารถนาที่จะให้งานบรรลุผล พึงพอใจในตําแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ปรารถนาที่จะให้งานบรรลุผลสําเร็จ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเสมอ พร้อมที่จะรับผิดชอบในตําแหน่งที่สูงกว่า และพึงพอใจที่จะร่วมงานกับบริษัทต่อไป 
 2) ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถาม มีค่าแปลผล ด้านวิริยะ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพากเพียรในงานที่ทํา สละเวลาทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ มีความ
ขยันอดทน มีความกระตือรือร้นในการทํางานเสมอ และเพียรพยายามทํางานที่ยากให้สําเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับ พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก) กล่าวถึงวิริยะว่า มีความแกล้วกล้า ขยันทําความดี 
คุณธรรมข้อน้ีเป็นเคร่ืองพยุงความพอใจมิให้ท้อถอยในการทํางาน เพราะว่าการงานทุกชนิดมักจะง่าย
ตอนคิด แต่มักจะติดตอนทํา จึงจําเป็นต้องใช้ความเพียรพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะสําเร็จตามความ
พอใจที่คิดไว้ในเบ้ืองต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา และคํารณ โชธนะโชติ ได้
ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากและ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กรพบว่า เพศต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน สําหรับอายุ การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ประเภทของ
ผู้ปฏิบัติงาน สถานภาพของบุคคลากร และหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความผูกพันต่อ
องค์กรกับปัจจัยที่สนับสนุนความผูกพันต่อองค์กรในทิศทางเดียวกันทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความปรารถนา
ที่จะคงความเป็นผู้ปฏิบัติงาน ด้านทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับเป้าหมาย 
นโยบาย และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กร 
จงรักภักดี ทุ่มเทกําลังความสามารถอย่างเต็มที่ เพ่ือให้องค์กรประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรศจี พรหมทอง ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําหลักอิทธิ
บาทธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่า การนําหลักอิทธิบาทธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสํานักงานพัฒนา
ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิริยะ 
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะข้าราชการสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ อดทน อุตสาหะในการช่วยเหลือประชาชน แม้จะมีอุปสรรคก็ไม่
ท้อถอยพยายามปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถ  
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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สละเวลาทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ พบว่า มีค่าแปลผล 
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สละเวลาทํางานอย่างเต็มความสามารถ เมื่อมีงานมากจะทํางานนอกเวลา
เพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิตย์ ไหมสุวรรณ 
ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพ
เวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า การนําหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ใน
การศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามเพศ ช้ันปี เกรดเฉลี่ย และอาชีพบิดามารดา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิริยะ ความเพียรพยายาม มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระเอกพันธ์ ธีรภทฺโท (วิมานทอง) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักอิทธิบาท 4 ของบุคลากร สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
การปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และบุคลากร สํานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านวิริยะ ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ ต้ังใจ ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาบริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด จังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 : 
กรณีศึกษาบริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ ด้านวิริยะมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีความกระตือรือร้นในการทํางานเสมอ พบว่า มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด แต่
มีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความกระตือรือร้นในการทํางานเสมอ คณะวิทยาศาสตร์ควรเพ่ิม
การสร้างแรงจูงใจให้มากเพ่ิมขึ้น และสร้างความรักความผูกพันในองค์กรให้มีมากขึ้น เป็นแรงบันดาล
ใจให้ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนมีความกระตือรือร้นในการทํางานมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
อิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาโดยรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน และตําแหน่งต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิริยะ ข้อที่มีค่าฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีความต่ืนตัวในการทํางานตลอดเวลา 
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 3) ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถาม มีค่าแปลผล 
ด้านจิตตะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอาใจใส่ในงานที่ทํา มีสมาธิในการทํางาน มีความรับผิดชอบต่องาน มี
ความเข้าใจในงานที่ทํา และมีการเตรียมพร้อมสําหรับการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชธรรมนิเทศ 
(ระแบบ ฐิตญาโณ) ได้กล่าวถึงจิตตะว่าเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งน้ันไม่วางธุระ หมายความว่า เมื่อบุคคลใช้
ความเพียรพยายามทํางานในสิ่งที่ตนได้ปลูกฝังความพอใจไว้ จะต้องเป็นความเพียรพยายามที่สืบต่อกัน
ไป เอาใจใส่ สนใจในเร่ืองเหล่าน้ัน ไม่ทํางานแบบจับ ๆ จด ๆ หรือทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ แต่ว่าเมื่อเริ่มลงมือทํา
ไปแล้ว ก็ทํางานน้ัน ๆ จนสําเร็จ    
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรับผิดชอบต่องาน พบว่า มีค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี
อภิปรายได้ว่าผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ทํา โดยมีการทําข้อตกลงการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้งแล้วมีการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการประเมินจึงทําให้ ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน มีความเอาใจใส่ในงานที่ทํา
อย่างดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาทองมี สุทฺธิจิตฺโต (สะพานหล้า) ได้ทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ตามหลักอิทธิบาท 4 กรณีศึกษาการไฟฟ้า
นครหลวง เขตวัดเลียบ กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานของพนักงานการ
ไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ กรุงเทพมหานคร ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาด้านจิตตะ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลียตํ่าสุด คือ ท่านถือว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นสิ่งจําเป็น 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีสมาธิในการทํางาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด แต่มีค่าแปลผล อยู่ใน
ระดับมาก  ทั้ ง น้ีอภิปรายได้ ว่าผู้ปฏิ บั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีสมาธิในการทํางานน้อยเน่ืองจากผู้ร่วมงานส่งเสียงดังทําให้ไม่มีสมาธิ และมีงาน
เร่งด่วนเข้ามาแทรกขณะปฏิบัติหน้าที่ประจําอยู่  ทําให้เสียสมาธิในการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับ  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงจิตตะไว้ว่า คือ ความคิดจดจ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิต
ผูกพัน จดจ่อ เฝ้าคิดเรื่องน้ัน ใจอยู่กับเรื่องน้ัน ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึง คนผู้น้ันจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืน ๆ ใครพูดอะไรเร่ืองอ่ืน ๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเรื่องน้ัน
งานน้ันจะสนใจเป็นพิเศษทันที และสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 
4” ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 4 
ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้าน พบว่า ด้านจิตตะ บุคลากรมีใจจดจ่อกับ
งานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
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 4) ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบแบบสอบถาม มี
ค่าแปลผล ด้านวิมังสา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการใช้ความรู้ไตร่ตรองในการทํางาน มีการอบรม
เพ่ือพัฒนางาน มีการวางแผนในการทํางาน มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในงานที่ทํา และมีการ
ประเมินผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับ พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) กล่าวถึงวิมังสาไว้ว่า สุดยอด
ของการทํางานให้สําเร็จอยู่ที่ข้อวิมังสาน้ีเอง ได้แก่ การทํางานโดยการใช้ปัญญา ใช้สมองคิด ไม่ใช่สัก
แต่ว่าทํา คนเราแม้จะรักงานสักเพียงใด บากบ่ันทํางานสักปานใด หรือเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาก็ตาม 
แต่ถ้าขาดปัญญาพิจารณาแล้ว คนทํางานโดยไม่ใช้ปัญญาจะทํางานไม่สําเร็จสักที แม้จะพยายามทําให้
เสร็จก็ไม่เสร็จ เพราะขาดวิมังสาหรือขาดปัญญา หนักเข้าตนเองก็กลายเป็นทาสของงาน  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ใช้ความรู้ไตร่ตรองในการทํางาน พบว่า มีค่าแปลผล อยู่ในระดับ
มาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ใช้ความรู้ไตร่ตรองในการทํางาน เพ่ือไม่ให้งานผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างย่ิงงานท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือ
และสารเคมีในห้องทดลอง ซึ่งต้องใช้ความไตร่ตรองเป็นพิเศษเพ่ือไม่ไห้เกิดข้อผิดพลาดและเป็น
อันตรายต่อชีวิตด้วย จึงต้องมีการใคร่ครวญตรวจสอบก่อนเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ วรเศรษฐ์ สุวรรณ-
มณีโชติ ได้ทํางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนคติในการประยุกต์ใช้ธรรมะเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” จากการวิจัยพบว่า ด้านวิมังสา คิดใคร่ครวญ
รอบคอบ มีการวางแผนก่อนลงมือทํางาน พิจารณาไตร่ตรอง มีระดับมากถึงมากที่สุด และสอดคล้อง
กับ ดาบตํารวจสําเภา วอนยิน ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจช้ันประทวน ศูนย์อบรมตํารวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม” จากผล
การศึกษาวิจัยพบว่า ข้าราชการตํารวจช้ันประทวน ศูนย์อบรมตํารวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม มี
การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน พบว่า ด้านวิมังสา 
ข้อหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของตนอยู่เสมอ และรู้จักทดลองคิดค้นหาวิธีการ
วางแผนเพ่ือปรับปรุงงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ได้อบรมเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง พบว่า มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด แต่มี
ค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้อบรมเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง เพราะการอบรมบุคลากร
แต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายสูง หน่วยงานพิจารณาแล้วส่งไปเพียงรายเดียวแล้วนําองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด
ต่อ ๆ กันไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ผล
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การศึกษาวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา 
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรี
วงศ์วิทยา พบว่า ส่งเสริมให้มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการทํางานให้ดีขึ้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และสถานภาพทางครอบครัว ต่างกัน 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
เพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าในปัจจุบันน้ีทัศนคติหรือเจตคติของท้ังเพศชายและ
หญิงมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการทํางาน การรับผิดชอบ คือ สิทธิมนุษยชน
ของชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันทั้งทางด้านสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม และความเสมอภาค 
ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนมีปีงบประมาณ
ละ 2 ครั้ง ดังน้ันปัจจัยส่วนบุคคลเรื่องเพศ จึงไม่มีส่วนสําคัญมากเพราะต่างมุ่งหวังสัมฤทธ์ิของงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนี เลิศเรืองเจริญ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลมหาชัย 2 อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พยาบาลโรงพยาบาลมหาชัย 2 ที่มีเพศต่างกันมีการใช้อิทธิบาท 
4 คือ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 4” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บุคลากรที่มี
เพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 4 
แตกต่างกัน เพศชายมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด้านการหมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ 
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อบกพร่องของงานในหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
การวางแผน วัดผล ประเมินผลการดําเนินงาน และคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงงานสูงกว่าเพศหญิง 
เน่ืองจากเพศชายมีความสุขุมนุ่มลึก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยเฉพาะนโยบายและการ
บริหารงาน มีการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน และให้ความสําคัญต่อความ
เจริญก้าวหน้า 
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 2) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าอายุของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่มีระดับช่วงอายุต่างกัน ไม่เป็นสาเหตุให้การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันเพราะผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนมีความมุ่งหวังให้งานสําเร็จบรรลุเป้าหมายสูง 
เสียสละเวลาทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถสูง มีความรับผิดชอบต่องานที่ทําสูงมากและมีเป้าหมาย
ในการทํางานเดียวกันเพ่ือการขับเคลื่อนให้งานบรรลุวัตุประสงค์ตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์กัน
ทุก ๆ คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท 4” ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า บุคลากรของสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก มีระบบการทํางานที่เอ้ืออํานวยต่อกัน ทิศทางการ
ดําเนินงานสอดคล้องกัน ผู้ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิสูงจะเป็นแบบอย่างและเป็นที่ปรึกษาคอยให้ความรู้และ
ร่วมแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่มีวัยวุฒิหรือประสบการณ์น้อยกว่าเสมอ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี 
แนวจําปา ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สํานักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ได้แก่ 
ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
พบว่าบุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
 3) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี
การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าการศึกษา เป็นเรื่องที่เน้นถึงทฤษฎีเป็นหลักการสําคัญ ส่วนการประยุกต์ใช้
หลักอิทธิบาท 4 เป็นเรื่องปฏิบัติที่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนช้ัน สามารถนํามาปฏิบัติได้หรือปฏิบัติ
อยู่เป็นประจําโดยไม่รู้ตัว ผลจึงไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนี เลิศเรืองเจริญ ได้ทํา
การวิจัยเร่ือง “การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงพยาบาลมหาชัย 2 อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พยาบาล
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการใช้หลักอิทธิบาท 4 คือ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ 
ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
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 4) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิริยะ มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอภิปรายว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทําให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะการขึ้นเงินเดือนประจําปีจะคิดเป็นร้อยละของเงินเดือนเดิมทําให้ผู้มี
เงินเดือนมากจะได้ปรับเพ่ิมเงินมากด้วย จึงเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพากเพียร สละเวลาทํางาน
อย่างเต็มความสามารถโดยทําทั้งงานประจําและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์มีเงินสนับสนุนให้แก่ผู้วิจัย
ด้วย ดังน้ันผู้ปฏิบัติงานจึงมีความขยันกระตือรือร้นในการทํางาน และพยายามทํางานที่ยากให้สําเร็จ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาทองมี สุทฺธิจิตฺโต (สะพานหล้า) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “การ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงตามหลักอิทธิบาท 4 กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวง เขต
วัดเลียบ กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานของการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 
กรุงเทพมหานคร ที่รายได้ต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมท้ัง 4 ด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณารายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ รายคู่พบว่าผู้มีรายได้น้อยมีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาท 4 น้อยกว่าผู้มีรายได้สูงกว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 
4 แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจิตตะ มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาท 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ที่มีประสบการณ์การทํางานมากมีการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์การทํางานน้อยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ทั้งน้ีอภิปรายว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน ทําให้มีความเอา
ใจใส่ในงานที่ทํา มีความรับผิดชอบต่องาน มีความเข้าใจในงาน และเตรียมพร้อมสําหรับการทํางาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาทองมี สุทฺธิจิตฺโต (สะพานหล้า) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “การ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงตามหลักอิทธิบาท 4 กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวง เขต
วัดเลียบ กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานของการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 
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กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุการทํางานต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณารายด้าน พบว่าด้านจิตตะ มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 
4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ที่มีอายุการทํางานน้อยมีการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาท 4 น้อยกว่าผู้ที่มีอายุการทํางานมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 6) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ ว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 
4 แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี สถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 
4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าสถานภาพทาง
ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนมีความมุ่งหวังให้งานสําเร็จบรรลุเป้าหมายสูงและใช้
ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองในการทํางานสูงด้วย ไม่ได้นําปัญหาส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องในการทํางาน มี
ความพากเพียร ขยันอดทนและสียสละเวลาทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ อุทิศตนทํางานเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด่ังปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “อตฺตานํ 
อุปฺมํ กเร” และกอร์ปกับทํางานด้วยอิทธิบาท 4 มีใจรักงาน มีวิริยะ มีความเอาใจใส่ในงานและมี
ความรับผิดชอบต่องานสูง ดังน้ันสถานภาพทางครอบครัวจึงไม่เป็นปัญหาอุปสรรคของการทํางานของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนี เลิศเรืองเจริญ ได้ทําการ
วิจัยเรื่อง “การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาล
มหาชัย 2 อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พยาบาลโรงพยาบาล
มหาชัย 2 ที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีการใช้หลักอิทธิบาท 4 คือ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ 
ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
  5.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 
4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตอบคําถามปลายเปิดมีจํานวน 52 คน จาก 191 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยแยกเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1)  จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ด้านฉันทะ คือ ความพอใจในการทํางาน พบว่า ข้อที่มี
ค่าความถ่ีสูงสุด คือ ไม่พอใจในเพ่ือนร่วมงานมีการส่งเสียงดังรบกวนการทํางาน เพ่ือนร่วมงานไม่ให้
ความเคารพ ไม่มีสัมมาคารวะ ขาดความรักสามัคคี เบ่ือหน่ายเพ่ือนร่วมงาน  ควรอบรมจริยธรรม 
ควรมีการสัมมนาเพ่ือสร้างความรักความเข้าใจของหน่วยงานและสร้างจิตสํานึกให้รักองค์กรมากขึ้น 



  117 

 2)  จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ด้านวิริยะ คือ ความเพียรในการทํางาน พบว่า ข้อที่มี
ค่าความถ่ีสูงสุด คือ มีปริมาณงานมาก มีงานเร่งด่วนเข้ามาแทรกงานประจํา ควรมีเพ่ือนร่วมงานช่วย
ทํางานและสร้างอิทธิบาท 4ให้มีขึ้นจริงในใจของผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
 3)  จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการทํางาน พบว่า ข้อที่
มีค่าความถ่ีสูงสุด คือ ไม่มีสมาธิในการทํางาน ควรให้มีการอบรมธรรมแล้วนํามาใช้ในการทํางาน 
 4)  จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ด้านวิมังสา คือ ความพิจารณาไตร่ตรองในการทํางาน 
พบว่า ข้อที่มีค่าความถ่ีสูงสุด คือ ขาดการวางแผน ขาดความรอบครอบ การทํางานไม่มีระบบ งานไม่
บรรลุเป้าหมาย  ผลงานไม่ได้ตามที่วางแผน  ควรมีการวางแผนงานและดําเนินงานตามระบบที่วางไว้ 
และให้มีระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานผู้ปฏิบัติงานใหม่ และมีการประชุมปรึกษากันให้มากขึ้น 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลดังกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปผล
เป็นข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้วิจัยจะกําหนดกรอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนําเสนอเอาไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับปัจเจกบุคคล ( Individual) หรือตัวผู้ปฏิบัติงานเอง และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับองค์กร (Organization) ในสังคมซึ่งมีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกัน 
ดังมีรายละเอียด 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับปัจเจกบุคคล (Individual) หรือตัวผู้ปฏิบัติงาน 
 ผลการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า มีค่าแปลผล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่
ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังน้ี ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน ควรรักษามาตรฐานระดับ
มากนี้ไว้และส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้นจนถึงระดับมากที่สุด โดยพัฒนาความ
พอใจในการทํางาน ความเพียรพยายามในการทํางาน ความเอาใจใส่ในการทํางาน และพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางาน และมีการวางแผนงาน ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้มากยิ่งขึ้น ควรพัฒนาตน
อย่างต่อเน่ืองให้มีศักยภาพสูงมากย่ิงขึ้นในการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่รับผิดชอบ เพราะการทํางาน
จะต้องนําหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ทั้งระบบ ซึ่งหลักอิทธิบาท 4 น้ี คือ รากฐานแห่งความสําเร็จ หนทาง
สู่ความสําเร็จ คุณเคร่ืองให้ถึงความสําเร็จ เป็นหลักปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ระเบียบครบวงจรมีระบบ
การตรวจสอบ เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ก็สามารถตรวจสอบระบบได้ ถ้าขาดอิทธิบาท 4 แล้ว เป็น
การทํางานด้วยความไม่มีฉันทะ คือ ไม่พอใจกับงานที่ตนทําแล้ว ความเกียจคร้านก็จะมากดทับ ความ
พากเพียรไม่เกิด ความเอาใจใส่ไม่มี และการพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาไม่งอกเงยขึ้น ความ
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ล้มเหลวในการทํางานก็จะตามมา เพราะขาดหลักอิทธิบาท 4 น้ีเอง และต้องหมั่นสร้างแรงบันดาลใจ 
คือ ความปรารถนามุ่งหวังให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายอยู่ตลอดเวลา 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับองค์กร (Organization) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมา
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 อย่างรอบด้าน และตระหนักรู้ถึงการใช้ความคิดมากกว่าความรู้สึก 
การใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ให้มากย่ิงขึ้น อันจะเป็นตัวเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุนมีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากว่าเป็นการใช้เหตุผลมากกว่าการใช้
อารมณ์ หากผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการทํางาน
มากย่ิงขึ้นจะทําให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสําเร็จสมประสงค์ของแผนกลยุทธของคณะ
วิทยาศาสตร์ได้ง่ายย่ิงขึ้นด้วย เพ่ือความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้และความ
เป็นเลิศทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรจะต้องดําเนินงานด้าน
พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ความรู้ความสามารถ ทักษะ ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
มีทัศนคติที่ดีต่อส่วนงาน อันเป็นผลให้คณะวิทยาศาสตร์ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่พึง
ประสงค์ในด้านการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ผู้วิจัยจึงเห็นสมควร
ให้ผู้วิจัยท่านอ่ืน ๆ ควรเพ่ิมข้อมูลในส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะได้นํามาอภิปราย
ผลได้สอดคล้องมากข้ึน เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
จากผลการวิจัยพบว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องนํามาทําการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยใน
ครั้งต่อไปดังน้ี 
 1)  ควรมีการวิจัยเก่ียวกับหลักสังควัตถุ 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2)  ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 เปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับการอบรมเรื่องอิทธิบาทกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการอบรม 
 3)  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยครั้งต่อไปควร
ศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือนําผลมาเปรียบเทียบยืนยันผลการวิจัยให้มีความน่าเช่ือถือย่ิงขึ้น เช่น                
“การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”   
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ของผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (AN APPLICATION OF 
THE IDDHIPADAS OF THE NON-ACADEMIC STAFF IN THE FACULTY OF SCIENCE, 
MAHIDOL UNIVERSITY)” มีความประสงค์จะขอให้ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัยในฐานะที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือเก็บข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ 
 ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงเรียนมายังท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัยให้
นักศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ต่อไป สําหรับวันและเวลานักศึกษาจะเป็นผู้มาติดต่อกับท่าน
ด้วยตนเอง  
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
 
 

 

(พระมหาบุญศรี  ญฺาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.) 
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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             บันทึกข้อความ 

หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  โทร. ๐-๒๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๕๙ 
ที่ ศธ ๖๐๐๒  / ว ๐๕๗  วันที่    ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
เจริญพร 

 
ผศ.ดร.บุญร่วม  คําเมืองแสน 

 ด้วย นางสาวฉัฐรักข์  วัยเจริญ เลขประจําตัว ๕๕๒๐๑๕๐๑๑๓๐๑๔ นักศึกษา 
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (BUDDHIST STUDIES) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ของผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (AN APPLICATION OF 
THE IDDHIPADAS OF THE NON-ACADEMIC STAFF IN THE FACULTY OF SCIENCE, 
MAHIDOL UNIVERSITY)” มีความประสงค์จะขอให้ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัยในฐานะที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือเก็บข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ 
 ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายังท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัยให้
นักศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ต่อไป สําหรับวันและเวลานักศึกษาจะเป็นผู้มาติดต่อกับท่าน
ด้วยตนเอง  
 จึงเจริญพรมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
 

 

(พระมหาบุญศรี  ญฺาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.) 
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ที่ ศธ  ๖๐๐๒ / ว ๐๕๗  
 

 ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เจริญพร อาจารย์ บุญมี พวงเพชร   
 วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน ๑ ชุด 
 

 ด้วย นางสาวฉัฐรักข์ วัยเจริญ เลขประจําตัว ๕๕๒๐๑๕๐๑๑๓๐๑๔ นักศึกษา
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (BUDDHIST STUDIES) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ 
ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  (AN 
APPLICATION OF THE IDDHIPADAS OF THE NON-ACADEMIC STAFF IN THE FACULTY 
OF SCIENCE, MAHIDOL UNIVERSITY)” มีความประสงค์จะขอให้ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ
วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือเก็บข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ 
 ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายังท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัยให้
นักศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ต่อไป สําหรับวันและเวลานักศึกษาจะเป็นผู้มาติดต่อกับท่าน
ด้วยตนเอง  
 จึงเจริญพรมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1) 
๒๔๘ หมู่ท่ี ๑ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๒๐๐  
โทร. ๐-๒๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๕๙  โทรสาร : ๐-๒๔๔๔-๖๐๔๑ 

 
 
 
ที่ ศธ  ๖๐๐๒ / ว ๐๕๗  
 

ขอเจริญพร 

(พระมหาบุญศรี  ญฺาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.) 
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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 ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เจริญพร รศ.ดร. วัฒนา  วีรชาติยานุกูล  
 รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ บัณฑิตศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน ๑ ชุด 
 

 ด้วย นางสาวฉัฐรักข์ วัยเจริญ เลขประจําตัว ๕๕๒๐๑๕๐๑๑๓๐๑๔ นักศึกษา
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (BUDDHIST STUDIES) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ 
ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  (AN 
APPLICATION OF THE IDDHIPADAS OF THE NON-ACADEMIC STAFF IN THE FACULTY 
OF SCIENCE, MAHIDOL UNIVERSITY)” มีความประสงค์จะขอให้ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ
วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือเก็บข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ 
 ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายังท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัยให้
นักศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ต่อไป สําหรับวันและเวลานักศึกษาจะเป็นผู้มาติดต่อกับท่าน
ด้วยตนเอง  
 จึงเจริญพรมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1) 
๒๔๘ หมู่ท่ี ๑ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๒๐๐  
โทร. ๐-๒๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๕๙  โทรสาร : ๐-๒๔๔๔-๖๐๔๑ 

 
 
 
ที่ ศธ  ๖๐๐๒ / ว ๐๕๗  
 

 ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เจริญพร รศ.ดร. กรองทอง ยุวถาวร 
 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ  

ขอเจริญพร 

(พระมหาบุญศรี  ญฺาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.) 
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน ๑ ชุด 
 

 ด้วย นางสาวฉัฐรักข์ วัยเจริญ เลขประจําตัว ๕๕๒๐๑๕๐๑๑๓๐๑๔ นักศึกษา
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (BUDDHIST STUDIES) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ 
ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  (AN 
APPLICATION OF THE IDDHIPADAS OF THE NON-ACADEMIC STAFF IN THE FACULTY 
OF SCIENCE, MAHIDOL UNIVERSITY)” มีความประสงค์จะขอให้ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ
วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือเก็บข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ 
 ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายังท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัยให้
นักศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ต่อไป สําหรับวันและเวลานักศึกษาจะเป็นผู้มาติดต่อกับท่าน
ด้วยตนเอง  
 จึงเจริญพรมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1) 
๒๔๘ หมู่ท่ี ๑ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๒๐๐  
โทร. ๐-๒๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๕๙  โทรสาร : ๐-๒๔๔๔-๖๐๔๑  

ขอเจริญพร 

(พระมหาบุญศรี  ญฺาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.) 
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล  
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ที่ ศธ  ๖๐๐๒ /๐๖๐  
 
 ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองเก็บข้อมูล (Try out) 
 

เจริญพร รศ.ดร. จุฑามณี  สุทธิสีสังข์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม 
 

 ด้วย นางสาวฉัฐรักข์ วัยเจริญ เลขประจําตัว ๕๕๒๐๑๕๐๑๑๓๐๑๔ นักศึกษา
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (BUDDHIST STUDIES) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ 
ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  (AN 
APPLICATION OF THE IDDHIPADAS OF THE NON-ACADEMIC STAFF IN THE FACULTY 
OF SCIENCE, MAHIDOL UNIVERSITY)” มีความประสงค์จะขอให้ท่านอนุเคราะห์ในการทดลองเก็บ
ข้อมูล (Try out) เพ่ือเป็นข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ 
  ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายังท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
ดังกล่าว สําหรับวันและเวลานักศึกษาจะเป็นผู้ไปติดต่อกับท่านด้วยตนเอง 
  จึงเจริญพรมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์  

 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1) 
๒๔๘ หมู่ท่ี ๑ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๒๐๐  
โทร. ๐-๒๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๕๙  โทรสาร : ๐-๒๔๔๔-๖๐๔๑ 

ขอเจริญพร 

(พระมหาบุญศรี  ญฺาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.) 
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ที่ ศธ  ๖๐๐๒ /๐๕๙  
 
 ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขออนุญาตแจกแบบสอบถามเก็บข้อมูล 
 

เจริญพร ศ.ดร. ศกรณ์  มงคลสุข  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม 
 

 ด้วย นางสาวฉัฐรักข์ วัยเจริญ เลขประจําตัว ๕๕๒๐๑๕๐๑๑๓๐๑๔ นักศึกษา
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (BUDDHIST STUDIES) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ 
ของผู้ปฏิบั ติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  (AN 
APPLICATION OF THE IDDHIPADAS OF THE NON-ACADEMIC STAFF IN THE FACULTY 
OF SCIENCE, MAHIDOL UNIVERSITY)” มีความประสงค์จะขอให้ท่านอนุเคราะห์ในการแจก
แบบสอบถามเก็บข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลเขียนงานวิทยานิพนธ์ 
  ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงเจริญพรมายังท่าน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบ 
สอบถามเก็บข้อมูลดังกล่าว สําหรับวันและเวลานักศึกษาจะเป็นผู้ไปติดต่อกับท่านด้วยตนเอง 
  จึงเจริญพรมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์  

 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1) 
๒๔๘ หมู่ท่ี ๑ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๒๐๐  
โทร. ๐-๒๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๕๙  โทรสาร : ๐-๒๔๔๔-๖๐๔๑   

ขอเจริญพร 

(พระมหาบุญศรี  ญฺาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.) 
รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การประยุกตใ์ช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบตัิงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

................................................ 
 เน่ืองด้วยผู้วิจัยเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ได้จัดทําแบบสอบถามฉบับน้ีขึ้น เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 พร้อมทั้งศึกษา
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 แบบสอบถามท้ังหมดแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ตอนท่ี 3 สอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ข้อมูลทั้งหมดน้ีจะใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเท่าน้ัน และคําตอบของทุกท่านจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับ โดยไม่มีผลกระทบต่อท่านและผู้ใด จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถาม
ทุกข้อ ตามความรู้ ความเข้าใจของท่านมากที่สุด เพราะข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ จะทําให้งานวิจัย
มีผลสรุปที่น่าเช่ือถือ นอกจากน้ีจะได้นําผลงานวิจัยไปเป็นแนวทางของการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ให้มีการพัฒนา ปรับปรุงการทํางานหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 การวิจัยครั้งน้ีสําเร็จได้เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณในความร่วมมือ
ของท่านมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
 
                       นางสาวฉัฐรักข์ วัยเจริญ 
                                     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
                                                                       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม 
คําชี้แจง :  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ☐ หน้าข้อความท่ีเป็นความจริงของตัวท่านมากที่สุด 
 
1. เพศ 
   ☐ 1. ชาย 
 ☐ 2. หญิง 
2. อายุ 
  ☐ 1. ตํ่ากว่า 30 ปี 
 ☐ 2. 30 - 40 ปี 
 ☐ 3. 41 - 50 ปี 
 ☐ 4. มากกว่า 50 ปี 
3. ระดับการศึกษา 
 ☐ 1. ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
 ☐ 2. ปริญญาตรี 
 ☐ 3. สูงกว่าปริญญาตรี 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ☐ 1. ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
 ☐ 2. 15,000 – 25,000 บาท 
 ☐ 3. 25,001 – 35,000 บาท 
 ☐ 4. สูงกว่า 35,000 บาท 
5. ประสบการณ์การทํางาน  
 ☐ 1. ตํ่ากว่า 1 ปี 
 ☐ 2. 1 - 5 ปี 
 ☐ 3. 6 - 10 ปี 
 ☐ 4. มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
6. สถานภาพทางครอบครัว 
 ☐ 1. โสด 
 ☐ 2. สมรส 
 ☐ 3. หม้าย/หย่าร้าง 
 



 140 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของผู้ปฏิบัติงาน
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คําชี้แจง :  โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด ใส่เพียง 1 
คําตอบในแต่ละข้อ โปรดกรุณาตอบคําถามทุกข้อ 

ระดับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ข้อที ่ ข้อความ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านฉันทะ 
1. มีใจรักงานที่ทาํอยู่      
2. มีความพอใจในเพ่ือนร่วมงาน      
3. มีความภูมิใจในงานที่ทํา      
4. เต็มใจทํางานและทํางานอย่างมีความสุข      
5. มุ่งหวังให้งานสําเร็จบรรลุเป้าหมาย      

2. ด้านวิริยะ 
6. พากเพียรในงานที่ทํา      
7. สละเวลาทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ      
8. มีความขยันอดทนทํางาน      
9. มีความกระตือรือร้นในการทาํงานเสมอ      
10. เพียรพยายามทํางานที่ยากให้สําเร็จ      

3. ด้านจิตตะ 
11. มีความเอาใจใส่ในงานที่ทํา      
12. มีสมาธิในการทํางาน      
13. มีความรับผิดชอบต่องาน      
14. มีความเข้าใจในงานที่ทํา      
15. เตรียมพร้อมสาํหรับการทํางาน      

4. ด้านวิมังสา 
16. ใช้ความรู้ไตร่ตรองในการทํางาน      
17. ได้อบรมเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง      
18. มีการวางแผนงานในการทํางาน      
19. มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเสมอ      
20. มีการประเมินผลงานเพ่ือพัฒนางานเสมอ      
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ตอนท่ี 3  แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของ
ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คําชี้แจง : ขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาตาม
ความเห็นของท่านมากที่สุด 
 
1. ด้านฉันทะ 
ปัญหา           
           
           . 
.แนวทางแก้ไข          
           
            
 
2. ด้านวิริยะ 
ปัญหา           
           
           . 
.แนวทางแก้ไข          
           
            
 
3. ด้านจิตตะ 
ปัญหา           
           
           . 
.แนวทางแก้ไข          
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4. ด้านวิมังสา 
ปัญหา           
           
           . 
.แนวทางแก้ไข          
           
            
 

* * * * * * * * * 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

การคํานวณหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan) 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

คะแนนความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญ 

ข้อที ่ เนื้อหาของแบบสอบถาม 
คนที ่
1 

คนที่ 
2 

คนที ่
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

 
∑R 

I0C = 
∑R/N 

แปลผล 

 1. ด้านฉันทะ 
1. มีใจรักงานที่ทาํอยู่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
2. มีความพอใจในเพ่ือนร่วมงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
3. มีความภูมิใจในงานที่ทํา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
4. เต็มใจทํางานและทํางานอย่าง

มีความสุข 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5. มุ่ งหวั งให้ งานสํ าเร็ จบรรลุ
เป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใช้ได้ 

 2. ด้านวิริยะ 
6. พากเพียรในงานที่ทํา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
7. สละเวลาทํางานอย่างเต็ม

กําลังความสามารถ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

8. มีความขยันอดทนทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

9. มีความกระตือรือร้นในการ
ทํางานเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10. เพียรพยายามทํางานที่ยากให้
สําเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 3. ด้านจิตตะ 
11. มีความเอาใจใส่ในงานที่ทํา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
12. มีสมาธิในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
13. มีความรับผิดชอบต่องาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
14. มีความเข้าใจในงานที่ทํา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
15. เตรียมพร้อมสําหรับการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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คะแนนความคิดเหน็ของ
ผู้เชีย่วชาญ 

ข้อที ่ เนื้อหาของแบบสอบถาม 
คนที ่
1 

คนที่ 
2 

คนที ่
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

 
∑R 

I0C = 
∑R/N 

แปลผล 

 4. ด้านวิมังสา         
16. ใ ช้ความ รู้ ไตร่ ตรองในการ

ทํางาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

17. ได้อบรมเพ่ือพัฒนางานอย่าง
ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18. มีการวางแผนงานในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
19. มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพรอ่ง

เสมอ 
+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใช้ได้ 

20. มีการประเมินผลงานเพื่อพัฒนา
งานเสมอ 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใช้ได้ 
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ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ัน (Reliability Analysis) ของแบบสอบถาม 
 

ข้อ 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1. 80.83 62.70 0.64 0.94 
2. 81.07 62.52 0.63 0.94 
3. 80.80 62.58 0.71 0.94 
4. 80.80 63.55 0.68 0.94 
5. 80.67 63.82 0.77 0.94 
6. 80.83 63.73 0.66 0.94 
7. 80.83 63.25 0.72 0.94 
8. 80.83 62.70 0.78 0.94 
9. 80.97 64.59 0.68 0.94 
10. 80.97 64.79 0.50 0.94 
11. 80.80 63.41 0.79 0.94 
12. 81.07 63.86 0.58 0.94 
13. 80.80 63.34 0.80 0.94 
14. 81.00 65.24 0.53 0.94 
15. 81.07 62.69 0.71 0.94 
16. 81.17 64.08 0.56 0.94 
17. 81.97 66.59 0.24 0.94 
18. 81.40 61.42 0.73 0.94 
19. 81.30 62.15 0.68 0.94 
20. 81.53 61.71 0.69 0.94 

 
 Reliability Coefficients 
 N of Case   =  30 
 N of Items  =  20 
 Alpha   =  0.94 
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ตารางประมาณค่าขนาดกลุม่ตัวอย่างของเครซี่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan) 
 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ่ม 

ตัวอย่าง 

10 10 220 140 1,200 291 

15 14 230 144 1,300 297 

20 19 240 148 1,400 302 

25 24 250 152 1,500 306 

30 28 260 155 1,600 310 

35 32 270 159 1,700 313 

40 36 280 162 1,800 317 

45 40 290 165 1,900 320 

50 44 300 169 2,000 322 

55 48 320 175 2,200 327 

60 52 340 181 2,400 331 

65 56 360 186 2,600 335 

70 59 380 191 2,800 338 

75 63 400 196 3,000 341 

80 66 420 201 3,500 346 

85 70 440 205 4,000 351 

90 73 460 210 4,500 354 

95 76 480 214 5,000 357 

100 80 500 217 6,000 361 

110 86 550 226 7,000 364 

120 92 600 234 8,000 367 

130 97 650 242 9,000 368 

140 103 700 248 10,000 370 

150 108 750 254 15,000 375 

160 113 800 260 20,000 377 

170 118 850 265 30,000 379 

180 123 900 269 40,000 380 

190 127 950 274 50,000 381 

200 132 1,000 278 75,000 382 

210 136 1,100 285 100,000 384 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์ประกอบกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
ประวตัิคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณบดีเป็นผู้นําด้านวิชาการและ
การบริหารจัดการ มีคณะกรรมการประจําคณะฯ ร่วมกําหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานตามภารกิจหลัก เพ่ือให้ดําเนินการโดยสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและทิศทางของ
มหาวิทยาลัย มีคณะที่ปรึกษาคณบดีซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ผู้ใช้บัณฑิต  
 ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 12 ภาควิชา ได้แก่ กายวิภาค
ศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา ฟิสิกส์ เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ และโครงสร้างส่วนสนับสนุนองค์กร ภายใต้
สํานักงานคณบดี 13 งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย งาน
การศึกษา งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา งานศาลายา งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ 
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี งานสารสนเทศและห้องสมุด
สตางค์ มงคลสุข งานคลังและพัสดุ งานตรวจสอบภายใน และงานพันธกิจพิเศษ 
 นอกจากน้ียังมีหน่วยวิจัยและเครือข่ายวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 12 
หน่วย ความร่วมมือการวิจัย (International Collaborative Research Center) 4 กลุ่ม ศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการแห่งชาติ (National Centres of Excellence) 3 ศูนย์ และมูลนิธิศึกษาวิจัยนก
เงือก (The Hornbill Research Foundation) 
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องค์ประกอบกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
  เป็นคณะวิทยาศาสตร์ช้ันนําในระดับสากล  
  To be a World Class Science Faculty  
พันธกิจ (Mission)  
  สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมและผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล  
  Produce graduates with knowledge and virtue, and research of  
  international quality.  
ค่านิยมหลัก (Core Values)  
  M  Mastery  เช่ียวชาญวิชา  
  U  Unity   สามัคคีรวมใจ  
  S  Success  ใฝ่สัมฤทธ์ิ  
  C  Creativity  คิดสร้างสรรค์ 
 

1.  องค์ประกอบกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย 
สนับสนุน/ส่งเสริมการผลิต/เพ่ิมผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถดําเนินการวิจัยเพ่ือปรับปรุง/พัฒนางานประจําของตนเองได้ 
 
2.  แนวนโยบายและแผนการดําเนินงาน 
 แนวนโยบายและแผนการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ดังต่อไปน้ี 
 1) ด้านการบริหาร 
  1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
  2.  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการดําเนินงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการนําผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคณะฯ 
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 3.  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ ให้เช่ือถือได้ เพ่ือเอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่ายและเพ่ือการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะฯ 
และมุ่งสู่การที่คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 5.  กระจายอํานาจการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานของคณะฯ 
และภาควิชาฯ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 6.  สนับสนุนการดําเนินงานจัดหารายได้/เงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ เพ่ือนามาจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษาให้นักศึกษาทุกระดับ และเพ่ือการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน 
 7.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือให้บุคลากร
ทุกระดับรับทราบและเห็นความสําคัญ ทุกหน่วยงานพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 8.  ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ผลงานทางวิชาการและช่ือเสียงเกียรติภูมิ
ของคณะฯ สู่สาธารณชน 
 2) ด้านการศึกษา 
 1.  ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และเปิดหลักสูตรนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นสากลเพิ่มขึ้น 
เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับนานาชาติ 
 2.  พัฒนาคณาจารย์ ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ 
 3.  ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และการเรียนรู้อย่างจริงจัง จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีคุณภาพทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ โดยไม่ละเว้นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาสด้วย 
 5.  ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และ
เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เพ่ือที่จะเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมก่อนที่จะออกไปสู่สังคมภายนอก 
 6.  ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศและมุ่งมั่นพัฒนาแนวคิด/ความ
ประสงค์ที่ต้องการเป็นคณะวิทยาศาสตร์ของปวงชน 

3) ด้านวิจัย 
 1.  มุ่งเน้นความสําคัญของการบริหารงานวิจัยเพ่ือเอ้ืออํานวยให้มีการผลิตผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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 2.  ส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมจํานวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะฯ 
 3.  ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และ
มีการใช้ประโยชน์องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัยของบุคลากรในเชิงพาณิชย์ 
 4.  สนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย 
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

4) ด้านบริการวิชาการ 
 1.  พัฒนาการให้บริการวิชาการ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
 2.  พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมรายได้และปริมาณผู้ใช้บริการ 
รายใหม่ 
 3.  พัฒนาสิ่งเอ้ืออํานวยต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานการบริการวิชาการ 
 4.  ส่งเสริม/สนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ 
 5.  หน่วยพัฒนาธุรกิจดําเนินการส่งเสริมให้มีการนาผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์ 
 5) ด้านทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรและนักศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้มีการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมอันดีของไทยสืบไป 
 2.  ดูแลคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
 3.  ส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะ และให้ประชาคมทุกหมู่เหล่ามีความรัก 
ความผูกพันต่อคณะฯ/สถาบัน 
 4.  ส่งเสริมการดําเนินการเพื่อให้บุคลากรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นและปลอดภัย 
 6) ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 1.  สืบสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดี ด้านการศึกษา/วิจัย กับสถาบัน/องค์กรใน
ต่างประเทศ 
 2.  ริ เริ่มความร่วมมือและความสัมพันธ์ใหม่ ด้านวิชาการกับสถาบัน/องค์กรใน
ต่างประเทศ 
 3.  เพ่ิมประสิทธิภาพงานวิเทศบริการแก่บุคลากรและนักศึกษาชาวต่างชาติ 
 
 

7) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
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 1.  สร้างความตระหนักรู้ และภาพลักษณ์ที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในสายตาประชาชน 
 2.  เผยแพร่ข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลผ่านสื่อมวลชนอย่าง
สม่ําเสมอ 
 3.  ประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา/วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

8) ด้านทรัพยากรบุคคล 
 เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ย่ังยืน จําเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทั้งหมดของ โดยการพัฒนาทักษะและความชํานาญในวิชาชีพ 
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และบรรยากาศท่ีกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ย่ิงกว่าน้ัน ยังจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี
การคัดเลือก สนับสนุน และธํารงรักษาผู้มีความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ เพ่ือสืบสานการดําเนินการสู่
ความเป็นเลิศในการวิจัย การเรียน การสอน การให้บริการทางการแพทย์ และความเป็นสากล  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงาน/ตําแหน่ง พัฒนาศักยภาพเพ่ือ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือไปศึกษา/อบรมภายในประเทศ/
ต่างประเทศ พัฒนาความรู้ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพภายในและนอกคณะฯมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบาย
และแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554 จากการปรับเปลี่ยนไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการต่าง ๆ รวมท้ังนโยบาย
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่จะนํามหาวิทยาลัยมหิดลให้ติดอับดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ นอกจากน้ียังเป็นการเตรียมความพร้อม
ของผู้ปฏิบัติงาน “คนเก่ง” (Talent) ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยส่วนงานต่าง ๆ มีบทบาทและหน้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึง ต่อเน่ือง และเหมาะสมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ สร้างจิตสํานึก และ
ทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ตลอดจนมีค่านิยมคุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณ และกําหนดสัดส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมในรอบ
ปีงบประมาณอย่างชัดเจนและส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง และมีความสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง 
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ประวตัิคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประกาศจัดต้ังในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในนาม “โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้ดําเนินการจัดต้ังและดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เบ้ืองต้น เพ่ือจัดการศึกษาเตรียมแพทย์และเตรียมประเภทวิชา
อ่ืน ๆ ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยใช้สถานที่ ณ ตึกเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ในปีแรก และย้ายมายังอาคารเรียนใหม่ ณ ถนนศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้ังของคณะ
เภสัชศาสตร์ ในปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2503 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ ยกฐานะขึ้นเป็น “คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์” เปิดหลักสูตรการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ถึงระดับปริญญาตรี-โท (และเอก ในเวลาต่อมา) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข 
ดํารงตําแหน่งคณบดีท่านแรก  
 ในปี พ.ศ. 2511 คณะฯ ได้ย้ายสถานที่มาต้ัง ณ พ้ืนที่ปัจจุบัน ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญา
ไท เขตราชเทวี ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนที่ดิน 40 ไร่ และงบประมาณร่วมกับมูลนิธิร็อกกิเฟล
เลอร์ ก่อสร้างอาคารบรรยาย และอาคารทดลองวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์วิจัยที่ทันสมัย นอกจากน้ี 
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ยังได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือ
ขอความสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย จนทําให้คณะฯ เป็นฐานปฏิบัติการวิจัยที่
สําคัญที่สุดของประเทศและของภูมิภาคในขณะน้ัน  
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้พระนามาภิไธย 
“มหิดล” เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัย และเมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2512 คณะฯ จึงได้ใช้ช่ือใหม่เป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาจนถึงปัจจุบัน  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ต้ังอยู่เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-5000 มีอาคารเดิม 11 หลัง พ้ืนที่รวม 
66,792 ตารางเมตร เป็นที่ต้ังของภาควิชาต่าง ๆ และใช้สาหรับการเรียน การสอน การวิจัย และ
อาคารซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”  อีกหน่ึงหลัง เปิดทาการต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2544 พ้ืนที่รวม 23,845 ตารางเมตร เป็นที่ต้ังของสานักงานคณบดี ห้องปฏิบัติการของนักศึกษาพรี
คลินิก และใช้สาหรับปฏิบัติงานวิจัย ของหน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
หน่วยส่งเสริมงานวิจัยอ่ืน ๆ งานการเรียนการสอนและงานบริหาร และในปีงบประมาณ 2549 คณะฯ 
ได้สร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีวภาพการแพทย์ ประกอบด้วยอาคาร 3 
หลัง พ้ืนที่รวมกันทั้งหมด 14,550 ตารางเมตร ได้แก่ อาคารสตางค์ มงคลสุข เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
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และการดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา สันทนาการ และเป็นสานักงานและห้องปฏิบัติการของศูนย์
ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา พ้ืนที่ 10,700 ตารางเมตร อาคารสัตว์ทดลอง เพ่ือสนับสนุนการ
วิจัยคุณภาพระดับสากล พ้ืนที่ 2,300 ตารางเมตร และอาคารชีวภาพการแพทย์ พ้ืนที่ 1,550 ตาราง
เมตร เฉพาะตัวอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2552 รายงานประจาปี 2555 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวตัิผู้วิจยั 
 
ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวฉัฐรักข์  วัยเจริญ 
วัน เดือน ปี เกิด             :   28  พฤศจิกายน  2503    
ชาติภูมิ  :   จังหวัดราชบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน      :   9 หมู่ 2 ซอยติวานนท์ 48 ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทราย   
       อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 
การศึกษา  
 พ.ศ. 2524   :   วิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตร 2 ปี)  
       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ. 2536   :   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)  
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2549   :   ธรรมศึกษาช้ันเอก  
      สํานักเรียนวัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  
 
ประสบการณ์การทํางาน  
 พ.ศ. 2524 - 2544 :   นักวิทยาศาสตร์ 
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ. 2545 - 2556 :   นักวิทยาศาสตร์ 8 (ชํานาญการ) 
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน :   นักวิทยาศาสตร์ (ชํานาญการพิเศษ) 
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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