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การปรับใช้หลักอิ ทธิ บาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนสันป่ าตองวิ ทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์น้ี มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับ
ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ข้อมูลในรูป
ของตารางประกอบการบรรยาย
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
6 โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.93 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านฉันทะ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.09 รองลงมา ได้แก่ ด้านวิมงั สา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.07 ด้านวิรยิ ะ อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.96 และด้านจิตตะ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.61 ตามลาดับ
นักเรียนมีขอ้ เสนอแนะในการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียน ด้านฉันทะ ความพึงพอใจต่อ
การศึกษาเล่าเรียนมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว พบว่า ประเด็นการมีความปรารถนาจะศึกษาเล่า
เรียนพอใจและภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เรียนหนังสือมากทีส่ ุด รองลงมาเป็ นด้านวิมงั สาเตือนตนในการศึกษาเล่าเรียน
เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า ประเด็นการศึกษาเล่าเรียนจนกว่าจะสาเร็จมากที่สุด และด้านวิรยิ ะเพียร
พยายามในการเรียน เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า มีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนมากทีส่ ุด
ด้านจิตตะ เอาใจฝั กใฝ่ ต่อการศึกษาเล่าเรียน เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า ประเด็นเกีย่ วกับเอาใจใส่ต่อ
การศึกษาเล่าเรียนมากทีส่ ดุ
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) To study the application of the four Iddhipada
(basis for success) for the study of the high school students level 6 (grade 12) at Sanpatong
Wittayakom School, Chiang Mai province and 2) To study the suggestion about application of the
four Iddhipada in the study of the high school students level 6 (grade 12) at Sanpatong Wittayakom
School, Chiang Mai province. The data was analyzed by frequency, percentage, mean and standard
deviation.
The results were found as follows: The application of the four Iddhipada for the study at
the high school students level 6 (grade 12) Sanpatong Wittayakom School, Chiang Mai province was
totally analyzed in four aspects at good level (X=3.93). Each aspects was respectively sorted in
descending order: Satisfaction (Chanda) was good level at (X=4.09), thoughtfulness (Vimamsa) was
good level at (X=4.07), Perseverance (Viriya) was good level at (X=3.96), and Mind control (Citta)
was good level.
The students level 6 (grade 12) at Sanpatong Wittayakom School also respectively
suggested that they applied aspiration for their study from satisfaction item the most, they had be
intended and be proud to study. When considering in detail, find out:If they remind themselves in
education, they would succeed in their studying. From the most item about effort to study, they
applied effort for studying, at the final they applied thoughtfulness for study from the most paid
attention item to study.
Keywords: Application, Four Iddhipada

บทนา
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่งสัจธรรมทีส่ อนเรื่องความจริงของชีวติ และธรรมชาติทท่ี ุกคนสามารถ
ศึกษาค้นคว้า พิสจู น์ ทดลองให้รจู้ ริงเห็นด้วยตนเองตลอดเวลา พระพุทธศาสนายังเป็ นศาสนาแห่งเหตุและผล
ทีส่ อนเรื่องการใช้เหตุผลในการนาความคิดแก้ปัญหาอย่างถูกวิธซี ง่ึ สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญ
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่งปั ญญาที่สอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาสิง่ ต่างๆ ให้รแู้ จ้งเป็ นจริงด้วยตนเองก่อน
แล้วจึงเชื่อ ด้วยเหตุน้ี พระพุทธศาสนาจึงมีคุณค่าและความสาคัญควรแก่การศึกษาเป็ นอย่างยิง่
พระพุทธศาสนาเป็ นสถาบันหลักทีส่ าคัญในสังคมไทยมีบทบาทและอิทธิพลต่อการดาเนินชีวติ ของ
คนไทยในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ตลอดจนหลอมรวมจิตใจของคนไทยให้มคี ุณธรรมและจริยธรรมได้เป็ นอย่างดี นอกจากพระพุทธศาสนาเป็ น
ศาสนาประจาชาติแล้ว วัดหรือสถาบันสงฆ์กจ็ ดั เป็ นสถาบันทีส่ าคัญและมีบทบาททีส่ าคัญต่อชนชัน้ ของสังคม
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ทุกระดับตลอดมา ดังนัน้ วัดหรือสถาบันสงฆ์จงึ นับได้ว่าเป็ นสถาบันที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจของคนไทยและเป็ น
สถานทีส่ าคัญของพุทธศาสนิกชนอันเป็ นทีพ่ ง่ึ ทางใจทีจ่ ะขาดเสียมิได้ 1
สภาพสังคมปั จจุบนั เป็ นการศึกษาหมาหางด้วน ในโลกในเวลานี้สอนให้คนเป็ นคนฉลาด ฉลาดแล้ว
ไม่ควบคุมความฉลาด ไม่มอี ะไรควบคุมความฉลาดเพราะศีลธรรมสูญไปหมดแล้ว ถ้าเป็ นสมัยโบราณก็ จะมี
ศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี คอยกากับควบคุมความฉลาด อย่าฉลาดผิดทาง ปั จจุบนั สูญเสียสิง่ เหล่านัน้ ไป
หมดแล้ว ความฉลาดก็อสิ รเสรีเอาไปใช้เห็นแก่ตวั ก็ยงิ่ เห็นแก่ตวั มากยิง่ ขึน้ การศึกษาในปั จจุบนั ให้แต่ความ
ฉลาดเพียงอย่างเดียวไม่มอี ะไรควบคุมความฉลาด เราเรียกว่า การศึกษาหมาหางด้วน2
เด็กในโลกยุคนี้เติบโตขึน้ ในท่ามกลางสังคมทีส่ ะดวกสบายมากกว่ายุคก่อน หลายอย่างในชีวติ ได้มา
ง่ายเพราะผูป้ กครองเลีย้ งดูบุตรหลานด้วยวัตถุ เช่น เงิน คอมพิวเตอร์ เกมส์ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นผลทาให้ความใฝ่
เรียนลดลงรวมถึงความละเลยจากครูท่หี วังรายได้เสริมจากการสอนพิเศษ จึงเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้เด็ก
นักเรียนรุ่นใหม่ขาดทักษะในการเรียนรู้หลายๆ ด้าน ทีส่ าคัญเด็กไทยมีความอดทนต่ าและเคยชินกับความ
สบายไม่สู้งานหนัก เด็กควรรู้จกั ฝึ กฝนช่วยเหลือตัวเอง อาจลาบากบ้าง แต่ นัน่ คือการฝึ กความอดทน ฝึ ก
แก้ไขปั ญหาต้องเริม่ จากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อน จากนัน้ ให้เด็กได้ลองแก้ไขปั ญหาบ่อยๆ ง่ายบ้าง
ยากบ้าง โดยดูตามวัยของเด็กเป็ นหลักรวมไปถึงการฝึกให้เขารูจ้ กั ทีจ่ ะขอความช่วยเหลือในยามจาเป็ นก็เป็ น
เรื่องทีเ่ ขาควรจะต้องเรียนรูด้ ว้ ย การสร้างนิสยั ใฝ่ รใู้ ฝ่ เรียนไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ต้องอาศัยกิจกรรมที่
เหมาะสมสร้างแรงจูงใจ โดยธรรมชาติ เด็กไทยก็เหมือนเด็กทัวโลกคื
่
อมีความอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง
แต่ไม่ได้รบั การสนับสนุนให้เลือกทา เลือกเรียนหรือเลือกกิจกรรมทีช่ อบ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้
การฝึกให้เด็กมีประสบการณ์ตรงโดยเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงจะช่วยให้เด็กเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและเป็ น
การส่งเสริมให้เด็กได้มโี อกาสศึกษาใฝ่ เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ตามหลักจิตวิทยาการศึกษาถือว่า แรงจูงใจเป็ นสิง่
สาคัญทีท่ าให้ผเู้ รียนสร้างกระบวนการเรียนรูไ้ ด้อย่างแท้จริง
การศึกษาให้ถูกทางดาเนินไปตามขัน้ ตอนและทาให้ประสบความสาเร็จได้นัน้ ตามหลักการแห่ง
พระพุทธศาสนาต้องดาเนินตามหลักอิทธิบาท 4 ซึง่ แปลว่า ความสาเร็จ หมายถึง สิง่ ซึง่ มีคุณธรรมเครื่องให้
บรรลุถงึ ความสาเร็จตามทีต่ นประสงค์ ผูห้ วังความสาเร็จในสิง่ ใด ต้องทาตนให้สมบูรณ์ดว้ ยหลักอิทธิบาท 4
อันประกอบไปด้วย (1) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิง่ นัน้ (2) วิรยิ ะ ความพากเพียรในสิง่ นัน้ (3) จิตตะ ความ
เอาใจใส่ฝักใฝ่ ในสิง่ นัน้ (4) วิมงั สา ความหมันสอดส่
่
องในเหตุผลของสิง่ นัน้ 3 ธรรม 4 อย่างนี้ ย่อมเนื่องถึงกัน
แต่ละอย่างมีหน้าทีเ่ ฉพาะของตน ฉันทะ คือความพอใจในฐานะเป็ นสิง่ ทีต่ นถือว่าดีทส่ี ุดทีม่ นุ ษย์เราควรจะได้
ข้อนี้เป็ นกาลังในอันแรกทีท่ าให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไป วิรยิ ะ คือความพากเพียรหมายถึงการกระทาทีต่ ดิ ต่อไม่
ขาดตอนเป็ นระยะยาวจนประสบความสาเร็จ คานี้มคี วามหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ดว้ ยส่วนหนึ่ง จิตตะ
หมายถึงความไม่ทอดทิง้ สิง่ นัน้ ไปจากความรูส้ กึ ทาสิง่ ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์นนั ้ ให้เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ คานี้รวม
ความหมายของคาว่าสมาธิอยู่ดว้ ยอย่างเต็มที่ วิมงั สา หมายถึงความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความสาเร็จ
เกีย่ วกับเรื่องนัน้ ๆ ให้ลกึ ซึง้ ยิง่ ๆ ขึน้ ไปตลอดเวลา คานี้รวมความหมายของคาว่าปั ญญาไว้อย่างเต็มที่
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โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นโรงเรียนรัฐบาล ประเภท
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และเป็ นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ งแรกของอาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ด้านการจัดการเรียนการสอนได้ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
เพื่อให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทกั ษะชีวติ บนพืน้ ฐานแห่งการศึกษา ในแต่ละปี การศึกษาโรงเรียน
ได้จดั ให้มกี ารเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเป็ นประจาทุกปี ซึง่ ได้ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่เมื่อขาดช่วง
ไปไม่ต่อเนื่องก็ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเหมือนเดิม เมื่อเป็ นเช่นนี้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจยั
เกีย่ วกับการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 6 โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักอิทธิบาท 4 มาปรับใช้ในการเรียนของนักเรียนและศึกษาถึง
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 6 เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาด้านการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคมและจักเป็ นประโยชน์ ต่อ
สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ ในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ด าเนิ น ไปในแนวทางที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การแห่ ง
พระพุทธศาสนาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียน
สันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อ ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ การปรับ ใช้หลัก อิทธิบ าท 4 ในการเรียนของนัก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้กาหนดกลุ่มประชากร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2557
โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 450 คน ทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan จากกลุ่มประชากรจานวน 450 คน ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั 210
คน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2557
ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 210 คน
2. การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
2.1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage)
2.2 การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสันป่ าตอง
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ทาการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.3 เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลีย่ เกีย่ วกับการปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ มีดงั นี้
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ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย
4.50 - 5.00
ระดับความคิดเห็น/อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
3.50 - 4.49
ระดับความคิดเห็น/อยู่ในระดับมาก
2.50 - 3.49
ระดับความคิดเห็น/อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
ระดับความคิดเห็น/อยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.49
ระดับความคิดเห็น/อยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการนาหลักธรรมไปใช้ในการดาเนิ นชีวิตของนักเรียน
การประยุก ต์ห ลัก ธรรมที่จ ะน าไปใช้ใ นการดาเนิน ชีวิตของนัก เรียนมีห ลายทฤษฎีด้วยกัน ทัง้
ปราชญ์ซกี โลกตะวันออกและตะวันตกได้เสนอทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับการดาเนินชีวติ คือ ผูท้ ต่ี ้องการดาเนินชีวติ ให้
เจริญก้าวหน้าประสบความสาเร็จ ไม่ว่าจะในด้านการศึกษา หรืออาชีพการงานก็ตาม พึงปฏิบตั ิตามหลัก
ทฤษฎี ดังต่อไปนี้
1. จักร 4 (หลักแห่งความเจริญ) ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทีจ่ ะนาชีวติ ไปสูค่ วามเจริญรุ่งเรืองทีเ่ รียกว่า
จักร (ธรรมประดุจล้อทัง้ สีท่ น่ี ารถไปสูจ่ ุดหมาย) ซึง่ มี 4 ข้อ คือ4
1.1 ปฏิรูปเทสวาสะ เลือกอยู่ท่เี หมาะ คือ เลือกหาถิน่ ทีอ่ ยู่ หรือแหล่งเล่าเรียนดาเนินชีวติ ที่ดี
ซึง่ มีบุคคลและสิง่ แวดล้อมทีอ่ านวยแก่การศึกษาพัฒนาชีวติ การแสวงธรรมหาความรู้ การสร้างสรรค์ความดี
งามและความเจริญก้าวหน้า
1.2 สัปปุรสิ ปู ั สสยะ เสาะเสวนาคนดี คือ รูจ้ กั เสวนาคบหา หรือร่วมหมู่กบั บุคคลผูร้ ู้ ผูท้ รงคุณ
และผูท้ จ่ี ะเกือ้ กูลแก่การแสวงหาธรรมหาความรู้ ความก้าวหน้างอกงาม และความเจริญโดยธรรม
1.3 อัตตสัมมาปณิธิ ตัง้ ตนไว้ถูกวิธี คือ ดารงตนมันอยู
่ ่ในธรรมและทางดาเนินชีวติ ที่ถูกต้อง
ตัง้ เป้ าหมายชีวติ และการงานให้ดงี ามแน่ ชดั และนาตนไปถูกทางสู่จุดหมาย แน่ ว แน่ มันคง
่ ไม่พร่าส่าย ไม่
ไถลเชือนแช
1.4 ปุพเพกตปุญญตา มีทุนดีได้เตรียมไว้ ทุนดีสว่ นหนึ่ง คือ ความมีสติปัญญา ความถนัด และ
ร่างกายดี เป็ นต้น ทีเ่ ป็ นพืน้ มาแต่เดิม และอีกส่วนหนึ่ง คือ อาศัยพืน้ เดิมเท่าทีต่ วั มีอยู่ รูจ้ กั แก้ไขปรับปรุงตน
ศึกษาหาความรู้ สร้างเสริมคุณสมบัติ ความดีงาม ฝึ กฝนความชานาญเตรียมไว้ก่อนแต่ต้น ซึง่ เมื่อมีเหตุต้อง
ใช้กจ็ ะเป็ นผูพ้ ร้อมทีจ่ ะต้อนรับความสาเร็จสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ สขุ และก้าวหน้าสู่ความเจริญยิง่ ๆ ขึน้
ไป5
2. หลักธรรมอิ ทธิ บาท (หลักแห่งความสาเร็จ) ปฏิบตั ติ ามหลักธรรม ทีจ่ ะนาไปสูค่ วามสาเร็จแห่ง
กิจการนัน้ ๆ ทีเ่ รียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้ถงึ ความสาเร็จ) ซึง่ มี 4 ข้อ คือ6
2.1 ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจจะทาสิง่ นัน้ และทาด้วยใจรัก ต้องการทาเป็ นผลสาเร็จอย่างดีแห่ง
กิจหรืองานทีท่ า มิใช่สกั ว่าทาพอให้เสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลกาไร

4
5

หน้า 35.

6

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/13/50.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครัง้ ที่ 7, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา. 2541),
ที.ปา. (ไทย) 11/231/233.
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2.2 วิรยิ ะ พากเพียรทา คือ ขยันหมันประกอบ
่
หมันกระท
่
าสิง่ นัน้ ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง
อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิง้ ไม่ทอ้ ถอย ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะสาเร็จ
2.3 จิตตะ เอาจิตฝั กใฝ่ คือ ตัง้ จิตรับรู้ในสิง่ ที่ทา และทาสิง่ นัน้ ด้วยความคิด ไม่ปล่อยจิตให้
ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนัน้ เสมอๆ ทากิจหรืองานนัน้ อย่างอุทศิ ตัวอุทศิ ใจ
2.4 วิมงั สา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมันใช้
่ ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และ
ตรวจสอบข้อยิง่ หย่อนเกินเลย บกพร่อง ขัดข้อง เป็ นต้น ในสิง่ ทีท่ านัน้ โดยรูจ้ กั ทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้น
วิธแี ก้ไขปรับปรุง เป็ นต้น เพื่อจัดการและดาเนินงานนัน้ ให้ได้ดยี งิ่ ขึน้ ไป ตัวอย่างเช่น ผูท้ างานทัวๆ
่ ไป อาจจา
7
สัน้ ๆ ว่า รักงาน สูง้ าน ใส่ใจงาน และทางานด้วยปั ญญา
3. หลักธรรมวุฒิธรรม
ในทางปฏิบตั ิอาจสร้างปั จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ 2 อย่างข้างต้นนัน้ ได้ ด้วยการปฏิบตั ิตามหลักวุฒิ
ธรรม (หลักการสร้างความเจริญงอกงามแห่งปั ญญา) 4 ประการ8
1. สัปปุรสิ สังเสวะ เสวนาผูร้ ู้ คือ เอาใจใส่สดับตรับฟั งคาบรรยาย คาแนะนาสังสอน
่
แสวงหา
ความรู้ ทัง้ จากตัวบุคคลโดยตรงและจากหนังสือหรือสื่อมวลชน ตัง้ ใจเล่าเรียน ค้นคว้า หมันปรึ
่ กษาสอบถาม
ให้เข้าถึงความรูท้ แ่ี ท้จริง
2. สัทธัมมัสสวนะ ฟั งดูคาสอน คือเอาใจใส่สดับตรับฟั งคาบรรยาย คาแนะนาสังสอน
่
แสวงหา
ความรู้ ทัง้ จากตัวบุคคลโดยตรง และจากหนังสือหรือสือ่ มวลชน ตัง้ ใจเล่าเรียน ค้นคว้า หมันปรึ
่ กษาสอบถาม
ให้เข้าถึงความรูท้ แ่ี ท้จริง
3. โยนิโสมนสิการ คิดให้แยบคาย คือ รู้ เห็น ได้อ่าน ได้ฟังสิง่ ใด ก็รจู้ กั คิดพิจารณาด้วยตนเอง
โดยแยกแยะให้เห็นสภาวะและสืบสาวให้เห็นเหตุผลว่านันคื
่ ออะไร เกิดขึน้ ได้อย่างไร ทาไมจึงเป็ นอย่างนัน้ จะ
เกิดผลอะไรต่อไป มีขอ้ ดี ข้อเสีย คุณโทษอย่างไร เป็ นต้น
4. ธรรมานุธรรมปฏิบตั ิ ปฏิบตั ใิ ห้ถูกหลัก นาสิง่ ทีไ่ ด้เล่าเรียนรับฟั งและตริตรองเห็นชัดแล้ว ไป
ใช้หรือปฏิบตั ิหรือลงมือทาให้ถูกต้องตามหลักตามความมุ่งหมาย ให้หลักย่อยสอดคล้องกับหลักใหญ่ ข้อ
ปฏิบตั ยิ ่อยสอดคล้องกับจุดหมายใหญ่ ปฏิบตั ธิ รรมอย่างรูเ้ ป้ าหมาย เช่น สันโดษเพื่อเกือ้ หนุ นการงาน ไม่ใช่
สันโดษกลายเป็ นเกียจคร้าน เป็ นต้น9
4. หลักธรรมพหูสูต คือ จะศึกษาเล่าเรียนอะไร ก็ทาตนให้เป็ นพหูสตู ในด้านนัน้ ด้วยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนถึงขัน้ ครบ องค์คุณของพหูสูต (ผูไ้ ด้เรียนมาก หรือผูค้ งแก่เรียน) 5
ประการ คือ10
1. พหุสฺสุตา ฟั งมาก คือ เล่าเรียน สดับฟั ง รูเ้ ห็น อ่าน สังสมความรู
่
ใ้ นด้านนัน้ ไว้ให้มากมาย
กว้างขวาง
2. ธตา จาได้ คือ จับหลักหรือสาระได้ ทรงจาเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระไว้ได้แม่นยา
3. วจสา ปริจติ า คล่องปาก คือ ท่องบ่น หรือใช้พดู อยู่เสมอจนคล่องแคล่วชัดเจน ใครสอบถามก็
พูดชีแ้ จงแถลงได้

7

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, หน้า 36.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/248/332.
9
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, หน้า 67.
10
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/87/129.
8
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4. มนสานุเปกฺขติ า เจนใจ คือ ใส่ใจนึกคิดจนเจนใจ นึกถึงครัง้ ใดก็ปรากฏเนื้อความสว่างชัดเจน
มองเห็นโล่งตลอดไปทัง้ เรื่อง
5. ทิฏฺฐยิ า สุปฏิวทิ ฺธา ขบได้ดว้ ยทฤษฎี คือ เข้าใจความหมายและเหตุผลแจ่มแจ้งลึกซึง้ รูท้ ไ่ี ป
ทีม่ า เหตุผลและความสัมพันธ์ของเนื้อความและรายละเอียดต่างๆ ทัง้ ภายในเรื่องนัน้ เองและทีเ่ กีย่ วโยงกับ
เรื่องอื่นๆ ในสายวิชาหรือทฤษฎีนนั ้ ปรุโปร่งตลอดสาย11

แนวคิ ดเกี่ยวกับหลักอิ ทธิ บาท 4 ไปปรับใช้ในการเรียนของนักเรียน
หลักแนวคิดในเรื่องเกีย่ วกับหลักธรรมสาหรับนาไปปรับประยุกต์ใช้กบั การศึกษาเล่าเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคมให้ประสบความสาเร็จ ได้แก่ หลักแนวคิดเรื่องอิทธิบาท 4 ต่อไปจะได้
นาเสนอเป็ นลาดับ ดังนี้
อิ ทธิ บาท คือ คุณเครื่องให้สาเร็จความประสงค์ 4 อย่าง
1. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในการศึกษาเล่าเรียน
2. วิรยิ ะ เพียรประกอบในการศึกษาเล่าเรียน
3. จิตตะ เอาใจฝั กใฝ่ ในการศึกษาเล่าเรียนไม่วางธุระ
4. วิมงั สา หมันตริ
่ ตรองพิจารณาเหตุผลในสิง่ นัน้ 12
วิ เคราะห์ศพั ท์ที่มาและความหมาย
อิ ทฺ ธิ คื อ ควา มเจริ ญ ควา มงอกงาม ค วามส า เร็ จ คุ ณ เครื่ อ งให้ ส าเร็ จ กิ จ นั ้ น ๆ
ฤทธิ ์ เดช. อิธฺ วุฑฺฒยิ , อิ, ทฺสโยโค. คาฤทธิ ์ ไทยใช้ในความหมายว่า อานาจศักดิสิ์ ทธิ ์ หรือการกระทาอะไรๆ
ได้พเิ ศษกว่าคนอื่น. ส. ฤทฺธ.ิ 13
ปาท คือ ราก รากไม้ ขา ตีน เท้า ชื่ออวัยวะสาหรับยืนและเดิน. วิ. ปทติ เตนาติ ปาโทฯ ปชฺชเต
อเนนาติ วา ปาโท ฯ ปทฺ คติมฺห,ิ โณ. โมคฯ ลง ฆณิ ปั จ. เกีย่ วกับสัตว์ ปาท แปลว่า เท้าหลัง หตฺ ถ แปลว่า
เท้าหน้า.14
อิ ทฺธิปาท คือ ธรรมอันยังผู้ปฏิบตั ิให้ถึงความสาเร็จ คุณเครื่องให้สาเร็จ คุณเครื่องให้สาเร็จ
ความประสงค์ตามเป้ าหมาย ปฏิปทาแห่งความสาเร็จ15
ฉนฺ ท คือ สภาพผู้อาศัยจิตนอนอยู่, ความตัง้ ใจ, ความพอใจ, ความชอบใจ, ความปรารถนา,
ความต้องการ, ความอยาก ความอยากได้ ความมุ่งหมาย ความยินดี ความรัก ความรักใคร่ ความสมัคร
ความสมัครใจ ความเต็มใจ ความอยู่ในอานาจ อัธยาศัย ตัณหา พระเวท. ฉนฺ ท อิจฺฉาย, อ. ส. ฉนฺ ท.16
วิ ริย คือ ความเพียร ความพยายาม ความกล้า ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง ความบากบัน่
ความบึกบึน ความอดทน กาลัง เดช อานุ ภาพ. วิ. วีเร สาธุ วีราน วา กมฺม วิรยิ ฯ วิธนิ า วา อีรยิตพฺพ ปวตฺ

11
12

หน้า 226.
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พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, หน้า 68.
ปิ่ น มุทุกนั ต์, แนวการสอนธรรมตามหลักสูตรนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์คลังวิทยา, 2514),

พันตรีประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรมมคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร: อาทรการพิมพ์, 2540), หน้า 268.
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 268.
15
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 111.
16
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 268.
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17
เตตพฺพนฺ ติ วิรยิ ฯ วีร, วิธิ เป็ นบทหน้า อีรฺ ธาตุ ในความเป็ นไป ณฺย. ปั จจัย รัสสะ อี ที่ วี และต้นธาตุ ลบทีส่ ุด
ธาตุ ถ้าเอา วิธิ เป็ นบทหน้า ลบ ธิ และทีส่ ุดธาตุ ลง รฺ อาคม. ดูวรี ยิ ด้วย. (วีรย) ความกล้า ฯลฯ ความหมัน่
ความเข้มแข็ง ความบากบัน่ ความบึกบึน ความอดทน กาลัง เดช. วิ. วีราน ภาโว กมฺม วา วีรย. ณฺ ย ปั จ. รูป
ฯ 371.)17
จิ ตตฺ คือ ความคิด วิ. จินฺตน จิตฺต ฯ อุ. เอกจิตฺต มีความคิดเป็ นอันเดียวกัน มีความคิดเป็ นแนว
เดียวกัน, ความไพเราะ ความงาม ฯลฯ จิตฺตฺ จิตฺตกิ รเณ, อ.18
วีมสน, วีมสา (อิตฺ.) คือ การทดลอง การไตร่สวน การสอบสวน การพิจารณา การเลือกเฟ้ น
ความทดลอง ฯลฯ. มานฺ วีมสาย โส. เทฺวภาวะ มา แปลง อา เป็ น อี มฺ เป็ นวฺ มานฺ เป็ นศัพท์ตน้ ลง ยุ ปั จ. นาม
กิตก์ ศัพท์หลัง ลง อา อิตฺ.19
อิ ทธิ แปลว่า ฤทธิ ์ ใครอยากมีฤทธิบ้์ าง อยากมีด้วยกันทุกคน ทาไมจึงพากันอยากมีฤทธิ ์ ก็
เพราะว่า ถ้ามีฤทธิแล้
์ วทาอะไรก็สาเร็จ แม้แต่เรื่องยาก ๆ ก็ทาได้สาเร็จ และเมื่อทาได้สาเร็จแล้วก็เป็ นผลดี
อเนกประการ
ต่อไปนี้จะศึกษาหลักธรรมที่สาคัญหมวดหนึ่งสาหรับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนช้าง
กลางประชานุกลู ชื่อว่า อิทธิบาท อิทธิ แปลว่า ฤทธิ ์ บาท แปลว่า ทางปฏิบตั ิ รวมกันเข้าเป็ นศัพท์เดียว อิทธิ
บาท แปลว่า ทางปฏิบตั ใิ ห้บงั เกิดฤทธิ20์
เหตุแห่ งความล้มเหลว ในโลกนี้ประวัติศาสตร์ยืนยันว่า ได้มีนักทางานชัน้ เยี่ยมอยู่คนหนึ่ง
สามารถทางานทีย่ ุ่งยากสับสนทีส่ ดุ แต่ได้รบั ผลสมความมุ่งหมายเป็ นอย่างดี ท่านผูน้ นั ้ คือพระพุทธเจ้า
ยกตัวอย่าง พระองค์ทรงออกผนวช ทรงตัง้ วัตถุประสงค์ไว้ว่าจะแสวงหาโมกขธรรมให้ได้ พระองค์
ก็ได้โมกขธรรมสมประสงค์ ครัง้ ได้ตรัสรู้แล้วจะทรงประกาศพระศาสนา ก็ทรงตัง้ วัตถุ ประสงค์ไว้ว่ า จะทรง
ประดิษฐานพระศาสนาให้มนคงมี
ั่
บริษทั ครบสีแ่ ล้วจึงจะปรินิพพาน พระองค์กท็ รงทาได้สาเร็จ งานทีย่ กมาเป็ น
ตัวอย่างทัง้ สองนี้ไม่ใช่ง่าย ๆ เลย ยุ่งยากลาบากเหลือประมาณ ทัง้ มีศตั รูคู่แข่งอยู่รอบทิศ เราจึงยอย่องได้เต็ม
ปากว่า พระองค์เป็ นนักทางานชัน้ เยี่ยมของโลก เมื่อทรงทางานจนทรงประสบการณ์อย่างพอเพียงแล้ว
พระองค์ 5 ทรงสรุปว่า เหตุแห่งความล้อมเหลวของคนทางานมีอยู่ 4 อย่าง คือ ความเบื่อหน่ าย ความเกียจ
คร้าน ความทอดธุระ และความโง่เขลา สีอ่ ย่างนี้คอื เหตุแห่งความล้มเหลวทีส่ าคัญทีส่ ดุ 21
อิ ทธิ บาท จากความสันทัดจัดเจนของพระศาสดานี่แหละ พระองค์ได้ทรงสรุปวิธปี ฏิบตั ไิ ว้ 4
ประการเหมือนกัน เรียกว่า อิทธิบาท 4 ดังนี้
ทางล้มเหลว
ทางสาเร็จ
ความเบื่อหน่าย
แก้ดว้ ย
ฉันทะ
ความเกียจคร้าน
แก้ดว้ ย
วิรยิ ะ
ความทอดธุระ
แก้ดว้ ย
จิตตะ
ความโง่เขลา
แก้ดว้ ย
วิมงั สา
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เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 669.
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ปิ่ น มุทุกนั ต์, แนวการสอนธรรมตามหลักสูตรนักธรรมตรี, หน้า 226.
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ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา สี่อ ย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าอิทธิบาท แปลว่า ทางแห่งความสาเร็จ
การศึกษาเล่าเรียนอิทธิบาทแต่ละข้อนัน้ ควรสนใจจุดสาคัญ คือ
1. ความหมาย
2. ประโยชน์ของอิทธิบาท 4
3. โทษของการขาดอิทธิบาท 4
4. วิธปี ฏิบตั เิ พื่อให้เกิดมีอทิ ธิบาท 4
อิ ทธิ บาทข้อที่ 1 ฉันทะ
1. ความหมายของฉันทะ หมายถึง ความรักงาน คือ พอใจในงานทีต่ นทา เช่น เป็ นนักเรียน
รักการเรียน เป็ นครูรกั การสอน เป็ นพระรักความเป็ นนักบวช เป็ นตารวจรักการปราบปรามโจรผู้ร้าย เป็ น
ชาวนารักการปั กดาเก็บเกีย่ ว ฯลฯ อย่างนี้เรียกว่า ฉันทะ
2. ประโยชน์ของฉันทะ ฉันทะนี้เป็ นข้าศึกโดยตรงกับความเบื่อหน่ายเมื่อมีฉันทะแล้วทาให้ไม่
เบื่องาน ไม่รสู้ กึ ท้อแท้ในการทางาน ตรงกันข้าม ฉันทะทาให้เกิดกาลังภายในทีจ่ ะสูป้ ้ องกันสร้างสรรค์สงิ่ ทีต่ น
รัก เพราะฉะนัน้ เมื่อมีความรักเกิดขึน้ แล้วงานที่หนักก็กลายเป็ นเบา ทีย่ ากก็จะกลายเป็ นง่าย ดูแต่หนุ่ ม ๆ
สาว ๆ รักกันก็แล้วกัน ถึงแม้จะจะต้องบุกน้าลุยโคลน หรือผ่านป่ าช้าดงเสือไปหาคนรักก็กล้าทาได้ และเมื่อได้
คุยกับคนรักก็ลมื ง่วง ลืมเหนื่อย ลืมหิว ถึงคนรักงานทีต่ นทาก็แสดงลักษณะคล้าย ๆ กัน ไม่ต้องอื่นไกล ดูแต่
พระสงฆ์น้ีกไ็ ด้ เพราะรักสมณธรรมมิใช่หรือ ถึงกับยอมโกนผมโกนคิว้ ทรมานตนอยู่อย่างอดอยากปากแห้ง
ประโยชน์ของฉันทะเป็ นอย่างนี้
3. โทษของการขาดฉันทะ ก็ทาให้คนขาดกาลังใจ เบื่องานอันเป็ นหน้าทีข่ องตน เมื่อเบื่อแล้วก็
ทอดทิง้ กลายเป็ นคนทางานจับจด ทิง้ นี่คว้าโน้นแต่ไม่ได้เรื่องสักอย่าง คนอย่างนี้ไม่มที างก้าวหน้าในกิจการ
4. วิ ธีปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดฉันทะ เมื่อเราคิดจะทาสิง่ ใด ต้องปลูกฉันทะขึน้ คือ ทาความพอใจรัก
ใคร่ ในงานนัน้ ก่ อน ที่ท่ านใช้ภ าษาว่า ฉนฺ ท ชเนติ (ทาความพอใจให้เ กิดขึ้น) การที่จะท าเช่ นนัน้ ได้ต้อ ง
พิจารณาให้เห็นผลได้ผลเสีย คือ ถ้าทางานนัน้ จะเกิดผลดีอย่างไร และถ้าไม่ทาจะเกิดผลเสียอย่ างไร เมื่อเห็น
ผลได้ผลเสียแล้วฉันทะย่อมจะเกิดขึน้
โดยทานองเดียวกัน ถ้าเราจะให้คนอื่นทางานสิง่ ใด เราก็ควรจะต้องชีผ้ ลได้ผลเสียให้เขาเข้าใจ
เพื่อช่วยปลูกฉันทะขึน้ ในใจของเขา ซึง่ ถ้าเป็ นงานใหญ่อาศัยคนหมู่มาก เช่น ทาสงคราม การปลูกฉันทะก็ยงิ่
ต้องทาเป็ นการใหญ่ จนรู้สกึ ว่าพลรบทัง้ หลายเกิดขวัญและกาลังใจเพียบพร้อมแล้วจึงประกาศสงคราม ใน
หมวดธรรมทัง้ หลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราก็สงั เกตได้ว่า พระองค์ทรงแสดงผลได้ผลเสียไว้เสมอ
เพื่อให้เกิดฉันทะแก่ผปู้ ฏิบตั 22ิ
อิ ทธิ บาทข้อที่ 2 วิ ริยะ
1. ความหมายของวิ ริยะ หมายถึง ความเพียรพยายามในการทางานนัน้ คือ เมื่อตนมีฉันทะ
ทีจ่ ะทางานใดแล้ว ก็ลงมือทา และตามธรรมดาการทางานนัน้ เราจะต้องประสบกับสิง่ ที่ไม่พอใจหลายอย่าง
เช่ น ความเหน็ด เหนื่ อย ความร้อน ความหนาว ความหิวกระหาย ความง่ วง และบางอย่ างก็ข าดความ
เพลิดเพลินเจริญใจ อดตาหลับขับตานอน วิถที างของการทางานเป็ นอย่างนี้ จะต่างกันบ้างก็แต่จะมากหรือ
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น้อยเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ คนทางานทีด่ จี งึ ต้องมีความกล้าหาญ คือ กล้าทีจ่ ะเผชิญกับอุปสรรคดังกล่าวมาแล้ว
เพื่อมุ่งทางานให้สาเร็จ ความกล้าเผชิญอุปสรรคนันแหละที
่
ท่ ่านเรียกว่า วิรยิ ะ
2. ประโยชน์ของวิ ริยะ โดยตรงก็คอื กาจัดความเกียจคร้านเสียได้ ถ้าพิจารณาให้ยาวความไป
เราจะเห็น ว่ า งานต่ า ง ๆ ที่จ ะสาเร็จ ได้ผ ลดี ผู้ท าจะต้อ งท าให้ถู ก ต้อ งตามหลัก วิช า ถู ก ตามจัง หวะและ
เหตุการณ์แวดล้อมของแต่ละงาน ยกตัวอย่างเช่น เราขุดบ่อจะเอาน้า ก็จะต้องขุดต่อเนื่องลงไปจนถึงน้าและใส่
ปลอกกันบ่อพังเรียบร้อยแล้วจึงหยุด ถ้าใครขุดบ่อแบบขุดๆ หยุด ๆ เดือนละศอกละคืบ จะเป็ นอย่างไร บ่อที่
ขุดแล้วก็จะพังทับถมลงไปต้องขุดกันใหม่ร่าไป แต่การทีค่ นเราจะทางานต่อเนื่องได้ดงั นี้ตอ้ งอาศัยวิรยิ ะในใจ
3. โทษของการขาดวิ ริยะ ก็คอื จะต้องเป็ นคนอ่อนแอ หนีทย่ี ากบากไปหาทีง่ ่าย ไม่มที างทา
อะไรสาเร็จเป็ นชิน้ เป็ นอัน และนันก็
่ หมายความว่า เขาจะขาดความก้าวหน้าในงานของตน
ผลร้ายอย่างหนึ่งทีจ่ ะตามมาก็คอื คนประเภทนี้จะเป็ นคนทีเ่ ต็มไปด้วยงานอากูล (งานค้าง) ถ้าเป็ น
ข้าราชการทอดทิง้ ให้งานค้างไว้มากๆ ก็ไม่ได้เลื่อนชัน้ เลื่อนตาแหน่ง กลับจะถูกลงโทษ ถ้าเป็ นพลเมืองทัวไป
่ ใน
ครอบครัวก็จะเต็มไปด้วยงานค้าง ก่องานไว้รอ้ ยแปดแต่ไม่มอี ะไรเห็นผล คนทีม่ งี านอากูลมากๆ นัน้ จะกลายเป็ น
คนสมองเสือ่ ม จนเป็ นคนหย่อนสมรรถภาพในทีส่ ดุ
4. วิ ธีปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดวิ ริยะ คือ (1) เร่งปลูกฉันทะขึน้ ให้มาก แล้วฉันทะจะหนุ นให้เกิดวิรยิ ะ
และ (2) คบหาสมาคมกับคนทีข่ ยันขันแข็ง อย่ามัวสุ
่ มกับคนเกียจคร้านเชือนแช23
อิ ทธิ บาทข้อที่ 3 จิ ตตะ
1. ความหมายของจิ ตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่กบั งานทีต่ นทา พูดง่ายๆ คือ หมันตรวจตรา
่
ดูแล เอาใจจดจ่อไว้กบั งานของตน ถ้าเป็ นนักเรียนก็สนใจกับการศึกษาเล่าเรียนของตนให้มาก อย่างสม่าเสมอ
ตลอดเวลา
2. ประโยชน์ของจิ ตตะ เรื่องการทางานนัน้ เป็ นทฤษฎีพเิ ศษ คือ งานแทบทุกอย่างมักมีความ
เปลี่ยนแปลง หรือแปรเปลี่ยนไป ผิดจากทีผ่ ู้ทาคาดการณ์ไว้ ทัง้ นี้เพราะขึน้ อยู่กบั สิง่ แวดล้อมหลายประการ
ยกตัวอย่างเช่น เราปลูกบ้านเรือน เราคิดเหมือนกันว่า ประตูหน้าต่างจะต้องติดกลอนไว้เพื่อกันขโมย แล้วก็
ได้มอบหมายให้คนเฝ้ ารักษาคอยปิ ดเปิ ดแล้วด้วย ถึงกระนัน้ ก็นอนใจไม่ได้ เพราะว่าตัวคนเฝ้ านัน้ เองอาจ
เผอเรอ ไม่ได้ลงกลอน ขโมยก็เข้าบ้านได้ นี่ยกตัวอย่าง เราจะป้ องกันเหตุดงั กล่าวได้กด็ ้วยตนเองเป็ นคนมี
อิทธิบาทข้อจิตตะ คือ เอาใจใส่ตรวจตราอยู่เสมอ จริงอยู่ ความเสียหายบางอย่างย่อมอยู่นอกวิสยั แม้เราจะ
ตรวจตราอยู่อย่างไรก็เสียหายจนได้ แต่ถ้ามีจติ ตะเอาใจฝั กใฝ่ อยู่แล้ว ตนก็จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทนั ท่วงที
เหมือนคนทีด่ แู ลบ้านเรือนของตนดี ย่อมขนของมีค่าออกจากบ้านได้ทนั ก่อนไฟจะลามมาถึง
3. โทษของการขาดจิ ตตะ คือ งานทีต่ นลงทุนลงแรงทาไว้นนั ้ จะเสียหายโดยไม่รตู้ วั หรือรูต้ วั
เมื่อมันสายเกินแก้เสียแล้ว
4. วิ ธีปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดจิ ตตะ เมื่อท่านจะทางานสิง่ ใด จงพยายามศึกษารายละเอียดของงาน
นัน้ ให้เข้าใจ เราใช้สานวนอีกอย่างหนึ่งว่า “ความต้องการของงาน” คือ ให้รู้งานที่เราจะทานัน้ มันต้องการ
อะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น จะปลูกต้นไม้ เราก็ตอ้ งรูค้ วามต้องการของงานปลูกต้นไม้นนั ้ ว่า ต้องรดน้าเวลาไหน
ให้ปยกี
ุ๋ ว่ นั ครัง้ อากาศอย่างไร อะไรเป็ นศัตรูพชื ? ต้องการร่มแดด อากาศ ทางลม ฯลฯ อย่างไร เมื่อได้ศกึ ษา
ความต้องการของงานดีแล้วก็ตรวจตราให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
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20
ในวงการขนาดใหญ่ เขาถึงกับจ้างผู้ตรวจงานไว้ และผูต้ รวจงานก็วางแผนการตรวจทาตาราง
ปฏิบตั ิงานไว้พร้อม เพื่อกันเผลอ แม้ทางปฏิบตั ธิ รรมพระพุทธเจ้าก็ทรงวางแผนไว้กนั เผลอ นัน่ คือ ทรงวาง
หลักอภิณหปั จจเวกขณ์ไว้ให้24
อิ ทธิ บาทข้อที่ 4 วิ มงั สา
1. ความหมายของวิ มงั สา หมายถึง การใช้ปัญญาประกอบการทางานปั ญญาที่ว่านี้กไ็ ด้แก่วชิ า
ความรู้ และความรูส้ าคัญที่จะนาออกใช้ออกใช้กค็ อื ความรู้เรื่องงานที่ตนทานัน่ เอง เริม่ แต่รู้จกั งานที่ทาว่าเราทา
อย่างไร มีขอบเขตแค่ไหน รูจ้ กั ผลได้ผลเสียของงาน รู้จกั วิธที างานให้ได้ผลดี วิธที ุ่นแรงทุ่นเวลาและเพิม่ ผลงาน
การใช้ปัญญาพิจารณางานของตนนี่แหละทีเ่ รียกว่า วิมงั สา
2. คุณของวิ มงั สา วิมงั สาก็คอื ปั ญญา เป็ นแสงสว่างพอใจถอยออกมาเทียบกับสิง่ ภายนอก
เสียก่อนก็ได้ คนเรามักจะมีมอื มีเท้าสมบูรณ์ แต่กย็ งั จาเป็ นต้องมีอ วัยวะเครื่องเห็นอีกอย่างหนึ่ง คือ ตา เวลา
ทางานเราจะต้องอาศัยลืมตาดูด้วย (เช่น เขียนหนังสือ) เราจึงจะรูว้ ่าตัวหนังสือที่เขียนนัน้ เรียบร้อยหรือไม่
และแม้มีตาแล้วในที่บางแห่งยังต้องมีแสงสว่างช่วยให้มองเห็นอีกด้วย จึงจะทาไม่ผดิ วิมงั สาถ้าจะเปรียบ
เหมือนตา หรือเหมือนแสงสว่างนัน่ เอง นอกจากช่วยให้เราทางานไม่ผดิ แล้วยังช่วยให้เรามองเห็นลู่ทางทีจ่ ะ
ทางานให้ได้ผลดีขน้ึ ด้วย
ชีใ้ ห้เห็นความเจริญของโลกในส่วนรวมด้วยก็ได้ ในสมัยก่อนยานพาหนะอย่างดีกม็ มี า้ โค ช้าง
เกวียน เรือถ่อเรือแจว แต่อาศัยทีม่ นุษย์เราใช้วมิ งั สาประกอบการทางาน คิดค้นเรื่อยมา จนถึงมีรถยนต์ เรื่อง
ยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และยานยนต์ นานาชนิดไฟฟ้ า ปากกา ดินสอ การพิมพ์ วิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ ทีเ่ รา
เห็นอยู่ทุกวันนี้ วิวฒ
ั นาการมาด้วยแรงวิมงั สาทัง้ สิน้
3. โทษของการขาดวิ มงั สา คือ ทางานอย่างผิดๆ ถูกๆ ทาผิดจังๆ ทาด้วยความงมงาย เปลือง
ทุน เปลืองแรง และเปลืองเวลา เพราะผูท้ าโง่เขลา
4. วิ ธีปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดวิ มงั สา เมื่อจะทางานสิง่ ใดต้องศึกษาวิธที าให้แม่นยา และวิจยั หาวิธที า
ทีด่ กี ว่า ถ้าเป็ นงานใหญ่หรือตนไม่แน่ ใจ ก็จดั ให้มกี ารประชุมระดมปั ญญา ระดมสมอง (Brainstorming) ของ
หมู่คณะเข้าช่วย หรือปรึกษาหารือท่านผูร้ อบรูป้ ระกอบด้วย25
ประโยชน์พิเศษ
ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนแรกว่า นักทางานเป็ นจานวนมาก ซึง่ ตัง้ ใจทางานเป็ นอย่างดี แต่ต้องเสีย
กาลังใจเพราะผลสะท้อนที่ตนไม่คาดฝั น เช่น ถูกตาหนิติเตียน ถูกใส่ความ จนถึงถู กจับกุมไปลงโทษก็มี คน
สาคัญๆ บางท่านถึงกับถูกประการชีวติ ก็มไี ม่ตอ้ งพูดถึงคนธรรมดาอย่างเราๆ ท่านๆ
เหตุ สาคัญ ประการหนึ่งก็เนื่ องมาจากทฤษฎี (วิธี) ทางาน ผิดพลาดทางวิธีทาไม่ ใช่ผิดทาง
เจตนาร้าย
อิทธิบาททัง้ สีข่ อ้ นี้ เป็ นทฤษฎีทส่ี มบูรณ์ พระพุทะเจ้าทรงวางแนวป้ องกันอันตรายไว้ให้ดว้ ยแล้ว
ข้อสาคัญผูป้ ฏิบตั จิ งพยายามปฏิบตั ใิ ห้ครบ และให้เหมาะ (ทีเ่ รียกว่า ธัมมานุธมั มปฏิบตั )ิ จะได้ผลดีแน่
เพื่อความจาง่าย เกีย่ วกับความหมายของอิทธิบาทสี่ ท่านจะจาไว้เตือนใจตัวเองดังนี้กจ็ ะได้ผลดี
แน่ ว่า ฉันทะ-เต็มใจทา, วิริย ะ-แข็งใจทา, จิตตะ-ตัง้ ใจทา, และวิมงั สา-เข้าใจทา อิทธิบาท 4 นี้ทาให้งาน
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การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคมสาเร็จสมประสงค์ หากงานนัน้
ไม่เหลือวิสยั ทีจ่ ะพึงทาสาเร็จได้

ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่า การนาหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการดาเนินชีวติ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.93 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านฉันทะ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.09 รองลงมา ได้แก่ ด้านวิมงั สา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.07 ด้านวิรยิ ะ อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.96 และด้านจิตตะ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.61 ตามลาดับ
ซึง่ สามารถแยกเป็ นรายด้าน ได้ดงั นี้
1) ด้านฉันทะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ รายข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 2 นักเรียนมีความพอใจ
ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เรียนหนังสือ ซึง่ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.45 รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 1
นักเรียนมีความสุขในการมาเรียนหนังสือ ซึง่ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 และราย
ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยสุด ได้แก่ ข้อที่ 5 นักเรียนมีความพอใจทุกวิชาทีเ่ รียน ซึง่ มีค่าแปลอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.89
2) ด้านวิรยิ ะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงลาดับ
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ รายข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 1 นักเรียนเพียรพยายามในการเรียน
ซึง่ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25 รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 2 นักเรียนขยันในการทา
กิจกรรม ซึง่ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.21 และรายข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยสุด ได้แก่ ข้อ
ที่ 4 นักเรียนพยายามอ่านบทเรียนล่วงหน้า ซึง่ มีค่าแปลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.63
3) ด้านจิตตะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลาดับ
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ รายข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 1 นักเรียนเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียน
ซึง่ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.34 รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 3 นักเรียนตัง้ ใจทางานทีค่ รู
มอบหมาย ซึง่ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.31 และรายข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยสุด ได้แก่
ข้อที่ 6 นักเรียนตัง้ ใจไม่คุยกันในเวลาเรียน ซึง่ มีค่าแปลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.79
4) ด้านวิมงั สา ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยมีค่ าเฉลี่ยเท่า กับ 4.07 เมื่อพิจ ารณารายข้อ
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ รายข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 7 นักเรียนเตือนตนใน
การศึกษาเล่าเรียน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 6 นักเรียน
ตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ซึง่ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.37 และรายข้อทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ น้อยสุด ได้แก่ ข้อที่ 1 นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกวัน ซึง่ มีค่าแปลอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.69

อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลจากการวิ จยั พบว่า
1) ด้านฉันทะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนสันป่ า
ตองวิทยาคมนัน้ ได้มใี จรักในการศึกษาเล่าเรียน คือ พอใจจะศึกษาเล่าเรียนและทาด้วยใจรัก ต้องการทาเป็ น
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ผลสาเร็จ อย่ างดีแห่ งการศึกษาเล่ า เรียน มิใ ช่สกั ว่ าทาพอให้เสร็จ ๆ หรือ เพียงเพราะอยากได้ร างวัลหรือ
ผลสาเร็จแห่งการศึกษาเล่าเรียนเท่านัน้ ซึง่ ปิ่ น มุทุกนั ต์ ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า ฉันทะนี้เป็ นข้าศึกโดยตรงกับความ
เบื่อหน่ ายเมื่อมีฉันทะแล้วทาให้ไม่เบื่องาน ไม่รู้สกึ ท้อแท้ในการทางาน ตรงกันข้าม ฉันทะทาให้เกิดกาลัง
ภายในทีจ่ ะสูป้ ้ องกันสร้างสรรค์สงิ่ ทีต่ นรัก เพราะฉะนัน้ เมื่อมีความรักเกิดขึน้ แล้วงานทีห่ นั กก็กลายเป็ นเบา ที่
ยากก็จะกลายเป็ นง่าย ดูแต่หนุ่มสาว รักกันก็แล้วกัน ถึงแม้จะจะต้องบุกน้ าลุยโคลน หรือผ่านป่ าช้าดงเสือไป
หาคนรักก็กล้าทาได้ และเมื่อได้คุยกับคนรักก็ลมื ง่วง ลืมเหนื่อย ลืมหิว ถึงคนรักงานทีต่ นทาก็แสดงลักษณะ
คล้ายกัน ไม่ต้องอื่นไกล ดูแต่พระสงฆ์น้ี กไ็ ด้ เพราะรักสมณธรรมมิใช่หรือ ถึงกับยอมโกนผมโกนคิว้ ทรมาน
ตนอยู่ อ ย่ า งอดอยากปากแห้ง ประโยชน์ ข องฉัน ทะเป็ น อย่ า งนี้ สอดคล้อ งกับ สารภี จัน ทร์ศ รีน วล ได้
ศึก ษาวิจ ัย เรื่อ ง “การน าหลัก จริย ธรรมไปใช้ใ นชีวิต ประจ าวัน ของประชาชนอ าเภอพรหมคีรีจ ัง หวัด
นครศรีธรรมราช” ผลการศึกษาวิจยั พบว่า “ประชาชนมีการนาหลักจริยธรรมไปใช้ในชีวติ ประจาวัน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก
2) ด้านวิ ริยะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า นักเรียนโรงเรียนสันป่ าตอง
วิทยาคม มีความพากเพียรในการศึกษา คือ ขยันหมันเล่
่ าเรียน หมันกระท
่
าสิง่ ทีถ่ ูกต้องดีงาม ตลอดจนเชื่อฟั ง
คุณพ่อคุณแม่ และครูอาจารย์ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อ ถอย ก้าวไป
ข้างหน้าจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาเล่าเรียน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของปิ่ น มุทุกนั ต์ ทีว่ ่า ประโยชน์ของวิรยิ ะ
โดยตรงก็คอื กาจัดความเกียจคร้านเสียได้ ถ้าพิจารณาให้ ยาวความไป เราจะเห็นว่า งานต่างๆ ทีจ่ ะสาเร็จ
ได้ผ ลดี ผู้ ท าจะต้ อ งท าให้ถู ก ต้ อ งตามหลัก วิช า ถู ก ตามจัง หวะและเหตุ ก ารณ์ แ วดล้อ มของแต่ ล ะงาน
ยกตัวอย่างเช่น เราขุดบ่อจะเอาน้ า ก็จะต้องขุดต่อเนื่องลงไปจนถึงน้ าและใส่ปลอกกันบ่อพังเรียบร้อ ยแล้วจึง
หยุด ถ้าใครขุดบ่อแบบขุดๆ หยุดๆ เดือนละศอกละคืบ จะเป็ นอย่างไร บ่อทีข่ ดุ แล้วก็จะพังทับถมลงไปต้องขุด
กันใหม่ร่าไป แต่การทีค่ นเราจะทางานต่อเนื่องได้ดงั นี้ตอ้ งอาศัยวิรยิ ะในใจ
3) ด้านจิ ตตะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนสัน
ป่ าตองวิทยาคม เอาจิตฝั กใฝ่ คือ จัง้ จิตรับรูใ้ นการศึกษาเล่าเรียน และทาสิง่ นัน้ ด้วยความคิด ไม่ปล่อยจิตให้
ฟุ้ งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนัน้ เสมอๆ ทากิจหรืองานนัน้ อย่างอุทิศตัวอุทิศใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดของปิ่ น มุทุกนั ต์ ทีว่ ่าประโยชน์ของจิตตะ เรื่องการทางานนัน้ เป็ นทฤษฎีพเิ ศษ คือ งานแทบทุกอย่าง
มักมีความเปลีย่ นแปลง หรือแปรเปลีย่ นไป ผิดจากทีผ่ ทู้ าคาดการณ์ไว้ ทัง้ นี้เพราะขึน้ อยู่กบั สิง่ แวดล้อมหลาย
ประการ ยกตัวอย่างเช่น เราปลูกบ้านเรือน เราคิดเหมือนกันว่า ประตูหน้าต่างจะต้องติดกลอนไว้เพื่อกันขโมย
แล้วก็ได้มอบหมายให้คนเฝ้ ารักษาคอยปิ ดเปิ ดแล้วด้วย ถึงกระนัน้ ก็นอนใจไม่ได้ เพราะว่าตัวคนเฝ้ านัน้ เองอาจ
เผอเรอ ไม่ได้ลงกลอน ขโมยก็เข้าบ้านได้ นี่ยกตัวอย่าง เราจะป้ องกันเหตุดงั กล่าวได้กด็ ว้ ยตนเองเป็ นคนมีอทิ ธิ
บาทข้อจิตตะ คือ เอาใจใส่ตรวจตราอยู่เสมอ จริงอยู่ ความเสียหายบางอย่างย่อมอยู่นอกวิสยั แม้เราจะตรวจ
ตราอยู่อย่างไรก็เสียหายจนได้ แต่ถา้ มีจติ ตะเอาใจฝั กใฝ่ อยู่แล้ว ตนก็จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทนั ท่วงที เหมือนคน
ทีด่ แู ลบ้านเรือนของตนดี ย่อมขนของมีค่าออกจากบ้านได้ทนั ก่อนไฟจะลามมาถึง
4) ด้านวิ มงั สา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนสัน
ป่ าตองวิทยาคม ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมันใช้
่ ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบ
ข้อยิง่ หย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้องในการศึกษาเล่าเรียน เป็ นต้น ในสิง่ ที่ทานัน้ โดยรู้จกั ทดลอง วางแผน
วัดผล คิดค้นวิธแี ก้ไขปรับปรุง เป็ นต้น เพื่อจัดการและดาเนินงานนัน้ ให้ได้ดยี งิ่ ขึน้ ไป ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
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อ้างอิงแล้ว, แนวการสอนธรรมตามหลักสูตรนักธรรมตรี. (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์คลังวิทยา, 2514).
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ของปิ่ น มุทุกนั ต์ ทีว่ ่าคุณของวิมงั สา วิมงั สาก็คอื ปั ญญา เป็ นแสงสว่างพอใจถอยออกมาเทียบกับสิง่ ภายนอก
เสียก่อนก็ได้ คนเรามักจะมีมอื มีเท้าสมบูรณ์ แต่กย็ งั จาเป็ นต้องมีอวัยวะเครื่องเห็นอีกอย่างหนึ่ง คือ ตา เวลา
ทางานเราจะต้องอาศัยลืมตาดูด้วย (เช่น เขียนหนังสือ) เราจึงจะรูว้ ่าตัวหนังสือที่เขียนนัน้ เรียบร้อยหรือไม่
และแม้มีตาแล้วในที่บางแห่งยังต้องมีแสงสว่างช่วยให้มองเห็นอีกด้วย จึงจะทาไม่ผดิ วิมงั สาถ้าจะเปรียบ
เหมือนตา หรือเหมือนแสงสว่างนัน่ เอง นอกจากช่วยให้เราทางานไม่ผดิ แล้วยังช่วยให้เรามองเห็นลู่ทางทีจ่ ะ
ทางานให้ได้ผลดีขน้ึ ด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาหลักอิ ทธิ บาท 4 ไปใช้ในการเรียน
การนาหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสันป่ าตอง
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นว่า ต้องใช้หลักอิทธิบาท 4 เป็ นหลักในการปฏิบตั ิ กล่าวคือ หลักอิทธิบาท 4
อันได้แก่ คือ ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในการเล่าเรียน) ด้านวิรยิ ะ (ความเพียรประกอบการเล่าเรียน)
ด้านจิตตะ (ความเอาใจฝั กใฝ่ ในการเล่าเรียนไม่วางธุระ) และด้านวิมงั สา (ความหมันตริ
่ ตรองพิจารณาเหตุผล
ในการเล่าเรียน) ตลอดจนใช้นโยบายของรัฐเป็ นกรอบ กล่าวคือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศาสนาและ
วัฒนธรรมต้องประสานความร่วมมือในการกาหนดนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แห่งปั ญญาข้างต้น
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
จากการวิจยั พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
โดยรวมได้นาหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ดังนัน้ ด้านฉันทะ โรงเรียนควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุ นนักเรียนให้มีฉันทะ โดยจัดเป็ นโครงการรักการอ่าน เป็ นต้น ด้านวิริยะ โรงเรียนควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับ สนุ นนักเรียนให้มวี ริ ยิ ะ โดยจัดเป็ นโครงการแข่งขันการอ่านดีอ่านได้อ่านเป็ น เป็ นต้น
ด้านจิตตะ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มจี ติ ตะ โดยจัดเป็ นโครงการฝึ กสมาธิภาวนาก่อนเรียน 5
นาที่ เป็ นต้น ด้านวิมงั สา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีวิมงั สา โดยจัดเป็ นโครงการทดลอง
วางแผน วัดผล คิดค้นวิธแี ก้ไขปรับปรุงเรื่องการเรียนของตนเอง เช่น โครงการโครงงานแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เป็ นต้น
3. ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
1) ควรศึก ษาถึง การน าหลัก หัว ใจนั ก ปราชญ์ ไ ปใช้ใ นการศึก ษาเล่ า เรีย นของนั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
2) การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี ่อการให้บริการของโรงเรียนสันป่ าตอง
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของครูโรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่
4) การนาหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในชีวติ ประจาวันของครูโรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่
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เอกสารอ้างอิ ง
พระไตรปิ ฎก
พระสุตตันตปิ ฎก
องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) =
สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.ปญฺจก.
(ไทย) =
สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ปั ญจกนิบาต (ภาษาไทย)
ที.ปา.
(ไทย) =
สุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย)
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