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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนว 

พุทธศาสตร์ 2) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนว
พุทธศาสตร์ และ 3) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำากับของรัฐแห่งหนึ่ง ปีการศึกษา 2560 
จำานวน 200 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 6 
สาขา ของคณะศึกษาศาสตร์ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศ 
ตามแนวพุทธศาสตร์ จำานวน 1 ฉบับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.88 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ผลการวจัิยพบว่า 1) การพัฒนาแบบวดัแรงจงูใจใฝ่ความเปน็เลศิตามแนวพทุธศาสตร ์มลีกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 40 ข้อ 2) องค์ประกอบของแรง
จงูใจใฝ่ความเปน็เลิศตามแนวพุทธศาสตร ์มจีำานวน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่องคป์ระกอบดา้นทำาให้ดทีีส่ดุ 
องคป์ระกอบดา้นทำาเตม็ความสามารถ และองคป์ระกอบดา้นทำาในสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ตนเองและ
สังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 3) การศึกษาแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
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Abstract
This research was a survey research. The objectives of this research were  

1) to develop the excellent achievement motivation test based on buddhism 2) to study 
the confirmatory factors analysis of the excellent achievement motivation test based on  
buddhism and 3) to study the excellent achievement motivation test based on buddhism of 
undergraduate students. The research sample were 200 students who enrolled in Faculty 
of Education, a University in academic semester year 2017. The stratified random sampling 
was utilized. The instrument used in this research was the excellent achievement motivation 
test based on buddhism with reliability .88. The statistics used to analyze data comprising 
of mean, standard deviation, and confirmatory factor analysis.

The results of this research revealed that 1) the development of the excellent  
achievement motivation test based on buddhism composed of 5 Likert Scale which consisted 
of 40 items 2) the excellent achievement motivation test based on buddhism consisted 
of the three structural factors with doing the best, doing the full capacity, and doing the  
benefits to oneself and society. These three factors were relevant to the empirical data. Factor 
loading was at  .05 statistics significant level. It could be used as the instrument to measure 
the excellent achievement motivation test based on buddhism of Undergraduate students. 
3) The samples had the excellent achievement motivation test based on buddhism of  
undergraduate students scores in high level.
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บทนำา
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุค

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นยุคสมัยที่มี ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากกว่ายุคสมัยอื่นๆ  
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน และคาดไม่ถึงใน 
หลายๆ ดา้นท้ังดา้นเศรษฐกจิและสงัคม อนัสง่ผล 
ต่อการดำารงชีวิต ดังนั้นบุคคลในยุคศตวรรษที่ 21  
จึงควรมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อ 
ใหเ้กดิความสามารถในการแขง่ขนัในสงัคมความรู้  
(Knowledge society) และระบบเศรษฐกิจฐาน
ความรู้ (Knowledge-based economy) ในขณะ
ท่ีประเทศไทยตอ้งการคนทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีน
รูแ้ละฝนัฝา่เพือ่ผลดัดนัประเทศใหก้า้วหนา้ไป แต่

ปรากฏว่าผลกระทบที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลง
ของสงัคมกลบัส่งผลใหค้นไทยสว่นใหญ่ยังมปีญัหา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในค่านิยม ส่งผลให้ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง  
รักสนุกและความสบาย ไม่อดทนต่อสิ่งยาก  
มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการคำานึงถึง
สังคมส่วนรวม เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาด
วินัย วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดี  
มีคุณธรรม มีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรม
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายประการจากต่าง
ประเทศ ทำาให้ลืมเลือนค่านิยมอันเป็นเอกลักษณ์
ของวฒันธรรมไทยทีด่งีามและลดคณุคา่ของความ
เปน็ไทย จงึควรใหค้วามสำาคญักบัการวางรากฐาน
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ให้บุคคลปรับเปล่ียนให้มีค่านิยมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคมไทย (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

นั ก ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง
ป ร ะ เ ทศ ไทยก็ เ ห็ น ค ว ามสำ า คัญขอ งก า ร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น  
จึงได้เตรียมความพร้อมของประเทศโดยการ
วางแผนพัฒนาคนไทยให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถเพิ่มขึ้น รวม
ท้ังส่งผลให้วิถีในการดำาเนินชีวิตของบุคคลและ
สงัคมเกิดความเปลีย่นแปลงหรอืดีขึน้ไปในทศิทาง
บวกดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหง่ชาติฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) มเีปา้หมาย 
เพื่อให้บุคคลในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ัน
ยังต้องการให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามแบบบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เพิ่มขึ้น (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่งความ
สำาเรจ็ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จะประสบความ
สำาเร็จได้ ก็เมื่อสามารถพัฒนาคนให้มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ที่จะพัฒนาตนและพัฒนาประเทศ

แรง จู ง ใจ  คือพลั งผลักดัน ให้คนมี
พฤติกรรม และยังกำาหนดทิศทางและเป้าหมาย
ของพฤติกรรมนั้นด้วย แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการ
ที่คนจะทำากิจกรรมใด จะทำากิจกรรมนานเท่าใด 
จะเต็มใจทำากิจกรรมเพียงใด และจะลงแรงใน
ความพยายามเท่าใด (Deci and Ryan, 1985) 
คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระ
ทำาไปสู่เป้าหมายโดยไม่ยอมแพ้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิซึ่งเป็นตัวแปรและเป็นพลัง
ภายในสำาคัญที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการเรียน
และการทำางาน (Bakar et al., 2010) แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความปรารถนาที่จะกระทำาสิ่งใด 

สิ่งหนึ่งให้ดีเลิศตามมาตรฐานที่ตนเองตั้งเอาไว้ 
โดยไม่ได้ทำาเพื่อหวังผลตอบแทน แต่ก็ยังเป็น 
ความมุ่งมั่นในการทำาทุกอย่างเพื่อให้ตนเอง
ทำางานไดส้ำาเรจ็ตามเปา้หมายทีต่นเองตอ้งการ ใน 
พุทธศาสนามีคำาที่มีความหมายเหมือนกับแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ แรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศ 
แรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์  
มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าโดยเน้นเรื่องการกระทำา 
ในด้านที่เป็นกุศล คือนอกจากพยายามที่จะเอา 
ชนะอุปสรรคต่างๆ ตามที่บุคคลได้กำาหนด
มาตรฐานของพฤตกิรรมทีบ่คุคลมุง่หวงัเอาไวแ้ละ
ทำาตามเป้าหมายนั้น แต่ยังเป็นการปฏิบัติงานนั้น 
โดยไม่แข่งขันว่าทำางานแล้วดีกว่าผู้อื่น แรงจูงใจ
ใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์มีลักษณะ 
3 ประการสรุปได้ว่า (พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตโต), 2541) 

ลักษณะที่ 1 คือ ถ้าทำาก็ทำาให้ดีเลิศให้
ดีที่สุดเต็มที่แห่งงานนั้นๆ หรือเรื่องนั้นๆ ที่จะ
ทำาไดว่้างานนัน้ๆ จะดเีลศิไดอ้ยา่งไรเรือ่งน้ันๆ คน
จำานวนมากในหมูพ่วกเราขาดลกัษณะขอ้นีเ้มือ่ทำา
อะไรก็ไม่นึกถึงว่าจะทำาให้ดีที่สุดของมันแต่ทำาพอ
เสร็จๆ ผ่านๆ อย่างขอไปที

ลักษณะที่ 2 คือ ดีที่สุดเต็มที่แห่งความ
สามารถของตัวเรา หมายความว่าเราจะทำาอะไร
ก็ทำาให้ดีที่สุดของเราเท่าที่ตัวเราจะทำาได้เต็มขีด
ความสามารถของเรานัน้ แลว้ก็ใหด้กีว่าครัง้ก่อนๆ 
เป็นการแข่งกับตัวเองทำาให้มีการปรับปรุงตัวอยู่
เสมอให้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะที่ 3 คือ สิ่งนั้นมีความเป็นเลิศ
โดยเปน็สิง่ทีด่ทีีส่ดุ เก้ือกลูท่ีสดุเปน็ประโยชนท์ีส่ดุ
แก่ชีวิตและสังคม 

ดังจะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูงมีความต้องการที่จะเป็นเลิศ ต้องการ
การแข่งขันเพื่อที่จะได้ที่หนึ่ง เป็นผู้นำาเหนือกว่า
คนอ่ืน ซึ่งแรงขับประเภทนี้อาจส่งผลกระทบต่อ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 44 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

บุคคลอื่นที่มีศักยภาพไม่เท่าเทียมกันที่อยู่ร่วมกัน
ในสงัคม เน่ืองจากการทีบ่คุคลเอาชนะบคุคลอืน่ๆ 
บุคคลหนึ่งอาจชนะเพียงคนเดียวแต่ที่เหลือพ่าย
แพ้ ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีกับสังคม หรือกรณีที่บุคคล
ใฝ่ความเป็นเลิศโดยการแข่งขันเพื่อเอาชนะกลุ่ม
คนที่ไม่มีใครดีหรือมีประสิทธิภาพเลย แม้ผลออก
มาถึงจะชนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะ
เป็นเลิศอย่างแท้จริง ดังนั้นแรงจูงใจใฝ่ความเป็น
เลิศตามแนวพุทธจึงมีความสำาคัญมากคือช่วยลด
ช่องว่างของการแข่งขันกับผู้อื่นลง โดยเน้นให้การ
ที่บุคคลทำาอะไรก็ทำาให้ดีที่สุดของตนเอง เท่าที่
บุคคลจะทำาได้อย่างเต็มขีดความสามารถของตน  
หรอืการทำาใหด้กีวา่ทีบ่คุคลทำาในครัง้กอ่นปรับปรงุ
ตัวเองอยู่ เสมอนอกจากนั้นยังต้องการที่จะมี
ประโยชน์ที่สุดแก่ชีวิตและสังคม แต่ในปัจจุบัน
ทิศทางของสังคมที่ดำาเนินมาประกอบไปด้วยทั้ง
ความถูกต้อง และความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรม การขาดจิต
สาธารณะของสังคม และการคอรัปชั่นซึ่งเป็น
ปัญหาใหญท่ีส่ดุไมเ่พียงแต่เปน็ปญัหาในระดับชาติ
เท่าน้ัน ยังเป็นปัญหาในระดับโลกด้วยซึ่งปัญหา
ดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการ
อบรมนิสติทีเ่รยีนในสาขาทีเ่รยีนจบออกไปแลว้ไป
ประกอบอาชพีครหูรอืผูส้อนใหก้บัเยาวชนของชาติ

นิสิตเป็นกำาลังสำาคัญของชาติในการ
พฒันาประเทศ และยังเป็นอนาคตของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตในคณะศึกษาศาสตร์ที่ถูก
คาดหวังว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะทำาหน้าท่ีพ่อ
พิมพ์หรือแม่พิมพ์ของชาติต่อไป ดังนั้น จึงจำาเป็น
อย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีแรงจูงใจ
ใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ เพื่อให้นิสิต
เปรียบเสมือนมีเข็มทิศที่นำาพาตัวตนไปสู่เส้นทาง
ที่ถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้นิสิตน้ันเกิดความขยัน
หมั่นเพียรหรือความพยายาม ความตั้งใจ อันจะ
ส่งผลให้นิสิตบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ เป็นผู้

ที่ทำางานอย่างเป็นไปตามแผน และประสบความ
สำาเร็จกับสิ่งท่ีคาดหวังเอาไว้ และเป็นต้นแบบท่ีดี
ของนักเรียนต่อไป (ประสาท อิศรปรีดา, 2548 ;  
พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2550) เมื่อต้องการทราบ
ว่านิสิตมีแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธ
ศาสตร์อยู่ในระดับใด จึงจำาเป็นต้องมีการพัฒนา
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธ
ศาสตร์ ทำาให้สามารถใช้ผลของแบบวัดเป็นข้อมูล
ยอ้นกลบัแกผู่เ้รยีน เพือ่นำาไปปรบัปรงุวิธกีารเรยีน 
และเพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
ตนเอง รู้จุดอ่อน-จุดแข็งและยังสามารถใช้ผลแบบ
วัดเปน็ขอ้มลูยอ้นกลบัแก่ผู้สอน เพือ่นำาไปปรบัปรงุ
กระบวนการการจดัการเรยีนการสอนตลอดจนนำา
ไปสู่การพฒันาแบบฝึกการพฒันาแรงจูงใจใฝ่ความ
เป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์

ผู้วิจัยและคณะในฐานะอาจารย์ภาค
วิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกำ า กับของรั ฐแห่ งหนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีจุดเด่นหรือวัตถุประสงค์
ของภาควิชาฯ อย่างหนึ่ง คือ การส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมไทยด้านจิตใจที่เป็นภูมิปัญญาไทยใน
การดำาเนินชีวิต (ศาสนา ความเชื่อ  เจตคติ และ
ค่านิยมเชิงสร้างสรรค์) ในแนวพุทธศาสตร์ จึงมี
ความสนใจ ที่จะพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความ
เปน็เลศิตามแนวพทุธศาสตร ์เพือ่ใชว้ดัแรงจงูใจใฝ่
ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ของนิสิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ เพื่อนำาผลที่ได้มาเป็นเครื่องมือที่จะ
วางแผนพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่ทำาประโยชน์
ใหแ้กต่นเองและสงัคม ไมใ่ชเ่พยีงแคบ่คุคลทีม่แีรง
จูงใจที่จะหาความสำาเร็จ และเอาชนะผู้คนรอบ
ขา้ง แตเ่ปน็บคุคลทีท่ำางานตา่งๆ ใหด้ทีีส่ดุ ทำาเตม็
ความสามารถ และทำาใหเ้กดิสิง่ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่
ตนเองและส่วนรวม การที่มหาวิทยาลัยสามารถ
ผลิตครูที่มีแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนว 
พทุธศาสตรไ์ด้จำานวนมาก ย่อมจะสามารถพฒันา
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สงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสง่ผลให้ประเทศ
ชาติมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีงาม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความ

เป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ 

2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนว
พุทธศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศ
ตามแนวพุทธศาสตร์

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 

เชิงสำารวจ โดยมีการดำาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ที่กำาลัง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยกำากับของรัฐแห่งหนึ่ง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 
จำานวน 923 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการในการศึกษา 
ครั้งนี้ คือ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ศึกษา
ศาสตร์ ท่ีกำาลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยักำากบัของ
รัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2560 จำานวน 200 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยเก็บ 
ข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 6 สาขา 
และกำาหนดสัดส่วนตามขนาดของนิสิตในแต่ละ
สาขา ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์จำานวนตัวแปรท่ีศึกษา 
ในอัตราส่วน ระหว่างหน่วยตัวอย่างและจำานวน
พารามิเตอร์ หรือตัวแปร จำานวน 5:1 (Bentler 
and Chou, 1987 ; 2001 ; Kline, 2005 ; 

Worthington and Whittaker, 2006) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความ
เป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ มีจำานวน 40 ข้อ 
ซึ่งข้ันตอนการพัฒนาแบบวัดฯ มีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้

1. ผูว้จิยัศกึษาองคป์ระกอบของแรงจงูใจ
ใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ จากงาน
นิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุต
ตฺโต) พบว่า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่

1.1 ทำาให้ดีที่สุด

1.2 ทำาเต็มความสามารถ

1.3 ทำาในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม

2. ผูวิ้จัยดำาเนนิการพฒันานยิามแรงจูงใจ
ใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์และนิยาม
องค์ประกอบแต่ละด้าน จากนั้นนำานิยามมาสร้าง
เป็นข้อคำาถาม โดยให้ครอบคลุมเรื่องการเรียน  
การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และการดำาเนินชีวิต  
ได้ข้อคำาถาม จำานวน 60 ข้อ

3. ผู้วิจัยนำาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็น
เลิศตามแนวพุทธศาสตร์ ฉบับร่างให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสตร์ 2 ท่าน ผู้ทรง
คณุวฒุทิางดา้นจติวทิยา 1 ทา่น และผูท้รงคณุวฒิุ
ทางด้านวัดและประเมินผล 2 ท่าน 

4. ผู้วิจัยนำาแบบวัดฯ ฉบับร่างที่ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา มาหาดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่างข้อคำาถามและนิยามศัพท์
เฉพาะ (Item of Congruence: IOC) อยูร่ะหวา่ง.
80 - 1.00 
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5. ผู้วิจัยตัดข้อคำาถามในแบบวัดฯ ให้
เหลือเพียง 40 ข้อ โดยตัดข้อคำาถามที่ค่า IOC ไม่
ถึง 1.00 และนำามาจัดเข้าชุดของแบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ จากนั้นนำา
ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้มีค่าความ
เชือ่มัน่ทัง้ฉบบั เทา่กบั.88 และผูว้จิยัหาคา่อำานาจ
จำาแนกของแบบวัด (Item discrimination) ได้ค่า
อำานาจจำาแนกระหว่าง .22 -.75

6. ผู้วจิยั นำาแบบวดัแรงจงูใจใฝค่วามเปน็
เลิศตามแนวพุทธศาสตร์ ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง จำานวน 200 คน เพ่ือนำามาวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยัน

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยนำาแบบวัดจำานวน 40 ข้อ ไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 200 คน ซึ่ง
เป็นการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์
จำานวนตวัแปรท่ีศกึษา ในอตัราส่วน ระหวา่งหน่วย
ตัวอย่างและจำานวนพารามิเตอร์ หรือข้อคำาถาม 
จำานวน 5:1 (Bentler and Chou, 1987 ; 2001 ;  
Kline, 2005 ; Worthington and Whittaker, 
2006) โดยผูว้จิยัทำาการช้ีแจงถงึวตัถปุระสงคข์อง
การวจิยั และวธิกีารตอบแบบวดั จากนัน้นำาขอ้มลู
ที่ได้มาลงรหัสเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้นี ้ผูว้จิยัดำาเนิน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูป ดังนี้

1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตัวแปรท่ีศึกษา โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. ผูว้จิยัวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยนืยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือ 

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล
สมมติฐาน 

ผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย นำ า เ ส น อ ผ ล ก า ร วิ จั ย ต า ม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความ
เป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ แบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลัก
การสร้างแบบวัดเจตคติแบบ Likert เนื่องจากเป็น 
แบบวดัทีม่แีจกแจงเปน็โคง้ปกต ิและมกีารกำาหนด
แบบให้ค่าคะแนนคำาตอบที่ให้ความห่างเท่ากัน 
เปน็ 1, 2, 3, 4 และ 5 (บญุธรรม กจิปรดีาบรสิทุธิ,์  
2551) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ 
น้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบที่ตรงกับตนเอง 
ระดับใดระดับหนึ่ง ประกอบด้วยข้อคำาถาม 
จำานวน 40 ขอ้ แบง่ออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ได้แก่ 

องคป์ระกอบที ่1 ทำาให้ดทีีส่ดุ มคีา่ความ
เชื่อมั่นรายด้าน เท่ากับ .74

องค์ประกอบที่ 2 ทำาเต็มความสามารถ 
มีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน เท่ากับ .81

องคป์ระกอบที ่3 ทำาในสิง่ทีเ่กดิประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม มีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน 
เท่ากับ .70

โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ.88

2. ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั  
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ (Factor  
Loading) องค์ประกอบที่ 1 ทำาให้ดีที่สุด มี
ค่าน้ำ าหนักองค์ประกอบตั้ งแต่  0 .24-0.38  
องคป์ระกอบที ่2 ทำาเตม็ความสามารถ ค่าน้ำาหนกั 
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องค์ประกอบตั้งแต่ 0.18-0.34 และองค์ประกอบ 
ที่ 3 ทำาในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.32-0.37  
ดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก

ตัวชี้วัด น้ำ�หนักองค์ประกอบ SE T R2

ทำาให้ดีที่สุด
   ด้านการเรียน 0.27* 0.03 8.39 0.34
   ด้านการเข้าสู่วิชาชีพ 0.38* 0.03 10.88 0.53
   ด้านการดำาเนินชีวิต 0.24* 0.03 8.09 0.32
ทำาเต็มความสามารถ
   ด้านการเรียน 0.31* 0.03 9.86 0.47
   ด้านการเข้าสู่วิชาชีพ 0.34* 0.03 8.99 0.39
   ด้านการดำาเนินชีวิต 0.18* 0.03 5.97 0.19
ทำาในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
   ด้านการเรียน 0.32* 0.03 10.58 0.51
   ด้านการเข้าสู่วิชาชีพ 0.32* 0.03 10.61 0.51
   ด้านการดำาเนินชีวิต 0.37* 0.03 11.53 0.58
Chi-Square = 23.13, p = 0.45, df = 23, X2/df = 1 .01, GFI = 0.97, AGFI = 0.95, CFI = 1.00, RMSEA = 
0.005

* p < .05

2.2 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืน
ของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของแรงจูงใจใฝ่
ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ พบว่า มีค่า 
Chi-Square อยู่ที่ 23.13 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) 

1.00 เท่ากับ ค่าดัชนีรากกำาลังสองของความ 
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ 0.005 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลัง
สองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) 
เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มาก แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 2



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 48 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

ต�ร�งที่ 2 คา่ดชันทีดสอบประสทิธภิาพของโมเดลวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยันของโมเดลแรงจงูใจ
ใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์

ค่�ดัชนี

X2 (Chi Square) 23.13

P-value 0.11

Degrees of Freedom (df) 23

ดัชชีวัดความสอดคล้อง (GFI) 0.97

ดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 0.95

ดัชนีรากของกำาลังสองเฉี่ยของเศษ (RMR) 0.006

ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) 0.005

* p < .05

ผลการศึกษาแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ มีดังนี้

9 

 
 

ตารางที่ 1 (ตอ)     
ตัวชี้วดั นํ้าหนักองคประกอบ SE T R2 

ทําในสิง่ที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม     
ดานการเรียน 0.32* 0.03 10.58 0.51 
ดานการเขาสูวิชาชีพ 0.32* 0.03 10.61 0.51 
ดานการดําเนินชีวิต 0.37* 0.03 11.53 0.58 

Chi-Square = 23.13, p = 0.45, df = 23, df/2 = 1.01, GFI = 0.97, AGFI = 0.95, CFI = 1.00, 
RMSEA = 0.005 

 

* p < .05            
 

2.2) ผลการวิเคราะหความกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันของ 
แรงจูงใจใฝความเปนเลิศตามแนวพุทธศาสตร พบวา มีคา Chi-Square อยูที ่23.13 คาดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.97 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 
(AGFI) เทากับ 0.95 ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) 1.00 เทากับ คาดัชนี
รากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ  0.005 และ
คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) เทากับ 0.006 
ซึ่งมีคาเขาใกลศูนยมาก แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   ดัง
ภาพประกอบ 1 และตารางที่ 2 

 
ภาพประกอบ 1 โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดแรงจูงใจใฝความเปนเลิศตามแนว

พุทธศาสตร 
ภ�พที่ 1 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดแรงจูงใจ 

ใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์



Journal of Education, Mahasarakham University 49 Volume 13 Number 3 July-September 2019 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามีแรง
จูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.73 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ.32 เมื่อจำาแนกเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านทำาให้ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 3.77 รองลงมา คือ ด้านทำาเต็มความ
สามารถ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 และอันดับ
สดุทา้ย คอื ดา้นทำาในสิง่ทีเ่กิดประโยชนต์อ่ตนเอง
และสังคม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69

อภิปรายผล
1. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศ

ตามแนวพุทธศาสตร์ เป็นแบบวัดที่มี ความตรง
เชิงเนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถาม
และนิยามศัพท์เฉพาะ (Item of Congruence: 
IOC) อยู่ระหว่าง .80 - 1.00 ซึ่งข้อคำาถามที่มี
ค่า  IOC  ต้ังแต่  0.50-1.00  มีค่าความตรงใช้ได้ 
(สมโภชน์ อเนกสุข, 2552) รวมทั้งมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .87 ซึ่งถือว่า มีความเชื่อ
มั่นในระดับสูงมาก (สิน พันธุ์พินิจ, 2547) เป็น
เพราะว่าสามารถวัดกลุ่มเน้ือหาท่ีต้องการจะวัด
ได้ครอบคลุมและเป็นตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัด 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับที่ สองของ ด้ วยการนำ าคะแนนราย 
องคป์ระกอบ จำานวน 3 องคป์ระกอบ มาวเิคราะห ์
เพื่อแสดงความตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้การ 

วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  
ดว้ยโปรแกรมลสิเรล (LISREL) พบวา่ คา่ X2 มค่ีา
เทา่กบั 23.13 คา่ p เทา่กบั 0.45 ซึง่มคีา่มากกวา่ 
ค่าความกลมกลืนขั้นต่ำา (The minimum value 
of the fit function) อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 
แสดงวา่ โมเดลกบัขอ้มลูเชงิประจักษ ์โดยภาพรวม  
มีความกลมกลืนกัน (Schermelleh-Engel,  
Moosbrugger, and Müller, 2003) และเมื่อ
พิจารณาจากค่าดัชนีการวัดความกลมกลืนอื่นๆ 
ก็ให้ผลสอดคล้องกัน คือ ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับดัชนี 
วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) 
เท่ากับ และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสอง
ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 
ค่าดัชนีรากกำาลังสองของความคลาดเคลื่อน 
ในการประมาณคา่ (RMSEA) มคีา่เทา่กบั 0.005 
ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มาก จากค่าดัชนีดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันของแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนว 
พุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านทำาให้ดีที่สุด ด้านทำาเต็ม
ความสามารถ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 และด้าน
ทำาในสิง่ทีเ่กดิประโยชนต์อ่ตนเองและสงัคมมคีวาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ว่า แรงจูงใจ 
ใฝค่วามเปน็เลศิตามแนวพทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย  
3 องค์ประกอบ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตตฺโต), 
2541) สามารถวัดองค์ประกอบของแรงจูงใจใฝ่
ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ ได้ ผลการ

ต�ร�งที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐานที่ได้จากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์

องค์ประกอบ S.D. ระดับ

ด้านทำาให้ดีที่สุด 3.77 .36 มาก

ด้านทำาเต็มความสามารถ 3.70 .35 มาก
ด้านทำาในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 3.69 .38 มาก

รวม 3.73 .32 ม�ก
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วิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการยืนยันความเที่ยงตรง 
เชิงโครงสรา้งทีด่วีธิหีนึง่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันงลกัษณ ์
วริชัชยั (2542) ทีใ่ห้ขอ้คิดเหน็วา่ ขัน้ตอนทีส่ำาคญั
ในการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ 
การตรวจสอบความตรงของโมเดลลิสเรลที่เป็น
สมมติฐานการวิจัยหรือการประเมินผลความ 
ถูกต้องของโมเดล หรือการตรวจสอบความ
กลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดล 
จากผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันที่แสดงข้างต้น  
จึงอาจกล่าวได้ว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันของแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศ
ตามแนวพุทธศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความตรงที่
สามารถนำาไปใช้วัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตาม
แนวพุทธศาสตร์ได้ 

3. ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา มีระดับแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนว
พุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะนิสิต
ของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นนิสิตที่เมื่อจบการ
ศึกษาไปแล้วจะประกอบวิชาชีพครู จึงได้รับการ
หล่อหลอมประสบการณ์ต่างๆ นอกช้ันเรียน 
ผ่านกิจกรรมหลักที่คณะศึกษาศาสตร์จัดขึ้น อาทิ  
ค่ายปลูกจิตสำานึกศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (สโมสรนสิิต
คณะศึกษาศาสตร์, 2557: 22) เพื่อให้นิสิตเกิด
ความรักในวิชาชีพ มีความมุ่งมันที่จะทำาสิ่งต่างๆ 
ให้ดีเลิศท่ีสุด เต็มความสามารถของตนเอง โดย
หวังให้เกิดประโยชน์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นประโยชน์
ตอ่ชวีติและสงัคม เมือ่บัณฑติเหลา่นีจ้บการศกึษา
และออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูหรืออาชีพต่างๆ  
กจ็ะทำางานใหด้ทีีส่ดุ เตม็ความสามารถและทำาสิง่ท่ี
เปน็ประโยชนต์อ่ตนเองและสว่นรวม ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของดำาเนิน คล้ายแท้, พวงทอง  
ไสยวรรณ์ และจันทร์เพ็ญ กาญจนรัตน์ (2546: 

50-64) ศึกษาที่ได้เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะ
ด้านปรีชาสามารถของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ ส่วนหนึ่ งพบว่า  
มีคุณลักษณะที่เด่นๆ ในแต่ละคุณลักษณะดังน้ี 
คุณลักษณะด้านครูดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเป็นผู้ที่มีความรักและปรารถนาดีต่อ 
ผู้เรียน โดยการตั้งใจทำางานให้ดีที่สุดรวมทั้ง เป็น
ผู้ที่สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีอยู่เสมอให้
ดียิ่งข้ึน และแสดง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
คณุลกัษณะดา้นครเูกง่ นกัศกึษา ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้  
เข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและ
สังคม รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสิทธิ์  
ตังคณานุกูลชัย จักรกฤษณ์ โปณะทองและ 
จารุวรรณ สกุลคู (2560: 211-213) ที่ได้พบว่า  
ความคิดริเริ่มในการเรียนรู้ ความต้องการและ
เป้าหมายในการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้  
การประเมนิผลการเรยีนรู ้การรูจ้กัแหลง่การเรยีนรู ้ 
การมเีจตคตท่ีิดตีอ่การเรียนรูเ้ปน็ 5 องคป์ระกอบ
หลักที่ทำาให้บุคคลนำาตนเองได้ และสอดคล้อง
กับ Covey (1989) ที่กล่าวว่าคนที่ประสบความ
สำาเร็จจะต้องเป็นฝ่ายเร่ิมต้นทำาก่อน มีลักษณะ
กระฉับกระเฉงมีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของอัครเดช นีละโยธิน (2559: 
187) ที่ทำาวิจัยเรื่อง “ตัวบ่งชี้ทักษะของนักเรียน
ในศตวรรษที่ 21 สำาหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน: 
การพัฒนาโมดูลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” 
กล่าวว่าทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 คือ 
ข้อ 1 การริเริ่มและการกำากับดูแลตนเองได้ทำาให้
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความรู้สึกดี 
ที่นิสิตมีต่อตนเอง นิสิตมีความรู้สึกนับถือตนเอง  
มคีวามสามารถและใชค้วามสามารถทีม่อียูก่ระทำา
สิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำาเร็จได้ตามเป้าหมาย  
มีความเชื่อมั่นในตนเอง เคารพในตนและผู้อื่น  
และมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมาย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัยครั้งนี้

นิสิตรายงานว่า ข้อความในแบบวัด
แรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์  
ถึงแม้ว่า จะเป็นคำาถามตามแนวพุทธศาสตร์  
แต่ในขั้นตอนของการพัฒนาแบบวัดดังกล่าว  
ไม่ได้ใช้คำาศัพท์ทางพุทธศาสตร์ แต่ใช้ภาษาที่
ใช้สื่อสารในชีวิตประจำาวัน ทำาให้อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย ท้ังน้ีผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า การที่นิสิตอ่านแบบ
วัดฯ แล้วเข้าใจง่าย เป็นเพราะในขั้นตอนของ
การพัฒนาเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญท้ังทางด้าน การใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสาร ทางด้านพุทธศาสตร์ และด้านการวัด
และประเมินผลร่วมกนัตรวจสอบปรบัแกแ้บบวดัฯ  
ดังน้ันหากมีการทำาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แบบวัด จะต้องคำานึงถึงการใช้ภาษาให้สอดคล้อง
กับกลุ่มที่จะศึกษาด้วย

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ในกระบวนการผลิตครูนั้นควรมีการ

ฝึกปฏิบัติหรือมีกิจกรรมแรงจูงใจใฝ่ ความเป็น
เลิศตามแนวพุทธศาสตร์ท่ีผู้สอนได้แทรกหรือจัด
เป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียนเรื่องแรงจูงใจใฝ่ความ
เป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นปี 
ที ่1 และมกีจิกรรมอย่างตอ่เนือ่งเพือ่ให้การเรียนรู้
ดว้ยแรงจงูใจใฝ่ความเปน็เลิศตามแนวพทุธศาสตร์
เปน็คณุลกัษณะทีพ่งึมตีดิตวัตลอดไป และเพือ่ฝกึ
ปฏบิตัใิหน้สิติพฒันาแรงจงูใจใฝค่วามเปน็เลศิตาม
แนวพุทธศาสตร์ของนิสิตให้มากขึ้น

2. ควรจะพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
กิจกรรมที่ส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตาม
แนวพทุธศาสตรใ์นรปูแบบทีห่ลากหลายสอดคลอ้ง
กับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในยุค
ปัจจุบัน

3. การศึกษาแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศ
ตามแนวพุทธศาสตร์ครั้งต่อไป อาจแยกศึกษาใน
กลุม่สาขาวชิาทางวทิยาศาสตร ์และกลุม่สาขาวชิา
ทางสังคมศาสตร์ เพื่อนำามาเปรียบเทียบแรงจูงใจ
ดังกล่าวว่า มีความแตกต่างกันหรือไม่
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