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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแรงจูงใจจากพุทธวิธีสอน 
เพื่อเปนแนวทางที่จะนํามาใชในสังคมไทยปจจุบัน ไดกําหนดวัตถุประสงคไว ๓ ประการคือ         
๑) เพื่อศึกษาทฤษฏีและแนวคิดการสรางแรงจูงใจ  ๒) เพื่อศึกษาวิธีสรางแรงจูงใจที่ปรากฏในพุทธ
วิธกีารสอน  ๓) เพื่อนําเสนอแนวทางประยุกตใชพุทธวิธีวิธีการสรางแรงจูงใจมาใชในสังคม 

ผลการศึกษาทฤษฏีและแนวคิด สรุปวาแรงจูงใจหมายถึง สภาวะที่กระตุนใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมออกมา โดยอาศัยแรงขับทั้งภายในภายนอกและปจจัยตางๆ อีกหลายประการ 
โดยผูสรางแรงจูงใจตองมีความสามารถในการนําทฤษฏีมาปรับใชอานบุคคลและสถานการณให
ออกพรอมทั้งสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสม 

ผลการศึกษาที่เปนการวิจัยเชิงเอกสารคนควาจากคัมภีรพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของ      
ไดพบวา กอนแสดงธรรมทุกคร้ัง พระพุทธเจาทรงเตรียมความพรอมของบุคคลทุกชั้นวรรณะที่ทรง
โปรดแสดงธรรม โดยสรางแรงจูงใจใหเกิดความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ไดแก การ
สรางความศรัทธาใหบุคคลนั้นๆ หรือคณะนั้นๆ มีตอพระองค คําพูดที่โนมนาวใจ การแสดง
ปาฏิหารย ส่ือการสอน  การอุปมาเปรียบเทียบ นิทานชาดกตางๆ และการแสดงอนุปุพพิกถา 

หลักการประยุกตใชแรงจูงใจจากพุทธวิธีสอน คือ สรางแรงจูงใจเพื่อใหทุกคนพึ่งตนเอง
ได กระตุนใหลงมือกระทําอยางตอเนื่องจนเกิดผลเปล่ียนแปลงในชีวิต ไมเปนผูหลงหรือผูเสพจน
ขาดสติ มีความเพียรอดทนที่จะฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ดวยตัวของตัวเองจนเกิดผลประโยชนกับ
ตนเองและสังคมรอบขาง  
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     Abstract 
                        There are 3 purposes for this study of motivation establishment following 
the Buddha’s Technique of Teaching: 1) to study the related theories and concepts on 
motivation establishment; 2) to study the motivation establishment  existing in The 
Buddha’s techniques of teaching; 3) To propose the application of the motivation 
establishment  following the Buddha’s techniques of Teaching to the modern society. 
  The results of the study applying documentary research approach 
revealed that, before teaching, the Buddha prepared readiness of the audience 
belonging to every caste and every class. The physical mental motivation establishment 
of the audience was performed. The Buddha started His teaching by creating faith from 
the audience by conferring convincing speech, encouraging speech, physical miracle 
exposure, teaching media application, figurative speech, stories telling and gradual 
instruction (Annupubbikath)  
                       The principles of motivation establishment following theBuddha’s 
techniques of teaching were listed: creating faith towards the Buddha among the 
audience; clarifying the doctrine until the audience was inspired and convinced to 
perform practice; understanding of materialism and consumerism; realizing merits and 
demerits of usefulness and unusefulness; and visioning the strategies of self practice in 
order to apply them correctly while leading life. The suggestion included the advantages 
of those techniques for the true society development and utilization 
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แผนภาพที่ ๒.๕     แสดงบันได ๕ข้ันของมอนโร (Alan H. Monoroe)                                 ๓๓ 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

อักษรยอในวิทยานิพนธฉบับนี้ ใชขอมูลอางอิงจากพระไตรปฎก อรรถกถา และฎีกา
เรียงตามลําดับคัมภีรดังนี้ 
                 พระไตรปฎกภาษาบาล ีฉบับมหาจฬุาเตปฎกํ ๒๕๐๐ 
                 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๓๙ 
                 อรรถกถาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏกถา 
                 อรรถกถาภาษาไทย  ฉบับมหามกุฎราชวทิยาลัย 
                 ฎีกา ฉบับมหาจฬุาฎีกา 
 
พระไตรปฎก :  
 

พระวินยัปฎก 

วิ.มหา.       (ไทย)    =  วินัยปฎก       มหาวิภังค        (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปฎก 

ท.ีสี.           (บาลี)    =  สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนกิาย         สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ      (ภาษาบาลี)  
ท.ีม.           (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก      ทีฆนกิาย         มหาวคฺคปาลิ             (ภาษาบาล)ี 
ท.ีม.           (ไทย)    = สุตตันตปฎก    ทีฆนกิาย           มหาวรรค     (ภาษาไทย) 
ท.ีปา.         (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก      ทีฆนกิาย           ปาฏิกวรรค   (ภาษาบาล)ี 
ม.มู.   (ไทย)    = สุตตันตปฎก     มัชฌิมนิกาย    มูลปณณาสก            (ภาษาไทย) 
ม.ม.           (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก      มัชฌิมฺนิกาย    มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาล)ี 
ม.ม.           (ไทย)    = สุตตันตปฎก    มัชฌิมนิกาย    มัชฌิมปณณาสก       (ภาษาไทย) 
ม.อุ.           (ไทย)    = สุตตันตปฏก      มัชฌิมนิกาย      อุปริณณาสก          (ภาษาไทย) 
ม.อุ.           (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก      มัชฌิมฺนิกาย    อุปริณฺณาสกปาลิ       (ภาษาบาล)ี 
สํ.ข.           (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก      สํยตฺตนิกาย     ขนฺธวารวคฺคปาลิ        (ภาษาบาล)ี 
สํ.ข.           (ไทย)    = สุตตันตปฎก      สังยุตตนิกาย   ขันธวารวรรค             (ภาษาไทย) 
สํ.ส.           (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก      สํยุตฺตนิกาย     สคาถวคฺคปาลิ           (ภาษาบาล)ี 
สํ.ส.           (ไทย)    = สุตตันตปฎก    สังยุตตนิกาย     สคาถวรรค    (ภาษาไทย) 
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สํ.น.ิ           (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก      สํยุตฺตนิกาย     นิทานถฺวคฺค               (ภาษาบาล)ี 
สํ.สฬา.       (ไทย)    = สุตตันตปฎก   สังยุตตนิกาย     สฬายตนวรรค      (ภาษาไทย) 
สํ.ม.           (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก     สํยุตฺตนิกาย      มหาวารวคฺค             (ภาษาบาล)ี 
อง. ฺเอก.      (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก     องฺคุตฺตรนิกาย   เอกนิบาต                 (ภาษาบาล)ี 
องฺ.ติก.       (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก     องฺคุตฺตรนิกาย   ติกนิปาตปาล ิ           (ภาษาบาล)ี 
องฺ.จตุกฺก.   (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก    องฺคุตฺตรนิกาย    จตุกฺกนิปาตปาลิ       (ภาษาบาล)ี 
องฺ.จตุกฺก.   (ไทย)    = สุตตันตปฎก    อังคุตตรนิกาย    จตุกกนิบาต             (ภาษาไทย) 
องฺ.ป ฺจก. (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก     องฺคุตฺตรนิกาย    ป ฺจกนปาตปาลิ      (ภาษาบาล)ี 
องฺ.ป ฺจก. (ไทย)    = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย    ปญจกนิบาต             (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก    องฺคุตฺตรนิกาย    ฉกฺกนิบาต                (ภาษาบาล)ี 
องฺ.สตฺตก.   (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก    องฺคุตฺตรนิกาย    สตฺตกนิบาต             (ภาษาบาล)ี 
องฺ.อฏก.   (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก    องฺคุตฺตรนิกาย    อฏกนิปาตปาลิ      (ภาษาบาล)ี 
องฺ.นวก. (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก    องฺคุตฺตรนิกาย    นวกนิปาต               (ภาษาบาล)ี 
องฺ.ทสก. (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฎก    องฺคุตฺตรนิกาย    ทสกนิปาต              (ภาษาบาล)ี 
ขุ.ขุ. (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก   ขุทฺทกนิกาย       ขุทฺทกปปาล ิ         (ภาษาบาล)ี 
ขุ.ขุ. (ไทย)    = สุตตันตปฏก    ขุททกนิกาย       ขุททกปาฐะ            (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย       ธมฺมปท ปาลิ           (ภาษาบาล)ี 
ขุ.ธ.    (ไทย)    = สุตตันตปฏก    ขุททกนิกาย       ธรรมบท                (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.            (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย       อุทานปาล ิ            (ภาษาบาล)ี 
ขุ.อิติ.          (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก   ขุทฺทกนิกาย       อิติวุตฺตกปาล ิ       (ภาษาบาล)ี 
ขุ.สุ.            (ไทย)    = สุตตันตปฏก    ขุททกนิกาย       สุตตนิบาต            (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.            (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย       สุตฺตนิปาตปาลิ      (ภาษาบาล)ี 
ขุ.ชา.เอกก. (ไทย)    = สุตตันตปฏก    ขุททกนิกาย       เอกกนิบาตชาดก    (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.            (ไทย)    = สุตตันตปฏก    ขุททกนิกาย       มหานิเทส               (ภาษาไทย) 
ขุ.ปฏิ. (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย       ปฏิสมฺภิทามคคฺ     (ภาษาบาล)ี 
   

พระอภิธรรมปฏก 

อภิ.ว.ิ          (ไทย)    = อภิธรรมปฏก            วิภังค     (ภาษาไทย) 
อภิ.ว.ิ          (บาลี)    = อภิธมฺมปฏก วิภงฺค              (ภาษาบาล)ี 
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อรรถกถา : 

อรรถกถาพระสุตันตปฏก 

ท.ีม.อ.      (บาลี)    = ทีฆนกิาย         สุมงฺคลวิลาสนิี     มหาวคฺคอฏกถา    (ภาษาบาล)ี 
ม.ม.อ.       (บาลี)    = มชฺฌิมนิกาย    ปป ฺจสูทน ี   มชฺฌมปณฺณาสกอฏกถา (ภาษาบาล)ี 
องฺ.อฏก.อ. (บาลี)    = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี    อฏกนิปาตอฏกถา        (ภาษาบาล)ี 
ขุ.ธ.อ. (ไทย)    = ขุททกนิกาย     ธรรมบทอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.อ.     (ไทย)    = ขุททกนิกาย     ปรมัตถทีปนี    อิติวุตตกอรรถกถา            (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.อ.       (บาลี)    = ขุทฺทกนิกาย     ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิบาตอฏกถา          (ภาษาบาล)ี 
ขุ.ชา.เอกก.อ.(ไทย)    = ขุททกนิกาย     เอกกนิบาตชาดกอรรถกถา                      (ภาษาไทย) 
ขุ.อป.อ.     (บาลี)    = ขุทฺทกนิกาย     วิสุทฺธชนวิลาสิน ี อปทานฺอฏกถา            (ภาษาบาล)ี 
 
ฎีกา : 

ฏีกาพระวินัยปฏก 

สารตฺถ.ฎีกา (บาลี)    = สารตฺถทีปนีฎีกา                            (ภาษาบาล)ี 
 
วิธีอาน : 
                 พระไตรปฏกภาษาบาล ีฉบับมหาจฬุาเตปฏกํ ๒๕๐๐ 
                 การอางองิใชระบบระบุ เลม / ขอ / หนา  หลงัคํายอชื่อคัมภีร เชน 
                 ว.ิม.(บาล)ี๔/๒๖/๒๑. หมายถึง วินยปฏก มหาวคฺคปาล(ิภาษาบาล)ี พระไตรปฏก   
เลม  ๔ ขอ ๒๖ หนา ๒๑. 
 
                 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ๒๕๓๙ 
                 การอางองิใชระบุ  เลม / ขอ / หนา หลังคาํยอชื่อคัมภีร เชน  
                 ท.ีม. (ไทย) ๑๐ / ๕๔ / ๖๘. หมายถงึ สุตตนัตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค(ภาษาไทย) 
พระไตรปฎก เลมที่ ๑๐ ขอ ๕๔ หนา๖๘ 
 
                 อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฏกถา 
                 การอางองิใชระบบระบุ เลม (ถาม)ี / ขอ (ถาม)ี / หนา หลงัคํายอชื่อคัมภีร เชน  



 ฎ

                 ท.ีม.อ. (บาล)ี ๖๓ / ๖๕. หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสนิี มหาวคฺคอฏกถา  
(ภาษาบาล)ี ขอ ๖๓ หนา ๖๕ 
                 ม.ม.อ.(บาลี)๓/๖๓/๖๔หมายถึง มชฺฌิมนกิาย ปป ฺจสูทนี มชฺฌิมปณฺณาสกอฏกถา 
(ภาษาบาล)ี เลมที่๓  ขอ ๖๓ หนา ๖๔ 
 
                 อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวทิยาลัย (พระไตรปฎกพรอมอรรถกถาแปล) 
                 การอางองิใชระบบระบุ เลม / ภาค(ถาม)ี / ตอน(ถาม)ี / หนา หลงัคํายอชื่อคัมภีร เชน 
                 ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑ / ๒/๒/๑๐๐. หมายถงึ ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา (ภาษาไทย) 
เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ หนา ๑๐๐ 
 
                 ฎีกาภาษาบาล ีฉบับมหาจุฬาฎีกา 
                 การอางองิใชระบบระบุ  เลม (ถาม)ี / ขอ / หนา หลงัคํายอชื่อคัมภีร เชน 
                 สารตฺถ. ฎีกา (บาล)ี ๓ / ๒๖ / ๒๓๖. หมายถึง สารตฺถทีปนีฎีกา (ภาษาบาล)ี เลม ๓ 
ขอ ๒๖ หนา ๒๓๖ 
                  
 



 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนนักการสอนที่ยิ่งใหญที่สุด ทรงพระปรีชา
สามารถยอดเยี่ยมในการอบรมสั่งสอน  และประสบความสําเร็จในการสอนอยางสูงสุด  พระนาม
อยางหนึ่งของพระพุทธเจา ที่ปราชญไดขนานนามถวาย และพุทธศาสนิกชนนิยมกลาวเรียกกัน
เสมอ  คือคําวา  “พระบรมศาสดาหรือพระบรมครู”  ซึ่งแปลวา  พระศาสดาผูยอดเยี่ยมหรือผูเปน
ยอดของครู  ในภาษาบาลีก็มีบทพุทธคุณถวายพระเกียรติวา  “สตฺถา  เทวมนุสฺสาน”  แปลวา พระ
ศาสดาของทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย  และมีคําเสริมพระพุทธคุณวา  “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ”  
แปลวาเปน  สารถีฝกคนไดไมมีใครยิ่งกวา๑  ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นความยิ่งใหญของพระพุทธ
องค  พระพุทธศาสนาเปนกระบวนการฝกฝนอบรมตนตามไตรสิกขา คือเร่ืองระเบียบวินัยการ
ควบคุมอินทรีย การบังคับควบคุมตนเองได จนกระทั้งมีกายวาจาปรกติเรียบรอยงดงาม (สีลสิกขา) 
มีสุขภาพจิตดี มีสมรรถภาพจิตดี และมีคุณภาพจิตดี มีความสุขสบายสงบเยือกเย็น มีความรักใคร
เมตตา มีความขยันขันแข็งอดทนเอื้อเฟอ เผื่อแผแกผูอ่ืน(จิตสิกขา) มีสติปญญารูจักแยกแยะพินิจ
พิจารณา รูจักคิด คิดไดศึกษาเปน  รูเขาใจเรา  เขาใจเขา เขาใจโลก  เขาใจชีวิต และเขาใจสัจธรรม 
(ปญญาสิกขา)   เปนการครองชีวิตอยางประเสริฐ  (พรหมจรรย)    ดําเนินชีวิตดวยปญญาไป
ตลอดชีวิต  (life long education)๒ 

ปจจุบันมีการเรียนรู การวิจัย มีเทคโนโลยีทันสมัยตาง ๆ ที่สนองความสะดวกสบาย
เกิดขึ้นในโลกมากมาย  แตไฉนจึงไมเกิดปญญาเพียงพอที่จะรักษาความสมดุลของสังคมมนุษย  ที่
เปนดังนี้เพราะมนุษยขาดการเรียนรูที่จะทําใหเกิดปญญาอยางแทจริง  พระพุทธศาสนาให
เครื่องมืออยางดีเยี่ยมในการเรียนรูที่ทําใหเกิดปญญาอยางแทจริงดังนี้  พุทธศาสนาสอนความเปน
อนิจจังและความเปนกระแสของเหตุและปจจัย (อิทัปปจจยตา) อันจะทําใหรูความจริงซึ่งเปน

                                                  
๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, พิมพครั้งที่๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๑. 
๒ พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), พุทธศาสตรรวมสมัย ๒, พิมพครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย‚ ๒๕๔๗) ,หนา ๑๙๐– ๑๙๑. 



๒ 

ปญหาอันยิ่งใหญของมนุษย  พระพุทธศาสนาสอนใหทําลายโลภะ  โทสะ  โมหะ  สอนใหคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  สอนความไมเปนผูเชื่องาย (กาลามสูตร)  สอนการเจริญสติ  สอนธรรมะการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม  การมีกัลยาณมิตตธรรม  และที่สําคัญยิ่งคือความไมประมาท๓ 

ปรัชญา  อุดมการณ  หลักการ  และวิธีการศึกษาไทย  ดู เหมือนวาไมชัดเจน                      
แนวการศึกษาไทยยังไรรากฐาน เมื่อพูดถึงกรณีสอนใหเด็กเกง ดี มีความสุขในลักษณะผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ไมมีการรับรองหรือยืนยันหนักแนน ไมมีการเอาพระพุทธศาสนามาเปนฐานใน
ฐานะเปนอุดมการณ ปรัชญา เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาไทย ไมตระหนักในคุณคาที่
แทจริงแหงพุทธธรรมของเราอยางจริงจังหรือเขาใจเพียงบางสวน บางแงบางมุมและไมครอบคลุม  
จึงไมสามารถนําหลักธรรมที่แทจริงเขาสูสังคม  และเยาวชนไดอยางเต็มที่๔ 

การศึกษาปจจุบันแมจะกอประโยชนมากมายตอผูไดรับการศึกษา แตก็ยังไมสามารถ
ใหผูไดรับการศึกษาบรรลุเปาหมายสูงสุดของชีวิตได จึงจําเปนตองอาศัยการพัฒนาภายใน หรือ
การศึกษาที่กอใหเกิดความรูภายใน เรียกวาโยนิโสมนสิการ คือการศึกษาชีวิตและสรรพสิ่งโดย
พิจารณาดวยใจแยบคายมีการคิดถูกวิธี   ความรูจักคิด หรือคิดถูก  คิดเปน๕ 

วิธีการที่ถูกตองและกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ในการนําพุทธศาสนาเขาสูจิต
วิญญาณจนเกิดผลในทางปฏิบัติเปนวิถีชีวิตของสังคมจึงสําคัญมากและตองเริ่มตนตั้งแตเกิดจน
ตาย ส่ิงสําคัญอยางหนึ่งในการนําพระพุทธศาสนาเขาสูสังคมอยางไดผลคือ แรงจูงใจ ถือวาเปน
ส่ิงสําคัญอยางยิ่ง เพราะแรงจูงใจที่ถูกตองจะเปนตัวทําใหคนมีการพัฒนาเปนคนอยางแทจริง 
และสามารถนําไปพัฒนาสิ่งอื่นไดอยางถูกตอง๖  

แรงจูงใจเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งสําหรับการเรียนรู เพราะแรงจูงใจเปน
พลังผลักดันใหคนเรากระทําพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา บุคคลที่ไดรับแรงจูงใจที่ถูกตอง จะเกิดความ

                                                  
๓ ประเวศ  วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม, พิมพครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน

,๒๕๔๐), หนา๕–๑๓. 
๔ พระศรีปริยัติโมลี  (สมชัย กุสลจิตฺโต), พุทธศาสตรรวมสมัย ๒, หนา ๑๙๑.    
๕ พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทรฟพริ้น ติ้ง กรุฟ, ๒๕๓๐), หนา ๑๔๓. 
๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังตองพัฒนา, พิมพครั้งที่๒, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หนา ๔๔. 



๓ 

กระตือรือรน และพยายามดิ้นรนเพื่อหาทางทํางานนั้นใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้นการเรียนการสอน
จะประสบผลสําเร็จหรือไม  ก็ข้ึนอยูกับการสรางแรงจูงใจเปนสําคัญ๗ 

งานสวนใหญของผูสอนก็คือการสรางเงื่อนไขและกิจกรรมโครงสรางที่จะจูงใจผูเรียน
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ในศักยภาพการแสดงออกของเขาอยางเต็มที่ ผูสอนควรสรางแรงจูงใจเพื่อให
ผูเรียนบรรลุเปาหมาย และเปนแมแบบของการสนใจการเรียนรู เพื่อถายถอดความกระตือรือรน
ผูสอนสามารถแสดงใหเห็นโดย อิริยาบถ คําพูด และการใชส่ือตาง ๆ ใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น 
เกิดความสนใจตองการเขาใจ๘  

 กลาวโดยสรุปการสรางแรงจูงใจใหเกิดความพรอมในการเรียนรู จึงเปนสิ่งที่ผูสอนหรือ
ผูที่เผยแผธรรมะควรใหความสนใจศึกษา เพื่อผลสําเร็จในการสอน โดยเฉพาะในการนําหลักคํา
สอนของพระพุทธศาสนาที่ถูกตองเขาสูจิตวิญญาณของสังคม เพื่อพัฒนาแกปญหาไปโดยความ
พื้นฐานของความเปนไทย ดวยเหตุดังกลาวนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจ การสรางแรงจูงใจใหเกิดความ
พรอมของผูเรียน วาพระพุทธองคทานมีแนวทางอยางไร จึงไดรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะห 
เพื่อใหเห็นแนวทางที่พระพุทธองคทรงวางแนวทางไว และสามารถนํามาประยุกตใชไดในปจจุบัน
ทําใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและทางสังคมไทยตอไป 

๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาทฤษฏีและแนวคิดการสรางแรงจูงใจ 
          ๑.๒.๒  เพื่อศึกษาพุทธวิธีสรางแรงจูงใจที่ปรากฏในพุทธวิธีการสอน 
          ๑.๒.๓ เพื่อนําเสนอแนวทางประยุกตใชพุทธวิธีการสรางแรงจูงใจมาใชในสังคม 

๑.๓  ปญหาที่ตองการทราบ 
          ๑.๓.๑  ทฤษฏีและแนวคิดการสรางจูงใจทางการศึกษา เปนอยางไร 
          ๑.๓.๒  พุทธวิธีสรางแรงจูงใจที่ปรากฏในพุทธวิธีการสอน มีอะไรบาง 
          ๑.๓.๓  การนําแนวคิดการสรางแรงจูงใจจาก พุทธวิธีการสอนมาประยุกตใชในสังคม
มีวิธีการอยางไรจึงจะประสบผลสําเร็จ และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
                                                  

๗ พงพันธ พงษโสภา, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาการศึกษา, ๒๕๔๔), หนา ๑๓๑. 
๘ ชาญชัย อาจินสมาจาร, สุดยอดเทคนิคสูครูมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ บีอีซี, 

๒๕๔๕), หนา ๑๙๙. 



๔ 

๑.๔  ขอบเขตในการวิจัย 
         การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาแนวคิดเรื่องแรงจูงใจจากพุทธวิธีการสอน โดยอาศัย
ขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา และหนังสือสําคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเอกสารทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

๑.๕  สมมติฐานในการวิจัย 
          ๑.๕.๑  การเผยแผธรรมยังไมสามารถสรางความสนใจ และสื่อกับสังคมทุกระดับให
เขาถึงหลักธรรมที่ถูกตองแทจริงของพุทธศาสนาไดนอยมาก หากมีการศึกษา การสรางแรงจูงใจให
เกิดความพรอมในการศึกษาเรียนรูธรรมะ จนสามารถนําธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันให
เกิดผลได จะชวยใหสังคมมีความสงบสุขยิ่งขึ้น 
          ๑.๕.๒  เมื่อมีการสรางแรงจูงใจที่ถูกตอง จนสามารถนําไปสูการปฏิบัติเพื่อเกิดผลให
ผูเรียนมีความพรอมมีความกระตือรือรนทั้งทางดานรางกายและจิตใจ การนําธรรมะเขาสูจิตใจจะ
เปนผลสําเร็จ หรืออยางนอยก็สามารถทําใหผูเรียน มีความรู  ความเขาใจ ความสนใจธรรมะใน
ระดับหนึ่ง 

๑.๖  คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย 
          ๑.๖.๑  แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ภาวะที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
ตามแนวทางพุทธวิธีการสอน 
          ๑.๖.๒  วิธีสรางแรงจูงใจ (Constructed Motivation Perceived) หมายถึง การนํา
ปจจัยตาง ๆ ที่ปรากฏในพุทธวิธีการสอน มาเปนแรงจูงใจผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมี
ทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขที่ตองการ  
                ๑.๖.๓  พุทธวิธีการสอน (The Buddha’s Teachings ) หมายถึงวิธีการสอนของ
พระพุทธเจา 
                  ๑.๖.๔   การประยุกตใช  (Apply) หมายถึงนําความรูเชิงทฤษฏีหรือความรูเดิมที่มีอยู
แลวมาปรับใช เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมใหถูกตองสงบรมเย็นขึ้น 

 

 

 



๕ 

 
๑.๗  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
           ก. เอกสาร 

          ๑.๗.๑  พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต)๙ ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การศึกษาสรุปไดวา แรงจูงใจในการศึกษานี้จะเปนตัวที่ทําใหคนมีการพัฒนาอยางถูกตอง หรือจะ
ทําใหคนมีความเปนคนอยางแทจริง และจากจุดนี้เขาจึงจะสามารถไปพัฒนาสิ่งอื่นไดอยางถูกตอง 
แลวเรื่องแรงจูงใจจะสําเร็จไดก็ดวยการศึกษา หมายความวาการศึกษามีหนาที่ที่จะตองสราง
แรงจูงใจที่ถูกตองใหแกมนุษย  แรงจูงใจถูกตองแทจริงที่พึงปรารถนา  ที่การศึกษามีหนาที่ตอง
สรางขึ้นมาใหได  ก็คือ   ส่ิงที่เรียกวาฉันทะ  ฉันทะ  คือแรงจูงใจที่ถูกตอง  ฉันทะแปลวา  ความรัก  
ความอยาก  ความปรารถนา  ความพอใจ  แบงไดสองสวน ๑. คือความใฝรู  อยากรู ปรารถนาจะรู  
ในความจริง  ตองการเขาถึงความจริงที่แท  ๒. คือความใฝดี  ใฝความดี  อยากใหดี  คือปรารถนา
ส่ิงที่ดีงาม  ตองการทําสิ่งที่ดีงามเกิดมีข้ึน  ใหเกิดเปนจริงขึ้น  จึงอยากจะทํา  หรือใฝที่จะทํา  ทําให
เกิดรักการทํางานหรือรักงานที่ทํา  ทํางานอยางมีความสุข  สรุปก็คือใฝรูความจริงหรืออยากรู
ความจริงแท  ใฝปรารถนาสิ่งที่ดีงาม  อยากจะทําสิ่งที่ดีงามใหเกิดมีข้ึน  เปนจริงขึ้น 

                 ๑.๗.๒ พุทธทาสภิกขุ๑๐ ไดแบงบุคคลที่เรียนรูธรรมไว๓ประเภทคือ พวกที่อยากฟง
และพรอมที่จะฟง พวกที่มีความรูสึกเปนกลาง พวกที่ไมอยากฟง เกลียด แตถูกเกณฑหรือถูก
บังคับใหมาฟง   หลักการที่ทานพุทธทาสใชกับการจูงใจเผยแผพระพุทธศาสนา  พอสรุปไดดังนี้คือ 
๑) อํานาจที่สามารถใชบังคับได  ๒) ส่ิงที่ลอใจหรือเกลี้ยกลอม  ๓) การสงเคราะหที่บริสุทธิ์  ๔) การ
กระทําชนิดที่ปาฏิหาริย  ๕) การทําใหเกิดความเลื่อมใสดวยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใหดู 

                  ๑.๗.๓. หลวงพอปญญานันทภิกขุ๑๑ แรงจูงใจที่ใหคนหนุมสาวสนใจธรรมะ สรุปได
ดังนี้ อธิบายธรรมะใหเปนของใกลตัว เมื่อยกหัวขอธรรมะมาอธิบายความหมายอยางแจมแจงแลว 
จากนั้นก็ยกตัวอยางใหเห็นชัด ๆ ใกล ๆ ตัว จนตระหนักวาขาดธรรมะแลวอันตราย รูปแบบแสดง

                                                  
๙ พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังตองพัฒนา,(กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๑), หนา ๔๔. 
๑๐ พุทธทาสภิกขุ , ขอคิด เห็นบางประการเกี่ ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา , 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมบูชา‚ ๒๕๐๓), หนา ๑๑๓–๑๑๗. 
๑๑ พระมหาจรรยา สุทฺธิาโณ, ชีวิตและงานของทานปญญานันทะ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร 

พริ้นติ้ง กรุพ, ๒๕๓๔), หนา ๑๖๑–๑๖๓.   



๖ 

ธรรมใหม การแสดงปาฐกถาธรรม เปนการสอนธรรมะแบบใหมที่นาสนใจ ส่ิงที่หนุมสาวโปรด
ปรานมากก็คือ เวลาฟงไมตองนั่งพับเพียบพนมมือ  ลักษณะเฉพาะตัวของผูแสดง การพูดของทาน
คลอง ลีลาการพูดไวมาก แตชัดถอยชัดคํา โครงเรื่องปะติดปะตอกันไปเปนสาย ลวนแตมีสาระ
ชวนฟง ทันสมัยทันกาลเวลา ปญหาที่ยกมากําลังเปนที่สนใจของคนทั่วไป พอยกปญหามาก็เอา
ธรรมะมาเสนอเปนทางแกไข ใหคนหนุมสาวรวมกิจกรรมพิเศษ 

          ๑.๗.๔  สุวัฒน มุธเมธา๑๒  ใหความหมายแรงจูงใจไววา หลักทั่วไปของการเสริม
กําลังใจมุงสรางแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)  มากกวาแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
Motivation) แรงจูงใจภายในเปนแรงจูงใจที่เกิดจากความตองการแทจริงของผูเรียน เนื่องจากเห็น
คุณคา และประโยชนของสิ่งที่เรียนสามารถตอบสนองความตองการของตนได แรงจูงใจภายนอก
เปนการกระทําเพื่อสินจางรางวัลหรือเหตุจูงใจภายนอกมากกวาผลที่แทจริงของการเรียนรู 

          ๑.๗.๕ สุชา จันทรเอม๑๓ ไดกลาวเกี่ยวกับแรงจูงใจไววา ในการศึกษาพฤติกรรมของ
คนเรามักจะไดยินคําถามที่เปนตนเหตุของพฤติกรรมอยูบอย ๆ เชน ทําไมเราดื่มน้ํา ทําไมเราจึง
อานหนังสือ ทําไมเราตองทํางาน ทําตัวอยางไรจึงมีคนชอบ เหลานี้เปนคําถามที่ทําใหเรานึกถึง
สาเหตุของพฤติกรรม ซึ่งเปนของยากและเขาใจไมไดงาย ๆ การจูงใจเปนเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่ง 
เพราะการที่มนุษยเรามีพฤติกรรมหรือทําอะไรแลว ตองเกิดจากแรงจูงใจ (Motive) เปนตัวผลักดัน
ตัดสินใจ และเกิดการลงมือกระทําในที่สุดฉะนั้นจึงจําเปนตองทราบเรื่องแรงจูงใจ (Motivation) 
อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดพฤติกรรมขึ้นมาดวย 

                  สรุป การสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกอนที่จะใหบุคคลหรือสังคมทําตามที่ตองการเปน
เร่ืองจําเปนอยางยิ่ง และเปนเรื่องที่ผูนําทุกระดับ ครู อาจารย พระสงฆ จะตองเรียนรูจนสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชน  ที่จะเปนผูนําและชักจูงใหบุคคลในสังคมกาวหนาไปอยางถูกตองสงบสุข  

 

 

 

 
                                                  

๑๒ สุวัฒน พุทธเมธา, การเรียนการสอนปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๓), หนา ๑๓. 
๑๓ สุชา จันทรเอม, จิตวิทยาทั่วไป ฉบับแกไขเพ่ิมเติม, พิมพครั้งที่๔, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หนา ๑๐๑. 



๗ 

        ข.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

                  ๑.๗.๖  พระมหาอุทัย อุทโย (ศิริภักด์ิ)๑๔ ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหเร่ือง
ตัณหาในพระไตรปฎก” พบวา มนุษยปุถุชนนั้นมักจะเกี่ยวของกับความอยากอยูตลอดเวลา ความ
อยากที่เปนแรงจูงใจใหเกิดการแสวงหาจนเกิดการกระทํา การกระทําที่เปนฝายตัณหานั้นยอม
แสดงบทบาทในทางที่ผิด ๆ กอใหเกิดความทุกขความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่น เมื่อกระทําสิ่ง
ใดก็ตาม หากทําไปดวยอํานาจหรืออิทธิพลของความอยากฝายตัณหาแลว ผลที่ไดรับก็คือทุกข
โทษความเดือดรอนทั้งตนเองและบุคคลอื่น สําหรับผูที่ใชความอยากฝายธรรมฉันทะเปนแรงจูงใจ
นั้น ยอมมีเหตุผลรูดีรูชั่ว รูผลของการกระทํานั้น จึงเปนแรงจูงใจที่ดีกระตุนใหทําแตส่ิงที่ดี ๆ และ
นําผลที่เกิดจากการกระทํานั้นมาชวยตนเองและสังคมใหมีความสงบสุขได 

                  ๑.๗.๗  พระมหาวชิรางกร วชิรญาณเมธี (จันทะเกตุ)๑๕  ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษา
เชิงวิเคราะหเร่ืองนิวรณในพระพุทธศาสนา” พบวาบุคคลเมื่อเกิดมีชีวิตขึ้นมายอมมีความตองการ  
และในความตองการนั้นยังแฝงไปดวยความพยายาม ในความพยายามนั้นก็เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
เจริญหู  เจริญตา  และเพื่อยังชีวิตนั้นใหดํารงชีพอยูได  ซึ่งความตองการหรือความอยากนี้ถือไดวา
เปนแรงจูงใจกระตุนผลักดันใหคนนั้นมีความพยายาม  มีความขยันบากบั่นเพื่อยังงานนั้นใหสําเร็จ
เพื่อจะไดรับผลที่จะพึ่งไดในสิ่งที่ตนหวัง  

 ๑.๗.๘  พันจาอากาศเอก อภิชาต พรสี่๑๖  ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห
รูปแบบเทศนาวิธีตามแนวอนุปุพพิกถาในสังคมไทยปจจุบัน” พบวาการแสดงธรรมของ
พระพุทธเจาที่ทําใหประสบผลสําเร็จ มีผูฟงไดดวงตาเห็นธรรมเปนจํานวนมากนั้นมีองคประกอบ
หลัก ๓ ดาน  คือ (๑) ดานผูแสดงธรรม (๒) ดานเนื้อหาธรรม (๓) ดานผูฟงธรรม  ซึ่งแทที่จริงแลว
องคประกอบที่มีความสําคัญที่สุด คือ ผูแสดงธรรม  เพราะพระพุทธองคทรงมีคุณสมบัติรูอัธยาศัย

                                                  
๑๔ พระมหาอุทัย อุทโย (ศิริภักดิ์), “การศึกษาวิเคราะหเรื่องตัณหาในพระไตรปฏก,” วิทยานิพนธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒).  
๑๕ พระมหาวชิรางกร วชิรญาณเมธี (จันทะเกตุ), “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องนิวรณใน

พระพุทธศาสนา,” วิทยานิพนธศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘). 

๑๖ พันจาอากาศเอก อภิชาต พรส่ี, “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบเทศนาวิธีตามแนวอนุปุพพิกถาใน
สังคมไทยปจุบัน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).   



๘ 

วาสนาบารมีของบุคคลอื่น  เมื่อทรงเลือกบุคคลไดแลว  ดวยคุณสมบัติกําหนดรูใจของคนอื่นจึง
ทรงรูวาบุคคลนั้นยังมีปญหาอุปสรรคอยู เชน ยังไมเลื่อมใสศรัทธา  จึงทรงปรับจิตปรับใจ (การ
สรางแรงจูงใจ)ใหเขาเลื่อมใสศรัทธากอน  โดยแสดงปาฏิหาริย ๓ คือ (๑)อิทธิปาฏิหาริย (๒) อา
เทสนาปาฏิหาริย (๓) อนุศาสนีปาฏิหาริย  อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางพรอมกัน  เมื่อเขามี
ศรัทธาสนใจอยากฟงธรรมแลว  จึงแสดงเนื้อหาธรรมในอนุปุพพิกถาที่เหมาะสมกับบุคคลผูนั้น  
ทําใหมีจิตใจพรอมรับฟงธรรมขั้นสูง  แลวจึงประกาศอริยสัจ ๔ เพื่อใหบรรลุธรรมตอไป 

                  สรุปพระพุทธศาสนามีหลักธรรมและความรูหลายประการที่ควรศึกษาและนํามา
ประยุกตใชสรางแรงจูงใจใหเกิดประโยชนสุขกับสังคม   

 
๑.๘  วิธีการดําเนินการวิจัย 
             การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงวิเคราะห โดยศึกษาคนควาทางเอกสาร มีข้ันตอนดังนี้  
                  ๑.๘.๑  ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจแบงเปน ๒ แหลงขอมูล คือ 
                               ๑)  ขอมูลปฐมภูมิ : คัมภีรพระไตรปฎก  อรรถกถา   
                               ๒)  ขอมูลทุติยภูมิ : หนังสือ  เอกสาร  บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                  ๑.๘.๒  ศึกษา วิเคราะห ตีความขอมูลที่รวบรวมได 
                 ๑.๘.๓  เรียบเรียงและนําเสนอผลงาน 

๑.๙  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑.๙.๑   รูทฤษฏีและแนวคดิเรื่องการสรางแรงจูงใจ 
๑.๙.๒   รูวธิีสรางแรงจูงใจทีป่รากฏในพทุธวิธีการสอน 
๑.๙.๓   รูแนวประยุกตใช แรงจูงใจ ในพทุธวิธีการสอนมาใชในสังคม 

 



 
บทที่ ๒  

ทฤษฏีและแนวคิดการสรางแรงจูงใจ 

๒.๑ ความหมายของแรงจูงใจ 
จากการศึกษาเอกสารและตําราตางๆ นักการศึกษาไดใหความสําคัญกับทรัพยากร

มนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด นอกจากนั้นทรัพยากรมนุษยก็ยังไมเหมือนทรัพยากรอื่นๆ    
เพราะมนุษยสามารถโนมนาวใหพัฒนาสูงขึ้นไดตลอดเวลา  ดังนั้นครูหรือผูนําในทุกระดับยังตองมี
หนาที่สําคัญที่เกี่ยวของอีกประการหนึ่ง นั่นคือการศึกษาใหความสําคัญเขาใจพฤติกรรมของแตละ
คนและบุคคลในสังคมรอบขาง  การโนมนาวใหผูเรียนหรือผูปฏิบัติงานรวมแรงรวมใจเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคที่ต้ังไว เพราะการเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมจะชวยใหคนเรามีความเขาใจซึ่งกันและ
กัน มีจิตใจที่จะชวยเหลือกันและกัน  ใหอภัยกันไดงายขึ้น นักจิตวิทยาไดพยายามอธิบายสาเหตุ
ของพฤติกรรม  จึงพยายามสรางทฤษฏีข้ึนโดยใชความคิดรวบยอดสมมติฐานที่เรียกวา “แรงจูงใจ” 
มีความหมายตามในตางๆ ดังตอไปนี้ 

จุฑารัตน เอ้ืออํานวย  ไดใหความหมายแรงจูงใจไววา แรงจูงใจ (Motive) มีราก
ศัพทมาจากภาษาลาตินวา “Movere” แปลวาเงื่อนไขหรือสภาวะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม ๓ 
ทิศทาง คือ  การทําใหเกิดพฤติกรรม  การยับยั้งพฤติกรรมและการกําหนดพฤติกรรม  ในทาง
จิตวิทยา  แรงจูงใจหมายถึง  พลังที่มีอยูในตัวบุคคลซึ่งพรอมที่จะกระตุน  หรือชี้ทาง (Urge 
orDirect) ใหอินทรียกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหบรรลุเปาหมาย๑ 

 มัลลิกา  คณานุรักษ  ไดใหความหมายแรงจูงใจไววา  แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง
สภาวะภายในที่เปนผลจากความตองการแลวคอยกระตุนใหแสดงพฤติกรรม ที่จะตอบสนองความ
ตองการ  แรงจูงใจที่เกิดจากความตองการทางกายเรียกวาแรงขับ (Drive)  ไดแกแรงขับความหิว 
แรงขับทางเพศ ฯลฯ ความตองการ (Need)  หมายถึงสภาวะเมื่อรูสึกขาดแคลนทางกายและทาง
ใจ ทั้งหมดเปนกระบวนการภายในที่อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย๒ 

                                                  
๑ จุฑารัตน  เอื้ออํานวย, จิตวิทยาสังคม, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟ  พริ้น จํากัด, 

๒๕๔๙), หนา๑๒๘. 
๒ มัลลิกา  คณานุรักษ, จิตวิทยากับการส่ือสารของมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 

๒๕๔๗), หนา ๗๑–๗๒. 



๑๐ 

สุชา จันทนเอม  ไดใหความหมายการจูงใจ (Motivation) ไววา  หมายถึง  สภาวะที่
อินทรียถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อบรรลุสูจุดหมายปลายทาง (Goal) 
ที่ต้ังไว พฤติกรรมที่สนองความตองการของมนุษย  และเปนพฤติกรรมที่นําไปสูจุดหมายปลายทาง
พฤตกรรมที่ถูกกระตุนโดยแรงขับ (Drive)ของแตละบุคคล มีแนวมุงไปสูจุดหมายปลายทางอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งรางกายอาจจะสมประสงคในความปรารถนาอันเกิดจากแรงขับนั้นๆ ได๓ 

การจูงใจ  (Motivation) จึงเปนกระบวนการของการกระตุนใหเกิดการกระทํา 
สนับสนุนกิจการที่กระทําใหเกิดความกาวหนา  และกําหนดแบบแผนของกิจการที่กระทํา และการ
กระทําหรือพฤติกรรมไดรับอิทธิพลจากจุดมุงหมายที่การกระทําหรือพฤติกรรมนั้นๆ มุงไปสู เปน
เร่ืองที่ซับซอน ปจจัยตางๆ ที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมจะไมมีความสัมพันธกันชนิดตรงไปตรงมา  
ลักษณะของการจูงใจ คือ เปลี่ยนแปลงไดทุกโอกาสแมวาเขายังประพฤติปฏิบัติอยูเหมือนเดิม  ทํา
ใหทราบถึงลักษณะที่แสดงออกของมนุษย บุคคลสองคนอาจจะกระทําในสิ่งเดียวกันโดยมีเหตุผล
ในการกระทําตางกัน  หรืออาจจะกระทําในสิ่งที่ตางกันแตมีเหตุผลการกระทําที่เหมือนกัน ๔ 

จากการประมวลแนวคิดของนักการศึกษา สรุปแรงจูงใจ คือสภาวะหรือกระบวนการที่
รางกายและจิตใจของมนุษยถูกกระตุน  ทําใหมีแรงขับ (Drive) ความตองการ (Need) โดยมีปจจัย
ตางๆ ที่สะสมมาตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบันเปนตัวชวยกระตุนใหเกิดการสรางพฤติกรรมขึ้นมา ทั้งที่
เปนกุศล กลางๆ และอกุศล  

๒.๒  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจ ลักษณะและขอสังเกต 
๒.๒.๑  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจ  การที่บุคคลจะเกิดแรงจูงใจจนแสดง

พฤติกรรมตางๆ ออกมาไดนั้นยังมีปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลในการทําใหเกิดแรงจูงใจดังตอไปนี้ 
๑)  ความตองการ (Need) หมายถึงสภาวะที่ที่รางกายหรือจิตใจขาดความ

สมดุลบางอยาง เชน ตองการน้ํา-กระหาย ตองการนอน-เพลีย ตองการอาหาร-หิว 
๒)  แรงขับ (Drive) หมายถึงภาวะที่รางกายถูกกระตุน ทําใหเกิดสภาพ

ความเครียดอันเนื่องมาจากความตองการและพยายามหาสิ่งนั้นๆ มาตอบสนอง เชนความหิว
ความตองการทางเพศ แรงขับเปนกลไกสําคัญของกระบวนการจูงใจ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งภายนอกและ

                                                  
๓ สุชา  จันทนเอม, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพครั้งที่๑๐, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), 

หนา ๑๐๑.     
๔ สุจิตรา  พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาสน, ๒๕๔๙), หนา ๑๔๑. 



๑๑ 

ภายในที่เพิ่มพลังแกพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ มีทั้งแรงขับที่เปนปจจัยในทางบวก
และทางลบ๕   

๓)  ความแตกตางระหวางบุคคล (Inter-Individual Differences) และความ
แตกตางภายในบุคคล (Intra-Individual Differences) มีความเกี่ยวของกับแรงจูงใจ เชน ความ
แตกตางระหวางเชาวนปญญา ความแตกตางทางความคิดสรางสรรค ความแตกตางทางความรู
คิด ความแตกตางทางการเรียนรู ความแตกตางระหวางเพศ ความแตกตางระหวางกลุม๖  

๔)  ส่ิงแวดลอมและพันธุกรรม (Environment and Heredity) เปนปจจัยตอ
แรงจูงใจเพราะ มีอิทธิพลตอพฤติกรรม และการพัฒนาของบุคคล ทั้งสองอยางทําหนาที่สัมพันธ
ตอกันตลอดตั้งแตบุคคลเกิดขึ้นมาและเพิ่มพูนทบตนขึ้นเรื่อยๆ ไมสามารถแยกออกไดวาอยางไหน
มีอิทธิพลมากกวากัน๗  

๕)  โครงสรางทางสังคม (Social Structure) ก็มีบทบาทเกี่ยวของกับแรงจูงใจ 
ประสบการณ การศึกษา การอบรมฯ เปนการสั่งสมการเรียนรูและการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) ของแตละบุคคลที่สะสมรวบรวมมาตั้งแตสมัยเด็กจนเติบโตเปนผูใหญ เพราะจะ
เกิดคานิยมในตนเอง  มีการสรางเปาหมาย  หรือแบบแผนของพฤติกรรม (Pattern of Behavior) 
เกิดวิธีคิดเฉพาะของตนเอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในอยางลึกซึ้งของแตละบุคคล 
(Internalization) เปนผลทําใหเกิดแบบแผนของวิธีคิดและพฤติกรรมซึ่งจะกลายเปนพื้นฐาน การ
จูงใจสําหรับพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตตอไป๘ 

 
 

              
 
 

                                                  
๕ จุฑารัตน  เอื้ออํานวย, จิตวิทยาสังคม, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟ พริ้นทจํากัด, 

๒๕๔๙), หนา ๑๒๙.  
๖ สุรางค  โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๑๓๒–๑๔๙. 
๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๕–๙๗. 
๘ สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคกร ; ทฤษฎีและการประยุกต, พิมพครั้ง

ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕), หนา  ๘๕–๘๖.  



๑๒ 

แผนภาพที่ ๒.๑ 
แสดงแบบพืน้ฐานของพฤติกรรมและแรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา :   สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคกร : ทฤษฎแีละการประยุกต,๒๕๔๕หนา๘๖,  

จากแผนภาพที่ ๒.๑  จะเห็นไดวาพฤติกรรมจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคล ตามแรงขับ 
ความตองการ ที่ทําใหเกิดการเสียดุลยภาพเปนสาเหตุของความเครียดความไมสบาย  จึงเกิด
แรงจูงใจที่จะสรางพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา เพื่อสนองความตองการนั้นๆ เปนการลด
ความเครียดของตัวเอง  พฤติกรรมจะแสดงออกอยางไรก็ข้ึนอยูกับส่ิงที่มาจูงใจหรือส่ิงที่ลอใจ หรือ
เปาหมายนั้นซึ่งอาจเปนสิ่งที่จับตองได (รูป)  หรือจับตองไมได (นาม) ถาสิ่งจูงใจรวมทั้งคานิยม
และความชื่นชอบเปนไปในทางบวกก็จะเปนแรงดึงดูดใจใหบุคคลผูนั้นมุงสูเปาหมายอยางมาก
และอยางรวดเร็ว  เมื่อพฤติกรรมหรือการกระทํานั้นบรรลุเปาหมายตามความประสงคแลว  ความ
ตองการที่มีอยูก็ลดลงหรือหมดไป  ความเครียดหรือความไมสบายก็หายไป  แตถาไมไดสนองตอบ
ก็จะเกิดพฤติกรรมสนองความตองการตอไป  ถาสิ่งจูงใจนั้นเปนไปในทางลบ การดึงดูดใจกับส่ิง
ดังกลาวจะมีนอยลง  หรืออาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกของพฤติกรรมนั้นเสีย  

สรุปก็คือ  มนุษยทุกคนเมื่อตองการใหเกิดพฤติกรรมตองไดรับการจูงใจหรือถูกกระตุน  
แรงจูงใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นไมจําเปนที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมทุกครั้ง  และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอาจ
เกิดจากการเรียนรูหรือไมเรียนรูก็ได                                                                                                                   

๒.๒.๒ ลักษณะของผูที่ไดรับการจูงใจ มี  ๓  ประการคือ 

๑)  มีพลัง (Energy) และรับรูความตองการของตัวเอง จะทําใหคนเราเกิดพลัง
ข้ึนมามีแรงจูงใจเพื่อที่จะทํากิจกรรมนั้นใหสําเร็จลุลวงไปในสถานการณหนึ่ง                  

การเสยีดลุยภาพภายใน:แรง
ขับ,ความตองการ,ความ
คาดหวัง  

สภาพแวด
ลอม 

พฤติกรรมหรือ
การกระทํา 

สิ่งลอใจ
หรือ
เปาหมาย 

แรงจูงใจทางบวก
ความตึงเครียดคอยๆ 
ลดและหายไป 

แรงจูงใจทางลบ
ความเครียดยังคง
อยู 

แรงจูงใจสราง
ความตึงเครียด 

สภาพแวดลอม,ความ
แตกตางระหวางบุคคล,
โครงสรางทางสังคม 



๑๓ 

๒)  เกิดความพยายาม (Persistency)  บุคคลที่ไดรับแรงจูงใจจะไมเกิดความ
ทอถอยหรือลมเลิกการกระทํานั้นๆ ลงไปโดยงาย มีการพิจารณาวิถีทางที่จะสนองตอบความ
ตองการของตัวเองอยูเสมอ และหาทางสนองตอบความตองการของตัวเองในแนวทางที่เปนไปได 

๓)  สามารถเปลี่ยนแปลงได (Variability)  คนเราเมื่อด้ินรนจนถึงที่สุดแลว 
ถายังไมบรรลุเปาประสงคก็อาจเปลี่ยนแปลงเปาประสงคใหมได๙ มีพฤติกรรมมุงสูเปาหมายแล
ประเมินผลของความสําเร็จ 

๒.๒.๓  ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับแรงจูงใจ  (Some Phenomena of 
Motives) 

แรงจูงใจนี้เราศึกษาไดเฉพาะแรงจูงใจที่กระตุนใหอินทรียเกิดพฤติกรรม  จึงใชการ
สังเกตและอนุมานจากพฤติกรรมแตก็มักมีปญหาจากความสลับซับซอนและขอเท็จจริงตางๆ ดังนี้ 

๑)  การแสดงออกของแรงจูงใจนั้นแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม  และแตกตาง
กันไปตามตัวบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกัน  การแสดงออกจึงไมเหมือกัน  ทั้งนี้เนื่องจากวาการ
แสดงออกของแรงจูงใจเปนสิ่งที่ไดจากประสบการณและการเรียนรู เชน Sex Motive ในวัฒนธรรม
ตะวันตก และตะวันออกจะแตกตางกัน 

๒)  แรงจูงใจอยางเดียวกัน  อาจทําใหคนแสดงพฤติกรรมออกมาไมเหมือนกัน  
เชนอารมณโกรธ  บางคนอาจแสดงออกดวยการทุบตีผลักไส  บางคนอาจจะหลบหลีกไปเสีย 

๓)  แรงจูงใจที่ไมเหมือกัน อาจทําใหคนเราแสดงพฤติกรรมออกมาเหมือนกัน 
เชนเด็กบางคนทําการบานเพราะรักการเรียน  แตบางคนทําเพราะไมอยากทํางานบาน 

๔)  แรงจูงใจบางครั้งอาจออกมาในรูปของการปดบังอําพราง  หรือแสดงออก
ไมตรงตามความเปนจริง  เชน  การดีใจ  เสียใจ  บางคนไมแสดงออกทางสีหนาใหปรากฏ 

๕)  พฤติกรรมที่แสดงออกมาอาจไดรับการกระตุนจากแรงจูงใจหลายๆ อยาง  
เชน นักวิทยาศาสตรประดิษฐส่ิงใหมๆ ออกมา อาจอยากร่ํารวย อยากมีชื่อเสียง ตองการ
ขอเท็จจริง  ตองการสรางคุณประโยชนใหแกมนุษยชาติและอื่นๆ๑๐ 

                                                  
๙ พงษพันธ พงษโสภา, จิตวิทยาการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร; พัฒนาการศึกษา,๒๕๔๔),หนา 

๑๑๙. 
๑๐ สุชา จันทนเอม, จิตวิทยาทั่วไป,พิมพครั้งที่๑๐, (กรุงเทพมหานคร;ไทยวัฒนพานิช,๒๕๔๐),หนา

๑๐๔–๑๐๕. 



๑๔ 

สรุปผูที่ไดรับแรงจูงใจจะมีพลัง มีความพยายาม และสามารถเปลี่ยนแปลงเปาหมาย
ได และแรงจูงใจจะเปลี่ยนไปตาม  ประสบการณ  สถานการณ  สภาพแวดลอม สถานภาพทาง
สังคมและการแสดงออกของแตละคน 

๒.๓  ประเภทของแรงจูงใจ 
ก.  แรงจูงใจแบงตามลักษณะพฤติกรรมได ๒ ประเภท๑๑คือ 

๑.  แรงจูงใจภายใน (Instrinsic Motivation) เปนสภาวะที่บุคคลตองการ
กระทํากิจกรรมบางอยาง  หรือเรียนรูบางสิ่งบางอยางดวยตนเอง  เพื่อที่จะทําใหตนเองมีความรูสึก
วา  มีความสามารถ  เปนผูลิขิตชีวิตตนเอง  ไมตองอาศัยการชักจูงจากสิ่งเราภายนอก เมื่อทําจน
ประสบความสําเร็จก็จะเกิดความพึงพอใจ๑๒  เชน  ตองการเรียนเพื่อตองการความรู  ทํางานเพราะ
ตองการสนุกและชํานาญ เขาวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ซึ่งความตองการหรือความสนใจพิเศษ  ตลอดจน
ความรูสึกนึกคิดหรือทัศนะคติของแตละบุคคล  จะผลักดันใหบุคคลสรางพฤติกรรมขึ้น  ซึ่งไดแก  
ความอยากรู  อยากเห็น ความรัก  ความศรัทธา  เจตคติ  ความสนใจพิเศษ เปนตน 

๒.  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)  เปนสภาวะที่บุคคลไดรับการ
กระตุนจากสิ่งเราภายนอกใหมองเห็นจุดหมายปลายทาง  และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือการ
แสดงพฤติกรรมของคน  เชน ส่ิงของ เกียรติยศ  เงินเดือน ปริญญาบัตร ความกาวหนา  รางวัล  คํา
ชมเชย  การแขงขัน  การติเตียน ความตองการยอมรับ ทําใหบุคคลมองเห็นเปาหมาย  จึงเราให
บุคคลเกิดความตองการ  และแสดงพฤติกรรมมุงสูเปาหมายนั้น 

ข.  แรงจูงใจแบงตามที่มาได ๓ ประเภท 
๑.  แรงจูงใจทางสรีระวิทยา (Physiological Motivation ) การจูงใจเกิดขึ้นเพื่อ

สนองความตองการของรางกายทั้งหมดเพื่อใหบุคคลมีชีวิตอยู เปนความตองการที่จําเปนตาม
ธรรมชาติของมนุษยไดแก ตองการพักผอน ตองการน้ํา อาหาร รางกายที่แข็งแรงเปนตน เรา
สามารถวัดระดับความตองการทางสรีระได จากการสังเกตพฤติกรรมการกระทํา คือ จากความ
มากนอยของการกระทํา การเลือกกระทํา (เลือกสิ่งใดแสดงวาตองการสิ่งนั้นมาก) การตอบโตกับ
ส่ิงที่มาขัดขวาง 

                                                  
๑๑ อารี  พันธมณี, จิตวิทยาสรางสรรค การเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ใยไหม, ๒๕๔๖),  

หนา ๒๗๐–๒๗๒. 
๑๒ [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://w w w.krirk.ac.th/education/article10.htm. [๑๐ ก.พ. ๒๕๕๒]. 



๑๕ 

๒.  แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motivation) เปนแรงจูงใจที่ชวย
ทางดานจิตใจ ทําใหมีสุขภาพจิตดีและสดชื่น ไดแกความอยากรูอยากเห็น การตอบสนองตอ
ส่ิงแวดลอมความตองการความรักและการเอาใจใสจากผูอ่ืน 

๓. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) เเรงจูงใจนี้เกิดจากประสบการณที่
สะสมมาในอดีตของแตละบุคคล การตั้งเปาหมายของชีวิต แรงจูงใจชนิดนี้มีความสัมพันธกับการ
แสดงปฏิกิริยาของบุคคลอื่นที่มีตอเรา ไดแก  

๓.๑  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motives) เปนความปรารถนา
ของบุคคลที่จะทํากิจกรรมตางๆ ใหดีและประสบความสําเร็จ ซึ่งไดรับการสงเสริมมาตั้งแตวัยเด็ก 
เด็กที่ไดรับการฝกหัดชวยเหลือตามวัยเมื่อเติบโตเปนผูใหญจะมีความสําเร็จในชีวิตสูง การฝก
แรงจูงใจใฝสําฤทธิ์จึงตองเริ่มจากครอบครัวเปนอันดับแรก 

๓.๒  แรงจูงใจใฝสัมพันธ (Affiliative Motives) เปนแรงจูงใจที่ทํา
ใหับุคคลปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น ตองการความเอาใจใสความรักจากผูอ่ืน เปนตน 

๓.๓  แรงจูงใจตอความนับถือตนเอง (Self-Esteem) เปนแรงจูงใจที่
บุคคลปรารถนาเปนที่ยอมรับในสังคม มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของคนทั่วไป ตองการไดรับการยกยอง
จากสังคม ซึ่งนํามาสูการนับถือตนเอง เนื่องจากมนุษยอยูรวมกันเปนสังคม สังคมจะสงบสุขและ
นาอยู ก็ตอเมื่อบุคคลในสังคมมีความเขาใจกัน เห็นอกเห็นใจชวยเหลือเกื้อกูลกัน   

๓.๔  แรงจูงใจใฝกาวราว (Aggression  Motives) เมื่อคนเรามีความไม
พอใจ  ถูกขัดใจยอมมีการแสดงออกถึงความรูสึกนั้น  อาจมีการกาวราวดวยวาจา  เชน  ดุดา  หรือ
กาวราวดวยการกระทํา  เชน  การทํารายขาวของ  ทํารายรางกาย  ความกาวราวเกิดจากความ
ตองการผอนคลายความตึงเครียดของตน 

๓.๕  แรงจูงใจใฝอํานาจ  (Power Motives) ความตองการอํานาจทําให
บุคคลเกิดแรงจูงใจที่ตองการจะมีอํานาจเหนือพฤติกรรมของบุคคลอื่น เพราะจะทําใหเขาพอใจถา
รูสึกวาตนมีความสามารถที่จะเอาชนะ และมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมได 

๓.๖ แรงจูงใจใฝที่พึ่ง (Dependency Motives) เปนแรงจูงใจที่ตองการ
ความชวยเหลือการสนับสนุนคําปรึกษาเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการทํากิจกรรมตางๆ และการ
ทํางาน๑๓ 

                                                  
๑๓ ปรียาพร วงคอนุตรโรจน, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ือเสริกรุงเทพฯ, 

๒๕๔๘), หนา ๒๓๑. 



๑๖ 

สรุปแรงจูงใจประเภทตางๆ นี้ จะทําใหเขาใจการแสดงพฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจ
ที่สําคัญในการเรียนการสอนคือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาในการเรียน 
ประสบความสําเร็จในการเรียน  การทํางานและการดํารงชีวิตในอนาคต 

๒.๔  ทฤษฎีของแรงจงูใจ 
อารี พันธมณี ไดแบงทฤษฎีแรงจูงใจซึ่งมีอยูหลายทฤษฎี โดยเปนไปในทํานอง

เดียวกันบาง หรือแตกตางกันอยางมากบางอาจจําแนกได ๓ กลุมดวยกันคือ๑๔ 
๒.๔.๑  กลุมทฤษฎีที่เนนเนื้อหาการจูงใจ (Content Theories of Motivation) 
๒.๔.๒  กลุมทฤษฎีที่เนนกระบวนการจูงใจ (Process Theories of 

Motivation) 
๒.๔.๓  กลุมทฤษฎีการเสริมแรงของการจูงใจ (Reinforcement Theory of 

Motivation) พอมีเนื้อหาสังเขปดังตอไปนี้ 
๒.๔.๑  กลุมทฤษฎีเนนเนื้อหาการจูงใจ (Content Theories of Motivation)  เปน

กลุมที่พยายามอธิบายวา  อะไรเปนเหตุที่มนุษยสรางและรักษาพฤติกรรมนั้นไว  สาเหตุมาจาก
ภายในตัวเองหรือสภาพแวดลอม  และสาเหตุที่เกิดจากภายในตัวเองของบุคคลตางๆ ไดแกความ
ตองการที่จะสรางแรงขับออกมา  ทฤษฎีนี้จะอธิบายวามีการจัดลําดับอยางไร  จึงเรียกทฤษฎีนี้อีก
อยางหนึ่งวา  ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theories) ศึกษาเกี่ยวกับความตองการของรางกายมนุษย  
เปนเหตุใหรางกายตองสรางพฤติกรรม  เพื่อมุงสูวัตถุประสงคหรือเปาหมายโดยเฉพาะ  สวน
สภาพแวดลอมที่เปนสาเหตุแรงจูงใจภายนอกนั้น  คือเปาหมายที่บุคคลผูนั้นจะไปใหถึง  เพื่อ
สนองตอบตอความตองการหรือแรงขับภายในตนนั้นเอง  ทฤษฎีกลุมนี้ยังครอบคลุมไปถึงความ
ตองการหรือแรงจูงใจระดับสูง เชน การยอมรับ  การประสบความสําเร็จสูงสุด  ความกาวหนา  
การพัฒนาตนเอง  ทฤษฎีที่อยูในกลุมนี้ไดแก 

๑)  ทฤษฎีลําดับชั้นความตองการของมาสโลว (Hierarchy of Needs 
Theory) 

สรอยตระกูล อางถึงทฤษฎีแรงจูงใจของ อับราฮัม  เอช. มาสโลว     
(Abraham H. Maslow)๑๕  ไววา เนนย้ําในเรื่องความตองการของมนุษย เพราะมนุษยทุกคนมี

                                                  
๑๔ อารี  พันธมณี, จิตวิทยาสรางสรรค การเรียนการสอน,(กรุงเทพมหานคร:ใยไหม,๒๕๔๖)  

หนา ๒๗๐–๒๗๒. 
๑๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๑–๑๐๐. 



๑๗ 

ความตองการอยางไมมีที่ส้ินสุดโดยการจัดลําดับข้ันไวเปนขั้นๆ จัดลําดับข้ันต่ําไปสูข้ันสูงดังนี้ 
(แผนที่ภาพ ๒.๒) 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ 
แสดงลําดับชัน้ความตองการตามทฤษฎขีองอบัราฮัม เอช. มาสโลว (Abraham H. Maslow) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  พงพันธ พงษโสภา, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :พัฒนาการศึกษา,๒๕๔๔), หนา ๑๒๖. 

แตละความตองการตามลําดับชั้นดังแผนภาพที่ ๒.๒ นั้นจะมีบทบาท
หรืออิทธิพลก็ตอเมื่อมีสภาพ ๒ ประการคือ 

๑.  เมื่อความตองการนั้นไดเกิดขึ้นเพียงพอถึงระดับของความ
อยาก (Wanting)  ความตองการใดก็ตามจะไมเปนตนเหตุของพฤติกรรม   จนกวาความตองการ
นั้นขาดหายไปมากขึ้นเรื่อยๆ หรือความตองการนั้นตอบสนองไดนอยลงๆ จนถึงจุดที่ตองมา
ตระหนักถึงความตองการนั้น เชน ธรรมดาเราไมเห็นความสําคัญของน้ําเพราะหาไดตลอดเวลา 

        ความตองการที่จะรูและเขาใจ 
   (Desire to Know andunderstand 

   ความตองการที่จะเกิดความตระหนักแทในตน 
            (Need for Self Actualization) 

               ความตองการที่จะไดรับการยกยอง 
                           (Esteem needs) 

                ความตองการความรักและการเปนเจาของ 
                      (Love and Belonging Needs) 

                                  ความตองการความปลอดภัย 
                                           (Safety Needs) 

  ความตองการทางดานสุนทรียะ 
           (Aesthetic Needs) 

                                              ความตองการทางรางกาย 
                                                (Physiological Needs) 



๑๘ 

แตถาหลงปาหรือหลงอยูในทะเลทราย บุคคลผูนั้นจะกระทําการทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่งน้ํา เพื่อ
ความอยูรอดของตัวเอง 

๒.  เมื่อความตองการในระดับที่ตํ่ากวาไดรับการตอบสนองแลว  
และคงมีอยูระดับหนึ่งซึ่งเปนที่รับไดและทําใหเกิดความพึงพอใจ  ยกเวนความตองการพื้นฐาน
เร่ิมแรก  คือความตองการทางกายภาพและชีวภาพ  ถาความตองการระดับตํ่ายังไมไดรับการ
ตอบสนอง   แรงจูงใจของความตองการระดับสูงก็มีน้ําหนักหรืออิทธิพลนอยลง  มาสโลว มี
ความเห็นวาบุคคลพยายามที่จะตอบสนองความตองการพื้นฐานใหมาก  กอนที่จะเกิดพฤติกรรม
มุงไปตอบสนองความตองการชั้นเหนือข้ึนไป จนถึงชั้นความตองการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุด  
ดังนั้นจุดสําคัญในความคิดของมาสโลวก็คือ  ความตองการใดที่ไดรับการตอบสนองทําใหเกิด
ความพึงพอใจแลว ความตองการนั้นก็จะไมมีแรงกระตุนอีกตอไป  ความตองการระดับสูงจะ
กลายเปนแรงขับหรือแรงจูงใจแทน 

ทฤษฎีของมาสโลวสรางขึ้นมาบนพื้นฐานที่วา  ความตองการที่ยังไมได
ถูกตอบสนองจะเปนปจจัยที่ปลุกเราพฤติกรรมของบุคคล  เมื่อความตองการไดถูกตอบสนองตาม
ความสมควรแลวความตองการเหลานี้จะลดความสําคัญในการจูงใจพฤติกรรม 

๒) ทฤษฎีลําดับความตองการของเมอรเรย 

อารี พันธมณี อางถึงทฤษฎีของเมอรเรยไววา  ความตองการเกิดขึ้น
เนื่องมาจากความตองการทางดานรางกายและจิตใจ ๑๖ สรุปไดดังนี้ 

การจะเอาชนะดวยความกาวราว (Needs for Aggression) ตองการ
เอาชนะผูอ่ืนเอาชนะตออุปสรรคทั้งปวงดวยความรุนแรง  มีการตอสู  แกแคนทํารายรางกายหรือ
ฆาฟนกัน  ความตองการจะเอาชนะดวยความพยายาม (Needs for Counteraction) มีความวิริยะ
พากเพียรพยายามจะเอาชนะอุปสรรคตางๆ  ความตองการที่จะยอมแพ (Needs for Abasement) 
เปนความตองการที่จะยอมแพ  ยอมรับผิด  ยอมรับคําวิพากษวิจารณ ยอมรับการลงโทษ   ความ
ตองการปองกันตนเอง (Needs for Defense) เปนการปองกันทางจิตใจ หาเหตุผลมาอธิบายการ
กระทําของตนเอง มีการปองกันตนเองใหพนผิดจากการกระทําตางๆ  ความตองการเปนอิสระ 
(Needs for Autonomy) ตองการที่เปนอิสระจากกฎเกณฑและการกดขี่  ด้ินรนเพื่อเปนตัวของ
ตัวเอง  ความตองการความสําเร็จ (Needs for Achievement) ตองการทําสิ่งที่ยากใหสําเร็จ  
เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง  เพศชายจะมีระดับความตองการความสําเร็จสูงกวาเพศหญิง  ความ
                                                  

๑๖ อารี  พันธมณี, จิตวิทยาสรางสรรค การเรียนการสอน,(กรุงเทพมหานคร : ใยไหม,๒๕๔๖) 
หนา ๒๗๘–๒๘๑. 



๑๙ 

ตองการสรางมิตรภาพ (Needs for Affilliation) ตองการที่ทําใหผูอ่ืนรักใคร ตองการรูจักมี
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น  เอาอกเอาใจ มีความซื่อสัตยตองการความใกลชิด  ความตองการ
ความสนุกสนาน (Needs for Play) ตองการหัวเราะ  ตองการเรื่องตลกขบขัน  ตองการพักผอน
หยอนใจ  ความตองการแยกตน (Needs for Rejection) ตองการความสงบ  ตองการความโดด
เดี่ยว ไมยินดียินราย  การเมินเฉย     ความตองการความชวยเหลือจากบุคคลอื่น (Needs for 
Succorance) การดูแล คําแนะนํา  ความเห็นอกเห็นใจ ความสงสาร ความสุข จากผูอ่ืน   ความ
ตองการชวยเหลือบุคคลอื่น (Needs for Nurturace) มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ชวยเหลือผูที่ดอย
กวา  หรือผูที่ตกอยูในอันตราย  ความตองการสรางความประทับใจ (Needs for Exhibition) ทั้งกับ
ตนเองและผูอ่ืน  ตองการความสนใจ  ความแปลกใจ  ความตองการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน (Needs 
for Dominance) ตองการใหผูอ่ืนทําตามความตองการของตน  ตองการความเปนผูนําความ
ตองการยอมรับผูที่เหนือกวา (Needs for Deference) มีความยินดีที่จะชวยเหลือ ยอมรับนับถือ  
ชื่นชม ดวยความยินดี  ความตองการหนีความรูสึกลมเหลว (Needs for Avoidance of 
Inferiority) หลบหลีกใหพนจากความอับอาย  การดูถูก หรือการกระทําที่กอใหเกิดความละอายใจ  
ความตองการที่จะหลีกหนีอันตราย (Needs for Avoidance Harm) หรือความเจ็บปวดทางราง
การ ตองการไดรับความปลอดภัยทั้งปวง  ความตองการที่จะหลีกเลี่ยงการถูกตําหนิหรือการถูก
ลงโทษ ความตองการความเปนระเบียบเรียบรอย (Needs for Orderliness) ความตองการที่จะ
รักษาชื่อเสียง (Needs for Inviolacy) ความตองการใหตัวเองเดน (Needs for Contrariness)   

จากความเห็นของเมอรเรย  สรุปไดวา  ความตองการเปนสิ่งที่บุคคลได
สรางขึ้น   กอใหเกิดความรูสึกซาบซึ้ง  ซึ่งเกิดไดทั้งจากภายในและสภาพสังคมแรงกระตุนจาก
ภายนอกตัวบุคคลก็ได  คือความตองการของรางกายและจิตใจนั่นเอง 

 
๓)  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรสเบอรก 

สรอยตระกูลไดอางทฤษฎีของ เฟรเดอริค เฮอรเบอรก (Frederick 
Herzberg) ๑๗ สรุปไดวา ปจจัยการพึงพอใจในงานจะสัมพันธกับลักษณะของเนื้องานเฮอรเบอรก
เรียกวาปจจัยการจูงใจไดแกความสําเร็จ การยอมรับ ความกาวหนา ความเจริญเติบโต ความ
รับผิดชอบ สวนปจจัยการไมพึงพอใจในงานจะสัมพันธกับสภาพแวดลอมที่อยูนอกเนื้องาน 
เรียกวาปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยเพื่อความคงอยู เชนความสัมพันธ ความมั่นคงสภาพการ
                                                  

๑๗ สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคกร ; ทฤษฎีและการประยุกต,พิมพครั้งที่
๓,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๔๕) ,หนา๑๐๐. 



๒๐ 

ทํางาน สภาพแวดลอม คาจาง ดังนั้นบุคคลจะตองทํางานที่มีลักษณะทาทายจึงจะเปนแรงจูงใจให
เขาทํางานอยางแทจริง แนวคิดนี้นําไปสูความคิดเรื่อง การปรุงแตงงาน (Job Enrichment) ซึ่งเปน
เทคนิคที่นํามาปรับใชเพื่อยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานจนถึงปจจุบันนี้  วิธีการ
พื้นฐานที่สําคัญคือเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในขอบเขตของตนอยางสมบูรณ  
ใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ ความเปนตัวของตัวเองจะทําใหเกิดความรูสึกที่จะตอง
รับผิดชอบ ก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจที่สูงขึ้นตามมา 
 

๔)  ทฤษฎี อี. อาร. จี. ของอัลเดอรเฟอร  

สรอยตระกูลไดอางทฤษฎีของเคลยตัน  อัลเดอร เฟอร  (Clayton 
Alderfer)๑๘  สรุปไดวาเปนทฤษฎีขยายทฤษฎีของมาสโลว และเฮอรเบอรก โดยการจัดกลุมของ
ความตองการซึ่งมีความแตกตางกันเปนระดับชั้นจากระดับตํ่าไปจนถึงระดับสูง ดังนี้ ความ
ตองการเพื่อการดํารงชีพ (Existence Needs) เปนความตองการที่จะมีชีวิตอยูรอด การเปนอยูที่ดี
ทางกายภาพการมีปจจัยขั้นพื้นฐาน ที่อํานวยความสะดวกสบายทางดานรางกาย ความตองการ
ในสัมพันธภาพ (Relatedness Needs) ที่เนนความสัมพันธระหวางบุคคลและสัมพันธภาพอื่นๆ 
ในสังคม  เพื่อที่จะใหตัวเองเปนที่ยอมรับทั้งบุคคลใกลชิดและสังคมรอบขาง และความตองการที่
จะเจริญเติบโต (Growth Needs) ซึ่งเปนความตองการภายในของบุคคลอันที่จะทําใหเขามีการ
พัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                  
๑๘ สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคกร : ทฤษฎีและการประยุกต,พิมพครั้ง

ที่๓,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๔๕),หนา ๑๐๔–๑๐๕ 



๒๑ 

แผนภาพที่ ๒.๓ 
แสดงสัมพันธภาพระหวางความตองการตางๆ ทั้ง ๓ ทฤษฎ๑ี๙ 

 
      ทฤษฏีสองปจจัยของ 
            เฮอรเบอรก 

ทฤษฏีลําดับข้ันความตองการ 
             ของมาสโลว 

      ทฤษฏี อี. อาร. จ.ี ของ 
            อัลเดอรเฟอร 

 
 

ปจจัยการจูงใจ 

ความตองการที่จะประสบ     
ความสาํเร็จสูงสุด 

 
 
           
 
           
 
 
 

ความตองการที่จะไดรับความ
ยกยอง 

 
 
 

ปจจัยเพื่อการคงอยู 

ความตองการทางสังคม 

ความตองการในความมั่นคง
และความปลอดภัย 

ความตองการทางกายภาพ 

 
        
           ที่มา :   สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคกร : ทฤษฎีและการประยุกต.,๒๕๔๕,หนา๑๐. 
 

ตารางที่  ๒.๓ ทฤษฎีทั้งสามทฤษฎีหากพิจารณาแลวจะเห็นวามีความ
สอดคลองกันเปนอันมาก แตทฤษฎี อี. อาร. จี. นั้นจะไมมีเสนแบงระดับความตองการตายตัว
เหมือนอยาง ๒. ทฤษฎีแรก อัลเดอรเฟอรเห็นวาความตองการตางๆ นั้นมีความตอเนื่องคาบเกี่ยว
สัมพันธกันมากกวาที่จะเปนระดับชั้นหรือแยกออกจากกัน นอกจากนั้นความจําเปนในชั้นลางก็ไม
จําเปนตองไดรับการตอบสนองเสียกอน  ความตองการหลายๆ อยางอาจเกิดขึ้นพรอมกันก็ได  
 

๕)  ทฤษฎีเอ็กซและวายของแม็กเกรเกอร 

                                                  
๑๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐. 

การเจริญเติบโต 

สัมพันธภาพ 

การดํารงชพี 



๒๒ 

อนันต  จันทรกวี  ไดอางทฤษฎีของดักลาส ไววา  ดักลาส  แม็กเกรเกอร 
(Douglas McGregor) ๒๐  ไดต้ังทฤษฎีเอ็กซ   (Theory X)  และทฤษฎีวาย  (Theory Y)  ทฤษฎีนี้
กลาวถึงสมมติฐานของมนุษยในลักษณะสุดโตงทั้งทางลบ (ทฤษฎีเอกซ)  และทางบวก (ทฤษฎี
วาย)  

ทฤษฎีเอกซ  จะมีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยดังนี้ 
๑.  โดยปกติแลวมนุษยไมชอบทํางาน  และพยายามหลีกเลี่ยงงาน

ใหมากที่สุด 
๒.  เนื่องจากมนุษยไมชอบทํางานจึงจําเปนตองมีการบังคับ  

ควบคุม  และลงโทษเพื่อที่จะใหเขาทํางาน 
๓.  โดยธรรมชาติมนุษยทั่วไปพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  

ไมคอยมีความทะเยอทะยาน  แตตองการความมั่นคงในการทํางานเหนือส่ิงอื่นใด 
ทฤษฎี  นี้จะใชไดดีในสังคมที่ระดับการครองชีพคอนขางต่ําและขาด

แคลนแรงงาน 
ทฤษฎีวาย มีสมมติฐานเกี่ยวกับมนุษยดังนี้ 

๑.  การใชความพยายามทางดานรางกายและจิตใจในการทํางาน
นั้นเปนเรื่องธรรมชาติ เชนเดียวกับการละเลนและการพักผอน 

๒.  การควบคุมจากภายนอกและการขูวาจะทําโทษไมใชเปน
วิธีการเดียวที่จะทําใหการไปสูเปาหมายที่ต้ังไวเปนผลสําเร็จได  มนุษยจะใชการควบคุมตัวเองใน
การทําสิ่งตางๆ เพื่อวัตถุประสงคที่เขาผูกพันไว 

๓.  ความผูกพันกับวัตถุประสงคที่ต้ังเปาไวนั้นขึ้นอยูกับรางวัล
ควบคูไปกับความสําเร็จของเขา เชนการเรียนจนสําเร็จไดรับใบปริญญา ใบปริญญาเปนที่ยอมรับ
ของคนทั่วไป เปนตน 

๔.  ภายใตสภาพที่เหมาะสม มนุษยจะไมเรียนรูแตเฉพาะการ
ยอมรับวามีความรับผิดชอบเทานั้น ยังแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มอีกดวย 

๕.  ความสามารถในการใชจินตนาการ ความเฉลียวฉลาด และ
ความคิดสรางสรรคเพื่อแกปญหาตางๆ มีอยูอยางกวางขวางในหมูมนุษย 

                                                  
๒๐ อนันต  จันทรกวี, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://isc.ru.ac.th/data/baOOO2784.doc. [๑๒ 

ก.พ. ๒๕๕๒]. 



๒๓ 

๖.  ภายใตเงื่อนไขของชีวิตสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม ศักยภาพ
ดานสติปญญาของมนุษยไดถูกนํามาใชแตเพียงบางสวนเทานั้น 

ทฤษฎีนี้ใชกับสังคมที่พัฒนาแลว  การตอบสนองความตองการขั้นต่ํา
เพียงพอแลวและมนุษยเปนสัตวสังคม (Social Man) จึงตองจูงใจดวยสิ่งที่มิใชตัวเงิน (Non-
Financial Incentives)หรือส่ิงจูงใจที่จับตองไมได (Non-Tangible Incentives) และเปดชองทาง
ใหบุคคลไดมีความรับผิดชอบควบคุมตัวเองเพื่อไปสูเปาหมายที่เขาผูกพันไว 

๖) ทฤษฎีแรงจูงใจในความสําเร็จของแมคเคิลแลนด 

อํานวย  แสงสวาง ไดอางทฤษฎีของ เดวิด ซี. แมคเคิลแลนด (David C. 
McClelland) ไววา  แมคเคิลแลนดเห็นวาการจูงใจจะเปนผลสําเร็จมาจากความตองการ ๓ 
ประการคือความตองการที่จะมีความสัมพันธกับผูอ่ืนหรือแรงจูงใจใฝสัมพันธ (Need for 
Affiliation-N Aff) ความตองการที่จะมีอํานาจหรือแรงจูงใจใฝอํานาจ (Need for Power-N Pow) 
ความตองการที่จะทํางานใหสําเร็จหรือแรงจูงใจใฝสําฤทธิ์ (Need for Achievement-N Ach) แมค
เคิลแลนดใหความสนใจกับแรงจูงใจที่ตองการจะทํางานใหสําเร็จหรือแรงจูงใจใฝสําฤทธิ์ ไดศึกษา
ผูที่ประสบความสําเร็จสูง (High Achiever) บุคคลเหลานี้จะมีความกระตือรือรน  มีความ
รับผิดชอบสูง  และฉลาดในการวางเปาหมายระยะยาวที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงไมสูง
หรือไม ตํ่ากวาศักยภาพของเขาเองจนเกินไป  มีความมุงมั่นในความสําเร็จ  พึงพอใจใน
ความสําเร็จนั้น  ไมมุงผลตอบแทนที่จับตองไดเปนสําคัญ เงินหรือผลตอบแทนตางๆ เปนเครื่อง
ประเมินผลความกาวหนาเทานั้นบุคคลพวกนี้จะแสวงหาขอมูลปอนกลับ (Feedback) อยูเสมอ  
ทั้งนี้เพื่อจะประเมินสิ่งที่ตนทําพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไปดวยในขณะเดียวกัน๒๑ 

แมคเคิลแลนดเห็นวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนความตองการที่จะทํางาน
ใหประสบความสําเร็จ มีความตั้งใจฝกไฝในงาน สนใจศึกษาเรียนรูเพื่อใหเกิดความชํานาญอยู
เสมอ เปนแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดของมนุษยเพราะมีอิทธิพลตอความสําเร็จของตนเองและสัมพันธ
กับวัฒนธรรมพื้นฐานของสังคม  การอบรมเลี้ยงดู  ที่เนนความสําเร็จ  เด็กที่ถูกฝกใหรูจักชวย
ตัวเอง ฝกการคิดแกปญหา สงเสริมการเรียนการทํางานที่มุงความสําเร็จ ในสังคมนั้นจึงพัฒนาให
เด็กเติบโตเปนคนตองการความสําเร็จ และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง 

 

                                                  
๒๑ อํานวย แสงสวาง, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน,๒๕๓๖), หนา๘๒.   



๒๔ 

ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง๒๒   
๑.  มีความกลา  กลาคิด  กลาทํา  กลาเผชิญกับความสําเร็จหรือ

ความลมเหลว 
๒.  มีความมุงมั่นพยายาม ชอบทํางานที่ทาทายความคิดและ

ความสามารถ 
๓.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ รูหนาที่และภารกิจ

ของตนเอง 
๔. มีความรอบรูในการตัดสินใจ และติดตามการตัดสินใจของ

ตนเอง 
๕.  มีความสามารถคาดการณลวงหนาไดแมนยํา  
๖.  มีความสามารถเลือกทํางานและประสบความสําเร็จสูง 

สวนผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่าจะมีลักษณะตรงขามกับที่กลาวมา  

ทฤษฎีทั้งสี่ที่กลาวมาขางตน  นับเปนทฤษฎีพื้นฐานที่ชวยใหเห็นสาเหตุหรือที่มาของ
พฤติกรรมของแรงจูงใจ  แตพฤติกรรมของมนุษยมีความสลับซับซอน เพราะยังมีอิทธิพลอื่นๆ มา
เปนปจจัยอีกมากมาย 

๒.๔.๒  กลุมทฤษฎีที่เนนกระบวนการของการจูงใจ (Process Theories of 
Motivation) กลุมนี้จะใหความสําคัญกับความรูสึกนึกคิด ซึ่งมีสวนทําใหคนเกิดพฤติกรรมเปน
อยางมากมีดังตอไปนี้ 

๑)  ทฤษฎีการต้ังเปาหมายของล็อก 

                   สรอยตระกูลไดอางทฤษฎีของเอ็ดวิน๒๓ สรุปไดวา เอ็ดวิน เอ. ล็อค (Edwin A. Lock) 
กลาววาตัวกําหนดสมมติฐานนั้นก็คือคุณคา (Values) และความตั้งใจ (Itenntions) หรือเปาหมาย
ซึ่งเกี่ยวของกับความปรารถนาหรือความประสงคนั่นเอง ชวยใหเขาบรรลุเปาหมายที่ตองการ ล็อค
ชี้วาการตั้งเปาหมายมิใชแนวคิดในการจูงใจที่สําคัญที่สุดเพียงประการเดียว ตองผสมผสานไปกับ

                                                  
๒๒ ปรียาพร  วงคอนุตรโรจน, จิตวิทยาการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพ,๒๕๔๘) 

หนา ๒๓๓–๒๓๔.   
๒๓ สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคกร; ทฤษฏีและการประยุกต, หนา 

๑๐๙ -๑๑๒. 



๒๕ 

ความตองการและคุณคาเปนที่ยอมรับกันวามิใชเปาหมายทุกเปาหมายจะเปนผล ล็อคไดเสนอ
หลักการตั้งเปาหมายหรือลักษณะของเปาหมายที่จะนําไปสูการปฏิบัติที่ดีกวาคือ 

๑.  การตั้งเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงหรือชัดเจนจะนําไปสูการ
ปฏิบัติที่ดีกวาเปาหมายทั่วๆ ไปหรือเปาหมายกวางๆ ที่ไมชัดเจนอาทิ เชน “ทําใหดีที่สุด”  

๒.  เปาหมายที่ยากและมีลักษณะทาทายจะดีกวาเปาหมายที่งาย  
เพราะผูปฏิบัติจะทําใหดีข้ึนเพื่อบรรลุเปาหมาย  ตองระวังหากเปาหมายนั้นยากเกินกวาจะทําได
จะทําใหเกิดความ เครียด บุคคลที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะไมรูสึกเครียดในการทําใหบรรลุ
เปาหมายที่ยากนั้น 

๓.  การมีสวนรวม (Participation) ในทฤษฎีนี้จะสงเสริมใหผู
ปฏิบัติมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายของเขาเอง เพราะการมีสวนรวมดวยตนเองเปนการเพิ่มการ
ยอมรับหรือการเปนเจาของ (Ownership) ในเปาหมายนั่นเอง 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๔ 
แสดงทฤษฎกีารต้ังเปาหมายในการจงูใจของล็อค๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     ที่มา :   สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคกร ; ทฤษฎีและการประยุกต,๒๕๔๕ หนา ๑๑๑. 
 
 
 

                                                  
๒๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๑. 

คุณคา อารมณและ
ความ
ปรารถนา 
(ความ
ประสงค) 

ความตั้งใจ 
(เปาหมาย) 

-เกิดความ
สนใจ 
-มีการสราง
พลังงาน 
-มีการยืน
หยัด 
-มีการ
พัฒนากล
ยุทธเพื่อการ

การแสดง
ตอบ หรือ
การ
ปฏิบัติงาน 

ผลรับการ
ปอนกลับ,
หรือมีการ
เสริมแรง 



๒๖ 

 
 

๒)  ทฤษฎีความคาดหวังหรือทฤษฎี  ฎีวี (VIE)  ของวรูม               

สรอยตระกูลไดอางทฤษฎีของวิคเตอร ไววา วิคเตอร วรูม (Victor 
Vroom) ๒๕ เสนอทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) หรือทฤษฎี ฎีวี (VIE) มีความคิด
พื้นฐานที่วามนุษยยึดเหตุผลทางเศรษฐกิจ (Rational-Economic Man) ในทฤษฎีนี้มีแนวคิด
สําคัญ ๓ ประการ 

๑.  จํานวนที่ประกอบกันขึ้นเปนความชอบ (Valence) หมายถึง
ระดับความชอบของเอกบุคคลในผลลัพธโดยเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง คือระดับความมากนอยของ
ความชอบหรือการเห็นในคุณคาของผลรับหรือรางวัลที่จะไดจากการกระทํานั่นเอง เชน คานิยม 
ส่ิงจูงใจ ทัศนคติ และอรรถประโยชนที่คาดหวัง Valence จะมีคาเปนศูนยเมื่อบุคคลไมรูสึกสนใจ
ใยดีตอผลรับที่จะได และจะมีคาติดลบเมื่อบุคคลนั้นไมอยากรับผลนั้นเลย 

๒.  ความเปนเครื่องมือ (Instrumentality) หมายถึงความเปนไป
ไดหรือโอกาสของผลการปฏิบัติงานหรือผลรับในระดับแรกจะทําใหไดรับผลตอบแทนในระดับ
ตอไปซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางผลปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่จะไดรับ 

๓.  ความคาดหวัง (Expectancy)  หมายถึงความเปนไปไดของ
การกระทํา หรือความพยายามโดยเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งนําไปสูผลรับระดับที่หนึ่ง ความ
คาดหวังนี้ตางจากความเปนเครื่องมือโดยความคาดหวังจะเกี่ยวของกับความพยายามที่จะไดมา 
ซึ่งผลรับระดับที่หนึ่งในขณะที่ความเปนเครื่องมือนั้นจะเกี่ยวของกับสัมพันธภาพของผลรับใน
ระดับที่หนึ่งและที่สอง 

ทฤษฎีของวรูมนี้ไดใหแงมุมในการคิดเกี่ยวกับการจูงใจและชี้ใหเห็นวา   
แงมุมตางๆ นั้นสัมพันธกันอยางไร ซึ่งชวยใหเห็นความสลับซับซอน  และชวยในการวิเคราะหและ
บงชี้ตัวแปรที่เกี่ยวของในเรื่องการจูงใจไดกวางขวางขึ้นนอกจากนั้นยังชวยใหทําความเขาใจใน
สัมพันธภาพระหวางเปาหมายบุคคลและเปาหมายของสวนรวมได 

 
 

                                                  
๒๕ สรอยตระกูล (ติวยานนท)  อรรถมานะ, พฤติกรรมองคกร ; ทฤษฎีและการประยุกต,พิมพครั้งที่

๓ .(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๔๕) หนา ๑๑๒  



๒๗ 

๒.๔.๓. ทฤษฎีการเสริมแรงของการจูงใจ (Reinforcement Theory of 
Motivation)   

การเสริมแรง หมายถึงการใหส่ิงเราที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ส่ิงเราจะ
เปนตัวกระตุนใหแสดงพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้น การกระทําใดๆ ถาไดรับการเสริมแรงจะมีแนวโนมให
เกิดการกระทํานั้นอีก๒๖ ทฤษฎีเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement-PR) และเสริมแรง
ในทางลบ(Negative Reinforcement-NR) การเสริมแรงไมวาจะทางบวกหรือทางลบก็สามารถ
เพิ่มพลังในการตอบโตและทําใหเกิดการทําซ้ํามีมากขึ้น  แตทั้งตัวเสริมแรงในทางบวกและทางลบ
จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมในทางตรงขามกัน  กลาวคือ  การเสริมแรงในทางบวกจะทําใหเกิด
พฤติกรรมหรือการทําพฤติกรรมเพิ่มข้ึน  ทั้งนี้เพราะตัวเสริมแรงทางบวกเปนผลที่ปรารถนา  สวน
การเสริมแรงในทางลบนั้นจะทําใหเกิดพฤติกรรมเพิ่มข้ึน  เพื่อจะไดหนีหรือหลบเลี่ยงผลการกระทํา
ที่ไมนาพึงปรารถนา  ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมักอาศัยการเสริมแรงในทางบวก  แตอยางไรก็
ตามอาจใชเทคนิคของการเสริมแรงในทางลบก็ได 

ข้ันตอนของการเสริมแรงทางบวก  (Positive Reinforcement – PR) 
๑.  ต้ังมาตรฐานเพื่อการปฏิบัติงาน  หรือทบทวนมาตรฐานการทํางาน

ที่ต้ังไวเสมอ 
๒.  ผูรวมงานทั้งหมดจะตองเห็นพองกันในรางวัลสําหรับปฏิบัติงาน 
๓.  กําหนดเปาหมายที่เหมาะสมสามารถทําไดและชัดเจน 
๔.  เปดทางใหผูปฏิบัติงานไดขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเขา 
๕.  ใหรางวัลเพื่อเปนผลตอบแทนการทํางานตามที่ประเมินหรือวัดได 
๖.  เปลี่ยนแปลงแกไขโครงการระหวางดําเนินงานได 

ในบางกรณีการใหรางวัลนั้นมิไดนํามาซึ่งผลปรารถนาเสมอไป อาจใชการ
ลงโทษหรือการคุกคามวาจะถูกลงโทษมาใชเปนครั้งคราวก็จะเปนวิธีการจูงใจอีกทางหนึ่ง การ
ลงโทษตองทําอยางระมัดระวัง  เพราะอาจสงผลลบอื่นๆ ตามมา  จะเปนการดีถาใชกลยุทธแบบ
ผสมผสานระหวางการลงโทษและการเสริมแรงทางบวก เพราะบุคคลกําลังเลิกพฤติกรรมที่ไมพึง
ปรารถนาเขาก็จะเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาเขามาแทนที่ดวย 

                                                  
๒๖ พรรณี ช.เจนจิต, จิตวิทยาการเรียนการสอน, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการ

พิมพ,๒๕๒๘), หนา ๓๐๐.  



๒๘ 

สรุปทฤษฎีแรงจูงใจที่กลาวมาทั้งหมดขางตน  ไมวาจะเปนทฤษฎีใดก็ตาม ตางมีสวน
เหมือนกันอยูอยางหนึ่ง  คือการจูงใจทุกกรณีของพฤติกรรมตางๆ ลวนมีเปาหมายกํากับ(Goal  
Directed) อยูเสมอ  จากรูปแบบของกระบวนการจูงใจไดชี้ใหเราเห็นวา  พฤติกรรมทุกกรณีลวนมี
เปาหมาย  ซึ่งแสดงวาเราสามารถกํากับหรือชักจูงพฤติกรรมไดอยางแนนอน  โดยการบูรณาการ
ทฤษฎีตางๆ และมีการวิเคราะหสวนประกอบและปจจัยตางๆ ใหถูกตองเพื่อที่จะจูงใจใหเกิดผล
ข้ึนมาไดโดยมีส่ิงที่แนชัดอยูแลวคือการจูงใจเปนสิ่งที่ทําได  เพราะพฤติกรรมทุกกรณีลวนมี
เปาหมายกํากับอยูเสมอ เปนเรื่องที่ทําความเขาใจไดไมยาก  แมบางทฤษฎีจะอาศัยความเขาใจที่
ลึกซึ้งอยูบางก็ตาม  แตที่ยากกวาก็คือการนําไปประยุกตใช  ซึ่งตองอาศัยทั้งความรู  ความชํานาญ  
ความเขาใจ ความอดทน ความพยายาม สภาพแวดลอม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เพื่อชวยให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวได 

๒.๕  แนวคิดการสรางแรงจูงใจการเรียนรู 
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตําราจิตวิทยาตางๆ  นักจิตวิทยาเชื่อวาแรงจูงใจเปน

องคประกอบสําคัญในการเรียนรู  การเรียนจะสัมฤทธิผลนอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถแลว
ยังขึ้นอยูกับแรงจูงใจ ผูเรียนมีความสามารถสูงแตขาดแรงจูงใจในการเรียนรูก็จะมีสัมฤทธิผลใน
การเรียนต่ํา๒๗ แตละบุคคลมีระดับแรงจูงใจที่แตกตางกันเนื่องจากความสามารถและ
ประสบการณที่แตกตางกัน  เพราะฉะนั้นทั้งผูสอนผูเรียนและผูที่เกี่ยวของทั้งหมดจึงตองรวมมือกัน  
สงเสริมแรงจูงใจของผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนรูเพื่อความสําฤทธิ์ผลในการเรียน 

๒.๕.๑ การสรางแรงจูงใจในการเรียน 

พอแมและผูปกครองมักประสบปญหากับเด็กปฏิเสธ  การอาน  การเขียน  
เพราะรูสึกวามันยากจึงดูคลายเด็กขี้เกียจไมมีความพยายามเมื่อพอแมพยายามกดดันและตําหนิ  
ดังนั้นจึงตองสรางแรงจูงใจใหกับการเรียน  ดังนี้ ๒๘ มองหาจุดเดนในตัวเด็ก  สงเสริมใหเด็กไดใช
อยางเต็มที่เด็กชอบใหพูดดีๆ และตองการคําชม  จึงไมควรพูดตําหนิหรือพูดแดกดันใหเด็ก ให
รางวัลหรือชมเชยเมื่อเด็กไดทําสําเร็จ  ทําไดถูกตอง หรือพยายามทํา เมื่อทําผิดอยาใหเด็กเสียหนา

                                                  
๒๗ สุรางค  โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา,พิมพครั้งที่๖,(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,๒๕๔๘) หนา ๑๗๙ -๑๘๒.  
๒๘ [ออนไลน]. แหลงที่มา : http;llecurriculum.mv.ac.th/library2/clinic/thaim-entlarticle-dctait.asp-

number-286. [๒๘ ม.ค. ๒๕๕๒]. 



๒๙ 

บอยๆ  ควรเตือนดวยการสัมผัสหรือแตะตัวเบาๆ  ควรเริ่มตนสอนในสิ่งที่เด็กอยากรู กําหนด
จุดประสงคในการเรียนรูใหชัดเจน เร่ิมตนจากสิ่งที่งายไปสู ส่ิงที่ยาก  หรือจากรูปธรรมไปสู
นามธรรม ใหเด็กสนุกกับการอาน  การเขียน  ผานการสอบแบบไมเปนทางการเสมอใหเด็กสนุกกับ
การสะกดคํา  หรือความหมายของคําศัพท ไมควรเรงเด็กจนเกินไปเพราะจะทําใหเด็กลน  และทํา
ไมได เกณฑวัดความกาวหนา  ตองกําหนดยอยๆ เพื่อใหเด็กรูวาตัวเองทําได  ถาเด็กอาน เขียนผิด
บอยๆ แสดงอาการเงียบ ไมยอมอานหรือตอบคําถาม ตองประเมินทบทวน  บทเรียนนั้นวามี
ปญหาอะไรหรือเปลา  เชน ยากเกินไปหรือไม จับเวลาที่เด็กอานหรือเขียน  แลวเพิ่มความเร็วขึ้น  
ควรมีรางวัลใหเด็กดวย  การใชอุปกรณเสริมตางๆ ในเด็กที่เรียนชา  เชนการหัดพิมพการอานอัด
เทป  ฝกใหเด็กใชความคิดและเชื่อมโยงเหตุผล 

๒.๕.๒ บทบาทของครูเกี่ยวกับการสงเสริมแรงจูงใจของนักเรียน 

ครูที่ไดชื่อวาประสบความสําเร็จในการทํางานนั้น   มิใชเพียงรูจักแตการใช
แรงจูงใจที่จะกระตุนใหเด็กเรียนเทานั้น แตจําเปนจะตองเขาใจเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของ
เด็กวาเนื่องมาจากแรงจูงใจอยางใดบาง เพราะแรงจูงใจนั้นๆ จะเปนตัวชี้นําพฤติกรรม ทําใหครู
เขาใจสาเหตุของพฤติกรรมนั้นๆ๒๙ บทบาทของครูเกี่ยวกับการสงเสริมแรงจูงใจของนักเรียนอาจจะ
แบงออกเปน ๓ อยางดังตอไปนี้ 

๑)  การปรับปรุงวิธีการสอนของครูโดยตรง หองเรียนควรมีบรรยากาศที่ทา
ทายความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน บอกวัตถุประสงคเฉพาะของบทเรียนใหนักเรียนทราบ 
พยายามใหงานแกนักเรียนตามความสามารถและ  ใหโอกาสนักเรียนทุกคนมีประสบการณ
เกี่ยวกับความสําเร็จในการเรียนรู พยายามใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน  และแนะใหใชขอมูล
ยอนกลับชวยปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน พยายามพบนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อชวยวิเคราะห
สาเหตุความสําเร็จหรือไมสําเร็จในการเรียน ใชหลักการในการอบรมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ชวย
นักเรียน หองเรียนตองปราศจากการขูเข็ญ  หรือตองเปนบรรยากาศที่นักเรียนใหความไววางใจใน
ครูวาเปนผูที่คอยเอื้อการเรียนรูของนักเรียนอยูเสมอ นักเรียนจะเรียนรูไดเต็มที่ก็ตอเมื่อความ
ตองการขั้นพื้นฐานของเขาสมบรูณแลวเปนหนาที่ของครูที่ตองคอยดูเเลและใหความชวยเหลือ ครู
จะตองเปนแบบอยางในการแสดงความกระตือรือรนในเวลาที่สอน  รูจักลักษณะนิสัยของนักเรียน  

                                                  
๒๙ พรรณี ช.เจนจิต, จิตวิทยาการเรียนการสอน,พิมพครั้งที่๓,(กรุงเทพมหานคร :อมรินทรการ

พิมพ,๒๕๒๘) หนา ๒๘๑. 



๓๐ 

บุคลิกภาพ  ความแตกตางระหวางบุคคล  ตัวแปรตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน  มี
หลักการสอนและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ๓๐ 

๒)  การทํางานรวมกับนักเรียนเพื่อสงเสริมแรงจูงใจในการเรียน  เปน
หนาที่ที่ครูและผูเกี่ยวของตองใหความชวยเหลือเพื่อสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหแกนักเรียนซึ่ง
อาจจะทําไดดังนี้ ชวยนักเรียนในการตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรูวิชาตางๆ ชวยใหรูจักการวาง
แผนการทํางานทั้งระยะสั้นและระยะยาว     รูจักประเมินผลงานที่ทําและนําผลขอมูลยอนกลับมา
ปรับปรุงการเรียนรูใหดีข้ึน  ชวยในการวิเคราะหสาเหตุของความสําเร็จหรือไมสําเร็จ ชวยใหคนพบ
ความสามารถพิเศษของนักเรียนในวิชาการตางๆ  และชวยใหประสบความสําเร็จในการเรียนรูใน
วิชานั้นๆ ใหนักเรียนเห็นคุณคาของความพยายาม ชี้แจงใหนักเรียนไดเขาใจในความแตกตาง
ระหวางบุคคล ชวยในการจัดสรรเวลาตางๆ และในการเตรียมตัวสอบ 

๓)  การทํางานรวมกับผูปกครองเพื่อสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูของ
นักเรียน ผูปกครองที่ใหความสนใจเอาใจใสชวยสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนจะเปนผลให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ผูปกครองจึงสําคัญมาก ครูอาจจะใชวิธีการดังตอไปนี้สงเสริมให
ผูปกครองมาพบและชี้แจงใหทราบถึงความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน ขอความรวมมือ
จากใหชวยสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูของนักเรียน  วางแผนรวมกับผูปกครองเกี่ยวกับการใช
เวลาของนักเรียนเวลาอยูบาน ชวยใหนักเรียนใชเวลาที่อยูบานใหเปนประโยชน  ขอความรวมมือ
จากผูปกครองใหสงเสริมหรือเพิ่มเติมในวิชาที่นักเรียนยังไมเขาใจหรือทําไมได สนับสนุนให
ผูปกครองรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 

  ๔)  ความสิ้นหวังอันเกิดจากการเรียนรู (Learned Helplessness)  เด็กที่
มีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตัวเองในทางบวก มักจะเปนผูที่ประสบผลสําเร็จในการเรียน  ในทาง
ตรงกันขามเด็กที่มีความรูสึกเกี่ยวกับตัวเองในทางลบ มักจะเปนผูที่ประสบความลมเหลวในการ
เรียน ความเขาใจในเรื่อง ‘’ความสิ้นหวังอันเกิดจากการเรียนรู” มีประโยชนสําหรับครูมากเพราะถา
รูวาเกิดจากสาเหตุอะไร มีผลอยางไร  ก็จะชวยนักเรียนไดกอนที่จะเห็นนักเรียนสิ้นหวังโดยสิ้นเชิง
พฤติกรรมนี้เรียกวา“Learned Helplessness” เกิดจากความเชื่อวาตนไรความสามารถที่จะ
ควบคุมหรือแกไข สถานการณที่มีปญหาเปนตัวแปรที่สําคัญทําใหคนเกิดความสิ้นหวังไมพยายาม
คิดตอสูในการจะแกปญหาตอไป ความเชื่อวาตนสามารถควบคุมตัวแปรที่เปนอุปสรรคตอการ
แกปญหาไดจึงสามารถแกปญหาตางๆ ได ถานักเรียนมีความสิ้นหวังตอการเรียนรูก็จะมีผลเสีย
                                                  

๓๐ สุรางค โควตระกลู, จิตวิทยาการศึกษา ,พิมพครั้งที่๖,(กรุงเทพมหานคร  :จุฬาลงกรณื
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘) หนา ๔–๕. 



๓๑ 

หายตอสัมฤทธิผลในการเรียนและความรูสึกเห็นคุณคาในตัวเอง ครูตองระวังไมใหเกิดขึ้นหรือถา
เกิดขึ้นตองรีบหาทางแกไขกอนที่จะสายเกินไป 
 

๒.๖  แนวคิดการสรางแรงจูงใจการสื่อสาร และการพูดของมนุษย 
๒.๖.๑  หลักเกี่ยวกับ แรงจูงใจ ที่นํามาประยุกตใชกับการสื่อสาร คนไมวาจะ

ทํางานรวมกันหรืออยูรวมกัน จําเปนตองรูจักกันกอน ต้ังแตเล็กนอยจนถึงขั้นสนิทสนมจึงเริ่มตน
ดวยการสื่อสารกันใหเขาใจและถูกตองมากที่สุด ผูสงสารควรรูความตองการ (Needs)๓๑ ของ
มนุษยที่ตนสื่อสารดวย เชน รูวามนุษยแตละคนมีความตองการไมเทากัน  ตามความแตกตางทาง
ชีวภาพ  ตามวัฒนธรรมและสังคมแวดลอมของแตละคน ความตองการของมนุษยเปนแรงผลักดัน
ใหมนุษยหาทางตอบสนองดวยพฤติกรรมตางๆ ผูสงสารที่หวังผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารจะตอง
เขาใจถึงความตองการระดับตางๆ ของผูรับสารดวย เชน ผูบริหารตองการใหพนักงานในหนวยงาน
ของตนเอาใจใสทุมเทชีวิตจิตใจกับการทํางานการจะประสบความสําเร็จได  ผูบริหารจําเปนจะตอง
เขาใจถึงความตองการระดับพื้นฐานของพนักงานวาไดรับการตอบสนองในระดับพึงพอใจแลวหรือ
ยัง  ถาความตองการระดับพื้นฐานไดรับการตอบสนองแลว ผูบริหารในฐานะผูสงสารใหกับ
พนักงานก็อาจใชวิธีกระตุนใหเกิดความ พยายามที่จะบรรลุถึงความตองการในระดับอ่ืน ไดแก  
ความตองการไดรับความนิยมนับถือจากผูอ่ืน และหาวิธีที่จะทําใหพนักงานของตนไดรับการ
ตอบสนองความตองการที่สูงขึ้นโดยลําดับ๓๒   

มนุษยมีความตองการขั้นพื้นฐานคือปจจัย ๔ เปนลําดับแรก เมื่อปจจัย ๔ ไดรับการ
ตอบสนองแลวจึงเกิดความตองการในระดับสูงตอไป ดังนั้นการที่ ผูบริหารจะสื่อสารให
ผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางเต็มใจทุมเท ในขณะที่เขายังมีปญหาขัดสนตอส่ิงจําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตใหอยูรอดไดก็มักจะสื่อสารไดไมสัมฤทธิผลอยางที่มุงหวังไว  การสื่อสารกับบุคคลอื่นผูสง
สารตองระลึกไวเสมอวามนุษยทุกคนตองการมีความรูสึกวาตนมีคุณคามีศักดิ์ศรี  ดังนั้นจึงไมควร
ส่ือสารโดยตําหนิผูอ่ืนอยางรุนแรงตอหนาคนอื่นแมผูนั้นจะเปนผูใตบังคับบัญชาก็ตาม 

                                                  
๓๑ มัลลิกา  คณานุรักษ, จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย,(กรุงเทพมหานคร : โฮเดียนสโตร

,๒๕๔๗) หนา ๗๗. 
๓๒ ระวีวรรณ  ประกอบผล, หลักและทฤษฎีการส่ือสาร หนวยที่ ๑ - ๘, พิมพครั้งที่ ๑๕, (นนทบุรี 

: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๑), หนา ๒๗๖.   



๓๒ 

การจูงใจหลายๆ คน ผูที่จูงใจกอนและจูงใจทีหลังจะไดรับความสนใจมากกวาผูจูงใจ
ที่อยูตรงกลาง  แตถาผูจูงใจมีนอยคน  ผูจูงใจคนแรกจะไดเปรียบ สวนกรณีผูจูงใจมีมากคน ผูจูง
ใจคนหลังจะไดเปรียบ ความเดนและนาสนใจจะอยูที่จุดแรกและจุดสุดทาย ในกรณีจํานวนคน
นอยๆ หรือสินคาที่โฆษณามีจํานวนนอยชิ้น  คนแรกหรือสินคาที่โฆษณากอนจะไดเปรียบเพราะ
ผูรับสารจะสนใจ  แตเมื่อคนหรือสินคามากขึ้นคนสุดทายหรือสินคาชิ้นสุดทายที่ไดโฆษณาจะเดน
และนาสนใจ  การจูงใจที่สัมฤทธิ์ผลควรมีการติดตามผล  สิ่งใดไดผลก็ทําตอเนื่อง  ส่ิงใดไมไดผลก็
ใหยุติมิฉะนั้นแลวผลของการจูงใจจะเสื่อมและหมดไปในที่สุด  ขาวสารที่ใชในการจูงใจจึงตองมี
ความถี่และตอเนื่อง  การจูงใจบางอยางไมเกิดผลทันที  แตจะเกิดผลหลังจากที่ขาวสารนั้นคงอยู
ในความคิดของผูถูกจูงใจโดยเขาอาจลืมไปแลววาเขาไดขาวสารนั้นมาจากที่ใด  ผลของการจูงใจ
แบบนี้ภาษาจิตวิทยาเรียกวา Sleeper  Effect ผูหญิงเปนพวกที่จูงใจไดงายกวาผูชายดังนั้นการ
สรางแฟชั่น  สรางพฤติกรรมใหมๆ จึงเริ่มตนที่การจูงใจผูหญิงใหเปลี่ยนพฤติกรรมกอน๓๓ 

๒.๖.๒  การพูดจูงใจ (Persuasive  Speech)  การพูดจูงใจคือ การพูดเชิงชักชวน  
เกลี้ยกลอม  โนมนาวใจใหผูฟงเกิดความเชื่อถือศรัทธา  มีความคิดเห็นคลอยตามและปฏิบัติ
ตาม๓๔ ผูพูดที่ ดียอมจะทําประโยชนใหแกตนเองและสังคมสวนรวมไดมาก  โดยการใช
ความสามารถในการพูดใหถูกทาง ชี้ใหผูอ่ืนเห็นอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ชักชวนใหผูอ่ืนรวมมือ
กันทําประโยชนแกสังคม โนมนาวจิตใจผูฟงใหกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่เห็นวาเปนสิ่งดีงาม  
ตลอดจนจูงใจผูอ่ืนใหคลอยตามความคิดเห็นของเรา ถาจะใหการพูดเชนนี้ประสบความสําเร็จ
จริงๆ แลว ผูพูดตองมีความจริงใจ เชื่อถือ เลื่อมใส และปฏิบัติตามที่พูดดวยตนเองไดจริงๆ แตถาผู
พูดไมทําตามที่พูดแลวยอมไมมีทางที่จะทําใหผูฟงเชื่อถือไดตลอดไป 

ก.  จุดมุงหมายของการพูดจูงใจ 
การพูดจูงใจมีจุดมุงหมายสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 

๑)  พูดเพื่อโนมนาวใจ (To Convince) ใหผูฟงเกิดความเชื่อถือเลื่อมใส
ศรัทธาในเรื่องที่พูด หรือในตัวผูพูด เชน การพูดโนมนาวใจใหผูฟงเกิดความเชื่อถือศรัทธาใน
ศาสนา การโฆษณาเพื่อใหผูฟงเชื่อถือในสินคาตางๆ 

                                                  
๓๓ เสรี  วงษมณฑา, หลักและทฤษฎีการส่ือสาร หนวยที่ ๙ -๑๕, พิมพครั้งที่ ๑๗, (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), หนา ๖๙ - ๗๒. 
๓๔ สมจิต  ชิวปรีชา, วาทวิทยา, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๐), หนา ๑๓๓ -๑๕๑.  



๓๓ 

๒)  พูดเพื่อเราใจ (To Stimulate) หรือสรางความประทับใจแกผูฟง  เชน  
การพูดเราใจใหประชาชนรักชาติ  มีความสามัคคีกัน การพูดใหประชาชนซาบซึ้งและประทับใจใน
พระราชกรณียกิจหรือพระราชจริยาวัตรขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การพูดใหประชาชน
รวมกันปลูกตนไมหรือปลูกปาเปนตน 

๓)  พูดปลุกใจ (To Actuate) ใหผูฟงปฏิบัติตามอยางใดอยางหนึ่งตามที่
ผูพูดตองการเชน การพูดเชิญชวนใหประชาชนบริจาคโลหิต พูดใหประชาชนซื้อและใชสินคาไทย 
พูดจูงใจใหไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เปนตน 

๔)  พูดใหผูฟงเลิกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  เชนการพูดแนะนําใหเลิก
บุหร่ี  แนะนําใหเลิกเลนการพนัน  

สรุปจุดมุงหมายของการพูดจูงใจ  มิไดมุงใหผูพูดพูดจูงใจในทางที่ผิดๆ ชี้ผิดให
เห็นชอบหรือชักชวนใหผูฟงกระทําตนผิดระเบียบขอบังคับและศีลธรรมอันดีของประชาชน  แตตอง
เลือกเรื่องที่เปนประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ 

ข. วิธีการดําเนินการพูดจูงใจ 
๑)  ต้ังจุดมุงหมายการพูดใหชัดเจน การดําเนินการพูดจูงใจนั้น  ควรจะมี

ทั้งจุดมุงหมายทั่วไป และจุดมุงหมายเฉพาะชี้ใหชัดเจนวา ในการพูดครั้งนี้ตองการใหผูฟงเปลี่ยน
ทัศนคติ เปลี่ยนความคิดเดิม หรือตองการใหผูฟงกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อจะไดเตรียม
เนื้อหาสาระ และวิธีการพูดใหสอดคลองกับความมุงหมายนั้นๆ    

๒)  การจัดลําดับเนื้อหาการพูด เนื้อหาสาระในการพูดจูงใจเปนสิ่ง
สําคัญมาก จะตองวางโครงสรางใหดีเปนลําดับข้ันตอนเชนเดียวกับวิธีการพูดแบบอื่นๆ แตมีขอ
แตกตางที่มีลักษณะเดนออกไปดังนี้ 

(๑)  บทนําหรือการเริ่มตน การเริ่มตนพูดควรเริ่มดวยการพูด
เรียกรองและดึงดูดความสนใจของผูฟงใหมากที่สุด มีเนื้อหาที่จูงความคิด เพื่อใหผูฟงเกิดความ
กระตือรือรน อยากที่จะติดตามการพูดตอไปดวยใจจดจอ 

(๒)  เนื้อเร่ืองที่เตรียมพูด ควรเลือกเร่ืองที่เกี่ยวของกับชีวิตความ
เปนอยูหรือผลประโยชนของผูฟง หรือของทุกคน แตถาจําเปนที่จะตองพูดเรื่องที่ไกลตัวออกไปก็
พยายามชี้ใหเห็นกอนวา เกี่ยวของกับผูฟงในที่นั้นอยางไร และมีความจําเปนหรือไดประโยชน
อยางไรที่มีโอกาสมาฟงในครั้งนี้ ตอไปนี้เปนขอแนะนําลําดับข้ันการพูดจูงใจที่จะนํามาใชเปน
หลักการปฏิบัติ คือ หลักของ AIDA  ดังนี้ A =Attention =  เรียกรองใหสนใจ I = Interest  = เราให
เห็นประโยชนอันพึงได D = Desire  =  จุดไฟปรารถนา A = Action  =  พาใหลงมือกระทํา หลัก



๓๔ 

ของ Borden  หลักการจัดขั้นลําดับการพูดจูงใจของ Richard C. Borden นิยมใชกันทั่วไปมี ๔ 
ข้ันตอน ดังนี้ ๑) จงจุดไฟใหลุก ๒) ปลุกใหเห็นคลอยตาม ๓) พยายามหาขอสนับสนุน ๔) กระตุน
หรือเรียกรองใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง หลัก ๖ ป. นายบัรกัต สยามวาลา เขียนไวในหนังสือคูมือ
ฝกการพูดในที่ชุมชน  แนะนําขั้นตอนการพูดปลุกใจประกอบดวยตัวอักษร  ป.๖  ตัวดังนี้ ปลุกใจ 
คือปลุกผูฟงใหต่ืนดวยประโยคสั้นๆ ประสาน  คือทาวความประโยคแรกใหพาดพิงมาถึงผูฟง  
เปาหมาย  คือแจงจุดมุงหมายใหชัดเจนและฟงงาย ประโยชน คืออางถึงประโยชนที่ผูฟงจะไดรับ
จากการบรรลุเปาหมายดังกลาว ประสบการณ คือแสดงหลักฐานจากประสบการณจริงๆ เพื่อ
สนับสนุนขออางในขอที่กลาวนั้น ปฏิบัติการ คือเรียกรองใหผูฟงลงมือปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ
กาวไปสูเปาหมายเบื้องตน บันได ๕ ข้ันของมอนโร (Alan H. Monroe) มีหลักการดําเนินการเรื่อง
ดังนี้ ข้ันที่หนึ่งสรางความสนใจ ข้ันที่สองสรางความตองการ ข้ันที่สามสรางความพอใจ ข้ันที่ส่ี
สรางมโนภาพ ข้ันที่หาโนมนาวใหกรําทําการอยางใดอยางหนึ่ง  

 
แผนภาพที่ ๒.๕ 

แสดงบันได  ๕  ขั้นของมอนโร (Alan H. Monroe)๓๕  
 
 
 
       
 
                  
    
 
 
 
    
                    

ที่มา :  สมจิต ชิวปรีชา, วาทวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหนา,๒๕๔๐), หนา๑๓๖. 

                                                  
๓๕ สมจิต  ชิวปรีชา, วาทวิทยา, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

๒๕๔๐), หนา ๑๓๖. 

๕. กระทําการ(Action) 

๔. เห็นภาพ (Visualization) 

๓. พอใจ (Satisfaction) 

๒. ตองการ (Need) 

๑. สนใจ (Attention) 



๓๕ 

 
๓) การสรุปจบ  ผูพูดควรสรุปอยางชัดเจน  ตองการใหผูฟงคิด  เกิด

ความเชื่อเปลี่ยนทัศนคติ  หรือปฏิบัติอยางไรบาง 

๒.๖.๓  ลักษณะการพูด  วิธีการพูดจูงใจนั้นผูพูดควรแสดงความกระตือรือรนจริงจัง
สามารถพูดไดคลองแคลว เลือกสรรถอยคําใหเกิดความสนใจ ไววางใจ เชื่อมั่นมีศรัทธาในถอยคํา
ของผูพูดสรางความพอใจใหกับผูฟง โดยพยายามชี้แนะใหเห็นวาถาเชื่อตามผูพูดแลว ผูฟงจะได
ประโยชน  ฉะนั้นผูพูดจึงตองรูจักใชภาษา รูจักจังหวะการใชเสียง ตรงไหนควรหนักแนนจริงจัง 
ตรงไหนเปนคําวิงวอน หรือคําเชิญชวนขอรอง การพูดมีลักษณะตางๆ กันหลายแบบ เชน การพูด
โฆษณาสิ้นคา โฆษณาหาเสียง การพูดโนมนาวใจใหผูอ่ืนเห็นคลอยตาม การพูดเชิญชวนใหปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่ง ตองใชความสามารถหลายๆ อยางประกอบกัน ผูพูดที่มีความสามารถจึงตอง
ฝกฝนตัวเองตลอดเวลาจึงจะประสบผลสําเร็จได 

๒.๖.๔.หลักการพูดเพื่อสรางแรงจูงใจ๓๖   

สุจิตราไดอธิบายถึงลักษณะการพูดเพื่อสรางแรงจูงใจไว ๑๒ ประการคือ 
๑.  บอกถึงความภาคภูมิใจที่ไดพูดครั้งนี้ 
๒.  ยกยองผูฟงดวยน้ําใสใจจริง  
๓.  เมื่อมีโอกาสควรเอยชื่อผูฟงบางคนในที่นั้น 
๔.  ควรพูดนอบนอมถอมตนอยายกตน 
๕.  ควรใชคําวา  “พวกเรา”  แทนคําวา  “พวกคุณ” 
๖.  ควรละเวนการแสดงสีหนาที่ดุดัน  และน้ําเสียงที่แข็งกราว 
๗.  พูดในส่ิงที่ผูฟงสนใจ 
๘.  ตองเพลินเพลินและมีความสุขไปกับการพูด 
๙.  อยากลาวคําแกตัวหรือขอโทษ 
๑๐.  เราอารมณที่แสดงออกถึงคุณธรรม 
๑๑.  นอมรับคําวิจารณอยาแสดงความไมพอใจ 
๑๒.  พูดออกมาประสาซื่อ  จริงใจ  และไมเห็นแกตัว 

 

                                                  
๓๖ สุจิตรา  พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๙), หนา ๙๓.  



๓๖ 

๒.๗ แนวคดิการสรางแรงจูงใจกบัการทํางาน (Motivation and Work)  
การกระทําใดๆ การประกอบกิจกรรมตางๆ  ของมนุษย ลวนเกิดจากแรงจูงใจทั้งนั้น 

ส่ิงที่กระทําใหเกิดแรงจูงใจนั้นมีทั้งรับรูไดโดยผูกระทําเอง และมีแฝงอยูโดยไมผานการรับรู เชน มา
จากคนอื่น มาจากตนเอง มาจากสิ่งเราทางวัตถุ มาจากสภาพสิ่งแวดลอมที่สงผงถึงความรูสึกยิ่งมี
ส่ิงจูงใจมากเพียงใด จะยิ่งมีผลงานที่เกิดจากการกระทํามากขึ้นเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
ส่ิงจูงใจนั้นเปนไปในทางที่ดี ก็จะเพิ่มผลผลิตที่มีแตการสรางสรรคส่ิงที่ดีงามใหเกิดแกตนเองและ
สังคม แรงจูงใจในการทํางานจึงสมควรสรางใหเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและผูอ่ืน 

๒.๗.๑ ความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางาน๓๗  งานแรกที่ผูบริหารตองทําใน
หนวยงานทุกหนวยงานคือ กระตุนใหทุกคนทํางานอยางดีที่สุด สวนคนทํางานก็เพื่อสนองตอบ
ความตองการของตนเองดวยเหตุผลตางๆ เปนตนวา เพื่อผลตอบแทนที่เปนเงินซึ่งจะสามารถ
นําไปซื้อส่ิงตางๆ ได หรือเพื่อส่ิงอื่นที่ไมอาจสัมผัสได เชน ความพอใจหรือการยอมรับนับถือจาก
ผูอ่ืน  ฉะนั้นในเรื่องแรงจูงใจกับการทํางานก็คือ  “การพยายามใหผลตอบแทนการทํางานของ
คนตามความตองการของเขา  และตองประสานความตองการของคนทํางานใหเขากับ
ความตองการของหนวยงานดวยเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีที่สุดตามเปาหมายของการทํางาน” 
การใหผลตอบแทนการทํางานของคนดวยเงินหรือส่ิงของที่เขาพอใจนั้น  อาจเปนสิ่งที่กระทําไดไม
ยากนัก แตการตอบแทนดวยสิ่งอื่นที่นอกเหนือไปจากเงินหรือส่ิงของนั้นไมใชของงายที่จะกระทํา  
เพราะตองเกี่ยวของกับปจจัยหลายอยางที่ประกอบขึ้นเปนความพอใจของแตละคน เปนตนวา  
อิทธิพลจากสภาพความเปนอยู  การอบรมเลี้ยงดู  การศึกษาและสิ่งแวดลอมอ่ืนที่มีผลทําใหเกิด
ความคิด คานิยม ทัศนคติ ความสนใจ ฯลฯ ของแตละคนตางกันไป จะมากหรือนอยก็ตาม เพราะ
ในบางครั้งแมจะอยูในบรรยากาศที่เหมือนกันหรือแมจะอาศัยสิ่งจูงใจอยางเดียวกัน อาจมีผลการ
กระทําที่ไมเหมือนกันเกิดขึ้นเสมอ เพื่อใหเขาใจธรรมชาติความตองการของคนใหถองแท อันเปน
ประโยชนในการทํางาน  จึงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองแรงจูงใจในเบื้องตนเสียกอน 

๒.๗.๒  คําจํากัดความของคําวางาน  การทํางาน  เปนกิจกรรมของมนุษย สัตว
อ่ืนๆ ใชพลังสวนใหญเพื่อดํารงชีวิตมีแตมนุษยเทานั้นที่มีการทํางาน 

การทํางาน  คือกิจกรรมที่ใชเปนสื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่นําไปสูการดํารงชีวิต 
การทํางาน  เปนกิจกรรม  การคุมครองรักษาตนเอง  เพื่อใหคงชีวิตอยู 

                                                  
๓๗ พวงเพชร วัชรอยู, แรงจูงใจกับการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๓๗), 

หนา ๑. 



๓๗ 

การทํางาน เปนกิจกรรมที่แกไข ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะปรับหรือเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอมบางอยางของคน อันจะทําใหการดํารงชีวิตมั่นคงและมีประสิทธิภาพ 

สรุปวา  การทํางาน  คือกิจกรรมที่มนุษยใชเปนเครื่องมือ  ใหสามารถรักษาคุมครอง
ชีวิตไว    ซึ่งนําไปสูการจัดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของมนุษยบางประการขึ้น๓๘   เพราะฉะนั้น
การทํางานจึงหมายถึง  การกระทําที่มีจุดมุงหมายรวมอยู 

๒.๗.๓  ความหมายของแรงจูงใจในการทํางาน 

การทํางาน  คือ  การกระทําที่มีตอ “กิจ” หรือ “ภาระหนาที่” ฉะนั้นการทํางานที่เกิด
จากแรงจูงใจ  จึงโยงถึงปญหาวาเพราะอะไรกระตุนใหเกิดการกระทําของคนขึ้น ส่ิงใดทําใหคน
แสดงการกระทํานั้นๆ การกระทํานั้นๆ  เกิดขึ้น ดําเนินไปอยางไร จากการศึกษาพบวา แรงขับ๓๙ 
คือส่ิงที่กระตุนใหเกิดการกระทําของคน แรงขับจะนําทางหรือเปนชองทาง  เปนเหตุผลที่จะทําให
เกิดการกระทําสูเปาหมาย  รวมทั้งการเรียนรูระบบที่สามารถนํามาเปนเครื่องมือการกระทํา  ซึ่งจะ
เกิดขึ้นอยูเสมอครั้งแลวครั้งเลาตราบที่คนยังดํารงชีวิตอยู แมอารมณก็ถือวาเปนแรงจูงใจอยาง
หนึ่ง๔๐  จึงตองศึกษาใหรูองคประกอบ ๓ อยาง คือ  แรงขับ  ชองทาง  และระบบ  ของการกระทํา
นั้นๆ  การใชแรงจูงใจในการทํางาน  คือ  การกระทําที่มีสวนชวยใหเกิดความเต็มใจในการทํางาน  
เกิดความพอใจ  และมุงมั่นที่จะทํางานใหดีที่สุดและใหประสบความสําเร็จเปนประการสุดทาย   
แรงจูงใจในการทํางานนั้น  ข้ึนอยูกับความตองการ  ๓ ประการคือ๔๑ 

๑)  ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement) คือ ความตองการ
ความสําเร็จเกี่ยวกับตนเอง มองเห็นมาตรฐานของความเปนเยี่ยมความเปนเลิศ ต้ังเปาหมายการ
ทํางานไวสูง มีการวางแผนการทํางานลวงหนา ตองการการตอบกลับของผลการกระทําในทันที่
และอยางชัดเจน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทําเสมอ 

                                                  
๓๘ พวงเพชร วัชรอยู,แรงจูงใจกับการทํางาน,(กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส,๒๕๓๗) 

หนา ๒๐. 
๓๙ ปรียาพร  วงคอนุตรโรจน, จิตวิทยาการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ือเสริม,๒๕๔๘) หนา 

๒๒๖. 
๔๐ มัลลิกา  คณานุรักษ, จิตวิทยากับการส่ือสารของมนุษย,(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร) 

หนา๗๖. 
๔๑ พวงเพชร วัชรอยู, แรงจูงใจกับการทํางาน,(กรุงเทพมหานคร:โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส,๒๕๓๗), 

หนา ๓๒–๓๔. 



๓๘ 

๒)  ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation)  คือ ความตองการ
ความสัมพันธใกลชิดเปนสวนตัว  การสรางมิตรภาพจากผูอ่ืน  ชอบคนอ่ืนและตองการใหคนอื่น
ชอบตนตองการการยอมรับ  ตองการการใหอภัย  แสวงหาความสัมพันธอันอบอุนและมิตรภาพใน
หนวยงาน ชอบงานที่อยูกับคนอ่ืนได  และชวยคนอื่นได 

๓)  ความตองการอํานาจ (Need for Power)  คือ  ความตองการบังคับและมี
อิทธิพลเหนือผูอ่ืน  มักแสวงหาตําแหนงงานที่มีอํานาจและอิทธิพลเหนือผูอ่ืน 

ลักษณะของงานที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน  งานที่ทุกคนทําอยูนั้นไมใชงานที่
กระตุนใหเกิดความกระหายอยากจะทําเสมอไป  งานบางอยางอาจเปนงานที่นาเบื่อเพราะจําเจ
ซ้ําซาก  งานที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการทําใหสําเร็จนั้นควรมีลักษณะดังนี้ งานที่มีโอกาสติดตอ
สัมพันธกับคนอ่ืน ใชการตัดสินใจและสติปญญา  เปนที่สนใจของคนอื่น งานที่มีโอกาสจะใชความ
ชํานาญที่มีอยู ปลอดจากการควบคุม มีอิสระ  สามารถใชความคิดริเร่ิมที่มีอยูไดงานที่มีโอกาสใน
การเตรียมการและมีโอกาสในความกาวหนา  พฤติกรรมที่ขาดแรงจูงใจในการทํางาน  ไมรู
ความหมายของการทํางาน  ไมรูความสําคัญของการทํางาน ไมรูประโยชนของการทํางาน   และไม
รูเปาหมายของงาน 

๒.๘  แนวคดิเงินกับแรงจูงใจ (Motivation and Money) 
ในสังคมปจจุบันเงินเปนตัวชวยใหคนเราสะดวกสบาย นับวันยิ่งสลับซับซอนมากขึ้น

แตก็ใชเปนเครื่องกระตุนที่แพรหลายทั้งยังเปนที่ยอมรับเปนสวนมากวาเปนตัวกระตุนการทํางานที่ดี 

เงิน หมายถึง ส่ิงที่ใชชําระหนี้ไดตามกฎหมาย ความหมายทางเศรษฐศาสตร  
หมายถึง  ส่ิงที่ใชเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนระหวางกันและกันอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  เงินมี
ลักษณะสําคัญที่สุดและยากที่จะกลาวใหถูกตองที่สุดได เนื่องจากมันเปนลักษณะของอํานาจที่
เห็นไดชัดคือ “สัญลักษณแหงความมีอํานาจในราคาตลาด”๔๒  เงินไมไดจํากัดอยูเพียงราคาของ
มันในตลาดเทานั้น  ทั้งนี้เพราะเงินไมมีความหมายอยูภายในตัวมันเอง  จึงสามารถกําหนดใหเปน
สัญลักษณของความตองการของบุคคลไปเกือบทุกอยางหรือจะกลาวอีกในหนึ่งก็คือ  เงินคือ “แกว
สารพัดนึก”“อํานาจ”  “ประกาศิต”  “ความฉลาด”  “ความจริง”  หรือ  “งานคือเงิน  เงินคืองาน
บันดาลสุข”  เงินเปนเครื่องกระตุนที่มีความสลับซับซอนมากที่สุด  แตก็ใชเปนเครื่องกระตุนที่

                                                  
๔๒ พวงเพชร  วัชรอยู, แรงจูงใจกับการทํางาน,(กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส,๒๕๓๗), 

หนา ๘๑–๘๘.  



๓๙ 

แพรหลาย  ทั้งยังมีการยอมรับเปนสวนมากวาเปนเครื่องกระตุนการทํางานที่ดีอีกดวย  เงินเปนสิ่ง
สําคัญเปนอันดับแรกในการใหรางวัลและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยในวงการ
อุตสาหกรรม  แตการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของเงินตอการกระตุนมนุษยในการทํางานยังมีอยูนอย
มาก  มีทฤษฎีที่อาจใชอธิบายบทบาทของเงินที่มีตอการทํางานของคน  คือ  

 

๒.๘.๑  ทฤษฎี “เงินเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการเสริมแรงที่มีเงื่อนไข”    
ตามทฤษฎีนี้  มีการใชเงินคูกับเครื่องเสริมแรงพื้นฐานอื่นซ้ํากันหลายๆ คร้ัง  เปนตน

วาใชเงินคูกับอาหาร  หรือใชเงินคูกับเคร่ืองดื่ม  การใชเงินเสริมแรงเชนนี้จะใหผลอยางดียิ่งเพราะ
จะทําใหเงื่อนไขเสริมแรงนั้นมีความเหมาะสมพอ  เงินจะเปนเครื่องมือลอใจที่มีผลมากขึ้นเมื่อ
นําไปคูกับความตองการอื่นที่มากกวาหนึ่งอยางขึ้นไป  

๒.๘.๒  ทฤษฎี “เงินเปนเครื่องลอใจเงื่อนไข”  
ทฤษฎีนี้กลาววา  การใชเงินคูกับเครื่องลอใจพื้นฐานกอใหเกิดการเรียนรูใหมเกี่ยวกับ

แรงขับเพื่อเงิน เงินอาจใชเปนเครื่องลอใจได ถานําไปคูกับเครื่องลอใจอ่ืนๆ อีกหลายๆ อยางเครื่อง
เสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง ส่ิงใดๆ ที่ทําใหเกิดการกระทําซ้ําขึ้นอีกได เครื่องลอใจ 
(Incentive) หมายถึง สิ่งที่มีอํานาจในตัวมันที่กอใหเกิดการกระทําซ้ําขึ้นได 

๒.๘.๓  ทฤษฎี “เงินเปนเครื่องลดความกังวล” 

ทฤษฎีนี้พยายามอธิบายใหเห็นวา  เงินมีผลตอพฤติกรรมอยางไร  เขาแนะวาคน
เรียนรูวาความวิตกกังวลมีสวนสัมพันธกับการขาดเงิน  พฤติกรรมที่แสดงความตกใจกลัววาจะ
ไดรับความเจ็บปวดของผูใหญนั้น  ทําใหเกิดความวิตกกังวลขึ้นกับเด็กไดโดยยังไมทันไดรับความ
เจ็บปวดนั้นๆ จริง  ข้ันที่สองเกิดจากการกระตุนความกังวลดวยเงื่อนไข  การเตือนในรูปแบบตางๆ 
เกี่ยวกับการขาดเงิน  ซึ่งจากการเรียนรูเงื่อนไขสัญญาณนี้เด็กจะกลายเปนคนที่วิตกกังวลเมื่อได
ยินประโยคทํานองวา  “นั่นแพงเกินไป”  หรือ  “พอแมไมมีเงินพอที่จะซื้อ (ส่ิงนั้น)  ใหหรอก”  
ตอเมื่อเงินมาถึงจริงๆ จึงลดความวิตกกังวลลงได  จากสมมติฐานสองขอนี้  ทําใหเกิดแรงกระตุน
ชนิดที่เรียนรูวา  จะลดความวิตกกังวลไดก็ดวยการแสวงหาเงินมาไวนั่นเอง 

๒.๘.๔ ทฤษฎี “เงินเปนองคประกอบของสุขภาพ” 

ผูคิดคนทฤษฎีนี้มีความเห็นวา  คุณคาสวนใหญของเงินนั้น  คือ  การนําไปสูการหลีก
พนจากภาวะการกดขี่ทางเศรษฐกิจและจากความรูสึกวาถูกกระทําอยางไรความยุติธรรม  ฉะนั้น



๔๐ 

บทบาทของเงินตามความหมายขององคประกอบทางสุขภาพก็คือ  การทําใหหลีกพนจากความ
เจ็บปวด  และความไมเปนที่พอใจ (เชื้อโรค)  แตไมใชส่ิงที่กอใหเกิดแรงจูงใจที่สูงขึ้น (ความ
สมบูรณของรางกาย)  เขาใหความเห็นตอไปอีกวา  เงินนาจะเปนปญหาที่ทําใหไมพอใจมากกวา  
ในวงการทั่วไปยังถือวา  “เงิน”  เปนสิ่งจูงใจที่สําคัญเปนอันดับแรกอยูจนปจจุบันนี้    

ทฤษฎีทั้ง ๔ ทฤษฎีขางตนนี้ลวนแสดงใหเห็นถึงความคิด  ความเชื่อ  และความ
พยายามที่จะอธิบายความหมายของเงินเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งไดชี้ชัดวา ภายใตเงื่อนไขบางอยาง
นั้น  “เงิน”  อาจใชเปนแรงกระตุนใหเกิดการกระทําที่ดีได ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวควรมีลักษณะดังนี้ 

สรางเงื่อนไขใหเกิดขึ้นระหวางผูที่ทํางานวา  ใครทําดีตองไดรับเงินคาตอบแทนสูง  
หรือเงินรางวัลพิเศษแกผูที่ทํางานสม่ําเสมอ สรางความสําคัญในการจายเงิน  เพื่อที่ผูรับจะไดเกิด
ความเชื่อมั่นในการทําความดีของตนซึ่งจะเทากับเปนการกระตุนใหเกิดความรูสึกอยากจะเอา
อยางที่ดีแกคนอื่นๆ ได  ลดความรูสึกดานไมดีแกผูที่ทําดีโดยมีขอแมวาผลงานที่ผานมานั้นเปนที่
พอใจ   สรางเงื่อนไขทางบวกแกผูที่ทําดี  เมื่อใชเงินกระตุนจะไดผลดี  แตนักจิตวิทยาหลายคนได
แสดงความเห็นวา  เงินไมใชส่ิงกระตุนที่ดีและศักดิ์สิทธิ์เสมอไป  เงินไมไดชวยเพิ่มปริมาณหรือลด
จํานวนคนผละงานในหนวยงาน  โดยเฉพาะหนวยงานที่ทํางานซ้ําซาก  จําเจ  มีหลายกรณีที่ไม
อาจใช  “เงิน”  เปนเครื่องกระตุนการทํางานได  เชน การวัดผลงานเปนไปอยางไมมีหลักเกณฑ  สุด
แทแตผูวัดจะมองเห็นหรือรูสึกเอา  เมื่อคนงานมีความเชื่อถือในงานต่ํา  อันสืบเนื่องมาจากการ
ขาดความศรัทธาในวิจารณญาณของผูบริหาร  ที่แสดงออกในการวัดผลงานของคนงาน เมื่อ
ผลงานของแตละคนยากแกการวัด  หากพยายามที่จะวัดก็เกิดการผิดพลาดไดงาย  และเมื่อนํา
ความผิดพลาดที่ไดมาเปนเครื่องการตัดสินการใหเงิน  จะทําใหคนงานขาดความเชื่อถือไปอีกดวย 
เมื่อไมอาจวัดการทํางานใหเห็นวาดีข้ึนกวาที่เปนอยูได เมื่อไมมีเงินกอนใหญจายใหผูที่ทําดีที่สุดได 
กรณีตางๆ นี้ไมควรนํามาสัมพันธกับเงิน  เพราะจะทําใหเกิดความลมเหลวในการใชเงินเปน
เครื่องกระตุนในการทํางานได  ในหนวยงานที่มีงานซ้ําซากจําเจ  และเฉื่อยชานั้น เงินไมไดทําให
เพิ่มปริมาณงาน  หรือลดจํานวนคนผละงานได  แตการยอมมอบใหคนงานไดจัดตารางเวลาการ
ทํางานของเขาเอง  กลับนําไปสูการเพิ่มผลผลิตอยางมหาศาล  อยางไรก็ตาม  ทํางานนั้น  ไมวาจะ
เปนการทํางานอยางเต็มใจหรือทําเพื่อการยังชีพ  ก็ยังเกี่ยวของกับสองฝาย  คือ  ฝายผูจาง  และ
ผูรับจาง  ซึ่งทั้งสองฝายก็ยึดหลักการจายเงินเปนประกัน  ฉะนั้นเงินจึงเปนสัญลักษณ(ทาง
จิตวิทยา)  ของสัญญาโดยปริยาย  คือ  คนงานอาจคิดวาเขาทํางานเพียงเพื่อเงิน  ฝายนายจาง
อาจคิดวาเขาใชเงินเพื่อใหคนทํางาน  ความคิดทั้งสองฝายมีสวนถูกเพียงบางสวนเทานั้นยังมี
องคประกอบทางจิตและทางสังคมดานอื่นที่จะตองนํามาประกอบอีกดวย 



๔๑ 

สรุปวาความจริงแลว เงิน มีคาเพียงอํานวยความสะดวกสบาย  สนองความตองการ
ใหแกชีวิตเทานั้น  ไมควรเอาเงินเปนตัวตั้งเอาเงินเปนเปาหมายในทุกเรื่อง แมจนคุณธรรมความดีก็
ตีคาเปนเงินไปหมด เงินเปนมรรควิธีเพื่อไปบรรลุเปาหมายตางหาก เงินหาใชเปาหมายดังที่สังคม
กําลังคลั่งไคลหลงใหลกันอยู๔๓ เงินไมสามารถดลบันดาลใหมนุษยพบแสงสวางแหงความจริงไดวา  
ชีวิต  คือความทุกข  เพราะวา  เงิน  คือส่ิงที่โกหกมนุษยตลอดเวลาวา  ชีวิตคือความสุข๔๔ 

๒.๙  แนวคดิการสรางแรงจูงใจทีใ่ชในวิธีการสอน  
การสอนจะบรรลุตามจุดประสงคที่วางไว  จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนได

เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดทักษะวิธีการหาความรู  สามารถนําไปปฏิบัติไดในชีวิตจริง ผูสอนจึงตองศึกษา
ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ  หรือวิธีสอนที่เหมาะสมที่สุด 
ซึ่งมีมากมายหลายวิธีเพื่อจะนําไปใชกับผูเรียน  ความหมายของวิธีสอนคือ กระบวนการตางๆ ที่
ผูสอนใชในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่ต้ัง
ไว๔๕ วิธีสอนมีหลายวิธี  แตละวิธีมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป  การสรางแรงจูงใจในวิธีการสอน
ทําไดทุกวิธี  และตลอดกระบวนการสอนในแตละวิธีนั้น  ไมวาจะเปนขณะเริ่มตนสอน  ขณะสอน
เนื้อหา  หรือตอนสรุป  ตลอดจนถึงกระบวนการวัดผล  ประเมินผล  ส่ิงสําคัญผูสอนตองเปน
ตนแบบที่ดี  เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน  มีปฏิสัมพันธที่ดีตอผูเรียน  ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจ
และมีความเต็มใจที่จะเรียนรู   สรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีสวนรวม  หรือมีประสบการณดวยตัวเอง  
แรงจูงใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ  ส่ิงที่สอนนั้นมีความหมายและมีความสําคัญตอผูเรียน  ผูวิจัยได
เรียบเรียงดัดแปลง  การสรางแรงจูงใจที่จะใชในวิธีการสอนพอสรุปเปนขอๆ ไดดังนี้ 

๒.๙.๑  ผูสอนตองมีความรูความเขาใจ  สามารถบอกผูเรียนไดวาตองการสอนอะไร  
มีจุดประสงคอยางเดนชัด  หรือเนนสิ่งที่ตองการใหผูเรียนรู  มีความคิดรวบยอด (Concept) เพื่อ
เปนพื้นฐานในการเรียนรูความรูใหม 

                                                  
๔๓ เนาวรัตน พงษไพบูลย, “วิญญาณไทยใจสากล”, มติชนสุดสัปดาห, ปที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๕๑๘ 

(๑๘–๒๔ กันยายน ๒๕๕๒) : ๕๙.  
๔๔ โครงการพบกันครึ่งทาง,น้ํา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑. 
๔๕ อาภรณ  ใจเที่ยง, หลักการสอน, พิมพครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส.พริ้นติ้งเฮาส, 

๒๕๔๐), หนา ๙๕.  



๔๒ 

๒.๙.๒  ผูสอนควรมีขอมูลของผูเรียนแตละคนอยางเพียงพอ เพื่อทราบความเปนมา 
และทราบความตองการของผูเรียนแตละคน  เพื่อจะไดจัดกิจกรรมหรือใหงานอยางถูกตองตาม
ความสามารถของแตละคน  ตองใหความสนใจตอกิจกรรมหรืองานของผูเรียนเพื่อจะไดใหคําชม
หรือรางวัลเหมาะสมตามโอกาส  การใหรางวัลควรใชคูกับคําชม  ระวังอยาใหถึงขั้นอิ่มตัว  เพราะ
จะไมมีความหมาย  พยายามลดการใหรางวัลลงเรื่อยๆ โดยใชคําชมแทน 

๒.๙.๓  ผูสอนตองระลึกอยูเสมอวา  ผูเรียนมีความแตกตางกันไมหวังผลวาทุกคน
จะตองรูเขาใจในสิ่งที่เรียนในอัตราที่เทากัน  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  จัดเรียบเรียง
เร่ืองที่จะสอนจากงายไปหายาก  หรือจากรูปธรรมไปหานามธรรม  จัดแบงซอยแตละเรื่องให
เหมาะสมกับเวลาและวัยของผูเรียน  หวังผลที่เปนจริงไดและเหมาะสมกับความสามารถของ
ผูเรียน ประเมินผลตามขั้นตอนโดยไมขามขั้น 

๒.๙.๔  สรางแรงจูงใจใหผูเรียนกลาแสดงออก สนุกกับการเรียนรู  สามารถลงมือ
กระทํา เพื่อฝกการสรางความรูดวยตัวเอง  เชน อาจสรางสถานการณจําลองที่อยูในความสนใจ
ของผูเรียนใหผูเรียนไดทราบผลยอนกลับ (Feedback) เพื่อจะไดทราบวาถูกหรือผิด เปนการสราง
กําลังใจในการเรียนรู ไมควรเนนแตการทําถูก เพราะการทําผิดก็ถือวาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู   

๒.๙.๕  สรางแรงจูงใจใหผูเ รียนมีความมั่นใจในตนเอง  มีความสามารถที่จะ
แกปญหาได  เขาใจวิธีแกปญหาที่ถูกตอง  สามารถตั้งปญหา หรือสามารถมองเห็นปญหา และ
เปนผูที่แกปญหา ทั้งสามารถควบคุมประเมินผลวิธีการที่ใชแกปญหา วาผิดถูกใชไดหรือใชไมได
อยางไร 

๒.๙.๖  สรางแรงจูงใจใหผูเรียนคิดอยางมีประสิทธิภาพ  ใชเวลาอยางประหยัด โดย
รูจักคนหาความหมายที่แทจริง และความจริงที่ ผู เ รียนกําลังเผชิญอยู ใชสติปญญาอยาง
ตรงไปตรงมาซื่อสัตย  กลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง  โดยไมยอมใหปจจัยภายนอกมามี
อิทธิพลชี้นําอยางขาดเหตุผล๔๖ 

๒.๙.๗  สรางบรรยากาศในหองเรียนใหเปนบรรยากาศที่นักเรียนและครูมีความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน  บรรยากาศที่ควรสรางในหองเรียนซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคือ บรรยากาศที่ทาทาย
กระตุนใหกําลังใจเด็ก  บรรยากาศที่อิสระเด็กมีโอกาสที่จะเลือก บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ

                                                  
๔๖ สุรางค  โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา,พิมพครั้งที่๖ (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,๒๕๔๘),หนา ๒๘๕–๓๔๕.  



๔๓ 

ครูเห็นคุณคาในตัวเด็ก บรรยากาศที่มีความอบอุนครูตองเปนมิตรยอมรับและใหความชวยเหลือ
บรรยากาศแหงการควบคุมครูตองฝกใหเด็กมีวินัยแตมิไดอยูภายใตการควบคุมลงโทษ บรรยากาศ
แหงความสําเร็จ เพราะคนจะเรียนรูตนเองวามีความสามารถนั้นมิใชมาจากความลมเหลว แตมา
จากความสําเร็จ๔๗ เปนการสรางแรงจูงใจ  เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางครูและนักเรียน  ใน
การตัดสินใจในเรื่องใดๆ ก็ตาม เพื่อชวยนักเรียนใหภูมิใจในตนเอง  มั่นใจในตนเองและเห็นวา
ตนเองมีคา  ชวยกันสงเสริมใหนักเรียนคนพบสิ่งใหมๆ มีการทาทายดานสติปญญา  เกิดความ
สนุกในการเรียนรู  และมีนิสัยจะใฝหาความรูไปตลอดชีวิต  ครูตองตระหนักในความรูสึกของ
ตัวเอง  ไวตอความรูสึกของนักเรียน  ยอมรับนักเรียนในฐานะปจเจกบุคคล  เด็กทุกคนสามารถเปน
นักเรียนที่ดีได  และเปนกัลยาณมิตรของนักเรียน 

เด็กทุกคนตางมีความตองการที่จะไดรับขอมูลอยางถูกตองเกี่ยวกับตนเอง เพื่อจะได
ทราบวาคนอื่นๆ มีความรูสึกเกี่ยวกับตนเองอยางไร ตองการจะมองเห็นตนเองดังเชนที่คนอื่นเห็น
การที่ครูใหขอคิดเห็นอยางเที่ยงตรงจะชวยใหเด็กมีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองที่เปนจริงมาก
ข้ึน ส่ิงสําคัญครูตองคํานึงถึงใหมากๆ คือ เด็กพรอมที่จะทําตามความคาดหวังของผูที่มี
ความสําคัญตอตน ครูตองมองเห็นคุณคาในตัวเด็ก ยอมรับนับถือในความสามารถของเขา ซึ่งสิ่ง
เหลานี้จะชวยพัฒนาความรูสึกนึกคิด เกี่ยวกับตัวเองของเด็กใหมองเห็นคุณคาของตัวเองมากขึ้น 
ส่ิงที่ครูควรระวังใหมากๆ คืออยาดูถูกความสามารถของเด็ก อยาคิดแตวาเด็กเรียนไมได เพราะมิ
เชนนั้นแลวเด็กจะมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมใหเปนไปตามความคาดหวังของครู ถึงแมวา
ความสามารถที่แทจริงของเด็กจะสูงกวานั้นก็ตาม  

สรุปการสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนใหเกิดผลสําเร็จผูที่สรางแรงจูงใจตองมี
ความพยายาม  มีเหตุมีผลมีจิตใจที่มีความกรุณา  มีความรูความสามารถ  ตระหนักในความ
แตกตางของบุคคล  การจัดคนใหเหมาะสมกับงาน  มีการตั้งเปาหมายเพื่อการจูงใจ  มีการ
ปอนกลับเพื่อการจูงใจ  การเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน  การใหผลตอบแทนการปฏิบัติ
หรือรางวัลตามคุณภาพและปริมาณของการทํางาน  การเปดโอกาสใหมีสวนรวม  การสรางและ
ธํารงไวซึ่งระบบการจูงใจที่มีคุณธรรม 

                                                  
๔๗ พรรณี ช.เจนจิต, จิตวิทยาการเรียนการสอน,พิมพครั้งที่๓,(กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการ

พิมพ,๒๕๒๘),หนา ๓๐๙–๓๑๐.  



 
บทที่ ๓ 

พุทธวิธีสรางแรงจูงใจที่ปรากฏในพุทธวิธีการสอน 

๓.๑  พุทธวิธีการสอน  
หากยกเอาผลงานและพระจริยาของพระพุทธเจามาพิจารณา  จะมองเห็นแนวทาง 

การบําเพ็ญพุทธกิจที่สําคัญหลายอยาง  เชน  ทรงลมลางความเชื่อถืองมงายในเรื่องพิธีกรรมอัน
เหลวไหลตางๆ โดยเฉพาะการบูชายัญ  ดวยการสอนย้ําถึงผลเสียหายและความไรผลของพิธีกรรม
เหลานั้นที่ ทําใหคนเห็นแกตัว  แลวกลับทรงสอนย้ําหลักการใหทาน  เสียสละ  สงเคราะหในสังคม  
ยกเลิกระบบความเชื่อถือระบบวรรณะ  ต้ังคณะสงฆรับคนทุกวรรณะใหเขาสูความเสมอภาคกัน  
ซึ่งเปนเรื่องนาศึกษาวาพระพุทธองคทรงทําอยางไร ทรงใหสิทธิแกสตรีที่จะไดรับประโยชนจาก
พุทธธรรม  ทรงสั่งสอนพุทธธรรมดวยภาษาสามัญที่ประชาชนใช๑ ทรงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงที่จะทํา
เวลาใหสูญเสียไปกับการถกเถียงปญหาที่เกี่ยวกับการเก็งความจริงทางปรัชญา ส่ิงที่รูดวยคําพูด  
ทรงแนะนําดวยคําพูด  ส่ิงที่รูดวยการเห็น  ทรงใหเขาดู  ทรงสอนพุทธธรรมโดยปริยายตางๆ เปน
อันมาก  มีคําสอนหลายระดับ ทั้งสําหรับผูครองเรือน  ผูดํารงชีวิตอยูในสังคม  ผูสละเรือนแลว  ทั้ง
คําสอนเพื่อประโยชนทางวัตถุ  และเพื่อประโยชนลึกซึ้งทางจิตใจ๒  ซึ่งหากมิใชมหาบุรุษแลวการ
กระทําอยางนี้จะเกิดขึ้นมิไดเลย                                                         

การสอนนั้นการเริ่มตนเปนจุดสําคัญมากอยางหนึ่งการเริ่มตนที่ดีมีสวนชวยใหการ
สอนสําเร็จผลดีเปนอยางมากอยางนอยก็เปนเครื่องดึงความสนใจ  และนําเขาสูเนื้อหาได  
พระพุทธเจามีวิธีเร่ิมตนที่นาสนใจมาก  โดยปกติพระองคจะไมทรงเริ่มสอนดวยการเขาสูเนื้อธรรม
ที่เดียว  แตจะทรงเริ่มสนทนากับผูทรงพบหรือผูมาเขาเฝาดวยเรื่องที่เขารูเขาใจดี หรือสนใจอยู เชน  
พบพราหมณก็สนทนาเรื่องไตรเพท  หรือเร่ืองธรรมของพราหมณ  เมื่อทรงสนทนากับควานชาง  ก็
ทรงเริ่มตนวิธีฝกชาง  พบชาวนาก็สนทนาเรื่องทํานา   บางทีทรงจี้จุดสนใจ  หรือเหมือน สะกิดให
สะดุงเปนการปลุกเราความสนใจ เชน เมื่อเทศนโปรดชฎิลผูบูชาไฟ ทรงเริ่มตนดวยคําวา “อะไรๆ 
รอนลุกเปนไฟไปหมดแลว”  ตอจากนั้นจึงถามและอธิบายตอไปวาอะไรรอน  อะไรลุกเปนไฟ  

                                                  
๑ วินย. มหา. (บาลี)  ๗/ ๑๘๑/ ๗๐. 
๒ พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งที่ ๖, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๗-๘.  



๔๕ 

นําเขาสูธรรมะ  บางทีก็ใชเร่ืองที่เขาสนใจหรือที่เขารูนั่นเอง  เปนขอสนทนาไปโดยตลอดแตแทรก
ความหมายทางธรรมเขาไว๓ วิธีการตอบปญหา  การสนทนา  การชี้แนะ  การสรางแรงจูงใจ  การ
สรางกําลังใจ  และการอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจามีหลายแบบอยาง  ดังตัวอยางจากหนังสือ
พุทธวิธีในการสอน  ของทานพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)๔ พอสรุปไดดังนี้ 

แบบสากัจฉา หรือแบบสนทนา ทรงใชกับผูที่ยังไมเลื่อมใสศรัทธา  ยังไมรูไมเขาใจ
หลักธรรม  พระพุทธเจาจะทรงเปนผูถามนําเขาสูความเขาใจธรรม  และทรงสงเสริมใหสาวก
สนทนาธรรมกัน   แบบบรรยาย  ทรงใชแสดงธรรมประจําวัน  ที่มีผูฟงเปนจํานวนมากซึ่งเปนผูมี
พื้นความรูความเขาใจเลื่อมไสศรัทธาอยูแลว และทุกคนจะรูสึกวาพระพุทธองคตรัสกับตน
โดยเฉพาะซึ่งเปนความมหัศจรรยอยางหนึ่งของพระพุทธเจา  แบบตอบปญหา  มีทั้งผูสงสัยในขอ
ธรรม  ถามเพราะตองการรูคําสอน  ถามเพื่อเทียบเคียงกับคําสอนในลัทธิของตน  ผูที่จะมาลองภูมิ  
มาขมมาปราบใหจนหรือใหไดรับความอับอาย  ในการตอบพระพุทธองคทรงสอนใหพิจารณาดู
ลักษณะของปญหา  และใชวิธีตอบใหเหมาะสมกัน  พรอมทั้งใหคํานึงถึงเหตุแหงปญหาดวย   
แบบวางกฎขอบังคับ   เมื่อมีเหตุภิกษุกระทําผิด  จนมีผูนําความกราบทูลพระพุทธเจา  พระองคจะ
เรียกประชุมสงฆ  ตรัสสอบสวนหาความจริง  พรอมทั้งตําหนิชี้โทษในการทําความผิดและ
ประโยชนในการทําใหถูกตอง  และทรงแสดงธรรมกถาที่สมควรเหมาะสมกับเร่ืองนั้น  แลวทรง
บัญญัติสิขาบท  ตรัสใหสงฆทราบถึงวัตถุประสงค  โดยความเห็นพรอมกันของสงฆ ในทามกลาง
สงฆ  และโดยรับทราบรวมกันของสงฆ   

ในบางคราวพระองคทรงรอคอยใหอินทรียของพระสาวกบางทานแกกลาพอเสียกอน
แลวจึงทรงแสดงธรรม  จะเรียกวาทรงรอคอยความพรอมก็ได เชน ที่ทรงรอคอยอินทรียของพระ
วักกลิเปนเวลาหลายเดือนเพียงเพื่อจะตรัสพระวาจาวา “ดูกอนวักกลิ จะประโยชนอะไรดวย
รางกายที่เปอยเนาซึ่งเธอตามดูอยู วักกลิ! ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม”๕ 

เพราะฉะนั้นจึงเห็นไดวาดวยวิธีอันชาญฉลาดและมีประโยชนแกผูฟงนี่เอง  จึงทรง
สามารถตั้งพุทธศาสนาจักรขึ้นทามกลางศาสดาเจาลัทธิทั้งหลายในสมัยนั้นซึ่งลวนแตตอตานเปน
ปฏิปกษตอคําสอนของพระองค  เสมือนดอกบัวโผลข้ึนทามกลางหนามและโคลนตม 

                                                  
๓ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน,พิมพครั้งที่๑๑,(กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิกจํากัด,๒๕๔๙), หนา ๔๑. 
๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๖–๕๐.  
๕ สํ. ข. (ไทย)  ๑๗/๑๔๗/๒๑๖. 



๔๖ 

๓.๒  พุทธวิธีการสรางแรงจูงใจ 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพยายามศึกษาวิธีการตางๆ  ที่พระพุทธเจาทรงใชในการดึงคน

เขาหาพุทธธรรม เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับหลักจิตวิทยา “เร่ืองแรงจูงใจ” ในวิทยาการสมัยปจจุบัน
ซึ่งพอจะยกตัวอยางบางสวนที่รวบรวมจากพระไตรปฎกไดดังนี้  

๓.๒.๑  พุทธวิธีสรางแรงจูงใจใหกับปญจวัคคีย  ปญจวัคคียไดเกิดความรูสึกไม
พอใจที่เห็นพระพุทธองคทรงกลับมาเสวยอาหารอีก  จึงพากันหนีมาอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  
เมื่อพระพุทธองคตรัสรูแลว  ดวยพระมหากรุณาจึงเสด็จมาแสดงธรรม ใหกับปญจวัคคียทั้ง ๕  
ปญจวัคคีย  เห็นพระพุทธเจาเสด็จมาแตไกล  ก็นัดหมายกันไมใหลุกตอนรับ  ไมใหทําการอภิวาท  
แตใหปูอาสนะไว  ถาทรงประสงคจะนั่งก็นั่ง  แตถาไมทรงประสงคก็แลวไป  แตคร้ันพระพุทธเจา
เสด็จมาถึงตางก็ลืมกติกาที่ต้ังกันไว  พากันลุกขึ้นรับและอภิวาทกราบไหว  และนําน้ําลางพระบาท  
ต่ังรองพระบาท  ผาเช็ดพระบาทมาคอยปฏิบัติ  พระพุทธเจาไดเสด็จประทับบนอาสนะ ทรงลาง
พระบาทแลว  พวกภิกษุปญจวัคคียก็พากันเรียกพระองคดวยถอยคําตีเสมอ  คือเรียกพระองควา  
อาวุโส  พระพุทธเจาทรงตรัสหาม และไดตรัสวา ตถาคตมาก็เพื่อจะแสดงอมตธรรมใหทาน
ทั้งหลายฟงเมื่อทานทั้งหลายตั้งใจฟง  และปฏิบัติโดยชอบก็จะเกิดความรูจนเขาถึงที่สุดแหงทุกข
ได   ภิกษุปญจวัคคียกราบทูลคัดคานวา  เมื่อทรงบําเพ็ญทุกรกิริยายังไมไดตรัสรู  เมื่อทรงเลิกเสีย
จะตรัสรูไดอยางไร  พระพุทธเจาก็ยังตรัสยืนยันเชนนั้น  และภิกษุปญจวัคคียก็คงคัดคานเชนนั้นถึง 
๓คร้ัง พระพุทธองคจึงทรงสรางแรงจูงใจโดยตรัสใหระลึกวา  “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยัง
จําไดหรือวา  ถอยคําเชนนี้เราไดเคยพูดแลวในปางกอนแตกาลนี้”๖ พวกภิกษุปญจวัคคียก็
ระลึกไดวา  พระองคไมเคยตรัสวาจาเชนนี้  จึงไดยินยอมเพื่อฟงธรรม พระพุทธเจาเมื่อทรงเห็นวา  
พวกภิกษุปญจวัคคียมีความพรอมต้ังใจที่จะฟงธรรมของพระองคแลว  จึงไดทรงแสดง  ปฐม
เทศนา๗ เปนครั้งแรกที่ทรงแสดงธรรมมีผูฟงแค ๕ คนเทานั้น 

จะเห็นไดวาตอนแรกภิกษุปญจวัคคียไมมีความมั่นใจในพระพุทธองค  โดยการแสดง
อากัปกริยาตางๆ ในการตอนรับ  เมื่อพระพุทธองคจะแสดงธรรม  แมวาพระพุทธองคจะตรัสยืนยัน
ถึง ๓ คร้ังแลวก็ตาม  ภิกษุปญจวัคคียก็คัดคานทั้ง ๓ คร้ัง  แตเมื่อพระองคตรัสวา  แตกอนนี้เรา
เคยตรัสวาจาเชนนี้หรือไม  เปนการกระตุกเตือนใจสรางแรงจูงใจใหเกิดความพรอมในการที่จะ

                                                  
๖ วินย. มหา. (ไทย)  ๔/๑๒/๔๓. 
๗ ดูรายละเอียดใน  วินย. มหา. (ไทย)  ๔/๑๗–๒๓/๑๓–๑๗. 



๔๗ 

เรียนรู  ถึงแมจะไมมั่นใจในตอนแรกแตความศรัทธาและความนับถือในพระพุทธองคยังคงอยู  
สังเกตไดในขณะใหการตอนรับ  เกิดการทําผิดขอตกลงที่นัดหมายกันไว พระพุทธองคทรงใชความ
นับถือและความเชื่อถือที่ปญจวัคคียไดประสบพบเห็นเมื่อคร้ังยังอยูกับพระองคมาสรางแรงจูงใจ 
จึงเปนสาเหตุใหการแสดงปฐมเทศนา  ประสบสําเร็จหมุนวงลอกงจักรพระพุทธศาสนาจนถึงทุก
วันนี้ พระพุทธองคทรงใชบุคลิกภาพของพระองคเองเปนตัวสรางแรงจูงใจ 

๓.๒.๒  พุทธวิธีสรางแรงจูงใจใหกับยสะกุลบุตรกับครอบครัวและสหาย๘  ยสะ
เปนบุตรเศรษฐีในกรุงพาราณสี  มารดาบิดาหวงแหนรักษาเปนอยางดี  จนถึงสรางปราสาทใหอยู
ใน ๓ ฤดู  คืนวันหนึ่งยสะกุลบุตรนั้นไดรับความบําเรอใหเปนสุขดวยดนตรีตางๆ  บนปราสาทที่มี
แตสตรีลวน  ไดหลับไปกอน  สตรีทั้งหลายผูบําเรอหลับภายหลัง  แตยสะกุลบุตรไดต่ืนขึ้นกอน  
และไดเห็นอาการตางๆ  ของสตรีผูนอนหลับ ประดุจดังซากศพ ก็เกิดความเบื่อหนายจนถึงอุทาน
ข้ึนวา ที่นี่วุนวายหนอ ที่นี่ขัดของหนอ  แลวก็ลงจากปราสาทเดินไปออกประตูเมืองพาราณสีตรงไป
ยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน แลวก็เดินบนไปอยางนั้น  ในขณะนั้นพระพุทธเจากําลังเสด็จเดินจงกรม
อยู  ทรงไดยินเสียงยสะกุลบุตรบนไปอยางนั้น  ตรัสข้ึนวา  “ที่นี่ไมขัดของ  ที่นี่ไมวุนวาย” ยสะ
กุลบุตรไดฟงก็มีความยินดีวา  ที่นี่ไมขัดของไมวุนวายก็นั่งลง  พระพุทธเจาก็ตรัส อนุปุพพิกถา  
และอริยสัจ  ๔  จบแลว  ยสะกุลบุตรก็เกิดดวงตาเห็นธรรม 

ในการสรางแรงจูงใจใหกับยสะกุลบุตรที่กําลังเบื่อหนายจากการเห็นภาพดุจปาชาผี
ดิบของหญิงบริวารทั้งหลาย  ขณะที่ตัวเองกําลังเบื่อหนายสุดๆ อยูนั้นก็ไมรูวาจะจัดการกับตัวเอง
อยางไร  พระพุทธองคทรงใช  คําพูดนํากอน  คือ ที่นี่ไมวุนวาย  ที่นี่ไมขัดของ  มาเถิดยสะ นั่งลง
เราจะแสดงธรรมแกเธอ  ทําใหยสะกุลบุตรเห็นทางมีความราเริงบันเทิงใจ๙ เมื่อพรอมแลวพระองค
จึงแสดง  อนุปุพพิกถา ในการสรางความพรอมเพื่อจูงใจเขาหาอริยสัจ ๔ ตลอดจนบิดามารดา
ภรรยาเกาและสหายของยสะกุลบุตรอีก  ๕๕  คน  จนทุกคนดวงตาเห็นธรรม  เปนผลใหเกิด พระ
อรหันตเพิ่มข้ึนอีก  ๕๕องค  และอุบาสก  อุบาสิกาเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะ
อธิบายอนุปุพพิกถาในตอนสรุปทายบทตอไป  พระพุทธองคทรงใชคําตรัสในการสรางความ
พรอมกอนแลวจึงทรงใชอนุปุพพิกถาเปนตัวสรางแรงจูงใจ ตอยสะและญาติพรอมทั้ง
สหายทั้งหลาย 

                                                  
๘ ดูรายละเอียดใน  วินย. มหา. (ไทย)  ๔/๒๕–๓๑/๖๒–๗๑. 
๙ ดูรายละเอียดใน  วินย. มหา. (ไทย)  ๔/๒๕/๖๓. 



๔๘ 

๓.๒.๓ พุทธวิธีสรางแรงจูงใจใหกับภัททวัคคีย๑๐ ขณะพระพุทธเจาเสด็จไปตําบล
อุรุเวลา  ไดแวะพัก ณ  โคนตนไมขางทางในปาแหงหนึ่ง ไดทรงพบกับ ภัททวัคคียกุมาร มีจํานวน 
๓๐ คน ซึ่งมาเที่ยวเลนกันพรอมภรรยาของตน  แตสหายคนหนึ่งไมมีภรรยา  ก็นําเอาหญิงโสเภณี
มา  เมื่อเผลอหญิงโสเภณีก็ลักเอาหอเครื่องประดับหนีไป  พากันเที่ยวตามหา  ไดเห็นพระพุทธเจา
ประทับนั่งอยู ณ โคนไมตนหนึ่งจึงเขาไปเฝาพระพุทธเจา  และไดทูลถามพระพุทธเจาวา  เห็นหญิง
บางไหม  พระผูมีพระภาคเจาทรงยอนถามวา  พวกเธอจะตองการอะไรกับผูหญิง เลา การแสวงหา
ผูหญิงหรือแสวงหาตนนั้นอยางไหนเปนความดีของพวกเธอ ภัททวัคคียจึงตอบวาการแสวงหาตน
เปนความดีของพวกขาพเจา พระพุทธองคจึงตรัสใหนั่งลง แลวแสดงธรรม อนุปุพพิกถา แกพวก
เขา   เมื่อพระองคทราบวาพวกเขามีจิตสงบ  มีจิตออน  มีจิตปลอดจากนิวรณ  มีจิตเบิกบาน  มีจิต
ผองใสแลว  จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ คือ   ภัททวัคคียไดดวงตาเห็นธรรม  ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เปนธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา  ไดเกิดแกพวกเขา 

ในการจูงใจแกภัททวัคคียนี้พระพุทธเจาทรงใชคําถามที่กระตุกใจกอน คือ การตามหา
ผูหญิงหรือการตามหาตัวเองอยางไหนดีกวากัน  เพราะทุกคนกําลังวุนวายอยูกับการตามหา
หญิงโสเพณีที่เอาหอเครื่องประดับไป  จิตใจจึงยังไมพรอม  เมื่อพระพุทธองคถามจึงทําใหฉุกคิด  
และตอบวาการตามหาตัวเองดีกวา  เมื่อเห็นวาพรอมแลวพระพุทธองคจึงชวนใหนั่งลง และได
สรางแรงจูงใจครั้งที่สองโดยตรัสแสดงอนุปุพพิกถา ตอดวงอริยสัจ ๔ จนภัททวัคคียทั้งหมดดวงตา
เห็นธรรม  และทูลขออุปสมบท  พระพุทธองคทรงใชคําพูดกระตุกใจกอนเมื่อพรอมแลวจึง
ทรงใชอนุปุพพิกถาสรางแรงจูงใจแกภัททวัคคีย 

๓.๒.๔  พุทธวิธีสรางแรงจูงใจใหกับชฎิล ๓ พี่นองและบริวาร๑๑  พระบรม
ศาสดาไดเสด็จจาริกจากปาอิสิปตนมฤคทายวันยอนไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  ซึ่งเปนตําบลที่
ตรัสรู  มุงจะเสด็จไปโปรดชฎิล ๑,๐๐๐ คน  ชฎิลเหลานั้น  มีหัวหนาอยู  ๓  คน  ชื่อ  อุรุเวลกัสสปะ  
คนหนึ่งมีบริวาร  ๕๐๐  คน  ต้ังสํานักอยูตําบลหนึ่ง  นองคนที่สองมีชื่อวา  นทีกัสสปะ  มีบริวาร  
๓๐๐  คน  ต้ังอาศรมพํานักอยูถัดไปอีกแหงหนึ่ง  นองคนสุดทองชื่อวา  คยากัสสปะ มีบริวาร  
๒๐๐  คน  ต้ังสํานักอยูในที่อีกแหงหนึ่งถัดไป  พระพุทธเจาไดเสด็จไปยังสํานักของอุรุเวลกัสสปะกอน  
อุรุเวลกัสสปะนั้นสําคัญตนวาเปนพระอรหันต  จึงเปนบุคคลที่มีทิฏฐิมานะสูงมาก๑๒พระพุทธองค
                                                  

๑๐ ดูรายละเอียดใน  วินย. มหา. (ไทย)  ๔/๓๖/๘๔–๘๖. 
๑๑ ดูรายละเอียดใน  วินย. มหา. (ไทย)  ๔/๓๗–๕๔/๘๗–๑๐๔. 
๑๒ ดูรายละเอียดใน  วินย. มหา. (ไทย).  ๔/๓๗–๕๑/๔๕–๖๐. 



๔๙ 

จึงทรงใช อิทธิปาฏิหาริย  คือ  แสดงฤทธิ์ตางๆ  อาเทสนาปาฏิหาริย  แสดงวิธีดักใจ ตางๆ  ในการ
เตรียมความพรอมเพื่อที่จะสรางแรงจูงใจ  จนอุรุเวลกัสสปะคลายจากความสําคัญผิดนั้น  และทูล
ขออุปสมบท  พระพุทธเจาก็ตรัสใหไปบอกบริวารเสียกอน  เมื่อบอกบริวารๆ เห็นชอบดวย  จึง
พรอมกันนําเครื่องสําหรับชฎิลบริขารลอยทิ้งน้ําจนหมด  แลวทูลขออุปสมบท  พระพุทธเจาทรง
อนุญาต  ฝายนทีกัสสปะและคยากัสสปะ  เห็นบริขารของพี่ชายและบริวารลอยน้ํามาคิดวาเกิด
อันตรายแกพี่และคณะก็ตามกันมา  เห็นพี่และคณะอุปสมบทเปนพระภิกษุ  ก็พากันลอยบริขาร
ชฎิลของตนทูลขออุปสมบท  พระพุทธเจาทรงอนุญาต  จึงเปนอันวาชฎิลรวม ๑,๐๐๐ คน  ได
อุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา  

การสรางแรงจูงใจใหกับชฎิล  ๓  พี่นอง  พระพุทธเจาทรงเริ่มตนที่อุรุเวลกัสสปะกอน
จะเห็นไดวาอุรุเวลกัสสปะเปนพี่ใหญสุด  มีบริวารมากที่สุด  เปนผูนําในหมูชฎิล  และมีทิฏฐิมานะ
อยางแรงกลาเพราะสําคัญตนวาเปนพระอรหันต  และเขาใจวาพระพุทธเจาไมไดเปนพระอรหันต
พระพุทธเจาทรงสรางแรงจูงใจกับอุรุเวลกัสสปะดวยปาฏิหาริย ๓๑๓   โดยเริ่มที่อิทธิปาฏิหาริย การ
แสดงฤทธิ์ใหเปนอัศจรรย  และอาเทศนาปาฏิหาริย  การทายใจตางๆ จนอุรุเวลกัสสปะหมดทิฏฐิ
มานะทูลขออุปสมบท  เปนเหตุใหนองทั้งสองและบริวารทั้งหมดขออุปสมบทตาม  เมื่อเตรียมการ
ข้ันแรกเสร็จแลวพระพุทธเจาจึงใช  อนุสาสนีปาฏิหาริย  คําสอนที่เปนจริงสอนใหเห็นจริง นําไป
ปฏิบัติไดผลสมจริง  เปนอัศจรรย  พระพุทธเจาทรงนําพระภิกษุสงฆคณะใหมทั้งพันรูป  เสด็จไปยัง
ตําบล  คยาสีสะและ ณ ตําบลนี้พระองคไดทรงแสดง  อาทิตตปริยายสูตร๑๔ พระองคทรงเริ่มพระ
สูตรดวยพระดํารัสวา “สพฺพํ ภิกฺขเว อาทิตฺตํ” แปลวา”ภิกษุทั้งหลาย  ส่ิงทั้งปวงลุกเปนไฟหมดแลว”  
ชฎิลทั้งหลายเปนผูบูชาไฟ  มีชีวิตเกี่ยวของกับไฟมาโดยตลอด  ประสบการณและความคิดคํานึง
ตางๆ ก็พัวพันอยูกับเร่ืองบูชาไฟ  แมเลิกบูชาไฟแลว  เร่ืองพิธีกรรม  กิจวัตร  ที่เกี่ยวกับไฟก็ยังคง
อยูในความทรงจํา  เมื่อพระพุทธเจาตรัสเร่ืองเกี่ยวกับไฟ  เกี่ยวกับการลุกไหมเผาผลาญ  ก็เปนที่
สนใจ   เปนการสรางแรงจูงใจชฎิลใหเพลินคิดไปตามกระแสธรรมเทศนาไดงาย๑๕ ผลจากการ
เทศนาพระสูตรนี้ทําใหเกิดพระอรหันตข้ึนในโลกอีก  ๑,๐๐๐ องค  พระพุทธองคทรงใช
ปาฏิหาริย ๓ และการตรัสเรื่องไฟเปนตัวสรางแรงจูงใจกับชฎิลทั้งหมด 
                                                  

๑๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๙๖. 

๑๔ วินย. มหา. (ไทย)  ๖/๕๕/๗๘,  สํ. สฬ. (ไทย)  ๒๗/๓๑/๒๔.   
๑๕ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน,พิมพครั้งที่๑๑,(กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิกจํากัด,๒๕๔๙), หนา ๗๙–๘๐.   



๕๐ 

๓.๒.๕  พุทธวิธีการสรางแรงจูงใจใหกับพระเจาพิมพิสารและบริวาร ๑๒ 
นหุต๑๖ พระพุทธเจาไดเสด็จมุงสูกรุงราชคฤห  เพื่อทรงเปลื้องปฏิญญาที่ทรงใหไวแกพระเจาพิม
พิสาร  อีกอยางหนึ่งเพื่อทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในที่เจริญกอน พระเจาพิมพิสารพรอมดวย
พราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต๑๗  เสด็จเขาเฝาพระพุทธเจา  คร้ันถึงจึงถวายบังคมพระผูมีพระ
ภาคเจา  แลวประทับนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง  สวนพราหมณคหบดีชาวมคธ  ๑๒ นหุต  บาง
พวกถวายบังคมพระพุทธเจา  บางพวกไดทูลปราศรัยกับพระพุทธเจา  บางพวกยกมือไหวไปทาง
พระพุทธเจาบางพวกประกาศชื่อและตระกูล บางพวกนั่งนิ่งอยู  พราหมณและคหบดีชาวมคธ ๑๒
นหุตนั้นไดมีความสงสัยวา ทานใดระหวางองคสมเด็จพระพุทธเจากับอุรุเวลกัสสปใครเปนอาจารย
ใคร  พระพุทธองคจึงลบความสงสัยนั้นโดยตรัสถามอุรุเวลกัสสป  วาเหตุใดจึงเลิกบูชาไฟ  อุรุ
เวลกัสสปจึงบอกสาเหตุทั้งหมดแลวเขามาแสดงความเคารพพระพุทธเจาพรอมกับประกาศวาพระ
พุทธองคเปนพระศาสดาของทาน  และทานเปนศิษยของพระพุทธเจา  พราหมณคหบดีชาวมคธ
ทั้งหมดจึงเขาใจ  พระพุทธเจาจึง  ทรงแสดงอนุปุพพิกถา  กอน   เมื่อทรงทราบวา  พวกเขามีจิตสงบ  
มีจิตออนมีจิตปลอดจากนิวรณ  มีจิตเบิกบาน  มีจิตผองใสแลว  จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาคือ
อริยสัจ ๔  พราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๑ นหุต  ซึ่งมีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข ไดดวงตาเห็น
ธรรม  พราหมณคหบดีอีก ๑ นหุต  แสดงตนเปนอุบาสก 

การสรางความพรอมใหเกิดขึ้นกับพระเจาพิมพิสารและบริวารทั้ง ๑๒ นหุตนั้นพระ
พุทธองคทรงอาศัยพระอุรุเวลกัสสป  เพราะกอนที่พระอุรุเวลกัสสปจะมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
นั้น  ไดเปนอาจารยและเจาสํานักที่ใหญมากแหงหนึ่งในแควนมคธ  มีผูนับถือมาก มีบริวารมาก  
พราหมณและคหบดีทั้ง ๑๒ นหุต จึงมีความลังเลสงสัยวาระหวางพระพุทธเจา๑๘กับพระอุรุ
เวลกัสสป  ใครเปนศาสดาของใคร  เมื่อพระพุทธเจาถามพระอุรุเวลกัสสป  และอุรุเวลกัสสปไดทูล
ตอบพรอมทั้งแสดงความเคารพ   และประกาศตนเปนสาวกของพระพุทธเจา ทําใหพราหมณ
คหบดีชาวมคธทั้งหมดคลายความเคลือบแคลงสงสัย  และเกิดแรงจูงใจมีความศรัทธาใน
พระพุทธเจามากขึ้น  เพราะขนาดศาสดาใหญอยางพระอุรุเวลกัสสปยังเปนสาวก  จิตใจจึงพรอมที่
จะฟงธรรมที่พระพุทธเจาจะแสดงตอไป   คือ  อนุปุพพิกถา  ผลของการแสดงธรรมครั้งนี้ทําใหพระ

                                                  
๑๖ ดูรายละเอียดใน  วินย. มหา. (บาลี)   ๔/๖๔/๕๖–๖๓.  
๑๗ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาน ฉบับประมวลศัพท,พิมพครั้งที่๑๑

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หนา ๙๖. 
๑๘ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจา (ฉบับรวมเลม), พิมพ

ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๔๙. 



๕๑ 

เจาพิมพิสารสมปฏิญญา  ๕ อยาง  และพราหมณคหบดีไดดวงตาเห็นธรรมถึง  ๑๑นหุต  และอีก 
๑ นหุต ไดประกาศตนเปนอุบาสก  การสรางแรงจูงใจครั้งนี้พระพุทธองคทรงใชอุรุเวลกัสสป
เปนตัวสรางแรงจูงใจ 

๓.๒.๖ พุทธวิธีสรางแรงจูงใจใหกับอุปติสสมานพและโกลิตะมานพ๑๙  ที่ใกล
กรุงราชคฤห  มีหมูบารพราหมณอยู ๒ หมู  หัวหนาหมูบานนั้นไดเปนสหายสืบตอกันมาชานาน  
และตางก็มีบุตรชาย ต้ังชื่อวา  อุปติสสะ  และ โกลิตะ  ตามชื่อหมูบาน  อุปติสสะและโกลิตะเมื่อ
เติบโตขึ้นตางก็ไดเลาเรียนศึกษาจนไดสําเร็จการศึกษาตามลัทธิของตน  และไดไปเที่ยวเตรดวยกัน
อยูเสมอ  เชนไดไปเที่ยวดูมหรสพที่มีอยูบนยอดเขาเปนงานประจําป  และก็ไดเคยเบิกบานรื่นเริง
หรือเศรา  หรือไดเคยตกรางวัลผูแสดงไปตามบทบาท  ในคราวหนึ่งเกิดสังเวชใจไมรูสึกสนุกในการ
ดูมหรสพนั้น  ยิ่งเห็นคนดูหัวเราะ  ร่ืนเริงสนุกสนาน  ก็ยิ่งสังเวชใจนึกวาอีกไมชาเทาไรไมเกินรอยป
ก็จะพากันตายไปหมดสิ้น  ก็เลยชวนกันไปบวชเปนปริพาชกในสํานักของอาจารยสัญชัย  เมื่อได
ศึกษาลัทธิของอาจารยสัญชัยแลว  ก็เห็นวาไมมีสาระแตก็ไมรูวาจะไปพบใครที่ไหนซึ่งสอนได
ดีกวา  จึงพากันตั้งกติกาไววา ถาใครพบอมตธรรมกอนก็ใหบอกแกกัน 

ในวันหนึ่ง  อุปติสสะไดพบกับทาน  พระอัสสชิ  ซึ่งเปนองคหนึ่งในภิกษุปญจวัคคียได
เที่ยวบิณฑบาตอยูในกรุงราชคฤห  เห็นอาการของทานเปนที่นาเลื่อมใส (นี่เปนการสรางแรงจูงใจ
อยางหนึ่งที่พระสงฆควรทําใหเกิดมากที่สุด)  เกิดความสนใจแตเห็นวายังไมใชเวลาที่จะไตถาม  
จึงไดเดินตามทานไป  เมื่อทานบิณฑบาตกลับ  ฉันเสร็จแลวจึงเปนโอกาส  ก็เรียนถามทานวา  
ทานบวชอุทิศใคร  ทานชอบใจธรรมของใคร  ทานอัสสชิก็ตอบวาทานบวชอุทิศพระพุทธเจา ซึ่ง
เสด็จออกผนวชจากศักยสกุล  พระองคเปนศาสดาของทาน  ทานชอบใจในธรรมของพระองค  อุป
ติสสะก็ขอใหทานแสดงธรรมะนั้นใหฟง  ทานอัสสชิก็กลาวตอบวา  ทานเพิ่งเขามาบวช  ยังไมอาจ
แสดงใหพิสดารกวางขวางจะแสดงไดก็โดยยอ  อุปติสสะก็กลาวตอบวา  แสดงพยัญชนะมากแต
ไมไดเนื้อความอะไร (เปนขอที่สงฆควรตระหนักเพราะเปนตัวลดความสนใจ) ก็ไมเปนประโยชน
ขอใหแสดงแตโดยใจความทานอัสสชิก็สแดงธรรมะโดยยอใหฟง เปนพระคาถาวา 
                  “เย  ธมฺมา  เหตุปฺปภวา      เตสํ  เหตุ  ตถาคโต 
                  เตส ฺจ  โย  นโิรโธ  จ       เอวํ  วาที  มหาสมโณ                                

                                                  
๑๙ ดูรายละเอียดใน   วินย. มหา.  ๔/๗๒/๖๔–๗๖. 



๕๒ 

ธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิด  หรือเกิดแตเหตุ พระตถาคต กลาวเหตุของธรรม
เหลานั้น และความดับของธรรมเหลานั้น  พระมหาสมณะมีวาทะอยางนี้”๒๐ 

อุปติสสะเมื่อไดฟงก็เกิด  ธรรมจักษุ  คือดวงตาเห็นธรรมวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ
เกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งหมดมีความดับเปนธรรมดา คร้ันแลวอุปติสสะก็ลาทานไปพบโกลิตะ
ผูสหาย เพราะไดระลึกถึงสัญญาที่ไดทํากันไว วาใครพบอมตธรรมกอนจงบอกแกกัน เมื่อพบโกลิ
ตะก็ไดกลาวธรรมะนี้ใหโกลิตะฟง  โกลิตะเมื่อไดฟงแลวก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเชนเดียวกัน แลวก็
พากันไปหาสัญชัยผูเปนอาจารย  เลาเรื่องใหฟงแลวกลาวชักชวนอาจารยใหอาจารยไปเฝา
พระพุทธเจา  สัญชัยผูเปนอาจารยก็ไมยอม  เพราะมีมานะวาเปนอาจารยเจาลัทธิอยูแลว  อุปติส
สะและโกลิตะก็ลาอาจารย  พาเอามาณพที่ เปนบริวารของตนจํานวน  ๒๕๐   คนไปเฝา
พระพุทธเจา  ทูลขออุปสมบท  พระพุทธเจาก็ประทานใหอุปสมบทดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาฝาย
บริวารนั้นเมื่อไดอุปสมบทแลว  ก็ไดบําเพ็ญเพียรจนสําเร็จพระอรหันตทั้งหมด 

สวนพระโกลิตะ  หรือพระโมคคัลลานะ  ตามชื่อมารดาวาโมคคัลลี  ทานอุปสมบทได 
๗ วัน  ไดไปทําความเพียรอยู ณ บาน กัลลวาลมุตตคาม  แควนมคธ ในเวลานั้นพระศาสดาได
ประทับอยูในสวน  เภสกลาวัน  ซึ่งเปนที่ใหเหยื่อแกเนื้อ ใกลเมืองหลวงแควนภัคคะอันชื่อวา
สุงสุมารคิระ  พระโมคคัลลานะเมื่อบําเพ็ญเพียรอยู ณ  กัลลวาลมุตตคาม นั้นไดนั่งโงกงวงอยู
พระพุทธเจาไดทรงทราบ  ก็เสด็จไปประทานพระโอวาท  ตรัสบอกอุบายแกงวงตางๆดังนี้๒๑ 

๑.  เมื่อมนสิการคือทําไวในใจ  ซึ่งสัญญาคือความกําหนดหมายในขอใด  เกิดความ
งวงขึ้น  ก็ใหทํามนสิการสัญญาขอนั้นใหมากขึ้น 

๒.  ตรึกตรองพิจารณาธรรมะที่ไดฟงไดเรียนมาดวยใจ 
๓. ใหสาธยายคือทองบนธรรมะโดยพิสดาร. 
๔.  เอามือยอนหูทั้งสองขาง  หรือวาลูบดวยฝามือ  
๕.  ลูบนัยนตาดวยน้ํา  เหลียวดูทิศ  แหงนหนาดูดาว  
๖.  มนสิการคือทําไวในใจ  ซึ่งอาโลกสัญญา  คือกําหนดความสวางใหมีความสวาง

เหมือนกลางวัน  อันปรากฏอยูในใจ  ทําใจใหเปด  ไมใหถูกหอหุม  ใหสวาง 
๗.  จงกรมคือเดินไปมา  สํารวมอินทรียและสํารวมจิต  ไมคิดออกไปภายนอก  

                                                  
๒๐ วิ. มหา. (ไทย)  ๔/๗๒/๖๔–๗๖.  
๒๑ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจา,พิมพครั้งที่๓,

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๓๙),หนา ๕๔. 



๕๓ 

๘.  ก็ใหนอน  ที่เรียกวาสําเร็จสีหะไสยา  คือนอนตะแคงเบื้องขวา  ไมคิดทําความสุข
ในการนอน  และตั้งสติกําหนดจะตื่นขึ้น  ลุกขึ้น  

วิธีแกงวงทั้ง  ๘  ขอนี้ตรัสสอนเปนวิธีแกเพื่อเลือกใชขอใดขอหนึ่ง  จนในที่สุดเมื่อไม
สําเร็จก็ใหนอนทันที  เมื่อประทานวิธีแกงวงแลวก็ไดตรัสโอวาทอีก ๓ ขอคือ 

๑.  ไมควรชูงวงเขาสกุล  หมายความวา  ไมควรตั้งมานะวาเราเปนนั่นเปนนี่  ที่เขา
ตองนับถือ  เขาจะตองตอนรับเขาไปสูประตู  เพราะถาหากคนในตระกูลเขามีการงานมากเขาไมได
ใสใจถึงก็จะทําใหเกิดเกอเขินคิดไปตางๆ  นาๆ  เกิดความฟุงซานจิตเลยไมสํารวมจะหางจากสมาธิ 

๒.  ไมพูดคําที่เปนเหตุโตเถียงกันคือผิดกัน  เพราะจะตองพูดมาก  ทําใหฟุงซาน  ทํา
ใหจิตไมสํารวม  และหางจากสมาธิไดเชนเดียวกัน  

๓.  พระองคทรงติการคลุกคลี  แตวามิใชติไปทุกอยาง  สรรเสริญก็มี  คือทรงติ  ไม
สรรเสริญการคลุกคลีดวยหมูชน  แตวาทรงสรรเสริญการคลุกคลีดวยเสนาสนะอันสงัด  คืออยูในที่
นอนที่นั่งอันสงัด 

พระโมคคัลลานะ  ไดกราบทูลถามวา  ดวยขอปฏิบัติเทาไรภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูนอม
ไปในธรรมะเปนที่ส้ินตัณหา  สําเร็จถึงที่สุด  เกษมจากโยคะคือกิเลสที่เปนเครื่องประกอบจิตไวถึง
ที่สุด  เปนพรหมจารีถึงที่สุด  ถึงสุดทางกันจริงๆ เปนผูประเสริฐสุดแหงเทพและมนุษยทั้งหลาย 

พระพุทธเจาไดตรัสตอบโดยความวา  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เมื่อไดสดับวาธรรมทั้ง
ปวงไมควรยึดมั่น  ก็พิจารณาใหทราบชัดลักษณะของธรรมทั้งปวงนั้น  กําหนดธรรมทั้งปวงนั้นวา
ไมควรยึดมั่นอยางไร  เมื่อเสวยเวทนา  คือสุข  ทุกข หรือไมใชทุกข  ไมใชสุขอยางใดอยางหนึ่งก็ให
พิจารณาเห็นดวยปญญาที่ประกอบดวยความหนาย  ความดับ  และความสลัดคืนไมยึดมั่นไม
สะดุง  จึงเปนผูดับกิเลสเฉพาะตัว  และจึงเปนผูรูวาชาตินี้ส้ินแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว กิจที่ควร
ทําไดทําสําเร็จแลว  พระโมคคัลลานะเมื่อไดสดับพระพุทธานุสาสนีแลว  ไดปฏิบัติตามก็ไดสําเร็จ
เปนพระอรหันตในวันนั้น 

สวนพระอุปติสสะ  หรือพระสาลีบุตร  คือเปนบุตรของนางสารีพราหมณี  บวชแลวได
กึ่งเดือน  ไดตามเสด็จพระพุทธเจาไปบนเขา  คิชฌกูฏ  แขวงกรุงราชคฤห  ในวันนั้นพระพุทธเจา
ไดประทับที่ถ้ําชึ่อวา สุกรขาตา  ในเขาคิชฌกูฏนั้นไดมีปริพาชกผูหนึ่งชื่อ  ทีฆนขะ๒๒  ไดเขาไปยืน
เฝาทานพระสาลีบุตรไดนั่งอยูเบื้องพระปฤษฏางคและถวายงานพัดพระพุทธเจาอยู 

                                                  
๒๒ ม. ม. ทีฆนขสุตฺต (บาลี)  ๑๓/๒๖๓/๒๖๙. 



๕๔ 

ปริพาชกนั้นไดทูลถามถึงทิฏฐิคือความเห็นของตนวา  ส่ิงทั้งปวงไมควรแกตน  ตนไม
ชอบใจหมดทุกสิ่ง 

พระพุทธเจาตรัสโดยใจความวา  ถาอยางนั้นทิฏฐิคือความเห็นเชนนั้น  ก็ตองไมควร
แกปริพาชกนั้น  ปริพาชกก็ตองไมชอบทิฏฐินั้นเหมือนกัน 

ทิฏฐิ  คือความเห็นตางๆ นั้น  เมื่อสรุปลงมีเพียง  ๓  คือ 
๑.  เห็นวา  ส่ิงทั้งปวงควรแกตน  ตนชอบใจหมด 
๒.  เห็นวา  ส่ิงทั้งปวงไมควรแกตน  ตนไมชอบใจทั้งหมด 
๓.  เห็นวา  บรรดาสิ่งทั้งปวงนั้น  บางสิ่งควรแกตน  ตนชอบใจ บางสิ่งไมควรแกตน  

ตนไมชอบใจ 

ทิฏฐิทั้ง  ๓  นี้  ทิฏฐิที่  ๑  ใกลตอความยินดีพอใจ  ทิฏฐิที่  ๒ ใกลตอความขัดของใจ  
ทิฏฐิที่  ๓  ใกลทั้ง  ๒  อยาง  คือบางอยางใกลตอความยินดีพอใจ  บางอยางใกลตอความไมยินดี
พอใจ  ทุกๆ  ทิฏฐิเปนเหตุใหเจริญกิเลสไดทั้งนั้น  เพราะถาถือมั่นในทิฏฐินั้นวาเปนจริง  ทิฏฐิอ่ืน
เปน โมฆะ  คือวาเปลาหมด  ก็ตองผิดจากอีก ๒ พวก  เมื่อเปนเชนนี้ก็ตองวิวาทกัน  จะตอง พิฆาต
กัน  เบียดเบียนกัน  ผูรูเมื่อพิจารณาเห็นโทษของความยึดมั่นในทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่งดังที่กลาว
มาแลวนี้  จึงไดละทิฏฐินั้น  และไมทําทิฏฐิอ่ืนใหเกิดขึ้นอีก 

ตอจากนั้นไดตรัสถึง  กายอันนี้  ซึ่งเปนที่ประชุมมหาภูตทั้ง  ๔  อันไดแก  ดิน  น้ํา  ไฟ  
ลม  ซึ่งมีบิดามารดาเปนแดนเกิด  เติบโตขึ้นเพราะการบํารุงดวยอาหารตางๆ เปนกายที่จะตอง
แตกทําลายเปนธรรมดา  ก็ควรพิจารณาวาเปนของไมเที่ยง เปนทุกขเปนของวางเปลา  เปน
อนัตตา  ไมใชตัวตน 

คร้ันแลวไดทรงแสดง  เวทนา  ๓  คือเมื่อคนเสวยสุขเวทนาเวลาใด  เวลานั้นก็ยอม
ไมไดเสวยทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนา  เสวยทุกขเวทนาเวลาใด  ในเวลานั้นก็ไมไดเสวยสุข
เวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนา  เสวยทุกขมสุขเวทนาเวลาใด  ในเวลานั้นก็ไมไดเสวยสุขเวทนาหรือ
ทุกขเวทนา  คือรับเวทนาทีละอยางในเวลาหนึ่ง  เวทนาทั้ง  ๓  นั้นก็เปนของไมเที่ยง  เปนของที่มี
การปรุงแตง  เปนของที่อาศัยเหตุเกิดขึ้น  มีความสิ้นไปเสื่อมไป  คลายไปได  จนถึงดับไปเปน
ธรรมดา  เมื่อพิจารณาใหเห็นความจริงดังนี้ก็จะเกิด  นิพพิทา  วิราคะ วิมุตติ    และวิมุตติญาณทัส
สนะ  เหมือนดั่งที่แสดงในอนัตตลักขณสูตร๒๓ 

                                                  
๒๓ วินย. มหา. (ไทย)  ๔/๒๔/๒๐–๒๔.  



๕๕ 

เมื่อพระพุทธเจาแสดงธรรมนี้แกทีฆนขะปริพาชก  ทานพระสาลีบุตรไดนั่งถวายพัดไป
พลางฟงไปพลาง  และพิจารณาตามเห็นวา  พระพุทธเจาไดตรัสใหละใหสละคืนเพราะความรูจริง
เห็นจริงในธรรมเหลานี้  เมื่อพิจารณาอยูจิตก็พนอาสวะ  เพราะไมยึดมั่น 

การสรางแรงจูงใจใหกับพระโมคคัลลานะกับพระสาลีบุตรนั้น  พระพุทธเจาทรงแสดง
เวทนาในการดึงจิตใจพระโมคคัลลานะและพระสาลีบุตรสูธรรมขั้นสูง  ทานพระอัครสาวกทั้งสอง
นั้น  ทานเปนบุตรอยูในตระกูลที่มั่งคั่ง มีความสุขมาก  เมื่อมาบวชเขาเลยตองอาศัย  นิสสัย  ๔๒๔

ความไมสบายก็จะตองมีมากขึ้น  เพราะการที่จะอยูอาศัย  การที่จะนุงหม  การที่จะขบฉันก็ไม
เปนไปตามประสงค  จะตองไปบิณฑบาตเขามาฉันจริงๆ  จะใหถูกกับความปรารถนาก็เปนไป
ไมได  เมื่อเปนเชนนี้  หากยังติดอยู  ยังชอบสุขเวทนาอยู  ถึงจะมีความรูความเขาใจอะไรไดแจม
แจงพอสมควรแลวก็ตาม  การปฏิบัติก็ยังดําเนินไปไมสะดวกพระพุทธเจาจึงยกเวทนาขึ้นมาเนน
เพราะฉะนั้นเมื่อปลอยเวทนาคือวาปลอยสุขเสียได  ก็เปนอันวาทานไมกังวลอีกแลว  จึงเกิดความรู
ความเขาใจธรรมแจมแจงหมด๒๕พระพุทธองคทรงใชเวทนาในการสรางแรงจูงใจพระโมคคัล
ลาและพระสารีบุตร 

๓.๒.๗  พุทธวิธีสรางแรงจูงใจพระญาติที่มีพระเจาสุทโธทนะเปนประธาน
พระพุทธเจาไดเสด็จกรุงกบิลพัสดุ๒๖  สักกชนบทเมื่อเสด็จไปถึง  พระญาติมีพระเจาสุทโธทนะเปน
ประธาน  ก็ถวายการตอนรับ  และจัดใหประทับในที่อารามของเจาสักยะองคหนึ่ง ชื่อวา นิโครธจึง
ไดเรียกวา นิโครธาราม ในชั้นแรก พระญาติชั้นผูใหญคือผูที่สูงอายุกวา ไมยอมถวายบังคม คือการ
ไหว  เพราะสักยะวงศเปนผูที่มีมานะแรงมาก  ไมยอมแสดงความเคารพแกผูที่มีอายุออนกวา   
ทานแสดงวาฝนโบกขรพัสไดตกแปลวาฝนที่มีสีแดงพระพุทธเจาไดแสดง  เวสสันตรชาดก๒๗          
ที่มีความโดยยอวา 

พระเจาสัญชัยแหง   สีวี รัฐ  ไดมีพระราชโอรสพระองคหนึ่ง   ทรงพระนามวา   
เวสสันดรประสูติแตพระนางผุสดี  พระเวสสันดรนั้น คร้ันเมื่อมีพระชนมเจริญขึ้น  ก็ไดทรงอภิเษก
กับพระนางมัทรีมีพระราชโอรสองคหนึ่งพระนามวาชาลี  พระธิดาองคหนึ่งพระนามวากัณหา  พระ

                                                  
๒๔ ดูรายละเอียดใน  วินย. มหา. (ไทย)  ๔/๘๗/๑๗๑–๑๗๒. 
๒๕ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจา,พิมพครั้งที่๓,

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๓๙),  หนา ๕๙. 
๒๖ ดูรายละเอียดใน  ธมฺมปท. ๖/๓๑–๓๔. 
๒๗ ดูรายละเอียดใน  ขุ. ชา. (ไทย)  ๒๘/๓๖๕/๑๐๔๕, ชาดก. ๑๐/๓๑๕. 



๕๖ 

เวสสันดรเปนผูมีพระหทัยกวางขวาง  ทรงบําเพ็ญทานอยูเสมอ  มีพระอัธยาศัยนอมนาวไปในทาง
บริจาคอยางไมอ้ันและไมหยุดยั้ง  ไดประทานชางเผือกสําหรับพระนครแกพราหมณชาวกลิงครัฐ
ไป  ชาวเมืองจึงเกิดความไมพอใจ  ประชุมกันใหพระสัญชัยเนรเทศพระเวสสันดร  พระเจาสัญชัยก็
จําตองปฏิบัติตามความประสงคของประชาชน  เนรเทศพระเวสสันดรไปพรอมกับพระชายา
พระโอรสพระธิดา  ทั้ง ๔ พระองคไดเสด็จไปผนวชเปนฤษีอยูในปา  แตก็ยังมีพราหมณชูชกไปทูล
ขอพระชาลีพระกัณหา  พระเวสสันดรก็ประทานให  ชูชกก็พากุมารกุมารีทั้งสองไป  แลวยังมี
พราหมณมาขอนางมัทรีอีก  พระเวสสันดรก็ประทานใหไป แตวาพราหมณที่มาขอนางมัทรีนั้น    
วาเปนพราหมณพระอินทรแปลงมา  ขอแลวก็ถวายคืนไว   ฝายชูชกพาพระชาลีพระกัณหาไปเฝา
พระเจาสัญชัย  พระเจาสัญชัยก็ทรงรับเอาทั้งสองพระองคไว  และพระราชทานทรัพยเปนการ
แลกเปลี่ยนพระราชนัดดา  และพระเจาสัญชัยก็ทรงพาพระราชนัดดาออกไปรับพระเวสสันดรและ
พระนางมัทรีเสด็จกลับพระนคร พระญาติที่อาวุโสกวาเมื่อไดฟงและไดเห็นพระพุทธจริยาตางๆ ใน
ที่สุดก็ไดถวายบังคมดวยกันทั้งหมด 

ในการสรางแรงจูงใจพระญาติที่อาวุโสกวาและเปนผูที่มีมานะแรงมาก  พระองคทรง
ใชชาดกเรื่องพระเวสสันดรมาเปนตัวสรางแรงจูงใจ  จะเห็นไดวาในเรื่องพระเวสสันดรนั้นกลาวถึง
ทานหรือการให  ซึ่งเปนการใหดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหดวยความเต็มใจ ใหโดยไมหวังผลตอบแทน
ใดๆ  ใหในสิ่งที่ใหยาก๒๘  ใหโดยไมหวั่นเกรงปญหาใดๆ ผูที่ใหในระดับนี้ไดตองเปนผูมีจิตใจเมตตา
สูง  ไมมีความเห็นแกตัว  ไมมีทิฏฐิมานะ  เร่ืองที่สองก็คือ  เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นพระเวสสันดร
ก็ยอมรับผิดโดยไมมีขอแมใดๆ พระองคทรงยอมลําบากลดตัวเองลงมาเปนนักบวชธรรมดา อยูปา  
กินผลไมตางๆ เปนอาหาร  เปนการสอนพระประยูรญาติ   ของพระองคทางออมประกอบกับกริยา
อาการที่นาเลื่อมใสของพระองค  ทําใหพระญาติอาวุโสทั้งหลายยอมรับ  และแสดงความเคารพใน
เวลาตอมานั่นเอง ในเรื่องนี้พระพุทธองคใชชาดกเรื่องทานและการไมถือทิฏฐิของพระ
เวสสันดรเปนตัวสรางแรงจูงใจกับพระประยูรญาติของพระองค 

๓.๒.๘  พุทธวิธีสรางแรงจูงใจใหกับพระราหุล๒๙ วันหนึ่งพระผูมีพระภาคเสด็จมา 
ณ ที่อยูของสามเณรราหุล  สามเณรมองเห็นแลวปูลาดอาสนะและจัดน้ําลางพระบาทไว พระผูมี
พระภาคลางพระบาทแลวทรงเหลือน้ําไวในภาชนะหนอยหนึ่ง  เมื่อสามเณรถวายบังคมนั่ง

                                                  
๒๘ เสฐียรพงษ วรรณปก, บางแงมุมเกี่ยวกับพระพุทธองค, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร บุค เซ็น

เตอร, ๒๕๔๔),หนา ๔๗–๕๕. 
๒๙ ดูรายละเอียดใน  จูฬราหุโลวาทสูตร,  ม. ม. (ไทย)  ๑๓/๑๒๕–๑๒๙. 



๕๗ 

เรียบรอยแลว  พระองคไดตรัสถามวา  “ราหุล  เธอเห็นน้ําที่เหลืออยูหนอยหนึ่งในภาชนะนี้หรือไม” 
สามเณรราหุลทูลวา “เห็นพระเจาขา” จึงตรัสวา “คนที่พูดเท็จทั้งที่รูอยู  ก็มีคุณธรรมของสมณะ
เหลืออยูนอยเหมือนอยางนั้น  เสร็จแลวทรงเทน้ํานั้นทิ้งเสีย  ตรัสถามวา “เธอเห็นเราเทน้ําหนอย
หนึ่งทิ้งไปแลวไหม” สามเณรราหุลทูลวา “เห็นพระเจาขา”  จึงตรัสวา “คนที่ไมมีความละอายใน
การกลาวเท็จทั้งที่รูอยู  ก็เปนผูเทคุณธรรมของสมณะออกทิ้งเสียเหมือนอยางนั้น”  แลวทรงคว่ํา
ภาชนะลง ตรัสถามวา “เธอเห็นภาชนะนี้คว่ําลงแลวไหม” สามเณรราหุลทูลวา “เห็นพระเจาขา” จึง
ตรัสวา “คนที่ไมมีความละอายในการพูดเท็จทั้งที่รูอยู  คุณธรรมของสมณะของเขาก็ชื่อวาคว่ําไป
แลว เหมือนอยางนั้น”แลวทรงหงายภาชนะขึ้น ตรัสถามวา “เธอเห็นภาชนะนี้วางเปลาไหม”
สามเณรราหุลทูลวา “เห็นพระเจาขา” จึงตรัสวา “คนที่ไมมีความละอายในการพูดเท็จทั้งที่รูอยู 
คุณธรรมของสมณะของเขาก็วางเปลา เหมือนอยางนั้น”  พระองคทรงตรัสเลาเรื่องชางตนที่เขาสู
สนามรบ ในอาการตางๆ และสุดทายพระองคตรัสถามวา “ราหุล แวนมีประโยชนอยางไร” 
สามเณรราหุลทูลตอบวา “มีประโยชนสําหรับสองดู  พระเจาขา”  ทรงตรัสวา”อันนั้นเหมือนกัน 
ราหุล บุคคลควรพิจารณาเสียกอน  จึงกระทํากรรมดวย กาย วาจา และใจ”   

ส่ิงที่พระพุทธเจาทรงใชในการสรางแรงจูงใจใหกับพระราหุลซึ่งเปนสามเณรมีพระ
ชนม ๗ พรรษา๓๐ พระองคทรงใชอุปกรณการสอน คือน้ําและภาชนะที่พระองคใชลางพระบาท  
พระองคทรงแสดงเปนขั้นๆ เพื่อใหเด็กอายุ ๗ ขวบเขาใจงายๆ ในการใหเห็นโทษของการพูดมุสา  
ส่ิงเปรียบเทียบที่เปนนามธรรม พระองคก็ทรงใชส่ิงที่พระราหุลทานเคยเห็นเคยสัมผัสมาแลว  ไม
วาจะเปนชางตนหรือแวนตา  ทําใหพระราหุลนึกตามไดถูกตองและเห็นภาพที่พระองคอธิบาย
อยางแจมชัดเกิดความเขาใจอยางชัดเจน  และสามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง  พระพุทธ
องคทรงใชอุปกรณการสอนที่งายๆ  และสิ่งที่เด็กอายุ ๗ ขวบ เห็นอยูจนชินตามาเปนตัว
สรางแรงจูงใจพระราหุล 

๓.๒.๙ พุทธวิธีการสรางแรงจูงใจใหกับองคุลิมาล๓๑  พระพุทธองคไดสราง
แรงจูงใจใหกับโจรองคุลิมาลตั้งแตแรกพบที่เดียว  เพราะพระพุทธองคเสด็จมาพระองคเดียว  ซึ่ง
ทางที่จะผานปาที่โจรองคุลิมาลอยูนั้นไมมีใครกลาไปคนเดียวและเมื่อโจรองคุลิมาลคิดจะปลงพระ

                                                  
๓๐ อ. อัมพลัฏฐิกราหุโลวาทสูตร,  ม. ม. (ไทย)  ๑๗/ ๒๗๒. 
๓๑ ม. ม. (ไทย)  ๑๓/๕๒๔/๔๗๙. 



๕๘ 

ชนม  พระพุทธเจาทานก็ใช  อิทธาภิสังขาร (การปรุงแตงฤทธิ์ข้ึนทันใด, การบันดาลดวยฤทธิ์)๓๒ 
ทําใหโจรองคุลิมาลวิ่งตามไมทัน  ทั้งๆ ที่องคุลิมาลมีพละกําลังมาก  เปนการสรางแรงจูงใจใหกับ
โจรองคุลิมาลครั้งที่สอง  และเมื่อพระองคตรัสวา  เราหยุดแลว  องคุลิมาล  ทานเลาจงหยุดเถิด  
เปนการสรางแรงจูงใจคร้ังที่สาม  จนเปนเหตุใหโจรองคุลิมาลตองหยุดขอฟงคําอธิบาย  ซึ่งพระ
พุทธองคก็ทรงตรัสจี้ตรงจุดใหสะดุงใจวา  เราวางอาชญาในสรรพสัตวไดแลว  จึงชื่อวาหยุดแลวใน
กาลทุกเมื่อ สวนทานไมสํารวมในสัตวทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นเราจึงชื่อวาหยุดแลว  ทานยังไมหยุด  
จนทําใหโจรองคุลิมาลดวงตาเห็นธรรม  และทูลขอบรรพชา  พระพุทธองคทรงสรางความประหลาด
ใจทั้งการเขาไปเจอ การใชอิทธาภิสังขาร และคําพูดเปนตัวสรางแรงจูงใจองคุลิมาล 

๓.๒.๑๐.พุทธวิธีสรางแรงจูงใจใหกับพระจูฬปนถก๓๓ ในสมัยพุทธกาล  มีพระ
เถระรูปหนึ่งชื่อ มหาปนถก  ไดนําเอานองชายชื่อจูฬปนถกมาบวชดวยครั้นบวชแลว  พี่ชายก็
มอบหมายใหทองจําคาถาหรือคําฉันทบทหนึ่งมีความยาวเพียง ๔ บาทเทานั้น แตพระจูฬปนถก  ก็
ทองจําไมได  แมเวลาจะลวงเลยไป ๔ เดือนแลวก็ตาม  พระมหาปนถกเห็นวานองชายจะไปไมไหว
แน ก็เลยขับไลใหลาสิกขาออกไปเปนคฤหัสถเสีย  พระจูฬปนถกจําตองไปทั้งที่ยังไมอยากสึก จึง
เดินรองไหเพื่อจะไปสึก พระพุทธเจาทอดพระเนตรเห็นเขาทรงถามทราบเรื่องราวแลวจึงพาพระจูฬ
ปนถกเขาไปในพระคันธกุฏี  ทรงบอกใหพระจูฬปนถกนั่งลง  ประทานผาขาวใหผืนหนึ่งแลวทรงให
เอามือลูบผาขาวนั้นไปมา  พรอมกับทองวา “รโชหรณํ” โดยไมตองคิดอะไรทั้งสิ้น เมื่อพระจูฬปน
ถกทองไปลูบไป จิตก็เปนสมาธิมีความสวาง  สะอาด สงบ เปนลักษณะ เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม
ความรูระดับวิชชุญาณก็เกิดขึ้น  จนบรรลุพระอรหันต  พระพุทธองคทรงใชอุปกรณ คือผาขาว
และคําภาวนาในการสรางแรงจูงใจใหกับพระจูฬปนถก 

๓.๒.๑๑  พุทธวิธีสรางแรงจูงใจใหกับนางกิสาโคตมี๓๔  มีลูกสะใภเศรษฐีคนหนึ่ง  
ชื่อวากิสาโคตมี  ซึ่งมีบุตรคนเดียว ตอมาบุตรของนางไดตายลงโดยปจจุบันทันดวน  นางเสียอก
เสียใจจนมีสติวิปลาสไปบาง ดวยความรักและอาลัยในบุตร นางจึงไมยอมเอาศพไปฝงหรือเผาอุม
ลูกตระเวนไปตามหมูบาน  เพื่อหายาชุบลูกนางใหฟน  เปนที่นาเวทนาสําหรับบางคนแตก็เปนที่นา

                                                  
๓๒ พระธรรมปฎก (ป. อ.ปฺยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท,พิมพครั้งที่๑๑,( 

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖),หนา ๓๕๕.  
๓๓ แสง จันทรงาม, วิธีสอนของพระพุทธเจา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๐), 

หนา ๔๐–๔๑.   
๓๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๒–๔๓.  



๕๙ 

ขบขันสําหรับบางคน  นางจะไดยินแตคําวา “ไมมี” จากทุกบานเรือน  บางแหงยังขับไสไลสงนาง
เสียอีก  เวลาผานไปหลายวันจนศพลูกของนางขึ้นอืด  นางก็ยังอุมตอไป  วันหนึ่งนางไดพบอุบาสก
คนหนึ่ง  ซึ่งไดแนะนําใหไปขอยาจากพระพุทธเจา นางรีบไปยังวัดพระเชตวันทันที  เมื่อนางออก
ปากขอยา  พระพุทธองคก็ตรัสวา  “ยามีแน” นางดีใจอยางลนพนที่ไดยินคําวา “มี” เปนครั้งแรก 
นางทูลถามวายานั้นประกอบดวยอะไรบาง  พระพุทธองคทรงตรัสวา  ประกอบดวยเมล็ดพันธุ
ผักกาด  นางดีใจยิ่งขึ้นเพราะเมล็ดพันธุผักกาดเปนของหางาย ขณะนางจะรีบไปหาเมล็ดพันธุ
ผักกาดนั่นเอง  พระพุทธองคก็ตรัสวา  ใหไปหาเมล็ดพันธุผักกาดจากบานเรือนที่ไมเคยมีคนตาย  
นางออกตระเวนขอเมล็ดพันธุผักกาดจากชาวบานอีกครั้งหนึ่ง  แตเดินจนเหนื่อยออนก็หาไมได
เพราะทุกบานลวนแตเคยมีคนตายทั้งสิ้น  ในที่สุดแสงสวางก็เกิดขึ้นในดวงจิตของนางวา  ความ
ตายเปนของธรรมดา  คนในโลกทุกคนตองตาย ในโลกนี้มีคนตายมากกวาคนเปน ลูกของนางก็ไม
มีสิทธิพิเศษอะไร เขาก็เปนไปตามกฎอันเที่ยงธรรมแหงจักรวาล  ทําใหเกิดความรูสึกใหมข้ึนมา
นางจึงนําศพลูกไปฝงแลวกลับไปเขาเฝาพระพุทธเจา  ตอมาก็ไดบรรลุพระอรหันตผล พระพุทธ
องคทรงสรางแรงจูงใจใหกับนางกิสาโคตมี  เริ่มต้ังแตสรางกําลังใจเมื่อตรัสบอกนางวา  
ยามีแน และใหนางเขาใจไปตามกระบวนการของประสบการณที่นางพบเห็นเองอยาง
แจมแจง 

๓.๒.๑๒  พุทธวิธีสรางแรงจูงใจใหกับพระนันทะ๓๕ คราวหนึ่ง  พระนันทะซึ่งเปน
พระญาติสนิทของพระองค มีความกระสันอยากสึก  เพราะหวลนึกถึงคําสั่งของคนรักที่ส่ังไวต้ังแต
วันที่พระศาสนดาทรงพาออกบวชวา “ขอพระลูกเจาพึงดวนเสด็จกลับมา” เมื่อพระพุทธเจาทรง
ทราบจึงรับส่ังใหพระนันทะเขาเฝา  แลวทรงพาไปดูนางอัปสร ๕๐๐ บนสวรรคชั้นดาวดึงส ผูมี
รูปรางสวยสะคราญ  เมื่อเทียบกับนางสากิยานีผูเปนคนรักในโลกมนุษยแลว  ก็สวยกวาหลายรอย
เทา  พระนันทะไดหลงรักนางอัปสร  พระพุทธองคจึงทรงใหคํารับรองวา  ถาพระนันทะประพฤติ
พรหมจรรยจะใหนางอัปสรเหลานั้น  พระนันทะก็ตกลง  เมื่อขาวนั้นแพรสะพัดออกไปเพื่อน
พระภิกษุพากันลอเลียนพระนันทะวา เปนลูกจางรับจางประพฤติพรหมจรรย พระนันทะเกิดความ
ละอายใจจึงหลีกไปปฏิบัติธรรมอยูคนเดียว  ในที่สุดก็ไดบรรลุพระอรหันตผล  พระพุทธองคทรง
ใชความอยากของพระนันทะเปนสิ่งสรางแรงจูงใจ   โดยเสนอสิ่งที่ดีกวาสวยกวาใหเกิด
ความสนใจ  ใชสิ่งแวดลอมและสภาวะจิตใจที่เกิดความละอายของพระนันทะเองเปนสิ่ง
สรางแรงจูงใจในลําดับตอมา 

                                                  
๓๕ ขุ.อุ. (บาลี)  ๒๕/๙๐–๙๓.  



๖๐ 

ผูวิจัยไดยกตัวอยางโดยสรุปมาเพียง ๑๒ เร่ืองพอเปนแนวทางจะเห็นไดวา พระพุทธ
องคมีวิธีการหลากหลายวิธีในการดึงบุคคลตางๆ เขาหาธรรม ต้ังแตความศรัทธาในบุคลิกของ
พระองค คําตรัสที่กระตุกใจ ปฏิหาริย ๓ เร่ืองที่ผูฟงรูอยูแลว ใชผูนําในชุมชนนั้นๆ ใชอุปนิสัยหรือ
ความเคยชินของผูฟง ใชนิทานชาดก หรืออุปกรณงายๆ และที่สําคัญคือ อนุปุพพิกถา ทําใหเห็น
การสรางแรงจูงใจแบบตางๆ ของพระพุทธเจา  ซึ่งยังมีพระสูตรตางๆ อีกมากมายในพระไตรปฎกที่
แสดงใหเห็นพุทธวิธีการสอนของพระพุทธองค  อันแสดงใหเห็นถึงพุทธคุณ คือปญญาซึ่งทําให
สําเร็จพุทธภาวะ  ความเปนประโยชนตนและความถึงพรอมดวยประโยชนตน  เปนตน  และความ
กรุณา  ซึ่งใหสําเร็จพุทธกิจ  ความเปนผูเปนที่พึ่งของโลก และการปฏิบัติเพื่อประโยชนแกผูอ่ืน  
เปนตน  

๓.๓  ตัณหา ฉันทะ แรงจูงใจในพุทธศาสนา  
ในทางพระพุทธศาสนา  ถือวาแรงจูงใจในการกระทําของมนุษยแบงออกเปน ๒ 

ประเภทดังนี้  ๑. ตัณหา ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร ตองการ ที่ไมดี ไมเกื้อกูลเปน
อกุศล   ๒. ฉันทะ  ความพอใจ  ชอบใจ  ยินดี  อยาก  รักใคร  ตองการ  ที่ดีงาม สบาย  เกื้อกูล  
เปนกุศล๓๖  

๓.๓.๑  ตัณหา  แปลวา  ความกระหาย  ความทะยาน  ความอยาก  ความเสนหา  
ความรน  ความราน  ความกระสับกระสาย  ความกระวนกระวาย  ความไมรูอ่ิม๓๗ตามหลัก  
ปฏิจจสมุปบาท  ตัณหาเกิดจากเวทนาเปนปจจัย  โดยมีอวิชชาเปนมูลราก  กลาวคือเมื่อบุคคล
รับรูอารมณอยางใดอยางหนึ่ง  ที่นาชอบใจหรือไมนาชอบใจก็ตาม  เชน  เห็นรูปสวยหรือนาเกลียด  
ไดยินเสียงไพเราะหรือหนวกหู  เปนตน  แลวเกิดความรูสึกสุขหรือทุกข  หรือเฉยๆ ข้ึน  ในเวลานั้น  
ตัณหาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  ถารูสึกสุขก็ยินดี  ชื่นชอบ คลอยตามไป  ติดใจ 
ใฝรัก อยากได   ถารูสึกทุกข  ก็ยินราย  ขัดใจ  ชิงชัง  อยากเลี่ยงหนี  หรืออยากใหสูญสิ้นไปเสีย  
ถารูสึกเฉยๆ ก็เพลินๆ เร่ือยเฉื่อยไป  อาการอยางนี้มันเปนไปของมันไดเอง  โดยไมตองใชความคิด  
ไมตองใชความรูความเขาใจอะไรเลย  ดังนั้นตัณหาอิงอาศัยเวทนาโดยมีอวิชชาเปนตัวหนุน  จึง
รานรนหันไปหาสิ่งที่จะใหเวทนาแกมันได  และสิ่งที่ตัณหาตองการ  ก็คือส่ิงใดก็ตามที่จะอํานวย

                                                  
๓๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,พิมพครั้งที่๖,

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๘), หนา ๔๙๐–๑๙๔, ๕๒๕–๕๒๘.  
๓๗ อป. อ. (บาลี)  ๕๓,  อิติ. อ. (บาลี)  ๗๕/๒๕๙,  สุตต. อ. (บาลี)  ๑/๒๑. 



๖๑ 

เวทนาอันอรอยซึ่งเวทนาชื่นชอบ  ส่ิงทั้งหลายที่อํานวยเวทนาไดเมื่อจัดรวมเขาประเภทกันแลว  ก็มี
เพียง ๖ อยาง เรียกวาอารมณ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ(ส่ิงตองกาย)  และธรรมารมณ 
(เร่ืองในใจ)  เฉพาะอยางยิ่ง  อารมณจําพวกที่เดนชัดกวาเปนรูปธรรม  คือ ๕ อยางแรก  ซึ่งเรียกวา  
กามคุณ  ๕  (ไดแก  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ที่นาใครนาพอใจ) อารมณ๖  โดยเฉพาะกาม
คุณ ๕๓๘ นี้  เปนสิ่งที่ตัณหาตองการ  คืออยากไดอยากเอา  การเสวยเวทนาจากอารมณเชนนี้  ได
สรางเสริมความรูสึกอยางหนึ่งที่ส่ังสมขึ้นดวยความหลงผิด  คือความรูสึกวา  มีตัวตนหรืออัตตาผู
เสพเวทนา  เมื่อเขาใจอยางนั้นแลว  ก็ตองมีความเห็นตอเนื่องไปอีกวา  การที่จะไดเสพเสวยเวทนา
อยูเรื่อยไป  ก็ตองมีตัวตนผูเสพเสวยที่เที่ยงแทถาวร  คราวนี้  ความกระหายอยากในความมีอยู  
เปนอยูเที่ยงแทถาวรของอัตตาก็เกิดมีข้ึนควบคูไปกับความเห็นวามีตัวตนที่คงอยูเที่ยงแทถาวรได  
แตเมื่อความเขาใจเชนนี้เปนเพียงความเห็นที่ยึดถือเอาเอง  และเมื่อความเห็นนั้นเอียงไปขางหนึ่ง
แลว  ก็ยอมมีความเห็นอีกอยางหนึ่งเอียงไปดานตรงขาม  เกิดขึ้นมาซอนเปนคูแยงกันวา  ตัวตน
นั้นมีเพียงชั่วคราว  แลวก็ดับส้ินพินาศขาดสูญไป  ไมคงอยูเที่ยงแทถาวร   ความเห็นหรือความ
ยึดถือนี้กลับไปสัมพันธกันอีกกับการเสพเสวยเวทนา  กลาวคือ  ความมีอยูคงอยูแหงตัวตนนั้น  จะ
มีความหมายก็เพราะไดเสพเสวยเวทนาที่ชื่นชอบใจ  เมื่อใดไดเสพสม  เมื่อนั้นความกระหายอยาก
ในความเที่ยงแทถาวรของอัตตาก็ยิ่งไดรับการเสริมย้ําใหแรงกลา  แตเมื่อไมไดเสพสม  ความดํารง
อยูของตัวตนก็ดูจะไรความหมาย  เมื่ออาการที่ไมไดเสพสมนั้นเปนไปอยางรุนแรงก็ถึงกับเบื่อ
หนายเกลียดชังไมปรารถนาความดํารงอยูแหงตัวตนอยากใหตัวตนพรากสูญสิ้นไปเสียจากภาวะ
เชนนั้น  ซึ่งเรียกวาเปนความกระหายอยากในความขาดสูญแหงอัตตา  เกิดเปนตัณหาอีกชนิดหนึ่ง    
ตัณหาทุกอยางมีศูนยรวมมุงมาที่ตัวตนหรือเพื่ออัตตาทั้งสิ้น รวมความตัณหาแยกออกได ๓ อยาง 

๑.  กามตัณหา  ความกระหายอยากไดอารมณที่นาชอบใจมาเสพเสวยปรนเปรอตน  
หรือความทะยานอยากในกาม 

๒.  ภวตัณหา  ความกระหายอยากในความถาวรมั่นคง  มีอยูคงอยูตลอดไป  (รวมถึง
ใหญโตโดดเดน)  ของตนหรือความทะยานอยากในภพ 

๓.  วิภวตัณหา ความกระหายอยากในความดับส้ินขาดสูญ (รวมทั้งพรากพน บ่ัน
รอน) หรือความทะยานอยากในวิภพ 

                                                  
๓๘ ที. ม. (บาลี)  ๑๐/๒๙๗–๒๙๘/๓๔๓–๓๔๘,  สํ. นิ. (บาลี)  ๑๖/๒๕๘/๑๓๑, ขุ. ปฏิ (บาลี)  ๓๑/

๘๓/๕๗. 



๖๒ 

ตามกฎแหงกระบวนธรรม  ตัณหานําไปสูการแสวงหา ปริเยสนา๓๙  คือ ไปหา ไปเอา
หรือรับเอา  หรือหาทางอยางใดอยางหนึ่งที่จะใหไดส่ิงที่ตองการนั้นมาเสพเสวย  การแสวงหาไมใช
ส่ิงเดียวกับการกระทําและอาจจะไมเกี่ยวของหรือไมตองใชการกระทําเลยก็ได 

บทบาทและการทําหนาที่ของตัณหาเหลานี้ไดเปนแรงจูงใจ  เปนตัวกํากับการดําเนิน
ชีวิตสวนใหญของมนุษยผูพะเนาพะนอหลอเลี้ยงมันไว  และเทิดทูลใหมันเปนผูบังคับบัญชาที่ตน
จงรักเชื่อฟง  พรอมกันนั้น  มันก็เปนแหลงกอปมปญหาใหแกชีวิตและสังคมของมนุษย  เปนที่มา
ของความหวัง  ความหวาดกลัว  ความระแวง  ความเคียดแคนชิงชัง  ความมัวเมาลุมหลงและ
ความทุกขความเดือดรอนตางๆ  ผูที่จะสรางแรงจูงใจควรศึกษาทําความเขาใจและหาวิธีการ
จัดการกับตัณหาใหถูกตองในทางพุทธศาสนาถือวาเปนเรื่องที่ตองตัดทิ้ง คือเกิดตรงไหนดับตรงนั้น 

๓.๓.๒  ฉันทะ หมายถึง  กุศลธรรมฉันทะเรียกสั้นๆ  วากุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะ  
แปลวา  ฉันทะในกุศล  คือความพอใจ  ความชอบ  ความอยากในสิ่งที่ดีงาม  กุศล  แปลวา  ดีงาม  
ฉลาด  เกื้อกูล  คลอง  สบาย  ไรโรค  เอื้อตอสุขภาพ  ไดแกส่ิงที่เกื้อกูลตอชีวิตจิตใจ  ส่ิงที่เปนผลดี
เกื้อกูลแกความเจริญงอกงามในทางที่เปนไปเพื่อประโยชนทั้งแกตนเองและผูอ่ืน๔๐ สวนธรรม
ฉันทะ  แปลวา  ฉันทะในธรรม  หรือความตองการความจริงและสิ่งที่ดีงาม ตองการทําใหส่ิงที่ดี
งามเกิดมีข้ึน  เปนคุณประโยชนสําเร็จผลเปนจริงขึ้น  ฉะนั้น  ฉันทะจึงสัมพันธกับการกระทําคือ  
การกระทําเพื่อใหรูจริง  และการกระทําเพื่อสรางภาวะที่ดีงามหรือทําใหส่ิงดีงามเกิดมีข้ึน  ดวยเหตุ
นี้ตามกฎแหงกระบวนธรรม  ทานจึงกลาววา  ฉันทะนําไปสูอุตสาหะ๔๑ คือทําใหเกิดการกระทํา 
(เทียบกับตัณหาซึ่งทําใหเกิดการแสวงหา)  พรอมกันนั้นทานก็กลาวถึงมูลฐานของฉันทะวา  มี
โยนิโสมนสิการเปนสมุฏฐาน๔๒ หมายความวา  ฉันทะเกิดจากโยนิโสมนสิการ (การคิดแยบคายคิด
ถูกวิธี  รูจักคิด  หรือคิดเปน)  ความขอนี้แสดงใหเห็นวา  ฉันทะอยูในกระบวนธรรมฝายปญญา
ฉันทะตั้งตนเมื่อเร่ิมมีการใชปญญา (เทียบกับตัณหาซึ่งอาศัยอวิชชาเปนฐานกอตัว) สรุปไดดังนี้ 

ตัณหา  มุงประสงคเวทนา  และจึงตองการสิ่งสําหรับเอามาเสพเสวยเวทนา  หรือส่ิงที่
จะปรนปรือตัวตน  ตัณหาอาศัยอวิชชาคอยหลอเลี้ยงและใหโอกาส  พัวพันเกี่ยวเนื่องอยูกับเร่ือง
ตัวตน  เอาอัตตาเปนศูนยกลาง  และนําไปสูปริเยสนา  หรือการแสวงหา 

                                                  
๓๙ ที. ม. (บาลี)  ๑๐/๕๙/๖๙,  องฺ. นวก. (บาลี)  ๒๓/๒๒๗/๔๑๓.  
๔๐ ปฏิสํ. อ. (บาลี) ๑๕๒, ๒๔๖,  ที. อ. (บาลี)  ๒/๓๒๕.  
๔๑ ม. ม. (บาลี)  ๑๓/๒๓๘/๒๓๓, ๖๕๙/๖๐๖.  
๔๒ วิสุทธิ. ฏีกา. (บาลี)  ๓/๑๑๐. 



๖๓ 

ฉันทะ  มุงประสงคอัตถะหรือตัวประโยชน  และจึงตองการความจริง  ส่ิงที่ดีงาม  หรือ
ภาวะที่ดีงาม  ฉันทะกอตัวขึ้นจากโยนิโสมนสิการ  คือรูจักคิดหรือคิดถูกวิธี  คิดตามสภาวะและ
เหตุผล  เปนภาวะกลางๆ  ของธรรมไมผูกพันกับอัตตา  และนําไปสูอุตสาหะหรือวิริยะ คือทําให
เกิดการกระทํา   

ตัวอยางพฤติกรรมเนื่องดวยตัณหาและฉันทะ๔๓ บางคนชอบเรียบรอยและทําให
ตัวเองดูสะอาด  เพราะอยากหรูหราบุคลิกดี  แตบางคนชอบเรียบรอยและรักษาความสะอาด  
เพราะอยากใหทุกอยางเปนไปดวยดี  อยางแรกเปนแรงจูงใจที่เกิดจากตัณหา  ความอยากหรูหรา
อยากสะอาดเปนเพียงเงื่อนไขใหตองเรียบรอย  จึงทําใหฉาบฉวย  ผิวเผิน  เกินพอดี  และอาจกอ
ปญหาไดมากมาย  สวนแรงจูงใจกรณีหลังไดแกธรรมฉันทะ 

คนทํางานดวยตัณหา คอยหวงจะเอาชนะคน คนทํางานดวยฉันทะ มุงแตจะเอาชนะ
งาน คนทํางานดวยตัณหา ทําฮือฮาใหญโตเมื่อเร่ิมตน พอหายโฉงฉางตื่นเตน ก็ซบเซารามือหรือ
ลักปดลักเปด  คนทํางานดวยฉันทะ  ทําจริงจังยั่งยืนจนเสร็จ  คนหนักในตัณหา  เอาแตสนุกสนาน
เฮฮาอยูไปวันๆ (กรณีนี้อาจมีปจจัยซับซอน เชน เอาความรูแนววิปสสนามาเปนขออาง) คนหนักใน
ฉันทะสามารถคิดการ ทําการเพื่อผลดีงามระยะยาว (กรณีนี้อาจมีปจจัยซับซอน เชนถามีฉันทะ
มากเมื่อตัณหาเขาเปนปจจัยหนุนก็อาจยิ่งวางแผนใหญโต) ตัณหามักงาย ฉันทะไมกลัวยาก  

คนมีธรรมฉันทะ  ใครรูขอบกพรองของตนและกิจของตน  ยินดีปรีดาที่ไดรับรูรับฟง
เพราะไดเครื่องชี้ชองทางที่จะปรับปรุงตนใหสมบรูณยิ่งขึ้น  อยางนอยก็ไดแงที่จะตรวจตราใหมั่นใจ
ในความสมบรูณนั้น  สวนคนหนักในตัณหา  มัวหวงความยิ่งใหญของภาพตัวตน  จึงคอยรับแต
ความกระทบกระเทือนบีบค้ัน  และวุนวายกับการปกปองตัวตนนั้นเสีย  ไมไดรับประโยชนจากคํา
ตํานิวิจารณ 

ตัณหาทําใหมักงายในวิธีการ  ตนจะไดสําเร็จไมวาดวยวิธีชั่วรายไรธรรมอยางไร  เอา
ทั้งนั้น  สวยคนมีธรรมฉันทะ  นอกจากตองฉลาดในวิธีการแลว  ยังตองใหวิธีการนั้นชอบธรรมดวย
การใชธรรมฉันทะจึงตองการสติปญญาความสามารถเหนือกวาปกติ 

ผูมีธรรมฉันทะพึงระวังทางผิดพลาดที่สําคัญ  ๒ ทาง  คือ  ๑. ปลอยใหตัณหาเขามา
แทรก  สวมรับหรือชิงเอาบทบาทไปทําหนาที่แทนฉันทะ  เชน  แกไขอะไรไมสําเร็จแลวเสียใจวาตน

                                                  
๔๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,พิมพครั้งที่๖,

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๘), หนา ๕๒๘.  



๖๔ 

ไมเกง (ตัวอยางนี้ออนไมเลวราย)  ๒. ขาดความรูหรือไมแสวงหาปญญา  ผูรักธรรมตองรูแนชัดวา
อะไรเปนธรรม  มิฉะนั้นอาจทําการผิดพลาดได  ความรักธรรมและความรูธรรมตองมาดวยกัน  จึง
จะทําความจริง  ความถูกตองดีงามที่ประสงคใหสําเร็จได ขอนี้ชวยเนนหลักการใหญของพุทธ
ธรรมที่ถือปญญาเปนองคธรรมหลักในมรรคาแหงการพัฒนาชีวิต   

สรุปในการสรางแรงจูงใจ  ผูสรางแรงจูงใจตองเขาใจเรื่องตัณหาและฉันทะใหถูกตอง  
ส่ิงที่ตองพยายามทําใหลดนอยลงหรือหมดไปทั้งตัวผูสอนและผูเรียนคือแรงจูงใจที่ทําใหเกิดการ
แสวงหาที่ไมตองใชการกระทําหรือไมใชการกระทํา(ตัณหา) ส่ิงที่ตองสรางใหเกิดขึ้น  และสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได  คือ  อุสาหะหรือวิริยะทําใหเกิดการกระทํา(ธรรมฉันทะ) 

๓.๔  อนุปุพพิกถาธรรมที่พระพุทธเจาทรงใชสรางแรงจูงใจ  
คําวาอนุปุพพิกถา  แปลวา  เทศนาที่แสดงไปโดยลําดับ  เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตวให

หมดจดเปนชั้นๆ จากงายไปหายาก  เพื่อเตรียมจิตของผูฟงใหพรอมที่จะรับฟงอริยสัจ ๔  มี  ๕ คือ 
๑. ทานกถา พรรณนาทาน  ๒. สีลกถา  พรรณนาศีล  ๓. สัคคกถา พรรณนาสวรรค คือ  ความสุขที่
พร่ังพรอมดวยกาม   ๔. กามาทีนวกถา  พรรณนาโทษของกาม  ๕. เนขัมมานิสังสกถาพรรณนา
อานิสงสแหการออกจากกาม๔๔  

๓.๔.๑  รูปแบบการแสดงอนุปุพพิกถา๔๕ อนุปุพพิกถาเปนธรรมที่พระพุทธเจาทรง
แสดงสรางแรงจูงใจกับฆราวาสที่ยังไมรูธรรมมากอน  โดยมีเปาหมายแตกตางกันตามอุปนิสัย
วาสนาบารมีของผูฟง  คือ 

๑.  แสดงอนุปุพพิกถาเพื่อปรับจิตของผูฟงใหเปนจิตที่ปราศจากนิวรณ  เพื่อ
เตรียมพรอมรับฟงอริยสัจ ๔  เหมาะสําหรับผูฟงที่มีอินทรียออน (ไมพรอมบรรลุธรรมทันที)  

๒.  แสดงอนุปุพพิกถาเพื่อใหผูฟงบรรลุธรรมทันที (มิไดแสดงอริยสัจ ๔ ) 
เหมาะสําหรับผูมีอินทรียแกกลา (พรอมบรรลุธรรมในทันที) 

                                                  
๔๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท,พิมพครั้งที่๑๑

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หนา ๓๑๔.  
๔๕ อภิชาต  พรส่ี, “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบเทศนาวิธีตามแนวอนุปุพพิกถาในสังคมไทยปจจุบัน”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐), หนา ๑๓๙–๑๔๒.  



๖๕ 

๓.  แสดงอนุปุพพิกถาเพื่อใหผูฟงเห็นโทษของกามคุณและคิดอยากออกบวช
แลวบําเพ็ญเพียรปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  จนบรรลุธรรม  

ข้ันตอนที่พระพุทธเจากอนแสดงอนุปุพพิกถาประกอบดวย ๔ ข้ันตอน  คือ 
๑.  ตรวจความพรอมของผูรับฟง 
๒.  แกไขปญหา (สรางแรงจูงใจ  สรางศรัทธา) 
๓.  ตรวจสอบศรัทธา 
๔.  แสดงอนุปุพพิกถา 

๓.๔.๒  วิธีการแสดงอนุปุพพิกถา  วิธีแสดงอนุปุพพิกถา  เปนวิธีเทศนาแบบอนุ
ศาสนีปาฏิหาริย  คือ  ส่ังสอนใหเขาใจเรื่องตางๆ ตามความเปนจริง  ในบางครั้งพระพุทธองคจะ
ทรงใชปาฏิหาริย  ๓  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางพรอมกัน  เพื่อสรางแรงจูงใจเตรียมความ
พรอมสรางศรัทธาโนมนาวใจใหสนใจ  พรอมที่จะรับฟงธรรมจากพระพุทธองค 

ขอธรรมในอนุปุพพิกถาที่ไดแสดงโดยพระอรรถกถาจารย๔๖  มีการอธิบายดังนี้ 
๑.  ทานกถา จะใชคําอธิบายที่หลากหลาย เชน คําอธิบายทานโดยตรง, 

คําอธิบายทานที่เขาใจงาย, คําอธิบายทานโดยอุปมาเปรียบเทียบ, คําอธิบายทานบารมี, และทาน
เพื่อศีล 

๒.  สีลกถา จะใชคําอธิบายที่หลากหลาย เชน คําอธิบายศีลโดยตรง, คําอธิบาย
ศีลที่เขาใจโดยงาย, พุทธพจนสรุปศีล, คําอธิบายศีลอุปมาเปรียบเทียบ,คําอธิบายศีลบารมี, 
คําอธิบายศีลเพื่อสวรรค 

๓.  สัคคกถา  มีเนื้อหากลาวถึงความสุขในสวรรค, สาเหตุที่ไดอยูในสวรรค, 
และสวรรคไมเที่ยง  ไมยั่งยืน 

๔.  กามาทีนวกถา  มีเนื้อหากลาวถึงโทษของกามทั้งหลาย  เชน  กามทั้งหลาย
มีความอรอยนอยมีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก 

๕.  เนกขัมมานิสังสกถา  เปนการกลาวถึงเรื่องอานิสงสแหงการออกจากกาม  
ประกอบดวยคุณของการบรรพชา  และคุณในฌาน 

 
 

                                                  
๔๖ ม. ม. อ. (บาลี)  ๒/๖๙/๖๘–๗๐. 



๖๖ 

รูปแบบวิธีการแสดงอนุปุพพิกถามี  ๓  วิธี คือ 
   ๑.  อนุปุพพิกถาแสดงตามลําดับครบทั้ง ๕ เร่ือง ประกอบดวย ทานกถา สีลกถา 

สัคคกถา กามาทีนวกถา และเนกขัมมานิสังสกถา 
   ๒.  อนุปุพพิกถาแสดงไมครบทั้ง  ๕  เร่ือง  เชนแสดงเฉพาะกามาทีนวกถาทํา

ใหผูฟงเกิดสลดเห็นโทษภัยของกาม จนคิดหาทางออกจากกาม 
    ๓.  อนุปุพพิกถาแสดงไมตามลําดับกอนหลัง  คือเร่ิมแสดงกามาทีนวกถา           

เปนประธาน  แลวตามดวยหัวขอธรรมอื่น  เหมาะกับบุคคลที่เปนพอคา  คหบดี  เศรษฐี  หากเปน
บุคคลที่มีอัธยาศัยชอบใหทาน  พระพุทธองคก็จะทรงแสดงทานกถาเปนประธาน  หากเปนบุคคล
คิดทํารายเบียดเบียน  พระพุทธองคก็จะทรงแสดงเรื่องสีลกถาเปนประธาน  หากเปนบุคคลที่ชอบ
เสพกามจะทรงแสดงสัคคกถาเปนประธาน  และหากเปนบุคคลที่เร่ิมเบื่อหนายในกามคุณแลว
พระองคจะแสดงเนกขัมมานิสังสกถาเปนประธาน 

๓.๔.๓  ปญหาและอุปสรรคในการแสดงอนุปุพพิกถา  มีองคประกอบ ๓ ดาน  
คือ  ๑. อุปสรรคในดนผูแสดง ๒. อุปสรรคในดานเนื้อหาธรรม ๓. อุปสรรคในดานผูฟง  สรุปไดดังนี้ 

๑.  อุปสรรคในดานผูแสดง  สําหรับผูแสดงคือพระพุทธเจานั้นพระพุทธองคอยู
ในฐานะของผูไมมีปญหา  และอุปสรรคในการแสดงธรรมเนื่องจากทรงมีองคประกอบทั้งดานจิต
ภาพและกายภาพ  สวนผูแสดงที่เปนพระสาวกนั้น  มีทั้งที่บรรลุเปนพระอรหันตแลวและบรรลุธรรม
ข้ันอื่นๆ  หรือยังไมบรรลุธรรมเลย  อุปสรรคในการแสดงธรรมยอมมีความแตกตางกันไปโดยลําดับ  
ในปจจุบันผูแสดงมีทั้งเปนพระสงฆและฆราวาส  ซึ่งมีวิธีการแสดงที่แตกตางกันไปตามความรูของ
ตนสวนใหญจะเปนผูที่ยังไมบรรลุธรรม  การสอนจึงอาจผิดเพี้ยนไปจากความจริง 

๒.  อุปสรรคในดานเนื้อหา เนื้อหาอนุปุพพิกถาตามคัมภีรพระไตรปฎกแสดงไว
โดยยอ๔๗ แตคัมภีรชั้นอรรถกถาแสดงอนุปุพพิกถาไวโดยพิสดาร๔๘ โดยรวมแลวมีเนื้อหาเรียง
ตามลําดับขอธรรมทั้ง ๕ กลาวคือ ทานกถา สีลกถา สัคคกถา กามทีนวกถา และเนกขัมมานิสังสกถา 
เนื้อหาเหลานี้มิไดประสงคใหผูฟงบรรลุธรรมทันที  แตเปนการสรางแรงจูงใจปรับสภาพจิต  เตรียม
ความพรอมรับฟงอริยสัจ ๔  การแสดงอนุปุพพิกถาของพระพุทธองคมีทั้ง  แสดงเนื้อหาครบทั้ง ๕ 
เร่ืองก็มี  แสดงเนื้อหาไมครบทั้ง ๕ เร่ืองก็มี  แสดงเนื้อหาแลวผูฟงไมสามารถบรรลุธรรมก็มี  แสดง
เนื้อหาแลวผูฟงบรรลุธรรมทันทีก็มี  โดยรวมแลวเนื้อหาอนุปุพพิกถาไมวาเนื้อหาประการใดก็ตามผู

                                                  
๔๗ วินย. มหา. (ไทย)  ๔/๒๖–๕๖/๓๒–๖๘,  ขุ. ธ. อ. (ไทย)  ๑/๒/๑/๙๕,  ขุ. ม. (ไทย)  ๒๙/๖/๒๓. 
๔๘ ดูรายละเอียดใน  ขุ. ม. (ไทย)  ๒๙/๗-๑๔/๒๘–๗๓. 



๖๗ 

ที่ไดฟงอนุปุพพิกถาจากพระพุทธองคจะมีจิตที่ปราศจากนิวรณเมื่อไดฟงอริยสัจจจึงสําเร็จเปน
อริยบุคคล  อุปสรรคดานเนื้อหาในสมัยยุคพุทธกาลจึงไมมี 

๓.  อุปสรรคในดานผูฟงธรรม  ในสมัยพุทธกาล  ผูฟงจะมีอุปสรรคในชวงแรก
เทานั้น เชน  ไมศรัทธาเลื่อมใส  ไมสนใจ  เบื่อหนายชีวิต  ยังเชื่อลัทธิเดิมของตนอยู  เปนตน๔๙ เมื่อ
พระพุทธองคทรงแกไขปญหาแลว  บุคคลนั้นจะสามารถฟงธรรมจนบรรลุธรรมได  มองภาพ
โดยรวมแลวถือวาผูฟงยุคพุทธกาลไมมีปญหา  เพราะไดสําเร็จเปนพระอริยบุคคลเกือบทุกคน
สามารถแบงประเภทบุคคลผูฟงอนุปุพพิกถา  ๒  ประเภท  คือ  (๑) ประเภทที่ฟงอนุปุพพิกถาแลว
ไมบรรลุทันที  จะบรรลุก็ตอเมื่อจบอริยสัจ ๔  หรือปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานกอน  มีทั้งไมสามารถ
เปนพระอรหันตบวชแลวเปนพระอรหันต  เปนพระอรหันตแลวบวช  เปนพระโสดาบันแลวบวชและ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ไมไดเปนโสดาบันแตเห็นโทษการครองเรือน  แลวบวชจนสําเร็จเปนพระ
อรหันต  (๒) ประเภทฟงอนุปุพพิกถาแลวบรรลุทันที  โดยไมไดฟงอริยสัจ ๔ หรือปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน บุคคลเชนนี้เปนผูที่สะสมวาสนาบารมีมาเต็มที่แลว  เพียงไดฟงอนุปุพพิกถาจากพระ
พุทธองคก็สําเร็จมรรคผลโดยงาย เชน  พระเจามหากัปปนะและพระนางอโนชาเทวีพรอมดวย
บริวาร๕๐ เมื่อไดฟงอนุปุพพิกถาแลวบรรลุเปนพระโสดาบัน  พระเจาสุนันทจักรพรรดิ์พรอมทั้ง
อนุราชกุมารพรอมทั้งบริษัท, อานันทกุมารพรอมทั้งบริษัท ๙๐ โกฏิ๕๑ เมื่อไดฟงอนุปุพพิกถาแลว
บรรลุเปนพระอรหันต 

สรุปการแสดงธรรมของพระพุทธองคที่ประสบผลสําเร็จ  มีผูฟงไดดวงตาเห็นธรรมเปน
จํานวนมาก  องคประกอบที่มีความสําคัญที่สุด คือ ผูแสดงธรรม เพราะพระพุทธองคทรงมี
คุณสมบัติรูอัธยาศัยวาสนาบารมีของสรรพสัตว  จึงเลือกที่จะแสดงธรรมกับบุคคลที่มีความพรอม
ที่จะบรรลุธรรม  เมื่อทรงเลือกบุคคลไดแลว  ดวยคุณสมบัติกําหนดรูใจของผูอ่ืน  จึงทรงรูวาบุคคล
นั้นยังมีปญหาอุปสรรคอยู  เชน  ยังไมเลื่อมใสศรัทธา  จึงทรงปรับจิตใจใหเขาเลื่อมใสศรัทธากอน 
โดยแสดงปาฏิหาริย ๓ คือ  (๑) อิทธิปาฏิหาริย  (๒) อาเทสนาปาฏิหาริย  (๓) อนุศาสนีปาฏิหริย
อยางใดอยางหนึ่ง  หรือทั้ง ๓ อยางพรอมกัน  เมื่อเขามีศรัทธาสนใจอยากจะฟงธรรมแลว  จึง
แสดงเนื้อหาธรรมในอนุปุพพิกถาที่เหมาะสมกับบุคคลผูนั้นทําใหมีจิตใจพรอมรับธรรมข้ันสูง พระ
พุทธองคจึงประกาศอริยสัจ ๔ เพื่อใหบรรลุธรรมตอไป. 

                                                  
๔๙ วินย. มหา. (ไทย)  ๔/๒๔–๘๗/๒๐–๑๗๒.  
๕๐ ขุ. ธ. อ. (ไทย)  ๑/๒/๓๑๐,  ขุ. ธ. อ. (ไทย)  ๑/๒/๒/๓๑๔. 
๕๑ ขุ. ชา. เอกฺก. อ. (ไทย)  ๓/๑/๕๑,  ขุ. อป. อ. (ไทย)  ๘/๑/๖๙.  



๖๘ 

๓.๕  วิธีการใชวาจาเพื่อการจูงใจในพุทธวิธีการสอน 
พระพุทธเจาทรงเปนตนแบบการใชวาจาทั้งหมดในพระไตรปฎกในรูปแบบนวังสัตถุ

ศาสน การใชวาจาของพระพุทธองคจึงมีความชัดเจน  เนื้อหาดี  สรางสรรคประโยชนแกทุกฝาย  
การใชวาจาที่สรางสรรคนั้น  เปนจุดเริ่มตนแหงความสุขความเจริญของครอบครัว  ซึ่งสามารถ
สงผลในทางเดียวกันตอสังคมและประเทศชาติ  นับเปนสังคมแหงอารยะ  สังคมที่มีแตกุศล
ประโยชน๕๒ ดังพุทธพจนที่วา ”คําพูดที่มีประโยชนคําเดียว คนฟงแลวสงบระงับได ยอมดีกวา
คําพูดที่ไรประโยชนต้ังพันคํา”๕๓ ลักษณะคําตรัสของพระพุทธองคในพระสูตรที่พอรวบรวมไดมีดังนี้ 

ในอภัยราชกุมารสูตร  ไดกลาวถึงเกณฑในการตรัสวาจาของพระพุทธเจา  โดยพระผู
มีพระภาคเจาตรัสกับอภัยราชกุมารดังนี้ 

ราชกุมาร ตถาคตรูวาจาที่ไมจริง  ไมแทไมประกอบดวยประโยชนและวาจานั้นไมเปน
ที่รัก  ไมเปนที่ชอบใจของคนอื่น  ตถาคตไมกลาววาจานั้น 

วาจาที่  จริงแท  แตไมประกอบดวยประโยชน  และวาจานั้นไมเปนที่รัก  ไมเปนที่ชอบ
ใจของคนอื่น  ตถาคตไมกลาววาจานั้น 

วาจาที่จริง  ที่แท  และประกอบดวยประโยชน  แตวาจานั้นไมเปนที่รัก  ไมเปนที่ชอบ
ใจของคนอื่น  ในขอนั้น  ตถาคตรูกาลที่จะกลาว 

วาจาที่ไมจริง  ไมแท  ไมประกอบดวยประโยชน  แตวาจานั้นเปนที่รัก  เปนที่ชอบใจ
ของคนอื่น  คถาคตไมกลาววาจานั้น 

วาจาที่จริง  ที่แท  ไมประกอบดวยประโยชน  แตวาจานั้นเปนที่รัก  เปนที่ชอบใจของ
คนอื่น  คถาคตไมกลาววาจานั้น 

วาจาที่จริง  ที่แท  ที่ประกอบดวยประโยชน  และวาจานั้นเปนที่รัก  เปนที่ชอบใจของ
คนอื่น  ในขอนั้น  ตถาคตรูกาลที่จะกลาว  ขอนั้นเพราะเหตุไร  เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในหมู
สัตวทั้งหลาย ๕๔ 

                                                  
๕๒ ธนัชกร กีรติเสถียร, “ศึกษาการใชวาจาสรางสรรคในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๔๙. 
๕๓ ขุ. ธ. (ไทย)  ๒๕/๑๐๐/๖๑. 
๕๔ ม. ม. (ไทย)  ๑๓/๘๖/๘๗–๘๘. 



๖๙ 

ในมธุปณฑิกสูตร  ทัณฑปาณิศากยะ  ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวาพระองคมี
ปกติกลางอยางไร  บอกอยางไร  พระพุทธองคตรัสตอบวา 

“ผูมีอายุ บุคคลมีปกติกลาวอยางใดจึงไมโตเถียงกับใครๆ ในโลก พรอมทั้งเทวโลก 
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยแลว ดํารงอยูในโลก… 
เรามีปกติกลาวอยางนั้น บอกอยางนั้นโดยประการนั้น”๕๕  “ถอยคําที่โตเถียงกันกอใหเกิดทุกข และ
การทํารายโตตอบกันจะมาถึง”๕๖ 

ในมหาสุญญตสูตร  พระพุทธเจาตรัสถึงเรื่องที่ไมควรสนทนาและเรื่องที่ควรสนทนา
กันอยางมีสติสัมปชัญญะ  เพื่อทําใหจิตสงบระงับไมเกิดความฟุงซานดังนี้ 

เราจักไมพูดเรื่องเห็นปานนี้  คือ เร่ืองพระราชา  เร่ืองโจร  เร่ืองมหาอํามาตย  
เร่ืองกองทัพ  เร่ืองภัย  เร่ืองการรบ  เร่ืองขาว  เร่ืองน้ํา  เร่ืองผา  เร่ืองที่นอน  เร่ือง
พวงดอกไม  เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ  เร่ืองยาน  เร่ืองบาน  เร่ืองนิคม  เร่ืองเมือง  
เร่ืองชนบท  เร่ืองสตรี  เร่ืองบุรุษ  เร่ืองคนกลาหาญเรื่องตรอก  เร่ืองทาน้ํา  เร่ืองคน
ที่ลวงลับไปแลว  เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก  เร่ืองทะเล  เร่ืองความเจริญและความ
เสื่อม  ซึ่งเปนของเลวทราม  เปนของชาวบาน  เปนปุถุชน  ไมใชของอริยะ  ไม
ประกอบดวยประโยชน  ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อคลายกําหนัด         
เพื่อดับเพื่อสงบระงับ  เพื่อรูยิ่ง  เพื่อตรัสรู  เพื่อนิพพาน…. เราจักพูดเรื่องเห็นปาน
นี้  คือ เร่ืองความมักนอย เร่ืองความสันโดษ เร่ืองความสงัด เร่ืองความไมคลุกคลี  
เร่ือการปรารภความเพียร  เร่ืองศีล  เร่ืองสมาธิ  เร่ืองปญญา  เร่ืองวิมุตติเร่ือง
วิมุตติญาณทัสสนะ๕๗  

ในอังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต   โยธาชีววรรค  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกับวัสการ 
พราหมณ  ถึงสิ่งที่ควรกลาวหรือไมนั้น  มิไดข้ึนอยูกับการรับรูความจริงทาง  ตา  จมูก  ล้ิน  กาย ใจ  
แตข้ึนอยูกับวา  เมื่อกลาวถึงสิ่งที่รูเห็นนั้นแลว  อกุศลธรรมเสื่อมลง  และกุศลธรรมเจริญขึ้นหรือไม  
ดังนี้ 

พราหมณ  เราไมกลาววา  “ทุกสิ่งที่ไดเห็นเปนสิ่งที่ควรกลาว”  และไมกลาว
วา  “ทุกสิ่งที่ไดเห็นเปนสิ่งที่ไมควรกลาว” เราไมกลาววา  “ทุกสิ่งที่ไดฟงเปนสิ่งที่

                                                  
๕๕ ม. มู. (ไทย)  ๑๒/๑๙๙/๒๐๙. 
๕๖ ขุ. ขุ. (ไทย)  ๒๕/๑๓๓/๗๓. 
๕๗ ม.อุ. (ไทย)  ๑๔/๑๘๙/๒๒๖. 



๗๐ 

ควรกลาว”  และเราไมกลาววา   “ทุกสิ่งที่ไดฟงเปนสิ่งที่ไมควรกลาว”  เราไมกลาว
วา  “ทุกสิ่งที่ไดทราบเปนสิ่งที่ควรกลาว”  และไมกลาววา  “ทุกสิ่งที่ไดทราบเปนสิ่ง
ที่ไมควรกลาว”  เราไมกลาววา  “ทุกสิ่งที่รูแจงเปนสิ่งที่ควรกลาว”  และไมกลาววา  
“ทุกสิ่งที่รูแจงเปนสิ่งที่ไมควรกลาว” 

เมื่อบุคคลกลาวถึงสิ่งใดที่ไดฟง…ส่ิงใดที่ไดทราบ…ส่ิงใดที่รูแจง  อกุศล
ธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไป  เรากลาววา…”ส่ิงที่ไดฟง…ส่ิงที่ไดทราบ…ส่ิงที่รู
แจงเชนนี้  เปนสิ่งไมควรกลาว”  แตเมื่อบุคคลกลาวถึงสิ่งใดที่ไดฟง…ส่ิงใดที่ได
ทราบ…ส่ิงใดที่รูแจง  อกุศลธรรมเสื่อมไป  กุศลธรรมเจริญขึ้น  เรากลาววา  “ส่ิงที่
ไดฟง…ส่ิงที่ไดทราบ…ส่ิงที่รูแจงเชนนี้  เปนสิงที่ควรกลาว๕๘  

เร่ืองหลักการปฏิบัติและการใชวาจาของพระพุทธเจานั้น  ในมหาโควินทสูตร  ทาว
สักกะไดกลาวยืนยันกับพวกเทพชั้นดาวดึงสและสนังกุมารพรหมวา 

   พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ทรงปกติตรัสอยางไรก็ทรงทําอยางนั้น  ทรง
มีปกติทําอยางไรก็ตรัสอยางนั้น  จึงชื่อวาเปนผูทรงมีปกติตรัสอยางไรก็ทรงทํา
อยางนั้น  ทรงมีปกติทําอยางไรก็ตรัสอยางนั้น  เราไมเคยเห็นพระศาสดาผู
ประกอบดวยองคคุณแมเชนนี้  ผูทรงปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  อยางนี้ในอดีต
เลย  ถึงในบัดนี้เราก็ไมเห็น (ใครอื่น)  นอกจากพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น๕๙  

พระพุทธเจานั้นมีปกติกลาววาจาสรางสรรคที่เปนความจริงประกอบดวยกุศประโยชน
เทานั้น  พระองคมองวา “สัจจะเทานั้นเปนรสที่ดีกวารสทั้งหลาย”๖๐ แตการพูดความจริงนั้น ก็ตอง
ใชความระมัดระวังวา พูดไปแลวเปนประโยชนหรือไมเปนประโยชน กุศลธรรมเจริญขึ้น อกุศล
ธรรมเส่ือมลงหรือไม ถึงกระนั้นแมจะเปนประโยชน พระองคก็ยังรูกาล รูเวลา กลาวคือทรงรูจัก
เลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดแตละครั้ง. 

๓.๕.๑.วิภัชวาท๖๑  วิภัชวาท  นั้นเปนการพูดหรือคิดอยางมีเงื่อนไข  มองหลายแงไม
มองอะไรแงเดียว  แลวตีขลุมไปหมด  เพราะความเปนจริงแลว  ในโลกียวิสัยนี้เกือบจะไมมีอะไรที่

                                                  
๕๘ องฺ. จตุกฺก. (ไทย)  ๒๑/๑๘๓/๒๖๐. 
๕๙ ที. ม. (ไทย)  ๑๐/๒๙๖,๓๐๒/๒๓๑,๒๓๗. 
๖๐ ขุ. สุ. (ไทย)  ๒๕/๑๘๔/๕๔๓. 
๖๑ วศิน  อินทสระ, พุทธวิธีในการสอน, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา, ๒๕๔๕), หนา 

๖๓–๖๙. 



๗๑ 

เปนจริงอยางไมมีเงื่อนไข  ในเงื่อนไขหนึ่ง  เปนอยางหนึ่ง  ตัดสินไดอยางหนึ่ง  พอเปลี่ยนเงื่อนไขก็
เปนเสียอีกอยางหนึ่ง  ตองตัดสินอีกอยางหนึ่ง  จึงตองมองความจริงหลายแง  เชนเด็กคนหนึ่งหนี
โรงเรียนกลับบาน  มองในแงขาดเรียนครูอาจตัดสินใจวา  เด็กคนนี้ไมดี  ไมเอาใจใสตอการเรียน  
แตปรากฏวาแมของเขาปวยเปนอัมพาต  เด็กตองกลับมาชวยเหลือแม  ปอนขาวเช็ดตัวใหแม  พอ
เห็นแงนี้เขา  ทุกคนก็ตองตัดสินใจวาเด็กเปนคนดี  มีความกตัญูเสียสละ เปนตน ยังมีเร่ืองอื่นๆ 
อีกมากในสังคมซึ่งเรามักมองในแงเดียวแลงตัดสินไปแงเดียว  อาจผิดพลาดไดมาก 

พระพุทธองคทรงเรียกพระองควา  วิภัชชวาที  แปลวา  “ผูกลาวจําแนก”  “ผูแยกแยะ
พูด”  เปนคุณบทคือคําแสดงคุณลักษณะอยางหนึ่งของพระพุทธเจา  หมายความวา  ทรงแสดง
ธรรมแยกแยะแจกแจงออกไปใหเห็นวา  ส่ิงทั้งหลายเกิดจากสวนประกอบยอยๆ  มาประชุมกันเขา
อยางไร  เชน  แยกแยะกระจายนามรูปออกเปนขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ เปนตน  ส่ิงทั้งหลายมีดานที่
เปนคุณและดานที่เปนโทษอยางไร  เร่ืองนั้นๆ มีขอจริงเท็จอะไรบาง  การกระทํานั้นๆ มีแงถูกแงผิด
แงดีแงไมดีประการใด  เพื่อใหผูฟงเขาใจสิ่งนั้นเรื่องนั้นชัดเจน  มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริง  
ไมมองอยางตีคลุมหรือเห็นแตดานเดียวแลวยึดติดในทิฏฐิตางๆ  อันทําใหไมเขาใจความจริงแท
ตามสภาวะ๖๒ 

สรุปดวยเหตุผลที่กลาวมานี้  การใชวาจาของพระพุทธเจาจึงมีพลังมากมายมหาศาล 
การใชวาจาของพระพุทธองคแตละครั้งจึงสําเร็จสมประสงค และเกิดประโยชนตอผูฟงและสังคม
ในสมัยพุทธกาลอยางกวางใหญไพศาล มีผลมาจนกระทั่งจวบจนปจจุบันนี้  

๓.๖  องคประกอบที่พระพุทธเจาทรงสรางแรงจูงใจจนประสบความสําเร็จ 
พระพุทธเจามีคุณสมบัติที่ชวยใหการสรางแรงจูงใจประสบความสําเร็จ  ตามแนวพระ

พุทธคุณ  ๓ ประการ  คือ 

๓.๖.๑  บุคลิกภาพ  พระพุทธเจาทรงมีพระลักษณะทั้งดานความสงางามแหงพระ
วรกายพระสุรเสียงที่โนมนําจิตใจ  และพระบุคลิกลักษณะอันควรแกการศรัทธาประสาทะทุก
ประการ  เชน 

๑)  ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ  และตรัสพระวาจาสุภาพสละสลวย  อยางคําชม
ของจังกีพราหมณที่วา “พระสมณโคดม  มีพระวาจาไพเราะ  รูจักตรัสถอยคําไดงดงาม  มีพระ
                                                  

๖๒ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท,พิมพครั้งที่๑๑
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หนา ๒๓๓.   



๗๒ 

วาจาสุภาพ  สละสลวย  ไมมีโทษ  ยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความไดชัดแจง”๖๓ และคําของอุตรมาณพ
ที่วา” พระสุรเสียงที่เปลงกองจากพระโอษฐนั้นประกอบดวยคุณลักษณะ ๘ ประการ  คือ  แจมใส 
๑ ชัดเจน ๑ นุมนวล ๑ ชวนฟง ๑ กลมกลอม ๑ ไมพรา ๑ ซึ้ง ๑ กังวาน ๑“๖๔  

๒)  ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ  และอนุพยัญชนะ ๘๐ประการ มี
พระวรกายสงางาม  ดังจังกีพราหมณที่ชมพระองควา “พระสมณโคดม  มีพระรูปงาม  นาดู  นา
เลื่อมใส  มีพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก  พระวรรณะและพระสรีระดุจดังพรหม  นาดูชมนักหนา 

๓)  ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอยางที่งดงามนาเลื่อมใส เร่ิมแตสมบัติผูดี     
และมารยาทอันเปนที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนพระบุคลิกลักษณะที่เปนเสนหทุกประการ พรอม
ไปดวยความองอาจ ความสงางาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองค นอกจากแจม
แจงดวยสัจธรรมแลว ยังกอใหเกิดความรูสึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนใหอยากฟงอยากใกลชิด
พระองคอยูไมวายอยางคําชมของบุคคลตางๆ เชน  

“นี่ทานปงคิยานี มองเห็นสารประโยชนอันใด จึงเลื่อมใสพระสมณโคดมถึง
เพียงนี้” 

“ทานผูเจริญ  เปรียบเหมือนบุรุษผูอ่ิมในรสอันเลิศแลว  ยอมไมปรารถนารส
อ่ืนๆ ที่เลวฉันใด บุคคลฟงธรรมของพระสมณโคดมพระองคนั้น  โดยลักษณะใดๆ 
จะโดยสุตตะโดยเคยยะ  โดยไวยากรณ  หรือโดยอัพภูตธรรมก็ดี  ยอมไมปรารถนา
วาทะของสมณะเปนอันมากเหลาอื่นโดยลักษณะนั้นๆ เลยฉันนั้น เปรียบเหมือน
บุรุษผูหิวและออนเพลีย  มาไดรวงน้ําผึ้ง ก็ล้ิมรส  ยอมไดรสแทแสนชุมชื่น  ฉันใด  
บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น…ยอมไดรับความดีใจ  ปลาบปล้ืม
ใจ  ฉันนั้น    

เปรียบเหมือนบุรุษ  ไดไมจันทน  เปนจันทนเหลืองหรือจันทนแดง  จะสูด
กลิ่นตรงที่ใด ราก  ลําตน  หรือยอด  กลิ่นหอมสนิทเปนกลิ่นแท  ฉันใด  บุคคลฟง
ธรรมของพระโคดมพระองคนั้น…ก็ยอมปราโมทย ไดความโสมนัส ฉันนั้น     

เปรียบเหมือนบุรุษอาพาธ  เจ็บปวด เปนไขหนักนายแพทยผูฉลาดพึงบําบัด
อาพาธเขาไดฉับไว  ฉันใด  บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น

                                                  
๖๓ ม. ม. (บาลี)  ๑๓/๖๕๐. 
๖๔ ม. ม. (บาลี)  ๑๓/๕๘๙,  ที. ม. (บาลี)  ๑๐/๑๙๘,๒๑๘.  



๗๓ 

แลว…….ความโศกเศรา ปริเทวนาการ ความทุกขโทมนัส และความคับแคนใจ
ของเขายอมหมดไป ฉันนั้น 

เปรียบเหมือน  สระใหญมีน้ําใส  เย็น  จืดสนิท  นาเจริญใจ  มีทาราบเรียบ
นาร่ืนรมย  บุรุษผูรอนดวยแสงแดด  ถูกแดดแผดเผา  เหน็ดเหนื่อย  หิวกระหาย  
เดินมาถึง  เขาลงไปอาบ  ด่ืม  ในสระน้ํานั้น  พึงระงับความกระวนกระวาย  ความ
เหน็ดเหนื่อย  และความเรารอนทั้งปวงได  ฉันใด  บุคคลฟงธรรมของทานพระโค
ดมพระองคนั้นแลง…ความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความเรารอน
ของเขาก็ยอมระงับไปไดหมดสิ้น ฉันนั้น๖๕ 

 “ชนทั้งหลายที่ทานพระโคดม ทรงชี้แจงใหเห็นแจงใหสมาทาน ใหอาจหาญ 
ใหราเริงดวยธรรมมีกถาแลว เมื่อลุกไปจากที่นั่งก็ยังเหลียวหลังกลับมามอง ดวย
ไมอยากจะละจากไป”๖๖ 

สรุปบุคลิกภาพของพระพุทธองคทรงดีพรอมสูงสุดทุกอยางที่มนุษยพึงมีได
ทําใหสรางศรัทธากับผูพบเมื่อไดเห็นพระวรกายสงางามของพระองคเห็นพระ
อากัปกิริยางดงามฟงสุรเสียงอันไพเราะจนบรรลุจุดประสงคทุกครั้ง 

๓.๖.๒  คุณธรรม แสดงตามแนวพุทธคุณ ๓ คือ 

ก.  พระปญญาคุณ ของยกมาแสดง ๒ อยาง คือ ทศพลญาณ และปฏิสัมภิทา 

๑) ทศพลญาณ๖๗  คือ พระญาณอันเปนกําลังของพระตถาคตที่ทําให
พระองคสามารถบันลือสีหนาท  ประกาศพระศาสนาไดมั่นคง 

๑.๑  ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยั่งรูฐานะ  และอฐานะ  คือหยั่งรูกฎ
ธรรมชาติที่เกี่ยวกับขอบเขต  และขีดขั้นของสิ่งทั้งหลายวาอะไรเปนไปได  และอะไรเปนไปไดแค
ไหนเพียงไร โดเฉพาะในแงความสัมพันธระหวางเหตุกับผล  และกฎเกณฑทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับ
สมรรถวิสัยของบุคคลซึ่งจะไดรับผลกรรมที่ดีและชั่วตางๆ กัน 

                                                  
๖๕ องฺ. ป ฺจก. (บาลี)  ๒๒/๑๙๔.  
๖๖ ม. ม. (บาลี)  ๑๓/๕๘๙.  
๖๗ม. มู. (บาลี)  ๑๒/๑๖๖,  องฺ. ทสก. (บาลี)  ๒๔/๒๑,  อภิ. วิ. (บาลี)  ๓๕/๘๓๙–๘๔๘, วิภงฺค. อ. 

(บาลี)  ๕๒๐,๕๕๐–๖๐๗.  



๗๔ 

๑.๒  กรรมวิปากญาณ  ปรีชาหยั่งรูผลของกรรม  สามารถกําหนด
แยกการใหผลอยางสลับซับซอนระหวางกรรมดีกับกรรมชั่วที่สัมพันธกับปจจัยแวดลอมตางๆ 
มองเห็นรายละเอียดและความสัมพันธภายในกระบวนการการกอผลของกรรมอยางชัดเจน 

๑.๓  สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติที่จะ
นําไปสูคติทั้งปวง (คือสูสุคติทุคติหรือพนจากคติ) หรือปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติที่จะนําไปสู
อรรถประโยชนทั้งปวง (จะเปนทิฏฐธัมมิกัตถะ  หรือสัมปรายิกัตถะ  หรือปรมัตถะก็ตาม) รูวาเมื่อ
ตองการเขาสูจุดหมายใด  จะตองทําอะไรบาง  มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติอยางไร 

๑.๔  นานาธาตุญาณ  ปรีชาหยั่งรูสภาวะของโลกอันประกอบดวย
ธาตุตางๆ เปนอเนก รูสภาวะของธรรมชาติทั้งฝายอุปาทินนกสังขาร  และอนุปาทินนกสังขาร  เชน
เร่ืองชีวิต  ก็ทราบองคประกอบตางๆ  สภาวะขององคประกอบเหลานั้น  พรอมทั้งหนาที่ของมัน 
เชนการปฏิบัติหนาที่ของขันธ  อายตนะและธาตุตางๆ ในกระบวนการรับรูเปนตน 

๑.๕  นานาธิมุตติกญาณ  ปรีชาหยั่งรูอธิมุติ (คือรูอัธยาศัยความ
โนมเอียง  แนวความสนใจ ฯลฯ) ของสัตวทั้งหลายที่เปนไปตางๆ กัน 

๑.๖ อินทริยปโรปริยัตตญาณ  ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและความ
หยอนแหงอินทรียขอสัตวทั้งหลาย  รูวาสัตวนั้นๆ  มีแนวความคิด  ความรู  ความเขาใจ  แคไหน
เพียงใด  มีกิเลสมากกิเลสนอย มีอินทรียออนหรือแกกลาสอนงายหรือสอนยากมีความพรอมที่จะ
เขาสูการตรัสรูหรือไม 

๑.๗  ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชาหยั่งรูเหตุที่จะทําใหฌาน
วิโมกข  และสมาบัติเสื่อมหรือเจริญ  คลองแคลวจัดเจนหรือกาวหนายิ่งขึ้นไป 

๑.๘  ปุพเพนิวาสานุสสติ  ปรีชาหยั่งรูระลึกชาติภพในหนหลังได 
๑.๙  จุตูปปาตญาณ ปรีชาหยั่งรูจุติและอุบัติทั้งหลายอันเปนไป

ตามกรรม 
๑.๑๐  อาสวักขยญาณ  ปรีชาหยั่งรูความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย 

๒)  ปฏิสัมภิทา๖๘  คือ ปญญาแตกฉานในดานตางๆ ซึ่งมีทั่วไปทั้งใน
พระมหาสาวกทั้งหลายดวย  ดังนี้ 

๒.๑  อรรถปฏิสัมภิทา  ความเขาใจแจมแจงในความหมายของ
ถอยคําหรือขอธรรม  ตางๆ  สามารถอธิบายแยกแยะออกไปโดยพิสดาร แมไดเห็นเหตุใดๆ ก็

                                                  
๖๘ องฺ. จตุกก. (บาลี)  ๒๑/๑๗๒/๒๑๖,  ขุ. ปฏิ. (บาลี)  ๓๑/๒๖๘/๑๗๕, อภิ.วิ. (บาลี)  ๓๕/๗๘๔/๔๐๐. 



๗๕ 

สามารถคิดเชื่อมโยงแยกแยะกระจายความคิดออกไปลวงรูถึงผลตางๆ ที่จะเกิดขึ้นได  แปลสั้นๆ 
วาปญญาแตกฉานในอรรถ 

๒.๒  ธรรมปฏิสัมภิทา  ความเขาใจแจมแจงในถอยคําหรือขอ
ธรรมตางๆ สามารถจับใจความคําอธิบายโดยพิสดาร  มาตั้งเปนกระทูหรือหัวขอได  เมื่อมองเห็น
ผลตางๆ ที่ปรากฏขึ้นก็สามารถสืบสาวกลับไปหาสาเหตุไดแปลสั้นๆ วาปญญาแตกฉานในธรรม 

๒.๓  นิรุตติปฏิสัมภิทา  ความรูแตกฉานในภาษา  รูภาษาตางๆ  
และรูจักใชถอยคําชี้แจงแสดงอรรถและธรรม  ใหคนอื่นเขาใจและเห็นตามได  แปลสั้นๆ วาปญญา
แตกฉานในนิรุกติ 

๒.๔  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  ความมีไหวพริบ  สามารถเขาใจคิดเหตุ
ผลไดเหมาะสมทันการ  และมีความรูความเขาใจชัดในความรูตางๆ วามีแหลงที่มา  มีประโยชน
อยางไร  สามารถเชื่อมโยงความรูทั้งหลายเขาดวยกันสรางความคิดและเหตุผลข้ึนใหมได  แปล
ส้ันๆ วา ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ 

ข.  พระวิสุทธิคุณ  ความบริสุทธิ์เปนพระคุณสําคัญยิ่งเชนกัน  ในการที่จะทํา
ใหประชาชนเชื่อถือและเลื่อมใสในพระพุทธเจา  มองไดจากลักษณะตางๆ  ดังนี้  

๑. พระองคเองเปนผูบริสุทธิ์หลุดพนจากอาสวะกิเลสทั้งปวง  ไมกระทํา
ความชั่วทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ  ไมมีเหตุที่ใครจะยกขึ้นมาตําหนิได 

๒.  ทรงทําไดอยางที่สอน  คือสอนเขาอยางไร  พระองคเองก็ทรง
ประพฤติอยางนั้นดวย อยางพุทธพจนที่วา  ตถาคตพูดอยางใดทําอยางนั้น  จึงเปนตัวอยางที่ดี  
และใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณคาของคําสอนได 

๓.  ทรงมีความบริสุทธิ์พระทัยในการสอน  ทรงสอนผูอ่ืนดวยมุงหวัง
ประโยชนแกเขาฝายเดียว  ไมมีพระทัยเคลือบแฝงดวยความหวังผลประโยชนสวนตน  หรืออามีส 
ตอบแทนใดๆ มุงใหบุคคลหรือหมูคนที่อยูตรงหนาไดรับผลประโยชนสูงสุดอยางแทจริง 

พระวิสุทธิคุณเหลานี้เปนผลเกิดเองจากการตรัสรู  จะเห็นไดจากคําสรรเสริญ
ของบุคคลตางๆ ในสมัยพุทธกาล เชน ”ดูกรนาคิตะ ขออยาใหเราตองของเกี่ยวกับยศเลย และขอ
อยาใหยศมาของเกี่ยวกับเราดวยบุคคลผูใดไมไดโดยงายซึ่งความสุขอันเกิดจากเนกขัมมะ 
ความสุขอันเกิดจากวิเวก ความสุขอันเกิดจากความสงบ ความสุขอันเกิดจากการตรัสรู เหมือน



๗๖ 

อยางที่เราไดบุคคลผูนั้นจึงจะยินดีความสุขแบบอาจม ความสุขที่เกิดจากการหลับ และความสุขที่
เกิดจากลาภสักการะและสรรเสริญ”๖๙ 

จากคํากลาวของพระสารีบุตรวา “ทานทั้งหลาย  พระตถาคตมีกายสมาจาร  วจี
สมาจาร  มโนสมาจารบริสุทธิ์  พระตถาคตมิไดมีความประพฤติชั่วทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  ที่
พระองคจะตองปกปดรักษาไว  โดยตั้งพระทัยวา  ขอคนอื่นๆ อยาไดรูถึงความประพฤติชั่วทางกาย  
ทางวาจา  ทางใจของเราเลย”๗๐ 

“ดูกอนโมคคัลลานะ  เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์  จึงปฏิญาณไดวาเปนผูมีศีลบริสุทธิ์  
ศีลของเราบริสุทธิ์  ผองแผว  ไมเศราหมอง  บรรดาสาวกไมตองคอยรักษาเราโดยศีล  และเราก็ไม
ตองคอยคิดหวังใหสาวกชวยรักษาเราโดยศีล  เรามีอาชีวะบริสุทธิ์  มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์…ไมตอง
คิดใหสาวกชวยรักษา”๗๑ 

ค.  พระกรุณาคุณ  อาศัยพระมหากรุณาธิคุณ  พระพุทธเจาจึงไดเสด็จออก
ประกาศศาสนา โปรดสรรพสัตว ทําใหพระคุณ ๒ อยางแรกคือพระปญญาคุณ  และพระวิสุทธิคุณ
เปนที่ปรากฏ  และเปนประโยชนตอชาวโลกอยางแทจริง  เสด็จไปชวยเหลือแนะนําสั่งสอนมนุษย
ทั้งที่เปนกลุมและที่เปนรายบุคคล  โดยไมเห็นแกความเหนื่อยยากลําบากของพระองคเอง  พระ
มหากรุณาธิคุณเหลานี้  พึงเห็นตามคําสรรเสริญและคุณธรรมอื่นๆ ที่แสดงออก  

ความกรุณาที่ แสดงออกอยางไดผลดีนั้ น   ตองอาศัยอุ เบกขา   และ
สติสัมปชัญญะเขาประกอบดวย  ในกรณีตางๆ และในกรณีนั้นๆ จะตองเขาใจความหมายของ
อุเบกขาใหถูกตองดวย  นอกจากนี้  ความกรุณาที่แสดงออกในทางการอบรมสั่งสอน  ยอมเปน
สวนประกอบสําคัญใหเกิดคุณลักษณะผูสอนที่เรียกวา  องคคุณของกัลยาณมิตร 

องคคุณของกัลยาณมิตร  ซึ่งมี ๗ ประการดังตอไปนี้ 
๑.  ปโย – นารัก (ในฐานะที่วางใจและสนิทสนม) 
๒.  ครุ – นาเคารพ (ในฐานะใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่พึ่งไดและปลอดภัย) 
๓.  ภาวนีโย – นายกยอง (ในฐานะทรงคุณคอืความรูและภูมิปญญาแทจริง) 
๔.  วตฺตา – รูจักพูด (คอยใหคําแนะนําวากลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี) 

                                                  
๖๙ องฺ. ฉกฺก. (บาลี)  ๒๒/๓๑๓.  
๗๐ ที. ปา. (บาลี)  ๑๑/๒๒๘.  
๗๑ องฺ. ป ฺจก. (บาลี)  ๒๒/๑๐๐. 



๗๗ 

๕.  วจนกฺขโม – อดทนตอถอยคํา (พรอมที่จะรับฟงคําซักถามตางๆ อยูเสมอ 
และสามารถรับฟงไดดวยความอดทนไมเบื่อ) 

๖.  คมฺภีรญจฺ กถํ กตฺตา – (กลาวชี้แจงแถลงเรื่องตางๆ ที่ลึกซึ้งได) 
๗.  โน จฏฐาเน นิโยชเย – (ไมชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย)๗๒  

ในทางพระพุทธศาสนาถือวา  ความสัมพันธของผูสอนที่มีตอผูเรียนนั้น  อยูในฐาน
เปนกัลยาณมิตร  คือเปนผูชวยเหลือแนะนําผูเรียนใหดําเนินกาวหนาไปในมรรคาแหงการฝกอบรม
องคคุณทั้ง ๗ นี้  เปนคุณลักษณะที่ผูสอนหรือครูผูมีความกรุณาโดยทั่วไปจะมีได  ไมจํากัดเฉพาะ
พระพุทธเจเทานั้น 

การจูงใจเพื่อเขาสูธรรมะ หรือ ลีลาการสอนของพระพุทธเจาแตละครั้ง  แมเปนเพียง
ธรรมกถาหรือการสนทนาทั่วไป  โดยไมมีจุดมุงหมายอะไรเปนพิเศษก็จะดําเนินไปอยางสําเร็จผลดี
เพราะมีองคประกอบที่เปนคุณลักษณะ๔ประการ๗๓ 

๑.  สนฺทสฺสนา  ชี้แจงใหเห็นชัด คือจะสอนอะไรก็ชี้แจงจําแนกแยกแยะอธิบาย
และแสดงเหตุผลอยางชัดเจน จนผูฟงเขาใจแจมแจงเห็นจริงเห็นจัง เหมือนจูงมือไปเห็นกับตา 

๒.  สมาทปนา ชวนใหอยากรับเอาไปปฏิบัติ คือส่ิงใดที่ควรปฏิบัติหรือหัดทํา ก็
แนะนําหรือบรรยายใหซาบซึ้งในคุณคา มองเห็นความสําคัญที่จะตองฝกฝนบําเพ็ญจนใจยอมรับ
อยากลงมือทําหรือนําไปปฏิบัติ 

๓.  สมุตฺเตชนา เราใจใหอาจหาญแกลวกลา คือปลุกเราใจกระตือรือรนเกิด
ความอุสาหะมีกําลังใจแข็งขัน มั่นใจจะทําใหสําเร็จลงไดสูงานไมหวั่นระยอไมกลัวเหนื่อยยาก 

๔.  สมฺปหงฺสนา ปลอบชโลมใจใหสดชื่นราเริง คือบํารุงจิตใจใหแชมชื่นเบิก
บาน โดยชี้ใหเห็นผลดีหรือคุณประโยชนที่จะไดรับและทางที่จะกาวหนาบรรลุผลสําเร็จยิ่งขึ้นไป ทํา
ใหผูฟงมีความราเริงเบิกบานใจ 

อรรถกถาชี้แจงเพิ่มเติมวา ขอ  ๑. ปลดเปลื้องความโงเขลาหรือความมือมัว  ๒. ปลด
เปลื้องความประมาท  ๓. ปลดเปลื้องความเกียจคราน  ๔. สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติ  สรุปส้ันๆ วา ชี้
ใหชัด ชวนใหปฏิบัติ เราใหกลา ปลุกใหราเริง หรือ แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง 

                                                  
๗๒ องฺ. สตฺตก (บาลี)  ๒๓/๓๔. 
๗๓ ที. สี. (บาลี)  ๙/๑๙๘/๑๖๑.  



๗๘ 

พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจา   ที่พระองคทรงอนุเคราะหชาวโลกนั้น  
แสดงออกในพุทธกิจประจําวันหรือกิจวัตรประจําวันของพระองค  ซึ่งเห็นไดชัดวา  วันเวลาที่ผาน
ไปแตละวันนั้นเปนไปเพื่อประโยชนของคนอื่นๆ ทั้งนั้น และใหเห็นการรูจักทํางานของพระมหาบุรุษ   
พุทธกิจประจําวันแบงเปน ๕ อยางดังนี้ 

๑.  ปุเรภัตตกิจ  พุทธกิจเชาหรือภาคกอนอาหาร  ไดแกทรงตื่นพระบรรทมแต
เชา  เสด็จออกบิณฑบาต  เสวยแลว  ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนในที่นั้นๆ เสด็จกลับพระวิหาร
รอใหพระสงฆฉันเสร็จแลว  เสด็จเขาพระคันธกุฏี 

๒.  ปจฉาภัตตกิจ   พุทธกิจภาคบายหรือหลังอาหาร   ระยะที่ ๑  เสด็จออกจาก
พระคันธกุฏี  ทรงโอวาทพระภิกษุสงฆ  เสร็จแลวพระสงฆแยกยายกันไปปฏิบัติธรรมในที่ตางๆ   
พระองคเสด็จเขาพระคันธกุฏีอาจทรงบรรทมเล็กนอยแลวถึงระยะที่ ๒ ทรงพิจารณาตรวจดูความ
เปนไปของสัตวโลก  ระยะที่ ๓ ประชาชนในถิ่นนั้นมาประชุมในธรรมสภา  ทรงโปรดแสดงธรรม 

๓.  ปุริมยามกิจ พระพุทธกิจที่๑ (ของราตรี) หลังจากพุทธกิจภาคกลางวันแลว 
ทรงสนานแลวปลีกพระองคเงียบๆ พักหนึ่ง จากนั้นพระภิกษุสงฆมาเฝา ทูลถามปญหาบาง ขอ
กรรมฐานบาง ขอใหทรงแสดงธรรมบาง ทรงใชเวลาตลอดยามแรกนี้สนองความตองการของ
พระสงฆ 

๔.  มัชฌิมยามกิจ  พุทธกิจในมัชฌิมยาม  เมื่อพระสงฆแยกยายไปแลวทรงใช
เวลาที่เหลืออยูตอบปญหาพวกเทพทั้งหลายที่มาเขาเฝา 

๕.  ปจฉิมยามกิจ  พุทธกิจในปจฉิมยาม ทรงแบงเปน ๓ ระยะ  ระยะแรก เสด็จ
ดําเนินจงกรมเพื่อใหพระวรกายไดผอนคลาย ระยะที่ ๒ เสด็จเขาพระคันธกุฏี ทรงบรรทมสีห
ไสยาสนอยางมีพระสติสัมปชัญญะ  ระยะที่ ๓ เสด็จประทับนั่งพิจารณาสอดสองเลือกสรรวา ใน
วันตอไปมีบุคคลผูใดที่ควรเสด็จไปโปรดโดยเฉพาะเปนพิเศษเมื่อทรงกําหนดพระทัยไวแลว  ก็เสด็จ
ไปโปรดในภาคพุทธกิจที่ ๑  คือ ปุเรภัตตกิจ๗๔ 

การทรงใหความสนพระทัยชวยเหลือโปรดบุคคลผูสมควร  เปนเฉพาะบุคคลๆ เชนนี้ผู
ไดรับการโปรดอาจเปนคนชั้นสูง  ชั้นต่ํา  เปนเด็ก  เปนผูใหญไดทั้งสิ้น เชนเสด็จไปโปรดเด็กชาย
มัฏฐกุณฑลีที่กําลังนอนเจ็บหนัก๗๕ เสด็จไปโปรดสิงคาลกมาณพผูไหวทิศ๗๖ นอกจากนี้พระองคยัง

                                                  
๗๔ ที. ม. อ. (บาลี)  ๑/๖๑,  สํ. อ. (บาลี)  ๑/๒๘๕,  องฺ. อ. (บาลี)  ๑/๖๖. 
๗๕ ธัมมปทัฏฐกถาภาค ๑.(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหากุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๑),หนา๓๗-๓๙. 
๗๖ ที. ปา. (บาลี)  ๑๑/๑๗๒–๒๐๖. 



๗๙ 

ทรงเอาพระทัยใสในความเปนอยู  ทุกข สุข ของพระภิกษุสงฆทั่วไป เชนเสด็จไปเยี่ยมภิกษุปวย
และพยาบาลภิกษุปวยไขที่ไมมีคนพยาบาลดวยพระองคเอง๗๗ ความกรุณาเชนนี้เปนเหตุนําความ
เลื่อมใสศรัทธา  เปนประโยชนในการสอน  ทรงสอนคนไดโดยไมตองใชอํานาจบังคับ ไมตองใชการ
ลงโทษและทรงไดรับความเคารพบูชาสูงสุดดวยความจริงใจ   

สรุปคุณสมบัติที่พระองคที่พระองคทรงใชในการสอน 
๑.  ทรงสอนสิ่งที่จริง  และเปนประโยชนแกผูฟง 
๒.  ทรงรูและเขาใจในสิ่งที่สอนอยางถองแทสมบูรณ 
๓. ทรงสอนดวยเมตตา  มุงประโยชนแกผูรับคําสอนเปนที่ต้ัง  
๔.  ทรงทําไดจริงอยางที่สอน  เปนตัวอยางที่ดี 
๕.  ทรงมีบุคลิกภาพโนมนาวจิตใจใหเขาใกลชิดสนิทสนมและพึงพอใจไดความสุข 
๖.  ทรงมีหลักการสอนและวิธีสอนที่ยอดเยี่ยม๗๘ 

๓.๖.๓ สื่อที่พระพุทธองคทรงใชในพุทธวิธีการสรางแรงจูงใจ พระพุทธองคทรง
เปนยอดในการอุปมาอุปมัยยกตัวอยางเปรียบเทียบ  ส่ือที่พระพุทธองคทรงยกมาเปรียบเทียบนั้น
เปนของใกลตัวมองเห็นงายเขาใจงาย 

          ๑.สื่อที่พระพุทธองคทรงนํามาใช การใชอุปกรณการสอนของพระพุทธองค
ทรงนําสิ่งตาง ๆ รอบตัวตามธรรมชาติพบเห็นอยูทั่วไปในชีวิตประจําวันเปนสื่อในการสอน เชน ใน
คร้ังประทับอยูที่ปาสีสปวันใกลเมืองโกสัมพี๗๙ พระองคทรงสอนพระภิกษุทั้งหลายโดยใชใบประดู
เปนอุปกรณ ทรงหยิบใบประดูมากํามือแลวถามพระภิกษุทั้งหลายวา ใบไมในปากับในพระหัตถที่
ไหนมากกวากัน ฯลฯ หรือทรงใชการเทน้ําที่ละนอยๆ และใชแวนตา เปรียบเทียบจากรูปธรรมไปสู
นามธรรมใหพระราหุลซึ่งตอนนั้นอายุ ๗ ขวบเขาใจได๘๐และที่ทรงใชผาขาวประทานใหทาน       

                                                  
๗๗ ดูรายละเอียดใน  สํ. ข. (บาลี)  ๑๗/๒๑๕–๒๑๘,  วินย. (บาลี)  ๕/๑๖๖. 
๗๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธวิธีในการสอน,พิมพครั้งที่๑๑(กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิกจํากัด,๒๕๔๙), หนา ๑๐–๓๒. 
                  ๗๙ สํ.ม.(บาลี) ๑๙/ ๑๗๑๒-๓/ ๕๔๘-๙๑.  
                  ๘๐ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๒๕-๑๒๙.  



๘๐ 

จูฬปนถก ลูบไปมาเพื่อสรางแรงจูงใจในการเขาสูธรรมะตามภูมิธรรมของผูเรียนจนทานจูฬปนถก
บรรลุธรรมได๘๑ 

        ๒.การอุปมาหรือการเปรียบเทียบเพื่อสื่อใหเขาใจ พระพุทธองคทรงนําสิ่ง
ที่อยูตามธรรมชาติซึ่งเปนรูปธรรมมาเปรียบเทียบกับส่ิงที่เปนนามธรรม จนเกิดความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งเปนที่อัศจรรยยิ่ง เชนที่พระพุทธองคทรงนําความแก  ความเจ็บ  ความตายไปอุปมากับสิ่ง
ตาง ๆ ดังนี้ “ เปรียบเสมือนวา ภูเขาใหญศิลาลวนสูงจดฟา กลิ้งเขามารอบดาน ทั้งสี่ทิศ บดขยี้
สัตวทั้งหลายเสีย ฉันใด ความแกและความตาย ก็ครอบงําสัตวทั้งหลายฉันนั้น”๘๒ “ความตาย 
ความเจ็บไขและความแก เปนเหมือนไฟ ๓ กอง ที่คอยไลตาม,กําลังที่จะรับมือไดก็ไมมี แรงที่จะวิ่ง
หนีก็ไมพอฯ”๘๓ “อายุของมนุษยทั้งหลายนอย สัตบุรุษพึงดูหมิ่นอายุที่นอยนั้น,พึงประพฤติเหมือน
ดังถูกไฟไหมศีรษะฯ”๘๔ “รูปอุปมาเหมือนฟูมฟองแมน้ํา เวทนาอุปมาเหมือนฟองน้ําฝน สัญญา
อุปมาเหมือนพยับแดด สังขารอุปมาเหมือนตนกลวย วิญญาณอุปมาเหมือนมายากล ฯ”๘๕ “ทั้ง
เด็ก ทั้งผูใหญ ทั้งบัณฑิต ทั้งคนมี ทั้งคนจน ลวนเดินหนาไปหาความตาย ทั้งหมด. ภาชนะดินที่
ชางปนหมอทําแลว ทั้งเล็กและใหญ ทั้งดิบและสุก ลวนมีความแตกทําลายเปนที่สุดฉันใด ชีวิตของ
สัตวทั้งหลายก็มีความตายเปนที่สุด ฉันนั้นฯ”๘๖ “แทจริงชายหรือหญิงก็ตาม ถึงยังหนุมยังสาวก็
ตายได. ใครเลาจะพึงวางใจในชีวิตวา เรายังหนุมยังสาวอยู วันคืนเคลื่อนคลอย อายุก็นอยเขาลง
ทุกที เหมือนอายุปลาในที่น้ํางวด.ความเปนหนุมเปนสาวจะเปนหลักอะไรได”๘๗ 

สรุปวา หลักการทั้งหมดของพระพุทธองคนี้สามรถนํามาประยุกตในการสรางแรงจูงใจ  
สําหรับการเผยแผธรรม การชักจูงคนเขาปฏิบัติธรรม ในการเรียนการสอน เพื่อใหเขาถึงธรรมะใน
สังคมไทยปจจุบันไดอยางประเสริฐที่สุด เพราะสังคมที่มีธรรมะเปนสังคมที่มีรากฐานแข็งแกรง  
เปนสังคมไรทุกขโทษ เปนสังคมสะอาด  และเปนสังคมแหงความละอายเกรงกลัวตอความชั่ว 

       
                                                  
                 ๘๑ แสง จันทรงาม, วิธีสอนของพระพุทธเจา, (กรุงเทพมหานคร ; มหามกุฏวิทยาลัย, ๒๕๔๐)         
หนา ๔๐-๔๑   
                 ๘๒ สํ.ส.(บาลี)๑๕/๔๑๕/๑๔๘.  
                 ๘๓ ขุ.เถร.(บาลี)๒๖/๓๕๙/๓๓๕.  
                 ๘๔ ขุ.ม.(บาลี) ๑๙/๔๙/๕๑. 
                 ๘๕ สํ.ข.(บาลี)๑๗/๒๔๗/๑๗๔.  
                 ๘๖ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๑๐๘/๑๔๑.  
                 ๘๗ ขุ.ชา(บาลี)๒๘/๔๓๗-๔๔๑/๑๖๓-๕.  



                                                
บทที่  ๔ 

แนวทางประยุกตใชพุทธวิธีการสรางแรงจูงใจมาใชในสังคม 
 
๔.๑  คุณสมบัติของผูที่สามารถประยุกตสรางแรงจูงใจตามแนวพุทธวิธี 

การจะเรียนรูหรือทํางานใดๆ ใหประสบความสําเร็จนั้นสิ่งสําคัญอยางยิ่งคือการไดรับ
ความรวมมือจากทุกคนที่รวมงานชวยกันผลักดันใหทุกสิ่งดําเนินไปอยางราบรื่น  เพราะไมมีผูใด
สามารถเรียนรูหรือทํางานคนเดียวไดโดยปราศจากผูสนับสนุนที่ดีชวยเหลืออยางเต็มที่  แตการจะ
ทําใหคนเราเรียนรูหรือทํางานอยางมีความสุข  มีประสิทธิภาพตองเกิดจากการผลักดันจากแรงจูงใจ
และความเต็มใจที่จะเรียนรูหรือทํางานนั้นๆ ดวยตัวของผูนั้นเอง  ตองใหเขาอยากเรียนรูหรืออยาก
ทํางานดวยความตองการของเขาเอง  คนเราทําอะไรดวยความเต็มใจของตัวเองจะทําใหตัวของ
เขามีความสุข  และจะเกิดประสิทธิภาพจากการเรียนรูหรือในงานที่ไดรับมอบหมาย  พระพุทธองค
ไมไดทําใหปญจวัคคียจนถึงสุภัททะสาวกองคสุดทายเกิดแรงจูงใจแตฝายเดียว แตแรงจูงใจเกิดขึ้น
จากภายในทั้งของสาวกและพุทธบริษัทดวย  ดังนั้นการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นจากภายในของ
จิตใจจึงสําคัญมาก  และนําไปใหผูปฏิบัติใชจึงเกิดผลสําเร็จ   

ปจจุบันสังคมมนุษยไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  มนุษยในสังคมทุกวันนี้ไมไดเลว
ลงหรือมีจิตใจที่ใฝทางไมดีมากขึ้นแตอยางใด  แตมนุษยยุคปจจุบันนี้มีชีวิตอยูทามกลางเงื่อนไขทาง
สังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ที่เนนความเปนปจเจกของแตละคน  ความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับคนอื่นกับส่ิงอื่นลดนอยถอยความสําคัญลงไป๑  การจะประยุกตสรางแรงจูงใจเพื่อเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่จะนําธรรมะเขาสูสังคมใหไดผลนั้น  ส่ิงที่สําคัญธรรมะนั้นจะตองสัมพันธกับชีวิต
ของผูคนในสังคม  การเผยแผธรรมตามใจนึกของผูสอนนั้น  ไดผลนอยกวาการเอาปญหาของสังคมเปน
ตัวตั้ง  เพราะปญหาสังคมสมัยปจจุบันแตกตางกับสมัยพุทธกาลและสมัยปูยาตายายมาก  มีปญหา
ใหมๆ เกิดขึ้นมากมายรวมทั้งปจจัยใหมๆ มาเกี่ยวของกับชีวิตผูคนในสังคมมากขึ้น  ทําใหปญหา
ตางๆ มีความสลับซับซอนมากขึ้น  ผูวิจัยไดวางแนวทางในการนําพุทธวิธีการสอนมาประยุกตใช
สรางแรงจูงใจที่ใชในการเผยแผธรรม  ส่ิงที่จะทําใหแรงจูงใจใหประสบผลสําเร็จอันดับแรกก็คือตัวผูที่

                                                  
๑ นิธิ  เอียวศรีวงศ, “มาตราฐานที่ไรความรู”, มติชนสุดสัปดาห, ปที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑๔๓๔ (๘-๑๔

กุมภาพันธ ๒๕๕๑) : หนา ๙๑. 



๘๒ 

จะสรางแรงจูงใจนั่นเอง ผูที่จะสรางแรงจูงใจในการเผยแผธรรมใหประสบความสําเร็จจึงควรมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๔.๑.๑. คุณสมบัติของผูสรางแรงจูงใจเพื่อเผยแผธรรม 

ก. บุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพ หมายถึง การจัดระบบของลักษณะทุกสิ่งทุกอยางที่รวมกันในตัว
บุคคล    ไดแก  ลักษณะทางกาย  สติปญญา  อารมณ เจตคติ  ความสนใจ  ความเชื่อ  คานิยม 
ความตองการ ความวิตกกังวล การยอมรับตนเองและผูอ่ืน การเก็บตัว  การแสดงออก ฯลฯ๒ เปน
เร่ืองสําคัญมากในการสรางแรงจูงใจ  เพราะเปนสิ่งแรกที่ผูเรียนจะพบเห็น  พระพุทธองคทรงมี
บุคลิกภาพที่ดีมากดังที่ผูวิจัยไดกลาวไวแลวในบทที่สาม  บุคคลธรรมดาไมสามารถเทียบพระพุทธ
องคทานได  แตทุกคนสามารถเสริมสรางและพัฒนาบุคลิกภาพของตนได 

ลักษณะที่ควรสรางหรือพัฒนาบุคลิกภาพ คือการพัฒนากายและใจในเรื่อง
ตางๆ ดังตอไปนี้   ความรูสึกนึกคิดที่ดีงาม   รูสึกชอบเพื่อนมนุษยดวยกัน ความกระปรี้กระเปรา 
รูจักยืดหยุน ความจริงจังกับจุดหมาย  มีน้ําเสียงที่นุมนวลไพเราะ  มีนิสัยยิ้มงาย  แสดงสีหนาที่
นารัก  มีความอดกลั้นอดทน  แกปญหาดวยสติปญญา มีความตื่นตัวในการสรางความสนใจ 
สุขภาพดี  ฉลาด  มีความสํารวม  รูจักกาลเทศะ  กระตือรือรน  มีความคิดริเร่ิม  เอาการเอางาน  
ตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว   กลาไดกลาเสียเพื่อประโยชนสวนรวม   มีระเบียบวนิัย   มีทาทาง
มั่นคง   ควบคุมอารมณได   มีประสาทสัมผัสทางสังคม   มีเสนหประทับใจ   แตงกายไดเหมาะสม 
มีอารมณขัน มีวัฒนธรรม  สุภาพออนโยน  มีน้ําใจนักกีฬา มีความสงบเสงี่ยม มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  มีศิลปะในการฟง ฯลฯ ๓ พระพุทธองคทานทรงผานการฝกฝนตนเองมาแลวอยางหนัก
หนวง  และมีความรูดานตางๆ อยางแตกฉานลึกซึ้งมากมายทั้งทางโลกและทางธรรม บุคคลที่จะ
ทําเชนนี้ไดตองผานการฝกฝนตนเอง  มีความรูความสามารถ และผานการเรียนรูประสบการณ
ตางๆ จากชีวิตจริง  ส่ิงที่จะชวยไดอยางถูกตองและไดผลรวดเร็วคือการฝกตามรูกายรูใจตาม
หลักการปฏิบัติธรรมแบบสติปฏฐาน๔นั่นเอง 

 

 

                                                  
๒ สุจิตรา  พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพันธ,(กรุงเทพมหานคร : สุวียสาสน,๒๕๔๙), หนา๑๐๘.  
๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๙–๑๑๒. 



๘๓ 

ข.องคความรูและความสามารถเฉพาะบุคคลที่ตองมี  

๑)  ความรูและความสามารถดานการสัมพันธ  จะตองมีความรูสึกอยาก
คบหาสมาคมเปนมิตรกับคน  ถายังไมมีตองสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น  ไมเลือกพูดเลือกคบกับ
คนบางคนควรทักทายพูดคุยกับคนทั่วไป หัดมีใจเอื้อเฟอเผื่อแผชอบชวยเหลื่อคนโดยไมตองรอง
ขอไมตระหนี่แมของเล็กๆ นอยๆ ออนนอมถอมตน  มีความเกรงใจผูอ่ืน  ฝกตนเองใหมีจิตใจทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวม  ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว  หัดเปนคนคิดกอนพูดกอนทําเสมอ   หลีกเลี่ยง
การโตแยงโดยไมจําเปน พูดจาสุภาพมีหางเสียง  ไมนินทาผูอ่ืน  มีความกรุณาปราน ีมีความจริงใจ  
ซื่อสัตย  ไมเอาเปรียบหรือเอาแตผลประโยชนฝายเดียว  เมื่อมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นพยายามนอม
จิตนอมใจเขามาดูตัวเราเองกอน อยาคิดแตวาสิ่งภายนอกตัวเราสรางปญหาใหเราฝายเดียว  คิด
อยูเสมอวาปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรา  เราก็คือสวนหนึ่งของปญหาดวย๔  ตองรูจักเปนผูให
ดวยความจริงใจ   

๒)  ความรูความสามารถในการพัฒนาดานสุขนิสัย  ฝกหัดการนั่ง ยืน 
เดิน และการรับประทานอาหารใหถูกตองสงางามตามที่สังคมนิยม  เปนคนสะอาด  รางกาย
ปราศจากกลิ่นที่นารังเกียจ  ทําความสะอาดผิวหนัง  รักษาโรคผิวหนังรางกาย  ตัดแตงผมเล็บให
สะอาดสวยงาม เสื้อผาสะอาดเรียบรอย  แตงกายใหเรียบรอยตามสากลนิยมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ระมัดระวังการแพรเชื้อโรค  การไอ  การจาม กลิ่นปาก การใชชอนกลาง พักผอน ออก
กําลังกาย  รักษาสุขภาพใหแข็งแรง  ฝกตนเองใหเปนคนมีวินัย 

๓)  ความรูและความสามารถทางดานเจตคติตอผูอ่ืน มีความรูสึกดีตอ
ผูอ่ืนไวใจไมระแวงไมรังเกียจเขาทําตนเสมอตนเสมอปลาย   กลัวผูอ่ืนจะเสียหายเทาๆ กับตัวเอง 
เคารพผูมีอาวุโสกวาควรทักทายหรือไหวกอน  มีสัมมาคารวะ เคารพนับถือผูที่ควรเคารพ  ใหเขาใจ
มนุษยวา    ไมมีใครดีไปหมดทุกอยาง หรือเลวไปหมดทุกอยาง หัดมองหาสวนดีของผูอ่ืนและชวย
ใหเขาพัฒนาสวนดีนั้นๆ ใหเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป  หัดเอาใจผูอ่ืนเลิกเอาแตใจคนเอง  เขาใจความคิด
หรือมุมมองของผูอ่ืน แสดงออกอยางสุภาพเวนการแสดงที่หยาบคายตอผูอ่ืน  ชวยเหลือและให
ความรวมมือกับผูอ่ืนเสมอ 

                                                  
๔ สตีฟ แชนเลอร และ สกอต ริชารดสัน, ๑๐๐ วิธี ทําใหคนยอมทํางานใหเรา, แปลโดย              

สุดาวรรณ  อริยะทรัพย, พิมพครั้งที่ ๔๒, (นนทบุรี : สํานักพิมพ บี มีเดีย, ๒๕๕๐), หนา ๑๒.  



๘๔ 

๔)  ความรูความสามารถในการพัฒนาทางดานนิสัย  ไมควรเปนคนโกรธ
งายโมโหบอย หรือฉุนเฉียวงายเมื่อเหนื่อยเมื่อหิวหรือเมื่อทํางาน ไมผูกขาดการพูดคนเดียวนานๆ 
พยามจําชื่อคนที่เคยมีความสัมพันธใหได  อยาตั้งความหวังสูงเกินความเปนจริง   ทําทีละเรื่อง  
ทําทีละอยาง จุดมุงหมายควรเปนไปไดและสามารถทําไดเปนรูปธรรม พูดจริงทําจริงอยูกับรองกับ
รอย   อยาเอาเปรียบหรือเห็นแกตัวโดยคิดวาคนอื่นไมรูเทาทัน เคารพตัวเองและเปนตัวของตังเอง๕

เปนคนใฝรู มีจินตนาการ ใชมุมมองจากแคบไปหากวามีอารมณรวมและสนุกกับการทํางาน 

๕)  ความสามารถในการพัฒนาทางดานสังคม มีความสามารถใช
มารยาท วัฒนธรรมและระเบียบสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม พูดจาถูกตองสุภาพเหมาะสม
เหมาะกับบุคคล สถานที่ เวลา เขารวมกิจกรรมของสังคม คบคนดีพยายามชวยคนออนแอหรือผูที่
ไมสามารถชวยตัวเองไดโดยใชหลักใหเขาพึ่งตัวเองได ไมเปนทาสอบายมุข สุรายาเสพติด 

 ๖)  ความสามารถในการพัฒนาดานการทํางาน สรางความรูสึกที่ดี หรือ
มีความรักในงานที่ทํา มีความกระฉับกระเฉง เอาใจใสต้ังใจทํางานไมสะเพรา ไมหนีหรือเลี่ยงงานมี
ความรับผิดชอบ ทําตนใหมีประสิทธิภาพเปนตัวอยางแกผูอ่ืน มีความจงรักภักดี ซื่อสัตยไมผิด
ศีลธรรม 

ธรรมะที่ควรนํามาประยุกตใช  และผูที่จะสรางแรงจูงใจควรที่จะศึกษาเรียนรูทํา
ความเขาใจ  เพื่อนํามาปฏิบัติในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลิกภาพ คือ กัลยาณมิตตา, โยนิโส
มนสิการ อัปปมาทะ,  ธรรมทําใหงาม ๒, ทาน ๒, ธรรมคุมครองโลก ๒, บุคคลหาไดยาก ๒, บูชา 
๒, ปฏิสันถาร ๒, ฤทธิ์ ๒, เวลปุลละ ๒, สังคหะ ๒, สัปปุริสบัญญัติ ๓, ฆราวาสธรรม ๔, อิธิบาท 
๔, ภาวนา ๔, พละ ๔, สังคหวัตถุ ๔, คารวะ ๖, สารณียธรรม ๖, สัปปุริสทาน ๘, มงคล ๓๘ ฯลฯ๖ 
ศีลและวินัยทั้งหมด ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือการฝกสติตามแนวสติปฏฐาน ๔ 

ค. คุณธรรม  

พระพุทธเจาทรงมีคุณธรรมที่เรายกยองบูชามีมากมายไมอาจที่จะพรรณนาได
หมด  ที่เราไดยินไดฟงและนอมนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญของพระองคทานบอยๆ ก็คือ  คือพระมหา

                                                  
๕ สตีฟ แชนเลอร และ สกอต ริชารดสัน, ๑๐๐ วิธี ทําใหคนยอมทํางานใหเรา,แปลโดย สุดาวรรณ 

อริยทรัพย,พิมพครั้งที่๔๒,(นนทบุรี : สํานักพิมพ บี มีเดีย,๒๕๕๐), หนา ๗๑.  
๖ พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,พิมพครั้งที่๑๒,

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หนา ๖๒–๒๙๑.  



๘๕ 

กรุณาคุณ  พระมหาวิสุทธิคุณ พระมหาปญญาคุณ พระพุทธองคจึงทรงมีพลังอันประมาณมิได   
ในการสรางแรงจูงใจเพื่อนําหมูสัตวใหพนทุกข   บุคคลที่จะสรางแรงจูงใจใหประสบความสําเร็จจึง
ควรมีศีลและธรรมะประจําใจ  ฝกจิตตามรูความเปนจริงของกายและใจอยูเสมอ  เพื่อเปนการ
สรางพลังใจใหกับตนเองและคนรอบขาง ในที่นี้ผูวิจัยไดปรับวิธีการสรางแรงจูงใจโดยอาศัยหนังสือ
พุทธวิธีในการสอนของทานพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)๗ เปนแนวทาง ซึ่งผูจะสราง
แรงจูงใจใหประสบความสําเร็จควรตองเรียนรูศึกษาปฏิบัติเร่ืองตอไปนี้ใหเกิดขึ้นกับตัวเอง 

๑)  การสรางแรงจูงใจตามแนวทศพลญาณ๘ 
(๑)  เมื่อจะสรางแรงจูงใจเรื่องใดๆ ก็ตาม ตองมีความรูความเขาใจใน

เนื้อหา ขอบเขตกฎเกณฑ และหลักการ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนบุคคลนั้นหรือกลุมนั้นอยางชัดเจน 
(ปรีชาหยั่งรูฐานะและอฐานะ) 

(๒)  มีความรูความเขาใจกระบวน การพฤติกรรมตางๆ ของผูที่จะสราง
แรงจูงใจเปนอยางดี (ปรีชาหยั่งรูผลของกรรม)  

(๓)  รูวิธีการแนวทางและกลวิธีปฏิบัติ ที่จะสรางแรงจูงใจเพื่อนําไปสู
เปาหมายที่ตองการ (ปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติที่จะนําไปสูคติทั้งปวง) 

(๔)  มีความรูในวิชาตางๆ อยางกวางขวาง หรืออยางนอยใหทราบ
องคประกอบและการปฏิบัติหนาที่ขององคประกอบเหลานั้น เชน วิชาจิตวิทยา วิชาสรีระวิทยา 
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร เหตุการณปจจุบัน เพื่อรูจักสภาวะของสิ่งทั้งหลาย ทันสังคม และมี
ทัศนคติที่ถูกตองตอส่ิงเหลานั้น เพื่อนํามาประยุกตในการสรางแรงจูงใจ (ปรีชาหยั่งรูสภาวะของ
โลกอันประกอบดวยธาตุตางๆ เปนอเนก) 

(๕)  รูอัธยาศัย ความสนใจ ความถนัด ความเชื่อถือ มุมมอง ความโนม
เอียงโดยธรรมชาติของบุคคล (ปรีชาหยั่งรูอธิมุติ) 

(๖)  รูความแตกตางระหวางบุคคลในดานสติปญญา ความสามารถ 
ความพรอมที่จะเรียนรู พัฒนาการดานตางๆ เพื่อการสรางแรงจูงใจใหเหมาะสม (ปรีชาหยั่งรูความ
ยิ่งและความหยอนแหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย) 

                                                  
๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน,พิมพครั้งที่๑๑,(กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิกจํากัด,๒๕๔๙), หนา ๑๓–๓๒.   
๘ ม. มู. (บาลี).  ๑๒/๑๖๖,  องฺ. ทสก. (บาลี)  ๒๔/๒๑,  อภิ. วิ. (บาลี)  ๓๕/๘๓๙–๘๔๘.  



๘๖ 

(๗)  รูปจจัยตางๆ ที่เปนอุปสรรคถวง หรือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใน
เร่ืองนั้นๆ มีเทคนิคตางๆ เขาแกไขใหการสรางแรงจูงใจใหดําเนินไปสูเปาหมายดวยดี (ปรีชาหยั่งรู
ความเศราหมอง และความผองแผว) 

(๘)  รูประวัติพื้นเพเดิม สภาพสิ่งแวดลอม และประสบการณของผูที่จะ
สรางแรงจูงใจ (ปรีชาหยั่งรูอันทําใหระลึกภพที่เคยอยูในหนหลังได)   

(๙)  เมื่อสรางแรงจูงใจ ตองสังเกตวาเปนไปตามจุดประสงคที่เรา
ตองการหรือไม มีปญหาอยางไร เกิดจากเหตุอะไร และพรอมที่จะเขาไปปรับปรุงแกไขทันที (ปรีชา
หยั่งรูจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลายอันเปนไปตามกรรม)     

(๑๐)  รูเขาใจและแนใจวาผลสัมฤทธิ์ที่ตองการในการสรางแรงจูงใจ
เร่ืองนั้นๆ คืออะไรเปนอยางไรและทําสําเร็จดวย (ปรีชาหยั่งรูความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย) 

ผูที่จะทําอยางนี้ไดตองใชพลังใจอยางสูง แตไมใชเร่ืองที่ตองเครงเครียด    เรา
สามารถหาความรูและประสบการณ ฝกหัดปฏิบัติตัวเองไดตลอดเวลา  ทําไปเทาที่เราทําไดและ
ปรับปรุงตัวเองใหสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามประสบการณที่มากขึ้น 

๒)  การสรางแรงจูงใจตามแนวปฏิสัมภิทา๙   
(๑)  เขาใจแจมแจงในเรื่องตางๆ ที่จะสรางแรงจูงใจ และสามารถยก

เหตุ ยกผล ยกธรรม เขาตอเชื่อมแยกแยะกระจายความคิดออกไปลวงรูผลตางๆ ที่เกิดขึ้นได ทั้ง
ทันสมัย ทันเหตุการณและกําลังอยูในความสนใจ (ปญญาแตกฉานในอรรถ) 

(๒)  สามารถจับใจความคําอธิบายในธรรมเชื่อโยงเรื่องราวตางๆ 
ทั้งตัวบุคคล เหตุการณในอดีต ในปจจุบัน และอนาคตมาตั้งเปนกระทูหรือหัวขอ เพื่อจะโยง
เร่ืองราวไปสรางความสนใจใหเกิดแรงจูงใจได (ปญญาแตกฉานในธรรม) 

(๓)  ใชถอยคํามาชี้แจงธรรมะหรือเร่ืองราวตางๆ ที่อยากๆ เครงเครียด 
สับสนวุนวายมาเปนเรื่องเขาใจงายๆ หรือเปนเรื่องสบายๆ ได (ปญญาแตกฉานในนิรุกติ)  

(๔)  มีไหวพริบมีลูกเลน มีมุขที่เหมาะสม รูแหลงที่มาที่ไปของเรื่องราว 
ส่ิงตางๆสามารถเชื่อมโยงเขาดวยกัน จนสรางแรงจูงใจใหเกิดความที่จะคิดและหาเหตุผลข้ึนมา
ใหมได (ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ) 

 
   
                                                  

๙ องฺ. จตุกฺก. (บาลี)  ๒๑/๑๗๒/๒๑๖,  ขุ. ปฏิ. (บาลี)  ๓๑/๒๖๘/๑๗๕,  อภิ. วิ. (บาลี)  ๓๕/๗๘๔/๔๐๐.  



๘๗ 

๓)  การสรางแรงจูงใจตามแนวอัฏฐังคิกมรรค (มรรคมีองค ๘) ๑๐ 
(๑)  เขาใจและสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจในเรื่อง อริยสัจจ๔ ไตร

ลักษณ อกุศลและอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล ปฏิจจสมุปบาท ได  
(๒)  มีความนึกคิดที่ดีงาม ความนึกคิดที่ปลอดจากกาม ความนึกคิด

ในทางเสียสละ ไมติดในความปรนเปรอสนองความอยากของตน ความนึกคิดที่ประกอบดวย
เมตตาปลอดจากความพยาบาท ไมขัดเคืองหรือเพงมองในแงราย ความนึกคิดที่ประกอบไปดวย
กรุณาไมเบียดเบียนไมคิดรายหรือมุงทํารายโดยอาศัยการฝกปฏิบัติธรรมเพื่อปรับปรุงจิตใจตัวเอง  

(๓)  ละคําพูดเท็จ คําพูดสอเสียด คําหยาบ คําพูดเพอเจอ ใชคําพูด
ในทางสรางสรรค ในทางสรางกําลังใจ สรางความสามัคคีเปนประโยชน  

(๔)  ประพฤติดีประพฤติชอบดวยกายวาจาและใจตามกุศลกรรมบถ  
(๕)  มีกิจกรรมในการดําเนินชีวิตที่ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

กระทําตนเปนตัวอยางของสังคม ความมีกัลยาณมิตร  
(๖)  เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด มิใหเกิดมีข้ึน (สังวร

ปธาน) เพียรละบาปอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแลว (ปหานปธาน) เพียรทํากุศลธรรมที่ยังไมเกิด ใหเกิดมี
ข้ึน (ภาวนาปธาน) เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวใหต้ังมั่น และใหเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย 
(อนุรักขนาปธาน)๑๑ 

(๗)  การมีสติอยูเสมอ คือการฝกปฏิบัติธรรมตามแนวสติปฏฐาน ๔  
(๘)  มีความคิดพิจารณาไตรตรอง ตรวจตรากะการจัดเตรียมจัดแจง

ดูแลดวยความอิ่มเอิบใจ ดวยความสบายสําราญทั้งทางกายทางใจ ดวยจิตใจแนวแนมั่นคง  

ผูที่จะสรางแรงจูงใจใหประสบความสําเร็จไดนั้นตองมีความกรุณา  ที่อาศัยอุเบกขามี
สติสัมปชัญญะเขาประกอบดวย  และมีองคคุณของกัลยาณมิตร ๗ประการ๑๒ 

๑.  นารัก ในฐานเปนที่สบายใจและสนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม 
๒.  นาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแกฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่

พึ่งไดและปลอดภัย 

                                                  
๑๐ ที. ม. (บาลี)  ๑๐/๒๒๙/๓๔๘,  ม. มู. (บาลี)  ๑๒/๑๔๙/๑๒๓,  ม. อุ. (บาลี)  ๑๔/๗๐๔/๔๕๓.   
๑๑ องฺ. จตุกฺก. (บาลี)  ๒๑/๖๙/๙๖, ๑๔/๒๐, ๑๓/๑๙.  
๑๒ องฺ. สตฺตก. (บาลี)  ๒๒/๓๔/๓๓.  



๘๘ 

๓.  นาเจริญใจ หรือนายกยอง ในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิปญญาอยาง
แทจริง ทั้งเปนผูฝกอบรมและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ ควรเอาอยาง ทําใหระลึกและเอยอางดวย
ความซาบซึ้งภูมิใจ 

๔.  รูจักพูดใหไดผล  รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูดอะไรอยางไร คอยให
คําแนะนําวากลาวตักเตือน  เปนที่ปรึกษาที่ดี 

๕. อดทนตอถอยคํา พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษา ซักถาม คําเสนอและคํา
วิพากษวิจารณ  อดทนฟงไดไมเบื่อไมฉุนเฉียว 

๖.  แถลงเรื่องที่ลํ้าลึกได สามารถอธิบายเรื่องที่ยุงยากซับซอนใหเขาใจและให
เรียนรูเร่ืองราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 

๗.  ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
                  สรุปการสรางแรงจูงใจใหเกิดประโยชนสูงสุดไดผูสรางแรงจูงใจตองมีคุณธรรมมีธรรม
ประจําใจปฏิบัติอยางสม่ําเสมอในระดับใดระดับหนึ่ง 

๔.๒  สภาพสังคมปจจบัุนที่เปนปญหาและ อุปสรรคตอการสรางแรงจูงใจ 
                 ในสังคมปจจุบันมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นมากมายและสลับซับซอนยิ่งขึ้น  แตกตางจาก
สมัยกอนที่ยังเปนสังคมครอบครัวใหญ  และเปนสังคมเกษตร สภาพแวดลอมก็เอื้ออํานวยใหสังคม
อยูกันอยางสงบสุข ปญหาสังคมจึงมีนอย  ปจจุบันโลกไปเร็วมาก  ขอมูลขาวสาร  และเงินตรา
เดินทางรอบโลกดวยความเร็วแสง๑๓  เปนตัวเรงใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น มีปญหาใหมๆ 
เกิดขึ้นนับไมถวน  มีปจจัยใหมๆ มาเกี่ยวของอีกมากมาย  ผูที่สรางแรงจูงใจตองรูเทาทันสังคม  
เร่ืองตอไปนี้ผูวิจัยเห็นควรที่จะใชพระพุทธศาสนาเปนฐานในการสรางแรงจูงใจ ใหสังคมเกิดความ
ตระหนักเขาใจประโยชนและโทษตามความเปนจริง โดยมีธรรมะกํากับ ใชธรรมะแกไขไปใน
แนวทางที่ถูกตอง  ในทุกวัย  และทุกระดับของสังคม 

๔.๒.๑  การบริโภค๑๔ การบริโภคไดกลายเปนสรณะหรือศาสนาของคนปจจุบันไป
แลวเปนทั้งจุดหมายและตัวกําหนดคุณคาชีวิตของผูคนเปนอันมาก  เปนแหลงความสุขที่คนสวน

                                                  
๑๓ ประเวศ  วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม,พิมพครั้งที่๒,(กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน

,๒๕๔๐), หนา ๔๑.    
๑๔ พระไพศาล  วิสาโร, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต, พิมพครั้ง

ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงค, ๒๕๔๖), หนา ๓๔๕–๓๔๘. 



๘๙ 

ใหญรูจัก  ขณะเดียวกันการบริโภคก็ถูกพัฒนาใหหลากหลายพิสดาร  จากการบริโภควัตถุและ
บริการไปสูการบริโภคประสบการณและสัญลักษณ  การบริโภคอยางไมรูประมาณและไมตระหนัก
ถึงคุณและโทษชัดเจน  มีผลอยางมากตอชีวิตผูคน  สงผลกระทบตอความสัมพันธภายในสังคม
และสิ่งแวดลอม  เปนหนาที่ของผูสอนธรรมะจะตองเขาใจอยางถองแทและไมตกเปนทาสของการ
บริโภค  เพื่อจะสรางแรงจูงใจที่ถูกตองใหกับสังคม 

๔.๒.๒  เงิน  เงินเปนตัวเอื้อใหคนเราบริโภคมากขึ้น  เปนสิ่งที่สรางความสบายทาง
กายภาพ  และยังเปนเปาหมายที่คนจํานวนมากมีความสุขกับการสะสมแมไมไดใชมันเลยก็ตาม 
นับวันผูคนจะหวังเงินเปนที่พึ่งทางจิตวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อไมไดส่ิงที่ตองการหรือไดรับ
เพียงชั่วคราว ก็จะขวนขวายหาเงินมาใหไดมากขึ้นไมหยุดหยอน  ชีวิตจึงหาความสงบสุขไมไดทั้งๆ 
ที่มีเงินมหาศาล ยิ่งไปกวานั้นยังพยายามหาเงินทุกวิถีทาง  กอใหเกิดปญหามิจฉาอาชีวะ  การ
คอรรัปชั่น  อาชญากรรม  การเอารัดเอาเปรียบ  การทําลายสิ่งแวดลอม  การทําทุกอยางให
กลายเปนสินคา  ไมเวนแมแตความรัก  ความซื่อสัตย  ศาสนา  และประเพณี  สังคมปจจุบันถูก
สรางใหเห็นความสําคัญของเงิน เพราะเงินเปนอํานาจ ทุกอยางในชีวิตตองอาศัยเงินเปนตัวนํา  ทํา
ใหแทบทุกชีวิตในสังคมมีจุดมุงหมาย  มีแรงจูงใจทําทุกอยางเพื่อจะใหไดมันมา  โดยไมสนใจ
วิธีการวาจะถูกหรือผิด ในสังคมบูชาเงินคนจนขาดโอกาสแตคนเลวมีโอกาสมากมาย  ผูที่สราง
แรงจูงใจตองชี้ใหเห็นโทษและประโยชนของเงินใหถูกตองตระหนักอยูเสมอวา  เงินไมสามารถบอก
เราไดวาชีวิตเรามีแตทุกขเทานั้น  เงินหลอกลวงเราตลอดเวลาวาถามีมากๆ จะมีความสุข 

๔.๒.๓  กามารมณ  กามารมณกลายเปนสิ่งเสพติดอีกชนิดหนึ่งในสังคมปจจุบัน  
และกลายเปนสิ่งเดียวที่คนจํานวนมากมุงหวังจากความสัมพันธระหวางเพศ หรือกับเพศ
เดียวกัน  ความสัมพันธจึงฉาบฉวย  ไมยั่งยืนเพราะตางตักตวงความสุขจากรางกายของกันและกัน  
ความผิดหวังเพราะรักไมเปนจึงเกิดขึ้นไปทั่ว  ขาดสติในการจัดการกับความรูสึกทางเพศ ทําใหเกิด
ปญหาทองในวัยเรียน ลูกไมมีพอ  การทําแทง  การขมขืน  โรคทางเพศสัมพันธ นอกจากการไม
รูเทาทันอารมณแลวยังทําใหหลงติดบริโภคนิยมซึ่งใชส่ิงยั่วยุทางเพศเปนเหยื่อลอ  แมแตใน
สถานศึกษาก็เกิดปญหาขึ้นมากมาย ทําอยางไรผูมีหนาที่รับผิดชอบจะประยุกตธรรมะตางๆใหเขา
กับเรื่องกามารมณเพื่อสรางแรงจูงใจใหเยาวชนของเราตระหนักเขาใจและเขาไปสัมพันธกับส่ิง
เหลานี้อยางถูกตอง อยางมีหลักมีเกณฑ  

๔.๒.๔  ความสัมพันธ  ในปจจุบันผูคนมีปญหาความสัมพันธในทุกระดับ ต้ังแตกับ
พอแมพี่นอง ลูกๆ คูครอง เพื่อนรวมงาน เพื่อนบาน ชุมชน และผูคนในสังคม ความสัมพันธตางๆ 
เปนไปอยางฉาบฉวยและกอใหเกิดความทุกข เพราะตางมุงหวังประโยชนจากกัน หรือเห็นเปน



๙๐ 

คูแขงทางดานผลประโยชน  สรางปญหาทั้งตัวบุคคลและสังคม  ทําใหสังคมออนแอและเปราะบาง  
เพราะผูคนคิดแตจะแกงแยงแขงขันและเอารัดเอาเปรียบกัน  เปนสังคมขาดจิตอาสามีคานิยมที่ผิด
เห็นการโกง  การเอารัดเอาเปรียบเปนสิ่งที่ถูกตอง  โดยผูใหญในสังคมนั่นเองที่เปนตัวอยาง 

๔.๒.๕  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีเปนเครื่องขยายวิสัยและอินทรียของมนุษย ทํางาน
แทนมนุษยไดมากมาย๑๕ เทคโนโลยีไดเขามามีอิทธิพลตอชีวิตทุกแงทุกมุม  การเขาไปเกี่ยวของ
โดยรูไมเทาทัน  ทําใหเกิดการเสพติดชนิดใหม  โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสาร  ซึ่งทําให
ความสัมพันธกับผูคนรอบขางฉาบฉวยมากขึ้น  เนื่องจากมันกลายมาเปนตัวกลางความสัมพันธ
แทนที่จะสัมพันธกันโดยตรง  อีกทั้งยังไมมีเวลาใหกับคนใกลชิด นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติและจิตนิสัยของผูคนเปนอันมาก  ทําใหหลงบริโภคนิยม  หมกมุนกับกามารมณและความ
รุนแรงหรือใจรอนคอยไมเปน เพราะสังคมเรามองและใชเทคโนโลยีแบบบํารุงบําเรอ๑๖ 

๔.๒.๖  อัตลักษณ  ลัทธิปจเจกนิยมทําใหผูคนหมกมุนกับตัวเองมากและมักจะเกิด
ความทุกขของขัด  ไมพึงพอใจในตัวตนของตน  เพราะมีการเปรียบเทียบกับคนอ่ืน โดยมากมัก
ผานสื่อ การพยายามสรางและปรับปรุงตัวตนแทนที่จะทําดวยการพัฒนาความสามารถใหมากขึ้น 
กลับใชทางลัดคือการแขงขันกันบริโภค  เชนการซื้อสินคายี่หอดังมาใช  ผาตัดเสริมทรงใหเปนดังใจ  
ตัวตนของคนสมัยนี้ผูกติดกับวัตถุหรือทรวดทรงรางกาย  และสายตาของผูอ่ืนซึ่งจะไมทําใหมี
ความสุขไดเลย  เพราะวัตถุและทรวดทรงเหลานั้นไมมีวันคงที่ได  เชนเดียวกับสายตาผูอ่ืนยอม
เปลี่ยนไปตามสมัยนิยม จึงเปลี่ยนอัตลักษณบอยราวกับเปล่ียนเสื้อผา ในที่สุดยอมเกิดความ
สับสนวาตัวเองเปนใครกันแน  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ใหพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไดพึ่งตัวเอง
ไดและสามารถเปนที่พึ่งของผูอ่ืนตอไป  เปนหนาที่ของผูที่สรางแรงจูงใจจะตองทําใหเกิดทัศนคติที่
ถูกตอง 

๔.๒.๗  ความเครียดและความเบื่อ  ทั้งๆ ที่สังคมทุกวันนี้เต็มไปดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกสิ่งปรนเปรอความสุขและความสนุกสนานอยางไมเคยมีมากอน  สถานเริงรมยมีทั่ว
เมือง โทรทัศนมีหลายรอยชอง  อีกทั้งซีดี  วิดีโอ  และเทปเพลงสําหรับคนทุกรสนิยม  ทุกอยางถูก
ทําใหเปนเรื่องสนุกสนาน แมกระทั้งการสอนก็กลายเปนทอลคโชวแตแลวผูคนกลับมีความเครียด

                                                  
๑๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก หมวดสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หนา ๑๘. 
๑๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย, พิมพครั้ง

ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๒), หนา ๕๐. 



๙๑ 

และความเบื่อเซ็งอยางไมเคยมีมากอน  เพราะเสพสิ่งพวกนี้บอยๆ จนกลายเปนความชินชาหา
ความสุขไดยากขึ้น  นอกจากนั้นการงานก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูคนเครียดและเบื่อมากขึ้น  
เนื่องจากจําเจ แตกซอยยอย  จนดูไรความหมาย  หรือเพราะวางจิตใจไวไมถูกตอง  ผูคนจํานวน
มากไมรูวิธีจัดการกับความเครียดและความเบื่อ  ทําใหถลําเขาไปในความทุกขมากขึ้น   หากไมทํา
รายตัวเอง  ก็หลงอยูในวังวนของสิ่งเสพติดและการพนันจนถอนตัวไมข้ึน 

๔.๒.๘  ความโดดเดี่ยว คนปจจุบันมีความโดดเดี่ยวมาก เพราะมีปญหา
ความสัมพันธกับผูคน  มีความสัมพันธที่ใกลชิดหรือแทจริงกับผูอ่ืนไดยาก  ครั้นจะอยูคนเดียวก็อยู
ไมไดเพราะทนความคิดที่ฟุงซานกระเจิดกระเจิงไมได  ตองหาสิ่งอื่นมาเปนที่พึ่ง เชน โทรทัศน  
โทรศัพท  คอมพิวเตอร  ฯลฯ  เพื่อยึดจิตใหอยูเปนที่เปนทาง  หรือดึงจิตใหพนจากการหมกมุนกับ
ตัวเอง  แตเทคโนโลยีดังกลาวไมใชที่พึ่งอันแทจริง  การรูจักตนเองสามารถเขาถึงความสงบภายใน
ได  จะชวยใหบุคคลสามารถอยูไดทุกสถานการณรวมทั้งอยูกับตัวเองอยางมีความสุขดวย 

๔.๒.๙  ความตาย  ความตายกลายเปนสิ่งนากลัวที่ตองหลีกเลี่ยงใหไกลที่สุดใน
สายตาของคนสมัยนี้  การวางทาทีไมถูกตองตอความตายทําใหผูคนเกิดความทุกข  เพราะไมมีวัน
จะหลีกพนได  ขณะเดียวกันทาทีเชนนี้ก็ทําใหไมสามารถไดรับประโยชนสูงสุดจากความตายได  
เชน  การใชความตายเปนเครื่องกระตุนใหไมประมาท  ทําความดี  หรือปลอยวางสิ่งตางๆ ที่ยึดถือ  
ทําใหจิตโปรงเบา  เปนอิสระ  ขอถกเถียงเกี่ยวกับการทําใหผูปวยตายอยางสงบหรือการุณยฆาต  
ตลอดจนความสิ้นเปลืองจากการใชเทคโนโลยีตออายุอยางไมมีขีดจํากัด  ลวนเกิดจากทาทีที่ไม
ถูกตองตอความตายทั้งสิ้น 

จากการศึกษาเอกสารดังกลาวมานั้นผูวิจัยสรุปไดวา  เปนเรื่องที่ทั้งสงฆและฆราวาส
ตองรวมมือกันศึกษาหาทางสรางแรงจูงใจเพื่อเชื่อมธรรมะกับเร่ืองดังกลาว  ใหผูคนในสังคมเห็น
ความสําคัญในการนําธรรมะไปปฏิบัติควบคูไปกับการดําเนินชีวิต  จนเขาใจและไดรับผลประโยชน
จากการมีชีวิตอยูดวยธรรมะของพระพุทธเจา เผยแผธรรมะที่ถูกตอง ใหเขาสูจิตใจของผูคนใน
สังคมใหผูคนในสังคมตระหนักวาธรรมะเปนเรื่องสําคัญที่สุดของการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน  ให
ตระหนักวาชีวิตที่ขาดธรรมะเปนเรื่องอันตรายทั้งตัวเองและสังคมรอบขาง และสิ่งสําคัญผูที่จะ
สรางแรงจูงใจในเรื่องขางตนใหเกิดผลได  ผูนั้นจะตองเขาใจผลเสียอันเกิดจากสิ่งเหลานี้  และมีสติ
ไมตกเปนทาสของเรื่องทั้งหมดขางตนนี้อยางถองแทเสียกอน 

 

 



๙๒ 

๔.๓  การประยุกตใชการสรางแรงจูงใจตามแนวพุทธวิธี 
พุทธศาสนาที่แทก็คือการศึกษา๑๗ ธรรมะของพระพุทธศาสนามีอยูมากมายที่สามารถ

นํามาประยุกตใชสรางแรงจูงใจในสังคมปจจุบัน  พระสงฆและฆราวาสตองทําความเขาใจ
ปรับปรุงตัวเองจนเกิดปญญาอยางแทจริง ทั้งตัวบุคคล ทั้งหลักธรรมและปญหาสังคม  เพื่อนํา
หลักธรรมของพระพุทธองคมาแกไขปญหาเหลานี้  ผูวิจัยจึงนําเสนอรายละเอียดการประยุกตใช
การสรางแรงจูงใจตามแนวพุทธวิธีดังตอไปนี้ 

๔.๓.๑  การรูเทาทันความจริง บุคคลเปนอันมากมีความรูหรือทิฏฐิชนิดสําเร็จรูป
หรือตายตัวเสมือนถูกกักขังอยูในกรง  ไมสามารถหลุดไปสูความจริงได  ความเปนจริงนั้น
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสถานการณ  ณ ที่หนึ่งๆ  ณ เวลาหนึ่งๆ  ไมมีเหมือนกันเลย  ผูที่สราง
แรงจูงใจตองทําใหผูเรียนเกิดปญญาตรวจสอบตามสถานการณความเปนจริง  เรียนรูในทุก
สถานการณจนรูความจริง  ปญหาสวนใหญของมนุษยคือ  การไมสามารถเรียนรูความจริง  ผูสราง
แรงจูงใจตองสามารถนําปญหาตางๆ ที่กลาวขางตนมาบูรณาการ  กับหลักปฏิจสมุปบาท๑๘  
เพื่อใหผูเรียนรูแจง  รูชัดในหลักของความเปลี่ยนแปลง 

๔.๓.๒  การรูเทาทันกิเลสตัณหา พุทธศาสนาสอนใหลดละ  ความโลภ  ความโกรธ  
ความหลง อกุศลมูล ๓๑๙ เพื่อการบังเกิดขึ้นของปญญา  แตสมัยปจจุบันเอากิเลสตัณหาเปนตัวนํา  
ที่เรียกวาการพัฒนาในปจจุบันแฝงอยูดวยโลภจริต  หรือมีโลภจริตเปนแกน  ดังจะเห็นไดจาก  การ
ใชส่ือกระตุน กิเลสตัณหาอยูในทุกอณูของอากาศที่มนุษยหายใจ  กิเลสตัณหาจึงทวมโลก  ใน
สภาพอยางนี้เรียนรูมากก็ไมเกิดปญญาที่แทจริง จึงตองเรียนรูเทาทันกิเลสตัณหาของตัวเอง  โดย
อาศัยการฝกสติ 

๔.๓.๓  การฝกการคิดแบบพระพุทธศาสนา การคิดไมเปนคิดไมถูกทําใหรูอะไร
เปนดุนๆ  ทอนๆ หยาบๆ ไมละเอียด ไมสุขุม ไมประณีต ไมรอบครอบ หยาบกระระดาง ไมมี

                                                  
๑๗ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยูไหน, พิมพครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๔), หนา ๒๖.  
๑๘ วินย. (บาลี)  ๔/๑/๑,  สํ. นิ (บาลี)  ๑๖/๑/๑,  อภิ. วิ. (บาลี)  ๓๕/๒๗๔/๑๘๕,  วิสุทธิ (บาลี)  ๓/

๑๐๗,  สงฺคห. (บาลี)  ๔๕.  
๑๙ ที. ปา (บาลี)  ๑๑/๓๙๓/๒๙๑,  ขุ. อิติ. (บาลี)  ๒๕/ ๒๒๘/๒๖๔.  



๙๓ 

วิจารณญาณ เชื่ออะไรงายๆ ตกเปนเหยื่องาย ถูกลางสมองงาย การมีโยนิโสมนสิการ๒๐ เปรียบ
เหมือนเรากินอาหารเขาไป อาหารที่เปนทอนเปนดุนจะผานการยอยจนละเอียด เมื่อยอยจน
ละเอียดแลวจะเอาไปใชทั้งหมดไมไดเพราะ สารบางอยางไมมีประโยชนหรือมีโทษ  ตองเลือกดูด
ซึมเอาสารที่มีประโยชนไปใช  การคิดอยางละเอียดแยบคายทําใหรูละเอียด รูลึก รูเชื่อมโยง สุขุม  
ประณีต รูวาอะไรจริงอะไรไมจริงอะไรควรอะไรไมควรมีวิจารณญาณ  ผูสรางแรงจูงใจตองให
ความสําคัญกับเร่ืองความคิดในแบบโยนิโสมนสิการ  เพราะเมื่อคิดไดคิดเปนคิดถูก  ก็จะเกิด
ปญญาที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา 

๔.๓.๔  การไมเชื่ออะไรงาย ๆ พระพุทธองคทรงแสดงคําสอนกาลามสูตร๒๑ นี้ที่เกส
ปุตตนิคมของชาวกาลามะ วาดวยเรื่องความไมเปนผูเชื่องาย ๑๐ประการ ถาเชื่องายโดยไมใช
โยนิโสมนสิการก็เขาไปสูความโงเขลา  ความหลงผิด  ความไมจริงไดงาย๒๒  พระพุทธองคทานตรัส
ยิ่งไปกวานั้นอีก  คือ  แมองคพระตถาคตเองพระสาวกควรจะพิจารณาตรวจสอบ  เพื่อวาพระ
สาวกจะไดมีความมั่นใจอยางเต็มทีในคุณคาที่แทจริงของพระศาสดาที่ตนประพฤติปฏิบัติตาม๒๓

มนุษยเขาไปสูความเสื่อมปญญาไดงาย พระพุทธองคจึงทรงเปนหวงเรื่องนี้ ไดทรงสั่งสอนธรรมะไว
เปนอันมากที่จะชวยมนุษยไมใหหลุดไปสูความโงเขลา  รวมทั้งธรรมะเพื่อความไมเปนผูที่เชื่องาย
หรือกาลามสูตรนี้ดวย 

๔.๓.๕  การเจริญสติ  โดยทั่วไปบุคคลมีจิตที่ไมต้ังอยูในความเปนกลาง  มีอคติ
ตางๆ   เชน  ฉันทาคติ  โทสาคติ  ภยคติ  หรือเขาไปติดในความฝงใจ  หรือทิฏฐิบางอยาง  ทําใหไม
รับรูส่ิงตางๆ ตามความเปนจริง  ส่ิงตางๆ ที่เราคิดวาจริง  แตบอยครั้งมันไมใชความจริง  เรารูเรา
เห็นไปตามความเชื่อหรือความฝงใจ  เมื่อไมจริงเราคิดวามันจริงเราก็เสื่อมจากปญญา  การเจริญ
สติทําใหจิตเปนกลาง ๒๔ การฝกสติจะเกิดวิวัฒนาการของกระบวนการของจิตออกมาใหเห็น

                                                  
๒๐ สํ. ม. (บาลี)  ๑๙/๕-๑๒๙/๒-๓๖,  องฺ. เอก. (บาลี)  ๒๐/๖๐–๑๘๖/๑๓–๔๑,  ขุ. อิติ. (บาลี)  ๒๕/

๑๙๔/๒๓๖.   
๒๑ องฺ. ติก. (บาลี)  ๒๐/๕๐๕/๒๔๑.  
๒๒ ประเวศ  วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม,พิมพครั้งที่๒,(กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน

,๒๕๔๐), หนา ๙–๑๐.  
๒๓ พระ ดร. ดับบลิว  ราหุล, พระพุทธเจาสอนอะไร, แปลโดย รศ.ชูศักดิ์  ทิพยเกสร และคณะ, 

พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๗.   
๒๔ ประเวศ  วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม,พิมพครั้งที่๒,(กรุงเทพมหานคร :หมอชาวบาน

,๒๕๔๐), หนา ๑๐.  



๙๔ 

ข้ันตอนตางๆ ตามที่เปนจริง   ตลอดจนความแตกตางในคุณภาพของการรับรู  จากจิตใตสํานึก  สู
จิตสํานึก  จากความรูจักอารมณคร้ังแรกอยางเลือนราง  จนรูไดอยางชัดเจนและมีความละเอียด
ยิ่งขึ้น  จากความรูที่โดดเดี่ยวจนรูกระทั้งความสัมพันธเชิงเหตุผลและความสัมพันธอ่ืนๆ  จาก
ความรูที่ยังบกพรองไมแนนอนมีความลําเอียง  จนถึงการเสนอความรูที่ชัดเจนไมมีการบิดเบือน๒๕ 
ดังที่พระพุทธองคตรัสเรียกสติปฏฐานวา “เอสมัคโค  เปนทางสายเอกหรือทางสายเดียวที่จะทําให
มนุษยพนทุกข”๒๖ 

๔.๓.๖  การเรียนรูรวมกัน พระพุทธเจาตรัสอปริหานิยธรรม๒๗แสดงแกเจาวัชชี
ทั้งหลาย ในระบบสังคมมีคนหลายคนหลายกลุม  การที่ตางคนตางอยูไมเรียนรูรวมกัน  ทําใหไม
เกิดปญญาเพียงพอที่จะดํารงชีวิตรวมกันเพื่อเปนไปดวยดี สาระสําคัญของอปริหานิยธรรม  คือ  
การพัฒนาปญญารวมกัน  เพราะการหมั่นมาประชุมพรอมเพรียงและเนื่องนิตย ก็เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูรวมกัน เกิดแรงจูงใจอันนําไปสูการตัดสินรวมกัน  และพาไปสูการทํากิจที่พึงทําอยางพรอม
เพียงกัน  ในการกระทําก็ตองมีการเรียนรู การเรียนรูทําใหเกิดศักยภาพทางปญญา อันนําไปสูการ
เอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง 

๔.๓.๗  กัลยาณมิตรธรรม๒๘  ความมีกัลยาณมิตร คือ มีผูแนะนําสั่งสอน  ที่ปรึกษา  
เพื่อนที่คบหา  ความรู จัก เลือกเสวนาบุคคล  หรือเขาหมู กับทานผูทรงคุณทรงปญญา                      
มีความสามารถ ซึ่งจะชวยสรางแรงจูงใจ  สนับสนุน  ชี้ชองทาง เปนแบบอยาง  ตลอดจนเปน
เครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน บุคคลพึงแสวงหากัลยาณมิตร  และเปนกัลยาณมิตรของผูอ่ืน 
ความสัมพันธทุกชนิดควรเปนไปดวยกัลยาณมิตรธรรม ทําใหฉลาดขึ้น  พึ่งตัวเองไดมากขึ้น  เขาใจ
ส่ิงตางๆ ถูกตองตามความเปนจริง  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลงลดนอยลง 

๔.๓.๘ ความไมประมาท อัปปมาทะ๒๙  คือ ความเปนอยูอยางไมขาดสติ  ความ
เพียรที่มีสติเปนเครื่องเรงเราและควบคุม  ระมัดระวังตัวไมถลําไปในทางเสื่อม  ไมพลาดโอกาสใน

                                                  
๒๕ พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, แปลโดย  พลตรีนายแพทยชาญ  สุวรรณวิภัช, พิมพครั้ง

ที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕), หนา ๒๔. 
๒๖ ที. ม. (บาลี)  ๑๐/๒๗๓–๓๐๐/๓๒๕–๓๕๑,  ม. มู. (บาลี)  ๑๒/๑๓๑–๑๕๒/๑๐๓–๑๒๗. 

                  ๒๗ที.ม. (บาลี) ๑๐/๗๐/๙๐; องฺ.สตฺตก(บาลี)๒๓/๒๑/๒๑.  
๒๘ สํ. ม. (บาลี)  ๑๙/๒-๓๖,  องฺ. เอก. (บาลี)  ๒๐/๗๒–๑๒๘/๑๖–๒๕,  ขุ. อิติ. (บาลี)  ๒๕/๑๙๕/๒๓๗.  
๒๙ ที. ม. (บาลี)  ๑๐/๑๔๓/๑๘๐,  สํ. ส. (บาลี)  ๑๕/๓๗๘–๓๘๔/๑๒๕–๑๒๙.  



๙๕ 

การทําความดีหรือความเจริญกาวหนา  ตระหนักถึงสิ่งที่ตองทําและไมทํา สํานึกในหนาที่ มีความ
ต่ืนตัวกระปรี้กระเปรา  มีความตั้งใจ  มีความใสใจ การเรียนรู  ความมีปญญา  การใชปญญา 

 ๔.๓.๙ หลักการพื้นฐานในการสรางแรงจูงใจตามแนวพุทธ 

         ๑) ความเอื้อเฟอ  เพื่อยึดเหนี่ยวใจของบุคคลคณะของบุคคลไวในความ
สามัคคี หรือการสงเคราะหชวยเหลือกัน  คือหลักของสังคหวัตถุ๔๓๐ เปนพุทธวิธีที่ทรงใชสราง
แรงจูงใจอยางหนึ่ง  ทาน การให มีจุดมุงหมายเพื่อฟอกกิเลสของผูให และสงเคราะหผูรับ ปยวาจา
การเจรจาที่นารัก คําพูดที่นารักเปนสิ่งที่ไมตองซื้อหาใชไมรูจักหมด อัตถจริยา การประพฤติ
ประโยชน ขวนขวายชวยเหลือ บําเพ็ญสาธารณะประโยชน สมานัตตา ความมีตนเสมอ ทําตน
เสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอในหมูชนทั้งหลาย วางตนเหมาะสมกับฐานะ ภาวะ บุคคล 
เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมแลวแตกรณี 

           ๒)ประมาณหรือคุณสมบัติที่เปนเครื่องสรางแรงจูงใจ คือหลักประมาณ๔๓๑

บุคคลที่เลื่อมใสในรูปรางสวยงามทรวดทรงดีทาทางสงาหรือรูปประมาณ ชอบใจเลื่อมใสในเสียงที่
ไพเราะ โฆษประมาณ  ชอบใจเลื่อมใสในการปฏิบัติเครงครัด   หรือส่ิงของเครื่องใชที่เศราหมอง 
ลูขประมาณ ผูเลื่อมใสจากการพิจารณาดวยปญญาเห็นสารธรรมหรือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือ
ศีล สมาธิ ปญญา หรือธรรมประมาณ พระพุทธเจาทรงมีพระคุณสมบัติทั้งที่ขอบางขอทรงถือแต
พอดีจึงทรงครองใจทุกจําพวก ไดทั้งหมด คนที่เห็นพระพุทธเจาแลว ที่ไมเลื่อมใสนั้นหาไดยากยิ่ง
นัก  ผูสรางแรงจูงใจตองสรางความเลื่อมใสธรรมประมาณใหมากเพราะเปนการรูชัดคนที่มอง
อยางแทจริง 

         ๓) การรูความประพฤติปกติ พื้นเพของจิต อุปนิสัย  มาสรางแรงจูงใจ จริต
หรือจริยา๖๓๒ ตัวความประพฤติเรียกวา จริยา บุคคลผูมีความประพฤติอยางนั้น ๆ เรียกวา จริต มี
๖อยาง ๑.ราคะจริตรักสวยรักงาม ราเริงยินดี พออกพอใจกับอารมณที่สวยงาม ความสุภาพ
เรียบรอยและรูสึกเกลียดชังอารมณที่อยูตรงขาม ๒.โทสะจริต หงุดหงิดรีบรอน จิตจะทําอะไรก็จะ
ปลอยเร็วรับเร็วชอบความเร็วตาง ๆ ส่ิงที่จูงใจใหนึกถึงความเร็ว หรือส่ิงของที่มีความเร็วอยูในตัว  
๓.โมหะจริต เขลาซึม จะเปนคนขาดความไวตออารมณ ไมใฝหาแตคอยใหอารมณกระตุน 
สวนมากสนองสังคมดวยกําลังกาย ไมคอยมีความรูสึกนึกคิดเปนของตัวเอง ๔.สัทธาจริต บูชา
                                                  
                  ๓๐ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗;๒๖๗/๒๔๔; องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๒/๔๒;๒๕๖/๓๓๕.  
                  ๓๑ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๖๕/๙๓. อภิ.ปุ(บาลี)๓๖/๑๐/๑๓๕.  
                  ๓๒ ขุ.ม.(บาลี)๒๙/๒๗/๔๓๕; ๘๘๙/๕๕๕; ขุ.จู.(บาลี)๓๐/๔๙๒/๒๔๒.; วิสุทฺธิ.(บาลี)๑/๑๒๗.  



๙๖ 

ความเชื่อ ประพฤติตามความเชื่อทําตามความเชื่อ ชอบต่ืนขาว ต่ืนของตื่นคนวิเศษ ๕.วิตกจริต 
กังวลมาก คิดมาก หวงหนาหวงหลังมากเกินไป  ลังเลใจอยูตลอด  และเกินเหตุเกินผล ไมกลา
ตัดสินใจ หรือตกลงใจ ทํางานไดถี่ถวนแตชา ๖.พุทธจริต ฉลาด ชอบหาความรูใชความรู ชอบ
คนควา มีความภูมิใจที่ไดใชความรู คนเราทุกคนมีจริตทั้งหกนี้อยางใดอยางหนึ่งประจําใจ และ
จริตอยางอื่นผสมมากบางนอยบาง สาเหตุการเกิดจริตจิตกับจริตเปนคนละอยางกัน จิตเปน
ธรรมชาติด่ังเดิม ใหเกิดความสําเร็จของความนึกคิดเทานั้น จริตเกิดขึ้นภายหลังซึ่งเปนตัวชุบยอม
จิตใหจิตแปรเปลี่ยนไป จิตเปรียบเหมือนเนื้อผา จริตเปรียบเหมือนสียอมผา จริตเกิดไดเพราะการ
อบรม ตองตรึกตรองนึกคิดถึงสิ่งนั้นบอย ๆ จิตใจคิดนึกถึงสิ่งนั้นซ้ํา ๆ ซาก ๆ การทําอะไรบอย ๆ 
สําคัญมาก เพราะจะทําใหจิตเกิดความเคยชิน จากที่ทําอยากก็จะทําไดงาย ๆ จากที่ไมชอบก็จะ
คอย ๆ ชอบ ส่ิงที่ไมเคยติดก็จะติด   

พระพุทธศาสนามีเครื่องมืออันทรงพลังยิ่งที่จะสงเสริมการเรียนรูเพื่อเปนพลังในการ
สรางแรงจูงใจ  ธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเปนไปเพื่อใหบุคคลและชุมชนเกิดปญญา และ
การบัญญัติวินัยของพระพุทธองคก็เพื่อฝกสาวกทุกคนใหมีวินัยในตนเอง  เพราะวินัยก็คือวิธีที่จะ
ใชเพื่อใหไดผลสําเร็จบางอยาง  ผลของการมีวินัยมีศีลซึ่งยิ่งสมบูรณมากเทาไหรผลของการปฏิบัติ
ธรรมยิ่งสูงมากขึ้นเทานั้น  ในความเปนจริงทุกคนมีวินัยพอๆ กับคนอ่ืนแตเขายังไมไดเลือกที่จะนํา
ออกมาใช  ยิ่งเราทําตามวินัยมากเทาไรชีวิตเราก็จะพบวาขอวินัยตางๆ ไมไดเครงครัด  หรือลําบาก
ในการปฏิบัติ ถากระทําจนเกิดความเคยชินจนเห็นวาเปนการกระทําอยางหนึ่งในการดําเนินชีวิต  
เหมือนกับภาษาตางๆ ที่เราสามารถเรียนรูได  เพราะฉะนั้นวินัยตางๆ จึงเปนเครื่องมือที่ทุกคน
สามารถนํามาใชได๓๓  ผูสรางแรงจูงใจที่มีความสามารถจึงพยายามดึงศักยภาพในตัวบุคคล
ออกมา  เพื่อจะนําชีวิตเขาไปสูความสําเร็จ  พระพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาแหงปญญาหรือศาสนา
แหงการเรียนรู  อยูที่ชาวพุทธทั้งหลายจะมีกระบวนการอยางไรที่จะเอาธรรมะและวินัยมาประยุกต
สรางแรงจูงใจ  เพื่อใหไหลเขาสูจิตใจบุคคลและสังคมไดอยางถูกตอง  สมบูรณ  จนเกิดผลดีในที่สุด 

๔.๔  การประยุกตพุทธวิธีสรางแรงจูงใจกับการเรียนการสอน 
การที่เราจะพร่ําสอนเพียงใดก็ตามแตหากการสอนนั้นไมกระตุนหรือสงเสริมการ

เรียนรูกับอีกฝายหนึ่งเลย  การสอนนั้นก็ไรประโยชน ส่ิงที่เรามองขามกันไป คือ ใหความสําคัญการ

                                                  
๓๓ สตีฟ แชนเลอร    และสกอต ริชารดสัน,      ๑๐๐ วิธีทําใหคนยอมทํางานใหเรา,        แปลโดย 

สุดาวรรณ  อริยะทรัพย พิมพครั้งที่๔๒,(นนทบุรี : สํานักพิมพ บี มีเดีย,๒๕๕๐), หนา๑๗,    



๙๗ 

สอนมากกวาการเรียนรู  บุคคลและเยาวชนของเราในสังคมเรียนรูกับส่ือตางๆ  มากมายทั้งๆ  ที่ส่ือ
เหลานั้นไมไดสอนเลย  ส่ือไมเคยสอนวา วัตถุนิยม  ความรุนแรง  และการหมกมุนทางเพศเปน
เร่ืองดี  แตเนื้อหาของสื่อที่เต็มไปดวยเรื่องราวเหลานั้นและนาสนใจพอที่จะเกิดแรงจูงใจกระตุนให
เรียนรูและซึมซับพฤติกรรมดังกลาว  ยิ่งกวานั้นการสอนศีลธรรมก็เนนทองจําอยางเดียว  ไมได
สงเสริมใหผูเรียนไดแลเห็นดวยตนเองวาศีลธรรมนั้นคืออะไร  ดีอยางไร  และจําเปนอยางไรตอชีวิต
และสังคม  นําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร ที่สําคัญผูเรียนไมไดถูกฝกมา
ใหเรียนรูที่จะเอาใจเขามาใสใจเรา เพื่อเขาใจถึงผลจากการเบียดเบียนผูอ่ืน  ดวยเหตุนี้การสอน
ศีลธรรมในสังคมจึงประสบความลมเหลว ในทํานองเดียวกันการบังคับใหเด็กนั่งสมาธิทําใหเด็ก
เกลียดการนั่งสมาธิไปเลย ทั้งๆ ที่สมาธิเปนสิ่งที่เด็กสามารถเรียนรูไดจากวิธีอ่ืนอีกมากมาย  และที่
สําคัญคือการใชการนั่งสมาธิมาลงโทษเด็ก ทําใหเด็กเกิดทัศนะคติที่ไมดีตอการปฏิบัติธรรม การ
สรางแรงจูงใจใหเด็กมีฉันทะหรือความชอบในการนั่งสมาธิเปนสิ่งสําคัญกวาการบังคับหรือเอา
คะแนนเขาลอ๓๔  ผูที่จะสรางแรงจูงใจใหประสบผลสําเร็จ จะตองเขาใจในบุคคลที่จะสราง
แรงจูงใจ ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้  

๔.๔.๑  แรงจูงใจจากการทําความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล พระ
พุทธองคทานทรงสอนบุคคลทุกระดับ  โดยใชเร่ืองราวตางๆ ที่เขากระทําอยูในชีวิตประจําวันมา
สรางแรงจูงใจใหเกิดความสนใจ  เชื่อมกับธรรมะที่พระองคทรงตองการใหเขารู  จึงเปนเรื่องที่ทุก
คนมองเห็น  เกิดความเขาใจไดงายและถูกตอง  บุคคลเราแตกตางกันทั้งดานสติปญญา  วัย  
สมรรถภาพรางกาย  ความถนัดตามธรรมชาติ  และดานบุคลิกภาพ  ความทะเยอทะยาน  ความ
ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี  อารมณ  และความมุงหวัง  ซึ่งมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมและส่ิงแวดลอมที่
บุคคลผูนั้นไดรับมาตั้งแตเกิด  จึงเปนเรื่องที่ผูสรางแรงจูงใจจําเปนตองศึกษาเรียนรูเพื่อนํามาปรับ
ใชตามแนวทางของพระพุทธองค 

๔.๔.๒  แรงจูงใจจากการแสดงพฤติกรรม  วินัยในพระพุทธศาสนาแสดงใหเห็นวา
พระพุทธองคทรงเขาใจเรื่องพฤติกรรมของมนุษยเปนอยางดี  ขอบัญญัติทั้งหมดของวินัยเปนไป
เพื่อปรับเปลี่ยนแกไขพฤติกรรมของผูที่เขามาในพุทธศาสนาใหมีจิตใจสูงขึ้น  พฤติกรรมของมนุษย
แสดงไปตามหลักการสําคัญ ๓ ประการ  คือ ๑.หลักความจริงเฉพาะหนา  ๒. หลักความพอใจ ๓. 
หลักมาตรฐานของสังคมและวัฒนธรรม๓๕  พฤติกรรมที่ถูกตองดีงามตองมีหลัก ๓ประการ คือ แรง

                                                  
๓๔ พระไพศาล  วิสาโล, “มองอยางพุทธ”, มติชนรายวัน, (๒๐  สิงหาคม ๒๕๔๙) : ๖.  
๓๕ สุจิตรา  พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : สุวียะสาสน,๒๕๔๙),หนา ๖๙–๗๐.   



๙๘ 

เรา  แรงปรารถนา แรงมโนธรรม ที่พอเพียงเทาเทียมกัน และทําใหเจาตัวเปนสุขสมหวัง  พฤติกรรม
ใดที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม   ผูทํามีความสุขก็จะเกิดการกระทําซ้ําๆ จนเกิดเปน
พฤติกรรมประจําตัวเรียกวา บุคลิกภาพ๓๖ พฤติกรรมบางอยางเปนแบบอัตโนมัติ บางอยางขึ้นตอ
สังคมและวัฒนธรรม ผูที่สรางแรงจูงใจตองเขาใจ มีความสามารถในการตีความและวิเคราะห๓๗  
การเกิดพฤติกรรม  ลักษณะของพฤติกรรมสาเหตุของพฤติกรรม  แรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรม  
เพื่อนํามาใชแกไขปรับปรุงในการสรางแรงจูงใจใหเกิดผลตามที่ตองการ   

                  ๔.๔.๓.  แรงจูงใจจากการรับรูหรือผัสสะ ทานพุทธทาสภิกขุกลาวไววา  ผัสสะ
แปลวาการกระทบทางตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนัง และทางใจ มีคําทองจํางายๆ เกี่ยวกับผัสสะวา    
“ความทุกขเกิดที่จิต  เพราะทําผิดเรื่องผัสสะ; ความทุกขจะไมโผล ถาไมโงเร่ืองผัสสะ; ความทุกข
เกิดไมได ถาเขาใจเรื่องผัสสะ”๓๘  ผัสสะหรือการรับรูเปนการแปลหรือตีความแหงการสัมผัสที่ไดรับ
ออกมาเปนสิ่งใดที่มีความหมายหรือที่รูจัก  เขาใจ  ซึ่งการแปลหรือตีความหมายนี้บุคคลจะตองมี
ประสบการณหรือความรูเดิมหรือความจัดเจนที่มีมากอน  โดยปกติแลวบุคคลจะมองเหตุการณที่
เกิดขึ้นบนโลกนี้ดวยสายตาของการรับรูมากกวาการหาขอเท็จจริงที่เปนจริง  ทั้งนี้เพราะแตละคนมี
ประสบการณที่แตกตางกัน   การที่แตละคนมองสิ่งเดียวกันไมเหมือนกันเนื่องจากแตละคนมี  
ความรูสึกสวนตัว   ที่จะพยายามทําความเขาใจในส่ิงที่เกิดขึ้นเทาที่มองเห็นหรือสามารถรับรู  
พฤติกรรมหรือความเขาใจตางๆ ข้ึนอยูกับการรับรูมากกวาขอเท็จจริงหรือความจริงที่แตละคน
สัมพันธอยูขณะนั้น  ผูที่สรางแรงจูงใจจะตองเขาใจในกระบวนการรับรู  กิจกรรมในการรับรู  
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณลักษณะของแตละบุคคลทั้งดานสรีระและดานจิตวิทยา๓๙  

การจะทําใหบุคคลที่เราจะสรางแรงจูงใจเกิดผล  จําเปนตองศึกษาถึงเรื่องความ
แตกตางระหวางบุคคล  การเกิดพฤติกรรม  และการรับรูของบุคคลที่เราจะสรางแรงจูงใจ  เพราะ
จะทําใหทราบถึงความไมเหมือนกันของบุคคล  ปจจัยของความไมเหมือนกัน  ทําใหทราบถึง

                                                  
๓๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๑.  
๓๗ ประชา สุวีชานนท, “ดีไซน คัลเจอร”, มติชนสุดสัปดาห. ปที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๕๑๓ (๑๔–๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๒) : ๘๙.  
๓๘ พระธรรมโกศาจารย  (พุทธทาส อินฺทป ฺโ), ผัสสะ ส่ิงที่ตองรูจักและควบคุม, (สุราษฎรธานี 

: ธรรมทานมูลนิธิสวนโมกพลาราม, ๒๕๔๘), หนา ๖-๗.  
๓๙ สุจิตรา  พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพันธ,(กรุงเทพมหานคร :สุรียะสาสน ,๒๕๔๙),หนา ๗๔–๗๗.  



๙๙ 

บุคคลที่เราจะสรางแรงจูงใจมีการรับรูอยางไร  เกิดมีแนวทางหลายๆ แนวทางที่จะสรางแรงจูงใจ
ใหประสบความสําเร็จได 

๔.๔.๔  การสรางแรงจูงใจเราใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน  เพื่อให
บรรลุจุดประสงคที่ต้ังไวผูสอนควรคํานึงถึงกิจกรรมตางๆ  ดังตอไปนี้ 

๑)  พยายามทําทุกวิถีทางที่จะสนองความตองการขั้นต่ํา ทําใหผูเรียนเกิดความ
สบายทั้งทางดานรางกายและสภาพภายในหองเรียน มีความรูสึกปลอดภัยทั้งสภาพรางกายและ
ภายในหองเรียน ทําใหผูเรียนเห็นวาไดรับความสนใจและเปนสวนหนึ่งของหองเรียน และเกิด
ความรูสึกวาไดรับความยอมรับนับถือ สอนใหเด็กทําอะไรโดยอิสระเพราะจะเกิดแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์สูงชวยตนเองไดกลาแสดงจุดยืนของตัวเอง๔๐ 

๒)  การกระตุนใหมีการเลือกที่จะนําไปสูการพัฒนา  ไมลงโทษเมื่อผูเรียนทํา
กิจกรรมตางๆ ไมไดหรือไมถูก  ไมเขมงวดจนเกินไป หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหผูเรียนเกิดความ
ตรึงเครียดมากๆ สรางแรงจูงใจและกระตุนใหทุกคนมีสวนรวมในการเรียน ใหผูเรียนวางแผนการ
เรียนรูดวยตัวเอง วินิจฉัย ต้ังเปาหมาย เลือกวิธีการเรียนรู แสวงหาแหลงความรู รวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล การประเมินตัวเอง โดยครูอยูในฐานะกัลยาณมิตร๔๑ แสดงใหเห็นถึงคุณคา
ของการศึกษาเลาเรียน  และผลเสียของการไมเรียนวามีอะไรเกิดขึ้น 

๓)  จัดประสบการณการเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จ  เปนการ
สรางแรงจูงใจใหผูเรียนรูจักตั้งความคาดหวังที่ตรงตามความเปนจริง เปนคนที่ทําอะไรแลวตองการ
ความสําเร็จ  ตลอดจนมีความรูสึกเกี่ยวกับตัวเองในทางบวก  เนนความคิดริเริ่ม ความขยันหมั่นเพียร  
พัฒนาความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตัวเองในทางบวก  ประสบการณนั้นตองไมงายจนเกินไปหรือยาก
จนเกินไป  เปาหมายตองมีลักษณะที่ทาทายและสามารถทําได และรูผลของการกระทํานั้น ไมวาถูก
หรือผิดเพื่อจะไดพัฒนาแกไขตอไป 

๔)  คํานึงถึงผลเสียของการแขงขันกันอยางมากมายไรเหตุผล  พยายามสราง
แรงจูงใจกระตุนใหผูเรียนแขงขันกับตนเอง  พยายามจัดสถานการณตางๆ เพื่อชวยใหผูเรียนแตละ
คนมีโอกาสประสบความสําเร็จบาง  การแขงขันเปนกลุมนั้นเพื่อความสนุกเทานั้นมิใชเพื่อเอาชนะ

                                                  
๔๐ นพมาศ ธีรเวคิน, จิตวิทยาสังคมกับชีวิต, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒), หนา ๓๖.     
๔๑ ทิศนา เขมมณี, ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๑๒๕.  



๑๐๐ 

กัน  ใหผูเรียนแตละคนตั้งเปาหมายของตนเอง  และมีการแสดงผลของความกาวหนา  คํานึงถึง
ความสามารถพิเศษของผูเรียนแตละคน  กระตุนใหผูเรียนเกิดความรวมมือ  โดยการทํางานเปน
กลุม เพื่อใหทุกคนมีโอกาสชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

๕)  การใหความชวยเหลือกับผูเรียนบางคนที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ  สราง
แรงจูงใจโดยสรางบรรยากาศที่อบอุนเปนกันเอง  ไมขูเข็นคุกคาม  ใหความชวยเหลือใหกําลังใจ และ
คําแนะนําตางๆ จนผูเรียนเห็นวาเขามีความสามารถที่จะทํางานนั้นๆ ได 

๖)  พยายามสรางแรงจูงใจใหผูเรียน  เรียนรูเพราะความรูสึกจากภายในของ
เขาเองมิใชจากสิ่งลอใจอ่ืนใด ซึ่งถาผูสอนจัดสภาพตางๆ  อยางเหมาะสมแลวก็จะสามารถเรา
ความสนใจของผูเรียนได ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษยทุกคนอยูแลว  บุคคลจะสนใจสิ่งใดนั้น
เนื่องมาจากประสบการณที่เคยพบความสําเร็จและมีความคุยเคยกับส่ิงนั้น เปนสิ่งที่ผูสราง
แรงจูงใจควรศึกษาและนํามาประยุกตใชใหเกิดผลที่ดียิ่งๆ ข้ึนไป 

๗)  สรางแรงจูงใจใหเกิดความสนใจโดยใชเครื่องลอใจตางๆ การเรียนโดยที่
ผูเรียนมีความสนใจดวยตัวของตัวเอง เปนสิ่งสําคัญที่พึงประสงคควรจะใหเกิดขึ้นเทาที่เปนไปได
แตการเรียนบางอยางก็นาเบื่อมีเพียงบางคนเทานั้นที่สนใจ  ผูสอนควรสรางแรงจูงใจโดยมีเครื่อง
ลออ่ืนๆ เชน ส่ิงของรางวัล  การแสดงใหเห็นความกาวหนาของผูเรียน  วิธีที่ดีที่สุดคือใหผูเรียนเปน
ผูใชเครื่องลอใจดวยตัวเอง 

สรุปไดวาการจะทําใหเกิดแรงจูงใจตัวผูสอนเปนสิ่งสําคัญที่ สุด  ตองมีความ
กระตือรือรนเตรียมเร่ืองที่จะสอนและกิจกรรมตางๆ มีความเมตตากรุณาผูที่สอน เขาใจและ
ชํานาญในเรื่องที่สอน รูจักความตองการของผูเรียน มีการวางแผน การเรียนรูดวยตัวเอง เห็น
คุณคาของการเรียนรู ต้ังความคาดหวังตรงกับความเปนจริงเกิดผล สรางความคิดทางบวก 
คํานึงถึงผลเสียของการแขงขันอยางไรเหตุผล ใหแขงขันกับตัวเองดีที่สุด สรางแรงจูงใจการเรียนรู
ใหเกิดจากภายใน ซึ่งจะเปนสิ่งที่สรางความสนใจและแรงจูงใจใหเกิดกับผูเรียนทั้งสิ้น 

๔.๔.๕ การประยุกตพุทธวิธีสรางแรงจูงใจกับการเรียนการสอน๔๒ 
๑)  การยกอุทาหรณ และการเลานิทานประกอบ  จะชวยใหเขาใจไดงายชัดเจน

แมนยํา  เห็นจริง  และเกิดความเพลินเพลิน  พระพุทธเจาทรงใชอุทาหรณและนิทานประกอบ
เฉพาะในคัมภีรชาดกอยางเดียวก็มีนิทานชาดกถึง ๕๔๗ เร่ือง 

                                                  
๔๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน,(กรุงเทพมหานคร :สหธรรมิกจํากัด

,๒๕๔๙), หนา๕๑–๖๘.  



๑๐๑ 

๒)  การเปรียบเทียบดวยขออุปมาชวยใหเขาใจเรื่องลึกซึ้งที่เขาใจไดยาก     
ความหมายเดนชัดจะปรากฏออกมาและเขาใจไดงายอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมใหเห็นชัดดวยสิ่งที่
เปนรูปธรรม  พระพุทธองคทรงใชวิธีนี้มากที่สุด 

๓)  การใชอุปกรณการสอน พระพุทธองคทรงใชกับการสอนสามเณร เพื่อให
เด็กเขาใจไดงายๆ เชนทรงใชน้ําเปนอุปกรณการสอน และการทายปญหา๔๓ 

๔)  การทําเปนตัวอยาง เปนการสอนแบบไมตองกลาวสอน  เปนการสอนที่ดี
ที่สุดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะการสอนจริยธรรมการสอนโดยทําเปนตัวอยางก็คือจริยาวัตรอันดีงามที่
เปนอยูโดยปกตินั่นเอง  ที่พระองคทรงทําเปนพิเศษก็มีเชนการชวยเหลือพระภิกษุที่ปวยเปนโรค
ทองรวง๔๔ 

๕)  การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหม  พระพุทธองคทรงรับ
เอาคําที่มีใชอยูแตเดิมในลัทธิศาสนาเกามาใช  แตทรงกําหนดความหมายใหมซึ่งเปนวิธีที่ทําให
ผูฟงผูเรียนหันมาสนใจ และเปนการเปรียบเทียบในตัวดวยวาอยางไหนถูกอยางไหนผิดอยางไร  
เชนคําวาพรหม พราหมณ อริยะ  ตบะ ไฟ บูชายัญ ซึ่งผูสรางแรงจูงใจที่มีความสามารถทางภาษา  
สามารถนําคําตางๆ ที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบันมาปรับใชในการสรางแรงจูงใจเพื่อสรางความ
สนใจได  

๖)  อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล  พระพุทธองคทรงวางแผนวาจะ
สอนใครกอนเพื่ออะไร  มีการเนนบุคคลบางคนที่จะตองเอาใจใสเปนพิเศษ โดยที่บุคคลอื่นก็ยัง
รูสึกวาพระองคก็กําลังตรัสอยูกับตน 

๗)  การรูจักจังหวะและโอกาส ผูสอนตองตื่นตัวอยูเสมอ เมื่อถึงจังหวะหรือ
เวลามีโอกาสก็ตองมีความฉับไวที่จะนํามาใชใหเปนประโยชน เชน ในวันเพ็ญเดือน ๓ พระพุทธ
องคทรงแสดงโอวาทปาติโมกข ในจังหวะเวลาที่พระสงฆสาวกมาประชุมกันจํานวนมาก 

๘)  ความยืดหยุนในการใชวิธีการ  โดยมุงหวังผลสําเร็จของผูเรียนเปนสําคัญ
ไมวาจะใชกลวิธีใดถาการสรางแรงจูงใจประสบผลสําเร็จถือวาใชไดทั้งนั้น 

๙)  กลวิธีการแกปญหาเฉพาะหนา การสอนในที่ตางๆ มีปญหาเฉพาะเกิดขึ้น
ไดตลอดเวลา แตกตางกันไป การแกปญหาเฉพาะหนาจึงตองอาศัยการตื่นตัว มีปฏิภาณ ไหวพริบ 
มีความสามารถประยุกตหลักและวิธีการ และกลวิธีตางๆ มาใชอยางเหมาะสม เปนเรื่องเฉพาะครั้ง 
เฉพาะคราวไป 
                                                  

๔๓ ขุ. ขุ. (บาลี)  ๒๕/๔. 
๔๔ วินย. (บาลี)  ๕/๑๑๖.  



๑๐๒ 

สรุปจะเห็นไดวากลวิธีและอุบายสรางแรงจูงใจในการสอนพระพุทธศาสนา ตองมี
ความรูความชํานาญ ความเขาใจ ความสนใจ คือมีพรอมทั้งสติ สมาธิ และปญญา จึงจะทําให
เกิดผลสําเร็จสูงสุดได 

๔.๕  การประยุกตพุทธวิธีสรางแรงจูงใจสําหรับการพัฒนาคน 
ปจจุบันแทบจะกลาวไดวาพุทธธรรมเปนสวนเกินของชีวิตไทยและสังคมไทย  จากการ

หลั่งไหลเขามาอยางทวมทนของลัทธิวิทยาศาสตรนิยมและบริโภคนิยม  ซึ่งมีฐานคิดที่เปนอริกับ
พุทธธรรมโดยตรง  ไมไดรับการเผชิญหนาตอบสนองและปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับฐานคิดใน
เมืองไทยเอาเลย  ในขณะที่คนไทยนับถือพุทธแตกลับมองโลกและชีวิตจากแงมุมของวิทยาศาสตร
นิยมและบริโภคนิยม มากกวาจะใชหลักพุทธธรรมในการเขาใจและสัมพันธกับโลกและชีวิตของตน   
คนหนุมสาวสวนใหญไมไดเกี่ยวของกับศาสนา  ยิ่งการปฏิบัติธรรมดวยแลวยิ่งมีนอยมาก  เพราะ
แรงจูงใจใหเขาปฏิบัติธรรมนั้นมีนอยมากหรือแทบไมมีเลย๔๕  อนาคตของพระพุทธศาสนาจึง
ข้ึนอยูกับวาสามารถควบคุมกํากับบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมไดมากนอยเพียงใด ผูวิจัยไดเสนอแนะ
ในการนําวิธีการทางสังคมเพื่อมาสรางแรงจูงใจใหสังคมหันมาสนใจการปฏิบัติธรรมดังตอไปนี้ 

๔.๕.๑  สรางแรงจูงใจใหสังคมสนใจธรรมะ โดยการเสนอหลักธรรมอยาง
กระจางในฐานะเปนหนทางบําบัดทุกขของมนุษย  การใหคนในสังคมปจจุบันลดกิเลสตัณหา
เปนเรื่องอยากยิ่งนักเพราะสังคมถูกยั่วยุใหเกิดความอยากตลอดเวลา ในปจจุบันความคิดของคน
หมูมากพุทธศาสนากลายเปนเรื่องของพิธีกรรมที่มีแตรูปแบบ หรือไมก็ติดไสยศาสตรส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย  หลักธรรมที่เปนทางบรรเทาหรือดับทุกขนั้นถูกลบเลือนหรือก็ไมไดรับความสนใจ  ผูสราง
แรงจูงใจตองทําทุกอยางทุกวิธี ใหเห็นวาความทุกขหรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางมากมายใน
สังคมปจจุบันนี้เกิดจากการไมรูจักพอของมนุษย  โดยใชเครื่องมือของบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมนั่น
แหละมาประยุกตใชในการดึงคนเขาหาธรรม  ความสําเร็จจะเกิดไดก็ตอเมื่อ  ผูสรางแรงจูงใจตอง
เขาใจหลักธรรมที่จะนํามาเสนออยางมีหลักมีจุดยืนของพุทธศาสนาที่ถูกตอง  ไมตกเปนทาสของ
บริโภคนิยม  และมีความสามารถดึงบริโภคนิยมมาเปนเครื่องมือเผยแผธรรมอยางไดผล 

๔.๕.๒  การสรางแรงจูงใจใหสังคมตระหนักถึงมิติทางจิตวิญญาณ  สังคม
ปจจุบันใหความสําคัญทางวัตถุที่ประจักษไดดวยประสาททั้งหาเทานั้น เขาใจวาตนตอปญหา

                                                  
๔๕ พระไพศาล  วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต,พิมพครั้งที่

๒(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงค,๒๕๔๖), หนา ๓๘๘. 



๑๐๓ 

ตางๆอยูที่วัตถุ  พุทธศาสนานั้นเห็นวามนุษยมีหลายมิติ  รวมทั้งมิติทางจิตวิญญาณซึ่งถูกมองขาม
ไปจนไมเห็นความสําคัญ  จึงควรรื้อฟนใหกลับมาเปนสวนหนึ่งของศาสนาที่จะเขามาชวยเยียวยา
จิตวิญญาณของสังคม สรางความรูความเขาใจที่จะชวยใหแตละคนสามารถเห็นสาเหตุและ
หนทางบรรเทาทุกขจนถึงการดับทุกขไดดวยตนเอง เพื่อใหคนในสังคมมีแรงจูงใจปฏิบัติสมาธิ
ภาวนากันมากขึ้นจนเกิดผลของการมีอิสรภาพในทางจิตและปญญา  อันเปนจุดหมายสูงสุดของ
พุทธศาสนา 

๔.๕.๓  การสรางแรงจูงใจใหสังคมมีทางเลือกที่แตกตางไปจากบริโภคนิยม  
พระพุทธศาสนามีจุดมุงหมายของชีวิตอยูที่การมีอิสรภาพทางจิตใจ โดยมีความสุขที่ไมข้ึนกับวัตถุ 
เปนความสุขที่เกิดจากการมีปญญาที่รูเทาทันความเปนจริง  ปจจุบันคนสวนมากเห็นวาความสุข
เกิดจากการเสพ  การมีโภคทรัพยใหมากที่สุดคิดวายิ่งเสพมากยิ่งสุขมาก พุทธศาสนาถือวา
ความสุขจากการบรโิภคมีขีดจํากัด  โดยจุดสูงสุดอยูที่กึ่งกลางระหวางความสะดวกสบายกับความ
หรูหรามั่งคั่ง  จุดนั้นเรียกวา  “ความพอดี”๔๖ เมื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลในสังคมมีการปฏิบัติธรรม
ยิ่งฝกพัฒนาตนเองมากเทาไรก็จะมีความสุขทางใจมากขึ้น  เพราะความสุขในพุทธศาสนามีหลาย
ประเภทหลายระดับ  เชน สุขเพราะใจสงบ  สุขเพราะจิตเปนอิสระซึ่งมีทั้งระดับพื้นๆ จนถึงขั้นสูง  
แคระดับพื้นๆ เวลาจิตไมมีอุปาทาน  หรือกิเลสยังไมเกิดก็มีความสุขมากแลว  หากสังคมมองขาม
หลักธรรมดานนี้ไป  ไมสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น  พุทธศาสนาก็ยากยิ่งที่จะเชื่อมกับสังคมปจจุบัน 

๔.๕.๔  การสรางแรงจูงใจโดยผสานพระพุทธศาสนาใหเขากับวิถีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมของสังคมในปจจุบัน  ซึ่งเปนยุคของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  พุทธศาสนาตอง
ปรับตัวใหสอดคลองกับความเชื่อหรือความนิยมดังกลาว สนองความตองการทางวัตถุ  มีความ
หลากหลาย  นําศัพททางบริโภคนิยมมาบัญญัติใหมเพื่อใชกับศาสนา  เชน หางสรรพสินธรรม, ๗–
๓๘ รานเกมสธรรมะ ที่เปลี่ยนการตอสูจากการทําลายเปนการสรางสรรค  อาวุธตางๆที่ใชเปน
อาวุธที่สรางสรรค มีการประสานกับระบบตลาด   นําธรรมเขากํากับทุนและบริโภคนิยม  
ขณะเดียวกันตองรักษาหัวใจและหลักการของพุทธศาสนาไวได   มีหลักธรรมมากมายที่เกี่ยวกับ
เร่ืองวัตถุ เชน ธรรมเพื่อประโยชนปจจุบัน(ทิฏฐธัมมิกัตถะ)๔๗ การสงเคราะหปจจัย ๔แกผูทุกขยาก  
การพัฒนาชุมชน การสรางอาชีพ ฯลฯ ที่สําคัญยากจะหลีกเลี่ยงก็คือการอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนเขา

                                                  
๔๖พระไพศาล  วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต, พิมพครั้งที่

๒(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงค,๒๕๔๖),หนา๓๙๑.  
๔๗ องฺ. อฏก. (บาลี)  ๒๓/๑๔๔/๒๘๙.  



๑๐๔ 

หาพุทธศาสนาเพราะสิ่งนี้เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากแรงหนุนของบริโภคนิยม ทําอยางไรจะใชส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ดึงคนเขาหาพุทธศาสนาโดยไมเสียหัวใจและหลักการพระพุทธศาสนา  พุทธศาสนามี
ธรรมวาดวยทรัพย และการบริโภคอยูหลายหมวด  แตสวนมากเปนหลักการเกี่ยวกับทาทีหรือ
ทัศนคติ  หรือไมก็เปนแนวปฏิบัติแบบกวางๆ  เชน สันโดษ๔๘ โภควิภาค๔๙ การรูจักประมาณ  การ
แสวงหาและใชทรัพยโดยชอบ  แตไมมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงสําหรับสังคมปจจุบันจึงถูก
มองขามไดงาย  จึงจําเปนตองนําหลักธรรมดังกลาวมาแตกเปนรายละเอียดหรือถอดเปนรูปธรรม
เพื่อเปนขอปฏิบัติชัดเจนสําหรับสรางแรงจูงใจคนสวนใหญ ไมวาจะใชวิธีใดเปนการสรางแรงจูงใจ
เบื้องตนเทานั้น  ข้ันตอไปก็คือการดึงใหเขาเขาสูการปฏิบัติธรรม       

๔.๕.๕  การสรางแรงจูงใจโดยผูสอนหรือวิปสสนาจารย  เปนผูสําคัญและจําเปน
มากในการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติธรรม  เพราะเปนผูสอนและชี้ใหเห็นความสําคัญในการปฏิบัติ
ธรรม  จําเปนตองมีความรูและความสามารถในหลายๆ ดาน มาประยุกตใชในการปฏิบัติธรรมดวย  
ความรูความสามารถที่ผูวิจัยพอจะยกตัวอยางโดยดัดแปลงจากพุทธวิธีครองใจคน๕๐  ดังตอไปนี้ 

๑)  สรางแรงจูงใจโดยพยายามนําเรื่องที่ผูเรียนสนใจดึงเขาสูการปฏิบัติธรรม 
ถามีเวลาพอตองหาขอมูลวาเขาชอบอะไร  คนทุกคนมีความชอบไมเหมือนกัน   

๒)  สรางแรงจูงใจโดยการโอนออนผอนตาม แสดงความเคารพในความคิดเห็น
ของเขา เพราะความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน  ผานไปหาความตองการของเขากอน  แลว
จึงคอยกระตุกเหนี่ยวเขาหาแนวทางปฏิบัติธรรมที่เปนจุดหมาย 

๓)  สรางแรงจูงใจใหเขามีสวนรวมในการปฏิบัติธรรมโดยใหเสนอแนะความ
คิดเห็นวา มีอะไรควรจะเปลี่ยนแปลง หรือมีอะไรควรจะเพิ่มเติม เพื่อใหผูปฏิบัติธรรมไดรูสึกวาเขา
เปนผูใชตัวเขาเอง โดยไมใหเสียจุดหมายหลักของการปฏิบัติธรรม 

๔)  สรางแรงจูงใจโดยมีการปฏิบัติธรรมหลายๆ วิธีตามจริตของแตละคนตอง
คอยสังเกตในการสงอารมณแตละครั้ง เพื่อเพิ่มการปฏิบัติใหเขาสูจุดมุงหมายหลัก โดยไมทิ้ง
จุดหมายหลัก 

                                                  
๔๘ ที. อ. (บาลี)  ๑/๒๕๓,  ม. อ. (บาลี)  ๒/๑๘๘,  องฺ. อ.  ๑/๘๑. 
๔๙ ที. ปา. (บาลี)  ๑๑/๑๙๗/๒๐๒.  
๕๐ ปน  มุทุกันต, พุทธวิธีครองใจคน, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสรางสรรคบุคส, 

๒๕๔๙), หนา ๑๙๓–๒๐๘.     



๑๐๕ 

๕)  สนใจและตั้งใจฟงทุกเรื่องที่ผูปฏิบัติธรรมสงอารมณ วาเขากําลังพอใจกับ
อะไร หรือติดอยูกับอารมณอะไร ไมวาจะเปนสภาวะจริงหรือเร่ืองที่เขาแตงขึ้นมา เพื่อนํามาสราง
แรงจูงใจนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง 

ผูเปนวิปสสนาจารยตองตั้งจิตอยูในเมตตาธรรมเสมอ มีจิตใจออนโยนเมตตาธรรม
ชวยเหลือผูปฏิบัติธรรมดวยความจริงใจ  อยากใหเขามีความสุขที่ถูกตอง ที่ออกมาจากใจจริง  ซึ่ง
จะเกิดไดก็ตองมาจากการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องจากตัวของวิปสสนาจารยเอง 

๔.๕.๖  การสรางแรงจูงใจโดยสถานที่ปฏิบัติธรรม และการเตรียมตัวกอนไป
ปฏิบัติธรรม  เปนสวนหนึ่งในการสรางแรงจูงใจของผูที่จะเขาปฏิบัติธรรม   

๑)  สถานที่ปฏิบัติธรรมควรมีลักษณะดังนี้๕๑  ไมใกลไมไกลจากหมูบานหรือ
ชุมชนนัก  มีการคมนาคมสะดวก  เปนสถานที่ๆ สงบเงียบทั้งเวลากลางวันและกลางคืน  มีเสียง
รบกวนหรือมีกลิ่นอันไมพึงประสงคนอย  ผูคนไมพลุกพลานอยูกันอยางเปนระเบียบเรียบรอย ไม
เปนสถานที่ตากอากาศหรือสถานที่ทองเทียว  ซึ่งอาจเปนปจจัยทําใหจิตวอกแวก  หรือเกิดความ
รําคาญไดงาย มีธรรมชาติรมร่ืน มีอากาศถายเทดี แสงแดดสองถึง  ไมชื้นหรือแหงแลงจนเกินไป  
สัตวเลื้อยคลาน  และแมลงตางๆ รบกวนนอยจะไดไมสรางความกังวลเดือดรอนรําคาญใจ  ไมเปน
กังวลเกี่ยวกับบิณฑบาตสําหรับพระภิกษุที่มาปฏิบัติธรรม  ความสะดวกสบายในเรื่องที่อยูอาศัย
ตามสมควรแกสถานภาพ เชน อาหาร และยารักษาโรค  มีพระวิปสสนาจารยที่มีศิลาจริยาวัตร
งดงาม  เปนบัณฑิต มีความรูในทางทฤษฎี (ปริยัติ)  รวมทั้งมีประสบการณในวิธีปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน และเปนผูที่สามารถแนะนําปรับแตงอินทรีย  บอกแนวทางวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่
ถูกตองได  

๒)  ผูที่จะไปปฏิบัติธรรมควรเตรียมพรอมกอนที่จะไปดังนี้  เร่ืองอาหาร  ตอง
ศึกษาขอมูลของสถานที่ๆ ตนจะไปปฏิบัติวามีระเบียบในการรับประทาน(ฉัน) อาหารอยางไรกี่มื้อกี่
คร้ัง  เปนมังสวิรัติหรือทั่วๆ ไป  มีน้ําปานะและเครื่องดื่มเสริมในชวงใดบางบางแหงมีบางแหงก็
อนุญาตใหนําไปเอง  เร่ืองการนอน  บางแหงนอนกลางวันปฏิบัติกลางคืน  บางแหงนอนกลางคืน
ปฏิบัติกลางวัน  นอนนอยลงเพียง ๖-๔ ชั่วโมงเทานั้นผูปฏิบัติตองเตรียมกายและจิตใจใหพรอมจะ
ไดไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติ  เร่ืองเวลาของการปฏิบัติ   ตองศึกษาตารางเวลาของการปฏิบัติใน
ที่ๆ เราจะไปใหถี่ถวน  จะไดไมกังวลใจ เพราะเราตองตื่นเชา (๐๓.๓๐ น.) และกวาจะเขานอนก็ดึก 

                                                  
๕๑ พระอธิการสมศักดิ์  โสรโท, คูมือการพัฒนาจิตตามแนวสติปฏฐาน ๔ สําหรับผูปฏิบัติใหม, 

พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ศิลปาคมการพิมพ, ๒๕๕๐), หนา๑-๖.   



๑๐๖ 

(๒๒.๐๐น.) จึงตองเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอม  เร่ืองการพูดคุย สถานที่บางแหงจะหามการพูดคุย
โดยไมจําเปนยกเวนการสงอารมณเทานั้น  เร่ืองอิริยาบถ จะเนนการเคลื่อนไหวรางกายคอนขางชา
ในสายตาของคนสวนใหญ  ไมวาจะเดิน ยืนนั่ง นอน กิน ด่ืม ฯลฯ ฉะนั้นจึงควรทําใจยอมรับต้ังแต
ตน  ละทิ้งความเคยชิน  มุงเนนใหใชสติปญญาในการกําหนดรูอากัปกริยา  และความเคลื่อนไหว
ตางๆ โดยปราศจากความรีบรอนใดๆ ทั้งสิ้น  เร่ืองการสํารวมทวารทั้ง  ๖ (ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ) 
ตองกําหนดรูทุกอยางเพื่อสกัดกั้นกิเลสไมใหไหลเขามาทางทวารทั้ง ๖ เพื่อความกาวหนาในการ
ปฏิบัติ  เร่ืองความกังวล  ตองสลัดทิ้งไป  คือปลิโพธ ๑๐ ไดแก ๑) อาวาสปลิโพธ หวงที่อยูอาศัย
หรือติดที่อยู  ๒) กุลปลิโพธ  หวงตระกูลหรือผูหลักผูใหญที่ตนเองนับถือ  ๓) ลาภปลิโพธ หวงลาภ 
ติดลาภ  หรือหวงรายไดอันเปนผลประโยชนที่ตนเองจะไดรับ  ๔) คณะปลิโพธ  หวงหมู  หวงคณะ 
มิตรสหาย อาจารยลูกศิษย บริวาร  ผูสนิทคุนเคย  ๕) กัมมปลิโพธ  หวงการกอสราง  หวงการงาน  
หวงธุรกิจและอาชีพของตน  ๖) อัทธานปลิโพธ หวงการเดินทางการทองเที่ยว  ๗) ญาติปลิโพธ 
หวงญาติพี่นอง  บุตร ภรรยา สามี บิดามารดา  ๘) อาพาธปลิโพธ กังวลเรื่องโรคภัยไขเจ็บ และดิน
ฟาอากาศที่เปลี่ยนแปลงกลัวตนเองเปนโรคตางๆ  ๙) คันถปลิโพธ หวงการศึกษาเลาเรียนการสอน
การบรรยายธรรม  ๑๐) อิทธิปลิโพธ  หวงฤทธิ์ หวงอํานาจวาสนา เพราะมาปฏิบัติธรรมกลัวเสีย
โอกาส  เมื่อตัดสินใจจะปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเรื่องที่ตองเตรียมไป  เตรียมถอดเครื่องแบบ 
ยศถาบรรดาศักดิ์ ลดทิฐิมานะทําตัวใหเรียบงาย  วางสิ่งมารยาไวนอกสถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน  
เตรียมเครื่องนุงหมใหเรียบรอย  รวมทั้งของใชที่จําเปนจริงๆ  เตรียมที่นอนปลอกหมอนผาหมไป
เองถาสํานักไมมีให  เครื่องประดับเครื่องตกแตงรางกายทุกชนิดไมตองนําไป  ยกเวนนาฬิกาบอก
เวลาผูที่มีโรคประจําตัวที่ไมรายแรง  และไมเปนโรคติดตอ ควรนํายารักษาไปเอง  และตองแจงให
เจาหนาที่ทราบไวดวยเพื่อกรณีฉุกเฉิน  งดการติดตอส่ือสารทุกชนิด หามอานหนังสือ  ดูโทรทัศน 
ฟงวิทยุ  หรือคุยโทรศัพทมือถือ  เตรียมดอกไมธูปเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และครูบาอาจารย 
อยาลืมลงทะเบียนอานระเบียบใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ 

สรุปการสรางแรงจูงใจสําหรับการพัฒนาคนนั้น ตองใหเขาเห็นผลวาธรรมะ
กําจัดทุกขได สังคมยังมีมิติทางวิญญาณที่สําคัญกวาวัตถุ สภาวะของการมีอิสระทางจิตใจ การใช
ชีวิตที่มีธรรมหรือการมีธรรมในชีวิต การเขาหาครูอาจารยเพื่อศึกษาธรรม และหาสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมลงมือปฏิบัติจนเกิดผล 

๔.๖  การประยุกตพุทธวิธีสรางแรงจูงใจสําหรับการประกอบอาชีพการทํางาน   
พระพุทธองคทรงสั่งสอนมนุษยชายหญิงทุกชนชั้น กลาวคือ กษัตริย-ชาวนา, 

พราหมณ-จัณฑาล, คฤหบดี-ขอทาน, นักบวชและโจร โดยมิไดทรงแบงแยกชนชั้นแมแตนอยในหมู



๑๐๗ 

ชนชั้นเหลานั้น  พระองคมิไดทรงยอมรับความแตกตางกันแหงชั้นวรรณะ  หรือการแบงกลุมใน
สังคมเลย  มรรคาที่พระองคทรงสั่งสอนนั้น ทรงเปดรับมนุษยชายหญิงทุกคนผูพรอมที่จะเขาใจ
และดําเนินตาม  มรรคที่พระพุทธองคทรงสั่งสอนนั้นมีขอหนึ่ง คือ สัมมาอาชีวะ  ที่พระพุทธองค
ทรงวางแนวทางไวให  สังคมปจจุบันควรที่จะสนใจหันมาสรางแรงจูงใจในทางที่ถูกตอง  เพื่อเกิด
ประโยชนสูงสุดใหสมกับเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนา   ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางในการสราง
แรงจูงใจที่ใชสําหรับการประกอบอาชีพการงานตามแนวพระพุทธศาสนาพอจะสรุปเปนขอๆ ไดดังนี้ 

๔.๖.๑  สรางแรงจูงใจโดยการจัดระเบียบวินัยในการทํางาน คนเราทุกคนทํางาน
เพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดแตจะตองพอเหมาะกับสุขภาพกําลังรางกายของตนเอง  ไมทุมเทหักโหมจน
เกิดกําลัง  ซึ่งผูที่ทํางานตรากตรํามากๆ จะตองมีรางกายที่แข็งแรงมีสุขภาพดีอายุยังไมมาก การ
ทํางานทุมเทหักโหมจนเกินไป  ในสภาพที่รางกายและจิตใจยังไมพรอม  จะทําใหเกิดความเครียด  
รางกายทรุดโทรม  และเปนสาเหตุใหเกิดโรคตางๆ ได  เชน  เปนแผลในกระเพาะอาหาร  การ
แปรปรวนของจิต โรคอัมพฤกษ  โรคปวดหัว ปวดหลัง ปวดขอ จะเห็นไดวาในพระพุทธศาสนา  จะ
มีระเบียบวินัยเหมาะสมกับระดับการปฏิบัติธรรมเร่ิมจากนอยไปมาก (ศีล ๕ - ศีล ๒๒๗) และใน
ศีลแตละขอก็ปฏิบัติไดมากนอยไมเทากัน เพื่อจะสรางพลังทั้งทางดานรางกายและจิตใจใหสูงขึ้น
ตามลําดับ  

๔ .๖ .๒  สรางแรงจูงใจโดยการวางแผนการทํางานลวงหนา พระพุทธองค
วางรากฐานพระพุทธศาสนาเปนปรึกแผนไดก็เพราะทรงวางแผนในการเผยแผศาสนามาอยางดี  
เริ่มตั้งแตปญจวัคคียผูที่เคยใกลชิดกับพระพุทธองค  ตลอดจนถึงชฎิลและพระเจาพิมพิสาร  เปน
การเริ่มตนในการวางรากฐานพระพุทธศาสนาในที่เจริญกอน  จะเห็นไดวาทรงประกาศสาสนาแก
นักบวช  ซึ่งเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มุงดี เปนผูคงแกเรียน  ในฝายคฤหัสถทรงประกาศกับบุคคล
ที่เปนหัวหนาคน เชนพระเจาแผนดิน  หัวหนาอํามาตย  พราหมณ ๕๒ทําใหดึงบุคคลอื่นๆ เขามา
เปนอันมาก ผูที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จตองมีการวางแผนลวงหนาเสมอ  จะทําอะไร อยางไร 
เมื่อใด อะไรควรทํากอน อะไรควรทําทีหลัง กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน พยามรักษาความเปน
ระเบียบ ความเรียบรอย  ระยะเวลาตามแผนที่วางไว  ฝกตัวใหรูจักผักผอนเปน  ลองทํางานที่ยาก
เสียบาง  เร่ิมทําสวนเล็กหรือสวนยอยๆ กอน 

                                                  
๕๒ สมเด็จพระญาณสังวร  (เจริญ สุวฑฺฒโน), ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจา,พิมพครั้ งที่๓

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๓๙),  หนา ๔๘.  



๑๐๘ 

๔.๖.๓  สรางแรงจูงใจโดยการฝกการอาน การพูด การเขียน เรียนรูเรื่องการ
จัดการ ในการทํางาน การฝกนิสัยการอานซึ่งหาไดงาย  ราคาถูก  สงบ  ไมนําไปสูความ
เดือดรอน  หนังสือเปนกัลยาณมิตรที่สําคัญและมีสวนชวยสรางแรงจูงใจใหเราทํางานไดประสบ
ความสําเร็จ  การพูดก็ตองฝก ตองไตรตรอง ตองวางแผน ไมงั้นพูดใหคนรูเร่ืองไมได  ผูประสบ
ความสําเร็จในการงานตองรูจักพูดที่เหมาะสมดวย  คนไทยมีปญหาในการเขียนมากและเปน
อุปสรรคอันยิ่งใหญตอความเจริญทางวิชาการของประเทศ  การที่จะเขียนอะไรออกไปใหปรากฏ
เปนหลักฐานในที่สาธารณะนั้นตองพิถีพิถันตรวจสอบความถูกตอง  ตองมีอิทธิบาท ๔ ในการ
เขียน  การจัดการจําเปนสําหรับทุกเรื่อง  การจัดการ  คือ การทําใหพอเหมาะพอดีในทุกๆ เร่ือง๕๓ 
เชนจะทําอะไรบาง  ทําอะไรกอน อะไรหลัง ทําอยางไร พูดอยางไร นัดแนะอยางไร ใชกําลังกาย  
กําลังปญญา กําลังทรัพยอยางไร เปนเรื่องเกี่ยวของกับทุกๆ มิติ เชน เร่ืองความเขาใจมนุษย ทั้ง
ความสามารถ บุคลิก อารมณ เร่ืองทางเทคนิค เร่ืองทางทรัพยากร เปนตน วาทําอยางไรจึงจะจัด
ใหเหตุปจจัยในมิติตางๆ ประสานสอดคลองพอเหมาะพอควรใหสงผลสําเร็จ อุดมการณอยางเดียว
ไมพอตองมีการจัดการที่ดีดวย 

๔.๖.๔  การสรางแรงจูงใจโดยการฝกฝนปลูกฝงใหมีสมาธิในการทํางาน วิธีจะ
ฝกใหใจเปนสมาธิ  คือเมื่อจะทํากิจการงานใดใหคิดแตเพียงเรื่องเดียวเทานั้น เลิกนิสัยขี้กังวล
เพราะเปนขาศึกของสมาธิส่ิงที่ยังมาไมถึงอยาไปวิตกกังวลกับมัน  เลิกนิสัยพูดเพอเจอจะทําลาย
สมาธิอยางมาก เพราะขาดสติคุม  เลิกคิดฟุงซานหรือคิดสมบัติบา  ฝกหัดการคิดที่เปนระเบียบ 
คิดที่ละเรื่อง  เร่ืองใดที่ไมตองการคิดใหสลัดทิ้งไป ใหมีสติอยูกับงานที่ทําตรงหนา  หากกลัวลืม
เร่ืองอื่นใหจดไวและทําทีละเร่ือง  หัดทํางานไปตามความสําคัญของงาน  อยาปลอยใหจิตเหมอ
ลอย หรือเปนคนใจลอย  หัดเปนคนมีสติระลึกไดตลอดเวลา  ฝกแกอุปนิสัยที่มักงวงเหงาหาวนอน  
เลิกอุปนิสัยอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทผูอ่ืน หัดแผเมตตาทําใจใหรักคนอื่นๆ  ทํางานดวยความรัก
ในงาน  และเอาใจใสในงานโดยถือหลัก  ๙  ส. สะสาง  สะดวก  สะอาด  สวยงาม  สรางนิสัย  
สุขลักษณะสิ่งแวดลอม เสริมความรู สามัคคี  

๔.๖.๕  มีหลักธรรมะในการสรางแรงจูงใจใหพบความสําเร็จประจําตัว การมี
หลักธรรมประจําตัวหรือ ธรรมชีวี มีชีวิตตามธรรม เพื่อธรรม โดยธรรม ถือเปนเครื่องมือการดําเนิน

                                                  
๕๓ เกียรติศักดิ์  กตะเวธิคุณ และครอบครัว, ธนาคารบุญวิปสสนาสัมมาทิฏฐิ, (กรุงเทพมหานคร : 

บุญศิริการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๑๕๕. 



๑๐๙ 

ชีวิตเพื่อใหไดธรรมที่เปนผลที่เราตองการ ธรรมะที่เปนเครื่องมือในที่นี้ก็ คือ ฆราวาสธรรม ๔๕๔ 
ไดแก  ๑) สัจจะ  มีความตั้งใจจริง มีการกระทําจริง  เปนคนจริง  จริงตอบุคคล  จริงตอเวลา จริง
ตอการงาน  ที่ประเสริฐสุด คือจริงตอตนเอง จริงตอความเปนมนุษยของตนเอง  ๒) ทมะ บังคับ
ตนเองคือการบังคับกิเลส ไมยอมใหกิเลสพาไป ฝกฝนความฉลาดในการบังคับตนเอง  ๓) ขันติ 
ความอดกลั้นอดทน  อดทนตอการบีบค้ันของกิเลสการบังคับขูเข็ญของกิเลส  อดทนรอไดคอยได
ในกรณีที่ควรรอควรคอยถือวาเปนความอดทนที่จําเปน  ๔) จาคะ สละสิ่งที่ไมควรมีอยูในตน การ
รักษาระเบียบวินัยประเพณีตางๆ เปนเรื่องขจัดสิ่งที่ไมควรมีอยูในตน  อิทธิบาท ๔๕๕  ไดแก ๑) 
ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้น  ๒) วิริยะ ความพรากเพียรในสิ่งนั้น  ๓) จิตตะ ความเอาใจใสในสิ่งนั้น 
๔) วิมังสา ความสอดสองคนควาในสิ่งนั้น  พละ (อินทรีย) ๕๕๖  ไดแก ๑) ศรัทธา ความเชื่อถือ 
ความเลื่อมใส  ๒) วิริยะ ความเพียร ความบากบั่น รุดหนาไมทอถอย  ๓) สติควบคุมไมให
ผิดพลาด ใหถูกตองทุกขั้นตอน  ๔) สมาธิ กําลังจิตที่รวมเปนหนึ่งเดียวในการทํางาน  ๕) ปญญา 
ความรอบรูทุกอยางที่ควรรอบรูเปนกําลังในการแกปญหาแกขอสงสัย แกอุปสรรคตางๆ  

 พุทธพจนที่ทําใหเกิดกําลังใจเพื่อเรงทํากิจการตาง ๆ ใหลุลวง “ในเวลาที่ควรลุกขึ้น
ทํางานไมลุกขึ้นทํา. ทั้งยังหนุมแนนมีกําลัง กลับเฉื่อยชา ปลอยความคิดใหจมปลัก เกลียดคราน
มัวซึมเซาอยู ยอมไมประสบทางแหงปญญา.๕๗ “เมื่อยังหนุมสาว พรหมจรรยก็ไมบําเพ็ญ ทรัพยก็
ไมหาไว (คร้ันเฒาแก) ก็ตองนั่งซบเซาเหมือนนกกะเรียนแกจับหงอยอยูกับเปอกตมที่ไวปลา”๕๘ 
“เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่เหลืออยูนี้ ทุกคนควรกระทะหนาที่ และไมพึ่งประมาท.๕๙ รูวาอะไรเปน
ประโยชนแก(ชีวิต)ตน ก็ควรรีบลงมือทํา”๖๐เตรียมกิจสําหรับอนาคตใหพรอมไวกอน. อยาใหกิจนั้น
บีบค้ันตัวเมื่อถึงเวลาตองทําเฉพาะหนา”๖๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนื่อง ๆ วา วันคืนลวงไป บัดนี้เรา

                                                  
๕๔ สํ. ส. (บาลี)  ๑๕/๘๔๕/๓๑๖,  ขุ. สุ. (บาลี)  ๒๕/๓๑๑/๓๖๑.   
๕๕ ที. ปา. (บาลี)  ๑๑/๒๓๑/๒๓๓,  อภิ. วิ. (บาลี)  ๓๕/ ๕๐๕/ ๒๙๒.  
๕๖ สํ. ม. (บาลี)  ๑๙/ ๘๔๓–๙๐๐/๒๕๖–๒๗๑, ๑๐๖๑–๑๐๖๙/ ๓๑๐–๓๑๒.  

                  ๕๗ ขุ.ธ.(บาลี)๒๕/๓๐/๕๒.  
                  ๕๘ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๑/๓๕.  
                  ๕๙ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๓๘๗/๔๖๕.  
                  ๖๐ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๒๘๑/๘๑.  
                  ๖๑ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๖๓๖/๓๒๘.  



๑๑๐ 

ทําอะไรอยู”๖๒ ผลประโยชนทั้งปวง ต้ังอยูที่หลัก ๒ ประการคือ การไดส่ิงที่ยังไมได และการรักษา
ส่ิงที่ไดแลว.”๖๓ 

ในปาปณิกสูตร๖๔  พระพุทธเจาทรงแสดงคุณธรรม ๓ ประการวาเปนฐานสําคัญใน
การประกอบอาชีพของคนทั้งหลาย คือ  ๑) จักขุมา มีตาดี มองเห็นสิ่งทั้งหลายที่ตนตองจัดตองทํา
เปนกระบวนการ มีวิจารณญาณเห็นการไกลมองเชื่อมโยงสิ่งนั้นๆ ไดชัดเจน  ๒) วิธุโร มีความขยัน
หมั่นประกอบดวยปญญาและมีความชํานาญในการงานนั้นๆ ไมวาจะเปนการคาขายหรืองาน
อะไรก็ตาม  ทํางานไดทํางานดี ทํางานเปน  ถึงคนถึงงาน  โดยอาศัยความรอบรู ทํางานไดรวดเร็ว  
งานนั้นสําเร็จเรียบรอย  มีความเชื่อมั่นตนเองสูงแตพรอมที่จะรับฟง  ๓) นิสสยสัมปนโน เปนคนดี
มีหลักคุณธรรมประจําใจมีชื่อเสียงดี เปนที่ยอมรับและเชื่อถือของแหลงเงินทุน แหลงวิชาการ
ทั้งหลาย  พรอมที่จะใหการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมโครงการ คือมีที่พึ่งที่อาศัยในเรื่องตางๆ   
สรุปก็คือ จะตองเปนคนที่  “มีความรอบรูตลอดทั้งระบบในงานนั้นๆ  มีความคิดอานกาวหนา
สามารถพัฒนาความคิดจนเปนที่คิดได คิดดี คิดเปน คิดชอบ มีความสามารถในการบริหาร       
ในการจัดการ และพื้นฐานทางคุณธรรม  คือความซื่อสัตยสุจริต  มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา 
หนาที่ของตน” 

จากการศึกษาสรุปไดวา การสรางแรงจูงใจทั้งหลายทั้งปวง  บุคคลที่สรางแรงจูงใจให
ประสบความสําเร็จตองประกอบดวยปญญา  มีความรูความเขาใจความเปนจริงของชีวิต คําสอน
ของพระพุทธเจาเปนสุดยอดปญญาของมนุษย พระองคไมไดกลาวถึงเรื่องอยูหางไกลหรือพนสมัย
อะไรเลย  พระองคกลาวถึงเรื่องที่มนุษยทั่วไปรูกันดีอยูแลว  แตทุกวันนี้มนุษยสวนมากนับถือศาสนา
ในแนวทางที่จะปรนเปรอกิเลสมากกวา ไมวาจะเปนกิเลสในระดับบุคคลหรือในระดับสังคม  อัน
ไดแก อุดมการณ  วัตถุนิยม และบริโภคนิยม ทางเดียวที่พุทธศาสนาและสังคมจะอยูรอดไดจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง  โดยการตอบโตกระแสที่กําลังบั่นทอนผูคนในขณะนี้  

                        

                                                  
                  ๖๒ องฺ.ทสก.(บาลี)๒๔/๔๘/๙๒.  
                  ๖๓ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑.  

                   ๖๔ องฺ. ติก. (บาลี)  ๒๐/ ๔๕๙/ ๑๔๖.  



 
บทที่ ๕ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิธีสรางแรงจูงใจจากพุทธวิธีการสอน  เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร ศึกษา
คนควาเอกสารจากคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท และตํารา  เอกสาร งานวิทยานิพนธ งานวิจัย
ตางๆ ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค ๓ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาทฤษฏีและ
แนวคิดการสรางแรงจูงใจ (๒) เพื่อศึกษาพุทธวิธีสรางแรงจูงใจที่ปรากฏในพุทธวิธีการสอน (๓) 
เพื่อนําเสนอแนวทางประยุกตใช พุทธวิธีการสรางแรงจูงใจมาใชในสังคม จากการศึกษาสามารถ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑  ทฤษฏีและแนวคิดการสรางแรงจูงใจ แรงจูงใจหมายถึงสภาวะใดๆ ก็

ตามที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา สวนการจูงใจหมายถึงการนําปจจัยตางๆ ที่เปน
แรงจูงใจมาผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอยางมีทิศทาง  แรงจูงใจนี้เปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ตราบใดที่มนุษยยังมีความตองการและแรงขับ มีทั้งแรงจูงใจภายในและ
ภายนอกแรงจูงใจเปนกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาพฤติกรรม
ของมนุษย  เพราะจะทําใหเขาใจในเรื่องพฤติกรรมของบุคคลโดยตรงและอาจจะกาวไปถึงขั้น
ทํานาย รวมถึงการควบคุมพฤติกรรม และเพิ่มหรือลดพฤติกรรมบางอยางเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน หรือในแนวทางที่ตองการ  แรงจูงใจเปนเรื่องที่สลับซับซอนไมไดเกิดขึ้น
เฉพาะความตองการหรือสัญชาตญาณในตัวบุคคลเทานั้น ยังขึ้นกับส่ิงตางๆ อีกมากมาย เชน 
โครงสรางทางสังคม สภาพแวดลอม การเรียนรู ประสบการณ การศึกษาอบรม อิทธิพลของกลุม 
เทคโนโลยี และสิ่งจูงใจซึ่งมักจะเปนเปาหมายแหงพฤติกรรมนั้นดวย เพราะพฤติกรรมตางๆ ของ
มนุษยนั้นเกิดขึ้นไดตองมีสาเหตุ  และสามารถจูงใจได โดยการมุงสูเปาหมาย พอสรุปไดดังนี้ 

๑)  ทฤษฎีการจูงใจนั้นมีมากมายแบงออกได ๓ กลุม  คือ ทฤษฎีที่เนนเนื้อหา 
ไดแก ทฤษฎีลําดับชั้นความตองการของมาสโลว ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรสเบอรก ทฤษฎี อี. 
อาร. จี. ของอัลเดอรเฟอร  อีกกลุมคือกลุมที่เนนกระบวนการ ไดแก ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย ทฤษฎี
ความคาดหมายของวรูม เปนตน กลุมสุดทาย คือทฤษฎีเสริมแรง  ความเชื่อของทฤษฎีตางๆ มี
ดังนี้  เชื่อวาแรงจูงใจมีสาเหตุมาจากความตองการความสุขสวนตัวถือวามนุษยแสดงพฤติกรรม



๑๑๒ 

ตางๆ  เพื่อจะใหตนเองมีความสุขและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด  เชื่อวาแรงจูงใจเกิดจาก
สัญชาตญาณเปนสิ่งที่ติดตัวมากับมนุษยและเกิดขึ้นเองโดยไมตองมีการเรียนรู  เชื่อวาแรงจูงใจ
เกิดจากการคิดอยางมีหลักการและเหตุผล บุคคลจะตัดสินใจตามที่ตนตั้งใจและปรารถนา และทุก
คนมีอิสระในการคิดและการกระทํา  เชื่อวาแรงจูงใจเกิดจากแรงขับเปนเหตุที่มนุษยจะเลือก
กระทํามากหรือนอย 

๒)  การนําทฤษฎีมาปรับใชเพื่อเปนประโยชนในทางปฏิบัตินั้นเปนภาระหนาที่
ของผูที่จะสรางแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะยากกวาการทําความเขาใจในตัวทฤษฎีเสียอีก โดยอาจยึด
แนวทางเพื่อการปฏิบัติดังนี้ การเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล  การจัดคนใหเหมาะสมกับ
งาน การใชเปาหมายเพื่อการจูงใจ การใชการปอนกลับเพื่อการจูงใจ การเปดโอกาสใหมีสวนรวม 
การใหผลตอบแทน  การใหรางวัลตามคุณภาพและปริมาณ  การสรางและธํารงไวซึ่งระบบการจูง
ใจที่เปนธรรม  ผูสรางแรงจูงใจตองมีความสามารถในการ “อาน” บุคคลและสถานการณใหออก 
พรอมทั้งมีความสามารถที่จะเอื้ออํานวยใหเกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อการสรางแรงจูงใจที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓)  แรงจูงใจในการเรียนรูพอสรุปไดดังนี้ แรงจูงใจในการเรียนรูเปนองคประกอบ
สําคัญในการเรียนรูเพราะฉะนั้นทั้งผูสอนผูเรียนและผูเกี่ยวของทั้งหมดตองรวมมือกัน สงเสริม
แรงจูงใจของผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู เพื่อความสําฤทธิ์ในการเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน การ
สรางแรงจูงใจในการเรียน บทบาทของครูในการสงเสริมแรงจูงใจของนักเรียน  

๔)  แรงจูงใจกับการสื่อสาร สรุปก็คือมนุษยมีความตอง จึงเกิดพฤติกรรมตางๆ 
ผูสื่อสารตองมีความรูและความเขาใจ ในความตองการของคนที่จะสื่อสารในระดับตางๆ ให
ถูกตอง ต้ังแตระดับพื้นฐาน คือปจจัย ๔ และคํานึงไวเสมอวามนุษยทุกคนตองการมีความรูสึกวา
ตนมีคุณคาและมีศักดิ์มีศรี จึงจะทําใหการสื่อสารนั้นเกิดผล 

๕)  การพูดจูงใจ สรุปไดดังนี้ คือ การพูดเชิงชักชวน เกลี้ยกลอม โนมนาวใจให
ผูฟงเกิดความคิด ความเชื่อถือ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูฟงและสวนรวม โดยมีวิธีการหลายอยางที่
ทําใหผูฟงเปลี่ยนแปลงทัศนคติและนําสูการปฏิบัติ เชน มีจุดมุงหมายในการพูด บอกถึงความ
ภาคภูมิใจ ยกยองผูฟงดวยใจจริง ออนนอมถอมตน ไมแบงฝาย สีหนาแจมใส น้ําเสียงออนโยน 
พูดในสิ่งที่ผูฟงสนใจ มีความสุขทั้งสองฝาย นอมรับคําวิจารณ แสดงออกถึงคุณธรรม พูดออกมา
ประสาสื่อจริงใจ ไมเห็นแกตัว สามารถทําใหผูฟงคลอยตามไดและมีความเราใจตั้งแตเร่ิมตน ขณะ
เลาเนื้อเร่ือง และตอนสรุป การพูดจูงใจจึงจะประสบผลสําเร็จ  



๑๑๓ 

๖)  แรงจูงใจกับการทํางานสรุป คือ การกระทําที่มีสวนชวยใหเกิดความเต็มใจ
ในการทํางาน เกิดความพอใจ มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหดีที่สุด ใหประสบความสําเร็จ  มีความ
ตองการ ๓ประการที่เปนแรงจูงใจในการทํางาน คือ ความตองการความสําเร็จ ความตองการ
ความผูกพัน ความตองการอํานาจ งานที่เกิดแรงจูงใจไดตองมีลักษณะดังนี้ คือ สามารถติดตอ
สัมพันธกับคนอื่น ใชการตัดสินใจและสติปญญา ใชความชํานาญที่มีอยู เปนที่สนใจของคนอื่น 
การขาดแรงจูงใจในการทํางานเพราะ ไมรูความหมายของการทํางาน ไมเห็นความสําคัญ ไมรู
ประโยชน ไมรูเปาหมายของการทํางาน 

๗)  หลักการในการสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอน ไดแก การชมเชยและ
การตําหนิ การทดสอบบอยครั้ง การใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยตัวเอง วิธีสอนและการจัด
กิจกรรมที่แปลกใหมอยูเสมอ การตั้งรางวัลลวงหนาสําหรับทุกคน สอนดวยการยกตัวอยางที่
คุนเคย สอนดวยการเชื่อมโยง สอนโดยใชเกมและละคร ลดหรือขจัดสถานการณที่ไมมีผลตอการ
เรียนรู 

๕.๑.๒  พุทธวิธีสรางแรงจูงใจที่ปรากฏในพุทธวิธีการสอน พระพุทธองคมีวิธีการ
หลากหลายวิธีในการสรางแรงจูงใจเพื่อดึงคนเขาหาพุทธธรรม  ซึ่งผูวิจัยไดยกตัวอยางบางสวนที่
รวบรวมไดจากพระไตรปฎกพอสรุปไดดังนี้  

๑)  พุทธวิธีสรางแรงจูงใจใหกับปญจวัคคียทรงใชบุคลิกภาพของพระองคสราง
แรงจูงใจ  ยสะกุลบุตรพรอมทั้งครอบครัวสหาย และภัททวัคคีย พระองคใชคําตรัสสรางความ
พรอมกอนแลวจึงใชอนุปุพพิกถาเปนตัวสรางแรงจูงใจ  ชฎิล ๓ พี่นองพรอมทั้งบริวารพระพุทธองคทรง
ใชปาฏิหารย ๓ และตรัสเร่ืองไฟเปนตัวสรางแรงจูงใจ  พระเจาพิมพิสารและบริวาร ๑๒ นหุตพระองค
ทรงใชอุรุเวลกัสสปเปนตัวสรางแรงจูงใจ อุปติสสมานพและโกลิตะมานพพระพุทธองคทรงใชเวทนา 
๓ เปนตัวสรางแรงจูงใจ พระบิดาและพระประยูรญาติของพระองค ทรงใชชาดกเรื่องพระเวสสันดร
และบุคลิกของพระองคเปนตัวสรางแรงจูงใจ พระโอรสของพระองค พระองคทรงใชอุปกรณการ
สอนงายๆ ที่เด็กอายุ ๗ ขวบเห็นจนชินตาเปนตัวสรางแรงจูงใจ พระจูฬปนถกพระพุทธองคทรงใช
ผาขาวและคําภาวนาเปนตัวสรางแรงจูงใจ นางกิสาโคตมีพระพุทธองคทรงใชประสบการณที่นาง
พบเห็นและเขาใจเปนตัวสรางแรงจูงใจ พระนันทะพระพุทธองคทรงใชความอยาก  ส่ิงแวดลอม
และสภาวะจิตใจของพระนันทะเปนตัวสรางแรงจูงใจ  ซึ่งยังมีพระสูตรอีกมากมายที่แสดงใหเห็น
การสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคคลและคณะบุคคลตางๆ เกิดความพรอมกอนแสดงธรรม 



๑๑๔ 

๒)  ฉันทะคือแรงจูงใจทางพระพุทธศาสนาที่ผูสรางแรงจูงใจตองสรางใหเกิดขึ้น
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในแนวทางที่ถูกตอง แรงจูงใจที่ผิดทางพระพุทธศาสนาคือ ตัณหาซึ่งตองสราง
ความเขาใจและพยายามไมใหเกิดขึ้น 

๓)  อนุปุพพิกถาคือ ธรรมที่พระพุทธองคทรงนํามาใชใหบุคคลตางๆ เกิดความ
พรอมกอนที่จะแสดงธรรมขั้นสูงเปนธรรมที่พรรณนาถึงทาน ศีล สวรรค โทษของกาม และอานิสงส
แหงการออกจากกาม พระพุทธองคทรงมีคุณสมบัติรูอัธยาศัยวาสนาบารมีของสรรพสัตว จึงเลือก
ที่จะแสดงธรรมกับบุคคลที่มีความพรอมที่จะบรรลุธรรม เมื่อทรงเลือกบุคคลไดแลว ดวยคุณสมบัติ
กําหนดรูจิตใจผูอ่ืน จึงทรงรูวาบุคคลผูนั้นยังมีปญหาอุปสรรคอยู เชนยังไมเลื่อมใสศรัทธา จึงทรง
ปรับจิตใจใหเขาเลื่อมใสศรัทธากอน โดยแสดงปาฏิหาริย ๓ อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้ง ๓ อยาง
พรอมกัน เมื่อพรอมแลวจึงแสดงเนื้อหาธรรมในอนุปุพพิกถาที่เหมาะสมกับบุคคลผูนั้นพรอมรับฟง
ธรรมขั้นสูงตอไป  

๔)  สรุปการใชวาจาของพระพุทธเจา  พระพุทธองคเปนตนแบบการใชวาจาใน
รูปแบบ  นวังสัตถุศาสน  จึงมีความชัดเจน เนื้อหาดี สรางสรรคประโยชนสุขแกทุกคน และพระพุทธ
องคทรงเรียกพระองควา วิภัชชวาที แปลวาผูกลาวจําแนก ผูแยกแยะพูด ทรงแสดงธรรมแยกแยะ
แจกแจงออกไปใหเห็นวา ส่ิงทั้งหลายเกิดจากสวนประกอบยอยๆ มาประชุมกันเขาอยางไร ส่ิง
ทั้งหลายมีดานที่เปนคุณและเปนโทษอยางไร เร่ืองนั้นๆ มีขอเท็จจริงอยางไร การกระทํานั้นๆ มีแง
ถูกแงผิดแงดีแงไมดีประการใด เมื่อผูฟงเขาใจมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริง ไมตีคลุมหรือเห็น
ดานเดียว แลวยึดติดในทิฏฐิตางๆ  

๕)  องคประกอบที่พระพุทธเจาใชสรางแรงจูงใจจนประสบผลสําเร็จสรุป คือ 
บุคลิกภาพของพระองค คุณธรรม  คือ พระปญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  พระกรุณาคุณ และ
ความสามารถในการใชส่ิอการอุปมาจากสิ่งที่เปนรูปธรรมซึ่งเห็นไดงายและเขาใจชัดเจน 

๕.๑.๓  แนวทางประยุกตใชพุทธวิธีการสรางแรงจูงใจมาใชในสังคม  สรุปไดวา  

๑) ปญหาและอุปสรรคตอการสรางแรงจูงใจ การจะประยุกตสรางแรงจูงใจเพื่อ
เผยแผธรรมะใหเขาสูสังคมใหไดผลนั้น  ส่ิงสําคัญเริ่มต้ังแตบุคคลที่จะสรางแรงจูงใจ  ตองมี
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม มีความตั้งใจมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง จนสามารถเปนที่พึ่งของตนและผูอ่ืน
ไดอยางถูกธรรมถูกทาง  การประยุกตสรางแรงจูงใจเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาที่จะนําธรรมะเขาสู
สังคมใหไดผลนั้น  ธรรมะนั้นจะตองสัมพันธกับชีวิตของผูคนในสังคม  เร่ืองสําคัญที่ตองทําความ
เขาใจเพื่อนําธรรมะเขามาสรางแรงจูงใจใหถูกตอง คือ การบริโภค เงิน กามารมณ ความสัมพันธ 



๑๑๕ 

เทคโนโลยี อัตลักษณ ความเครียดและความเบื่อ ความโดดเดี่ยว ความตาย เปนเรื่องที่ผูสราง
แรงจูงใจจะตองเขาใจทั้งโทษและประโยชนอยางลึกซึ้ง และสามารถทําตนเปนตัวอยางถูกตองได
อยางมีความสุข โดยไมตกเปนทาสหรือหลงไปกับส่ิงตางๆ เหลานี้  จนสามารถทําใหบุคคลและ
สังคมตระหนักถึงโทษของสิ่งเหลานี้ถาจิตใจขาดธรรมะ    

๒)  การประยุกตสรางแรงจูงใจ หลักการและธรรมที่นํามาประยุกตเปน
เครื่องมือใชในการสรางแรงจูงใจนั้น ผูวิจัยยกตัวอยางมาพอสรุปไดดังนี้ การรูเทาทันความจริง  
การรูเทาทันกิเลสตัณหา  การฝกคิดแบบพุทธศาสนา การไมเชื่ออะไรงาย ๆ การเจริญสติ  การ
เรียนรูรวมกัน  กัลยาณมิตรธรรม ความไมประมาท  ความเอื้อเฟอ การรูจักจริตของบุคคล ธรรมะ
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเปนไปเพื่อใหบุคคลและชุมชนเกิดปญญา ผูสรางแรงจูงใจที่มี
ความสามารถจึงพยายามดึงศักยภาพในตัวบุคคลออกมาเพื่อจะนําชีวิตเขาไปสูความสําเร็จ 

๓)  การประยุกตพุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอน ตองใหความสําคัญ
ตอการกระตุนเรียนรูมากกวาการสอน  ควรคํานึงและเขาใจในเร่ืองเหลานี้ คือ  ความแตกตางระหวาง
บุคคล พฤติกรรม การรับรูหรือผัสสะ  จึงจะทําใหเกิดผลตามแนวการสรางแรงจูงใจของ
พระพุทธศาสนา 

๔)  การสรางแรงจูงใจเรานักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน พอสรุปไดดังนี้ 
สนองความตองการขั้นต่ําทั้งดานรางกายและจิตใจ สรางแรงจูงใจกระตุนใหทุกคนมีสวนรวมใน
การเรียน ใหผูเรียนแขงขันกับตัวเองมากที่สุด ใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการความชวยเหลือ
พิเศษ สรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากภายใน มีการใหรางวัลและการลงโทษแบบ
สรางสรรค ส่ิงสําคัญที่สุด  คือตัวผูสอนตองมีความกระตือรือรน  ความพรอมและสอนดวยความ
สนุกสนาน 

๕)  กลวิธีและอุบายการสรางแรงจูงใจในการสอนพระพุทธศาสนา เชน การ
ยกอุทาหรณ การเลานิทาน การเปรียบเทียบดวยขออุปมา การใชอาชีพ การกระทําหรือความเคย
ชินดึงเขาหาธรรม การใชอุปกรณการสอน การทําตนใหเปนตัวอยาง การเลนคําเลนภาษา และใช
สํานวนในความหมายใหม  มีอุบายในการเลือกคนและการปฏิบัติเปนรายบุคคล การรูจักจังหวะ
และโอกาส ความยืดหยุนในการใชวิธีการ และการแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางถูกตองรวดเร็ว
และทันเหตุการณ 

๖)  การประยุกตพุทธวิธีสรางแรงจูงใจสําหรับการพัฒนาคน พอสรุปไดดังนี้คือ 
การเสนอหลักธรรมอยางกระจางในฐานะเปนหนทางบําบัดทุกขของมนุษย ใหสังคมตระหนักถึงมิติทาง



๑๑๖ 

วิญญาณมีทางเลือกที่แตกตางไปจากบริโภคนิยม  ผสานแนวคิดทางพระพุทธศาสนาใหเขากับ
ชีวิตและสิ่งแวดลอมของสังคมปจจุบัน สรางบุคคลเผยแผธรรมที่มีรูและความสามารถเขาใจ
หลักธรรมที่แทจริงและไมตกเปนเหยื่อของวัตถุนิยม มีสถานที่ปฏิบัติธรรม ผูใหความรูที่พรอม  
และบุคคลที่จะไปปฏิบัติธรรมมีการเตรียมตัวในการจะไปปฏิบัติธรรมอยางถูกตอง 

๗)  การประยุกตพุทธวิธีสรางแรงจูงใจในการประกอบอาชีพการงานสรุปได
ดังนี้  มีการจัดระเบียบและมีวินัยในการทํางาน มีการวางแผนการทํางานลวงหนา  ฝกการอาน 
การพูด  การเขียนใหชํานาญและนํามาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เรียนรูเร่ืองการจัดการ
จนสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนได ฝกฝนปลูกฝงใหมีสมาธิในการทํางาน  มีธรรมะที่สราง
แรงจูงใจประจําตัวในการสรางกําลังใจเพื่อตอสูกับปญหาจนพาไปสูความสําเร็จ 

๕.๒  อภิปราย 
ผูวิจัยพบวาในสมัยพุทธกาลที่ศาสนาพราหมณกําลังยิ่งใหญ และมีเจาลัทธิมากมาย 

พระพุทธองคทรงใชหลักการ คําสอนตางๆ ของศาสนาพราหมณ และเจาลัทธิตางๆ มาปรับใช
สรางแรงจูงใจจนเกิดประโยชนในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่สําคัญ คือพลานุภาพของพระพุทธ
องคนั่นเอง 

สังคมปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปตามหลักไตรลักษณ  เปนสังคมปจเจกนิยมและวัตถุ
นิยม การพัฒนาสังคมมุงไปสูความโลภเปนจุดหมาย  จิตวิทยาและทฤษฏีในปจจุบันจะเนนไปที่
ผลประโยชนของบุคคลหรือหมูคณะของตนเปนสวนใหญ และบุคคลากรพระพุทธศาสนาทั้งสงฆ
และฆราวาสในสมัยสวนมากนี้ก็ตกอยูภายใตอํานาจนี้ การจะสรางแรงจูงใจใหสังคมหันมาสนใจ
พระพุทธศาสนาและนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันจนเกิดผลนั้นผูคนในสังคมตองเห็นคุณคา
และไดรับผลประโยชน เห็นและเขาใจวาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาชวยชีวิตเขาใหมีความสุขไดจริง 
เกิดประโยชนถานํามาใชในการดําเนินชีวิตจริง ต้ังแตเกิดจนตายจากโลกนี้ เปนเรื่องที่บุคคลากรใน
พระพุทธศาสนาทุกคนตองชวยกันเพราะอนาคตพระพุทธศาสนาขึ้นอยูวา จะใชพระพุทธศาสนา
ควบคุมกํากับบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมไดมากนอยเพียงใด จะสามารถนําความเชื่อและความชอบ
ในวัตถุนิยมบริโภคนิยม มาประยุกตใชกับพระพุทธศาสนาใหเหมือนที่พระพุทธองคทรงทําใหเห็น
เปนแนวทางและตัวอยางในการนําหลักการตางๆ ของศาสนาพราหมณและคําสอนของเจาลัทธิตางๆ 
มาประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนา การสรางแรงจูงใจใหสังคมหันมาสนใจหลักธรรม   
และการปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือผูที่เปนผูนําในการสรางแรงจูงใจ  ตองเปนผูที่
เขาใจหลักธรรมอยางถูกตอง มีประสบการณทั้ง ปริยัติ  ปฏิบัติ  และปฏิเวธ โดยใชหลักสิกขา ๓ 



๑๑๗ 

คือ  ศีล สมาธิ (จิต) และปญญา จนสามารถเห็นภัยวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งบุคคลในสังคมจะ
หลงใหลในการเสพมากกวา การนํามาทําใหเกิดประโยชน เพื่อปรับปรุงชีวิตใหดีข้ึน ซึ่งเปนเรื่องที่
ปฏิบัติไดยากยิ่งขึ้นทุกทีในสังคมปจจุบัน แตเปนเรื่องที่ชาวพุทธศาสนิกตองทําและสมควรทําอยาง
ยิ่ง เพื่อใหสังคมไทยเราที่กําลังลุกเปนไฟนี้สงบรมเย็นลง  

๕.๓  ขอเสนอแนะ 

                ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา  การสรางแรงจูงใจเปนเรื่องสําคัญ สังคมปจจุบันมีการสราง

แรงจูงใจมากมาย สวนมากเปนไปเพื่อประโยชนของตนหรือกลุมของตน หลักของพระพุทธศาสนาการ
สรางแรงจูงใจเปนไปเพื่อใหทุกคนพึ่งตนเองได  คือจูงใจใหผูนั้นลงมือกระทําอยางตอเนื่องจนเกิดผล
เปลี่ยนแปลงในชีวิต มีความสนใจ ใสใจ  ต้ังใจ ไมเปนผูหลงหรือผูเสพจนขาดสติ มีความเพียรอดทนที่
จะฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ดวยตัวของตัวเอง จนเกิดผลเปนประโยชนกับตนเองและสังคมรอบขาง 

ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาการสรางแรงจูงใจตามแนวพระพุทธศาสนานั้นยังมีประเด็นที่
นาสนใจ และศึกษาใหเขาใจชัดเจน เพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคมดังนี้ 

๑.ทางสถาบันสงฆควรมีการศึกษาและนําเอาแนวทางการสรางแรงจูงใจจากพุทธ
วิธีการสอนมาประยุกตใช เพื่อใหเกิดประโยชนกับการเผยแผศาสนาตอไป 

๒.ทางสถาบันบานเมืองทั้งทางกฎหมายและการปกครอง ควรนําแนวทางการสราง
แรงจูงใจจากพุทธวิธีการสอนมากําหนดเปนแนวทางการวางแผน นโยบาย และจุดมุงหมายในการ
บริหารบานเมือง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสังคมตอไป 

๓. ในระดับองคกรและระดับบุคคลควรมีความสนใจที่จะสรางแรงจูงใจอันถูกตอง
ตานแนวทางของพระพุทธศาสนาใหเกิดผล เพื่อประโยชน และเปนการนําพระพุทธศาสนามาใช
กับการดําเนินชีวิตอยางแทจริง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 จากการศึกษาวิธีสรางแรงจูงใจจากพุทธวิธีการสอน ผูวิจัยเห็นวายังมีประเด็นอื่นทีน่า
ศึกษาเพิ่มเติม ที่จะนําหลักธรรมและแนวทางของพระพุทธศาสนามาใชในการศึกษาเพื่อใหเกิด
ประโยชนกับสังคม โดยผูวิจัยเห็นวาควรมีการทําวิจัยในเรื่องตอไปนี้ 



๑๑๘ 

๑.    ควรศึกษาความสัมพันธในสังคมระหวางมนุษยในปจจุบัน เปรียบเทียบกับสมัย
พุทธกาล เพราะนาจะเห็นความแตกตางและนํามาประยุกต  หรือนํามาดัดแปลงเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนในการเผยแผพระพุทธศาสนา  ทั้งจะนําประโยชนมาสูบุคคลและสังคม 

๒.  ควรศึกษาการสื่อสารของมนุษยในปจจุบันกับสมัยพุทธกาล วาทําไมการสื่อสาร
ของมนุษยยิ่งเจริญมากขึ้นเทาใด  ปญหาสังคมยิ่งมากขึ้นเทานั้น  การสื่อสารเปนสาเหตุหนึ่งหรือไม  
เพราะเหตุใด  และจะใชธรรมะเขาไปแกไขโดยวิธีใด 

๓.  ควรศึกษาเรื่องพุทธวิธีที่สรางความเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและการอยูรวมกันทั้ง 
ของพระสงฆและฆราวาส  พระพุทธองควางแบบแผนอยางไร เกิดผลอยางไร และสามารถนํามาใช
ในสังคมปจจุบันไดหรือไม 
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 

 . ฎีกาภาษาบาลี ฉบับจุฬามหาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เลม. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีรวิสุทธิมรรค. แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร). 
พิมพคร้ังที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพรส จํากัด, ๒๕๔๘.  

ข.  ขอมูลทุติยภูมิ    

(๑)  หนังสือ : 

เกียรติศักดิ์  กตะเวธิคุณ และครอบครัว. ธนาคารบุญวิปสสนาทิฏฐิ. กรุงเทพมหานคร :       
บุญศิริการพิมพ, ๒๕๔๙. 

โครงการพบกันครึ่งทาง. น้ํา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒. 
จุฑารัตน  เอื้ออํานวย. จิตวิทยาสังคม. พิมพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟ พร้ิน จํากัด, 

๒๕๔๙. 
ชาญชัย  อาจินสมาจาร. สุดยอดเทคนิคสูครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ บี อี ซี, 

๒๕๔๕. 



๑๑๙ 

 

ทิศนา  เขมณี. ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ. พิมพคร้ังที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัทดานสุทธาการพิมพจํากัด,  
๒๕๔๘. 

นพมาศ  ธีรเวคิน. จิตวิทยาสังคมกับชีวิต. พิมพคร้ังที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒.  

ปน  มุทุกันต. พุทธวิธีครองใจคน. พิมพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสรางสรรคบุคส, 
๒๕๔๙.  

ประเวศ  วะสี. พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน, 
๒๕๔๐. 

ปรียาพร  วงคอนุตรโรจน. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพ, ๒๕๔๘. 
พงพันธ  พงษโสภา. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พัฒนาการศึกษา, ๒๕๔๔. 
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาส อินทป ฺโ). ผัสสะสิ่งที่ตองรูจักและควบคุม. สุราษฏรธานี : 

ธรรมทานมูลนิธิสวนโมกพลาราม, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย. พิมพคร้ังที่ 

๒. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒. 
 . การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังตองพัฒนา. พิมพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑. 
 . ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎกหมวดสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
 . ปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนาจะไปอยูไหน?. พิมพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๔. 
 . พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพคร้ังที่๑๒. กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
 . พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. พิมพคร้ังที่๑๑. กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
 . พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพคร้ังที่ ๖. กรุงเทพมหานคร :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธวิธีการสอน. พิมพคร้ังที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิกจํากัด, ๒๕๔๙.  



๑๒๐ 

 

พระไพศาล  วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต.           
พิมพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงค, ๒๕๔๖. 

พระมหาจรรยา  สุทฺธิาโณ. ชีวิตและงานของทานปญญานันทะ. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร 
พร้ิน ต้ิง กรุฟ, ๒๕๔๓. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). ทางสายกลางของการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทร พร้ิน ต้ิง กรฟ, ๒๕๓๐. 

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต). พุทธศาสนารวมสมัย ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระอธิการสมศักดิ์  โสรโท. คูมือการพัฒนาจิตตามแนวสติปฏฐาน ๔ สําหรับผูปฏิบัติใหม. 
พิมพคร้ังที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : หจก.ศิลปาคมการพิมพ, ๒๕๕๐. 

พรรณี  ช.เจนจิต. จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพคร้ังที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการ
พิมพ, ๒๕๒๘. 

พวงเพชร  วัชรอยู. แรงจูงใจกับการทํางาน. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พร้ิน ต้ิง เฮาส, ๒๕๓๗. 
พุทธทาสภิกขุ. ขอคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมบูชา, ๒๕๐๓. 
มัลลิกา  คณานุรักษ. จิตวิทยากับการสื่อสารของมนุษย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 

๒๕๔๗. 
ระวีวรรณ  ประกอบผล. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หนวยที่ ๓-๙. พิมพคร้ังที่ ๑๕. นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๑.   
วศิน  อินทสระ. พุทธวิธีการสอน. พิมพคร้ังที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา, ๒๕๔๕. 
สมจิต  ชิวปรีชา. วาทวิทยา. พิมพคร้ังที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน). ๔๕พรรษาของพระพุทธเจา. พิมพคร้ังที่ ๓. 

กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ. พฤติกรรมองคกร : ทฤษฎีและการประยุกต. พิมพคร้ัง

ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕. 
สุจิตรา  พรมนุชาธิป. มนุษยสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร : สุวียสาสน, ๒๕๔๙. 
สุชา  จันทรเอม. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพคร้ังที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
สุรางค  โควตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. พิมพคร้ังที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 



๑๒๑ 

 

สุวัฒน  พุทธเมธา. การเรียนการสอนในปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๓. 
เสฐียรพงษ  วรรณปก. บางแงบางมุมเกี่ยวกับพระพุทธองค. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรบุค    

เซ็นเตอร, ๒๕๔๔.   
เสรี  วงษมณฑา. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หนวย๙–๑๕. พิมพคร้ังที่ ๑๗. นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๒. 
แสง  จันทรงาม. วิธีสอนของพระพุทธเจา. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
อาภรณ  ใจเที่ยง. หลักการสอน. พิมพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พร้ิน ต้ิง เฮาส, 

๒๕๔๐. 
อารี  พันธมณี. จิตวิทยาสรางสรรคการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร : ใยไหม, ๒๕๔๖. 
อํานวย  แสงสวาง. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน, ๒๕๓๖. 

(๒)  บทความ :  

นิธิ  เอียวศรีวงศ. “มาตราฐานที่ไรความรู”, มติชนรายสัปดาห. ปที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑๔๑๓ (๘-๑๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑) : ๙๑ 

เนาวรัตน  พงษไพบูรย. “วิญญาณไทยหัวใจสากล”, มติชนสุดสัปดาห. ปที่  ๒๙ ฉบับที่ ๑๕๑๘ 
(๑๘–๒๔ กันยายน ๒๕๕๒) : ๕๙. 

ประชา  สุชีวนนท. “ดีไซน คัลเจอร”, มติชนสุดสัปดาห. ปที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๕๑๓ (๑๔–๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๒) : ๘๙ 

พระไพศาล  วิสาโล. “มองอยางพุทธ”, มติชนรายวัน. (๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙) : ๖  

(๓)  วิทยานพินธ : 

ธนัชกร  กีรติเสถียร. “ศึกษาการใชวาจาสรางสรรคในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐. 

พันจาอากาศเอกอภิชาติ  พรสี่. “การศึกษาวิเคราะหรูปแบบเทศนาวิธีตามแนวอนุปุพพิกถา ใน
สังคมไทยปจจุบัน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระมหาวชิรางกร  วชิรญาณเมธี. “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองนิวรณในพระพุทธศาสนา”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 



๑๒๒ 

 

พระมหาอุทัย  อุทโย (ศิริภักดิ์). “การศึกษาวิเคราะหเร่ืองตัณหาในพระไตรปฎก”. วิทยานิพนธ                 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.  

(๔)  หนังสือแปล : 

พระญาณโปนิกเถระ. หัวใจกรรมฐาน.  แปลโดย  พลตรีนายแพทยชาญ สุวรรณวิภัช, พิมพคร้ังที่ 
๖. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕. 

พระ ดร.ดับบลิว ราหุล. พระพุทธเจาสอนอะไร.  แปลโดย  รศ.ชูศักดิ์  ทิพยเกษร และคณะ, 
พิมพคร้ังที่ ๗. กรุงเทพมหานคร ; มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

สตีฟ  แชนเลอร และ สกอต  ริชารดสัน. ๑๐๐ วิธี ทําใหคนยอมทํางานใหเรา ดวยความเต็มใจ
และมีแรงจูงใจที่ดี, แปลโดย สุดาวรรณ อริยะทรัพย. พิมพคร้ังที่ ๔๒. นนทบุรี : 
สํานักพิมพ บี มีเดีย, ๒๕๕๑. 

(๕)  เอกสารอิเล็กทรอนกิส : 

[ออนไลน]. แหลงที่มา : http:llw.w.w.krir ac.th/eolucation/article 10.htm. [ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๒] 
[ออนไลน]. แหลงที่มา : http:llecurriculum.mv.ac.th/libraryz/clinic/thain-entlarticle-

detait:asp-number-286. [๒๘ ม.ค. ๒๕๕๒]. 
อนันต จันทรกวี. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http:llise.tu.ac.th/data/ba000284.doc. [๑๒ ก.พ. 

๒๕๕๒]. 
 
  
 



                                                                                                                                      ๑๒๓ 

 

ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ                          พระมนัส   ธมฺมรโต  (มีมณี) 
เกิด                        วันที ่ ๒๘ ธนัวาคม  ๒๕๐๐ 
สถานที่เกิด            ๔๘๕ หมู ๑  ตําบลชองแค  อําเภอตาคลี  จงัหวดันครสวรรค  
การศึกษา               สําเร็จการศึกษา  พทุธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา   
  จากมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  ๒๕๕๐. 
อุปสมบท               วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๔๗. 
สังกัด                     วัดเขาวงษ  ตําบลชองแค  อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค 
หนาที ่                    พระสอนศีลธรรมประจําโรงเรียน กกกวาว  ตําบลพรมนิมิต  อําเภอตาคลี 
                              จังหวัดนครสวรรค.  วปิสสนาจารย 
เขาศึกษา             วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
สําเรจ็การศกึษา 
ที่อยูปจจุบัน           วัดเขาวงษ  ตําบลชองแค  อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  ๖๐๒๑๐. 
                               โทรศัพท  084- 815 -1912.  
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