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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการเพ่ือ คือ ๑. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการนําหลักอิทธิบาท ๔  
ไปใช้ในการทํางานของคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับ
การนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานของคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
และ ๓. เพ่ือศึกษาแนวทางในการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานให้เหมาะสมกับวิชาชีพครูใน
สังคมปัจจุบัน การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลคือข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) คือจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ของมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๕ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่งานเขียนทางวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาและนักวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดถึงสารานุกรมต่างๆที่เก่ียวข้อง และมี
ข้อมูลจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ ประกอบด้วย รวมท้ังอรรถกถาและฎีกาต่าง ๆ อันเป็นคัมภีร์สําคัญทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ได้นําหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในหน้าที่
การงานของตน หลักธรรม ๔ ประการ สําหรับการทํางานหรือทําสิ่งใดๆ เพ่ือให้งานประสบความ 
สําเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ และเมื่อสัมภาษณ์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ  ๘๐% ตอบว่าได้ใช้หลัก 
ฉันทะ  ความรัก และความพอใจในสิ่งน้ันๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความพอใจ ด้วยความรักในสิ่ง
น้ัน ทําสิ่งน้ันด้วยความเต็มใจ ไม่เบ่ือหน่ายในกิจที่ทํา วิริยะ ความเพียรในการกระทําสิ่งน้ันๆ คือ เมื่อ
ทําสิ่งใดก็ทําด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความพยายาม และมีมานะอุตสาหะ ไม่ทอดทิ้งกิจที่ทําน้ัน 
(การแข็งใจ ) จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่ ความเอาใจจดจ่อในส่ิงที่ทํา ไม่วางธุระในสิ่งน้ันๆ คือ 
เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ 
ทดลอง ทดสอบ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (การเข้าถึง) และวิมังสา  การใช้ปัญญาพิจารณา
ไตร่ตรอง ตรวจสอบในสิ่งน้ัน ๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา รู้จัก
พิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ตรวจตราหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (การ
เข้าใจ)  เหมาะสําหรับคนทํางาน เพราะว่า จะได้ช่วยในการทํางานให้มีประสิทธิภาพและงานสําเร็จ
ตามท่ีได้ต้ังใจแล้ว  



ข 
 
Thesis Tittle : An application Of Four Bases For Success Of Teachers And 

School Administration Committee At Srimahosoth 
Kindergarten Prachinburi Province 

Study’ Name         : Phrakru Chantakitsophon  Chantawangso(Siriwong)  
Department : Buddhism And Philosophy 
Advisor : Dr. Thawee  Leawphakon 
Co-Advisor            : Asst.Prof.Dr. Samran  Srikammul 
Academic Year     : B.E. 2560 (2017) 
   

 

ABSTRACT 

 The objectives of this thesis paper were as follows: 1) to study the application 
of the Iddhipada principles in duty performance of teachers of Srimahosot 
Kinderkaten School in Prachinburi province, 2) to to compare the levels of 
application of the Iddhipada principles in duty performance of teachers of 
Srimahosot Kinderkaten School in Prachinburi province, and 3) to study a guideline of 
the application of the Iddhipada principles in duty performance of teachers. The data 
of this documentary research were collected from the Tipitaka of Mahamakutrajavidyalaya 
B.E. 2505, Commentaries, concerned documents and articles.  
 The results of research were found as follows: 
 80% of teachers in Srimahosot Kinderkaten School applied the Iddhipada 
principles in their duty performance with the reasons that; doing anything with 
Chanda could create satisfaction, enthusiasm, and love, doing anything with Viriya 
could create effort, stirred-up energy, and continuity, with Citta, they could 
concentrate on their duty, perform duty with intellectual and reasons, and with 
Vimamsa, they could perform their duty successfully and effectively with systematic 
consideration, proper attention and analytical reflection.  
Keywords: Analytical study, The concept in gratitude, Theravada Buddhist philosophy 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  สําเร็จได้จากการให้โอกาสทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ที่เป็นสถาบันสําคัญในการเรียนการสอนและ
อนุมัติจบหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณ  พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และคณาจารย์
ภาควิชาพุทธศาสนาและปรัชญาที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ทางด้านวิชาการ  และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ตลอดจน ดร.ทวี  เลียวประโคน  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สําราญ  ศรีคํามูล  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ที่ให้คําปรึกษา คําแนะนํา  และ
ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่   
 ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้คําแนะนําเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ  คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย  ตําบลสนับทึบ  อําเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้
คําแนะนํา  ขอขอบคุณ  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ที่ให้ความช่วยเหลือ
และเป็นกําลังใจที่ดีตลอดมาในระหว่างการศึกษา 
 คุณประโยชน์  อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา  บูรพาจารย์  รวมทั้งผู้มีคุณูปการคุณอีกหลายท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้วิจัยในด้าน
การศึกษาด้วยดี  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสารนิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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บทท่ี  ๓   วิธีดําเนินการวิจัย  ๒๖ 
  ๓.๑  ประชากรท่ีศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง  ๒๖ 
  ๓.๒  เทคนิควิธีการเลือกตัวอย่าง  ๒๖ 
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บทท่ี ๔   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ๒๙ 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แนวคิดที่ถูกนําเสนอหรือ 
หยิบยกข้ึนมาพูกันมากก็คือ การนํา “ธรรมะ” หรือหลักธรรมของพระพุทธศาสนา๑มาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือสร้างบรรยากาศการทํางานที่พึงประสงค์ คือ งานสัมฤทธ์ิ ชีวิตรื่นรมย์ ดังกล่าว โดยให้ความสําคัญ
กับ “ธรรมะ” ที่เก่ียวข้องกับการทําหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละคนที่เป็นอยู่ในหน่วยงาน/องค์กร คือ 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ ผู้ร่วมงาน ทั้งน้ีก็เพ่ือให้แต่ละคนรู้จัก “ทําหน้าที่” ตาม
บทบาทของตนได้อย่างถูกต้อง ชีวิตของผู้คนในหน่วยงาน/องค์กรก็จะมีความหมาย และบรรยากาศใน
องค์กรก็จะเป็นมิตรและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป๒ หลักธรรมสําหรับการทํางาน เพ่ือความสําเร็จในทุก
สาขาอาชีพ คืออิทธิบาท ๔ ประการ๓ หลักอิทธิบาท ๔ เป็นคุณธรรมที่เป็นรากฐานที่จะนําบุคคลผู้
ปฏิบัติตามไปสู่ความสําเร็จตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ บุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักของอิทธิบาท ๔ ย่อมประสบ
ผลสําเร็จในกิจกรรมที่  ตนกระทําอยู่ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๔ ประการ๔ คือ  
๑) ฉันทะ (Aspiration) ความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน ๒) วิริยะ (Exertion) ความเพียรพยายามทําในสิ่ง
น้ัน ๓) จิตตะ (Thoughtfulness) การเอาใจฝักใฝ่สิ่งน้ัน และ ๔) วิมังสา (Investigation) หมั่นใช้
ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนในสิ่งที่ทําน้ัน๕ เน่ืองจากสภาพ

                                                            
๑พระเทพเทวี (ประยุทธ์ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒),  หน้า ๑๘๖-๑๘๗,  
๒สมควร  ทรัพย์บํารุง, ธรรมะกับการทํางาน,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๕๔), หน้า ๔๕. 
๓ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, “ปรัชญาเชิงพุทธ”, วารสารการบริหารทรัพยากรบุคคล   สําหรับนัก

บริหารงานบุคคลมืออาชีพ, ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๕๒), หน้า ๔๓. 

๔พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๖. 

๕พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๓๖๕. 



๒ 

สังคมเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการประพฤติปฏิบัติของครู ทําให้คุณธรรมของครูตกตํ่าจน
เกิดวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับวิชาชีพครูในขณะนี้   
 ด้วยสภาพเสื่อมโทรมของสังคมไทยในทุกวันน้ี ทําให้คณะครูมีการประพฤติ ปฏิบัติตนในทาง
ที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าที่ควร ขาดศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมไม่น้อย ซึ่งสามารถพบเห็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมน้ีจากหนังสือพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ และจากข้อมูลที่เก่ียวกับพฤติกรรม การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่า ส่วนหน่ึงเป็นพฤติกรรม ที่ไม่
เหมาะสมของคณะครู จากสภาพที่เป็นจริงดังกล่าวยังคงมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาจํานวนไม่น้อยที่ปฏิบัติงานและ/หรือปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมขาดตกบกพร่อง และ
ยังคงกระทําความผิดทางวินัยอย่างต่อเน่ือง ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม ขาดความ
รับผิดชอบ ติดอบายมุข ชอบด่ืมสุรา มีการแสดงตนไม่เหมาะสมกับความเป็นครู เห็นแก่ตัว ขาดสัมมา
คารวะ ขาดความเมตตา ขาดความสามัคคี และมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นบ่อยๆ รวมทั้งใช้เวลา ในการปฏิบัติ
ราชการไปทําธุรกิจส่วนตัว ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในสถานศึกษาและ ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับสภาพแวดล้อมภายนอกขาดความเช่ือถือ ขาดการยอมรับ ทําให้การบริหาร
จัดการสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ๖ 
 อย่างไรก็ตาม ครูก็ยังมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุดวิชาชีพหน่ึง ดังเช่นคณะครู
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ผู้วิจัยเห็นปัญหาในประเด็นดังกล่าว และใคร่ที่จะ
ศึกษาการประยุกต์ใช้พฤติกรรมการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานของคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ  เพราะหากครูขาดคุณธรรมความเป็นปูชนีย
บุคคลของครูก็จะหมดไป คุณธรรมเป็นเสมือนหลักการสําคัญที่ให้ไว้สําหรับบุคคลหรือสังคมได้นําไป
ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต จะช่วยให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มีความสําเร็จในงานที่ทํา เป็น
คนดีของครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ  สําหรับครูกับคุณธรรมน้ันจะต้องเป็นของคู่กัน หากครู
ขาดคุณธรรมเมื่อใดก็เหมือนกับนักบวชที่ไร้ศีล๗ ดังที่กล่าวมาข้างต้นคุณธรรมบ่อเกิดแห่งความสุขและ 
ความสําเร็จของวิชาชีพครูก็คือ หลักอิทธิบาท ๔ ครูเป็นบุคคลที่สังคมคาดหวังว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี

                                                            

 
๖เพ็ญนภา พิลึก, Wการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒”, หลักสูตรปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, 
หน้า ๔๓. 

๗Teacher Professional Development [EDUC105], คุณธรรมของครู, (ออนไลน์) เข้าถึง
ได้จาก : https://educ105wordpress.com/คุณธรรมของครู, (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘). 



๓ 

แก่ศิษย์และสังคม  ครูถือว่าเป็นบัณฑิตหรือผู้รู้  ครูจึงเป็นที่คาดหวังว่าจะมีคุณธรรมอันจะสามารถยก
ย่องได้ว่าเป็นบุคคลที่ควรเคารพบูชาหรือเป็นปูชนียบุคคล ซึ่งครูควรเป็นคนดีมีศีลธรรม 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการประยุกต์ใช้การนําหลัก
อิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี อันจะทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทัศนคติ ความคิด ตลอดจนพฤติกรรมและ
การทํางานของครูในปัจจุบันโดยถือเอาอิทธิบาท ๔ หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็น
คุณธรรมในการทํางาน เพ่ือความสุขและความสําเร็จของวิชาชีพครูสืบต่อไป  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 

เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานของครูและคณะกรรมการ
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัย     
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี  
 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการ
ทํางานของคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้านเอกสาร 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เอกสารช้ัน
ปฐมภูมิ (Primary sources)คือพระไตรปิฎก อรรกถาและเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary sources) 
คือหนังสือ เอกสาร ตํารา งานวิจัยนิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับหลักอิทธิบาท ๔     
 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ๑.๓.๓.๑ ประชากร 
    ประชากรของการวิจัยครั้งน้ีคือ คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
    ๑.๓.๓.๒ กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งน้ีคือ คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ ตําบลโคกปีบ 
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน ๔๕ คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 



๔ 

๑.๔ ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย 
๑.๔.๑ ทําให้ทราบพฤติกรรมการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานของคณะครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
๑.๔.๒ ทําให้ทราบระดับการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานของคณะครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐาน 
๑.๔.๓ แนวทางในการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานให้เหมาะสมกับวิชาชีพครูใน

สังคมปัจจุบัน 
 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 การประยุกต์ใช้ หมายถึง การท่ีครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 
ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี นําหลักธรรมคําสอนทางศาสนา มาปรับมาใช้ในการ
ทํางานของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ เมื่อนําไปปฏิบัติแล้ว 
ช่วยให้เกิดความดีงามในชีวิต และทํางานร่วมกันอย่างปกติสุข 
 หลักอิทธิบาท ๔  หมายถึง หลักธรรมคําสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
และวิมังสา มาใช้ในการทํางานของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 
ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
   ฉันทะ (Aspiration) ความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน 
   วิริยะ (Exertion) ความเพียรพยายามทําในสิ่งน้ัน 
   จิตตะ (Thoughtfulness) การเอาใจฝักใฝ่สิ่งน้ัน 
   วิมังสา (Investigation) หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทําน้ัน   
 การทํางาน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบงานของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
 ครู หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาล
ศรีมโหสถ ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
 คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือใน
การจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

 
 



๕ 

๑.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 บุญมี บุญเอ่ียม ได้ทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาการนําอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานของ
พนักงานการควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัด พบว่า พนักงานศูนย์การ
ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มีระดับการนําหลักอิทธิบาท ๔  ไป
ใช้ในการทํางานโดยภาพรวมและองค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก และพนักงานที่มีประวัติการผ่านการ
ฝึกอบรมต่างกัน มีระดับการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานโดยภาพรวมและองค์ประกอบ ไม่
แตกต่างกัน นอกจากน้ียังพบว่า พนักงานมีการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานให้ประสบ
ผลสําเร็จ โดยมีการนําไปใช้ในระดับมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ทํานอกจากนี้การนําหลัก
อิทธิบาท ๔ ไปใช้ยังขึ้นอยู่กับแรงจูใจภายนอกอีกด้วย เช่น เงินเดือนสวัสดิการ เป็นต้น๘ 
 เพ็ญนภา พิลึก ได้ทําวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา : 
กรณีศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒  ผลการวิจัย
พบว่า ๑.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา และ
ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนที่จะนําพาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ได้แก่ หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ในด้านการครองตน หลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านการครองคน และหลักอิทธิบาท ๔ ในด้านการ
ครองงาน ๒. ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร 
สถานศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในด้านการครองตน หลักสังคหวัตถุ ๔ 
ในด้านการครองคน และหลักอิทธิบาท ๔ ในด้านการครองงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (= ๔.๑๙) 
(ปัญหาอุปสรรคของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยังคงมีบางสถานศึกษาที่ประสบกับ ปัญหา
ต่างๆ คือ ๑) ความรู้สึกท้อแท้และเบ่ือหน่ายเมื่อเผชิญปัญหาต่าง ๆ ทําให้ขาดความละเอียด รอบคอบ 
ในการวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ๒) บุคลากรใน สถานศึกษาไม่ยอม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากความเคยชินท  ี่ได้รับ และ ๓) ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนขาด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ขาดคุณธรรมตามหลักพุทธธรรมจึงทําให้ไม่ต้ังใจในการทํางาน และบางคนยัง
ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และภาระงานของตน ส่วนข้อเสนอแนะมีดังน้ี ๑) ผู้บริหารควรเข้าใจใน
หลักการบริหาร เป้าหมาย ภารกิจ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และต้องเข้าใจในหลักธรรมพุทธศาสนา
อย่างถ่องแท้สามารถบูรณาการให้เป็นเรื่อง เดียวกันได้ ๒) ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตนตามหลักพุทธธรรม ปลูกจิตสํานึกให้ รักการทํางานและรักงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ๓) 

                                                            
๘บุญมี บุญเอ่ียม, “การศึกษาการนาอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทางานของพนักงานการควบคุม

การบินภูเก็ต บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจากัด”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๘, ๑๖๕ หน้า. 
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ผู้บริหารสถานศึกษาควรรู้จักกระจาย อํานาจ แบ่งงาน กระจายทรัพยากร ให้โอกาสคนทํางาน มีส่วน
ร่วมในการคิด และเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานน้ันๆ เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งหาแนว ร่วมหรือผู้ร่วมงานตลอดจนปัจจัยที่ เก้ือหนุน 
ธรรมชาติ จังหวะและเวลาที่เหมาะสมและพอดี๙ 
 ไพบูลย์ ต้ังใจ ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ กรณีศึกษา บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= ๔.๑๘) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าพนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี 
จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (= ๔.๒๗) ในด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน ) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด  
(= ๔.๐๙) ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลัก
อิทธิบาท ๔ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ ฝ่ายที่สังกัด และประสบการณ์ทํางาน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลทําให้ประสิทธิภาพ   ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอมพาส
อินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่รายได้
ยังไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมยังไม่ค่อยสะอาด สวัสดิการยังไม่ครอบคลุม เทคโนโลยีใน ด้านงาน
เอกสารยังไม่ดีพอ สถานที่จอดรถน้อย และยังต้องเสียค่าที่จอด ความล่าช้าด้านเอกสารการให้
คําปรึกษากับลูกค้ายังไม่ดีเท่าที่ควร และเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ๑๐ 
 วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๖๙ มีอายุตํ่ากว่า ๓๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๕ มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ ๘๘.๒๔ และมีตําแหน่งส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๘ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าบุคลากรมีการพัฒนา

                                                            
๙เพ็ญนภา พิลึก, “การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 

๔ กรณีศึกษา บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ”, ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๕๖, ๑๕๙ หน้า. 

๑๐ไพบูลย์ ต้ังใจ, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ กรณีศึกษา 
บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ, ปริญญานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๑๖๘ หน้า. 
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ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะและด้านวิมังสา ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง ไม่แตกต่าง
กัน แนวทางการประยุกต์ใช้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา 
จังหวัดนครสวรรค์ บุคลากรต้องยึดหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความรัก 
ความพอใจในงาน ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียรบากบั่น ด้วยความเอาใจใส่ในงาน และมีการตรวจสอบ
ความสําเร็จในงานอยู่เสมอ ผลก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหาร และตัวบุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จได้ในอนาคต๑๑ 
 พระมหาสมคิด โครธา ได้ทําการวิจัยเร่ือง การใช้อิทธิบาท ๔ ในการเรียนของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า การใช้อิทธิบาท ๔ ของพระนิสิตโดยรวมและที่เป็น
รายด้าน ๔ ด้าน คือ ด้านฉันทะ ด้านจิตตะ ด้านวิริยะ และด้านวิมังสา กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยช้ัน ปีที่ ๑ ถึง ช้ัน ปีที่ ๔ จํานวน ๓๘๔ รูป พระนิสิตมีการใช้หลักอิทธิบาท ๔ อยู่ใน
ระดับมาก พระนิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีการใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการเรียนโดยรวม
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕๑๒ 
 พันเอกจารุมาศ  เรืองสุวรรณ ได้ทําการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์แบบจําลองการสอนวิชาชีพ
ช่างซ่อมจักรยานยนต์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของพลทหารในส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก 
พบว่า แบบจําลองการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกต่างจากการสอนแบบปกติมากที่สุดจากการ
เปรียบเทียบการจําลองการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ กับการสอนหลังจากปรับอิทธิพลตัวแปรร่วม
ออกแล้ว พบว่า แบบจําลองการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕๑๓ 

                                                            

 
๑๑วิชญาภา เมธีวรฉัตร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษา

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์”, ปริญญานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๒๐๔ หน้า. 
 

๑๒พระมหาสมคิด โครธา, “การใช้อิทธิบาท ๔ ในการเรียนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๗, ๑๙๘ หน้า. 

๑๓จารุมาศ เรืองสุวรรณ, พันเอก, “การสังเคราะห์แบบจําลองการสอนวิชาชีพช่างตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของพลทหารในส่วนสนับสนุนกองบัญชาการทองทัพบก”, ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๘, ๔๒๖ หน้า. 



 
บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมการนําหลักอิทธิบาท ๔ไปใช้ในการทํางานของคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยแบ่งได้ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอิทธิบาท ๔ 
๒.๒ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับความรับผิดชอบ 
๒.๓ หลักการเก่ียวกับองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 

 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอิทธิบาท ๔ 
 คําว่า อิทธิบาทมาจากคําว่า  อิทธิ หมายถึง ความสําเร็จ  บาท หมายถึง วิถีทางที่จะนําไปสู่ 
 ดังน้ัน คําว่า “อิทธิบาท” หากแปลตามคําจึงหมายความว่า วิถีทาง หรือ หลักการ ที่จะ
นําไปสู่จุดหมายปลายทางหรือไปสู่ความสําเร็จได้ ซึ่งมี ๔ ประการ หรือเรียกว่า อิทธิบาท ๔ 
 คําว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึง
ความสําเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสําเร็จในสิ่งใด ต้องทําตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท  
 อิทธิบาท ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะทําให้ประสบความสําเร็จตามความประสงค์ ๔ อย่าง ซึ่ง
เป็นหลักใกล้เคียงกับหลักการพ่ึงตนเอง แต่แสดงให้เห็นว่าพ่ึงตนเองอย่างไร ทําอย่างไรจึงจะสําเร็จ ซึ่ง
คําว่า อิทธิ นอกจากจะแปลว่า สําเร็จแล้ว ยังแปลว่า ฤทธ์ิของมนุษย์ที่แสดงได้ จะโดยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์หรือจิตศาสตร์ก็ตาม ซึ่งต้องอาศัยหลักอิทธิบาท ๔ 
 พุทธทาสภิกขุ อธิบายว่า การทํางานแบบใด ๆ โดยไม่รู้สึกตัว มีระดับมากน้อยแตกต่างกัน 
คนที่ทํางานด้วยความพอใจ ขยันขันแข็ง เอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอน้ัน เรียกว่า มีอิทธิบาท ๔ 
ประการ มีการปฏิบัติโดยไม่ได้ต้ังตัว ซึ่งอิทธิบาทท้ัง ๔ ประการน้ี ถ้าปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่า
จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ย่อมที่จะประสบความสําเร็จดังประสงค์ 
 อิทธิบาท ๔ หมายถึง หลักธรรม ๔ ประการ สําหรับการทํางานหรือทําสิ่งใดๆ เพ่ือให้งาน
ประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. ฉันทะ (ความรัก และความพอใจ) 
๒. วิริยะ (ความเพียร) 
๓. จิตตะ (ความเอาใจจดจ่อ ความเอาใจใส่) 
๔. วิมังสา (การใช้ปัญญาไตร่ตรอง ตรวจสอบ) 



๑๐ 
 
 ๑.  ฉันทะ หมายถึง ความรัก และความพอใจในส่ิงน้ันๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความพอใจ 
ด้วยความรักในสิ่งน้ัน ทําสิ่งน้ันด้วยความเต็มใจ ไม่เบ่ือหน่ายในกิจที่ทํา (การเต็มใจ) 
 ๒. วิริยะ หมายถึง ความเพียรในการกระทําสิ่งน้ันๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร ด้วยความพยายาม และมีมานะอุตสาหะ ไม่ทอดทิ้งกิจที่ทําน้ัน (การแข็งใจ) 
 ๓. จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่ ความเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ทํา ไม่วางธุระในสิ่งน้ันๆ คือ เมื่อ
ทําสิ่งใดก็ทําด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ 
ทดลอง ทดสอบ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (การเข้าถึง) 
 ๔. วิมังสา หมายถึง การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ตรวจสอบในส่ิงน้ันๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็
ทําด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง 
ทดสอบ ตรวจตราหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (การเข้าใจ) 
 พุทธทาสภิกขุ อธิบายว่า การทํางานแบบใด ๆ โดยไม่รู้สึกตัว มีระดับมากน้อยแตกต่างกัน 
คนที่ทํางานด้วยความพอใจ ขยันขันแข็ง เอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอน้ัน เรียกว่า มีอิทธิบาท ๔ 
ประการ มีการปฏิบัติโดยไม่ได้ต้ังตัว ซึ่งอิทธิบาทท้ัง ๔ ประการน้ี ถ้าปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่า
จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ย่อมที่จะประสบความสําเร็จดังประสงค์๑ 
 สรุปได้ว่า คําว่า “อิทธิบาท” หากแปลตามคําจึงหมายความว่า วิถีทาง หรือ หลักการ ที่จะ
นําไปสู่จุดหมายปลายทางหรือไปสู่ความสําเร็จได้ ซึ่งมี ๔ ประการ หรือเรียกว่า อิทธิบาท ๔ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติที่จะทําให้ประสบความสําเร็จตามความประสงค์ ๔ อย่าง ซึ่งเป็นหลักใกล้เคียงกับ
หลักการพ่ึงตนเอง แต่แสดงให้เห็นว่าพ่ึงตนเองอย่างไร ทําอย่างไรจึงจะสําเร็จ ซึ่งคําว่า อิทธิ นอกจาก
จะแปลว่า สําเร็จแล้ว ยังแปลว่า ฤทธ์ิของมนุษย์ที่แสดงได้ จะโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือจิตศาสตร์ก็ตาม 
ซึ่งต้องอาศัยหลักอิทธิบาท ๔ 
 

๒.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับความรับผิดชอบ 
 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า ความรับผิดชอบ คือการยอมรับรู้
แล้วกระทําตอบสนองด้วยความสมัครใจต่อสิ่งที่ต้องกระทําในฐานะที่เป็นหน้าที่ของตน ไม่ใช่เพียงแค่
คิดหรือรับอยู่ในใจ พระเมธีธรรมาภรณ์ กล่าวถึงความรับผิดชอบว่า เกิดจากความสํานึกมีความ
ตระหนักรู้ในหน้าที่และคิดจะทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ด้วยความเต็มใจ ความรับผิดชอบหมายถึง การ
แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน ทั้งในส่วนที่ศึกษาเล่าเรียน ในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมดังต่อไปน้ี ๑. เอาใจใส่และเพียรพยายามในการ

                                                            

 ๑พุทธทาสภิกขุ, ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, 
๒๕๐๐), หน้า ๓๖. 



๑๑ 
 
ทํางาน ๒. ยอมรับในการกระทําของคนเอง ๓. ช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ๔. รู้จักหน้าที่
และทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๕. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และรักษาสิทธิของตนเอง ๖. ตรงต่อเวลา 
๗. เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ ๘. ดูแลรักษาส่วนรวมเสมือนเป็นของตน ๙. สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายความรับผิดชอบว่า หมายถึงยอมรับผลท้ังที่ดีและไม่ดีใน
กิจการที่ตนได้ทําลงไปหรืออยู่ในความดูแลของตนกรมวิชาการ ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบ
ว่า หมายถึงความสนใจ ความต้ังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบเพ่ือให้
สําเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับผลการกระทําของตนทั้งในด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย ทั้งพยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้น๒ 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ ให้ความหมายของความรับผิดชอบว่าหมายถึง การมีความมุ่งหมายต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลุความสําเร็จตามความมุ่งหมายยอมรับผลการกระทําน้ัน และพยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งจําแนกความรับผิดชอบไว้เป็น ๔ ด้าน คือ ความรับผิดชอบใน
การศึกษาเล่าเรียน ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
และความรับผิดชอบต่อสังคม๓ 
 ก่อ สวัสด์ิพานิช กล่าวว่าความรับผิดชอบ หมายถึง การควบคุมตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ผล
สมบูรณ์ ทั้งน้ีรวมไปถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ถูกต้องตามเกณฑ์ด้วย คนที่มีความ
รับผิดชอบย่อมเป็นที่น่าเช่ือถือของคน คุณสมบัติด้านความรับผิดชอบจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่
จะทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของมนุษย์๔ 
 จําเนียร ช่วงโชติ และคนอ่ืน ๆ อธิบายความหมายของความรับผิดชอบว่า หมายถึงลักษณะ
นิสัยทัศนคติของบุคคล ซึ่งเป็นเคร่ืองผลักดันให้ปฏิบัติตามระเบียบเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ท าตามหน้าที่
ของตนและมีความซื่อสัตย์สุจริต๕ 
 ภิญโญ สาธร อธิบายว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง อํานาจชนิดหน่ึงในจิตใจของคนซึ่ง
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ บุคคลบางคนเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกระทํา

                                                            

 ๒http://thaihealthlife.com  เข้าถึงข้อมูลเมื่อ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐. 
 ๓หน่วยศึกษานิเทศก์, ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๐๐), หน้า ๓๖. 
 ๔ก่อสวัสด์ิ พานิช, จิตวิทยาเบื้องต้น, (สงขลา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
๒๕๒๒), หน้า ๑๘. 
 ๕จําเนียน ช่วงโชติ และคนอ่ืน ๆ, จิตวิทยาการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๑๕), หน้า ๒๖. 



๑๒ 
 
การใดตรงกันข้ามกับทํานองคลองธรรมหรือหลักปฏิบัติขององค์กรของตนหรือมีโอกาสโกงอยากโกง
แต่ไม่โกง บุคคลน้ันคือคนที่เรียกได้ว่า มีความรู้สึกรับผิดชอบ๖ 
 พอบคิน กล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็นกระบวนการเลือกทํางานอย่างใดอย่างหน่ึงและ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้นกลาสเซอร์ได้ให้นิยามความหมายของความรับผิดชอบไว้คือ การที่บุคคลมีความ
สามรถตอบสนองความต้องการของคนเอง โดยไม่ขัดขวางต่อสิทธิและความต้องการของบุคคลอ่ืนจาก
เอกสารดังกล่าวสรุปได้ว่าความรับผิดชอบ คือ ความต้ังใจเอาใจใส่ในการเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความมานะพยายามด้วยความเอาใจใส่เพ่ือให้งานน้ันสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่มุ่งหมายเอาไว้ และทําให้เสร็จทันเวลาตามที่นัดหมายเอาไว้ พร้อมทั้งยอมรับใน
ผลงานของตนเองทั้งที่ดีและไม่ดีและนํามาแก้ไขเพ่ือให้งานน้ันสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 ๒.๒.๑ ลักษณะของความรับผิดชอบ 
 พระเมธีธรรมาภรณ์กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความรับผิดชอบว่า มีลักษณะ ๓ ประการคือ 
๑) ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ๒) ไม่ละทิ้งหน้าที่ ๓) ไม่ทุจริตต่อหน้าที่๗ 
 กรมการศาสนา กล่าวว่าบุคคลที่มีความรับผิดชอบประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปน้ี ๑. 
ซื่อตรงต่อหน้าที่ ๒. สํานึกรู้สึกรับผิดชอบต่อภาวะและฐานะของตน ๓. รู้จักวางแผนและทํางานอย่าง
มีระบบ ๔. มุ่งมั่น ในวิชาความรู้และความสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานทุกประการ ๕. ยอมรับ
ผลสําเร็จและความล้มเหลวแห่งการกระทําในการปฏิบัติงานที่ทุกอย่าง ๖. พยายามปรับปรุงแก้ไข
หน้าที่การงานที่บกพร่องให้สมบูรณ์ ๗. พยายามปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สําเร็จเรียบร้อย รวดเร็ว ด้วย
ความเต็มใจและจริงใจ๘ 
 กรมสามัญศึกษา ได้ให้ความสําคัญแก่คุณลักษณะของความรับผิดชอบด้านการเรียนและได้
กําหนดไว้เป็นเป้าหมายสําคัญข้อหน่ึงในการพัฒนาการศึกษาโดยระบุขอบข่ายพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรับผิดชอบของเด็กนักเรียนไว้ว่า จะต้องเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ มีวินัยในตนเอง มีอารมณ์หนักแน่นเมื่อเผชิญกับ
อุปสรรค รู้จักหน้าที่ ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดมีความเพียรพยายามและละเอียดรอบคอบใน
การศึกษาเล่าเรียน เพ่ือให้ผลการเรียนดีขึ้นเรื่อย ๆ๙ 

                                                            

 ๖ภิญโญ สาธร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศ.ส. การพิมพ์, ๒๕๒๓), หน้า ๒๙. 
 ๗http://thaihealthlife.com  เข้าถึงข้อมูลเมื่อ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐.  
 ๘คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ, ค่ายคุณธรรมเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : 
กรมการศาสนา, ม.ป.ท.) 
 ๙สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, จริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : กรมสามัญ
ศึกษา, ม.ป.ท.)  



๑๓ 
 
 ชม ภูมิภาค กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความรับผิดชอบว่าจะต้องเอาใจใส่ต่องาน
รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วนปฏิบัติตามเกณฑ์จากเอกสารดังกล่าวสรุปได้ว่าลักษณะความรับผิดชอบ คือ 
มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ มีความสํานึกรู้สึกรับผิดชอบต่อภาวะและฐานะของตน รู้จักวางแผนและ
ทํางานอย่างมีระบบ มีความมุ่งมั่น ในวิชาความรู้และความสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานทุกประการ 
ต้องยอมรับผลสําเร็จและความล้มเหลวแห่งการกระทําในการปฏิบัติงานที่ทุกอย่าง ปรับปรุงแก้ไข
หน้าที่การงานที่ตน บกพร่องให้สมบูรณ์และพยายามปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สําเร็จเรียบร้อย รวดเร็ว 
ด้วยความเต็มใจและจริงใจ๑๐ 
 ๒.๒.๒ ประเภทของความรับผิดชอบ 
 กรมการศาสนา ร่วมกับคณะกรรมการจัดทําคู่มือการปลูกฝังค่านิยมของกลุ่มนักบริหารกลุ่ม
สื่อสารมวลชน กลุ่มสมาคมมูลนิธิและกลุ่มพัฒนากําลังคน โดยได้แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น ๓ 
ประเภท ๑. ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรู้จักสํานึกในหน้าที่และบทบาทของตนเองโดย
ปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จลุล่วงด้วยความสามารถของตนเอง มีการวางแผนในการทํางาน เข้าใจแผนงาน 
และปฏิบัติตามแผนงานจนงานสําเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันน้ันต้องยอมรับใน
ผลกระทําของตนและยินดีหาวิธีแก้ไขถ้าหากมีข้อบกพร่องและทํางานให้เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 
๒. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว หมายถึง รู้จักตระหนักถึงหน้าที่ของตนในครอบครัวปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับบทบาทเพ่ือความผาสุกของครอบครัว ร่วมกิจกรรมของครอบครัว ทําให้ครอบครัวมี
ความสุขความเจริญ ๓. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม 
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม รู้จักเสียสละหน้าที่ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของสังคมกรมสามัญศึกษา ได้แบ่งประเภทของความรับผิดชอบออกเป็น ๔ ด้าน ด้วยกัน คือ 
 ๑. ความรับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียน หมายถึง การท่ีนักเรียนศึกษาเล่าเรียนจนประสบ
ผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย ด้วยความขยันหมั่น เพียร อดทน เข้าห้องเรียนและส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
ตรงตามเวลาที่นัดหมาย เมื่อมีปัญหาหรือไม่เข้าใจในบทเรียน ก็พยายามศึกษาค้นคว้า เมื่อทํา
แบบฝึกหัดผิดก็ยอมรับว่าผิด แล้วพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องด้วยตนเองอยู่เสมอ 
 ๒. ความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา หมายถึง การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
สถานศึกษา รักษาผลประโยชน์เกียรติยศช่ือเสียงของสถานศึกษา ช่วยกันรักษาความสะอาดของ
สถานศึกษา ไม่ขีดเขียนฝาผนังห้องเรียน ห้องนํา แต่งเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย ไม่ทะเลาะวิวาท
กับนักเรียนโรงเรียนอ่ืน คอยตักเตือนเพ่ือนที่จะหลงผิดอันทําให้โรงเรียนเสียช่ือเสียง เมื่อโรงเรียน

                                                            

 ๑๐ชม ภูมิภาค, ทฤษฎีที่เก่ียวข้องความรับผิดชอบ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, ๒๕๒๕), หน้า ๑๒๘.  



๑๔ 
 
ต้องการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ ก็เต็มใจให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนตามความสนใจ และความสามารถของตนเพ่ือสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน เช่นเป็น
นักกีฬา แต่คําขวัญ เรียงความ และอ่ืน ๆ 
 ๓. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว หมายถึง การที่นักเรียนต้ังใจช่วยเหลืองานต่าง ๆ ภายใน
บ้านเพ่ือแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันตามความสามารถของตน และรู้จักแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติ
ตนเพ่ือความสุขและช่ือเสียงของครอบครัว ช่วยแก้ปัญหาการที่สมาชิกไม่เข้าใจกัน ช่วยครอบครัว
ประหยัดไฟฟ้า นํ้า อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน และอ่ืน ๆ 
 ๔. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
และสังคม บําเพ็ญประโยชน์และสร้างสรรค์ความเจริญให้ชุมชนและสังคมอย่างเต็มความสามารถ 
ช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที่จะเป็นภัยต่อสังคม ให้ความรู้ ความสนุกเพลิดเพลินแก่ประชาชน
ตามความสามารถของตน ช่วยคิดและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม 
 ความหมายของวินัย 
 วินัยย่อมเกิดขึ้นได้จากการกระทําและการปฏิบัติซ้ํา ๆ ไม่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายและยั่งยืนจาก
การท่องจํา การสั่ง หรือการบอกวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมรอบข้างของผู้คนใน
สังคมน้ัน ๆ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ต่อการหล่อหลอมให้คนมีทัศนคติและวิธีคิดที่แตกต่างกัน
ออกไป แน่นอนสถาบันครอบครัวที่เป็นสถาบันหลักและใกล้ชิดคนที่สุดต้ังแต่เกิดจนตายย่อมหลีกหนี
หรือปัดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบ่มเพาะเด็กคนหน่ึงซึ่งเพ่ิงเกิดมา ให้กลายเป็นคนที่มี
คุณค่าต่อตนเองและสังคมไม่ได้ บ่อยครั้งที่พ่อแม่ผู้ปกครองรุ่นใหม่ที่ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปทํามา
หากิน  และต้องทิ้งลูกน้อยไว้กับพ่ีเลี้ยงและอุปกรณ์เทคโนโลยีภายในบ้าน หรือเลือกที่จะพาลูกไปฝาก
ไว้กับโรงเรียนสอนเสริมประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แม้แต่หน้าที่ในการอบรมสั่งสอนและให้ความรู้ ก็จะ
โยนไปให้เป็นภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนและครู จนลืมไปว่าเราก็ต้องมีส่วนอย่างมากต่อ
พัฒนาการการเรียนรู้ของลูก บางครอบครัวจึงมุ่งแสวงหาโรงเรียนดีโรงเรียนดัง และฝากความคาดหวัง
ทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับสถาบันน้ัน ๆ ความจริงแล้วลักษณะและพฤติกรรมของเด็กมีความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะของพ่อแม่ พ่อแม่เป็นเช่นไรลูกก็จะมีพ้ืนฐานเช่นน้ัน ซึมซับกันมาต้ังแต่ดี
เอ็นเอจนถึงการสัมผัสต้ังแต่ในท้องแม่แล้ว น่ีคือข้อคิดเห็นบางส่วนจากนักวิชาการด้านสาธารณสุข
และการแพทย์ แต่กระนั้นเด็กก็จะเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวในทุกช่วงวัย โดยมีพ้ืนฐานเป็นจุดต้ังต้น และ
สภาพแวดล้อมเป็นตัวหล่อหลอม น่ันหมายความว่าพฤติกรรมใดที่ไม่ดี เราสามารถแก้ไขได้พัฒนา 
ดังน้ันจงใช้สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูเป็นตัวพฤติกรรมที่ไม่ดี พร้อมกับเป็นตัวส่งเสริมพฤติกรรมที่
ดีไปพร้อมกันตัวอย่างในเร่ืองนิสัยรักการอ่านของเด็ก เมื่อปลูกฝังได้แล้ว ก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ขอ
หยิบยกกรณีเล็ก ๆ ที่พบเห็นโดยทั่วไปเด็กที่มีนิสัยรักการอ่านและพ่อแม่ให้การสนับสนุน เมื่อไปถึง
ห้างสรรพสินค้า ร้านหนังสือจะเปรียบเสมือนโลกแห่งความสุขสรรค์และเพลิดเพลิน การได้เห็น



๑๕ 
 
หนังสือมากมายเรียงรายอยู่บนช้ัน มีเน้ือหาและภาพประกอบที่ดึงดูดใจแตกต่างกันไป เด็กเกิดความ
ต่ืนตาต่ืนใจและอยากจะเข้าไปค้นหา หรือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์น้ันๆ ดังน้ันหนังสือเด็กที่ดีก็
จะช่วยสร้างจินตนาการและความคิดเชิงบวก ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเด็กก็จะเริ่มที่จะรู้จัก
จับประเด็นและสรุปใจความสําคัญได้ดีขึ้นตามช่วงวัย ไม่เช่ือเราลองพูดคุยและให้เด็กเล่าเรื่องย่อหรือความ
ประทับใจจากความหมายของเยาวชนกับจิตสาธารณะของคน จากการศึกษาพบว่า มี ๒ ลักษณะคือ ภายใน  
 ๑.  จิตสํานึกภายใน เป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเลือดเน้ือเช้ือไขของพ่อแม่และบรรพ
บุรุษ เป็นจิตใจของตนเอง ไม่มีใครมาบงการ หน่วยงานหรือองค์กรใด มีคนในลักษณะดังกล่าวมา
ร่วมงาน หน่วยงานและองค์กรน้ัน มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะได้รับความร่วมมือด้วยดี 
 ๒.  จิตสํานึกภายนอก าตามแนวทางที่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวอจิต
สาธารณะที่ดี สังคมส่วนรวมจะประสบปัญหาอย่างไร จากการศึกษาผลกระทบที่นักวิชาการ ร่วม
ศึกษามา และจากการศึกษา ๆในระดับครอบครัว ครอบครัวไทยในปัจจุบัน เป็นครอบครัวขนาดเล็ก 
นอกจากพ่อแม่แล้ว ในครอบครัวหน่ึง ๆ จะมีลูก ๒-๓ คนเท่าน้ัน เพราะไม่สามารถเล้ียงดูลูกที่มี
มากมายได้ ลูกที่ไม่มาก พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูได้ค่อนข้างจะดีและมีคุณภาพ นอกจากให้การศึกษาใน
สถาบันการศึกษาแล้ว พ่อแม่ยังช่วยกันอบรมสั่งสอนในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูก ๆ เพ่ือให้เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติครอบครัวจะมีแต่ความสุขและความอบอุ่น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในกรณีที่
ครอบครัวขาด พ่อแม่แยกทางกัน ลูก ๆ ขาดความอบอุ่น พ่ึงพ่อแม่ไม่ได้ กลับต้องไปพ่ึงพาเพ่ือน ๆ 
เด็กและเยาวชน ต่างคนก็ต่างไปพ่ึงยาเสพติดแทน ครอบครัวเริ่มอ่อนแอ สั่นคลอน นับว่าเป็น
ผลกระทบกับสังคมส่วนรวมในอนาคต เพราะครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุด ถ้าครอบครัวมีปัญหา ก็
จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมภายนอกในเร่ือง จิตสาธารณะ อย่างแน่นอน ในระดับชุมชน ถ้า
คนในชุมชนขาด ขาดจิตสาธารณะ ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีใครสนใจใคร ชุมชนเร่ิมอ่อนแอ ย่ิงนานไป ก็มี
แต่เสื่อมทรุดลงเพราะชุมชนขาดการพัฒนา ขาดศูนย์รวมทางจิตใจ ขาดดีและเข้มแข็ง สมาชิกขาด
การมีส่วนร่วม เน่ืองจากการ เห็นแก่ตัว ไม่ยอมเสียสละ กลัวเสียทรัพย์ รวมทั้งต้องเสียเวลา ที่ต้องมา
ช่วยเหลือชุมชน เมื่อชุมชนขาดการพัฒนา อาชญากรรมในชุมชนย่อมเกิดขึ้น อันจะส่งผลให้ชุมชนเกิด
การล่มสลายในอนาคตในระดับชาติ ย่อมรับผลจากครอบครัว จากชุมชน ถ้าครอบครัวและชุมชนขาด 
จิตสาธารณะที่ดี ขาดความความเข้มแข็ง ประเทศชาติก็ย่อมเกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศทุกด้าน
ประเทศแก้ปัญหาไม่ได้เพราะ บุคลากรในประเทศขาดการเสียสละ มีการทรัพยากรและสมบัติที่เป็น
ส่วนรวมอย่างต่อเน่ือง เหมือนปลวกที่คอยแทะกินเน้ือไม้ ประเทศชาติตกอยู่ในสภาพที่ล้าหลัง ไม่
สามารถต่อสู้กับชาติอ่ืนที่อยู่ข้างเคียงได้ เพราะขาดพลังและความร่วมมือของคนในสังคม แม้ว่า
มาตรการใด ๆ ออกมาใช้ ประชาชนก็จะขัดขวาง ไม่ให้ความร่วมมือ เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก 
แก่งแย่งแข่งขัน เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและกลุ่มของตน การทุจริตคอรัปช่ันจึงเกิดขึ้น ผล
ที่ตามมาคือ การล่มสลายของ 



๑๖ 
 
 อิทธิบาท ๔ 
 ๑. ฉันทะ (aspiration) 

ฉันทะ แห่งอิทธิบาท ๔ คือ ความพอใจ รักใคร่ เต็มใจ และฝักใฝ่ในงานอยู่เสมอ ทุ่มเท
ความสามารถ และปรารถนาเพ่ือที่จะทํางานน้ันให้ดีที่สุด ด้วยการรักในงานของตน ชอบในงานของ
ตน งานในที่น้ีหมายถึง สิ่งที่เราทํา ผู้ใดมีงานอะไรแล้วมีความรักใคร่พอใจในงานนั้น เรียกว่า มีฉันทะ 
คนที่ขาดฉันทะ ไม่พอใจในงานของตน มักจะทํางานด้วยความเหน็ดเหน่ือยใจ และชอบทิ้งงานให้จับ
จดและคั่งค้างความอยากหรือความฝักใฝ่ที่เกิดจากฉันทะนี้ มิได้มีความหมายเหมือนกับความอยากได้
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการเสพเสวยแก่ตนในทุกสิ่งทุกอย่าง หรือที่เรียกว่า ตัณหา เพราะความอยากที่เกิดจาก
ฉันทะนั้น เป็นความอยากในทางสุจริตที่ต้องมีการทุ่มเทกําลังกาย และกําลังใจเพ่ือให้สิ่งน้ันสําเร็จตาม
ความมุ่งหมาย ภายใต้พ้ืนฐานของคุณธรรม และความดี 

องค์ประกอบของฉันทะ 
๑. ความยินดีในสิ่งที่ทําน้ัน ๆ 
๒. ความพอใจในสิ่งที่ทําน้ัน ๆ 
๓. ความเต็มใจในขณะที่ทําสิ่งน้ัน ๆ 
๔. ความมีใจรักในขณะที่ทําสิ่งน้ัน ๆ 
๕. ความอยากหรือฝักใฝ่ที่จะทําสิ่งน้ันๆให้บรรลุถึงจุดหมาย 

 ทั้งน้ี ลักษณะของฉันทะที่เกิดขึ้นมิได้เพียงใช้สําหรับการกระทําในการงานเพียงอย่างเดียว แต่
สามารถนําไปใช้เป็นหลักการดําเนินชีวิตในด้านอ่ืนๆได้ด้วยเช่นกัน ได้แก่ 
 – ความยินดี และพอใจในฐานะทางครอบครัว 
 – ความยินดี และพอใจในทรพัย์สินที่ตนม ี
 – ความยินดี และพอใจในความสามารถของตน 
 – ความยินดี และพอใจในคู่ครองของตน 
 – ความยินดี และพอใจในตําแหน่ง และหน้าที่ของตนในสังคม 
 – ความยินดี และพอใจในศาสนาหรือลัทธิทีต่นนับถือ  ฯลฯ 

๑. ฉันทะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตภายใต้หลักธรรม คือ โยนิโสมนสิการ คือ การรู้จักคิด 
วิเคราะห์ หรือคิดในทางที่ถูก และเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ภายใต้
สภาวะแห่งเหตุ และผล ดังน้ัน เมื่อเกิดฉันทะ คือ ความพอใจหรือยินดีในสิ่งน้ันแล้ว ย่อมทําให้เป็นผู้ที่
รู้จักใช้โยนิโสมนสิการ คือ การคิดวิเคราะห์หาแนวทางที่จะดําเนินต่อไป ซึ่งจะนํามาสู่การเกิดวิริยะ 
คือ ความเพียรในแนวทางน้ัน ต่อไป 

๒. วิริยะ (exertion) แห่งอิทธิบาท ๔ คือ ความเพียรพยายาม ความอุตสาหะ และมานะบาก
บ่ัน ที่จะทํางานหรือทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดให้ดีที่สุด ไม่ท้อถอยเมื่อเกิดอุปสรรค และความยากลําบากต่างๆ 



๑๗ 
 
ด้วยการมองปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางต่อการทําสิ่งน้ันเป็นสิ่งที่ท้าทาย และต้องเอาชนะให้สําเร็จ
วิริยะ เป็นความเพียรที่ประกอบความดี มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ทอดธุระ เป็นเคร่ืองพยุงความพอใจ
ไม่ให้ท้อถอยในการทํางาน เพราะว่างานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิด แต่มักจะติดตอนทําจึงจําเป็นต้อง
ใช้ความพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะสําเร็จตามความพอใจที่ปลูกไว้วิริยะ หรือ ความเพียรน้ี มีความ
จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานหรือการกระทําต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดในขณะน้ัน เพราะหากต้องการ
ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ก็ต้องจําเป็นต้องมีความพยายามเป็นสําคัญ แต่ความพยายามน้ี 
มิใช่หมายครอบคลุมถึง การปฏิบัติหรือการกระทําที่ไม่มีวันหยุด หรือ ไม่รู้ซึ่งพ้ืนฐานของตนเอง ที่มา
จากหลักธรรมแห่งโยนิโสมนสิการ คือ การรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุ และผลในคันรองคลองธรรม 
เช่นกัน 

ประเภทของวิริยะ 
๑. สังวรปธาน หมายถึง เพียรระวัง คือ การกระทําสิ่งใดๆจะต้องรู้จักพึงระวังรอบคอบด้วย

การรู้จักเหตุ และผล ไม่ต้ังอยู่ในความประมาทหรืออกุศลกรรมทั้งปวง 
๒. ปหานปธาน หมายถึง เพียรละ คือ การรู้จักละ ลด หรือหลีกเลี่ยงจากอกุศลกรรมทั้งปวง

ที่จะเป็นเหตุทําให้การกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดไม่ประสบความสําเร็จ 
๓. ภาวนาปธาน หมายถึง เพียรบําเพ็ญ คือ การรู้จักเพียรต้ังมั่น และอุทิศตนต่อการกระทํา

ในสิ่งหน่ึงสิ่งใดอย่างสมํ่าเสมอ 
๔. อนุรักขนาปธาน หมายถึง เพียรตามรักษาไว้ คือ รู้จักรักษาหรือทําให้ความเพียรในสิ่งน้ัน ๆ 

คงอยู่กับตนเป็นนิจ 
 องค์ประกอบของวิริยะ 

๑. ความเพียรในการทําสิ่งน้ันๆในทางที่ถูกตามเหตุ และผล ภายใต้พ้ืนฐานตามหลักคุณงาม
ความดี   

๒. การมีความกล้า และความแน่วแน่ที่จะทําในสิ่งน้ัน ๆ 
๓. การไม่ละทิ้งซึ่งการงานหรือสิ่งที่กําลังทําอยู่ 
๔. การความอุตสาหะ และอดทนต่อความยากลําบากอย่างเป็นนิจทั้งน้ี ลักษณะของวิริยะที่

เกิดขึ้น มิได้อยู่ในกรอบสําหรับการงานเท่าน้ัน แต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นหลักการดําเนินชีวิตใน
ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ 
  – ความเพียรในการเจริญธรรม การเจริญภาวนา หรือการรักษาศีล 
  – ความเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ 
 ด้วยเหตุน้ี วิริยะจึงเป็นหลักที่มีความสําคัญอันจะนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการงานหรือ
การกระทําต่อสิ่งใดๆ ภายใต้พ้ืนฐานของหลักการเหตุ และผลท่ีเกิดจากโยนิโสมนสิการ เพ่ือมุ่งให้สิ่ง
น้ันๆดําเนินไปสู่จุดหมาย และสําเร็จตามที่ได้ต้ังไว้ โดยมีความเพียรที่ดําเนินไปในลักษณะของการ



๑๘ 
 
ปฏิบัติตามหลักปธาน ๔ ในข้างต้นแต่ทั้งน้ี ความเพียรที่มีมากเกินไป มักจะทําให้เกิดความฟุ้งซ่าน 
ความไม่มีสติ ความเหน็ดเหน่ือย จนนําไปสู่การการเกิดอุปสรรค และปัญหาในสิ่งน้ัน ส่งผลต่อความ
ท้อแท้ตามมาได้ นอกจากน้ัน หากมุ่งเพียรต่อสิ่งใดส่ิงหน่ึงมากเกินไป มักจะทําให้เกิดการลืมที่จะ
กระทําต่อสิ่งอ่ืนได้ง่ายเช่นกัน 
 ๓. จิตตะ (thoughtfulness) แห่งอิทธิบาท ๔ คือ การเอาใจใส่ และให้ใจจดจ่ออยู่กับอยู่กับ
สิ่งที่ทํา มีสมาธิมั่นคงอยู่กับงาน ไม่ปล่อยปละละเลยในงานที่ทํา และทํางานด้วยความต้ังใจที่จะให้
งานน้ันสําเร็จ แต่หากใครทําการสิ่งใดด้วยความเป็นคนประมาท ไม่เอาใจใส่กับงานที่ตนทํา ทําอะไร
ทิ้งๆ ขว้างๆ งานน้ันย่อมไม่สําเร็จตามเป้าประสงค์หรือหากสําเร็จ แต่ก็เป็นความสําเร็จที่ไม่มี
ประสิทธิผลในงานทั้งน้ี จิตตะ หมายถึง จิตใจ คือ ส่วนที่ทําหน้าที่รู้สํานึก รู้คิด ซึ่งความรู้ที่เกิดมาจาก
จิตน้ัน เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อดีตกาล หรือกําลังจะเกิดในอนาคต ล้วนเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ใน
จิต หรือที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ้น หมายถึง จิตสั่งสมความรู้ให้เกิดขึ้นในกาลทั้ง ๓ น่ันเอง ส่วนจิตตะในที่น้ี 
หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ที่สะท้อนมาจากจิต อาทิ ความเข้มแข็ง ความมั่นคง ความมุ่งมั่น และ
ความจดจ่อ ต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ทําอยู่น้ัน 

องค์ประกอบของจิตตะ 
 ๑.  มีความสนใจในสิ่งที่จะทําน้ันอย่างจริงจัง 
 ๒.  การเอาใจใส่ในขณะที่กระทําสิ่งน้ันๆ 
 ๓.  การมีใจที่เป็นสมาธิในขณะที่กระทําสิ่งน้ันๆ 
 ๔.  การท่ีมีจิตใจมุ่งมั่น และแน่วแน่ในขณะท่ีกระทําสิ่งน้ันๆทั้งน้ี ลักษณะของจิตตะที่เกิดขึ้น 
มิได้อยู่ในกรอบสําหรับการงานเท่าน้ัน แต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 
  – การเอาใจใส่ และมุ่งมั่นในการเจริญธรรม 
  – การเอาใจใส่ และมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ 
 จิตตะ มีความสัมพันธ์กับสมาธิ คือ หมายถึง จิตเป็นเครื่องผลักดัน และควบคุมการเกิดของ
สมาธิ โดยสภาวะจิตที่มีความแน่วแน่ และจดจ่อต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด ภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตน้ีจึงเรียกว่า 
สมาธิ ซึ่งเป็นเคร่ืองเสริมประสิทธิภาพในการจะกระทําสิ่งใดๆให้ประสบความสําเร็จ เพราะจิตที่เป็น
สมาธิแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กําลังทํา อยู่ โดยไม่เกิดความฟุ้งซ่าน ย่อมทําให้งานประสบความสําเร็จได้ดี ไม่
ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 ๔. วิมังสา (investigation) แห่งอิทธิบาท ๔ คือ การสอบสวน ไตร่ตรอง และพิจารณา
ตรวจสอบในสิ่งที่กําลังทําน้ันๆ รวมถึงการรู้จักค้นคว้า ทดลอง คิดค้น และรู้จักคิดแก้ไขปรับปรุงงาน 
ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอทั้งน้ี ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทําสิ่งใดๆ ย่อมเกิดจากปัจจัยจาก
ข้อน้ีเป็นสิ่งสําคัญ เพราะการใช้วิมังสา คือ การคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุ และผล ย่อมทําให้เข้าใจต่อ
กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการดําเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงย่อมรู้จักแนวทางใน



๑๙ 
 
การแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ดี แต่หากไม่มีการใช้ปัญญาก่อนทําหรือขณะทําสิ่งใดๆแล้ว ย่อมนํามา
ซึ่งปัญหา และอุปสรรคในสิ่งน้ันๆ ส่งผลต่อการท้อแท้ การทําสิ่งน้ันไม่สําเร็จ หรือหากสําเร็จก็จะไม่
เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
 องค์ประกอบของวิมังสา 

๑. การใช้ปัญญาคิด วิเคราะห์ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติหรือระหว่างปฏิบัติในสิ่งน้ัน ๆ 
๒. การใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ในสิ่งน้ันๆ ตามคันรองคลองธรรม 
๓. การแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง และพัฒนาในสิ่งน้ันๆด้วยปัญญาทั้งน้ี ลักษณะของวิมังสา

ที่เกิดขึ้น มิได้เหมาะสําหรับนําไปใช้ในการงานเท่าน้ัน แต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ 
  – การรู้จักคิด วิเคราะห์ในการเจริญธรรม 
  – การรู้จักคิด วิเคราะห์ในบทเรียน 
  – การรู้จักคิด วิเคราะห์ก่อนที่จะพูดหรือทําในสิ่งใดๆ ฯลฯ 
 วิมังสา คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์ ที่มักคู่กับคําว่า ปัญญา คือ ความรู้ หรือ ความรู้แจ้ง เป็น
ความรู้ ความเข้าใจ ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในเหตุ และผล รวมถึงองค์ประกอบ และพ้ืนฐานของสิ่งๆน้ัน 
สามารถตัดสิน และบ่งช้ีสิ่งน้ันได้เป็นมาอย่างไร มีลักษณะอย่างไร รวมถึงรู้แยกแยะสิ่งต่างๆว่าถูกผิด 
ดีช่ัว ดังน้ันแล้ว การมีปัญญาจึงเป็นการรอบรู้ในทุกๆด้าน และพึงใช้ปัญญาก่อนที่จะทําเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ และลึกซึ้งก่อน เพ่ือให้การน้ันๆดําเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และไม่เกิดปัญหาอุปสรรค 
พร้อมยังประสิทธิภาพในสิ่งน้ันให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ 
๑. ประโยชน์ของฉันทะ คือ ทําให้เป็นผู้มีความพอใจ และมีใจรักต่องาน ทําให้เกิดความรู้สึก

เต็มใจในการทํางาน เกิดการทํางานด้วยความสุข ไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายง่าย ไม่เกิดอาการท้อแท้ ช่วยให้
งานดําเนินต่อไปอย่างต่อเน่ือง และเกิดการสร้างสรรค์ในงาน 

๒. ประโยชน์ของวิริยะ คือ ทําให้เป็นคนม่ันเพียร และขยันในการทํางาน ไม่มีความเกียจ
คร้าน มุ่งมั่นที่จะทํางานให้เสร็จ ผู้ที่ขาดความขยัน ย่อมทํางานขาดๆเกินๆหรือมักทํางานน้ันไม่สําเร็จ 
หรือหากสําเร็จก็สําเร็จล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ 

๓. ประโยชน์ของจิตตะ คือ ทําให้เป็นคนมีความมุ่งมั่น และจดจ่อกับงานที่ทํา จิตมีความแน่ว
แน่ และมั่นคงต่อปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น ช่วยให้งานดําเนินต่อไปอย่างต่อเน่ืองตามกระบวนการ ทราบ
ความเป็นไปของงานอยู่เสมอ 

๔. ประโยชน์ของวิมังสา คือ ทําให้เป็นผู้ที่รู้จักคิด วิเคราะห์ในงาน ช่วยทําให้ทราบ และ
เข้าใจในกระบวนการของงาน และหากเกิดปัญหาก็ย่อมเกิดแนวทางในการแก้ปัญหาน้ันได้อย่าง
ง่ายดาย งานไม่ผิดพลาด และทํางานตามกรอบที่วางไว้ให้ประสบความสําเร็จ ถ้าขาดวิมังสาจะทําให้
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เป็นคนทํางานไม่มีหลักการ ทํางานไม่มีแนวทาง ไม่มีแบบแผน ซึ่งยากที่จะเกิดความสําเร็จได้โดยง่าย
ดังน้ัน ฉันทะ และวิริยะ เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้บุคคลมีความมั่นใจในการที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา 
และอุปสรรคในการทํางาน และมีจิตตะ และวิมังสา เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยในการเอาชนะปัญหา และ
อุปสรรคในการทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

อิทธิบาท หรืออิทธิบาท ๔ เป็นศัพท์ในพุทธศาสนา หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ความสําเร็จ 
หรือ คุณเคร่ืองให้ถึงความสําเร็จ คุณเคร่ืองสําเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสู่
ความสําเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะทํา ใฝ่ใจ
รักจะทําสิ่งน้ันอยู่เสมอ และปรารถนาจะทําให้ ได้ผลดีย่ิงๆขึ้นไป 

ในโลกของการทํางาน คนรุ่นใหม่ไฟแรงทั้งหลายต่างก็เฝ้าหาทฤษฎีแห่งความสําเร็จมากมาย 
มาใช้แก้ปัญหาและหาหนทางเจริญก้าวหน้า แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ และเจอประตูสู่ความสําเร็จ ง้ัน
ลองมาดู ธรรมะที่ใช้ในการทํางาน เพ่ือให้คุณประสบความสําเร็จในการทํางาน ดังที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าตรัสไว้ น่ันคือ อิทธิบาท ๔ ธรรมแห่งความสําเร็จ 

อิทธิบาท ๔ ธรรมะที่ใช้ในการทํางาน ประกอบด้วย 
๑. ฉันทะ คือ ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทําอยู่ 
๒. วิริยะ คือ ขยันหมั่นเพียรกับงาน 
๓. จิตตะ คือ ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน 
๔. วิมังสา คือ การพินิจพิเคราะห์ หรือ ความเข้าใจทํา 
ฉันทะ : ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทําอยู่ 
อันดับแรกต้องสํารวจตนเองว่า มีความชอบหรือศรัทธางานด้านใด แล้วมุ่งไปในเส้นทางน้ัน 

อาจเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการต้ังคําถามกับตัวเอง ฉันทํางานเพ่ืออะไร ฉันมีความสุขหรือไม่หากงานที่ทํา
อยู่ไม่ใช่งานที่รักเสียทีเดียว เผื่อเราจะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือปรับศรัทธาของ
ตัวเองให้เข้ากับงานที่ทําอยู่ 

อย่างไรก็ตามเช่ือเถอะว่างานแต่ละอย่างน้ัน ไม่มีทางที่ใครจะช่ืนชอบไปทั้งหมดทุก
กระบวนการ ดังน้ัน ถ้าคุณพอใจที่จะทํา และมีความสุขกับงาน เช่ือว่างานที่คุณทําอยู่ต้องออกมาดีแน่  

วิริยะ : ขยันหม่ันเพียรกับงานที่มี 
งานทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะจึงเป็นเคร่ืองมืออีกอย่าง

หน่ึงที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้ ย่ิงคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่าน้ัน ที่
สําคัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะน่ันเอง และความวิริยะไม่ใช่การทํางาน
แบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหมั่นฝึกฝนตนเองต่างหาก ทั้งน้ี มีข้อน่าสังเกตสําหรับคนทํางาน
ร่วมกันคือ จะต้องขยันด้วยกันทั้งหัวหน้าและลูกน้อง ย่ิงผู้เป็นหัวหน้าย่ิงสําคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจ



๒๑ 
 
คร้าน คิดกินแรงอย่างเดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้ไม่ก่ีนํ้า เด๋ียวก็รามือกันหมด แต่ถ้าหัวหน้าเอาการ
เอางาน ก็จะสามารถดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ้นด้วย 

จิตตะ : เอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทํา 
จิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทํา จิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ความรอบคอบ

และความรับผิดชอบที่จะตามมา ซึ่งในสังคมการทํางานปัจจุบันน้ี มุ่งเน้นแย่งชิงตําแหน่งกัน และขัด
ขาจนลืมคิดไปว่า งานที่ตนเองต้องรับผิดชอบน้ันคือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีความสําคัญในการทํางาน
โดยไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง ดังน้ัน เมื่อคุณมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้ว
ของเส้นทางที่ไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความสําเร็จได้ อย่างไรก็ดี ปกติคนที่โตเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบ 
มักจะใส่ใจกับงานอยู่แล้ว เพราะธรรมชาติจะทําให้หยุดคิดยาก แต่เสียอยู่อย่างเดียวคือ ชอบคิดเจ้าก้ี
เจ้าการแต่เรื่องงานของคนอ่ืน คอยติ คอยสอดแทรก คอยวิพากษ์วิจารณ์ ในขณะที่ธุระของตัวกลับไม่
คิดไม่ดู ซึ่งไม่ส่งผลให้งานของเราดีขึ้น พระพุทธเจ้า จึงทรงสอนให้เป็นนักตรวจตรางาน คือให้มีจิตตะ 
แล้วก็ทรงให้โอวาทสําทับไว้ด้วยว่า “ควรตรวจตรางานของตัวเอง ทั้งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทํา” 

วิมังสา : การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน 
สุดยอดของวิธีทํางานให้สําเร็จอยู่ในอิทธิบาทข้อสุดท้ายน้ี วิมังสา แปลว่า การพินิจ

พิเคราะห์ หมายความว่า ทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าทํา คนเราแม้จะรักงานแค่
ไหน บากบ่ันเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผล
ที่สุดงานก็คั่งค้างและผิดพลาดจนได้ 

เราอาจลองทบทวนตัวเองน่ิง ๆ ว่าวันน้ีทั้งวันเราทําอะไรบ้าง สรุปกับตัวเองว่าทําเพ่ืออะไร 
เราจะได้มีกําลังใจต่อในวันต่อ ๆ ไป และไม่ทําผิดซ้ําซากอีกเช่นเดิม พร้อมกันน้ันเราจะสามารถเห็น
หนทางได้ว่า เส้นทางไหนที่จะนําเราสู่ความสําเร็จได้จริง ๆ จะเห็นได้ว่า หลักธรรมะที่ใช้ในการทํางาน 
เป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว หากเรานํา อิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ในการทํางาน รักงานที่ทํา ขยันทํางาน 
รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ทางแห่งความสําเร็จคงไม่เกินเอ้ือม...เช่ือเถอะ คุณก็ทําได้ 
ทุกอย่างอยู่ที่ “ใจ”  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหล่าน้ี อิทธิบาท ๔ เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญ
อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตต-*สมาธิ ... วิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหล่าน้ีแล. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะได้เจริญ ได้กระทําให้มากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหล่าน้ีแล ภิกษุพึงหวัง
ผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่ เป็นพระ
อนาคามี. 
 ว่าด้วยผลานิสงส์ ๗ 



๒๒ 
 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหล่าน้ี อิทธิบาท ๔ เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญ
อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตต-*สมาธิ ... วิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหล่าน้ีแล. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะได้เจริญ ได้กระทําให้มากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหล่าน้ีแล ภิกษุพึงหวังได้
ผลานิสงส์ ๗ ประการ ผลานิสงส์ ๗ ประการ เป็นไฉน? คือ จะได้ชมอรหัตผลในปัจจุบันก่อน ๑ ถ้า
ไม่ได้ชมอรหัตผลในปัจจุบันก่อน จะได้ชมเวลาใกล้ตาย ๑ ถ้าในปัจจุบันไม่ได้ชม ในเวลาใกล้ตายก็
ไม่ได้ชมไซร้ เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบ้ืองตํ่า ๕ สิ้นไปจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี ๑ 
ผู้อุปหัจจปรินิพพายี ๑ ผู้อสังขารปรินิพพายี ๑ ผู้สสังขารปรินิพพายี ๑ ผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะได้เจริญ ได้กระทําให้มากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหล่าน้ีแล ภิกษุพึงหวังได้ผลานิสงส์ 
๗ ประการเหล่าน้ี. 
 อานันทสูตรที่ ๑ว่าด้วยปฏิปทาที่จะถึงอิทธิบาท 
 สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผู้มีพระภาคแล้ว น่ัง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ อิทธิเป็นไฉน อิทธิบาทเป็นไฉน อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉนปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนา
เป็นไฉน? 
 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง 
คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ฯลฯ ใช้อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็
ได้ น้ีเรียกว่าอิทธิ. 
 ก็อิทธิบาทเป็นไฉน? มรรคอันใด ปฏิปทาอันใด ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ฤทธ์ิ เพ่ือได้เฉพาะซึ่งฤทธ์ิ 
น้ีเรียกว่า อิทธิบาท. 
 ก็อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอิทธิบาท อันประกอบด้วยฉันทส
มาธิและปธานสังขาร ... ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ ... จิตต-*สมาธิ ... วิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร น้ีเรียกว่าอิทธิบาทภาวนา. 
 ปฏิปทาที่จะถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน? อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ น้ีแหละ คือ 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ น้ีเรียกว่า ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนา. 
 อานันทสูตรที่ ๒ว่าด้วยอิทธิฤทธิ์ 
 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ผู้น่ังอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึงว่าดูกรอานนท์ 
อิทธิเป็นไฉน อิทธิบาทเป็นไฉน อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน? 
ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาค
เป็นรากฐาน ฯลฯ 



๒๓ 
 
 พ. ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือคนเดียวเป็นหลายคนก็
ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ฯลฯ ใช้อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ น้ีเรียกว่า อิทธิ. 
ก็อิทธิบาทเป็นไฉน? มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ฤทธ์ิเพ่ือได้เฉพาะซึ่งฤทธ์ิ น้ีเรียกว่า 
อิทธิบาท. 

ก็อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันท 
สมาธิและปธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ ... จิตต-*สมาธิ ... วิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร น้ีเรียกว่าอิทธิบาทภาวนา. 

ก็ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน? อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘น้ีแหละ คือ 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ น้ีเรียกว่า ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนา. 

ภิกขุสูตรที่ ๑ว่าด้วยอิทธิฤทธิ์ 
ครั้งน้ัน ภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว

น่ัง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อิทธิเป็นไฉน 
อิทธิบาทเป็นไฉน อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมสดงฤทธ์ิได้หลาย
อย่าง คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ฯลฯ ใช้อํานาจทางกายไปตลอดพรหม
โลกก็ได้ น้ีเรียกว่าอิทธิ. 

ก็อิทธิบาทเป็นไฉน? มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ฤทธ์ิเพ่ือได้เฉพาะซึ่งฤทธ์ิ 
น้ีเรียกว่า อิทธิบาท. 

ก็อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทส
มาธิและปธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ ...จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขาร น้ีเรียกว่าอิทธิบาทภาวนา. 

ก็ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน? อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ 
น้ีแหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ น้ีเรียกว่า ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนา. 
ภิกขุสูตรที่ ๒ว่าด้วยอิทธิฤทธิ์ 
ครั้งน้ัน ภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ตรัส

ถามภิกษุเหล่าน้ันว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิเป็นไฉน อิทธิบาทเป็นไฉนอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน 
ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรม
ทั้งหลายของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ 

พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อิทธิเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือ 
คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ฯลฯ ใช้อํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได้ 
น้ีเรียกว่า อิทธิ. 



๒๔ 
 

ก็อิทธิบาทเป็นไฉน? มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ฤทธ์ิเพ่ือได้เฉพาะซึ่งฤทธ์ิ 
น้ีเรียกว่า อิทธิบาท. 

ก็อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ ...จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขาร น้ีเรียกว่า อิทธิบาทภาวนา. 

ก็ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน? อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘น้ีแหละ คือ 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ น้ีเรียกว่า ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนา. 

[๑๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ อันชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงเบ่ือแล้ว ชนเหล่าน้ันก็ช่ือว่า 
เบ่ืออริยมรรคเคร่ืองให้ถึงความส้ินทุกข์โดยชอบ อิทธิบาท ๔ อันชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงปรารภแล้ว ชน
เหล่าน้ันช่ือว่า ปรารภอริยมรรคเครื่องให้ถึงความส้ินทุกข์โดยชอบ อิทธิบาท ๔เป็นไฉน?ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริย
สมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร อิทธิบาท ๔ เหล่าน้ีอันชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงเบ่ือ
แล้ว ชนเหล่าน้ันก็ช่ือว่า เบ่ืออริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอิทธิบาท ๔ เหล่าน้ี อันชนเหล่า
ใดเหล่าหน่ึงปรารภแล้ว ชนเหล่าน้ันช่ือว่า ปรารภอริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ. 

อริยสูตรเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อความสิ้นทุกข์ 
[๑๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหล่าน้ี อันบุคคลเจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว เป็น

อริยะ นําออกจากทุกข์ ย่อมนําผู้บําเพ็ญอิทธิบาทน้ันไป เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบอิทธิบาท ๔ เป็น
ไฉน?ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... 
จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท ๔ เหล่าน้ีแล อันบุคคลเจริญ
แล้ว กระทําให้มากแล้ว เป็นอริยะ นําออกจากทุกข์ย่อมนําผู้บําเพ็ญอิทธิบาทน้ันไป เพ่ือความสิ้นทุกข์
โดยชอบ. 

นิพพุตสูตรเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อความหน่าย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหล่าน้ี อันบุคคลเจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป

เพ่ือความหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดับ เพ่ือความสงบเพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 
อิทธิบาท ๔ เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธาน
สังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธาน*สังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ 
เหล่าน้ีแล อันบุคคลเจริญแล้ว กระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความหน่ายโดยส่วนเดียว ... เพ่ือ
นิพพาน. 

ปเทสสูตรฤทธิ์สําเร็จได้เพราะเจริญอิทธิบาท 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงในอดีตกาล ยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้

สําเร็จแล้ว สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดน้ัน ยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้สําเร็จได้ ก็เพราะเจริญ กระทให้มากซ่ึง



๒๕ 
 
อิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง ในอนาคตกาลจักยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้สําเร็จ สมณะ
หรือพราหมณ์ทั้งหมดน้ัน จักยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้สําเร็จได้ก็เพราะเจริญ กระทําให้มากซึ่งอิทธิบาท ๔ 
สมณะหรือพราหมณ์ เหล่าใดเหล่าหน่ึง ในปัจจุบันยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้สําเร็จ สมณะหรือพราหมณ์
ทั้งหมดน้ัน ย่อมยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้สําเร็จได้ก็เพราะเจริญ กระทําให้มาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ 
เป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธิและ
ปธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธาน
สังขาร. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง ในอดีตกาล ยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้
สําเร็จแล้ว สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดนั้น ยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้สําเร็จได้ ก็เพราะเจริญ กระทําให้มาก
ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหล่าน้ีแล สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง ในอนาคตกาล จักยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้
สําเร็จ สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดน้ัน จักยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้สําเร็จได้ ก็เพราะเจริญ กระทําให้มาก 
ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหล่าน้ีแล สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง ในปัจจุบัน ย่อมยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้
สําเร็จ สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดน้ัน ย่อมยังส่วนแห่งฤทธ์ิให้สําเร็จได้ ก็เพราะเจริญ กระทําให้มาก 
ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหล่าน้ีแล. 
 

 



 
บทที่ ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพ่ือการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบานศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งไม่สามารถหาคําตอบได้จากเอกสาร จึง
จําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงกับนักศึกษาที่เก่ียวข้องโดยตรง โดยใช้แบบการวิจัย คือ Crass 
Sectional Study ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บ วิธีการหรือการดําเนินงาน ดังต่อไปน้ีโดยได้ดําเนิน
ตามลําดับ ดังน้ี 

๓.๑  ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๒  เทคนิคและวิธีการเลือกตัวอย่าง 
๓.๓  ข้อมูลที่ใช้ในการทําวิจัย 
๓.๔  กรอบแนวความคิดและการกําหนดตัวแปร 
๓.๕  เครื่องมือวิจัย 
๓.๖  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
๓.๗  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๘  การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
๓.๙  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๑๐ ระยะเวลาในการทําวิจัย 

 

๓.๑ ประชากรท่ีศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ครูที่ทําการเรียนการสอนในโรงเรียน

จํานวนทั้งสิ้น  ๓๕ คน๑  
 

๓.๒ เทคนิควิธีการเลือกตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  จํานวน ๓๕ รูป/คน  โดยใช้

เป็นตัวอย่างทั้งหมด ๓๕ คน    

                                                 
 ๑ฝ่ายทะเบียน  โรงเรียนวัดหลวงปีชากูล 



๒๗ 
 

๓.๓ ข้อมูลท่ีใช้ในการทําวิจัย  มี  ๒  ประเภท  คือ  
๓.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary   Data) 
 ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของครู  ประกอบกับการสอบถามจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ด้วย 
๓.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary   Data) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ มีหนังสือคู่มือ ตํารา วิทยานิพนธ์ วารสาร และ

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนระบบ  Internet  
 

๓.๔ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องน้ีเครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
ด้วยตนเองโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามผลการวิจัย  ขอบเขตของการ
วิจัย การนิยาม  ซึ่งมีคําถาม ปิด (Closed –ended) และเปิด(Open – ended)  แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา (Content validity)  แล้วนําไปทดลองใช้ (Try - out) กับกลุ่ม
ประชากรที่มีลักษณะคล้ายกัน  ได้แก่ครูโรงเรียนใกล้เคียง จํานวน  ๓๐  ตัวอย่าง  แล้วนําข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไข  จึงเป็นเคร่ืองมือที่ได้มาตรฐาน  ซึ่งสรุปได้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน  ๕ ข้อ
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันคืออิทธิบาท ๔ 

 

๓.๕ การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เคร่ืองมือวิจัยที่ใช้ได้แก่  แบบสอบถาม  ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี  และ
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  มาสร้างด้วยการใช้คําถามเปิด  (Open - ended  question)  และคําถาม
ปิด  (Close - ended  question)  )  จํานวน ๓ คน คือ  

๑) พระครูวิภัชธรรมวิจิตร     ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
๒) ผศ.ดร.จํารูญ  พริกบุญจันทร์   อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ 
  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๓) ดร.สําราญ  โคตรสมบัติ    อาจารย์ประจํา ภาควิชาปรัชญา 

  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 



๒๘ 
 

๓.๖ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังต่อไปน้ี 
๓.๖.๑ ประชาสัมพันธ๋ให้คณะครูเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๖.๒  นัดหมายเก็บรวบรวมข้อมูลตาม  วัน  เวลา  ที่กําหนดไว้ 
๓.๖.๓  อธิบายและช้ีแจงพร้อมทั้งของความร่วมมือและขอเวลาตอบแบบสอบถามตามความ

เป็นจริง 
๓.๖.๔  นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางวิชาการเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
๓.๖.๕ ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เทคนิคการสังเกตการณ์ช่วยในการดูความจริงใจ

ของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยและแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้และสมบูรณ์มีทั้งหมด  ๔๕  ฉบับ 
 

๓.๗ การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์และประเมินผลด้วยผลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์แล้วนํามาสรุปเพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 

 
 
 

 
 

 
.   
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิจัยเรื่องน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indebt Interview) จากครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาน
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน ๓๕ คน การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) และนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผลการวิเคราะห์เน้ือหาแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนด้วยกัน 
ซึ่งมีผลดังต่อไปน้ี 

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต 
 ๔.๓ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ 

 ๔.๔ หลักอิทธิบาทสําหรับผู้บริหาร 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
๑. ผู้วิจัยได้เข้าสัมภาษณ์ครูและคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ เมื่อเดือนตุลาคม 

๒๕๕๙  ในการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน ๒๖ คน ได้กล่าวถึงการใช้หลักธรรมข้อ
ใดบ้างที่นํามาใช้ในการทํางานของตนเอง ซึ่งคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ใช้หลัก 
ฉันทะ ความรัก และความพอใจในส่ิงน้ัน ๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความพอใจ ด้วยความรักในสิ่งน้ัน 
ทําสิ่งน้ันด้วยความเต็มใจ ไม่เบ่ือหน่ายในกิจที่ทํา เริ่มต้ังแต่รักในอาชีพครู รักลูกศิษย์เสมือนลูกตนเอง
คอยอบรมสั่งสอนให้เด็ก ๆ เหล่าน้ันมีความรู้ มีความประพฤติที่ดี เติบโตขึ้นจะเป็นเยาวชนของชาติที่
มีคุณภาพ และวิริยะ ความเพียรในการกระทําสิ่งน้ัน ๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความขยันหมั่นเพียร 
ด้วยความพยายาม และมีมานะอุตสาหะ ไม่ทอดทิ้งกิจที่ทําน้ัน (การแข็งใจ) เมื่อได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ทํางาน ก็มีความเพียร พยายามทําจนสุดความสามารถ ไม่ย่อท้อ จนงานทุกอย่าง
ลุล่วงไปด้วยดี  พร้อมน้ี ยังมี จิตตะ  ความเอาใจใส่ ความเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ทํา ไม่วางธุระในสิ่งน้ันๆ 
คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจ
พิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (การเข้าถึง) และวิมังสา การใช้ปัญญา



๓๐ 
 

พิจารณาไตร่ตรอง ตรวจสอบในสิ่งน้ัน ๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา 
รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ตรวจตราหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ 
(การเข้าใจ) 

๒. ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี คิดว่าหลัก
อิทธิบาท ๔ เหมาะสําหรับวัยทํางานหรือไม่ เพราะเหตุใด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน  ๒๖ คน 
เหมาะสําหรับคนทํางาน เพราะว่า จะได้ช่วยในการทํางานให้มีประสิทธิภาพและงานสําเร็จตามที่ได้
ต้ังใจแล้ว  เพราะหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนนําเอาหลักธรรมน้ีมาใช้ในชีวิตได้หลักอิทธิบาทจึง
ใช้ทํางานได้สําเร็จ ทุกท่านคิดว่างานมีความสําเร็จ เพราะได้ใช้ทุกวันที่ทําอยู่มีความสําเร็จมากหากได้
นําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ นําไปใช้ทุกข้อเลย 

๓. คณะครูได้นําหลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกต์ใช้แล้วเกิดผลที่ตามมาคือ ทําแล้วสบายใจ ทํา
แล้วไม่เคยถูกกําหนดจากการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ และครูเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน ทําให้
นักเรียนได้รับรู้รับทราบของหลักอิทธิบาท ๔ ไปด้วยทําให้การนําไปใช้ได้อย่างทั่วถึง อิทธิบาท ๔ เป็น
แนวทางการเรียน การทํางาน ให้ประสบความสําเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบคลาย อัน
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ๔ ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งใคร ๆ ก็ท่องได้ จําได้ แต่จะมีสักก่ี
คนที่ปฏิบัติได้ครบกระบวนความท้ัง ๔ ข้อ อันเป็น ๔ ขั้นตอนที่ต่อเน่ืองหนุนเสริมกัน จะขาดข้อใดข้อ
หน่ึงไม่ได้ ด้วยว่ามันเป็นกระบวนการที่เช่ือมโยงกันทั้ง ๔ ข้อ จึงจะทําให้เราประสบผลสําเร็จในชีวิต
และการงานได้ตามความมุ่งหวัง ขออธิบายดังต่อไปน้ี 

๑) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทํา ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเช่ือมั่นต่อสิ่งที่
ทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร เราคงเคยได้ยินคําว่า “ขอฉันทามติจากประชุม” บ่อย ๆ หรือ “มีฉันทะ
ร่วมกัน” ก่อนเลิกการประชุมบางอันเป็นเสมือนสัญญาระหว่างกันว่าเราจะทําสิ่งน้ันสิ่งน้ีร่วมกันหรือ
ละเว้นบางสิ่งร่วมกัน ซึ่งความเข้าใจในข้อน้ีคิดว่าถูกเพียงคร่ึงเดียว เพราะความหมายของ “ฉันทะ” 
น้ัน ไม่ใช่แปลว่าเป็นสัญญาภาษากระดาษหรือสัญญาที่ให้ไว้กับมวลหมู่สมาชิกเท่าน้ัน หากแต่เป็น
สัญญาใจและเป็นใจที่ผูกพัน เป็นใจที่ศรัทธาและเช่ือมั่นต่อสิ่งน้ันอยู่เต็มเป่ียม จึงจะเกิดความเพียร
ตามมา เปรียบได้กับนักวิจัยที่ศรัทธาและเช่ือมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นซึ่งอาจมี
มากน้อยต่างกัน คงไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณะชน หลายคนคงเคยได้ยินประโยคท่ีว่า  Where there is the will, there is the 
way.  ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่น่ันย่อมมีหนทางเสมอ ขอเพียงแต่ให้มีความต้ังใจแน่วแน่ที่
จะประสบความสําเร็จในเร่ืองน้ัน ๆ ให้ได้ด้วยความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย  ย่อมมีหนทางนําเราไปสู่ความ 
สําเร็จได้เสมอ 

การมีใจรัก ถือว่าสําคัญมาก ไม่ใช่ทําใจให้รักเพ่ืออะไรสักอย่าง หรือห้ามใจไม่ให้รัก มันก็
ยากย่ิงพอ ๆ กัน เพราะรักดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความรักความศรัทธาของเราจริง ๆ ขืนทําไปก็มีแต่จะ



๓๑ 
 

ทุกข์ทรมานแม้จะได้บางสิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็ตาม ประการสําคัญเป็นการแอบแฝงมาจากความคิดอ่ืน
ศรัทธาอ่ืนหรือความเป็นอ่ืนที่เราพยายามหาเหตุและผลมาอธิบายว่า มันคือสิ่งเดียวกันเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินไปได้หรือเพ่ือให้ตัวเองสบายใจที่สุด แต่ถ้าเรามีใจศรัทธาอันแรงกล้าแล้ว พลังสร้างสรรค์ก็จะ
บังเกิดขึ้นกับเราอย่างมหัศจรรย์ทีเดียว 

ทีน้ีมาพูดถึงว่า “เราจะสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นได้อย่างไร” พระพุทธองค์เคยสอนไว้ว่า 
มนุษย์เราต้องเลือกที่จะศรัทธาบางอย่างและหมั่นตรวจสอบศรัทธาของตัวเองว่าดีต่อตัวเองและดีต่อ
ผู้อ่ืนอันรวมถึงสังคมโดยรวมหรือไม่ เมื่อดีทั้งสองอย่างก็จงมุ่งมั่นที่จะทําด้วยความต้ังใจ และหากไม่ดี
ก็จงเปลี่ยนแปลงศรัทธาเสียใหม่ ซึ่งเราต้องเลือก ไม่เช่นน้ันเราจะกลายเป็นคนท่ีสับสนไม่มีแก่นสาร
และเป็นคนไร้รากในที่สุด เมื่อเป็นคนไม่มีแก่นสารก็จะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีได้ง่ายน่ันเอง 

หากจะฝึกฝนตนเอง อาจเริ่มจากการตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราศรัทธาอะไรอยู่ เพราะ
คนเราเมื่อศรัทธาอะไรก็จะได้พบกับสิ่งน้ันเข้าถึงสิ่งน้ัน ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี 
ศรัทธาต่อชาวบ้านเราก็จะเข้าถึงชาวบ้าน ศรัทธาต่อวัตถุก็จะเข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศสรรเสริญก็
จะเข้าถึงลาภถึงยศเข้าถึงตําแหน่ง ศรัทธาต่อความรู้ก็จะเข้าถึงความรู้ หรือศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะ
เข้าถึงธรรม หรือไม่ศรัทธาอะไรเลยก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไรเลย เพราะความศรัทธานํามาซึ่งมุ่งมั่น
ทุ่มเทเพ่ือทําทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราศรัทธานั่นเอง ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าสิ่งที่เรา
ศรัทธากับสิ่งที่องค์กรของเราศรัทธาน้ันตรงกันหรือไม่ หากตรงกันก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนหรือ
หากไม่ตรงกันก็เรียนรู้ที่จะให้โอกาสตัวเองไปสู่แห่งที่ที่เหมาะสมกว่า 

๒) วิริยะ คือ ความมุ่งม่ันทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และทํา
ให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งน้ันเร่ืองน้ัน ถ้าหากกระทําก็จะทําจนเช่ียวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะ
ศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวน้ันๆ ดังน้ัน คําว่า “วิริยะ” จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่าง
สูงที่จะทําตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะ
หลอก ๆ หรือศรัทธาหลอก ๆ ทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้อ่ืน เพ่ืออะไรน้ัน ผลงานที่เขาทําจะช้ีชัด
ออกมาเองว่าทําเพ่ืออะไร ดังน้ัน นักวิจัยท้องถิ่น จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถิ่นและรักต่อการทํางาน
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาคนท้องถิ่น อันเป็นศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นน้ัน ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปากเปล่าที่
ไร้แม้เงาของความมุ่งมั่นและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธาอ่ืนให้ครุ่นคิดและกระทําอยู่ 

วิริยะน้ีมาคู่กับความอดทนอดกลั้น เป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมีความหวังที่จะ
เอาชนะอุปสรรคท้ังปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ นําใจ และเตือนใจ ความอดทนเป็น
เครื่องมือสําหรับคนใจเย็นและใจงามด้วย ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะมันจะทําให้มี
โอกาสผิดพลาดได้ง่าย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังน้ัน ความวิริยะอุสาหะ จึงเป็นวิถีทางของ
บุคคลที่หาญกล้าและทายท้าต่ออุปสรรคใดๆท้ังมวล 



๓๒ 
 

ถามว่า “ความวิริยะมันเกิดจากอะไร” คําตอบก็คือ “เกิดจากศรัทธาหรือฉันทะนั่นเอง” 
และเป็นศรัทธาที่มั่นคงด้วยไม่ว่าจะมีอุปสรรค์ใด ๆ มากระทบก็ตามก็จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจปล่อย
วางหรือวางเฉยในบางเวลาบางสถานการณ์บ้าง เพ่ือรอสภาวะที่เหมาะสมกว่า ความวิริยะไม่ใช่ความ
ดุดันอย่างเอาเป็นเอาตายหรือต้องให้ได้เสมอ แต่มันคือความแยบยลและเลือกที่จะทําบางอย่างเพ่ือ
รักษาศรัทธาไว้หรือเพ่ือรอวาระที่เหมาะสมอันหมายถึงการบรรลุผลแห่งศรัทธา 

ถ้าจะฝึกฝนเรื่องความวิริยะแล้วคงต้องเร่ิมจากความคิดที่ว่า ต้องหม่ันฝึกฝนตนเองบ่อย ๆ 
หมั่นทําหมั่นคิดหมั่นเขียนหม่ันนําเสนอและอย่าขี้เกียจ อย่ากลัวความผิดพลาดและจงกล้าแสดงออก
ซึ่งความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเอง อย่าท้อต่องานหนักและงานมากให้คิดว่าทํามากรู้มาก
เก่งมากขึ้น อย่าบ่นว่าไม่มีเวลาเพราะเวลามีเท่าเดิม ฯลฯ 

๓) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตาม 
คําน้ีย่ิงใหญ่มากปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าที่ ที่ต้องทํา
มากมาย ไม่รู้จะทําอะไรก่อน เวลาอ่านหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอ่านทํางานก็คิดว่าต้อง
อ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ ไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหน่ึงได้นาน ผลคือ ทําอะไรก็ไม่ดี
สักอย่างทําผิด ๆ ถูก ๆ อยู่อย่างน้ัน 

แต่ถ้าเรามีใจที่จดจ่อต่อสิ่งที่เราคิดเราทําและรับผิดชอบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือ
การงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง เราก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยใจที่จดจ่อต้ังมั่นและ
ใฝ่เรียนรู้ของเรา เมื่อมีความรอบรู้มากขึ้นก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความรอบคอบแล้วการ
ตัดสินใจทําอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยตามไปด้วย 

ความรอบคอบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่รอบรู้ ดังน้ัน การที่คนจะรอบรู้ได้น้ัน ต้องหม่ัน
ศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นเน่ืองนิจ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสมํ่าเสมอ ต้องอ่านหนังสืออย่าให้ขาดและ
หลากหลายโดยไม่ยึดติดกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง ประการสําคัญต้องฝึกต้ังคําถามกับตัวเองกับเรื่องราวต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราพร้อมกับค้นหาคําตอบให้ได้ การฝึกสนทนากับผู้รู้บ่อย ๆ ก็เป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งเมื่อ
เราทําได้อย่างน้ีแล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใกล้ความรอบรู้ไปโดยปริยาย 

เมื่อเราเข้าใกล้ความรอบรู้แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากท่ีจะวิเคราะห์สังเคราะห์เน้ือแท้ของ
เรื่องราวน้ัน ๆ ออกมาสู่การตัดสินใจของหมู่คณะหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเราเอง ดังน้ัน ความ
รอบคอบจึงแฝงไปด้วยความรอบรู้ตามสภาพจริงของมัน อันเป็นแนวปฏิบัติที่คนรุ่นใหม่ต้องสร้างให้
เกิดเป็นนิสัยแก่ตนเอง 

ความรอบคอบนอกจากจะดํารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยังต้องอาศัยความดีงามเป็น
เครื่องเตือนสติด้วย ถึงจะสามารถใช้จิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเน้ือแท้ของสิ่งต่าง ๆ น้ัน
ได้อย่างเหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอย่างของคุณธรรมตามหลักศาสนาและจริยธรรมของ
สังคมน้ันเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุข 



๓๓ 
 

๔) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทํามา อันเกิดจากการมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วทํา
ด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และ
รอบคอบ จึงนําไปสู่การทบทวนตัวเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ได้
คิดสิ่งได้ทําผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิด
ร่วมทํากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดีย่ิงขึ้น 

การทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มสับสน
วุ่นวายอย่างเข้มข้น ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิดและการกระทําของเราว่าเราคิดหรือทํา
จากความคิดอะไร? พร้อมกับถามตัวเองว่าเราคิดอย่างน้ันเพ่ืออะไร? เราทําสิ่งน้ีเพ่ืออะไร? เพ่ือ
ความสุขของตัวเองหรือเพ่ือความสงบสุขของสังคม? ฯลฯ ซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะอยู่ ณ จุดไหน
ของสังคมหรือเปลี่ยนแปลงตนอย่างไรไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองและสังคมท่ีงดงาม 

ในการวิจัยและการพัฒนานั้นเรามักจะใช้คําว่า “สรุปบทเรียน” เป็นการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือดูว่าสิ่งที่คิดและทํามานั้นมันดําเนินไปในแนวทางที่วาด
หวังหรือไม่ หรือว่าคิดไว้อย่างทําอีกอย่าง หรือคิดไว้แต่ไม่ได้ทําเลย หรือทําไปแล้วแต่ไม่ได้อย่างที่
มุ่งหวัง ทั้งน้ีจะได้วิเคราะห์ต่อไปว่า ที่มันสําเร็จมันเป็นเพราะอะไร และที่มันล้มเหลวมันเกิดจากอะไร 
เพ่ือที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้น 

การสรุปบทเรียนน้ัน คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า สรุปเมื่องานเดินทางมาได้ครึ่งทางหรือ
สิ้นสุดการทํางาน หรืออย่างดีที่สุดมีการทําแผนงานรายไตรมาส คือทุก ๓ เดือน จึงสรุปบทเรียนคร้ัง
หน่ึง แต่จริง ๆ แล้วการสรุปบทเรียนควรจะทําให้อย่างสม่ําเสมอ อาจเป็นการพูดคุยกันหลังเสร็จสิ้น
การทํากิจกรรมทุกครั้ง หรือหลังเลิกงานแต่ละวัน หรือใช้วิธีการแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือสรุปบทเรียน
ของแต่ละคนให้ได้มากที่สุด หรือพูดคุยกับตัวเองบ้าง การที่เราคุยกับตัวเอง ด้วยสติ ความรู้เน้ือ รู้ตัว 
จะทําให้เรามองตัวเองชัดเจนขึ้น รู้ว่าขณะน้ีปัญหาของเราคืออะไร และจะแก้ไขยังไง เพราะธรรมชาติ
ของคนเรา สายตาเรามองทอดมองออกไปข้างนอก ทําให้ไม่เห็นตัวเองและสิ่งใกล้ตัว ถ้าจะมองตัวเอง
ต้องส่องกระจก ...ดังน้ัน เราต้องหมั่นถามตัวเองว่า เรารู้อะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้าง เป้าหมายชีวิตเราคือ 
อะไร แล้วเราจะมีวิธีไปถึงจุดน้ันได้ยังไง คําถามที่ดีหน่ึงคําถาม ดีกว่าคําตอบร้อยคําตอบ ถ้าเราต้ัง
คําถามกับตัวเองบ่อยๆ จิต เราก็จะหาคําตอบให้เราได้ ไม่ง้ันเราก็มีชีวิตอยู่แบบไม่มีจุดหมายปลายทาง 
มีแต่ความทุกข์ใจหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ หรือ ถ้ามีคนอ่ืนอยู่ด้วยเราก็คุยในใจ  สร้างเสียงในใจ 
(inner voice) แต่ว่าวิธีที่ได้ผลคือ ปิดประตูห้องอยู่คนเดียวเงียบแล้วคุยกับตัวเองดังๆ หรือจะคุยกับ
หมากับแมวก็ได้ แต่ช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงที่รู้สึกว่างและปลอดโปร่งจากเร่ืองราวทั้งปวง ซึ่งควร
ทําให้เป็นนิจสิน 
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 สําหรับหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ใครๆก็ทราบ เพราะอยากสําเร็จอิทธิบาท คือต้องการจะ
ให้ได้สําเร็จตามความมุ่งมาดปรารถนาที่ท่านว่าไว้ ทุกคนพากันได้แล้วในอิทธิบาท มีฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา พากันได้คล่องแคล่วหมดทุกคน จําได้ดีที่สุด แต่ยังไม่ทันสําเร็จอิทธิ
บาท ที่จริงได้แล้วก็ควรจะให้สําเร็จตามความเป็นจริง ต้องเป็นอย่างนั้น แต่นี้ยังไม่ทันสําเร็จ
ท่านกล่าวไว้ว่าผู้มี ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้นๆ ในกิจการนั้นๆ ในธุระนั้นๆ ในคําบริกรรม ใน
ธรรมะนั้นๆ ความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นมา ความสําเร็จในที่นั้นเกิดขึ้นจากฉันทะนั่นเอง ที่นี้ฉันทะ
เป็นของมีอยู่ คนเอามาใช้ไม่ถึง ไม่ถึงฉันทะ เอามาใช้ไม่ถึงทั้งนั้น ถ้าถึงก็ต้องสําเร็จตามความ
ปรารถนาของตน จะมากหรือน้อยก็ต้องเป็นผลทีเดียว 
 ฉันทะ เป็นของแน่นอนที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ ความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้น เรา
พยายามลองดู ความเชื่อมั่นในตัวของเรานั่นแหละ เรียกว่าฉันทะ มีในตัวของเรา เราทําสิ่งน้ี
แหละจะเป็นผลประโยชน์ ธรรมะอันนี้แหละจะให้ผลประโยชน์แก่เราอย่างเช่นเราเชื่อมั่นในสัจ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเทศนาเป็นจริงทุกประการ ที่ว่าขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ก็ดี 
ถ้าหากพิจารณาแน่นอนจริงใจลงไปแล้ว เป็นทุกข์จริงๆ ไม่ผิดเพี้ยนไปไหนขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ท่าน
บรรยายออกไปโดยเฉพาะ ปัญจุปาธานขันธ์ ขันธ์ ๕ เป็นของมีอยู่เกิดอยู่ ถ้าหากว่าเราไปถือ ถึง
ถือมันก็ไม่เป็นตัวของเรา ครั้นถ้าเราไม่ถือก็หมดเรื่อง สิ่งสภาพมันเป็นอยู่อย่างไร ก็เป็นอยู่อย่าง
นั้น นี้เรียกว่า เชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้า เราพิจารณาเป็นจริงเห็นจริงอย่างที่พระพุทธ
องค์ทรงเทศนาไว้ มันก็สําเร็จประโยชน์ทั ่วถึงตามเป็นจริงเท่านั้นแหละ เห็นตามเป็นจริงนั้น
เรียกว่าสําเร็จประโยชน์ เชื่อมั่นแล้วก็พิจารณาเห็นตามเป็นจริงนั้น เชื่อมั่นเท่านั้นแหละเห็นตาม
เป็นจริงทุกสิ่งทุกประการ เป็นจริงอย่างน้ันเลยทีเดียว ฉันทะมันเป็นอย่างน้ี 
 วิริยะ ความพากเพียร ฉันทะมีแล้วความเพียรต้องมี ของมันกํากับกันมันเป็นคู่กันไป 
เราขยันหมั่นเพียร เราเชื่อมั่นในสิ่งใด ต้องทําในสิ่งนั้น ต้องทําให้ถึงที่สุด อันนั้นเรียกว่าความ
เพียร ความพอใจในสิ่งที่เราต้องการและปรารถนา ไม่คิดถึงความทุกข์ความลําบากตรากตรํา 
ไม่คิดถึงความยากเหน็ดเหนื่อย มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะทําให้ลุล่วง ทําให้สําเร็จตามมุ่ง
มาดปรารถนา วิริยะมันตามมา ฉันทะมีแล้วมีหมด วิริยะเลยเกิดขึ้นมาในที่นั่นเหมือนกับบุคคล
ขุดบ่อนํ้า นํ้ามันอยู่ใต้ดิน ธรรมดาบาดาลต้องอยู่ใต้ดิน ขุดลงไป ขุดลงไป เพราะเห็นชุ่มๆ พอ
ดินชุ่มๆ ก็เช่ือมั่นในการขุด มันต้องมีนํ้า ขุดลงไปจนกระทั่งเห็นดินเหนียว ขุดลงไปจนกระทั่งถึง
นํ้า คนที่ขุดไม่ถึงนํ้านั้นเพราะไม่เชื่อว่ามีนํ้า ขุดลงไปได้นิดๆ หน่อยๆ โอ๊ย! ไม่ไหวแล้วลําบาก
ตรากตรําขุดลงไปก็ไม่มีนํ้าหรอก ก็เลิกเสีย ไปขุดบ่อใหม่ ขุดลงไปถึงดินที่ชุ่ม ก็บอกว่าไม่ไหว
หรอก นํ้ามันไม่ลึกถึงขนาดนี้หรอก ก็เลยทิ้งเสีย เลยไม่เห็นนํ้า ไม่เห็นผล อย่างน้อยที่สุดขุดลง
ไปจนลึกที่สุด ไม่ถึงนํ้า ก็ได้ช่ือว่าเรากระทําอิทธิบาทแล้วตอนนั้นอิทธิบาทของเราเต็มที่แล้ว ถึง
ไม่สําเร็จก็ได้ชื่อว่ามีอิทธิบาทเพียงพอแล้วตอนนั้น คนทั้งหลายจะยกยอสรรเสริญว่าโอ๊ย! คนน้ี
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มันเพียรพยายามจริงๆจังๆ ขุดลึกถึงขนาดนั้นมันก็ยังขุดได้ ถึงไม่มีนํ้าก็ยังอุตสาห์ขุดลึก ก็ยัง
พอจะได้ความชมเชยหน่อย อันนี้ลังเลสงสัยไม่แล้วสักที ขุดไปนิดๆหน่อยๆ ก็เลยปล่อยวาง ไม่
เอาธุระภาระ ขาดวิริยะความเพียร ขาดความเพียรแล้วไม่สําเร็จประโยชน์สักอย่างเดียว พระ
พุทธเจจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีความเพียรเลวทรามย่อมไม่สําเร็จประโยชน์ 
 จิตตะ ละคราวน้ี เมื่อวิริยะมีแล้ว ต้องพิจารณาตรึกรองตาม อย่างขุดบ่อนี้แหละ ขุดลง
ไปต้องเช่ือว่ามีนํ้า ขุดลงไปมันก็ลึกลงไปตามลําดับ เห็นดินมันชุ่มเห็นดินเหนียว เห็นดินเหนียวก็
ต้องมีนํ้าชุ่มช้ืนมากเข้าไปทุกที ความพินิจพิจารณา อ๋อ…ต้องมีนํ้าแน่ จิตใจของเราแน่วแน่เต็มที่
มันก็ไม่ท้อถอย จิตตะความตรึกตรองพิจารณาตามเหตุตามผลเรื่องราว นํ้าต้องมีแน่เพราะมัน
ชุ่ม ขุดลงไปเท่าใดยิ่งลึกลงไปยิ่งชุ่มมาก ยิ ่งชุ่มมากยิ่งเห็นนํ้าชัดเจนขึ ้นมาความตรึกตรอง
พิจารณาอย่างนี้ทางธรรมก็เหมือนกัน เราพิจารณาธรรมอันใดลงไปเห็นชัดเจนขึ้นมาโดยลําดับ 
เราต้ังจิตอันเดียวแน่วแน่แล้ว ไม่ท้อถอยแล้วย่อมเห็นชัดขึ้นมา อารมณ์ทั้งหลายย่อมพ้นผ่านไป 
อารมณ์ทั้งหลายย่อมระงับดับสูญไป ย่อมมองเห็นชัดขึ้นมาในทางธรรมทั้งหลายเหล่านั้น จิตตะ
ความพิจารณาไตร่ตรองย่ิงแน่วแน่ 
 จิตตะกับวิมังสา มันเทียบๆกันอยู่นั่นแหละ ครั้นคิดตรึกตรองพิจารณาแล้วก็เรียกว่า
วิมังสา ตรึกๆตรองๆ พิจารณาถ่องแท้ เห็นแน่วชัดลงในใจ ก็ต้องปรากฏขึ้นมา 
อิทธิบาททั้ง ๔ มีอยู่แล้วในโลก พระพุทธเจ้าทรงชี้สอนแล้วว่าเครื่องมือทําให้เกิดความสําเร็จมี 
๔ อย่างนี้เท่านั้น ถ้าหากว่าคนใดนํามาใช้ ความเป็นจริงแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื ่องอิทธิบาท ๔ 
ความเชื่อมั่นนั้นไม่ต้องพูดละ อันคนที่ไม่ศึกษาเล่าเรียน ไม่เรียนอะไรเลย ครั้นเชื่อมั่นว่าสิ่งน้ี
จะต้องเป็นผลประโยชน์ เลยทําสิ่งน้ันแน่วแน่เต็มที่ เลยเป็นฉันทะ วิริยะไปในตัว ก็ไม่ต้องพูดถึง
เรื่องอิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไม่ต้องพูด มันเป็นจริงแล้ว ผู้ที่เรียนผู้ที่ศึกษากํา
เอาแต่อิทธิบาททั้ง ๔ ไว้ แล้วไม่นํามาใช้ ผู้ที่ปฏิบัติจริงๆจังๆ เอาอิทธิบาท ๔ มาใช้ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา ใช้หมดเต็มที่ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตตะ มีหรือไม่มีไม่ทราบ จะสมมติบัญญัติ
อะไรก็ตาม จะไม่สมมติบัญญัติก็ช่าง เห็นผลประโยชน์ชัดเจนขึ้นมาในใจ ย่อมสําเร็จประโยชน์
ในสิ่งอันที่ปรารถนาเหมือนกันกับคนที่เขามีอาวุธอยู่ในมือ บางคนนั่นเห็นว่ามีอาวุธสําหรับ
ประหัตประหารสัตว์ร้ายอะไรต่างๆ มีปืนอยู่ในมือกําป้ออยู่ เสือมันเดินมาตรงนี้แหละจะฆ่ามัน 
จะฆ่ามันให้ได้ แล้วไปแอบลี้อยู่ในนั้นแหละ แอบลี้อยู่ข้างๆทางในเมื่อเสือมาจริงๆจังๆ บอกว่า
จะยิงด้วยปืนนี่แหละ พอยิงโป้งมันต้องตายทีเดียว พอเสือมายิงโป้ง แต่โป้งแต่ปาก ปืนเลยไม่
คิดกดไกขึ ้นมามันจะสําเร็จประโยชน์อะไร อันได้แต่พูด ได้แต่คําพูด สิ ่งที ่มันเป็นคุณเป็น
ประโยชน์เพราะการทําต่างหาก เวลาเขาจะฆ่าเสือยิงเสือ เขาไม่ต้องทําเสียงปืนออกปากหรอก 
เสียงปืนมันโป้งไปเอง ถูกเสือต้องตาย 



๓๙ 
 

 ฉันใด ผู้ปฏิบัติ ถ้าหากว่าเคร่งครัดในธรรมะทั้งสี่ประการนี้แน่วแน่อยู่ตลอดเวลา อิทธิ
บาททั้ง ๔ ก็มีอยู่ทุกเมื่อ พระองค์จะทรงสอนอะไร คือมันมีตามเป็นจริง มันมีอยู่แล้วพระองค์
ค่อยทรงสอน มันมีลักษณะ ๔ อย่างน้ี อยู่ในตัวของคนทุกคน พระองค์ต้องทรงเทศน์ตามน้ัน ไม่
เหมือนกับผู้เรียน เรียนแล้วไปเรียนเอาคําพูดของผู้พูดเสียก่อน แต่ว่าตัวเองไม่ทํา มันไม่สําเร็จ
ประโยชน์ การปฏิบัติหรือการเรียนการศึกษา มันผิดแปลกกันตรงนี้ ทําจริง กับ เรียนเฉยๆ มัน
ผิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่า ธรรมะอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกส่วน เป็นจริงทุกส่วน ครั้นถ้าหาก
ทําจริงแล้ว อิทธิบาท ๔ มารวมกันหมดแห่งเดียว มีฉันทะตัวน้ันเป็นพอ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไม่
ต้องพูด ฉันทะก็ไม่ต้องพูด อันความเป็นจริงแล้ว ความต้ังใจจริงๆจังๆ ย่อมสําเร็จประโยชน์ของ
ตน ตามสมควรแก่ฐานะของตน  
 ดังน้ัน ”อิทธิบาท ๔” จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความสําเร็จ
ในชีวิตและการงาน เพราะหากทําได้ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้ ชุมชนความรู้ และปัจเจก
ชนความรู้ คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ประการสําคัญ “อิทธิบาท ๔” ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเด่ียวจาก
หลักธรรมข้ออ่ืนๆอันเป็นองค์รวมและเช่ือมโยงถึงกัน เพียงแต่อธิบายคนละบทบาทเท่าน้ัน สิ่งสําคัญ 
เราได้ใคร่ครวญในเรื่องเหล่าน้ีมากน้อยเพียงใด เพราะ ในโลกปัจจุบัน โลกที่สั่งสม อวิชชามามากจน
เกินล้น จึงกลายเป็นโลกที่ฉาบฉวยและวุ่นวายสูงสุด น่ันแปลว่าเราต้องฝึกฝนตนเองหลายเท่าตัวเพ่ือ
จะเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมที่ก่อกําเกิดการพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของตนเองอย่างแท้จริง 
 

๔.๔ หลักอิทธิบาทสําหรับผู้บริหาร 
 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา คือ หลักอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พวกเรา
คุ้นเคยกันดี ซึ่งหลักธรรมข้อน้ีมีความสําคัญและนําไปใช้ประโยชน์ได้มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้
ชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทํางาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ฯลฯ 
          ในการบริหารงานของโรงเรียนก็เช่นกัน พบว่า หลักอิทธิบาท ๔ สามารถนําไปใช้ได้กับงาน
บริหารงานโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เริ่มต้ังแต่ฉันทะ คือ ความพอใจ ความชอบ 
ความรัก การเป็นผู้บริหารที่ดี จะต้องเร่ิมต้นต้ังแต่ ความพอใจ ความรัก ความชอบ ในงานบริหารก่อน 
ถ้าไม่รักไม่ชอบ ไม่ต้องการจะเป็นผู้บริหารแล้ว ถูกบังคับให้เป็นผู้บริหาร  คนๆน้ันจะไม่มีความสุขใน
การทํางานด้านบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารคน  บริหารงาน บริหารงบประมาณ ต่างๆ เราจะ
สังเกตได้ว่า งานใดๆ ถ้าเรารักชอบแล้วเรามักจะทํางานน้ันๆด้วยความสุข รวมไปถึงสิ่งต่างๆด้วยไม่ว่า
จะเป็นเรื่อง ผู้หญิง หรือ แฟน  ถ้าเราพอใจ ชอบ ผู้หญิงหรือแฟนเราแล้ว เราก็มักจะมีความสุขเมื่อได้
อยู่ใกล้การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เช่นกัน เมื่อ เรารัก สุนัข รักปลา รักม้า ฯลฯ เราก็มักจะมีความสุขในการได้
เลี้ยงมัน   



๔๐ 
 

          วิริยะ คือ ความขยัน หมั่นเพียร คนที่ประสบความสําเร็จในงานด้านบริหาร จะต้องมีความรัก 
ความชอบ ความพอใจ ยังไม่พอ ต้องมีความขยันหมั่นเพียร เราจะเห็นได้จากการอ่านหนังสือ ดู
โทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือ ดู ฟังอ่าน จากสื่อต่างๆ ว่า คนที่เป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จน้ัน จะต้อง
เป็นคนที่ขยันมากกว่าลูกน้อง ผู้บริหารบางคนต้องอยู่ในที่ทํางานมากกว่าลูกน้องในขณะที่ลูกน้อง 
กลับบ้านแล้ว ผู้บริหารยังต้องมาตรวจงานในตอนกลางคืน ฉะน้ัน ผู้บริหารที่ต้องการประสบ
ความสําเร็จจึงต้องมีความเพียร ดังเช่นคําเปรียบที่ว่า ” นํ้าหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน” ถ้า
ต้องการประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องใดๆ บุคคลผู้น้ันจะต้องมีความเพียร 
          จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ มีจิตใจที่จดจ่อกับสิ่งน้ัน ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จ นอกจากจะ
มี ความพอใจ ความขยัน ยังไม่พอ ยังต้องมีการเอาใจใส่ในงานอีก จึงจะทําให้งานบริหารประสบ
ความสําเร็จ การจดจ่อในงานน้ันๆ มักจะทําให้งานน้ันๆ เกิดความผิดพลาดน้อยและงานน้ันๆ ออกมา
สวย  เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีคุณภาพ 
           วิมังสา คือ รู้จักพิจารณา ใคร่ครวญ (ทําไมเราถึงตัดสินใจพลาด ขณะที่คู่แข่งตัดสินใจได้ถูก) 
ต้องรู้จักวิเคราะห์ ใคร่ครวญ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา งานด้านบริหาร และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ เพ่ิมมากขึ้น เช่น การพัฒนา การพูดต่อหน้าที่ชุมชน การเจรจา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
มนุษย์สัมพันธ์  ฯลฯ  การท่ีผู้บริหารรู้จักพิจารณา ใคร่ครวญ วิเคราะห์ มักจะทําให้การตัดสินใจได้
ถูกต้องมากกว่าผิด มีการใช้ข้อผิดพลาดมาแก้ไขได้ในอนาคต 
           สําหรับหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอีกมากมายที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความสุภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การ
ประหยัด  อดทน ความพอเพียง  ฯลฯ ถ้าเรานําหลักธรรมคําสั่งสอนเหล่าน้ีมาใช้ ก็จะสามารถเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จได้อีกด้วย 
 อิทธิบาทสําหรับทั่วไป 
 นอกจากเราจะใช้สติปัญญาในการทํางาน เพ่ือแก้ปัญหาและหาหนทางเจริญก้าวหน้าอยู่น้ัน 
มีทฤษฎีมากมายที่หวังให้เราปฏิบัติตาม ลองย้อนกลับมาใช้ธรรมะง่ายๆ ที่ให้คุณประสบ
ความสําเร็จในการทํางานสูงสุดธรรมะที่เราควรจะหยิบยกมาใช้ในการทํางานทุกวันน้ี คงหนีไม่พ้น
อิทธิบาท ๔ เพราะความหมายของอิทธิบาท ๔ คือธรรมให้ถึงความสําเร็จ หรือหนทางแห่ง
ความสําเร็จน่ันเอง โดยหลักอิทธิบาท ๔ น้ันเป็นหลักธรรมสําคัญที่ทําให้เกิดสมาธิในการทํางาน ไม่
ฟุ้งซ่านไปกับสังคมและกระแสต่างๆ พร้อมทั้งตีกรอบให้เราทํางานอย่างคงเส้นคงวาอีกด้วย 
 ฉันทะ = ฉันพอใจกับงานที่ทําอยู่  
 มีใครบ้างไหมไม่ชอบงานที่ทําอยู่ ให้คุณลองตรวจสอบตัวเองดูว่า คุณน้ันมีความชอบหรือ
ศรัทธากับงานแบบใด หรือพอใจกับงานแบบใดอยู่ เหมือนกับคุณเป็นนักศึกษาที่เพ่ิงจบใหม่กําลังใช้
ความคิดไตร่ตรองว่าคุณต้องการเดินไปเส้นทางใด เรื่องเหล่าน้ีไม่มีใครให้คําตอบคุณได้เพราะเป็น
ความชอบความศรัทธาที่ก่อเกิดจากตัวของคุณเอง 



๔๑ 
 

จริงอยู่ที่งานแต่ละอย่างไม่มีทางที่คุณจะช่ืนชอบไปทั้งหมดทุกกระบวนการ แต่ถ้าคุณพอใจที่จะ
ทําให้ดี สบายใจท่ีจะต้องเจอมันทุกวันเราเรียกว่าความศรัทธา เป็นสิ่งแรกที่มนุษย์ต้องการและเป็น
พ้ืนฐานของความสาํเร็จ อย่างเช่น คุณมีความศรัทธาและใจรักที่จะเป็นพนักงานขายที่ดีและซื่อสัตย์ สิ่งน้ี
จะเป็นพลังให้คุณเดินไปหาความสําเร็จได้แบบเป็นเส้นตรง และเข้าถึงจิตใจเน้ือแท้ในการทํางานมากกว่า
คนที่ไม่ได้มีความศรัทธาใดๆ กับงานที่ทําคุณอาจเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการต้ังคําถามกับตัวเอง ฉันทํางานเพ่ือ
อะไร ฉันมีความสุขหรือไม่ เพียงแค่น้ีคุณก็จะทราบตัวเองว่ามีความลึกซึ้งกับงานที่ทําอยู่เพียงใด เผื่อเรา
จะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ทําอยู่ 
 วิริยะ = ฉันขยันหม่ันเพียรกับงานที่มี คงไม่มีคนไหนประสบความสําเร็จโดยปราศจากความ
เพียร เป็นคําคมที่แปลง่ายแต่ความหมายเหน็ดเหน่ือยย่ิงนัก เพราะความวิริยะน้ันเป็นเคร่ืองมืออีก
อย่างหน่ึงที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้ ย่ิงคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่าน้ัน 
ยกตัวอย่างต่อจากหัวข้อฉันทะ คุณเป็นพนักงานขายท่ีมีความศรัทธากับงานที่ทํา มีความสุขในการ
ทํางานเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ ร่วมกับความขยันหมั่นเพียร ไม่เฉยชาที่จะต้อนรับลูกค้า 
กระตือรือร้นหาลูกค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีวินัยในการทํางาน ไม่ท้อกับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามา มี
ความทุ่มเทอย่างน้ี ตําแหน่งที่สูงขึ้นไปอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมแน่นอน ที่สําคัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็
ด้วยความศรัทธาของฉันทะนั่นเอง และความวิริยะไม่ใช่การทํางานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการ
หมั่นฝึกฝนตนเองต่างหาก  
 จิตตะ = ฉันเอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทํา จิตใจที่จดจ่อกับงานไม่วอกแวกไปเที่ยวเล่น
ล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทํา จิตตะเป็นธรรมแสดงถึงสติและจิตใจที่รอบคอบและความรับผิดชอบที่จะ
ตามมา ซึ่งในสังคมการทํางานปัจจุบันน้ีมุ่งเน้นแย่งชิงตําแหน่งกัน และขัดขาจนลืมคิดไปว่า งานท่ี
ตนเองต้องรับผิดชอบน้ันคือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีความสําคัญในการทํางานโดยไม่วอกแวกออกไป
นอกลู่นอกทาง  ดังน้ัน เมื่อคุณมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนร้ัวของเส้นทางที่ไม่ให้
ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความสําเร็จได้ รวมท้ังเป็นสติที่สื่อออกมาถึงความมุ่งมั่นที่สูงกว่าความพอใจ
และความขยันหมั่นเพียร 
 วิมังสา = ฉันใคร่ครวญและใช้ปัญญาตรวจสอบงาน สิ่งสุดท้ายในการทํางานคือการใช้
ปัญญา ที่เป็นกุญแจสูงสุดของอิทธิบาท ๔ เมื่อคุณมีความรักในงานที่ทํา มีความขยันหมั่นเพียร มีสติ
รับผิดชอบ การมีปัญญาคือการทบทวนตนเองและปัญหา ว่าสิ่งที่เราได้ทํามาน้ันมีผลดีผลเสียอย่างไร 
มีสิ่งใดที่เข้ามากระทบใจเราหรือคนอ่ืนหรือไม่ เราจะได้รู้จุดยืนของเราว่าทํางานและอยู่ในด้านทุกข์
หรือสุข ล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จ อย่างเช่น ทบทวนตัวเองน่ิง ๆ ว่าวันน้ีทั้งวันเราทําอะไรบ้าง 
สรุปกับตัวเองว่าทําเพ่ืออะไร เราจะได้มีกําลังใจต่อในวันต่อ ๆ ไป และไม่ทําผิดซ้ําซากอีกเช่นเดิม 
พร้อมกันน้ันเราจะสามารถเห็นหนทางได้ว่า เส้นทางไหนที่จะนําเราสู่ความสําเร็จได้จริง ๆ 
 สรุปได้ว่า ทุกคร้ังที่คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี ทํางานก็อยากทํางานด้วยความสุขด้วยกันทุกคนหลักในการทํางานให้มีความสุขและ



๔๒ 
 

ประสบผลสําเร็จน้ันก็มีอยู่ ตามท่ีพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่า ต้องมีอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา โดยมีการอธิบายว่า ฉันทะ คือความพอใจ เราต้องพิจารณาดูว่าเรามีฉันทะในการทํางานไหม 
ถ้ายังไม่มีก็ต้องรู้จักใช้ความคิดให้เกิดฉันทะ บางทีก็อาจจะรู้สึกขี้เกียจ หรือบางคนต้ังแต่เล็ก ๆ พ่อแม่
มีฐานะดี เลี้ยงดูเรามาอย่างดี ตามใจเรามาตลอด อยากให้ลูกสบายไม่ต้องทําอะไร จะทําอะไรก็มีคน
คอยรับใช้ เมื่อโตขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากทําอะไรเหมือนกัน ทําอะไรก็ไม่ได้ ทําอะไรก็ไม่เป็น เราต้องใช้
ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของความไม่มีฉันทะ และเห็นประโยชน์ของความมีฉันทะว่าเป็นอย่างไร 
อันน้ีก็อาศัยความคิด รู้จักคิดดีคิดถูก เมื่อเกิดฉันทะแล้วความพอใจในการที่จะทํางานน้ีให้สําเร็จก็จะ
เกิดขึ้น เมื่อเราทํางาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ทํางานก็ได้ค่าตอบแทน ได้เงินเดือน 
เราก็ต้องพิจารณาว่างานที่เราทําน้ีมีประโยชน์กับชีวิตตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมประเทศชาติ
หรือไม่ ถ้าคิดได้แบบนี้ฉันทะก็จะเกิด วิริยะ คือความเพียร ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่
น่ัน เมื่อรู้สึกขี้เกียจเราก็ต้องใช้ความคิดพิจารณาให้เห็นโทษของขี้เกียจ พยายามเอาความรู้สึกขี้เกียจ
ออกจากจิตใจของเราก่อน แล้วก็สร้างความขยันให้เกิดมีขึ้น ด้วยการใช้ปัญญาความคิดให้เห็น
ประโยชน์ของความขยัน เราก็สามารถมองดูคนอ่ืนๆที่อยู่รอบตัวเราว่า คนขี้เกียจเป็นอย่างไร คนขยัน
เป็นอย่างไร เราก็ดูแบบอย่างคนที่ดี คนที่ขยัน และเราก็อยากจะทํางานด้วยความขยันเหมือนเขา 
ความรู้สึกขยันจะเข้ามาแทนความรู้สึกขี้เกียจได้ จิตตะ คือจิตใจจดจ่อ จิตจดจ่ออยู่กับงานที่ทํางานไม่
ทํางานแล้วใจลอยไปลอยมา คิดถึงแต่เรื่องในอดีตที่ผ่านไปแล้วก็น้อยใจ เสียใจ ไม่สบายใจ อนาคตที่
ยังมาไม่ถึงก็เป็นกังวล กลัวจะไม่เป็นอย่างที่หวังเอาไว้ ถ้าหวังเอาไว้มากไม่เป็นอย่างหวังก็ผิดหวังมาก 
ฉะน้ันต้องมีจิตใจจดจ่ออยู่กับหน้าที่การงานในปัจจุบัน มีสมาธิอยู่กับงานที่ทําในปัจจุบัน อย่างไรก็
ตาม จิตตะก็หมายถึงการรู้จักใช้ปัญญาความคิดเพ่ือหาทางทํางานให้สําเร็จด้วยเช่นกัน เช่น การคิดใน
ลักษณะทบทวนการทํางานในอดีต เพ่ือนํามาเป็นบทเรียน การคิดวางแผนในอนาคต การคิดเพ่ือ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หาวิธีการที่จะช่วยทําให้งานสําเร็จ และวิมังสา คือการใช้ปัญญาใน
การแก้ปัญหา งานที่เราทําบางคร้ังก็มีปัญหา อาจจะมีปัญหามากบ้างน้อยบ้าง แต่ทุกปัญหามีทางออก 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เราก็ต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา ต้องใช้ความคิด คิดหาสาเหตุของปัญหาว่าคือ
อะไร เราต้องแก้ที่เหตุ ถ้าแก้ที่เหตุได้ปัญหาก็จบ พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าปัญหาเกิดเพราะเหตุ เมื่อ
เหตุดับปัญหาก็ดับ เมื่อเรารู้เหตุของปัญหา เราก็ต้องแก้ที่เหตุ ตามท่ีพระพุทธเจ้าสอนไว้ 



 

บทที่ ๕ 
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ผู้วิจัยได้ทําวิจัยเร่ืองการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบานศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานของครูและคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี  วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามเริ่มจากการกําหนดพ้ืนที่ในการวิจัย การเลือกกลุ่ม
ศึกษา/ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ(Key Informants) และเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งพ้ืนที่ในการวิจัยคือ
โรงเรียนอนุบานศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เครื่องมือวิจัยในการรวบรวมข้อมูลภาคสนามได้แก่ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพเคร่ืองมือ แบบสําภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) เพ่ือ
สํารวจการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาน
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๕ และแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ด้วยวิธี Triangulation Method  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความหมายตามเน้ือความหลัก (Content 
Analysis) ในภาพรวมและทําการสังเคราะห์ (Synthesis) ในประเด็นที่สําคัญ ๆ ผลของการวิเคราะห์
ข้อมูลนําเสนอด้วยวิธีการพรรณนาโดยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้และ
ได้เสนอประเด็นสําคัญจําแนกเป็น ๓ ส่วน คือ สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน ๒๖ คน ได้กล่าวถึงการใช้หลักธรรมข้อใดบ้างที่นํามาใช้ในการทํางานของ
ตนเอง ซึ่งคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ใช้หลัก ฉันทะ ความรัก และความพอใจในสิ่งน้ัน ๆ 
คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความพอใจ ด้วยความรักในสิ่งน้ัน ทําสิ่งน้ันด้วยความเต็มใจ ไม่เบ่ือหน่ายใน
กิจที่ทํา เริ่มต้ังแต่รักในอาชีพครู รักลูกศิษย์เสมือนลูกตนเองคอยอบรมส่ังสอนให้เด็กๆเหล่าน้ันมี
ความรู้ มีความประพฤติที่ดี เติบโตขึ้นจะเป็นเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพ และ วิริยะ ความเพียรใน
การกระทําสิ่งน้ัน ๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความพยายาม และมีมานะ
อุตสาหะ ไม่ทอดทิ้งกิจที่ทําน้ัน (การแข็งใจ) เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทํางาน ก็มีความ
เพียร พยายามทําจนสุดความสามารถ ไม่ย่อท้อ จนงานทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดี  พร้อมน้ียังมีจิตตะ  ความ
เอาใจใส่ ความเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ทํา ไม่วางธุระในสิ่งน้ัน ๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความรู้จัก



๔๔ 
 

ไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ตรวจหาสาเหตุ
ด้วยความรอบคอบ (การเข้าถึง) และวิมังสา การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ตรวจสอบในสิ่งน้ันๆ คือ 
เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ 
ทดลอง ทดสอบ ตรวจตราหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (การเข้าใจ )คณะครูได้นําหลักอิทธิบาท ๔  
มาใช้ในหน้าที่การงานของตน หลักธรรม ๔ ประการ สําหรับการทํางานหรือทําสิ่งใด ๆ เพ่ือให้งาน
ประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑. ฉันทะ (ความรัก และความพอใจ) 
  ๒. วิริยะ (ความเพียร) 
  ๓. จิตตะ (ความเอาใจจดจ่อ ความเอาใจใส่) 
  ๔. วิมังสา (การใช้ปัญญาไตร่ตรอง ตรวจสอบ) 
 ๑. ฉันทะ หมายถึง ความรัก และความพอใจในส่ิงน้ันๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความพอใจ 
ด้วยความรักในสิ่งน้ัน ทําสิ่งน้ันด้วยความเต็มใจ ไม่เบ่ือหน่ายในกิจที่ทํา (การเต็มใจ) 
 ๒. วิริยะ หมายถึง ความเพียรในการกระทําสิ่งน้ันๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําด้วยความขยันหมั่นเพียร 
ด้วยความพยายาม และมีมานะอุตสาหะ ไม่ทอดทิ้งกิจที่ทําน้ัน (การแข็งใจ) 
 ๓. จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่ ความเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ทํา ไม่วางธุระในสิ่งน้ัน ๆ คือ เมื่อ
ทําสิ่งใดก็ทําด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ 
ทดลอง ทดสอบ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (การเข้าถึง) 
 ๔. วิมังสา หมายถึง การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ตรวจสอบในสิ่งน้ัน ๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็
ทําด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทําด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง 
ทดสอบ ตรวจตราหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (การเข้าใจ) 
  สรุปได้ว่า “อิทธิบาท” หากแปลตามคําจึงหมายความว่า วิถีทาง หรือ หลักการ ที่จะนําไปสู่
จุดหมายปลายทางหรือไปสู่ความสําเร็จได้ ซึ่งมี ๔ ประการ หรือเรียกว่า อิทธิบาท ๔ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่จะทําให้ประสบความสําเร็จตามความประสงค์ ๔ อย่าง ซึ่งเป็นหลักใกล้เคียงกับหลักการ
พ่ึงตนเอง แต่แสดงให้เห็นว่าพ่ึงตนเองอย่างไร ทําอย่างไรจึงจะสําเร็จ ซึ่งคําว่า อิทธิ นอกจากจะ
แปลว่า สําเร็จแล้ว ยังแปลว่า ฤทธ์ิของมนุษย์ที่แสดงได้ จะโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือจิตศาสตร์ก็
ตาม ซึ่งต้องอาศัยหลักอิทธิบาท ๔ 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
 จากผลการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า เมื่อนําไปประยุกต์ใช้แล้วเกิดผลท่ีตามมาคือ ทําแล้วสบาย
ใจ ทําแล้วไม่เคยถูกกําหนดจากการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ และครูเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน 
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ทําให้นักเรียนได้รับรู้รับทราบของหลักอิทธิบาท ๔ ไปด้วยทําให้การนําไปใช้ได้อย่างทั่วถึง อิทธิบาท ๔ เป็น
แนวทางการเรียน การทํางาน ให้ประสบความสําเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบคลาย อัน
ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ๔ ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งใครๆก็ท่องได้ จําได้ แต่จะมีสักก่ีคน
ที่ปฏิบัติได้ครบกระบวนความทั้ง ๔ ข้อ อันเป็น ๔ ขั้นตอนที่ต่อเน่ืองหนุนเสริมกัน จะขาดข้อใดข้อ
หน่ึงไม่ได้ ด้วยว่ามันเป็นกระบวนการที่เช่ือมโยงกันทั้ง ๔ ข้อ เพราะในโลกของการทํางาน คนรุ่นใหม่
ไฟแรงทั้งหลายต่างก็เฝ้าหาทฤษฎีแห่งความสําเร็จมากมาย มาใช้แก้ปัญหาและหาหนทาง
เจริญก้าวหน้า แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ และเจอประตูสู่ความสําเร็จ ธรรมะที่ใช้ในการทํางาน เพ่ือให้
คุณประสบความสําเร็จในการทํางาน ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ น่ันคือ อิทธิบาท ๔ ธรรมแห่ง
ความสําเร็จ ได้แก่ ฉันทะ คือ ความรักงาน-พอใจกับงานที่ทําอยู่ วิริยะ คือ ขยันหมั่นเพียรกับงาน จิตตะ คือ 
ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน และ วิมังสา คือ การพินิจพิเคราะห์ หรือ ความเข้าใจทํา ฉันทะ : ความ
รักงาน-พอใจกับงานที่ทําอยู่ อันดับแรกต้องสํารวจตนเองว่า มีความชอบหรือศรัทธางานด้านใด แล้ว
มุ่งไปในเส้นทางน้ัน อาจเร่ิมต้นง่าย ๆ ด้วยการต้ังคําถามกับตัวเอง ฉันทํางานเพ่ืออะไร ฉันมีความสุข
หรือไม่หากงานที่ทําอยู่ไม่ใช่งานที่รักเสียทีเดียว เผื่อเราจะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือ
ปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ทําอยู่   
 อย่างไรก็ตาม เช่ือเถอะว่างานแต่ละอย่างน้ัน ไม่มีทางท่ีใครจะช่ืนชอบไปทั้งหมดทุกกระบวนการ 
ดังน้ัน ถ้าคุณพอใจที่จะทํา และมีความสุขกับงาน เช่ือว่างานที่คุณทําอยู่ต้องออกมาดีแน่ ๆ วิริยะ : 
ขยันหม่ันเพียรกับงาน ที่มีงานทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะจึงเป็น
เครื่องมืออีกอย่างหน่ึงที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้ ย่ิงคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับมันก็
มีมากเท่านั้น ที่สําคัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะน่ันเอง และความวิริยะ
ไม่ใช่การทํางานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหมั่นฝึกฝนตนเองต่างหากทั้งน้ี มีข้อน่าสังเกตสําหรับ
คนทํางานร่วมกันคือ จะต้องขยันด้วยกันทั้งหัวหน้าและลูกน้อง ย่ิงผู้เป็นหัวหน้าย่ิงสําคัญมาก ถ้าเป็น
คนเกียจคร้าน คิดกินแรงอย่างเดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้ไม่ก่ีนํ้า เด๋ียวก็รามือกันหมด แต่ถ้าหัวหน้าเอา
การเอางาน ก็จะสามารถดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ้นด้วย  จิตตะ : เอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทํา 
จิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทํา จิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ความรอบคอบและความ
รับผิดชอบที่จะตามมา ซึ่งในสังคมการทํางานปัจจุบันน้ี มุ่งเน้นแย่งชิงตําแหน่งกัน และขัดขาจนลืมคิด
ไปว่า งานที่ตนเองต้องรับผิดชอบน้ันคือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีความสําคัญในการทํางานโดยไม่
วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง ดังน้ัน เมื่อคุณมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของ
เส้นทางที่ไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความสําเร็จได้อย่างไรก็ดี ปกติคนที่โตเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบ มักจะ
ใส่ใจกับงานอยู่แล้ว เพราะธรรมชาติจะทําให้หยุดคิดยาก แต่เสียอยู่อย่างเดียวคือ ชอบคิดเจ้าก้ีเจ้า
การแต่เรื่องงานของคนอ่ืน คอยติ คอยสอดแทรก คอยวิพากษ์วิจารณ์ ในขณะที่ธุระของตัวกลับไม่คิด
ไม่ดู ซึ่งไม่ส่งผลให้งานของเราดีขึ้น พระพุทธเจ้า จึงทรงสอนให้เป็นนักตรวจตรางาน คือให้มีจิตตะ 
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แล้วก็ทรงให้โอวาทสําทับไว้ด้วยว่า “ควรตรวจตรางานของตัวเอง ทั้งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทํา” วิมังสา : 
การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน สุดยอดของวิธีทํางานให้สําเร็จอยู่ในอิทธิบาทข้อ
สุดท้ายน้ี วิมังสา แปลว่า การพินิจเคราะห์ หมายความว่า ทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สัก
แต่ว่าทํา คนเราแม้จะรักงานแค่ไหน บากบ่ันเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้
ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลที่สุดงานก็คั่งค้างและผิดพลาดจนได้เราอาจลองทบทวนตัวเองน่ิง ๆ 
ว่าวันน้ีทั้งวันเราทําอะไรบ้าง สรุปกับตัวเองว่าทําเพ่ืออะไร เราจะได้มีกําลังใจต่อในวันต่อ ๆ ไป และ
ไม่ทําผิดซ้ําซากอีกเช่นเดิม พร้อมกันน้ันเราจะสามารถเห็นหนทางได้ว่า เส้นทางไหนท่ีจะนําเราสู่
ความสําเร็จได้จริง ๆจะเห็นได้ว่า หลักธรรมะที่ใช้ในการทํางาน เป็นเร่ืองง่าย ๆ ใกล้ตัว หากเรานํา 
อิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ในการทํางาน รักงานท่ีทํา ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่
ถ้วน ทางแห่งความสําเร็จคงไม่เกินเอ้ือม…เช่ือเถอะ คุณก็ทําได้ ทุกอย่างอยู่ที่ “ใจ” สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญมี บุญเอ่ียม ได้ทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาการนําอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานของ
พนักงานการควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัด พบว่า พนักงานศูนย์การ
ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มีระดับการนําหลักอิทธิบาท ๔  ไป
ใช้ในการทํางานโดยภาพรวมและองค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก และพนักงานที่มีประวัติการผ่านการ
ฝึกอบรมต่างกัน มีระดับการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานโดยภาพรวมและองค์ประกอบ ไม่
แตกต่างกัน นอกจากน้ียังพบว่า พนักงานมีการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการทํางานให้ประสบ
ผลสําเร็จ โดยมีการนําไปใช้ในระดับมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ทํานอกจากนี้การนําหลัก
อิทธิบาท ๔ ไปใช้ยังขึ้นอยู่กับแรงจูใจภายนอกอีกด้วย เช่น เงินเดือนสวัสดิการ เป็นต้น  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา พิลึก ได้ทําวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
บริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๒  ผลการวิจัยพบว่า ๑. ผู้บริหารสถานศึกษามีการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารสถานศึกษา และใช้เป็นตัวขับเคลื่อนที่จะนําพาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรม ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในด้านการครองตน หลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านการครองคน และ
หลักอิทธิบาท ๔ ในด้านการครองงาน ๒. ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหาร สถานศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในด้าน
การครองตน หลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านการครองคน และหลักอิทธิบาท ๔ ในด้านการครองงาน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๙) (ปัญหาอุปสรรคของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในการ บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยังคงมีบาง
สถานศึกษาที่ประสบกับ ปัญหาต่าง ๆ คือ ๑) ความรู้สึกท้อแท้และเบ่ือหน่ายเมื่อเผชิญปัญหาต่าง ๆ 
ทําให้ขาดความละเอียด รอบคอบ ในการวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ๒) บุคลากร
ในสถานศึกษาไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากความเคยชินที่ได้รับ และ ๓) ผู้ใต้บังคับบัญชา



๔๗ 
 

บางคนขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ ขาดคุณธรรมตามหลักพุทธธรรมจึงทําให้ไม่ต้ังใจในการทํางาน 
และบางคนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และภาระงานของตน ส่วนข้อเสนอแนะมีดังน้ี ๑) ผู้บริหาร
ควรเข้าใจในหลักการบริหาร เป้าหมาย ภารกิจ และ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และต้องเข้าใจในหลักธรรม
พุทธศาสนาอย่างถ่องแท้สามารถบูรณาการให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ ๒) ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรม ปลูกจิตสํานึกให้ รักการทํางานและรักงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
๓) ผู้บริหารสถานศึกษาควรรู้จักกระจาย อํานาจ แบ่งงาน กระจายทรัพยากร ให้โอกาสคนทํางาน มี
ส่วนร่วมในการคิด และเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานน้ัน ๆ เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งหาแนวร่วมหรือผู้ร่วมงานตลอดจนปัจจัยที่ เก้ือหนุน 
ธรรมชาติ จังหวะและเวลาที่เหมาะสมและพอดี 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
          จากผลการวิจัยครั้งน้ี  เป็นประโยชน์ต่อการนําผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้  เพ่ือจะได้นํามาเป็น
แนวในการดําเนินชีวิต  ดังต่อไปน้ี 
 ๕.๓.๑.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการวิจัยเรื่องการนําศีลไปใช้ ต้ังแต่ต้นจนถึงบัดน้ี ทําให้ทราบว่าคณะครูต่างเห็นคุณค่า
ของการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวไม่น้อย และทําให้มองเห็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการนํา
หลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานของตนเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาโดยรวม ดังน้ัน
เพ่ือเป็นการแก้ไขปรับปรุงต่อการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธจะต้องให้ความสนใจต่อการทํางานอย่าง
เข้มแข็งต่อไป 
 ๕.๓.๒.ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ปฏิบัติ 
 จากผลการศึกษาท่ีค้นพบจะเห็นได้ว่าผลการวิจัยผู้วิจัยได้ทราบถึงผลการดําเนินการวิจัยของ
คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ ทําให้ผลออกมามีการประยุกต์การใช้ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ 
ในทุกกระบวนการ แต่ก็มีความวิตกว่าผลการวิจัยครั้งจะเป็นจริงมากน้อยเพียงได เพราะเป็นคําถามที่
เป็นแนวทางปฏิบัติต่อครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีการประเมินหรือสังเกตทุกปีการศึกษา 
เพราะจะได้เกิดการต่อเน่ืองในการดําเนินชีวิต ให้ถูกต้องตามหลักของทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจะได้
นําส่วนที่ดีของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ไป
เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป  
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต่อไป 
                   ๑. ควรศึกษาหลักปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ กับนักเรียนทุกช่วงช้ัน 
    ๒. ควรศึกษาการนําอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียน 
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 ๓) เว็บไซต์ 
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