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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

บทคัดย่อ

การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์วิธีด�ำเนินการด�ำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ประกอบด้วย วิธีการวิจัย ประชากรที่ศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย รวมทั้งสังเคราะห์องค์ความรู้ของการวิจัยที่ด�ำเนินการกับผู้เรียนต่างระดับชั้น ตั้งแต่ 1) ระดับขั้นประถม 2) ระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 4) ระดับอุดมศึกษา โดยใช้กรอบแนวความคิดเดิมปรับเปลีย่ น
กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน
ผลการวิจัย พบว่าผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับประโยชน์ และสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ
ผู้เรียนเพิ่มความสนใจ ความพยายาม ความเอาใจใส่และการใช้สติปัญญาไตร่ตรองในการท�ำงาน/กิจกรรม/กิจวัตร
ประจ�ำวันอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล ต่อตนเองและผู้อื่นและสังคม
ค�ำส�ำคัญ:  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต สังเคราะห์งานวิจัย ไตรสิกขา

Abstract

This research aimed at synthesizing various findings of research about the development of
motivation achievement according to P.A. Payutto’s Concept. The scope of the study consisted of
methodology, population, instrument, and findings. The research was conducted with the students
studying in 4 levels: primary school, secondary school, high school, and a bachelor degree. The study
synthesizeed all of the data under a conventional theory adapted to suit both ages and characteristics
of the students.
The study found that students at all levels had gained benefits from and could notably adapt
themselves according to the concept. Their motivation achievement was shown, namely, attention,
enthusiasm, and carefulness. Also, they were able to use a psychological ability to do their work and
routine activities. All activities were done with full capacity in order to gain benefits to support both
themselves and others in the society.
Keywords:  achievement motivation, P.A. Prayudh Payutto’s Concept, synthesis of research, Tri Sikkha
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1. บทน�ำ

การสร้างและพัฒนาแรงจูงใจทางการศึกษาเป็นเรื่องส�ำคัญมากส�ำหรับวงการศึกษา เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนที่
เป็นเยาวชนของชาติมีพฤติกรรมทางการเรียนที่ดี อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพาตนเองให้ประสบความส�ำเร็จและ
ห่างไกลสิ่งยั่วยุทั้งปวงในสังคม ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการศึกษาวิจัยในเรื่อง การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.
ปยุตโต (พระพรหมคุณาภรณ์) ด้วยวิธีการสอนตามหลักไตรสิกขา โดยด�ำเนินการทั้งหมด 4 เรื่องด้วยกัน เริ่มต้นจากการ
ท�ำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการสร้างรูปแบบใน
การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนว ป.อ.ปยุตโต ด�ำเนินการกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 20 คน ปรากฏ
ได้ผลดีเป็นอย่างยิง่ ผูเ้ รียนมีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิต์ ามแนวคิด ป.อ.ปยุตโต สูงขึน้ กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 และผู้เรียนได้แนวทางแสดงพฤติกรรมและรายงานต่อตนเองได้อย่างชัดเจนว่า ผู้เรียนเพิ่มความตั้งใจ
ความพยายาม ความเอาใจใส่และการใช้ปัญญาไตร่ตรองในการท�ำกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์
เกื้อกูลต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม และมีกลุ่มตัวอย่างบางคนได้แสดงให้เห็นถึงความประทับใจต่อการพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิด ป.อ.ปยุตโต โดยผู้วิจัยให้ทดลองรักษาศีล 5 ตามความสมัครใจ ผู้เรียนคนนี้บอกว่าแรก ๆ รู้สึก
อึดอัดมาก เพราะชอบการฆ่า ชอบเอาน�้ำร้อนลวกมด ปลวก รู้สึกสนุกที่ได้เห็นมด ปลวก ดิ้นทุรนทุราย แต่เมื่อก่อนจบ
การพัฒนา ให้เขารายงานด้วยตนเองเรื่องผลจากการเข้ารับการพัฒนา เขาบอกว่า “อาจารย์ การฆ่ายังคงสนุกอยู่แต่
การไม่ฆ่าสบายใจกว่า” และ “ผมไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีความส�ำคัญและไม่เคยมีจุดมุ่งหมายอะไร เรียนไปวัน ๆ พอมา
เห็นโครงการฝึกอบรมนี้ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสุข และมองเห็นอนาคตตนเองมากขึ้น และได้เพื่อนมากขึ้น
ด้วย ปกติเป็นคนไม่มีเพื่อน”  จึงเป็นแรงบัลดาลส�ำคัญให้ผู้วิจัยด�ำเนินการขอทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547ปัจจุบัน (2557) เพราะผู้วิจัยเชื่อว่าการที่งานวิจัยเรื่องใดเร่องหนึ่งสามารถท�ำให้คนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดชีวิตคือ
เป็นความส�ำเร็จอย่างยิ่งแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบเดิมด�ำเนินการอีก 3 ครั้ง กับผู้เรียนต่างวัย ต่างชั้นเรียน ได้แก่ 1) ผู้เรียน
ระดับมัธยมปลาย 2) ผู้เรียนระดับประถมต้นและปลาย 3) ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิดเดิม ปรับเปลี่ยน
จากกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน และประโยชน์ที่ผู้เรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาทุกระดับรับได้อย่างชัดเจน
ผลการวิจัยในทุกระดับได้ผลส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เช่นเดียวกับการด�ำเนินงานในครั้งแรก แต่ละระดับก็จะมีเรื่องที่น่า
ประทับใจแตกต่างกันออกไป จึงอยากสังเคราะห์งานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยเฉพาะครู/อาจารย์ ได้น�ำไปปรับใช้
ในห้องเรียน

ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย

ตั้งแต่แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นต้นมา ได้มุ่งยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและใช้ชีวิตที่ดีขึ้นตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับปัจจุบันคือ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ก็ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส�ำคัญ นับว่าเป็นแนวคิด
ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม และสามารถสร้างความยั่งยืนได้ แต่เนื่องจากในช่วงแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับ 8 ประเทศประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ประกอบกับการแพร่ขยายของข้อมูลในยุคโลกาภิวัตน์
ท�ำให้การดูแลปกป้องวัยรุน่ จากค่านิยมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์เป็นไปได้ยากมาก วัยรุน่ จึงมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ในทางที่เสื่อมลง การป้องกันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน จึงน่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และใน
ปัจจุบันสถาบันที่ส�ำคัญในสังคมคือ ครอบครัว การศึกษา และศาสนา มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังค่านิยม และ
คุณธรรมน้อยลง (สรุปสาระส�ำคัญของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11) การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุในขณะนี้ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทยมากที่สุดควรจะเป็น การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษาที่จะต้อง
ตระหนัก และหาวิธีการด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรม ในที่นี้ผู้วิจัยสนใจจะพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตามแนวคิดของ ป.อ.
ปยุตโต ซึ่งเป็นคุณธรรม ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต เป็นแรงจูงใจที่ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต, 2538
: 486 - 512) ได้สรุปจากแนวคิดแรงจูงใจทางพุทธศาสนาที่มี 2 ประการ คือ ความอยากฝ่ายดีหรือกุศลธรรมฉันทะ และ
ความอยากฝ่ายร้าย คือ ตัณหา ซึ่งมีรายละเอียดพอสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้
1. ตัณหา หมายถึง ความกระหาย ความทะยานความ ความเสน่หา แรงจูงใจจากตัณหา เป็นความต้องการที่
เกิดจากความเวทนาเป็นปัจจัย มีอวิชชา (ความไม่รู้) เป็นรากฐาน ตัณหามีบทบาทเป็นตัวก�ำกับการด�ำเนินชีวิตส่วนใหญ่
ของมนุษย์ ตัณหานัน้ น�ำไปสูก่ ารแสวงหาให้ได้สง่ิ ต้องการมาเสพ และหากมนุษย์ตอบสนองความอยากของตนเองทุกเรือ่ ง
ทุกครั้ง ความทะยานอยาก ก็มิได้หมดไป มีแต่จะเพิ่มขึ้นจนไม่มีที่สิ้นสุดแห่งความอยาก ดูได้จากความขัดแย้งทาง
การเมืองในปัจจุบัน ก็มีรากเหง้าของปัญหามาจากตัณหาของนักการเมืองที่กุมอ�ำนาจ และชะตากรรมของประเทศ
2. ฉันทะ ในที่นี้คือ กุศลกรรมฉันทะ หมายถึง ความอยากในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจ สิ่งที่เป็นผลดี
แก่ความเจริญงอกงามในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ฉันทะสัมพันธ์กับการกระท�ำ  คือ กระท�ำเพื่อให้รู้
ความจริง และเพื่อสร้างภาวะดีงามที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในเรื่องแนวจูงใจทางพระพุทธศาสนาข้างต้น พระเทพเทวี
(ป.อ.ปยุคโต, 2539 : 95-97) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจที่ท�ำการศึกษามีหน้าที่สร้างให้เกิดขึ้น และเป็นแรงจูงใจที่เข้ากับ
หลักการของฉันทะ ท่านเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ หรือความใฝ่ความเป็นเลิศทีเ่ ป็นความเป็นเลิศทีแ่ ท้ ซึง่ มีลกั ษณะดังนี้
ลักษณะที่ 1 คือ ท�ำให้เป็นเลิศท�ำให้ดีที่สุด เต็มที่แห่งงานนั้น ๆ หรือเรื่องนั้น ๆ ที่จะท�ำได้ งานนั้น ๆ จะดีเลิศ
ได้อย่างไรเรื่องนั้น ๆ เต็มที่ได้อย่างไรท�ำให้ได้ถึงขนาดนั้น
ลักษณะที่ 2 คือ ความเป็นเลิศทีด่ ที สี่ ดุ เต็มทีแ่ ห่งความสามารถของตัวเรา หมายความว่า เราจะท�ำอะไรก็ทำ� ให้
ดีที่สุด เท่าที่ตัวเราจะท�ำได้ เต็มขีดความสามารถตามศักยภาพของเรา ท�ำให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละครั้ง โดยไม่มุ่งหวัง แข่งขัน
กับผู้อื่น
ลักษณะที่ 3 คือ บุคคลจะต้องพิจารณาว่างานนั้น สิ่งนั้น เป็นสิ่งที่เกื้อกูลและเป็นประโยชน์ต่อชีวิต และสังคม
จึงท�ำ และเมือ่ ท�ำแล้ว งานนัน้ สิง่ นัน้ เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง ผูอ้ นื่ ทางสังคม ทัง้ นีอ้ าจมีความมากน้อยแตกต่างกันไปตาม
บริบทของงานนั้น ๆ และความสามารถของบุคคลนั้น
        พระเทพเทวียังได้กล่าวไว้อีกว่า (ป.อ.ปยุตโต, 2536: 96-97) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในแบบที่ท่านกล่าวไว้
แม้จะไปอยู่ในระบบแข่งขันก็จะชนะโดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้อื่น ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ข้างต้น จะท�ำไปเองโดยไม่ตั้งใจ
แข่งขัน แต่จะชนะโดยที่ว่าเขาจะท�ำให้งานนั้นเป็นเลิศ เพราะต้องการให้งานนั้นดีที่สุดของมันเอง ดังนั้น เมื่อเขาเหล่านั้น
จะประกอบการใด ๆ ก็จะท�ำให้ได้ดีที่สุด ท�ำเต็มก�ำลังความสามารถของตนเอง เขาเหล่านั้นก็จะอยู่ในระบบแข่งขันได้
การสร้างความเป็นเลิศในแบบนี้จะส่งเสริมความเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันสร้าง
ความเป็นเลิศ และจะต้องท�ำให้ความส�ำเร็จของบุคคลคนหนึ่ง เป็นความส�ำเร็จของตัวเอง ผู้อื่น และสังคมด้วยรูปแบบ
การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ฯ โดยใช้หลักกระบวนการไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ที่มีรายละเอียดเป็นแนวทางและ
ได้ปรากฏว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิง่ (ภทรพร ยุทธาภรณ์พนิ จิ , 2547 : 237-239 ) กล่าวคือเยาวชนกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็นนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น มีความตัง้ ใจ พยายาม เอาใจใส่ และใช้ปญ
ั ญาไตร่ตรอง ในการท�ำกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ
มุ่งประโยชน์เน้นเกื้อกูลต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน�ำรูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้กับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษา เป็นการวิจัยอีกครั้งที่ได้
งบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชตามล�ำดับ โดยผู้วิจัยได้น�ำข้อบกพร่องจากการสร้างรูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในทั้ง 3 ครั้ง มา
ปรับปรุง ทั้งในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงวัยผู้เรียน และเน้นไปในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดย
เฉพาะคุณธรรมที่เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง และส�ำหรับการวิจัยกับผู้เรียนในช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยได้
เปรียบเทียบผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ด้วยปรากฏกว่าร้อยละ 80 มีผลการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิมได้ รวมทั้งได้ผลดีเช่นเดียว
กับการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ฯ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ภทรพร ยุทธาภรณ์
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พินิจ, 2550  และ 2554)  จึงท�ำให้เห็นว่าผู้เรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาทั้ง 2 ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายต่างก็สามารถพัฒนาได้ผลเป็นอย่างดีโดยมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงเห็น
ว่าควรน�ำมาปรับใช้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาบ้าง เป็นการพัฒนาและเตรียมทรัพยากรบุคคลให้กับสังคมโดยได้รับ
ทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งนี้ผู้วิจัยมิได้
เปลี่ยนแปลงวิธีหรือกระบวนการในการพัฒนา คือ ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เพราะเป็นวิธีการพัฒนาที่ชัดเจนให้ผล
เป็นรูปธรรม และเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยอยู่แล้ว นอกจากจะเป็นการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ป.อ.ปยุตโต ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนได้แล้ว ยังส่งผลต่อเนื่องให้เยาวชนพาตนเองให้ห่างไกลจากความหมกมุ่นทางเพศ
การมีเพศสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันก่อนการสมรส การท�ำแท้ง การติดเกมคอมพิวเตอร์ และการใช้สารเสพติด ซึ่งเป็น
ปั ญ หาอย่ า งมากในปั จ จุ บั น และปรากฏว่ า ผู ้ เรี ย นในระดั บ นี้ ก็ ส ามารถพั ฒ นาแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ต ามแนวคิ ด ของ
ป.อ.ปยุตโต ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับผู้เรียนทุกระดับที่ผ่านมา ผู้วิจัยจึงต้องการสังเคราะห์งานวิจัยของผู้วิจัยทั้ง 4 เรื่อง
ให้เห็นภาพรวม เนื่องจากหากเยาวชนมีแรงจูงใจข้างต้น จะมีความมุ่งมั่นในการเรียน การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งยัง
ค�ำนึงถึงประโยชน์ และเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น และส่วนร่วมท�ำให้ไม่มีเวลา และความคิดในทางที่ผิดศีลธรรม หากเป็นเช่นนั้นได้
สังคมไทยรุดหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ และคงไว้ซึ่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตาต่อกัน ตามบริบทของสังคมไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการสังเคราะห์งานวิจัย

1. เพื่อสังเคราะห์วิธีการด�ำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
ประกอบด้วยวิธีการวิจัย ประชากรที่ศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2. เพือ่ สังเคราะห์ผลการวิจยั องค์ความรู/้ นวัตกรรมงานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิต์ ามแนวของ
ป.อ.ปยุตโต ประกอบด้วยการพัฒนาการเรียนการสอน และการน�ำผลการวิจัยไปใช้

ขอบเขตของโครงการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ งานวิจัยการสร้างรูปแบบการพัฒนาและการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตาม
แนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ที่ด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2557 จ�ำนวน 4 เรื่อง

กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย

        แนวคิดทฤษฎีทใี่ ช้เป็นกรอบในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา และทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียน
การสอน กระบวนการศึกษา หรือกระบวนการพัฒนาทางปัญญาตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ ระบบการเรียนการสอน
ตามแนวพุทธวิธีคือ ปรโตโฆสะที่ดี (กัลยาณมิตร) และโยนิโสมนสิการ กระบวนการในการศึกษา (ไตรสิกขา) ความรู้ทาง
พุทธธรรมเกีย่ วกับสติและสมาธิ บุคลาธิษฐาน และทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมของแบนดูรา (Bandura) ร่วมกับการศึกษา
เรือ่ งจินตภาพ และการศึกษาของแมคเคลแลด์ (Mcclelland) และคนอืน่ ๆ ในเรือ่ งการเพิม่ หรือพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
แนวทางสากล ซึง่ สรุปได้วา่ การศึกษาตามแนวทฤษฎีจติ วิทยานัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ทียบเคียงหรือเป็นเรือ่ งใกล้เคียงกับการศึกษา
ตามหลักพุทธธรรม แต่จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของแบนดูรา หรือ  แมคเคลแลนด์ก็ตาม หลักพุทธธรรม ก็ได้กล่าว
ไว้อย่างลึกซึง้ ชัดเจน และครอบคลุม ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� แนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต มาด�ำเนินการโดยยึดไตรสิกขาเป็นหลัก แสดง
ในแผนภาพซึ่งเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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แลด (Mcclelland) และคนอื่นๆ ในเรื่องการเพิ่มหรือพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แนวทางสากล ซึ่งสรุปไดวาการศึกษาตามแนว
ทฤษฎีจิตวิทยานั้น เปนเรื่องที่เทียบเคียงหรือเปนเรื่องใกลเคียงกับการศึกษาตามหลักพุทธธรรม แตจะเห็นไดวา ไมวาจะเปนทฤษฎี
วารสารสั
งคมศาสตร์
ี่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
ของแบนดู
รา หรือปีทแมคเคลแลนด
ก็ตาม หลั- กธัพุนทวาคม
ธธรรม2559
ก็ไดกลาวไวอยางลึกซึ้ง ชัดเจน และครอบคลุhttp://ird.rmutto.ac.th
ม ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของ
ป.อ.ปยุตโต มาดําเนินการโดยยึดไตรสิกขาเปนหลัก แสดงในแผนภาพซึ่งเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
(ศีล = สะอาด)
1.การรักษาศีล 5
- ทําความเขาใจในสาระสําคัญ
และประโยชนของการรักษา
ศีล
- ฝกการรักษาศีล 5 ดวยความ
สมัครใจ
- ใหผูเรียนรายงาน
ผลการรักษาศีล 5 ดวยตนเอง
ทั้งวาจา และลายลักษณอกั ษร
พรอมทั้งใหเหตุผลของการไม
สามารถรักษาได หรือรักษาได
ไมครบทุกขอ

(สมาธิ = สงบ)
2. การเจริญสติ และสมาธิตาม
หลักอิทธิบาท
- ฝกใชจริงในชีวิตประจําวัน
ตามกิจกรรมที่ผูเรียนเลือกดวย
ความสมัครใจ
- ใหผูเรียนรายงานผลการ
ปฏิบัติดวยตนเองทั้งลาย
ลักษณอักษร และดวยวาจา
พรอมใหเหตุผลหากไมสามารถ
ปฏิบัติไดที่ตั้งใจไว

(ปญญา= สวาง)
3. การพัฒนาปญญา
- การบรรยาย / ระดมสมอง
การคนควาทํารายงาน / การทํา
รายงานดวยตนเองทั้งวาจาลาย
ลักษณอักษร / กิจกรรม และ
เกมส
- ฝกวิธีคิดแบบ โยนิโสมนสิการ
- เนื้อหาที่ใชเกี่ยวกับหลักพุทธ
ธรรม พุทธประวัติ ประวัติ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ปญหาสังคม
เนนเกี่ยวกับเยาวชน

พุทธวิธีการสอน
1. การสรางศรัทธาดวยโดยผูสอนมีความเปนกัลยาณมิตร สราง
บรรยากาศความเปนประชาธิปไตยที่มวี นิ ัย
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และสรางหองเรียนปราศจากความกลัว
2. การฝกโยนิโสมนสิการ 3 แบบ คือ แบบเราคุณธรรมแบบสืบสาวเหตุ
ปจจัย และแบบอยูกบั ปจจุบัน
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตามแนวคิด ป.อ. ปยุต
โต
1. ทํางาน / กิจกรรม
นั้นๆใหดีที่สุดเทาที่
งานนั้นจะเปนไปได
2. ทํางานอยางเต็มที่
เต็มความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเอง
3.ทํางานนั้นเปนสิ่งที่
เกื้อกูล เปนประโยชน
ตอตนเอง ผูอื่น และ
สังคม

ผลที่ไดเชิงประจักษ
1. ผู เ รี ย นมี ค วามตั้ ง ใจ เพี ย รพยายาม เอาใจใส
ใชปญญาไตรตรองงาน / กิจกรรมที่ทําในชั้นเรียน และ
ที่บาน
2. ผูเรียนมีพฤติกรรมชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น
3. ผู เ รี ย นมี ค วามตั้ ง ใจและมี วิ นั ย ในการรั ก ษาศี ล
การเจริญสมาธิ และการใชปญญา สามารถทําไดสําเร็จ
ในระดับหนึ่ง

1

ลําดับที่

รู ป แ บ บ ก า ร
พั ฒ น า
แ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝ
สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม
แ น ว คิ ด ข อ ง
ป.อ.
ปยุตโต

ชื่อเรื่อง
งานวิจัย

มหาวิทยาลัย
สุโขทัย
ธรรมาธิราช และ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย(เปน
งานวิทยานิพนธ
ระดับดุษฏีบัณฑิต
สาขาจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุ
ศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)

แหลงสนับสนุน
งบประมาณ

2547

ปที่แลว
เสร็จ
(พ.ศ.)
กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย
เปนการวิจยั เชิง
นักเรียนมัธยมศึกษา
ทดลองแบบ Preตอนตน (ม.2 )
Post Experimental โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
Design คือ การ
จังหวัดจันทบุรี โดยมี
พัฒนาแรงจูงใจใฝ
ขอตกลงใหเปนนักเรียน
สัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ที่คอนขางมีปญหาดาน
ของ ป.อ.
พฤติกรรม จํานวน 20
ปยุตโต ดวยไตรสิกขา คน
(ศีล สมาธิ ปญญาสะอาด สงบและ
สวาง)โดยมี
รายละเอียดในแตละ
กิจกรรมดังนี้
1) ใหผูเรียนทดลอง
รักษาศีล 5 อยาง
สมัครใจแลวให
รายงาน
2) ใหผูเรียนเลือก
กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน 3
อยาง เชน ทานขาว
วิธีวจิ ัย
แบงเปน 2 ชนิด
1. เครื่องมือวัดความสําเร็จใน
การพัฒนาฯ
1.1 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตามแนวคิดของ ป.อ.
ปยุตโต
1.2 แบบสังเกตพฤติกรรม
ผูเรียนจากผูวจิ ัยและผูรวมวิจัย
1.3 การรายงานตนเองทั้งทาง
วาจาและลายลักษณอกั ษร
1.4 แบบสอบถามผูป กครอง
2. เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
2.1 คูมือกิจกรรมการพัฒนา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ของ ป.อ.ปยุตโต

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

สถิติที่ใช
1. ใชสถิติพรรณนา X
จํานวน SD และรอยละ
2. ใช t-test
dependent ในการ
ทดสอบคาความ
เปลี่ยนแปลง ระดับคา
คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตามแนวคิดของ ป.อ.
ปยุตโต

วิธีดําเนินการวิจยั

1. ไดรูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ที่เหมาะสม คือไตรสิกขาศีล
(สะอาด) สมาธิ(สงบ) และการพัฒนา
ปญญา(สวาง) โดยใชวิธีการสอนที่มี
ความเปนกัลยาณมิตร ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง และสรางหองเรียนที่
ปราศจากความกลัว
2. คะแนนเฉลี่ย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตาม
แนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ของกลุม
ทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
3. ผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมและ
รายงานตนเองอยางชัดเจนวาสามารถ
พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ได กลาวคือ
ผูเรียนเพิ่มความตั้งใจ ความพยายาม
ความเอาใจใส และการใชสติปญญา
ไตรตรองในการทํากิจกรรมอยางเต็ม
ความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชน
เกื้อกูลตอตนเอง ผูอื่น และสังคม

ผลการวิจยั

งานวิ จั ย เกี่ ยวกั
วกับบการพั
การพัฒฒนาแรงจู
นาแรงจูงใจใฝ่
ง ใจใฝสัมสฤทธิ
ั ม ฤทธิ
์ ต ามแนวคิ
ด ของ
ป.อ.ปยุ
จํ า นวน
แต ป 2547พ.ศ. 2547พ.ศ. โดย
2557)
โดย ดร.ภทรพร
์ตามแนวคิ
ดของ
ป.อ.ปยุ
ตโตตจ�โตำนวน
4 เรื่อ4ง เรื(ตั่ อ้งงแต่(ตัป้ งี พ.ศ.
ปี พ.ศ.ป2557)
ดร.ภทรพร
ยุทธาภรณ์ยุ ทพธาภรณ
ินิจ พิ นิ จ

2.
งเคราะห
ขอมูขล้อมูล
2. ผลการวิ
ผลการวิเคราะห
เคราะห์และสั
และสั
งเคราะห์
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ชื่อเรื่อง
งานวิจัย

แหลงสนับสนุน
งบประมาณ

ปที่แลว
เสร็จ
(พ.ศ.)
อาบน้ํา แปรงฟน ดู
หนังสือ หุงขาว ลาง
จาน เปนตน แลว
ดําเนินการทุก
กิจกรรมอยางมีอิทธิ
บาท 4 คือ ฉันทะ มี
ใจรักในงานที่ทําและ
ทําอยางตั้งใจ วิริยะ
ทํากิจกรรมดวยความ
ขยันหมั่นเพียร จิตตะ
เอาใจใสในสิ่งที่ทํา
และวิมังสาใช
สติปญญาไตรตรองใน
งานที่ทํา
3) กิจกรรมการ
พัฒนาปญญาดวย
การระดมสมอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู
และเลมเกมสตางๆ
เนนความเปน
กัลยาณมิตรของ
ผูสอน ความจริงใจตอ
ผูเรียน และการยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง

วิธีวจิ ัย

กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย
2.2 กิจกรรมตามหลักไตรสิกขา
ไดแก
1) การรักษาศีล 5 ดวยความ
สมัครใจ
2) การเจริญสติและสมาธิตาม
หลักอิทธิบาท การเจริญสมถะสมาธิ
การเจริญสมาธิแบบจินตภาพ และ
การเจริญสมาธิแบบหลวงพอเทียน
โดยใชมือและแขนเคลื่อนไหว
3) การพัฒนาปญญาดวยเกมส/
กิจกรรมตางๆ เนนความเปน
กัลยาณมิตรของผูสอน และความ
จริงใจที่มีตอผูเรียน รวมทั้งการยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลางเปนหลัก
สําคัญในการพัฒนา

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจยั
สถิติที่ใช

4. มีการเปลี่ยนแปลงตนเองที่ผูเรียนบาง
คนรายงานอยางชัดเจนทั้งลายลักษณ
อักษร และการรายงานหนาชั้นเรียน
อยางนาประทับใจ เชน
4.1 ผูเรียนคนหนึ่งชอบการฆา ทําราย
ทรมานสัตวมาก และเห็นเปนความ
สนุกสนาน ซึ่งหลังจากเขารับการพัฒนา
เขาสรุปไดดวยตนเองวา “การฆายังคง
สนุก ตื่นเตน แตการมาฆาสบายใจกวา”
4.2 ผูเรียนอีกคนสรุปวา “การเรียน
การใชชีวิตที่ผานมาของตนเองไมมี
ความหมาย ใชชีวิตไปวันๆ ไมรูวาเรียน
ไปทําไม หรือทํากิจกรรมตางๆ ไปทําไม
หลังจากเขารับการพัฒนา เขารูสึกวา
ตัวเองเปนคนมีคา และรูวาการตั้งใจทํา
กิจกรรม ตั้งใจเรียน ทําใหชีวิตมีคุณคา
4.3 ผูเรียนหลายๆ คน เห็นคุณคาใน
ตนเองเพิ่มมากขึ้น และเห็นวาการเจริญ
สมาธิตามหลักอิทธิบาท คือกิจกรรมที่
เลือก 3 กิจกรรมที่ทําใหอยางมีอิทธิบาท
ไดผลดีแกตนเองอยางมากการไดรักษา
ศีลก็รูสึกสบายใจ และที่สําคัญไดรับคํา
ชมเชยจากผูปกครองมากขึ้น ซึ่งบางคน
ไมเคยไดรับคําชมเชยมากอนเลย

ผลการวิจยั
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ลําดับที่

การพัฒนา
แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ตาม
แนวคิดของ
ป.อ.
ปยุตโต

ชื่อเรื่อง
งานวิจัย

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ(สภาวิจยั
แหงชาติ)

แหลงสนับสนุน
งบประมาณ

2552

ปที่แลว
เสร็จ
(พ.ศ.)
กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจยั
เปนการวิจยั ประยุกต
เปนนักเรียน
โดยประยุกตใชรูปแบบ มัธยมศึกษาตอน
ที่ไดแลวจากการวิจัย
ปลาย 3 โรงเรียน จัด
เรื่องที่ 1 มาใชในการ
ใน 3 ลักษณะ คือ
พัฒนาคือไตรสิกขา (ศีล 1) จัดในลักษณะ day
สมาธิ ปญญา) เนนการ camp ตอเนื่องเปน
สรางศรัทธา ดวยความ เวลา 8 วันๆ ละ 5-6
เปนกัลยาณมิตรและ
ชั่วโมง รวม 42
โยนิโสมนสิการ 3 1)
ชั่วโมง
คิดแบบเรงคุณธรรม 2) 2) จัดเปนชวง
คิดแบบสืบสาเหตุปจจัย สัปดาหละ 2 วัน
และ 3) คิดแบบอยูก ับ ติดตอกัน 4 สัปดาห
ปจจุบัน และทําใหเกิด 3) จัดในชวงเย็นหลัง
กิจกรรมใน
เลิกเรียน ประมาณ
ชีวิตประจําวันอะไรก็ได วันละ 2 ชัว่ โมง
3 อยาง เชน แปรงฟน ติดตอกัน 4-6 ชั่วโมง
อาบน้ํา ทานอาหาร
เลนกีฬา ฯลฯ แลวทํา
อยางมีอิทธิบาท 4 คือ
ตั้งใจขยันหมั่นเพียร เอา
ใจใสและใชสถิติปญญา
ไตรตรอง รวมกับการ
เจริญสมาธิแบบจินต
ภาพ คือจินตนาการถึง
ความสําเร็จในระยะสั้น
วิธีวจิ ัย
เครื่องมือที่ใชเหมือนกันเพียงแตมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบใน
รายละเอียดของกิจกรรม เพิ่มการ
สรางสรรบอรดในเรื่องของการ
ปองกันสารเสพติดและการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร
2) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตาม
แนวติดของ ป.อ.ปยุตโต
3) แบบสังเกตความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียนโดยผูปกครอง
และผูวิจยั
4.) การรายงานตนเองดวยวาจา
และลายลักษณอักษรประกอบการ
วาดภาพระบายสี
5) ขอคิด คําคม บทกลอน สุภาษิต
และบทเพลงเพื่อชีวิต เปน
เครื่องชวยกระตุน สรางและพัฒนา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ
ป.อ.ปยุตโต

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจยั

1. ใชสถิติพรรณนา
จํานวนรอยละ, X , SD
2. ใชเปรียบเทียบ ttest dependent และ
t-test independent

สถิติที่ใช

ไดผลเหมือนขอ 2 และ 3 และมีสิ่งที่
ตางกันคือลักษณะการจัดเปน day
camp หรือจัดสัปดาหละ 2 วัน 4
สัปดาห จัดดําเนินการ 2 สัปดาห วัน
ละ 1-2 ชั่วโมง ทุกลักษณะการจัด
ใหผลไมแตกตางกัน เนื่องจากรูปแบบ
การพัฒนาเปนรูปแบบที่ดี รวมทั้งผล
ที่ไดก็ไมตางจากเรื่องที่ 1 และมีความ
ประทับใจ การเปลี่ยนแปลงตนเอง
ของผูเรียนเชนกัน
4.1 ผูเรียนคนหนึ่ง และมีแฟนไทยมา
เขารับการพัฒนาดวย กอดกัน หยอก
ลอกันในหองเรียน และเลิกกับแฟน
ขณะอยูระหวางการพัฒนา ดวยความ
สมัครใจทั้งสองฝาย เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงตอนทายๆ ของการ
พัฒนา หลังจากจบการพัฒนา ผูวิจยั
ติดตามตอปรากฏวาเด็กผูห ญิงตั้งใจ
เรียนมากขึ้นจากเดิมที่เคยไดเกรด
เฉลี่ย 1 กวา กลายเปนไดเกรดเฉลี่ย
3 กวา และสอบเขามหาวิทยาลัยได
ตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรี และกําลัง
ศึกษาตอปริญญาโท

ผลการวิจยั
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ชื่อเรื่อง
งานวิจัย

แหลงสนับสนุน
งบประมาณ

ปที่แลว
เสร็จ
(พ.ศ.)
และระยะยาวของ
ตนเอง
- ใหผูเรียนรวม
กิจกรรมพัฒนา
ปญญาตางก็
สนุกสนานและมี
สาระ เชน กิจกรรม
จัดบอรด รองเพลง
เพื่อชีวิต ระดมสมอง
มองปญหาวัยรุนและ
หาทางแกไขฯลฯใน
ทุกกิจกรรมผูเรียน
จะตองลงมือทําดวย
ตนเอง และรายงาน
ผลดวยตนเองทั้ง
วาจาและลายลักษณ
อักษรที่สําคัญผูสอนมี
ความเปน
กัลยาณมิตรตลอด
ระยะของการพัฒนา
รวมทั้งสราง
บรรยากาศ
ประชาธิปไตยตลอด
ระยะเวลาดวย

วิธีวจิ ัย

กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจยั
สถิติที่ใช

4.2 ผูเรียนชายคนหนึ่งมีลักษณะ
คลายเปนเด็กออทิสติก สามารถเขา
สังคมไดมากขึ้นและตั้งเปาหมายใน
ชีวิตเปนสอบเขามหาวิทยาลัยไดในสิ่ง
ที่ตองการเรียน
4.3 ผูเรียนสวนมากเห็นคุณคาใน
ตนเองเพิ่มมากขึ้น รูจัดการ
ตั้งเปาหมายในชีวิตทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และประสบความสําเร็จ
พอสมควรกับเปาหมายของตนเอง

ผลการวิจยั
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ลําดับที่

การพัฒนา
แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ตาม
แนวคิดของ
ป.อ.
ปยุตโต
กรณีศึกษา
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา
จังหวัด
นนทบุรี

ชื่อเรื่อง
งานวิจัย

งบประมาณ
แผนดิน
มหาวิทยาลัยสุโข
ทัยธรรมาธิราช

แหลงสนับสนุน
งบประมาณ

2554

ปที่แลว
เสร็จ
(พ.ศ.)
กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย
เปนการวิจยั เชิง
กลุมตัวอยางเปน
ประยุกตโดยใชรูป
นักเรียนชั้น
แบบเดิมจากการวิจัย ประถมศึกษาตอนตน
เรื่องที่ 1 คือการ
และตอนปลาย จํานวน
พัฒนาแรงจูงใจใฝ
4 กลุมๆละ23-25 คน
สัมฤทธิ์ตามแนวคิด
รวม 98 คน ของ
ของ ป.อ.ปยุตโตดวย โรงเรียนประถม ศึกษา
ไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ในจังหวัดนนทบุรี 2
ปญญา)สําหรับผูเรียน โรงเรียนคือ 1) โรงเรียน
ชั้นประถม
บานคลองฝรั่ง ตําบล
ระดับประถมตนอาจ ไทรนอย อําเภอไทร
มีปญหาในการเขียน นอย และ 2) โรงเรียน
ตอบเปนลายลักษณ วัดลําโพ ตําบลลําโพ
อักษรจึงเปลี่ยน
อําเภอบางบัวทอง ซึ่ง
กิจกรรมสวนมากเปน เปนโรงเรียนที่ทั้ง
การวาดรูป ระบาย
ผูบริหาร ครู และ
สีสันใหสวยงามและ ผูปกครองเต็มใจและ
กิจกรรมสวนมากเปน สมัครใหนักเรียนเขา
การใชพลังออกกําลัง รวมการพัฒนา
และเปนตามระเบียบ
และการออม
วิธีวจิ ัย
เครื่องมือที่ใชมี 5 แบบ
คือ
1) คูมือการพัฒนา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ซึ่ง
ปรับปรุงใหสอดคลองกับ
บริบทของผูเรียน เชน
- ใหมีการรายงานดวยลาย
ลักษณอักษรนอยลง ให
วาดรูปภาพระบายวีและ
ใหรายงานดวยวาจามาก
ขึ้น
- เพิ่มเติมการนั่งสมาธิ
แบบหลวงพอเพียนซึ่งใช
มือและแขนประกอบ
สอดคลองกับของผูเรียน
มากกวาสมถะ สมาธิ ทํา
ใหจิตของผูเรียนจดจออยู
กับมือและแขนที่ตองทํา
ทาทาง
- เพิ่มเติมและตัดกิจกรรม
บางอยางออก เชน เพิ่มใน
เรื่องของสัจจะในการออม

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

สถิติที่ใช
สถิติที่ใชในการวัด
ขอมูล เชน ปริมาณ
คือจํานวน รอยละ
คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t-test
dependent และ ttest independent

วิธีดําเนินการวิจยั

1) ผลการวิจยั ดวยการวิเคราะหเชิงปริมาณ
พบวา
- ผูเรียนที่เขารับการพัฒนาทั้ง 2 โรงเรียน และ 2
ชวงชั้น มีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ของ ป.อ.ปยุตโต หลังการพัฒนาสูงกวากอนการ
พัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
- ผูเรียนที่เขารับการพัฒนาทั้ง 2 โรงเรียน และ 2
ชวงชั้นมีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ของ ป.อ.ปยุตโต ทั้งกอนและหลังการพัฒนาไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2) ผลการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณลักษณะ
(คุณภาพ)
- ผูเรียนที่เขารับการพัฒนามีความรู ทักษะในการ
รักษาศีล 5 การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท
และการพัฒนาปญญาดวยการสรางศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการ โดยรายงานดวยตนเองทั้งวาจา
และลายลักษณอักษร การวาดภาพประกอบ
- ผูเรียนที่เขารับการพัฒนามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯ
เพิ่มมากขึ้น โดยมีพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได
ชัดเจนคือ ผูเรียนมีความตั้งใจมากขึ้น มีความ
พยายาม เอาใจใส และใชสติปญญาไตรตรอง
รวมทั้งคํานึงถึงสิ่งที่เกื้อกูลตอตนเอง ผูอื่นและ
สังคม เห็นไดในเชิงประจักษ อื่นโดย ผูป กครอง
ผูวิจัย และผูชวยวิจัย ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเปนรูปธรรมชัดเจน

ผลการวิจยั
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ลําดับที่

การพัฒนา
แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ตาม
แนวคิดของ
ป.อ.
ปยุตโตของ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล
ตะวันออก
วิทยาเขต
บางพระ

ชื่อเรื่อง
งานวิจัย

งบประมาณเงิน
รายได
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

แหลงสนับสนุน
งบประมาณ

2557

ปที่แลว
เสร็จ
(พ.ศ.)
กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปน
นักศึกษา
การวิจยั ประยุกตคือ ระดับอุดมศึกษาภาค
การนํารูปแบบการ
การศึกษาที่ 2 ป
พัฒนาแรงจูงใจใฝ
การศึกษา 2555 ในวิชา
สัมฤทธิ์ตามแนวคิด
พื้นฐาน ไดแก วิชา
ของ ป.อ.ปยุตโต(ใช จิตวิทยาทั่วไป 3 กลุม
ไตรสิกขา คือศีล
จํานวน 68 คน วิชาการ
สมาธิ ปญญา เปน
พัฒนาบุคลิกภาพ 2
กระบวนการในการ
กลุม จํานวน 35 คน
พัฒนา) มาใชในการ วิชาหลักและวิธีวจิ ัย 1
พัฒนาแรงจูงใจใฝ
กลุม จํานวน 22 คน
สัมฤทธิ์ฯกับนักศึกษา และรวมภาคเรียนที่
ระดับอุดมศึกษา
3/2555 วิชาจิตวิทยา
- เวลาที่ใชในการ
ทั่วไป 1 กลุม จํานวน
ดําเนินการใน
19 คน รวมทั้งสิ้น
หองเรียนปกติ
จํานวน 144 คน
ประมาณ 50-60
คํานวณขนาดตัวอยาง
นาที/ครั้ง และทํา
ได 106 คน เก็บเผื่อ
กิจกรรมในวันหยุดสุด 10% ไดกลุมตัวอยาง
สัปดาห เปนบางครั้ง ทั้งสิ้น 120 คน
รวมประมาณ 13-15
ชั่วโมง พรอมๆกับ
การเรียนในหองเรียน
ปกติ ซึ่ง
วิธีวจิ ัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เหมือนกับการวิจยั ในครั้ง
ที่ 3 แตแตกตางในแงของ
กิจกรรม เชน ที่เสริมเขา
มาแตกตางจากการวิจยั 3
ครั้ง ที่ผานมา ไดแก
1) เทคนิคการฝกสมอง
ไบรท 2) การจัดทําแผนที่
ความคิดทุกบทเรียน 3)
การจัดทําแผนที่ความคิด
ในงานอื่นๆที่ไดรับ
มอบหมาย 4) เขียน
รายงานประโยชนที่ไดจาก
การเรียนในแตละวิชา 5)
ประโยชนที่ไดรับจากการ
ทํารายงานเรื่องการ
ประยุกตใชแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต 6) การเขียน
ความคาดหวังในอนาคต
7) การสรางกฎเกณฑและ
ระเบียบในหองเรียนโดย
ใหผูเรียนรวมกับผูสอน 8)
การสรางหองเรียนใหเปน
หองเรียนที่มีผูเรียนเปน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

สถิติที่ใช
ใชสถิติจํานวน รอย
ละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t-test
independent

วิธีดําเนินการวิจยั

1) ผลการวิเคราะหขอ มูลในเชิงปริมาณ
- ผูเรียนที่เขารับการพัฒนามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต สูงขึ้นกวากอนเขา
รับการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.00
2) ผลการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ
- ผูวิจยั ทําการประเมินและวิเคราะหจากรายงาน
ดวยตนเองของนักศึกษาทั้งดวยวาจาและลาย
ลักษณอักษร สามารถสรุปไดดังนี้
- ผูเรียนที่เขารับการพัฒนามีระดับความรู ความ
เขาใจ และทักษะที่ดีในเรื่องการรักษาศีล การ
เจริญสติและสมาธิ รวมทั้งการพัฒนาปญญา
รวมทั้งปรากฏในแฟมสะสมขอมูลของผูเรียน
ผูเรียนสวนมากมีทักษะในการตั้งใจเรียนมากขึ้น
ขยันหมั่นเพียร เอาใจใสในการเรียน และใชสติ
ไตรตรองมากขึ้นจากการฝกสมาธิทั้ง 4 แบบ(อิทธิ
บาท จินตภาพ หลวงพอเทียบ และสมถะ) ดูได
จากผลงานที่สง
- ผูเรียนมีพฤติกรรม ซึ่งสังเกตเห็นอยางชัดเจนถึง
ความเปลี่ยนแปลงวามีความพึงพอใจในการเรียน
และการทํางาน ผูเรียนมีความเอาใจใส พากเพียร
พยายาม รวมถึงใชสติปญญาในการไตรตรอง
กิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนเพิ่มมากขึ้น มี
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ มองโลกในแงดีขึ้น ที่สําคัญ
ที่สุดคือมองเห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น

ผลการวิจยั
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ชื่อเรื่อง
งานวิจัย

แหลงสนับสนุน
งบประมาณ

ปที่แลว
เสร็จ
(พ.ศ.)
ผูสนใจสามารถนําไป
ปรับใชได

วิธีวจิ ัย

กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย
หองเรียนที่ปราศจาก
ศูนยกลาง รวมทั้งสราง
ความกลัว ไดเลิกบาง
กิจกรรมที่ไมเหมาะสมกับ
วัยนี้ เชน 1) การละลาย
พฤติกรรม 2) การเลน
เกมสตุกตาลมลุก 3) การ
กําหนดเปาหมาย
เนื่องจากเปนพฤติกรรมที่
เหมาะกับวัยเด็กและวัยรุน
มากกวาวัยผูใหญตอนตน
(ผูเรียนที่เปนนักศึกษา)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจยั
สถิติที่ใช

-ผูวิจยั ปรับปรุงคูมือใหสอดคลองกับวัยของผูเรียน
โดยเสริมกิจกรรมตางๆ เขาไป กิจกรรมที่เสริม
และบางกิจกรรมที่ตัดออก ดูรายละเอียดในชอง
เครื่องมือ

ผลการวิจยั

http://ird.rmutto.ac.th
วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

66

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

3. ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
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งานวิจัยการเรียนการสอน เรือ่ ง การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิต์ ามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต  จ�ำนวน 4 เรือ่ ง โดย
นักวิจัย คือ ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และคณะสามารถสรุปการสังเคราะห์โดยสังเขปได้ดังนี้
3.1		 รูปแบบที่ใช้ในการพัฒนาแรงจูงใจ ทุกเรื่องใช้กระบวนการไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา-สะอาด สงบ
สว่าง) เน้นวิธีการสอนด้วยการสร้างศรัทธา ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรตลอดเวลา และฝึกโยนิโสมนสิการ คือการฝึกการคิด
3 แบบ 1) แบบเร้าธรรม 2) แบบสืบสาเหตุปัจจัย และ 3) แบบอยู่กับปัจจุบัน รูปแบบนี้เหมาะกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยสามารถใช้ได้ผลดีเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
3.2		 ระยะเวลาที่ใช้ไปในการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ส่วนมากอยู่ระหว่าง
15-42 ชั่วโมง ผู้เรียนในส่วนที่เป็นเยาวชนที่อายุน้อยจะใช้เวลาในการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.
ปยุตโต นานกว่าผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
3.3		 ช่วงเวลาในการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ไม่มีความแตกต่างในเรื่อง
ความส�ำเร็จของการพัฒนา ไม่ว่าจะจัดในเวลาใด ได้แก่ 1) จัดเป็น day camp ต่อเนื่องกัน 6-8 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง
2) จัดหลังเลิกเรียน 1-2 ชั่วโมง/วัน สัปดาห์ละ 3 วัน ติดต่อกันประมาณ 5-6 สัปดาห์ 3) จัดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์
ละ 2 วัน 3-4 สัปดาห์ 4) จัดแทรกในชั่วโมงเรียนวิชาต่าง ๆ ประมาณครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งผลการวิจัยพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน ทุกช่วงเวลาที่ด�ำเนินการนั้น ทุกเรื่อง ผู้เรียนสามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
ได้ทั้งสิ้น
3.4		 กิจกรรมในกระบวนการไตรสิกขา
			
3.4.1 การรักษาศีล 5 ให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นรักษาศีลอย่างสมัครใจ ผู้สอนอธิบายความหมายของศีลให้
ชัดเจน เป็นการท้าทายผูเ้ รียนให้ทดลองรักษาศีล ว่าคนอย่างเราจะท�ำได้แค่ไหน ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รียนทุกระดับมีความ
ตั้งใจ และมีวินัยในการรักษาศีล และทุกคนรายงานตามความเป็นจริง มีจ�ำนวนไม่น้อยที่รายงานว่าตนเองรักษาศีลข้อใด
ไม่ได้ เพราะเหตุใด ทุกคนซื่อสัตย์และรายงานตามความเป็นจริง แต่ในช่วงท้ายการพัฒนา ผู้เรียนร้อยละประมาณ 80
สามารถรักษาศีลได้ครบทุกข้อ
			
3.4.2 การเจริญสติและสมาธิ ด�ำเนินการใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การเจริญสติและสมาธิตามหลักอิทธิบาท
ให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน 3 อย่าง เช่น แปรงฟัน อาบน�้ำ  ออกก�ำลังกาย เรียน ท�ำการบ้าน เป็นต้น แล้ว
ท�ำอย่างมีอิทธิบาท 4 คือ มีใจรักในงานที่ท�ำ(ฉันทะ) มีความเพียรพยายาม(วิริยะ) เอาใจใส่(จิตตะ) และใช้สติปัญญา
ไตร่ตรองในการท�ำ(วิมังสา) 2) การเจริญสมาธิแบบสมถะสมาธิ ท�ำในเวลาก่อนเริ่มเรียนประมาณ 10-12 นาที เพื่อให้สงบ
ก่อนการพัฒนาจะประสบผลส�ำเร็จ 3) การเจริญสมาธิแบบจินตภาพ ให้ผู้เรียนจินตนาการถึงความส�ำเร็จของตนเองเป็น
ระยะ ๆ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เพือ่ ให้เกิดก�ำลังใจ และจินตนาการไปถึงสถานทีท่ ตี่ นชอบออกไปในทีท่ มี่ อี ากาศดี สงบ
และสวยงาม เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย และ 4) สมาธิแบบใช้มือและแขน เรียกว่าสมาธิแบบหลวงพ่อเทียน จิตของ
ผูเ้ รียนจะจดจ่ออยูท่ มี่ อื ทุกกลุม่ จะท�ำสมาธิทกุ แบบข้างต้น แต่แบบที่ 4 จะได้ผลมากกับผูเ้ รียนในระดับวัยเด็ก แบบสมถะ
สมาธิใช้ไม่ค่อยได้ผลกับผู้เรียนวัยเด็ก รวมทั้งวัยอื่นๆด้วย
			
3.4.3 กิจกรรมในการพัฒนาปัญญา มีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมกับช่วงวัยของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
โดยผู้เรียนที่อยู่ในวัยเด็กตอนกลาง และวัยรุ่น ใช้กิจกรรมที่ต้องใช้พลัง การรายงานด้วยวาจาและการวาดภาพระบายสี
เป็นหลัก ต่างจากวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เน้นกิจกรรมระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรายงานด้วยวาจาและลายลักษณ์
อักษรเป็นหลัก
3.5		 ผลการวิจัย ทั้ง 4 เรื่อง พบว่า 1) ผู้เรียนที่เข้ารับการพัฒนามีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ
ป.อ.ปยุตโต หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 2) จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั และ
67

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ผูเ้ รียนสามารถรายงานตนเองได้วา่ มีการเปลีย่ นแปลง กล่าวคือ มีใจรักในงานทีท่ ำ� มากขึน้ มีความพากเพียรพยายาม และ
เอาใจใส่ตอ่ งาน/กิจกรรมทีท่ ำ� มากขึน้ และใช้สติปญ
ั ญาไตร่ตรองในงาน/กิจกรรมทีท่ ำ� มากขึน้ และผูเ้ รียนรายงานด้วยงาน/
กิจกรรมที่ท�ำ ได้รับค�ำชมเชยจากผู้ปกครอง เพื่อน และญาติมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. การสร้างศรัทธาด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกด้าน
ให้ผเู้ รียน ไม่เฉพาะการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิต์ ามแนวคิดของ ป.อปยุตโต เท่านัน้ เพราะจากการวิจยั นีพ้ บว่า คุณธรรม
จริยธรรมหลายๆด้านได้ถูกพัฒนาไปพร้อม ๆ กันด้วย เช่น ความมีวินัยในตนเอง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การตรงต่อเวลาแต่
ทั้งนี้หลักการที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ ผู้สอนจะต้องเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และพยายามสร้าง
ห้องเรียนที่ปราศจากความกลัว ด้วยการพูดคุยเป็นกันเอง ให้อิสระตามความคิดกับผู้เรียน ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตุ้นผู้เรียน
ให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ฯ ในทุกโอกาสและต้องให้ความสนใจ ดูแลผู้เรียนอย่างเท่าเทียมและสม�่ำเสมอ
2. ผู้สอนต้องพยายามกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองก่อนเป็นอันดับแรกของการ
พัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ฯ เพราะการที่ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองจะก่อให้เกิดก�ำลังใจ และความพยายามที่จะท�ำทุก
อย่างให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3. การสอดแทรกกิจกรรมในการเรียนการสอนตามรายวิชาต่าง ๆ จะต้องสอดแทรกทุกโอกาสและเลือกให้
เหมาะสมกับบทเรียน ผู้วิจัยค่อนข้างมั่นใจว่าสามารถน�ำไปปรับใช้ได้กับทุกรายวิชา แต่อาจจะต้องมีเทคนิคในการให้เป็น
คะแนนเก็บ เช่น ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรการรักษาศีล การเจริญสติสมาธิ เทคนิคการฝึกสมองไบร์ท แล้วน�ำใส่
รวมเป็นแฟ้มสะสมผลงานส่งก่อนสอบ อาจจะให้ 20 คะแนนแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละวิชา
4. ผูส้ อนทีจ่ ะน�ำไปปรับใช้ในห้องเรียน จะต้องตามท�ำความเข้ากับไตรสิกขา รวมทัง้ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น เทคนิค
การฝึกสมองไบร์ท การท�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน การฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ เป็นต้น จน
สามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริง
5. ควรมีการติดตามผลผู้ที่เข้ารับการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต จนจบการศึกษา
เข้าท�ำงาน และควรติดตามในลักษณะการให้ก�ำลังใจ ชี้แนะแนวทาง และรับฟังเรื่องราวของผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นการ
ให้การเสริมแรงทางบวกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต อย่างยั่งยืน
        6. ควรท�ำการวิจัยเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ให้ครบช่วงอายุ และระดับ
การศึกษาของผู้เรียน เนื่องจากผู้วิจัยได้ท�ำการวิจัยระดับประถมศึกษาทั้ง 2 ช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับอุดมศึกษาแล้วและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ขณะนี้เหลือเพียงระดับอนุบาลเท่านั้นที่ยังมิได้ด�ำเนินการ
จึงควรวิจัยกับผู้เรียนระดับอนุบาลด้วยซึ่งผู้วิจัยคาดว่า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอาจจะยั่งยืนหากปลูกฝังตั้งแต่อยู่
ช่วงวัยอนุบาล

4. บทสรุป

สาระส�ำคัญของวิจัยทั้ง 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ซึ่งสอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทยมากกว่า แรงจุงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดสากล (ตะวัน) โดยใช้ไตรสิกขาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ปรากกว่าได้ผลดี ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความตั้งใจความพยายาม ตามเอาใจสาและใช้สติปัญญาไตร่ตรอง ในการท�ำงาน/
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และท�ำงาน/กิจกรรมทุกอย่างอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ และมุ่มให้งาน/กิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์
เกื้อกูลต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เยาวชนของชาติ
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5. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทีใ่ ห้ทนุ สนับสนุนวิจยั ทัง้ 4 เรือ่ ง ขอขอบคุณ คุณโสภณ  สุภาพงษ์
ท่าน ป.อ. ปยุตโต (พระพรหมคุณาภรณ์) ศาตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์บัญญัติ ปุญปาลวงศ์ และ
คุณนฤมล กิววาร่า ที่เป็นตัวแบบผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต เป็นแบบอย่างการด�ำเนินชีวิตที่
งดงาม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวแบบที่ดีของสังคมไทย ซึ่งบางท่านก็เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป บางท่านก็เป็น
บุคลทั่วไปในสังคม และขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน รวมทั้งคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการสัมนา และให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
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