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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยจาแนกเพศ ผลการศึกษา และ
สังกัด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษาที่ศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จานวน 83 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จ รูปสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีเจตคติต่อการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =̅ 4.15, S.D. = 0.71) โดยนักศึกษามีเจตคติ ด้านวิมังสามากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านจิตตะ ด้านวิริยะ และด้านฉันทะ ตามลาดับ
คาสาคัญ : อิทธิบาท 4
Abstract
The purpose of this study was to Application of four step to success by the Students
of Faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon
Campus by sex, grade and department distribution. The samples were collected specifically
from the 83 students who studying at the Faculty of Industry and Technology by used a questionnaire
to collect an information. The data were analyzed by using SPSS statistics are percentage
(percentage), average (mean) value and standard deviation (S.D.). The results showed that:
Students opinioned on Application of four step to success by the Students of Faculty of Industry
and Technology: The overall students are satisfied at high level ( =̅ 4.15, S.D. = 0.71). The most
is Investigation, followed by the Mind, Diligence and Passion, respectively.
Keywords: four step to success
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บทนา
คนไทยมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับ พระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่มุ่งเน้นอบรม สั่งสอน ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีต่อ
ขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สาคัญในการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ
และมีหนทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อบุคคลใดมีปัญหาต้องจัดการปัญหาให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เพราะการเกิดปัญหาทุกอย่างย่อมต้องมีสาเหตุ หากระบวนการ
เพื่อแก้ปัญหา และทาอย่างไรเพื่อให้ปัญหานั้นหมดไป
อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น) ด้านวิริยะ (ความเพีย รพยายามทา
ในสิ่งนั้น) ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น) และ ด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น) เป็น
หลักธรรมที่ช่วยให้ประสบความสาเร็จทั้งทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดารงชีวิต ทาให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และยังเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ อีกด้วย ดังนั้น หลักธรรมอิทธิบาท 4 จึงเป็นหลักธรรมสาหรับพัฒนา
บุคคลให้เป็นคนดีของสังคมทาให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข(พระธรรมปิฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต), 2542)
ในสภาพสั งคมปั จ จุ บั น มี ค วามก้า วหน้าทางด้านเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีบ ทบาทส าคัญในวง
การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน และนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เป็นสาเหตุต้อง
ห่างจากครอบครัวมุ่งสู่สังคมเมือง ประกอบกับการได้รับข่าวสารด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขาดการคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อดีข้อเสีย ในส่วนสถาบันการศึกษาพบว่าหลักสูตรการเรียนการสอนขั้ นพื้นฐานทุกระดับชั้นยังขาดการ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จิตสานึกสาธารณะ และคุณลักษณะของพลเมืองที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบแผน ในการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมมุ่งศึกษาเพียงภาคทฤษฏีแต่มิได้มุ่งเน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ขาดกระบวนการในการประเมิน และฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้สอนส่งผลให้บุคลากร
บางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดังนั้น การพัฒนาของเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ด้วยหลักอิทธิบาท 4 จึง
เป็นทางเลือกสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของเยาวชนไทยในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้ก้าวหน้า
ไปสู่ ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง มี ค วามเข้ า ใจในแนวทางของพระพุ ท ธศาสนา สามารถที่ จ ะน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม(บัญชา ท่าทอง, 2556)
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยสนใจศึกษาเพื่อทราบความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
แก้ปัญหาการเรีย นการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยใช้กลุ่มตัว อย่างจาก
นักศึกษา เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจและเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจระหว่างนักศึกษา ในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนที่ถูกต้องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
การดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
2. ผลการศึกษา
3. สาขาวิชา

ตัวแปรตาม
การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษา
ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
วิทยาเขตสกลนคร
1) ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น)
2) ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามทาในสิ่งนั้น)
3) ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น)
4) ด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญหา
เหตุผลในสิ่งนั้น)
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการ
ดาเนินชีวิต คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaires) โดยสุม่
ตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ในการบรรยายลักษณะของข้อมูล ได้แก่ จานวน ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ผลการวิจัย
การศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว นามาเข้ารหั ส
ตามที่กาหนดไว้ บั น ทึกข้อมูล ด้ว ยโปรแกรมสาเร็จรูปแล้ ว ทาการวิเคราะห์ ข้อมูล ดังผลการวิเคราะห์ และการ
อภิปรายผลการศึกษาซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ย วกับสถานภาพส่วนบุคคลของประชากรที่เป็นนักศึกษาที่ล งทะเบียนเรียนวิช า
คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดาเนินชีวิต จานวน 83 คน ผู้วิจัยกาหนดตัวแปรสถานภาพส่วนบุคคลที่
นามาศึกษา จาแนกตาม เพศ ผลการศึกษา และสังกัด ซึ่งได้นามาวิเคราะห์ผลได้ผลแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของประชากรจาแนกตามสถานภาพส่วนตัว
จานวน
(N = 83)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

29
54

34.9
65.1

ต่ากว่า 1.51
1.51-2.25
2.26-3.00
3.00 ขึ้นไป

0
4
39
40

0.0
4.8
47.0
48.2

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รวม

1
9
57
16
83

1.2
10.8
68.7
19.3
100.0

รายการ
เพศ

ผลการศึกษา

สังกัด

จากตารางที่ 1 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 65.1 รองลงมาเพศชาย
29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 ผลการศึกษาส่วนใหญ่ผลการศึกษา 3.00 ขึ้นไป จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2
รองลงมาผลการศึกษาอยู่ระหว่าง 2.26-3.00 จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 ลาดับสุดท้ายผลการศึกษาอยู่
ระหว่าง 1.51-2.25 จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 สังกัดส่วนใหญ่สังกัดสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จานวน 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.7 รองลงมาสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 รองถัดมา
สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และลาดับสุดท้ายสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
ตอนที่ 2 การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดังตารางที่ 2, 3, 4 และ 5
เจตคติต่อการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิจัยศึกษาระดับความคิดเห็นของประชากรมีองค์ประกอบ 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น) 2) ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามทาในสิ่งนั้น) 3) ด้านจิตตะ
(การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น) และ 4) ด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเจตคติต่อการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น)
การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4
ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
1. นักศึกษามีความรักต่องานและหน้าที่ ที่นักศึกษาปฏิบัติอยู่
2. นักศึกษาปรารถนาจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ
3. นักศึกษาเต็มใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4. นักศึกษารู้สึกสบายใจขณะเรียน
5. นักศึกษาไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน
6. นักศึกษาพอใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
7. นักศึกษาภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่านักศึกษาเรียนใน
มหาวิทยาลัยนี้
8. เมื่องานที่ทาบรรลุผลสาเร็จ นักศึกษารู้สึกโปร่งโล่ง
ผ่องใสและเบิกบาน
9. เมื่อมีผู้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเรียนอยู่ในทางไม่ดี
นักศึกษาจะรับชี้แจงแก้ทันที
10. แม้ว่ามหาวิทยาลัยอื่นจะมีชื่อเสียงกว่า นักศึกษาก็ยังเลือก
เรียนกับมหาวิทยาลัยนี้ต่อไป
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D

แปลผล

4.13
4.23
4.07
4.02
4.05
4.06
4.19

0.71
0.74
0.71
0.75
0.84
0.75
0.67

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.17

0.76

มาก

4.13

0.84

มาก

4.18

0.68

มาก

4.12

0.75

มาก

̅

จากตารางที่ 2 พบว่าการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.12, S.D = 0.75) และเมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านก็พบว่ามีเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ มากเป็ นส่ วนใหญ่ โดยนั กศึกษามีร ะดับความคิดเห็ นอันดับแรกคือ นักศึกษาปรารถนาจะปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสาเร็จ ( ̅ = 4.23, S.D = 0.74) รองลงมาคือ นักศึกษาภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่านักศึกษาเรียนใน
มหาวิทยาลัยนี้ ( ̅ = 4.19, S.D = 0.67) และระดับความคิดเห็นต่าที่สุดคือ นักศึกษารู้สึกสบายใจขณะเรียน ( ̅ =
4.02, S.D = 0.75)

6
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเจตคติต่อการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามทาในสิ่งนั้น)
การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4
ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
1. นักศึกษาเรียนด้วยความกระตือรือร้น
2. นักศึกษามาเรียนอย่างสม่าเสมอเป็นประจา
3. นักศึกษาเรียนอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะทาให้การเรียน
ประสบผลสาเร็จ
4. การบ้านที่ต้องเร่งทาให้เสร็จ นักศึกษาจะตั้งใจทาให้เสร็จ
ในเวลาที่กาหนด
5. แม้งานที่นักศึกษาทาจะมีอุปสรรคต่างๆ นักศึกษาก็ไม่ละ
ความพยายาม
6. เมื่อมีเวลาว่าง นักศึกษามักแสวงหาความรู้เสมอ
7. แม้ว่างานที่ทาจะต้องใช้เวลายาวนับปีจึงจะสาเร็จผล
นักศึกษาก็ไม่ท้อถอย
8. เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน นักศึกษามักจะรีบทา
โดยทันที
9. นักศึกษามักปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการหรือ
แผนงานที่กาหนดไว้
10. นักศึกษาได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงาน
เสมอ
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
แปลผล
S.D
̅
4.10
4.18

0.69
0.72

มาก
มาก

4.25

0.64

มากที่สุด

4.17

0.71

มาก

4.10

0.74

มาก

4.02

0.80

มาก

4.18

0.68

มาก

4.08

0.61

มาก

4.23

0.70

มากที่สุด

4.12

0.74

มาก

4.14

0.70

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึ กษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามทาในสิ่งนั้น) ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.14, S.D = 0.70) และเมื่อพิจารณาเจตคติในแต่ละด้านก็พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับมากเป็น
ส่วนใหญ่ โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็นอันดับแรกคือ นักศึกษาเรียนอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะทาให้การเรียน
ประสบผลสาเร็จ ( ̅ = 4.25, S.D = 0.64) รองลงมาคือ นักศึกษามักปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการหรือ
แผนงานที่กาหนดไว้ ( ̅ =4.23, S.D = 0.70) และระดับความคิดเห็นต่าที่สุดคือ เมื่อมีเ วลาว่าง นักศึกษามัก
แสวงหาความรู้เสมอ ( ̅ = 4.02, S.D = 0.80)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเจตคติต่อการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น)
การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4
ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อถึงเวลา
2. การตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน นักศึกษา
เห็นว่ามีความจาเป็นมาก
3. ในการปฏิบัติงาน นักศึกษามีการแบ่งเวลาไว้อย่างชัดเจนเสมอ
4. นักศึกษาควบคุมตนเองให้ปกิบัติงานได้เป็นอย่างดี
5. นักศึกษาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความจริงใจเสมอ
6. นักศึกษาถือว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นสิ่งจาเป็น
7. บางครั้งนักศึกษาปฏิบัติงานจนลืมทาภารกิจส่วนตน
8. นักศึกษาทาความเข้าใจรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบเสมอ
9. นักศึกษาตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของงานที่นักศึกษา
ปฏิบัติเสมอ
10. นักศึกษาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานเสมอ
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
x̅

S.D

แปลผล

4.14

0.72

มาก

4.25

0.64

มากที่สุด

4.23
4.10
4.19
4.12
4.04

0.79
0.71
0.74
0.65
0.83

4.22

0.64

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.12

0.69

มาก

4.16
4.16

0.76
0.72

มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น) โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( ̅ = 4.16, S.D = 0.72) และเมื่อพิจารณาเจตคติในแต่ละด้านก็พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก โดย
นักศึกษามีระดับความคิดเห็นอันดับแรกคือ การตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน นักศึกษาเห็นว่ามี
ความจาเป็นมาก ( ̅ = 4.25, S.D = 0.64) รองลงมาคือ นักศึกษาทาความเข้าใจรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ
เสมอ ( ̅ = 4.22, S.D = 0.64) และระดับความคิดเห็นต่าที่สุดคือ บางครั้งนักศึกษาปฏิบัติงานจนลืมทาภารกิจส่วน
ตน ( ̅ = 4.04, S.D = 0.83)
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเจตคติต่อการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านวิมังสา (การพิจารณา
ใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น)
การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4
ระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
S.D
x̅
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
1. ถ้าปฏิบัติงานแล้วผลที่ได้ไม่ค่อยดี นักศึกษามักจะแก้ไขให้ดีขึ้นใน 4.13
0.68
ครั้งต่อๆ ไป
4.06
0.70
2. นักศึกษามีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเสมอ
4.18
0.73
3. นักศึกษาคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเสมอ
4. นักศึกษามักใคร่ครวญถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะ
4.13
0.73
ปฏิบัติงาน
4.24
0.62
5. นักศึกษาปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ
6. แม้ว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว แต่นักศึกษาเห็นว่า 4.17
0.62
ต้องพยายามทาให้ดีขึ้นอีก
0.71
7. นักศึกษาเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 4.20
8. นักศึกษาคิดหาวิธีการปฏิบัติงานที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพมาก
4.26
0.59
ที่สุดเสมอ
4.12
0.74
9. นักศึกษามักค้นหาสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ผล
4.18
0.72
10. นักศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานจนเข้าใจก่อนที่จะปฏิบัติงาน
ภาพรวม
4.17
0.68

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น)
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.17, S.D = 0.68) และเมื่อพิจารณาเจตคติในแต่ละด้านก็พบว่ามีเกณฑ์อยู่ใน
ระดั บ มาก โดยนั ก ศึ ก ษามี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อั น ดั บ แรกคื อ นั ก ศึ ก ษาคิ ด หาวิ ธี ก าร ปฏิ บั ติ ง านที่ ท าให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากที่สุดเสมอ ( ̅ = 4.26, S.D = 0.59) รองลงมาคือ นักศึกษาปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ ( ̅
= 4.24, S.D = 0.62) และระดับความคิดเห็นต่าที่สุดคือ นักศึกษามีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเสมอ ( ̅
= 4.06, S.D = 0.70)
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และเจตคติต่อการใช้ห ลั กธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านภาพรวม
การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4
ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
1. ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น)
2. ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามทาในสิ่งนั้น)
3. ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น)
4. ด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น)
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
x̅

S.D

แปลผล

4.12
4.14
4.16
4.17
4.15

0.75
0.70
0.72
0.68
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านภาพรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.15,
S.D = 0.71) และเมื่อพิจารณาเจตคติในแต่ละด้านก็พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีระดับความ
คิดเห็นอันดับแรกคือ ด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น) ( ̅ = 4.17, S.D = 0.68) รองลงมา
คือด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น) ( ̅ = 4.16, S.D = 0.72) และระดับความคิดเห็นต่าที่สุดคือด้านฉันทะ
(ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น) ( ̅ = 4.12, S.D = 0.75)
สรุปผลการวิจัย
การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านภาพรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเจตคติในแต่ละ
ด้านก็พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็นอันดับแรกคือ ด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่
ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น) รองลงมาคือด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น) และระดับความคิดเห็นต่าที่สุดคือด้าน
ฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น)
อภิปรายผลการวิจัย
การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้านภาพรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ และเมื่อพิจารณาเจตคติในแต่ละด้านก็
พบว่ามีเกณฑ์อยู่ ในระดับ มาก โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็ นอันดับแรกคือ ด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่
ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น ) รองลงมาคือด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น) และระดับความคิดเห็นต่าที่สุดคือ
ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น) สอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่ได้เขียนไว้ใน พุทธธรรม
เกี่ยวกับ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น) ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายามทาใน
สิ่งนั้น) ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ) และ ด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น ) เป็น
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หลักธรรมที่ช่วยให้ประสบความสาเร็จทั้งทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดารงชีวิต ทาให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และยังเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้อีกด้วย ดังนั้น หลักธรรมอิทธิบาท 4 จึงเป็นหลักธรรมสาหรับพัฒนา
บุคคลให้เป็นคนดีของสังคมทาให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาการใช้หลักธรรมอื่นๆ ในการเรียนการสอน
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักธรรมคาสอนอื่นๆ
สรุป
จากงานวิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”
สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. นักศึกษาส่วนใหญ่มักหาเหตุผลตอบตนเอง เมื่อเจอปัญหาในการเรียนและพิจารณาผลของการกระทา
ตนเองเสมอ เพื่อทาความเข้าใจและหาความจริงของเหตุนั้น ๆ
2. ความสาเร็จของการศึกษานอกจากความอยากที่จะผ่านจุดนั้นไปได้แล้ว การเอาใจใส่ในสิ่งนั้นก็นับเป็น
สิ่งสาคัญ
องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
จากงานวิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี”
องค์ความรู้ใหม่สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. นักศึกษาส่วนใหญ่มักหาเหตุผลตอบตนเอง เมื่อเจอปัญหาในการเรียนและพิจารณาผลของการกระทา
ตนเองเสมอ เพื่อทาความเข้าใจและหาความจริงของเหตุนั้น ๆ
2. ความสาเร็จของการศึกษานอกจากความอยากที่จะผ่านจุดนั้นไปได้แล้ว การเอาใจใส่ในสิ่งนั้นก็นับเป็น
สิ่งสาคัญ
3. อิทธิบาท 4 จัดเป็นหลักธรรมสาคัญของการทากิจต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการศึกษาโดยที่ไม่ขาดองค์ประกอบ
ใดจากหลักธรรมนั้น
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