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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู ความเขาใจและทักษะในการรักษาศีล 5 การเจริญสมาธิตามหลัก
อิทธิบาท และการพัฒนาปญญาดวยการสรางศรัทธา 2) พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ใหกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดยกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555 ในวิชา พื้นฐาน
ไดแก วิชาจิตวิทยาทั่วไป วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ และวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 7 กลุม รวม 144 คน
คํานวณหาขนาดตัวอยาง จึงสุมตัวอยาง 120 คน ดวยเครื่องมือ 3 ชนิด คือ 1) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ
ป.อ. ปยุโต 2) แบบประเมินพฤติกรรมผูเรี ยนโดยผูวิจัย 4) การรายงานตนเองของผู เรียน และเอกสารรวบรวมขอคิด
คําถาม บทกลอนและสุภาษิต วิเคราะหขอมูลโดยใช t-test และวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนที่เขารับการ
พัฒนา มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการรักษาศีล 5 การเจริญสมาธิ ตามหลักอิทธิบาท และการพัฒนาปญญาดวย
การสรางศรัทธาในเชิงประจักษ 2) ผูเรียนที่เขารับการพัฒนา มีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 3) ผูเรียนสามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ไดจริง กลาวคือ ผูเรียนมีความตั้งใจ ความพยายาม ความเอาใจใส และใชสติปญญา
ไตรตรองในการทํางาน กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ทํากิจกรรมอยางเต็มที่ตามศักยภาพ และมุงใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอตนเอง
ผูอื่น และสังคม
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Abstract
This study intended to (1) investigate the level of knowledge, understanding, and skill in the
Buddhists’ five precepts and the principles of concentration (Samadhi), based on the four paths of
accomplishment (Idhipata) and wisdom (Panya) and (2) investigate the effect of using Tri Sikkha (Sila,
Samadhi, and Panya) to develop achievement motivation according to P.A. Payutto’s concepts. The
participants of the study is the 120 undergraduate students of Rajamangala University of Technology
Tawan-ok, Bangpra Campus, who took general psychology course, personality development course,
and life quality development course in the second semester of the academic year 2014. They were
selected from the total numbers of 144 (7sections). Three research instruments involved (1)
achievement motivation (based on P.A. Payutto’s concepts) questionnaire, (2) participants’s behavior
assessment, and (3) self-assessment form and the supplementary book collecting the proverbs,
saying, and opinion. T-test was adopted to analyze the data. The result revealed that (1) participants
had developed level of knowledge, understanding, and skill in the Buddhists’ five precepts and the
principles of concentration (Samadhi), based on the four paths of accomplishment (Idhipata) and
wisdom (Panya), (2) participants’ level of achievement motivation (based on P.A. Payutto’s concepts)
after attending the course were significantly higher than before attending the course at the significant
level of 0.003. In conclusion, the participants paid attention, paid effort, concentrate, and employed
the wisdom when they accomplished the task or activity as well as fully attend the activity in order
to be advantageous for the society, social members, and themselves.
Keywords : Achievement motivation (based on P.A. Payutto’s concepts); Tri Sikkha (Sila, Samadhi, and
Panya); undergraduate students

บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
ตั้งแตแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เปนตนมา ไดมุงยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและใชชีวิตที่ดีขึ้นตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับปจจุบันคือ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ก็ยังคงมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ นับวาเปนแนวคิด
ในการพัฒนาที่สอดคลองกับบริบทของสังคม และสามารถสรางความยั่งยืน ได แตเนื่องจากในชวงแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับ 8 ประเทศประสบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจเปนอยางมาก ประกอบกับการแพรขยายของขอมูลในยุคโลกาภิวัตน
ทําใหการดูแลปกปองวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปไดยากมาก วัยรุนจึงมีคุณธรรม จริยธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่เสื่อมลง การปองกันเปนการสรางภูมิคุมกัน จึงนาจะเปนเรื่องที่เหมาะสมกวาการแกปญหาที่ปลายเหตุ และใน
ปจจุบันสถาบันที่สาํ คัญในสังคมคือ ครอบครัว การศึกษา และศาสนา มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝงคานิยม และ
คุณธรรมนอยลง (สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11) การแกไขปญหาที่ตนเหตุในขณะนี้ที่สอดคลองกับบริบท
ของสังคมไทย มากที่สุดควรจะเปน การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนหนาที่หลักของสถาบันการศึกษาที่จะตอง
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ตระหนัก และหาวิธีการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ในที่นี้ผูวิจัยสนใจจะพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตามแนวคิดของ ป.อ.
ปยุตโต ซึ่งเปนคุณธรรม ที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต เปนแรงจูงใจที่ทานพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต, 2538)
ไดสรุปจากแนวคิดแรงจูงใจทางพุทธศาสนาที่มี 2 ประการ คือ ความอยากฝายดี หรือกุศลธรรมฉันทะ และความอยาก
ฝายราย คือ ตัณหา ซึ่งมีรายละเอียดพอสรุปไดโดยสังเขป ดังนี้
1.1 ตัณหา หมายถึง ความกระหาย ความทะยานความ ความเสนหา แรงจูงใจจากตัณหา เปนความตองการที่
เกิดจากความเวทนาเปนปจจัย มีอวิชชา (ความไมรู) เปนรากฐาน ตัณหามีบทบาทเปนตัวกํากับการดําเนินชีวิตสวนใหญ
ของมนุษย ตัณหานั้นนําไปสูการแสวงหาใหไดสิ่งตองการมาเสพ และหากมนุษยตอบสนองความอยากของตนเองทุกเรื่อง
ทุกครั้ง ความทะยานอยาก ก็มิไดหมดไป มีแตจะเพิ่มขึ้น จนไมมีที่สิ้นสุด แหงความอยาก ดูไดจากความขัดแยงทาง
การเมืองในปจจุบัน ก็มีรากเหงาของปญหามาจากตัณหาของนักการเมืองที่กุมอํานาจ และชะตากรรมของประเทศ
1.2 ฉันทะ ในที่นี้คือ กุศลกรรมฉันทะ หมายถึง ความอยากในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ สิ่งที่เปน
ผลดีแกความเจริญงอกงามในทางที่เปนประโยชนแกตนเองและผู อื่น ฉันทะสัมพันธกับการกระทํา คือ กระทําเพื่อใหรู
ความจริง และเพื่อสรางภาวะดีงามที่เกิดขึ้น
จากแนวคิดในเรื่องแนวจูงใจทางพระพุทธศาสนาขางตน พระเทพเทวี (ป.อ.ปยุคโต, 2539) ไดกลาวถึง
แรงจูงใจที่ทําการศึกษามีหนาที่สรางใหเกิดขึ้น และเปนแรงจูงใจที่เขากั บหลักการของฉันทะ ทานเรียกวา แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ หรือความใฝความเปนเลิศที่เปนความเปนเลิศที่แท ซึ่งมีลักษณะดังนี้
ลักษณะที่ 1 คือ ทําใหเปนเลิศทําใหดีที่สุด เต็มที่แหงงานนั้นๆ หรือเรื่องนั้นๆ ที่จะทําได งานนั้นๆ จะดีเลิศได
อยางไรเรื่องนั้นๆ เต็มที่ไดอยางไรทําใหไดถึงขนาดนั้น
ลักษณะที่ 2 คือ ความเปนเลิศที่ดีที่สุด เต็มที่แหงความสามารถของตัวเราหมายความวา เราจะทําอะไรก็ทําให
ดีที่สุด เทาที่ตัวเราจะทําได เต็มขีดความสามารถตามศักยภาพของเรา ทําใหดียิ่งขึ้นในแตละครั้ง โดยไมมุงหวัง แขงขันกับผูอื่น
ลักษณะที่ 3 คือ บุคคลจะตองพิจารณาวางานนั้น สิ่งนั้น เปนสิ่งที่เกื้อกูลและเปนประโยชนตอชีวิต และสังคม
จึงทํา และเมื่อทําแลว งานนั้น สิ่งนั้น เปนประโยชนตอตนเอง ผูอื่นทางสังคม ทั้งนี้อาจมีความมากนอยแตกตางกันไปตาม
บริบทของงานนั้นๆ และความสามารถของบุคคลนั้น
พระเทพเทวียังไดกลาวไวอีกวา (ป.อ.ปยุตโต, 2536) ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในแบบที่ทานกลาวไว แมจะไปอยู
ในระบบแขงขันก็จะชนะโดยไมตองแขงขันกับผูอื่น ผูที่มีแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ขางตน จะทําไปเองโดยไมตั้งใจแขงขัน แตจะ
ชนะโดยที่ ว า เขาจะทํ า ให ง านนั้ น เป น เลิ ศ เพราะต อ งการให ง านนั้ น ดี ที่ สุ ด ของมั น เอง ดั ง นั้ น เมื่ อ เขาเหล า นั้ น จะ
ประกอบการใดๆ ก็จะทําใหไดดีที่สุด ทําเต็มกําลังความสามารถของตนเอง เขาเหลานั้นก็จะอยูในระบบแขงขันไ ด
การสรางความเปนเลิศในแบบนี้จะสงเสริมความเปนมนุษย เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันสรางความ
เปนเลิศ และจะตองทําใหความสําเร็จของบุคคลคนหนึ่ง เปนความสําเร็จของตัวเอง ผูอื่น และสังคมดวยรูปแบบการ
พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯ โดยใชหลักกระบวนการไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ที่มีรายละเอียดเปนแนวทางและได
ปรากฏวาไดผลดีเปนอยางยิ่ง (ภทรพร, 2547) กลาวคือเยาวชนกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
มีความตั้งใจ พยายาม เอาใจใส และใชปญญาไตรตรอง ในการทํากิจกรรมอยางเต็มความสามารถ มุง ประโยชนเนน
เกื้อกูลตอตนเอง ผูอื่น และสังคม ผูวิจัย จึงสนใจที่จะนํารูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดังกลาวมาประยุกตใชกับ
เยาวชน ซึ่งเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษา เปนการวิจัยอีกครั้งที่ไดงบประมาณสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามลําดับ โดยผูวิจัยไดนําขอบกพรองจากการสรางรูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ในทั้ง 3 ครั้ง มาปรับปรุง ทั้งในสวนของรายละเอียดกิจกรรมใหสอดคลองกับชวงวัยผูเรียน และเนนไปในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมที่เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง และ สําหรับการวิจัยกับผูเรียนในชวงวัยมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผูวิจัยไดเปรียบเทียบผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ดวยปรากฏกวารอยละ 80 มีผลการเรียนสูงขึ้นกวาเดิมได รวมทั้ง
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ไดผลดีเชนเดียวกับการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนชั้นประถมศึ กษา
(ภทรพร, 2550; ภทรพร, 2554) จึงทําใหเห็นวาผูเรียนทุกระดับชั้นตั้งแตชั้นประถมศึกษาทั้ง 2 ชวงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายต า งก็ ส ามารถพั ฒ นาได ผ ลเป น อย า งดี โดยมี พ ฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ในเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงเห็นวาควรนํามาปรับใชกับนักศึกษาในระดับ อุดมศึกษาบาง เปนการพัฒนาและเตรียมทรัพยากร
บุคคลใหกับ สังคม โดยผูวิจัย มิไดเ ปลี่ยนแปลงวิธีหรื อกระบวนการในการพั ฒนา คือ ไตรสิก ขา (ศี ล สมาธิ ป ญญา)
เพราะเปนวิธีการพัฒนาที่ชัดเจนใหผลเปนรูปธรรม และเหมาะสมกั บบริบทของสังคมไทยอยูแลว นอกจากจะเปนการ
พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด ป.อ.ปยุตโต ใหเกิดขึ้นกับเยาวชนไดแลว ยังสงผลตอเนื่องใหเยาวชนพาตนเองให
ห า งไกลจากความหมกมุ น ทางเพศ การมี เ พศสั ม พั น ธ ห รื อ การอยู ร ว มกั น ก อ นการสมรส การทํ า แท ง การติ ด เกม
คอมพิวเตอร และการใชสารเสพติด ซึ่งเปนปญหาอยางมาก และเยาวชนในสังคมไทยสวนมาก ยังขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ประกอบกับในปจจุบัน หากเยาวชนมีแรงจูงใจขางตน จะมีความมุงมั่นในการเรียน การทํา
กิจกรรมตางๆ ทั้งยังคํานึงถึงประโยชน และเอื้อเฟอตอผูอื่ น และสวนรวมทําให ไมมีเวลา และความคิดในทางที่ผิด
ศีลธรรม หากเปนเชนนั้นไดสังคมไทยรุดหนาทัดเทียมอารยะประเทศ และคงไวซึ่งความเอื้อเฟอเผื่อแผ เมตตาตอกัน
ตามบริบทของสังคมไทย โดยผูวิจัยจะดําเนินการในหองเรียนรายวิชาที่หัวหนาโครงการวิจัยเปนผูสอน การดําเนินงาน
วิจัยในเรื่องนีจ้ ึงจําเปนอยางยิ่งตอเยาวชนและสังคมโดยรวม

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู ความเขาใจและทักษะในการรักษาศีล 5 การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท และการ
พัฒนาปญญาดวยการสรางศรัทธา
2. เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประยุกต คือการนํารูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ป.อ.ปยุตโต (ใชไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนกระบวนการในการพัฒนา) ที่ไดผานการวิจัยและเปนผลสัมฤทธิ์แลว
กับนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาปลาย และประถมศึกษามาประยุกตใชในการพัฒนา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด ป.อ.ปยุตโต กับนักศึกษาระดับอุดมศึ กษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555 และใน
วิชาพื้นฐานไดแก วิชาจิตวิทยาทั่วไป วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ และวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก จํานวน 7 กลุม แตละกลุม มีจํานวนนักศึกษาไมเทากันในวิชาจิตวิทยาทั่วไป 3 กลุม จํานวน 68 คน
วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 2 กลุม จํานวน 35 คน หลักและวิธีการวิจัย 1 กลุม จํานวน 22 คน และรวมภาคเรียนที่
3/2555 ดวย 1 กลุม จํานวน 19 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 144 คน คํานวณหาขนาดตัวดวยสูตรทาโรยามาเน ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 106 คน และเผื่อแบบสอบถามไวอีก 10% รวมเปนกลุมตัวอยางจํานวน 120 คน
2. เวลาที่ใชในการดําเนินการใชเวลาดําเนินการใชเวลาในหองเรียน โดยประมาณ 50 - 60 นาทีตอครั้ง และ
ทํากิจกรรมในวันหยุดสัปดาห เปนบางครั้ง รวมประมาณ 13 - 15 ชั่วโมง
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผูเรียนที่ไดรับการสอนตามหลักไตรสิกขา ระหวางการรักษาศีล การฝกสติ และสมาธิ ดวยวิธีการเจริญสมาธิตามหลัก
อิทธิบาท การพัฒนาปญญาดวยการสรางศรัทธา และโยนิโสมนสิการ มีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด ป.อ.ปยุตโต สูงขึ้น
กวากอนเขารับการทดลอง
2. ผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรม และรายงานตนเองไดอยางชัดเจนวาสามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ป.อ.ปยุตโต ได กลาวคือ ผูเรียนเพิ่มความตั้งใจ ความพยายาม ความเอาใจใส และ การใชปญญาไตรตรองในการทํากิจกรรมอยาง
เต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอตนเอง ผูอื่น และสังคม

ขอจํากัดในการศึกษา
ผูสอน (ผูวิจัย) ตองการใหงานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในหองเรียนปกติไดดวยการสอดแทรก ในเนื้อหาเวลาสอน
เพื่อการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด ป.อ.ปยุตโต ในหองเรียนที่ตนเองสอนอยูในวิชาจิตวิทยาทั่วไป วิชาการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และวิชาหลัก และวิธีการวิจัย เนื่องจาก เปนการประยุกตใชในหองเรียน ไมใชการพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์โดยตรง เปนการสอดแทรกกิจกรรมตางๆ เขาไปในบทเรียนจึงจะตองเปลี่ยนชื่อจาก “การพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝสัม ฤทธิ์ ตามแนวคิด ป.อ.ปยุต โต ของนักศึ กษาชั้ นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ” โดยตัดชั้นปที่ 1 ออกเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของหองเรียนทั้ง 3 วิชาขางตน เนื่องจากนักศึกษา ที่เรียนวิชา
ขางตนจะเปนนักศึกษาจากทุกคณะ และสามารถเรียนไดทุกชั้นป ทําใหมีนักศึกษาที่เขาเรียนหลากหลายจึงขอเปลี่ยน
ชื่อเรื่องดังกลาว
ประกอบกับเพื่อใหชื่อเรื่องมีความชัดเจน และไดใจความจึงขอเปลี่ยนเปน “การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตาม
แนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ”

กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
แนวคิดทฤษฎีที่ใชเปนกรอบในการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษา และทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
กระบวนการศึกษา หรือกระบวนการพัฒนาทางปญญาตามหลักพุทธธรรม ไดแก ระบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี
คือ ปรโตโฆสะที่ดี (กัลยาณมิตร) และโยนิโสมนสิการ กระบวนการในการศึกษา (ไตรสิกขา) ความรูทางพุทธธรรมเกี่ยวกับ
สติและสมาธิ บุคลาธิษฐาน และทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura) รวมกับการศึกษาเรื่องจินตภาพ
และการศึกษาของแมคเคลแลด (Mcclelland) และคนอื่นๆ ในเรื่องการเพิ่มหรือพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แนวทางสากล
ซึ่งสรุปไดวาการศึกษาตามแนวทฤษฎีจิตวิทยานั้น เปนเรื่องที่เทียบเคียงหรือเปนเรื่องใกลเคียงกับการศึกษาตามหลัก
พุทธธรรม แตจะเห็นไดวา ไมวาจะเปนทฤษฎีของแบนดูรา หรือแมคเคลแลนดก็ตาม หลักพุทธธรรม ก็ได กลาวไวอยาง
ลึกซึ้ง ชัดเจน และครอบคลุม ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต มาดําเนินการโดยยึดไตรสิกขาเปนหลัก แสดงใน
แผนภาพที่ 1 ซึ่งเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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กรอบแนวคิด วิธีการที่นําไปใชในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ตามแนวคิด ป.อ. ปยุตโต

(ศีล = สะอาด)
1. การรักษาศีล 5
- ทํ าความเข าใจในสาระ
สําคัญและประโยชนข องการ
รักษาศีล
- ฝกการรักษาศีล 5 ดวย
ความสมัครใจ
- ให ผู เ รี ย นรายงานผล
การรั กษาศีล 5 ด วยตนเองทั้ ง
วาจา และลายลักษณอักษร พรอม
ทั้งใหเหตุผลของ การไมสามารถ
รักษาได หรือ รัก ษาไดไมครบ
ทุกขอ

(สมาธิ = สงบ)
2. การเจริ ญ สติ และสมาธิ
ตามหลักอิทธิบาท
- ฝกใชจริงในชีวิตประจํา วัน
ตามกิ จ กรรมที่ ผู เ รี ย น เลื อ ก
ดวยความสมัครใจ
- ให ผู เ รี ย นรายงานผล
การปฏิบั ติ ดว ยตนเองทั้งลาย
ลั ก ษณ อั ก ษร และด ว ยวาจา
พรอมใหเหตุผลหากไมสามารถ
ปฏิบัติไดที่ตั้งใจไว

(ปญญา= สวาง)
3. การพัฒนาปญญา
- การบรรยาย / ระดมสมอง การ
คนควาทํารายงาน / การทํา รายงาน
ด ว ยตนเองทั้ ง วาจาลายลั กษณ
อักษร / กิจกรรม และเกมส
- ฝ ก วิ ธี คิ ด แ บ บ โ ย นิ โ ส
มนสิการ
- เนื้ อหาที่ ใช เกี่ ยวกั บหลั ก
พุ ทธธรรม พุ ทธประวั ติ ประวั ติ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ปญหาสังคม
เนนเกี่ยวกับเยาวชน

พุทธวิธีการสอน
1. การสรางศรัทธาดวยโดยผูสอนมีความเปนกัลยาณมิตร สรางบรรยากาศ
ความเปนประชาธิปไตยที่มีวินัยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และสรางหองเรียน
ปราศจากความกลัว
2. การฝกโยนิโสมนสิการ 3 แบบ คือ แบบเราคุณธรรมแบบสืบสาว เหตุปจจัย
และแบบอยูกับปจจุบัน
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แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์
ตามแนวคิด ป.อ. ปยุต
โต
1. ทํ างาน / กิ จกรรม
นั้ น ๆ ให ดี ที่ สุ ด เท า ที่
งานนั้นจะเปนไปได
2. ทํ างานอย างเต็ มที่
เต็ มความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเอง
3. ทํา งานนั้นเป นสิ่ง
ที่ เ กื้ อ กู ล เ ป น
ประโยชน ต อ ตนเอง
ผูอื่น และสังคม

ผลที่ไดเชิงประจักษ
1. ผู เรี ยนมี ความตั้ งใจ เพี ยรพยายาม เอาใจใส ใช
ปญญาไตรตรองงาน / กิจกรรมที่ทําในชั้นเรียน และที่บาน
2. ผูเรียนมีพฤติกรรมชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น
3. ผูเรียนมีความตั้งใจและมี วินัยในการรักษาศีล การ
เจริญสมาธิ และการใชปญญา สามารถทําไดสําเร็จใน
ระดับหนึ่ง
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) คือนํารูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ของ ป.อ.ปยุตโต ที่ไดจากการพัฒนา และเกิดความสัมฤทธิผลแลว กับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมาประยุกตใช โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
1. วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินงาน
1.1 วิธีการเรียนการสอนที่ใชในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต คือ ไตรสิกขา ซึ่งมี
องคประกอบ ดังนี้
1.1.1 การรักษาศีล 5 (ศีล = สะอาด)
1.1.2 การฝกสติและเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท (สมาธิ = สงบ)
1.1.3 การพัฒนาปญญาดวยการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดยผานการบรรยาย/การระดมสมอง/
กิจกรรม/เกมส และการรายงานผลดวยตนเอง
1.2 ระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น การเป น การดํ า เนิ น การในชั่ ว โมงเรี ย นและอาจมี ก ารนั ด เพิ่ ม เติ ม ใน
วันเสาร – อาทิตย รวมทั้งสิ้นประมาณ 13 - 15 ชั่วโมง มีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งระหวางและหลังการฝกอบรมดวย
เครื่องมือวัด 3 แบบ คือ
1.2.1 แบบวัดแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
1.2.2 การสังเกตพฤติกรรมโดยผูส อนและผูชวย
1.2.3 การรายงานดวยตนเอง ทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและวาจาในชั้นเรียน
1.3 จัดประประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสงเสริมการนําแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ของป.อ.ปยุต โตมาประยุกต ใชใ นการเรี ยนการสอน โดยเชิญบุ คลากรทางการศึกษาระดับ อุดมศึ กษาเขา มาร วมหา
ขอสรุปกอนเขียนรายงานการวิจัย
2. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for
the Social Science : SPSS for Window 11.5) มีคาสถิติที่ใชดังนี้
2.1 คํานวณคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ของ ป.อ.ปยุตโต ของผูเรียนกลุมทดลองในระยะกอนและหลังการทดลอง
2.2 ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ของ
ผูเรียนกลุมทดลองในระยะกอนและหลังการทดลองดวยสถิติทดสอบ t – test dependent
2.3 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ นอกจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณแลว ผูวิจัยยังวิเคราะหขอมูลใน
เชิงคุณภาพ ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ในระยะระหวางการพัฒนา
ดวยการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสังเกตพฤติกรรม ทั้งจากผูวิจัย และผูชวย รวมทั้งการรายงานผลดวย
ตนเองในทุกกิจกรรม เพื่อใหไดขอมูล ที่ครอบคลุม ชัด และเชื่อถือได
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ
ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด ของ ป.อ.ปยุตโต จากผล
การวิเคราะหพบวา ผูเรียนที่เขารับการพัฒนามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต สูงขึ้นกวากอนเขารับการ
พัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งระดับ 0.00 เปนไปตามสมมติฐานทางการวิจัยที่ 1 และสามารถตอบวัตถุประสงคใน
ขอ 2 ได คือผูเรียนสามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯ ได และผูเรียนกวาครึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกวา ภาคการเรียน
ที่ 1/2555
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยทําการประเมินและวิเคราะหจากรายงานดวยตนเองของนักศึกษาทั้งดวยวาจา และลายลักษณอักษร
รวมทั้งจากการสังเกตของผูวิจัย ผูรวมวิจัยอีก 3 คน จากการทํากิจกรรมตางๆ โดยยึดไตรสิกขาเปนหลัก ไดแก การรักษา
ศีล การเจริญสมาธิ และการพัฒนาปญญา สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดทั้ง 3 ขอ กลาวคือ 1) ผูเรียนที่เขารับการ
พัฒนามีระดับความรู ความเขาใจและทักษะที่ดีในเรื่อง การรั กษาศีล การเจริญสติและสมาธิ รวมทั้งการพัฒนาปญญา
ดวยกิจกรมตางๆ โดยผูเรียนรายงานดวยตนเองทั้งหนาชั้นเรียนและเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งปรากฏในแฟมสะสม
ขอมูลของผูเรียน เห็นไดชัดเจนวาผูเรียนรูวาการรักษาศีล 5 ดีตอตนเองอยางไร และพยายามฝกใหตนเอง มีทักษะ
มีสมาธิมากขึ้นจากการฝกสมาธิทั้ง 4 แบบ (อิทธิบาท หลวงพอเทียน จินตภาพ และสมถะ) ผูเรียนสวนมากมีทักษะในการ
ตั้งใจเรียนมากขึ้น ขยันหมั่นเอาใจใสในการเรียน และใชสติไตรตรองมากขึ้น ดูไดจากผลงานที่สง 2) ผูเรียนที่เขารับการ
พัฒนามี แรงจู งใจใฝสัม ฤทธิ์ต ามแนวคิ ดของ ป.อ.ปยุ ตโต เพิ่ม มากขึ้ น โดยมีพ ฤติ กรรมที่สั งเกตเห็น ได อย างชัด เจน
ซึ่งผู เรี ยนมี ความพึ งพอใจในการเรี ยน การทํ างาน ซึ่งผลงานออกมาไดทั้ งเนื้อหาและความสวยงาม ผูเ รียนมีค วาม
พากเพียรพยายาม และเอาใจใส รวมถึง ใชสติปญญาไตรตรองในการทํากิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนเพิ่มมากขึ้น
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มองโลกในแงดีขึ้น ที่สําคัญที่สุดคือ เห็นคุณคาในตนเองมากขึ้นดวย และ 3) ผูวิจัยไดปรับปรุงคูมือ
ในการพัฒนาใหสอดคลองกับวัยของผูเรียน โดยเสริมกิจกรรมตางๆ เขาไปในการพัฒนาครั้งนี้ ไดแก (1) เทคนิคการฝก
สมองไบรท (2) การจัดทําแผนที่ความคิดทุกบทเรียน (3) การทําแผนที่ความคิดในงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย และงาน
ทุกชิ้นที่ทํารวบรวมเปนแฟมสะสมผลงานสั่งเปนคะแนนเก็บตอนปลายภาคการศึกษา (4) ประโยชนที่ไดรับจากการเรียน
ในแตละวิชา (5) ประโยชนที่ไดรับจากการทํารายงาน เรื่องการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
(6) การเขียนความคาดหวังในอนาคต (7) การสรางกฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติในหองเรียน โดยผูเรียนรวมกับผูสอน
(8) การสรางหองเรียนใหเปนหองเรียน ที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมทั้งเปนหองเรียนที่ปราศจากความกลัว ทั้งที่มีผลการ
สอบเปนตัวกําหนดดวย และไดเลิกกิจกรรมบางสวนจากการดําเนินการกับผูเรียนในระดับอื่นๆ ที่ไดดําเนินการมาแลว
เชน 1) การละลายพฤติกรรม 2) การเลนตุกตาลมลุก 3) การฝกความตั้งใจ 4) การประกาศเปาหมายของตนเองดวยการ
ประกาศหนากระจก 5) การกําหนดเปาหมายดวยการปาเปา เปนตน เนื่องจากบางกิจกรรมที่ถอดออก เปนกิจกรรม
ที่เหมาะสมที่จะสอดแทรกกับวัยเด็กหรือวัยรุนมากกวาวัยผูใหญตอนตน (ผูเรียนที่เปนนักศึกษา) การวิจัยครั้งนี้จึงไดตอบ
โจทยตามวัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 3 ขอ ที่ไดกําหนดไวตามขอมูลผลการวิจัยขางตน
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพบวา ผูเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต สูงขึ้นกวา
กอนเขารับการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ซึ่งแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ฯ นี้ เปนแรงจูงใจที่เปนฝายกุศล
(คือกุศลธรรมฉันทะ ดังรายละเอียดในหนาที่ 3) ผูเรียน ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเองที่ผูวิจัย และผูรวมวิจัย
สังเกตเห็นได รวมทั้งผูเรียนก็สามารถรายงานตนเองไดไปในแนวทางเดียวกันดวยวาตนเองมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้น โดยสามารถเพิ่มความรัก/ชอบ ในการเรียนมีความขยัน หมั่นเพียรเอาใจใสในการเรียนและทํากิจกรรมตางๆ โดยใช
สติปญญาไตรตรองมากขึ้นรวมทั้งกวารอยละ 70 เห็นคุณคาในตนเองมากขึ้นรูสึกวาตนเองเปนคนที่มีคามีตามหมาย
มั่นใจในตนเองมากขึ้น มองโลกในแงดีมากขึ้น รูจักใหอภัยตนเองและผูอื่นแสดงใหเห็นวา การใชไตรสิกขา เปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนานั้น สามารถใชไดผลจริง สอดคลองกับการศึกษาของ ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ (ภทรพร, 2547;
ภทรพร, 2552; ภทรพร, 2554) ที่พบวาการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ดวยกระบวนการ
ไตรสิกขานั้นใหผลดีกับผูเขารับการพัฒนา ในทุกระดับ และเปนตามกระบวนการศึกษาตามหลักพุทธรรมซึ่งอางไววา
การศึ ก ษาและการฝ ก บุ ค คลจะต อ งทํ า ให ค รบทั้ ง 3 ระดั บ คื อ ศี ล สมาธิ ป ญ ญา ในขณะเดี ย ว กั น ผู ส อนควรเป น
กัลยาณมิตรที่สามารถสรางศรัทธาและชี้แนะใหผูเรียนมองโลกและใชชีวิตตามความเปนจริงและรูเทาทัน (พระธรรมปฎก,
2538) และการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเปนไปตามวัยของผูเขารับการพัฒนา (ผูเรียน) ก็เปนเรื่องสําคัญตามแนวคิดที่สรุป
มาจากพัฒนาในวัยผูใหญตอนตน (เพ็ญพิไล, 2550; สุรางค, 2553) กลาวคือ ชวงวัยนี้เปนวัยที่ผานความสับสนและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งรางกาย และจิตใจมาไดระยะหนึ่งแลว เริ่มมีเอกลักษณเปนของตนเอง สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันไดดีกวาวัยเด็กและวัยรุน ผูเรียนจึงรายงานวา ตนเองนําไปปรับใชชีวิตประจําวันจนไดผล

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยที่ตอยอดมาจากการวิจัยเรื่องการพัฒนาแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ตาม
แนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ที่ดําเนินการมาแลว 3 ครั้งกับผูเขาเรียนในระดับที่แตกตางกัน โดยในแตละครั้งจะปรับเปลี่ยน
กิจกรรมใหสอดคลองกับวัยของผูเรียน และครั้งนี้มีสวนที่ตางออกไปคือ ผูวิจัยดําเนินการประยุกตในหองเรียนปกติตาม
รายวิชาที่ผูวิจัยสอน แตยังคงใชไตรสิกขาเปนกระบวนการในการพัฒนา ขอเสนอแนะจึงอาจไมแตกตางไปจากเดิมมากนัก
ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 การสรางศรัทธาดวยความเปนกัลยาณมิตร เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
ทุกดานใหผูเรียน ไมเฉพาะการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อปยุตโต เทานั้น เพราะจากการวิจัยนี้พบวา
คุณธรรม จริยธรรมหลายๆ ดานไดถูกพัฒนาไปพรอมๆ กันดวย เชน ความมีวินัยในตนเอง ความเอื้อเฟอเผื่อแผ การตรง
ตอเวลาแตทั้งนี้หลักการที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูสอนจะตองเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และพยายาม
สรางหองเรียนที่ปราศจากความกลัว ดวยการพูดคุยเปนกันเอง ใหอิสระตามความคิดกับผูเรียน ยิ้มแยมแจมใส กระตุน
ผูเรียน ใหมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯ ในทุกโอกาสและตองใหความสนใจ ดูแลผูเรียนอยางเทาเทียมและสม่ําเสมอ
1.2 ผูสอนตองพยายามกระตุน สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองกอนเปนอันดับแรกของ
การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯ เพราะการที่ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองจะกอใหเกิดกําลังใจ และความพยายามที่จะทํา
ทุกอยางใหเกิดผลสัมฤทธิ์
1.3 การสอดแทรกกิจกรรมในการเรียนการสอนตามรายวิชาตางๆ จะตองสอดแทรกทุกโอกาสและเลือกให
เหมาะสมกับบทเรียน ผูวิจัยคอนขางมั่นใจวาสามารถนําไปปรับใชไดกับทุกรายวิชา แตอาจจะตองมีเทคนิคในการใหเปน
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คะแนนเก็บ เชน ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรการรักษาศีล การเจริญสติสมาธิ เทคนิคการฝกสมองไบรท แลวนําใส
รวมเปนแฟมสะสมผลงานสงกอนสอบ อาจจะให 20 คะแนนแลวแตความเหมาะสมของแตละวิชา
1.4 ผูสอนที่จะนําไปปรับใชในหองเรียน จะตองตามทําความเขากับไตรสิกขา รวมทั้งกิจกรรมตางๆ เชน
เทคนิคการฝกสมองไบรท การทําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิต ประจําวัน การฝกสมาธิแบบตางๆ
เปนตน จนสามารถนําไปปรับใชไดจริง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
2.1 ควรมีก ารติด ตามผลผูที่ เ ข ารั บ การพั ฒ นาแรงจู ง ใจใฝ สัม ฤทธิ์ ต ามแนวคิด ของ ป.อ.ปยุต โต จนจบ
การศึกษาเขาทํางาน และควรติดตามในลักษณะการใหกําลังใจ ชี้แนะแนวทาง และรับฟงเรื่องราวของผูเขารับการพัฒนา
เปนการใหการเสริมแรงทางบวกอยางตอเนื่องเพื่อใหมีแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต อยางยั่งยืน
2.2 ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ใหครบชวงอายุ และระดับ
การศึกษาของผูเรียน เนื่องจากผูวิจัยไดทําการวิจัยระดับประถมศึกษา ทั้ง 2 ชวงชั้น มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับอุดมศึกษาแลวและไดผลเปนที่นาพอใจ ขณะนี้เหลือเพียงระดับอนุบาลเทานั้นที่ยังมิไดดําเนินการ
จึงควรวิจัยกับผูเรียนระดับอนุบาลดวยซึ่งผูวิจัยคาดวา การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอาจจะยั่งยืนหากปลูกฝงตั้งแต
อยูชวงวัยอนุบาล

บทสรุป
สาระสําคัญของวิจัยครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ซึ่งสอดคลองกับบริบทของ
สังคมไทยมากกวา แรงจุงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดสากล (ตะวัน) โดยใชไตรสิกขาเปนเครื่องมือในการพัฒนา ปรากกวา
ไดผลดี ผูเขารับการพัฒนา มีความตั้งใจความพยายาม ตามเอาใจใสและใชสติปญญาไตรตรอง ในการทํางาน/กิจกรรม
เพิ่มมากขึ้น และทํางาน/กิจกรรมทุกอยางอยางเต็ มที่ตามศักยภาพ และมุ มใหงาน/กิจกรรมนั้นเปนประโยชนเกื้อกูล
ตอตนเอง ผูอื่น และสังคม ซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีใหแกเยาวชนของชาติ
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รองศาสตราจารยบัญญัติ ปุญปาลวงศ และคุณนฤมล กิววารา ที่เปนตัวแบบผูที่มีแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ
ป.อ. ปยุตโต เปนแหงการดําเนินชีวิตที่งดงามมีคุณธรรม จริยธรรม เปนตัวแบบที่ดีของสัง คมไทย ซึ่งบางทานก็เปน
ผู มี ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ รู จั ก ทั่ ว ไป บางท า นก็ เ ป น บุ ค ลทั่ ว ไปในสั ง คม และขอบคุ ณ กลุ ม ตั ว อย า งทุ ก ท า น รวมคณาจารย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกทานที่ใหความรวมมือ ในการสัมนา และใหขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
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