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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ
เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทีแ่ ตกต่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และเพื่อเสนอแนวทางการ
ใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ วิธีดาเนินการวิจัยเลือกแบบเป็นระบบหลายขั้น ประชากรที่ศึกษา
ได้ แก่ ผู้สูงอายุ ที่อาศั ยอยู่ ในอ าเภอนครชั ยศรี จั งหวัดนครปฐม ทั้ งเพศชายและเพศหญิ ง ที่มี อายุ 60 ปี ขึ้ นไป
กลุ่มตัวอย่างจานวน 288 คน ใช้ วิธีการเลือกแบบเป็นระบบหลายขั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยการศึกษาจากตาราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยเชิงสารวจ หรืองานวิ จัยภาคสนามที่เกี่ยวข้อง สถิติที่ใช้ในการวิ จัย ได้ แก่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่ สุด การใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนด
และผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน กับการใช้
หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่กาหนดไว้ ส่วนปัจจัยที่เหลือ คือ เพศ และอาชีพที่แตกต่างกัน กับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนา
ศั ก ยภาพ ของผู้ สู ง อายุ อ าเภอนครชั ย ศรี จั ง หวั ดนครปฐม แตกต่ า งกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้

คาสาคัญ: การพัฒนาศักยภาพ อิทธิบาท 4 ผู้สูงอายุ
Abstract
The objectives of this research were as follows: to study the Iddhipàda 4 (path of accomplishment) on
the development potential of the elderly, to compare different factors to take the Iddhipàda 4 (path of
accomplishment) on the development potential of the elderly and to propose how to take the Iddhipàda 4 (path
of accomplishment) to develop the potential of the elderly. This research is a quantitative research. The study
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population included Elderly residents in Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom both male and female Aged 60
years and over with a total of 288 people. The instrument used for data collection are questionnaires, and check
the quality of research by studying from textbooks, concepts, theories and research or survey research field
related to the research sites. The data were analyzed and synthesized to create a query based on the concept
of research. The statistics used in this research is descriptive statistics include percentage, mean, standard
deviation is used to describe a single table data, and statistical inference and analysis t-test and F-test. The
data were analyzed using t-test and F-test statistical significance level set by p = .05 to test hypotheses were
defined. The results showed that the elderly Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom has a deep understanding
about Iddhipàda 4 (path of accomplishment) overall minimum. The principles (Iddhipàda 4 : path of
accomplishment) used to develop the potential of the elderly, Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom, overall in
high level of which was based on the assumptions set out. Elderly had practice Iddhipàda 4 (path of
accomplishment) on the development of potential in the Citta : thoughtfulness; active thought; dedication) at a
high level. Elderly had practice Iddhipàda 4 (path of accomplishment) on the development of potential in the
Vimamsà : investigation; examination; reasoning; testing) at a high level, and the hypothesis testing showed that
personal factors were age and education level were different and the principles (Iddhipàda 4 : path of
accomplishment) used to develop the potential of the elderly, Nakhon Chai Si district, Nakhon Pathom were not
different, it was not consistent with the assumptions set. The remaining factors are sex and different professions
and the principles (Iddhipàda 4 : path of accomplishment) used to develop the potential of the elderly, Nakhon
Chai Si district, Nakhon Pathom with difference was statistically significant at the .05 level, which is consistent
with the hypothesis set out.
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ความเป็นมาของปัญหา
องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์
ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 (2001-2300) จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้ สู ง อายุ หมายถึ ง การมี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป
มากกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของประชากรรวมทั่ ว โลกและมี
แนวโน้มว่าประชากรผู้ สูงอายุเหล่านี้จะมีฐานะยากจน
เป็นประเด็นท้ าทายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่แต่ละ
ประเทศจะต้ อ งมี แ ผนรองรั บ ส าหรั บ ประเทศไทย
สานักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยได้ถูกจัดให้
เป็นประเทศที่อยู่ในสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

กล่าวคือ ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.40
ของประชากรทั้ ง หมด ซึ่ ง สานั ก งานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (อ้ า งอิ ง ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9, 25452549) ได้พยากรณ์โครงสร้างประชากรไทยกาลังเปลี่ยน
ผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่า “ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง
1 ใน 4 ของประชากรและเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ
ภายในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2571 สัดส่วนประชากร
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.10 เป็นร้อยละ
23.50 หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ (อ้างอิงใน
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สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2556) จากข้อมูลดังกล่าวเรา
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งหาแนวทางการพั ฒนาศั ก ยภาพของ
ผู้สูงอายุอย่างเร่งด่วน เพราะจานวนผู้สูงอายุจะมีเพิ่มขึ้น
ตามลาดั บ และผู้ สู งอายุ ส่วนใหญ่ พบปั ญหาการขาด
ความมั่นคงในชีวิต หากยังไม่มีการวางแผนรองรับ จะทา
ให้ผู้สูงอายุกลายเป็นภาระของสังคม รัฐบาลต้องจัดสรร
งบประมาณเพื่อมาดูแล ซึ่งก็ยากที่จะได้รับกันอย่างทั่วถึง
หรือเพียงพอกับความต้องการ แต่หากเราสามารถพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จะทาให้
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นและเป็นพลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ จากปัญหาสาเหตุ
ความรุ น แรงรวมทั้ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยตรงกั บ
ผู้สูงอายุในพื้นที่อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมนั้นมี
ความจาเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องทาการวิจัยการพัฒนา
ศั ก ยภาพของผู้ สู ง อายุ เพื่ อ มาเป็ น แนวทางในการ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้และมีโอกาสใน
การประกอบอาชีพได้มากขึ้น โดยนาหลักธรรมอิทธิบาท 4
เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาคือ 1) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ใน
สิ่งนั้น 2) วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 3) จิตตะ ความ
เอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องใน
เหตุผลของสิ่งนั้น เพราะอิทธิบาท 4 นี้เป็นหลักธรรมที่
มนุษย์ทุกคนควรที่จะนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดี และทาให้
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างแน่นอน

4. เพื่อจัดทาคู่มือการใช้หลักอิ ทธิบาท 4 ต่ อ
การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้สูงอายุมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ตามหลักอิทธิบาท 4 มาก
2. ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยแตกต่างกันมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองตามหลักอิทธิบาท 4
แตกต่างกัน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
1. ได้คู่มือในการใช้อิทธิบาท 4 ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ
2. ได้แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ
3. นาผลการวิจัยไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย
4. น าผลการวิ จั ย เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารที่ ดู แ ล
รับผิดชอบเพื่อการบริหารจัดการ
5. ได้ ข้ อมู ลที่ น าไปต่ อยอดการวิ จั ยเกี่ ยวกั บ
ปัญหาของผู้สูงอายุ
6. เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับภาครัฐและเอกชนให้
กลุ่มผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในอาเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งเพศชายและเพศหญิง มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจานวน 300 คน เทคนิคและ
วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้เทคนิคหรือการสุ่มความน่าจะเป็น
(Probability sampling) ด้ วยวิธี การสุ่ มแบบเป็นระบบ
หลายขั้น (Multi – Stage sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)
เครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัยด้วยการศึกษา
จากตาราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเชิงสารวจ
หรื องานวิ จั ยภาคสนามที่ เกี่ ยวข้ อง และที่ ได้ จากการ
ค้ น คว้ า เว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ ต่ อจากนั้ น น าข้ อมู ลมาท าการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการใช้ หลั กอิ ทธิ บาท 4 ต่ อการ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่แตกต่างของการใช้
หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ
3. เพื่ อเสนอแนวทางการใช้ หลั กอิ ทธิ บาท 4
ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
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สังเคราะห์วิเคราะห์และทาการสร้างแบบสอบถาม โดยใช้
คาตอบ 2 ประเภท คือ คาถามปิด (Close-ended question)
และที่เป็นคาถามเปิด (Open-ended question) การวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์
แล้ ว มาท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ
คานวณค่าสถิติต่างๆ ในการตอบโจทย์วิจัย วัตถุประสงค์
และสมมติฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิจัยสถิติบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สาหรับบรรยายข้อมูล
ทั่วไปที่เป็นตารางเดี่ยวสถิติอนุมาน ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่
t-test และ F-test โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติระดับ
p=.05 เพื่ อทดสอบสมมติ ฐานการวิ จั ยที่ก าหนดไว้ การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้เสนอแนะปัญหาและ
แนวทางแก้ ไ ขการใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ต่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยใช้ การแจกแจงความถี่ ( Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) และนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย

ตารางที่ 1 การใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ต่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพ ของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
(N = 288)
อิทธิบาท 4
1. ฉันทะ มีความพอใจ มีใจรักในสิ่งนั้น
2. วิริยะ มีความพากเพียรที่จะทาในสิง่ นั้น
3. จิตตะ มีความเอาใจใส่ ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
4. วิมังสา การพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผล
ในสิ่งนั้น
รวม

X

3.18
3.08
2.91
3.02

S.D.
0.50
0.57
0.59
0.60

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

3.04 0.56 มาก

จากตารางที่ 1 การใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อการ
พัฒนาศักยภาพ ของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุได้นาหลัก
อิทธิบาท 4 ข้อ 1 คือฉันทะ มีความพอใจ มีใจรักในสิ่งนั้น
ไปใช้ต่อการพัฒนาศักยภาพมากที่สุด และได้นาหลัก
อิทธิบาท 4 ข้อ 3 คือจิตตะ มีความเอาใจใส่ ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
ไปใช้ต่อการพัฒนาศักยภาพน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 288 คน
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.80 เป็นเพศชาย ร้อยละ 47.20
คนที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต่ 60-65 ปี ร้อยละ
66.00 อายุ 66-70 ปี ร้อยละ 29.1 และอายุ 70 ปีขึ้นไป
ร้ อ ยละ 4.90 ที่ ต อบแบบสอบถามมี การศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาร้อยละ 64.20 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 21.20 ระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 9.00 และ
ระดั บอนุ ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 5.60 และผู้ สูงอายุ ที่ ตอบ
แบบสอบถามมีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 71.50 รองลงมาคือ
อาชีพรับราชการ ร้อยละ 17.00 ประกอบธุรกิจส่ วนตั ว
ร้อยละ 7.30 และอื่นๆ ร้อยละ 4.20

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4
ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จาแนกตามเพศ
โดยรวมทั้ง 4 ข้อ
เพศ
N
S.D.
X
ชาย
136 3.13 0.54
หญิง 152 2.97 0.56
* ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

t
2.29

Sig. (2-tailed)
.03*

จากตารางที่ 2 พบว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อ
การพัฒนาศักยภาพ ของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อ
การพัฒนาศักยภาพ โดยรวมทั้ง 4 ข้อ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือเพศมีผลต่อการใช้
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หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพั ฒนาศั กยภาพ ซึ่ งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผูส้ ูงอายุ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมทั้ง 4 ข้อ

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผู้สูงอายุ จาแนกตามอายุ โดยรวมทั้ง 4 ข้อ
อายุ
60-65 ปี
66-70 ปี
70 ปีขึ้นไป
รวม

N
190
84
14
288

X.

3.06
2.99
3.21
3.05

S.D.
0.41
0.47
050
0.43

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
รวม

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

N
185
61
16
26
288

X.

3.02
3.09
3.09
3.14
3.05

S.D.
0.36
0.59
0.32
0.52
0.43

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4
ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน โดยรวมทั้ง 4 ข้อ อยู่ในระดับมาก

จากตารางที่ 3 พบว่า การใช้หลักอิ ทธิบาท 4
ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน
โดยรวมทั้ง 4 ข้อ อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4
ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จาแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมทั้ง 4 ข้อ

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4
ต่ อการพั ฒนาศั กยภาพของผู้ สูงอายุ จ าแนกตามอายุ
โดยรวมทั้ง 4 ข้อ

แหล่งความแปรปรวน SS
df
ระหว่างกลุ่ม
0.50
3
ภายในกลุ่ม
54.28 284
รวม
54.78 287
*ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหว่างกลุ่ม
0.71 2 0.35 1.89 0.15
ภายในกลุ่ม
54.07 285 0.19
รวม
54.78 287
* ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

MS
F Sig.
0.16 0.88 0.45
0.19

จากตารางที่ 6 พบว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4
ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนาศักยภาพ โดยรวมทั้ง
4 ข้อ ไม่แตกต่างกัน นั่นคือระดับการศึกษาไม่มีผลต่อ
การใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้

จากตารางที่ 4 พบว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อ
การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อ
การพั ฒนาศั กยภาพโดยรวมทั้ ง 4 ข้ อ ไม่ แตกต่ างกั น
นั่นคืออายุไม่มีผลต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการพัฒนา
ศักยภาพ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผู้สูงอายุ จาแนกตามอาชีพ โดยรวมทั้ง 4 ข้อ
อาชีพ
รับจ้าง
รับราชการ
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม

N
206
49
21
12
288

X

3.07
2.88
3.30
2.92
3.05

S.D.
0.39
0.51
0.36
0.63
0.43

ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่
การใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผู้สูงอายุ โดยรวมทั้ง 4 ข้อ ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ด้ วย
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé)

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับ
รับจ้าง รับราชการ ธุรกิจส่วนตัว อื่นๆ
การศึกษา ( X = 3.07) ( X = 2.88) ( X = 3.30) ( X = 2.92)
รับจ้าง
0.188
-0.22
0.15
รับราชการ
-0.41*
-0.03
ธุรกิจส่วนตัว
0.37
อื่นๆ
* ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

จากตารางที่ 7 พบว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4
ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน
โดยรวมทั้ง 4 ข้อ อยู่ในระดับมาก

จากตารางที่ 9 พบว่ า ผู้ สูงอายุ ที่ มี อาชี พรั บ
ราชการมีการใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุโดยรวมทั้ง 4 ข้อ แตกต่างกันกับผู้สูงอายุที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่

ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4
ต่อการพัฒนาศักยภาพ ของผู้สูงอายุ จาแนกตามอาชีพ
โดยรวมทั้ง 4 ข้อ
แหล่งความแปรปรวน SS
df MS F Sig.
ระหว่างกลุ่ม
2.29
3 0.98 5.38 0.00*
ภายในกลุ่ม
51.84 284 0.18
รวม
54.78 287
* ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

อภิปรายผล
จากการศึ กษาการใช้ หลั กอิ ทธิ บาท 4 ต่ อการ
พัฒนาศั กยภาพของผู้ สูงอายุ อาเภอนครชั ยศรี จังหวั ด
นครปฐม ผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อการ
พัฒนาศั กยภาพของผู้ สูงอายุ อาเภอนครชั ยศรี จังหวั ด
นครปฐม โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะ
สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่าง
มากไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านการเมื อง ด้ า น
พฤติ กรรมของคนในสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไปโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งมี การแข่ งขั นที่ สู งขึ้ นในทุ กๆ ด้ าน ท าให้ คนใน
สังคมต้องดิ้นรนเพือ่ ความอยู่รอด การที่จะพึ่งพิงใครสักคน
นั้ นเป็ นเรื่ องที่ ยากมากแม้ กระทั่ งคนในครอบครั วก็ ไม่
สามารถเป็นที่พึ่งได้เสมอไป ผู้สูงอายุก็เช่นกันส่วนใหญ่
ตระหนักถึ งปั ญหาสภาพแวดล้ อมดังกล่ าว จึ งจาเป็ นที่
จะต้องกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
มากขึ้ น เพื่ อที่ ตนเองจะได้ มี ความสามารถเทียบเท่ากั บ

จากตารางที่ 8 พบว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4
ต่อการพัฒนาศักยภาพ ของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี
จั งหวั ด นครปฐม ที่ มี อ าชี พแตกต่ า งกั น มี ก ารใช้ หลั ก
อิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนาศักยภาพ โดยรวมทั้ง 4 ข้อ
แตกต่างกัน นั่นคืออาชีพมีผลต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่
กาหนดไว้
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บุคคลต่างวัยได้ ซึ่งจะนามาซึ่งทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่ยั่งยืนและความอยู่รอดของตนเอง โดยใช้หลักธรรม
อิทธิบาท 4 เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จ
ที่มุ่งหวังได้และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น
อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ในพระธรรมปิ ฎก
(อ้างอิงใน พระธรรมปิฎก, 2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
อิ ทธิ บาท 4 ธรรมที่ เป็ นเหตุ ให้ ประสบความส าเร็ จมี 4
อย่าง คือ ฉันทะ มีความพอใจ มีใจรัก คือ พอใจที่จะทา
สิ่ งนั้ น และท าด้ วยใจรั ก ต้ องการท าให้ เป็ นผลส าเร็ จ
อย่างดี แห่งกิจกรรมหรืองานที่ทา มิใช่สักว่าทาให้เสร็จๆ
หรื อ เพี ย งเพราะอยากได้ ร างวั ล หรื อ ผลก าไร วิ ริ ย ะ
พากเพียรทา คือ ขยันหมั่น ประกอบหมั่น กระทาสิ่งนั้ น
ด้ วยความพยายามเข็ มแข็ งอดทน เอาธุ ระไม่ ทอดทิ้ ง
ไม่ท้อถอย จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทานั้น
ด้วยความคิ ดไม่ปล่อยใจฟุ้ งซ่ านเลื่ อนลอย ใช้ ความคิ ด
เรื่ องนั้ น บ่ อยๆ เสมอๆ วิ มั งสา ใช้ ปั ญญาสอบสวน คื อ
หมั่ นใช้ ปั ญญาพิ จารณาใคร่ ครวญตรวจตราหาเหตุ ผล
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง เป็นต้น
แปลให้ ง่ ายตามลาดั บว่ า “มี ใจรั ก พากเพี ยรท า เอาจิ ต
ฝักใฝ่”
1. จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่
แตกต่ างกั นกั บการใช้ หลั กอิ ทธิ บาท 4 ต่ อการพั ฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจั ยพบว่า ผู้สูงอายุที่ มี เพศแตกต่ างกั นมี การใช้
หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนาศักยภาพ แตกต่างกัน อย่าง
มี นั ยส าคั ญที่ ระดั บ .05 ซึ่ งสอดคล้ องกั บสมมติ ฐานที่
ก าหนดไว้ ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะส่ วนใหญ่ เพศชายต้ องมี
ภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวเป็นหลักดังนั้นจึงต้องมี
ความพยายามในการพัฒนาตนเองให้สามารถเป็นกาลัง
สาคัญในการดูแลครอบครัวให้มีความอยู่รอดได้อย่างสุข
สบายซึ่งเป็นความต่อเนื่องมาจนถึงวัยสูงอายุทาให้ต้อง
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่

มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตประจาวัน
ได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้
2. จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่
แตกต่ างกั นกั บการใช้ หลั กอิ ทธิ บาท 4 ต่ อการพั ฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพรับราชการมีการใช้
หลักอิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนาศักยภาพ แตกต่างกันกับ
ผู้สูงอายุที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
3. จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่
แตกต่ างกั นกั บการใช้ หลั กอิ ทธิ บาท 4 ต่ อการพั ฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุและระดับการศึกษา
แตกต่ า งกั น มี ก ารใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ต่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนทุกเพศทุกวัยทุก
ระดั บ ได้ มี ก ารน าหลั ก ธรรมอิ ท ธิ บ าท 4 ไปใช้ ใ นการ
ดารงชีวิตเพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จที่ตนเองตั้งใจ
ไว้ แ ละหลั ก ธรรมอิ ท ธิ บ าท 4 นี้ เป็ น หลั ก ธรรมที่ เ ป็ น
พื้นฐานติดตัวของมนุษย์มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเพียงแต่จะ
น ามาพั ฒนาศั กยภาพของตนเองได้ มากน้ อยเพี ย งใด
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ยุต.ตโต) (อ้างอิงในพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ยุต.ตโต,
2550) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของอิทธิบาท 4 ฉันทะ
ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ได้อธิบายเกี่ยวกับ ฉันทะว่า
ฉันทะ มี ใจรั ก คือ พอใจจะท าสิ่งนั้ น และทาด้ วยใจรั ก
ต้องการทาให้เป็นผลสาเร็จอย่างดีแห่งกิจการงานที่ ทา
มิใช่สักว่าทาพอให้เสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัล
หรือผล วิริยะ ความเพียรพยายามทาในสิ่งนั้น ได้อธิบาย
เกี่ยวกั บ วิริ ยะ ว่ า วิริ ยะ ความพากเพี ยร คื อขยันหมั่ น
ประกอบ หมั่นกระทาสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข็มแข็ง
อดทน เอาธุ ระ ไม่ ทอดทิ้ ง ไม่ ท้ อถอย ก้ าวไปข้ างหน้ า
จนกว่ า จะส าเร็ จ จิ ต ตะ การเอาใจฝั ก ใฝ่ ในสิ่ ง นั้ น
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ได้อธิบายเกี่ยวกับ จิตตะ ว่าจิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ คือตั้งสติ
รับรู้ในสิ่งที่ทา และทาสิ่งนั้นด้วยความคิด ไม่ปล่อยจิตใจ
ให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆ เสมอๆ
ท ากิ จ หรื อ งานนั้ น อย่ า งอุ ทิ ศ ตั ว อุ ทิ ศ ใจวิ มั ง สา การ
พิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่ง ได้ อธิบายเกี่ยวกั บ
วิมังสา ว่า วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือหมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบ
ข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง เป็นต้น ในสิ่งที่ทานั้น
โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้น วิธีแก้ไขปรับปรุง
เป็นต้น เพื่อจัดการและดาเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สวั ส ดิ ก ารของผู้ สู ง อายุ ควรได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้า
มามีส่วนร่วมในสังคมกับคนต่างวัยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ผู้สูงอายได้แสดงศักยภาพของตนเองและเป็นที่ยอมรับต่อ
สังคม
2. สาหรับผู้สูงอายุ ควรที่จะศึกษาหลักธรรม
อิ ท ธิ บ าท 4 ให้ เ ข้ า ใจอย่ า งชั ด เจนเพื่ อ น าไปพั ฒ นา
ศักยภาพของตนเองอย่างจริงจัง โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการสอนการประกอบอาชีพหรือสิ่งที่ตนเองความ
สนใจเป็นพิเศษให้ประสบความสาเร็จเพื่อเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพในวัยเกษียณอายุได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ กษาวิ จั ยเกี่ ยวกั บ การพั ฒนาศั กยภาพ
ของตนเองโดยใช้หลักธรรมต่างๆ เป็นแนวทางปฏิบัติ ของ
กลุ่มวัยแรงงาน ผู้พิการ เยาวชน

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4 ต่อ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ สู ง อายุ อ าเภอนครชั ย ศรี
จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ จาแนกในแต่ละข้อ
มีดังต่อไปนี้
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล คือ อายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน กับ
การใช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผู้สูงอายุ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ ส่วนปัจจัย
ที่เหลือ คือ เพศ และอาชีพที่แตกต่างกัน กับการใช้หลัก
อิทธิบาท 4 ต่อการพัฒนาศักยภาพ ของผู้สูงอายุ อาเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ที่กาหนดไว้
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