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การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาและอธิบายประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุ่มพนักงานของ

รฐั กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือพนักงานของรฐั วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ จ านวน 40 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุ 20 คนต่อกลุ่ม โดยมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิเป็นตวัแปรปฏิสัมพนัธร์ว่ม ด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณแบบการวิจยักึ่ง
ทดลองโดยใชโ้ปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุม่พนกังานของรฐั ตามแนวคิดการเรยีนรูเ้ชิงประสบการณ ์ซึ่งใชแ้บบวดัจิตพอเพียง
วดัในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล 1 เดือน และแบบวัดแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิวดัในระยะก่อนการทดลอง 
วิเคราะหข์้อมลูโดยใชว้ิธีการทางสถิติ ส าหรบัการวิจัยเชิงคุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้งเป็นรายบุคคลในระยะ
ติดตามผล 1 เดือนเพ่ืออธิบายประสิทธิผลของโปรแกรมใหมี้ความถกูตอ้ง สมบรูณ ์ชดัเจนมากยิ่งขึน้ รวมถึงคน้หาขอ้คน้พบใหม่
จากการวิจยั กลุ่มตวัอย่างคือ พนักงานของรฐัในกลุ่มทดลอง ที่ท  าหนา้ที่เป็นหวัหนา้ประจ ากลุ่มกิจกรรม และสมัครใจเขา้รบัการ
สมัภาษณ ์จ านวน 5 คน ผลการวิจยัพบว่า ในระยะหลงัการทดลองและในระยะติดตามผล 1 เดือน กลุ่มทดลองมีจิตพอเพียง สูง
กว่าระยะก่อนการทดลอง และสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 จากการสมัภาษณ ์พบว่าหลังการอบรม 
พนกังานของรฐักลุม่ทดลองมีความเขา้ใจ และตระหนกัถึงประสิทธิผลของการมีจิตพอเพียงทัง้ 3 ดา้น ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถน า
หลักการของจิตพอเพียงมาปรบัใชใ้นชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี  และท าใหมี้ความสุขในชีวิตมากขึน้ โดยดา้นการมีภูมิคุม้กันตน เป็นจิต
พอเพียงที่พนักงานของรฐัมีการน าไปใชม้ากที่สดุ ไดแ้ก่ การมองโลกในแงด่ี ความชอบเสี่ยงนอ้ย รองลงมาดา้นการรบัรูค้ณุความดี 
ไดแ้ก่ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ส าหรบัผลการวิเคราะหป์ฏิสมัพันธร์ะหว่างกลุ่มการทดลองและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิที่มีต่อการมีจิต
พอเพียง สามารถสรุปไดว้า่ ทัง้ในระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล 1 เดือน พนกังานของรฐัที่ไดร้บั และไมไ่ดร้บัโปรแกรม
พฒันาจิตพอเพียงมีแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิไม่แตกต่างกัน แสดงใหเ้ห็นว่าแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิไม่ไดมี้บทบาทต่อการมีจิตพอเพียงของ
พนักงานรฐั การน าโปรแกรมฯ กิจกรรมไปใชจ้ึงตอ้งพิจารณาถึงวฒันธรรมขององคก์รดว้ยเพื่อปรบัประยกุตใ์หเ้หมาะสมในแต่ละ
องคก์ร 
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The objectives of this research are to study and to explain the effectiveness of a psychological 

sufficiency development program for state employees. The sample groups in this research were state employees at 
the College of Dramatic Arts in the Bunditpatanasilpa Institute, consisting of 40 state employees were grouped equally 
into experimental and control groups. The achievement motivation was a co-interaction variable. The quantitative 
research was conducted with a quasi-experimental design and using the psychological sufficiency development 
program with a group of state employees, based on the concept of experiential learning. The data were collected 
using a psychological sufficiency questionnaire in the pre-trial, post-trial and one-month follow-up period, and an 
achievement motivation questionnaire in the pre-trial period. The statistical methods used in data analysis. The 
qualitative research used case study research, using semi-structured interviews during the one-month follow-up 
period with more accuracy, more complete results, clarifying the effectiveness and new findings from the research. 
The samples were five state employees in the experimental group, who were voluntarily interviewed, and a chief of the 
activity group. The results showed that in the post-test and one-month follow-up period, the experimental group had 
higher psychological sufficiency in the pre-experimental period and were significantly higher than the control group at 
a level of .05. The interviews revealed that after training, the state employees of the experimental group understood 
and realized the effectiveness of psychological sufficiency in all three areas. The trainees could apply the principles of 
psychological sufficiency in their lives and made them happier. In terms of self-immunity, it was the self-sufficiency 
that state employees use the most, namely optimism, with less risk aversion followed by the perception of virtue was 
humilityor the results of interaction analysis between experimental groups and achievement motivation on 
psychological sufficiency showed that during the post-trial and one-month follow-up period, state employees received 
or did not receive the psychological sufficiency development program had the same levels of achievement motivation. 
This showed that achievement motivation did not play a role in the transformation of psychological sufficiency. In 
considering the implementation of the program, activities must take organizational culture into account the in order to 
adapt it appropriately for each organization. 

 
Keyword : Psychological Sufficiency, Psychological Sufficiency Development Program, State Employees, Experiential 
Learning 
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วิทยานิพนธน์ีส้  าเร็จลลุว่งลงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศรณัย ์พิมพท์อง 
อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ ที่ไดส้ละเวลาอนัมีค่า เพื่อใหค้  าปรกึษา ใหก้ าลงัใจ ช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าที่มี
คณุค่า ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ยความเอาใจใสเ่ป็นอย่างดียิ่ง จนท าใหว้ิทยานิพนธฉ์บบันีม้ี
ความครบถว้นสมบรูณ ์และส าเร็จลลุว่งไปดว้ยดี ผูว้ิจยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงู
ไว ้ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ ศาสตราจารย ์ดร. ดจุเดือน พนัธุมนาวิน ที่กรุณาสละเวลาเป็นประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ์และรองศาสตราจารย ์ดร. ดษุฎี อินทรประเสรฐิ ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูร และกรรมการ
สอบ ทัง้สองท่านไดใ้หค้  าชีแ้นะ แนะน า ช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขปรบัปรุงเนือ้หา ท าใหไ้ดใ้หแ้นวทางและค าแนะน า
อนัเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการวิจยั และเป็นก าลงัใจในการท าวิทยานิพนธค์รัง้นีใ้หส้  าเรจ็ลลุว่งเป็นอยา่งดียิ่ง 

ขอกราบขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ช่ียวชาญในการใหก้ารปรกึษาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใ้น
การวิจัย ไดแ้ก่ ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร. นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร. ณัฐตะวนั ลิม้ประสงค์ และ
อาจารยด์ร. ก่อเกียรติ ์มหาวีรชาติกลุ จนท าใหผ้ลการวิจยัมีความนา่เช่ือถือ 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ที่กรุณาใหค้วามอนุเคราะหใ์น
การทดลองการวิจัยครัง้นี  ้และขอขอบพระคุณ และขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมและใหค้วาม
รว่มมือในขัน้ตอนตา่งๆ ของการวิจยันีเ้ป็นอยา่งดียิ่ง 

ขอขอบพระคณุคณาจารยท์กุท่านในสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ที่ได้
ประสาทวิชาความรูต้ลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่ผูว้ิจัย ตลอดจนเจา้หนา้ที่ทุกท่าน ที่ไดใ้หค้วามกรุณา
อ านวยความสะดวกในการประสานด าเนินการตา่งๆ ในระหวา่งศกึษา 

ขอกราบขอบพระคณุพี่ๆ ขอบคณุเพื่อนๆ และนอ้งๆ วิทยาลยันาฏศิลปทกุทา่น ที่ไดใ้หค้  าปรกึษาและให้
ก าลงัใจตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนรว่มรุน่ทกุท่านในจิตวิทยาประยกุตรุ์น่  2 และสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคก์าร ที่ช่วยแบ่งปันความรูข้อ้มลูและใหก้ าลงัใจกนัมาโดยตลอดจนจบการศกึษา และขอขอบคณุทกุทา่นที่ไมไ่ด้
กลา่วนามในท่ีนี ้ซึง่ผูว้ิจยัถือวา่ทกุทา่นไดใ้หค้วามช่วยเหลอืกบัผูว้ิจยัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอดจนส าเรจ็การศกึษา 

สดุทา้ยหวัใจส าคญัของการวิจยัครัง้นี  ้ผูว้ิจยัใครข่อกราบขอบพระคณุคณุพ่อคณุแม่ คณุเฉียบและคณุ
มาลี ระก าพล และพี่สาว นอ้งสาว คือ คณุนนัดา และคณุกอบดาว ระก าพล ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของผูว้ิจยัที่ใหก้าร
สนบัสนนุในทกุดา้น ทัง้ความรกั ความห่วงใย และก าลงัใจที่ดีเยี่ยมที่สดุ จนท าใหผู้ว้ิจยัสามารถจดัท าวิทยานิพนธ์
ฉบบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยดี คณุประโยชนท์ี่ไดร้บัจากวิทยานิพนธฉ์บบันี ้ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุแดค่ณุ
พอ่คณุแม ่และครูบาอาจารยท์กุทา่นท่ีไดอ้บรมสั่งสอน ชีแ้นะแนวทางที่ดีและมีคณุคา่ตลอดมา 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
 “คนเราถา้พอใจในความตอ้งการก็มีความโลภนอ้ย เม่ือมีความโลภนอ้ยก็เบียดเบียนคน

อ่ืนนอ้ย. มีความคดิวา่ ท าอยา่งไรตอ้งพอเพียง หมายความวา่ พอประมาณ ไม่สดุโตง่ ไม่โลภอยา่ง
มาก คนเราก็อยูเ่ป็นสขุ” พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศาลาดสุิดาลยั เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2542 

ศนูยพ์ยากรณเ์ศรษฐกิจและธุรกิจ ไดร้ายงานหนีค้รวัเรือนปี 2561 พบว่า ยอดหนีส้งูขึน้
จากการกู้นอกระบบถึงร้อยละ 35.3 โดยนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ  านวยการศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยสถานภาพหนีค้รวัเรือนไทย ปี 2561 
พบว่า จ  านวนหนี้เฉ ล่ียต่อครัวเรือนปรับตัวสูงขึ ้นมาอยู่ ท่ี  316,623.51 บาทต่อครัวเรือน  
จากเดิมท่ี 299,266.08 บาทต่อครัวเรือน มีอัตราการขยายตัวสูงขึน้ถึงรอ้ยละ 5.8 ซึ่งเพิ่มขึน้ 
จากปี2560 อยู่ ร ้อยละ26.4 และพบว่าประชาชนมีหนี ้สิ นถึ งร้อยละ 87.4 (ว๊อย์ ที วี  25 พ.ค.
2562.https://voicetv.co.th,2562) สอดคล้องกับ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ๊งภากรณ์ ได้รายงาน
ผลการวิจยั PIER Research เรื่อง พลวตัหนีค้รวัเรือนไทยในรอบ 9 ปีท่ีผ่านมา จากขอ้มลูเครดิตบโูร 
และขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้าก BOT-Nielsen Household Financial Survey พบว่า ปริมาณหนีค้รวัเรือน
ไทยมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยจากสัดส่วนหนีค้รัวเรือนไทย  
ณ สิน้ปี 2561 อยู่ท่ี 78.6% นอกจากนีข้อ้มลูธนาคารเพ่ือการช าระหนีร้ะหว่างประเทศ หรือ BIS ยงั
ระบวุ่า ระดบัและอตัราการขยายตวัหนีค้รวัเรือนไทยอยูใ่นอนัดบั 3 ของเอเชีย รองจากออสเตรเลีย 
และเกาหลีใต้ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์,2562) จากท่ีกล่าวข้างต้น บุคคลผู้ซึ่งเป็นกลุ่ม
พนกังานของรฐั เป็นกลุ่มบุคคลท่ีไดร้บัผลกระทบอย่างมากในการเปล่ียนแปลงของภาวะท่ีเป็น
วตัถนุิยม หนึ่งในปัญหาท่ีชดัเจนคือ การมีรายไดไ้ม่เพียงพอตอ่คา่ใชจ้่าย ก่อใหเ้กิดปัญหามีหนีส้ิน
ตามมา โดยขอ้มลูสนบัสนนุจากสถาบนัวิจยัและบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (เอยโูพล) 
เปิดเผยผลวิจัยเชิงส ารวจเรื่อง การออมและการลงทุนของคนกรุงเทพฯ กรณีศึกษาตัวอย่าง
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและหวัเมืองใหญ่ จ านวนทัง้สิน้ 1,210 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการ
ระหวา่งวนัท่ี1-12 กนัยายน 2560 ว่า มีอตัราการการใชจ้า่ยเป็นหนีม้าก ท าใหมี้การออมเงินไวใ้ชน้อ้ยมาก 
คือ อาชีพพนกังานมหาวิทยาลยั นกัศกึษา ลกูจา้งของรฐั แมบ่า้น เป็นอาชีพท่ีมีการออมนอ้ยท่ีสดุคือรอ้ย
ละ 3.74 (บี.แอล.ที.แบงค็อก.25 พ.ค. 2562.http://bltbangkok.com) และสอดคลอ้งกับกรมบญัชีกลางท่ี
ไดป้ระกาศหกัเงินเดือนขา้ราชการ ลกูจา้งประจ ารฐั ในการใชห้นี ้กยศ โดยเริ่มหกัเงินเดือนตัง้แตต่ลุาคม 

https://voicetv.co.th,2562/
http://bltbangkok.com/
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2561 เป็นตน้ไป ทัง้นีจ้ากการตรวจสอบของระบบกลุ่มขา้ราชการ และลูกจา้งประจ าของรฐั พบว่า มี
การคา้งช าระหนี ้กยศ. มากกวา่ 60,000 คน ท่ีเป็นขา้ราชการ พนกังาน ลกูจา้ง และลกูจา้งชั่วคราว โดย 
สฤณี อาชวานนัทกลุ กรรมการผูจ้ดัการดา้นการพฒันาความรู ้บรษิัทป่าสาละจ ากดั ใหค้วามเห็นในงาน 
Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ว่า กลุ่มท่ีเป็นหนีสู้งสุดของประเทศคือ ชาวนา ซึ่งมีถึง 
62% รองลงมาคือ กลุ่มขา้ราชการ ซึ่งเป็นหนีถ้ึง 59% (ส านกัข่าวเดอะสแตนดารด์,25 พ.ค. 2562,จาก 
https://thestandard.com) จากสภาพปัญหาดงักล่าว ซึ่งเป็นความไม่พอเพียงจากผลของการเสพดา้น
วัตถุอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน ์ทั่วโลกจึงไดพ้ยายามหาแนวทางการพัฒนาท่ี
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความความไม่พอเพียงทางดา้นวตัถุนิยมนัน้ ใหส้ามารถตา้นผลกระทบ
ตอ่สภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบทางลบตอ่ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ท่ียึดถือการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญเพียงประการเดียว ปรัชญาและแนวทางดังกล่าวคือ การพัฒนาท่ียั่ งยืน 
(Sustainable Development) (กรมประชาสมัพนัธ,์2556)  

“เศรษฐกิจพอเพียง” คือ การพฒันาท่ียั่งยืน เป็นหลกัปรชัญาท่ีพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารสั ชีแ้นะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตัง้แตปี่พ.ศ.2547 เพ่ือเป็นแนวทางการแกไ้ข ใหส้ามารถด ารง
อยู่ ไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์เป็นปรชัญาท่ีชีแ้นะแนวทางการด ารงอยู่
และปฏิบตัิตนของประชาชนในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรฐั ทัง้ใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด  าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือใหก้า้วทนัตอ่ความเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน ์(สเุมธ ตนัติเวชกลุ ,2548) หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหค้วามส าคญัของการบริหารดา้นจิตใจใหมี้จิตท่ีพอเพียง โดยมีคุณลกัษณะท่ี
ส าคญั 3 ประการ คือ 1) มีความพอประมาณ การจะท าสิ่งใดก็ตามจะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความ
พอดี ไม่นอ้ยเกินไป ไม่มากเกินไปหรือไม่สดุโตง่ไปขา้งใดขา้งหนึ่ง และจะตอ้งไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ื้น 2) มีเหตผุล การตดัสินใจท าสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะด าเนินชีวิตประจ าวนั ประกอบธุรกิจการ
งานจะตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุผล ค านึงถึงเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้อย่าง
รอบคอบ และ3) มีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั เม่ือเราจะตอ้งตดัสินใจท าสิ่งใดก็ตาม จะตอ้งคดิใหร้อบคอบ
เตรียมตวัใหพ้รอ้มกับสิ่งท่ีจะเผชิญกับผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึน้ ประกอบไปดว้ยเง่ือนไขท่ีส าคญัอีก 2 ประการ คือ 1) มีความรู ้ในการด าเนินชีวิตหรือจะท า
กิจการใดๆ จะตอ้งมีความรอบรูใ้นเรื่องนั้นๆ มีความรอบคอบ และระมัดระวังในการน าความรู ้
วิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการปฏิบตัิ 2) มีคณุธรรม ตอ้งมีคณุธรรมใน
การด าเนินชีวิตโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความซ่ือสตัยส์จุรติ มีความอดทน มีความเพียร ซึ่งสอดคลอ้งกบั
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การวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ศูนยว์ิจัยเอแบคโพลล์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ภาพในอนาคตท่ีประชาชนพึงประสงค์มากท่ีสุด คือ การน าหลัก
ของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการพัฒนาประเทศไทยในทุกดา้น และตอ้งการใหอ้งคก์ร
ภาครฐักระตุน้ประชาชนน าหลกัการดงักลา่วมาใชใ้นการด าเนินชีวิตอย่างจรงิจงัและตอ่เน่ือง (แสง
เพ็ญ คุณภัทรสกุล,2557) สอดคลอ้งกับท่ีผูท้รงคุณวุฒิ นักวิชาการหลายสาขาร่วมกันประมวล 
และกลั่นกรองพระราชด าริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า “ความพอเพียง” ประกอบดว้ย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตนเอง การมีความรู้ และการมีคุณธรรม 
(คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง,2547) 

จิตพอเพียง เป็นจิตลกัษณะท่ีเกิดขึน้จากหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงจากส่วนท่ีมีการ
ผสมผสานกันระหว่าง 2 ห่วง 1 เง่ือนไข เป็นอย่างน้อยมารวมกัน คือ ความมีเหตุผล การมี
ภมูิคุม้กนัตน และการรบัรูค้ณุความดี เป็นคณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน และน าไปสู่ความสมดุล ปรับตัวได้เข้มแข็งและเป็นสุขต่อไป 
กล่าวคือ จิตพอเพียง หมายถึง คุณลกัษณะทางจิตใจต่างๆ เช่น เป็นคนท่ีมีชีวิตท่ีพอเพียง เรียบ
ง่าย มีจริยธรรมสูง การไม่เห็นแก่ตวัแต่เห็นแก่ส่วนรวม การมุ่งอนาคตและความสามารถควบคมุ
ตนเอง ความเช่ือว่าท าความดีจะน าไปสู่ผลดี และการท าชั่วจะตอ้งโดนลงโทษ นอกจากนั้นยัง
เก่ียวขอ้งกับความพอใจและเห็นดว้ยกับความดี และความส าคญัของความดี เช่น ความซ่ือสตัย ์
การเคารพกฏระเบียบและกฏหมาย ความสามคัคี เป็นตน้ (วีรวรรณ วงศป่ิ์นเพ็ชร,์2558; ชนะพล 
ชัยทัพ,2561;ดวงเดือน พันธุมนาวิน,2538,2551,2553;จิรพัฒน ์ศิริรกัษ์,2555;อนันต ์แยม้เยือ้น
,2551)  

การมีจิตลกัษณะท่ีเป็น “จิตพอเพียง” ถา้บุคคลใดมีจิตพอเพียงในระดบัสูง ซึ่งหมายถึง 
การมีจิตท่ีมีองคป์ระกอบของจิตพอเพียงเป็นจ านวนมากก็จะน าไปสู่การด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย
มากขึน้ ไม่เบียดเบียนตวัเอง และผูอ่ื้นจนเกิดโทษ เกิดความรบัผิดชอบกลมเกลียวกัน ก่อใหเ้กิด
ความสงบสขุในสงัคมไดม้ากอย่างแทจ้ริง (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน ,2551) ซึ่งสอดคลอ้งกับ ศ.นพ. 
ประเวศ วะสี (อา้งถึงในอดุมพร อมรธรรม,2549) ท่ีกลา่ววา่ จิตพอเพียง หมายถึง การท าใหร้กัและ
เอือ้อาทรคนอ่ืนได ้คนท่ีไม่พอจะรกัคนอ่ืนไม่เป็น และท าลายมาก นอกจากนี ้การมีสขุภาพจิตท่ีดี
ในแง่ความพอเพียง อาจหมายถึง resilience ซึ่งหมายถึง ความยืนหยดัในการเอาชนะความทุกข ์
ซึ่งเป็นปัจจัยป้องกันท่ีส าคัญของมนุษย์ในกรณีท่ีต้องเผชิญกับภยันตรายต่างๆ (พิเชฐ อุดม
รตัน,์2547) หรือแมก้ระทั่งความทกุข ์ความเครียดตา่งๆ ส าหรบัแนวคิดในการอธิบายรายละเอียด
ของจิตพอเพียง มาจากแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตรต์ามแนวทางของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประกอบดว้ยลกัษณะทางจิตใจท่ีส าคญัของความพอเพียงมี 3 ประการ ไดแ้ก่ ความมีเหตผุล การ
มีภูมิคุม้กันตน และการรบัรูคุ้ณความดี หรือการมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นการพัฒนาตามหลัก
แนวคิดการพึ่งตนเอง โดยใชห้ลกัพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตผุล การสรา้งภูมิคุม้กนัท่ีดี
ในตวั โดยใหค้วามส าคญักับการสรา้งภูมิคุม้กันทางจิตใจ โดย ดวงเดือน พนัธุมนาวิน ไดอ้ธิบาย
วา่ ความมีเหตผุล หมายถึง ความสามารถในการตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไมก่ระท า โดยอาศยัการ
พิจารณาไตรต่รองใหร้อบดา้นเก่ียวกบัปรากฏการณท่ี์เก่ียวขอ้งในแง่มมุตา่งๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบั
ความเช่ือว่าตนไดร้บัความจริงท่ีน่าเช่ือถือท่ีเก่ียวกบัสาเหตตุ่างๆ และผลของสาเหตเุหล่านัน้ เพ่ือ
การตดัสินใจว่า การกระท าต่อไปของตนจะส่งผลกระทบในดา้นใดต่อใครบา้ง การมีภูมิคุม้กนัตน 
หมายถึง การเตรียมตวัท่ีจะรบัการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ทัง้ท่ีเกิดขึน้ภายในและภายนอกท่ีจะเกิดขึน้
ในอนาคต และเตรียมพรอ้มท่ีจะรบัผลการกระท าจากการเปล่ียนแปลงนัน้ ในปัจจุบนัซึ่งเป็นยุค
โลกาภิวฒันแ์ละกระแสทนุนิยมบุคคลจึงควรมีภูมิคุม้กันท่ีดีเพ่ือเตรียมตวัมิใหต้นเองตกเป็นเหย่ือ
การถกูชกัจงูและคลอ้ยตามใหบ้รโิภคนิยมจนเกินตวั และการรบัรูค้ณุความดี หมายถึง การรบัรูต้อ่
สิ่งท่ีบุคคลหรือสภาพแวดล้อมกระท าให้แก่ตนโดยสิ่งท่ีกระท าให้ตนนั้นเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า มี
ประโยชนต์อ่ผูไ้ดร้บั และผูท่ี้ไดร้บัสิ่งท่ีมีคณุคา่ มีประโยชนน์ัน้เกิดจิตส านึกในความพรอ้มท่ีจะตอบ
แทนแก่บุคคล ชาติ ศาสนา แผ่นดิน หรือสิ่งท่ีใหป้ระโยชนน์ัน้แก่ตน (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และ
ดจุเดือน พนัธุมนาวิน,2550) 

แรงจงูใจ ท่ีอยูภ่ายในตวัของบคุคลท าใหมี้พฤติกรรมในลกัษณะท่ีมีเปา้หมาย เป็นพลงัท่ี
น าไปในทิศทางท่ีเป็นเปา้หมายท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ โดยทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ทฤษฎี
การจูงใจของ McCelland เป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (achievement motive) ซึ่งหมายถึงแรงขับ
ภายในบุคคลท่ีส่งผลให้ด  าเนินการตามเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ โดยแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งเสริมใหกิ้จกรรมตา่งๆ ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล บคุคลท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะมีคุณลักษณะทางจิตใจท่ีมีความเห็นว่ารางวลัท่ีไดจ้ากการท างาน คือ
ความเช่ือใจในความส าเรจ็ของตนเองมากกวา่เห็นความส าคญัจากรางวลัภายนอกเป็นแรงผลกัดนั
ใหแ้สดงถึงความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้  

ส าหรบับุคคลผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถส่งผลให้เกิดการมีจิตลักษณะพอเพียง 
กล่าวว่า การเพิ่มจิตลักษณะท่ีน่าปรารถนาเพ่ือลดหรือขจัดจิตลักษณะท่ีไม่น่าปรารถนา จาก
ผลการวิจยัดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2553) พบว่า สาเหตท่ีุส าคญั 2 ประการคือ 1) สาเหตภุายใน
ตวับุคคล ไดแ้ก่ ความไม่เห็นแก่ตวัความเช่ือในหลกัการท าดีไดดี้ ท าชั่วไดช้ั่ว  การเคารพกฎหมาย 
ระเบียบและกติกาของสงัคม 2) สาเหตภุายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ คนรอบขา้ง กฎระเบียบ ศาสนา 



  5 

สงัคม วฒันธรรม และสถานการณใ์นขณะท่ีบุคคลประสบอยู่ ท่ีส่งผลตอ่จิตลกัษณะเชิงจริยธรรม
คือ ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และเหตุผลเชิงจริยธรรม กล่าวได้ว่า 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ คือ “พลงัหรือเครื่องยนต”์ ซึ่งตอ้งพฒันาไปดว้ยจึงจะไดผ้ลดียิ่งขึน้ เสมือนติด
หางเสือใหเ้รือแลว้ยงัตอ้งตดิเครื่องยนตใ์หด้ว้ย ซึ่งหมายถึงการมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ จึงจะเกิดการ
ขบัเคล่ือนจิตพอเพียงไปในทิศทางท่ีตอ้งการได ้หรืออาจกล่าวไดว้่าจะตอ้งใชจ้ิตลกัษณะเพียงตวั
เดียวหรือน้อยตัว จะไม่ช่ วยให้นักวิจัยและนักพัฒ นาเข้าใจการกระท าของบุคคลได ้
(Walters,1978; Loundon and Bitta,1988;พรชนก ทองลาด, 2559;ฤทยัรตัน ์ชิดมงคล,2556;ดวง
เดือน พนัธุมนาวิน,2553; และหลกัสตูรการเรียนรูต้ามรอยพระยคุลบาท,ส านกังาน ก.พ.,2548) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัหลายงานวิจยัท่ีพบวา่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีผลสง่เสรมิใหเ้กิดการมีจิตพอเพียง ไดแ้ก่ 
การวิจัยโครงสรา้งความสัมพันธ์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารตนต่อแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิในการท างานของนกับญัชีในภาคเหนือตอนบน พบว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการท างาน
ของนักบัญ ชีท่ีพัฒนาขึ ้น ส่งผ่านมาจากความเข้าใจใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดว้ย การมีภมูิคุม้กนั ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และความรูคู้ค่ณุธรรม นอกจากนี้
ยงัขึน้อยู่กบัความเขา้ใจใชชี้วิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง โดยองคป์ระกอบของแรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิประกอบดว้ย 1) ความตอ้งการความส าเร็จ 2) ความมุ่งมั่นและจิตจดจ่อ และ3) ความ
เพียรพยายามของนักบัญชี เป็นไปตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ McClelland นอกจากนี้
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตนของอาจารย์ตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า การศึกษาปฏิสมัพนัธท่ี์มีตอ่การปฏิบตัิตนของอาจารยต์ามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า การมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มรวมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างาน โดยอาจารยท่ี์ไดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมในการท างานสงู และมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูจะ
เป็นผู้ ท่ี มี การป ฏิบัติตนตามแนวปรัชญ าเศรษฐกิจพอเพี ยงมาก  (พ รชนก  ทองลาด
,2558;McClelland,1961;ส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิคณะอนกุรรมการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง,2550;อภิชัย พันธเสน, 2555;กรมส่งเสริมการเกษตร และส านัก
พฒันาเกษตรกร,2555;ภาคณิ องัศณิุศ,2554) 

จากแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ หรือพัฒนาจิตใจให้
สามารถตา้นกระแสความเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างยั่งยืน ดว้ยการมีความพอเพียงดา้นจิตใจในสาม
ลักษณะ คือ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กันท่ีดีในตัวเอง และการรับรูคุ้ณความดี มีคุณธรรม
จริยธรรม เน่ืองจากเม่ือบุคคลมีจิตลกัษณะแบบพอเพียงก็จะเป็นผูท่ี้มีการด าเนินชีวิตแบบเรียบ
ง่ายมากขึน้ ไม่เบียดเบียนตัวเอง และผู้อ่ืนจนเกิดโทษ เกิดความรับผิดชอบกลมเกลี ยวกัน 
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ก่อใหเ้กิดความสงบสุขในสังคม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน ,2551) และความสุขต่อตนเองไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ                   

พนกังานสายสนบัสนนุ เป็นพนกังานของรฐัท่ีมีภารกิจหลกัในการสนบัสนนุการเรียนการ
สอน อย่างเด่นชัด ซึ่งบุคลากรเหล่านีจ้ะไดร้บัสวัสดิการท่ีไม่เท่ากับบุคลากรสายวิชาการ โดย
บคุลากรท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในส่วนงานสนบัสนนุ ส่วนใหญ่จะไดร้บัสวสัดิการหรือสิทธิประโยชนต์า่งๆ 
ค่อนขา้งน้อยกว่าบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในส่วนงานท่ีท าหนา้ท่ีหลักในดา้นการเรียนการสอน
โดยตรง และสถานภาพในการท างานของบุคลากรในส่วนงานสนบัสนุนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมั่นคง 
(ดารา ศรีรตัน ,์2560) และพบว่า พนักงานสายสนับสนุนซึ่งเป็นพนักงานของรฐัมีความตอ้งการ
สวัสดิการมากกว่าสายวิชาการ (งามจิต อินทวงศ์,2556) นอกจากนีย้ังพบอัตราการเป็นหนี้
คอ่นขา้งสงู สอดคลอ้งกบัการตรวจสอบของระบบกลุ่มขา้ราชการ และลกูจา้งประจ าของรฐั พบว่า 
มีการค้างช าระหนี ้กยศ. มากกว่า 60,000 คน คือ ท่ีเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และลูกจ้าง
ชั่วคราว และพบว่ากลุ่มขา้ราชการ เป็นหนีถ้ึง 59% (ส านกัข่าวเดอะสแตนดารด์,25 พ.ค. 2562) โดย
หนีส้ินเป็นค่าใชจ้่ายท่ีไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งรบัผิดชอบจ่ายเกินตวั (ปรีชา วิยาภรณ์,2559) ท่ีมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากพฤติกรรมบริโภคนิยม ไดแ้ก่ ดา้นการกินหรู การท่องเท่ียว ความงาม การซือ้รถยนต ์ 
เครื่องอ านวยความสะดวก และการเสพความบนัเทิง (เจริญรตัน ์วงษา อา้งถึงใน ภทัราภรณ ์แกว้
จารนยั ,2558)  

ดงันัน้จงึเห็นไดว้า่ความเป็นอยูข่องบคุลากรสายสนบัสนนุ และคณุภาพชีวิตของบคุลากร
จึงเป็นสิ่งจ  าเป็นและส าคัญมาก ท าอย่างไรให้บุคลากรดังกล่าวมีการบริหารการใช้ชีวิตให้มี
ความสขุ เตรียมความพรอ้มของจิตใจดว้ยการมีจิตลกัษณะของการอยูอ่ย่างพอใจตามศกัยภาพท่ี
ตนมี ส่งผลใหมี้การคิด ปฏิบตัิตนใหมี้ความพอเพียง พอดีในสิ่งท่ีเป็นอยู่อย่างมีความสุข การกา้ว
ทนัตอ่โลกยคุโลกาภิวฒัน ์ดว้ยจิตพอเพียงซึ่งประกอบดว้ย ความมีเหตผุล การมีภูมิคุม้กนัตน และ
การรับรูคุ้ณความดี เพ่ือให้สมดุลและพรอ้มต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กวา้งขวาง และเพ่ือเป็นแนวทางส าหรบัการวางแผนพฒันาทรพัยากรบคุคลขององคก์รเชิงวิชาชีพ 
(กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย,2549) 

ดว้ยเหตผุลดงักล่าวนี ้ผูว้ิจยัจงึท าการศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง
ในกลุ่มพนกังานของรฐั เน่ืองจากมีความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะชว่ยส่งผลใหพ้นกังานรฐัมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด ารงชีวิตและในการปฏิบตัิงานอย่างมี
ความสขุตามอตัภาพของตนเอง โดยเฉพาะพนกังานของรฐัสายสนบัสนนุวิทยาลยันาฏท่ีมีภารกิจ
หลกัในการสนบัสนนุการเรียนการสอน ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยั ไดท้  าการศกึษาวิจยัพนกังาน
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ของรฐัสายสนบัสนุนของวิทยาลัยนาฏศิลป ในส่วนงานท่ีท าหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการเรียนการ
สอน ไดแ้ก่ งานบริการวิชาการ งานธุรการ งานคอมพิวเตอร ์งานห้องสมุด งานพัสด ุและส านัก
บริการวิชาการ ซึ่งมีภาระหนา้ท่ีหลกัใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นการเรียนการสอนอย่างเดน่ชดั และ
การวิจัยครัง้นีจ้ะไดท้  าการศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วม ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เพ่ือให้เห็นผลของ
โปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงไดช้ดัเจนยิ่งขึน้  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาและอธิบายประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงในจิตลักษณะของ

ความมีเหตผุล การมีภมูิคุม้กนัตน และการรบัรูค้ณุความดีในกลุม่พนกังานของรฐั           

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะก่อใหเ้กิดประโยชนด์งัตอ่ไปนี ้
1. ประโยชนใ์นเชิงวิชาการ   

1.1 เกิดองคค์วามรูเ้ก่ียวกับการมีจิตพอเพียงส าหรบับริบทในกลุ่มพนกังานของรฐัท่ี
ท างานในหน่วยงานภาครฐั ท าใหท้ราบตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งและสมัพนัธก์นัของจิตพอเพียง ทราบถึง
รูปแบบโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงในกลุ่มพนกังานของรฐั ช่วยท าความเขา้ใจเก่ียวกับลกัษณะ 
กระบวนการ และผลลัพธ์ของโปรแกรมจิตพอเพียง โดยสามารถน าไปเป็นแนวทาง และปรับ
ประยุกตเ์พ่ือประโยชนต์อ่ผูท่ี้สนใจศกึษาเก่ียวกบัจิตพอเพียงในองคก์รอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ของรฐั และเป็น
พืน้ฐานของการศกึษาวิจยัตอ่ยอดตอ่ไป  

1.2 เกิดการพัฒนารูปแบบโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงในแต่ละขั้นตอน จะเป็น
ประโยชนต์อ่ผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกับการพฒันาจิตพอเพียงในบริบทขององคก์รในภาคธุรกิจ หรือ
สนใจน าไปพฒันาในประชากรกลุม่อ่ืนตอ่ไป 

2. ประโยชนใ์นเชิงปฏิบัต ิ
2.1 ได้โปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงท่ีจะน าไปใช้กับกลุ่มพนักงานของรฐัอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถขยายผลการน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างอ่ืนท่ีมีคณุลกัษณะใกลเ้คียง
กนั หรือน าไปศกึษาตอ่ในประชากรกลุม่อ่ืนตอ่ไป   

2.2 ผู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน สามารถน าความรู้
เก่ียวกับรูปแบบโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงไปใช้ในองคก์รภาครัฐ และน าไปใช้ร่วมกับการ
วางแผนแนวทางการพฒันาบุคลากรในองคก์ร นอกจากนีย้งัเป็นประโยชนส์  าหรบัผูท่ี้สนใจศึกษา
เก่ียวกบัจิตพอเพียงตอ่ไป 



  8 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (quasi -experimental research) ออกแบบการวิจัย

แบบผสานวิธี (Creswell & Clark, 2011) ใช้แบบแผน the embedded design โดยเก็บรวบรวม
และวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ คือ การฝึกอบรม โดยใชโ้ปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง แบบวดัจิต
พอเพียงในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล  1 เดือน และแบบ
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในระยะก่อนการทดลอง แลว้เสริม (complementary) ดว้ยผลจากวิธีการเชิง
คณุภาพ คือการศึกษาเฉพาะกรณี (case study research) ดว้ยเครื่องมือ คือการสมัภาษณแ์บบ
กึ่งมีโครงสรา้ง (semi-structured Interview) เพ่ืออธิบายประสิทธิผลของโปรแกรมให้มีความ
ชดัเจนมากย่ิงขึน้ ดว้ยขอ้คน้พบใหม่ๆ  จากบรบิทการวิจยั 

ประชากรในการวิจัย คือ พนกังานของรฐั สายสนับสนุน วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบนั
บณัฑิตพฒันศลิป์   

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
1. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเชิงทดลอง คือ พนกังานของรฐั สายสนับสนุน วิทยาลัย

นาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ ท่ีมีคะแนนของจิตพอเพียงตัง้แต่เปอรเ์ซ็นตไ์ทลท่ี์ 50 ลงมา 
จ านวน 40 คน แล้วใช้การจับคู่รายบุคคล (Matching subject) ทั้งหมด 20 คู่ ระหว่างระดับ
คะแนน เพ่ือควบคมุระดบัคะแนนจิตพอเพียงท่ีอาจเป็นตวัแปรแทรกซอ้นในการทดลอง จากนัน้สุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) ในแต่ละคู่ เพ่ือเข้ากลุ่มระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคมุจงึไดส้มาชิกกลุม่จ  านวน 20 คนตอ่กลุม่ 

2. กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเฉพาะกรณี โดยการสัมภาษณ์เพ่ือคน้หาค าอธิบาย
เก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมฯ และรวบรวมขอ้คน้พบใหม่ๆ จากบริบทการวิจยัคือ พนกังาน
ของรฐั สายสนบัสนุน วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ในกลุ่มทดลอง คดัเลือกโดย
การสุม่แบบเฉพาะเจาะจงท่ีท าหนา้ท่ีเป็น leader ประจ ากลุม่กิจกรรม จ านวนรวม 5 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
1. ตวัแปรอิสระ แบง่ออกเป็น 

1.1 ตวัแปรจดักระท า คือ 
1.1.1 การไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง 
1.1.2 การไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง 

1.2 ตวัแปรปฏิสมัพนัธร์ว่ม คือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ   
2. ตวัแปรตาม คือ จิตพอเพียง 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
พนักงานของรัฐ หมายถึง พนกังานสายสนบัสนนุ วิทยาลยันาฏศิลป เป็นพนกังานของ

รัฐท่ี มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาวิจัยในส่วนงานท่ีท าหน้าท่ีในการสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ งานบริการ
วิชาการ งานธุรการ งานคอมพิวเตอร ์งานพสัด ุและงานหอ้งสมดุ ซึ่งมีภาระหนา้ท่ีหลกัท่ีสนบัสนนุ
การเรียนการสอนอยา่งเดน่ชดั 

นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
จิตพอเพียง หมายถึง พนักงานของรัฐท่ีมีจิตลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความมีเหตุผล 

ประกอบดว้ย การคิดเชิงพิสูจนส์าเหตกุับผล ความสามารถในการคิดเหตผุลแบบนิรนัย - อุปนยั และ
การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์2) การมีภูมิคุม้กันตน ประกอบดว้ย การแสวงหาความรูแ้ละมี
ประสบการณ์ท่ีเพียงพอ การมองโลกในแง่ดี  ความชอบเส่ียงน้อย และความสามารถในการจัดการ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม และ 3) การรบัรูค้ณุความดี ประกอบดว้ย การตระหนกัถึงความดีของชาต ิ
ศาสนาและสิ่งแวดลอ้ม ความอ่อนนอ้มถ่อมตน และการเห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตน โดยใชแ้บบ
วดัจิตพอเพียงท่ีผูว้ิจยัไดป้รบัมาจากแบบวดัจิตลกัษณะตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ดวง
เดือน พนัธุมนาวิน (2541) ท่ีไดร้บัการพฒันาแลว้ โดยใชม้าตรวดัประเมินค่า 6 อนัดบั ไดแ้ก่ จริงท่ีสุด 
จรงิ คอ่นขา้งจรงิ คอ่นขา้งไมจ่รงิ ไมจ่รงิ ไมจ่รงิเลย  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง แรงจูงใจท่ีท าใหบุ้คคลแสดง หรือกระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือให้
ตนเองประสบความส าเร็จดังท่ีตัง้ใจไว้ โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนหรือรางวัล แต่ท าเพ่ือจะประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงคท่ี์ตัง้ไว้ โดยแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ผู้วิจัยไดป้รบัมาจากแบบวัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2547) ซึ่งปรบัปรุงมาจากแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ของบุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ท่ีพัฒนาจากแนวคิดของแมคเคลแลนด ์โดยข้อค าถามเป็นแบบวัด
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจ  านวน 10 ขอ้ค าถาม มีการก าหนดระดบัมาตราส่วน 6 
ระดบั ไดแ้ก่ จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย โดยมีพิสัยคะแนนอยู่
ระหวา่ง 10 - 60 คะแนน ผูท่ี้ไดค้ะแนนสงูจากแบบวดันีเ้ป็นผูมี้แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู  

โปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง หมายถึง การด าเนินการตามขัน้ตอนในการฝึกอบรม
เพ่ือใหพ้นกังานของรฐัเกิดการรบัรู ้ความเขา้ใจ เพ่ือน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงการมีจิตท่ีพอเพียง คือ 
ความมีเหตผุล การมีภูมิคุม้กนัตน และการรบัรูค้ณุความดี ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรูจ้  านวน 3 
หน่วย 10 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) ความมีเหตผุล (การคิดเชิงพิสูจนส์าเหตกุบัผล ความสามารถในการ
คิดเหตุผลแบบนิรนัย-อุปนัย และการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร)์ 2) การมีภูมิคุม้กันตน 
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(การแสวงหาความรูแ้ละมีประสบการณท่ี์เพียงพอ การมองโลกในแง่ดี  ความชอบเส่ียงนอ้ย และ
ความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีเหมาะสม) และ 3) การรับรูคุ้ณความดี (การ
ตระหนกัถึงความดีของชาติ ศาสนาและสิ่งแวดลอ้ม ความอ่อนนอ้มถ่อมตน และการเห็นความดี
ของผูท่ี้ช่วยเหลือตน) โดยใชเ้ทคนิคของการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ของ  โคลบ์ (Kolb ,1984) ใน
การด าเนินการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การบรรยายประกอบการน าเสนอภาพนิ่ง การใชวี้ดิทัศนส่ื์อเป็น
คลิปภาพและเสียง การถามตอบ กิจกรรมละลายพฤติกรรม เกม  การแสดงบทบาทสมมติ การ
ระดมสมอง และการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนบุคคล การทบทวนและไตร่ตรองข้อมูลจาก
ประสบการณใ์นชีวิตจรงิเช่ือมโยงกบัหลกัการท่ีไดเ้รียนรูใ้นชัน้เรียน โดยผูว้ิจยัไดใ้หข้อ้มลูยอ้นกลบั 
การพูดคยุเพ่ือสรา้งความเช่ือมั่น ใชเ้วลาในการด าเนินโปรแกรม  จ านวน 110 นาทีต่อหนึ่งหน่วย
การเรียนรู ้รวมระยะเวลาของโปรแกรมทัง้สิน้ 740 นาที หรือ 12 ชั่วโมง 20 นาที 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากวรรณกรรม เอกสาร 
บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้  าเสนอตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้  

ตอนท่ี 1 : จิตพอเพียง 
1.1 ความหมายของจิตพอเพียง 
1.2 แนวคดิและองคป์ระกอบของจิตพอเพียง 
1.3 การวดัจิตพอเพียง 
1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตพอเพียง 

ตอนท่ี 2 : ตวัแปรทางจิตท่ีมีปฏิสมัพนัธร์ว่มกบัของจิตพอเพียง 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
2.2 การวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

ตอนท่ี 3 : แนวคดิเก่ียวกบัโปรแกรมและการฝึกอบรม 
3.1 โปรแกรม 
3.2 การฝึกอบรม 
3.3 การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์ 

ตอนท่ี 4 : กรอบแนวคดิและสมมตฐิานในการวิจยั 

ตอนที ่1 จิตพอเพยีง  
1.1 ความหมายของจิตพอเพยีง 

จิตพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรชัญาท่ีชีถ้ึง
แนวการด ารงอยู่และปฏิบตัตินของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครวั ระดบัชมุชน จนถึง
ระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้  าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒันด์ว้ยความพอเพียง ซึ่งหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตผุล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรตอ่การกระทบใดๆ 
อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทัง้ภายในและภายนอก ทัง้นีจ้ะตอ้งอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ 
และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขัน้ตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสรา้งพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของ
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รฐั นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมี้ความส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยส์ุจริต และมี
ความรอบรูท่ี้เหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือใหส้มดุลและพรอ้มต่อการรองรบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทัง้ดา้นวัตถ ุ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย,2549) 

มีผูใ้หค้วามหมายของจิตพอเพียงไวห้ลากหลาย ดงันี ้
ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2538) กล่าวถึงจิตพอเพียง ส่วนของการรบัรูค้ณุความดี

ในสว่นของการท างาน คือ จริยธรรมในการท างาน คือ ระบบการท าความดี ละเวน้ความชั่วในเรื่อง
ท่ีรับผิดชอบ และเก่ียวข้องกับผู้ปฏิบัติ เก่ียวข้องกับสถานการณ์การท างาน เก่ียวข้องกับ
กระบวนการท างานและผลงาน ตลอดจนเก่ียวข้องกับผู้รับประโยชน์หรือโทษจากผลงานนั้น 
สอดคลอ้งกับ สิทธิโชค วรานุสนัติกูล (2546) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า จริยธรรมในขอบข่าย 3 
ประการ กลา่วคือ ประการท่ีหนึ่ง จรยิธรรมในแบบการคดิหาเหตผุลท่ีใชใ้นการตดัสินใจท่ีจะกระท า 
หรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประการท่ีสอง จริยธรรมในแบบความรูส้ึกทางจิตใจ คือ ท าความดีละ
เวน้ความชั่ว ประการท่ีสาม จริยธรรมในแบบของการแสดงออกภายนอก เช่น การแสดงถึงความ
ซ่ือสตัย ์ความเอือ้เฟ้ือ เป็นตน้   

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2551) ยงัไดใ้หค้วามหมาย “จิตพอเพียง”วา่ มีลกัษณะท่ี
เป็นนามธรรม สามารถน าไปใชเ้พ่ือใหเ้ขา้ใจความพอเพียง พอประมาณในบริบทต่างๆ ของการ
ด าเนินชีวิต ในจิตลกัษณะหลายดา้น อาทิ คณุธรรม คา่นิยม และจรยิธรรม จงึเขา้มาสูก่ระบวนการ
ของบคุคลท่ีมีจิตพอเพียงในระดบัตา่งๆ โดยบคุคลจะตอ้งบูรณาการการมีเหตมีุผลซึ่งเรียกวา่ ดา้น
การมีเหตผุล และการรบัรูค้วามเส่ียงและทางป้องกันผลเสียเรียกว่า ดา้นการมีภูมิคุม้กันตน และ
การมีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนคา่นิยมเรียกว่า ดา้นการรบัรูค้ณุความดี ทัง้สามดา้นเหมาะสม
ตอ่การน ามาใชใ้นการตดัสินใจท่ีจะกระท า เพิ่มลดการกระท า หรือยตุิการกระท าหนึ่งๆ เพ่ือรกัษา
ความสมดลุ และการปรบัตวัใหอ้ยูไ่ดใ้นสงัคมท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตัรสงู   

ดวงเดือน พันธุมนาวิน  (2554) ยังกล่าวอีกว่า  จิตพอเพียง ยังหมายถึง
คณุลกัษณะทางจิตใจตา่งๆ เช่น เป็นคนมีจรยิธรรมสงู การไม่เห็นแก่ตวัแตเ่ห็นแก่ส่วนรวม การมุ่ง
อนาคตและความสามารถควบคุมตนเอง ความเช่ือว่าท าความดีจะน าไปสู่ผลดี และการท าชั่ว
จะต้องโดนลงโทษ นอกจากนั้นยังเก่ียวข้องกับความพอใจและเห็นด้วยกับความดี และ
ความส าคัญของความดี เช่น ความซ่ือสัตย ์ความสามัคคี การเคารพกฎระเบียบและกฎหมาย  
เป็นตน้  
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อนนัต ์แยม้เยือ้น (2551) ไดก้ล่าวถึง จิตพอเพียง หมายถึง ความพอเพียง ใน 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ความมีเหตผุล หมายถึง ความสามารถในการตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า โดย
อาศัยการพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบดา้นเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้องในแง่มุมต่างๆ โดย
เฉพาะท่ีเก่ียวกับความเช่ือว่าตนได้รบัความจริงท่ีน่าเช่ือถือท่ีเก่ียวกับสาเหตุต่างๆ และผลของ
สาเหตเุหล่านัน้ เพ่ือการตดัสินใจว่า การกระท าต่อไปของตนจะส่งผลกระทบในดา้นใดตอ่ใครบา้ง 
การมีภูมิคุม้กันตน หมายถึง การเตรียมตวัท่ีจะรบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทัง้ท่ีเกิดขึน้ภายในและ
ภายนอกท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และเตรียมพรอ้มท่ีจะรบัผลการกระท าจากการเปล่ียนแปลงนัน้ ใน
ปัจจบุนัซึ่งเป็นยคุโลกาภิวฒันแ์ละกระแสทนุนิยม บคุคลจึงควรมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตนเพ่ือเตรียมตวั
มิใหต้นเองตกเป็นเหย่ือการถกูชกัจงูและคลอ้ยตามใหบ้รโิภคนิยมจนเกินตวั และการรบัรูค้ณุความ
ดี หมายถึง การรบัรูต้อ่สิ่งท่ีบคุคลหรือสภาพแวดลอ้มกระท าใหแ้ก่ตนโดยสิ่งท่ีกระท าใหต้นนัน้เป็น
สิ่งท่ีมีคณุคา่ มีประโยชนต์อ่ผูไ้ดร้บัและไดร้บัสิ่งท่ีมีคณุคา่ เกิดจิตส านึกและมีความพรอ้มท่ีจะตอบ
แทนแก่บคุคล ชาต ิศาสนา แผน่ดนิ หรือสิ่งท่ีใหป้ระโยชนน์ัน้แก่ตน 

จิรพัฒน ์ ศิริรกัษ์ (2555) กล่าวว่า จิตพอเพียง หมายถึง จิตลักษณะท่ีเกิดจาก
การผสมผสานรว่มกนัระหว่างสองห่วง และหนึ่งเง่ือนไขเป็นอย่างนอ้ยมารวมกนั ในลกัษณะท่ีเป็น
ส่วนต่างๆ หรือองคป์ระกอบต่างๆ ของความพอเพียงท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่งไดแ้ก่ การมี
เหตผุล การมีภมูิคุม้กนัตนทางจิต และการรบัรูค้ณุความดี 

วีรวรรณ วงศป่ิ์นเพชร ์(2558,น.171) กล่าวว่า การมีจิตลกัษณะแบบพอเพียงคือ 
การมีคุณลักษณะของการบริโภคด้วยปัญญา กล่าวคือ สามารถตัดสินใจท่ีจะเลือกซือ้ หรือ
รบัประทานอาหารดว้ยความเขา้ใจในคณุค่า และประโยชนท่ี์แทจ้ริง รูจ้กัประมาณในการบริโภค 
และละเวน้หรือเลิกบรโิภคสิ่งท่ีท าลายสขุภาพ ค านงึถึงคณุภาพและประโยชน์มากกวา่การค านงึถึง
ค าโฆษณาชักจูงราคา และรูปลักษณ์ภายนอก การมีการบริโภคทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มดว้ย
ปัญญา กล่าวคือสามารถตัดสินใจท่ีจะเลือกใช้ทรพัยากร และสิ่งแวดล้อมดว้ยความเขา้ใจใน
คณุค่าและประโยชนท่ี์แทจ้ริง การรูจ้กัใชใ้หถู้กตอ้งและไดผ้ลคุม้ค่า มีการคงอยู่หรือสูญเสียนอ้ย 
และมีการเปิดรบัส่ืออย่างมีสติโดยไม่คลอ้ยตามความเช่ือและคา่นิยมท่ีไม่เหมาะสม รวมทัง้ไม่ท า
ใหต้นเองและผูอ่ื้นเดือดรอ้นหรือเสียหาย 

ชนะพล ชยัทพั (2551,น.7) จิตพอเพียง คือ จิตลกัษณะท่ีเกิดขึน้จากหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครอบคลุมมิติท่ีส  าคญั 4 ดา้นดว้ยกันคือ มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสงัคม 
มิติดา้นวฒันธรรม และมิติดา้นจิตใจ (สมพร เทพสิทธา,2548,น.39-47 อา้งถึงในดวงเดือน พนัธุม
นาวิน,2551,น.7) และทัง้ส่ีมิติจะเกิดขึน้ไดต้อ้งอาศยัมิติดา้นจิตใจของแตล่ะบคุคลเป็นส าคญั เม่ือ
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บคุคลมีจิตลกัษณะแบบพอเพียงจะเป็นผูท่ี้มีคณุลกัษณะการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายมากขึน้ไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นจนเกิดโทษ จึงท าใหค้รอบครวัของตนมีความเขม้แข็ง ชุมชนของตนมี
เศรษฐกิจท่ีเติบโตแบบพึ่งพาตนเองไดม้ากขึน้ เกิดความรบัผิดชอบกลมเกลียวกนัก่อใหเ้กิดความ
สงบสขุในสงัคมไดม้ากอยา่งแทจ้ริง ในการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นระดบัปัจเจก
บุคคล หรืออตับุคคล ทางจิตพฤติกรรมศาสตรมี์ความเขา้ใจว่าความพอเพียง พอประมาณ เกิด
จากการมีจิตลักษณะจากส่วนท่ีมีการผสมผสานกันระหว่าง 2 ห่วง 1 เง่ือนไข เป็นอย่างนอ้ยมา
รวมกนั คือ ความมีเหตผุล การมีภูมิคุม้กนัตน และการรบัรูค้ณุความดีในลกัษณะท่ีเป็นส่วนตา่งๆ 
หรือองคป์ระกอบต่างๆ ของความพอเพียงท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะกลายเป็นจิตพอเพียง และ
น าไปสูค่วามสมดลุ ปรบัตวัไดเ้ขม้แข็งและเป็นสขุต่อไป (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2551,น.8-12)  

จากการทบทวนเอกสารท่ีได้น าเสนอข้างต้นสามารถสังเคราะห์ และสรุป
ความหมายไดว้า่ จิตพอเพียงหมายถึง จิตลกัษณะท่ีเกิดขึน้จากหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ส่วนท่ีมีการผสมผสานกันระหว่าง 2 ห่วง 1 เง่ือนไข เป็นอย่างนอ้ยมารวมกัน คือ ความมีเหตผุล 
การมีภูมิคุม้กนัตน และการรบัรูค้ณุความดีในลกัษณะท่ีเป็นส่วนตา่งๆ เป็นผูท่ี้มีคณุลกัษณะการ
ด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น และน าไปสูค่วามสมดลุ ปรบัตวัไดเ้ขม้แข็ง
และเป็นสุขต่อไป กล่าวคือ จิตพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจต่างๆ เช่น เป็นคนมี
จรยิธรรมสงู การไมเ่ห็นแก่ตวัแตเ่ห็นแก่ส่วนรวม มองโลกในแง่ดี การมุง่อนาคต และความสามารถ
ควบคมุตนเอง ความเช่ือว่าท าความดีจะน าไปสู่ผลดี และการท าชั่วจะตอ้งโดนลงโทษ นอกจากนัน้
ยงัเก่ียวขอ้งกบัความพอใจและเห็นดว้ยกบัความดี และความส าคญัของความดี เช่น ความซ่ือสตัย ์
การเคารพกฎระเบียบ และกฎหมาย ความสามคัคี เป็นตน้   

1.2 แนวคิดและองคป์ระกอบของจิตพอเพยีง 
ผลจากการเปล่ียนแปลงค่านิยมของคนในสังคมไทยภายใตก้ระแสโลกาภิวัฒน ์

ก่อให้เกิดปัญหาสังคมไดแ้ก่ 1) การเห็นคุณค่าของเงินตรามากเกินไป นิยมความร ่ารวยมั่ งคั่ง 
เน่ืองจากคนร ่ารวยจะเป็นผูท่ี้ไดร้บัการยอมรบัในสงัคม คนรวยตอ้งการสิ่งใดย่อมใชเ้งินซือ้ไดเ้พ่ือ
สนองความตอ้งการ ความอยากได ้อยากมีของตนเอง ดงันัน้คนส่วนใหญ่จึงดิน้รนต่อสูเ้พ่ือให้
ไดม้าซึ่งความมั่งคั่ง 2) การนิยมความหรูหราใชข้องท่ีมาจากตา่งประเทศ เพ่ือแสดงใหผู้อ่ื้นเห็นว่า
ตนมีสถานภาพทางสงัคมสูง เช่น จดังานใหญ่โต แตง่กายดว้ยของมีค่า มีเครื่องใชท่ี้ทนัสมยัและ
ราคาแพง 3) การไม่รูจ้ักประมาณในการใชจ้่ายนิยมน าเงินในอนาคตมาใช ้4) การขาดระเบียบ
วินัย  5) การชอบเส่ียงโชคและถือโชคลาง 6) การไม่ชอบเห็นใครดี เด่นกว่าตนเองและ  
7) การยกย่องผูมี้อ านาจ ใหค้วามเคารพและเกรงกลวับารมีเน่ืองจากเช่ือว่าคนไม่มีอ านาจ คนใน
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สงัคมจะไม่เกรงใจ ดงันัน้คนไทยอยากจะเป็นคนท่ีมีอ านาจ เพ่ือใหไ้ดร้บัการยกย่องและเกรงกลวั
จากคนในสงัคม จงึแสวงหาอ านาจ ซึ่งอาจจะท าในแนวทางท่ีไมถ่กูตอ้งเช่น การใชเ้งินซือ้เสียงและ
ต าแหนง่หนา้ท่ีการงานตา่งๆ เป็นตน้ (พระครูปรยิตักิิตตธิ ารง, 2557) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการ แนวคิดหนึ่งท่ีช่วยในการต้านความ
เปล่ียนแปลง และแก้ปัญหาสังคมท่ีมาจากความก้าวหน้าของโลกาภิวัฒน์ท่ีเน้นวัตถุ ความ
สะดวกสบาย ส่งผลใหไ้ม่เพียงพอตอ่การด ารงชีพ ก่อใหเ้กิดความไม่สมดลุของรายไดแ้ละรายจ่าย 
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งในการแกปั้ญหาดงักล่าว ภทัรพงษ ์เกริกสกลุ และ
คณะ (2555) ไดอ้ธิบายว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือทางเลือกของคนและกลุ่มคนจ านวนหนึ่งในการ
ด าเนินชีวิต และด าเนินกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจเพื่อปรบัตวัใหส้ามารถอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้มในปัจจุบนัไดอ้ย่างมีความสุขตามอัตภาพ นอกจากนัน้หลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ได้กับคนทุกวัยและทุกศาสนาได้ เน่ืองจากปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัความจริง และเป็นกรอบสามารถประยกุตใ์ชเ้พ่ือด ารงชีพไดก้บัคน โดย
การวางรากฐานของชีวิตใหม้ั่นคงทัง้ในดา้นความคิด แนวทางปฏิบตัิและการด ารงชีวิตท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมเป็นอนัดบัแรก และตอ้งรูจ้กัค  าวา่ “พอ” ในการด ารงชีวิตประจ าวนั รูจ้กัเอือ้อาทร มีความ
ช่วยเหลือเกือ้กูลต่อบุคคล มีความรูร้อบดา้น รูจ้กัใชค้วามอดทนและการรอคอยเป็นท่ีตัง้ เพ่ือให้
การท างานกบัคนในชมุชนและในสงัคมประสบผลส าเรจ็ตามเปา้หมาย  

แนวคิดเก่ียวกับจิตพอเพียงตามแนวทางของหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีก
แนวคิดหนึ่งในการพัฒนา ส่งเสริมเพ่ือใช้แก้ปัญหาความเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยดวงเดือน 
พันธุมนาวิน (2554) ไดก้ล่าวว่า จิตพอเพียงพัฒนาตามหลักแนวคิดการพึ่งตนเอง โดยใชห้ลัก
พอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตผุล การสรา้งภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ใหค้วามส าคญักบัการสรา้ง
ภูมิคุม้กันทางจิตใจ การพัฒนาอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอนท่ีใช้ความรูคู้่คณุธรรม และความเพียรใน
การปฏิบตัิและการด ารงชีวิต ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรบั และเป็นหลักท่ีไดผ้่านการพิจารณาดา้น
วิชาการว่าไดผ้ลจริงและยั่งยืน ประการส าคญัสอดคลอ้งกับบริบทของสังคมไทย รวมทั้งไดผ้ล
ดีกว่าการพัฒนาโดยเลียนแบบตะวันตกซึ่งพบว่า ประสบความล้มเหลวและท าให้สูญเสีย
งบประมาณ โดยเฉพาะสอดคลอ้งกบัวารร ์(Warr,p.2011) เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นผลพวง
จากปรชัญาเชิงพุทธ ท่ีไม่เช่ือเรื่องของความสุขอนัเกิดจากความมั่งคั่งของวตัถุแต่มาจากจิตใจ
ภายใน โดยเปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรสี์เขียว ทั้งสองแนวคิดนีไ้ม่เช่ือว่า
มนษุยจ์ะมีความสขุจากการมีรายไดม้ากๆ โดยปราศจากความค านึงถึงขีดความสามารถของโลก 
แต่การใชท้รพัยากรแบบไม่เบียดเบียนและการมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงจะเป็นหนทางสู่ความสุข
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มากกว่า ดงันัน้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีสองเรื่องหลกัๆ รวมอยู่ดว้ยกัน เรื่องท่ีหนึ่งคือ ความ
ตอ้งการในปัจจยัใชส้อยตามความเป็นจริงมิใช่เกินความจ าเป็น เรื่องท่ีสองคือ การไม่สรา้งความ
เส่ียงเกินก าลงัท่ีตนเองจะรบัได ้

จากหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตผุล 
การมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั และเง่ือนไข คือ การมีความรูคู้ค่ณุธรรม เม่ือผสานกบัองคค์วามรูท้างดา้น
จิตพฤติกรรมศาสตร ์สรุปเป็นแผนภาพ ดงันี ้(ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน
,2550,น.35)  
 

          จิต 
 
         พฤตกิรรม 
 
         ผลผลิต 
         ผลลพัธ ์
 

 

ภาพประกอบ 1 การผสมผสานหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัองคค์วามรู ้
ในสาขาจิตพฤตกิรรมศาสตร ์

ท่ีมา: ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น จิตพอเพียงตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดว้ยลกัษณะทางจิตใจท่ีส าคญัของความพอเพียงมี 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความมี
เหตุผล 2) การมีภูมิคุ้มกันตน และ3) การรับรู ้คุณความดี (คุณธรรม จริยธรรม) (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน,2550:และอ้างถึงใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน ,2550,น. 
41-46)  

 
 
 
 
 

ความมีเหตผุล 
(รวมทัง้รูว้ชิา-รอบรู)้ 

 

การบัรูค้ณุความดี

(คณุธรรม จรยิธรรม) 

การมีภมูิคุม้กนัตน 

     ความสมดลุ และพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลง  
     ดา้นสภาวะเขม้แข็ง และดา้นจิตเป็นสขุ 
 

ความพอประมาณ เชิงพฤตกิรรม 
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ภาพประกอบ 2 กลุม่จิตลกัษณะ(ดชันีแกน) 

ท่ีมา: ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550 

 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่

กระท า โดยอาศยัการพิจารณา ไตร่ตรองใหร้อบดา้นเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในแง่มุม
ตา่งๆ มี 3 แนวทาง ประกอบดว้ย                           

1) การคิดเชิงพิสูจนส์าเหตุและผลตามกฎ (Causal reasoning) ไดแ้ก่ กฎ
การแปรเปล่ียนไปดว้ยกนั (Covariance rule) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหไ์ดว้่า ถา้สิ่ง
หนึ่งเกิดขึน้อีกสิ่งหนึ่งก็เกิดดว้ย ถา้สิ่งแรกไม่ปรากฏ สิ่งท่ีสองก็ไม่ปรากฏดว้ย หรือสิ่งสองสิ่งท่ีค่า
แปรเปล่ียนไปตามกันหรือแปรเปล่ียนผกผันกัน แต่ในขั้นนีย้ังไม่สามารถพิสูจนไ์ดว้่าสิ่งใดเป็น
สาเหตุของอีกสิ่งหนึ่ง จนกว่าจะพิสูจนว์่าจริงตามกฎอีกสองขอ้ดว้ย กฎการเกิดก่อน (Temporal 
precedence rule) หมายถึง เม่ือสิ่งสองสิ่งมีการแปรเปล่ียนตามกันแล้ว การท่ีจะกล่าวว่าเป็น
สาเหตขุองอีกสิ่งหนึ่งได ้ก็ต่อเม่ือสิ่งนัน้เกิดมาก่อน ส่วนสิ่งท่ีเกิดขึน้ท่ีหลงัจะเป็นสาเหตุของสิ่งท่ี
เกิดขึน้ก่อนไม่ได้ การพิสูจน์ในขั้นนี ้เพียงบอกได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของอะไร และกฎความ
เท่ียงตรงภายใน (Internal consistency rule) หมายถึง การพิสูจนว์่าสิ่งท่ีเป็นสาเหตุของผลได้
จะตอ้งไมมี่สาเหตอ่ืุนมาทดแทน หรือมาบดบงัอิทธิพลของสาเหตนุัน้         

2) การคิดเหตุผลแบบนิรนัย - อุปนัย (Deductive and inductive reasoning) 
ประกอบดว้ย การคิดแบบนิรนยั (Deductive reasoning) เป็นการน าหลกัการ หรือทฤษฎีท่ีคน้พบไปใช้
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อธิบายในสถานการณ์เฉพาะต่างๆ การคิดแบบอุปนัย (Inductive reasoning) เป็นการรวบรวม
ขอ้เท็จจรงิในสถานการณท่ี์หลากหลายมาสรุปรวมเป็นหลกัการ หรือทฤษฎีเดียว             

      3) การคิดอย่างมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific reasoning)ประกอบดว้ย การให้

ความหมายท่ีชดัเจนของสิ่งท่ีกล่าวถึง ตัง้สมมุติฐานแลว้ทดสอบสมมุติฐานนัน้ดว้ยขอ้มูลต่างๆ 

เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างระมัดระวังและควบคุมสาเหตุแทรกซ้อน ประมวลเพ่ือหาขอ้สรุป และ

ตรวจสอบผล    

      
 
 
                                                                                          จิตลกัษณะความมีเหตผุล  
 
 
 

ภาพประกอบ 3 จิตลกัษณะความมีเหตผุล 

ท่ีมา: ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน ,2550 

2. การมีภูมิคุ้มกันตน หมายถึง การท่ีบุคคลนั้นมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง หรืออาจ
เรียกว่า มีภูมิคุม้กันภายในท่ีดี หรือภูมิคุม้กันทางจิต มี 4 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) การแสวงหา
ความรูแ้ละมีประสบการณ์ท่ีเพียงพอ 2) การมองโลกในแง่ดี 3) ความชอบเส่ียงน้อย และ 4) 
ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การคิดเชิงพิสจูน์
สาเหตแุละผลตามกฎ 
 

การคิดอยา่งมีเหตผุล
เชิงวิทยาศาสตร ์

 

การคิดเหตผุลแบบ 
นิรนยั-อปุนยั 
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                                                                               จิตลกัษณะการมีภมูิคุม้กนัตน  
 
 

            
 

ภาพประกอบ 4 จิตลกัษณะการมีภมูิคุม้กนัตน 

ท่ีมา: ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550 

3. การรับรู้คุณความดี หมายถึง การท่ีบคุคลรบัรูถ้ึงบญุคณุใหเ้กิดประโยชนแ์ก่
ส่วนรวม โดยการท าความดี ช่วยเหลือสนับสนุนตลอดจนไม่ท ารา้ย ท าลาย เบียดเบียน หรือเอา
เปรียบผูอ่ื้นและส่วนรวม มี 3 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) การตระหนกัถึงความดีของชาติ ศาสนา 
และสิ่งแวดลอ้ม 2) ความออ่นนอ้มถ่อมตน และ3) การเห็นความดีของผูท่ี้ชว่ยเหลือตน 

 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                              จิตลกัษณะการรบัรูค้ณุความดี 
                                 
                                                      

ภาพประกอบ 5 จิตลกัษณะการรบัรูค้ณุความดี             

ท่ีมา: ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550 

  การตระหนกัถึงความดีของชาติ 
ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม 
 

การแสวงหาความรูแ้ละ 
มีประสบการณท์ี่เพียงพอ 

 

ความสามารถในการจดัการ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีที่เหมาะสม 
 

  การมองโลกในแง่ดี  
 

ความชอบเส่ียงนอ้ย 
 

การเห็นความดีของ
ผูท้ี่ชว่ยเหลือตน 

 

ความออ่นนอ้มถ่อมตน 
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จากแผนภาพและขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า จิตพอเพียง ตามแนวทางของ
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยจิตลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ความมีเหตผุล 
หมายถึง การพิจารณา ไตร่ตรองถึงสาเหตท่ีุแทจ้ริงของเหตุและผลของสถานการณ์ การกระท า 
ปัญหาในแตล่ะอยา่ง การมีภูมิคุม้กนัตน หมายถึง การมีความใฝ่เรียนรูข้อ้มลูข่าวสารท่ีจะสามารถ
น ามาปรบัใชใ้นสถานการณต์่างๆ เพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนา ตลอดจนความสามารถใน
การระงับยับยัง้ตนเองไม่ใหก้ระท าสิ่งท่ีเส่ียงเป็นภัยต่อตนเองและผูอ่ื้น และการรบัรูคุ้ณความดี 
หมายถึง การมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมพืน้ฐานท่ีจะน าไปสู่คุณธรรมขัน้สูง
ตอ่ไป (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550,น.46) 

จากการทบทวนเอกสารท่ีได้น าเสนอข้างต้นสามารถสังเคราะห์ และสรุปจิต
ลกัษณะทัง้ 3 กลุม่ มีตวัแปรทัง้สิน้ 10 ตวัแปร ไดแ้ก่ กลุม่แรก ความมีเหตผุล ประกอบดว้ย การคิด
เชิงพิสูจนส์าเหตุกับผล ความสามารถในการคิดเหตุผลแบบนิรนัย - อุปนัย และการคิดอย่างมี
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์กลุ่มท่ีสอง การมีภูมิคุม้กันตน ประกอบดว้ย การแสวงหาความรูแ้ละมี
ประสบการณท่ี์เพียงพอ การมองโลกในแง่ดี ความชอบเส่ียงนอ้ย และความสามารถในการจดัการ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม และกลุ่มท่ีสาม การรบัรูคุ้ณความดี ประกอบดว้ย การตระหนักถึง
ความดีของชาติ ศาสนาและสิ่ งแวดล้อม ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการเห็นความดีของผู้ท่ี
ชว่ยเหลือตน 

1.3 การวัดจิตพอเพยีง  
การวัดจิตพอเพียงของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะในองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็น

งานวิจยัท่ีท าการศกึษาคอ่นขา้งนอ้ย ส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาเก่ียวกบัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
มากกว่าค าว่า “จิตพอเพียง” ผู้วิจัยจึงน าผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพอเพียงท่ีมีการศึกษา 
ท่ีครอบคลมุในความหมายของจิตพอเพียง ดงันี ้

โกศล มีคณุ (2551) ไดส้รา้งแบบวดั และตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความมีเหตมีุ
ผล โดยในกลุ่มผูใ้หญ่ เป็นกลุ่มผูมี้อายุมากกว่า 23 ปี จ  านวน 1,797 คน นักศึกษา เป็นกลุ่มผูมี้
อายุ 19-23 ปี จ  านวน 1,335 คน และนักเรียน อายุ 13-18 ปี จ  านวน 1,335 คน โดยใชห้ลักการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) แตล่ะกลุ่มจะมีแบบวดักลุ่มละ 4 ชดุ ไดแ้ก่ แบบวดัการ
คิดแบบสาเหต-ุผล แบบวดัเหตผุลเชิงวิทยาสตร ์แบบวดัการคิดแบบนิรนยั-อปุนยั และแบบวดัจิต
เอกภาคในดา้นความมีเหตผุล เป็นแบบวดัมาตรประเมินคา่ 6  ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริง
เลย” มีคา่ความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .65 และ.68 ตามล าดบั ส าหรบัแบบวดัการ
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คิดแบบนิรนัย-อุปนัย มีการให้คะแนนแบบถูกให้ 1 ผิดให้ 0 คะแนน มีค่าความเช่ือมั่นแบบ
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเทา่กบั 45 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์ (2551) ได้สร้างแบบวัดการมี
ภูมิคุม้กนัตนทางจิต และน าไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่าง 3 ประเภท เป็นกลุ่มผูใ้หญ่ จ านวน 1,479 
คน นกัศึกษา จ านวน 1,735 คน และนกัเรียน จ านวน 2,767 คน โดยวิเคราะหห์าคณุภาพรายขอ้ 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั และหาคา่ความเช่ือมั่นแบบ
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า แตล่ะกลุม่จะมีแบบวดัเด่ียวกลุม่ละ 4 แบบวดั ไดแ้ก่ แบบวดัการมองโลกในแง่
ดี แบบวดัความชอบเส่ียง แบบวดัสติ-สมัปัญชญัญะ แบบวดัการจดัการความเครียด และแบบวดั
จิตเอกภาค โดยมีค่าความเช่ือมั่ นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากับ  .69 .64 .64 .74 และ.65 
ตามล าดบั และแบบวัดจิตเอกภาค ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ทัง้ 4 ดา้น เป็นแบบวัดมาตร
ประเมินคา่ 6  ระดบั ตัง้แต ่“จรงิท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่รงิเลย”  

และอุบล เลีย้ววาริณ (2551) ไดส้รา้งแบบวดัการรบัรูค้ณุความดี และน าไปทดสอบ
กับกลุ่มตวัอย่าง 3 ประเภท เป็นกลุ่มผูใ้หญ่ จ านวน 1,316 คน นักศึกษา จ านวน 947 คน และ
นกัเรียน จ านวน 939 คน โดยวิเคราะหห์าคุณภาพรายขอ้ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั และหาค่าความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า แตล่ะกลุ่มจะมี
แบบวดัเด่ียวกลุ่มละ 3 แบบวดั ไดแ้ก่ แบบวดัการรบัรูค้ณุความดีของบุคคล แบบวดัการรบัรูคุ้ณ
ความดีของแผ่นดิน แบบวดัความอ่อนนอ้มถ่อมตน และแบบวดัจิตเอกภาค 1 แบบวดั รวมจ านวน
ทั้งหมด  27 ข้อ โดยมีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากับ .81 เป็นแบบวัดมาตร
ประเมินคา่ 6  ระดบั ตัง้แต ่“จรงิท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่รงิเลย”  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2551,น.25) กล่าวไว้ในรายงานการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
เครื่องมือวดัทางจิตแบบพหรุะดบัในบรบิทของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า จิตความพอเพียง เกิด
จากการรวมตัวของจิตลักษณะ 5 กลุ่ม คือ ความมีเหตุมีผล ความมีภูมิคุ้มกันตน ความ
พอประมาณ การมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล และความรูร้อบคอบ ซึ่งสามารถสรุปได้จิต
ลกัษณะเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่  

กลุ่มแรก ความมีเหตุมีผล ประกอบด้วย การคิดเชิงพิสูจน์สาเหตุกับผล 
ความสามารถในการคดิเหตผุลแบบนิรนยั -อปุนยั และการคดิอยา่งมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์

กลุ่มสอง การมีภูมิ คุ้มกันตน ประกอบด้วย  การแสวงหาความ รู้และมี
ประสบการณท่ี์เพียงพอ การมองโลกในแง่ดี ความชอบเส่ียงนอ้ย และความสามารถในการจดัการ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม                 
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กลุ่มสาม การรบัรูคุ้ณความดี ประกอบด้วย การตระหนักถึงความดีของชาต ิ
ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม ความออ่นนอ้มถ่อมตน และการเห็นความดีของผูท่ี้ชว่ยเหลือตน  

การวดัจิตพอเพียงในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบวดัของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน,2541) เน่ืองจากเป็นแบบวัดท่ีได้รบัการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ แบบวดัจิตลักษณะตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดร้บัการพัฒนาแลว้ 
โดยใชม้าตรวดัประเมินค่า 6 อนัดบั ไดแ้ก่ จริงท่ีสุด จริง  ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง ไม่จริง ไม่
จรงิเลย แบง่เป็น 3 กลุม่ไดแ้ก่  

กลุ่มแรก แบบวัดความมีเหตุผล คือ การวดัความสามารถในการใชเ้หตุผลของ
มนษุย ์เป็นการวดัสติปัญญา ความสามารถทางสมอง ดา้นการรูค้ิด โดยใชม้าตรวดัประเมินค่า 6 
อนัดบั ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 11 ขอ้ 

กลุ่มสอง แบบวัดการมีภูมิคุ้มกันตน คือ การวัดการมองโลกในแง่ดี เป็นการ
ป้องกันมิให้ข้อเสียจากภายนอกเข้ามาสู่จิตใจได้ การมีสติสัมปชัญญะ รูต้ัวว่าก าลังอยู่ใน
สถานการณ์ประเภทใด ก าลังท าอะไรอยู่ และความกล้าเส่ียงอย่างเหมาะสม และการจัดการ
ความเครียดไม่ให้ขยาย และไม่เพิ่มปริมาณทางลบ โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า  6 อันดับ 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 11 ขอ้ 

กลุ่มสาม แบบวดัการรบัรูคุ้ณความดี คือ การมีความรูท่ี้เกิดจากประสบการณ์
และการยอมรบั ความดีของผูอ่ื้นท่ีกระท าแก่ตวัผูร้บัรู ้แก่คนอ่ืน แก่สงัคมและแก่พลโลกทัง้ในรูป
นามธรรม รวมทัง้ความอ่อนนอ้มถ่อมตนคือ การท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองแตไ่ม่หลงตนจนเกิน
ปกต ิโดยใชม้าตรวดัประเมินคา่ 6 อนัดบั ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 11 ขอ้   

1.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับจิตพอเพยีง 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในช่วง 5 ปีย้อนหลัง พบว่ามีประเด็นส าคัญ 

ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา แบบแผนการวิจัย และผลการวิจัย  
มีสาระส าคญั ดงันี ้

จดุมุง่หมายของการศกึษา งานวิจยัท่ีผา่นมาสว่นใหญ่ศกึษาจิตพอเพียงโดยมุง่ศกึษา
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีความสมัพนัธก์บัจิตพอเพียงซึ่งไดแ้ก่ การมีเหตผุล การมีภูมิคุม้กนัตน และการ
รบัรูคุ้ณความดีนั้น เก่ียวขอ้งกับจิตลักษณะร่วมท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน 
ความเช่ืออ านาจในตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรม และการมีทศันคติท่ีดีต่อ
การด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (อนนัต ์แยม้เยือ้น,2555) นอกจากนีง้านวิจยั
ยงัมุ่งศกึษาเพ่ือทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมเพ่ือพฒันาจิตลกัษณะของจิตพอเพียง (วรรณภา 
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กันยาวงศ์,2551; วีรวรรณ วงศ์ป่ินเพ็ชร ์ และชลิดา วสุวัต ,2552; จุรีพร ภิบาลจันทร์,2551; 
เกรียงศักด์ อุบลไทร ,2555; วิธัญญา วัณ โณ ,2556;วีรวรรณ  วงศ์ป่ิน เพ็ ชร ์,2558;มาลีวัล  
เลิศสาครศิริ,2559 และกรรณิกา เรืองเดช และคณะ,2561) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเยาวชน และผูสู้งอายุ ส  าหรบัแบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิจัยพบว่า  
จิตพอเพียงมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับการมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตน การรับรูคุ้ณความดี  
การควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (อนันต์ แย้มเยื ้อน ,2555) 
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจิตพอเพียงต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม พบว่า  
จิตพอเพียงมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
คุณภาพชีวิตผ่านพฤติกรรมการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัด
เชียงใหม่ (วีรวรรณ วงศป่ิ์นเพ็ชร ์และชลิดา วสวุตั,2552) และจรุีพร ภิบาลจนัทร ์(2551) ไดศ้กึษา
ความชอบเส่ียง ในกลุ่มการมีภูมิคุม้กนัตนของจิตพอพียง พบว่า พนักงานท่ีมีความชอบเส่ียงนอ้ย
เป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการท างานตามหน้าท่ี และนอกเหนือหน้าท่ีมากกว่า
พนักงานท่ีมีความชอบเส่ียงมาก ส่วน วรรณภา กันยาวงศ ์(2551) ศึกษาการมองโลกในแง่ดี  
ในกลุ่มการมีภูมิคุม้กันตนของจิตพอพียง พบว่า ผูบ้ริหารสตรีในองคก์รมีการมองโลกในแง่ดีมาก
เพียงใด ก็ยิ่งมีการปรบัตวั เขา้ใจและยอมรบัภาพพจนต์นเองในสังคมมากเท่านัน้ และสามารถ
จดัการกบัความเครียดไดม้ากกว่าครูท่ีมองโลกในแง่ดีนอ้ย จากผลการวิจยัท่ีผ่านมา แสดงใหเ้ห็น
วา่ จิตพอเพียงถา้มีมากในเยาวชน และผูใ้หญ่ท่ีท างานอาชีพตา่งๆ จะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีน่า
ปรารถนา เช่น พฤติกรรมอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการท างาน และ
พฤตกิรรมการปรบัตวั เป็นตน้ (เกรียงศกัด ์อบุลไทร,2555) และการวิจยัและพฒันาโปรแกรมพบว่า 
การใหโ้ปรแกรมเสริมสรา้งพฒันาทางจิตฯ ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมสูงกว่าก่อนใหโ้ปรแกรม ไดแ้ก่ 
โปรแกรมเสริมสรา้งทุนจิตวิทยาเชิงบวกส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลในการเสริมสรา้งทนุจิตวิทยาเชิง
บวกระดบักลุ่มของนักศึกษา เก่ียวขอ้งและส่งผลต่อการเสริมสรา้งการมองโลกในแง่ดีใหเ้กิดขึน้ 
และมีมากกว่าก่อนให้โปรแกรม (วิธัญญา วัณโณ ,2556) ละยังพบว่า ประสิทธิผลของการใช้
โปรแกรมพัฒนาทางจิต ซึ่งได้แก่ โปรแกรมการฝึกสมาธิต่อพหุปัญญาของนักศึกษาชั้นปีท่ี  1 
วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ พบว่า ภายหลังเขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกสมาธิเจริญสติเป็นผลให้นักศึกษา
สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมในการด าเนินชีวิต สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองไดดี้กว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม มีสติระลึกรูใ้นการท างานอย่างมีเหตุผล เขา้ใจคนอ่ืนไดดี้ 
ปรบัสภาวะทางจิตใหยื้ดหยุ่นได ้ท าใหเ้กิดปัญญาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัได ้
(มาลีวลั เลิศสาครศิริ,2559)  สอดคลอ้งกับงานวิจยัของซอทเทิล (Sottile, 2000) ศึกษาเรื่อง ผล
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การจดัการเรียนรูเ้ชิงประสบการณใ์นการพฒันานกัศึกษาในวิทยาลยั ในบริบทการเรียนการสอน
ทั่วไปในวิทยาลยั ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรูเ้ชิงประสบการณช์่วยพฒันาการแกปั้ญหา
ของผูเ้รียน และเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล และแฮมเมอร ์(Hamer, 2000, p. 25-30) ได้
ศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมในชัน้เรียน โดยใชก้ารประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการสอนโดยการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์ผลการวิจยัพบว่า การน าเอาเทคนิคการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์มาใช้ในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมการคิดแก้ปัญหามากขึน้ และสอดคล้องกับจตุพร  
ผ่องลุนหิต และคณะ (2561) ท่ีร่วมกันศึกษา เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูเ้ชิง
ประสบการณท่ี์มีต่อทกัษะการแกปั้ญหา และทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ เยาวชน ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
นกัศึกษาครู และแบบแผนการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ผลการวิจยั พบว่า เม่ือใหรู้ปแบบการ
สอนท่ีเนน้ประสบการณ์ของโคลบ์ (Kolb,1984) นักศึกษาครูมีทักษะชีวิตสูงกว่าก่อนการใหก้าร
สอนเน้นประสบการณ์ และผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษาครูมีระดบัความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และพบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ชิง
ประสบการณมี์ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรแ์บบการคิดแบบมีเหตมีุผล เป็นระบบขัน้ตอน 
และสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 (บุญลอ้ม ดว้งวิเศษ และคณะ,2560;นงนุช เสือพูมี และคณะ,2560 
และจตพุร ผ่องลนุหิต และคณะ,2561) ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบการเรียนรูเ้ชิงประสบการณท่ี์เนน้
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรูแ้ละปฏิบตัิผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการกระตุน้การคิดไตร่ตรอง การ
ท างานรว่มกนัในกลุม่ เพ่ือหาขอ้สรุปส าหรบัการน าไปใชใ้นการท างานจริง สอดคลอ้งกบัวรางคณา 
รชัตะวรรณ (2554) พบว่า ผลจากโปรแกรมการใหค้  าปรกึษากลุ่มเพ่ือพฒันาการมองโลกในแง่ดี
ของนกัเรียนวยัรุน่นัน้ หลงัการใชโ้ปรแกรมท าใหมี้การมองโลกในแง่ดีเพิ่มมากขึน้ ส่งผลใหก้ารใช้
ชีวิตเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม มีความสุขจากปัญหาท่ีประสบในชีวิตประจ าวนั โดยจากการ
สัมภาษณ์ พบว่า สมาชิกแสดงความคิดเห็นพอใจในการน าเทคนิคไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เน่ืองจากเป็นการเปล่ียนมุมมองเชิงบวก ท าใหมี้ความรูส้ึกดีต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสภาพแวดลอ้ม 
และสอดคลอ้งกับ ดาวประกาย มีบุญ (2552) ไดศ้ึกษาผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรมตอ่ความคิดเชิงบวกของเยาวชนใน
ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน ผลการวิจยัพบว่า เยาวชนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม มีความคิดเชิงบวกสูงกว่า
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และเยาวชนกลุ่มทดลองท่ีเขา้รว่ม
โปรแกรมมีความคดิเชิงบวกในระยะหลงัการทดลองสงูกวา่กลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั .05 ส่งผลใหก้ารใชชี้วิตของกลุ่มทดลองไดเ้ขา้ใจ และเรียนรูท่ี้จะรูจ้กัความคิดอตัโนมตัิท่ี
เกิดขึน้กับตนเอง เรียนรูล้กัษณะกระบวนการคิดท่ีส่งผลต่ออารมณแ์ละพฤติกรรม ช่วยใหส้มาชิก
ปรบัเปล่ียนความคิดน าไปสู่เชิงบวกของตนเองไดร้วดเร็วเพ่ือใชป้รบัตวัเม่ือเกิดปัญหา จะท าให้
ชีวิตตนมีความสุขมากขึน้ โดยในตอนสุดท้ายของโปรแกรมในกิจกรรมสมาชิกได้ตระหนักถึง
ประโยชนข์องค าพูดในทางบวก ซึ่งเป็นวิธีปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการคิดไปในทางบวกวิธีหนึ่ง 
น าไปสู่การคิดไปในทิศทางท่ีดีกบัตนเองและผูอ่ื้น ดงัท่ีภาณุมาศ พกุพลูทรพัย ์(2558) ศกึษา เรื่อง 
การเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันาความฉลาดทางอารมณท่ี์มีผลตอ่การมองโลกในแง่ดีของเจา้หนา้ท่ี
ซอ่มบ ารุง ผลการวิจยัพบว่า ก่อนการทดลองกลุม่ตวัอย่างมีการมองโลกในแง่ดีโดยรวมในระดบัสงู 
และหลังการทดลอง กลุ่มตวัอย่างมีการมองโลกในแง่ดีโดยรวมในระดบัสูงสุด โดยมีกิจกรรมท่ี
เสริมสรา้งทั้งทางดา้นความรู ้ความคิด การตอบสนองต่อสังคม เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมน าองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากโปรแกรมดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
ท าใหต้ระหนักรูใ้นตนเอง จัดการกับอารมณ์ของตนเองได ้และการมองโลกในแง่ดีสามารถรบัรู ้
อารมณ ์ความรูส้กึของผูอ่ื้น อีกทัง้ยงัปรบัความคิดของตนเองใหดี้ขึน้ เพ่ือท่ีจะตอบสนองตอ่ผูอ่ื้นได้
อย่างเหมาะสมจึงท าใหมี้การมองโลกในแง่ดีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้สุขิริณณ์ อามาตยบ์ณัฑิต และ
คณะ (2561) ไดร้ว่มกนัวิจยัโปรแกรมการเจริญสติท่ีเนน้หลกัการเรียนแบบมุ่งการรูจ้ริง ท าไดเ้พ่ือ
เสริมสรา้งใหน้ิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูมีความฉลาดทางอารมณ ์เช่น มีความมีเหตมีุผล มี
การตดัสินใจท่ีเหมาะสม โดยการออกแบบโปรแกรมผ่าน การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การล่นเกม 
บทบาทสมมุติ การชมวีดีทศัน ์ส าหรบัผลการวิจยั พบว่า หลงัการทดลองความฉลาดทางอารมณ์
ของนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูหลงัการใหโ้ปรแกรมมีคะแนนโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัสงูกว่าก่อน
การทดลอง ส่งผลใหเ้ผชิญปัญหาในชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง สามารถปรบัตวัและแกปั้ญหาต่างๆ ได้
ดว้ยตนเองอย่างมีสติ อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุขและช่วยเหลือผูอ่ื้นในสงัคมประเทศชาติได ้
และผลจากการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ สุมิตรา เดชพิทกัษ์ (2546) ได้
ศึกษาผลของโปรแกรมการมองโลกในแง่ดีต่อความซึมเศรา้ และการเห็นคุณค่าในตัวเองของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผล
การศกึษา พบวา่ นกัศกึษามีการมองโลกในแง่ดีสงูกวา่ก่อนไดร้บัโปรแกรมและยงัคงทนอยูใ่นระยะ
ติดตามผล ผลของโปรแกรมนอกจากจะส่งผลช่วยใหม้องโลกในแง่ดีขึน้แลว้ ยงัสามารถช่วยแกไ้ข
ปัญหา โดยการปรบัเปล่ียนมุมมองดา้นความคิดใหดี้ขึน้ และจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัย 
พบว่า การน าโปรแกรมมาใช้เพ่ือพัฒนาปรับเปล่ียน เสริมสรา้ง และการเพิ่มหรือลดการคิด 
พฤติกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิไดต้ามวัตถุประสงค ์สามารถสรุปไดว้่าการให้โปรแกรม
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สามารถเปล่ียนแปลงทศันคติ พฤติกรรม น าไปสู่วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้รงิ ดงังานวิจยั
ของวรางคณา รชัตะวรรณ (2554); ดาวประกาย มีบญุ (2552);ภาณุมาศ พกุพลูทรพัย ์(2558);สขุิ
รณิณ ์อามาตยบ์ณัฑิต และคณะ (2561) และสมุิตรา เดชพิทกัษ ์(2546 

ตอนที ่2 ตัวแปรทางจิตที่มีปฏิสัมพันธร่์วมกับจิตพอเพยีง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (achievement motive) 

นกัวิชาการใหค้วามหมายของแรงจงูใจ หมายถึง บางสิ่งบางอย่างท่ีอยูภ่ายในตวัของ
บุคคลท่ีมีผลท าให้บุคคลตอ้งกระท า หรือเคล่ือนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเป้าหมาย 
(Walters.1978,p.218) แรงจูงใจ เป็นสภาวะท่ีอยู่ภายในตัวท่ีเป็นพลัง ท าให้ร่างกายมีการ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีมีเปา้หมายท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ (Loundon and Bitta.1988,p.368) 

โดยสรุปแรงจูงใจ คือ ปัจจยั หรือสิ่งต่างๆ ท่ีเป็นพลงัผลกัดนัใหค้นมีพฤติกรรมเพ่ือ
บรรลเุปา้หมาย และยงัก าหนดทิศทางและเปา้หมายของพฤติกรรมนัน้ดว้ย ส าหรบัทฤษฎีเก่ียวกบั
แรงจูงใจ ได้มีการจ าแนกเป็นประเภทไว้หลายกลุ่ม อาทิ  ทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซ์เบิร ์ก 
(Herberg,1959) คือ ทฤษฎี Two-Factor Theory ทฤษฎีล าดบัความความตอ้งการของมาสโลว ์
(Maslow,1943) ทฤษฎีการจูงใจของแมคเคลแลนด ์(McCelland,1940) ทฤษฎีการจูงใจของแมค
เกรเกอร์ (McGregor,1960) คือ Theory X และTheory Y เป็นต้น ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยศึกษา
แรงจูงใจท่ีเป็นแรงขบัภายในบุคคลท่ีจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหส้  าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (achievement motive) ซึ่งหมายถึง แรงขับภายในบุคคลท่ีส่งผลให้
ด  าเนินการตามเปา้หมายหรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ซึ่งจ  าแนกความหมายและลกัษณะพฤติกรรม
บคุคล โดยมีผูใ้หค้วามหมาย ดงันี ้

ฤทยัรตัน ์ชิดมงคล (2554) ไดก้ล่าวว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ หมายถึง ลกัษณะภายใน
ของนกัศึกษาท่ีเป็นแรงผลกัดนัใหแ้สดงถึงความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยมีการตัง้เปา้หมายท่ีเป็นไปไดท่ี้จะท าใหส้  าเร็จ มีความตัง้ใจ มุ่งมั่นในการท างานให้
เกิดผลส าเรจ็ มีความอดทนไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรค  

พรชนก ทองลาด (2559) ไดก้ล่าวถึงความหมาย และบุคคลท่ีมีลกัษณะแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งเสรมิใหกิ้จกรรมตา่งๆ ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผล แก้ปัญหาอย่างมีระเบียบขั้นตอน อดทน บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะมี
คณุลกัษณะทางจิตใจท่ีมีความเห็นว่ารางวลัท่ีไดจ้ากการท างานคือ ความเช่ือใจในความส าเร็จ
ของตนเองมากกว่าเห็นความส าคญัจากรางวลัภายนอก และฤทยัรตัน ์ชิดมงคล (2556) กล่าวว่า
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แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เป็นลกัษณะภายในของบคุคลท่ีเป็นแรงผลกัดนัใหแ้สดงถึงความตอ้งการท่ีจะ
ประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้ 

แอตคิดสัน (Atkinson,1966,p.107อา้งถึงในทองดี หาญนอก,2552,น.17) กล่าวถึง 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ยังขึน้อยู่กับโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ และ
คณุคา่ของสิ่งจงูใจ หรือสิ่งลอ่ใจอีกดว้ย 

เมอรเ์รย ์(Murray,1938) ไดใ้ห้ค  าจ ากัดความของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิว่าคือ ความ
ปรารถนาท่ีจะท าบางสิ่งบางอย่างท่ียากให้ประสบความส าเร็จ โดยเปล่ียนแปลงหรือจัดการ
ความคดิ ตวับคุคลใหมี้ความเหมาะสม เป็นบคุคลท่ีมีความมุง่มั่นท่ีตอ้งการประสบความส าเรจ็ 

แมคเคลแลนด ์(McCelland,1985,p.110-111 อา้งถึงในมงคล ศยัยกุล,2556,น.20) 
กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นแรงปรารถนาท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส  าเร็จ การเอาชนะ
อปุสรรคต่างๆ ดงันัน้บุคคลใดท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูจะมีความกระตือรือรน้ มีความรบัผิดชอบ
ต่อตนเอง มีทักษะท่ีจะจัดการเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุผลได้ลุล่ว ง นอกจากนี้แม็คเคลแลนด ์
(McClelland อ้างถึงในวิภาพร มาพบสุข, 2542,น.273) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิสงู ไดแ้ก่ 1) เป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบในพฤติกรรมของตน และตัง้มาตรฐานความเป็นเลิศ
ในการท างาน 2) เป็นผู้ตัง้วัตถุประสงคใ์นการท างาน 3) เป็นผู้ท่ีมีความพยายาม อดทนจนถึง
จดุหมายปลายทาง 4) เป็นผูท่ี้มีการวางแผนระยะยาว 5) เป็นผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลผลยอ้นกลบัของ
ผลงานท่ีท า และ 6) เม่ือผูน้ัน้ท  างานประสบผลส าเร็จมกัจะอา้งสาเหตภุายใน เช่น ความสามารถ
และความพยายามของตนเอง 

จากการศึกษางานวิจัยภายในและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่าบุคคลผูท่ี้มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูมีคณุลกัษณะ
หลัก ๆ  6 ด้าน  (ป รีย าภ รณ์  เพ็ ญ สุ ด ใจ ,2548;สุพั ต รา  แก้ ววิ ชิ ต ,2548;สุ นั น ท า  โหศิ ริ , 
McCelland,1961,อ้างถึงในพิรจิต บุญบันดาล,2551;จารุวรรณ อะคะปัน,2558,และอ้างถึงใน
ดรรชนี จิตค ารพ ,2561) คือ 1) ความทะเยอทะยาน 2) ความกระตือรือรน้ 3) ความกล้าเส่ียง  
4) ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง 5) การวางแผน และ6) ความมีเอกลกัษณ ์ดงันัน้บคุคลผูท่ี้มีแรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถส่งผลให้เกิดการมีจิตลักษณะพอเพียง ดงัท่ี ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2553) 
กล่าวว่า การเพิ่มจิตลักษณะท่ีน่าปรารถนาเพ่ือลดหรือขจัดจิตลักษณะท่ีไม่น่าปรารถนา จาก
ผลการวิจยัพฒันาสามารถใหข้อ้มูลว่า สาเหตท่ีุส าคญั 2 ประการคือ 1) สาเหตภุายในตวับุคคล 
ไดแ้ก่ ความไม่เห็นแก่ตวัความเช่ือในหลกัการท าดีไดดี้ ท าชั่วไดช้ั่วการเคารพกฎหมาย ระเบียบ
และกติกาของสังคม 2) สาเหตุภายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ คนรอบขา้งกฎระเบียบ ศาสนา สังคม 



  28 

วัฒนธรรม และสถานการณ์ในขณะท่ีบุคคลประสบอยู่  ท่ีตอ้งจัดการพรอ้มกันจะส่งผลต่อจิต
ลกัษณะเชิงจริยธรรมไดอ้ย่างครอบคลุมคือ ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
และเหตผุลเชิงจริยธรรม ดงัเช่นการพฒันาคณุธรรมเพ่ือปลูกจิตส านึก ปัจจบุนัตอ้งพฒันา “พลงั
หรือเครื่องยนต”์ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดว้ยจึงจะไดผ้ลดีย่ิงขึน้ ดังท่ีกล่าวจึงไดเ้สนอให้มีการ
ฝึกอบรมหวัหนา้งาน และผูป้ฏิบตัทิกุระดบัใหมี้เอกลกัษณท์างจรยิธรรมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งการด าเนินชีวิตโดยหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับการมีจิตลกัษณะดา้นการใชเ้หตผุล
เชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และการคิดเชิงเหตุผล พบว่า 
สมัพนัธก์บัการท่ีบคุคลมีจิตพอเพียง โดยถา้มีจิตพอเพียงในปรมิาณสงูแสดงว่ามีภมูิคุม้กนัตนมาก 
และมีคณุสมบตัิดา้นการรูคุ้ณคน รูคุ้ณแผ่นดิน อนัเป็นผลมาจากการมีเอกลกัษณท์างคณุธรรม
ดา้นนีน้ั่นเอง เม่ือมารวมกบัความฉลาดมีเหตผุลจะท าใหเ้กิดความรบัผิดชอบตอ่องคก์ร สงัคมและ
โลก (หลกัสตูรการเรียนรูต้ามรอยพระยุคลบาท,ส านกังาน ก.พ.,2548) สรุปไดว้่า การพฒันาท่ีจิต
ของผูป้ฏิบัติงานนั้น ตอ้งท าหลายดา้นจึงจะครบเครื่องเสมือนติดหางเสือให้เรือ แลว้ยังตอ้งติด
เคร่ืองยนตใ์หด้ว้ย ซึ่งหมายถึงการมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ จึงจะเกิดการขบัเคล่ือนความพอเพียงไป
ในทิศทางท่ีตอ้งการได ้หรืออาจกล่าวไดว้่า จะตอ้งใชจ้ิตลกัษณะเพียงตวัเดียวหรือนอ้ยตวั จะไม่
ช่วยใหน้กัวิจยัและนกัพฒันาเขา้ใจการกระท าของบุคคลไดอ้ย่างชดัเจน   (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน
,2548) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (achievement motive) 
เป็นแรงจงูใจท่ีท าใหบ้คุคลแสดงการกระท าสิ่งตา่งๆ เพ่ือใหต้นเองประสบความส าเร็จดงัท่ีตัง้ใจไว ้
โดยเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งเสรมิใหกิ้จกรรมตา่งๆ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะใน
งานวิจัยนี ้จะช่วยให้เกิดการขับเคล่ือนจิตพอเพียงไปในทิศทางท่ีต้องการได้ ส่งผลให้การใช้
โปรแกรมการพฒันาจิตพอเพียงในกลุม่พนกังานของรฐัเกิดประสิทธิผลไดดี้ 

2.2 การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
เมอรเ์รย่ ์(Murray,1938 อา้งถึงใน ณัฐวุฒิ สกณีุ,2559, น.45) ไดส้รา้งเครื่องมือเป็น

แบบวัดแรงจูงใจและความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีช่ือว่า ที เอ ที (Thematic Apperception 
Test) ซึ่งเป็นแบบวัดท่ีประกอบดว้ยรูปภาพเพ่ือให้ผูถู้กวัดตีความจากรูปภาพว่าเห็นอะไร และ
วิเคราะห์จากจิตใต้ส  านึกของผู้ถูกวัดว่าเป็นอย่างไร เพ่ือตรวจสอบว่ามีปัญหาทางจิตหรือไม ่
ส าหรบัการตีความและการใหค้ะแนนตอ้งรบัการเรียนรูแ้ละฝึกฝนทางดา้นจิตวิทยา 
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การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด ์(McCelland,1961 อา้งถึงในสุรางค ์
โค้วตระกูล ,2544, น.173-174) แมคเคลแลนด์ได้ปรับปรุง และพัฒนาแบบทดสอบ ที เอ ที 
(Thematic Apperception Test) ของเมอรเ์รย่ ์โดยผูท้ดสอบจะแสดงภาพใหผู้ถ้กูทดลองด ูและให้
ตอบค าถามใน 4 ขอ้ ตวัอย่างเช่น 1) ภาพท่ีท่านเห็นแสดงอะไรบา้ง ใครคือบุคคลท่ีท่านเห็นใน
ภาพ 2) ท าไมบคุคลนัน้จึงอยู่ในสถานการณเ์ช่นนัน้ มีเหตกุารณอ์ะไรท่ีเกิดก่อนหนา้นี ้3) บุคคลท่ี
ท่านเห็นในรูปก าลังคิดอะไรอยู่ หรือต้องการอะไร และ4) ต่อไปจะเกิดอะไรขึน้ จากการตอบ
ค าถาม ผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงจะแตกต่างกับผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่า กล่าวไดว้่าการวดั
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสามารถท าไดโ้ดยการใชแ้บบทดสอบ ที เอ ที ของแมคเคลแลนด ์ซึ่งจะท าให้
ทราบค าตอบของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่า โดยวัดการแสดงออก 
เชน่ จากการกระท า การเคล่ือนไหว การตอบสนองเปา้หมาย และการเอาชนะอปุสรรค  

วิภาพร มาพบสขุ (2542,น.89 อา้งถึงในสจุินต ์เพิ่มพิทกัษ์,2552) ไดก้ลา่วถึง การวดั
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตามแนวคิดของแมคเคลแลนด ์สามารถท าได ้4 วิธี คือ 1) วดัจากอตัราการ
กระท ากิจกรรม เช่น ดจูากผลการท างานเม่ือใหแ้รงจงูใจชนิดตา่งๆ 2) วดัจากอตัราการเคล่ือนไหว
ทั่วไป เช่น การต่ืนตวั และการกระตือรือรน้ในการแสดงพฤติกรรม 3) วดัจากการเลือกตอบสนอง
เปา้หมายตา่งๆ และ4) วดัจากการเอาชนะอปุสรรค 

ภูสิทธ ์ขนัติกุล (2555) ไดท้  าการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้ความเขา้ใจ 
ทศันคติและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิกบักิจกรรมในระดบับุคคลและครวัเรือน และการประยุกตใ์ชห้ลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มีความสมัพนัธก์บัจิตพอเพียงท าใหเ้กิด
ความรู ้ความเขา้ใจในการประยุกตใ์ชห้ลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้ ส  าหรบัการวดั
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิใชแ้บบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีพฒันาจากแนวคิดของแมคเคลแลนด ์ซึ่งเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการปฏิบตัิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอ้
ค าถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจ  านวน 10 ขอ้ค าถาม มีการก าหนด
ระดบัมาตราส่วน 5 ระดบั ไดแ้ก่ จริงมากท่ีสดุ จริงมาก จริงปานกลาง จรงินอ้ย จริงนอ้ยท่ีสดุ โดย
มีการใหร้ะดบัคะแนน ไดแ้ก่ จริงมากท่ีสุดเท่ากับ 5 คะแนน จริงมากเท่ากับ 4 คะแนน จริงปาน
กลางเท่ากับ 3 คะแนน จริงนอ้ยเท่ากบั 2 คะแนน จริงนอ้ยท่ีสดุเท่ากบั 1 คะแนน โดยวดัก่อนและ
หลงัการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบความรูค้วามเขา้ใจ ทศันคติและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิก่อนและหลงั
การทดลอง 

ส าหรับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Need for Achievement) ของพนักงานรัฐในการ
ศกึษาวิจยัครัง้นี ้หมายถึง พนกังานของรฐัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีท าใหบ้คุคล
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กระท าสิ่งตา่งๆ เพื่อใหต้นเองประสบความส าเรจ็ดงัท่ีตัง้ใจไว ้โดยไม่มุง่หวงัผลตอบแทนหรือรางวลั 
แต่ท าเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงคท่ี์ตั้งไว้ (ภูสิทธ์ ขันติกุล ,2555) และแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิเป็นจิตลกัษณะท่ีส าคญัตวัหนึ่งท่ีจะช่วยใหบุ้คคลท างานอย่างมีความมานะบากบั่น เพียร
พยายาม และฟันฝ่าอุปสรรค เพ่ือท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของตนเอง นอกจากนี ้ผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง จะเป็นผู้ท่ีมีการกระท าท่ีน่า
ปรารถนามาก เช่น มีการท างานเพ่ืออนาคต การประหยัดทรัพยากรในหน่วยงาน และการ
สนบัสนนุทางสงัคม เป็นตน้ รวมทัง้อยู่ในหนว่ยงานท่ีมีประสิทธิภาพสงูดว้ย (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน
,2547) การวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของดจุเดือน พนัธุมนาวิน (2547) ซึ่ง
ปรบัปรุงมาจากแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของบุญรบั ศกัดิ์มณี (2532) ท่ีพฒันาจากแนวคิดของ
แมคเคลแลนด ์โดยขอ้ค าถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประเมินคา่ (Rating scale) มีจ  านวน 10 ขอ้
ค าถาม มีการก าหนดระดบัมาตราส่วน 6 ระดบั ไดแ้ก่ จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง 
ไม่จริง ไม่จริงเลย โดยมีพิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 10 - 60 คะแนน ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงจากแบบวัดนี ้
เป็นผูมี้แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู  

2.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในช่วง 5 ปีย้อนหลัง พบว่ามีประเด็นส าคัญ 

ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายของการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา แบบแผนการวิจัย และผลการวิจัย มี
สาระส าคญั ดงันี ้

จุดมุ่งหมายของการศึกษา งานวิจัยท่ีศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีเก่ียวข้องกับจิต
พอเพียงโดยตรงนัน้มีนอ้ยมาก ทัง้นีง้านวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้นัน้จะมุ่งหาความสมัพนัธ์
ของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสามารถส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการมีจิตลกัษณะพอเพียง โดยแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ คือ “พลงัหรือเครื่องยนต”์ ซึ่งตอ้งพัฒนาไปดว้ยจึงจะไดผ้ลดียิ่งขึน้ เสมือนติดหางเสือให้
เรือ แลว้ยงัตอ้งติดเคร่ืองยนตใ์หด้ว้ยซึ่งหมายถึง การมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิรว่มดว้ย จึงจะเกิดการ
ขบัเคล่ือนความพอเพียงไปในทิศทางท่ีตอ้งการได ้หรืออาจกล่าวไดว้่าจะตอ้งใชจ้ิตลกัษณะเพียง
ตัวเดียวหรือน้อยตัว จะไม่ช่วยให้นักวิจัยและนักพัฒนาเข้าใจการกระท าของบุคคลได ้
(Walters,1978; Loundon and Bitta,1988;พรชนก ทองลาด,2559;ฤทัยรตัน ์ชิดมงคล,2556;ดวง
เดือน พันธุมนาวิน,2553 และหลักสูตรการเรียนรูต้ามรอยพระยุคลบาท ,ส านักงาน ก.พ.,2548) 
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษางานวิจัยส่วนใหญ่ ศึกษาประเด็นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ท่ีเก่ียวขอ้งกับจิต
พอเพียงในกลุม่ผูท้  างาน อาทิ ขา้ราชการ อาจารย ์นกับญัชี และแบบแผนการวิจยั เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ และเชิงทดลอง ส าหรบัผลการวิจยั พบวา่ จิตพอเพียงมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจ
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ใฝ่สัมฤทธ์ิ และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิช่วยให้เกิดการพัฒนาการเข้าใจในการใช้ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดว้ย การมีภูมิคุม้กนั ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และความรูคู้่
คณุธรรม ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ McClelland นอกจากนีย้งัพบว่า อาจารยท่ี์
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะเป็นผูท่ี้มีการปฏิบตัิตนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า
อาจารย์ท่ี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่ า (พรชนก ทองลาด ,2558;McClelland,1961;ส านักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550;
อภิชัย พันธเสน , 2555;กรมส่งเสริมการเกษตรและส านักพัฒนาเกษตรกร ,2555และภาคิณ 
องัศณิุศ,2554) 

ตอนที ่3 แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมและการฝึกอบรม 
โปรแกรมและการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีองคก์ารต่างๆ ใชเ้ป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูน

ความรู ้ความสามารถและทกัษะ ตลอดจนการปรบัพฤตกิรรมส าหรบัการปฏิบตังิานใหแ้ก่พนกังาน
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการขององคก์าร การฝึกอบรมนบัว่าเป็นวิธีการพฒันาบุคคลอย่าง
หนึ่ง ท่ีจะช่วยใหค้นมีคณุภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานไดดี้ยิ่งขึน้ โดยมีรายละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมและการฝึกอบรม ดงันี ้

3.1 โปรแกรม 
3.1.1 ความหมายของโปรแกรม 

บอยล (Boyle,1981) ให้ความหมายว่า โปรแกรม หมายถึง สิ่งท่ีเกิดขึน้จาก
กิจกรรม การวางแผนโปรแกรม ประกอบดว้ย การวิเคราะหค์วามตอ้งการ การวางแผนการ การ
ประเมิน และการรายงานผล 

ไทเลอร ์(Tyler,1986) ใหค้วามหมายวา่ โปรแกรม คือ โครงรา่งของสิ่งท่ีจะกระท า 
การจดัเตรียมแผนงานท่ีจะกระท า หรือชุดเหตกุารณท่ี์รวบรวมไว ้ซึ่งกิจกรรมทุกอย่างท่ีจะกระท า
ในสถานท่ีตา่งๆ เป็นตน้            

บูน (Boone,1992) ให้ความหมายว่า โปรแกรม คือ การวางแผน การสร้าง
แผนการ การปฏิบตั ิการประเมินผล และความรบัผิดชอบตอ่โปรแกรม 

นิศา ชูโต (2536) ใหค้วามหมายว่า โปรแกรม หมายถึง ความคิด หรือแนวทาง
กิจกรรมท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีการวางแนวคิด มีงบประมาณ และระยะเวลา
ด าเนินการ เพ่ือน าไปสูก่ารบรรลเุปา้หมาย 

จากความหมายของการทบทวนเอกสารสรุปไดว้่า โปรแกรม หมายถึง โครงร่าง
ของสิ่งท่ีจะกระท า การจดัเตรียมแผนงานท่ีจะกระท า การวางแผนโปรแกรม ปฏิบตัิตามโปรแกรม 
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โดยโปรแกรมประกอบดว้ย การวิเคราะหค์วามตอ้งการ การวางแผนการ การประเมิน และการ
รายงานผล มีงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ เพ่ือน าไปสูก่ารบรรลเุปา้หมาย 

3.1.2 หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 
บูน (Boone,1992) ไดเ้สนอว่า การพัฒนาโปรแกรมควรมีความเขา้ใจขอ้ตกลง

เบือ้งตน้ 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การพฒันาโปรแกรมเป็นความมุ่งหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขึน้
ในผู้เรียน กลุ่มบุคคล 2) การพัฒนาโปรแกรมเป็นเรื่องของการตัดสินใจ ต้องยอมรบัข้อตกลง
เบือ้งตน้ว่าการวางโปรแกรมจะใหบุ้คคล หรือตวัแทนของบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โปรแกรมในทุกขั้นตอน หรือบางขั้นตอน หรือตั้งแต่การวิเคราะห์ จนถึงการประเมินผล และ
รายงานผล 3) การพฒันาโปรแกรมมีหลักการส าคญัในเรื่องความรว่มมือ หรือการมีส่วนรว่มของ
ผูเ้ขา้รว่มกบันกัพฒันาโปรแกรม ในการก าหนดว่าอะไรคือความตอ้งการ หรือปัญหาท่ีตอ้งการจะ
แกไ้ข ตลอดจนการประเมินผลท่ีเหมาะสมท่ีสุด และ4) การพฒันาโปรแกรมเป็นเรื่องของงานและ
ระบบแนวคิด ประกอบดว้ย การวางแผน การสรา้งแผน และการน าโปรแกรมไปปฏิบตัิ ประเมินผล 
และการรายงานผล เพ่ือปรบัปรุงบคุคล หรือองคก์รใหดี้ขึน้ 

คารฟ์ารเ์รล่า (Caffarella,1994) ไดเ้สนอว่า การพฒันาโปรแกรมมีวตัถุประสงค ์
คือ 1) เพ่ือส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของบุคคล 2) เพ่ือช่วยให้
บุคคล และชุมชนสามารถแกปั้ญหาเรื่องต่างๆ ของชีวิตได ้3) เพ่ือเตรียมบุคคลส าหรบัโอกาสใน
การท างานในปัจจุบนั และอนาคต 4) เพ่ือช่วยใหบุ้คคล องคก์ารต่างๆ สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้และสามารถปรบัให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง และ5) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
พิจารณาตรวจสอบปัญหา และสถานการณต์า่งๆ ในชมุชนและสงัคม 

จากการทบทวนเอกสาร สรุปได้ว่า หลักและแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม 
หมายถึง การวางแผนการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้กบับคุคล องคก์าร โดยมีการรว่มมือรว่มใจ คิด
อย่างเป็นระบบ พฒันา และประเมินผล มีการวางแผน การสรา้ง การน าโปรแกรมไปปฏิบตัิ และมี
การประเมินผล 

3.1.3 กระบวนการ ข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรม 
จันทร์เพ็ญ  ไพบูลย์ (2539) ได้สรุปขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่  

1) วิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน 2) ก าหนดจดุมุ่งหมายของโปรแกรม 3) ก าหนดเนือ้หา 4) น าโปรแกรม
ไปใช ้5) ประเมินโปรแกรม และ6) ปรบัปรุงโปรแกรม 

นอกจากนี้ บาร ์และคีทติง้ (Barr & Keating,1990) ได้สรุปขั้นตอนในการพัฒนา
โปรแกรม (program development) ได้แก่  1) การป ระ เมิ น  (assessment) 2) การวางแผน 
(planning) 3) การปฏิบัติ (implement) 4) การประเมินหลังจบโปรแกรม (post assessment)  
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5) การตดัสินใจเชิงบริหาร (administrative decision) และ สไตล ์(Style,1990) ไดเ้สนอขัน้ตอนใน
การพัฒนาโปรแกรม (program development model) ได้แก่ 1) การประเมินความต้องการจ าเป็น 
(need assessment) 2) การตั้งวัตถุประสงค์ (goal setting) 3) การวางแผนทีม (team planning)  
4) การพัฒนาบุคลากร (staff development) 5) การประเมินผล (evaluation) 6) วิธีปฏิบัติ (mode of 
implementation) 7) การจัดการทรพัยากร (resource management) และ8) การประเมินสิ่งแวดล้อม 
(environment assessment) 

นอกจากนี ้วิโจน ์สารรตันะ (2551) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัและ
พฒันาโปรแกรม ไวด้งันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีจากผูท้รงคณุวฒุิ 
ขั้นตอนท่ี 2 การสรา้งรายละเอียดโปรแกรมจากหลักการ และเหตุผลท่ี

สมัพนัธก์ัน ประกอบเป็นแนวคิด เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอเนือ้หาท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรูใ้หม่ๆ 
ให้เกิดขึ ้นกับกลุ่มเป้าหมาย กรณีศึกษา และกิจกรรม เพ่ือการฝึกทักษะการเรียนรู้ท่ี เป็น
วตัถปุระสงค ์

ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบและการปรบัปรุงโปรแกรม โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ 
โบรก (Broge,1982) ท่ีกล่าวถึงการปรบัปรุงแก้ไขส่ือการเรียน การสอนทั่วไปในกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะท่ี1 การทดสอบภาคสนามหลักและการปรับปรุงแก้ไข (preliminary field 
testing and revisions) ระยะท่ี2 การทดสอบผลการตรวจสอบครัง้ส  าคญัและการปรบัปรุงแกไ้ข (main 
field testing and revision) และระยะท่ี3 การตรวจสอบเพ่ือยืนยันและปรับปรุงแก้ไข (Confirmative 
Checking and Revision)  

ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างเครื่องมือ เพ่ือใช้ในขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรมใน
ภาคสนาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัสกี้ (Guskey,2000) อธิบายว่า แบบประเมินผลควร
ประกอบดว้ย 5 แบบ คือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยต่อโปรแกรมเพ่ือการ
ปรบัปรุงแก้ไข 2) แบบประเมินผลการเรียนรูข้องกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย ในความรูแ้ละทักษะใหม่ท่ี
ไดร้บัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นการวิจยั 3) แบบประเมินการสนบัสนุนและการเปล่ียนแปลงของ
องค์การ 4) แบบประเมินการใช้ความรู้และทักษะใหม่ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และ 5) แบบ
ประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียนตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นระดบัโปรแกรม 

ขัน้ตอนท่ี5 การทดลองใชโ้ปรแกรม โดยใชร้ะเบียบวิจยักึ่งทดลองรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง เช่น The nonrandomized control group pretest - posttest design หรือ The time 
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-series experiment ห รื อ  control group time seers ห รื อ  equivalent time-samples design 
เป็นตน้ 

โดย ลีดี ้ (Leedy,1993) กล่าวเพิ่มเติมกิจกรรมหลักในการวิจัยโดยใช้แบบ
ประเมินการสนบัสนนุ และการเปล่ียนแปลงขององคก์รและแบบประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน
ตามวัตถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นโปรแกรมอาจใชรู้ปแบบการวิจัยท่ีมีการทดสอบก่อน (pretest) 
เพ่ือใหท้ราบผลก่อนด าเนินการทดลองใชโ้ปรแกรม จากนัน้จึงเป็นการใชโ้ครงการแตล่ะโครงการท่ี
บรรจใุนโปรแกรมท่ีใชพ้ฒันาไดใ้นขัน้ตอนท่ี 3 ด าเนินการใชโ้ปรแกรมกบักลุ่มตวัอย่าง หลงัเสรจ็สิน้
การพฒันาโปรแกรมแตล่ะโปรแกรม จะมีการประเมินผลการเรียนรูข้องกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัใน
ดา้นความรู ้และทกัษะใหมท่ี่ไดร้บัตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้นการศกึษาวิจยั 

จากการทบทวนเอกสาร สรุปไดว้่า ขัน้ตอนในการพัฒนาโปรแกรมประกอบไป
ดว้ย การประเมินความตอ้งการจ าเป็น การก าหนดวัตถปุระสงคแ์ละเนือ้หา การน าโปรแกรมไปใช ้
การประเมินผล และการรายงานผล โดยจะมีการทดสอบก่อน และหลงัการใหโ้ปรแกรมเพ่ือการ
ประเมินผล 

3.1.4  การประเมินผลโปรแกรม 
ไดมอนสส์โตน (Diamonstone,1980) ได้กล่าวถึงการประเมินผลโปรแกรม มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมในดา้นรูปแบบของโปรแกรม ดา้นประสิทธิผล
ของโปรแกรม ไดห้ลายรูปแบบ เช่น ประเมินดว้ยแบบสอบถาม แบบส ารวจ และแบบสมัภาษณ ์
เป็นตน้ 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2528) ได้กล่าวถึงการประเมินโปรแกรมว่า เป็นการ
รวบรวม และการใชข้อ้มูลเพ่ือการตดัสินใจท่ีจะใชโ้ปรแกรม และคน้หาว่ากิจกรรมไดน้  าสู่ผลท่ีพึง
ประสงคห์รือไม่ มี 4 ประการ คือ การท างาน (effort) ผลท่ีเกิดขึน้ (effect) ความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพ และค านึงว่าการประเมินผลเป็นกระบวนการต่อเน่ือง แบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะก่อนด าเนินการโปรแกรม ระยะการประเมินผล หรือการประเมินระหว่างโปรแกรม และระยะ
การประเมินผลรวม หรือหลงัด าเนินการใชโ้ปรแกรม 

สรุปจากการทบทวนเอกสารขา้งตน้ สรุปไดว้่า การประเมินโปรแกรม หมายถึง 
การจดัรูปแบบของการเรียนการสอน กิจกรรมท่ีค านึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียน กลุม่เปา้หมายใน
แต่ละกลุ่ม โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย แผนงาน เนือ้หากิจกรรม และมีการประเมินผล และการ
รายงานผล เพ่ือให้ผูเ้รียน กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดต้ัง้ไว ้
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3.1.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม 
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั งานวิจยัท่ีผ่านมาของ

การศึกษาพัฒนาโปรแกรมพบว่าการศึกษาโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับกับจิตพอเพียงน้อย แต่ก็มี
การศึกษาท่ีครอบคลุมจิตพอเพียงบางส่วน โดยพบว่ามีประเด็นส าคัญ ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายของ
การศกึษา กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา แบบแผนการวิจยั และผลการวิจยั มีสาระส าคญั ดงันี ้

จดุมุ่งหมายของการศึกษา ซึ่งจากการสงัเคราะหง์านวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย ชยัยศ 
เดชสรุะ (2558) มุง่ศกึษา ประสิทธิผลโปรแกรมโดยการนอ้มน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลกัพทุธธรรมไตรสิกขา เพ่ือสรา้งเสริมใหน้กัศกึษาปรญิญาบณัฑิตมีจิตสาธารณะ นอกจากนี ้
สขุิริณณ ์อามาตยบ์ณัฑิต และคณะ (2561) ไดร้ว่มกันวิจยั โปรแกรมการเจริญสติท่ีเนน้หลกัการ
เรียนแบบมุ่งการรูจ้ริง ท าได ้เพ่ือเสริมสรา้งใหน้ิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูมีความฉลาดทาง
อารมณ ์เช่น มีความมีเหตมีุผล มีการตดัสินใจท่ีเหมาะสม โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษา งานวิจยัส่วน
ใหญ่ มีทกุระดบั นิสิต นกัศกึษา ขา้ราชการ อาจารย ์ผูส้งูวยั และแบบแผนการวิจยัเป็นการวิจยัเชิง
ทดลอง ส าหรบัผลการวิจยั พบวา่ ความฉลาดทางอารมณข์องนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูหลงั
การให้โปรแกรมมีคะแนนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับสูง สูงกว่าก่อนการทดลอง  นอกจากนีจ้ากการ
ทบทวนเอกสาร งานวิจัย พบว่า การน าโปรแกรมมาใช้เพ่ือพัฒนาเสริมสรา้งพฤติกรรม การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือการเพิ่มหรือลดพฤติกรรมต่างๆ สามารถก่อใหเ้กิดสมัฤทธ์ิผลไดต้าม
วตัถปุระสงค ์สามารถสรุปไดว้า่การใหโ้ปรแกรมสามารถเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไดอ้ย่างแทจ้รงิ ดงั
งานวิจยัของชยัยศ เดชสุระ (2558) อรทยั ภูอกิจ และคณะ (2558) กนกอร กวานสพุรรณ (2560) 
สุขิริณณ์ อามาตยบ์ณัฑิต และคณะ (2561) วสันต ์สุทธาวาศ (2559) ศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิร ิ
และคณะ (2554) ภูมิพงศ ์จอมหงสพ์ิพัฒน์ (2560) วิภา เพ็งเสง่ียมและคณะ (2557) วิจิตรตา 
โป๊ะฮง (2560) และประยรู บญุใช ้(2544) 

3.2 การฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงาน องค์การ ต้องการจัดให้กับบุคลากร เพ่ือ

เพิ่มพูนความรู ้ทกัษะในการปฏิบตัิงาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายความตอ้งการขององคก์าร 
และยงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใหก้ับบุคลากรในองคก์าร การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีองคก์าร
ตา่งๆ ใชเ้ป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถและทกัษะส าหรบัการปฏิบตัิงานใหแ้ก่
พนักงานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการขององคก์าร การฝึกอบรมนับว่าเป็นวิธีการพัฒนา
บุคคลอย่างหนึ่ง ท่ีจะช่วยให้คนมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดดี้ยิ่ งขึน้ โดย
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม มีดงันี ้
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3.2.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
แลมบ์ (Lamb,1993) ชูชัย สมิทธิไกร (2540) บุญเลิศ ไพรินทร ์(2538) และ

โกวิทย ์พวงงาม (2534) อา้งถึงในปิยานี จิตรเ์จริญ และคณะ,2557,น.14) ใหค้วามหมายของการ
ฝึกอบรมเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การฝึกอบรม หมายถึงกระบวนการการจัดการเรียนรูท่ี้มี
จดุมุง่หมายเพ่ือท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกิดการพฒันาความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และเจตคติ
ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นความสามารถท่ีตอ้งการในการใดการ
หนึ่ง ตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวข้องการฝึกอบรม  

พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร ์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2555,น.550) ไดใ้ห้
ความหมายของการฝึกอบรม ว่าหมายถึง วิธีการประเภทหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน มีการ
วางวตัถุประสงค ์วิธีการฝึกหัด และระดบัของผลลพัธ์ไวอ้ย่างชดัเจน วิธีการฝึกอบรมจะเนน้การ
ปฏิบัติจริงตามการสาธิต การแนะน าของครูผูส้อน หรือผู้ฝึก และมีการวัดผลร่วมกันเป็นระยะๆ 
กระบวนการฝึกมีการเสริมแรง การสรา้งวินยั การอบรมบม่นิสยั การเนน้ความรู ้ทกัษะ และคณุธรรม
ไปพร้อมกัน สอดคล้องกับ สมชาย เทพแสง (2556,น.89) ซึ่งอธิบายว่า การฝึกอบรม หมายถึง 
กระบวนการท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกิดความรู ้ความเขา้ใจ ความช านาญและทศันคติท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนถึงสามารถเปล่ียนพฤติกรรมไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด 

สอดคล้องกับทวีป อภิสิทธ์ิ  (2538,น.24-26) เว็กซ์ล่ีย์ และลาทัม (Wexley & 
Latham,1981,p.4-5);สมคิด บางโม (2544,น.14) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการฝึกอบรม คือ เพ่ือ
ปรบัปรุงแกไ้ขความรูเ้พ่ือการปฏิบตัิงานของแตล่ะคน เพิ่มทกัษะความช านาญ และเพ่ือจงูใจบคุลากร
ใหป้ฏิบตังิานใหดี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การฝึกอบรมเป็นการเพิ่มพนูความรู ้ความสามารถในการ
ท างานเฉพาะอย่าง อาจจ าแนกวตัถปุระสงคใ์นการฝึกอบรมได ้4 ประการ เรียกย่อๆ ว่า KUSA ไดแ้ก่ 
1) เพ่ือเพิ่มพูนความรู ้(Knowledge-K) 2) เพ่ือเพิ่มพูนความเข้าใจ (Understand-U) 3) เพ่ือเพิ่มพูน
ทกัษะ (Skill-S) 4) เพ่ือเปล่ียนแปลงเจตคติ (Attitude-A) หรือทศันคติ คือความรูส้ึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อสิ่ง
ตา่งๆ การฝึกอบรมมุ่งใหเ้กิดหรือเพิ่มความรูส้ึกท่ีดีตอ่องคก์รตอ่ผูบ้งัคบับญัชา ตอ่เพ่ือนรว่มงาน และ
ตอ่งานท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ  

จากการทบทวนเอกสาร สรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทกัษะตา่งๆ ได ้โดยการฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็น
ระบบ เพ่ือแก้ไข เปล่ียนแปลง สรา้งและเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติของ
บคุลากร จนสามารถเปล่ียนพฤติกรรมไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้และตรงกบัความตอ้งการ
ขององคก์รทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
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3.2.2 แนวคิด และความส าคัญของการฝึกอบรม 
ชาญ สวัสดิ์สาลี (2550,น.11) ไดพู้ดถึงแนวคิดในการฝึกอบรมว่า เป็นวิธีการ

พฒันาคนใหมี้คณุภาพและมีประสิทธิภาพมาก และเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายมากในหน่วยงาน
ตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนวิธีการหนึ่งคือ “การฝึกอบรม”  

สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย ์ณ ตะกั่วทุ่ง (2550) ไดเ้สนอแนวคิดใหเ้ห็นถึงแนว
การฝึกอบรมแบบเดมิ และการฝึกอบรมแนวใหม ่วา่มีความแตกตา่งกนัดงันี ้ 

ตาราง 1 แนวคิดการฝึกอบรมแบบเดมิ และการฝึกอบรมแนวใหม่ 

การฝึกอบรมแบบเดมิ การฝึกอบรมแนวใหม่ 
1. การไดร้บัความรูจ้ะน าสูก่ารปฏิบตั ิ 1. ทกัษะแรงจงูใจ น าไปสูก่ารปฏิบตัิ และทกัษะสามารถ

พฒันาไดจ้ากการฝึกฝน 
2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดเ้รียนรูใ้นสิ่งท่ีวิทยากร
สอนให ้

2. การเรียนรูเ้กิดจากศกัยภาพ แรงจงูใจของผูเ้รียน 
วิธีการ และศกัยภาพของวิทยากร หรือผูฝึ้กอบรม บรรทดั
ฐานในการเรียนรูข้องกลุ่ม และบรรยากาศทั่วไปของการ
ฝึกอบรม 

3. น าสิ่งท่ีประยกุตจ์ากการอบรมไปใชเ้พ่ือการ
ปฏิบตังิานท่ีดีขึน้ 

3. การปฏิบตังิานท่ีดีขึน้เป็นผลมาจากการเรียนรูข้องแตล่ะ
บคุคล บรรทดัฐานของกลุ่มท างาน และบรรยากาศทั่วไป
ของกลุม่ท างาน 

4. การฝึกอบรมเป็นความรับผิดชอบของทีม
อบรมตัง้แตเ่ริ่มจนจบ  

4. การฝึกอบรมเป็นความรว่มมือของผูเ้ขา้อบรม ทีม 
อบรม และองคก์ร 

ท่ีมา: สมชาต ิกิจยรรยง และอรจรีย ์ณ ตะกั่วทุง่ ,2550 

จากแนวคิดดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ เห็นไดว้่าการฝึกอบรมแนวใหม่ใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาความสามารถและความมีส่วนรว่มของผูเ้ขา้รบัการอบรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพและมี
การโตต้อบระหว่างวิทยากรและผูเ้ขา้อบรมท าใหบ้รรยากาศของการอบรมเป็นบรรยากาศท่ีน่า
เรียนรูท่ี้ส  าคญัคือ การฝึกอบรมไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งอยู่ภายในหอ้งส่ีเหล่ียมเท่านัน้ แต่สามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปไดต้ลอดเวลาขึน้อยู่กบัวา่ ผูเ้ขา้รบัการอบรมมีบคุลิกลกัษณะหรือเนือ้หาท่ีจะอบรม
เป็นไปในทางใดบา้ง 
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ดงันัน้การใหโ้ปรแกรมเสริมสรา้งจิตพอเพียงของพนกังานของรฐั สามารถท าให้
บคุลากรมีพฤติกรรมจิตพอเพียงไดจ้ริง สอดคลอ้งจากการสงัเคราะหแ์นวคดิของ ชาญวิทย ์วสนัตธ์
นารตัน ์(2554) พบว่า เปา้หมายการจดักิจกรรมการฝีกอบรมส าหรบับคุลากร สามารถท าใหเ้กิดใน 
3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เพ่ือท าใหค้นท างานมีความสุข 2) เพ่ือท่ีท างานน่าอยู่ 3) เพ่ือชุมชนสมานฉันท ์
เน่ืองจากถา้ท่ีใดมีความสมานฉนัท ์คนท างานก็จะมีความสขุ ท่ีท างานก็จะนา่อยู่ และเมื่อท่ีท างาน
น่าอยู่ คนท างานก็จะมีความสุขเช่นกัน ซึ่งท่ีท างานน่าอยู่นัน้ ไม่ไดห้มายถึง ท่ีท างานหรูหรา แต่
หมายถึงท่ีท่ีอยูแ่ลว้สบายใจ   

3.2.3 กระบวนการและวิธีการฝึกอบรม 
ไดมี้ผูก้ลา่วถึงกระบวนการและวิธีการฝึกอบรม ดงันี ้

แม็กคลสักีย ์มูดีแ้ละโนลส(์McClusky.1975;Moody.1990; Knowles,1980) 
สรุปกระบวนการและวิธีการฝึกอบรมได ้ดงันี ้

1. การจดักิจกรรมควรจดัใหส้ามารถตอบสนองตรงความตอ้งการและความ
สนใจของบุคลากรในแต่ละคน หรือเป็นสิ่งท่ีบุคลากรรูส้ึกว่าเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นในการด าเนินชีวิต 
(Needs and Interests) ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การเอาสถานการณ์หรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากร (Life 
Situations) มาเป็นศูนยก์ลางหรือหลักในการเรียนรู ้(Life-Centered) ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เน่ืองจากประสบการณ์เป็นแหล่งทรพัยากรท่ีมีคุณค่าต่อการเรียนรู ้ท าใหบุ้คลากรจะได้
เรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ การจดัการเรียนรูท่ี้เหมาะสมควรยึดประสบการณข์องบคุลากรเป็น
หลกั 

3. การวิเคราะหป์ระสบการณ์ (Analysis of Experiences) บุคลากรแต่ละ
คนมีประสบการณท่ี์มีคณุคา่ โดยจดัใหบ้คุลากรไดค้ิด และวิเคราะหป์ระสบการณใ์นการท ากิจกรรม
อย่างละเอียดเพ่ือน ามาใชอ้อกแบบการจดัการเรียนรู ้จะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูต้ามแนวทาง
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรมีความตอ้งการท่ีจะเป็นตวัของตวัเอง (Self-Directing) ผูจ้ดั
โปรแกรมมีบทบาทในกระบวนการสืบหา หรือคน้หาค าตอบร่วมกับบุคลากร (Mutual Inquiry) 
มากกว่าการท าหนา้ท่ีส่งผา่น ท าใหบ้คุลากรสามารถน าความรูท่ี้ไดม้าใชป้ระยกุตใ์นการแกปั้ญหา
ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของตนเอง และท ากิจกรรมตา่งๆ ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) บุคคลจะมี
ความสามารถในการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล จะแตกต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละคน 
(Pace of Learning) 

แนดเลอร์ (Nadler;&Nadler,Z.1989,p.240-251) ได้พัฒนาการฝึกอบรม
แบบวิเคราะหข์ัน้ตอน (Critical Events Model) หรือ CEM ท่ีประยุกตใ์ชใ้นการศึกษา โดยเสนอ
ขัน้ตอนตา่งๆ ในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมไวเ้ป็น 9 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 1) หาความตอ้งการขององคก์าร 
(Identify the Need of Organization) 2) ก าหนดลักษณะเฉพาะของงานท่ีต้องการ (Specify Job 
Performance) 3) หาความตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (Identify Learner Need) 4) ก าหนด
จุดประสงค์ของการฝึกอบรม (Determine Objectives) 5) สร้างหลักสูตรฝึกอบรม (Build 
Curriculum) 6) เลือกวิธีการในการฝึกอบรม (Select Instructional Strategies) 7) ก าหนดแหล่ง
เรียน รู้ในการฝึกอบรม  (Obtain Instructional Resources) 8) ให้การฝึกอบรม  (Conduct 
Training) และ 9) ประเมินผลและน าขอ้มลูยอ้นกลบั (Evaluation and Feedback) 

3.2.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั พบวา่ งานวิจยัเก่ียวกบั

การฝึกอบรมจิตพอเพียงพบงานวิจัยน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาอบรมเก่ียวกับปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียง ซึ่งครอบคลุมจิตพอเพียงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา โดยมีประเด็น
ส าคญั ไดแ้ก่ จดุมุ่งหมายของการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา แบบแผนการวิจยั และผลการวิจยั 
มีสาระส าคญั ดงันี ้

           จดุมุ่งหมายของการศกึษาพบงานวิจยัของ ชยัยศ เดชสรุะ (2558) ไดท้  าการศกึษา
ถึงการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้การฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาจิตใจให้นักศึกษาเกิดจิตสาธารณะ  
มีการฝึกอบรม 8 วนั 3 ระยะ รวม 48 ชั่วโมง โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาหรือกลุ่มเปา้หมายท่ีใชท้ดลอง 
คือนักศึกษาปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน และแบบ
แผนการวิจัยเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ส าหรบัผลการวิจัยพบว่า ระดบัพฤติกรรมจิตสาธารณะใน
ภาพรวมสงูกวา่ก่อนการทดลอง และจากการวิเคราะหเ์นือ้หามีการพฒันาดา้นกาย ศีล จิต ปัญญา 
ผา่นตามเกณฑ ์

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิต
พอเพียงดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัพบว่า งานวิจยัดงักล่าว มีการด าเนินการตามขัน้ตอนของการ
ฝึกอบรม และการอบรมดังกล่าวส่งผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย เน่ืองจากการ
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ เพ่ือแกไ้ข เปล่ียนแปลง สรา้งและเพิ่มพูน
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ความรู ้ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากร จนสามารถเปล่ียนพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้ และตรงกับความตอ้งการขององคก์าร ดังนั้น เพ่ือให้งานวิจัยท่ีผู้วิจัย
ศกึษาใหมี้ความสมบูรณข์ึน้ จึงควรมีการเสริมใหส้มบูรณต์่อยอด และเสริมเพิ่มเติมเทคนิคตา่งๆ 
ของกิจกรรมการฝึกอบรมใหเ้กิดประสิทธิภาพ และน่าสนใจมากขึน้ดว้ยการออกแบบหลักสูตร 
เนือ้หา การด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการอบรมผ่าน
การใชเ้ทคนิค วิธีการของกิจกรรมหลากหลาย 

3.3 การเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือการให้มีทักษะเกิดพฤติกรรมตามท่ี

ตอ้งการ ตอ้งมีความเข้าใจในความรูน้ั้น ความรูท่ี้เป็นประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม จะสามารถ
น าไปสู่ความรู ้ความเขา้ใจเชิงนามธรรมโดยผ่านการสะทอ้นประสบการณ ์การคิดวิเคราะห ์การ
สรุปเป็นหลกัการ ความคิดรวบยอด เพ่ือสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณจ์ริง และ
สามารถน าเอาประสบการณ์เดิมมาบูรณาการเพ่ือสรา้งการเรียนรูใ้หม่ขึน้ มีบทบาท และมี
ความส าคญัในการฝึกอบรม ซึ่งเรียกวา่ การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชก้าร
เรียนรูเ้ชิงประสบการณข์อง เดวิด เอ โคลบ์ (David A. Kolb,1985) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

3.3.1 ความหมายของการเรียนรู้เชิงประสบการณ ์ 
ทฤษฎีการเรียนรูป้ระสบการณ์ (Experiential learning Theory) ของ เดวิด เอ 

โคล์บ (David A. Kolb) หรือ  Experiential Learning Model (ELM) เป็นวงจรการเรียนรู้ท่ี มี  4 
ขั้นตอน คือ1) ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience) 2) การสะท้อนประสบการณ์จาก
กิจกรรม และอภิปราย (Reflective Observation and Discussion) 3) การสรุปความคิดรวบยอด 
หลักการ องคค์วามรู ้(Abstract Conceptualization) และ 4) การทดลอง และประยุกตใ์ชค้วามรู ้(Active 
Experimentation and application) 

3.3.2 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
เดวิด เอ โคล์บ (David A.Kolb,1985) ให้ค  านิยามรูปแบบการเรียนรู ้(Kolb’s 

Learning Style Inventory) 4 ประเภทดงันี ้  
1. การคิดแบบอเนกนยั (Divergers) คือ ผูเ้รียน เรียนรูจ้ากการคิด ไตรต่รอง 

เรียนรูไ้ดดี้จากการสังเกต การอ่านวารสาร ต ารา การแก้ปัญหาโดยการมองสถานการณ์หลาย
แง่มมุ พอใจกบัการระดมความคดิ และการแสดงความคดิเห็น   

2. การคิดแบบซึมลึก (Assimilators) คือ ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ 
เรียนรู้ได้ดีจากการท าความเข้าใจ การสังเกต การฟังค าบรรยาย การอุปมาอุปไมย การ
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เปรียบเทียบขอ้สงัเกตกบัแนวคิดเดิม และมีความสามารถในการรวบรวมขอ้มลู แนวคิด เพ่ือสรา้ง
รูปแบบและทฤษฎี    

3. การคิดแบบเอกนยั (Convergers) คือ ผูเ้รียน เรียนรูจ้ากการน าความรูไ้ป
ใช้ เรียนรูไ้ด้ดีจากการน าความรูไ้ปใช้ ชอบการทดลองในห้องปฏิบัติการ การแก้ปัญหางาน
ภาคสนาม และยดึมั่นกบัการหาเหตผุลท่ีมี สมมตุฐิาน  

4. การคิดแบบปฏิบัติ (Accommodators) คือ ผู้เรียน เรียนรูจ้ากการลงมือ
ท า เรียนรูไ้ดดี้จากการลงมือท า การทดลอง การฝึกปฏิบตัิ สถานการณจ์ าลอง การวางแผน และ
ชอบการแขง่ขนั   

ไฟ เฟอร์และโจนส  (Pfeiffer and Jones,1983);โคล์บ(Kolb,1984);รูบินและ
ออสแลนด(์Rubin & Osland,1991); และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) กล่าวถึง 
การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ (Experiential learning) เป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดร้บั
ประสบการณโ์ดยการลงมือปฏิบตัิอย่างมีขัน้ตอน และมีการไตรต่รองประสบการณท่ี์ไดร้บั เพ่ือน าไปสู่
การสรุปเป็นองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง โดยมีขัน้ตอนการจัดการเรียนรูท้ั้งหมด5 ขัน้ตอน โดยเพิ่มขัน้ท่ี1 
ไดแ้ก่ ขัน้การสรา้งความสนใจ (Interesting) ขัน้ท่ี2 ขัน้การสรา้งประสบการณ์ (Doing) ขัน้ท่ี3 ขัน้การ
สะทอ้นคิด (Reflecting) ขัน้ท่ี4 ขัน้การสรุป (Generalizing) และขัน้ท่ี5 ขัน้การประยุกต ์(Applying) ซึ่ง
การจดัการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์ในขัน้ท่ี1 ขัน้การสรา้งความสนใจ ผูเ้รียนจะตอ้งเช่ือมโยงความรูก้ับ
เนือ้หาท่ีจะเรียน ซึ่งอาจเช่ือมโยงความรูท้างคณิตศาสตร ์เช่ือมโยงความรูใ้นศาสตรอ่ื์นๆ หรือเช่ือมโยง
ความรูใ้นชีวิตประจ าวนั เพ่ือท าความเขา้ใจสถานการณปั์ญหาท่ีครูไดน้  าเสนอในขัน้นี ้และในขัน้ท่ี 5 
ขัน้การประยกุต ์ผูเ้รียนมีการเช่ือมโยงความรูท่ี้ไดร้บัจากการท ากิจกรรมไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์
ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง 

3.3.3  กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์(Experiential learning Theory) ซึ่งอธิบายโดย เดวิด เอ 

โคลบ์ (David A. Kolb) การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ หรือ Experiential Learning Model (ELM) 
คือ กระบวนการสรา้งความรู ้ทักษะ และเจตคติดว้ยการน าเอาประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมา
บูรณาการเพ่ือสรา้งการเรียนรูใ้หม่ๆ ขึน้ ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์การท่ีผูเ้รียนเกิด
การเรียนรูไ้ดน้ัน้ผูเ้รียนตอ้งผา่นกระบวนการ 4 ขัน้ตอน หรือทัง้ 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ประสบการณ์ รูปธรรม (Concrete Experience) เป็นขั้น ท่ีผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมท่ีผูส้อนก าหนดไว ้กิจกรรมอาจเป็นการทดลอง การ
อ่าน การดูวีดิทัศน์ การฟังเรื่องราว การพูดคุยสนทนา การท างานกลุ่ม เกม บทบาทสมมุต ิ



  42 

สถานการณจ์ าลอง และการน าเสนอผลการปฏิบตัิ เง่ือนไขส าคญัคือผูเ้รียนมีบทบาทหลกัในการ
ท ากิจกรรม  

2. การสะท้อนประสบการณ์จากกิจกรรมและอภิปราย (Reflective Observation and 
Discussion) หรือ Reflect เป็นขั้นท่ีผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปล่ียนกับสมาชิกในกลุ่ม ผู้เรียนจะได้เรียนรูถ้ึง
ความคิด ความรูส้ึกของคนอ่ืนท่ีแตกต่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้กวา้งขวางขึน้ 
และผลของการสะทอ้นความคิดเห็น หรือการอภิปรายจะท าใหไ้ดแ้นวคิด หรือขอ้สรุปท่ีมีน า้หนกั
มากยิ่งขึน้ นอกจากนีผู้เ้รียนจะรูส้ึกว่าตวัเองไดมี้ส่วนรว่มในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง มีความส าคญัท่ี
มีคนฟังเรื่องราวของตนเอง และไดมี้โอกาสรบัรูเ้รื่องของคนอ่ืน ซึ่งจะท าใหมี้ความรูเ้พิ่มขึน้ ท าให้
สมัพนัธภาพในกลุ่มผูเ้รียนเป็นไปดว้ยดี องคป์ระกอบนีจ้ะชว่ยท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทัง้ดา้นความรู ้
และเจตคตใินเรื่องท่ีอภิปราย 

3. การสรุปความคิดรวบยอด หลักการ องคค์วามรู้ (Abstract Conceptualization)
เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนรว่มกนัสรุปขอ้มลู ความคิดเห็น ท่ีไดจ้ากการสะทอ้นความคิดเห็น และอภิปรายใน
ขัน้ท่ี 2 ในขัน้นีค้รูอาจใชค้  าถามกระตุน้ผูเ้รียนใหช้ว่ยกนัสรุปขอ้คิดเห็น กรณีท่ีกิจกรรมนัน้เป็นเรื่อง
ของขอ้มูลความรูใ้หม่ ครูอาจเสริมขอ้มูล ขอ้เท็จจริงในประเด็นนัน้ๆ เพิ่มเติม (Adding) โดยการ
อธิบาย บอกกล่าว การใหอ้่านเอกสาร การดวีูดิทศัน ์ฯลฯ เพ่ือเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ ใหผู้เ้รียน
สามารถสรุปเป็นหลกัการ  ความคิดรวบยอด หรือองคค์วามรูใ้หม่ได ้แลว้อาจใหผู้เ้รียนสรุปโดยการ
เขียนบนัทกึสรุปผลการเรียนรู ้การเขียนแผนภาพมโนทศัน ์(Mind Mapping) การเสนอแผนภาพ แผนภูมิ 
โดยใช้ Graphic Organizers การสรุปเป็นกรอบงาน (Framework) ตัวแบบหรือแบบจ าลอง ความคิด 
(Model)  

4. การทดลองและประยุกตใ์ช้ความรู้ (Active Experimentation/application) ในขัน้
นีผู้้เรียนจะต้องน าความคิดรวบยอด องคค์วามรู ้หรือข้อสรุปท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 3 ไปทดลอง 
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการเรียนการสอนส่วนมากมกัจะขาดองคป์ระกอบการทดลอง และประยกุตใ์ช้
แนวคิด ซึ่งถือว่าเป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีผูส้อนจะไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัการประยกุตใ์ชค้วามรู้
และน าไปใชไ้ดจ้ริง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชค้วามรู ้เช่น การท าโครงงาน การจดักิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลความรู ้การจัดกิจกรรมรณรงค ์(Campaign) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์ จ าเป็นตอ้งจัดกิจกรรมให้ครบวงจรทั้ง 4 องคป์ระกอบ เพราะองคป์ระกอบทัง้ 4  
มีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งอยา่งเล่ือนไหล ตอ่เน่ืองสง่ผลถึงกนั  

 



  43 

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) ของโคล์บ ได้มีนักการ
ศกึษา และนกัฝึกอบรมไดน้  าไปใชอ้ยา่งแพรห่ลาย เป็นเครื่องมือการเรียนรูท่ี้ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มใน
กิจกรรม (active learning) และยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาบุคคลทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะได้เป็นอย่างดี (Kolb,1984,อ้างถึงในกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,2544) นอกจากนีก้ารเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ (experiential 
learning) เป็นการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ใหบุ้คคลสรา้งความรูจ้ากประสบการณเ์ดิม มีลกัษณะส าคญั 5 
ประการ ไดแ้ก่ 1) เป็นการเรียนรูท่ี้อาศยัประสบการณข์องผูเ้รียน 2) ท าใหเ้กิดการเรียนรูใ้หม่ๆ ท่ีทา้
ทายอย่างต่อเน่ืองและเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) คือ ผู้เรียนต้องท ากิจกรรม
ตลอดเวลา ไม่ไดน้ั่ งฟังการบรรยายอย่างเดียว 3) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดว้ยกันเอง และ
ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 4) ปฏิสมัพนัธท่ี์มีท าใหเ้กิดการขยายตวัของเครือข่ายความรูท่ี้ทกุคนมีอยู่
ออกไปอยา่งกวา้งขวาง และ5) อาศยัการส่ือสารทกุรูปแบบ เช่น การพดู หรือการเขียน การวาดรูป 
การแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งเอือ้อ านวยใหเ้กิดการแลกเปล่ียน การวิเคราะห ์และสังเคราะหก์าร
เรียนรู ้           

สรุปสาระส าคญัของทฤษฎีการเรียนรูเ้ชิงประสบการณข์อง โคลบ์ (Kolb,1984) 
สุทศัน ์เอกา (2559) ไดก้ล่าวถึงสาระส าคญัของทฤษฎีการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์ในหนงัสือครู
แห่งศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ 1) การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกับ กระบวนการคิด
ภายในของผูเ้รียน คือ การเรียนรูเ้ก่ียวขอ้งกบั “การไดม้าซึ่งแนวคดิรวบยอด” ท่ีสามารถประยกุตใ์ช้
ด้วยความสามารถยืดหยุ่นได้ในหลายๆ สถานการณ์  และ 2) แรงผลักดันในการพัฒนา 
แนวคิดใหม่จะได้รับจากประสบการณ์ใหม่ๆ โดยโคล์บ ระบุว่า “Learning is the process 
whereby knowledge is created through the transformation of experience” ว่า การเรียนรูคื้อ
กระบวนการท่ีสรา้งความรูผ้า่นการเปล่ียนแปลงประสบการณ ์

โดยแนวคิดการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ Experiential learning จากรูปแบบการ
เรียนรูข้อง โคลบ์ เป็นการเรียนรูเ้ชิงประสบการณด์ว้ยรูปแบบท่ีสรุปไดด้งันี ้

1. Action or Activity การกระท า หรือกิจกรรม ตอ้งมี “ตวักิจกรรมการเรียนรู ้
Learning Activities Model” ใหผู้เ้รียนท าภารกิจดว้ยตนเองก่อน พวกเขาจึงจะเกิดประสบการณ ์
เกิดเป็น “ความรู ้Knowledge” ขึน้ในตนเอง 

2. Review to develop understanding ทบทวน พินิจพิเคราะห ์เพ่ือพัฒนา
ความเขา้ใจในระหว่างท่ีท ากิจกรรมแห่งการเรียนรูต้ามขอ้ 1 ก็จะเกิดการคิดแก้ปัญหาเพ่ือการ
ด าเนินกิจกรรม หรือการท างาน “Learning by doing” ให้ส  าเร็จลุล่วงไป” ความคิดในการ
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แกปั้ญหานี ้ท าใหเ้กิดความรู ้Knowledge ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษยซ์ึ่งผูเ้รียนตอ้งน าความรูนี้ไ้ป
คิดพิจารณา สรา้งความเขา้ใจถึงผลไดผ้ลเสีย ผิดหรือถูก เป็นผลเสียหรือผลดี เป็นบาปหรือเป็น
บญุ เป็นผลลบ หรือเป็นผลบวก 

3. Identify positives - continue with confidence ระบุเชิงบวก ด าเนินการ
ดว้ยความมั่นใจ เม่ือไดเ้รียนรูจ้ากการท างาน Learning by doing และแกปั้ญหาตามขอ้1 และ2 
แลว้ไดผ้ลดี มีผลในทางบวก “Positive effect” ผูเ้รียนจะเกิดความรู ้และความเขา้ใจดว้ยตนเอง รู ้
ผิดรูถ้กูดว้ยตนเอง ก็จะสามารถด าเนินการตอ่ดว้ยความมั่นใจ แตใ่นทางตรงขา้มการเกิด Identify 
negatives - develop ideas to improve and overcome ระบุ เชิงลบ เพ่ือพัฒนาแนวคิดเพ่ือ
ปรบัปรุงและเอาชนะ ซึ่งหากไดเ้รียนรูจ้ากการท างาน Learning by doing และแกปั้ญหาตามขอ้1 
และ 2 แลว้มีผลในทางลบ “Negatives effect” ผูเ้รียนก็รูด้ว้ยตนเองว่าท าแบบนี ้“ผิด”จะตอ้งคิด
หาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีอ่ืนๆ จนสามารถแกปั้ญหาได ้เกิดความเขา้ใจอนัลึกซึง้ขึน้ไปอีก เพราะเอา
ความผิดพลาดเป็นฐานในการแกปั้ญหา เรียนรูจ้ากความผิดพลาด หาเหตแุห่งความผิดพลาดจน
เจอ แลว้แกไ้ขความผิดพลาดนัน้ ไม่ใหเ้กิดขึน้มาอีก ในขณะเดียวกนัก็หาแนวทางแกไ้ขใหเ้กิดผล
ในทางบวก แลว้พฒันาตอ่ไป 

4. Select and apply improvement เลื อกใช้ และท าการปรับป รุงให้ ดี
ยิ่งขึน้ไป แลว้ก็ไปเริ่มตน้กระบวนการ ท่ี Action or Activity อีกครัง้หนึ่ง 

ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางปฏิบตัิ” เป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) do ท า เม่ือคดิจะท า
อะไรท่ีเป็นคณุคา่แลว้ตอ้งท าจงึจะเกิดงานท่ีเป็น “รูปธรรม Concrete” ได ้เพราะความคดิเป็นเพียง 
“นามธรรม Abstract” ไม่สามารถท าใหเ้กิดประโยชนท่ี์ชดัเจนได ้2) review ทบทวน พิจารณาใหม่
เพ่ือใหป้ระเมินผลได ้ผลเสีย จะแกปั้ญหาอย่างไร จึงจะไดผ้ลดีตามท่ีตัง้วตัถปุระสงค ์และตวัชีว้ดั 
ไว้ และ 3) develop and implement ideas for improvement  พัฒนาและใช้ความคิดในการ
ปรบัปรุงเพ่ือใหเ้กิดผลดียิ่งขัน้ตอ่ไป      

จากแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ซึ่ง โคล์บ 
(Kolb,1984) ไดก้ล่าววา่ ประสบการณเ์ป็นแหล่งของการเรียนรู ้และไดพ้ฒันา Kolb’s Model เป็น
วงจรของการเรียนรู ้การไดร้บัความรูเ้จตคตแิละทกัษะ โดยใชแ้นวคิดพืน้ฐานของการเรียนรูแ้บบมี
สว่นรว่ม ประกอบดว้ยวงจรการเรียนรูเ้ชิงประสบการณผ์สมผสานกบักระบวนการกลุ่ม ฉะนัน้การ
ให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดท้  างานเป็นกลุ่มจะท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียน ความรูซ้ึ่งกันและกัน และ
ช่วยกันท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จ ดว้ยการลงมือปฏิบตัิดว้ยวิธีทัง้ 4 ขัน้ คือ ขัน้ประสบการณ์ ขัน้
สงัเกตอยา่งไตรต่รองและคิดทบทวน ขัน้ความคิดรวบยอด และขัน้การทดลองประยกุตแ์นวคิดการ
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ท ากิจกรรม โดยมีวิทยากรเป็นผูก้ระตุน้การเรียนรูด้ว้ยการตัง้ค  าถามใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดค้ิด  ซึ่ง
จะท าใหเ้กิดประสบการณใ์นการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น และเช่ือมโยงสู่การปฏิบตัิจริง เพ่ือใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตามวตัถปุระสงค ์       

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะวิจยัเพ่ือพฒันาจิตพอเพียงของพนกังานของรฐั โดยการ
ใชโ้ปรแกรมและมีหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งใชแ้นวคิดการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ (Experiential 
Learning) ก าหนดเนือ้หาการเรียนรูข้องแตล่ะหน่วยใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของจิตพอเพียง 
ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะพฒันาและเสริมสรา้งจิตพอเพียงใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการอบรม คือเจา้หนา้ท่ีรฐัไดมี้
ความรู ้ความเขา้ใจ มีทกัษะและเจตคติท่ีดี สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และน าความรูท่ี้ไดร้บั
ไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานดว้ยการมีจิตท่ีพอเพียง และพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้    

3.3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เก่ียวกับการเรียนรูเ้ชิง

ประสบการณพ์บงานวิจยันอ้ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชโ้ปรแกรมท่ีเก่ียวกบัจิตพอเพียงซึ่งผูว้ิจยัตอ้งการ
ศึกษาโดยตรง แต่มีการศึกษาวิจัยบางประเด็นท่ีสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบของจิตพอเพียงบา้ง 
โดยมีประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายของการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา แบบแผนการวิจัย 
และผลการวิจยั มีสาระส าคญั ดงันี ้

จดุมุ่งหมายของการศกึษาพบงานวิจยัของ บญุลอ้ม ดว้งวิเศษ และคณะ (2560)  
เพ่ือศึกษา ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรบันกัศึกษาครูมหาวิทยาลยัราชภัฏโดยใชก้ารพัฒนารูปแบบ
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ และนงนุช เสือพูมี และคณะ (2560) ได้ร่วมวิจัย เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของการจดัการเรียนรูเ้ชิงประสบการณเ์พ่ือส่งเสรมิทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 นอกจากนีจ้ตพุร ผ่องลนุหิต และคณะ 
(2561) ท่ีรว่มกนัศกึษา เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของการจดัการเรียนรูเ้ชิงประสบการณท่ี์มีตอ่ทกัษะ
การแกปั้ญหา และทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษา กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ทดลอง คือ เยาวชน ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
นักศึกษาครู และแบบแผนการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ส าหรบัผลการวิจัย พบว่า เม่ือให้
รูปแบบการสอนท่ีเนน้ประสบการณข์องโคลบ์ (Kolb,1984) นกัศึกษาครูมีทกัษะชีวิตสูงกว่าก่อน
การใหก้ารสอนเนน้ประสบการณ์ และผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นกัศึกษาครูมีระดบั
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และพบว่า นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดร้บัการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงประสบการณ์มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรแ์บบการคิดแบบมีเหตุมีผล เป็น
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ระบบขัน้ตอน และสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 (บุญลอ้ม ดว้งวิเศษ และคณะ,2560;นงนุช เสือพูมี 
และคณะ,2560;จตพุร ผอ่งลนุหิต และคณะ2561)         

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ สรุปได้ว่า การ
เรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ ส่งผลใหเ้กิดทกัษะ พฤติกรรมท่ีสงูกว่าก่อนการใหก้ารจดัการเรียนรู ้และ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เน่ืองจากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดัการเรียนรูอ้ย่าง
เป็นระบบ เพ่ือแกไ้ข เปล่ียนแปลง สรา้งและเพิ่มพนูความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และทศันคตขิอง
บคุลากร จนสามารถเปล่ียนพฤติกรรมไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้และตรงกบัความตอ้งการ
ขององคก์ร ดงันัน้เพ่ือใหง้านวิจยัท่ีผูว้ิจยัศกึษามีความสมบรูณข์ึน้ จึงควรมีการเสรมิใหส้มบรูณต์อ่
ยอด และเสริมเพิ่มเติมเทคนิคต่างๆ ของกิจกรรมการฝึกอบรมใหเ้กิดประสิทธิภาพ และน่าสนใจ
มากขึน้ดว้ยการออกแบบหลกัสตูร เนือ้หา การด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการอบรมผ่านการใชเ้ทคนิค วิธีการของกิจกรรมหลากหลาย โดยการวิจยัครัง้
นีผู้ว้ิจยัใชเ้รียนรูเ้ชิงประสบการณข์องโคลบ์ ในการวางรูปแบบการจดักิจกรรมในการใชโ้ปรแกรมฯ 
เน่ืองจากรูปแบบการเรียนรู้มีล  าดับองค์ประกอบท่ีชัดเจนทั้ง 4 องค์ประกอบคือ การใช้
ประสบการณ ์การสะทอ้นความคิดและการอภิปราย ความคิดรวบยอด และการประยกุตแ์นวคิด 
โดยในแต่ละองคป์ระกอบทัง้ 4 ดา้น ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการแสดงความ
คดิเห็น การวิเคราะหส์รุปเนือ้หา และการลงมือปฏิบตัิจรงิ ไม่ใชก่ารฟังบรรยายเพียงอยา่งเดียว อีก
ทัง้ผูใ้หก้ารอบรมคอยกระตุน้ผูอ้บรมอยูต่ลอดเวลา เกิดการมีสมัพนัธภาพระหว่างกนัอย่างตอ่เน่ือง
ตลอดเวลาของการเรียนรู ้(กรมสขุภาพจิต,2543;สมชาย  สรุยิะไกร,2554;และ Kolb,1984)  

โดยสรุป การพัฒนาโปรแกรมจิตพอเพียง ควรมุ่งเนน้ปัจจัยท่ีส าคญัไดแ้ก่ การ
ออกแบบหลักสูตรโดยเน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การใช้เทคนิคในการฝึกอบรมท่ีมี
ประสิทธิผล การเช่ือมโยงแนวคิดจิตพอเพียงกบัเหตกุารณจ์รงิในการท างานของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
เพ่ือใหส้ามารถเช่ือมโยงแนวคดิกบัการวางแผนพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้จรงิได ้

ตอนที ่4 กรอบแนวคิดและสมมตฐิานในการวิจัย  
การวิจยัเรื่อง การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุม่พนกังานของ

รฐั ซึ่งไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
พฒันาจิตพอเพียง แสดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรมหลายรูปแบบท่ีสามารถส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ไปสู่การมีจิตลกัษณะพอเพียง ดว้ยเหตนีุจ้ึงน ามาสู่กรอบแนวคิดการวิจยัท่ีน าทฤษฎี และแนวคิด
เก่ียวกบัจิตพอเพียง มาใชส้รา้งกรอบแนวคิดการวิจยั โดยมุ่งท่ีจะศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรม
พฒันาจิตพอเพียงในกลุม่พนกังานของรฐั โดยใชแ้นวคดิการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์(Experiential 
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learning) ซึ่งอธิบายโดย เดวิด เอ โคลบ์ (David A. Kolb) เป็นกระบวนการสรา้งความรู ้ทักษะ 
และเจตคติดว้ยการน าเอาประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียนมาบรูณาการเพ่ือสรา้งการเรียนรูใ้หม่ๆ มา
ใชใ้นกิจกรรมการอบรมเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเป็นไปตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยัคือ เพ่ือศกึษา 
และอธิบายประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในจิตลกัษณะของความมีเหตผุล การมี
ภมูิคุม้กนัตน และการรบัรูค้ณุความดีในกลุม่พนกังานของรฐั สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิไดด้งันี ้
 

 

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดการด าเนินการวิจยั  

ท่ีมา: Creswell & Plano  Clark (2007) p. 68 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. พนกังานของรฐัท่ีไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงสงูกว่าพนกังานของ

รฐัท่ีไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง 
1.1 ในระยะหลงัการทดลอง พนกังานของรฐัท่ีไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิต

พอเพียงสงูกวา่พนกังานของรฐัท่ีไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง 
1.2 ในระยะติดตามผล 1 เดือน พนกังานของรฐัท่ีไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง 

มีจิตพอเพียงสงูกวา่พนกังานของรฐัท่ีไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง 
2. พนักงานของรฐัท่ีมีระดับของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีแตกต่างกัน ได้รบัและไม่ไดร้ับ

โปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงมีจิตพอเพียงแตกตา่งกนั 
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2.1 ในระยะหลังการทดลอง พนักงานของรัฐท่ีมีระดับของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ี
แตกตา่งกนั ไดร้บัและไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงแตกตา่งกนั  

2.2 ในระยะติดตามผล 1 เดือน พนักงานของรฐัท่ีมีระดบัของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ี
แตกตา่งกนั ไดร้บัและไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงแตกตา่งกนั 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงในกลุ่มพนักงาน
ของรฐั” การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi - experimental research) โดยออกแบบการ
วิจยัแบบผสานวิธีตามแนวคิดของ Creswell & Plano Clark (2011) ในแบบแผน the embedded 
design โดยใชว้ิธีการเชิงปรมิาณเป็นหลกัแลว้มีการเสริมเติมเตม็ (Complementarity) ดว้ยผลจาก
วิธีการเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้ง (semi-structured Interview) เพ่ือให้
การศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมมีความความถกูตอ้งและชดัเจนมากยิ่งขึน้ และมีการรวบรวม
ขอ้คน้พบใหม่ๆ  จากบรบิทการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 รูปแบบการวิจยัผสานวิธีแบบ embedded design  

ท่ีมา: Creswell & Plano Clark (2007) p. 68 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคห์ลัก คือ เพ่ือศึกษาและอธิบายประสิทธิผลของโปรแกรม
พฒันาจิตพอเพียงในกลุม่พนกังานของรฐั โดยมีรายละเอียดของแผนการวิจยัดงันี ้

3.1 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัย คือ พนกังานของรฐั สายสนบัสนนุของวิทยาลยันาฏศิลป สถาบนั

บณัฑิตพฒันศลิป์ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

1. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงทดลอง  คือ พนักงานของรัฐ สายสนับสนุนของ
วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ท่ีมีคะแนนของจิตพอเพียงตัง้แตเ่ปอรเ์ซ็นตไ์ทลท่ี์ 50 

QUAN 

Before 

Intervention QUAN 

After 

QUAN 

Interpretation 

qual 

In-depth interview 
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ลงมา จ านวน 40 คน แลว้ใชก้ารจบัคูร่ายบุคคล (Matching subject) ทัง้หมด 20 คู ่ระหว่างระดบั
คะแนน เพ่ือควบคมุระดบัคะแนนจิตพอเพียงท่ีอาจเป็นตวัแปรแทรกซอ้นในการทดลอง จากนัน้สุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) ในแต่ละคู่ เพ่ือเข้ากลุ่มระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุจงึไดส้มาชิกกลุม่จ  านวน 20 คนตอ่กลุม่ 

2. กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เพ่ือค้นหาค าอธิบายเก่ียวกับประสิทธิผลของ
โปรแกรมฯ และรวบรวมข้อค้นพบใหม่ๆ จากบริบทการวิจัยคือ พนักงานสายสนับสนุน ของ
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ในกลุ่มทดลอง คัดเลือกโดยการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจงท่ีท าหนา้ท่ีเป็น leader ประจ ากลุม่กิจกรรม จ านวนรวมทัง้สิน้ 5 คน 

3.2 เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 
3.2.1 แบบวัดจิตพอเพียง ผูว้ิจัยไดป้รบัมาจากแบบวัดจิตลักษณะตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541) ท่ีได้รบัการพัฒนาแล้ว โดยใช้มาตรวัด
ประเมินค่า 6 อนัดบั ไดแ้ก่ จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง คอ่นขา้งไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ านวน 100 
ขอ้ แบง่เป็น 3 กลุม่ 10 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

กลุ่มแรก แบบวดัความมีเหตผุล คือ การวดัความสามารถในการใชเ้หตผุลของมนษุย ์
เป็นการวัดสติปัญญา ความสามารถทางสมอง ดา้นการรูค้ิด (cognitive ability) ข้อค าถามดัง
ตวัอยา่ง 

1. วิชยัเตน้ลีลาศคูก่บัอนญัญา และชนะเลิศ 3 ปีซอ้น ตอ่มามีการแข่งขนัครัง้ท่ี 4 
ครัง้นี ้วิชัยเต้นคู่กับกานดา ผลการแข่งขันปรากฏว่า วิชัยกับกานดา ได้ล  าดับท่ี 4 ท่านคิดว่า
กานดาเป็นสาเหต ุท าใหว้ิชยัไมไ่ดร้บัรางวลัชนะเลิศในครัง้นี ้(t=4.3, r=0.3) 

 
……………       …………….     ……………..       ……………        ……………     ………… 
จรงิท่ีสดุ                      จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ       คอ่นขา้งไมจ่รงิ        ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 
 

กลุ่มสอง แบบวดัการมีภมูิคุม้กนัตน คือ การวดัการมองโลกในแง่ดี เป็นการปอ้งกนัมิ
ให้ข้อเสียจากภายนอกเข้ามาสู่จิตใจได้ การมีสติสัมปชัญญะ รูต้ัวว่าก าลังอยู่ในสถานการณ์
ประเภทใด ก าลังท าอะไรอยู่ และความกลา้เส่ียงอย่างเหมาะสม การจัดการความเครียดไม่ให้
ขยาย และไมเ่พิ่มปรมิาณทางลบ ขอ้ค าถามดงัตวัอยา่ง 
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1. คนใกลช้ิดเห็นวา่ฉนัเป็นคนขีลื้ม (t=3.7, r=0.1) 
 

……………       …………      ……………       …………        ………….       ……………… 
จรงิท่ีสดุ            จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ        ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย        

 
กลุ่มสาม แบบวดัการรบัรูค้ณุความดี คือ การมีความรูท่ี้เกิดจากประสบการณแ์ละ

การยอมรบั ความดีของผู้อ่ืนท่ีกระท าแก่ตัวผู้ร ับรู ้แก่คนอ่ืน แก่สังคม และแก่พลโลกทั้งในรูป
นามธรรม รวมทัง้ความออ่นนอ้มถ่อมตนคือ การท่ีมีความภาคภมูิใจในตนเอง แตไ่มห่ลงตนจนเกิน
ปกต ิขอ้ค าถามดงัตวัอยา่ง 

1. ฉันระลึกไดว้่าคนจ านวนมากท่ีฉันพบปะ ต่างก็ช่วยฉันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
(t=4.5, r=0.3) 

 
……………       ……………      …………..       …………        …………       ………………. 
จรงิท่ีสดุ            จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ        ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 

 
ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ดงันี ้ 

1) น าแบบวัดท่ีสรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัด
ดา้นเนือ้หาทางพฤติกรรมศาสตร ์ดา้นจิตพอเพียง จ านวน 3 คน ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา (content validity) และไดท้  าการปรบัปรุงแก้ไขแบบวัดตามขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บัจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใหแ้บบวดัมีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ โดยตดัหรือปรบัปรุงขอ้ค าถามท่ีมีคา่ IOC (index 
of item-objective congruence) ต ่ากวา่ 0.50 (Rovinelli & Hambleton,1977)  

2) น าแบบวัดท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ลกัษณะสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างของการวิจยั โดยเป็นกลุ่มท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการศกึษาวิจยั 
ไดแ้ก่ พนกังานของรฐัสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์จ านวนทัง้สิน้ 60 คน 

3) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดจากการทดลองใช้กับกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้ใน
การศึกษาทดลองจริงในขอ้2 โดยผูว้ิจัยท าการวิเคราะหร์ายขอ้เพ่ือวิเคราะหค์่าความเท่ียงตรงของ
เครื่องมือวัดด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  (item-total correlation) 
รว่มกบัการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบวดัดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ซึ่งผูว้ิจยัได้
ใช้ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดดังกล่าวในการปรับปรุงแก้ไขแบบวัดให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ก่อน



  52 

น าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง โดยพิจารณาตัดหรือปรบัปรุงข้อค าถามท่ีมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (item-total correlation) ต ่ากวา่ 0.30 (Nunnally,1978) 

4) สรุปผลการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือและจดัท าเป็นแบบวดัฉบบัสมบูรณ ์
ส าหรบัน าไปเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่งจรงิท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 40 คน โดยใชป้ระเมินในการวดั 
3 ระยะ คือก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และตดิตามผล 

3.2.2 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ผูวิ้จยัปรบัปรุงจากแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของดจุเดือน พนัธุมนาวิน (2547) ซึ่ง

ปรบัปรุงมาจากแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของบุญรบั ศกัดิ์มณี (2532) ท่ีพฒันาจากแนวคิดของ
แมคเคลแลนด ์(McClelland 1961) มาปรับใช้ในการวิจัย ข้อค าถามเป็นแบบวัดมาตราส่วน
ประเมินคา่ (Rating scale) มีจ  านวน 16 ขอ้ค าถาม มีการก าหนดระดบัมาตราส่วน 6 ระดบั ไดแ้ก่ 
จรงิท่ีสดุ จรงิ คอ่นขา้งจรงิ คอ่นขา้งไมจ่รงิ ไมจ่รงิ ไมจ่รงิเลย ขอ้ค าถามดงัตวัอยา่ง 

1. ขา้พเจา้คิดว่า การเตรียมตวัอย่างเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะท างานส าคญัๆ นัน้เป็นสิ่งท่ี
จ  าเป็น   
……………      …………       ……………       ………….        …………       ………………. 
จรงิท่ีสดุ            จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ        ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 

                 2. เม่ือไดร้บัมอบหมายใหท้ างาน ขา้พเจา้จะทุ่มเทความพยายามใหก้บังานนัน้ 
…………...       ……………       ……………       …………        ………….       ………………. 

จรงิท่ีสดุ            จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ        ไมจ่รงิ            ไมจ่รงิเลย 
 

ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ดงันี ้ 
1) สร้างแบบวัดตัวแปรปฏิสัมพันธ์ร่วม  จากนั้นน าแบบวัดท่ีสร้างขึน้ไปให้

ผู้เช่ียวชาญด้านการสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเนือ้หาทางจิตพอเพียง ด้านจิตวิทยา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จ  านวน3 คน ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) 
และท าการปรับปรุงแก้ไขแบบวัดตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผู้เ ช่ียวชาญให้แบบวัดมีความ
สมบรูณย์ิ่งขึน้ โดยตดัหรือปรบัปรุงขอ้ค าถามท่ีมีคา่ IOC (index of item-objective congruence) 
ต ่ากวา่ 0.50 (Rovinelli & Hambleton,1977) 

2) น าแบบวัดท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ลกัษณะสอดคลอ้งกับกลุ่มตวัอย่างของการวิจยั โดยเป็นกลุ่มท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการศกึษาวิจยั จ  านวน 60 
คน  
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3) ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวดัจากการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในขอ้ 2 
โดยการวิเคราะห์รายข้อเพ่ือวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือวัดด้วยวิธีการหาค่า
สหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  (item-total correlation) ร่วมกับการตรวจสอบความ
เช่ือมั่นของแบบวัดดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ซึ่งผู้วิจัยไดใ้ช้ผลการตรวจสอบ
คุณภาพแบบวัดดงักล่าวในการปรบัปรุงแก้ไขแบบวัดใหส้มบูรณ์ยิ่งขึน้ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลจริง โดยพิจารณาตัดหรือปรบัปรุงขอ้ค าถามท่ีมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับ
คะแนนรวม (item-total correlation) ต ่ากวา่ 0.30 (Nunnally,1978) 

4) สรุปผลการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือและจดัท าเป็นแบบวดัฉบบัสมบูรณ ์
ส าหรบัน าไปเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจริงท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 40 คน โดย
ใชป้ระเมินในการวดัก่อนการทดลอง 

3.2.3 โปรแกรมพัฒนาจิตพอเพยีง  
ผู้วิจัยออกแบบโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง โดยอ้างอิงแนวคิดจิตพอเพียงตาม

แนวทางของ ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยลกัษณะทางจิตใจท่ีส าคญัของความพอเพียง
มี 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความมีเหตผุล 2) การมีภูมิคุม้กันตน และ3) การรบัรูค้ณุความดี หรือการมี
คณุธรรมจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน ,2550:และอา้งถึงใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวง
เดือน พันธุมนาวิน,2550,น.41-46) โดยอา้งอิงขัน้ตอนการฝึกอบรมของ เดวิด เอ โคลบ์ (David A. 
Kolb) หรือแนวคิด Experiential Learning Model (ELM) เป็นวงจรการเรียนรู้ท่ี มี  4 ขั้นตอนคือ 1) 
ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience) 2) การสะท้อนประสบการณ์จากกิจกรรมและอภิปราย 
(Reflective Observation and Discussion) 3) การสรุปความคิดรวบยอด หลกัการ องคค์วามรู ้(Abstract 
Conceptualization) และ 4) การทดลอง และประยุกตใ์ช้ความรู ้(Active Experimentation/application) 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมจากภายในเป็นหลกั 

ทัง้นีผู้ว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ดงันี ้
1. พฒันาโปรแกรมจิตพอเพียงของพนกังานของรฐั โดยผูว้ิจยัออกแบบโปรแกรม

อา้งอิงแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตรต์ามแนวทางของ ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการ
กิจกรรมท่ีอยู่บนพื ้นฐานแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยเป็นกิจกรรมแบบ
ผสมผสานวิธีการ เพ่ือสรา้งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ความรูค้วามเขา้ใจ และการเปล่ียนแปลงจาก
ภายในตนเองซึ่งเป็นสว่นส าคญัในการปรบัเปล่ียนไปสูจ่ิตลกัษณะท่ีมุง่หวงั คือ การมีจิตพอเพียง 

2. ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของโปรแกรม ผู้วิจัยน าโปรแกรม
พัฒนาจิตพอเพียงของพนักงานของรฐัท่ีสรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
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เนือ้หา (Content validity) เพ่ือพิจารณาความสอดคลอ้งเหมาะสมดา้นวตัถปุระสงค ์การเลือกใช้
เทคนิคเพ่ือการพฒันา  

3. ปรบัปรุงโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงของพนักงานของรฐั ตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

4. น าโปรแกรมฯ ท่ีไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้หรือศกึษาน ารอ่ง (Pilot 
Study) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
เก่ียวกบัล าดบัขัน้ตอน ระยะเวลา เนือ้หา ขอ้บกพรอ่ง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่าง
การทดลองโปรแกรม โดยผู้วิจัยใชเ้นือ้หาจากโปรแกรมฯ ในการน าไปทดลองจ านวน 2 หน่วยการ
เรียนรู ้กบักลุม่ท่ีไมไ่ดใ้ชใ้นการศกึษาวิจยั จ  านวน 20 คน จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชจ้รงิ 

5. น าโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุ่มพนกังานของรฐั ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง
ในกลุม่ทดลองจรงิท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 20 คน 

3.2.4 การสัมภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสร้าง  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานสายสนับสนุน วิทยาลัยนาฏศิลป คือ กลุ่ม

ทดลอง คดัเลือกโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 5 คน ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูน้  าประจ ากลุ่ม
กิจกรรม (leader) ผูว้ิจัยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้ง โดยสรา้งแนวค าถามส าหรบัการ
สมัภาษณแ์ละกรอบอย่างหลวมๆ และก าหนดแนวค าถามภายใตบ้ริบท แนวคิดของจิตพอเพียง 
เพ่ือคน้หาค าอธิบายเก่ียวกับประสิทธิผลของโปรแกรมฯ และรวบรวมขอ้คน้พบใหม่ๆ จากบริบท
การวิจยั ซึ่งมีตวัอยา่งแนวค าถามดงันี ้

- ทา่นไดน้  าเอาวิธีการ แนวคิด หลกัการของจิตพอเพียง คือ ความมีเหตผุล การมี
ภูมิคุม้กันตน และการรบัรูคุ้ณความดี ไปปรับประยุกตใ์ช้ในการท างาน และในชีวิตประจ าวัน 
หรือไม ่อยา่งไร พรอ้มยกตวัอยา่ง                         

- ปัจจยัท่ีขดัขวางการมีจิตลกัษณะท่ีพอเพียงคือ ความมีเหตผุล การมีภูมิคุม้กัน
ตน และการรบัรูค้ณุความดี มีหรือไม ่อะไรบา้ง 

- ขอ้สงัเกตหรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีท่านเห็นว่าจะช่วยใหก้ารมีจิตพอเพียงคือ ความ
มีเหตผุล การมีภมูิคุม้กนัตน และการรบัรูค้ณุความดีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือโดยใชห้ลกัการตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ 
(data triangulation) (สุภางค ์จนัทวานิช,2553,น.128-130) หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแล้ว การวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพจะเริ่มท าพรอ้มกันไปตลอดระยะเวลาของการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล (ชาย โพธิสิตา,2550) สอดคลอ้งกบัฟลิค (Flick,2014) ท่ีระบุว่าการตรวจสอบสาม
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เสา้ท าใหผ้ลลพัธน์่าเช่ือถือไดม้ากย่ิงขึน้ และในขณะเดียวกนัผูว้ิจยัไดท้  าการสะทอ้นกลบัไปยงัผูใ้ห้
ขอ้มูลระหว่างการสมัภาษณ์เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลว่ามีความถูกตอ้งและเขา้ใจตรงกันทัง้สองฝ่าย 
และท าใหข้อ้มลูการวิจยัมีความนา่เช่ือถือ โดยจะสมัภาษณใ์นระยะตดิตามผลหลงัจากการทดลอง 
1 เดือน เพ่ือดคูวามคงทนของการมีจิตลกัษณะพอเพียง 

การด าเนินการวิจัย 
การใช้โปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ

ศึกษาโดยการสุ่มสองกลุ่ม วัดก่อน -หลังการทดลอง (randomized pretest-posttest control 
group design) (องอาจ นยัพฒัน,์ 2548,น. 275) โดยด าเนินการดงันี ้

 

ภาพประกอบ 8 การวิจยัเชิงทดลองโดยการสุม่สองกลุม่ วดัก่อน-หลงัการทดลอง 

ผูว้ิจยัจะด าเนินการวิจยัโดยแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1) ผูว้ิจยัไดก้ลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ พนกังานของรฐัสายสนบัสนุนของวิทยาลยั

นาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ ตามเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีก าหนดตัง้ไว ้แลว้น าหนังสือจาก
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยงัวิทยาลยันาฏศิลปดงักล่าว รวมทัง้เขา้พบ
ผูบ้ริหารเพ่ือน าเสนอรายละเอียดในการวิจยัและขออนุญาตท าการวิจยัและเก็บขอ้มูล แลว้ผูว้ิจยั
ด  าเนินการจัดประชุมชีแ้จงโครงการวิจยัใหก้ลุ่มเป้าหมายและผูเ้ก่ียวขอ้งรบัทราบ และสมัภาษณ์
สอบถามความสมคัรใจพรอ้มทัง้ยืนยนัรายช่ือผูท่ี้สมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมจิตพอเพียง 

2) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดจิตพอเพียง  และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ ในระยะก่อนการทดลอง 
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3) ผูว้ิจยัด าเนินการตามโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงท่ีสรา้งขึน้กบักลุ่มทดลอง โดยท่ี
ในระหวา่งด าเนินการตามโปรแกรม ผูว้ิจยัจะสงัเกตจากการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูด้  าเนินกิจกรรม
และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ความรว่มมือ และการแกไ้ขปัญหารวมทัง้การรกัษาระเบียบท่ีได้ตกลงกนัไว ้
ผู้วิจัยจะบันทึกบรรยากาศและสังเกตการเปล่ียนแปลงของผู้เข้าร่วมทดลองแต่ละคนและจะ
ประเมินผลท่ีได้จากการร่วมกิจกรรมแต่ละครัง้ในภาพรวมจากการร่วม โปรแกรม และเลือก
สมัภาษณผ์ูเ้ขา้รว่มโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูน้  าของแตล่ะกลุ่มกิจกรรม 5 คน เพ่ือตรวจสอบวา่ได้
มีการเปล่ียนแปลงทางความคิด ทศันคติ อารมณ ์ความรูส้ึก และความประทบัใจภายหลงัจากการ
เขา้รว่มกิจกรรมหรือไมเ่พียงใด สว่นกลุม่ควบคมุไมไ่ดเ้ขา้รว่มโปรแกรม 

4) กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุท าแบบวดัจิตพอเพียง ระยะหลงัการทดลองทนัที 
5) ผูว้ิจยัด  าเนินการหลงัจากเสรจ็สิน้โปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงแลว้ 1 เดือน โดยให้

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุตอบแบบวดัจิตพอเพียงส าหรบัระยะติดตามผล  เพ่ือตรวจสอบและ
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงและคงทนของการมีจิตพอเพียงของพนกังานของรฐั รวมทัง้ใชว้ิธีการ
สมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง (semi-structured Interview) จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนกังานของ
รฐัท่ีเขา้รว่มโปรแกรมฯ โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีเป็น
ผู้น  า (leader) ของแต่ละกลุ่มกิจกรรม 5 คน เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมในเชิง
คณุภาพเพิ่มเติมจากการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ เพ่ือน ามาประกอบการอภิปราย และอธิบาย
ผลว่า โปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงสามารถเสริมสรา้งใหพ้นกังานของรฐัมีจิตลกัษณะท่ีพอเพียง
อยา่งไร และรวบรวมขอ้คน้พบใหม่ๆ  จากบรบิทการวิจยั 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัน าเครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ ท่ีใชใ้นการวิจยัดงักล่าวไปเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังานของรฐั โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลส าหรับงานวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใช้ในการประสาน ติดต่อขอความร่วมมือในการ
ด าเนินการเก็บขอ้มลู 

2. น าหนงัสือขอความอนุเคราะหฯ์ จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ไปประสานติดตอ่กบัวิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เพ่ือขอความอนเุคราะหใ์น
การเก็บขอ้มลูส าหรบังานวิจยั  

3. ประสานงานกับผู้บริหารของสถาบันการศึกษา เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค ์และ
ลกัษณะของการวิจยั ชีแ้จงรายละเอียดของการเก็บขอ้มลู  
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4. ด าเนินการเก็บขอ้มลูท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีเป็นเอกสารพรอ้มทัง้นดัวนัเวลาในการ
รบัแบบสอบถามกลบัคืน  

5. เม่ือครบก าหนดเวลานดั ผูว้ิจยัรบัแบบสอบถามฉบบัท่ีเป็นเอกสารกลบัคืนมาจาก
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วยตนเอง จากนั้นผู้วิจัยจึงตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
แบบสอบถามแตล่ะชดุ แลว้รวบรวมแบบสอบถามชุดท่ีสมบูรณเ์พ่ือน าไปวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ
ตอ่ไป 

6. การวิจยัเชิงคณุภาพ เป็นการเก็บขอ้มลู และมีการวิเคราะหข์อ้มลูรว่มกนัขณะท า
การสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi- Structured Interview) เป็น
เครื่องมือในการเก็บขอ้มลู รว่มกบัการสงัเกตผูใ้หข้อ้มลูขณะสมัภาษณโ์ดยมีแนวค าถาม (guided 
question) ครอบคลมุประเดน็ท่ีตอ้งการศกึษา 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล  
การจัดกระท าข้อมูล  

1. ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณข์องค าตอบในเครื่องมือวดัแต่ละชุด และใชข้อ้มูล
ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีความสมบรูณม์าด าเนินการวิเคราะห ์ 

2. ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนส าหรบัเครื่องมือการวิจยัแตล่ะชดุ  
3. น าคะแนนท่ีไดไ้ปวิเคราะหท์างสถิต ิ 

การวิเคราะหข้์อมูล  
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่  

1. การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ สรุปจากขอ้มูลซึ่งเป็นคะแนนจากแบบวดัฯ โดย
ผูว้ิจัยตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามท่ีไดร้บักลับคืนมา เพ่ือความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล และใช้ข้อมูลท่ีตรวจสอบแล้วมาด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองหลงัการทดลอง ไดแ้ก่ 

1.1 การวิเคราะหด์ว้ยค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ รอ้ยละ (percentage) คา่ต ่าสุด 
(minimum) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเฉล่ีย (mean) ระดับเปอรเ์ซ็นไทล์ (percentile) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนจากแบบวัดจิตพอเพียง และแบบวัด
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

1.2 ตรวจสอบการแจกแจงปกติ  โดยใช้ความเบ้ ความโด่ง  และสถิต ิ
Kolmogorov-Smirnov Test 
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1.3 ทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) 
และความแปรปรวนรว่มหลายตวัแปร (MANCOVA) 

2. การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพ ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มูลหลงัจากการสมัภาษณ์
แต่ละครัง้ โดยใช้วิธีการแบบอุปนัย (Induction) คือ การตีความและแปลความหมาย (content 
analysis) และสรา้งข้อสรุปจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการสะท้อนคิด (Reflection) และการ
สัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi- Structured Interview) แล้วน ามาวิเคราะห์ พิจารณา
ความหมาย ตีความหาขอ้สรุปและน าไปอธิบายขอ้คน้พบจากการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณให้
สมบรูณม์ากขึน้ 

จริยธรรมการวิจัย  
1. ผูเ้ขา้รว่มวิจยัใหค้วามยินยอมเขา้รว่มในการวิจยัโดยสมคัรใจ  
2. ชอ่งลายเซ็นของผูเ้ขา้รว่มวิจยั ผูว้ิจยัตอ้งขอความยินยอมจากผูเ้ขา้รว่มวิจยั 
3. กลุ่มตวัอย่างจะไม่ไดร้บัผลกระทบหรืออนัตรายใดๆ จากการเขา้รว่มโครงการวิจยั ถา้

กลุม่ตวัอยา่งไดร้บัอนัตราย ผูว้ิจยัจะเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่ความเสียหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 
4. ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จะไม่มีผลใดๆ ต่อการปฏิบัติงาน และการพิจารณา

คา่ตอบแทนประจ าปี 
5. กลุม่ตวัอยา่งมีสิทธิในการเลือกท่ีจะยินยอมหรือไมย่ินยอมเขา้รว่มโครงการวิจยันี ้
6. การเขา้ร่วมงานวิจัยเป็นความสมัครใจ การปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมจะไม่ถูกลงโทษหรือ

สญูเสียประโยชนท่ี์ผูเ้ขา้รว่มวิจยัจะไดร้บั และผูเ้ขา้รว่มวิจยัอาจถอนตวัจากการรว่มงานวิจยัเม่ือใด
ก็ได ้โดยไมถ่กูลงโทษหรือสญูเสียประโยชนซ์ึ่งผูเ้ขา้รว่มวิจยัจะไดร้บัถา้เขา้รว่มงานวิจยั 

7. ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมของผูใ้หส้มัภาษณ์ ไวใ้นใบยินยอมใหท้ าวิจัย 
ถา้ผูใ้หส้มัภาษณไ์ม่สะดวกหรือปฏิเสธ ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัอาจถอนตวัจากการรว่มงานวิจยั โดยไม่ถูก
ลงโทษหรือสญูเสียประโยชนซ์ึ่งผูเ้ขา้รว่มวิจยัจะไดร้บัถา้เขา้รว่มงานวิจยั 

8. การสัมภาษณ์ และการตอบแบบวดั ถา้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัรูส้ึกอึดอัด ไม่สบายใจ เครียด 
กบับางค าถาม ผูเ้ขา้รว่มวิจยัมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบค าถามเหลา่นัน้ได ้

9. ขอ้มูลทัง้หมดท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ ์และการเขา้รว่มในโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง
จะถกูเก็บเป็นความลบั ไมมี่การน าไปเปิดเผยท่ีอ่ืน 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิเคราะหข์้อมูลจากการวิจัยประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงในกลุ่ม
พนกังานของรฐั เป็นงานวิจยักึ่งทดลอง (Quasi - Experiment Study) โดยออกแบบการวิจยัแบบ
ผสานวิธีตามแนวคิดของ Creswell & Plano Clark (2011) ในแบบแผน The Embedded Design 
โดยใชว้ิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกัแลว้มีการเสริมเติมเต็ม (Complementarity) ดว้ยผลจากวิธีการ
เชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - structured Interview)  เพ่ือให้การ
อธิบายประสิทธิผลของโปรแกรมมีความความถูกตอ้งและชดัเจนมากยิ่งขึน้ และการรวบรวมขอ้
คน้พบใหม่ๆ จากบริบทการวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาจิต
พอเพียงในกลุม่พนกังานของรฐั  

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยั เป็น 5 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอยา่ง  
ตอนที ่2 การวิเคราะหส์ถิตพืิน้ฐานของตวัแปร  
ตอนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
ตอนที ่4 ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ตอนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรมตามโปรแกรมพัฒนาจิต

พอเพียงในกลุม่พนกังานของรฐั  
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  และการแปล

ความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

ตาราง 2 สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

M  คา่เฉล่ีย (Mean) 
SD  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
N  จ านวนตวัอย่าง 
df คา่องศาแหง่ความอิสระ (Degree of freedom) 
F  การค านวณความแปรปรวน (F-test) 
t  การค านวณเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย (t-test) 
p  คา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
d  คา่ขนาดอิทธิพล (Effect size) 
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ตอนที ่1 การวิเคราะหข้์อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  
การวิเคราะหข์อ้มลูตอนท่ี 1 เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง คือ พนกังาน

ของรฐั จ  านวน 40 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุ่มพนกังาน
ของรฐั จ  านวน 20 ราย และกลุม่ควบคมุไมไ่ดร้บัโปรแกรมฯ จ านวน 20 ราย ปรากฏตามตารางท่ี 3 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง (n=20) กลุ่มควบคุม 
(n=20) 

รวม (n=40) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
5 
15 

 
25.0 
75.0 

 
8 
12 

 
40.0 
60.0 

 
13 
27 

 
32.5 
67.5 

2. อาย ุ
- ต ่ากวา่ 30 ปี 
 -30-40 ปี 
- 41-50 ปี 
- 51 ปีขึน้ไป 

 
8 
6 
1 
5 

 
40.0 
30.0 
5.0 
25.0 

 
4 
5 
5 
6 

 
20.0 
25.0 
25.0 
30.0 

 
12 
11 
6 
11 

 
30.0 
27.5 
15.0 
27.5 

3. ระดับการศึกษา 
- ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
- ปรญิญาตร ี
- ปรญิญาโท 
- ปรญิญาเอก 

 
2 
15 
3 
- 

 
10.0 
75.0 
15.0 

- 

 
3 
16 
- 
1 

 
15.0 
80.0 

- 
5.0 

 
5 
31 
3 
1 

 
12.5 
77.5 
7.5 
2.5 

4. ประสบการณใ์นการท างาน 
- ต ่ากวา่ 10 ปี 
- 11-20 ปี 
- 21-30 ปี 
- 31 ปีขึน้ไป 

 
12 
4 
2 
2 

 
60.0 
20.0 
10.0 
10.0 

 
8 
5 
4 
3 

 
40.0 
25.0 
20.0 
15.0 

 
20 
9 
6 
5 

 
50.0 
22.5 
15.0 
12.5 

 
จากตารางขา้งตน้ ผูว้ิจัยจ าแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 20 คน และ

กลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน  พบว่า 1) เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทัง้ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ คิดเป็นรอ้ยละ 75.0 และ 60.0 ตามล าดบั 2) อาย ุในกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่มีอายตุ  ่ากว่า 
30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 40.0 รองลงมาคือ อายุ 30-40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 30.0 ส่วนในกลุ่มควบคุม 
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ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 30.0 รองลงมาคือ อายุ 30-40 ปี และอายุ 41-50 ปี 
สัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นรอ้ยละ 25.0 และ3) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทัง้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ คิดเป็นรอ้ยละ 75.0 และ 80.0 ตามล าดบั และ 4) 
ประสบการณใ์นการท างาน สว่นใหญ่มีประสบการณใ์นการท างานต ่ากว่า 10 ปี ทัง้ในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุ คิดเป็นรอ้ยละ 60.0 และ 40.0 ตามล าดบั โดยเม่ือพิจารณาขอ้มลูทั่วไปของกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า ไดท้  าการจดักลุ่มเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณใ์นการท างาน ใหมี้
ลกัษณะใกลเ้คียงกนัระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ตอนที ่2 การวิเคราะหส์ถิตพิืน้ฐานของตัวแปร 
ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหค์า่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสยัของตวัแปรท่ีใชใ้นการ

วิจัย ไดแ้ก่ 1) ความมีเหตุผล 2) การมีภูมิคุม้กันตน และ 3) การรบัรูค้ณุความดี จ าแนกตามกลุ่ม
การทดลองและชว่งเวลาของการวดั ปรากฏตามตารางท่ี 4 

ตาราง 4 คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสยัของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ตัวแปร กลุ่มทดลอง 
(n=20) 

กลุ่มควบคุม 
(n=20) 

รวม (n=40) 

M SD M SD M SD 
ความมีเหตุผล       
ก่อนการทดลอง 2.83 .37 2.91 .58 2.87 .48 
หลงัการทดลอง 4.77 .31 3.76 .34 4.26 .60 
ติดตามผล 1 เดือน 4.75 .23 3.69 .31 4.22 .60 
การมีภูมิคุ้มกันตน       
ก่อนการทดลอง 2.65 .25 2.32 .49 2.49 .42 
หลงัการทดลอง 4.75 .22 2.81 .22 3.78 1.01 
ติดตามผล 1 เดือน 4.78 .17 2.81 .16 3.80 1.01 
การรับรู้คุณความดี       
ก่อนการทดลอง 2.37 .38 2.28 .32 2.33 .35 
หลงัการทดลอง 4.91 .28 2.93 .28 3.92 1.04 
ติดตามผล 1 เดือน 4.82 .29 2.91 .28 3.87 1.01 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์       
ก่อนการทดลอง 4.27 .33 4.98 .32 4.63 .48 
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จากตารางท่ี 4 ขา้งตน้ พบว่า คะแนนเฉล่ียจิตพอเพียงในแต่ละองคป์ระกอบทัง้ในดา้น
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กันตน และการรบัรูคุ้ณความดี ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผล 1 เดือน มีการเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบเดียวกนั กล่าวคือ คา่เฉล่ียหลงัการทดลองมี
การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ จากนัน้ลดลงเล็กนอ้ยในระยะติดตามผล 1 เดือน ยกเวน้ การมีภูมิคุม้กนัตน 
ท่ีเพิ่มขึน้เล็กน้อยในระยะติดตามผล ในขณะท่ีคะแนนเฉล่ียจิตพอเพียงของกลุ่มควบคุม หลังการ
ทดลองมีการเปล่ียนแปลงโดยเพิ่มขึน้จากระยะก่อนการทดลอง จากนัน้ลดลงเล็กนอ้ยในระยะติดตาม
ผล 1 เดือน นอกจากนี ้ตวัแปรปฏิสมัพนัธร์ว่ม ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
ก่อนการทดลองนอ้ยกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบทางสถิติเพ่ือยืนยันความ
แตกตา่งและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้การทดสอบสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ดงัรายละเอียดในตอน
ถดัไป 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
ก่อนด าเนินการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  ผู้วิจัยได้ด  าเนินการตามขั้นตอน

ดงัตอ่ไปนี ้
1) การตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

1.1) การแจกแจงของตวัแปรเป็นปกติ ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบลกัษณะการแจก
แจงขอ้มลูของตวัแปร วา่เป็นการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ โดยใชว้ิธีการวิเคราะหด์ว้ยสถิติบรรยาย 
ไดแ้ก่ ค่าความเบ ้(skewness) ค่าความโด่ง (kurtosis) และค่าสถิติ Shapiro-Wilk (ผจงจิต อินท
สุวรรณ, 2545: 44-51) และพบว่า ส่วนใหญ่ตวัแปรมีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ ยกเวน้ตวัแปรจิต
พอเพียงดา้นความมีเหตผุล และดา้นการมีภูมิคุม้กนัตน ในระยะก่อนการทดลอง ในกลุม่ควบคมุท่ี
พบนยัส าคญัทางสถิติ (P-value เท่ากบั .002 และ .012 ตามล าดบั) และเม่ือพิจารณาคา่ความเบ้
และความโดง่ พบว่า ไม่มีตวัแปรใดท่ีมีคา่ความเบแ้ละความโดง่เกิน +2 และ -2 จงึสามารถสรุปได้
ว่า ขอ้มลูทัง้หมดมีการแจกแจงแบบปกติ (George & Mallery, 2010) ดงันัน้ ขอ้มูลจึงเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ดงัปรากฏรายละเอียดของกลุม่ทดลองในตารางท่ี 5 และกลุม่คบคมุในตารางท่ี 6 
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ตาราง 5 การแจกแจงเป็นโคง้ปกตขิองกลุม่ตวัแปรจิตพอเพียงของกลุม่ทดลองในแตล่ะระยะของ
การวดั 

กลุ่มทดลอง 
ตัวแปร ระยะของการวัด ความเบ ้ ความโด่ง Shapiro - Wilk P-value 

ความมเีหตผุล ก่อนการทดลอง -.784 1.322 .957 .485 
 หลงัการทดลอง .534 -.559 .935 .193 
 ติดตามผล 1 เดือน .186 -.299 .975 .854 
การมีภมูิคุม้กนัตน ก่อนการทดลอง .828 1.066 .937 .207 
 หลงัการทดลอง .042 -1.199 .941 .252 
 ติดตามผล 1 เดือน .275 -1.043 .945 .292 
การรบัรูค้ณุความดี ก่อนการทดลอง .931 1.008 .929 .147 
 หลงัการทดลอง .440 .531 .976 .867 
 ติดตามผล 1 เดือน .650 .534 .949 .354 

ตาราง 6 การแจกแจงเป็นโคง้ปกตขิองกลุม่ตวัแปรจิตพอเพียงของกลุม่ควบคมุในแตล่ะระยะของ
การวดั 

กลุ่มควบคุม 
ตัวแปร ระยะของการวัด ความเบ ้ ความโด่ง Shapiro - Wilk P-value 

ความมเีหตผุล ก่อนการทดลอง -1.046 -.195 .824 .002 
 หลงัการทดลอง .563 .077 .954 .427 
 ติดตามผล 1 เดือน .462 .989 .964 .625 
การมีภมูิคุม้กนัตน ก่อนการทดลอง -.933 -.302 .870 .012 
 หลงัการทดลอง .158 .659 .910 .063 
 ติดตามผล 1 เดือน -.618 -.118 .931 .165 
การรบัรูค้ณุความดี ก่อนการทดลอง -.882 -.125 .906 .053 
 หลงัการทดลอง -.080 -1.427 .910 .065 
 ติดตามผล 1 เดือน -.062 -1.285 .934 .185 
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1.2) ตรวจสอบความเท่ากันของเมทริกซค์วามแปรปรวน-แปรปรวนร่วม 
(Homogeneity of variance-covariance matrices) จากการตรวจสอบโดยใช้วิธีทดสอบด้วย
สถิติบ๊อกซ ์(Box’s M Test) ในแต่ละกลุ่มตวัแปร ผลการวิเคราะห ์พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติใน
ระยะก่อนการทดลอง และเม่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวน -ความแปรปรวน
รว่มของตวัแปรตามทกุตวั โดยใชว้ิธี Levene’s test ของทัง้กลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ พบวา่ ตวั
แปรส่วนใหญ่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจึงถือว่า เป็นไปตามข้อตกลง
เบือ้งต้นเรื่องความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน -แปรปรวนร่วม รายละเอียดปรากฏ 
ในตารางท่ี 7 

ตาราง 7 ผลการตรวจสอบความเทา่กนัของเมทรกิซค์วามแปรปรวน-แปรปรวนรว่ม ของกลุม่ตวั
แปรจิตพอเพียงในแตล่ะระยะของการวดั 

ระยะของการวัด Box’s M  P-value Levene’s test  P-value 
ระยะก่อนการทดลอง 49.205  .000    
- ดา้นความมีเหตผุล    4.002  .053 
- ดา้นการมีภมูิคุม้กนัตน    8.278  .007 
- ดา้นการรบัรูค้ณุความดี    .197  .660 
ระยะหลงัการทดลอง 4.271  .650    
- ดา้นความมีเหตผุล    .039  .844 
- ดา้นการมีภมูิคุม้กนัตน    .240  .627 
- ดา้นการรบัรูค้ณุความดี    .597  .445 
ระยะติดตามผล 3.463  .788    
- ดา้นความมีเหตผุล    .676  .416 
- ดา้นการมีภมูิคุม้กนัตน    .521  .475 
- ดา้นการรบัรูค้ณุความดี    .133  .718 

 
1.3) การวิเคราะหค่์าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบว่า ตัว

แปรท่ีท าการศึกษาจะไม่มีความสัมพันธ์กันสูงจนเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงแบบพห ุ
(Multicollinearity) ซึ่งไคลน ์(Kline, 2005) แนะน าไวว้า่คา่ r ไม่ควรมีคา่มากกว่า .85 อาจจะท าให้
เกิดปัญหาภาวะรว่มเสน้ตรงแบบพหไุด ้อนัเป็นขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวิเคราะหค์วามแปรปรวน
แบบหลายตวัแปร ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์บวา่ คูต่วัแปรท่ีมีความสมัพนัธก์นัมาก
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ท่ีสดุคือ จิตพอเพียงดา้นการรบัรูค้ณุความดี (วดัหลงัการทดลอง) กบัจิตพอเพียงดา้นการรบัรูค้ณุ
ความดี (วัดติดตามผล) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .938) ส่วนคู่ตัวแปรท่ีมี
ความสมัพนัธก์นันอ้ยท่ีสดุคือ จิตพอเพียงดา้นความมีเหตผุล (วดัก่อนการทดลอง) กบัจิตพอเพียง
ดา้นการมีภูมิคุ้มกันตน (วัดหลังการทดลอง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = -.163) 
ปรากฏว่ามีคู่ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เกินกว่า .85 อยู่ 2 คู่
ความสัมพันธ์ เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ไม่เกิดภาวะ 
Multicollinearity ของตวัแปรท่ีศึกษา สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ผลการวิเคราะหป์รากฏตาม
ตารางท่ี 8 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องกลุม่ตวัแปรจิตพอเพียงในแตล่ะระยะ 
ของการวดั 

 ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง ระยะติดตามผล 
A B C A B C A B C 

ระยะก่อนการ
ทดลอง 

A - .628** .463** -.454** -.163 -.399* -.461** -.174 -.399* 

B  - .538** -.258 -.355* -.219 -.170 -.235 -.198 
C   - -.208 -.280 -.634** -.231 -.157 -.555** 

ระยะหลังการ
ทดลอง 

A    - .377* .480** .925** .522** .489** 

B     - .513** .305 .807** .461** 
C      - .560** .434** .938** 

ระยะติดตามผล A       - .422** .562** 

B        - .405* 

C         - 

หมายเหต:ุ  A = ดา้นความมีเหตผุล; B = ดา้นการมีภมิูคุม้กนัตน; C = ดา้นการรบัรูค้ณุความดี 
 

จากผลการทดสอบ พบว่า ขอ้มูลส่วนใหญ่สอดคลอ้งกับขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการ
วิเคราะหส์ถิติความแปรปรวนรว่มหลายตวัแปร (MANCOVA) การวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลาย
ตวัแปรแบบสองทาง (Two-way MANCOVA) ผูว้ิจยัจงึท าการวิเคราะหต์รวจสอบตวัแปรจดักระท า
และทดสอบสมมตฐิานของการวิจยัตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

2) การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียจิตพอเพียงในระยะก่อนการทดลอง 
ในการทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียจิตพอเพียงก่อนการทดลอง เป็นการด าเนินการเพ่ือ
ตรวจสอบความเท่าเทียมกันของตวัแปรจัดกระท าทัง้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยการ
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วิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมหลายตวัแปร (MANCOVA) เน่ืองจากพบว่ามีตวัแปรตามบางตวัท่ี
สมัพนัธก์ันเอง เพ่ือการใชป้ระโยชนจ์ากความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามต่าง  ๆ และช่วยลดการ
ขยายตวัของ Type I error และช่วยเพิ่มอ านาจของการทดสอบ (รตัติกรณ ์จงวิศาล , 2543,น.89) 
และดีกว่าการวิเคราะหค์วามแปรปรวนตวัแปรเดียว (ANOVA) และเลือกท าการวิเคราะหท์ัง้ท่ีเป็น 
Multivariate และ Univariate และโดยเหตท่ีุค่าเฉล่ียคะแนนจิตพอเพียงในระยะก่อนการทดลอง
ของทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมกัจะมีความต่างหรือไม่เท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบครัง้นี ้
พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ (Wilk’s lambda = .710, F = 4.910, p = .006) แสดงว่า กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุมีคา่เฉล่ียตวัแปรก่อนการทดลองอย่างนอ้ย 1 ตวัท่ีแตกตา่งกนั และเม่ือพิจารณา
ตวัแปรจิตพอเพียงเป็นรายดา้น พบว่า จิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กันตนมีนัยส าคญัทางสถิต ิ  
(F = 7.181, p = .011) แสดงว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียตวัแปรจิตพอเพียงดา้น
การมีภมูิคุม้กนัตนในระยะก่อนการทดลองแตกตา่งกนั รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 9 

ตาราง 9 การทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียจิตพอเพียงในระยะก่อนการทดลอง 

แหล่งความแปรปรวน Wilk’s Lambda 
(ʌ) 

F df p-value 

Multivariate .710 4.910** 3 .006 
Univariate     
- ความมีเหตผุล  .317 1 .577 
- การมีภมูิคุม้กนัตน  7.181* 1 .011 
- การรบัรูค้ณุความดี  .651 1 .425 

 
     * มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05, ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนนจิตพอเพียงในระยะก่อนการทดลอง

ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดน้  าจิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กนัตนในระยะก่อนการทดลอง มาเป็นตวัแปร
ร่วม (Covariate) จึงท าให้ผู้วิจัยเลือกใช้การวิ เคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร 
(MANCOVA) แลว้จงึด  าเนินการทดสอบตามสมมตฐิาน ดงันี ้
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3) การทดสอบตามสมมตฐิาน มีรายละเอียดดงันี ้
3.1 พนักงานของรัฐมีจิตพอเพียง สูงกว่าพนกังานของรฐัท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรม

พฒันาจิตพอเพียง ทัง้ในระยะหลงัการทดลองและติดตามผล 1 เดือน โดยใชก้ารวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนรว่มหลายตวัแปร (MANCOVA) เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้

3.1.1 ในระยะหลังการทดลอง พนักงานของรัฐที่ได้ รับโปรแกรม
พัฒนาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียง สูงกว่าพนักงานของรัฐที่ไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิต
พอเพยีง เมื่อควบคุมจิตพอเพยีงด้านการมีภูมิคุ้มกันตนในการวัดก่อนการทดลอง 

จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มหลายตวัแปร พบวา่ ผลของกลุม่การ
ทดลองมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (Wilk’s lambda = .042, F = 267.722, p = .000) แสดง
วา่ คะแนนจิตพอเพียงทัง้ 3 ดา้นในระยะหลงัการทดลอง ระหว่างพนกังานของรฐัท่ีไดร้บัและไม่ได้
รบัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง แตกตา่งกนัอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร ตามขอ้มลูในตารางท่ี 10 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มหลายตวัแปรของคา่เฉล่ียจิตพอเพียงในระยะหลงั
การทดลอง ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ เม่ือใชค้ะแนนการมีภมูิคุม้กนัตนในระยะก่อน
การทดลองเป็นตวัแปรรว่ม  

แหล่งความแปรปรวน Wilk’s Lambda F df p-value 
ตวัแปรรว่ม     
    ดา้นการมีภมูิคุม้กนัตน .856 1.963 3 .138 
กลุม่การทดลอง .042 267.722** 3 .000 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมหลายตวัแปรข้างตน้ ผู้วิจัยจึงได้
ทดสอบว่ามีคา่เฉล่ียแตกต่างกนัท่ีตวัแปรใดบา้ง จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทีละตวัแปร 
พบว่า คา่เฉล่ียจิตพอเพียง 3 ดา้น ในระยะหลงัการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ ความมีเหตุผล (F = 97.299, p = .000) 
การมีภูมิคุม้กันตน (F = 761.277, p = .000) และการรบัรูคุ้ณความดี (F = 447.628, p = .000) 
ตามขอ้มลูในตารางท่ี 11 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มของคา่เฉล่ียจิตพอเพียงทัง้ 3 ดา้น ในระยะหลงัการ
ทดลอง ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ   

ตัวแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P-value 

ความมีเหตผุล กลุม่การทดลอง 9.729 1 9.729 97.299** .000 
ความคลาดเคลื่อน 3.700 37 .100   

การมีภมูิคุม้กนัตน   กลุม่การทดลอง 33.923 1 33.923 761.277** .000 
ความคลาดเคลื่อน 1.649 37 .045   

การรบัรูค้ณุความดี กลุม่การทดลอง 34.625 1 34.625 447.628** .000 
ความคลาดเคลื่อน 2.862 37 .077   

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
เม่ือพบว่าค่าเฉล่ียจิตพอเพียง ในระยะหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมทั้ง 3 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียรายคู ่โดยใชว้ิธี Bonferroni ตามขอ้มลูในตารางท่ี 12 

ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ของจิตพอเพียง ใน
ระยะหลงัการทดลอง 

ตัวแปร ช่วงเวลา กลุ่ม M Mean difference ES 

ความมีเหตผุล หลงัการทดลอง 
ทดลอง 4.802 1.076* .724 

ควบคมุ 3.726   

การมีภมูิคุม้กนัตน หลงัการทดลอง 
ทดลอง 4.786 2.008* .954 

ควบคมุ 2.778   

การรบัรูค้ณุความดี หลงัการทดลอง 
ทดลอง 4.936 2.029* .924 

ควบคมุ 2.907   

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียจิตพอเพียง 
ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีเหตผุล ดา้นการมีภูมิคุม้กันตน และดา้นการรบัรูค้ณุความดี สงูกว่า
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กลุ่มควบคุมในระยะหลังทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .724, .954 และ .924 ตามล าดบั ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลอยู่ในระดบัสงู แสดงว่าความแตกต่าง
ของคะแนนจิตพอเพียง ทัง้ 3 ดา้นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุเป็นผลมาจากอิทธิพลของ
โปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง ซึ่งเป็นการยอมรบัสมมตฐิาน 

3.1.2 ในระยะตดิตามผล 1 เดือน พนักงานของรัฐทีไ่ด้รับโปรแกรมพัฒนา
จิตพอเพียง มีจิตพอเพียง สูงกว่าพนักงานของรัฐที่ไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง 
เมื่อควบคุมจิตพอเพยีงด้านการมีภูมิคุ้มกันตนในการวัดก่อนการทดลอง 

จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร พบว่า ผลของกลุ่มการ
ทดลองมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (Wilk’s lambda = .027, F = 423.070, p = .000) แสดง
ว่า คะแนนจิตพอเพียงทัง้ 3 ดา้นในระยะติดตามผล 1 เดือน ระหว่างพนกังานของรฐัท่ีไดร้บัและ
ไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง แตกตา่งกนัอยา่งนอ้ย 1 ตวัแปร ตามขอ้มลูในตารางท่ี 13 

ตาราง 13 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มหลายตวัแปรของคา่เฉล่ียจิตพอเพียงในระยะ
ตดิตามผล 1 เดือน ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ เม่ือใชค้ะแนนการมีภมูิคุม้กนัตนในระยะ
ก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่ม 

แหล่งความแปรปรวน Wilk’s Lambda F df p-value 
ตวัแปรรว่ม     
    ดา้นการมีภมูิคุม้กนัตน .931 .859 3 .471 
กลุม่การทดลอง .027 423.070** 3 .000 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มหลายตวัแปรขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดท้ดสอบ
ว่ามีค่าเฉล่ียแตกต่างกันท่ีตวัแปรใดบา้ง จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทีละตวัแปร พบว่า 
ค่าเฉล่ียจิตพอเพียง 3 ดา้น ในระยะติดตามผล 1 เดือน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ ความมีเหตผุล (F = 139.342, p = .000) 
การมีภูมิคุม้กันตน (F = 1242.673, p = .000) และการรบัรูค้ณุความดี (F = 402.685, p = .000) 
ตามขอ้มลูในตารางท่ี 14 
 



  70 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มของคา่เฉล่ียจิตพอเพียงทัง้ 3 ดา้น ในระยะตดิตาม
ผล 1 เดือน ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ   

ตัวแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
P-

value 
ความมีเหตผุล กลุม่การทดลอง 10.254 1 10.254 139.342** .000 

ความคลาดเคลื่อน 2.723 37 .074   
การมีภมูิคุม้กนัตน   กลุม่การทดลอง 33.709 1 33.709 1242.673** .000 

ความคลาดเคลื่อน 1.004 37 .027   
การรบัรูค้ณุความดี กลุม่การทดลอง 32.127 1 32.127 402.685** .000 

ความคลาดเคลื่อน 2.952 37 .080   

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

เม่ือพบว่าค่าเฉล่ียจิตพอเพียง ในระยะติดตามผล 1 เดือน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุทัง้ 3 ดา้นแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียรายคู ่โดยใชว้ิธี Bonferroni ตามขอ้มลูในตารางท่ี 15 

ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ของจิตพอเพียง ใน
ระยะตดิตามผล 1 เดือน  

ตัวแปร ช่วงเวลา กลุ่ม M Mean difference ES 

ความมีเหตผุล ติดตามผล 
ทดลอง 4.771 1.104* .790 

ควบคมุ 3.667   

การมีภมูิคุม้กนัตน ติดตามผล 
ทดลอง 4.800 2.002* .971 

ควบคมุ 2.798   

การรบัรูค้ณุความดี ติดตามผล 
ทดลอง 4.842 1.954* .916 

ควบคมุ 2.888   

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียจิตพอเพียง 
ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีเหตผุล ดา้นการมีภูมิคุม้กันตน และดา้นการรบัรูค้ณุความดี สงูกว่า
กลุ่มควบคุมในระยะติดตามผล 1 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .790, .971 และ .916 ตามล าดบั ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลอยู่ในระดบัสูง แสดงว่าความ
แตกต่างของคะแนนจิตพอเพียง ทัง้ 3 ดา้นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุเป็นผลมาจาก
อิทธิพลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง ซึ่งเป็นการยอมรบัสมมตฐิาน 

3.2 พนักงานของรัฐที่มีระดับของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับ 
และไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงแตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรแบบสองทาง  (Two-way MANCOVA) เพื่อทดสอบ
สมมตฐิาน 

3.2.1 ในระยะหลังการทดลอง พนักงานของรัฐที่มีระดับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์แตกต่างกัน และได้รับ และไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียง 
แตกต่างกัน เมื่อควบคุมจิตพอเพยีงด้านการมีภูมิคุ้มกันตนในการวัดก่อนการทดลอง 

จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มหลายตวัแปรแบบสองทาง พบวา่ ใน
ระยะหลงัการทดลอง ไมมี่ปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหวา่งกลุม่การทดลองและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
(Wilk’s lambda = .946, F = .628, p = .602) สามารถส รุปได้ว่า  ในระยะหลังการทดลอง 
พนักงานของรฐัท่ีมีระดบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแตกต่างกัน และไดร้บั/ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิต
พอเพียง มีจิตพอเพียงไมแ่ตกตา่งกนั ดงัขอ้มลูในตารางท่ี 16 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะหป์ฏิสมัพนัธร์ะหวา่งการไดร้บัและไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง
กบัระดบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ท่ีมีตอ่จิตพอเพียง ในระยะหลงัการทดลอง เม่ือใชค้ะแนนการมี
ภมูิคุม้กนัตนในระยะก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่ม 

แหล่งความแปรปรวน Wilk’s lambda F df p 
ตวัแปรรว่ม 
    ดา้นการมีภมูิคุม้กนัตน 

 
.864 

 
1.729 

 
3 

 
.180 

กลุม่การทดลอง .086 116.934** 3 .000 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ .956 .500 3 .685 

กลุม่การทดลอง x แรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ 

.946 .628 3 .602 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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3.2.2 ในระยะติดตามผล 1 เดือน พนักงานของรัฐที่มีระดับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์แตกต่างกัน และได้รับ และไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียง 
แตกต่างกัน เมื่อควบคุมจิตพอเพยีงด้านการมีภูมิคุ้มกันตนในการวัดก่อนการทดลอง 

จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มหลายตวัแปรแบบสองทาง พบวา่ ใน
ระยะติดตามผล 1 เดือน ไม่มีปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างกลุ่มการทดลองและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ (Wilk’s lambda = .956, F = .504, p = .682) สามารถสรุปไดว้่า ในระยะติดตามผล 1 
เดือน พนกังานของรฐัท่ีมีระดบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิแตกตา่งกนั และไดร้บั/ไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันา
จิตพอเพียง มีจิตพอเพียงไมแ่ตกตา่งกนั ดงัขอ้มลูในตารางท่ี 17 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะหป์ฏิสมัพนัธร์ะหวา่งการไดร้บัและไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง
กบัระดบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ท่ีมีตอ่จิตพอเพียง ในระยะติดตามผล 1 เดือน เม่ือใชค้ะแนนการมี
ภมูิคุม้กนัตนในระยะก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่ม 

แหล่งความแปรปรวน Wilk’s lambda F df p 
ตวัแปรรว่ม 
    ดา้นการมีภมูิคุม้กนัตน 

 
.937 

 
.739 

 
3 

 
.536 

กลุม่การทดลอง .056 186.236** 3 .000 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ .993 .078 3 .972 

กลุม่การทดลอง x แรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ 

.956 .504 3 .682 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

จากผลการวิเคราะหด์งักล่าว สามารถสรุปไดว้่า ทัง้ในระยะหลงัการทดลอง และ
ระยะติดตามผล 1 เดือน พนกังานของรฐัท่ีมีระดบัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิแตกต่างกัน และไดร้บั และ
ไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงไม่แตกตา่งกัน แสดงใหเ้ห็นว่า เป็นการปฏิเสธ
สมมตฐิาน 
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ผูว้ิจยัสรุปสมมตฐิานการวิจยัครัง้นี ้ไดด้งัตอ่ไปนี ้

ตาราง 18 สรุปผลการทดสอบสมมตกิารวิจยั 

สมมตฐิาน ผลสมมตฐิาน 
1. พนักงานของรัฐท่ีได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงสูงกว่า
พนักงานของรฐัท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรมจิตพอเพียง ทั้งในระยะหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผล 1 เดือน 

ยอมรบัสมมติฐาน 

     1.1 ในระยะหลังการทดลอง พนักงานของรัฐท่ี ได้รับโปรแกรมพัฒนา 
จิตพอเพียง มีจิตพอเพียงสงูกวา่พนกังานของรฐัท่ีไมไ่ดร้บัโปรแกรมจิตพอเพียง 

ยอมรบัสมมติฐาน 

     1.2 ในระยะติดตามผล 1 เดือน พนักงานของรัฐท่ีได้รับโปรแกรมพัฒนา 
จิตพอเพียง มีจิตพอเพียงสงูกวา่พนกังานของรฐัท่ีไมไ่ดร้บัโปรแกรมจิตพอเพียง 

ยอมรบัสมมติฐาน 
 

2. พนักงานของรฐัท่ีมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีแตกต่างกัน เม่ือไดร้ับและ
ไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงแตกตา่งกนั 
      2.1 ในระยะหลงัการทดลอง พนกังานของรฐัท่ีมีแตกตา่งกนั เมื่อไดร้บัและไม่ได้
รบัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงไมแ่ตกต่างกนั 
     2.2 ในระยะติดตามผล 1เดือน พนักงานของรัฐท่ีมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ
แตกต่างกัน เมื่อไดร้บัและไม่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงไม่
แตกตา่งกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ตอนที ่4 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานในตอนท่ี 3 ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม เพ่ืออธิบายผลของโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงใหมี้ความชดัเจนมากขึน้ 
รวมทัง้รวบรวมขอ้คน้พบใหม่ๆ จากบริบทการวิจยัดว้ยวิธีการเชิงคณุภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสรา้ง (Semi-structured Interview) เพ่ือความเขา้ใจในปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้อย่าง
ละเอียดเจาะลกึ (In-depth Study)   

ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยคดัเลือกการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงพนกังานของรฐั
ในกลุ่มทดลอง รวม 5 คน (อ้างถึงในการเลือกสุ่มจ านวนตาม Nastasi,B. K. and Schensul, S. L. 
,2005). “Contributions of qualitative research to the validity of intervention research”,Journal of 
School Psychology. 43(3), p.177-195) ท่ีท  าหน้าท่ี เป็น leader ประจ ากลุ่มกิจกรรม แล้วท าการ
สัมภาษณ์รายบุคคลโดยค านึงถึงประสิทธิภาพของขอ้มูลท่ีเป็นจริง ถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของ
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ขอ้มูล (information - rich cases) และประสิทธิภาพของผูใ้หข้อ้มูล (ยาใจ พงษ์บริบูรณ ,์ 2553, น. 46) 
รวมถึงความสมคัรใจของพนกังานของรฐัท่ีใหข้อ้มลู และน าความรู ้ความจรงิท่ีไดจ้ากการสมัภาษณม์า
วิเคราะห์และสรุปความหมาย (องอาจ นัยพัฒน์.2554,น.332) จากค าพูด ความคิดเห็นของผู้ให้
สัมภาษณ์เพ่ือสนับสนุนในแต่ละประเด็นให้ได้ค  าตอบท่ีชัดเจนมาอธิบายเสริมข้อมูลเชิงปริมาณ
เก่ียวกบัการมีจิตพอเพียง ใหมี้ความชดัเจนมากยิ่งขึน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอย่างคือ พนกังานของรฐัในกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัโปรแกรมพัฒนาจิตพอพียง 

จ านวน 5 คน โดยเป็นเพศหญิงจ านวน 4 คน เพศชายจ านวน 1 คน โดยเพศหญิงสองคนมีชว่งอายุ
เฉล่ีย 51 ปีขึน้ไป และสองคนมีอายุระหว่างต ่ากว่า 30 ปี โดยมีอายุประสบการณ์ในการท างาน
เฉล่ีย 31 ปีขึน้ไปจ านวน 2 คน และ 21-30 ปีจ  านวน 2 คน ส าหรบัเพศชายหนึ่งคนมีช่วงอายเุฉล่ีย 
51 ปีขึน้ไป มีอายปุระสบการณใ์นการท างานเฉล่ีย 21-30 ปี และส าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโท
จ านวน 3 คน และระดบัปรญิญาตรี จ  านวน 2 คน  

การเหน็ความส าคัญของการปรับเปล่ียนการคิดทีน่ าไปสู่การมีจิตพอเพยีง 
จากการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานของรฐัมีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด 

หลักการของการมีจิตพอเพียงทั้งสามด้าน มีความเข้าใจปัญหาข้อจ ากัด ความจ าเป็นในการ
ปรบัเปล่ียนการคิด และการมีความมุ่งมั่นตัง้ใจจะปรบัเปล่ียนการคิดใหน้  าไปสู่การมีจิตพอเพียง 
ดงัปรากฏในบางชว่งของบทสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้
                                “ตวัเองเหน็ความส าคญั และตอ้งการทีจ่ะมีจิตทีพ่อเพยีง ซ่ึงเปรียบเสมือนการ
ไดน้อ้มน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาปรบัปรุง และประยุกต์ใชเ้ป็นหลกัความ
พอเพยีงในการท างาน และด ารงชีวิตแบบพอเพยีง พอประมาณทีไ่ม่เบียดเบียนผูอ้ืน่”(พนกังานของ
รฐัคนทีห่นึ่ง, สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563) 

                “หลงัจากอบรม มีความมุ่งมั่นที่จะพฒันาตนเองใหม้ีจิตพอเพียงทัง้ 3 ดา้น 
คือ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ ้มกันตน และการรับรู ้คุณความดี เนื่องจากกิจกรรมใน 10 
องค์ประกอบ เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการปรบัตวัอยู่ในสงัคมไดด้ี และน าไปปรบัใชใ้นการท างานได”้
(พนกังานของรฐัคนทีส่อง, สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563) 

                “ในบางเรื่องที่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดจากกิจกรรมที่อบรมเหมือน
ประสบในชีวิตจริง และไดใ้ชเ้ป็นบทเรียนในการแกปั้ญหา การปรบัตวัเพือ่กา้วสู่เสน้ชัยของชีวิต
ดว้ยจิตใจทีมุ่่งมั่น มีการวางแผนอนาคตอยา่งเป็นระบบเป็นเหตเุป็นผล ดูความเสีย่งทีจ่ะเกิดในทกุ
สถานการณ์ของชีวิต และท าใหม้องขา้มความย่อทอ้ กา้วสู่บทเรียน อุปสรรคขา้งหนา้ที่ไม่รูต้่อไป
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ไดอ้ย่างเขม้แข็งมั่นคงดว้ยการมองโลกในแง่ดี”(พนักงานของรัฐคนที่สี่, สัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 
2563) 

จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้่า พนกังานของรฐัเห็นความส าคญัของการปรบัเปล่ียน
การคิดเพ่ือน าไปสู่การมีจิตพอเพียงว่า เกิดประโยชนไ์ดจ้ริง ไดแ้ก่ การมีจิตพอเพียงทัง้ 3 ดา้น คือ 
ความมีเหตผุล การมีภูมิคุม้กันตน และการรบัรูค้ณุความดี เป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การปรบัตวัอยู่ใน
สงัคมไดดี้ และน าไปปรบัใชใ้นการท างานได ้ท าใหมี้การวางแผนอนาคตอย่างเป็นระบบเป็นเหตุ
เป็นผล ระมดัระวงัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ กา้วผ่านอปุสรรคอย่างเขม้แข็งมั่นคงดว้ยการมองโลกใน
แง่ด ี

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพยีงในกลุ่มพนักงานของรัฐ 
การสัมภาษณ์เพ่ือการตรวจสอบว่าพนักงานของรฐัไดมี้การน าเอาความรูเ้ก่ียวกับ 

แนวคิดหลักการของจิตพอเพียงท่ีไดร้บัจากโปรแกรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในชีวิตประจ าวัน
อยา่งไร หรือไม ่โดยมีกรอบแนวค าถามส าหรบัสมัภาษณพ์นกังานของรฐั ไดแ้ก่ 

- ท่านไดน้  าเอาวิธีการ แนวคิด หลกัการของจิตพอเพียงไปปรบัประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างาน และในชีวิตประจ าวนั หรือไม ่อยา่งไร พรอ้มยกตวัอยา่ง           

ดงัปรากฏในบางชว่งของบทสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มลูของจิตพอเพียงทัง้ 3 ดา้น ดงันี ้
1) ด้านความมีเหตุผล 

จากการสมัภาษณพ์บว่า พนกังานของรฐัไดมี้การน าเอาแนวคดิ หลกัการของ
จิตพอเพียงดา้นความมีเหตผุล ไปใชใ้นการปฏิบตัิงาน และในชีวิตประจ าวนั เช่น การปรบัเปล่ียน
การวางแผน วิธีการคดิ การแกปั้ญหาอย่างมีระบบ ดงัปรากฏในบางชว่งของบทสมัภาษณจ์ากผูใ้ห้
ขอ้มลู ดงันี ้

1.1 การคดิเชิงพิสจูนส์าเหตแุละผลตามกฏ 

                                     “ในชีวติประจ าวนั มีการปรบัเปลีย่นวธีิการคิด เช่น ในการเดินทางมา
ท างาน ถา้เราออกสายก็จะมาท างานสายไปดว้ย ถา้ออกเชา้ก็จะมาท างานทนั ตอ้งออกเชา้ ถา้
ออกเชา้เผือ่เวลาก็จะมาท างานไม่สาย” (พนกังานของรฐัคนทีห่นึ่ง, สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)       

1.2 การคดิอยา่งมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์      
                                      “การคิดแบบมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ ท าใหไ้ดเ้รียนรูก้ารแกปั้ญหาอย่าง
มีระบบ มีเหตุผล ท าใหก้ารแกปั้ญหาตรงจุด ไดผ้ลที่เป็นจริง เพราะมีล าดบัขัน้ตอน เช่น การท า
วิจัยโครงการของกลุ่มงานต้องท าเป็นระบบขั้นตอน เป็นต้น” (พนักงานของรัฐคนที่สาม , 
สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)     
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จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า พนักงานของรัฐมีจิตพอเพียงด้านความมี
เหตผุล ไดแ้ก่ การใชก้ารคิดเชิงพิสูจนส์าเหตแุละผลตามกฏ ในชีวิตประจ าวนั มีการปรบัเปล่ียน
วิธีการคิด เช่น การวางแผนเดินทางมาท างานในทุกวนั และการคิดแบบมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์
ไดเ้รียนรูก้ารแกปั้ญหาอย่างมีระบบมีขัน้ตอน ท าใหก้ารแกปั้ญหาตรงจดุ ไดผ้ลท่ีเป็นจริง เชน่ การ
ท าวิจยัโครงการของกลุม่งานในหนว่ยงาน 

2) ด้านการมีภูมิคุ้มกันตน 
จากการสมัภาษณพ์บว่า พนกังานของรฐัไดมี้การน าเอาแนวคดิ หลกัการของ

จิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กนัตน ไปใชใ้นการปฏิบตังิาน และในชีวิตประจ าวนั เช่น การหาขอ้มลู 
ความรู้จากหลายแหล่งข้อมูลเพ่ือการแก้ปัญหา  การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามแต่ละ
สถานการณ ์การมองโลกในแง่ดี และการแกปั้ญหาใหมี้ความเส่ียงนอ้ยท่ีสดุ ดงัปรากฏในบางช่วง
ของบทสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้   

2.1 การแสวงหาความรูแ้ละมีประสบการณท่ี์เพียงพอ 
                                       “ปัญหาส่วนใหญ่ เกิดจากการไม่มีความรู ้เช่น สถานการณ์โควิด อาจท าให้
โรคแพร่กระจายจึงตอ้งพยามหาขอ้มูลความรูจ้ากหลายแหล่งขอ้มูล เพื่อความปลอดภัยจากโควิด 
(พนกังานของรฐัคนทีส่ี,่สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)  

2.2 การมองโลกในแง่ดี 
                               “กรณีเกิดการผิดหวงั หรือสูญเสีย เช่น ญาติเสียชีวิต เกิดความเสียใจ 
แต่พยามคิดบวกว่ามนัเป็นสาเหตุธรรมชาติของชีวิตทีท่  าใหเ้กิดแลว้ดบัไปเป็นปกติเหมือนกนัทุก
คน ทุกชีวิต ท าใหล้ดความเสียใจไดม้ากขึน้” (พนกังานของรฐัคนที่หนึ่ง, สมัภาษณ์ 3 ธันวาคม 
2563) 
                               “การมองโลกในแง่ดี และรูจ้ักใหอ้ภัยเป็นการช่วยใหบ้รรเทา และผ่อน
คลายในสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาและตึงเครียดได”้ (พนกังานของรฐัคนทีส่ี,่สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 
2563)                                                                                                                                    
                                      “ยงัคงรูส้ึกว่าการมีจิตพอเพยีงท าใหม้ีความสขุในแง่จิตใจ คดิบวก และท า
ใหก้ารใชช้ีวติดา้นวตัถไุดอ้ยา่งเหมาะสมไม่เหมือนเมื่อก่อน” (พนกังานของรฐัคนทีห่า้,สมัภาษณ์ 3 
ธนัวาคม 2563)                                                                                                                                                                                                                      
                                       “การมีนิสยัแบบพอเพยีงส่งผลประโยชน์ และความสุขใจในทุกเรื่องมาก
ขึน้ รูส้ึกดีต่อการท างาน มีเพือ่นมากขึน้ คิดว่าจะมีนิสยัอย่างพอเพียงต่อไปเรื่อยๆ”(พนกังานของ
รฐัคนทีส่อง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                                                                                                                         
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                         “การมีนิสยัมองโลกในแงด่ ีออ่นนอ้มถอ่มตน ท าใหม้ีผูใ้หญ่รกัใคร่ 
เมตตา คงปฏิบตัิอยา่งนีต้อ่ไป” (พนกังานของรฐัคนทีห่า้,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563) 
                                    “ชอบกิจกรรมการมองโลกในแง่ดี เมื่อมีภัยต้องมีสติอยู่ให้รอด หา
เหตผุล คิดสิ่งดีๆ มีใจสู ้มีความหวงั คือการมองเหน็สิ่งดีๆ  โอกาสดีๆ ชีวิตจะมีพลงัท าใหเ้กิดความสขุ
ได”้(พนกังานของรฐัคนทีห่นึ่ง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                                                                                                                                                                       
                                   “ท าใหต้นเองเป็นสุขดว้ยการคิดพอใจในสิ่งที่ตนมี ใชค้วามพอเพียง
ในการด ารงชีวติ และคอยแนะน าคนรอบขา้งใชค้วามมีจิตพอเพยีงหาความสขุจากสิ่งทีม่ี คิดแตใ่น
เรื่องดีๆ ท าใหจิ้ตใจสบาย มีความสขุ ใชเ้หตุผล ไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจท าใหม้ีความสุขใน
การใชช้ีวติด”ี(พนกังานของรฐัคนทีส่อง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                                                                                                                                                                          
                                  “คิดบวกกับตวัเอง และสิ่งรอบขา้งเสมอ ท าใหม้ีพลงัในการท าสิ่งต่างๆ 
ความทุกข์ไม่ไดเ้กิดขึ้นตลอด เดี๋ยวมันก็ผ่านไป”(พนักงานของรัฐคนที่หา้,สัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 
2563)              

2.3 ความชอบเส่ียงนอ้ย  
                                 “กิจกรรมการแกปั้ญหาใหม้ีความเสีย่งนอ้ยทีส่ดุ เป็นกิจกรรมตัง้ค าถาม
ใหค้ิด ระดมสมอง เสนอผลงาน น ามาใชก้ับชีวิตประจ าวนัได ้ท าใหเ้ห็นว่าปัญหามากมายเกิด
จากตนเองและผูอ้ื่น ปัญหาบางอย่างไปแกท้ี่ปัญหาไม่ได ้ก็ตอ้งแกไ้ขทีต่นเอง ใจเย็นๆ ไม่เครียด 
ใช้สติในการแก้ปัญหาให้สถานการณ์ เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด ท าให้ปัญหานั้นผ่านไปได้”
(พนกังานของรฐัคนทีส่ี,่สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                                                                                                                                                                                                                     
                                 “การที่ไดม้ีการศึกษาหาขอ้มูลใหช้ดัเจน มองหาแนวทางที่ใหเ้กิดความ
เสีย่งนอ้ยทีส่ดุ จนไม่เสีย่งตอ่ความเป็นอยู่ ท าใหไ้ดม้องเหน็ความเปลีย่นแปลงทีด่ีขึน้ และคิดไดว้่า
เป็นเรือ่งปกตมิีมืดยอ่มมีสวา่ง”  (พนกังานของรฐัคนทีห่นึ่ง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                 “กรณีความเสีย่งในทีท่  างานที่พบ คือเรายงัมีงาน มีรายไดอ้ยู่นัน้ จึงท า
ใหไ้ดค้ิดและรูจ้กัอดออม หรือหาทางเก็บรกัษาเงนิไวบ้า้ง เพือ่ในโอกาสไม่มีงานท า ไม่มีรายได ้จะ
ลดความเสี่ยงในอนาคตได ้การอดออมในวันนี ้เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตเมื่อไม่มีรายได”้
(พนกังานของรฐัคนทีห่นึ่ง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                 “จากสถานการณ์ เศรษฐกิจตกต ่ า ท าให้เราต้องรู ้จักการวางแผน
ลว่งหนา้ไม่ใหป้ระสบปัญหาในอนาคตในแต่ละเหตกุารณ์ ในแต่ละปัญหา เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง
ในอนาคต”(พนกังานของรฐัคนทีส่าม,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)  



  78 

                                 “จากการปฏิบัติใหม้ีนิสยัที่คิดอย่างถี่ถว้น รอบคอบขึน้ ท าใหง้านไม่มี
ขอ้ผิดพลาดเยอะ คิดว่าจะฝึกนิสยัอย่างนีใ้หม้ีตลอดไป”(พนักงานของรัฐคนที่หา้,สมัภาษณ์ 3 
ธนัวาคม 2563)    

2.4 ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม                                                              
                                 “ในช่วงสถานการณ์โควิด การป้องกนัที่ดีที่สุด คือการระมดัระวงัตวัเอง
และผูอ้ื่น และหาวิธีแกปั้ญหาอย่างเหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์ เช่น ออกไปขา้งนอกใส่แมส 
เวน้ระยะห่างทางสงัคม ถา้รบัประทานอาหารตอ้งมีชอ้นของตนเอง เป็นตน้” (พนกังานของรฐัคนที่
สอง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)  
          จากขอ้มลูดงักลา่วสรุปไดว้่า พนกังานของรฐัมีจิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กนัตน ไดแ้ก่ การท่ี
พนกังานรฐัใชก้ารมีจิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กันในการแกปั้ญหาใหถู้กตอ้งและเหมาะสม เพ่ือลด
ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ในสถานการณต์า่งๆ เช่น การหาความรูแ้ละขอ้มูลท่ีเพียงพอเพ่ือแกปั้ญหา การ
มองโลกในแง่ดีในกรณีท่ีเกิดความสูญเสีย ผิดหวงั ท าใหล้ดความเสียใจ มีความสขุในแง่จิตใจมากขึน้ 
การมองเห็นสิ่งดีๆ โอกาสดีๆ ชีวิตจะมีพลงัท าใหเ้กิดความสุขได ้นอกจากนี ้การมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 
เช่น การวางแผนอย่างรอบรอบในการท างาน และการออมเงิน จะลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต
ได ้  

3) ด้านการรับรู้คุณความด ี
จากการสมัภาษณพ์บวา่พนกังานของรฐัไดมี้การน าเอาแนวคิด หลกัการของ

จิตพอเพียงด้านการรับรู ้คุณความดี ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ช่วยเหลือสิ่งแวดลอ้ม การตระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้ม ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ใหเ้กียรติต่อผูอ่ื้น และ
การชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั ดงัปรากฏในบางชว่งของบทสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้     

3.1 การตระหนกัถึงความดีของสิ่งแวดลอ้ม 
                                 “ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม เช่น การเกิดฝุ่ น PM เกิดฝุ่ นละอองเป็นพิษ วิธีการ
ช่วยเหลือสิ่งแวดลอ้ม คอืไม่สรา้งมลภาวะทีท่  าใหเ้กิดฝุ่ นพษิ จะไดไ้ม่เพิ่มปริมาณฝุ่ นพษิในอากาศ 
เป็นการรบัผิดชอบต่อสงัคม และท าใหรู้ส้ึกดีปลอดภยัต่อตนเองดว้ย จึงจะพยามรกัษาสิ่งแวดลอ้ม
ไวใ้หม้ากทีส่ดุ”(พนกังานของรฐัคนทีส่อง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563) 
                                 “การตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม คือแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อน เช่น การ
พยายามใชอ้ปุกรณ์ หรือสิ่งของทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สิ่งแวดลอ้มใหน้อ้ยลง เช่น ทิชชู และหลอดดูดน า้
พลาสติก เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวสัดไุม่ย่อยสลาย ปัจจุบนัไดท้ า และยงัคงจะท าต่อไป”(พนกังานของรฐั
คนทีส่อง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                                                                                               
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                                    “การไดต้ระหนกัถงึสิ่งแวดลอ้มทัง้ในสว่นตวัและครอบครวั โดยไม่สรา้ง
มลภาวะ เช่น เผาขยะทีเ่คยท ามา ซ่ึงท าลายชัน้บรรยากาศของโลก และพบว่าอากาศสะอาดปลอดภยั
จากมลพษิ สูดหายใจไดอ้ากาศทีส่ดชื่น” (พนกังานของรฐัคนทีส่ี,่สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)    

3.2 ความออ่นนอ้มถ่อมตน  
                                        “ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ใหเ้กียรติต่อผู ้อื่น เป็นพืน้ฐานที่ดีของคนที่
ประพฤติที่ดีอยู่แลว้ ท าใหผู้อ้ื่นรูส้ึกดี และเอ็นดูในการกระท าของเรา”(พนักงานของรัฐคนที่หา้
,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                                                                                                                                                 
                                 “ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ท าใหผู้พ้บเห็นใหค้วามรกัและเอ็นดู เพราะมี
ความอ่อนนอ้มไม่กา้วรา้ว หรือมีกริยาสุภาพ เกิดความสบายใจแก่ผูพ้บเจอ ใหเ้กียรติกันและกัน 
ท าให้ตนเองเป็นคนน่าคบหาแก่บุคคลทั่วไปมากขึ้น”(พนักงานของรัฐคนที่ห ้า,สัมภาษณ์ 3 
ธนัวาคม 2563)                                                
                                 “ความอ่อนน้อมถ่อมตน เกิดประโยชน์ เพราะเป็นคนที่ใครๆ อยาก
พูดคุยดว้ย น่าคบ เป็นที่รกัของมนุษย์และเทวดา ท าใหไ้ดร้บัความเมตตาช่วยเหลือจากผูอ้ยู่รอบ
ขา้งมากขึน้”(พนกังานของรฐัคนทีส่าม,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                          
                                        “ความอ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นกิจกรรมที่ขจัดความเอาเปรียบ เอาชนะ
ของคนในสงัคม และโดยเฉพาะตนเองไดด้ี มีความดีที่ตนภาคภูมิใจ คนดีจะท าใหค้นอื่นไดช้ื่นชม
เป็นแบบอย่างไดน้ัน้ตอ้งถ่อมตนใหค้นอืน่เห็น เพือ่เชิดชูยกย่อง”(พนกังานของรฐัคนทีส่ี,่สมัภาษณ์ 
3 ธนัวาคม 2563)            

3.3 การเห็นความดีของผูท่ี้ชว่ยเหลือตน  
                                 “การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นสิ่งที่ดีที่มนุษย์ในสงัคมควรมี จะท าให้
ตนเอง และผูอ้ื่นมีความสุข และรูส้ึกดีซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะที่ตนเองเห็นประจักษ์ในที่ท างาน 
ไดร้บัการช่วยเหลอืตอบกลบั” (พนกังานของรฐัคนทีห่นึ่ง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                            
                                 “การเห็นความดีของผู ้ที่ช่วยเหลือตน ชอบกิจกรรมนี ้ เพราะเป็น
กิจกรรมที่หล่อหลอมใหอ้ยากท าความดี เพื่อส่วนรวมมากขึ้น อยากเห็นสังคม คนรอบขา้งมี
ความสขุทัง้ผูท้  าคณุ และผูต้อบแทนคณุ” (พนกังานของรฐัคนทีส่อง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)   

จากขอ้มลูดงักลา่วสรุปไดว้่า พนกังานของรฐัมีจิตพอเพียงดา้นการรบัรูค้ณุความ
ดี ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงความดีของสิ่งแวดลอ้ม เชน่ การชว่ยเหลือสิ่งแวดลอ้ม คือไมส่รา้งมลภาวะ
ท่ีท าใหเ้กิดฝุ่ นพิษในอากาศ เป็นการรบัผิดชอบตอ่สงัคมดว้ย การพยายามใชอ้ปุกรณ ์หรือสิ่งของท่ี
เป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดลอ้มใหน้อ้ยลง เช่น ทิชชู และหลอดดดูน า้พลาสติก เป็นตน้ ส าหรบัความ
อ่อนนอ้มถ่อมตน คือ ใหเ้กียรติตอ่ผูอ่ื้น ท าใหผู้อ่ื้นรูส้ึกดี และเอ็นดใูนการกระท า ท าใหเ้ป็นคนน่า
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คบหาแก่บคุคลทั่วไปมากขึน้ ไดร้บัความเมตตาช่วยเหลือจากผูอ้ยู่รอบขา้งมากขึน้ นอกจากนีก้าร
เห็นความดีของผูท่ี้ชว่ยเหลือตน ท าใหมี้ความสขุทัง้ผูท้  าคณุ และผูต้อบแทนคณุ  

ส าหรบัประเด็นประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงจากขอ้มูลขา้งตน้ 
สามารถสรุปไดว้า่ โปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการมีจิตพอเพียงของ
พนักงานของรัฐให้มีมากขึน้ และเกิดการตระหนักถึงคุณประโยชน์ และคุณค่าของการมีจิต
พอเพียง 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงในกลุ่มพนักงาน
ของรัฐ 

จากการท าแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าพนกังานของรฐัมีความพงึพอใจใน
การเขา้รว่มโปรแกรม ดงัปรากฏในบางชว่งของบทสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้   
                                 “รูส้ึกดี และมีความสุขในการเขา้ร่วมในโครงการนี”้(พนกังานของรฐัคนที่หา้
,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                             
                           “การเขา้ร่วมโปรแกรมนี ้เป็นโครงการที่ดี น่าสนใจ น่าจะขยายเป็นวงกวา้ง
ในกลุม่อืน่ๆ ในครัง้ตอ่ไปจะดมีาก...” (พนกังานของรฐัคนทีส่อง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                                 
                           “การเขา้ร่วมโปรแกรม ท าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทศันคติต่างๆ ในการใชช้ีวิต
มากมาย โดยจะตอ้งน าหลกัการจิตพอเพียงน าชีวิตดว้ย เช่น มีเหตุมีผล ตอ้งรอบคอบ ป้องกัน
ความเสีย่ง และมีความออ่นนอ้มถอ่มตน” (พนกังานของรฐัคนทีส่าม,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)       

จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้่า ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วม
โปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุ่มพนกังานของรฐั ไดแ้ก่ การท่ีมีความรูส้ึกดี และมีความสขุในการ
เขา้รว่มในโครงการนี ้โดยการเขา้รว่มโปรแกรมท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติต่างๆ ในการใช้
ชีวิต เช่น มีเหตมีุผล มีความรอบคอบเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ และมีความออ่นนอ้มถ่อม
ตนในการอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม เป็นตน้ 

ส าหรบัประเด็นความพึงพอใจในการเขา้รว่มโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุ่ม
พนกังานของรฐั สามารถสรุปไดว้่า พนกังานของรฐัมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโปรแกรม เน่ืองจาก
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน  มีความ
รอบคอบ อยา่งมีเหตผุล  
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ข้อสังเกต ข้อค้นพบอื่นๆ  
เพ่ือตรวจสอบปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนและขดัขวางต่อประสิทธิผลของ

การมีจิตพอเพียง เป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อสังเกต ข้อคน้พบอ่ืนๆ หรือสภาพแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อประสิทธิผลของการมีจิตพอเพียง โดยก าหนดกรอบแนวค าถามส าหรบัสัมภาษณ์
พนกังานของรฐั ไดแ้ก่ 

- ปัจจยัใดท่ีขดัขวางตอ่การมีจิตลกัษณะท่ีพอเพียงของทา่น มีอะไรบา้ง 
- ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีท่านเห็นว่าจะช่วยให้การมีจิตพอเพียงมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 
โดยท าการสมัภาษณพ์นกังานของรฐั ในแตล่ะประเดน็ดงันี ้

1) ปัจจัยทีขั่ดขวางต่อประสิทธิผลของการมีจิตพอเพยีง 
จากการสัมภาษณ์พบว่าพนักงานของรัฐได้มี ปั จจัยท่ีขัดขวางต่อ

ประสิทธิผลของการมีจิตพอเพียง ซึ่งท าให้การพัฒนาจิตพอเพียงไม่เป็นตามความมุ่งหวังได ้  
ดงัปรากฏในบางชว่งของบทสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้     
                                 “ลกัษณะงาน หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ การตดัสินใจทีไ่ม่ไดเ้กิดเฉพาะแค่
ตนเองเพยีงผูเ้ดียว ดงันัน้การทีบ่างครัง้มีปัจจยับางอย่างทีม่ีผูอ้ืน่และปัจจยัอืน่ๆ มาเกี่ยวขอ้ง การ
พฒันาจิตพอเพียงในดา้นการมีภูมิคุม้กันตนในการใหเ้กิดความเสี่ยงนอ้ยที่สุด จึงค่อนขา้งยาก 
นอกจากตอ้งหาขอ้มูลใหเ้กิดความรัดกุม ปลอดภัยในแง่กฎหมาย ต่อชีวิต และดว้ยปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได ้จึงเป็นปัจจยัขดัขวางนิดหน่อยในการพฒันาจิตพอเพยีงใหไ้ดผ้ลอย่างที่ตัง้ใจ
เป็นไปตามทีค่าดหวงัไวไ้ด”้ (พนกังานของรฐัคนทีส่ี,่สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563) 
                                        “ปัญหาบางอย่างไม่สามารถไปแก้ที่ปัญหาได้ ก็ต้องแก้ไขที่ตนเอง 
เครียดบ้าง ใช้สติมองหาสิ่งที่ดี มองโลกในแง่ดี จึงท าให้สามารถผ่านพน้ความทุกข์ ผ่านพ้น
สถานการณ์ตงึเครียดและเสยีใจไปได”้(พนกังานของรฐัคนทีห่า้,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563) 
          จากขอ้มลูดงักล่าวสรุปไดว้่า ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมมีปัจจยัท่ีขดัขวางเป็นอปุสรรคตอ่ประสิทธิผล
ของการมีจิตพอเพียง ไดแ้ก่ ลักษณะงาน หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ของพนักงานของรฐั ส่งผลต่อการ
ท างานท่ีการตดัสินใจไม่ไดมี้แคต่นเองเพียงผูเ้ดียว การท าใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดจึงค่อนขา้งยาก 
การใชส้ตมิองหาสิ่งท่ีดี มองโลกในแง่ดี จงึท าใหส้ามารถผ่านพน้ได ้
            ส  าหรบัประเด็นปัจจยัท่ีขดัขวาง เป็นอปุสรรคตอ่ประสิทธิผลของการมีจิตพอเพียงของพนกังาน
ของรฐั สามารถสรุปไดว้่า ลักษณะงาน หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของพนักงานของรฐั เป็นปัจจยัท่ีเป็น
อปุสรรคตอ่ประสิทธิผลของการมีจิตพอเพียงสง่ผลใหเ้กิดการพฒันาจิตพอเพียงไม่เป็นไปตามท่ีมุง่หวงั 
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2) การเปล่ียนแปลงของการมีจิตพอเพยีงหลังการอบรม 

จากการสมัภาษณพ์บว่าพนกังานของรฐัไดมี้การเปล่ียนแปลงการมีจิตพอเพียง
หลงัการอบรม ดงัปรากฏในบางชว่งของบทสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้ 

2.1 การมีภมูิคุม้กนัตน  
2.1.1 ความชอบเส่ียงนอ้ย  

                                               “หลงัการอบรม มีความคิดหาเหตุผลในการกระท าแต่ละครัง้มากขึ้น 
มีความระมัดระวงัในการคิดตัดสินใจเกือบทุกเรื่องในชีวิตประจ าวนั เพื่อหาเหตุ และตน้เหตุของ
ปัญหาในแต่ละเรื่องทั้งเรื่องงาน และครอบครัว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือไม่ตรงตาม
วตัถุประสงค์ในชีวิตที่ตัง้ไว ้เช่น ปีนีอ้ยากซือ้รถใหม่ ตอ้งด าเนินการเก็บเงินออมทุกเดือน ประหยดั 
หาขอ้มูลราคาใหเ้หมาะสมกบังบประมาณตนเอง เป็นตน้”(พนกังานของรฐัคนที่หนึ่ง,สมัภาษณ์ 3 
ธนัวาคม 2563)     
                                       “หลังการอบรม มีการใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่ประมาท มีสติ และมี
เหตุผลในการกระท าต่างๆ มากขึ้นในการด าเนินชีวิต การตัดสินใจในความคิดรอบคอบขึ้น ลด
ความเสีย่งตา่งๆ ในชีวติ”(พนกังานของรฐัคนทีห่นึ่ง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563) 

2.1.2 ความชอบเส่ียงนอ้ย/การมองโลกในแง่ดี/การคิดเชิงพิสูจนส์าเหตุ
และผลตามกฎ                                         
                                              “หลงัการอบรมใชช้ีวิตประจ าวนัดว้ยความไม่ประมาท มองโลกในแง่
ดี ใชจ่้ายอย่างพอเพียง เพื่อเกิดความเสี่ยงในชีวิตนอ้ยที่สุด รูจ้ักคิดอย่างมีเหตุผล เช่น ในการใช้
จ่าย จะตดัสิ่งที่ไม่จ าเป็น ไม่ท าใหเ้กิดความเดือดรอ้นแก่ตนและครอบครวั”(พนกังานของรฐัคนที่
สอง,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)   
                                        “หลังการอบรมใช้หลักการมองโลกในแง่ดีมาด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และในการท างาน ท าใหเ้กิดความรูส้ึกที่ดีขึน้ ท างานไดด้ีขึน้ และเกิดความรูส้ึกดีกับบุคคลอื่นมาก
ขึน้ (พนกังานของรฐัคนทีส่ี,่สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)    

2.2 การรบัรูค้ณุความดี 
2.2.1 การตระหนกัถึงความดีของสิ่งแวดลอ้ม           

                                              “หลังการอบรม มีจิตใจที่เขม้แข็ง มีจิตส านึกที่ดี เอือ้อาทร นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวม รูร้กัสามคัคี สรา้งความเขม้แข็งใหค้รอบครวัและชุมชน โดยเฉพาะที่ท างาน”
(พนกังานของรฐัคนทีส่าม,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)        
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2.3 อ่ืนๆ                                    

                                   “หลงัการอบรมหน่วยงานยงัมีการพูดถึงความพอเพียง เช่น สอดแทรก
ในการประชุม และอบรมต่างๆ ทีท่  าใหไ้ม่ลืมหลกัการจิตพอเพียง และมีการแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณ์ระหว่างคนที่เขา้ร่วมโปรแกรมภายหลงัการอบรมบ่อยๆ” (พนกังานของรัฐคนที่หา้
,สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)  

จากข้อมูลดังกล่าวสรุปไดว้่า ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลงการมีจิต
พอเพียงหลงัการอบรม ไดแ้ก่ การมีความคิดหาเหตผุลในการกระท าแต่ละครัง้ ใชชี้วิตประจ าวนั
ดว้ยความไมป่ระมาท มีสต ิและมีเหตผุลในการกระท าตา่งๆ มากขึน้ในการด าเนินชีวิต ท างานไดดี้
ขึน้ ใชห้ลกัการมองโลกในแง่ดีท าใหเ้กิดความรูส้ึกต่อตนเองท่ีดีขึน้    และมีความรูส้ึกดีกบับุคคล
อ่ืนมากขึน้ นอกจากนีห้น่วยงานไดส้อดแทรกจิตพอเพียงในการประชมุ และอบรมตา่งๆ ท าใหไ้ม่
ลืมแนวคดิ หลกัการจิตพอเพียง  

ส าหรบัประเด็นการเปล่ียนแปลงการมีจิตพอเพียงหลงัการอบรม สามารถสรุปได้
วา่ พนกังานของรฐัมีการน าจิตพอเพียงมาใชใ้นการปฏิบตัิงาน และในชีวิตประจ าวนัท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงตา่งๆ ในชีวิตในทางท่ีดีขึน้ 

3) ความเข้าใจแนวคิด หลักการของจิตพอเพยีง                   
จากการสมัภาษณพ์บว่าพนกังานของรฐัไดมี้ความเขา้ใจแนวคดิ หลกัการของจิต

พอเพียง ดงัปรากฏในบางชว่งของบทสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้     
                                  “จิตพอเพียง คือ ความคิดทีพ่ออยู่ พอดี กบัตวัเอง ไม่มีความอยากได ้
หรือมีกิเลส แต่ใชส้ิ่งทีม่ีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์ และมีความสขุ” (พนกังานของรฐัคนทีส่อง,สมัภาษณ์ 
3 ธนัวาคม 2563)                                             
                                     “จิตพอเพยีง คือ การพอใจในการท าดี และแบง่ปันผูอ้ืน่” (พนกังานของ
รฐัคนทีส่าม, สมัภาษณ์ 3 ธนัวาคม 2563)                                              
                                          “การมีจิตพอเพยีง คือ ท าใหช้ีวติมีความสขุ เนือ่งจากไม่มีความ
ประมาท มีความสขุกบัสิ่งทีม่ี ท าใหจิ้ตใจไม่คดิแสวงหาอยากได ้เพยีงแตค่ิดใหม้ีความสขุ ท าสิ่งที่
ตอ้งท าใหด้ทีีส่ดุ ชีวติก็จะเป็นสขุตามอตัภาพได”้ (พนกังานของรฐัคนทีส่อง,สมัภาษณ์คนทีส่อง 3 
ธนัวาคม 2563)                                                  
                                   “การมีจิตพอเพยีง คือ พอใจในสิ่งทีต่นมีอย่างมีเหตผุล มองโลกในแง่ด ี
ท าใหต้นเองรูส้ึกดี และมีความสขุต่อตนเอง และผูอ้ืน่ดว้ย” (พนกังานของรฐัคนทีห่า้,สมัภาษณ์ 3 
ธนัวาคม 2563)       
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จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้่า ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมมีความเขา้ใจแนวคิด หลกัการของ
จิตพอเพียง ไดแ้ก่ ความคิดท่ีพออยู่ พอดี กบัตวัเอง การพอใจในการท าดี และแบง่ปันผูอ่ื้น การไม่มี
ความประมาทในชีวิต มองโลกในแง่ดี ท าใหมี้ความสขุตอ่ตนเอง และผูอ่ื้นดว้ย  

ส าหรบัประเด็นความเขา้ใจแนวคิด หลกัการของจิตพอเพียง สามารถสรุปไดว้่า
พนักงานของรฐัมีความเขา้ใจแนวคิด หลักการของจิตพอเพียง โดยน าจิตพอเพียงมาใชใ้นการ
ปฏิบตังิาน และในชีวิตประจ าวนั ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ในทางท่ีดีขึน้ 

โดยสรุปจากข้อสังเกต ข้อค้นพบท่ีได้จากการสัมภาษณ์  เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมพบวา่ในระยะหลงัการทดลอง และระยะตดิตามผล 1 เดือน กลุ่มทดลองมี
คะแนนจิตพอเพียงสงูกว่ากลุ่มควบคมุและยงัมีความคงทนอยู่ในอิทธิพลสงู ไดแ้ก่ .790 .971 และ 
916 จากระยะหลงัการทดลอง และพบว่า ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมแสดงใหเ้ห็นว่าการเขา้ร่วมโปรแกรม
นัน้เป็นกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ท าใหเ้ขา้ถึง เขา้ใจการมีจิตท่ีพอเพียง สามารถน าไปใชใ้นชีวิตไดเ้ป็น
อย่างดีโดยเฉพาะในสถานการณท่ี์เศรษฐกิจตกต ่า เพ่ือใหใ้ชชี้วิตอยู่ไดอ้ย่างเหมาะสม มีความสุข 
เน่ืองจากพนกังานของรฐัยงัคงรูส้กึวา่ การมีจิตพอเพียงท าใหมี้ความสขุในแง่จิตใจ และใชชี้วิตดา้น
วตัถุไดอ้ย่างเหมาะสมไม่เหมือนเม่ือก่อน นอกจากนีก้ารมีนิสยัแบบพอเพียงส่งผลประโยชน ์และ
ความสขุใจ รูส้ึกดีตอ่การท างาน มีเพ่ือนมากขึน้ คิดวา่จะมีนิสัยแบบจิตพอเพียงตลอดไป เช่น การ
มีนิสัยมองโลกในแง่ดี อ่อนนอ้มถ่อมตน ท าใหมี้ผูใ้หญ่รกัใคร่เมตตา และการท่ีมีนิสยัคิดอย่างถ่ี
ถว้น รอบคอบขึน้ ท าใหง้านไม่มีขอ้ผิดพลาดเยอะ นอกจากนีก้ารมีความคงทนอยู่ในระดบัอิทธิพล
สูง จากระยะหลงัการทดลอง นอกจากท่ีผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมได้เห็นประโยชนข์องการมีจิตพอเพียง
แลว้คือ การท่ีไดน้  ามาปรบัใชใ้นชีวิตท าใหมี้ความสุขมากขึน้ และการเนน้ย า้หลกัการจิตพอเพียง
สอดแทรกในการประชุม และการอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน ท่ีท าใหพ้นักงานของรฐัยังคงมีจิต
พอเพียงคงทนอยูใ่นระดบัท่ีสงู ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณร์ะหว่างผูเ้ขา้รว่ม
โปรแกรมภายหลงัการอบรมอย่างต่อเน่ือง แม้พบว่าปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอปุสรรคขดัขวาง
ต่อประสิทธิผลของการเกิดจิตลักษณะพอเพียงได้แก่ ต  าแหน่งงาน และลักษณะของงานท่ี
รบัผิดชอบเพราะสถานการณบ์างอย่าง การตดัสินใจไม่ไดเ้กิดเฉพาะแคต่นเองเพียงผู้ เดียว ตอ้งมี
ผูอ่ื้นและปัจจยัอ่ืนๆ มาเก่ียวขอ้ง เชน่ เรื่องงบประมาณ คา่ใชจ้า่ยในโครงการตา่งๆ เป็นตน้  

นอกจากนี ้ยงัพบวา่ การมีภูมิคุม้กนั และการรบัรูค้ณุความดี เป็นจิตลกัษณะของ
การมีจิตพอเพียงท่ีพนักงานของรฐัมีการน าไปปรบัประยุกตใ์ชใ้นการท างาน และชีวิตประจ าวัน
มากท่ีสดุ โดยเฉพาะการมองโลกในแง่ดี การชอบท่ีจะมีความเส่ียงนอ้ย และการอ่อนนอ้มถ่อมตน 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพนักงานของรฐัยังคงท่ีจะต้องอดออมเพ่ือมีความมั่นคงในวันหน้า มีความ
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ระมดัระวงัใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดในการใชชี้วิต และใชก้ารมองโลกในแง่ดี และการอ่อนนอ้ม
ถ่อมตน เพ่ือปรบัตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 

สรุปการสงัเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุ่มพนกังาน
ของรฐั (เชิงคณุภาพ) ดงัขอ้มลูในตารางท่ี 19  

ตาราง 19 การสงัเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุม่พนกังานของรฐั (เชิง
คณุภาพ) 

ด้านที่ คุณลักษณะจิตพอเพียงของพนักงานรัฐ จ านวนคุณลักษณะ 
จิตพอเพียงทีน่ าไปใช้ 

1 ความมีเหตุผล (3 องคป์ระกอบ)  
 - การคิดเชิงพิสจูนส์าเหต ุและผลตามกฏ 1 (3.85) 
 - การคิดเหตผุลแบบนิรนยั -  อปุนยั  - 
 - การคิดอยา่งมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์ 1 (3.85) 
2 การมีภูมิคุ้มกันตน (4 องคป์ระกอบ)  
 - การแสวงหาความรู ้และมีประสบการณท่ี์เพียงพอ 1 (3.85) 
 - การมองโลกในแง่ดี 8 (30.77) 
 - ความชอบเส่ียงนอ้ย 5 (19.23) 
 - ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม 1 (3.85) 
3 การรับรู้คุณความดี (3 องคป์ระกอบ)  
 - การตระหนกัถึงความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม 3 (11.54) 

 - ความอ่อนนอ้มถ่อมตน 4 (15.38) 
 - การเห็นความดีของผูท่ี้ชว่ยเหลือตน 2 (7.69) 
 (รวม 3  ด้าน 10 องคป์ระกอบ)  

          
จากการสงัเคราะหป์ระสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุ่มพนกังาน

ของรฐั (เชิงคุณภาพ) ในจิตพอเพียง ทั้ง  3 ดา้น 10 องคป์ระกอบ พบว่า พนักงานของรฐัมีจิต
พอเพียงทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีเหตุผล ปรากฏใน 2 องคป์ระกอบ คือ การคิดเชิงพิสูจน์
สาเหตแุละผลตามกฏ และการคิดอย่างมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์แต่ไม่ปรากฏในการคิดเหตผุล
แบบนิรนยั - อปุนยั ดา้นการมีภูมิคุม้กนัตน ปรากฏทัง้ 4 องคป์ระกอบ คือ การแสวงหาความรูแ้ละ
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มีประสบการณ์ท่ีเพียงพอ การมองโลกในแง่ดี ความชอบเส่ียงน้อย และความสามารถในการ
จดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม และการรบัรูคุ้ณความดี ปรากฏทัง้ 3 องคป์ระกอบ คือ การ
ตระหนกัถึงความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม ความอ่อนนอ้มถ่อมตน และการเห็นความดี
ของผู้ท่ีช่วยเหลือตน โดยด้านการมีภูมิคุ้มกันตน เป็นจิตพอเพียงท่ีพนักงานของรัฐมีการน า
องคป์ระกอบของจิตลกัษณะไปใชม้ากท่ีสดุ คือ การมองโลกในแง่ดีมีสดัส่วนมากท่ีสดุ คือ รอ้ยละ 
30.77 รองลงมา คือ ความชอบเส่ียงนอ้ย รอ้ยละ 19.23 ตามล าดบั และรองลงมา คือดา้นการรบั
รูค้ณุความดี โดยน าองคป์ระกอบของจิตลกัษณะไปใช ้คือ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน รอ้ยละ 15.38 
รองลงมา คือ การตระหนกัถึงความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม รอ้ยละ 11.54 และการเห็น
ความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตน คือ รอ้ยละ 7.69 ตามล าดบั และสอดคลอ้งกับ ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ี
พบว่า พนักงานของรัฐน าจิตพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันตนไปใช้มากท่ีสุดและยังคงทนใน
ระดบัสูง รองลงมาคือ ดา้นการรบัรูคุ้ณความดี โดยค่าขนาดอิทธิพลของจิตพอเพียง คือ การมี
ภมูิคุม้กนัตน และการรบัรูค้ณุความดี ทัง้ในระยะหลงัการทดลอง และในระยะตดิตามผล ไดแ้ก่ คา่
ขนาดอิทธิพล .954 และ .924 และขนาดอิทธิพล .971 และ.916 ตามล าดบั  

นอกจากนีจ้ากการสรุปสาระส าคญัประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง
ของผูใ้หส้มัภาษณ ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า หลงัการอบรม พนกังานของรฐัมีการมอง
โลกในแง่ดี ท าใหเ้กิดความรูส้ึกในการด าเนินชีวิตท่ีดีขึน้ ท างานไดดี้ขึน้ เกิดความรูส้ึกดีกบับุคคล
อ่ืนมากขึน้ การให้เกียรติต่อผู้อ่ืน ท าให้ผู้อ่ืนรูส้ึกดี ทั้งนี ้หลังการอบรม มีจิตใจท่ีเข้มแข็งขึน้ มี
จิตส านึกท่ีดี เอือ้อาทร นึกถึงประโยชนส์่วนรวม และมีการใชชี้วิตในแตล่ะวนัอย่างมีเหตผุลในการ
กระท าตา่งๆ มากขึน้ การตดัสินใจมีความคิดรอบคอบขึน้ ลดความเส่ียงต่างๆ มีความระมดัระวงั
ในการคิดตดัสินใจเกือบทุกเรื่อง เพ่ือหาตน้เหตุของปัญหาทัง้เรื่องงาน และครอบครวั เพ่ือไม่ให้
เกิดผลความเสียหาย ใชชี้วิตประจ าวนัดว้ยความไม่ประมาท เพ่ือเกิดความเส่ียงในชีวิตนอ้ยท่ีสุด 
และสอดคลอ้งกับวรางคณา รชัตะวรรณ (2554) พบว่า ผลจากโปรแกรมการใหค้  าปรกึษากลุ่มเพ่ือ
พฒันาการมองโลกในแง่ดีของนกัเรียนวยัรุน่นัน้ หลงัการใชโ้ปรแกรมท าใหมี้การมองโลกในแง่ดีเพิ่ม
มากขึน้ ส่งผลให้การใช้ชีวิตเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม มีความสุขจากปัญหาท่ีประสบใน
ชีวิตประจ าวนั โดยจากการสมัภาษณ ์พบว่า สมาชิกแสดงความคิดเห็นพอใจในการน าเทคนิคไปใช้
ในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากเป็นการเปล่ียนมุมมองเชิงบวก ท าใหมี้ความรูส้ึกดีต่อตนเอง ผูอ่ื้น และ
สภาพแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกับ ดาวประกาย มีบุญ (2552) ไดศ้ึกษาผลของโปรแกรมการปรกึษา
เชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรมต่อความคิดเชิงบวกของ
เยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน  ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการ
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ปรกึษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม มีความคิดเชิงบวก
สูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และเยาวชนกลุ่มทดลองท่ีเขา้
รว่มโปรแกรมมีความคิดเชิงบวกในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส่งผลใหก้ารใชชี้วิตของกลุ่มทดลองไดเ้ขา้ใจ และเรียนรูท่ี้จะรูจ้กัความคิดอตัโนมตัิท่ี
เกิดขึน้กับตนเอง เรียนรูล้ักษณะกระบวนการคิดท่ีส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรม ช่วยให้สมาชิก
ปรบัเปล่ียนความคิดน าไปสู่เชิงบวกของตนเองไดร้วดเร็วเพ่ือใชป้รบัตวัเม่ือเกิดปัญหา จะท าใหชี้วิต
ตนมีความสขุมากขึน้ โดยในตอนสดุทา้ยของโปรแกรมในกิจกรรมสมาชิกไดต้ระหนกัถึงประโยชนข์อง
ค าพูดในทางบวก ซึ่งเป็นวิธีปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการคิดไปในทางบวกวิธีหนึ่ง น าไปสู่การคิดไปใน
ทิศทางท่ีดีกับตนเองและผูอ่ื้น นอกจากนีค้วามสมัพนัธร์ะหว่างจิตพอเพียงตอ่พฤติกรรมการอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม พบว่า จิตพอเพียงมีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตผ่านพฤติกรรมการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ในจังหวัดเชียงใหม่ (วีรวรรณ วงศป่ิ์นเพ็ชร ์และชลิดา วสุวัต,2552) และจุรีพร ภิบาลจันทร ์(2551)  
ไดศ้ึกษาความชอบเส่ียง ในกลุ่มการมีภูมิคุม้กันตนของจิตพอเพียง พบว่า พนักงานท่ีมีความชอบ
เส่ียงน้อยเป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการท างานตามหน้าท่ี และนอกเหนือหน้าท่ี
มากกว่าพนกังานท่ีมีความชอบเส่ียงมาก ส่วน วรรณภา กันยาวงศ ์(2551) ศกึษาการมองโลกในแง่ดี 
ในกลุ่มการมีภูมิคุม้กันตนของจิตพอเพียง พบว่า ผูบ้ริหารสตรีในองคก์รมีการมองโลกในแง่ดีมาก
เพียงใด ก็ยิ่งมีการปรบัตวั เขา้ใจและยอมรบัภาพพจนต์นเองในสงัคมมากเท่านัน้ และสามารถจดัการ
กับความเครียดไดม้ากกว่าครูท่ีมองโลกในแง่ดีน้อย จากการผลการวิจัยท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่า  
จิตพอเพียงถ้ามีมากในเยาวชน และผู้ใหญ่ท่ีท างานอาชีพต่างๆจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีน่า
ปรารถนา เช่น พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการท างาน และ
พฤติกรรมการปรบัตวั เป็นตน้ (เกรียงศกัด ์อุบลไทร,2555) และสอดคลอ้งในระยะติดตามผล โดย
พนกังานของรฐั ไดก้ล่าวว่าการมีจิตพอเพียงท าใหมี้ความสุขในแง่จิตใจ และการใชชี้วิตดา้นวตัถุ
ไม่ขดัสนเหมือนเม่ือก่อน นอกจากนีก้ารมีนิสัยแบบจิตพอเพียงส่งผลประโยชน ์และความสุขใจ 
รูส้กึดีตอ่การท างาน มีเพ่ือนมากขึน้ และการมีนิสยัมองโลกในแง่ดี อ่อนนอ้มถ่อมตน ท าใหมี้ผูใ้หญ่
รกัใคร ่เมตตา นอกจากนี ้การท่ีมีนิสยัคดิอย่างถ่ีถว้น รอบคอบขึน้ ท าใหง้านไม่มีขอ้ผิดพลาดเยอะ 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิด เฮยเ์นส (Haynes,2004) และบชุ (Bush, 2006) กล่าววา่ ความคงทนหลงั
การทดลองท่ีเน้นการพัฒนาดา้นในของมนุษย ์สามารถเขา้ใจจิตของตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้น เกิด
ความตระหนกัรูถ้ึงคณุค่าของสิ่งต่างๆ เกิดความรกัต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกท่ีดีตอ่ส่วนรวม อีกทัง้
เนื ้อหากิจกรรมก็เน้นให้ความส าคัญของการมีความเมตตากรุณา  สามัคคีในกลุ่ม เห็นการ
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ช่วยเหลือผูอ่ื้นและสงัคมเป็นสิ่งท่ีควรกระท า เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวท่ีมีการสนทนาแลกเปล่ียน
เรียนรูด้ว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง มีความสขุ รูส้กึเป็นมิตรในการเรียนรู ้ 

ตอนที ่5 ผลการประเมินความพงึพอใจในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมพัฒนาจิต
พอเพยีงในกลุ่มพนักงานของรัฐ  

หลงัจากด าเนินการจดักิจกรรมตามโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงเสร็จสิน้ ผูว้ิจยัไดข้อให้
พนกังานของรฐัท่ีเขา้รว่มโปรแกรมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจตอ่หลกัสตูรและกิจกรรมตาม
โปรแกรม การด าเนินการจดัการอ านวยความสะดวกดา้นตา่งๆ รวมทัง้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรก่อน -
หลังการอบรม และยืนยันขอ้มูลท่ีผู้วิจัยไดท้  าการสังเกตเก่ียวกับบรรยากาศการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมในระหว่างการฝึกอบรมท่ีผ่านมา โดยแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รว่ม
โปรแกรมท่ีใช ้มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนอยู่ระหว่าง 1-5 (ต ่าสดุ หรือไมพ่ึงพอใจเลยให ้1 คะแนน และ
สูงสุดหรือพึงพอใจมากท่ีสุดให ้5 คะแนน โดยปรากฏผลค่าเฉล่ียความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ดงั
ขอ้มลูในตารางท่ี 20 

ตาราง 20 ผลการประเมินความพงึพอใจในการจดักิจกรรมตามโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงใน
กลุม่พนกังานของรฐั 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 

SD 

การประเมินความพร้อมของการจัดอบรม   

1. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการอบรม 4.25 0.64 

2. ความเหมาะสมของเครื่องมือ อปุกรณป์ระกอบการอบรม 4.25 0.64 

3. คณุภาพของเอกสารประกอบการอบรม 4.35 0.49 

4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการอบรม 4.35 0.49 

5. ความเหมาะสมของอาหารกลางวนั อาหารวา่ง 4.85 0.37 

6. การประสานงาน และการอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี 4.55 0.51 

การประเมินผลการอบรม   

7. เนือ้หาของหลกัสตูรทนัสมยั และเหมาะสมกบัผูอ้บรม 4.7 0.47 

8. ผูอ้บรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสตูรก่อนการอบรม  4 0.65 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

             
จากผลการประเมินในตารางท่ี 21 สรุปคะแนนความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตาม

โปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง เฉล่ียทุกหัวขอ้เท่ากับ 4.55 คะแนน ซึ่งถือว่าโปรแกรมไดร้บัความ 
พึงพอใจจากพนกังานของรฐัในระดบัดีมาก โดยเฉพาะในหวัขอ้ “ผูเ้ขา้รบัการอบรมมีความเขา้ใจ
เก่ียวกับหลักสูตรหลังการอบรม และสามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ปประยุกตใ์ช้ในองคก์ร ” มีความ
ชดัเจนอยา่งเห็นไดช้ดัคือ รอ้ยละ 4.5 และรอ้ยละ 4.45 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมพฒันา
จิตพอเพียงมีประสิทธิภาพในการพฒันาจิตพอเพียงในกลุ่มพนกังานของรฐัไดเ้ป็นอยา่งดีมากตาม
วตัถปุระสงค ์

 
 
 
 
 
 
 

 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 

SD 

การประเมินวิทยากร   

9. ผูอ้บรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสตูรหลงัการอบรม 4.5 0.51 

10. สามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 4.45 0.51 

11. มีความรูค้วามสามารถในเนือ้หาท่ีสอน 4.85 0.37 

12. บรรยายไดค้รบถว้นตามวตัถปุระสงค ์ 5 0.00 

13. ถ่ายทอดความรูใ้หเ้ขา้ใจไดง้่าย 4.7 0.47 

14. เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัได ้ 4.55 0.51 

15. ตอบค าถามไดช้ดัเจนเป็นท่ีเขา้ใจ 4.6 0.50 

16. มีบคุลิกภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ 4.85 0.37 

17. มีการรกัษาเวลาท่ีดีเหมาะสม  4.6 0.50 

คะแนนความพงึพอใจเฉล่ียท้ังหมด  4.55   



  90 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

                การวิจยัเรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุ่มพนกังาน
ของรัฐ” เป็นงานวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi - Experiment Study) โดยออกแบบการวิจัยแบบ 
ผสานวิธี (Mixed Methods Research) ตามแนวคิดของ เครสเวลล ์และพลาโน คลาก (Creswell 
& Plano Clark,2011) ในแบบแผน The Embedded Design โดยใชว้ิธีการเชิงปริมาณเป็นหลัก 
คือ การใช้โปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง แบบวัดจิตพอเพียง ในระยะก่อนการทดลอง ระยะ  
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล 1 เดือน และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในระยะก่อน 
การทดลอง แลว้ใชว้ิธีการเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview)เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (case study research) เสริมการอธิบายผลของข้อมูล
(Complementarity) เพ่ือให้การอธิบายประสิทธิผลของโปรแกรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้และ
รวบรวมขอ้คน้พบใหม่ๆ จากการวิจัย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและอธิบายประสิทธิผลของ
โปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงในกลุม่พนกังานของรฐั มีรายละเอียดปรากฏดงัตอ่ไปนี ้

สรุปผลการวิจัย 
1. ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ในการวิจยัครัง้นี ้ไดท้  าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่าง คือ 

พนกังานของรฐั สายสนบัสนุน วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยจ าแนกออกเป็น
กลุ่มทดลองจ านวน 20 คน และกลุ่มควบคมุ จ านวน 20 คน พบว่า 1) เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีจ านวน 15 คน และ 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 75.0 และ 60.0 
ตามล าดบั 2) อาย ุในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ส่วนใหญ่มีอายตุ  ่ากว่า 30 ปี มีจ  านวน 8 คน และ 
4 คน (รอ้ยละ 40.0 และรอ้ยละ 20.0 ตามล าดบั) รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 30 - 40 ปี มีจ  านวน 
6 คน และ 5 คน (รอ้ยละ 30.0 และรอ้ยละ 25.0 ตามล าดบั) ส าหรบัในกลุ่มควบคมุ ส่วนใหญ่มีอาย ุ
51 ปีขึน้ไปคิดเป็นรอ้ยละ 30.0 รองลงมาคือ ช่วงอายรุะหว่าง 41 - 50 ปี และช่วงอายรุะหว่าง 30 - 40 
ปี มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นรอ้ยละ 25.0 และ3) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คิดเป็นรอ้ยละ 75.0 และ 80.0 ตามล าดับ และ 4) 
ประสบการณใ์นการท างาน ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุส่วนใหญ่มีประสบการณใ์นการท างานต ่า
กวา่ 10 ปี มีจ  านวน 12 คน และ 8 คน (รอ้ยละ 60.0 และรอ้ยละ 40.0 ตามล าดบั)  
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2. การเปล่ียนแปลงของคา่เฉล่ียของคะแนนจิตพอพียงและตวัแปรปฏิสมัพนัธร์ว่ม พบวา่  
2.1) จิตพอเพียงในกลุ่มทดลอง พบว่า จิตพอเพียงทัง้ 3 ดา้นมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้

ในระยะหลังการทดลอง และลดลงเล็กน้อยในระยะติดตามผล 1 เดือน โดยความมีเหตุผล มี
คะแนนเฉล่ียก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล 1 เดือน เท่ากับ 2.83, 4.77 และ 
4.75 ตามล าดบั การมีภูมิคุม้กันตนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.65, 4.75 และ 4.78 ตามล าดบั และ
การรบัรูค้ณุความดี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.30, 4.82 และ 4.66 ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุม่ควบคมุ 
พบวา่ จิตพอเพียงทัง้ 3 ดา้นมีคะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองมีการเปล่ียนแปลงโดยเพิ่มขึน้จากระยะ
ก่อนการทดลอง จากนัน้ลดลงเล็กนอ้ยในระยะติดตามผล 1 เดือน โดยความมีเหตผุล มีคะแนน
เฉล่ียก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล 1 เดือน เท่ากับ 2.91, 3.76 และ 3.69 
ตามล าดบั การมีภูมิคุม้กนัตนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.32, 2.81 และ 2.81 ตามล าดบั และการรบั
รูค้ณุความดี มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 2.28, 2.93 และ 2.91 ตามล าดบั  

2.2) ตวัแปรปฏิสมัพนัธร์่วม ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉล่ียก่อนการทดลองเทา่กบั 4.27 และกลุม่ควบคมุมีคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองเทา่กบั 4.98 

3. การทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ก่อนการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิต ิประกอบดว้ย 1) การตรวจสอบการแจกแจง
ของตัวแปรว่ามีลักษณะเป็นการแจกแจงเป็นปกติหรือไม่ (Nomal distribution) โดยใช้วิธีการ
วิเคราะหด์ว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าความเบ ้(skewness) ค่าความโด่ง (kurtosis) และค่าสถิต ิ
Shapiro-Wilk (ผจงจิต อินทสวุรรณ, 2545: 44-51) และพบว่า ส่วนใหญ่ตวัแปรมีการแจกแจงเป็น
โคง้ปกติ ยกเวน้ตวัแปรจิตพอเพียงดา้นความมีเหตผุล และดา้นการมีภูมิคุม้กันตน ในระยะก่อน
การทดลอง ในกลุ่มควบคมุท่ีพบนยัส าคญัทางสถิติ (P-value เท่ากบั .002 และ .012 ตามล าดบั) 
และเม่ือพิจารณาคา่ความเบแ้ละความโดง่ พบว่า ไม่มีตวัแปรใดท่ีมีค่าความเบแ้ละความโดง่เกิน 
+2 และ -2 จึงสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลทั้งหมดมีการแจกแจงแบบปกติ (George & Mallery, 
2010) ดงันั้น ขอ้มูลจึงเป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 2) การตรวจสอบความเท่ากันของเมทริกซ์
ความแปรปรวน - แปรปรวนร่วม (Homogeneity of variance - covariance matrices) จากการ
ตรวจสอบโดยใชว้ิธีทดสอบดว้ยสถิติบ๊อกซ ์(Box’s M Test) ในแตล่ะกลุ่มตวัแปร ผลการวิเคราะห ์
พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติในระยะก่อนการทดลอง และเม่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกันของ
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนรว่มของตวัแปรตามทุกตวั โดยใชว้ิธี Levene’s test ของทัง้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ พบว่า ตวัแปรส่วนใหญ่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการวิเคราะหด์งักล่าว
จึงถือว่า เป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 3) การตรวจสอบความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ระหว่างตวัแปรตาม 



  92 

(Linearity) ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบว่า ตัวแปรสังเกตได้ท่ีท าการศึกษาในโมเดลจะไม่มี
ความสัมพันธ์กันสูงจนเกิดปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรงแบบพหุ (Multicollinearity) โดยการใชส้ถิติ
เพียรส์ัน (Pearson’s Correlation) ผลการวิเคราะหพ์บว่า คู่ความสัมพันธข์องตวัแปรส่วนใหญ่มี
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธไ์ม่เกิน .85 จึงไม่เกิดภาวะ Multicollinearity ของตวัแปรท่ีท าการศึกษา 
สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ก่อนการทดสอบสมมตฐิาน 

4. การวิเคราะหต์รวจสอบตวัแปรจดักระท า ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตรวจสอบความแตกตา่ง
ของคะแนนเฉล่ียจิตพอเพียงก่อนการทดลอง เป็นการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบความเท่าเทียมกัน
ของตัวแปรจัดกระท าทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม
หลายตัวแปร (MANCOVA) เน่ืองจากพบว่ามีตัวแปรตามบางตัวท่ีสัมพันธ์กันเอง เพ่ือการใช้
ประโยชนจ์ากความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามต่าง ๆ และช่วยลดการขยายตวัของ  Type I error 
และช่วยเพิ่มอ านาจของการทดสอบ (รตัตกิรณ ์จงวิศาล, 2543: 89) และดีกว่าการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนตวัแปรเดียว (ANOVA) และเลือกท าการวิเคราะหท์ัง้ท่ีเป็น Multivariate และ Univariate 
และโดยเหตุท่ีค่าเฉล่ียคะแนนจิตพอเพียงในระยะก่อนการทดลองของทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุมกัจะมีความตา่งหรือไม่เท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบครัง้นี ้พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
(Wilk’s lambda = .710, F = 4.910, p = .006) แสดงว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ีย
ตวัแปรก่อนการทดลองอย่างนอ้ย 1 ตวัท่ีแตกตา่งกนั และเม่ือพิจารณาตวัแปรจิตพอเพียงเป็นราย
ดา้น พบว่า จิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กนัตนมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 7.181, p = .011) แสดง
ว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีคา่เฉล่ียตวัแปรจิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กันตนในระยะก่อน
การทดลองแตกตา่งกนัผูว้ิจยัจงึด  าเนินการทดสอบตามสมมตฐิานตอ่ไป 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั 
โดยใช้การวิเคราะห์สถิติความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตวัแปรแบบสองทาง (Two-way MANOVA) ผูว้ิจยัจงึท าการวิเคราะหต์รวจสอบตวั
แปรจดักระท าและทดสอบสมมตฐิานของการวิจยัตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

5.1 ผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 1“พนกังานของรฐัมีจิตพอเพียง สงูกวา่พนกังานของ
รฐัท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง ทัง้ในระยะหลงัการทดลองและติดตามผล 1 เดือน” โดย
ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มหลายตวัแปร (MANCOVA) เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

5.1.1 สมมติฐานย่อยท่ี 1 “ในระยะหลังการทดลอง พนักงานของรัฐท่ีได้รับ
โปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงสูงกว่าพนักงานของรฐัท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาจิต
พอเพียง เม่ือควบคุมจิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กันตนในการวดัก่อนการทดลอง” จากผลการ
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วิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมหลายตวัแปร พบว่า ผลของกลุ่มการทดลองมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (Wilk’s lambda = .042, F = 267.722, p = .000) แสดงว่า คะแนนจิตพอเพียงทั้ง 3 
ดา้นในระยะหลังการทดลอง ระหว่างพนักงานของรัฐท่ีไดร้บัและไม่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาจิต
พอเพียง แตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 ตวัแปร จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมหลายตวัแปร
ขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงไดท้ดสอบว่ามีค่าเฉล่ียแตกต่างกันท่ีตวัแปรใดบา้ง จากผลการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทีละตวัแปร พบว่า ค่าเฉล่ียจิตพอเพียง 3 ดา้น ในระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ ความมีเหตผุล (F 
= 97.299, p = .000) การมีภูมิคุม้กันตน (F = 761.277, p = .000) และการรบัรูค้ณุความดี (F = 
447.628, p = .000) รวมทั้งไดท้  าการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยใช้วิธี Bonferroni 
พบว่า กลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ียจิตพอเพียง ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีเหตผุล ดา้นการมีภูมิคุม้กนั
ตน และดา้นการรบัรูค้ณุความดี สงูกว่ากลุม่ควบคมุในระยะหลงัทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ .724, .954 และ .924 ตามล าดบั ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลอยู่
ในระดบัสงู แสดงวา่ความแตกตา่งของคะแนนจิตพอเพียง ทัง้ 3 ดา้นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุเป็นผลมาจากอิทธิพลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง ซึ่งเป็นการยอมรบัสมมตฐิาน 

5.1.2 สมมติฐานย่อยท่ี 2 “ในระยะติดตามผล 1 เดือน พนักงานของรฐัท่ีไดร้บั
โปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียง สูงกว่าพนักงานของรฐัท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนา  
จิตพอเพียง เม่ือควบคมุจิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กนัตนในการวดัก่อนการทดลอง” จากผลการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมหลายตวัแปร พบว่า ผลของกลุ่มการทดลองมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (Wilk’s lambda = .027, F = 423.070, p = .000) แสดงว่า คะแนนจิตพอเพียงทั้ง 3 
ดา้นในระยะติดตามผล 1 เดือน ระหว่างพนกังานของรฐัท่ีไดร้บัและไม่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาจิต
พอเพียง แตกตา่งกนัอย่างนอ้ย 1 ตวัแปร นอกจากนีผ้ลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มหลายตวั
แปรขา้งตน้ ผูว้ิจยัจงึไดท้ดสอบว่ามีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัท่ีตวัแปรใดบา้ง จากผลการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทีละตวัแปร พบวา่ คา่เฉล่ียจิตพอเพียง 3 ดา้น ในระยะติดตามผล 1 เดือน ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ ความมีเหตผุล  
(F = 139.342, p = .000) การมีภูมิคุม้กันตน (F = 1242.673, p = .000) และการรบัรูค้ณุความดี 
(F = 402.685, p = .000)  เม่ือพบว่าคา่เฉล่ียจิตพอเพียง ในระยะตดิตามผล 1 เดือน ระหวา่งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมทั้ง 3 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่โดยใชว้ิธี Bonferroni โดยผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่พบวา่ กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียจิตพอเพียง ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีเหตผุล ดา้นการมีภูมิคุม้กันตน และ
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ดา้นการรบัรูค้ณุความดี สงูกว่ากลุ่มควบคมุในระยะตดิตามผล 1 เดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ .790, .971 และ .916 ตามล าดบั ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลอยู่
ในระดบัสงู แสดงวา่ความแตกตา่งของคะแนนจิตพอเพียง ทัง้ 3 ดา้นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุเป็นผลมาจากอิทธิพลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง ซึ่งเป็นการยอมรบัสมมตฐิาน 

5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 “พนกังานของรฐัท่ีมีระดบัของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ท่ีแตกตา่งกนั เม่ือไดร้บั และไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงแตกตา่งกนั” โดยใช้
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มหลายตวัแปรแบบสองทาง (Two-way MANCOVA) เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิาน 

5.2.1 สมมติฐานย่อยท่ี1 “ในระยะหลังการทดลอง พนักงานของรัฐท่ีมีระดับ
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิแตกต่างกนั และไดร้บั และไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียง 
แตกตา่งกนั เม่ือควบคมุจิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กนัตนในการวดัก่อนการทดลอง” จากผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรแบบสองทาง พบว่า ในระยะหลังการทดลอง ไม่มี
ปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างกลุ่มการทดลองและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Wilk’s lambda = .946, 
F = .628, p = .602) สามารถสรุปไดว้า่ ในระยะหลงัการทดลอง พนกังานของรฐัท่ีมีระดบัแรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิแตกต่างกัน และได้รับ และไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงไม่
แตกตา่งกนั จงึเป็นการปฏิเสธสมมตฐิาน 

5.2.2 สมมติฐานย่อยท่ี 2 “ในระยะติดตามผล 1 เดือน พนักงานของรัฐท่ีมีระดับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแตกต่างกัน และได้รบั และไม่ได้รบัโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียง 
แตกต่างกัน เม่ือควบคุมจิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กันตนในการวัดก่อนการทดลอง” จากผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรแบบสองทาง พบว่า ในระยะติดตามผล 1 เดือน ไม่มี
ปฏิสมัพันธแ์บบสองทางระหว่างกลุ่มการทดลองและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Wilk’s lambda = .956, F = 
.504, p = .682) สามารถสรุปไดว้่า ในระยะติดตามผล 1 เดือน พนักงานของรฐัท่ีมีระดบัแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิแตกตา่งกนั และไดร้บั และไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงไมแ่ตกตา่งกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 สามารถสรุปไดว้่า ทั้งในระยะหลังการทดลอง 
และระยะติดตามผล 1 เดือน พนกังานของรฐัท่ีมีระดบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิแตกต่างกัน และไดร้บั 
และไม่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงไม่แตกต่างกัน แสดงใหเ้ห็นว่า เป็นการ
ปฏิเสธสมมตฐิาน 

6. ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล บริบทอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพ่ืออธิบาย
ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงให้มีความชัดเจนมากขึน้ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
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โครงสรา้ง (Semi-structured Interview) กบัพนกังานของรฐัในกลุม่ทดลอง ท่ีท าหนา้ท่ีเป็น leader 
ของกลุ่มกิจกรรม จ านวน 5 คน เป็นรายบุคคล ผลการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานของรฐัมีจิต
พอเพียงทัง้ 3 ดา้น โดยดา้นการมีภูมิคุม้กนัตน เป็นจิตพอเพียงท่ีพนกังานของรฐัมีการน าไปใชม้าก
ท่ีสดุ ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี ความชอบเส่ียงนอ้ย รองลงมาดา้นการรบัรูค้ณุความดี ไดแ้ก่ ความ
อ่อนนอ้มถ่อมตน โดยผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมแสดงใหเ้ห็นว่าการเขา้ร่วมโปรแกรมนัน้ เป็นกิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้ท าใหเ้ขา้ถึง เขา้ใจการมีจิตท่ีพอเพียง สามารถน าไปใชใ้นชีวิตไดเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะใน
สถานการณท่ี์เศรษฐกิจตกต ่า ท าใหใ้ชชี้วิตอยู่ไดอ้ย่างเหมาะสม มีความสุข เน่ืองจากพนกังานของ
รฐัยงัคงรูส้กึวา่ การมีจิตพอเพียงท าใหมี้ความสขุในแง่จิตใจ และใชชี้วิตดา้นวตัถไุดอ้ยา่งเหมาะสม
ไม่เหมือนเม่ือก่อน นอกจากนีก้ารมีนิสยัแบบพอเพียงส่งผลประโยชน ์ท าใหเ้กิดความสุขใจ รูส้ึกดี
ต่อการท างาน มีเพ่ือนมากขึน้ คิดว่าจะมีนิสัยแบบจิตพอเพียงตลอดไป  และสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคส์  าคญัท่ีผูว้ิจยัตอ้งการใหเ้กิดขึน้หลงัจากการอบรมคือ การท่ีผูเ้ขา้รบัการอบรมมีความ
มุ่งมั่นตัง้ใจในการท่ีปรบัเปล่ียนจิตลกัษณะท่ีน าไปสู่การคิดการมีจิตลกัษณะท่ีพอเพียง นอกจากนี ้
ระยะหลงัการทดลอง คือ การเกิดประสบการณจ์ากกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับประสบการณใ์นชีวิต
จริงท่ีมาจากการใชชี้วิตประจ าวนัและในการท างาน ท าใหป้รบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสม มีความสุข 
และในการท างาน ลกัษณะงาน และระบบงานขององคก์ารท่ีมีการเนน้ย า้ สอดแทรกในการประชมุ 
และอบรมตา่งๆ  สง่ผลท าใหพ้นกังานของรฐัยงัคงมีจิตพอเพียงคงทนในระยะตดิตามผล และยงัคง
อยูใ่นระดบัท่ีสงู โดยมีคา่อิทธิพลเทา่กบั .790 .971 และ.916  

ประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงของพนกังานของรฐัทัง้สามดา้น คือ ความมี
เหตผุล การมีภูมิคุม้กนัตน และการรบัรูค้ณุความดี พบว่า พนกังานของรฐัแสดงใหเ้ห็นว่าไดมี้การ
น าเอาความรู ้แนวคิด และหลกัการเก่ียวกบัจิตพอเพียงทัง้ 3 ดา้น มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั และใน
การท างาน โดยตวัอย่าง คือ ดา้นความมีเหตผุล เช่น การปรบัเปล่ียนวิธีการคิด มีการแก้ปัญหา
อย่างมีระบบ ดา้นการมีภูมิคุม้กันตน เช่น มีการหาขอ้มูล ความรูจ้ากหลายแหล่งขอ้มูลเพ่ือการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามแตล่ะสถานการณ ์การมองโลกในแง่ดีช่วยให้
ใชชี้วิตไดอ้ย่างมีความสขุในสถานการณด์า้นลบ มีการแกปั้ญหาใหมี้ความเส่ียงนอ้ยท่ีสดุ และการ
รบัรูค้ณุความดี เช่น การช่วยรกัษาสิ่งแวดลอ้ม การตระหนักถึงประโยชนส์ิ่งแวดลอ้ม ความอ่อน
นอ้มถ่อมตน ใหเ้กียรติตอ่ผูอ่ื้น และการชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัท าใหส้ามารถปรบัตวัอยูใ่นสงัคมได้
อย่างมีความสุข เห็นไดว้่าจากระยะหลงัการทดลองจนมาถึงระยะการติดตามผลใน 1 เดือน ยงัคงมี
ระดับการมีจิตพอเพียงท่ีมีอิทธิพลสูงและคงทนเรื่อยมา สืบเน่ืองมาจากการท่ีจิตพอเพียงเป็นจิต
ลกัษณะท่ีปรบัใชใ้นสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั และในท่ีท างานไดดี้ และมีความสุข นอกจากนีก้าร
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เนน้ย า้ สอดแทรกในการประชุม และการอบรมต่างๆ ในหน่วยงาน และมีการแลกเปล่ียนความรูแ้ละ
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ขา้รว่มการอบรมภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมอย่างต่อเน่ือง แมว้่าจะพบว่า
ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีขัดขวางเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลของการเกิดจิตลักษณะพอเพียง ไดแ้ก่ 
ต  าแหน่งงาน และลกัษณะของงานท่ีรบัผิดชอบ เน่ืองจากการตดัสินใจไม่ไดเ้กิดเฉพาะแคต่นเองเพียงผู้
เดียว ตอ้งมีผูอ่ื้นและปัจจยัอ่ืนๆ มาเก่ียวขอ้ง เช่น เรื่องงบประมาณ ค่าใชจ้่ายในโครงการตา่งๆ เป็นตน้ 
ดงันัน้ ประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงสามารถสรุปไดว้่า โปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง
ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการมีจิตพอเพียงของพนกังานของรฐัใหมี้จิตลกัษณะท่ีพอเพียงมาก
ขึน้ และพบว่าพนักงานของรฐัมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโปรแกรมในระดบัมาก เน่ืองจาก
ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการใชชี้วิตอย่างมีความสุข ดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีความ
รอบคอบ อย่างมีเหตผุล โดยหลงัการอบรม พนกังานของรฐัมีความเขา้ใจแนวคิด หลกัการของจิต
พอเพียง และได้น าจิตพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงตา่งๆ ของชีวิตในทางท่ีดีขึน้  

อภปิรายผลการวิจัย  
1. จากผลการด าเนินการวิจยัและการทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ีมีจดุมุ่งหมาย

เพ่ือศึกษาความแตกต่างของจิตพอเพียง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุในระยะหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผล 1 เดือน ซึ่งเป็นการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาจิต
พอเพียง ว่ามีประสิทธิผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจิตพอเพียงในกลุ่มตวัอย่างหรือไม่ อย่างไร 
โดยผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยัดงันี ้

1.1 ในระยะหลงัการทดลอง พนกังานของรฐัในกลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ียจิตพอเพียง ทัง้ 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีเหตผุล ดา้นการมีภูมิคุม้กนัตน และดา้นการรบัรูค้ณุความดี สงูกว่ากลุ่ม
ควบคุมในระยะหลังทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดยมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 
.724 .954 และ.924 ตามล าดบั ประกอบกบัผลจากการสงัเกตการมีส่วนรว่มของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
บรรยากาศในการอบรม และจากการประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรม และผลการวิจยัเชิง
คณุภาพ จากการสมัภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า ประสิทธิผลของโปรแกรมสามารถ
พฒันาท าใหเ้กิดจิตพอเพียงในพนกังานของรฐัได ้และจากการสมัภาษณท่ี์กล่าวถึงความพึงพอใจใน
การเขา้รว่มโปรแกรมฯ ในระดบัดีมาก โดยไดก้ล่าวว่า มีความรูส้ึกดี และมีความสขุในการเขา้รว่มใน
โครงการนี ้เป็นโครงการท่ีดี น่าสนใจ น่าจะขยายเป็นวงกวา้งในกลุ่ม และระดับอ่ืนมากขึน้ในครัง้
ตอ่ไปจะดีมาก และการเขา้รว่มโปรแกรม ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติตา่งๆ ในการใชชี้วิตท่ีดี
ขึน้มากมาย โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะน าหลกัการจิตพอเพียงน าชีวิตดว้ย เช่น มีเหตมีุผล การมีความ
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รอบคอบเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียง และมองโลกในแง่ดี มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนสามารถปรบัตวัใหอ้ยู่
ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ สอดคลอ้งกับสคเูอตต ์(Schurtt, 1997) ไดศ้ึกษาการสะทอ้นผลการคิด
ท่ีเป็นบวก พบวา่ การคดิท่ีเป็นบวก หรือมองโลกในแง่ดี สามารถชว่ยลดปัญหาตา่งๆ จากระดบัปกติ
ให้ลดต ่าลงได ้เช่น ปัญหาความเครียด ความเจ็บปวด นอกจากนั้น ยังพบว่าอีกว่า สามารถน า
ความคิดเชิงบวกไปใชไ้ดใ้นทุกสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั  และสอดคลอ้งกับดาวประกาย มีบุญ  
( 2552) ไดศ้ึกษาผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความคิดเชิงบวกของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
ผลการวิจยัพบว่า เยาวชนท่ีเขา้รว่มโปรแกรมการปรกึษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตผุล อารมณ ์และพฤติกรรม มีความคิดเชิงบวกสูงกว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .001 และเยาวชนกลุ่มทดลองท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมมีความคิดเชิงบวกในระยะหลังการ
ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นอกจากนีพ้บว่า กลุม่ตวัอยา่งผูเ้ขา้
อบรม มีความพึงพอใจมีการรบัรูจ้รงิตอ่การเขา้อบรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการ
ใชช้ดุกิจกรรมในการอบรมเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมของ สขุอารมย ์เพิ่มพนัธุว์รวฒัน ์(2558,น.135) ท่ีได้
ศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร พบว่าหลงัการใชช้ดุกิจกรรมแนะแนวใน
การอบรม สามารถลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของกลุ่มทดลองลงกว่ าของกลุ่มควบคุม ได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และในระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีการลดแนวคิดดา้นวตัถุนิยมไม่
แตกต่างกับในระยะหลงัการทดลอง ทัง้นีเ้ป็นเพราะชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการลดแนวคิดดา้นวตัถุ
นิยมท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้อย่างมีระบบเหมาะกับวยัของผูร้บับริการ ท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมพึงพอใจใน
การเขา้รบักิจกรรม ส่งผลใหต้ระหนกัถึงประโยชนข์องการลดแนวคิดดา้นวตัถนุิยมลงหลงัจากการใช้
ชุดกิจกรรม และสามารถปรับตนและด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์และเป็นสุข  
(ศนูยพ์ฒันาเครือข่ายกิจกรรมแนะแนว สพม.เขต 2, 2553) 

ส าหรับโปรแกรมท่ีผู้วิจัยใช้ในการวิจัยนี ้ผู้วิจัยได้ออกแบบขึน้ตามองคป์ระกอบ
น าไปสู่จิตพอเพียงของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2554) มาเป็นตวัแปรหลกัในการพัฒนา ซึ่งเกิด
จากการมีจิตลกัษณะท่ีมีการผสมผสานกนัระหว่าง 2 ห่วง 1 เง่ือนไข เป็นอย่างนอ้ยมารวมกนั คือ 
ความมีเหตผุล การมีภูมิคุม้กนัตน และการรบัรูค้ณุความดี (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน ,2551,น.8-12) 
ใน 10 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความมีเหตผุล ประกอบดว้ย 1.การคิดเชิงพิสจูนส์าเหตแุละผลตาม
กฎ 2. การคิดเหตผุลแบบนิรนยัหรืออุปนยั และ3.การคิดอย่างมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์2) การมี
ภมูิคุม้กนัตน ประกอบดว้ย 4. การแสวงหาความรูแ้ละมีประสบการณท่ี์เพียงพอ 5. การมองโลกใน
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แง่ดี 6. ความชอบเส่ียงนอ้ย และ7. ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม และ
3) การรบัรูค้ณุความดี ประกอบดว้ย 8. การตระหนกัถึงความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม 
9. ความออ่นนอ้มถ่อมตน และ10. การเห็นความดีของผูท่ี้ชว่ยเหลือตน โดยน าลกัษณะจิตพอเพียง
ทัง้ 3 ดา้น 10 องคป์ระกอบมาใชเ้ป็นกิจกรรมเพื่อพฒันาจิตพอเพียงในโปรแกรม   

จากผลในระยะหลงัการทดลองดงักลา่ว แสดงใหเ้ห็นว่า โปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันาจิตพอเพียงในพนกังานของรฐั ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ฝึกอบรมท่ีเป็นกระบวนการออกแบบเพ่ือพัฒนา เปล่ียนแปลงความคิดได ้ดงัท่ีพจนานุกรมศพัท์
ศกึษาศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2555,น.550) ไดใ้หค้วามหมายว่า การฝึกอบรม หมายถึง 
วิธีการประเภทหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน มีการวางวตัถุประสงค ์วิธีการฝึกหัด และมี
ระดบัของผลลพัธไ์วอ้ย่างชดัเจน วิธีการฝึกอบรมจะเนน้การปฏิบตัิจริงตามการสาธิต การแนะน า
ของครูผูส้อน หรือผูฝึ้ก และมีการวดัผลรว่มกนัเป็นระยะๆ กระบวนการฝึกจะมีการเสริมแรง การสรา้ง
วินยั การอบรมบ่มนิสยั การเนน้ความรู ้ทกัษะและคณุธรรมไปพรอ้มกัน สอดคลอ้งกับแนวคิดของ
สนุทรีย ์ค  าเพ็ง และอรธิรา บญุประดิษฐ์ (2555) กล่าวว่า การใหค้วามรูค้วรใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย
และมีการใช้ส่ือประกอบเพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจเนื ้อหาได้ง่าย และการเปิดโอกาสให้ได้
แลกเปล่ียนความรู ้ประสบการณก์ันในกลุ่มจะท าใหมี้ความรูแ้ละความเขา้ใจมากขึน้ ส่งผลใหเ้กิด
การมีจิตพอเพียงซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาในงานวิจัย จากกิจกรรมตามโปรแกรมของ
กระบวนการฝึกอบรมดงักล่าว จึงส่งผลใหพ้นกังานของรฐัมีจิตท่ีพอเพียงเพิ่มขึน้ และมีความคงทน
ในระยะการติดตามผล นอกจากนีก้ารน าสถานการณห์รือประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกับบุคคล (Life 
Situations) มาเป็นศูนยก์ลางหรือหลักในการเรียนรู ้(Life - Centered) ท าใหบุ้คลากรเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมควรยึดประสบการณ์ และวิเคราะห์
ประสบการณ ์(Analysis of Experiences) ของบุคลากรแต่ละคนท่ีมีประสบการณท่ี์มีคณุค่า โดยจัด
ให้บุคลากรได้คิดและวิเคราะหป์ระสบการณ์ในการท ากิจกรรมเพ่ือน ามาใช้ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ของตนเองจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (McClusky,1975; 
Moody.1990; Knowles,1980) สอดคล้องกับ สมชาย เทพแสง (2556,น.89) ซึ่ งอธิบายว่า การ
ฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกิดความรู ้ความเขา้ใจ ความช านาญ
และทัศนคติ ท่ีถูกต้องเหมาะสมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งจนถึงสามารถเปล่ียนพฤติกรรมไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด และความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกับทวีป อภิสิทธ์ิ (2538,น.24-26) 
เว็กซล่ี์ย ์และลาทัม (Wexley & Latham,1981,p.4-5);สมคิด บางโม (2544,น.14) ท่ีไดก้ล่าวถึง
จุดมุ่งหมายในการฝึกอบรม คือ เพ่ือปรบัปรุง แก้ไขความรูเ้พ่ือการปฏิบัติงานของแต่ละคน เพิ่ม
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ทักษะความช านาญ และเพ่ือจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานให้ดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และการ
ฝึกอบรมเป็นการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถในการท างาน มีเจตคติหรือทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือน
รว่มงาน และตอ่งานท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ  

ส าหรบัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง ด าเนินการในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
(workshop) โดยผูว้ิจยัด  าเนินการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์(Experiential 
Learning) ของ คอล์ป (Kolb,1984, p.41) ซึ่งเป็นวงจรการเรียนรู ้4 ขั้นตอน เรียกว่า “KOLB’s 
Learning Cycle” (Kolb,1984,p.27-49) ได้แก่  ขั้น ท่ี1 การให้ป ระสบการณ์ จริง  (Concrete 
Experiences) โดยผู้เรียนตอ้งเปิดใจเพ่ือเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ท่ีไดร้บั และขั้นท่ี2 เกิดการ
สังเกตท่ีมีการไตร่ตรองสะท้อนความคิดท่ีได้จากประสบการณ์จริง (Reflective Observation) ขั้นท่ี3 
น าไปสู่การสรา้งแนวความคิด (Abstract Conceptualization) ซึ่งเป็นการประมวลความรู้ออกมาเป็น
แนวคิด หรือหลักการของตนเอง และขั้นท่ี4 น าสิ่ งท่ี ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือดูผลลัพธ์ (Active 
Experimentation) ซึ่ งผลจากการทดลองจริงนั้นอาจน าไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ และเกิด
กระบวนการเรียนรู ้หมนุเวียนเป็นวฏัจกัรกนัอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป ส าหรบัหน่วยการเรียนรู้มีจ  านวน 
3 หน่วย 10 กิจกรรม ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง 20 นาที โดยมีการผสมผสานเทคนิค วิธีการ
ฝึกอบรมท่ีเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นเทคนิคการบรรยายประกอบการน าเสนอภาพนิ่ง การใชวี้ดิทศันส่ื์อ
ภาพและเสียง การถามตอบ กิจกรรมละลายพฤติกรรม เกมต่างๆ การแสดงบทบาทสมมต ิ  
การระดมสมอง และแบง่ปันประสบการณส์่วนบคุคล มีการกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมฝึกทกัษะ
การส่ือสารเชิงบวก การทบทวนและไตร่ตรองข้อมูลจากความทรงจ าประสบการณ์ท่ีผ่านมา  
และเช่ือมโยงกับหลักการท่ีได้เรียนรูใ้นชั้นเรียน โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลย้อนกลับ มีการพูดคุย  
เพ่ือสร้างความเช่ือมั่ น สอดคล้องกับ ไฟเฟอร ์และโจนส์ (Pfeiffer and Jones,1983) คอล์ป  
(Kolb. 1984,p.41) รูบิน และออสแลนด์ (Rubin & Osland,1991) และส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา (2550) ท่ีกล่าวถึง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) เป็น
กระบวนการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณโ์ดยการลงมือปฏิบตัิอย่างมีขัน้ตอน และมี
การไตร่ตรองประสบการณท่ี์ไดร้บั เพ่ือน าไปสู่การสรุปเป็นองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง โดยมีขัน้ตอน
การจัดการเรียนรูท้ัง้หมด 5 ขัน้ตอน โดยเพิ่มขัน้ท่ี1 คือการสรา้งความสนใจ (Interesting) ขัน้ท่ี2 
ขั้นการสรา้งประสบการณ์ (Doing) ขั้นท่ี3 ขั้นการสะท้อนคิด (Reflecting) ขั้นท่ี4 ขั้นการสรุป 
(Generalizing) และขัน้ท่ี5 ขัน้การประยกุต ์(Applying) ซึ่งการจดัการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์อาทิ
เช่น ในขัน้ท่ี1 ขัน้การสรา้งความสนใจ ผูเ้รียนจะตอ้งเช่ือมโยงความรูก้ับเนือ้หาท่ีจะเรียน ซึ่งอาจ
เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ เช่ือมโยงความรู้ในศาสตรอ่ื์นๆ หรือเช่ือมโยงความรู้ใน
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ชีวิตประจ าวัน เพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา และในขั้นท่ี  5 ขั้นการประยุกต์ มีการ
เช่ือมโยงความรูท่ี้ไดร้บัจากการท ากิจกรรมไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณท่ี์สอดคลอ้งกับชีวิตจริง 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของซอทเทิล (Sottile, 2000) ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ในการพัฒนานักศึกษาในวิทยาลัยในบริบทการเรียนการสอนทั่วไปในวิทยาลัย 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ช่วยพัฒนาการแก้ปัญหาของผูเ้รียน และ
เสริมสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล และแฮมเมอร ์(Hamer, 2000, p. 25-30) ไดศ้ึกษาเรื่องผล
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดยใช้การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า การน าเอาเทคนิคการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณม์าใชใ้นชัน้เรียนชว่ยสง่เสรมิการเสรมิการคิดแกปั้ญหามากขึน้ 

ผลการวิจัยในระยะหลังการทดลองดังกล่าว เป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนา
โปรแกรมฝึกอบรมตั้งแต่การศึกษาวรรณกรรม ต ารา งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสรา้งชุดกิจกรรม
ฝึกอบรม การสรา้งเนือ้หา และกิจกรรมของแต่ละหน่วยการเรียนรูท่ี้สอดคล้องกับแนวคิดและ
หลกัการเรียนรูเ้ชิงประสบการณแ์ลว้ ยงัมีการตรวจสอบ และการปรบัปรุงพฒันาโปรแกรมโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับเนือ้หาท่ีฝึกอบรมคือ จิตพอเพียง อีกทัง้ไดมี้การน า
โปรแกรมไปทดลองใชก้บัพนกังานของรฐัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือน าขอ้บกพรอ่งท่ีพบมาปรบัปรุง
แก้ไขใหส้มบูรณ์ก่อนท าการทดลอง นอกจากนีใ้นระหว่างการฝึกอบรมตามโปรแกรม ผูว้ิจัยได้
พยายามใหมี้การน าประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นประสบการณ์และสถานการณ์จริงของผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรมมาเช่ือมโยงกบักิจกรรม กรณีศกึษาตา่งๆ ซึ่งเป็นการสะทอ้นกลบั เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่ม
โปรแกรมไดเ้รียนรูส้าเหต ุคน้หาปัญหาท่ีแทจ้รงิ เพ่ือน าสู่การปรบัแกไ้ขสถานการณต์า่งๆ ท่ีประสบ
ให้ดีขึ ้น และสรุปเป็นหลักคิดรวบยอดด้วยตนเอง ผ่านเทคนิคการฝึกอบรมในกิจกรรมท่ี
หลากหลาย สอดคลอ้งกับตวัอย่างผลในเชิงประจักษ์จากผลการวิจัยของ จตุพร ผ่องลุนหิต และ
คณะ (2561) ท่ีรว่มกนัศกึษา เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของการจดัการเรียนรูเ้ชิงประสบการณท่ี์มีตอ่
ทกัษะการแก้ปัญหา และทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ เยาวชน ไดแ้ก่ นักเรียนระดบัมัธยมศึกษา นักศึกษาครู และแบบ
แผนการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ผลการวิจยั พบวา่ เม่ือใหรู้ปแบบการสอนท่ีเนน้ประสบการณ์
ของโคลบ์ (Kolb,1984) นกัศกึษาครูมีทกัษะชีวิตสงูกว่าก่อนการใหก้ารสอนเนน้ประสบการณ ์และ
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นกัศกึษาครูมีระดบัความพึงพอใจอยู่ ในระดบัมากท่ีสดุ และ
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์มีทักษะการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรแ์บบการคิดแบบมีเหตมีุผล เป็นระบบขัน้ตอน และสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 
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70 (บญุลอ้ม ดว้งวิเศษ และคณะ,2560;นงนชุ เสือพมีู และคณะ,2560 และจตพุร ผ่องลนุหิต และ
คณะ,2561) ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบการเรียนรูเ้ชิงประสบการณท่ี์เนน้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้
และปฏิบตัิผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการกระตุน้การคิดไตรต่รอง การท างานรว่มกันในกลุ่ม เพ่ือหาขอ้สรุป
ส าหรบัการน าไปใชใ้นการท างานจริง และสทุศัน ์เอกา (2559) ไดก้ล่าวถึงสาระส าคญัของทฤษฎีการ
เรียนรูเ้ชิงประสบการณใ์นหนงัสือครูแหง่ศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ 1) การเรียนรูเ้ชิงประสบการณส์ว่นใหญ่
เก่ียวขอ้งกับกระบวนการคิดภายในของผูเ้รียน คือ การเรียนรูเ้ก่ียวขอ้งกับ “การไดม้าซึ่งแนวคิดรวบ
ยอด” ท่ีสามารถประยุกตใ์ชด้ว้ยความสามารถยืดหยุ่นไดใ้นหลายๆ สถานการณ ์และ2) แรงผลกัดนั
ในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ท่ีจะได้รับจากประสบการณ์ใหม่ๆ โดยโคล์บ (Kolb,1984) ระบุว่า 
“ Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of 
experience” วา่ การเรียนรู ้คือกระบวนการท่ีสรา้งความรูผ้่านการเปล่ียนแปลงประสบการณ ์ 

นอกจากนีร้ะยะหลังการทดลองของพนักงานของรฐัท่ีไดร้บัโปรแกรมจิตพอเพียง 
พบวา่ การใชโ้ปรแกรมสามารถปรบัเปล่ียนความคดิใหมี้จิตลกัษณะท่ีพอเพียงได ้ดงัค  าสมัภาษณฯ์ 
เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 สรุปสาระส าคญัของผูใ้หส้มัภาษณไ์ดว้า่ หลงัการอบรม มีความคิดแบบ
มีเหตุผลมากขึน้ มีความระมัดระวังในการคิดตัดสินใจเกือบทุกเรื่องในชีวิตประจ าวัน เพ่ือหา
ตน้เหตขุองปัญหาในแตล่ะเรื่องทัง้เรื่องงาน และครอบครวั เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลความเสียหาย หรือไม่
ตรงตามวตัถปุระสงค ์และหลงัการอบรมใชชี้วิตประจ าวนัดว้ยความไม่ประมาท มองโลกในแง่ดี ใช้
จา่ยอยา่งพอเพียง เพื่อเกิดความเส่ียงในชีวิตนอ้ยท่ีสดุ รูจ้กัคดิอย่างมีเหตผุล เชน่ ในการใชจ้า่ย จะ
ตดัสิ่งท่ีไม่จ  าเป็น ไม่ท าใหเ้กิดความเดือดรอ้นแก่ตนและครอบครวั นอกจากนี ้หลงัการอบรม มี
จิตใจท่ีเขม้แข็ง มีจิตส านึกท่ีดี เอือ้อาทร นึกถึงประโยชนส์่วนรวม และมีการใชชี้วิตในแต่ละวนัมี
เหตผุลในการกระท าตา่งๆ มากขึน้ในการด าเนินชีวิต การตดัสินใจมีความคิดรอบคอบขึน้ ลดความ
เส่ียงตา่งๆ และการมองโลกในแง่ดียงัท าใหเ้กิดความรูส้ึกในการด าเนินชีวิตท่ีดีขึน้ ท างานไดดี้ขึน้ 
เกิดความรูส้ึกดีกับบุคคลอ่ืนมากขึน้ สอดคล้องกับวรางคณา รชัตะวรรณ (2554) พบว่า ผลจาก
โปรแกรมการให้ค  าปรึกษากลุ่มเพ่ือพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนักเรียนวัยรุ่นนั้น หลังการใช้
โปรแกรมท าใหมี้การมองโลกในแง่ดีเพิ่มมากขึน้ ส่งผลใหก้ารใชชี้วิตเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม มี
ความสุขจากปัญหาท่ีประสบในชีวิตประจ าวัน โดยจากการสัมภาษณ์ พบว่า สมาชิกแสดงความ
คดิเห็นพอใจในการน าเทคนิคไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากเป็นการเปล่ียนมมุมองเชิงบวก ท าใหมี้
ความรูส้ึกดีต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสภาพแวดลอ้ม และสอดคล้องกับ ดาวประกาย มีบุญ (2552) ได้
ศึกษาผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตผุล อารมณ ์และ
พฤติกรรมต่อความคิดเชิงบวกของเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน ผลการวิจัยพบว่า 
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เยาวชนท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล  อารมณ ์
และพฤติกรรม มีความคิดเชิงบวกสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.001 และเยาวชนกลุ่มทดลองท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมมีความคิดเชิงบวกในระยะหลังการทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่งผลใหก้ารใชชี้วิตของกลุ่มทดลองไดเ้ขา้ใจ และ
เรียนรูท่ี้จะรูจ้กัความคิดอตัโนมตัิท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง เรียนรูล้กัษณะกระบวนการคิดท่ีส่งผลตอ่อารมณ์
และพฤติกรรม ช่วยใหส้มาชิกปรบัเปล่ียนความคิดน าไปสู่เชิงบวกของตนเองไดร้วดเร็วเพ่ือใชป้รบัตวั
เม่ือเกิดปัญหา จะท าให้ชีวิตตนมีความสุขมากขึน้ โดยในตอนสุดท้ายของโปรแกรมในกิจกรรม
สมาชิกไดต้ระหนกัถึงประโยชนข์องค าพูดในทางบวก ซึ่งเป็นวิธีปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการคิดไปใน
ทางบวกวิธีหนึ่ง น าไปสู่การคิดไปในทิศทางท่ีดีกับตนเองและผู้อ่ืน ดังท่ีภาณุมาศ พุกพูลทรพัย ์
(2558) ศกึษา เรื่อง การเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันาความฉลาดทางอารมณท่ี์มีผลต่อการมองโลกใน
แง่ดีของเจา้หน้าท่ีซ่อมบ ารุง ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มตวัอย่างมีการมองโลกในแง่ดี
โดยรวมในระดบัสูง และหลังการทดลอง กลุ่มตวัอย่างมีการมองโลกในแง่ดีโดยรวมในระดบัสูงสุด 
โดยมีกิจกรรมท่ีเสริมสรา้งทั้งทางด้านความรู ้ความคิด การตอบสนองต่อสังคม เพ่ือให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมน าองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากโปรแกรมดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้น
การท างาน ท าให้ตระหนักรูใ้นตนเอง จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ และการมองโลกในแง่ดี
สามารถรบัรูอ้ารมณ ์ความรูส้ึกของผูอ่ื้น อีกทัง้ยงัปรบัความคิดของตนเองใหดี้ขึน้ เพ่ือท่ีจะตอบสนอง
ตอ่ผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสมจึงท าใหมี้การมองโลกในแง่ดีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้สขุิรณิณ ์อามาตยบ์ณัฑิต 
และคณะ (2561) ไดร้ว่มกนัวิจยัโปรแกรมการเจรญิสตท่ีิเนน้หลกัการเรียนแบบมุ่งการรูจ้ริง ท าไดเ้พ่ือ
เสริมสรา้งใหน้ิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูมีความฉลาดทางอารมณ ์เช่น มีความมีเหตมีุผล มีการ
ตดัสินใจท่ีเหมาะสม โดยการออกแบบโปรแกรมผ่าน การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การล่นเกม บทบาท
สมมตุิ การชมวีดีทศัน ์ส าหรบัผลการวิจยั พบว่า หลงัการทดลองความฉลาดทางอารมณข์องนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูหลังการใหโ้ปรแกรมมีคะแนนโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงกว่าก่อนการทดลอง 
สง่ผลใหเ้ผชิญปัญหาในชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง สามารถปรบัตวัและแกปั้ญหาตา่งๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
มีสติ อยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุและช่วยเหลือผูอ่ื้นในสงัคมประเทศชาติได ้และผลจากการศกึษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการศึกษาของ สุมิตรา เดชพิทกัษ์ (2546) ไดศ้กึษาผลของโปรแกรมการ
มองโลกในแง่ดีตอ่ความซึมเศรา้ และการเห็นคณุค่าในตวัเองของนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชคื้อ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี1 มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ผลการศกึษา พบว่า นกัศกึษามีการมองโลกใน
แง่ดีสงูกว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมและยงัคงทนอยู่ในระยะติดตามผล ผลของโปรแกรมนอกจากจะส่งผล
ช่วยใหม้องโลกในแง่ดีขึน้แลว้ ยงัสามารถช่วยแกไ้ขปัญหา โดยการปรบัเปล่ียนมมุมองดา้นความคิด
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ให้ดีขึน้ และจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัย พบว่า การน าโปรแกรมมาใชเ้พ่ือพัฒนาปรบัเปล่ียน 
เสริมสรา้ง และการเพิ่มหรือลดการคิด พฤติกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้ตามวัตถุประสงค ์
สามารถสรุปไดว้่าการให้โปรแกรมสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม น าไปสู่วัตถุประสงคท่ี์
ต้องการได้อย่างแท้จริง ดังงานวิจัยของวรางคณา รัชตะวรรณ (2554); ดาวประกาย มีบุญ 
(2552);ภาณุมาศ พุกพูลทรพัย ์(2558);สุขิริณณ์ อามาตยบ์ณัฑิต และคณะ (2561) และสุมิตรา เดช
พิทกัษ ์(2546)  

1.2 ในระยะติดตามผล1 เดือน ผู้วิจัยด าเนินการติดตามวัดจิตพอเพียงกับกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุภายหลงัการด าเนินโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง 1 เดือน พบว่า พนกังาน
ของรฐัท่ีไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงสงูกว่าพนกังานของรฐัท่ีไม่ไดร้บัโปรแกรม
พฒันาจิตพอเพียง เม่ือควบคมุจิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กันตนในการวดัก่อนการทดลอง โดย
ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียจิตพอเพียง ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความมีเหตผุล ดา้นการมีภูมิคุม้กันตน และดา้นการรบัรูค้ณุความดี สูงกว่ากลุ่มควบคมุในระยะ
ติดตามผล 1 เดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าความแตกต่างของคะแนนจิต
พอเพียง ทั้ง 3 ดา้น ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็นผลมาจากอิทธิพลของโปรแกรม
พฒันาจิตพอเพียง ซึ่งเป็นการยอมรบัสมมตฐิาน ส่งผลตอ่การคงทนของความรูห้รือพฤตกิรรมท่ีได้
จากโปรแกรมฯ ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการสมัภาษณพ์นกังานของรฐั สายสนบัสนนุของวิทยาลยันาฏศิลป 
ในกลุ่มทดลอง ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูน้  ากิจกรรมกลุ่ม 5 คน เพ่ือยืนยนัวา่ การท่ีคะแนนเฉล่ียจิตพอเพียง
ในระยะติดตามผล 1 เดือน ของพนกังานของรฐัในกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุในระยะตดิตาม
ผล 1 เดือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า ในระยะติดตามผล 1 เดือน การมีจิต
พอเพียงยงัอยู่ในระดบัสูงและคงทน โดยมีคา่อิทธิพลเท่ากบั .790, .971 และ.916 จากระยะหลงัการ
ทดลอง คือ การเกิดประสบการณใ์นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัประสบการณใ์นชีวิตจริงท่ีมาจากการใช้
ชีวิตประจ าวัน และในการท างาน โดยเฉพาะภาวะปัจจุบันท่ีตอ้งเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต ่าจาก
สถานการณโ์ควิด 19 ระบาด และผลจากการท่ีพนกังานของรฐัแสดงใหเ้ห็นว่าไดมี้การน าเอา แนวคิด
หลักการเก่ียวกับจิตพอเพียงทั้ง 3 ด้าน ไปใช้และเกิดประโยชน์จริงคือ ด้านความมีเหตุผล เช่น  
การปรบัเปล่ียนวิธีการคิด มีการแกปั้ญหาอย่างมีระบบ ดา้นการมีภูมิคุม้กันตน เช่น มีการหาขอ้มูล 
ความรูจ้ากหลายแหล่งขอ้มูลเพ่ือการแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามแต่ละ
สถานการณ์ การมองโลกในแง่ดีช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสถานการณ์ด้านลบ มีการ
แก้ปัญหาให้มีความเส่ียงน้อยท่ีสุด และการรบัรูคุ้ณความดี เช่น การช่วยรกัษาสิ่งแวดล้อม การ
ตระหนกัถึงประโยชนส์ิ่งแวดลอ้ม ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ใหเ้กียรติต่อผูอ่ื้น และการช่วยเหลือซึ่งกัน
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และกันท าให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนีห้น่วยงานมีการเน้นย ้า 
สอดแทรกการมีจิตพอเพียงในการประชุมและการอบรมต่างๆ ส่งผลท าให้พนักงานของรฐัมีจิต
พอเพียงคงทน และอยู่ในระดบัท่ีมีอิทธิพลสูง แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมจิตพอเพียง
ยงัคงอยูแ่มเ้ม่ือระยะเวลาผา่นไป ดว้ยเหตปัุจจยัดงักลา่วท าใหจ้ิตลกัษณะพอเพียงเขา้มามีบทบาท
ในการใชชี้วิตประจ าวัน สอดคล้องกับกับงานวิจัยของชัชวาล อรวงศศ์ุภทัต (2561) ท่ีไดศ้ึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมบูรณาการจิตลักษณะเพ่ือเสริมสรา้งความจงรกัภักดีต่อองคก์ารของ
วิศวกรส่ือสารโทรคมนาคมเจนเนอเรชั่นวายท่ีปฏิบตังิานในรฐัวิสาหกิจไทย พบวา่ ในระยะติดตาม
ผล 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ียความจงรกัภกัดีหรือส านึกบญุคณุ ผกูพนัตอ่องคก์ารทกุดา้นสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และจุฬาพร ค ามุงคุล (2562) ท่ีไดศ้ึกษาการเผชิญ
ปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการปรบัตวัในการเรียนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร :์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรม พบว่า กลุ่ม
ทดลองท่ีไดร้บัโปรแกรมเสริมสรา้งการเผชิญปัญหาเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีความหมายในชีวิต  
ความหวงั การเห็นคณุค่าในตนเอง ซึ่งเป็นการคิดเชิงบวก ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการปรบัตวัในการ
เรียนสงูกว่ากลุ่มควบคมุในหลงัการทดลองทนัที และหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์ซึ่งแสดงถึงความ
คงทนของคุณลกัษณะทางจิตเชิงบวกและพฤติกรรมการปรบัตวัในการเรียนของนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอรอ์ยา่งตอ่เน่ือง                

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญจากการสัมภาษณ์ในระยะติดตามผล โดย
พนกังานของรฐั ไดก้ล่าวว่าการมีจิตพอเพียงท าใหมี้ความสุขในแง่จิตใจ และการใชชี้วิตดา้นวตัถุ
ไม่ขดัสนเหมือนเม่ือก่อน นอกจากนีก้ารมีนิสัยแบบจิตพอเพียงส่งผลประโยชน ์และความสุขใจ 
รูส้กึดีตอ่การท างาน มีเพ่ือนมากขึน้ และการมีนิสยัมองโลกในแง่ดี อ่อนนอ้มถ่อมตน ท าใหมี้ผูใ้หญ่
รกัใคร ่เมตตา นอกจากนี ้การท่ีมีนิสยัคดิอย่างถ่ีถว้น รอบคอบขึน้ ท าให้งานไม่มีขอ้ผิดพลาดเยอะ 
และกล่าวว่าจะมีนิสยัแบบจิตพอเพียงตลอดไป (การสมัภาษณ์, 3 ธันวาคม 2563) สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ เพ็ญพรรณ ชูติวิศทุธิ (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจัยท่ีท าใหเ้กิดความคงทนนัน้มาจาก
การใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนั ท าใหมี้การด าเนินชีวิตท่ีเป็นระบบ ส่งผลท าใหบุ้คคลมีการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการใช้เหตุผลให้ท าสิ่งใดๆ อย่างพอ
เหมาะสมบนพืน้ฐานของคณุธรรม ซึ่งเป็นผลดีตอ่ตนเองครอบครวัและสงัคมเพ่ือใหอ้ยู่รว่มกนัแบบ
เกือ้กูล และจิรฐักาล พงศภ์คเธียร (2550) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความคงทน เพราะปัจจัย
จากการคิดท่ีเป็นระบบท่ีไดใ้ชใ้นชีวิตประจ าวนั ท าใหเ้กิดการกระท าอยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ มีความ
เมตตากรุณา มีความตระหนักรูคุ้ณค่าความเป็นมนุษย ์และจะส่งผลใหเ้กิดจิตสาธารณะอาสา
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ชว่ยเหลือผูอ่ื้นและสงัคมดว้ยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิด เฮยเ์นส 
(Haynes,2004) และบชุ (Bush, 2006) กล่าวว่า ความคงทนหลงัการทดลองท่ีเนน้การพฒันาดา้น
ในของมนุษย ์สามารถเขา้ใจจิตของตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้น เกิดความตระหนักรูถ้ึงคุณค่าของสิ่ง
ต่างๆ เกิดความรักต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวม อีกทั้งเนื ้อหากิจกรรมก็เน้นให้
ความส าคญัของการมีความเมตตากรุณา สามคัคีในกลุ่ม เห็นการช่วยเหลือผูอ่ื้นและสงัคมเป็นสิ่ง
ท่ีควรกระท า เน่ืองจากปัจจัยดังกล่าวท่ีมีการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูด้้วยใจท่ีเปิดกว้าง มี
ความสุข รูส้ึกเป็นมิตรในการเรียนรู ้นอกจากนี้ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) พบว่า การท่ี
นกัศกึษามีความคงทนในการมีจิตสาธารณะเน่ืองจากรูปแบบของโปรแกรมใชแ้นวคิดการนอ้มน า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพฒันาใหน้กัศกึษากลุ่มเปา้หมายแตล่ะคนใหมี้หลกัคิดและ
หลกัปฏิบตัิและไดใ้ชใ้นการด าเนินชีวิต โดยใชค้ณุธรรมน าความรู ้เพ่ือพฒันาตนเอง และครอบครวั 
ชมุชน ใหส้ามารถพึ่งตนเองไดแ้ละกา้วหนา้ไปพรอ้มกบัความสมดลุ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ
เบญจวรรณ รอดแก้ว (2553) ท่ีศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จากการท าโครงการกิจกรรมพฒันาสงัคมพบว่า การมีจิตสาธารณะของนกัศึกษายงัคงทน
สม ่าเสมอ เน่ืองจากการท่ีวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรูเ้รื่องการเขียนโครงการไดดี้ และดว้ยการได้
ปฏิบตัิจริง สามารถน าไปปฏิบตัิใชไ้ดจ้ริงในการท าโครงการ จึงท าใหน้กัศกึษาเขา้ใจและตระหนกัถึง
คณุคา่ของโครงการจงึปฏิบตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเตม็ใจท่ีจะปฏิบตัติอ่ไปอย่างสม ่าเสมอ 

2. การทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาว่า พนกังานของรฐัท่ี
มีระดบัของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีแตกตา่งกนั เม่ือไดร้บัและไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มี
จิตพอเพียงแตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไรในการอธิบายผลการวิจยัไดอ้ยา่งชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

จากการทดสอบสมมติฐาน ในระยะหลังการทดลอง พบว่าพนักงานของรฐัท่ีมีระดับ
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิแตกตา่งกัน และไดร้บัและไม่ไดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียง
แตกต่างกัน เม่ือควบคมุจิตพอเพียงดา้นการมีภูมิคุม้กันตนในการวดัก่อนการทดลอง โดยผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในระยะหลงัการทดลอง ไม่มีปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างกลุ่มการ
ทดลองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สามารถสรุปไดว้่า ในระยะหลงัการทดลอง พนักงานของรฐัท่ีมี
ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแตกต่างกัน และไดร้บัและไม่ไดร้บัโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง มีจิต
พอเพียงไมแ่ตกตา่งกนั เชน่เดียวกนัในระยะตดิตามผล1 เดือน พบว่า ไมมี่ปฏิสมัพนัธแ์บบสองทาง
ระหว่างกลุ่มการทดลองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สามารถสรุปไดว้่า พนักงานของรฐัท่ีมีระดับ
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิแตกตา่งกนั และไดร้บัและไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงไม่
แตกต่างกัน แสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงมีอิทธิพลในการเสริมสรา้งจิตลักษณะ
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พอเพียงอย่างมาก โดยไม่มีอิทธิพลของตวัแปรปฏิสมัพนัธร์ว่มคือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ซึ่งพบไดว้่า
จากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับจิตลักษณะท่ีชีว้่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีผลส่งเสริมใหเ้กิดจิตลักษณะ
พอเพียงนัน้นอ้ยมาก จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในช่วง 5 ปียอ้นหลัง งานวิจยัท่ีไดจ้าก
การศกึษา คน้ควา้นัน้จะมุง่หาความสมัพนัธข์องแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสามารถสง่ผลใหเ้กิดพฤตกิรรม
การมีจิตลักษณะพอเพียง โดยกล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ คือ “พลังหรือเครื่องยนต”์ ซึ่งตอ้ง
พัฒนาไปดว้ยจึงจะไดผ้ลดียิ่งขึน้ เสมือนติดหางเสือให้เรือ แลว้ยังตอ้งติดเครื่องยนตใ์หด้ว้ยซึ่ง
หมายถึง การมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิรว่มดว้ย จึงจะเกิดการขบัเคล่ือนพฤติกรรมพอเพียงไปในทิศทาง
ท่ีตอ้งการได ้หรืออาจกล่าวไดว้่าจะตอ้งใช้จิตลักษณะเพียงตัวเดียวหรือน้อยตัว จะไม่ช่วยให้
นกัวิจยัและนักพัฒนาเขา้ใจการกระท าของบุคคลได ้(Walters,1978; Loundon and Bitta,1988;
พรชนก ทองลาด,2559;ฤทยัรตัน ์ชิดมงคล, 2556;ดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2553 และหลกัสูตรการ
เรียนรูต้ามรอยพระยุคลบาท,ส านกังาน ก.พ.,2548) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา งานวิจยัส่วนใหญ่
ศึกษาประเด็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีเก่ียวข้องกับจิตพอเพียงในกลุ่มผู้ท  างาน อาทิ ข้าราชการ 
อาจารย ์นกับญัชี และแบบแผนการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงส  ารวจและเชิงทดลอง ส าหรบัผลการวิจยั 
พบว่า จิตพอเพียงมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และพบว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ช่วยใหเ้กิดการพฒันา การเขา้ใจในการใชชี้วิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดว้ย การมี
ภูมิคุ้มกัน ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และความรูคู้่คุณธรรม ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ McClelland นอกจากนี ้ยงัพบวา่ อาจารยท่ี์มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูจะเป็น
ผูท่ี้มีการปฏิบตัิตนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าอาจารยท่ี์มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่า 
(พรชนก ทองลาด ,2558; McClelland,1961; ส  านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตคิณะอนกุรรม การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง,2550;อภิชยั พนัธเสน, 2555;กรมส่งเสริม
การเกษตร ส านกัพฒันาเกษตรกร,2555 และภาคณิ องัศณิุศ,2554) 

จากผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีพบว่า พนกังานของรฐัท่ีมีระดบัแรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิแตกตา่งกนั ไดร้บั และไมไ่ดร้บัโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียง มีจิตพอเพียงไม่แตกตา่งกนั 
แสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงมีอิทธิพลในการเสริมสรา้งจิตลกัษณะพอเพียงอย่าง
มาก โดยไม่มีอิทธิพลของตวัแปรปฏิสมัพนัธร์ว่มคือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมาเก่ียวขอ้ง หรือกล่าวได้
วา่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือมีบทบาทท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงการ
คิด หรือการมีจิตพอเพียงของพนักงานของรฐั อาจจะมีจิตดา้นอ่ืนท่ีมีปฏิสัมพันธ์ร่วมมากกว่า 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ดงันัน้ผลการวิจยัครัง้นี ้แสดงใหเ้ห็นว่า การใชโ้ปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงมี
ประสิทธิผลสามารถเปล่ียนแปลงการคิด หรือการมีจิตพอเพียงของพนกังานของรฐัไดโ้ดยไมต่อ้งมี
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ตวัแปรปฏิสมัพนัธร์่วม คือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ รว่มดว้ยในการพฒันาดงักล่าว ทัง้นีผู้วิ้จยัคาดว่า
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดผลการวิจัยดงักล่าวในกลุ่มพนักงานของรฐั สายสนับสนุน วิทยาลัยนาฏศิลป 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ไม่ไดเ้ป็นผูมี้แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ แต่อาจมีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธม์ากกว่า 
เน่ืองจากระบบวฒันธรรมของวิทยาลยันาฏศลิปปลกูฝังเรื่องระบบอาวโุส อาทิ รุน่นอ้งตอ้งใหค้วาม
เคารพรุ่นพ่ี ลูกศิษยท์ุกคนต้องให้ความเคารพครูบาอาจารย์ ผู้น้อยต้องเคารพผู้ท่ีอาวุโสกว่า 
สอดคล้องกับ หทัยรตัน  ์ บุญมา (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรมองคก์ารของสถาบัน
บณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม และพบว่า องคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์าร ประการหนึ่ง
คือ คุณลักษณะวัฒนธรรมท่ีเน้นความสัมพันธ์ ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นสถาบนั สถาบนับัณฑิตพัฒน
ศิลป์มีวฒันธรรม ท่ียึดหลกัอาวโุส บคุลากรทกุระดบั เช่น ผูบ้รหิาร บุคลากร และนกัศกึษา แสดงความ
เคารพต่อกันตามระดับอาวุโสทั้งด้าน อายุ ประสบการณ์ และต าแหน่งหน้าท่ี  2) ด้านบุคลากร 
บคุลากรมีความเป็นผูน้  า มีระบบการท างานท่ีเป็นสากล มีการท างานเป็นทีม มีความเป็นกลัยาณมิตร 
ช่วยเหลือเกือ้กลู เอือ้อาทรซึ่งกนัและกนั 3) ดา้นพฤติกรรม เนน้การอยู่รว่มกนัอย่างมีความสขุ ส่งเสริม
ให้บุคลากรและผู้เรียนมีน ้าใจต่อกัน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน  4) คุณลักษณะวัฒนธรรม เน้น
ความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั รูจ้กัการปรบัตวั ท าหนา้ท่ีของตนเองโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิและใหค้วามส าคญักับ
การอนรุกัษศ์ิลปะของชาติ นอกจากนีส้ถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมีพนัธกิจหนึ่ง
คือ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการจดัการความรูข้องบคุลากร และสอดแทรกวฒันธรรม การเคารพ
ผูมี้อาวุโสกว่า การมีน า้ใจระหว่างเพ่ือนและครูอาจารยด์ว้ยกัน (โครงการพัฒนาศกัยภาพดา้นการ
จดัการความรู ้ฝ่ายวิจยัและนวตักรรม ส านกังานอธิการบดี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์,2556) 

ข้อจ ากัดของการวิจัย         
1. ระยะเวลาในการฝึกอบรม ผูว้ิจยัไม่อาจใชร้ะยะเวลาในการพฒันากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

พนักงานของรฐัตามโปรแกรมไดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมมีงานประจ าวันท่ีมัก
เร่งด่วนต้องรีบด าเนินการในปีงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ดังนั้นในการเชิญเข้าร่วม
โปรแกรมฝึกอบรมจงึตอ้งก าหนดเวลาใหก้ระชบั และมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. ในจิตลักษณะของจิตพอเพียง ควรมีการส่งเสริม จัดประสบการณ์ ฝึกฝนให้
พนกังานของรฐัไดเ้รียนรูจ้ากการปฏิบตัิ เพ่ือเสริมสรา้งจิตลกัษณะของจิตพอเพียง ทัง้ 3 ดา้นใหมี้
คณุภาพมากขึน้  
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2. หน่วยงานภาครฐั ตลอดจนหน่วยงานเอกชนตา่งๆ และผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัการมีจิต
ลกัษณะท่ีพอเพียง สามารถน าแนวคิดเก่ียวกับจิตพอเพียง และโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง ไป
ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงาน และในชีวิตประจ าวันเพ่ือสามารถปรับตัวอยู่ในองคก์รและใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสขุ 

3. หน่วยงานท่ีจะพัฒนาจิตพอเพียงของบุคลากรโดยใช้วิธีการฝึกอบรม ควรเน้น  
ให้เกิดความคงทนของจิตลักษณะจิตพอเพียงเป็นสิ่งส าคัญ จึงควรมีการกระตุ้นและให้การ
เสริมแรงภายหลงัการฝึกอบรม มีการติดตามผลเป็นระยะ โดยใชว้ิธีการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม  
ในแตล่ะปี การอบรมเจาะลึกเฉพาะประเด็น การใหค้  าปรกึษา การสรา้งเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ ์เพ่ือรกัษาภาวะจิตลกัษณะดงักลา่วใหเ้กิดขึน้อยา่งถาวร 

4. ข้อค้นพบจากการวิจัยครัง้นี ้ ชีใ้ห้เห็นว่า ความส าเร็จขององคก์ร แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิไม่ไดเ้ป็นตวัแปรท่ีมีส่วนรว่มน าไปสู่ความสมัฤทธ์ิผลของทุกองคก์ร แต่ธรรมชาติของบาง
องคก์รตอ้งการ การมีแรงจงูใจใฝ่สมัพนัธเ์พ่ือน าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิขององคก์ร ดงันัน้การน าโปรแกรมฯ 
กิจกรรมไปใชจ้ึงตอ้งพิจารณาถึงวฒันธรรมขององคก์รดว้ยเพ่ือปรบัประยกุตใ์หเ้หมาะสมในแตล่ะ
องคก์ร         

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การพัฒนาโปรแกรมจิตพอเพียง อาจเหมาะสมในบริบทและสังคมในหน่วยงาน

ภาครฐั ซึ่งในอนาคตสภาพสงัคมอาจเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้จึงควรมีการวิจยัการพฒันาโปรแกรม
จิตพอเพียงใหเ้หมาะสมกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ 
หรือหนว่ยงานท่ีไมใ่ชส่ถาบนัการศกึษา            

2. ควรมีการวิจยัเชิงประเมินและติดตามผลจากโปรแกรมในดา้นการน าไปใชแ้ละการ
พฒันาเพื่อทราบถึงผลลพัธ ์(Outcome) ไดช้ดัเจนยิ่งขึน้          

3.  การศึกษาวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัส าหรบักลุ่มตวัอย่างเฉพาะ คือพนกังานของรฐั 
วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์เท่านัน้ ในการวิจยัครัง้ต่อไปเพ่ือใหค้รอบคลมุจึงควร
ท าการวิจัยให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างในเชิงกว้าง เช่น ข้าราชการสายวิชาการ ผู้บริหาร ใน
วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์เป็นตน้ ซึ่งอาจท าใหไ้ดอ้งคค์วามรูท่ี้แตกตา่งออกไป           
4. เทคนิคการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสรา้งการเรียนรู ้เพ่ือช่วยใหเ้กิดการพัฒนาเปล่ียนแปลงจากประสบการณ์ท่ี
ไดร้บั มีการสะท้อน จดจ าและคิดทบทวน ช่วยให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถน าเอาความรูท่ี้
ไดร้บัไปประยกุตใ์ชแ้ละสรา้งรูปแบบพฤตกิรรมของตนเองในการพฒันาจิตท่ีพอเพียงได ้
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5. ควรท าการศึกษาในระยะยาว (Longitudinal study) โดยออกแบบโปรแกรมการ
พัฒนาให้มีการติดตามผลภายหลังการฝึกอบรมเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือติดตามความ
เปล่ียนแปลงของการมีจิตลกัษณะท่ีพอเพียง นอกจากนีก้ารศกึษาในระยะยาว ยงัจะชว่ยใหเ้ห็นถึง
พัฒนาการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้ยงัเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการใชโ้ปรแกรมใหไ้ดผ้ล
ยิ่งขึน้อนัอาจจะน ามาซึ่งโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 
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ทวีป อภิสิทธ์ิ (2538) เทคนิคการเป็นวิทยากรและนกัฝึกอบรม,กรุงเทพฯ,ตน้ออ้. 
ทองดี หาญนอก (2552) แรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนอสัสมัชญั 

นครราชสีมา นครราชสีมา: โรงเรียนอสัสมัชญันครราชสีมา. 
ธีระศกัดิ ์ก าบรรณารกัษ ์(2553) บทบาทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีตอ่ภาวะจิตลกัษณะ 
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ของบคุลากรในองคก์ารท่ี บริหารจดัการโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอ วารสารวิจยัทรพัยากร
มนษุย,์ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 มกราคม - มิถนุายน 2553) หนา้ 3-13.         

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ (2557) การปรบัตวัภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน,์ 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา,7(1), 1-12.      

นงนชุ เสือพมีู และคณะ (2560) การจดัการเรียนรูแ้บบประสบการณท์างการพยาบาล,วารสารกระทรวง 
สาธารณสขุ,กระทรวงสาธารณสขุ,ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 1 หนา้ 12-21. 

นิศาชโูต (2536) การประเมินโครงการ, พิมพค์รัง้ท่ี3.กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์ฟรมโปรดกัชั่นส.์ 
บญุรบั ศกัดิม์ณี (2532) การเสรมิจิตลกัษณะเพ่ือการพฒันาพฤติกรรมการท างานของขา้ราชการ,  

วิทยานิพนธป์รญิญาดษุฎีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร.    
เบญจวรรณ รอดแกว้ (2553) การพฒันาจิตสาธารณะของนกัศกึษา มหาวิทยาลยั ราชภฏัสกลนคร  

จากการท าโครงการกิจกรรมพฒันาสงัคม,วารสารมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร.ปี ท่ี 2.  
ฉบบัท่ี3. หนา้ 79-91. 

บญุลอ้ม ดว้งวิเศษ และคณะ (2560) การพฒันารูปแบบการสอนแบบเนน้ประสบการณ ์เพ่ือสง่เสรมิ
ทกัษะชีวิตส าหรบันกัศกึษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏั,สกัทอง:วารสารมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรปีท่ี23 ฉบบัท่ี1. 

ประยรู บญุใช ้(2544) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดประสบการณก์ารเรียนรูผ้า่น 
ส่ือกลางเพ่ือเสรมิสรา้งความสามารถในการคิดแกปั้ญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ของนกัศกึษาในสถาบนัราชภฏั,วิทยานิพนธ ์ค.ด. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

ปรีชา วิยาภรณ ์(2559) กระบวนการแกไ้ขปัญหาหนีส้ินของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ 
ศกึษา. 

ปิยานี จิตรเ์จรญิ และคณะ (2557) การพฒันากระบวนการฝึกอบรมครูดว้ยเครือขา่ยครูและแนวคิด
การออกแบบเพ่ือเสรมิสรา้งสมรรถนะครูดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา,วิทยานิพนธ ์(ค.ด.)จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั คณะครุศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 

ปรียาภรณ ์มณีแดง (2549) ปัจจยัตอ่การคงอยูป่ฏิบตังิานของพยาบาล,วิทยานิพนธ ์พยาบาลศาสตรมหา 
บณัฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสขุ, บณัฑิตวิทยาลยั,มหาวิทยาลยัมหิดล.  

ประเวศ วะสี (2548) การพฒันามนษุยแ์นวใหมเ่พ่ืออนาคตท่ียั่งยืน,ส านกัพิมพห์มอชาวบา้น, 
กรุงเทพฯ. 

ผจงจิต อินทสวุรรณ (2545) การวิเคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร,สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ พ.ศ. พฒันา จ ากดั.  
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พิเชฐ อดุมรตัน ์(2547) คณุภาพท่ีคุม้คา่ : พฒันางาน พฒันาคนใหดี้ ดว้ยวิธีคุม้คา่ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร.์ 

พิรจิต บญุบนัดาล (2551) คณุลกัษณะผูน้  ายคุใหมแ่รงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิกบัประ สิทธิผลองคก์าร. 
วิทยานิพนธว์ิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) “ความสขุท่ีไมต่อ้งแสวงหา”,ประโยชนส์งูสดุของชีวิต.กรุงเทพฯ: 
ธรรมสภา,2543.    

พรชนก ทองลาด (2559) โครงสรา้งความสมัพนัธข์องแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง การบรหิารตนตอ่ 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการท างานของนกับญัชีในภาคเหนือตอนบน;วารสารวิชาการและวิจยั
สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยั ราชภฏันครสวรรค ์ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 31 มกราคม - เมษายน 2559. 

พระครูปรยิตักิิตตธิ ารง (2557) มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, วารสาร มจร  
สงัคมศาสตรป์ริทรรศน ์ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน - ธนัวาคม 2557. 

ภทัรพงษ ์เกรกิสกลุ และคณะ (2555) วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึษาหมูบ่า้นน า้บอ่จงัหวดั  
นครศรีธรรมราช,วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร ์(สงัคมศาสตร)์,ม.ค.-เม.ย. 2555,33 (1),  
43-54. 

ภาณมุาศ พกุพลูทรพัย ์และป่ินกนกวงศป่ิ์นเพ็ชร ์(2558) การเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันา ความฉลาด 
ทางอารมณท่ี์มีผลตอ่การมองโลกในแง่ดีของเจา้หนา้ท่ีซอ่มบ ารุง, วารสารวิชาการศลิปศาสตร
ประยกุต,์ 8(2), 132-142. 

ภทัราภรณ ์ แกว้จารนยั (2558) ภาวะหนีส้ินของพนกังานจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน:กรณีศกึษา
เทศบาลนครแหลมฉบงัอ าเภอศรีราชาจงัหวดัชลบรุี ตามหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบรหิารจดัการ คณะรฐัศาสตรแ์ละนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยับรูพา  

ภาคณิ องัศณิุศ (2554) ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตนของอาจารยต์ามแนว 
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง วารสารวิชาการและการวิจยั มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 
ปีท่ี5,ฉบบัท่ี1 มีนาคม 2554.  

ภสูิทธ ์ขนัติกลุ (2555) รายงานการวิจยัเรื่อง การประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดบับคุคล 
และครวัเรือนของประชาชนในเขตดสุิตกรุงเทพมหานคร ไดร้บัทนุอดุหนนุจากมหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนสนุนัทา, ปีงบประมาณ 2555.    

ภมูิพงศ ์จอมหงสพ์ิพฒัน ์(2560) การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดอภิปัญญา  
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โยนิโสมนสิการและชมุชนการเรียนรูแ้บบรว่มงาน เพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนกัศกึษาครูระดบัปรญิญาตรี  

มหาวิทยาลยัราชภฏั,วารสารวิชาการหลกัสตูรและการสอน ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 25 (พ.ค.-ส.ค. 2560), 
235-244. 

มาลีวลั เลิศสาครศริิ,ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกสมาธิตอ่พหปัุญญาของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี1 
วิทยาลยัเซนตห์ลยุส,์ วารสารพยาบาลทหารบกปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 3 ก.ย. - ธ.ค. 2559.     

มงคล ศยัยกลุ. (2556). แบบการปรกึษากลุม่แบบบรูณาการเพ่ือพฒันาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ 
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั,วารสารวิชาการและวิจยัสงัคมศาสตร.์9(25),มกราคม- 
เมษายน 2556,79-94.   

ยาใจ พงษบ์รบิรูณ ์(2553) การศกึษาแบบกรณีศกึษา:Case Study,วารสารศกึษาศาสตร ์ฉบบัวิจยั 
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ราชบณัฑิตยสถาน (2542) พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ. 
ราชบณัฑิตยสถาน (2546).พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน,กรุงเทพฯ.  
ราชบณัฑิตยสถาน.(2555).พจนานกุรมศพัทศ์กึษาศาสตร ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.กรุงเทพฯ:  
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วิโรจน ์สารรตันะ (2551) การประยกุตใ์ช ้Log Frame เพ่ือออกแบบโปรแกรมพฒันาวิชาชีพบคุลากรทาง 
การศกึษาสูก่รอบแนวคดิเพ่ือการวิจยัและพฒันา. วารสารบรหิารการศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น, 
4(1), 3-18. 
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อตุรดติถ ์6(2), 1-8. 
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รว่มมือในการเรียนรูค้ณิตศาสตรต์ามแนวคิดการเรียนรูแ้บบรว่มมือและทฤษฎีการสรา้งความรู้
ส  าหรบันกัศกึษา การศกึษานอกระบบในกรุงเทพมหานคร,ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต ค.ด. 
(สาขาวิชาการศกึษานอกระบบโรงเรียน),กรุงเทพฯ:จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั. 

สรุางค ์โคว้ตระกลู (2541) จิตวิทยาการศกึษา.ครัง้ท่ี 4,กรุงเทพมหานคร,ส านกัพิมพจ์ฬุาลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั.  

สภุางคจ์นัทวานิช (2553) วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ.(พิมพค์รัง้ท่ี18).กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ ์
แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

สขุอารมย ์เพิ่มพนัธุว์รวฒัน ์(2558) บทความวิจยัผลของการใชช้ดุกิจกรรมแนะแนวเพ่ือลดแนวคิด 
ดา้นวตัถนุิยมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร,วารสารอิเล็กทรอนิกสก์ารเรียนรูท้างไกลเชิงนวตักรรมปีท่ี7 ฉบบัท่ี 1 : 
มกราคม - มิถนุายน 2560.   

สนุทรีย ์ค  าเพ็ง และอรธิรา บญุประดษิฐ์ (2555) ผลของโปรแกรมการสง่เสรมิสมรรถนะแหง่ตนตอ่ 
พฤตกิรรมสขุภาพของผูป่้วยโรคเบาหวาน อ าเภอหนองโดน จงัหวดัสระบรุี,วารสารวิทยาลยั
พยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบรุี, ฉบบัท่ี 1 : กนัยายน 2558 - กมุภาพนัธ ์2559. 
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สเุมธ ตนัตเิวชกลุ (2548) แนวคิดของการประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ:ธรรมสาร. 
สขุิรณิณ ์อามาตยบ์ณัฑิต และคณะ (2561) โปรแกรมการเจรญิสตท่ีิเนน้หลกัการเรียนแบบมุง่การรู ้

จรงิท าไดเ้พ่ือเสริมสรา้งความฉลาดทางอารมณข์องนิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,วารสารการวดัผลการศกึษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
,พฤศจิกายน 6, 2561. 

สมุิตรา เดชพิทกัษ ์(2546) ผลของโปรแกรมพฒันาการมองในแง่ดีตอ่ความซมึเศรา้และการเห็นคณุคา่ 
ในตวัเองของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา,บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

สิทธิโชค วรานสุนัติกลู (2546) จิตวิทยาสงัคม : ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช,้กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคชั่น. 
สจุินต ์เพิ่มพิทกัษ ์(2552) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียนของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี1คณะบญัชี 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ, วารสารมหาวิทยาลยัขอนแก่น,ฉบบัพิเศษ 1 (พ.ค. 2553) , 
153-161.  

สพุตัตรา แกว้วิชิต (2548) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร 
เกษม. วิทยานิพนธป์รญิญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการอดุมศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. 

สนุนัทา โหศริิ,สนุนัทา โอศริิ (2556) รายงานวิจยั วิถีสขุภาพดา้นการแพทยแ์ผนไทยของผูส้งูอายใุนเขต 
เทศบาลแสนสขุ ชลบรุี:คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร มหาวิทยาลยับรูพา และคณะแพทย์
ศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา.  

สมชาย สรุยิะไกร (2554) แบบการเรียนของนกัศกึษาเภสชัศาสตร:์ทฤษฎีและขอ้คน้พบ.วารสาร 
เภสชัศาสตร ์อีสาน. ฉบบัท่ี 7 (1) มกราคม-เมษายน. 

สมคิด บางโม (2544) หลกัการบริหารการศกึษา,พิมพค์รัง้ท่ี4,กรุงเทพฯ:สถาบนัราชภฏัพระนคร. 
สมชาต ิกิจยรรยง และอรจรีย ์ณ ตะกั่วทุง่ (2550) เทคนิคการจดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบคุลากรอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ พิมพค์รัง้ท่ี 2, กรุงเทพฯ. 
สมชาย เทพแสง (2556) ภาวะผูน้  าแหง่การเรียนรู ้: รูปแบบของภาวะผูน้  าสมยัใหม.่ วารสารบรหิาร 

การศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.10(9) : 1-6. 
สมพงษ ์ป้ันหุน่ และสรุีพร อนศุาสนนนัท ์คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา,SDU Res.  

J.12(1): มกราคม - เมษายน 2559. 

สทุศัน ์เอกา (2560) คณุสมบตัขิองครู 8 ประการท่ีจ าเป็นตอ่การศกึษาไทยในยคุศตวรรษท่ี 21.  
เขา้ถึงไดจ้ากhttps://web.facebook.com/สทุศัน-์เอกา-Sutat-Eaka-1168898606519214/. 

ส านกัขา่วเดอะสแตนดารด์,25 พ.ค. 2562. ,สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 พค. 2563.           
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ส านกัพฒันาเกษตรกร (2555) กลุม่งานภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ส านกัพฒันาเกษตรกร กรมสง่เสรมิการเกษตร.  
(ม.ป.ป.) ภมูิ ปัญญาทอ้งถ่ิน.(Online).แหลง่ท่ีมา:http://tkagri.doae.go.th/indexhome.php, สืบคน้ 
เม่ือวนัท่ี 3 พค. 2563. หลกัสตูรการเรียนรูต้ามรอยพระยคุลบาท,ส านกังาน ก.พ.,2548. 

หนงัสือพิมพไ์ทยรฐัออนไลน ์(2562) พลวตัหนีค้รวัเรือนไทยในรอบ 9 ปีท่ีผ่านมา,เขา้ถึงเม่ือ 20  
พฤษภาคม 2562,    เขา้ถึงไดจ้าก https://www.thairath.co.th/newspaper 

ฤทยัรตัน ์ชิดมงคล (2556) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของนกัศกึษาพยาบาล วิทยาลยั 
พยาบาลบรมราชชนนี  อดุรธานี,บทความและรายงานวิจยัในวารสารพยาบาลกระทรวง 
สาธารณสขุ, Vol. 22 No. 1 มกราคม- เมษายน 2556. 

หทยัรตัน ์บญุมา (2561) การสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์ารของสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ กระทรวง 
วฒันธรรม,หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา  
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ.หนงัสือพิมพม์ตชิน ฉบบัวนัจนัทรท่ี์ 17 กรกฎาคม 2549 ปีท่ี29  
ฉบบัท่ี10355. 

องอาจ นยัพฒัน ์(2548) วิธีวิทยาการวิจยัเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร,์พิมลกัษณ,์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  

อนนัต ์แยม้เยือ้น (2551) การประเมินเครื่องมือวดัพฤติกรรมใชชี้วิตพอเพียงของเยาวชนในชมุชน:การ 
วิเคราะห ์องคป์ระกอบในรายงานการประชมุวิชาการระดบัชาติ ครัง้ท่ี5  
ราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ เม่ือวนัท่ี1 มีนาคม2560. 

อนนัต ์แยม้เยือ้น (2555) ปัจจยัเชิงเหตแุบบบรูณาการทางจิตพอเพียง จิตลกัษณะ และ  
สถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบั พฤตกิรรมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เยาวชนในชมุชน: การวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง,วารสารพฒันาสงัคม  
คณะพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตรปี์ท่ี19, 
ฉบบัท่ี1 เมษายน 2560 

อภิชยั พนัธเสน (2555) สงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง :ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ 
การวิจยั, กรุงเทพฯ. 

อดุมพร อมรธรรม.(2549) ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจา้อยูห่วั,กรุงเทพฯ:แสงดาวการพิมพ.์ 
อบุล เลีย้ววาริณ (2550) ปัจจยัเชิงสาเหตแุละผลของความรูส้กึบญุคณุของบคุคล: ชดุโครงการวิจยั 

บรูณาการ. เอกสารประกอบการประชมุเชิงปฏิบตัิการ (รุน่1 ครัง้ท่ี 3) เรื่อง “การพฒันาหลกัสตูร
การวิจยั แบบบรูณาการและสรา้งนกัวิจยัขัน้สงูทางจิตพฤติกรรมศาสตร:์ แผนงานวิจยัเพ่ือ
เพิ่มพนูจรยิธรรม ปัญญา และสขุภาพจิตแก่เยาวชนไทย” โดยโครงการพฒันาหลกัสตูรการวิจยั

 

http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=107248.0;wap2,สืบค้น
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แบบบรูณาการรว่มกบั ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) วนัท่ี 23-26 มกราคม 2550 
ณ โรงแรมวรบรุีอโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. 

อรทยั ภอูกิจ และคณะ (2558) การพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งพฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเองและ 
ลกัษณะมุง่อนาคตดว้ยแนวคิดอตัมโนทศันส์  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี2. วิทยานิพนธ์
การศกึษา มหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

ว๊อยที์วี 25 พ.ค.2562.https://voicetv.co.th,2562, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 พค. 2563.           
บี.แอล.ที.แบงค็อก.25 พ.ค. 2562.http://bltbangkok.com, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 พค. 2563.           

ส านกัขา่วเดอะสแตนดารด์,25 พ.ค. 2562,จาก https://thestandard.com,  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 พค. 2563.         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แบบวัดจิตพอเพยีงและแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. นรสิรา  พึ่งโพธ์ิสภ                 สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ 

                                                                                   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ณฐัตะวนั ลิม้ประสงค ์          คณะครุศาสตร  ์

                                                                                   มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ ์

3. อาจารย ์ดร. ก่อเกียรติ ์มหาวีรชาตกิลุ                        สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร ์ 

                                                                                   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 โปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง  

 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. นรสิรา  พึ่งโพธ์ิสภ                 สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ 

                                                                                   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ณฐัตะวนั ลิม้ประสงค ์           คณะครุศาสตร ์

                                                                                   มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ ์

3. อาจารย ์ดร. ก่อเกียรติ ์มหาวีรชาตกิลุ                        สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร ์ 

                                                                                   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายชื่อเคร่ืองมือและตัวแปรในการวิจัย  

ตอนท่ี เครื่องมือ ช่ือตวัแปร 
1 จิตพอเพียง จิตพอเพียง 
2 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
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เรียน  ท่านผูเ้ขา้รว่มการวิจยั  

 

         ดว้ยดิฉัน นางสาวณัฎฐา ระก าพล หัวหนา้โครงการวิจยั สงักัดสาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต ์

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ก าลงัจดัท าปริญญานิพนธ ์หวัขอ้ 

“การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงในกลุ่มพนักงานของรัฐ ” โดยใช้

แบบสอบถามส าหรบัการวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ จิตพอเพียง และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ โดย

แบบสอบถามแบง่ออกไดด้งันี ้ 

         ตอนท่ี 1 แบบวดัจิตพอเพียง จ านวน 100 ขอ้  

         ตอนท่ี 2 แบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ จ  านวน 16 ขอ้  

         กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงตามความรูส้ึกของท่านมากท่ีสุด โดย

ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะถูกปกปิดเป็นความลับ และน ามาใช้ในการวิเคราะห์

ผลการวิจยัในภาพรวมโดยไม่สามารถสืบกลบัไปยงัผูต้อบแบบสอบถามได ้จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ตวั

ท่าน หรือหน่วยงานท่ีท่านสังกัดแต่อย่างใด ท่านมีสิทธ์ิในการไม่ตอบข้อค าถามข้อใดข้อหนึ่ง 

หรือไม่ตอบแบบสอบถามทัง้หมดไดร้วมถึงท่านสามารถออกจากการวิจยัในครัง้นีไ้ดต้ลอดเวลา  

โดยไมต่อ้งแจง้เหตผุล 

 

                                                      ผูว้ิจยัขอขอบคณุส าหรบัความอนเุคราะหใ์นครัง้นี ้ 

                                                                   นางสาวณฎัฐา  ระก าพล  

                                                            นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาประยกุต ์ 

                                                                  มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 แบบวัดจิตพอเพียง จ านวน 100 ข้อ 

ค าชีแ้จง   โปรดพิจารณาใน 3 ขัน้ตอน และท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ทา่นมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว ไดแ้ก่ 

                                      ขัน้ท่ี 1  อ่านขอ้ความแตล่ะประโยคใหเ้ขา้ใจ 

                                     ขัน้ท่ี 2  ขอใหท้า่นคิดวา่ ขอ้ความนีเ้ป็น “จรงิ” หรือ “ไมจ่รงิ” ส าหรบัท่าน 

                                 ขัน้ท่ี 3  ถา้“จรงิ”ขอใหค้ิดวา่  เป็นจรงิมากนอ้ยเพียงใด มี 3 ระดบั คือ 

                   1) จรงิเล็กนอ้ย      ขีด  √   ท่ี “คอ่นขา้งจรงิ” 
       2) จรงิปานกลาง    ขีด  √   ท่ี “จรงิ” 

            3) จรงิมาก           ขีด  √   ท่ี “จรงิท่ีสดุ” 
 

              ถา้“ไมจ่รงิ”ขอใหค้ิดวา่ ไมจ่รงิมากนอ้ยเพียงใด มี 3 ระดบั คือ 

                       1) ไมจ่รงิเล็กนอ้ย    ขีด  √   ท่ี “คอ่นขา้งไมจ่รงิ” 
          2) จรงิปานกลาง     ขีด  √   ท่ี “ไมจ่รงิ” 

               3) จรงิมาก            ขีด  √   ท่ี “ไมจ่รงิเลย” 
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 ระดับความคดิเห็น 

ข้อค าถาม จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง 
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

 ไม่จริง
เลย 

1. ความมีเหตุผล       
1.1 การคิดเชิงพิสูจน์สาเหตุและผลตามกฎ (Causal reasoning)       
1. วิชัยเตน้ลีลาศคู่กบัอนญัญา และชนะเลิศ 3 ปีซอ้น ครัง้นี ้วิชัยเตน้คู่
กบักานดา ผลการแข่งขนัปรากฏว่า วิชยักบักานดา ไดล้  าดบัที่4 ท่านคิด
วา่ กานดาเป็นสาเหตทุ าใหว้ิชยัไมไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิ (-) 

      

2. เอ และบี เป็นเด็กฝาแฝด พ่อและแมใ่หค้วามรกั และเอาใจเอมากกว่า
บี ขณะที่ปู่ และย่าใหค้วามรกั และเอาใจบีมากกว่าเอ ต่อมาเอสอบเขา้
เรียนในมหาวิทยาลยัได ้ขณะที่บีไม่จบชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ท่านคิดว่า
การท่ีบีอยูห่า่งพอ่แมเ่ป็นสาเหตทุี่ท  าใหบ้ีเรยีนไมเ่ก่ง (-) 

      

3. หญิงวยั 55 ปี สขุภาพรา่งกายแข็งแรงมาตลอดหลงัจากไดร้บัต าแหนง่
ผูบ้รหิารระดบัสงู พบวา่ ตนเองมีผมขาวมากขึน้อยา่งเห็นไดช้ดั เธอคิดวา่
เกิดจากภาระงานท่ีเพิ่มมากขึน้ ทา่นเห็นวา่ ความคิดของเธอถกูตอ้ง (-) 

      

4. นางสดุสวย อาย ุ65 ปี เมื่อ 20 ปี ที่แลว้ไดอ้อกก าลงักายโดยการเล่น
โยคะทกุวนัวนัละ 1 ชั่วโมง ปัจจุบนัมีอาการปวดขอ้ปวดหลงั ท่านคิดว่า
การเลน่โยคะเป็นปัจจยัท าใหน้างสดุสวยมีอาการดงักลา่ว (-) 

      

5. บา้นพิมพาอยู่ขอนแก่น ฝนไม่ตกมาหลายเดือน ขา้วในนาก าลงัจะ
ตาย ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ใหท้ าพิธีขอฝน หลงัจากที่พิมพาท าพิธีขอฝน อาทิตย์
ตอ่มาฝนตกอยา่งหนกั ทา่นคิดวา่พิธีขอฝนท าใหฝ้นตกดงักลา่ว (-) 

      

6. มารดาคนหนึ่งได้อุ้มท้องมาได้ 9 เดือน จนถึงบุตรคลอดออกมา 
หลงัจากนั้นเพียง 2-3 ชั่ งโมง คุณตาก็เสียชีวิตกะทันหันโดยไม่ทราบ
สาเหตุ คณุยายคิดว่าหลานคนนีท้  าใหคุ้ณตาเสียชีวิต ท่านเห็นดว้ยกับ
คณุยาย (-) 

      

7. การเลิกโฆษณาเหลา้และเบียรท์างสือ่ต่างๆ จะท าใหว้ยัรุน่ที่จะริเริ่มเสพ
สรุามีจ านวนลดลงทา่นคิดวา่ขอ้ความนีเ้ป็นจรงิเพียงใด (-) 

      

8. เพื่อนบา้นนายโอ่งเลีย้งไก่ชนไว ้4 ตวั ดแูลอย่างใกลชิ้ด มีการจบัและ
อุม้ไก่บ่อยๆ ต่อมาไก่ไดต้ายไป 2 ตวั หลงัไก่ตาย 5 วนั บา้นที่เลีย้งไก่ ก็
ยงัไม่มีใครป่วยไข ้แต่นายโอ่งมีอาการไขป้วดศีรษะมาก ภรรยานายโอ่ง
คิดว่าสามีป่วยเป็นไขห้วัดนก ท่านเห็นว่าภรรยานายโอ่งมีความคิดที่
ถกูตอ้ง (-) 
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 ระดับความคดิเห็น 

ข้อค าถาม จริง
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ไม่จริง 

ไม่
จริง 

 ไม่จริง
เลย 

9. ภกัดีรูส้กึปวดที่สะโพก เขาคิดว่าการไปหาหมอเดียวดีกว่าไปหาหมอ
หลายๆ คน เพราะจะท าใหเ้กิดความสบัสน ท่านคิดว่าภกัดีคิดถูกตอ้ง
แลว้ (-)  

   
 

   

10. สมศกัดิห์ลงทาง จึงจอดลงไปถามคนขา้งถนนท่ีก าลงัซือ้ของอยู ่เมื่อ
ไดค้  าตอบแลว้กลบัมาขึน้รถและอธิบายกบัเพื่อนรว่มเดินทาง เพื่อนบอก
ว่าใหล้องถามอีกสกั 2-3 คน แต่สมศกัดิ์บอกว่า ไม่ตอ้งถามแลว้ ท่าน
เห็นวา่สมศกัดิต์ดัสนิใจเหมาะสม (-) 
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1.2 การคิดแบบนิรนัย-อุปนัย (Deductive and inductive reasoning)       
11. ขอ้ก าหนด ก. ผูอ้อกก าลงักายเสมอมกัไม่เป็นหวดั ข. ตอ้ยเป็นหวดั
บอ่ยๆ  สรุปไดว้า่ ตอ้ยมกัไมค่อ่ยไดอ้อกก าลงักาย (+) 

      

12. ขอ้ก าหนด ก. นกัเรียนที่มาโรงเรียนทกุคนตอ้งสง่การบา้น ข. นกัเรียนที่
ขาดเรยีนก็ตอ้งสง่การบา้น สรุปไดว้า่ นกัเรยีนบางคนไมต่อ้งสง่การบา้น (-) 

      

13. ขอ้ก าหนด ก. ครูที่สอนคณิตศาสตรเ์ป็นคนมีเหตุผล ข. ครูงามตาเป็น
คนมีเหตผุล สรุปไดว้า่ ครูงามตาตอ้งเป็นครูสอนคณิตศาสตร ์(-) 

      

14. ขอ้ก าหนด ก. คนสายตาสัน้ตอ้งสวมแวน่ตา ข. คนสายตายาวตอ้งสวม
แวน่ตา  สรุปไดว้า่ ไมว่า่คนสายตาสัน้หรอืสายตายาวก็ตอ้งสวมแวน่ตา (+)  

      

15. ขอ้ก าหนด ก. ศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดี ข. คนดคีือคนที่ไม่
เบียดเบียนตนและคนอื่น สรุปไดว้า่ ศาสนาสอนใหค้นไมเ่บียดเบยีนกนั 
(+) 

      

16. ขอ้ก าหนด ก. คนท่ีเกิดวนัเสารเ์ทา่นัน้เป็นคนโชคดี ข. ภกัดีไม่ไดเ้กิด
วนัเสาร ์ สรุปไดว้า่ ภกัดีไมใ่ช่คนโชคดี (+) 

      

17. ขอ้ก าหนด ก. สมจิตรบัประทานอาหารทะเลจึงมีไขมนัในเสน้เลือดสงู  ข. 
สมใจก็รบัประทานอาหารทะเลและมีไขมันในเสน้เลือดสงู สรุปไดว้่า คนท่ี
รบัประทานอาหารทะเลทกุคนมีไขมนัในเสน้เลอืดสงู (+) 

      

18. ขอ้ก าหนด ก. คนที่มีน า้ใจส่วนใหญ่ชอบช่วยเหลือผูอ้ื่น ข.แดงไม่
ชอบช่วยเหลอืผูอ้ื่น สรุปไดว้า่ แดงนา่จะเป็นคนไมม่ีน า้ใจ (+) 

      

19. ขอ้ก าหนด ก. วนัที่คนอื่นท างาน สมชัยท างาน ข. วนัที่คนอื่นหยุด
งาน สมชยัท างาน สรุปไดว้า่ สมชายท างานไมม่ีวนัหยดุ (-) 

      

20. ขอ้ก าหนด ก. ถา้ครูสอนดี นกัเรยีนชอบเรยีน ข. ถา้ครูสอนไมด่ี 
นกัเรยีนเบื่อ สรุปไดว้า่ การสอนของครูมีผลตอ่การชอบเรยีนของนกัเรยีน 
(+) 

      

1.3 การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific reasoning)       
21. สมศกัดิห์ลงทาง จึงจอดรถไปถามคนขา้งถนนท่ีก าลงัซือ้ของอยู่ เมื่อได้
ค  าตอบแลว้กลบัมาขึน้รถ และอธิบายกับเพื่อนรว่มเดินทาง เพื่อนบอกว่า
ใหล้องถามอีกสกั 2-3 คน และสมศกัดิ์บอกว่า ไม่ตอ้งถามแลว้ ท่านเห็นว่า
สมศกัดิต์ดัสนิใจเหมาะสม (-) 
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 ระดับความคดิเหน็ 
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22. ภกัดีรูส้กึปวดที่สะโพก เขาคิดวา่การไปหาหมอเดียวดีกว่าไปหาหมอ
หลายๆ คน เพราะจะท าใหเ้กิดความสบัสน ท่านคิดว่าภกัดีคิดถูกตอ้ง
แลว้ (-) 

      

23. ขณะที่วิเชียรก าลงัพิมพเ์อกสารมีเพื่อนมาคุยดว้ย ท าใหพ้ิมพช์า้ และ
พิมพผิ์ดหลายค า แสดงว่าวิเชียรเป็นคนพิมพด์ีดไม่เก่ง ท่านเช่ือว่าขอ้สรุป
นีเ้ป็นจรงิเพียงใด (-) 
 

      

24. การตดัสินนิสยัของคนท่ีพบกนัครัง้แรก เป็นการตดัสนิท่ีถกูตอ้ง พอๆ 
กบัเมื่อคบไปแลว้นานๆ (-) 

      

25. การใหน้กัเรยีนประเมินผลการสอนของครูขณะที่ครูยงัอยูใ่นหอ้ง เป็น
ขอ้มลูที่ถกูตอ้งนา่เช่ือถือ (-) 

      

26. ถา้ครูอยากรูค้วามจริงว่านกัเรียนลอกการบา้นของเพื่อนหรือไม่ ครู
ควรจะบอกนกัเรยีนวา่จะไมล่งโทษถา้นกัเรยีนพดูความจรงิ (-) 

      

27. ณเดชปวดหวัจึงไปหาหมอดา้นสมองเพราะเก่ียวกบัระบบประสาท 
เพื่อไมใ่หเ้กิดความสบัสน ทา่นคิดวา่ณเดชท าถกูตอ้งแลว้ (-)  

      

28. ทางราชการมีการแจกสิง่ของแก่ผูป้ระสบภยั ในการติดตามผลถา้ใช้
การสอบถามจากหน่วยงานที่น  าของไปแจกคงจะไดผ้ลใกลเ้คียงกบัการ
ถามชาวบา้นโดยตรง (-) 

      

29. วรรณาไม่เขา้ใจวิชาตรีโกณ จึงไปหาครูวิทยาศาสตร ์เนื่องจากเป็น
การคิดค านวณเหมือนกนั ทา่นคิดวา่วรรณาคิดถกูตอ้ง (-) 

      

30. จากการเทน า้ยาชีวภาพลงในล าคลองมาระยะหนึ่ง ต่อมาอีก 1 
เดือนปรากฏว่า น า้ในคลองสะอาดขึน้กว่าแต่ก่อน จึงสรุปไดว้่าน า้ยา
ชีวภาพท าใหน้ า้ในล าคลองสะอาด (-) 

      

2. การมีภมิูคุ้มกันตน       
2.1 การแสวงหาความรู้และมีประสบการณ์ทีเ่พียงพอ       
31. ฉนัไมร่งัเกียจที่จะไดร้บัค าแนะน า แมว้า่จะเป็นเรือ่งที่ฉนัรูอ้ยูแ่ลว้ (+)       
32. ฉนัหาบคุคลที่มีประสบการณค์ลา้ยคลงึกนั เพื่อขอค าปรกึษา (-)       
33. ฉนัพยายามคยุปรกึษากบัคนบางคนเพื่อเพิ่มความรู ้ความเขา้ใจใน
งานท่ีท าอยู/่ปัญหาที่เผชิญอยู ่(-)  
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34. ฉนัคิดวา่เมื่อมีอายทุี่มากขึน้ ความรู ้ประสบการณฉ์นัตอ้งเพิ่มขึน้ตาม 
อายทุี่มากขึน้ (-) 

      

35. ฉันจะขอค าปรกึษากับคนในระดบัที่มีการศึกษา ความรู ้ที่เท่ากัน หรือ
มากกวา่ (-) 

      

36. ฉนัพยายามศกึษาหาความรู ้เทคโนโลยีสมยัใหมเ่สมอ (+)        
37. ฉนัพยายามเรยีนรูต้ลอดเวลา และคิดว่าจะแสวงหาความรูไ้ปตลอด
ชีวิต (+)  

      

38. ฉนัพยามยามจะรบัฟังความคิดเห็นของบคุคลอื่น (+)         
39. เมื่อฉนัมีปัญหา ฉนัมกัไมม่ั่นใจถา้ผูใ้หค้  าปรกึษามีอายนุอ้ยกวา่ฉนั 
(-) 

      

40. ฉนัใหค้วามส าคญักบัความสามารถ และประสบการณข์องคน
มากกวา่อาย ุ(+) 

 
 

     

2.2 การมองโลกในแง่ดี       
41. ฉนัคิดวา่ความขดัแยง้แกไ้ขได ้เมื่อทกุคนเปิดใจ (+)       
42. ครัง้ใดก็ตามที่ฉนัรูส้ึกสิน้หวงั ฉันพบว่าจะมีแสงสว่างเกิดขึน้กับฉัน
เสมอ (+) 

      

43. ฉนัพยายามคิดในทางที่ดีไวก้่อนเมื่อตอ้งเผชิญกบัปัญหา  (+)       
44. ถึงแมส้มาชิกในครอบครวัของฉันจะมีปัญหาขดัแยง้กันบา้ง แต่ฉัน
เช่ือวา่ปัญหาจะคลีค่ลายไปในทางที่ดีขึน้ (+) 

      

45. เมื่อฉนัมีปัญหาขดัแยง้กบัคนอื่น ฉนัสามารถคาดหวงัการเขา้ใจ และ
ก าลงัใจจากครอบครวัของฉนัได ้(+) 

      

46. ฉนัเช่ือว่าเราไม่สามารถท าใหท้กุคนที่รูจ้กัรกัเราได ้ เนื่องจากแต่ละ
คนมีเหตผุลของตวัเองแตกตา่งกนั (+)  

      

47. ฉันเช่ือว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ได ้อย่างนอ้ยก็ผ่อนหนักเป็นเบา 
(+)  
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 ระดับความคดิเหน็ 

ข้อค าถาม จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

ไม่จริง
เลย 

48. บางครัง้การคิดอย่างมีความหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายดีขึน้ ท าใหฉ้ัน
สบายใจขึน้มาก (+)  

      

49. เมื่อใดก็ตามที่ฉนัมีความทกุข ์ครอบครวัมกัอยูข่า้งๆ เสมอ (+)       
50. ฉันคาดว่าจะมีเรื่องดีๆ เกิดขึน้ หลังจากปัญหาที่เกิดขึน้กับฉันได้
คลีค่ลายไป (+) 

      

2.3 ความชอบเสีย่งน้อย       
51. ฉนัรูว้า่การรบัประทานอาหารรว่มกนัโดยไมใ่ชช้อ้นกลางเสีย่งตอ่การ
ติดโรค แตฉ่นัเกรงวา่เพื่อนจะหาวา่รงัเกียจ (-) 

      

52. ฉันเห็นเพื่อนไดร้บัรางวลัจากการพนนั ฉันอยากจะลองท าบา้ง เผ่ือ
จะโชคดี (-) 

      

53. แมจ้ะมีคนชกัจูงใหท้ดลองรบัประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารราคา
แพงฟร ีฉนัก็จะไมท่ดลอง (+) 

      

54. ฉนัรูว้า่มีเพื่อนบางกลุม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ฉนัจึงไมค่บดว้ย (+)       
55. ฉนักบัสมาชิกในครอบครวั รกักนัมากใชส้ิง่ของรว่มกนัจนชิน แมย้าม
เจ็บป่วยก็ยงัใชร้ว่มกนั (-) 

      

56. ฉนัตัง้ใจจะท าหนา้ที่ของพลเมืองดี จึงไมค่ิดที่จะละเมิดกฎหมายเสีย
เอง  (+) 

  
 

 
 

   
 

57. ฉนัมกัพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น เมื่อตอ้งใชจ้่ายเงินจ านวนมากๆ  (+)       
58. ฉนัจะไมข่า้มทางมา้ลาย ตอ่เมื่อไมม่ีรถผา่นไป ผา่นมา (-)       
59. ฉนัมกัจะรบัประทานอาหารฝรั่งจานดว่น เพราะดมูีรสนิยมดี (-)       
60. ฉนัใหก้ารบรจิาค เมื่อเงินในแตล่ะเดือนเหลอืจากการออมแลว้ (+)       
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ระดับความคดิเห็น 

ข้อค าถาม จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

ไม่จริง
เลย 

2.4 ความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาด้วยวิธีทีเ่หมาะสม       
61. ฉนัมกัไมป่รกึษาผูท้ี่มีอายนุอ้ยกวา่ เพราะมีประสบการณน์อ้ย (-)       
62. ฉนัมั่นใจวา่ ฉนัสามารถหาสาเหตขุองความเครยีดที่เกิดขึน้กบัฉนัได ้ (+)       
63. เมื่อฉนัเกิดปัญหา ฉนัจะพยามยามตัง้สติก่อน  (+)       
64. ฉนัพยายามนอนหลบัพกัผอ่นมากขึน้ เมื่อรูส้กึเครยีด  (+)       
65. แมเ้พื่อนมองไมเ่ห็นวา่ฉนัท าดีกบัเขา ฉนัจะยงัท าดีกบัเขาตอ่ไป (+)       
66. คนใกลชิ้ดเห็นวา่ฉนัเป็นคนขีล้มื (-)       
67. ฉนัพยายามอารมณเ์ย็น เมื่อเกิดการโตเ้ถียงกบัเพื่อนรว่มงาน (+)       
68. ฉนัปฏิบตัิตามค ากลา่วที่วา่ “มีเงินก็นบัเป็นนอ้ง มีทองนบัเป็นพี่” (-)       
69. เมื่อฉนัหลงทาง ฉนัไมก่ลา้ที่จะถามทางจากคนแปลกหนา้ (-)       
70. ฉนัมองไมเ่ห็นวา่ จะมีใครยินดีรบัฟังปัญหาที่เผชิญอยู ่(-)       
3. การรับรู้คุณความดี       
3.1 การตระหนักถงึความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดล้อม       
71. ฉนัรูส้กึช่ืนชมตอ่องคก์ร ท่ีท างานเพื่อพฒันาสงัคม (+)       
72. ฉนัรูส้กึโกรธเมื่อคนไทยบางคน/กลุม่ ท าศาสนามวัหมอง (+)       
73. ฉันรูส้ึกขอบคุณบรรพบุรุษของชาติไทย ที่ท  าให้ฉันมีแผ่นดินไทย

อาศยัอยูท่กุวนันี ้(+) 
      

74. ฉนัรูส้กึภมูิใจที่ไดเ้กิดมาเป็นคนไทย (+)       
75. ฉนัภมูิใจท่ีไดเ้กิดมาใตร้ม่โพธ์ิสมภารของกษัตรยิไ์ทยทกุพระองค ์(+)       
76. ฉนัรูส้กึช่ืนชมกบัคนไทยที่รกัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์(+)       
77. ฉนัมกัระลกึถึงคณุความดีของพระมหากษัตรยิไ์ทยอยูบ่อ่ยๆ (+)       
78. บางครัง้ฉนัรูส้กึต าหนิคนไทยบางคนที่ท าลายวฒันธรรมไทย (+)       
79. ฉันรูส้ึกว่าการบอกว่าเป็นคนไทย ไม่จ าเป็นว่าคนนั้นจะเป็นคน
ตา่งชาติก็ตาม (+) 

      

80. การท่ีฉนัคิดถึงในหลวงอยูบ่อ่ยๆ ท าใหฉ้นัรกัษาความดีอยูไ่ด ้(+)       
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ระดับความคดิเห็น 

ข้อค าถาม จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

ไม่จริง
เลย 

3.2 ความอ่อนน้อมถ่อมตน        
81. ฉนัรูส้กึช่ืนชมผูใ้หญ่ท่ีไหว ้ทกัทายคนท่ีอ่อนวยักว่าตน (+)       

82. ฉนัหยิ่งทะนงเกินกว่าท่ีจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น (-)       
83. ถา้ฉนัไม่เขา้ไปรว่มในงานใด งานนัน้มกัจะออกมาไม่ค่อยดี (-)       
84. ฉนัมกัจะยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (+)       
85. ฉนัใหก้ารยอมรบัคนเก่งกกว่าฉนั แมว้่าจะอายนุอ้ยกว่า 
ก็ตาม (+) 

      

86. ฉนัยอมรบัฟังความเห็นของผูอ้่อนเยาวก์ว่า (+)       
87. ฉนัชื่นชมผูใ้หญ่ท่ีใหค้วามส าคญักบัผูท่ี้อ่อนวยักว่า (+)       
88. ฉนัรูส้กึละอายใจเมื่อฉนัต่อว่าผูใ้หญ่ แมว้่าผูใ้หญ่นัน้เป็นคน 
ไม่ดีก็ตาม (+) 

      

89. ฉนัสามารถยอมรบัได ้เมื่อเพื่อนประสบความส าเรจ็มากกว่าฉนั (+)       
90. ฉนัไม่สามารถใหค้วามเคารพผูใ้หญ่ทกุคนได ้เมื่อรูว้่าเคา้ไม่ใช่คนดี (-)       
 3.3 การเหน็ความดีของผู้ทีช่่วยเหลือตน       
91. ฉนัคิดถงึเพื่อนเมื่อฉนัประสบปัญหาหนกัๆ เท่านัน้ (-)       
92. ฉันไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตเพราะขาดการสนับสนุนจากคน
รอบขา้งและสงัคม (-) 

      

93. ฉนัรูส้กึร  าคาญความหวงัดีท่ีผูอ้ื่นหยิบยื่นใหฉ้นั (-)       

94. คนรอบตวัเป็นสาเหตสุ  าคญัที่ท าใหฉ้นัลม้เหลว (-)       
95. ฉนัมกัไม่พอใจ เมื่อตอ้งใหก้ารบรจิาคสิ่งของแก่คนจนท่ีไม่ยอมท างาน 
(-) 

      

96. ฉนัเป็นมิตรเฉพาะคนท่ีท าดีกบัฉนัเท่านัน้ (-)       
97. ฉนัระลกึถงึความดีของเพื่อนท่ีคอยช่วยเหลือฉนั (+)       
98. ฉนัปลืม้ใจทกุครัง้ท่ีไดเ้กือ้กลูเพื่อผูอ้ื่น แมว้่าตวัเองจะเดือดรอ้น (-)       
99. ฉันไม่ค่อยพอใจเมื่อบางคนบอกว่าเคา้จะท าความดี เสียสละเพื่อ
ผูอ้ื่นต่อเมื่อเขาพรอ้ม (-) 

      

100. นานๆ ครัง้ท่ีฉนัจะยอ้นคิดถงึความดีงามของคณุครูของฉนั (-)       
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ตอนที ่2 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์จ านวน 16 ข้อ 

ค าชีแ้จง   โปรดพิจารณาใน 3 ขัน้ตอน และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคดิเห็นของ
ทา่นมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว ไดแ้ก่ 

                                     ขัน้ท่ี 1  อ่านขอ้ความแตล่ะประโยคใหเ้ขา้ใจ  
                                     ขัน้ท่ี 2  ขอใหท้า่นคิดวา่ ขอ้ความนีเ้ป็น “จรงิ” หรือ “ไมจ่รงิ” ส าหรบัท่าน 

                                     ขัน้ท่ี 3  ถา้“จรงิ”ขอใหค้ดิวา่  เป็นจรงิมากนอ้ยเพียงใด มี 3 ระดบั คือ               
                                                  1) จรงิเล็กนอ้ย      ขีด  √   ท่ี “คอ่นขา้งจรงิ” 
                                                  2) จรงิปานกลาง    ขีด  √   ท่ี “จรงิ” 
                                                  3) จรงิมาก           ขีด  √   ท่ี “จรงิท่ีสดุ” 
                                                  ถา้“ไมจ่รงิ”ขอใหค้ดิวา่ ไมจ่รงิมากนอ้ยเพียงใด มี 3 ระดบั คือ               
                                                  1) ไมจ่รงิเล็กนอ้ย    ขีด  √   ท่ี “คอ่นขา้งไมจ่รงิ” 
                                                  2) จรงิปานกลาง     ขีด  √   ท่ี “ไมจ่รงิ” 
                                                  3) จรงิมาก            ขีด  √   ท่ี “ไมจ่รงิเลย” 
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 ระดับความคดิเห็น 
ข้อค าถาม จริง

ที่สุด 
จริง ค่อนข้าง

จริง 
ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่
จริง 

ไม่จริง
เลย 

1. ขา้พเจา้คดิวา่ การเตรยีมตวัอยา่งเต็มที่ เพื่อท่ีจะท างานส าคญัๆ 
นัน้เป็นสิง่ที่จ าเป็น (+) 

      

2. เมื่อไดร้บัมอบหมายใหท้ างาน ขา้พเจา้จะทุม่เทความพยายาม
ใหก้บังานนัน้ (+)  

      

3. ขา้พเจา้จะทุม่เทความพยายามใหก้บังานตา่งๆ แมว้า่บางงานจะ
ไมไ่ดเ้ป็นผูร้บัหลกัในงานนัน้ก็ตาม (+)  

      

4. ในขณะท่ีขา้พเจา้ท างานอยา่งใดอยา่งหนึง่อยูน่ัน้ หากขา้พเจา้ถกู
เรยีกใหห้นัไปสนใจสิง่อื่นชั่วขณะแลว้ หลงัจากนัน้ขา้พเจา้จะ
กลบัไปท างานท่ีคา้งอยูท่นัที (+)   

      

5. ขา้พเจา้จะใหค้วามส าคญักบัการประชมุเพื่อการระดมความคดิ 
แมว้า่ขา้พเจา้จะมงีานท่ีรบัผิดชอบอยู ่(+) 

      

6. ขา้พเจา้จะใหค้วามส าคญักบังานทกุงาน แมว้า่งานนัน้จะไมใ่ช้
ความรบัผิดชอบท่ีสงูก็ตาม (+)  

      

7. ขา้พเจา้ชอบท างานท่ีตอ้งใชค้วามรบัผิดชอบสงู (+)       

8. ขา้พเจา้เป็นคนไมค่อ่ยวา่ง คือ มีงานที่จะตอ้งท าอยูต่ลอดเวลา (+)       
9. ขา้พเจา้จะท างานตลอดเวลา เมื่องานในความรบัผิดชอบเสรจ็ 
ขา้พเจา้จะอาสาทีจ่ะท างานชิน้ใหมท่นัที (+) 

      

10. ขา้พเจา้เป็นบคุคลทีมุ่ง่มั่นท างานเพื่ออนาคตที่ดี (+)       
11. ขา้พเจา้จะมุง่มั่นท างาน แมไ้มรู่ว้า่อนาคตจะไดด้ดีงัที่หวงัไวก็้
ตาม (+)  

      

12. ขา้พเจา้ยกยอ่งคนท่ีพยายามเต็มทีใ่นการท างาน จนกา้วหนา้
ขึน้สูต่  าแหนง่ที่สงูมากๆ ได ้(+)  

      

13. เมื่อเริม่ตน้ท าสิง่ใดขา้พเจา้จะพยายามท าจนกระทั่งส  าเรจ็ (+)       
14. ขา้พเจา้มุง่มั่นท่ีจะท างานทกุงานอยา่งเต็มที่ แมว้า่ความส าเรจ็
ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัตวัเองเพียงอยา่งเดียว (+) 

      

15. ขา้พเจา้พยายามพฒันาและปรบัตนใหท้นักบัความเปลีย่น 
แปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเรว็ในปัจจบุนั (+) 

      

16. ข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีที่สามารถท างานได้รวดเร็ว และเกิด
ประสทิธิผลมากกวา่เทคโนโลยีที่ตนเองไมถ่นดั (+)  
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แบบประเมินผลการฝึกอบรม 
โปรแกรมพัฒนาจติพอเพยีงของพนักงานของรัฐ 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องใหต้รงกับความรู้สึกทีเ่ป็นจริงของทา่นมากทีสุ่ด 
 

ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบคณุในความรว่มมือกรอกแบบประเมิน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจของผู้อบรม 
มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
การประเมินความพร้อมของการจัดอบรม      
1. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการอบรม      
2. ความเหมาะสมของเครื่องมือ อปุกรณป์ระกอบการอบรม      
3. คณุภาพของเอกสารประกอบการอบรม      
4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการอบรม      
5. ความเหมาะสมของอาหารกลางวนั อาหารวา่ง      
6. การประสานงาน และการอ านวยความสะดวกของ
เจา้หนา้ท่ี 

     

การประเมินผลการอบรม      
7. เนือ้หาของหลกัสตูรทนัสมยั และเหมาะสมกบัผูอ้บรม      
8. ผูอ้บรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสตูรก่อนการอบรม      
9. ผูอ้บรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสตูรหลงัการอบรม      
10. สามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร      
การประเมินวิทยากร      
11. มีความรูค้วามสามรถในเนือ้หาท่ีสอน      
12. บรรยายไดค้รบถว้นตามวตัถปุระสงค ์      
13. ถ่ายทอดความรูใ้หเ้ขา้ใจไดง้่าย      
14. เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัได ้      
15. ตอบค าถามไดช้ดัเจนเป็นท่ีเขา้ใจ      
16. มีบคุลิกภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ      
17. มีการรกัษาเวลาท่ีดีเหมาะสม       
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ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

ของแบบวัดจิตพอเพียง 

การแสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ค าถามรายขอ้กบัคะแนนรวม  

(Corrected Item-Total Correlation) 

และคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบัและรายองคป์ระกอบของจิตพอเพียง 

ข้อที ่ ข้อค าถาม Corrected 
Item -Total 
Correlation 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ  

1. ความมีเหตุผล    

1.1 การคดิเชงิพิสูจน์สาเหตุและผลตามกฎ (Causal reasoning)    

1 
 

วิชยัเตน้ลลีาศคูก่บัอนญัญา และชนะเลศิ 3 ปีซอ้น ครัง้นี ้วิชยัเตน้คูก่บักานดา ผลการ
แขง่ขนัปรากฏวา่   วิชยักบักานดา ไดล้  าดบัท่ี 4 ทา่นคิดวา่ กานดาเป็นสาเหตทุ าให้
วิชยัไมไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิ (-) 

 คา่ความเช่ือมั่น 
(ขอ้1-10) = .920 

 
 

เอ และบี เป็นเด็กฝาแฝด พ่อและแม่ใหค้วามรกัและเอาใจเอมากกว่าบี  ขณะที่ปู่ และ
ย่าให้ความรกัและ  เอาใจบีมากกว่าเอ ต่อมาเอสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได ้
ขณะที่บีไม่จบชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ท่านคิดว่าการท่ีบีอยูห่่างพ่อแมเ่ป็นสาเหตทุี่ท  าให้
บีเรยีนไมเ่ก่ง (-) 

  

3 
 

หญิงวยั 55 ปี สขุภาพรา่งกายแขง็แรงมาตลอดหลงัจากไดร้บัต าแหนง่ผูบ้รหิาร
ระดบัสงู พบวา่ ตนเองมีผมขาวมากขึน้อยา่งเห็นไดช้ดั เธอคิดวา่เกิดจากภาระงานท่ี
เพิ่มมากขึน้ ทา่นเห็นวา่ความคิดของเธอถกูตอ้ง (-) 

  

4 
 

นางสดุสวย อาย ุ65 ปี เมื่อ 20 ปี ท่ีแลว้ไดอ้อกก าลงักายโดยการเลน่โยคะทกุวนัวนัละ 
1ชั่วโมง ปัจจบุนัมีอาการปวดขอ้ปวดหลงั ทา่นคิดวา่การเลน่โยคะเป็นปัจจยัท าใหน้าง
สดุสวยมีอาการดงักลา่ว (-) 

  

5 
 

บา้นพิมพาอยูข่อนแก่น ฝนไมต่กมาหลายเดือน ขา้วในนาก าลงัจะตาย ผูเ้ฒา่ผูแ้กใ่ห้
ท าพิธีขอฝน หลงัจากที่พิมพาท าพิธีขอฝน อาทิตยต์อ่มาฝนตกอยา่งหนกั ทา่นคิดวา่
พิธีขอฝนท าใหฝ้นตกดงักลา่ว (-) 
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ข้อที ่ ข้อค าถาม Corrected 
Item -Total 
Correlation 

6 
 
 

มารดาคนหนึง่ไดอุ้ม้ทอ้งมาได ้9 เดือน จนถงึบตุรคลอดออกมา หลงัจากนัน้เพียง 2-3 ชั่งโมง คณุตาก็ 
เสยีชีวติกะทนัหนัโดยไมท่ราบสาเหต ุคณุยายคดิวา่หลานคนนีท้  าใหค้ณุตาเสยีชีวติ ทา่นเห็นดว้ยกบั
คณุยาย (-) 

 

7 
 

การเลกิโฆษณาเหลา้และเบียรท์างสือ่ตา่งๆ จะท าใหว้ยัรุน่ที่จะรเิริม่เสพสรุามีจ านวนลดลงทา่นคิดวา่           
ขอ้ความนีเ้ป็นจรงิเพียงใด (-) 

 

8 
 
 

เพื่อนบา้นนายโอง่เลีย้งไก่ชนไว ้4 ตวั ดแูลอยา่งใกลชิ้ด มีการจบัและอุม้ไก่บอ่ยๆ ตอ่มาไก่ไดต้ายไป 2  
ตวั หลงัไก่ตาย 5 วนั บา้นท่ีเลีย้งไก่ ก็ยงัไมม่ใีครป่วยไข ้แตน่ายโอง่มีอาการไขป้วดศีรษะมาก ภรรยา
นาย โอง่คิดวา่สามีป่วยเป็นไขห้วดันก ทา่นเห็นวา่ภรรยานายโอง่มคีวามคิดทีถ่กูตอ้ง (-) 

 

9 
 

ภกัดีรูส้กึปวดที่สะโพก เขาคิดวา่การไปหาหมอเดียวดกีวา่ไปหาหมอหลายๆ คน เพราะจะท าใหเ้กิด  
ความสบัสน ทา่นคิดวา่ภกัดคีิดถกูตอ้งแลว้  (-) 

 

10 
 
 

สมศกัดิห์ลงทาง จงึจอดลงไปถามคนขา้งถนนท่ีก าลงัซือ้ของอยู ่เมื่อไดค้  าตอบแลว้กลบัมาขึน้รถและ     
อธิบายกบัเพื่อนรว่มเดินทาง เพื่อนบอกวา่ใหล้องถามอกีสกั 2-3 คน แตส่มศกัดิบ์อกวา่ ไมต่อ้งถาม

แลว้ ทา่นเห็นวา่สมศกัดิต์ดัสนิใจเหมาะสม (-) 

 

1.2 การคิดแบบนิรนัย-อุปนัย (Deductive and inductive reasoning)   

11 ขอ้ก าหนด ก. ผูอ้อกก าลงักายเสมอมกัไมเ่ป็นหวดั ข. ตอ้ยเป็นหวดับอ่ยๆ  สรุปไดว้า่ ตอ้ยมกัไมค่อ่ย
ไดอ้อกก าลงักาย (+)   

  คา่ความเช่ือมั่น          
 (ขอ้11-20) = .845    

12 
 

ขอ้ก าหนด ก. นกัเรยีนที่มาโรงเรยีนทกุคนตอ้งสง่การบา้น ข. นกัเรยีนที่ขาดเรยีนก็ตอ้งสง่การบา้น สรุปได้
วา่ นกัเรยีนบางคนไมต่อ้งสง่การบา้น (-) 

 

13 
 

ขอ้ก าหนด ก. ครูที่สอนคณิตศาสตรเ์ป็นคนมีเหตผุล ข. ครูงามตาเป็นคนมีเหตผุล สรุปไดว้า่ ครูงามตาตอ้ง  
เป็นครูสอนคณิตศาสตร ์(-) 

 

14 
 

ขอ้ก าหนด ก. คนสายตาสัน้ตอ้งสวมแวน่ตา ข. คนสายตายาวตอ้งสวมแวน่ตา  สรุปไดว้า่ ไมว่า่คนสายตา
สัน้ หรอืสายตายาวก็ตอ้งสวมแวน่ตา (+)  
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ข้อที ่ ข้อค าถาม Corrected 
Item -Total 
Correlation 

15 ขอ้ก าหนด ก. ศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดี  ข. คนดีคือคนที่ไมเ่บยีดเบียนตนและคนอื่น สรุปไดว้า่
ศาสนา สอนใหค้นไมเ่บียดเบียนกนั (+) 

 

 16 
 

ขอ้ก าหนด ก. คนทีเ่กิดวนัเสารเ์ทา่นัน้เป็นคนโชคดี ข. ภกัดีไมไ่ดเ้กิดวนัเสาร ์สรุปไดว้า่ ภกัดีไมใ่ช่คน 
โชคดี (+) 

 

17 
 

ขอ้ก าหนด ก. สมจิตรบัประทานอาหารทะเลจงึมีไขมนัในเสน้เลอืดสงู ข. สมใจก็รบัประทานอาหารทะเลและ  
มีไขมนัในเสน้เลอืดสงู สรุปไดว้า่ คนที่รบัประทานอาหารทะเลทกุคนมไีขมนัในเสน้เลอืดสงู (+) 

 

18 
 

ขอ้ก าหนด ก. คนที่มีน า้ใจสว่นใหญ่ชอบช่วยเหลอืผูอ้ื่น ข.แดงไมช่อบช่วยเหลอืผูอ้ื่น สรุปไดว้า่ แดง       
นา่จะเป็นคนไมม่ีน า้ใจ (+) 

 

19 
 

ขอ้ก าหนด ก. วนัท่ีคนอื่นท างาน สมชยัท างาน ข. วนัท่ีคนอื่นหยดุงาน สมชยัท างาน สรุปไดว้า่สมชาย
ท างานไมม่ีวนัหยดุ (-) 

 

20 
 

ขอ้ก าหนด ก. ถา้ครูสอนดี นกัเรยีนชอบเรยีน ข. ถา้ครูสอนไมด่ี นกัเรยีนเบื่อ สรุปไดว้า่ การสอนของครู 
มีผลตอ่การชอบเรยีนของนกัเรยีน (+) 

 

1.3 การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific reasoning)  

21 
 
 

สมศกัดิห์ลงทาง จึงจอดรถไปถามคนขา้งถนนท่ีก าลงัซือ้ของอยู ่เมื่อไดค้  าตอบแลว้กลบัมาขึน้รถ และ
อธิบายกบัเพื่อนรว่มเดินทาง เพื่อนบอกวา่ใหล้องถามอีกสกั 2-3 คน และสมศกัดิบ์อกวา่ ไมต่อ้งถามแลว้
ทา่นเห็นวา่สมศกัดิต์ดัสนิใจเหมาะสม (-) 

 คา่ความเช่ือมั่น          
    (ขอ้21-30) 

   = .782 

22 
 

ภกัดีรูส้กึปวดที่สะโพก เขาคิดวา่การไปหาหมอเดียวดกีวา่ไปหาหมอหลายๆ คน เพราะจะท าใหเ้กิด
ความสบัสน ทา่นคิดวา่ภกัดคีิดถกูตอ้งแลว้ (-) 

 

23 
 

ขณะที่วิเชียรก าลงัพิมพเ์อกสารมีเพื่อนมาคยุดว้ย ท าใหพ้ิมพช์า้ และพิมพผิ์ดหลายค า แสดงวา่วิเชียร
เป็นคนพิมพด์ีดไมเ่ก่ง ทา่นเช่ือวา่ขอ้สรุปนีเ้ป็นจรงิเพียงใด (-) 

 

24 การตดัสนินิสยัของคนที่พบกนัครัง้แรก เป็นการตดัสนิท่ีถกูตอ้ง พอๆ กบัเมื่อคบไปแลว้นานๆ (-)  

25 การใหน้กัเรยีนประเมินผลการสอนของครูขณะที่ครูยงัอยูใ่นหอ้ง เป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งนา่เช่ือถือ  (-)  

26 
 

ถา้ครูอยากรูค้วามจรงิวา่นกัเรยีนลอกการบา้นของเพื่อนหรอืไม ่ครูควรจะบอกนกัเรยีนวา่จะไมล่งโทษ
ถา้นกัเรยีนพดูความจรงิ  (-) 
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ข้อที ่ ข้อค าถาม Corrected 
Item -Total 
Correlation 

27 
 

ณเดชปวดหวัจึงไปหาหมอดา้นสมองเพราะเก่ียวกบัระบบประสาทเพื่อไมใ่หเ้กิดความสบัสน ทา่นคิด
วา่ ณเดชท าถกูตอ้งแลว้ (-)  

 

28 
 

ทางราชการมีการแจกสิง่ของแกผู่ป้ระสบภยั ในการติดตามผลถา้ใชก้ารสอบถามจากหนว่ยงานท่ีน า
ของไปแจกคงจะไดผ้ลใกลเ้คยีงกบัการถามชาวบา้นโดยตรง (-) 

 

29 
 

วรรณาไมเ่ขา้ใจวชิาตรโีกณ จึงไปหาครูวิทยาศาสตร ์เนื่องจากเป็นการคิดค านวณเหมือนกนั ทา่นคิด
วา่ วรรณาคิดถกูตอ้ง  (-) 

 

30 
 

จากการเทน า้ยาชีวภาพลงในล าคลองมาระยะหนึง่ ตอ่มาอกี 1 เดือนปรากฏวา่ น า้ในคลองสะอาดขึน้

กวา่ แตก่่อน จงึสรุปไดว้า่น า้ยาชีวภาพท าใหน้ า้ในล าคลองสะอาด (-) 

 

2. การมีภมิูคุ้มกันตน  

2.1 การแสวงหาความรู้และมีประสบการณ์ทีเ่พียงพอ  

31 ฉนัไมร่งัเกียจที่จะไดร้บัค าแนะน า แมว้า่จะเป็นเรือ่งที่ฉนัรูอ้ยูแ่ลว้ (+)   คา่ความเช่ือมั่น          
 (ขอ้31-40)= .885    

32 ฉนัหาบคุคลที่มีประสบการณค์ลา้ยคลงึกนั เพื่อขอค าปรกึษา (-)  

33 ฉนัพยายามคยุปรกึษากบัคนบางคนเพื่อเพิ่มความรู ้ความเขา้ใจในงานท่ีท าอยู/่ปัญหาที่เผชิญอยู ่(-)   

 34 ฉนัคิดวา่เมื่อมีอายทุี่มากขึน้ ความรู ้ประสบการณฉ์นัตอ้งเพิ่มขึน้ตามอายทุี่มากขึน้ (-)  

35 ฉนัจะขอค าปรกึษากบัคนในระดบัที่มีการศกึษา ความรู ้ที่เทา่กนั หรือมากกวา่ (-)  

36 ฉนัพยายามศกึษาหาความรู ้เทคโนโลยีสมยัใหมเ่สมอ (+)   

37 ฉนัพยายามเรยีนรูต้ลอดเวลา และคิดวา่จะแสวงหาความรูไ้ปตลอดชีวติ (+)   

38 ฉนัพยามยามจะรบัฟังความคิดเห็นของบคุคลอื่น (+)  

39 เมื่อฉนัมีปัญหา ฉนัมกัไมม่ั่นใจถา้ผูใ้หค้  าปรกึษามีอายนุอ้ยกวา่ฉนั (-)  

40 ฉนัใหค้วามส าคญักบัความสามารถ และประสบการณข์องคนมากกวา่อาย ุ(+)  

2.2 การมองโลกในแง่ดี  

41 ฉนัคิดวา่ความขดัแยง้แกไ้ขได ้เมือ่ทกุคนเปิดใจ (+)   คา่ความเช่ือมั่น          
 (ขอ้41-50)= .614 

42 ครัง้ใดก็ตามที่ฉนัรูส้กึสิน้หวงั ฉนัพบวา่จะมีแสงสวา่งเกิดขึน้กบัฉนัเสมอ (+)  
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ข้อที ่ ข้อค าถาม Corrected 
Item -Total 
Correlation 

43 ฉนัพยายามคิดในทางที่ดีไวก้่อนเมื่อตอ้งเผชิญกบัปัญหา  (+)  

 44 ถึงแมส้มาชิกในครอบครวัของฉนัจะมีปัญหาขดัแยง้กนับา้ง แตฉ่นัเช่ือวา่ปัญหาจะคลีค่ลายไปในทางที่ดีขึน้ 
(+) 

 

45 เมื่อฉนัมีปัญหาขดัแยง้กบัคนอื่น ฉนัสามารถคาดหวงัการเขา้ใจ และก าลงัใจจากครอบครวัของฉนัได ้
(+) 

 

46 ฉนัเช่ือวา่เราไมส่ามารถท าใหท้กุคนที่รูจ้กัรกัเราได ้เนื่องจากแตล่ะคนมีเหตผุลของตวัเองแตกตา่งกนั 
(+) 

 

47 ฉนัเช่ือวา่ปัญหาทกุอยา่งสามารถแกไ้ด ้อยา่งนอ้ยก็ผอ่นหนกัเป็นเบา (+)   

 48 บางครัง้การคิดอยา่งมีความหวงัวา่ทกุอยา่งจะคลีค่ลายดีขึน้ ท าใหฉ้นัสบายใจขึน้มาก (+)   

49 เมื่อใดก็ตามที่ฉนัมคีวามทกุข ์ครอบครวัมกัอยูข่า้งๆ เสมอ (+)  

50 ฉนัคาดวา่จะมีเรือ่งดีๆ เกิดขึน้ หลงัจากปัญหาที่เกิดขึน้กบัฉนัไดค้ลีค่ลายไป (+)  

2.3 ความชอบเสีย่งน้อย  

51 
 

ฉนัรูว้า่การรบัประทานอาหารรว่มกนัโดยไมใ่ชช้อ้นกลางเสีย่งตอ่การติดโรค แตฉ่นัเกรงวา่เพื่อนจะหา
วา่รงัเกียจ (-) 

  คา่ความเช่ือมั่น          
 (ขอ้51-60)= .904 

52 ฉนัเห็นเพื่อนไดร้บัรางวลัจากการพนนั ฉนัอยากจะลองท าบา้ง เผือ่จะโชคดี (-)  

53 แมจ้ะมคีนชกัจงูใหท้ดลองรบัประทานผลติภณัฑเ์สรมิอาหารราคาแพงฟร ีฉนัก็จะไมท่ดลอง (+)  

54 ฉนัรูว้า่มีเพื่อนบางกลุม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ฉนัจึงไมค่บดว้ย (+)  

55 ฉนักบัสมาชิกในครอบครวั รกักนัมากใชส้ิง่ของรว่มกนัจนชิน แมย้ามเจ็บป่วยก็ยงัใชร้ว่มกนั (-)  

56 ฉนัตัง้ใจจะท าหนา้ที่ของพลเมืองดี จึงไมค่ดิที่จะละเมิดกฎหมายเสยีเอง  (+)  

57 ฉนัมกัพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น เมื่อตอ้งใชจ้า่ยเงินจ านวนมากๆ  (+)  

58 ฉนัจะไมข่า้มทางมา้ลาย ตอ่เมื่อไมม่ีรถผา่นไป ผา่นมา (-)  

59 ฉนัมกัจะรบัประทานอาหารฝรั่งจานดว่น เพราะดมูีรสนิยมดี (-)  

60 ฉนัใหก้ารบรจิาค เมือ่เงินในแตล่ะเดือนเหลอืจากการออมแลว้ (+)  

2.4 ความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาด้วยวิธีทีเ่หมาะสม  

61 ฉนัมกัไมป่รกึษาผูท้ี่มีอายนุอ้ยกวา่ เพราะมีประสบการณน์อ้ย (-)   คา่ความเช่ือมั่น           
 (ขอ้61-70) = .641 

62 ฉนัมั่นใจวา่ ฉนัสามารถหาสาเหตขุองความเครยีดทีเ่กิดขึน้กบัฉนัได ้ (+)  

63 เมื่อฉนัเกิดปัญหา ฉนัจะพยามยามตัง้สติก่อน  (+)  
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ข้อที ่ ข้อค าถาม Corrected 
Item -Total 
Correlation 

64 ฉนัพยายามนอนหลบัพกัผอ่นมากขึน้ เมื่อรูส้กึเครยีด  (+)  

65 แมเ้พื่อนมองไมเ่ห็นวา่ฉนัท าดีกบัเขา ฉนัจะยงัท าดีกบัเขาตอ่ไป (+)  

66 คนใกลชิ้ดเห็นวา่ฉนัเป็นคนขีล้มื (-)  

67 ฉนัพยายามอารมณเ์ย็น เมื่อเกิดการโตเ้ถียงกบัเพื่อนรว่มงาน (+)  

68 ฉนัปฏิบตัิตามค ากลา่วที่วา่ “มีเงินก็นบัเป็นนอ้ง มีทองนบัเป็นพี่” (-)  

69 เมื่อฉนัหลงทาง ฉนัไมก่ลา้ที่จะถามทางจากคนแปลกหนา้ (-)  

70 ฉนัมองไมเ่ห็นวา่ จะมีใครยินดีรบัฟังปัญหาที่เผชิญอยู ่(-)  

3. การรับรู้คุณความด ี  

3.1 การตระหนักถงึความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดล้อม  

71 ฉนัรูส้กึช่ืนชมตอ่องคก์ร ท่ีท างานเพื่อพฒันาสงัคม (+)   คา่ความเช่ือมั่น           
 (ขอ้71-80) = .702 

72 ฉนัรูส้กึโกรธเมื่อคนไทยบางคน/กลุม่ ท าศาสนามวัหมอง (+)  

73 ฉนัรูส้กึขอบคณุบรรพบรุุษของชาติไทย ที่ท าใหฉ้นัมีแผ่นดินไทยอาศยัอยูท่กุวนันี ้(+)  

74 ฉนัรูส้กึภมูิใจที่ไดเ้กิดมาเป็นคนไทย (+)  

75 ฉนัภมูิใจท่ีไดเ้กิดมาใตร้ม่โพธ์ิสมภารของกษัตรยิไ์ทยทกุพระองค ์(+)  

76 ฉนัรูส้กึช่ืนชมกบัคนไทยที่รกัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์(+)  

77 ฉนัมกัระลกึถึงคณุความดีของพระมหากษัตรยิไ์ทยอยูบ่อ่ยๆ (+)  

78 บางครัง้ฉนัรูส้กึต าหนิคนไทยบางคนที่ท าลายวฒันธรรมไทย (+)  

79 ฉนัรูส้กึวา่การบอกวา่เป็นคนไทย ไมจ่ าเป็นวา่คนนัน้จะเป็นคนตา่งชาติก็ตาม (+)  

80 การท่ีฉนัคิดถงึในหลวงอยูบ่อ่ยๆ ท าใหฉ้นัรกัษาความดีอยูไ่ด ้(+)  

3.2 ความอ่อนน้อมถ่อมตน   

81 ฉนัรูส้กึช่ืนชมผูใ้หญ่ที่ไหว ้ทกัทายคนท่ีออ่นวยักวา่ตน (+)   คา่ความเช่ือมั่น           
 (ขอ้81-90) = .927 

82 ฉนัหยิ่งทะนงเกินกวา่ที่จะขอความช่วยเหลอืจากคนอื่น (-)  

83 ถา้ฉนัไมเ่ขา้ไปรว่มในงานใด งานนัน้มกัจะออกมาไมค่อ่ยดี (-)  

84 ฉนัมกัจะยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (+)  

85 ฉนัใหก้ารยอมรบัคนเก่งกกวา่ฉนั แมว้า่จะอายนุอ้ยกวา่ก็ตาม (+)  

86 ฉนัยอมรบัฟังความเห็นของผูอ้อ่นเยาวก์วา่ (+)  

87 ฉนัช่ืนชมผูใ้หญ่ที่ใหค้วามส าคญักบัผูท้ี่ออ่นวยักวา่ (+)  
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ข้อที ่ ข้อค าถาม Corrected 
Item -Total 
Correlation 

88 ฉนัรูส้กึละอายใจเมื่อฉนัตอ่วา่ผูใ้หญ่ แมว้า่ผูใ้หญ่นัน้เป็นคนไมด่ีก็ตาม (+)  

89 ฉนัสามารถยอมรบัได ้เมื่อเพื่อนประสบความส าเรจ็มากกวา่ฉนั (+)  

90 ฉนัไมส่ามารถใหค้วามเคารพผูใ้หญ่ทกุคนได ้เมื่อรูว้า่เคา้ไมใ่ช่คนดี (-)  

3.3 การเห็นความดีของผู้ทีช่่วยเหลือตน  

91 ฉนัคิดถึงเพื่อนเมื่อฉนัประสบปัญหาหนกัๆ เทา่นัน้ (-)   คา่ความเช่ือมั่น          
(ขอ้91-100)= .680 

92 ฉนัไมป่ระสบความส าเรจ็ในชีวิตเพราะขาดการสนบัสนนุจากคนรอบขา้งและสงัคม (-)  

93 ฉนัรูส้กึร  าคาญความหวงัดีที่ผูอ้ื่นหยิบยื่นใหฉ้นั (-)  

94 คนรอบตวัเป็นสาเหตสุ  าคญัที่ท าใหฉ้นัลม้เหลว (-)  

95 ฉนัมกัไมพ่อใจ เมื่อตอ้งใหก้ารบรจิาคสิง่ของแก่คนจนที่ไมย่อมท างาน (-)  

96 ฉนัเป็นมิตรเฉพาะคนท่ีท าดีกบัฉนัเทา่นัน้ (-)  

97 ฉนัระลกึถึงความดีของเพื่อนที่คอยช่วยเหลอืฉนั (+)  

98 ฉนัปลืม้ใจทกุครัง้ที่ไดเ้กือ้กลูเพื่อผูอ้ื่น แมว้า่ตวัเองจะเดือดรอ้น (-)  

99 ฉนัไมค่อ่ยพอใจเมื่อบางคนบอกวา่เคา้จะท าความดี เสยีสละเพื่อผูอ้ื่นตอ่เมื่อเขาพรอ้ม (-)  

100 นานๆ ครัง้ที่ฉนัจะยอ้นคิดถึงความดีงามของคณุครูของฉนั (-)  

คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั = .868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  149 

ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

การแสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ค าถามรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation) และคา่

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบัและรายองคป์ระกอบของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

ข้อที ่ ข้อค าถาม Corrected 
Item -Total 
Correlation 

1 ขา้พเจา้คดิวา่ การเตรียมตวัอย่างเตม็ที่ เพ่ือท่ีจะท างานส าคญัๆ นัน้เป็นสิ่งที่จ  าเป็น (+)   คา่ความเช่ือมั่น             
 (ขอ้1-16) = .805 

2 เม่ือไดร้บัมอบหมายใหท้  างาน ขา้พเจา้จะทุม่เทความพยายามใหก้บังานนัน้ (+)   

3 ขา้พเจา้จะทุ่มเทความพยายามใหก้ับงานต่างๆ แมว้่าบางงานจะไม่ไดเ้ป็นผูร้บัหลกัในงานนัน้ก็ตาม 
(+) 

 

4 ในขณะท่ีข้าพเจา้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั้น หากข้าพเจา้ถูกเรียกใหห้ันไปสนใจสิ่งอ่ืน
ชั่วขณะแลว้ หลงัจากนัน้ขา้พเจา้จะกลบัไปท างานท่ีคา้งอยู่ทนัที (+)   

 

5 ขา้พเจา้จะใหค้วามส าคญักบัการประชุมเพ่ือการระดมความคดิ แมว้่าขา้พเจา้จะมีงานท่ีรบัผิดชอบอยู่ 
(+) 

 

6 ขา้พเจา้จะใหค้วามส าคญักบังานทกุงาน แมว้า่งานนัน้จะไม่ใชค้วามรบัผิดชอบที่สงูก็ตาม (+)  
7 ขา้พเจา้ชอบท างานท่ีตอ้งใชค้วามรบัผิดชอบสงู (+)  

8 ขา้พเจา้เป็นคนไม่คอ่ยวา่ง คือ มีงานท่ีจะตอ้งท าอยู่ตลอดเวลา (+)   
9 ขา้พเจา้จะท างานตลอดเวลา เม่ืองานในความรบัผิดชอบเสร็จ ขา้พเจา้จะอาสาท่ีจะท างานชิน้

ใหม่ทนัที (+) 
 

10 ขา้พเจา้เป็นบคุคลที่มุ่งมั่นท างานเพ่ืออนาคตท่ีดี (+)  
11 ขา้พเจา้จะมุ่งมั่นท างาน แมไ้ม่รูว้า่อนาคตจะไดด้ีดงัที่หวงัไวก้็ตาม (+)   
12 ขา้พเจา้ยกย่องคนท่ีพยายามเตม็ท่ีในการท างาน จนกา้วหนา้ขึน้สู่ต  าแหน่งที่สงูมากๆ ได ้(+)  

13 เม่ือเริ่มตน้ท าสิ่งใด ขา้พเจา้จะพยายามท าจนกระทั่งส  าเรจ็ (+)  
14 ขา้พเจา้มุ่งมั่นท่ีจะท างานทกุงานอย่างเต็มท่ี แมว้่าความส าเร็จไม่ไดข้ึน้อยู่กบัตวัเองเพียงอย่างเดียว 

(+) 
 

15 ขา้พเจา้พยายามพฒันาและปรบัตนใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ใน
ปัจจบุนั (+) 

 

16 ขา้พเจ้าใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถท างานไดร้วดเร็ว และเกิดประสิทธิผลมากกว่าเทคโนโลยีท่ี
ตนเองไม่ถนดั (+)  
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ความส าคัญของโปรแกรมพัฒนาจิตพอพยีงในกลุ่มพนักงานของรัฐ 

           “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ การพฒันาท่ียั่งยืน เป็นปรชัญาท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารสัชีแ้นะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทยมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2547 เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขใหส้ามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวัตน ์เป็นปรชัญาท่ีชีแ้นะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบริหาร
ประเทศ ให้ด  าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อความ
เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ (สุเมธ ตันติเวชกุล ,2548) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้

ความส าคญัของการบริหารดา้นจิตใจใหมี้จิตท่ีพอเพียง โดยมีคณุลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1) 
มีความพอประมาณ การจะท าสิ่งใดก็ตามจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของความพอดี ไม่นอ้ยเกินไป ไม่มาก

เกินไป หรือไม่สุดโต่งไปขา้งใดขา้งหนึ่ง และจะตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 2) มีเหตผุล การ
ตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะด าเนินชีวิตประจ าวัน ประกอบธุรกิจการงานจะตอ้งเป็นไปอย่างมี

เหตผุล ค านึงถึงเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้อยา่งรอบคอบ และ3) มีภูมิคุม้กนัท่ีดี
ในตวั เม่ือเราจะตอ้งตดัสินใจท าสิ่งใดก็ตาม จะตอ้งคิดอยา่งถ่ีถว้น เหมาะสม ประกอบไปดว้ยเง่ือนไข

ท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 1) มีความรู ้ในการด าเนินชีวิต หรือจะท ากิจการใดๆ จะตอ้งมีความรอบรูใ้น
เรื่องนัน้ๆ มีความรอบคอบ และระมัดระวงัในการน าความรู ้วิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ มาใชใ้นการ

วางแผนและการปฏิบตัิ 2) มีคุณธรรม ตอ้งมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ซ่ือสตัยส์ุจริต มีความอดทน มีความเพียร ซึ่งสอดคลอ้งกับการวิจยัของสถาบนัการศึกษาต่างๆ เช่น 
ศนูยว์ิจยัเอแบคโพลล ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชนั และส านกังานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ภาพในอนาคตท่ี
ประชาชนพึงประสงคม์ากท่ีสดุ คือ การน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการพฒันาประเทศ
ไทยในทกุดา้น และตอ้งการใหอ้งคก์รภาครฐักระตุน้ประชาชนน าหลกัการดงักลา่วมาใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตอยา่งจรงิจงัและตอ่เน่ือง (แสงเพ็ญ คณุภทัรสกลุ,2557) สอดคลอ้งกบัท่ีผูท้รงคณุวฒุิ นกัวิชาการ
หลายสาขาร่วมกันประมวล และกลั่นกรองพระราชด าริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า “ความ
พอเพียง” ประกอบดว้ย ความพอประมาณ ความมีเหตผุล ความมีภูมิคุม้กันในตนเอง การมีความรู้
และการมีคณุธรรม (คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง,2547) 
           จิตพอเพียง เป็นจิตลกัษณะท่ีเกิดขึน้จากหลกัการปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงจากส่วนท่ีมีการ

ผสมผสานกันระหว่าง 2 ห่วง 1 เง่ือนไข เป็นอย่างนอ้ยมารวมกัน คือ ความมีเหตผุล การมีภูมิคุม้กัน
ตน และการรบัรูค้ณุความดีในลกัษณะท่ีเป็นส่วนตา่งๆ คือเป็นผูท่ี้มีการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่
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เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น ท่ีจะน าไปสูค่วามสมดลุ ปรบัตวัได ้เขม้แข็งและเป็นสขุตอ่ไป กลา่วคือ จิต
พอเพียง หมายถึง คณุลกัษณะทางจิตใจตา่งๆ เช่น เป็นคนท่ีมีชีวิตท่ีพอเพียง เรียบง่าย มีจริยธรรมสงู 
การไม่เห็นแก่ตวัแตเ่ห็นแก่ส่วนรวม การมุ่งอนาคตและมีความสามารถควบคมุตนเอง มีความเช่ือว่า
ท าความดีจะน าไปสู่ผลดี และการท าชั่วจะตอ้งโดนลงโทษ นอกจากนัน้ยงัเก่ียวขอ้งกับความพอใจ
และเห็นดว้ยกับความดี มองโลกในแง่ดี และความส าคญัของความดี เช่น ความซ่ือสตัย ์การเคารพ
กฏระเบียบ และกฎหมาย ความสามคัคี เป็นตน้ (วีรวรรณ วงศป่ิ์นเพ็ชร,์2558; ชนะพล ชยัทพั,2561;
ดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2538,2551,2553;จิรพฒัน ์ ศริริกัษ,์2555;อนนัต ์แยม้เยือ้น,2551)  
           การมีจิตลกัษณะท่ีเป็น “จิตพอเพียง” ถา้บุคคลใดมีจิตพอเพียงในระดบัสูง ซึ่งหมายถึง การมี
จิตท่ีมีองคป์ระกอบของจิตพอเพียงเป็นจ านวนมากก็จะน าไปสู่การด าเนินชีวิตแบบสมดลุ เรียบง่าย
มากขึน้ ไม่เบียดเบียนตวัเอง และผูอ่ื้นจนเกิดโทษ ท าใหเ้กิดความรบัผิดชอบกลมเกลียวกนั ก่อใหเ้กิด
ความสงบสุขในสังคมไดม้ากอย่างแท้จริง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน ,2551) ซึ่งสอดคล้องกับ ศ.นพ. 
ประเวศ วะสี (อา้งในอุดมพร อมรธรรม,2549) ท่ีกล่าวว่า จิตพอเพียง หมายถึง การท าใหร้กัและเอือ้
อาทรคนอ่ืนได ้คนท่ีไม่พอจะรกัคนอ่ืนไม่เป็น และมีพฤติกรรมท าลายมาก นอกจากนีก้ารมีสขุภาพจิต
ท่ีดีในแง่ความพอเพียง อาจหมายถึง resilience ซึ่งหมายถึง ความยืนหยดัในการเอาชนะความทุกข ์
ซึ่งเป็นปัจจัยป้องกันท่ีส าคัญของมนุษย์ในกรณี ท่ีต้องเผชิญกับภยันตรายต่างๆ (พิเชฐ อุดม
รตัน,์2547) หรือแมก้ระทั่งความทกุข ์ความเครียดตา่งๆ ส าหรบัแนวคดิในการอธิบายรายละเอียดของ
จิตพอเพียง มาจากแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตรต์ามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดว้ยลกัษณะทางจิตใจท่ีส าคญัของความพอเพียงมี 3 ประการ ไดแ้ก่ ความมีเหตผุล การมี
ภูมิคุม้กนัตน และการรบัรูค้ณุความดี หรือการมีคณุธรรม จริยธรรม เป็นการพฒันาตามหลกัแนวคิด
การพึ่งตนเอง โดยใชห้ลกัพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตผุล การสรา้งภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั โดย
ใหค้วามส าคญักับการสรา้งภูมิคุม้กันทางจิตใจ โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน ไดอ้ธิบายว่า ความมี
เหตุผล หมายถึง ความสามารถในการตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า โดยอาศัยการพิจารณา
ไตรต่รองใหร้อบดา้นเก่ียวกับปรากฏการณท่ี์เก่ียวขอ้งในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับความเช่ือ
ว่าตนไดร้บัความจริงท่ีน่าเช่ือถือท่ีเก่ียวกบัสาเหตตุา่งๆ และผลของสาเหตเุหล่านัน้ เพ่ือการตดัสินใจ
ว่า การกระท าต่อไปของตนจะส่งผลกระทบในดา้นใดต่อใครบ้าง การมีภูมิคุม้กันตน หมายถึง การ
เตรียมตวัท่ีจะรบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทัง้ท่ีเกิดขึน้ภายในและภายนอกท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และ
เตรียมพรอ้มท่ีจะรบัผลการกระท าจากการเปล่ียนแปลงนั้นในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒนแ์ละ
กระแสทุนนิยม บุคคลจึงควรมีภูมิคุม้กันท่ีดีเพ่ือเตรียมตวัมิใหต้นเองตกเป็นเหย่ือการถูกชกัจูงและ
คล้อยตามให้บริโภคนิยมจนเกินตัว และการรบัรูคุ้ณความดี หมายถึง การรบัรูต้่อสิ่งท่ีบุคคลหรือ
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สภาพแวดลอ้มกระท าใหเ้กิดจิตส านึกในความพรอ้มท่ีจะตอบแทนแก่บุคคล ชาติ ศาสนา แผ่นดิน 
หรือสิ่งท่ีใหป้ระโยชนน์ัน้แก่ตน (อา้งถึงใน ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550) 

ดว้ยเหตนีุ ้ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า การมีลกัษณะจิตพอเพียงมีความส าคญัและจ าเป็นท่ีช่วยใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด ารงชีวิต และในการปฎิบตัิงาน โดยเฉพาะพนักงานของรฐั ซึ่ง
สอดคลอ้งกับท่ีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2549) ไดก้ล่าวว่า การก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัฒน ์ดว้ยความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กันในตวัท่ีดีพอสมควรตอ่การกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทัง้ภายใน
และภายนอก จะตอ้งเสริมสรา้งพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะพนกังานของรฐั นกัทฤษฎีและ
นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีความส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ี
เหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสตปัิญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหส้มดลุและ
พรอ้มต่อการรองรบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง และเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการ
วางแผนพฒันาทรพัยากรบุคคลขององคก์รเชิงวิชาชีพ การวิจยัครัง้นีจ้ะไดท้  าการศึกษาปฏิสัมพนัธ์
รว่ม ไดแ้ก่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เพ่ือใหเ้ห็นผลของโปรแกรมพฒันาจิตพอเพียงไดช้ดัเจนย่ิงขึน้ 

วัตถุประสงคข์องโปรแกรม 
 เพ่ือใหพ้นกังานของรฐัในสายสนบัสนนุฯ ท่ีผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูรเกิดการเรียนรู ้และ

เกิดการเปล่ียนแปลงจิตลกัษณะดงันี ้ 

 1. มีความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบัคณุลกัษณะจิตพอเพียงท่ีชว่ยเสริมสรา้ง พฒันาการมีจิต
พอเพียงใน 3 ดา้น คือ ดา้นความมีเหตผุล ดา้นการมีภมูิคุม้กนัตน และดา้นการรบัรูค้ณุความดี  

 2. มีการก าหนดเป้าหมาย แนวทางของการมีจิตพอเพียง ใน 3 ด้านคือ ดา้นความมี

เหตุผล ดา้นการมีภูมิคุม้กันตน และดา้นการรบัรูคุ้ณความดี เพ่ือน าไปปรบัประยุกตใ์ช้ในการ
ปฏิบตังิานและในชีวิตประจ าวนั 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

          ในการด าเนินกระบวนการฝึกอบรมตามโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียง ผู้วิจัยไดอ้อกแบบ
กิจกรรมในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตพอเพียงแก่กลุ่มทดลองโดยน าแนวคิดจิตพอเพียง 
(Psychological Sufficiency) ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2550) และวงจรการเรียนรูข้องคอลบ์ 
(KOLB’s learning cycle) ซึ่งเป็นการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ (experiential learning) มาปรบัใช้
ในการด าเนินการฝึกอบรมโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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          1. แนวคิดจติพอเพยีง (Psychological Sufficiency) 
              จิตพอเพียง เป็นจิตลักษณะที่ เกิดขึน้จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากส่วนที่ มีการ
ผสมผสานกันระหว่าง 2 ห่วง 1 เง่ือนไข เป็นอย่างนอ้ยมารวมกัน คือ ความมีเหตุผล การมีภมูิคุม้กันตน 
และการรบัรูคุ้ณความดี เป็นลกัษณะผูท้ี่มีการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
และน าไปสูค่วามสมดลุ ปรบัตวัได ้เขม้แข็งและเป็นสขุต่อไป กล่าวคือ จิตพอเพียง หมายถึง คณุลกัษณะ
ทางจิตใจต่างๆ เช่น เป็นคนที่มีชีวิตที่พอเพียง เรียบง่าย มีจริยธรรมสูง การไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่
สว่นรวม การมุ่งอนาคตและความสามารถควบคมุตนเอง ความเช่ือว่าท าความดีจะน าไปสูผ่ลดี และการ
ท าชั่วจะตอ้งโดนลงโทษ นอกจากนั้นยังเก่ียวขอ้งกับความพอใจและเห็นดว้ยกับความดี การมองโลกใน
แง่ดี และความส าคัญของความดี เช่น ความซื่อสตัย ์การเคารพกฎระเบียบ และกฎหมาย ความสามคัคี 
เป็นต้น (วีรวรรณ วงศ์ป่ินเพ็ชร ,์2558; ชนะพล ชัยทัพ,2561;ดวงเดือน พันธุมนาวิน,2538,2551,2553;
จิรพัฒน ์ ศิริรกัษ์,2555;อนันต ์แยม้เยือ้น,2551) แนวคิดจิตพอเพียงเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีช่วยในการตา้น
ความเปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาสังคมที่มาจากความก้าวหน้าของโลกาภิวัตน์ ที่ เน้นวัตถุ ความ
สะดวกสบาย ส่งผลใหไ้ม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ก่อใหเ้กิดความไม่สมดลุของรายไดแ้ละรายจ่าย ขอ้มลู
ดังกล่าวสอดคลอ้งกับ ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และคณะ (2555) ที่ไดอ้ธิบายว่า การที่มีจิตที่พอเพียงตาม
แนวทางของปรชัญาเศรษฐกิจพอพียงเป็นทางเลือกของคน และกลุ่มคนจ านวนหนึ่งในการด าเนินชีวิต 
และด าเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ เพ่ือปรับตัวใหส้ามารถอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอ้มในปัจจบุนัไดอ้ย่างมีความสขุตามอตัภาพ นอกจากนัน้สามารถน าไปใชไ้ดก้ับคนทกุวยัและ
ทกุศาสนาได ้เน่ืองจากแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัความจริง และเป็นกรอบสามารถ
ประยุกตใ์ชเ้พ่ือด ารงชีพได้กับคน โดยการวางรากฐานของชีวิตใหม้ั่นคง ทั้งในดา้นความคิด แนวทาง
ปฏิบัติและการด ารงชีวิตที่ถูกตอ้งเหมาะสมเป็นอันดับแรก และตอ้งรูจ้ักค าว่า “พอ” ในการด ารงชีวิต
ประจ าวนั รูจ้กัเอือ้อาทร มีความช่วยเหลือเกือ้กลูต่อบคุคล มีความรูร้อบดา้น รูจ้กัใชค้วามอดทนและการ
รอคอยเป็นท่ีตั้ง เพ่ือใหก้ารท างานกับคนในชุมชนและในสงัคมประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย และเป็น
อีกแนวคิดหนึ่งในการพัฒนา ส่งเสริมใหมี้จิตลักษณะท่ีค านึงถึงความพอเพียงใหเ้กิดขึน้ในคน โดยดวง
เดือน พันธุมนาวิน (2554) กล่าวว่า จิตพอเพียงพัฒนาตามหลักแนวคิดการพึ่งตนเอง โดยใช้หลัก
พอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสรา้งภูมิคุ้มกันที่ ดีในตัว ให้ความส าคัญกับการสรา้ง
ภูมิคุม้กันทางจิตใจ มีการพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้นตอนท่ีใชค้วามรูคู้่คุณธรรม และความเพียรในการ
ปฏิบตัิและการด ารงชีวิต ซึ่งทั่วโลกใหก้ารยอมรบัและเป็นหลกัที่ไดผ้่านการพิจารณาดา้นวิชาการว่าไดผ้ล
จริงและยั่งยืน โดย วารร ์(Warr,p.2011) ใหค้วามเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผลพวงจากปรชัญาเชิงพทุธ 
ที่ไม่เช่ือเรื่องของความสุขอันเกิดจากความมั่ งคั่ งของวัตถุแต่มาจากจิตใจภายใน โดยเปรียบเทียบ
เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรส์ีเขียว ทัง้สองแนวคิดนีไ้ม่เช่ือว่ามนษุยจ์ะมีความสขุจากการมีรายได้
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มากๆ โดยปราศจากความค านึงถึงขีดความสามารถของโลก แต่การใชท้รพัยากรแบบไม่เบียดเบียนและ
การมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงจะเป็นหนทางสู่ความสุขมากกว่า ดังนั้น แนวคิดของความพอเพียงจึงมีสอง
เรื่องหลกัๆ รวมอยู่ดว้ยกัน เรื่องที่หนึ่งคือ ความตอ้งการในปัจจัยใชส้อยตามความเป็นจริงมิใช่เกินความ
จ าเป็น เรื่องที่สองคือ การไม่สรา้งความเสี่ยงเกินก าลงัที่ตนเองจะรบัได ้
            ดังนั้นจิตพอเพียง จึงหมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้ที่มีการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ื้นจนเกิดโทษ ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เติบโตแบบพึ่งพาตนเองไดม้ากขึน้ เกิดความรบัผิดชอบ
กลมเกลียวกันก่อใหเ้กิดความสงบสขุในสงัคมไดม้ากอย่างแทจ้ริง จิตพอเพียงเกิดจากการมีจิตลกัษณะ
จากส่วนที่มีการผสมผสานกันระหว่าง 2 ห่วง 1 เง่ือนไข เป็นอย่างนอ้ยมารวมกัน คือ ความมีเหตุผล การมี
ภมูิคุม้กนัตน การรบัรูค้ณุความดี (ดวงเดือน พนัธมุนาวิน, 2551,หนา้8-12) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
            1. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า โดยอาศัย
การพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบด้านเก่ียวกับปรากฏการณ์ที่ เก่ียวข้องในแง่มุมต่างๆ มี 3 แนวทาง 
ประกอบดว้ย 1.การคิดเชิงพิสจูนส์าเหตแุละผลตามกฎ 2. การคิดเหตผุลแบบนิรนยัหรืออปุนยั และ3. การ
คิดอย่างมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์ 
            2. การมีภูมิคุ้มกันตน หมายถึง การที่บุคคลนั้นมีจิตใจท่ีเขม้แข็ง หรืออาจเรียกว่ามีภูมิคุม้กัน
ภายในที่ดี หรือภมูิคุม้กันทางจิต มี 4 แนวทาง ประกอบดว้ย 1.การแสวงหาความรูแ้ละมีประสบการณท์ี่
เพียงพอ 2.การมองโลกในแง่ดี 3. ความชอบเสี่ยงนอ้ย และ 4. ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ย
วิธีที่เหมาะสม 
            3. การรบัรูค้ณุความดี หมายถึง การที่บุคคลรบัรูถ้ึงบญุคณุใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ส่วนรวม โดยการท า
ความดี ช่วยเหลือสนับสนนุตลอดจนไม่ท  ารา้ยท าลาย เบียดเบียนหรือเอาเปรียบผูอ่ื้นและส่วนรวม มี 3 
แนวทาง ประกอบดว้ย 1. การตระหนกัถึงความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม 2. ความอ่อนนอ้มถ่อม
ตน และ3. การเหน็ความดีของผูท้ี่ช่วยเหลือตน 
            การเป็นผู้มีลักษณะจิตพอเพียง ถา้บุคคลใดมีจิตพอเพียงในระดบัสงู ซึ่งหมายถึง การมีจิตที่มี
องค์ประกอบของจิตพอเพียงเป็นจ านวนมากก็จะน าไปสู่การด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายมากขึน้ ไม่
เบียดเบียนตัวเอง และผู้อ่ืนจนเกิดโทษ เกิดความรับผิดชอบกลมเกลียวกัน ก่อใหเ้กิดความสงบสุขใน
สงัคมไดม้ากอย่างแทจ้ริง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน,2551) แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตรต์ามแนวทางของ
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยลกัษณะทางจิตใจที่ส  าคัญของความพอเพียงมี 3 ประการ ไดแ้ก่ 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กันตน และการรบัรูคุ้ณความดี หรือการมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นการพัฒนา
ตามหลกัแนวคิดการพึ่งตนเอง โดยใชห้ลกัพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตผุล การสรา้งภมูิคุม้กันที่ดี
ในตวัซึ่งใหค้วามส าคญักับการสรา้งภมูิคุม้กันทางจิตใจ  โดยดวงเดือน พนัธุมนาวิน ไดอ้ธิบายว่า ความมี
เหตผุล หมายถึง ความสามารถในการตดัสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท า โดยอาศยัการพิจารณา ไตร่ตรอง
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ใหร้อบดา้นเก่ียวกับปรากฏการณ์ที่เก่ียวขอ้งในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะที่เก่ียวกับความเช่ือว่าตนไดร้ับ
ความจริงที่น่าเช่ือถือที่เก่ียวกับสาเหตุต่างๆ และผลของสาเหตุเหล่านั้น เพ่ือการตัดสินใจว่า การกระท า
ต่อไปของตนจะส่งผลกระทบในดา้นใดต่อใครบา้ง การมีภมูิคุม้กันตน หมายถึง การเตรียมตวัที่จะรบัการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้ที่เกิดขึน้ภายในและภายนอกที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และเตรียมพรอ้มที่จะรบัผลการ
กระท าจากการเปลี่ยนแปลงนั้นในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์และกระแสทุนนิยม บุคคลจึงควรมี
ภูมิคุม้กันที่ดีเพ่ือเตรียมตัวมิใหต้นเองตกเป็นเหย่ือการถูกชักจูงและคลอ้ยตามใหบ้ริโภคนิยมจนเกินตัว 
และการรับรูคุ้ณความดี หมายถึง การรับรูต้่อสิ่งท่ีบุคคลหรือสภาพแวดลอ้มกระท าใหแ้ก่ตน โดยสิ่งท่ี
กระท าใหต้นนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชนต์่อผูไ้ดร้บั และผูท้ี่ไดร้บัสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชนน์ั้นเกิด
จิตส านึกในความพรอ้มที่จะตอบแทนแก่บุคคล ชาติ ศาสนา แผ่นดิน หรือสิ่งที่ใหป้ระโยชนน์ัน้แก่ตน (อา้ง
ถึงใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน,2550) โดยรายละเอียดพฤติกรรมของผู้มีจิต
พอเพียงใน 3 ดา้น 10 องคป์ระกอบ คือ 
             1) ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท า โดยอาศัย
การพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบด้านเก่ียวกับปรากฏการณ์ที่ เก่ียวข้องในแง่มุมต่างๆ ประกอบด้วย 3 
แนวทาง คือ 1) การคิดเชิงพิสจูนส์าเหตุและผลตามกฎ (Causal reasoning) 2) การคิดเหตุผลแบบนิรนัย
หรืออุปนัย (Deductive and inductive reasoning) และ3) การคิดอย่างมี เหตุผลเชิ งวิทยาศาสตร ์
(Scientific reasoning) (ดจุเดือน พนัธมุนาวิน และดวงเดือน พนัธมุนาวิน,2550)  
                  1. การคดิเชิงพสูิจนส์าเหตุและผลตามกฎ เป็นการคิดเช่ือมโยงในเชิงสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งที่
คิดว่าเป็นสาเหตกุบัสิ่งที่คิดว่าเป็นผลของสาเหตนุัน้ดว้ยสาเหตแุละผลตามทางปรชัญา 3 ประการ (Klahr & 
Simon,2001;Rosenthal & Ronson,1991อา้งถึงในดจุเดือน พนัธมุนาวิน และดวงเดือน พนัธมุนาวิน,2550) 
ไดแ้ก่ 
                   ขอ้แรก กฎการแปรเปลี่ยนไปดว้ยกัน (Covariance rule) คือ ความสามารถในการวิเคราะหว์่า 
ถา้สิ่งหนึ่งเกิดขึน้ อีกสิ่งหนึ่งก็เกิดดว้ย ถา้สิ่งแรกไม่ปรากฏ สิ่งที่สองก็ไม่ปรากฏดว้ย หรือสิ่งสองสิ่งที่มีค่า
แปรเปลี่ยนตามกนัหรือแปรเปลี่ยนผกผนักัน ดงันัน้สิ่งสองสิ่งจึงมีความเก่ียวขอ้งกันในเชิงสาเหตแุละผล 
                    ข้อสอง กฎการเกิดก่อน (Temporal precedence rule) คือ เม่ือสิ่งสองสิ่งมีการแปรเปลี่ยน
ตามกัน การที่จะกล่าวว่าเป็นสาเหตุของอีกสิ่งหนึ่งได ้ก็ต่อเม่ือสิ่งนั้นเกิดมาก่อน ส่วนสิ่งที่เกิดที่หลังจะ
เป็นสาเหตสุิ่งที่เกิดขึน้ก่อนไม่ได ้
                    ข้อสาม กฎความเท่ียงตรงภายใน (Internal consistency rule) คือ การพิสูจน์ว่าสิ่งที่ เป็น
สาเหตขุองผลได ้จะตอ้งไม่มีสาเหตอ่ืุนมาทดแทน 
                    นอกจากนี้เป็นการพยายามหาเหตุผลระหว่างการกระท าและเหตุการณ์ที่ เกิดขึ ้น
(Colman,Andrew M.,2007) และยังหมายถึง การพิจารณา ไตร่ตรองถึงสาเหตุที่แทจ้ริงของผลดว้ยการ
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ตดัสินใจอย่างรอบคอบ มีการทบทวนดว้ยเหตแุละผล (ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน
,2550 และชลิดา ลนุสะแกวงษ์ และคณะ,2559) กล่าวไดว้่า การรูค้วามเป็นสาเหตุและผลเป็นจุดเริ่มของ
ปัญญา ถา้ไม่สามารถรูส้าเหตแุละผลก็จะไม่สามารถอธิบาย ท านายปรากฏการณท์ี่จะเกิดขึน้ได ้(ชยัลิขิต 
สรอ้ยเพชรเกษม และคณะ,2557) 
                  2. การคิดเหตุผลแบบนิรนัย - อุปนัย โดยการใหเ้หตุผลแบบนิรนัย (Deduction) เป็น
การน าหลกัการ ทฤษฎีที่คน้พบไปใชอ้ธิบายในสถานการณเ์ฉพาะต่างๆ เป็นการน าความรูพื้น้ฐาน ความ
เช่ือ ขอ้ตกลง กฎ บทนิยาม ซึ่งเป็นสิ่งที่รูม้าก่อนและยอมรบัว่าเป็นจริง เพ่ือหาเหตุน าไปสู่ขอ้สรุป ดังนั้น
การอา้งเหตผุลแบบนิรนยั จึงเป็นการเช่ือสิ่งทัง้หมดว่าเป็นอย่างนัน้ และเม่ือน าบางส่วนออกมาก็ย่อมเป็น
เช่นเดียวกับทั้งหมด ส าหรบัการใหเ้หตุผลแบบอุปนัย (Induction) หมายถึง การรวบรวมข้อเท็จจริงใน
สถานการณท์ี่หลากหลายมาสรุปรวมเป็นหลกัการ หรือเป็นทฤษฎี โดยเป็นวิธีการสรุปในการคน้ควา้ความ
จริงจากการสงัเกต หรือทดลองหลายครัง้จากกรณีย่อยๆ แลว้น ามาสรุปเป็นความรูแ้บบทั่วไป ดงันั้นการ
อา้งเหตผุลแบบอปุนยั จงึเป็นการน าสิ่งที่รูแ้ลว้บางอย่างแลว้น ามาสรุปเป็นความรูท้ัง้หมด  
                ตวัอย่างการใหเ้หตผุลแบบนิรนยั เป็นวิธีการใหเ้หตผุล ซึ่งเริ่มตน้ดว้ยเหตใุหญ่ (major premise) 
และติดตามดว้ยเหตยุ่อย (minor premise) เม่ือพิจารณาดคูวามสมัพนัธร์ะหว่างเหตใุหญ่ และเหตยุ่อยก็จะ
มีผลบังคับใหเ้กิดผลสรุป ไดแ้ก่ เหตุ 1) สิ่งมีชีวิตทุกอย่างตอ้งตาย 2) สัตวเ์ป็นสิ่งมีชีวิต 3) นกเป็นสัตว ์
ดงันัน้ผลคือ นกตอ้งตาย 
                 ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็นการอ้างอิงตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่างที่ เป็นท านอง
เดียวกัน ไปสู่การสรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ สูตร หรือทฤษฎี หรือเป็นกระบวนการของเหตุและผล ที่
ประกอบดว้ยเหตุหลายอย่างซึ่งเป็นอิสระจากกัน มีน า้หนักและความส าคัญเท่าๆ กัน และเหตเุหล่านั้นก็
รวมเป็นผลสรุป ไดแ้ก่เหต ุ1) คนทกุคนตอ้งตาย 2) นกทกุชนิดตอ้งตาย 3) แมลงทกุชนิดตอ้งตาย 4) ตน้ไม้
ทกุชนิดตอ้งตาย 5) หญ้าทกุชนิดตอ้งตาย 6) งูทกุชนิดตอ้งตาย 7) มดทุกชนิดตอ้งตาย 8) ปลาทกุชนิด
ตอ้งตาย 9) อมีบาทุกชนิดตอ้งตาย 10) แบคทีเรียทกุชนิดตอ้งตาย ดังนั้น ผล สรุปคือ สิ่งมีชีวิตทกุอย่าง
ตอ้งตาย หรือสรุปไดว้่า การใหเ้หตุผลแบบอุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปในการคน้ควา้ความจริงจากการ
สงัเกต หรือทดลองหลายครัง้จากกรณีย่อยๆ แลว้น ามาสรุปเป็นขอ้สรุป              
                 3. การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพ่ือสรา้ง
องคค์วามรูใ้หม่ๆ โดยจดุเนน้หลกัของการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรคื์อ การแสดงความเช่ือมโยงกนัระหว่าง
ข้อสรุปและหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อสรุปนั้น และคือการคิดวิเคราะห์ตรวจสอบหลักฐานและสรา้ง
แบบจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ โดยอ้างอิงจากหลักฐานท่ีมีอยู่ (Analytic Way) อย่างเป็นระบบระเบียบ มี
หลกัเกณฑ ์(Systematic Way) (Osborne et al.,2001;Olshin,2007) 
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                  แม็คแครคเคน (Maccraken et al.,1988) ได้เสนอขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรไ์ว้ 4 
ล าดบัขัน้ ดงันี ้ 
                  1) ขั้นตั้งปัญหา การตั้งปัญหาจะต้องระบุให้ชัดเจนลงไปไม่ก ากวม โดยทั่ วไปแล้วนิยมตั้ง
ปัญหาในรูปของค าถาม เพราะปัญหาก็คือ ค าถามที่ตอ้งการค าตอบ เม่ือตัง้ค  าถามแลว้ควรจะไดก้ าหนด
ขอบเขตของปัญหาดว้ยว่าเราก าหนดวงแค่ไหน อะไรที่อยู่ภายในแวดวงที่เราศึกษา อะไรที่อยู่นอกขอบเขต 
และอะไรที่เป็นขอ้จ ากดั 
                   2) ขั้นตัง้สมมติฐาน เป็นการคิดหาค าตอบที่น่าจะเป็นไปไดข้องปัญหาหรือค าตอบที่คาดหวัง
ควรจะเป็นอย่างไร ส  าหรบัปัญหาหนึ่งๆ อาจจะสรา้งสมมติฐานไดห้ลายขอ้ แต่จะมีขอ้ที่ถกูเพียงขอ้เดียว
ซึ่งไม่อาจรูไ้ดว้่าขอ้ใดถกูตอ้งหรือขอ้ใดผิด จึงตอ้งทดสอบดว้ยการทดลองหรือการส ารวจ หลกัฐาน ดงันั้น
จึงควรจัดเรียงอนัดับสมมติฐานที่คาดว่าจะมีโอกาสถูกมากไวอ้นัดับตน้ๆ แลว้ท าการทดสอบก่อน ถา้ผล
การทดสอบไม่สนับสนนุก็เลือกสมมติฐานขอ้ต่อไป การสรา้งสมมติฐานตอ้งสรา้งดว้ยความรอบคอบโดย
สรา้งจากข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต อาศัยประสบการณ์และความรูเ้ดิมที่ เก่ียวข้องรวมทั้งความคิด
สรา้งสรรคแ์ละใชว้ิธีอปุมาน  
                  3) ขัน้รวบรวมขอ้มลู เป็นการรวบรวมหลกัฐานหรือขอ้มลูเพ่ือยืนยนัสมมติฐานที่สรา้งขึน้ว่าถูก
หรือผิดหลกัฐานเหล่านีอ้าจไดจ้ากการทดลอง การสงัเกตขอ้เท็จจริงปลีกย่อยจากการทดลอง การส ารวจ
หาขอ้เท็จจริงจากแหล่งภายนอก การซกัถามจากผูท้รงภูมิปัญญา การสงัเกตปรากฏการณ ์การอ่านจาก
เอกสาร เม่ือไดห้ลกัฐานเพียงพอแลว้ก็น าหลกัฐานนีไ้ปแปลผล และลงขอ้สรุปในขัน้ต่อไป  
                  4) ขั้นตีความหมายขอ้มลูและลงขอ้สรุป เป็นการน าขอ้มลูหรือหลกัฐานที่ไดจ้ากการรวบรวม
มาตีความหมาย พิจารณาหาความจริงท่ีเกิดขึน้ในข้อมูล เพ่ือที่จะลงข้อสรุปต่อไป การสรุปนีคื้อการ
ยอมรบัหรือปฏิเสธสมมติฐาน (ถา้มี) ถา้ยอมรบัก็น าไปสู่การสรา้งเป็นกฎหรือทฤษฎีต่อไป บางครัง้อาจจะ
ไดปั้ญหาใหม่ที่จะศกึษาหาความรูต้่อไปได ้
               สรุปได้ว่า กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรมี์ขั้นตอนหลักๆ คือ 1) ขั้นก าหนดปัญหา 2) ขั้น
ตั้งสมมติฐาน 3) ขั้นทดสอบสมมติฐาน 4) ขั้นรวบรวมขอ้มลู และ 5) ขั้นสรุป (ยุพา วีระไวทยะ และปรียา 
นพคณุ ,2544) 
                 2) การมีภูมิคุ้มกันตน หมายถึง การเตรียมตัวใหพ้รอ้มกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดา้นต่างๆ ที่จะเกิดขึน้โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณต์่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้
ใกลแ้ละไกล การที่บุคคลนั้นมีจิตใจที่เขม้แข็ง หรืออาจเรียกว่ามีภมูิคุม้กันภายในตนที่ดี หรือมีภูมิคุม้กัน
ทางจิตนัน้ มี 4 แนวทาง ประกอบดว้ย 
                4. การแสวงหาความรู้ และมีประสบการณท์ีเ่พียงพอ หมายถึง ทกัษะที่จะตอ้งอาศยัการ
เรียนรูแ้ละวิธีการฝึกฝน สั่ งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ ท  าให้เกิด
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แนวความคิด ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งและกวา้งขวาง สามารถเปรียบเทียบขอ้เท็จจริงที่ไดม้าว่าควรเช่ือถือ
หรือไม่จากแหล่งเรียนรูต้่างๆ การแสวงหาความรูห้ลกัๆ ไดแ้ก่1) ความรูท้ี่เกิดจากประสบการณข์องตนเอง 
คือ ความรูท้ี่เกิดจากมนษุยช์่วงชัน้วยัต่างๆ ไดเ้รียนรูแ้ละสั่งสมจากประสบการณข์องตนเอง ความสมัพนัธ์
กับสิ่งแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม และความรูแ้ละความจริงโดยบังเอิญคน้พบมิไดต้ั้งใจ เช่น การ
คน้พบความรูเ้รื่องแรงโนม้ถ่วงของโลกโดย ไอแซค นิวตนั 2) ความรูท้ี่เกิดจากความเช่ือของบรรพบุรุษ คือ 
ความรูจ้ากความเช่ือที่สืบทอดกนัจากประสบการณข์องบรรพบรุุษ และตกทอดมาสูอ่นชุนรุน่หลงั บางอย่าง
ก็หาค าอธิบายดว้ยเหตผุลไม่ได ้ส่วนใหญ่เป็นความรูท้ี่ยงัไม่ไดมี้การพิสจูนค์วามจริงมาก่อน เช่น ความรู้
เก่ียวกบัเวทยม์นตค์าถา ฤกษ์ยามต่างๆ 3) ความรูท้ี่เกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี คือ ความรูท้ี่สืบทอด
กันมาจากความเช่ือของคนสมยัอดีต และความเช่ือนัน้ก่อใหเ้กิดแนวประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็น
วฒันธรรมของชนชาติแต่ละหมู่เหลา่ ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ (ช านาญ รอดเหตภุยั,2552,น.8-
9) นอกจากนี ้สายสดุา ขนัธเวช (2561) กลา่วว่าการแสวงหาความรู ้คือ กระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ตาม
ความสนใจ ความตอ้งการ และความถนัด มีเป้าหมาย รูจ้ักแสวงหาแหล่งทรพัยากรของการเรียนรู ้เลือก
วิธีการเรียนรู ้จนถึงการประเมินความกา้วหนา้ของการเรียนรูข้องตนเอง โดยจะด าเนินการดว้ยตนเองหรือ
รว่มมือช่วยเหลือกบัผูอ่ื้นหรือไม่ก็ได ้โดยวิธีการแสวงหาความรู ้(Methods of acquiring knowledge) ไดแ้ก่ 
1) การสอบถามจากผู้รู ้(Authority)  2) การศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)  3) การใช้
ประสบการณ์  (Experience) 4) วิ ธีการอนุมาน (Deductive method) 5) วิ ธีการอุปมาน (Inductive 
method) และ6) วิธีการทางวิทยาศาสตร ์(Scientific method)   
            นอกจากนีก้ารแสวงหาความรูย้ังเป็นแนวคิดทางปรชัญา มี 2 แนวคิด คือ 1) ประสบการณน์ิยม ที่
เช่ือว่า ความรูท้กุอย่างจะเกิดขึน้ได ้จะตอ้งอาศัยประสบการณด์ว้ยตนเองที่มาจากประสาทสมัผัส ซึ่งให้
ความจริงเฉพาะท่ีพิสูจน์ได้ดว้ยประสาทสัมผัส 2) เหตุผลนิยม เช่ือว่า ความรูท้ี่แทจ้ริงเกิดจากเหตุผล 
หมายถึง การใชค้วามคิด เช่ือว่า มนษุยมี์ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือ“ปัญญา” คือ การคิดหาเหตผุล 
ปัญญาจะใหค้วามจริงอนัสมบรูณ ์ถา้เราใชปั้ญญากระท า คือคิดตามหลกัเหตผุล ความรูน้ัน้จะปรากฏเป็น
จริงออกมา (วิทย ์วิศทเวทย,์ม.ป.ป.,หนา้102,122) ทัง้นีค้วามรูแ้ละประสบการณ ์จะช่วยท าใหเ้ราตดัสินใจ
ท าไดอ้ย่างเหมาะสม ถึงแมว้่าการมีพืน้ฐานความรูแ้ละประสบการณท์ี่แตกต่างกนัอาจท าใหเ้หตผุลและการ
กระท าต่างกันก็ตาม แต่บุคคลเหล่านีจ้ะมีการยอมรบั และพรอ้มที่จะเผชิญกบัความเปลี่ยนแปลงไดใ้นทกุ
สถานการณ ์เน่ืองจากมีการแสวงหาความรู ้และมีประสบการณท์ี่เพียงพอในชีวิต  
                 5.การมองโลกในแง่ดี หมายถึง วิธีการคิดหรือความคาดหวงัของบุคคลในการปรบัตัวเม่ือ
เผชิญสถานการณ์ที่ทา้ทายหรือปัญหาชีวิต โดยการที่บุคคลมีแนวโนม้คาดหวังถึงสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึน้ มี
ความมั่นใจในจุดยืนต่อการท าสิ่งต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้ถึงแมว้่าจะตอ้งเผชิญกับอุปสรรค
ต่างๆ บุคคลที่มองโลกในแง่ดีจะเช่ือว่าสามารถจดัการใหส้  าเร็จลลุ่วงได ้ซึ่งการมองโลกในแง่ดี แมว้่าตอ้ง
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เจอสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาก็มักจะมองหาสิ่งที่ดีเพ่ือใหต้นเองผ่านพน้สิ่งที่เจอไปได ้โดย
บุคคลที่มองโลกในแง่ดีจะมีความพยายามและความมั่ นใจ สามารถจัดการหรือควบคุมสิ่งต่างๆ  
ได้ดี (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์,2551;ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน,2552; Scheier and 
Carver,1985; Scheier,Carver,& Bridges ,2001) อาทิ  เม่ื อพนักงานมหาวิทยาลัยต้องพบกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างทัง้นโยบายมหาวิทยาลยั และวิธีการปฏิบัติงาน ท าใหต้อ้งมีการปรบัตัวเพ่ือใหส้ามารถ
อยู่รอดในองคก์รได ้ซึ่งหากมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้เป็นการปรบัตัวเพ่ือใหเ้กิดการพัฒนา ย่อมเป็น
สิ่งที่ดีต่อตนเองและองคก์ร (Scheier and Carver,1985;ภานวุฒัน ์กลบัศรีอ่อน,2552) บุคคลที่มองโลกใน
แง่ดี (optimism) จะเป็นบุคคลที่มีความพยายามและความมั่นใจ ในทางตรงกันขา้มบุคคลที่มองโลกในแง่
รา้ย (pessimism) จะมีความลงัเล ความสงสยั หรือความไม่มั่นใจ ซึง่ท  าใหบุ้คคลที่มองโลกในแง่ดีสามารถ
จัดการหรือควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่า (Scheier, Carver, & Bridges, 2001 อ้างถึงในเกรียงศักดิ์ เฟ่ืองฟู
พงศ,์2554) นอกจากนีบุ้คคลท่ีมีลกัษณะการมองโลกในแง่ดีนั้นจะมีความพรอ้มในการรบัมือกับปัญหา
ต่างและสามารถจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม (Crosno et al.,2009) อีกทัง้เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึน้
ก็สามารถปรบัตัวไดอ้ย่างเหมาะสมพรอ้มรบัอุปสรรคหรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างมีสติ (Scheier and 
Carver,2002,อา้งถึงในพัชรา รุ่งสนัเทียะ,2559) สอดคลอ้งกับ โกลแมน(Golemen,1995) อธิบายการมอง
โลกในแง่ดีหมายถึง ความคาดหวังต่อสิ่งต่างๆ ในทางที่ดี แมว้่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคขัดขวางอยู่ก็
ตาม โดยสามารถพลกิสถานการณต์่างๆ ที่เลวรา้ยใหก้ลบักลายเป็นดีได ้
             เซลิกแมน (Seligman,1990) มองว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นลกัษณะการใหเ้หตุผลต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึน้กับบุคคลในทางที่ดี โดยไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของการมองโลกในแง่ดี เกิดขึน้จากองคป์ระกอบ 
3 มิติ ไดแ้ก่ มิติที่1 การ เกิดขึน้อย่างถาวร /ชั่วคราว (Permanent :Temporary) คือ บุคคลที่มองโลกในแง่ดี
จะมองว่าสิ่งรา้ยๆ ที่เกิดขึน้จะเป็นเพียงชั่วคราว ส่วนสิ่งดีๆ จะเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอและตลอดไป ในทาง
ตรงกันขา้มบุคคลที่มองโลกในแง่รา้ยจะมองสิ่งที่เกิดขึน้เป็นแบบถาวรและมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 
โดยมองว่าเรื่องดีดีจะเกิดเพียงชั่ วคราว เป็นมิติที่ เก่ียวข้องกับระยะเวลา เรียกว่า “ความคงทนถาวร 
:Permanence” มิติที่2 การเกิดขึน้อย่างเฉพาะเจาะจง/ไม่เฉพาะเจาะจง (Specific : Universal) คือ บุคคลที่
มองโลกในแง่ดีจะมองว่าสิ่งรา้ยๆ ที่เกิดขึน้นั้นเกิดเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนสิ่งดีๆ จะเกิดในทุกเรื่อง โดย
บคุคลที่มองโลกในแง่รา้ยจะรูส้กึว่าสิ่งรา้ยๆ จะเกิดขึน้กับทกุสิ่งที่เก่ียวขอ้ง และเช่ือว่าสิ่งดีๆ จะเกิดเฉพาะ
บางเรื่อง เรียกว่า “การแผ่ขยาย :Pervasiveness”มิติที่ 3 การเกิดขึน้ของตน้เหตจุากตนเอง/ สิ่งอ่ืนภายนอก 
(internal : External)  คือ บุคคลที่มองโลกในแง่ดีมองว่าสาเหตมุาจากสิ่งอ่ืนๆ สว่นสิ่งดีๆ นัน้เกิดจากตนเอง 
ซึ่งจะไม่สูญเสียความรูส้ึกเห็นคุณค่าในตนเอง (Self - esteem) และผูท้ี่มองโลกในแง่รา้ยจะมองว่าสิ่งท่ี
เกิดขึน้นั้นเกิดเพราะตนเอง ส่วนสิ่งดีนั้นเกิดจากสิ่งอ่ืนๆ จะเป็นบุคคลที่รูส้ึกเห็นคุณค่าในตนเองต ่า (low 
Self) เป็นมิติที่เก่ียวขอ้งกับตัวของบุคคล เรียกว่า “แหล่งก าเนิดสาเหต ุ:Personalization” (อา้งถึงในพชัรา 
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รุ่งสันเทียะ,2559,น.15-20) ซึ่งสรุปไดว้่าการมองโลกในแง่ดีตามแนวคิดของ Seligman เป็นลักษณะการ
มองโลกในแง่ดีที่อธิบายต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่าง โดยหากบุคคลท่ีมี
ลักษณะการมองโลกในแง่ดี เม่ือเจอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค บุคคลคนเหล่านี ้จะอธิบาย
สาเหตุไปในทิศทางที่ดี ซึ่งเปรียบเสมือนการมีภูมิคุม้กันที่ดีในการใชชี้วิต ตรงขา้มกับบุคคลที่มองโลกใน
แง่รา้ยท่ีจะอธิบายสาเหตุไปในทางตรงกันขา้ม ซึ่งการอธิบายสาเหตุต่างๆ เหล่านีย้่อมส่งผลต่อต่อการ
จดัการกบัปัญหาหรืออปุสรรคที่เผชิญอยู่ 
                 6. ความชอบเส่ียงน้อย เป็นลกัษณะทางจิตใจของบคุคลที่คาดหวงัผลดีที่จะเกิดขึน้ในอนาคต
จากสถานการณ์ที่จะเกิดความเสี่ยง หรือการกระท าการที่ เสี่ยง (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา  
วนินทานนท,์2551) เม่ือเราจะตอ้งตดัสินใจท าสิ่งใดก็ตามจะตอ้งคิดใหร้อบคอบ เตรียมตวัใหพ้รอ้มกบัสิ่งที่
จะเผชิญกบัผลกระทบที่เกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงดา้นต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ นอกจากนีย้งัหมายถึงการท า
อย่างไรก็ตามใหเ้หตกุารณห์รือสิ่งที่ส่งผลกระทบในทางลบใหเ้กิดต่อเรานอ้ยที่สดุ ส  าหรบัความเสี่ยง (Risk) 
หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่ งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนดไวห้รือเบ่ียงเบนจากที่ก  าหนดไว ้ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึน้อาจเป็นไปไดท้ัง้ทางบวกและ
ทางลบ (อทุยัวรรณ จรุงวิภ,ู2550) 
                  การบรหิารความเสี่ยงในชีวิตเพ่ือใหเ้กิดความเสี่ยงนอ้ย ไดแ้ก่ 
                  1) ประเมินความเสี่ยง ใหพ้ิจารณาความเสี่ยงในชีวิตว่ามีอะไรบา้ง เช่น เสี่ยงต่อการตกงาน เสี่ยง
ต่อการอกหกั เสี่ยงต่อการเป็นหนี ้เสี่ยงต่อการติดคกุ เสี่ยงต่อโรคเอดส ์เสี่ยงต่อความแตกแยกในครอบครวั 
ฯลฯ เพ่ือใหม้องเห็นภาพว่าในความเป็นจริงชีวิตของเรามีความเสี่ยงอะไรบา้ง ดา้นไหนของชีวิตที่มีความ
เสี่ยงสงู ดา้นไหนที่มีความเสี่ยงนอ้ย  
                  2) ก าหนดทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง ใหล้องก าหนดทางในการเลือกเพ่ือจดัการใหค้วาม
เสี่ยงในแต่ละเรื่องใหล้ดลง เช่น ถ้าไม่ตอ้งการเป็นหนี ้ก็ควรจัดท าแผนการเงินไวล้่วงหน้า ถา้ไม่ตอ้งการ
เสี่ยงต่อการเป็นเอดสก็์ไม่ควรไปเที่ยว หรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ ซึง่ในแต่ละความเสี่ยงอาจจะมี
ทางเลือกไดห้ลายทางเลือก แลว้ค่อยพิจารณาว่าทางเลือกไหนจึงจะเหมาะสมมากที่สดุส  าหรบัลดความ
เสี่ยงในชีวิตในเรื่องนัน้ๆ 
                  3) ด าเนินการบริหารความเสี่ยง เม่ือมีการวางแผนในการบริหารความเสี่ยงไวแ้ลว้ เม่ือถึงเวลาที่
เราตอ้งเผชิญหนา้กับความเสี่ยง ก็ขอใหต้ัง้สติใหดี้ ใชปั้ญญาเอาชนะความกลวั ด าเนินการตามแนวทางที่
ไดก้  าหนดไวต้ัง้แต่ตน้ เช่น ถา้ไม่ไดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง ก็อย่าเพิ่งทอ้ ใหค้ิดว่าจะไดมี้เวลาพัฒนาตัวเอง
เพิ่มมากขึน้ ถา้จ าเป็นตอ้งเป็นหนีค้นอ่ืน ขอใหค้ิดว่าเป็นหนีไ้ดก็้ตอ้งหมดหนีไ้ด ้สิ่งส  าคญัอย่าไปต่ืนเตน้
ตกใจกบัผลของความเสี่ยง ไม่ว่าผลนัน้จะดีหรือไม่ดี คือท าใจใหย้อมรบัผลของความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหไ้ด ้



  166 

                  4) ประเมินผลการบรหิารความเสี่ยง เม่ือความเสี่ยงในเรื่องนัน้ๆ ผ่านไปแลว้ ใหล้องคิดทบทวนดู
ว่าผลที่เกิดขึน้นัน้เป็นไปตามที่เราตอ้งการหรือไม่ มีขอ้ผิดพลาดในการบรหิารความเสี่ยงตรงไหนบา้ง แลว้
น าผลไปใชใ้นการบรหิารความเสี่ยงดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 
                  (ณรงคว์ิทย ์แสนทอง,2557) 
                  นอกจากนี ้การเกิดความเสี่ยงนอ้ยที่สดุ คือ การตดัสินใจที่ดีที่ท  าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยที่สดุ
คือ การมีกระบวนการตดัสินใจที่ดี 2 แนวคิด ไดแ้ก่ 
                 1) กระบวนการตดัสนิใจ 6 ขัน้ตอน (ชนงกรณ ์กณุฑลบตุร,2547,น.50-52) ดงันี ้
                  1. การก าหนดปัญหาและวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา เพ่ือระบุและก าหนดปัญหาใหช้ัดเจนว่า
เกิดจากสาเหตอุะไร ประเภทปัญหาใด ไดแ้ก่ ปัญหาที่เป็นมาตัง้แต่อดีตและปัญหามีแนวโนม้รุนแรงมากขึน้
ในอนาคต ปัญหาที่ทราบลว่งหนา้ว่าจะเกิดขึน้และควรเตรียมการปอ้งกนั หรือปัญหาเฉพาะดา้นเป็นปัญหา
ที่เกิดจากสาเหตเุดียว และสามารถแกไ้ขส าเรจ็ไดง้่าย เป็นตน้  
                  2. การก าหนดทางเลือกต่างๆ ที่จะใชแ้กปั้ญหา โดยการกลั่นกรองขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
ปัญหาทั้งหมด เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มภายในและภายนอกเพ่ือค้นหาปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
องคป์ระกอบของปัญหาที่มีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดจะถูกน ามาก าหนด
เป็นทางเลือกเพ่ือแกไ้ขปัญหา ทางเลือกที่ก  าหนดในขัน้ตอนนีอ้าจมีหลายทางเลือก 
                  3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ที่ไดก้  าหนดไว ้เป็นแนวทางการน าปัญหาไปสู่การแกไ้ข ใน
ขัน้ตอนนีผู้ต้ดัสินใจจะวิเคราะหแ์ละประเมินว่าทางเลือกใดสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้ที่สดุ ทางเลือกใดควร
จะด าเนินการก่อนและหลัง มีการใช้กระบวนการชั่ งน า้หนักเพ่ือพิจารณาถึงผลดีและผลเสียในแต่ละ
ทางเลือกด้วย นอกจากนี้จะต้องพิจารณาด้วยว่าการตัดสินใจในทางเลือกหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาอ่ืนๆ ตามมาได ้ดงันัน้ควรวิเคราะหแ์ละประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบ  
                   4. การตัดสินใจเลือกที่ เหมาะสมที่สุด เป็นการน าเอาทางเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบว่า 
ทางเลือกใดจะเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากกว่ากัน  
                   5. ด าเนินการตามทางเลือกที่ตัดสินใจ เป็นการเลือกทางเลือกที่ดีสุดและมีความเหมาะสม
มากที่สดุ จากนัน้จงึน าผลการตดัสินใจสูก่ารปฏิบตัิและประเมินผลต่อไป 
                   6. ประเมินผลที่ เกิดจากทางเลือก เป็นการพิจารณาคุณค่าของผลงาน และความแตกต่าง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ ์และมาตรฐานที่ไดเ้ลือกจากทางเลือกที่ตัดสินใจ จะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด  
                 2) แนวคิดการตดัสนิใจของเอ็ดเวิรด์ เดอ โบ โน (Edward De Bono, 2000) เป็นนกัจิตวิทยาที่ได้
เสนอแนวคิด Parallel Thinking หมายถึง การมองปัญหาต่างๆ นัน้แมว้่าเป็นเรื่องเดียวกัน ปัญหาเดียวกัน 
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แต่มีมุมมองได้หลายลักษณะ หมายถึงการตัดสินใจไม่ควรมองเพียงวิธีเดียว แต่ควรแยกกระบวนการ
ออกเป็นแนวทางย่อยๆ เสมือนหมวก 6 ใบ แต่ละใบมีสีท่ีแตกต่างกนัสง่ผลใหแ้นวคิดต่างกนั  
                  Six thinking hats คือ เทคนิคการคิดอย่างมีระบบ มีการจ าแนกความคิดออกเป็นดา้นๆ และคิด
อย่างมีคณุภาพ เพ่ือช่วยจดัระเบียบการคิด ท  าใหก้ารคิดมีประสทิธิภาพมากขึน้ แนวคิดหลกั "การคิด" เป็น
ทักษะช่วยดึงเอาความรูแ้ละประสบการณ์ของผู้คิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ ์ทกัษะความคิดจงึมีความส าคญัที่สดุ ไดแ้ก่                     
                    1. หมวกสีขาว (White Hat) หมายถึง ขอ้มลูเบือ้งตน้ของสิ่งนัน้ เป็นความคิดแบบไม่ใชอ้ารมณ์
และมีเป้าประสงคท์ี่ชัดเจนแน่นอน ตรงไปตรงมา ไม่ตอ้งการความคิดเห็น สีขาวเป็นสีที่ชีใ้หเ้ห็นถึงความ
เป็นกลาง จึงเก่ียวขอ้งกับขอ้เท็จจริง จ านวนตัวเลข เม่ือสวมหมวกสีนี ้จะหมายความว่า ที่ประชมุตอ้งการ
ขอ้เท็จจริงเท่านั้น โดยปกติเรามักจะใชห้มวกขาวตอนเริ่มตน้ของกระบวนการคิด เพ่ือเป็นพืน้ฐานของ
ความคิดที่ก  าลังจะเกิดขึน้ แต่เราก็ใชห้มวกขาวในตอนทา้ยของกระบวนการได้เหมือนกัน เพ่ือท าการ
ประเมิน อย่างเช่นข้อเสนอโครงการต่างๆ ของเราเหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่เป็นตัวแทนของ
ขอ้เท็จจริง ซึ่งไดแ้ก่ ตัวเลขและขอ้มลูต่างๆ ที่มีประโยชนใ์นการวิเคราะห ์เพ่ือหาขอ้สรุปโดยไม่ค  านึงถึง
ทศันคติหรือความคิดเหน็ใดๆ 
                    2. หมวกสีแดง (Red Hat) หมายถึง ความรูส้กึสญัชาตญาณและลางสงัหรณ ์เม่ือสวมหมวกสีนี ้
เราสามารถบอกความรูส้กึของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี มีการใชอ้ารมณ ์ความคิดเชิงอารมณ ์ซึ่งส่วน
ใหญ่การแสดงอารมณจ์ะไม่มีเหตผุลประกอบ หรือการตระหนักรูโ้ดยฉับพลนั นั่นก็คือ เรื่องบางเรื่องที่เคย
เขา้ใจในแบบหนึ่งอยู่ๆ ก็เกิดเขา้ใจในอีกแง่มมุหนึ่ง ซึง่การตระหนกัรูแ้บบนีจ้ะท าใหเ้กิดงานสรา้งสรรค ์การ
คน้พบทางวิทยาศาสตร ์หรือวิธีคิดทางคณิตศาสตรแ์บบกา้วกระโดด ความคิดความเขา้ใจในสถานการณ์
โดยทันที เป็นผลจาการใคร่ครวญอันซบัซอ้นที่มีพืน้ฐานจากประสบการณ ์เป็นการตัดสินใจที่ไม่อาจให้
รายละเอียด หรืออธิบายไดด้ว้ยค าพูด เช่น เวลาที่คุณจ าเพ่ือนคนหนึ่งได ้คุณก็จ าไดใ้นทนัที เป็นตวัแทน
ของอารมณแ์ละความรูส้กึที่มีต่อเรื่องราวนัน้ๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอธิบายเหตผุลใดๆ 
                    3. หมวกสีด  า (Black Hat) หมายถึง ขอ้ควรค านึงถึงสิ่งที่ท  าใหเ้ราเห็นว่าเราไม่ควรท า เป็นการ
คิดในเชิงระมดัระวงั หมวกสีด า เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติ และสอดคลอ้งกบัวิธีการคิดของตะวนัตกมาก 
หมวกสีด  าช่วยชีใ้หเ้ราเห็นว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดไม่สอดคลอ้งและสิ่งใดใชไ้ม่ได ้มนัช่วยปกป้องเราจากการเสีย
เงิน และพลงังานช่วยป้องกันไม่ใหเ้ราท าอะไรอย่างโง่เขลาเบาปัญญาและผิดกฎหมาย หมวกสีด  า เป็น
หมวกคิดที่มีเหตุมีผลเสมอ เพราะในการวิพากษ์วิจารณ ์หรือวิเคราะหส์ิ่งใดจะตอ้งมีการคิดแบบเป็นเหตุ
เป็นผลรองรบั ไม่มีอารมณ์มาเก่ียวขอ้ง ในการประเมินสถานการณ์ในอนาคตของเรานั้น ตอ้งขึน้อยู่กับ
ประสบการณข์องเราเองและของผูอ่ื้นดว้ย เป็นตัวแทนของความระมัดระวัง ซึ่งจ าเป็นตอ้งไตร่ตรองและ
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ยบัยัง้การด าเนินการอาจท าใหค้วามเสียหาย หรือลม้เหลวได ้ผูบ้รหิารจะใชห้มวกสีด า เพ่ือพิจารณาว่าสิ่งที่
จะท านัน้เหมาะสมกบัประสบการณแ์ละมโนธรรมที่เคยมีมา 
                   4. หมวกสีเหลือง (Yellow Hat) หมายถึง การคาดการณใ์นทางบวก ความคิดเชิงบวก เป็นการ
มองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน ์เป็นการคิดที่ก่อใหเ้กิดผล หรือท าใหส้ิ่งต่างๆ เกิดขึน้ได ้การคิดเชิง
บวกเป็นการเปิดโอกาสใหพ้ฒันาและสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ความคิดเชิงลบอาจปอ้งกนัเราจากความผิดพลาด 
ความเสี่ยงและอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ ดงันัน้ การคิดเชิงบวกตอ้งผสมผสานความสงสยัใครรู่ ้ความสขุ ความ
ตอ้งการและความกระหายที่จะท าสิ่งต่างๆ ใหเ้กิดขึน้หรือไม่ เป็นตัวแทนของการแสงหาทางเลือกอย่างมี
ความหวงั พรอ้มทัง้ทดลองปฏิบตัิเพ่ือหาขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ 
                   5. หมวกสีเขียว (Green Hat) หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่มีความสมัพันธก์ับความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรคแ์ละเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมมุมอง ซึ่งปกติมักถูกก าหนดจากระบบ
ความคิดของประสบการณด์ั้งเดิม และความคิดนอกกรอบนัน้จะอาศยัขอ้มลูจากระบบของตัวเราเอง โดย
เม่ือสวมหมวกสีนีจ้ะแสดงความคิดใหม่ๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ การคิดอย่างสรา้งสรรคเ์ป็นตวัแทน
ของความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์หม่ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนตน้ไมท้ี่ใหค้วามสดช่ืน ผูบ้ริหารจะใชห้มวกสีนี ้เม่ือมี
ความคิดใหม่ๆ แตกต่างจากแนวทางเดิม เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัการปรบัปรุง สรา้งสรรคแ์ละพฒันา 
                   6. หมวกสีน า้เงิน (Blue Hat) บางต ารา เรียกว่า "หมวกสีฟ้า" หมายถึง การควบคุมและการ
บริหารกระบวนการ การคิดเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในเรื่องของความคิดรวบยอด ขอ้สรุป การยตุิขอ้ขดัแยง้ 
การมองเห็นภาพและการด าเนินการที่มีขัน้ตอนเป็นระบบ เม่ือมีการใชห้มวกน า้เงิน หมายถึง ตอ้งการใหมี้
การควบคมุสิ่งต่างๆ ใหอ้ยู่ในระบบระเบียบที่ดีและถูกตอ้ง หมวกสีน า้เงินมักเป็นบทบาทของหวัหนา้ ท  า
หนา้ที่ควบคมุบทบาทของสมาชิก ควบคุมการด าเนินการประชุม การอภิปราย การท างาน ควบคุมการใช้
กระบวนการคิด การสรุปผล เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายที่ตอ้งการ อย่างไรก็ตามสมาชิกก็สามารถสวมหมวกสีน า้
เงิน ควบคมุบทบาทของหวัหนา้ไดเ้ช่นกัน เป็นตวัแทนของการควบคมุความคิดทัง้หมด หรือมมุมองในทาง
กวา้งที่ครอบคลมุทกุสรรพสิ่งซึ่งเปรียบเหมือนทอ้งฟ้า ผูบ้ริหารที่ใชห้มวกนีจ้ะตอ้งอาศยัประสบการณเ์ป็น
อย่างมาก 
               7. ความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาด้วยวิธีทีเ่หมาะสม เป็นการมีภูมิคุม้กันอย่าง
หนึ่ง เพ่ือปอ้งกันไม่ใหปั้ญหานัน้มีผลกระทบต่อตวัเรา ซึง่การแกปั้ญหาไดต้รงจดุ จงึเป็นการจดัการปัญหา
ดว้ยวิธีที่เหมาะสม หมายถึง การมีสติ-สมัปชัญญะ (Awareness-consciousness) ความระลกึชอบ ความ
รูต้ัว มีสติยับยั้งมิให้กระท าชั่ ว เลือกกระท าในสิ่งท่ีควร ซึ่งจะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตให้อยู่กับความดี 
นอกจากนีย้ังเป็นความสามารถ หรือความพรอ้มในการปรับตัวและการจัดการปัญหาท่ีจะเกิดขึน้จาก
ความขัดแย้งภายในตนเอง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลในครอบครัว และบุคคลรอบๆ ข้าง (ดุจเดือน 
พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท ,์2551) และเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีสามารถเปลี่ยน
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ด้านลบใหเ้ป็นด้านบวก กล่าวอีกนัยคือ เป็นการใช้สมองในการคิด เรียนรู ้เป็นกระบวนการลดความ
เบ่ียงเบน (ด้านลบ) ของปัญหาให้เป็นวัตถุประสงค์ (ด้านบวก) และลดความเบ่ียงเบน (ด้านลบ) ของ
สาเหตุให้เป็นเป้าหมาย (ด้านบวก) ผู้แก้ปัญหาต้องพยายามปรับปรุงตัวเองและสิ่งแวดลอ้มให้ผสม
กลมกลืนกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวงัเพ่ือใหส้ามารถบรรลถุึงเป้าหมายที่ตัง้ไว ้(สิทธิ
ชัย ชมพูพาทย ,์2553) โดยวิลสนั (Wilson,1993,p.57-75) กล่าวว่า กระบวนการแก้ปัญหาโดยทั่วไปมักมี
ขัน้ตอนการแกปั้ญหาเป็นแบบเชิงเสน้ ซึง่ไดแ้ก่ 
                              ปัญหา            พิจารณาปัญหา             แกปั้ญหา              ตรวจสอบค าตอบ 
                   วิลสนัมีความเห็นว่ารูปแบบการแกปั้ญหาดังกล่าวมีขอ้บกพร่อง กระบวนการจัดการปัญหา
อย่างเหมาะสม เม่ือผูแ้ก้ปัญหาท าความเขา้ใจปัญหา และวางแผนแก้ปัญหาแลว้ อาจมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งยอ้นกลบัมาพิจารณาปัญหา ท าความเขา้ใจกบัปัญหาใหม้ากขึน้ หรือเม่ือวางแผนแกปั้ญหาแลว้ แต่
ขณะที่ไดล้งมือแกปั้ญหา อาจพบว่าไม่สามารถจะท าตามแผนไดก็้ตอ้งยอ้นกลบัมาวางแผนใหม่อีกครัง้ 
หรือท าความเข้าใจปัญหาใหม่ ดังนั้นวิลสันจึงได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาสี่ขั้นตอนของโพลยา 

(Polya,1957,p.5 - 6) ในลกัษณะพลวตัร (dynamic) และแสดงเป็นวฏัจกัร (cyclic) ไดแ้ก่  
 

 
 
                   นอกจากนีค้วามสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีที่เหมาะสม ยังหมายถึงกระบวนการ
เลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนไดว้ิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาและน าไป
แก้ปัญหาโดยเช่ือมั่นว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาได้และควบคุมได้ เพ่ือที่จะได้แก้ ปัญหาด้วยความ
รอบคอบและสมบรูณ ์(สทิธิชยั ชมพพูาทย,์2553)  
                    สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2553) จึงได้สังเคราะห์แนวคิดการแก้ปัญหานักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ มีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
                    ขัน้ตอนที่ 1 การเขา้ถึงปัญหา คือ การท าความเขา้ใจ ท าความรูจ้กักบัสถานการณท์ี่เป็นปัญหา 
โดยศึกษารายละเอียดของสถานการณ์อย่างรอบดา้น เพ่ือระบุปัญหาที่จะตอ้งแก้ไข ส  ารวจขอ้มูลจาก
แหลง่ขอ้มลู ก าหนดกรอบของปัญหา 
                    ขั้นตอนท่ี 2 การคิดวิธีการแกปั้ญหา คือ การใชค้วามคิด วิเคราะหใ์นการหาวิธีแกปั้ญหาให้
มากที่สดุ โดยไม่มีการตดัสินว่าความคิดผิดหรือถกู ยึดปริมาณของความคิดว่าเป็นสิ่งที่ส  าคญัส าหรบัการ
แกปั้ญหารวมถึงการสรา้งวิธีการแกปั้ญหาใหม่จากวิธีการเดิม 
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                    ขัน้ตอนที่ 3 การเลือกและเตรียมการ คือ การประเมินวิธีการแกปั้ญหาดว้ยเกณฑท์ี่สรา้งขึน้จน
ไดว้ิธีที่ดีที่สดุ ประกอบดว้ย 1) การเลือกวิธีการแกปั้ญหา โดยการสรา้งเกณฑค์ดัเลือกวิธีแกปั้ญหาที่ดีที่สดุ 
ประเมินวิธีการแกปั้ญหา และเลือกวิธีการแกปั้ญหา 2) การคาดการณผ์ลกระทบ เป็นการระบุสิ่งสนบัสนนุ
และอปุสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ในกระบวนการแกปั้ญหา ระบทุรพัยากรที่ใชใ้นการแกปั้ญหา 
                    ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผนการแก้ปัญหา คือ การประกันความเป็นไปไดข้องวิธีการแก้ปัญหา 
ตรวจสอบ ติดตาม ปรบัปรุงกิจกรรมต่างๆ ที่ใชใ้นการแกปั้ญหา ประกอบดว้ย 1) การประเมินทรพัยากร คือ
การระบุแนวทางและทรพัยากรที่ตอ้งการแกปั้ญหา 2) การออกแบบกระบวนการ เป็นการวางขั้นตอนและ
กิจกรรมพรอ้มกบัระบขุัน้ตอนการท างานใหเ้กิดประสทิธิภาพ  
                   ขั้นตอนท่ี5 การลงมือปฏิบัติคือ การน าแผนที่วางไวไ้ปปฏิบัติจริง การก ากับและติดตามการ
แกปั้ญหา เปรียบเทียบกับผลลพัธห์รือเป้าหมายที่วางไว ้มีการสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรมการแกปั้ญหา 
ประกอบดว้ย 1) การลงมือปฏิบตัิตามแผน สงัเกต และสะทอ้นและปรบัปรุงกระบวนการแกปั้ญหา 2) การ
เผชิญปัญหา คือการจัดการกับความรูส้ึกของตนเองระหว่างการแกปั้ญหา ประกอบดว้ยการสังเกตและ
บนัทกึพฤติกรรมของตน เปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้การควบคมุตน และเสรมิแรงตนเอง 
                   กล่าวได้ว่าความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม เน้นการมีความคิดที่
เหมาะสมต่อปัญหากลา่วคือ มีความคิดว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติสามารถแกไ้ขไดแ้ละตอ้งใชค้วามพยายาม
และระยะเวลาในการแกไ้ข ซึ่งเป็นกระบวนการลดความวิตกกังวลในการแกปั้ญหา สรา้งความมั่นใจและ
ความพยายามในการแกปั้ญหา ซึ่งถา้ไม่มีความคิดที่เหมาะสมในการแกปั้ญหา ก็จะไม่สามารถแกปั้ญหา
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น นอกจากนีผู้ท้ี่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมควรเป็นผูท้ี่ มี
ความคิดอย่างมีเหตผุล หลากหลาย และยืดหยุ่นไดดี้ 
              3) การรับรู้คุณความดี หมายถึง การที่บุคคลรบัรูถ้ึงบุญคุณที่ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ส่วนรวม 
เป็นภาวะทางจิตใจที่มีความส าคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อสงัคมมนษุย ์โดยเริ่มจากการรบัรูเ้รื่องต่างๆ ที่เขา้
มาในชีวิตทางบวก มองโลกในแง่ดี จะส่งผลต่อสขุภาพจิตที่ดี การมีคณุภาพชีวิตที่ดี มีความพอเพียง ไม่
หลงในวตัถนุิยม มีความเช่ือทางศาสนา มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ซึ่งเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานทางจิตใจที่
ตอ้งปลกูฝัง และสรา้งเสริมใหมี้ในตัวบุคคลนั้นใหม้ากยิ่งขึน้ไป และคุณธรรมพืน้ฐานนีน้ับเป็นคุณธรรม
ส าคญัในหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะผูท้ี่รบัรูค้ณุความดีของผูอ่ื้น ของสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม จะ
กระท าแต่พฤติกรรมทางบวกโดยการท าความดี ช่วยเหลือสนบัสนนุตลอดจนไม่ท  ารา้ย ท าลาย เบียดเบียน 
หรือเอาเปรียบผูอ่ื้นและสว่นรวม 
                   8. การตระหนักถึงความดีของชาติ ศาสนาและส่ิงแวดล้อม หมายถึง การมีความ
จงรกัภกัดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์การตระหนกัถึงความส าคญัของความเป็นชาติไทย การยดึมั่น
ในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์(เกณฑ์การพิจารณาความ
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ประพฤติที่แสดงว่าเป็นผูก้ระท าความดี:มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2559) และเป็นคณุลกัษณะที่แสดงออกถึง
การเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย ศรทัธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทนูสถาบนั
พระมหากษัตริย ์นอกจากนี ้ผูท้ี่รกัชาติศาสนก์ษัตรยิ ์กล่าวไดว้่าคือ ผูท้ี่มีลกัษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชคูวามเป็นชาติไทยปฏิบัติตนตามหลกัศาสนาที่
ตนนับถือ และแสดงความจงรกัภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ไดแ้ก่ 1) เป็นพลเมืองดีของชาติ 2) ธ ารง
ไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย 3) ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 4) เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์(คู่มือการใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียนส าหรบัครูผูส้อนตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน,2551) จากขอ้ความที่กล่าวขา้งตน้กล่าวไดว้่าพระมหากษัตริย์
เป็นแรงบนัดาลใจ และศนูยร์วมของทกุสิ่งใหเ้ป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าชาติ ศาสนา และทกุสิ่งที่แวดลอ้มใหเ้ป็น
หนึ่งเดียว  
                    9. ความอ่อนน้อมถ่อมตน คือ การไม่แสดงออกถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ใหผู้้อ่ืน
ทราบเพ่ือข่มผู้อ่ืน หรือเพ่ือโอ้อวด การไม่อวดดี เย่อหยิ่งจองหอง แต่แสดงตนอย่างสงบเสง่ียม โดย
ลกัษณะของคนถ่อมตนนั้น ไดแ้ก่ 1) มีกิริยาที่นอบนอ้ม 2) มีวาจาที่อ่อนหวาน และ3) มีจิตใจที่อ่อนโยน 
นอกจากนี้ความอ่อนน้อมถ่อมตนยังเป็นการปรารภตนเองคือ หมั่นพิจารณาข้อบกพร่องของตนเอง 
ลดทิฏฐิมานะ ไม่อวดดือ้ถือดี สามารถนอ้มตัวลงเพ่ือถ่ายทอดคุณความดีของผูอ่ื้นเขา้มาสู่ตนได ้(มงคล
ชีวิตที่ 23 มีความถ่อมตน; พระราชภาวนาวิสทุธ์ิ (ไชยบูลย ์ธมฺมชโย),2551) นอกจากนีก้ารท าตัวใหเ้ป็น
คนอ่อนนอ้มถ่อมตนนั้น ซึ่งมีหลักพิจารณา ไดแ้ก่1) ตอ้งคบกัลยาณมิตร คือเพ่ือนท่ีดีมีศีลมีธรรม คอย
ตกัเตือนหรือชักน าไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควร 2) ตอ้งรูจ้กัคิดไตร่ตรอง คือการรูจ้กัคิดหาเหตผุลอยู่ตลอด ถึง
ความเป็นไปในธรรมชาติของมนษุย ์ต่างคนย่อมต่างจิตต่างใจ และรวมทัง้หลกัธรรมอ่ืนๆ 3)  ตอ้งมีความ
สามัคคี คือการมีความสามัคคีในหมู่คณะ อะลุ่มอล่วยในหลักการ ตักเตือน รับฟัง และเคารพความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นอย่างมีเหตุผล โดยมีคุณลักษณะอันไดแ้ก่ 1) มีกิริยาที่นอบนอ้ม 2) มีวาจาที่อ่อนหวาน 
และมีจิตใจที่อ่อนโยน สรุปแลว้ก็คือ สมบูรณพ์รอ้มดว้ยกาย วาจา และใจนั่นเอง (มงคลที่ 23 มีความถ่อม
ตนอยู่ในบญุ : มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบบัทางกา้วหนา้ มงคลชีวิต พม.สมชาย ฐานวฑฺุโฒ,2553)                  
                  ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ในทางภาษาบาลีว่า นิวาโต วาโต แปลว่า ลม พองลมนิ แปลว่า ไม่มี 
ออกนิวาโต แปลว่า ไม่พองลม เอาลมออกแลว้ คือเอามานะทิฏฐิออก มีความสงบเสง่ียมเจียมตน ไม่เบ่ง 
ไม่ทะนงตน ไม่มีมานะถือตวั ไม่อวดดือ้ถือดี ไม่ยโสโอหงั ไม่ดหูมิ่นเหยียดหยามใคร ไม่ดถูกู ไม่กระดา้ง ไม่
เย่อหยิ่งจองหอง นอกจากนีย้งัหมายถึง พฤติกรรม หรือการแสดงออกของบุคคลในลกัษณะการสงบเสง่ียม
เจียมตน การไม่แสดงตน โออ้วดต่อผูมี้ความสามารถดอ้ยกว่า (หนังสือมงคลชีวิต " ฉบับทางก้าวหนา้ " 
ของชมรมพทุธศาสตรส์ากล ในพระอปุถมัภส์มเด็จพระมหารชัมงัคลาจารย ์เรียบเรียงโดย พระมหาสมชาย 
ฐานวฑฺุโฒ M.D., Ph.D.;สพุนิต อิทธิวฒุิ,2555) 
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                  การแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตน แสดงออกได ้3 ทาง  ดงันี ้
                  1. การแสดงออกทางกาย ไดแ้ก่ การแสดงกิริยาท่าทางที่สุภาพนุ่มนวล ไม่หยาบกระดา้ง ไม่
ท  าท่าหยิ่งยโส ไม่มองคนดว้ยสายตาเหยียดๆ รูจ้ักแสดงความเคารพผูใ้หญ่กว่าทัง้ดา้นชาติวุฒิ วัยวุฒิ 
และคุณวฒุิ รูจ้กัใหเ้กียรติแก่สตรีและพรอ้มที่จะเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนทาง
กายตอ้งเป็นไปดว้ยความจริงใจ ไม่ใช่แสแสรง้หรือแสดงอาการพินอบพิเทาเกินกว่าเหตจุนกลายเป็นการ
ประจบสอพลอ 
                  2. การแสดงทางวาจา ไดแ้ก่ การพูดจริงดว้ยถอ้ยค าที่สภุาพอ่อนหวาน ไพเราะน่าฟัง ไม่หยาบ
คาย นุ่มนวล ชวนใหส้บายใจ รูจ้กัใชค้  าพดูที่เหมาะสม ถกูกาลเทศะ และถกูกบับคุคล 
                 3. การแสดงทางใจ  ได้แก่ การมีจิตใจอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี เน่ืองจากใช้ปัญญา
ไตร่ตรองแล้วว่าคนเรานั้นจะให้ดีพรอ้มบริบูรณ์ไปทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ แม้ตัวเราเองก็เช่นกัน การมี
ความรูส้กึนกึคิดเช่นนี ้จะท าใหก้ารพดูและกิรยิาท่าทางที่แสดงออกมาเป็นไปดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตน             
                (ที่มา : http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=107248.0;wap2) 
                  10. การเห็นความดีของผู้ที่ช่วยเหลือตน หมายถึง การที่บุคคลรบัรูว้่าบุคคลอ่ืนหรือ
สิ่งแวดลอ้มได้ท  าหรือมอบประโยชนแ์ก่ตนอย่างไรบา้ง เม่ือเราไดร้ับสิ่งดีเหล่านีจ้ึงรูส้ึกถึงพระคุณหรือ
บุญคุณของบุคคลหรือสิ่งแวดลอ้มเหล่านั้น ถึงแมว้่าตนจะไม่เอ่ยปากขอรอ้ง ดว้ยการตอบแทนพระคุณ
ดว้ยการท าความดีช่วยเหลือสนบัสนนุ ตลอดจนไม่ท  ารา้ย ท  าลาย เบียดเบียนหรือเอาเปรียบบุคคลหรือสิ่ง
ที่ท  าประโยชนแ์ก่เราได ้นอกจากนีย้งัหมายถึงความรูส้กึถึงบุญคณุ หรือ Gratitude หรือ Gratefulness คือ 
1) การตระหนักว่าการช่วยเหลือ หรือประโยชน์ที่ได้รบัมีความส าคัญและมีคุณค่าสูง เม่ือบุคคลตกอยู่
ในช่วงวิกฤติหรือประสบเหตกุารณย์ากล าบากและตอ้งการความช่วยเหลือ จึงเห็นความส าคญัและคณุค่า
ของการช่วยเหลือนัน้ 2) บุคคลที่มกัหลงตวัเองนอ้ย หรือ Narcissism มกัเป็นผูท้ี่รูส้กึถึงบุญคณุของคนอ่ืน
ไดง้่าย ใหอ้ภยับุคคลอ่ืน ไม่หยิ่งผยองคิดว่าตนเองเก่ง จนเหน็ว่าการช่วยเหลือของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ ไม่มี
ความจ าเป็นหรือส าคญั ความอ่อนนอ้มถ่อมตนจึงเป็นหลกัการที่ส  าคัญ ยิ่งมีมากจะแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นผู้
ที่มีความรูส้ึกถึงบุญคณุมากดว้ย 3) การเห็นความดีของผูอ่ื้น เก่ียวขอ้งกับการมองโลกในแง่ดี โดยรบัรูว้่า
เขาท าสิ่งที่ ดีงาม และผู้ที่ เข้ามาช่วยเหลือมิใช่เข้ามาช่วยเพราะต้องการผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม  
และ4) มีความพรอ้มที่จะตอบแทนบุญคณุ เม่ือบุคคลไดร้บัการช่วยเหลือ หรือไดร้บัประโยชนจ์ากบุคคล
หรือสิ่งแวดล้อม บุคคลนั้นจะพยายามหาทางตอบแทนบุญคุณด้วยการไม่เบียดเบียนผู้มีพระคุณ 
ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุน และปกป้องสิ่งที่ท  าประโยชน์แก่ตน ส่งผลท าใหบุ้คคลนั้นตัดสินใจท่ีจะ
กระท าสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวกับสิ่งที่มีบุญคณุในทางพอประมาณ อาทิ ใชอ้ย่างคุม้ค่า อย่างประหยดัและไม่เอา
เปรียบ เป็นตน้ (McCullough.et al.,2001;Tester.et al.,1968 ; Strelan,2007;สเุมธ ตนัติเวชกลุ,2549อา้งถึง
ในดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550,น.44-46)  นอกจากนีย้ังหมายถึง ความกตญัญู
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รูค้ณุซึ่งเป็นธรรมที่บรรจใุนมงคลที่ 25 ซึ่งพระพทุธเจา้ทรงตรสัไวโ้ดยมุ่งประเด็นใหน้ าไปพฒันาคณุสมบัติ
ของคนดี ใหต้ระหนักเป็นนิจอยู่เสมอถึงความดีหรือประโยชนท์ี่ผูอ่ื้นมาปฏิบัติต่อเราหรือเป็นการพัฒนา
มนษุยใ์หก้ลายเป็นบคุคลที่ผูรู้คุ้ณคน ซึง่การรูบุ้ญคณุคนหรือรูอ้ปุการะที่ผูอ่ื้นท าใหต้นเองนบัถือ เป็นหลกั
แหง่ความเป็นธรรมอย่างหนึ่งในสงัคมมนษุย ์(มงคลที่ 25 มีความกตญัญ:ู มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบบัทาง
กา้วหนา้ มงคลชีวิต พม.สมชาย ฐานวฑฺุโฒ,2553) 
                 การเห็นความดีของผู้ที่ช่วยเหลือตนหรือความกตัญญู ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นเป็น
เครื่องหมายของคนดีที่สอนใหบุ้คคลรูคุ้ณของคนอ่ืน บุคคลผูรู้ค้ณุที่คนอ่ืนกระท าใหแ้ลว้และท าตอบแทน
บุคคลที่ มีคุณและสร้างสิ่งที่ เป็นประโยชน์แก่เรานั้นมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ ครูอาจารย ์
พระมหากษัตริย ์เป็นตน้ นอกจากนีย้ังหมายถึง การร  าลึกถึงพระคุณที่เคยใหค้วามอุปการะแก่เราดว้ย
ความเคารพยิ่ง สิ่งของหรือผูท้ี่ควรเห็นความดีของผูน้ัน้หรือมีความกตัญญนูั้น ไดแ้ก่1) กตัญญตู่อบุคคล 
บุคคลที่ควรกตัญญูก็คือ ใครก็ตามที่มีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทนพระคุณ เช่น บิดา มารดา 
อาจารย ์เป็นตน้ 2) กตัญญูต่อสตัว ์ไดแ้ก่ สตัวท์ี่มีคุณต่อเราช่วยท างานใหเ้รา เราก็ควรเลีย้งดูใหดี้ เช่น 
ชา้ง มา้ ววั ควาย หรือสนุขัที่ช่วยเฝา้บา้น เป็นตน้ และ3) กตัญญตู่อสิ่งของ ไดแ้ก่ สิ่งของทกุอย่างที่มีคุณ
ต่อเรา เช่น หนังสือที่ใหค้วามรูแ้ก่เรา อปุกรณท์  ามาหากินต่างๆ เราไม่ควรทิง้ควา้ง หรือท าลายโดยไม่เห็น
คุณค่า เพราะฉะนั้นความกตัญญูท  าได้ไม่ยาก เพียงแค่มีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิและจริงใจ สรา้งสิ่งท่ีเป็น
ประโยชนใ์หแ้ก่ท่านเหล่านั้นตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอ านวย และที่ส  าคัญควรมีจิตใจท่ี
เมตตาอารี คอยช่วยเหลือผูอ่ื้นเหมือนที่ผูอ่ื้นคอยช่วยเหลือเรา แลว้ผลบุญนัน้จะส่งผลดีใหแ้ก่เราไม่วนันีก็้
วนัขา้งหนา้ นอกจากนีก้ารเห็นความดีของผูท้ี่ไดช้่วยเหลือตนหรือความกตญัญ ูเป็นพืน้ฐานที่ดีของมนษุย์
อันเป็นศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืนอยู่อย่างเป็นพลวัต 
นับตั้งแต่เกิดก็มีบุพพการีเลีย้งดู เขา้โรงเรียนก็มีครูบาอาจารยส์ั่งสอน เขา้ปฏิบัติงานก็มีผูบ้ริหารอบรม
การปฏิบตัิงานที่ถกูตอ้ง มีเพ่ือนร่วมงานช่วยกันท างานเป็นทีมเพ่ือส่งผลใหง้านประสบความส าเร็จ รวมทัง้
อาศัยปัจจัย 4 เพ่ือการด ารงชีวิตมนษุยจ์ึงจ าเป็นตอ้งมีความกตัญญูซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนดีดังกล่าว
มาขา้งตน้ (วารสารสนัติศกึษาปริทรรศน ์มจร. ปีที่ 5 ฉบบัพิเศษ, 2560,น.84,)  
           2. แนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ(์Experiential Learning) 
           การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ เป็นการเรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลง หรือการใหเ้กิดทักษะ
ตามท่ีต้องการ ต้องมีความเข้าใจในความรูน้ั้น ความรูท่ี้เป็นประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม จะ
สามารถน าไปสู่ความรูค้วามเข้าใจเชิงนามธรรมโดยผ่ านการสะท้อนประสบการณ์ การคิด
วิเคราะห์ การสรุปเป็นหลักการ ความคิดรวบยอด เพ่ือสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณจ์ริง และสามารถน าเอาประสบการณเ์ดิมมาบูรณาการเพ่ือสรา้งการเรียนรูใ้หม่ขึน้ มี
บทบาท และมีความส าคญัในการฝึกอบรม  
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           แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
            เดวิด เอ โคล์บ (David Kolb (Kolb,1985) ให้ค  านิยามรูปแบบการเรียนรู ้(Kolb’s Learning 
Style Inventory) 4 ประเภทดงันี ้  
               1. การคิดแบบอเนกนัย (Diverges) คือ ผูเ้รียนรูจ้ากการคิด ไตร่ตรอง เรียนรูไ้ดดี้จากการ
สงัเกต การอ่านวารสาร ต ารา การแกปั้ญหาโดยการมองสถานการณห์ลายแง่มุม พอใจกับการระดม
ความคดิ และการแสดงความคิดเห็น   
               2. การคิดแบบซึมลึก (Assimilators) คือ ผู้เรียนรูด้ว้ยความเขา้ใจ เรียนรูไ้ด้ดีจากการท า
ความเขา้ใจ การสังเกต การฟังค าบรรยาย การอุปมาอุปไมย การเปรียบเทียบขอ้สังเกตกับแนวคิด
เดมิ และมีความสามารถในการรวบรวมขอ้มลู แนวคดิ เพ่ือสรา้งรูปแบบและทฤษฎี    
               3. การคิดแบบเอกนยั (Converges) คือ ผูเ้รียนรูจ้ากการน าความรูไ้ปใช ้เป็นผูเ้รียนรูไ้ดดี้จาก
การน าความรูไ้ปใช ้ชอบการทดลองในหอ้งปฏิบตัิการ การแกปั้ญหางานภาคสนาม และยึดมั่นกับการ
หาเหตผุลท่ีมีสมมตุฐิาน  
               4. การคิดแบบปฏิบตัิ (Accommodators) คือ ผูเ้รียนรูจ้ากการลงมือท า เรียนรูไ้ดดี้จากการ
ลงมือท า การทดลอง การฝึกปฏิบตั ิสถานการณจ์ าลอง การวางแผน ชอบการแขง่ขนั   
            ไฟเฟอร ์และโจนส ์(Pfeiffer and Jones,1983);โคลบ์ (Kolb,1984);รูบินและ ออสแลนด ์(Rubin 
& Osland,1991กล่าวถึง การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์(Experiential learning) เป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยการลงมือปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน และมีการไตร่ตรอง
ประสบการณ์ท่ีไดร้บั เพ่ือน าไปสู่การสรุปเป็นองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง โดยมีขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นท่ี  1 ขั้นการสร้างความสนใจ (Interesting) ขั้นท่ี  2 ขั้นการสร้าง
ประสบการณ ์(Doing) ขัน้ท่ี 3 ขัน้การสะทอ้นคิด (Reflecting) ขัน้ท่ี 4 ขัน้การสรุป (Generalizing) และ
ขัน้ท่ี 5 ขัน้การประยุกต ์(Applying) ซึ่งการจดัการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์ในขัน้ท่ี1 ขัน้การสรา้งความ
สนใจ ผู้เรียนจะตอ้งเช่ือมโยงความรูก้ับเนือ้หาท่ีจะเรียน เช่น อาจเช่ือมโยงความรูท้างคณิตศาสตร ์
เช่ือมโยงความรูใ้นศาสตรอ่ื์นๆ หรือเช่ือมโยงความรูใ้นชีวิตประจ าวนั เพ่ือท าความเขา้ใจสถานการณ์
ปัญหาท่ีครูไดน้  าเสนอในขัน้นี ้และในขัน้ท่ี 5 ขัน้การประยกุต ์ผูเ้รียนมีการเช่ือมโยงความรูท่ี้ไดร้บัจาก
การท ากิจกรรมไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณท่ี์สอดคลอ้งกบัชีวิตจรงิ 
           กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
           การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ (Experiential learning Theory) ซึ่งอธิบายโดย เดวิด เอ โคล์บ 
(David A. Kolb,1984) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์  หรือ  Experiential Learning Model (ELM) คือ 
กระบวนการสรา้งความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิดว้ยการน าเอาประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียนมาบรูณาการ
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เพ่ือสรา้งการเรียนรูใ้หม่ๆ ขึน้ ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์การท่ีผูเ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดน้ัน้
ผูเ้รียนตอ้งผา่นกระบวนการ 4 ขัน้ตอน หรือทัง้ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
           1 . ป ระสบการณ์ รูปธรรม  (Concrete Experience) เป็นขั้น ท่ี ผู้ เรียนจะได้รับ
ประสบการณจ์ากการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมท่ีผูส้อนก าหนดไว ้กิจกรรมอาจเป็นการทดลอง การอ่าน 
การดูวีดิทัศน ์การฟังเรื่องราว การพูดคุยสนทนา การท างานกลุ่ม เกม บทบาทสมมุติ สถานการณ์
จ าลอง และการน าเสนอผลการปฏิบตั ิเง่ือนไขส าคญัคือผูเ้รียนมีบทบาทหลกัในการท ากิจกรรม  
            2. การสะท้อนประสบการณ์จากกิจกรรมและอภิปราย (Reflective Observation and 
Discussion) หรือ Reflect เป็นขั้นท่ีผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองจาก
ประสบการณใ์นการปฏิบตัิกิจกรรมและแลกเปล่ียนกบัสมาชิกในกลุ่ม ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูถ้ึงความคิด 
ความรูส้ึกของคนอ่ืนท่ีแตกต่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้กวา้งขวางขึน้ และผลของ
การสะท้อนความคิดเห็น หรือการอภิปรายจะท าให้ไดแ้นวคิด หรือข้อสรุปท่ีมีน า้หนักมากยิ่งขึน้ 
นอกจากนีผู้้เรียนจะรูส้ึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง มีความส าคัญท่ี มีคนฟัง
เรื่องราวของตนเอง และไดมี้โอกาสรบัรูเ้รื่องของคนอ่ืน ซึ่งจะท าใหมี้ความรูเ้พิ่มขึน้ ท าใหส้มัพนัธภาพ
ในกลุ่มผูเ้รียนเป็นไปดว้ยดี องคป์ระกอบนีจ้ะช่วยท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทัง้ดา้นความรู ้และเจตคติใน
เรื่องท่ีอภิปราย 
           3. การสรุปความคิดรวบยอด หลักการ องค์ความรู้ (Abstract Conceptualization) เป็น
ขัน้ท่ีผูเ้รียนรว่มกันสรุปขอ้มูล ความคิดเห็น ท่ีไดจ้ากการสะทอ้นความคิดเห็น และอภิปรายในขัน้ท่ี 2 
ในขัน้นีค้รูอาจใชค้  าถามกระตุน้ผูเ้รียนใหช้่วยกนัสรุปขอ้คิดเห็น กรณีท่ีกิจกรรมนัน้เป็นเรื่องของขอ้มูล
ความรูใ้หม่ ครูอาจเสริมขอ้มูล ขอ้เท็จจริงในประเด็นนั้นๆ เพิ่มเติม (Adding) โดยการอธิบาย บอก
กล่าว การใหอ้่านเอกสาร การดวีูดิทศัน ์ฯลฯ เพ่ือเติมเต็มประสบการณใ์หม่ ใหผู้เ้รียนสามารถสรุปเป็น
หลกัการ ความคิดรวบยอด หรือองคค์วามรูใ้หม่ได ้แลว้อาจใหผู้เ้รียนสรุปโดยการเขียนบนัทึกสรุปผล
การเรียนรู ้การเขียนแผนภาพมโนทศัน ์(Mind Mapping) การเสนอแผนภาพ แผนภูมิ โดยใช ้Graphic 
Organizers การสรุปเป็นกรอบงาน (Framework) ตวัแบบ หรือแบบจ าลอง ความคดิ (Model)  
            4. การทดลอง และประยุกตใ์ช้ความรู้ (Active Experimentation/application) ในขัน้นี ้
ผูเ้รียนจะตอ้งน าความคิดรวบยอด องคค์วามรู ้หรือขอ้สรุปท่ีไดจ้ากขัน้ตอนท่ี 3 ไปทดลอง ประยกุตใ์ช้
กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนมากมกัจะขาดองคป์ระกอบการทดลอง และประยกุตใ์ชแ้นวคิด ซึ่งถือ
ว่าเป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีผูส้อนจะไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัการประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละน าไปใชไ้ด้
จริง กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการประยุกตใ์ชค้วามรู ้เช่น การท าโครงงาน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูล
ความรู้ การจัดกิจกรรมรณรงค์ (Campaign) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
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จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ครบวงจรทั้ง 4 องคป์ระกอบ เพราะองคป์ระกอบทั้ง 4 มีความสัมพันธ์
เก่ียวขอ้งอยา่งเล่ือนไหล ตอ่เน่ืองสง่ผลถึงกนั  
              การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ (experiential learning) ของโคลบ์ นี ้ไดมี้นักการศึกษา และนัก
ฝึกอบรมไดน้  าไปใชอ้ย่างแพรห่ลาย เป็นเครื่องมือการเรียนรูท่ี้ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในกิจกรรม (active 
learning) และยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เป็นการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทัง้ดา้น
ความรู ้ทศันคติ และทกัษะไดเ้ป็นอย่างดี (Kolb,1984,อา้งถึงในกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
,2544) 
            จากแนวคิดการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ซึ่ง โคลบ์ (Kolb,1984) ได้
กล่าวว่า ประสบการณเ์ป็นแหล่งของการเรียนรู ้และไดพ้ฒันา Kolb’s Model เป็นวงจรของการเรียนรู ้
การไดร้บัความรู ้เจตคติและทกัษะ โดยใชแ้นวคิดพืน้ฐานของการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่ม ประกอบดว้ย
วงจรการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ผสมผสานกับกระบวนการกลุ่ม ฉะนัน้การใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมได้
ท างานเป็นกลุ่มจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียน ความรูซ้ึ่งกันและกัน และช่วยกันท างานให้บรรลุผล
ส าเร็จดว้ยการลงมือปฏิบัติดว้ยวิธีทัง้ 4 ขัน้ คือ ขัน้ประสบการณ์ การสัมผัสกับเหตุการณ์และสิ่ง
ตา่งๆ โดยการปฏิบตัิจริง ขัน้สงัเกตอย่างไตร่ตรองและคิดทบทวน ขัน้สรุปความคิดรวบยอด และขัน้
การปฏิบตัิจริง น าแนวคิดจากการท ากิจกรรมไปทดลองปฏิบตัิจริง โดยมีวิทยากรเป็นผูก้ระตุน้การ
เรียนรูด้ว้ยการตั้งค  าถามให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้คิด ซึ่งจะท าให้เกิดประสบการณ์ในการท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น และเช่ือมโยงสูก่ารปฏิบตัจิรงิ เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตามวตัถปุระสงค ์       

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

ประสบการณ ์
(concrete experience) 

การคิดไตรต่รอง 
(reflective observation) 

การปฏิบตั ิ
(active experimentation) 

การสรุป 
  (abstract conceptualization) 

วงจรการเรียนรูข้องโคลบ์ (KOLB’s Learning Cycle) (Kolb,1984) 
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การเตรียมการฝึกอบรมตามโปรแกรม 

            กิจกรรมการฝึกอบรมเนน้การเรียนรูภ้ายในตนเองของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพ่ือน าไปสู่การมี
จิตลักษณะแบบจิตพอเพียง โดยใช้แนวคิดการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ (experiential learning)  
ในการออกแบบขัน้ตอนและกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบดว้ยขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
          เนือ้หาของหลักสูตร  
           หลักสูตรการพัฒนาจิตพอเพียงในกลุ่มพนักงานของรฐั ก าหนดเนือ้หาหลักสูตรไว้เป็น 3 
หนว่ย 10 กิจกรรมการเรียนรู ้ดงันี ้

          หนว่ยการเรียนรูท่ี้ 1 ความมีเหตมีุผล 

                                    กิจกรรมท่ี 1: การคดิเชิงพิสจูนส์าเหตแุละผลตามกฎ                                                  
                                    กิจกรรมท่ี 2: การคดิเหตผุลแบบนิรนยั - อปุนยั 

                                    กิจกรรมท่ี 3: การคดิอยา่งมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์
          หนว่ยการเรียนรูท่ี้ 2 การมีภมูิคุม้กนัตน 

                                    กิจกรรมท่ี 4: การแสวงหาความรู ้และมีประสบการณท่ี์เพียงพอ 

                                    กิจกรรมท่ี 5: การมองโลกในแง่ดี 
                                    กิจกรรมท่ี 6: ความชอบเส่ียงนอ้ย 
                                    กิจกรรมท่ี 7: ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม 
           หนว่ยการเรียนรูท่ี้ 3 การรบัรูค้ณุความดี 
                                    กิจกรรมท่ี 8: การตระหนกัถึงความดีของชาต ิศาสนาและสิ่งแวดลอ้ม 
                                    กิจกรรมท่ี 9: ความออ่นนอ้มถ่อมตน 
                                    กิจกรรมท่ี 10: การเห็นความดีของผูท่ี้ชว่ยเหลือตน 
          ข้ันตอนที1่ การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
           1.1 ผูว้ิจัยติดต่อประสานงานกับผูบ้ริหารวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือ
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะเขา้ร่วมโปรแกรม ขอขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม เพ่ือชีแ้จง
วตัถุประสงค ์รายละเอียดของโปรแกรมและขอความสมัครใจในการเขา้ร่วมฝึกอบรมโปรแกรมจาก
กลุม่ตวัอยา่ง 
           1.2 ก าหนดช่วงวันเวลา จัดเตรียมตารางการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมการเรียนรูต้ลอด
โปรแกรมฝึกอบรม ซึ่งก าหนดระยะเวลา 2 วนั วนัละ 6 ชั่วโมง รวมสรุปรวมทัง้สิน้ 12 ชั่วโมง 20 นาที 
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           1.3 การเตรียมผูร้บัผิดชอบด าเนินการฝึกอบรม ไดแ้ก่ วิทยากรหลกัซึ่งท าหนา้ท่ีคือผูว้ิจยั เป็น
ผูน้  า และเป็นวิทยากรให้การเรียนรูใ้นแต่ละหัวขอ้ และทีมงานจ านวน 3 -5 คน เพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรม และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ขา้รบัการอบรม 
          1.4 การออกแบบเนือ้หากิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม 
และวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤตกิรรมในแตล่ะหวัขอ้ 
          1.5 การจดัเตรียมสถานท่ีเพ่ือด าเนินการจดัการฝึกอบรมตามกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ก าหนด 
           1.6 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรูใ้นแต่ละ
หวัขอ้ ซึ่งประกอบดว้ย เอกสารประกอบการฝึกอบรม คอมพิวเตอร ์โนต้บุ๊ก เครื่องฉายพรอ้มจอรบัภาพ 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ใบงาน แบบทดสอบ และแบบประเมินต่างๆ ใบงานกิจกรรมและแบบ
บันทึก วัสดุอุปกรณ์ (กระดานไวท์บอรด์ กระดาษฟลิปชารท์ ปากกา สี กระดาษ A4 ฯลฯ) การ
จดัเตรียมเครื่องมือวดั และประเมินผลความพงึพอใจจากการเรียนรู ้
 ข้ันตอนที ่2 การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 
 2.1 การวัด เพ่ือประเมินการเรียนรูต้ามวัตถุประสงคก์่อนการฝึกอบรม โดยใชเ้ครื่องมือท่ี
เตรียมไวเ้พ่ือวดัการมีจิตพอเพียงของผูเ้ขา้รบัการอบรมรายบคุคล และเก็บรวบรวมแบบประเมิน 
 2.2 การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกิดความรู ้ความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัโดยวิทยากรชีแ้จงจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม กระบวนการในการฝึกอบรม กิจกรรมของแต่
ละหน่วยของการเรียนรู ้บทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ก าหนดการ และ
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตลอดจนวิธีการวดัและประเมินผล  
 2.3 การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยวิทยากรเป็นผูน้  าการฝึกอบรม เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงก าหนดไวใ้นแต่ละหวัขอ้ โดยเนน้กิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้ใน
ระดบับคุคล การมีสว่นรว่มในกิจกรรมตา่งๆ ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบตัิตามขัน้ตอน
ท่ีก าหนดตามการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์4 ขัน้ตอน  
      2.3.1 การสรา้งประสบการณ์ (Experience) การสรา้งการรบัรู ้และการมีความรูส้ึกต่อ
ประสบการณจ์ากการฝึกปฏิบตัิและการสงัเกตไตรต่รองจากกรณีศกึษา และการอภิปรายแบบมีส่วน
รว่ม  
      2.3.2 การคิดไตร่ตรอง การสะทอ้นประสบการณ์จากกิจกรรม และอภิปราย (Reflecting) 
การคิดทบทวนประสบการณ์ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดยการคิดวิเคราะหป์ระสบการณ์ท่ีไดร้บัว่ามี
ผลกระทบต่อความเช่ือ ความรูส้ึกและความคิดเห็นของตนเองอย่างไร และอธิบายเหตุผลตาม
ความคดิของแตล่ะคน  
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      2.3.3 การสรุป (Concluding) การด าเนินการวิเคราะห ์สงัเคราะหกิ์จกรรมท่ีไดร้บั โดยให้
ผูเ้ขา้รบัการอบรมรวบรวมขอ้มลูจากประสบการณแ์ละพิจารณาไตรต่รอง เพ่ือสรุปเป็นขอ้มลูส าหรบั
การวางแผนในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมตอ่ไป  
      2.3.4 การวางแผน และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Planning & application) เป็นการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดน้  าความคิดรวบยอดท่ีไดจ้ากการเรียนรูไ้ปแลว้ พฒันา
ปรบัประยกุตเ์พ่ือน าไปใชใ้นการวางแผน ก าหนดวิธีท่ีจะปฏิบตัใินหน่วยงาน 
            2.4 เม่ือสิน้สุดการฝึกอบรม วิทยากรและทีมงานแจกแบบวดัจิตพอเพียงใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม
ประเมินตนเองหลงัสิน้สดุการอบรม และประเมินความพงึพอใจจากการเขา้รบัการฝึกอบรม   
            2.5 วิทยากรชีแ้จงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบว่าภายหลังการอบรมสิน้สุด 1 เดือน จะ
ด าเนินการประเมินความคงทนของจิตพอเพียง เพ่ือประเมินว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการ
เปล่ียนแปลงการจิตพอเพียงมากนอ้ยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับระดบัของการมีจิตพอเพียงก่อน
การเขา้รบัการฝึกอบรม    
          ข้ันตอนที ่3 การสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 

 3.1 การวิเคราะหผ์ลการประเมินตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร เพ่ือบรรลปุระสิทธิผลของ
โปรแกรมผูเ้ขา้รว่ม โปรแกรม ประเมินการมีจิตพอเพียงตนเองก่อนการอบรม และการติดตามผล
ภายหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน เครื่องมือคือ แบบวดัจิตพอเพียง 

             3.2 การวิเคราะหผ์ลการประเมิน น าผลคะแนนท่ีไดม้ารวบรวมขอ้มลู เพ่ือท าการปรบัปรุง
หลกัสตูรฝึกอบรมใหดี้ขึน้ โดยมีเกณฑป์ระเมินผลดงันี ้

                 1) คะแนนประเมินจิตพอเพียงของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างก่อนการ
อบรม กับสิน้สุดการอบรม โดยพบว่า คะแนนประเมินเม่ือสิน้สุดการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

                 2) คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมอยู่ในระดบัดีมาก 

                 3) คะแนนการประเมินจิตพอเพียงของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมหลงัสิน้สดุการอบรมกบัหลงัการ
อบรมผา่นไป 1 เดือนไมแ่ตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

             3.3  ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมประเมินความพึงพอใจการอบรมเม่ือสิน้สุดการอบรมเครื่องมือท่ีใช ้
คือแบบวดัความพงึพอใจของการเขา้รบัการฝึกอบรม 

            3.4 จดัท ารายงานและด าเนินการน าเสนอผลการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม 
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ก าหนดการโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพยีงในกลุ่มพนักงานของรัฐ 

หน่วย หวัข้อ ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการ เวลา
ทีใ่ช้ 

ผลการ
เสริมสร้างจิต
พอเพียง 

วันที1่ 
การน าเข้าสู่ 
กิจกรรม 

 

กิจกรรมน าเขา้สู ่
เนือ้หา 

ลา่ลายเซ็น 1. สรา้งบรรยากาศการมี
สว่นรว่ม 

2. เพ่ือใหรู้จ้กัคนอ่ืนใน
หลายดา้นนอกเหนือจาก

การท างาน 

เกมและการ
อภิปรายกลุม่ 

60 
นาท ี

การเป็นผูท้ี่มี
สมัพนัธภาพที่ดี 

(1) 
ความมีเหตุผล 

 

1 
การคิดเชิงพิสจูน์
สาเหตแุละผล 
ตามกฏ 

การคิดเชิงพิสจูน ์
สาเหตแุละผล 
ตามกฏ 

1. มีความสามารถในการ
วิเคราะหต์ามกฏการ
เปลี่ยน 
แปลง 
2. สามารถระบไุดว้า่อะไร
เป็นสาเหต ุอะไรเป็นผล 
3. สามารถพิสจูนไ์ดว้า่สิ่ง
ที่เป็นสาเหตขุองผลได ้

1. การบรรยาย
และตัง้ค  าถาม 
2. การอภิปราย
กลุม่ 
3. การระดม
สมอง 
4. การน าเสนอ
ผลงาน 

60 
นาท ี

การมีการคิด
อยา่งมีเหตมีุผล  

 2 
การคิดเหตผุล

แบบ 
นิรนยั-  อปุนยั  

 

การคิด
วิเคราะหก์าร
ใหเ้หตผุล
แบบนิรนยั-
อปุนยั 

1. สามารถอธิบาย
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ได ้
2. สามารถระบไุดว้า่อะไร
เป็นสาเหต ุอะไรเป็นผล 
 

1. การบรรยาย
และตัง้ค  าถาม 
2. การอภิปราย
กลุม่ 
3. การระดม
สมอง 
4. การน าเสนอ
ผลงาน 

60 
นาท ี

 
 
 
 

 3 
การคิดอยา่งมี
เหตผุลเชิง
วิทยาศาสตร ์

การเรยีนรูเ้พ่ือ
แกปั้ญหา 

1. ใหค้วามหมายที่ชดัเจน
ของสิ่งที่กลา่วถึงได ้
2. ตัง้สมมตุิฐาน ทดสอบ
สมมตุิฐานได ้
3. รวบรวมขอ้มลู 
ประมวลผล และสรุปได ้

4. ตรวจสอบผลได ้

1. การบรรยาย
และตัง้ค  าถาม 
2. การอภิปราย
กลุม่ 
3. การระดม
สมอง 
4. การน าเสนอ
ผลงาน 

60 
นาท ี
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หน่วย หวัข้อ ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการ เวลา
ทีใ่ช้ 

ผลการ
เสริมสร้างจิต
พอเพียง 

(2) 
การมี

ภูมิคุ้มกัน
ตน 

4 
การแสวงหา
ความรู ้และมี
ประสบการณท์ี่

เพียงพอ 

การแสวงหา
ความรู ้สูต่วั
เราอยา่ง
เหมาะสม 

มีความรูต้วัวา่ก าลงัอยูใ่น
สถานการณป์ระเภทใด 
เหมาะสมกบัสถานการณ์
นัน้หรอืไม่ 
 

1. กิจกรรมเกม 
2. การบรรยาย
และตัง้ค  าถาม 
3. การอภิปราย
กลุม่ 
4. การระดม
สมอง 
5. การน าเสนอ
ผลงาน 

60 
นาท ี

 การมีการแกปั้ญหา 
 ในสถานการณต์า่งๆ     
ไดอ้ยา่งเหมาะสม
ในความคิดดา้น
บวก 
 

 5 
การมองโลกใน

แงด่ี  
 

การมองโลก
ในแงด่ีของ
ทีมหมปู่าอะ
คาดิมี่  

 

มีความคิดในการมองโลก
ในแงด่ ี

1.การใชค้ลิปกรณี 
ศกึษา 
2. การถามตอบ 
3. การอภิปราย
กลุม่  
4. การระดม
สมอง 
5. การน าเสนอ
ผลงาน 
 
 

60 
นาท ี

 

 6 
ความชอบเสี่ยง

นอ้ย 

การจดัการ
แกปั้ญหาให้
เกิดความ
เสี่ยงนอ้ย
ที่สดุ 

มีความกลา้เสี่ยงไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

1. การบรรยาย
และตัง้ค  าถาม 
2. การอภิปราย
กลุม่ 
3. การระดม
สมอง 
4. การน าเสนอ
ผลงาน 

60 
นาท ี

 

 7 
ความสามารถใน
การจดัการ

แกปั้ญหาดว้ยวิธี 
ที่เหมาะสม 

การวิเคราะห์
ปัญหาจดัการ
แกปั้ญหาดว้ย
วิธีที่เหมาะสม 

1. มีสามารถในการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ไมเ่พ่ิมปรมิาณ
ในทางลบ 
2. มีสามารถในการ
จดัการความเครยีดที่
เกิดขึน้จากรอบตวัได ้

1. การบรรยาย
และตัง้ค  าถาม 
2. การอภิปราย
กลุม่ 
3. การระดม
สมอง 
4. การน าเสนอ
ผลงาน 

60 
นาท ี
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หน่วย หวัข้อ ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการ เวลา
ทีใ่ช้ 

ผลการ
เสริมสร้างจิต
พอเพียง 

วันที2่ 
(3) 

การรับ
รู้คุณความ

ดี 

8 
การตระหนกัถึง 
ความดีของชาติ 
ศาสนาและ 
สิ่งแวดลอ้ม 

การตระหนกัถึง
ความดีของชาติ 
ศาสนาและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การมีทศันคติที่ดตีอ่ชาติ 
ศาสนาและสิ่งแวดลอ้ม 

1. การบรรยาย
และตัง้ค  าถาม 
2. การอภิปราย
กลุม่ 
3. การระดม
สมอง 
4. การน าเสนอ
ผลงาน 

60 
นาท ี

การมีความ
กตญัญ ูรูค้ณุตอ่
ชาติ ศาสนาและ
สิ่งแวดลอ้ม และ
มีคณุธรรม 
จรยิธรรม 

 9 
ความอ่อนนอ้ม 

ถ่อมตน 

ความออ่นนอ้ม 
ถ่อมตน 

การมีความภมิูใจในตน 
แตไ่มไ่ดร้กัตวัเองจนเกิน
ปกติ มีความภาคภมิูใจใน
ตนแตไ่มถ่ึงกบัหยิ่งผยอง 

1. การใช้
กรณีศกึษาจาก
คลิปวีดิโอ 

   2. การถามตอบ 
3. การอภิปราย
กลุม่ 
4. การระดม
สมอง 
5. การน าเสนอ
ผลงาน 

60 
นาท ี

 

 10 
การเห็นความดี

ของผูท้ี่
ชว่ยเหลือตน 

 
 
 

การกตญัญรููค้ณุ
และนบนอบ 

มีการยอมรบัความดีของ
ผูอ่ื้นที่กระท าแก่ตน 
 
 
 
 
 

1. การบรรยาย
และตัง้ค  าถาม 
2. การอภิปราย
กลุม่ 
3. การระดม
สมอง 
4. การน าเสนอ
ผลงาน 

60 
นาท ี

 

การสรุป 
 

การประเมิน
หลงัการอบรม 

 

จิตพอเพียง 3 
ดา้น 10 

องคป์ระกอบ 

เพ่ือประเมินหลงัการ
อบรมทนัที และนดัหมาย
ในการติดตามผลหลงั 1 
เดือน 

- นดัหมาย
ส าหรบัการวดัจิต
พอเพียงภายหลงั
การอบรม 
- ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พิธีปิด
การฝึกอบรม 
 

20 
นาท ี
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การน าเข้าสู่กิจกรรม 
กิจกรรมน าเข้าสู่เนือ้หา ส่ิงทีพั่ฒนา: การเป็นผู้ทีม่ีสัมพันธภาพทีด่ี 

ชื่อกิจกรรม: ล่าลายเซ็น 
 

แนวคิด        
           ทฤษฎีตวัตน (Self Theory) ของ คารล์ โรเจอร ์(Calr R. Rogers, 1902-1987) เป็นรูปแบบในการ
สรา้งมนษุยสมัพนัธใ์นรูปแบบหนึ่ง โดยตอ้งเริ่มจากการรูจ้กัตวัตน ยอมรบัขอ้ดี ขอ้เสียของตนเองก่อน 
จงึจะสามารถรบัรู ้เขา้ใจในความเป็นตวัตนของผูอ่ื้น และยอมรบัตวัตนผูอ่ื้นได ้การรบัรูต้นเอง การมอง
ตนเองอย่างถูกตอ้งแทจ้ริง น าขอ้ดีของตนมาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุด ซึ่งหมายถึงการพฒันาความรู้
ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ใหเ้ต็มท่ี (Self Actualization) รบัรูแ้ละหลีกเล่ียงท่ีจะเกิดขอ้เสียนัน้ใหน้อ้ย
ท่ีสดุ ตวัตนทัง้ 3 ไดแ้ก่ 
          1) ตนท่ีตนมองเห็น (Self Concept) ตัวตนท่ีตนมองเห็น มองตามท่ีเราเคยเห็นว่าตนเองเป็น
อย่างไรมาก่อน ไม่จ  าเป็นต้องปรับเปล่ียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริงท่ีสุด เริ่มจากรูปร่ างหน้าตา
ภายนอก ลักษณะนิสัยทั่วไป เช่น พูดน้อย ลักษณะนิสัยเวลาเขา้สังคม อาจจะแยกดว้ยว่า สังคมท่ี
ท างาน สังคมเพ่ือนมหาวิทยาลยั ตนในแต่ละกลุ่ม แต่ละสถานการณ์อาจจะแสดงไม่เหมือนกัน เช่น 
ปกตขีิอ้าย แตพ่อเขา้กลุม่เพ่ือนแลว้พดูเก่ง เป็นตน้ 
          2) ตนตามท่ีเป็นจริง (Real Self) คือ ตวัตนตามขอ้เท็จจริง ขอ้มูลคลา้ยกับตนท่ีมองเห็น แต่เป็น
สิ่งท่ียากเพราะบางคนอาจจะเขา้ขา้งตนเอง ไม่ยอมรบัตนตามท่ีเป็นจริงเพราะรูส้ึกดอ้ยกว่าคนอ่ืน วิธีท่ี
ช่วยได ้คือนอกจากตนเองมองตนเองแลว้ อาจจะสังเกตจากท่ีคนอ่ืนพูดถึงเรา อาจจะเป็นเพ่ือนสนิท 
แต่ตอ้งมีการกลั่นกรองดว้ยความเป็นจริง ท่ีจะตดัขอ้มูลท่ีเป็นเท็จทัง้จากตวัเราและคนรอบขา้งออก 
การมองตนตามท่ีเป็นจริงตอ้งใชร้ะยะเวลา ไมจ่  าเป็นตอ้งเรง่มองใหอ้อกในครัง้เดียว 
         3) ตนตามอดุมคติ (Ideal Self) คือตวัตนท่ีอยากมีอยากเป็น เป็นขอ้มูลท่ีทุกคนมีอยู่ในใจอยู่แลว้ 
แตบ่างคนอาจจะปฏิเสธสิ่งท่ีอยากเป็น แลว้เลือกอย่างอ่ืนท่ีง่ายกว่า ทัง้ท่ีจริงไมช่อบ เช่น เป็นคนพดูไม่
เก่ง อยากพูดเก่งเวลาน าเสนองาน แต่เคยลองครัง้แรกแลว้ท าไม่ไดก็้สรา้งเกราะขึน้มาดว้ยการปฏิเสธ
สิ่งนัน้  
        ตวัอย่าง การพัฒนาตัวตนของนาย ก ตนท่ีตนมองเห็น คือ พูดนอ้ย เก็บตัว ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุมต่างๆ ท าให้ไม่ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตนตามท่ีเป็นจริง คือ มีความคิด
สรา้งสรรค ์แตก่ลวัวา่น าเสนอไปแลว้จะผิด ท าใหไ้มก่ลา้เสนอ 
         ทฤษฎีตวัตน (Self Theory) ของคารล์ โรเจอร ์สอดคลอ้งกบัหนา้ตา่งโจ แฮรี่ (Johari window) เป็น
รูปแบบของการสรา้งปฏิสัมพันธ์ของมนุษย ์ซึ่งโจเซฟ ลุฟท ์(Joseph Luft) และแฮรี่ อินแฮม (Harry 
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Ingham) ไดใ้ชอ้ธิบายถึงการสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล โดยการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งการรูจ้กัตนเอง
และเขา้ใจตนเอง และการรบัรูข้องบคุคลอ่ืนท่ีมีตอ่ตนเอง โดยหนา้ตา่งโจ แฮรี่ ประกอบดว้ยพืน้ท่ี 4 สว่น 
แต่ละส่วนแสดงความแตกต่างของการรบัรูต้่อตนเอง และการรบัรูข้องบุคคลอ่ืนต่อตัวเอง เพ่ือการ
ปรบัตวัในทางท่ีดีขึน้ อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดย้า่งมีความสขุ ดงันี ้(Luft, 1969, 1984) 

 

           1) ส่วนท่ีเปิดเผย (Open) เป็นพื ้นท่ีท่ีตนเองและผู้อ่ืนรู ้ซึ่งเรียกว่า “พื ้นท่ีเปิด” พฤติกรรมท่ี
แสดงออกในพืน้ท่ีนีไ้มจ่  าเป็นตอ้งมีการปกปอ้งตนเอง ซึ่งจะรูจ้กัคุน้เคยทัง้ตนเองและผูอ่ื้นรอบขา้ง ส่วน
ท่ีเรารูแ้ละเรากล้าท่ีจะบอกกับคนอ่ืน และคนอ่ืนก็รูว้่าเรามีพฤติกรรมแบบใด จะท าให้เกิดมนุษย
สมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั 
           2) ส่วนท่ีมองไม่เห็น (Blind) เป็นพืน้ท่ีของคนนัน้ท่ีคนอ่ืนรูจ้ัก แต่ตนเองไม่รู ้ซึ่งเรียกว่า “พืน้ท่ี
บอด” ส าหรบัตนเอง คนอ่ืนอาจจะไม่บอกกล่าวใหเ้จา้ตวัรู ้เพราะกลวัวา่เขาจะไม่พอใจ คือส่วนท่ีเราไม่
รูต้วัวา่เรามีขอ้บกพรอ่ง จงึตอ้งเปิดเผยตวัเอง ยอมรบัความจรงิ และพรอ้มท่ีจะปรบัปรุงแกไ้ข 
          3) ส่วนท่ีซ่อนเรน้ (Hidden) เป็นพืน้ท่ีท่ีคนนัน้รูจ้กัตนเอง แต่ผูอ่ื้นไม่รู ้ซึ่งเรียกว่า “พืน้ท่ีซ่อนเรน้” 
ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีทกุคนจะเก็บเป็นความลบัเพราะกลวัวา่ผูอ่ื้นจะท าการโตต้อบ ความลบันีม้กัเป็นเรื่องของ
ความรูส้ึก เจตคติ และพฤติกรรม ดงันัน้สิ่งท่ีเรารูต้วัตลอดเวลาว่ามีขอ้บกพร่อง เก็บไวเ้ป็นความลับ
เฉพาะตวัคนเดียว ไมย่อมเปิดเผย จงึตอ้งยอมรบัความจรงิ พรอ้มจะปรบัปรุงแกไ้ข 
          4) ส่วนท่ีไม่รู ้(Unknown) เป็นพืน้ท่ีท่ีตนเองไม่รูแ้ละผูอ่ื้นก็ไม่รู ้แต่เป็นท่ีบรรจุขีดความสามารถ
และความถนดัต่างๆ ท่ียงัไม่คน้พบ และยงัไม่เป็นท่ีรูจ้กั ซึ่งเรียกพืน้ท่ีนีว้่า “อนาคต” หรือ “ไม่คน้พบ” 
หรือเรียกว่า “พืน้ท่ีไม่ทราบ” คือพฤติกรรมท่ีทัง้ตวัเราและบุคคลอ่ืนไม่รู ้ลกัษณะนีย้งัไม่เป็นปัญหาแก่
ใคร แตข่อ้เสียคือขาดการปรบัปรุงพฤติกรรมหรือมีพฤติกรรมท่ีไมดี่โดยไมรู่ต้วั 
          หนา้ต่างโจฮารี มีประโยชนห์ลายอย่าง บริเวณพืน้ท่ีทัง้ส่ี จะมีความสมัพันธซ์ึ่งกันและกัน เม่ือ
พืน้ท่ีส่วนใดเพิ่มขึน้หรือลดลง ก็จะส่งผลตอ่พืน้ท่ีอ่ืนๆ ดว้ย ประการหนึ่งในแง่ของการสรา้งบรรยากาศ
ท่ีอบอุ่นถา้เราพรอ้มท่ีจะเปิดตนเองตอ่ผูอ่ื้นมากเพียงใด คนอ่ืนก็พรอ้มท่ีจะสนองตอบมากเพียงนัน้เป็น
ผลตอ่การขจดัสิ่งขวางกัน้และการเป็นอยู่ทางสงัคม อีกประการหนึ่งในแง่ของความสมัพนัธส์่วนบคุคล 
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เรารูจ้กัคนอ่ืนมากเท่าไรเราก็ยิ่งมีความเขา้ใจและเรียนรูถ้ึงจดุแข็งและจดุอ่อนของตนและผูอ่ื้นมากขึน้
เทา่นัน้ 
           กิจกรรมท่ีใชส้  าหรบัการสรา้งความคุน้เคยกนัระหว่างผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม ด าเนินการบนฐานของ
ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) โดยใช้กิจกรรมและการด าเนินการให้
ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมไดรู้จ้กัและเขา้ใจตนเอง การรูว้่าตนเองเป็นอย่างไร มีจดุเด่น จดุดอ้ยอย่างไรเป็นสิ่ง
ส าคญัในการอยู่รว่มกนัในองคก์ร และสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ และการก าหนดเปา้หมายในชีวิตได ้จะ
ท าใหพ้รอ้มท่ีจะเปิดเผยตวัตนท่ีเป็นจริงใหค้นอ่ืนเขา้ใจ พรอ้มท่ีจะรบัรูต้วัตนของผูอ่ื้น เรียนรูท่ี้จะเขา้ใจ
และยอมรบัผูอ่ื้นไดอ้นัจะน าไปสู่การมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั รว่มมือกันท างานใหมี้ประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
และเพ่ือสรา้งความเขา้ใจและสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างกนัในการเตรียมพรอ้มส าหรบัการรว่มกนัปฏิบตัิ
ภารกิจอ่ืนๆ ตอ่ไปในโปรแกรมนี ้ประกอบดว้ย 
วัตถุประสงค:์  
          1. เพ่ือใหส้มาชิกรูจ้กั เขา้ใจ และยอมรบัตนเอง เปิดเผยตวัเองตอ่ผูอ่ื้นมากขึน้ 
          2. เพ่ือสรา้งบรรยากาศความเป็นกนัเอง คุน้เคย และความเป็นมิตรใหเ้กิดขึน้ และการมีส่วนรว่ม
ในการฝึกอบรม    
          3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมเห็นความส าคญัของการมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี การรูจ้กั เขา้ใจคนอ่ืน
ในมมุมองอ่ืนนอกเหนือจากการท างาน 
วิธีการ: 
          เกมและการอภิปรายกลุม่ 
ระยะเวลา: 
          40 นาที 
อุปกรณ:์ 

          1. คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊คเครื่องฉายและจอรบัภาพ 

          2. ปา้ยช่ือผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมฝึกอบรม 

          3. กระดาษ A4 และปากกาหรือดินสอ 

          4. กระดาษฟลิปชารท์ ใบความรู ้
          5. ใบกิจกรรม  
ข้ันตอน: 
          1) การสรา้งประสบการณ ์(Experience)  
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            วิทยากรกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมโปรแกรมและแนะน าตัว และให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแนะน า
ตวัเองสัน้ๆ โดยใหบ้อกช่ือเล่น และสังกัดกลุ่มงาน จากนัน้วิทยากรพูดคยุสรา้งความเป็นกันเอง และ
เนน้ย า้ความส าคญัของการสรา้งความรูจ้กัและมิตรภาพท่ีดีในการรว่มกนัท ากิจกรรม 
            จากนั้นวิทยากรให้ผู้เขา้ร่วมโปรแกรมติดป้ายช่ือ ท่ีระบุช่ือเล่น เพ่ือแนะน าตนเอง แล้วแจก

กระดาษ A4 พรอ้มใบกิจกรรม1 และดินสอแก่ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมทุกคน วิทยากรใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม
คิดตัวตนของตนเองท่ีเป็นจริงในความคิดของเราในกระดาษ  A4 และเก็บไว้ จากนั้นให้ผู้เข้าร่วม

โปรแกรมขอลายเซ็นของเพ่ือนสมาชิกตามลกัษณะใบกิจกรรม1 ซึ่งในแต่ละคณุลกัษณะตวัตนนัน้อาจ
มีหลายลายเซ็นในลักษณะตามใบกิจกรรม1 วิทยากรเก็บใบกิจกรรม1 เม่ือครบก าหนดเวลา และให้
สมาชิกแต่ละกลุ่มพดูคยุเก่ียวกบัความคิดเห็นและความรูส้ึกท่ีถกูเลือกในลกัษณะตา่งๆ เขียนลงในใบ

กิจกรรมท่ี2 จากนั้นวิทยากรสุ่มตัวแทน 2-3 กลุ่ม น าเสนอความคิดเห็นและความรูส้ึกท่ีแตกต่าง
เพิ่มเติมและวิทยากรสรุปเพิ่มเติมตามใบกิจกรรม2 แล้ววิทยากรให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมยกตัวอย่าง
ลกัษณะของเพ่ือนท่ีดีเขียนลงในใบกิจกรรม3  
           2) การคดิไตรต่รอง (Reflecting)  
            วิทยากรสรุปและบรรยายแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีตัวตน (Self Theory) ของ คารล์ โรเจอร ์และ
หนา้ตา่งโจแฮรี่ ส  าหรบัการรูจ้กั เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น ประเด็นสรุปไดแ้ก่ การรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง การ
รูว้่าตนเองเป็นอย่างไร มีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไรเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดเป้าหมายในชีวิตได ้
นอกจากนีย้ังท าให้พรอ้มท่ีจะเปิดเผยตวัตนท่ีเป็นจริงใหค้นอ่ืนเขา้ใจ และพรอ้มท่ีจะรบัรูต้ัวตนของ
ผูอ่ื้น เรียนรูท่ี้จะเขา้ใจและยอมรบัผูอ่ื้นได ้อนัจะน าไปสู่การมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกัน เกิดความรว่มมือ
กนัท างานใหมี้ประสิทธิผลยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัในกระบวนการสรา้งมิตรภาพอนัดี และเพ่ือการ
วิเคราะหแ์ละสรา้งสรรคแ์นวทางในการเป็นผูมี้จิตลกัษณะท่ีพอเพียงตอ่ไป 
           จากนัน้วิทยากรถามผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมใหร้ว่มอภิปรายในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
          - การรูจ้กัและเปิดเผยตนเองกบัผูอ่ื้นมีประโยชนใ์นการสรา้งสมัพนัธภาพ และอยู่รว่มกนัในสงัคม
และองคก์รอย่างไร 
         - การรูจ้กัและมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูอ่ื้นมีประโยชนใ์นการท างานอยา่งไร 
 3) การสรุป (Concluding)  
 วิทยากรใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากกิจกรรม และเขียนในกระดาษฟลิปชารท์ท่ีเป็น
ใบความรู ้เป็นขอ้สรุปรว่มกนัของทัง้กลุ่มเพ่ือน าไปใชใ้นการปฏิบตังิาน 
 4) การวางแผน (Planning) 
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 วิทยากรซกัถามและใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมรว่มอภิปรายแนวทางการน าเอาขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชใ้น
การสรา้งสัมพันธภาพ ในการท างานในองคก์ร และความคิดเห็นของการรูจ้กัเขา้ใจตนเอง ผูอ่ื้น และ
เปิดเผยตนเองกบัผูอ่ื้นไปใชใ้นการอยู่รว่มกนัท่ีท างาน จากนัน้วิทยากรสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรม
เพิ่มเตมิ 
การประเมินผล: 
 1. การสงัเกตความสนใจและการมีส่วนรว่มกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็น 
 2. บรรยากาศระหว่างการท ากิจกรรมมีความผ่อนคลาย สนกุสนาน 
 3. ผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม 
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ช่ือ...................................สกลุ................................. 

 

ใบกิจกรรม1     “ล่าลายเซ็น”  
ค าชีแ้จง: ใหข้อลายเซ็นของเพื่อนสมาชิกตามลกัษณะที่ก  าหนด แต่ละคนอาจมีหลายลกัษณะได ้และหนึ่งลกัษณะอาจมีหลายคนได ้(เวลา 10 
นาที) 
เป็นคนสวย 
 
 
ชื่อ...................... 

เป็นคนยิม้หวาน 
 
 
ชื่อ...................... 

เป็นคนพดูเพราะ 
 
 
ชื่อ...................... 

เป็นคนพดูขวานผา่ซากแตจ่รงิใจ 
 
ชื่อ...................... 

เป็นคนหลอ่ 
 
ชื่อ...................... 

ชอบรอ้งเพลง 
 
ชื่อ...................... 

ชอบอาหารเผ็ด 
 
ชื่อ...................... 

เป็นคนเซ็กซี ่
 
ชื่อ......................  

รกัเด็ก 
 
 
ชื่อ...................... 

ก าลงัเหงา 
 
 
ชื่อ...................... 

อยากมีแฟน 
 
 
ชื่อ...................... 

มีแฟนสวย 
 
 
ชื่อ...................... 

มีแฟนหลอ่มาก 
 
 
ชื่อ...................... 

ชอบของแบรนดเ์นม 
 
 
ชื่อ...................... 

ก าลงัหาแฟน 
 
 
ชื่อ...................... 

ชอบดลูะครเกาหลี 
 
 
ชื่อ...................... 

เป็นคนอีสาน 
 
 
ชื่อ...................... 

ยงัเป็นโสด 
 
 
ชื่อ...................... 

สวมแหวน 
 
 
ชื่อ...................... 

เป็นผูห้ญิงเจา้เสน่ห ์
 
 
ชื่อ...................... 

เป็นชายเจา้เสน่ห ์
 
 
ชื่อ...................... 

มีก๊ิกเยอะ 
 
 
ชื่อ...................... 

มีความรบัผิดชอบ 
 
 
ชื่อ...................... 

รอ้งเพลงเพราะ 
 
 
ชื่อ...................... 

ชอบโวยวาย 
 
 
ชื่อ...................... 

เป็นคนใจดี 
 
 
ชื่อ...................... 

รกัเพื่อนฝงู 
 
 
ชื่อ...................... 

ชอบนอนดกึ 
 
 
ชื่อ..................... 

ระยะนีเ้ครยีด 
 
 
ชื่อ...................... 

ชว่งนีเ้บื่องาน 
 
 
ชื่อ...................... 

อยากเรยีนตอ่ 
 
 
ชื่อ...................... 

ชว่งนีอ้ยากแตง่งาน 
 
 
ชื่อ...................... 
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ใบกิจกรรม2    “ล่าลายเซ็น” 
ความรูส้กึ/ความคิดเห็นที่ถกูเลอืกในลกัษณะตา่งๆ (เวลา 10 นาที) 
1…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.……………………………………………………………………………………………………………………  
 
3.……………………………………………………………………………………………………………………  
 
4.……………………………………………………………………………………………………………………  
 
5.……………………………………………………………………………………………………………………  
 

กลุม่.......................................... 
 

 
 
ใบกิจกรรม3    “ล่าลายเซ็น” 
ลกัษณะของเพื่อนที่ดี (เวลา 10 นาที) 
1…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.……………………………………………………………………………………………………………………  
 
3.……………………………………………………………………………………………………………………  
 
4.……………………………………………………………………………………………………………………  
 
5.……………………………………………………………………………………………………………………  
 

ช่ือ........................................สกลุ......................................... 
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       หน่วยการเรียนรู้ที่1 ความมีเหตุผล 
กิจกรรมที1่: การคิดเชิงพสูิจนส์าเหตุและผลตามกฎ 

ส่ิงทีพั่ฒนา: การคิดเชิงพสูิจนส์าเหตแุละผลตามกฎ ชือ่กิจกรรม: การคิดเชิงพสูิจนส์าเหตุและ
ผลตามกฎ  

 
แนวคิด        
           ความมีเหตผุล เป็นองคป์ระกอบหนึ่งท่ีส  าคญัของการมีจิตท่ีพอเพียง หมายถึง ความสามารถ
ในการตัดสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า โดยอาศัยการพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบด้านเก่ียวกับ
ปรากฏการณท่ี์เก่ียวขอ้งในแง่มมุตา่งๆ ประกอบดว้ย 3 แนวทาง คือ 1) การคิดเชิงพิสจูนส์าเหตแุละผล
ตามกฎ (Causal reasoning) 2) การคิ ด เหตุผลแบบนิ รนั ย -อุปนัย  (Deductive and inductive 
reasoning) และ3) การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific reasoning) (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550)  
            การคิดเชิงพิสูจนส์าเหตแุละผลตามกฎ เป็นการคิดเช่ือมโยงในเชิงสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีคิดว่า
เป็นสาเหตกุบัสิ่งท่ีคิดว่าเป็นผลของสาเหตนุัน้ดว้ยสาเหตแุละผลตามทางปรชัญา 3 ประการ (Klahr & 
Simon,2001;Rosenthal & Ronson,1991อ้างถึงในดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน
,2550,น.40) ไดแ้ก่ 
                 ขอ้แรก กฎการแปรเปล่ียนไปดว้ยกัน (Covariance rule) คือ ความสามารถในการวิเคราะห์
ว่า ถา้สิ่งหนึ่งเกิดขึน้ อีกสิ่งหนึ่งก็เกิดดว้ย ถา้สิ่งแรกไม่ปรากฏ สิ่งท่ีสองก็ไม่ปรากฏดว้ย หรือสิ่งสองสิ่ง
ท่ีมีคา่แปรเปล่ียนตามกนัหรือแปรเปล่ียนผกผนักนั ดงันัน้สิ่งสองสิ่งจึงมีความเก่ียวขอ้งกนัในเชิงสาเหตุ
และผล 
                ขอ้สอง กฎการเกิดก่อน (Temporal precedence rule) คือ เม่ือสิ่งสองสิ่งมีการแปรเปล่ียน
ตามกนั การท่ีจะกล่าวว่าเป็นสาเหตขุองอีกสิ่งหนึ่งได ้ก็ตอ่เม่ือสิ่งนัน้เกิดมาก่อน สว่นสิ่งท่ีเกิดท่ีหลงัจะ
เป็นสาเหตสุิ่งท่ีเกิดขึน้ก่อนไมไ่ด ้
                ข้อสาม กฎความเท่ียงตรงภายใน (Internal consistency rule) คือ การพิสูจน์ว่าสิ่งท่ีเป็น
สาเหตขุองผลได ้จะตอ้งไมมี่สาเหตอ่ืุนมาทดแทน 
           การคิดเชิงพิสูจนส์าเหตุและผลตามกฎ เป็นการพยายามหาเหตุผลระหว่างการกระท าและ
เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ (Andrew,M Colman,2007) ยงัหมายถึง การพิจารณา ไตรต่รองถึงสาเหตท่ีุแทจ้ริง
ของผลดว้ยการตดัสินใจอย่างรอบคอบมีการทบทวนดว้ยเหตแุละผล (ดจุเดือน พันธุมนาวิน และดวง
เดือน พันธุมนาวิน,2550,น.46;ชลิดา ลุนสะแกวงษ์ และคณะ,2559,น.146-147) กล่าวได้ว่า การรู ้
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ความเป็นสาเหตุและผลเป็นจุดเริ่มของปัญญา ถา้ไม่สามารถรูส้าเหตแุละผลก็จะไม่สามารถอธิบาย 
ท านายปรากฏการณท่ี์จะเกิดขึน้ได ้(ชยัลิขิต สรอ้ยเพชรเกษม และคณะ,2557) 
            นอกจากนี ้ศิริชยั กาญจนวาสี (2534,น.13) ไดเ้สนอขอ้พิจารณาเก่ียวกับความสัมพันธเ์ชิงสาเหต ุ
(Causal connection) คือ 1) สิ่งท่ีเป็นสาเหตตุอ้งเกิดขึน้ก่อนสิ่งท่ีเป็นผล 2) สิ่งท่ีเป็นสาเหตุนัน้จะตอ้ง
สมเหตสุมผล คือความเป็นสาเหตตุอ้งสามารถอธิบาย หรือท านายไดใ้นเชิงทฤษฎี 3) ความเป็นสาเหตุ
นั้นจะต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิ ธีนิ รนัย และอุปนัย (Deduction and Induction) และ4) 
ตรวจสอบความเป็นสาเหตไุดด้ว้ยการทดลอง   
            จากหลักการท่ีกล่าวข้างต้น พบว่า การคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลคือ กระบวนคิด
แก้ปัญหาในรูปแบบอริยสัจ 4 นั่นเอง ได้แก่ 1) ขั้นก าหนดปัญหา (ขั้นทุกข์) คือการระบุปัญหาท่ี
ตอ้งการแก้ไข 2) ขัน้การวิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา (ขัน้สมุทัย) คือการวิเคราะหห์าปัจจัยท่ีเป็น
ตน้เหตุท่ีแทจ้ริง และก าหนดสิ่งท่ีกระท าหรือจัดการกับปัญหา 3)ขัน้กระบวนการจดัการปัญหา และ
เก็บรวบรวมข้อมูล (ขั้นนิโรธ) คือการกระท าหรือจัดการ และเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูล และ4) ขั้น
วิเคราะหข์อ้มูลและสรุปผล (ขัน้มรรค) คือ การน าขอ้มูลมาวิเคราะหแ์ละสรุป (สาโรช บวัศรี,2526) ดงั
ตวัอยา่ง ดงันี ้
 

                 ตวัอยา่งท่ี1 
                 ทกุข ์(ผล) (การระบปัุญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข) - น า้หนกัตวัมากจนรูส้ึกอึดอดั เจ็บป่วยไข ้
                 สมทุยั (เหต)ุ (ขัน้การวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา) - ทานอาหารปริมาณมากเกินไป 
                 นิโรธ (ผล) (ขั้นกระบวนการจัดการปัญหา และเก็บรวบรวมข้อมูล) - รูปร่างดี สุขภาพ
รา่งกายแข็งแรง 
                 มรรค (เหต)ุ (ขัน้วิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล) - พยายามควบคมุปริมาณในการรบัประทาน 
ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 

                 ตวัอยา่งท่ี2 
                 ทกุข ์(ผล) (การระบปัุญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข) - สอบไมผ่า่น ทกุขใ์จเพราะการสอบไมผ่่าน 
                 สมทุยั (เหต)ุ (ขัน้การวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา) - ไมต่ัง้ใจศกึษา คน้ควา้ ไมอ่า่นต ารา 
                 นิโรธ (ผล) (ขัน้กระบวนการจดัการปัญหา และเก็บรวบรวมขอ้มลู) - สอบผา่น 
                 มรรค (เหต)ุ (ขัน้วิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล) - ตัง้ใจศกึษา คน้ควา้ อา่นต ารา 
            กิจกรรมเชิงสาเหตุและผล ด าเนินการบนฐานของทฤษฏีการเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
(experiential learning) โดยการใช้กิจกรรม และการด าเนินการให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม สังเกตตนเอง
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เก่ียวกับประสบการณ์ในการใช้เหตุผลในเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริง ความคิดและ
ทัศนคติในการใช้เหตุและผลในการแก้ไขปัญหา ในการเผชิญกับความเป็นจริง การคิดไตร่ตรอง 
ประเมินตนเองเพ่ือหาสาเหตแุละผล และสรุปประสบการณท่ี์ผ่านมาจากกิจกรรมเพ่ือน ามาประยกุตใ์ช้
ในการสรา้งและพัฒนาการคิดให้มีเหตุและผลในการปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและในการท างาน 
จากนัน้ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมแตล่ะคนก าหนดเปา้หมาย หลกัการ และแนวทาง เป็นรูปแบบของความมี
เหตุผลเชิงพิสูจนส์าเหตุและผลตามกฎ รูว้่าอะไรคือสาเหต ุและผลท่ีตามมาเป็นอย่างไร ดว้ยการคิด
ไตร่ตรองจากประสบการณ์ท่ีได้รบั เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง สามารถน าไปปรบัใช้ในการ
ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสขุ 
วัตถุประสงค:์  
         เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมสามารถคิด วิเคราะหเ์ชิงสาเหตแุละผลท่ีจะเกิดขึน้ได ้
วิธีการ: 

          1. การบรรยายและตัง้ค  าถาม 

          2. การถามตอบ 

          3. การอภิปรายกลุม่ 

          4. การระดมสมอง 
ระยะเวลา: 
         60 นาที 
อุปกรณ:์ 

           1. คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เครื่องฉายและจอรบัภาพ 

           2. กระดาษ A4 

           3. ปากกา ดนิสอ สี 

           4. ใบกิจกรรม การคดิเชิงพิสจูนส์าเหตแุละผลตามกฎ 
ข้ันตอน: 
          1) การสรา้งประสบการณ ์(Experience)  
           วิทยากรแจง้วตัถุประสงคข์องกิจกรรมนี ้วิทยากรใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการใหเ้หตแุละผลแบบการ
คิดเชิงพิสูจนส์าเหตแุละผลตามกฎ โดยวิทยากรอธิบายความหมาย เริ่มดว้ยการน าเสนอตวัอย่างเพ่ือ
เช่ือมโยงไปสู่ความเขา้ใจ สรุปใหช้ดัเจนมากขึน้ จากนัน้วิทยากรแบง่กลุ่มผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมเป็นกลุ่มๆ 
ละ 5 คน และใหโ้จทยปั์ญหาตวัอย่างท่ีเป็นเหตแุละผลโดยการใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมแตล่ะกลุ่มช่วยกัน
คิดวิเคราะหห์าเหตแุละผล และหาขอ้สรุปในเรื่องนัน้ๆ จากนัน้วิทยากรแจกใบกิจกรรม1 ใหส้มาชิกแต่
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ละกลุ่มพดูคยุ วิเคราะห ์ระดมสมอง เพ่ือหาเหตแุละผลเป็นขอ้สรุปการคิดแบบเชิงพิสจูนส์าเหตแุละผล

ตามกฎวา่อยา่งไร ไดข้อ้มลูครบถว้นแลว้เขียนลงในใบกิจกรรม1 สรุปใหช้ดัเจน 

           วิทยากรสุ่มตวัแทน 2-3 กลุ่ม น าเสนอความคิดท่ีเป็นขอ้สรุปของกลุ่ม พรอ้มทั้งแสดงการหา
ขอ้สรุปท่ีได ้ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมร่วมกันอภิปราย ซกัถาม วิทยากรตรวจสอบความถูกตอ้ง และแนะน า
การหาขอ้สรุปท่ีเรียกว่าการใหเ้หตแุละผลแบบการคิดเชิงพิสูจนส์าเหตแุละผลตามกฎ จากนัน้วิทยากร
และผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมร่วมกันสรุป พรอ้มกับยกตวัอย่างโดยวิทยากรสรุปเพิ่มเติมและคอยชีแ้นะหาก
ขอ้มลูไมช่ดัเจน หรือผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิ  
              2) การคดิไตรต่รอง (Reflecting)  
 วิทยากรขอใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมคิดทบทวนการคิด วิเคราะห์การใหเ้หตุและผลแบบการคิด
เชิงพิสูจนส์าเหตุและผลตามกฎของตนท่ีไดร้บัการอธิบายจากวิทยากร และเขียนขึน้ในขัน้ตอนก่อน
หนา้ โดยแนะน าใหเ้ลือกเรื่องท่ีเป็นปัญหา หรือเหตกุารณใ์นชีวิตประจ าวนั เช่น การมาท างานสายของ
พนักงานคนหนึ่ง นิสัยใจคอของเพ่ือนท่ีสนิทของตน การเลือกตดัสินใจซือ้สินคา้ท่ีตนเองใช ้เป็นตน้ 
แลว้ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมใชรู้ปแบบการใหเ้หตแุละผลแบบการคิดเชิงพิสจูนส์าเหตแุละผลตามกฎสรุป 
แลว้เขียนบรรยายในกระดาษ A4 โดยบรรยายให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของเหตุและผล หลังจากนั้น
วิทยากรอธิบายขัน้ตอนท่ีเพิ่งจบไปว่า การคิดไตร่ตรอง เปรียบเหมือนกับการมองภาพปัญหา หรือ
เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ การคิดไตรต่รองจะช่วยแยกแยะเหตแุละผล เพ่ือสนบัสนนุความเช่ือหรือยอมรบัใน
เรื่องราวต่างๆ และไดข้อ้สรุปท่ีเป็นจริง เพ่ือเขา้ใจสาเหต ุและทราบ หรือควบคมุผลท่ีจะเกิดขึน้ไดต้รง
จุด เป็นจริงตามหลกัของการเกิดเหตุและส่งผลอย่างไรตามมา ทัง้นีก้ารคิดตรกึตรองตอ้งมีเป้าหมาย
เพ่ือ 1) สืบคน้ให้เห็นความสัมพันธ์ของสาเหตุของปัญหาจนรู้ชัดถึงท่ีสุด 2) เรียนรูท่ี้จะแก้ปัญหา  

3) ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหาหรือหาค าตอบของปัญหา ซึ่งล  าดับขั้นตอนเปรียบเหมือนหลัก
ขัน้ตอนของกระบวนคิดแกปั้ญหาในรูปแบบอริยสจั 4 นั่นเอง ไดแ้ก่ 1) ขัน้ก าหนดปัญหา(ขัน้ทุกข)์ คือ
การระบปัุญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 2) ขัน้การวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา (ขัน้สมทุยั) คือการวิเคราะหห์า
ปัจจยัท่ีเป็นตน้เหตท่ีุแทจ้ริง และก าหนดสิ่งท่ีกระท าหรือจัดการกับปัญหา 3) ขัน้กระบวนการจดัการ
ปัญหา และเก็บรวบรวมขอ้มลู (ขัน้นิโรธ) คือการกระท าหรือจดัการ และเก็บรวบรวมบนัทึกขอ้มลู และ
4) ขัน้วิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล (ขัน้มรรค) คือการน าขอ้มลูมาวิเคราะหแ์ละสรุป (สาโรช บวัศรี,2526) 
เพ่ือช่วยสรุปค าตอบ คน้หาความจริงหรือช่วยในการแก้ปัญหาได ้จากการสังเกตหรือการทดลองใน
หลายครัง้ 
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 3) การสรุป (Concluding)  
            วิทยากรขอให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมระดมสมองภายในกลุ่มและสรุปข้อคิดท่ีได้จากการสรุป
เหตกุารณใ์นชีวิตประจ าวนัซึ่งเป็นชีวิตจริงของสมาชิกทกุคน เพ่ือรว่มอภิปรายและแลกเปล่ียนระหว่าง
กลุ่ม และวิทยากรกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมน าแนวคิดตามกระบวนการคิดเชิงพิสูจนส์าเหตแุละผล
ตามกฎ ไปประยกุตใ์ชใ้นการปรบัเปล่ียนการคิด และสรุปวางแผนในแนวทางของตนเพ่ือปรบัใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตหรือการท างานจรงิตอ่ไป 
 4) การวางแผน (Planning)  
  วิทยากรซกัถามและใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมรว่มอภิปรายแนวทางการน าเอาขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชใ้น
ชีวิตและในการท างาน จากนัน้วิทยากรสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรมเพิ่มเติม และพูดคยุแลกเปล่ียน
และเสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงเป้าหมายของแต่ละคน แลว้วิทยากรซกัถามความรูส้ึกเก่ียวกับเป้าหมาย
ของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมและกล่าวช่ืนชมใหก้ าลงัใจ และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูเ้ขา้รว่ม
โปรแกรม 
การประเมินผล: 
 1. การประเมินความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรมจากการแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
อภิปรายสรุป 
 2. บรรยากาศระหว่างการท ากิจกรรมมีความผ่อนคลาย สนกุสนาน 
 3. ผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม  
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ใบกิจกรรม    การคิดเชิงพิสูจนส์าเหตุและผลตามกฎ  
          ค าชีแ้จง : ใหใ้ชเ้วลาแตล่ะคนไมเ่กิน 15 นาทีตอบค าถามตอ่ไปนี ้
          1. ใหส้  ารวจความทกุขห์รอืปัญหาชีวติที่ตนเคยประสบมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 
          ปัญหาที่ประสบในชีวิต คอื 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
          2. ปัญหาที่ประสบในชีวิต สามารถวิเคราะหต์ามหลกัอรยิสจั 4 ไดด้งันี ้
             ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ก าหนดปัญหา (ขัน้ทกุข)์ คือ การระบปัุญหาที่ตอ้งการแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
              ขัน้ตอนท่ี 2 การวเิคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา (ขัน้สมทุยั) คือ การวิเคราะหห์าปัจจยัที่เป็นตน้เหตทุี่
แทจ้รงิและก าหนดสิง่ที่กระท าหรอืจดัการกบัปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรม    การคิดเชิงพิสูจนส์าเหตุและผลตามกฎ 
                  ขัน้ตอนที่ 3 กระบวนการจดัการปัญหา และเก็บรวบรวมขอ้มลู (ขัน้นิโรธ) คือ การกระท าหรอืจดัการ และเก็บ
รวบรวมบนัทกึขอ้มลู 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้วิเคราะหข์อ้มลู และสรุปผล (ขัน้มรรค) คือ การน าขอ้มลูมาวิเคราะหแ์ละสรุป 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
            3. เมื่อท าเสรจ็แลว้ ใหแ้ต่ละกลุม่สง่ตวัแทนออกมาน าเสนอผลงาน 
            สรุปสาระส าคญัจากการน าเสนอ  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
กลุม่.................................................................. 
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หน่วยการเรียนรู้ที1่ ความมีเหตุผล 
กิจกรรมที2่: การคิดเหตุผลแบบนิรนัย - อุปนัย 

ส่ิงทีพั่ฒนา: การคิดเหตุผลแบบนิรนัย - อุปนัย ชื่อกิจกรรม: การคิดวิเคราะหก์ารให้เหตุผล
แบบนิรนัย - อุปนัย 

 
แนวคิด        
           ความมีเหตผุล เป็นองคป์ระกอบหนึ่งท่ีส  าคญัของการมีจิตท่ีพอเพียง หมายถึง ความสามารถใน
การตัดสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า โดยอาศัยการพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบด้านเก่ียวกับ
ปรากฏการณท่ี์เก่ียวขอ้งในแง่มมุตา่งๆ ประกอบดว้ย 3 แนวทาง คือ 1) การคิดเชิงพิสจูนส์าเหตแุละผล
ตามกฎ (Causal reasoning) 2) การคิ ด เหตุผลแบบนิ รนั ย -อุปนัย  (Deductive and inductive 
reasoning) และ3) การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific reasoning) (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550)  
           ส  าหรับการคิดเหตุผลแบบนิรนัย - อุปนัย (Deductive - Inductive Reasoning) โดยการให้
เหตผุลแบบนิรนยั (Deduction) เป็นการน าหลกัการ ทฤษฎีท่ีคน้พบไปใชอ้ธิบายในสถานการณเ์ฉพาะ
ตา่งๆ โดยเป็นการน าความรูพื้น้ฐาน ความเช่ือ ขอ้ตกลง กฎ บทนิยาม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรูม้าก่อนและยอมรบั
วา่เป็นจริง เพ่ือหาเหตนุ าไปสู่ขอ้สรุป ดงันัน้การอา้งเหตผุลแบบนิรนยั จึงเป็นการเช่ือสิ่งทัง้หมดว่าเป็น
อย่างนัน้ และเม่ือน าบางส่วนออกมาก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกันทัง้หมด ส าหรบัการใหเ้หตผุลแบบอุปนัย 
(Induction) หมายถึง การรวบรวมขอ้เท็จจริงในสถานการณท่ี์หลากหลายมาสรุปรวมเป็นหลกัการ หรือ
เป็นทฤษฎี โดยเป็นวิธีการสรุปในการคน้ควา้ความจริงจากการสงัเกต หรือทดลองหลายครัง้จากกรณี
ย่อยๆ แลว้น ามาสรุปเป็นความรูแ้บบทั่วไป ดงันัน้การอา้งเหตผุลแบบอุปนยั จึงเป็นการน าสิ่งท่ีรูแ้ลว้
บางอยา่งแลว้น ามาสรุปเป็นความรูท้ัง้หมด  
           สถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2547,น. 4 -5) ให้ความหมายการให้
เหตผุลเชิงนิรนยั เป็นกระบวนการสรุปอย่างสมเหตสุมผลบนพืน้ฐานของขอ้ตกลง หรือกฎซึ่งยอมรบัว่า
เป็นจริงแลว้หรือท่ีเรียกว่าเหต ุและการใหเ้หตผุลเชิงอุปนยั เป็นการใชก้ารสงัเกตขัน้พืน้ฐานเพ่ือคน้หา
แบบรูป หรือสรา้งขอ้คาดเดา แลว้สรุปเป็นกรณีทั่วไป  
           ทิพยว์ัลย ์สีจันทร ์(2548,น.79) ไดอ้ธิบายว่า การใหเ้หตุผลแบบนิรนัย เป็นการใหเ้หตุผลโดย
ขอ้อา้งยึดความจริงจากภาพรวมไปหาส่วนย่อยแล้วน าสู่ขอ้สรุป เน่ืองจากการใหเ้หตุผลแบบนิรนัย
กล่าวอ้างจากความจริงกวา้งๆ ไปหาความจริงเฉพาะราย และการใหเ้หตุผลแบบอุปนัย เป็นการให้
เหตผุลท่ีขอ้อา้งเป็นจริงแต่สนบัสนนุขอ้สรุปเป็นบางส่วน ดงันัน้ขอ้สรุปท่ีไดอ้าจเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็
ได ้หรืออาจกลา่วไดว้่าถา้ขอ้อา้งเป็นจรงิทกุขอ้ ขอ้สรุปมีโอกาสเป็นจรงิไดม้าก  
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           ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบวิธีนิรนัย เป็นวิธีการให้เหตุผล ซึ่งเริ่มต้นด้วยเหตุใหญ่ (major 
premise) และติดตามดว้ยเหตุย่อย (minor premise) เม่ือพิจารณาดูความสัมพันธ์ระหว่างเหตุใหญ่ 
และเหตุย่อยก็จะมีผลบังคับให้เกิดผลสรุป ได้แก่ เหตุ 1) สิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องตาย 2) สัตวเ์ป็น
สิ่งมีชีวิต 3) นกเป็นสตัว ์ดงันัน้ผลคือ นกตอ้งตาย 
           ตวัอย่างการใหเ้หตผุลแบบอุปนยั คือ การอา้งอิงตวัอย่างหลายๆ ตวัอย่างท่ีเป็นท านองเดียวกัน 
ไปสู่การสรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ สูตร หรือทฤษฎี หรือเป็นกระบวนการของเหตุและผล ท่ี
ประกอบดว้ยเหตหุลายอย่างซึ่งเป็นอิสระจากกนั มีน า้หนกัและความส าคญัเท่าๆ กนั และเหตเุหล่านัน้
ก็รวมเป็นผลสรุป ไดแ้ก่เหตุ 1) คนทุกคนตอ้งตาย 2) นกทุกชนิดตอ้งตาย 3) แมลงทุกชนิดตอ้งตาย 4) 
ตน้ไมทุ้กชนิดตอ้งตาย 5) หญ้าทุกชนิดตอ้งตาย 6) งูทุกชนิดตอ้งตาย 7) มดทุกชนิดตอ้งตาย 8) ปลา
ทกุชนิดตอ้งตาย 9) อมีบาทกุชนิดตอ้งตาย 10) แบคทีเรียทกุชนิดตอ้งตาย ดงันัน้ ผล สรุปคือ สิ่งมีชีวิต
ทกุอย่างตอ้งตาย หรือสรุปไดว้่า การใหเ้หตผุลแบบอปุนยั หมายถึง วิธีการสรุปในการคน้ควา้ความจริง
จากการสงัเกต หรือทดลองหลายครัง้จากกรณีย่อยๆ แลว้น ามาสรุปเป็นขอ้สรุป              
          กิจกรรมท่ีใชส้  าหรบัการสรา้งเสริมการคิดแบบนิรนยั - อุปนยั ด าเนินการบนฐานของทฤษฏีการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) โดยใช้กิจกรรมและการอ านวยการให้ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมสังเกตตนเองเก่ียวกับประสบการณ์การคิดแบบนิรนัย - อุปนัย ของตนเอง ในเหตุการณ์
ประจ าวนั หรือท่ีเกิดขึน้จริงได ้โดยคิดไตร่ตรองเพ่ือน ากระบวนการคิดเหตุผลแบบนิรนัย - อุปนยั ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปรบัเปล่ียนการคิด และสรุปวางแผนในแนวทางของตนเพ่ือปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิต
หรือการท างานจริงตอ่ไป  
วัตถุประสงค:์  

          1. จ  าแนกเหตแุละผลท่ีเป็นแบบการคิดแบบนิรนยั - อปุนยั ได ้

          2. หาขอ้สรุปจากเหตท่ีุเป็นแบบการคิดแบบนิรนยั - อปุนยั ได ้
วิธีการ: 

          1. การบรรยายและตัง้ค  าถาม 

          2. การถามตอบ 

          3. การอภิปรายกลุม่ 

          4. การระดมสมอง 
ระยะเวลา: 
          60 นาที 
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อุปกรณ:์ 
           1. คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เครื่องฉายและจอรบัภาพ 

           2. กระดาษ A4 และ 

           3. ปากกา ดนิสอ สี 

           4. ใบความรู้ “ความสมเหตุสมผลด้วยการให้เหตุผลแบบนิ รนัย (Deductive) - อุปนัย 
(Inductive)”  

           5. ใบกิจกรรม “การคดิวิเคราะหก์ารใหเ้หตผุลแบบนิรนยั-อปุนยั” 
ข้ันตอน: 
          1) การสรา้งประสบการณ ์(Experience)  
           วิทยากรแจง้วตัถุประสงคข์องกิจกรรม และวิทยากรใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใหเ้หตผุลแบบอปุนยั-
นิรนัย อธิบายความหมายการให้เหตุผลแบบนิรนัย- อุปนัย เริ่มจากการน าเสนอเพาเวอรพ์อยท ์ 
ใบความรู ้“ความสมเหตุสมผลดว้ยการให้เหตุผลแบบแบบนิรนัย (Deductive) - อุปนัย (Inductive)” 
เพ่ือเป็นตวัอย่างเช่ือมโยงไปสู่ความเขา้ใจ สรุปใหช้ัดเจนมากขึน้ จากนัน้วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรมเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน และให้โจทย์ปัญหาตัวอย่างท่ีเป็นเหตุและผลโดยการให้ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมแตล่ะกลุ่มช่วยกนัคิดวิเคราะหห์าเหตแุละผล และหาขอ้สรุปในเรื่องนัน้ๆ จากนัน้วิทยากรแจก
ใบกิจกรรม“การคิดวิเคราะหก์ารใหเ้หตุผลแบบนิรนัย-อุปนัย” ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มพูดคุย วิเคราะห ์
ระดมสมอง เพ่ือหาเหตแุละผลโดยสรุปใหไ้ดว้่า เป็นขอ้สรุปไดว้่าอย่างไร เป็นการคิดแบบนิรนยั-อปุนยั
อย่างไร ไดข้อ้มูลครบถว้นเขียนลงในใบกิจกรรม โดยผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมใชห้ลกัการการใหเ้หตผุลแบบ
นิรนยั- อปุนยั สรุปใหช้ดัเจน  

           วิทยากรสุ่มตวัแทน 2-3 กลุ่ม น าเสนอความคิดท่ีเป็นขอ้สรุปของกลุ่ม พรอ้มทั้งแสดงการหา
ขอ้สรุปท่ีได ้ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมร่วมกันอภิปรายซกัถาม วิทยากรตรวจสอบความถูกตอ้ง และแนะน า
การหาข้อสรุปท่ีเรียกว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัย - อุปนัยจากนั้นวิทยากรและผู้เข้าร่วมโปรแกรม
รว่มกันสรุปการใหเ้หตุผลแบบนิรนัย - อุปนัยคืออะไร พรอ้มกับยกตวัอย่างโดยวิทยากรสรุปเพิ่มเติม
และคอยชีแ้นะหากขอ้มลูไมช่ดัเจน หรือผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิ  
           2) การคดิไตรต่รอง (Reflecting)  
           วิทยากรขอให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมให้คิดทบทวนการคิด วิเคราะห์การให้เหตุผลแบบนิรนัย - 
อปุนยัของตนท่ีไดร้บัการอธิบายจากวิทยากร และเขียนขึน้ในขัน้ตอนก่อนหนา้ โดยแนะน าใหเ้ลือกเรื่อง
ท่ีเป็นเหตกุารณใ์นชีวิตประจ าวนั เช่น ท าไมผูช้ายชอบด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ท าไมผูห้ญิงนิยมการ
เสริมความงาม เป็นตน้ แลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมวิเคราะห ์และสรุปการใหเ้หตผุลแบบนิรนยั - อุปนยั 
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แล้วเขียนบรรยายในกระดาษ A4 โดยบรรยายให้เห็นความเช่ือมโยงของเหตุและผล หลังจากนั้น
วิทยากรอธิบายขัน้ตอนท่ีเพิ่งจบไปว่า การคิดไตร่ตรอง เปรียบเหมือนกับการมองภาพปัญหา หรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ การคิดไตร่ตรองจะแยกแยะเหตุและผล เพ่ือสนับสนุนความเช่ือหรือยอมรบัใน
เรื่องราวต่างๆ และไดข้อ้สรุปท่ีเป็นจริง เพ่ือแกปั้ญหาไดต้รงจุด ไม่บิดเบือน ทัง้นีก้ารคิดตรกึตรองตอ้ง
มีเป้าหมายเพ่ือ 1) สืบคน้ให้เห็นความสัมพันธ์ของสาเหตุของปัญหาจนรูช้ัดถึงท่ีสุด 2) เรียนรูท่ี้จะ

แกปั้ญหา 3) ใชก้ระบวนการในการแก้ปัญหาหรือหาค าตอบของปัญหา ซึ่งล าดบัขัน้ตอนมาจากการ
วิเคราะหว์ิธีการ คน้หาความรู ้หลักส าคญัของการคิดแบบนิรนัย - อุปนัย คือ การคน้ควา้หาขอ้สรุป
จากการสังเกต หรือทดลองหลายๆ ครัง้จากกรณีย่อยโดยผลสรุปอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได ้(อุปนัย) 
และการคน้ควา้โดยน าความรูพื้น้ฐานซึ่งอาจเป็นความเช่ือ ขอ้ตกลง กฎหรือบทนิยามซึ่งเป็นสิ่งท่ีรูม้า
ก่อน และยอมรบัว่าเป็นจริง เพ่ือหาเหตผุลน าไปสู่ขอ้สรุป การสรุปผลจะถูกตอ้งก็ต่อเม่ือเป็นการสรุป
อย่างสมเหตุสมผล (นิรนัย) เพ่ือช่วยสรุปค าตอบ คน้หาความจริง หรือช่วยในการแก้ปัญหาท่ีไดจ้าก
การสงัเกตหรือการทดลองในหลายครัง้ 
 3) การสรุป (Concluding)  
              วิทยากรขอใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมระดมสมองภายในกลุ่ม และสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากเหตกุารณใ์น
ชีวิตประจ าวันในชีวิตของสมาชิกทุกคน เพ่ือร่วมอภิปรายและแลกเปล่ียนระหว่างกลุ่ม และวิทยากร
กระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมน าแนวคิดตามกระบวนการคิดเหตผุลแบบนิรนัย - อุปนยั ไปประยกุตใ์ช้
ในการปรบัเปล่ียนการคิด และสรุปวางแผนในแนวทางของตนเพ่ือปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตหรือการ
ท างานจรงิตอ่ไป 
 4) การวางแผน (Planning)  
 วิทยากรซกัถามและใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมรว่มอภิปรายแนวทาง โดยการน าเอาขอ้สรุปท่ีไดไ้ป
ใช้ในชีวิตและการท างานจริง จากนั้นวิทยากรสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรูจ้ากกิจกรรมเพิ่มเติม และพูดคุย
แลกเปล่ียนและเสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงเป้าหมายของแตล่ะคน แลว้วิทยากรซกัถามความรูส้ึกเก่ียวกับ
เป้าหมายของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมและกล่าวช่ืนชมใหก้ าลงัใจ จากนัน้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
การประเมินผล: 
 1. การประเมินความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรมจากการแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
และอภิปรายสรุป 
 2. บรรยากาศระหว่างการท ากิจกรรมมีความผ่อนคลาย สนกุสนาน 
 3. ผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม  
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ใบความรู้  :  ความสมเหตุสมผลด้วยการให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) - อุปนัย (Inductive)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ: “การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) - อุปนัย (Inductive) ” 
การให้เหตุผลแบบนิรนัย 

การน าความรูพ้ืน้ฐานซึ่งอาจเป็นความเช่ือ ขอ้ตกลง กฎ หรือบทนิยาม ซึ่งเป็น
สิ่งที่รูม้าก่อนและเป็นที่ยอมรบัว่าเป็นจริง เรียกว่า เหตุ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุป 
เรยีกวา่ ผล  
     โดย การอา้งเหตุผลอย่างสมเหตสุมผล (Valid argument) และผลสรุปที่ไดก็้
เป็นผลสรุปที่สมเหตสุมผล 
 ตัวอยา่งที่1  
    เหต ุ  1. นายธนาคารทกุคนเป็นคนรวย 
             2. คนรวยทกุคนเป็นคนประหยดัและอดออม 
             3. นายสกลเป็นนายธนาคาร 
    ผล   นายสกลเป็นคนประหยดัและอดออม 
 

หัวข้อ: “การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) - อุปนัย (Inductive) ” 

การให้เหตุผลแบบนิรนัย 
การอา้งเหตุผลอย่างไม่สมเหตุสมผล (Invalid argument) และผลสรุปที่ไดเ้ป็น
ผลสรุปที่ไมส่มเหตสุมผล 
ตัวอยา่งที่2    
   เหต ุ   1. สิง่มีชีวิตทกุตวัตอ้งตาย 
             2. คนทกุคนเป็นสิง่มีชีวิต 
             3. ข. ไมใ่ช่คน 
   ผล   ข. ไมต่าย 
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ใบความรู้  : ความสมเหตุสมผลด้วยการให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) - อุปนัย (Inductive) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ: “การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) - อุปนัย (Inductive) ” 
การให้เหตุผลแบบนิรนัย 

การอ้างเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล (Valid argument) และผลสรุปที่ได้ก็เป็น
ผลสรุปที่สมเหตสุมผล 
 ทดลองท า  
    เหต ุ   
           1.  คนบางคนเป็นทหาร  
           2.  ทหารทกุคนตอ้งเป็นผูเ้สยีสละ   
           3.  ผูเ้สยีสละทกุคนไดร้บัการยอมรบั 
    ผล  ..............................................  
 

หัวข้อ: “การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) - อุปนัย (Inductive) ” 

การให้เหตุผลแบบนิรนัย 
การอา้งเหตุผลอย่างไม่สมเหตุสมผล (Invalid argument) และผลสรุปที่ไดเ้ป็น
ผลสรุปที่ไมส่มเหตสุมผล 
ทดลองท า 
   เหต ุ   
               1. นกัวา่ยน า้ทกุคนเป็นคนที่มีรูปรา่งดี 
               2. นางสาวดวงดาวเป็นคนที่มีรูปรา่งดี 
   ผล   ............................................ 
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ใบความรู้  :  ความสมเหตุสมผลด้วยการให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) - อุปนัย (Inductive)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ: “การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) - อุปนัย (Inductive) ” 
  การให้เหตุผลแบบอุปนัย 

 ทดลองท า “เพราะคนไทยมีน า้ใจและเมืองไทยมีวฒันธรรมที่ดีงาม  ดงันัน้
คนตา่งชาติจึงชอบมาเที่ยวเมืองไทย”        
ขอ้อา้ง คือ  1. ................................................... 
                 2. .................................................. 
ขอ้สรุป  คือ   
 
 
 

หัวข้อ: “การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) - อุปนัย (Inductive) ” 
การให้เหตุผลแบบอุปนัย 

เป็นการใหเ้หตผุลโดยยดึความจรงิจากสว่นยอ่ยๆ แลว้น ามาสรุป ผลสรุปที่ได้
อาจเป็นจรงิหรือไมจ่รงิก็ได ้
ตัวอยา่งที่1 “น า้ทว่มเพราะฝนตก”  (เขียนขอ้สรุปก่อนขออา้ง)    
ขอ้อา้ง  คือ  ฝนตก    
ขอ้สรุป   คือ  น า้ทว่ม 
ตัวอยา่งที่2 “นกัธุรกิจไทยก่อหนีเ้กินความจ าเป็น เศรษฐกิจจึงพงั”   
                  (เขียนขอ้อา้งก่อนขอ้สรุป)    
ขอ้อา้ง  คือ  นกัธุรกิจไทยก่อหนีเ้กินความจ าเป็น  
ขอ้สรุป  คือ  เศรษฐกิจพงั 
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ใบกิจกรรม1    การคิดวิเคราะหก์ารให้เหตุผลแบบนิรนัย - อุปนัย 
ค าชีแ้จง : ใหใ้ชเ้วลาแตล่ะคนไมเ่กิน 15 นาทีตอบค าถามตอ่ไปนี ้
ตั้งค าถาม :  จงระบขุอ้อา้งและขอ้สรุปจากขอ้ความที่ก าหนดใหต้อ่ไปนี ้ตามหลกัการใหเ้หตผุลนิรนยั - อปุนยั  
การให้เหตุผลแบบนิรนัย 
ขอ้สรุปท่ีสมเหตสุมผล 

             

      
 
ขอ้สรุปท่ีไมส่มเหตสุมผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ที ่ เหตทุี่ก าหนดให ้ ผลสรุปท่ีสมเหตสุมผล 

(1) เหต ุ
1.  คนไทยทกุคนตอ้งเสยีภาษี   
2.  นายเกษมเป็นคนไทย 

ผล 

(2) เหต ุ 
1.  ปลาทกุชนิดวา่ยน า้ได ้  
2.  สตัวท์ี่วา่ยน า้ไดท้กุชนิดมีเกลด็   
3.  สตัวท์ี่มีเกลด็ทกุชนดิเป็นสตัวด์รุา้ย  
 

ผล 

ขอ้ที ่ เหตทุี่ก าหนดให ้ ผลสรุปท่ีไมส่มเหตสุมผล 

(1) เหต ุ
1.  กวางทกุตวัมเีขา     
2.  แมวบางตวัเป็นกวาง   

ผล 
  

(2) เหต ุ 
1. นกักรฑีาทกุคนเป็นคนแข็งแรง     
2.  คนแข็งแรงทกุคนเป็นคนขยนั     
3.  นทีเป็นคนขยนั 

ผล 
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การให้เหตุผลแบบอุปนัย 
1) ถา้คนทกุคนช่วยกนัอนรุกัษ์ป่าไมแ้ลว้ ประเทศไทยจะมีแหลง่ทอ่งเที่ยวที่สวยงาม 
ขอ้อา้ง คือ ............................................................................................................................................... 
ขอ้สรุป คือ .............................................................................................................................................. 
2) การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอท าใหร้า่งกายแข็งแรง 
ขอ้อา้ง คือ .............................................................................................................................................. 
ขอ้สรุป คือ .............................................................................................................................................. 
3) การขบัรถประมาทท าใหเ้กิดอนัตราย 
ขอ้อา้ง คือ ................................................................................................................................................. 
ขอ้สรุป คือ ................................................................................................................................................. 

 
กลุม่.................................................................. 
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หน่วยการเรียนรู้ที1่ ความมีเหตุผล 
กิจกรรมที ่3: การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์

ส่ิงทีพั่ฒนา: การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์ ชื่อกิจกรรม: การเรียนรู้เพือ่แก้ปัญหา 
 

แนวคิด        
            ความมีเหตผุล เป็นองคป์ระกอบหนึ่งท่ีส  าคญัของการมีจิตท่ีพอเพียง หมายถึง ความสามารถ
ในการตัดสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า โดยอาศัยการพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบด้านเก่ียวกับ
ปรากฏการณท่ี์เก่ียวขอ้งในแง่มมุตา่งๆ ประกอบดว้ย 3 แนวทาง คือ 1) การคิดเชิงพิสจูนส์าเหตแุละผล
ตามกฎ (Causal reasoning) 2) การคิ ด เหตุผลแบบนิ รนั ย -อุปนัย  (Deductive and inductive 
reasoning) และ3)การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific reasoning) (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550)  
           การใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific Reasoning) เป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพ่ือ
สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ โดยจดุเนน้หลกัของการใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตรคื์อ การแสดงความเช่ือมโยง
กนัระหว่างขอ้สรุปและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้สรุปนัน้ และคือการคิดวิเคราะหต์รวจสอบหลกัฐาน
และสรา้งแบบจ าลองเหตกุารณต์่างๆ โดยอา้งอิงจากหลกัฐานท่ีมีอยู่ (Analytic Way) อย่างเป็นระบบ
ระเบียบมีหลกัเกณฑ ์(Systematic Way) (Osborne,et al.,2001; 
Olshin,2007) นอกจากนี ้John Dewey ไดก้ล่าวถึงการคิดอย่างมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์ประกอบดว้ย 
5 ขั้นตอน คือ 1) การให้ความหมายท่ีชัดเจนของสิ่งท่ีกล่าวถึง 2) การตั้งสมมุติฐานแล้วทดสอบ
สมมตุฐิานดว้ยหลกัฐานขอ้มลูตา่งๆ 3) เก็บรวบรวมขอ้มลูอยา่งระมดัระวงัและควบคมุสาเหตแุทรกซอ้น 
4) ประมวลเนือ้หา ขอ้สรุป และ 5) ตรวจสอบผลท่ีได ้(Best,et,al.,2003 อา้งถึงในดจุเดือน พนัธุมนาวิน 
และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550,น.41) 
            สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2551) ได้กล่าวถึงการคิดแบบ
วิทยาศาสตร ์คือกระบวนการคิดท่ีใชใ้นการแก้ปัญหาหรือหาค าตอบของปัญหา ซึ่งล าดบัขัน้ตอนมา
จากการวิเคราะห์วิธีการค้นหาความรู้ หลักส าคัญของการคิดแบบนี้คือ การคาดคะเนค าตอบ 
(สมมติฐาน) ของปัญหา และการหาขอ้มลูมาตรวจสอบว่าการคาดคะเนค าตอบนัน้ถกูตอ้งหรือไม่ การ
คดิตามกระบวนการคิดตามวิธีทางวิทยาศาสตรนี์ส้ามารถใชใ้นการแกปั้ญหาไดห้ลากหลายสาขา 
            แม็คแครคเคน (Maccraken et al. ,1988) ได้เสนอขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรไ์ว้ 4 
ล าดบัขัน้ ดงันี ้ 
            1) ขั้นตั้งปัญหา จะกระท าภายหลังท่ีไดพ้บปรากฏการณ์แล้ว การตัง้ปัญหาจะตอ้งระบุให้
ชัดเจนลงไปไม่ก ากวม โดยทั่วไปแล้วนิยมตัง้ปัญหาในรูปของค าถาม เพราะปัญหาก็คือ ค าถามท่ี
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ตอ้งการค าตอบ เม่ือตัง้ค  าถามแลว้ควรจะไดก้ าหนดขอบเขตของปัญหาดว้ยว่าเราก าหนดวงแค่ไหน 
อะไรท่ีอยูภ่ายในแวดวงท่ีเราศกึษา อะไรท่ีอยูน่อกขอบเขต และอะไรท่ีเป็นขอ้จ ากดั 
            2) ขัน้ตัง้สมมติฐาน เป็นการคิดหาค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปไดข้องปัญหาหรือค าตอบท่ีคาดหวัง
ควรจะเป็นอย่างไร ส าหรบัปัญหาหนึ่งๆ อาจะสรา้งสมมตฐิานไดห้ลายขอ้ แตจ่ะมีขอ้ท่ีถกูเพียงขอ้เดียว
ซึ่งไม่อาจรูไ้ดว้่าขอ้ใดถูกตอ้งหรือข้อใดผิด จึงตอ้งทดสอบดว้ยการทดลองหรือการส ารวจหลักฐาน 
ดงันัน้จึงควรจดัเรียงอนัดบัสมมติฐานท่ีคาดว่าจะมีโอกาสถูกมากไวอ้ันดบัตน้ๆ แลว้ท าการทดสอบ
ก่อน ถา้ผลการทดสอบไม่สนบัสนนุก็เลือกสมมติฐานขอ้ตอ่ไป การสรา้งสมมตฐิานตอ้งสรา้งดว้ยความ
รอบคอบโดยสรา้งจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกต อาศยัประสบการณแ์ละความรูเ้ดิมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละใชว้ิธีอปุมาน  
            3) ขัน้รวบรวมขอ้มูล เป็นการรวบรวมหลกัฐานหรือขอ้มูลเพ่ือยืนยนัสมมติฐานท่ีสรา้งขึน้ว่าถูก
หรือผิดหลักฐานเหล่านีอ้าจไดจ้ากการทดลอง การสังเกตข้อเท็จจริงปลีกย่อยจากการทดลอง การ
ส ารวจหาขอ้เท็จจรงิจากแหล่งภายนอก การซกัถามจากผูท้รงภูมิปัญญา การสงัเกตปรากฏการณ ์การ
อา่นจากเอกสาร เม่ือไดห้ลกัฐานเพียงพอแลว้ก็น าหลกัฐานนีไ้ปแปลผล และลงขอ้สรุปในขัน้ตอ่ไป  
            4) ขัน้ตีความหมายขอ้มลูและลงขอ้สรุป เป็นการน าขอ้มลูหรือหลกัฐานท่ีไดจ้ากการรวบรวมมา
ตีความหมาย พิจารณาหาความจริงท่ีเกิดขึน้ในข้อมูล เพ่ือท่ีจะลงข้อสรุปต่อไป การสรุปนีคื้อการ
ยอมรบัหรือปฏิเสธสมมติฐาน (ถ้ามี) ถ้ายอมรบัก็น าไปสู่การสรา้งเป็นกฎหรือทฤษฎีต่อไป บางครัง้
อาจจะไดปั้ญหาใหมท่ี่จะศกึษาหาความรูต้อ่ไปได ้
            สรุปไดว้่า กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรมี์ขัน้ตอนหลักๆ คือ 1) ขัน้ก าหนดปัญหา 2) ขั้น
ตัง้สมมติฐาน 3) ขัน้ทดสอบสมมติฐาน 4) ขั้นรวบรวมขอ้มูล และ 5) ขัน้สรุป (ยุพา วีระไวทยะ และ
ปรียา นพคณุ,2544) 
            กิจกรรมท่ีใชส้  าหรบักระบวนการคิดตามวิธีทางวิทยาศาสตร ์ด  าเนินการบนฐานของทฤษฏีการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) โดยใช้กิจกรรมและการอ านวยการให้ผู้ เข้าร่วม
โปรแกรมสงัเกตตนเองเก่ียวกบัประสบการณท่ี์เก่ียวกบัปัญหาท่ีเป็นประสบการณใ์นชีวิตของตนเองใน
อดีต คิดไตรต่รองเพ่ือเกิดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมเกิดการวิเคราะห ์
แก้ปัญหา มีการคิดอย่างสรา้งสรรค์เพ่ือสรุปและวางแนวเป็นหลักการ แนวทางในการคิดเป็นการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเป็นระบบแบบวิทยาศาสตร ์และน าไปปรบัประยุกตใ์ช้เม่ือตอ้งเผชิญกับ
เหตกุารณ ์ปัญหาในชีวิตและการท างานตอ่ไป 
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วัตถุประสงค:์  

          1. ใหค้วามหมายท่ีชดัเจนของสิ่งท่ีกล่าวถึงได ้
          2. ตัง้สมมตุฐิาน ทดสอบสมมตุฐิานได ้
          3. รวบรวมขอ้มลู ประมวลผล และสรุปได ้
          4. ตรวจสอบผลได ้
วิธีการ: 

          1. การบรรยายและตัง้ค  าถาม 

          2. การถามตอบ 

          3. การอภิปรายกลุม่ 

          4. การระดมสมอง 
ระยะเวลา: 
           60 นาที 
อุปกรณ:์ 

           1. คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เครื่องฉาย และจอรบัภาพ 

           2. กระดาษ A4 

           3. ปากกา ดนิสอ สี 

           4. ใบความรู ้เรื่อง “การเรียนรูเ้พ่ือการแกปั้ญหาโดยการคิดอย่างมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร”์ 
           5. ใบกิจกรรม เรื่อง “การแกปั้ญหาโดยการคิดอยา่งมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร”์ 
ข้ันตอน: 
           1) การสรา้งประสบการณ ์(Experience)  
           วิทยากรแจง้วัตถุประสงคข์องกิจกรรมนี ้จากนัน้วิทยากรใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (ส่ือมลัติมีเดีย) เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมทราบว่าเป็นวิธีหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดการวิเคราะห ์
แก้ปัญหา การคิดอย่างสรา้งสรรค ์จากนั้นวิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน 
จากนัน้ใหโ้จทยปั์ญหาท่ีเป็นสถานการณจ์ริงท่ีเกิดขึน้ โดยการให้ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมแต่ละกลุ่มช่วยกัน
คิด วิเคราะห ์แยกแยะปัญหา โดยแยกปัญหาออกเป็นประเด็นต่างๆ แล้วหยิบยกแต่ละปัญหามา
พิจารณารว่มกัน วิทยากรจะคอยกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม ระบุปัจจยั องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ปัญหา เช่น สาเหตุ ความเป็นมา โดยวิทยากรเขียนลงในกระดาษฟลิปชารท์ วิทยากรแนะน าให้
ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมใชก้ระบวนการในการแก้ปัญหาตามขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนดปัญหา 2) การ
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ระดมสมอง 3) การวิเคราะหปั์ญหา 4) การวางแผนศึกษาคน้ควา้ 5) การสรา้งประเด็นการเรียนรู ้และ
ประยกุตใ์ชข้อ้มลูเพ่ือการเรียนรู ้และ 6) การสรุปและการรายงานผล  
           จากนัน้ใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่พดูคยุ ระดมสมอง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้นเขียนลงในใบกิจกรรม1 

จากนัน้วิทยากรสุ่มตวัแทน 2-3 กลุ่ม น าเสนอความคิดเห็นการเรียนรูเ้พ่ือการแกปั้ญหา วา่ตรงประเด็น
ปัญหาหรือไม่ และสามารถเข้าใจปัจจัยของปัญหาเพิ่มขึน้หรือไม่ พรอ้มทั้งสรุป และวิทยากรสรุป
เพิ่มเตมิและคอยชีแ้นะหากขอ้มลูไมช่ดัเจน หรือผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเตมิ  
           2) การคดิไตรต่รอง (Reflecting)  
 วิทยากรขอใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมคิดทบทวนการคิด วิเคราะหข์องตนท่ีไดเ้ขียนขึน้ในขัน้ตอน
ก่อนหนา้ โดยแนะน าใหเ้ลือกเรื่องท่ีเป็นปัญหาจริงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตนอกเหนือจากกรณีศกึษาท่ีวิทยากร

แจกในแตล่ะกลุ่ม และใชก้ระบวนการเรียนรูเ้พ่ือการแกปั้ญหา 5 ขัน้ตอน แลว้เขียนบรรยายในกระดาษ 
A4 โดยบรรยายใหเ้ห็นความเช่ือมโยงของสาเหตแุละปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตัง้แตก่่อน ระหว่าง และภายหลงั
เกิดปัญหาใหช้ดัเจน โดยสมาชิกในกลุม่รว่มกนัซกัถาม และเรียบเรียงเหตกุารณใ์หล้ะเอียดท่ีสดุ 
 หลงัจากนัน้วิทยากรขอใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมอาสามาเป็นผูน้  าเสนอปัญหาท่ีเป็นประสบการณ์
ในชีวิตจริง และสาเหตท่ีุเป็นปัญหาของตนเองใหฟั้ง หลงัจากนัน้วิทยากรอธิบายขัน้ตอนท่ีเพิ่งจบไปว่า
การคิดไตร่ตรอง เปรียบเหมือนกับการมองภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กับชีวิตตนเอง โดยพิจารณาจนเกิด
ความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ เห็นความสมัพนัธข์องเรื่องราว เป็นขัน้ตอนชดัเจน เห็นทางท่ีจะแกไ้ขและปรบั
พฤติกรรมเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการต่อไปได ้ทัง้นีก้ารคิดตรึกตรองตอ้งมีเป้าหมายเพ่ือให้เห็น
ความสมัพันธ์ของสาเหตขุองปัญหาจนรูช้ัดถึงท่ีสุด เรียนรูท่ี้จะแกปั้ญหา และใชก้ระบวนการในการ
แกปั้ญหาหรือหาค าตอบของปัญหา ซึ่งล าดบัขัน้ตอนมาจากการวิเคราะหว์ิธีการ คน้หาความรู ้หลัก
ส าคญัของการคิดตามกระบวนการคิดตามวิธีทางวิทยาศาสตร ์คือ การคาดคะเนค าตอบ (สมมติฐาน) 
ของปัญหา และการหาขอ้มูลมาตรวจสอบว่าการคาดคะเนค าตอบนัน้ถูกตอ้งหรือไม่ เพ่ือสรุปผลของ
สาเหตแุละแนวทางท่ีดีท่ีสดุในการแกปั้ญหา 
 3) การสรุป (Concluding)  
            วิทยากรขอใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมระดมสมองภายในกลุ่ม และสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากปัญหาท่ีเป็น
ประสบการณใ์นชีวิตของสมาชิกทุกคน และก าหนดกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือการแกปั้ญหา และน าเสนอ
เพ่ือรว่มอภิปรายและแลกเปล่ียนระหว่างกลุ่ม และวิทยากรกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมน าแนวคิดตาม
กระบวนการคิดตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกตใ์ช้ในการปรับเปล่ียนการด าเนินชีวิตหรือการ
ท างานจรงิตอ่ไป 
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 4) การวางแผน (Planning)  
 วิทยากรซกัถามและใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมรว่มอภิปรายแนวทางการน าเอาขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชใ้น
การด าเนินชีวิตและการท างาน จากนั้นวิทยากรสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรมเพิ่มเติม และพูดคุย
แลกเปล่ียนและเสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงวิธีการคิดใหเ้ป็นระบบเพ่ือใชใ้นชีวิตจริง แลว้วิทยากรซักถาม
ความรูส้ึกเก่ียวกับเป้าหมายในชีวิตของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมและกล่าวช่ืนชมใหก้ าลังใจ และอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
การประเมินผล: 
 1. การประเมินความเขา้ใจในการมีสว่นรว่มกิจกรรมจากการแสดงความคิดเห็น 
 2. บรรยากาศระหว่างการท ากิจกรรมมีความผ่อนคลาย สนกุสนาน 
 3. ผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม  
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ใบความรู้  :  การเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาโดยการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                        
 

 
 
 
  

 
 

 
การเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหา 

โดยการคดิอยา่งมีเหตุผลเชิงวทิยาศาสตร ์
 
 
 
 

 
ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ก าหนดปัญหา 
2. ระดมสมอง วิเคราะหปั์ญหา 
3. ตั้งสมมุติฐาน 
4. ศึกษาค้นคว้า 
5. สรุปผล 

 
หัวข้อ: “การแก้ปัญหาโดยการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร”์ 
 
ด าเนินการ: จัดกลุ่ม 
แนะน าสมาชิก กลุม่ละ 5 คน 
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ใบความรู้  :  การเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาโดยการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

 
หัวข้อ: “การแก้ปัญหาโดยการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร”์ 
 
ขั้นตอนที่ 1 : ก าหนดปัญหา 
ระบปัุญหา หรอืขอ้มลูส าคญัรว่มกนั โดยทกุคนในกลุม่เขา้ใจปัญหา 
 

 
หัวข้อ: “การแก้ปัญหาโดยการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร”์ 
 
ขั้นตอนที่ 2 : ระดมสมอง /วิเคราะหปั์ญหา 
ระดมสมองวิเคราะหปั์ญหาต่างๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศัย
ความรูเ้ดิมของสมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดอย่างมีเหตุผล สรุปรวบรวม
ความรู ้และแนวคิดของกลุม่เก่ียวกบักลไกการเกิดปัญหาเพื่อน าไปสูก้าร
สรา้งสมมตุิฐาน  

 
หัวข้อ: “การแก้ปัญหาโดยการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร”์ 
 
ขั้นตอนที่ 3 : ตั้งสมมุติฐาน 
อธิบายและตัง้สมมุติฐานที่เช่ือมโยงกับปัญหาตามที่ไดร้ะดมสมองกัน 
แลว้น าผลการวิเคราะหม์าจัดล าดบัความส าคญั โดยใชพ้ืน้ฐานความรู้
เดิมของผูเ้รยีน 
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ใบความรู้  :  การเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาโดยการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวข้อ: “การแก้ปัญหาโดยการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร”์ 

 
ขั้นตอนที่ 4 : ศึกษาค้นคว้า 
คน้ควา้ รวบรวม สารสนเทศจากสือ่ และแหลง่ทรพัยากรการเรยีนรูต้า่งๆ 

 
หัวข้อ: “การแก้ปัญหาโดยการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร”์ 

 
ขั้นตอนที่ 5 : สรุปผล 
จากรายงานขอ้มูลสารสนเทศใหม่ที่ได ้น าขอ้มูลมาอภิปราย วิเคราะห ์
สงัเคราะห ์เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป 
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ใบกิจกรรม     เร่ือง การแก้ปัญหาโดยการคิดอยา่งมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์
 
หัวข้อปัญหา “แนวทางในการแก้ปัญหาพิษภยัของฝุ่น PM” 
สมาชิกกลุม่………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………… . 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ก าหนดปัญหา……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สมมตุิฐาน.…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
รวบรวมขอ้มลู.……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ตีความหมายและสรุปผล 
ตีความหมาย……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผล……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยการเรียนรู้ที2่ การมีภูมิคุ้มกันตน 
กิจกรรมที4่: การแสวงหาความรู้ และมีประสบการณท์ีเ่พยีงพอ 
ส่ิงทีพั่ฒนา: การแสวงหาความรู้ และมีประสบการณท์ีเ่พยีงพอ 

 ชื่อกิจกรรม: การแสวงหาความรู้สู่ตัวเราอย่างเหมาะสม 
 

แนวคิด        
          การมีภูมิคุม้กันตน หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้รอ้มกับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น
ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้
ใกลแ้ละไกล การท่ีบคุคลนัน้มีจิตใจท่ีเขม้แข็ง มีภูมิคุม้กันภายในตนท่ีดี หรือมีภูมิคุม้กันทางจิตนัน้ มี 

4 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) การแสวงหาความรูแ้ละมีประสบการณ์ท่ีเพียงพอ 2) การมองโลกในแง่ดี  
3) ความชอบเส่ียงนอ้ย และ 4) ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม หรือกล่าวได้
ว่า การมีภูมิคุม้กันตนท่ีดี หมายถึงการเตรียมพรอ้มท่ีจะรบัต่อผลกระทบและการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้มและวฒันธรรม เพ่ือใหส้ามารถปรบัตวัและ
รบัมือไดอ้ย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นไปตามพุทธเศรษฐศาสตรท่ี์ตอ้งเตรียมความพรอ้มและเขา้ใจถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติอย่างไม่ประมาท (จิรศกัดิ์ สุรงัคพิพรรธน ,์2554,น.145;ดุจเดือน 
พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550)  
          การแสวงหาความรูแ้ละมีประสบการณท่ี์เพียงพอ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะเป็นภูมิคุม้กนัตนท่ีดี 
เพราะมนุษยส์่วนใหญ่หรือเกือบทัง้หมดตอ้งใชส้มองในการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ตลอดเวลา การแสวงหา
ความรู ้หมายถึง ทักษะท่ีจะตอ้งอาศัยการเรียนรูแ้ละวิธีการฝึกฝน สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน 
การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ ท าใหเ้กิดแนวความคิด ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและกวา้งขวาง สามารถ
เปรียบเทียบขอ้เท็จจริงท่ีไดม้าว่าควรเช่ือถือหรือไม่จากแหล่งเรียนรูต้่างๆ การแสวงหาความรูห้ลักๆ 
ไดแ้ก่1) ความรูท่ี้เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง คือ ความรูท่ี้เกิดจากมนุษยใ์นช่วงชัน้วยัต่างๆ ได้
เรียนรูแ้ละสั่งสมจากประสบการณ์ของตนเอง ความสัมพันธก์ับสิ่งแวดลอ้มทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
และความรูแ้ละความจริงโดยบงัเอิญคน้พบมิไดต้ัง้ใจ เช่น การคน้พบความรูเ้รื่องแรงโนม้ถ่วงของโลก
โดย ไอแซค นิวตนั 2) ความรูท่ี้เกิดจากความเช่ือของบรรพบุรุษ คือ ความรูจ้ากความเช่ือท่ีสืบทอดกัน
จากประสบการณ์ของบรรพบุรุษ และตกทอดมาสู่อนุชนรุน่หลงั บางอย่างก็หาค าอธิบายดว้ยเหตผุล
ไม่ได ้ส่วนใหญ่เป็นความรูท่ี้ยงัไม่ไดมี้การพิสจูนค์วามจริงมาก่อน เช่น ความรูเ้ก่ียวกบัเวทยม์นตค์าถา 
ฤกษ์ยามต่างๆ 3) ความรูท่ี้เกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี คือ ความรูท่ี้สืบทอดกันมาจากความเช่ือ
ของคนสมยัอดีต และความเช่ือนัน้ก่อใหเ้กิดแนวประพฤติปฏิบตัิจนกระทั่งกลายเป็นวฒันธรรมของชน
ชาติแต่ละหมู่เหล่า ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ (ช านาญ รอดเหตภุัย,2552,น.8-9) สอดคลอ้ง
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กบั สายสดุา ขนัธเวช (2561) กล่าวว่าการแสวงหาความรู ้คือ กระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ตามความ
สนใจ ความตอ้งการ และความถนัด มีเป้าหมาย รูจ้ักแสวงหาแหล่งทรพัยากรของการเรียนรู ้เลือก
วิธีการเรียนรู ้จนถึงการประเมินความกา้วหนา้ของการเรียนรูข้องตนเอง โดยจะด าเนินการดว้ยตนเอง
หรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้ อ่ืนหรือไม่ ก็ ได้ โดยวิ ธีการแสวงหาความรู้ (Methods of acquiring 
knowledge) ได้แก่ 1) การสอบถามจากผู้รู ้(Authority)  2) การศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี 
(Tradition)  3) การใช้ประสบการณ์ (Experience) 4) วิธีการอนุมาน (Deductive method) 5) วิธีการ
อปุมาน (Inductive method) และ6) วิธีการทางวิทยาศาสตร ์(Scientific method)   
           นอกจากนีก้ารแสวงหาความรูย้งัเป็นแนวคิดทางปรชัญา มี 2 แนวคิด คือ 1) ประสบการณน์ิยม 
ท่ีเช่ือว่า ความรูท้กุอย่างจะเกิดขึน้ไดจ้ะตอ้งอาศยัประสบการณด์ว้ยตนเองท่ีมาจากประสาทสมัผสั ซึ่ง
ให้ความจริงเฉพาะท่ีพิสูจนไ์ด้ดว้ยประสาทสัมผัส 2) เหตุผลนิยม เช่ือว่า ความรูท่ี้แท้จริงเกิดจาก
เหตผุล หมายถึง การใชค้วามคิด เช่ือวา่มนษุยมี์ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือ“ปัญญา” คือ การคิด
หาเหตุผล โดยใชปั้ญญาใหไ้ดค้วามจริงอนัสมบูรณ์ ถ้าเราใชปั้ญญากระท า คือคิดตามหลักเหตุผล 
ความรู้นั้นจะปรากฏเป็นจริงออกมา (วิทย์ วิศทเวทย์ ,ม.ป.ป.,หน้า102,122) ทั้งนี ้ความรู้และ
ประสบการณ์ จะช่วยท าให้เราตดัสินใจกระท าไดอ้ย่างเหมาะสม ถึงแมว้่าการมีพืน้ฐานความรูแ้ละ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันอาจท าใหเ้หตุผลและการกระท าต่างกันก็ตาม แต่บุคคลเหล่านีจ้ะมีการ
ยอมรบัและพรอ้มท่ีจะเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงไดใ้นทกุสถานการณ ์เน่ืองจากมีการแสวงหาความรู ้
และมีประสบการณท่ี์เพียงพอในชีวิต  
           กิจกรรมท่ีใช้ส  าหรบัการสรา้งเสริมการแสวงหาความรูอ้ย่างเหมาะสม และเพียงพอนั้น เป็น
แนวทางเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจต่างๆ ด าเนินการบนฐานของทฤษฏีการเรียนรูเ้ชิง
ประสบการณ์ (experiential learning) โดยใชกิ้จกรรมและการด าเนินการใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมสังเกต
ตนเองเก่ียวกับประสบการณ์ในการสืบคน้ความรูเ้พ่ือใชใ้นการตดัสินใจ การแกปั้ญหาของตนเองใน
อดีต คิดไตรต่รองเพ่ือระบุประโยชนข์องการแสวงหาความรู ้และรว่มกนัสรุปประโยชนข์องการแสวงหา
ความรูจ้ากตวัอย่างพาดหวัข่าวเรื่อง “ไอซ ์หีบเหล็ก” เพ่ือน ามาปรบัไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั และก าหนด
เป็นแนวทางในการแสวงหาความรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ย 
วัตถุประสงค:์  

          1. สามารถแสวงหาความรูใ้นสถานการณท่ี์ก าหนดไดอ้ย่างเหมาะสม 
          2. อธิบายเรื่องหรือสถานการณท่ี์ก าหนดไดอ้ยา่งเขา้ใจและถกูตอ้ง 
          3. สามารถเลือกแหลง่สืบคน้หาความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณท่ี์เป็นปัญหาไดถ้กูตอ้ง 
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วิธีการ: 

          1. การบรรยายและตัง้ค  าถาม 

          2. การถามตอบ 

          3. กรณีศกึษาจากบทความ 

          4. การอภิปรายกลุม่ 

          5. การระดมสมอง 
ระยะเวลา: 
           60 นาที 
อุปกรณ:์ 

           1. คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เครื่องฉายและจอรบัภาพ 

           2. กระดาษ A4 

           3. ปากกา ดนิสอ สี 

           4. พาดหวัขา่ว เรื่อง “ไอซ ์หีบเหล็ก”   
           5. ใบกิจกรรม เรื่อง การแสวงหาความรูสู้่ตวัเราอย่างเหมาะสม 
ข้ันตอน: 

           1) การสรา้งประสบการณ ์(Experience)  
            วิทยากรเกริ่นน าว่า การแสวงหาความรู้มีหลายวิธี แต่ทั้งนี ้ต้องเหมาะกับปัญหา หรือ
สถานการณ์ จึงจะเป็นการแสวงหาความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสมอย่างแทจ้ริง  วิทยากรซักถามผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรม “การแสวงหาความรูมี้วิธีใด และจากแหล่งความรูใ้ดบา้ง”โดยการสุ่มถามผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม
เป็นรายบุคคล และร่วมกันสรุปถึงความหมายและแหล่งท่ีสืบค้นความรู้ จากนั้นวิทยากรเริ่มต้น

กิจกรรม โดยใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมท าใบกิจกรรม1 เรื่อง “แหล่งใหค้วามรูข้องท่านท่ีผ่านมา”จากนัน้สุ่ม
ถามผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน แล้ว
วิทยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมคิด วิเคราะห ์และอภิปรายร่วมกันเพ่ือตอบค าถามว่า “อะไรท่ีท าใหเ้รา
ตอ้งแสวงหาความรู ้และมีการจดัการสืบคน้แหล่งขอ้มูลใหเ้หมาะสมกับปัญหาในแต่ละสถานการณ์”
และใหเ้ขียนค าตอบอย่างนอ้ย 10 ขอ้ ลงในกระดาษฟลิปชารท์ จากนัน้ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
และอภิปรายระหว่างกลุ่ม โดยวิทยากรซักถามความเข้าใจในแต่ละขอ้เพ่ือให้เขา้ใจความหมายได้
ชดัเจนขึน้  
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           ขั้นตอนต่อไป วิทยากรให้แต่ละกลุ่มพิจารณาเนือ้หาจากพาดหัวข่าวเรื่อง “ไอซ ์หีบเหล็ก”  

โดยใหแ้ตล่ะกลุ่มเขียนค าตอบในใบกิจกรรม2 จากนัน้วิทยากรใหแ้ตล่ะกลุ่มอภิปราย และวิทยากรสรุป

กิจกรรมและชีใ้หผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมเห็นประโยชนข์องการแสวงหาความรูจ้ากข่าวเรื่อง “ไอซ ์หีบเหล็ก” 

อาทิเช่น รายละเอียด ภูมิหลังของการด าเนินชีวิต การท าความผิด สืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต

อย่างไร ต้องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง ซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปปรับไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือการค้นหาแหล่งข้อมูลเพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสมในสถานการณจ์ริง เพราะมีแหลง่ใหค้วามรูท่ี้ดี 

 2) การคดิไตรต่รอง (Reflecting)  

 วิทยากรใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมพิจารณาทบทวนผลจากขัน้ตอนแรก แลว้ระดมสมองหาค าตอบ

ท่ีเขียนในใบกิจกรรม1 ส าหรบัประเดน็มีดงันี ้

                1. ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ในชีวิตของตนเองท่ีเป็นปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งสืบคน้ และหา

แหลง่ความรูม้ากมายเพ่ือมาสนบัสนนุในการคล่ีคลายปัญหา 

                2. ผลของปัญหา หรือเหตกุารณน์ัน้เป็นอย่างไร และสืบคน้หรือแสวงหาความรูจ้ากแหล่งใด 

           วิทยากรสุม่ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 2-3 คน น าเสนอประเด็นดงักล่าว เพ่ืออภิปรายรว่มกนั 

 3) การสรุป (Concluding)  

 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสรุปวิธีการแสวงหาความรู ้และประโยชน์ของการแสวงหา

ความรูมี้ความจ าเป็น และส าคัญอย่างไรท่ีจะสามารถน าไปปรบัไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และการ

ปฏิบตังิานในองคก์ร 

            4) การวางแผน (Planning) 

 วิทยากรขอใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม รว่มกนัสรุปแนวทางวิธีการแสวงหาความรู ้และแหล่งความรู ้

จากนัน้ วิทยากรสุ่มซกัถามผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมบางคน เพ่ือเป็นตวัอย่าง แนวคิดและวิธีการแก่ผูเ้ขา้รว่ม

โปรแกรมคนอ่ืน 
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การประเมินผล: 

           1. การสงัเกตความสนใจในกิจกรรม 

           2. การมีส่วนร่วมในการพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุ่มระหว่างการท า

กิจกรรม 

           3. บรรยากาศระหว่างการท ากิจกรรมมีความผ่อนคลาย สนกุสนาน 

           4. ผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม  
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ใบกิจกรรม1    เร่ือง “แหล่งให้ความรู้ของท่านที่ผ่านมา” 
 
     1. ยอ้นกลบัไปเมื่อทา่นศกึษาในชัน้อนบุาล ทา่นไดเ้รยีนรูจ้ากสือ่แหลง่เรียนรูใ้ดบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

     2. ยอ้นกลบัไปเมื่อทา่นศกึษาในชัน้ประถมศกึษา ทา่นไดเ้รยีนรูจ้ากสือ่แหลง่เรยีนรูใ้ดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

      3. ยอ้นกลบัไปเมื่อทา่นศกึษาในชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ทา่นไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อแหลง่เรยีนรูใ้ดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

      4. ยอ้นกลบัไปเมื่อทา่นศกึษาในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ทา่นไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อแหลง่เรยีนรูใ้ดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

      5. ยอ้นกลบัไปเมื่อทา่นศกึษาในชัน้อดุมศกึษา ทา่นไดเ้รยีนรูจ้ากสือ่แหลง่เรยีนรูใ้ดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

     6. จากการศกึษาเรยีนรูท้ี่ผา่นมาถึงปัจจบุนั ทา่นมีความสขุ สนกุกบัการเรยีนรูใ้นระดบัชัน้ใดมากที่สดุ เพราะเหตใุด 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

     7. จากวล ีค าพดูที่วา่ “ผูใ้ดที่หยดุการเรยีนรูเ้ปรยีบไดก้บั “ทอ่นไมท้ี่ตายแลว้ หาประโยชนใ์ดๆ มิได”้ จรงิหรอืไม่ 
อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือ.................................................... 
กลุม่.......................................... 
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ใบความรู้  :  พาดหัวข่าว เร่ือง “ไอซ ์หีบเหล็ก” 
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ใบกิจกรรม2    พาดหัวข่าว: เร่ือง “ไอซ ์หีบเหล็ก” 
ชีแ้จง  
ใหศ้กึษาคลปิวิดีโอขา่ว  แลว้รว่มกนัวิเคราะหก์ารฆา่สาวบรกิารของ ไอซ ์หีบเหลก็ (ที่มา แรงจงูใจ สาเหต ุฯลฯ) 
ค าถาม 
          อภิปรายพรอ้มตอบค าถามตอ่ไปนี ้
          1. การที่พาดหวั กลา่วถึงการด าเนินการของ ไอซ ์หีบเหลก็ ก่อนที่จะฆา่สาวบรกิารเหลา่นัน้ คือ 
               - จบัสาวขงั 4 วนั 
               - ชอบอดัคลปิไวขู้ส่าวๆ 
               - เปิดปมแคน้ฝังใจสาวอวบ 
               - พอ่ก่อกรรมไอซร์บัเวร 
           สามารถวิเคราะหท์ี่มา แรงจงูใจ สาเหต ุที่ท าใหไ้อซ ์หีบเหลก็ ฆา่สาวบรกิารหลายคนในที่สดุ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

           2. การวิเคราะหด์งักลา่วตอ้งสบืคน้จากแหลง่ขอ้มลูใดบา้ง (อาทิ ขา่วในอดีตตอนที่พอ่ไอซส์ั่งฆา่เด็ก และตอน
ทีถ่กูภรรยาจา้งวานฆา่ จากขอ้มลูหนงัสอืพิมพฉ์บบัเก่า แหลง่ขอ้มลูคือ หอสมดุแหง่ชาติ เป็นตน้) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุม่............................................................ 
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           หน่วยการเรียนรู้ที2่ การมีภูมิคุ้มกันตน 
   กิจกรรมที ่5: การมองโลกในแง่ดี 

ส่ิงทีพั่ฒนา: การมองโลกในแง่ด ี ชื่อกิจกรรม: “การมองโลกในแง่ด ี 
ของทมีหมูป่าอะคาดมิี” 

 
แนวคิด        
           การมีภูมิคุม้กันตน หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้รอ้มรบักับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น
ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้
ใกลแ้ละไกล การท่ีบคุคลนัน้มีจิตใจท่ีเขม้แข็ง มีภูมิคุม้กันภายในตนท่ีดี หรือมีภูมิคุม้กนัทางจิตนัน้ มี 

4 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) การแสวงหาความรูแ้ละมีประสบการณท่ี์เพียงพอ 2) การมองโลกในแง่ดี 3) 
ความชอบเส่ียงนอ้ย และ 4) ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม หรือกล่าวไดว้่า 
การมีภูมิคุม้กนัตนท่ีดี หมายถึงการเตรียมพรอ้มท่ีจะรบัตอ่ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้
ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และวฒันธรรม เพ่ือใหส้ามารถปรบัตวัและรบัมือได้
อย่างทนัท่วงที ซึ่งเป็นไปตามพทุธเศรษฐศาสตรท่ี์ตอ้งเตรียมความพรอ้มและเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง

ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติอย่างไม่ประมาท (จิรศกัดิ์ สุรงัคพิพรรธน,์2554,น.145;ดุจเดือน พันธุมนาวิน 
และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550)  
           การมองโลกในแง่ดี (optimism) หมายถึง วิธีการคิดหรือความคาดหวงัของบุคคลในการปรบัตวั
เม่ือเผชิญสถานการณ์ท่ีทา้ทายหรือปัญหาในชีวิต โดยการท่ีบุคคลมีแนวโนม้คาดหวงัถึงสิ่งดีๆ ท่ีจะ
เกิดขึน้ มีความมั่นใจในจุดยืนต่อการท าสิ่งต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้ถึงแมว้่าจะตอ้งเผชิญ
กบัอุปสรรคต่างๆ บคุคลท่ีมองโลกในแง่ดีจะเช่ือว่าสามารถจดัการใหส้  าเร็จลุล่วงได ้ซึ่งการมองโลกใน
แง่ดี แมว้่าตอ้งเจอสถานการณท่ี์เป็นอปุสรรค หรือปัญหาก็มกัจะมองหาสิ่งท่ีดีเพ่ือใหต้นเองผ่านพน้สิ่ง
ท่ีเจอไปได ้โดยบคุคลท่ีมองโลกในแง่ดีจะมีความพยายามและความมั่นใจ ซึ่งจะท าใหบุ้คคลท่ีมองโลก
ในแง่ดีสามารถจดัการหรือควบคมุสิ่งตา่งๆ ไดดี้ (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท ,์2551; 
ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน ,2552; Scheier and Carver,1985;Scheier,Carver,& Bridges,2001) อาทิ  เม่ื อ
พนกังานมหาวิทยาลยัตอ้งพบกับการเปล่ียนแปลงต่าง  ๆทัง้นโยบายมหาวิทยาลยั และวิธีการปฏิบตัิงาน 
เป็นตน้ ท าใหต้อ้งมีการปรบัตวัเพ่ือใหส้ามารถอยู่รอดในองคก์รได ้ซึ่งหากมองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
เป็นการปรับตัวเพ่ื อให้เกิดการพัฒนา ย่อมเป็นสิ่ งท่ี ดีต่อตนเองและองค์กร (Scheier and 
Carver,1985;ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน,2552) นอกจากนีบุ้คคลท่ีมองโลกในแง่ดี (optimism) จะเป็น
บุคคลท่ีมีความพยายามและมีความมั่นใจ ในทางตรงกันขา้มบุคคลท่ีมองโลกในแง่รา้ย (pessimism) 
จะมีความลังเล ความสงสัย หรือความไม่มั่นใจ จึงท าใหบุ้คคลท่ีมองโลกในแง่ดีสามารถจดัการหรือ
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ควบคุมสิ่งต่างๆ ได้ดี (Scheier, Carver, & Bridges, 2001 อ้างถึงในเกรียงศักดิ์ เฟ่ืองฟูพงศ์,2554)  
โดยบุคคลท่ีมีลกัษณะการมองโลกในแง่ดีนัน้จะมีความพรอ้มในการรบัมือกับปัญหาต่างและสามารถ
จัดการไดอ้ย่างเหมาะสม (Crosno et al.,2009) อีกทั้งเม่ือมีการเปล่ียนแปลงต่างๆ เกิดขึน้ก็สามารถ
ปรบัตัวไดอ้ย่างดี และเหมาะสมพรอ้มรบัอุปสรรคหรือสิ่งต่างๆท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างมีสติ (Scheier and 

Carver, 2002,อา้งถึงในพัชรา รุ่งสนัเทียะ,2559,น.11) โกลแมน (Golemen,1995) อธิบายการมองโลก
ในแง่ดีหมายถึง ความคาดหวงัต่อสิ่งต่างๆ ในทางท่ีดี แมว้่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคขดัขวางอยู่ก็
ตาม โดยสามารถพลิกสถานการณต์า่งๆ ท่ีเลวรา้ยใหก้ลบักลายเป็นดีได ้
          เซลิกแมน (Seligman,1990) มองว่าการมองโลกในแง่ ดี เป็นลักษณะการให้เหตุผลต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้กับบุคคลในทางท่ีดี โดยไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของการมองโลกในแง่ดี เกิดขึน้
จากองคป์ระกอบ 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี1 การ เกิดขึน้อย่างถาวร /ชั่วคราว (Permanent :Temporary) คือ 
บุคคลท่ีมองโลกในแง่ดีจะมองว่าสิ่งรา้ยๆ ท่ีเกิดขึน้จะเป็นเพียงชั่วคราว ส่วนสิ่งดีๆ จะเกิดขึน้อย่าง
สม ่าเสมอและตลอดไป ในทางตรงกันขา้มบุคคลท่ีมองโลกในแง่รา้ยจะมองสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นแบบถาวร
และมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต โดยมองว่าเรื่องดีดีจะเกิดเพียงชั่วคราว เป็นมิติท่ีเก่ียวข้องกับ
ระยะเวลา เรียกว่า “ความคงทนถาวร :Permanence” มิติ ท่ี2 การเกิดขึน้อย่างเฉพาะเจาะจง/ไม่
เฉพาะเจาะจง (Specific : Universal) คือ บุคคลท่ีมองโลกในแง่ดีจะมองว่าสิ่งรา้ยๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้เกิด
เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนสิ่งดีๆ จะเกิดในทุกเรื่อง โดยบุคคลท่ีมองโลกในแง่รา้ยจะรูส้ึกว่าสิ่งรา้ยๆ จะ
เกิดขึ ้นกับทุกสิ่ งท่ี เก่ียวข้อง และเช่ือว่าสิ่ งดีๆ จะเกิดเฉพาะบางเรื่อง เรียกว่า “การแผ่ขยาย 
:Pervasiveness”มิติท่ี 3 การเกิดขึน้ของตน้เหตุจากตนเอง/ สิ่งอ่ืนภายนอก (internal : External)  คือ 
บุคคลท่ีมองโลกในแง่ดีมองว่าสาเหตุมาจากสิ่งอ่ืนๆ ส่วนสิ่งดีๆ นัน้เกิดจากตนเอง ซึ่งจะไม่สูญเสีย
ความรูส้ึกเห็นคณุค่าในตนเอง (Self - esteem) และผูท่ี้มองโลกในแง่รา้ยจะมองว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้นัน้เกิด
เพราะตนเอง ส่วนสิ่งดีนัน้เกิดจากสิ่งอ่ืนๆ จะเป็นบุคคลท่ีรูส้ึกเห็นคณุค่าในตนเองต ่า (low Self) เป็น
มิติท่ีเก่ียวข้องกับตัวของบุคคล เรียกว่า “แหล่งก าเนิดสาเหตุ :Personalization” (อ้างในพัชรา รุ่ง
สนัเทียะ,2559,น.15-20) ซึ่งสรุปไดว้่าการมองโลกในแง่ดีตามแนวคิดของ Seligman เป็นลกัษณะการ
มองโลกในแง่ดีท่ีอธิบายต่อสถานการณต์่างๆ ท่ีเผชิญอยู่ในสถานการณท่ี์แตกต่าง โดยหากบุคคลท่ีมี
ลกัษณะการมองโลกในแง่ดี เม่ือเจอสถานการณท่ี์เป็นปัญหาหรืออปุสรรค บุคคลคนเหล่านีจ้ะอธิบาย
สาเหตไุปในทิศทางท่ีดี ซึ่งเปรียบเสมือนการมีภูมิคุม้กันตนท่ีดีในการใช้ชีวิต ตรงขา้มกบับุคคลท่ีมอง
โลกในแง่รา้ยท่ีจะอธิบายสาเหตไุปในทางตรงกันขา้ม ซึ่งการอธิบายสาเหตตุ่างๆ เหล่านีย้่อมส่งผลต่อ
ตอ่การจดัการกบัปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเผชิญอยู่ 
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           กิจกรรมท่ีใชส้  าหรบัการสรา้งเสริมการมองโลกในแง่ดี ด  าเนินการบนฐานของทฤษฏีการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ (experiential learning) โดยใช้กิจกรรมและการอ านวยการให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
สงัเกตตนเองเก่ียวกับประสบการณท่ี์เก่ียวกับการเผชิญหนา้กับเหตกุารณต์่างๆ ของตนเองในอดีตใน
ดา้นลบ หรือเหตกุารณข์องความลม้เหลวในชีวิต โดยการคิดไตรต่รองเพ่ือระบุการใชภู้มิคุม้กนัตนดว้ย
การมองโลกในแง่ดี แง่บวก ดว้ยการสรุป และก าหนดแนวทางในการสรา้งพฤติกรรมการมองโลกในแง่ดี 
ประกอบดว้ย 
วัตถุประสงค:์  

           1. ใหมี้ความคิดในการมองโลกในแง่ดี แง่บวกในสถานการณล์บ และไมป่ระสบผลส าเรจ็ 

           2. สรา้งพฤตกิรรมการมองโลกในแง่ดีเพิ่มขึน้ 
วิธีการ: 

           1. การบรรยายและตัง้ค  าถาม 

           2. การถามตอบ 

           3. กรณีศกึษาจากบทความ 

           4. การอภิปรายกลุ่ม 

           5. การระดมสมอง 
           6. การน าเสนอผลงาน 
ระยะเวลา: 
          60 นาที 
อุปกรณ:์ 

           1. คอมพิวเตอร ์โน๊ตบุ๊ค เครื่องฉายและจอรบัภาพ 

           2. กระดาษ A4 

           3. ปากกา ดนิสอ สี 

           4. บทสมัภาษณ“์การมองโลกในแง่ดี ของทีมหมปู่าอะคาดมีิ” 
           5. ใบกิจกรรม เรื่อง “การมองโลกในแง่ดี”  
ข้ันตอน: 
          1) การสรา้งประสบการณ ์(Experience)  

           วิทยากรเกริ่นน าว่า การมองโลกในแง่ดี เป็นการสรา้งประโยชนแ์ละเป็นภูมิคุม้กันตนในการใช้
ชีวิต และยกตวัอย่างเหตกุารณท่ี์พบในมุมมองของบุคคลจากใบความรู ้นอกจากนีก้ารมองโลกในแง่ดี 
ไม่ใช่แค่ท าใหมี้ความสุขมากขึน้กว่าเดิม แตย่งับ่งบอกว่า มนัจะท าใหมี้ชีวิตท่ียืนยาวมากขึน้กว่าเดิม 
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ดงังานวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) พบว่าผู้หญิง

ท่ีระบวุ่าตวัเองเป็นคนมองโลกในแง่ดี อายยืุนกว่าผูห้ญิงท่ีมองโลกดา้นลบมากกว่า 15% และมีโอกาส
มากถึง 50% ท่ีจะอยู่ถึงอายุ 85 ปี ในส่วนตวัเลขของฝ่ังผูช้ายนัน้คนมองโลกในแง่ดีจะมีอายุยืนกว่า 
11% และมีโอกาสมากถึง 70% ท่ีจะอยู่ถึง 85 ปี โดยงานวิจยัติดตามผลจากกลุ่มผูห้ญิง 69,744 คน 
เป็นระยะเวลา 10 ปี และกลุ่มผูช้าย 1,429 คน เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยผูท่ี้เขา้รว่มการวิจยัจะไดท้  า
แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับ “การมองโลกในแง่ดี” นอกจากนีมี้งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน Journal of the 
American College of Cardiology ปี 2015 พบว่า สุขภาพของหัวใจของคนท่ีมองโลกในแง่ดีอายุ
ระหว่าง 45-84 ปีนัน้ แข็งแรงกว่าคนมองโลกในแง่รา้ยถึงสองเท่า จากการวดัค่าหลายๆ ปัจจยั ตัง้แต่
การทานอาหาร กิจกรรมระหว่างวนั ไปจนถึงระดบัน า้ตาลในเลือดและคอเลสเตอรอล โดยรายงานชีว้่า 
ผูห้ญิงท่ีมองโลกในแง่ดีมีโอกาสท่ีจะเสียชีวิตดว้ยโรคหัวใจนอ้ยกว่าคนท่ีมองโลกในแง่รา้ยกว่า 38% 

และวิทยากรอธิบายถึงการมองโลกในแง่ดีตามแนวคิดของ เซลิกแมน (Seligman,1990) เกิดจาก
องค์ประกอบ 3 มิติ  ได้แก่ การเกิดขึ ้นอย่างถาวร/ชั่ วคราว การเกิดขึน้อย่างเฉพาะเจาะจง/ไม่
เฉพาะเจาะจง และการเกิดขึน้ของตน้เหตจุากตนเอง/สิ่งอ่ืนภายนอก จากนัน้วิทยากรเริ่มตน้กิจกรรม 
โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน แลว้วิทยากรใหผู้้เข้าร่วมโปรแกรมคิด วิเคราะห ์และ
อภิปรายรว่มกนัเพ่ือตอบค าถามว่า “ท่านคิดว่าการมองโลกในแง่ดี เป็นภูมิคุม้กนัตนในการด าเนินชีวิต
แก่ตนเองอย่างไร” และใหเ้ขียนค าตอบอย่างนอ้ย 10 ขอ้ ลงในกระดาษฟลิปชารท์ จากนัน้ใหต้วัแทน
แตล่ะกลุ่มน าเสนอและอภิปรายระหว่างกลุ่ม โดยวิทยากรซกัถามความเขา้ใจในแตล่ะขอ้เพ่ือใหเ้ขา้ใจ
ความหมายไดช้ดัเจนขึน้  
           ขัน้ตอนต่อไป วิทยากรใหแ้ต่ละกลุ่มพิจารณาเนือ้หาเรื่อง “การกู้ชีวิตหมูป่าอะคาดิมี”และใช้

แนวคิดวิธีการมองโลกในแง่ดีของ Seligman โดยให้แต่ละกลุ่มเขียนค าตอบลงในใบกิจกรรม1 ตอ้ง

ด าเนินการอย่างไรบ้าง จากนั้นวิทยากรให้แต่ละกลุ่มอภิปราย และวิทยากรสรุปกิจกรรมและชีใ้ห้

ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมเห็นว่า ปัญหาทกุปัญหาหากเปล่ียนมมุมองโดยพยามมองในแง่บวก ปัญหาท่ีเผชิญ

อยู่จากหนักหนาจะลดระดบัเบาลงได ้ท าใหปั้ญหาไดร้บัการแกไ้ขท่ีเหมาะสม คล่ีคลายไปในทางท่ีดี 

และหรือสามารถท าใหบ้รรลตุามเปา้ประสงคไ์ดใ้นท่ีสดุ  

 2) การคดิไตรต่รอง (Reflecting)  

 วิทยากรใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมพิจารณาทบทวนผลจากขัน้ตอนแรก แลว้ระดมสมองหาค าตอบ

ท่ีไดจ้ากใบกิจกรรม1 ส าหรบัประเด็นมีดงันี ้

               1. ประสบการณห์รือเหตกุารณท่ี์เป็นปัญหาก่อใหเ้กิดความทกุขท่ี์ประสบในชีวิตของตนเอง 
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               2. ปัญหาท่ีประสบในชีวิต สามารถใช้แนวทางของการมองโลกในแง่ดีตามแนวคิดของ 

Seligman อย่างไร จากนัน้วิทยากรซักถามและกระตุน้ใหมี้การอภิปรายระหว่างกลุ่ม และหาขอ้สรุป

รว่มกนัตามแนวคิดของ เซลิกแมน (Seligman,1990) ซึ่งประกอบดว้ยกนั 3 มิติ ไดแ้ก่ การเกิดขึน้อย่าง

ถาวร/ชั่วคราว การเกิดขึน้อยา่งเฉพาะเจาะจง/ไมเ่ฉพาะเจาะจง และการเกิดขึน้ของตน้เหตจุากตนเอง/สิ่ง

อ่ืนภายนอก 

 3) การสรุป (Concluding) 

            วิทยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมสรุปวิธีการการมองโลกในแง่ดีตามแนวคิดของ Seligman 3 มิต ิ

น ามาประยุกตใ์ชก้ับสถานการณท่ี์เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตตนเองและในการปฏิบตัิงาน สรา้งเป็น

หลกัการท่ีจะน าไปใชเ้ม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาในอนาคต 

           4) การวางแผน (Planning) 

 วิทยากรขอใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม สรุปแนวทาง วิธีการการมองโลกในแง่ดี โดยใชแ้นวคิด สรา้ง

หลักการของการจดัการปัญหาอย่างเหมาะสม ดว้ยการมีมุมมองในทางบวกหรือการมองโลกในแง่ดี 

จากนัน้วิทยากรสุ่มซกัถามผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมบางคน เพ่ือเป็นตวัอย่างแนวคิดและหลกัการแก่ผูเ้ขา้รว่ม

โปรแกรมคนอ่ืนตอ่ไป 

การประเมินผล: 

           1. การสงัเกตความสนใจในกิจกรรม 

           2. การมีส่วนร่วมในการพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุ่มระหว่างการท า

กิจกรรม 

           3. บรรยากาศระหว่างการท ากิจกรรมมีความผ่อนคลาย สนกุสนาน 

           4. ผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม  
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ใบความรู้   “การมองโลกในแงด่”ี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สถานการณ ์“ผิดหวังจากความรัก” 

 

 
 

ขข้ข้อ้ดีของเหตกุารณ ์
................................................... 
................................................... 
.................................................. 
กาการแกปั้ญหา 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

 

สถานการณ ์“บ้านน ้าท่วม” 

 

 
 
 

ขอ้ดีของเหตกุารณ ์
................................................... 
................................................... 
.................................................. 
การแกปั้ญหา 
................................................... 
................................................... 
.................................................. 

     

สถานการณ ์“ผิดหวังจากการสอบ” 

 

 

ขอ้ดีของเหตกุารณ ์
................................................... 
................................................... 
.................................................. 
การแกปั้ญหา 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
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ใบความรู้    เร่ือง “การมองโลกในแงด่ี ของทีมหมูป่าอะคาดิมี” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาดหัวข่าว: “กู้ชวีิตทีมหมูป่าอะคาดิมี” 

 

พาดหัวข่าว: “กู้ชีวิตทีมหมูป่าอะคาดิมี” 
 

 
 

พาดหัวข่าว: “กู้ชีวิตทีมหมูป่าอะคาดิมี”  

 
 

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2018/07/finallyfound.jpg
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ใบความรู้    เร่ือง “การมองโลกในแงด่ี ของทีมหมูป่าอะคาดิมี” 

 
         เหตกุารณน์กัฟตุบอลเด็กอาย ุ11-16 ปี ทีมหมปู่าอะคาเดมี 13 คนพรอ้มโคช้ ติดอยูใ่นอทุยานถ า้หลวง-ขนุ
น า้นางนอนอ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย ช่วงระหว่างวนัท่ี 23 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561 มานานกว่า 2 
สปัดาห ์เป็นเวลา 17 วนั  
         จากการให้สัมภาษณ์ของ พ.ท.นพ.ภาคย ์โลหารชุน ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 จากข่าวมติชน 
ออนไลน ์
          โดยหมอภาคย ์ เปิดเผยว่า การช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ครัง้นี ้ถือเป็นการกู้ภัยในถ า้ครัง้แรกในโลก ที่มี
หลายหนว่ยงานเขา้มาช่วยเหลือ ซึ่งจะเป็นประสบการณท์ี่ส  าคญักบัการปฏิบตัิงานกูภ้ยั และจากการที่ไดอ้ยูก่บัเด็กๆ 
ในถ า้หลายวนั สมัผสัไดว้่า ทัง้ 13 คน เป็นคนที่มีจิตใจดีงาม ใสซื่อ ไรเ้ดียงสาตามประสาเด็ก และที่ส  าคญัทุกคนมี
วินยัมาก สงัเกตไดจ้ากตอนที่กินอาหารเสรจ็แลว้ ทกุคนจะน าเศษอาหาร เศษขยะ ไปทิง้ในถงุด าเดียวกนัทัง้หมด จาก
การสอบถามเด็กๆ บอกว่า ตอนเขา้ไปเที่ยวในถ า้นัน้ทุกคนไปเที่ยวในเชิงอนุรกัษ์ ไม่มีการเก็บหิน หรือของที่อยู่ใน
ธรรมชาติใหเ้กิดความเสยีหายเลย และตัง้ใจวา่จะเขา้ไปท ากิจกรรมเพียงแค ่1 ชั่วโมงก็จะกลบัออกมา 
         ขณะที่ โคช้เอก ก็เป็นเยาวชนที่ยอดเยี่ยมมาก แมจ้ะอายเุพียง 24-25 ปีเท่านัน้ แตส่ามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของเด็กๆ ทัง้ 13 คนไดอ้ย่างดีเยี่ยม เพราะไดส้อนเด็กๆ ทุกคน ทัง้เรื่องการอยู่อย่างไรในช่วงขาดอาหาร สอนใหรู้จ้ัก
เสียสละ แอบเอาอาหารสว่นของตวัเองใหเ้ด็กๆ ไดกิ้นอิ่มก่อน รวมถึงสอนใหท้กุคนมีความหวงั มีระเบียบวินยั แมจ้ะ
อยู่ในถ า้ นอกจากนี ้เด็กๆ จะช่วยกันน ากอ้นหินไปขดุโพรงลึก 5-6 เมตรทกุเชา้ แมจ้ะไม่ไดกิ้นอาหาร อีกทัง้เด็กๆ ทุก
คนยงัมองโลกในแง่ดี พดูคยุแต่เรื่องสรา้งสรรค ์อย่าง ออกไปแลว้จะไปเที่ยวที่ไหน อยากจะกินอะไรบา้ง ซึ่งถือเป็นสิ่ง
ส  าคัญต่อสุขภาพกายและใจ น้องๆ กลัวอยู่เรื่องเดียว คือออกไปแลว้จะท าการบ้านท่ีค้างอยู่ส่งครูไม่ทันเพื่อนๆ 
ทัง้หมดตอ้งยกความดีใหก้บัโคช้เอก ที่สามารถสั่งสอนเด็กๆ ใหม้ีสติ มีความหวงั และมีระเบียบวินยั จนสามารถอยู่
รอดไดจ้นถึงวนัที่ออกจากถ า้ 
           สิ่งที่ผมประทับใจเด็กๆ ทีมหมูป่า  
          - ความสดใสซื่อเดียงสา มองโลกในแง่ดี มีขวญัและก าลงัใจดีเยี่ยม แมจ้ะอยู่ในสภาพแวดลอ้ม/สถานการณ์
วิกฤต ทกุวนัเด็กๆ จะไปขดุโพรงหาทางออกโดยใชเ้ศษหิน (ไดล้กึถึง 5 เมตรเลย) ทัง้ๆ ที่ไมไ่ดกิ้นขา้วกนั  
          - มีวินยั…รวมรวมเศษขยะ หลงักินแต่ละมือ้ ทิง้ลงถงุด า โคช้เอกสอนเด็กๆ เสมอวา่ไมใ่หเ้ก็บสิง่ของจากในถ า้
เอากลบัไปเป็นของตนเอง…ซึง่เด็กๆ ทกุคนก็เช่ือฟังและปฏิบตัิตามเป็นอยา่งดี 
         จากบทความ “บทเรียนหมูป่าติดถ า้หลวง *งานปริหารจัดการยามวิกฤต” ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 
จากเดลินิวส ์ออนไลน ์
         โคช้คอบปลอบใจและบอกว่า จะตอ้งมีคนมาช่วย เพราะเด็กหายไปถึง 13 คน คงไมป่ลอ่ยทิง้ไวเ้ฉยๆ          
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ใบความรู้    เร่ือง “การมองโลกในแงด่ี ของทีมหมูป่าอะคาดิมี” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ: “การมองโลกในแงด่ีตามขั้นตอน 3 มิติของ Seligman” 

มิติที่ 3 การเกิดขึน้ของตน้เหตจุากตนเอง/สิง่อื่นภายนอก (internal : External) คือ 
บคุคลที่มองโลกในแง่ดีมองว่าสาเหตุ ปัญหามาจากสิ่งอื่น  ๆสว่นสิ่งดีๆ นัน้เกิด
จากตนเอง ซึง่จะไมส่ญูเสยีความรูส้กึเห็นคณุคา่ในตนเอง ไดแ้ก่ 
 
“หมายความว่า นอกจากที่โคช้เอกสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเด็ก  ๆทัง้ 13 
คนไดอ้ยา่งดีแลว้ เด็ก  ๆทกุคน เห็นคณุคา่ในตนเอง รูจ้กัเสยีสละ เช่น โคช้แอบเอา
อาหารสว่นของตวัเองใหเ้ด็ก  ๆไดกิ้นอิ่มก่อน รวมถึงทกุคนมีความหวงั มีระเบียบ
วินัย แมจ้ะอยู่ในถ า้ นอกจากนี ้เด็กๆ จะช่วยกันน าก้อนหินไปขุดโพรงลึก 5-6 
เมตรทกุเชา้ แมจ้ะไม่ไดกิ้นอาหาร โดยมองปัญหาที่พบ เป็นเรื่องธรรมชาติทีเกิด
จากภายนอกน า้ขึน้ปิดถ า้ อยา่งไรก็ตามเดี๋ยวก็แกปั้ญหาได ้ออกไปได ้” 

หัวข้อ: “การมองโลกในแงด่ีตามขั้นตอน 3 มิติของ Seligman” 

มิติที่1 การเกิดขึน้อยา่งถาวร/ชั่วคราว (Permanent :Temporary) คือ 
บคุคลที่มองโลกในแง่ดีจะมองว่าสิ่งรา้ย  ๆที่เกิดขึน้จะเป็นเพียงชั่วคราว สว่นสิ่ง
ดี  ๆจะเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอและตลอดไป ไดแ้ก่ 
 
“โคช้คอบปลอบใจและบอกวา่ จะตอ้งมีคนมาช่วย เพราะเด็กหายไปถึง 13 คน คง
ไมป่ลอ่ยทิง้ไวเ้ฉย  ๆหมายความว่า เราจะอยูใ่นถ า้เพียงชั่วคราวเทา่นัน้ เดี๋ยวเราก็
ไดอ้อกไปอยูข่า้งนอกไดแ้นน่อน”       

หัวข้อ: “การมองโลกในแงด่ีตามขั้นตอน 3 มิติของ Seligman” 

มิติที่2 การเกิดขึน้อยา่งเฉพาะเจาะจง/ไมเ่ฉพาะเจาะจง (Specific : Universal) คือ 
บุคคลที่มองโลกในแง่ดีจะมองว่าสิ่งรา้ยๆ ที่เกิดขึน้นัน้เกิดเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
สว่นสิง่ดี  ๆจะเกิดในทกุเรือ่ง ไดแ้ก่ 
 
“หมายความว่า สิ่งรา้ยที่เกิดขึน้มีเรื่องเดียวคือ แค่ติดอยู่ในถ า้เพียงตอนนี ้สว่น
สิ่งดีๆ การพูดเรื่องสรา้งสรรค์ เช่น ออกไปแล้วจะไปเที่ยวที่ไหน อยากจะกิน
อะไรบา้งออกไปแลว้จะท าการบา้นที่คา้งอยู่ส่งครูไม่ทันเพื่อนๆ ท าให้มีสติ มี
ความหวงั และมีระเบียบวินยั จนสามารถอยูร่อดไดจ้นถึงวนัที่ออกจากถ า้” 
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ใบกิจกรรม1     เร่ือง “การมองโลกในแงด่ี” 
         ค าถาม 
         1. ใหเ้ขียนปัญหาที่ประสบในชีวติ 
         ปัญหาที่ประสบในชีวิต คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
             2. จากเหตกุารณ/์ปัญหาที่ประสบในชีวิต เราสามารถปรบัมมุมองในแง่ดี อยา่งไรจากมมุมองตามขัน้ตอน 3 มิ
ของSeligman   สามารถวิเคราะห ์ไดด้งันี ้
          มิติที ่1 การ เกิดขึน้อยา่งถาวร /ชั่วคราว (Permanent :Temporary) คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
           มิติที ่2 การเกิดขึน้อยา่งเฉพาะเจาะจง/ไมเ่ฉพาะเจาะจง (Specific : Universal) คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
          มิติที่ 3 การเกิดขึน้ของตน้เหตจุากตนเอง/ สิง่อื่นภายนอก (internal : External) คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
กลุม่.................................................................. 
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หน่วยการเรียนรู้ที2่ การมีภูมิคุ้มกันตน 
กิจกรรมที ่6: ความชอบเส่ียงน้อย 
ส่ิงทีพั่ฒนา: ความชอบเส่ียงน้อย   

ชื่อกิจกรรม: “การจัดการแก้ปัญหาให้เกิดความเส่ียงน้อยทีสุ่ด”  
 

แนวคิด        
          การมีภูมิคุม้กันตน หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้รอ้มกับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น
ตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยค านงึถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณต์า่งๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ใกล้

และไกล การท่ีบุคคลนัน้มีจิตใจท่ีเขม้แข็ง มีภูมิคุม้กันภายในตนท่ีดี หรือมีภูมิคุม้กันทางจิตนัน้ มี 4 
แนวทาง ประกอบดว้ย 1) การแสวงหาความรูแ้ละมีประสบการณ์ท่ีเพียงพอ 2) การมองโลกในแง่ดี  
3) ความชอบเส่ียงนอ้ย และ 4) ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม หรือกลา่วไดว้่า 
การมีภูมิคุม้กนัตนท่ีดี หมายถึงการเตรียมพรอ้มท่ีจะรบัตอ่ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้
ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และวฒันธรรม เพ่ือใหส้ามารถปรบัตวัและรบัมือได้
อย่างทันท่วงที  ซึ่ งเป็นไปตามพุทธเศรษฐศาสตร์ท่ีต้องเตรียมความพร้อม และเข้าใจถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติอย่างไม่ประมาท (จิรศกัดิ์ สุรงัคพิพรรธน,์2554,น.145;ดุจเดือน 
พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550) 
          ความชอบเส่ียงนอ้ย หมายถึง การท่ีบคุคลมีลกัษณะทางจิตใจท่ีคาดหวงัถึงผลดีท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคตจากสถานการณท่ี์จะเกิดความเส่ียง หรือการกระท าท่ีเส่ียง (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และงามตา 

วนินทานนท ,์2551) โดยเม่ือเราจะตอ้งตัดสินใจท าสิ่งใดก็ตาม จะตอ้งคิดให้รอบคอบ เตรียมตวัให้
พรอ้มกบัสิ่งท่ีจะเผชิญกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และการเปล่ียนแปลงดา้นตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ นอกจากนี ้
หมายถึง การท าอย่างไรก็ตามให้เหตุการณ์หรือสิ่งท่ีส่งผลกระทบในทางลบใหเ้กิดต่อเราน้อยท่ีสุด 
ส าหรบัความเส่ียง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือเบี่ยงเบนจากท่ีก าหนดไว ้ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึน้
อาจเป็นไปไดท้ัง้ทางบวกและทางลบ (อทุยัวรรณ จรุงวิภู,2550) 
           การบรหิารความเส่ียงในชีวิตเพ่ือใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ย ไดแ้ก่ 
           1) ประเมินความเส่ียง ให้พิจารณาความเส่ียงในชีวิตว่ามีอะไรบา้ง เช่น เส่ียงต่อการตกงาน 
เส่ียงต่อการอกหกั เส่ียงตอ่การเป็นหนี ้เส่ียงต่อการติดคกุ เส่ียงตอ่โรคเอดส ์เส่ียงต่อความแตกแยกใน
ครอบครวั ฯลฯ เพ่ือใหม้องเห็นภาพว่าในความเป็นจริงชีวิตของเรามีความเส่ียงอะไรบา้ง ดา้นไหนของ
ชีวิตท่ีมีความเส่ียงสงู ดา้นไหนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย  
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          2) ก าหนดทางเลือกในการบริหารความเส่ียง ใหล้องก าหนดทางในการเลือกเพ่ือจดัการใหค้วาม
เส่ียงในแต่ละเรื่องให้ลดลง เช่น ถ้าไม่ต้องการเป็นหนี ้ก็ควรจัดท าแผนการเงินไว้ล่วงหน้า ถ้าไม่
ตอ้งการเส่ียงต่อการเป็นเอดสก็์ไม่ควรไปเท่ียว หรือมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการติดเชือ้ ซึ่งในแตล่ะความ
เส่ียงอาจจะมีทางเลือกไดห้ลายทางเลือก แลว้ค่อยพิจารณาว่าทางเลือกไหนจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด
ส าหรบัการลดความเส่ียงในชีวิตในเรื่องนัน้ๆ 
          3) ด  าเนินการบริหารความเส่ียง เม่ือมีการวางแผนในการบริหารความเส่ียงไวแ้ลว้ เม่ือถึงเวลาท่ี
เราต้องเผชิญหน้ากับความเส่ียง ก็ขอให้ตั้งสติให้ดี ใช้ปัญญาเอาชนะความกลัว ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีไดก้ าหนดไวต้ัง้แต่ตน้ เช่น ถา้ไม่ไดร้บัการเล่ือนต าแหน่ง ก็อย่าเพิ่งทอ้ ใหค้ิดว่าจะไดมี้เวลา
พัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึน้ ถ้าจ าเป็นตอ้งเป็นหนีค้นอ่ืน ขอให้คิดว่าเป็นหนีไ้ดก็้ตอ้งหมดหนีไ้ด ้สิ่ง
ส  าคญัอย่าไปต่ืนเตน้ตกใจกับผลของความเส่ียง ไม่ว่าผลนัน้จะดีหรือไม่ดี คือท าใจใหย้อมรบัผลของ
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหไ้ด ้
           4) ประเมินผลการบริหารความเส่ียง เม่ือความเส่ียงในเรื่องนัน้ๆ ผ่านไปแลว้ ใหล้องคิดทบทวนดู
ว่าผลท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นไปตามท่ีเราตอ้งการหรือไม่ มีขอ้ผิดพลาดในการบริหารความเส่ียงตรงไหนบา้ง 
แลว้น าผลไปใชใ้นการบรหิารความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ ตอ่ไป 
           (ณรงคว์ิทย ์แสนทอง,เทคนิคการบรหิารความเส่ียงในชีวิต,2557) 
           นอกจากนี ้การเกิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด คือ การตดัสินใจท่ีดีท่ีท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด

คือ การมีกระบวนการตดัสินใจท่ีดี 2 แนวคดิ ไดแ้ก่ 
          (1) กระบวนการตดัสินใจ 6 ขัน้ตอน (ชนงกรณ ์กณุฑลบตุร,2547,น.50-52) ดงันี ้
           1. การก าหนดปัญหาและวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา เพ่ือระบุและก าหนดปัญหาใหช้ดัเจนว่า
เกิดจากสาเหตอุะไร ประเภทปัญหาใด ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีเป็นมาตัง้แต่อดีตและปัญหามีแนวโนม้รุนแรง
มากขึน้ในอนาคต ปัญหาท่ีทราบล่วงหนา้ว่าจะเกิดขึน้และควรเตรียมการป้องกัน หรือปัญหาเฉพาะ
ดา้นเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตเุดียว และสามารถแกไ้ขส าเรจ็ไดง้่าย เป็นตน้  
           2. การก าหนดทางเลือกต่างๆ ท่ีจะใชแ้ก้ปัญหา โดยการกลั่นกรองขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ปัญหาทัง้หมด เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มภายในและภายนอก เพ่ือคน้หาปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็น
องคป์ระกอบของปัญหาท่ีมีระดบัความรุนแรงแตกตา่งกัน ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดจะถกูน ามาก าหนด
เป็นทางเลือกเพ่ือแกไ้ขปัญหา ทางเลือกท่ีก าหนดในขัน้ตอนนีอ้าจมีหลายทางเลือก 
           3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดไว ้เป็นแนวทางการน าปัญหาไปสู่การแก้ไข ใน
ขัน้ตอนนีผู้ต้ดัสินใจจะวิเคราะหแ์ละประเมินว่าทางเลือกใดสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้ท่ีสดุ ทางเลือกใด
ควรจะด าเนินการก่อนและหลงั มีการใชก้ระบวนการชั่งน า้หนกัเพ่ือพิจารณาถึงผลดีและผลเสียในแต่
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ละทางเลือกดว้ย นอกจากนีจ้ะตอ้งพิจารณาดว้ยว่าการตดัสินใจในทางเลือกหนึ่ง ยอ่มส่งผลกระทบตอ่
ปัญหาอ่ืนๆ ตามมาได ้ดงันัน้ควรวิเคราะหแ์ละประเมินทางเลือกอยา่งรอบคอบ  
            4. การตัดสินใจเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการน าเอาทางเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบว่า 
ทางเลือกใดจะเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากกว่ากนั  
            5. ด  าเนินการตามทางเลือกท่ีตดัสินใจ เป็นการเลือกทางเลือกท่ีดีสดุและมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสดุ จากนัน้จงึน าผลการตดัสินใจสู่การปฏิบตัแิละประเมินผลตอ่ไป 
            6. ประเมินผลท่ีเกิดจากทางเลือกนัน้ๆ การประเมินผลเป็นการพิจารณาคณุคา่ของผลงาน และ
ความแตกตา่งระหว่างผลการปฏิบตัิงานกบัเกณฑ ์และมาตรฐานท่ีไดเ้ลือกจากทางเลือกท่ีตดัสินใจ จะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือไมม่ากนอ้ยเพียงใด  

           (2) แนวคิดการตัดสินใจของ เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน (Edward de Bono,2000) Edward De Bono 
เป็นนกัจิตวิทยาท่ีไดเ้สนอแนวคิด Parallel Thinking หมายถึง การมองปัญหาต่างๆ นัน้แมว้่าเป็นเรื่อง
เดียวกัน ปัญหาเดียวกนั แตมี่มมุมองไดห้ลายลกัษณะ หมายถึงการตดัสินใจไม่ควรมองเพียงวิธีเดียว 

แต่ควรแยกกระบวนการออกเป็นแนวทางย่อยๆ เสมือนหมวก 6 ใบ แต่ละใบมีสีท่ีแตกตา่งกันส่งผลให้
แนวคดิตา่งกนั 
           กิจกรรมท่ีใช้ส  าหรบัการสรา้งเสริมการการมีภูมิคุม้กันตน โดยท่ีให้เกิดความเส่ียงน้อยท่ีสุด 
ด าเนินการบนฐานของทฤษฏีการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ (experiential learning) โดยใชกิ้จกรรมและ
การด าเนินการใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมสงัเกตตนเองเก่ียวกบัประสบการณท่ี์เก่ียวกบัการเผชิญเหตกุารณ์
วิกฤต หรือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้กับของตนเองในอดีต โดยคิดไตร่ตรองเพ่ือระบุขั้นตอนการวางแผน
เพ่ือใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสดุประกอบดว้ย 
วัตถุประสงค:์  

          1. มีการจดัการความเส่ียงไดอ้ย่างเหมาะสม เกิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสดุ 
วิธีการ: 

          1. การบรรยายและตัง้ค  าถาม 

          2. การถามตอบ 

          3. กรณีศกึษาจากบทความ 

          4. การอภิปรายกลุม่ 

          5. การระดมสมอง 
ระยะเวลา: 
          60 นาที 
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อุปกรณ:์ 

          1. คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เครื่องฉายและจอรบัภาพ 

          2. กระดาษ A4 

          3. ปากกา ดนิสอ สี 

          4. ขา่ว “เปิด 5 แผน!! พลิกถ า้หลวงคน้หา "ทีมหมปู่า"” 
          5. ใบกิจกรรม “การจดัการแกปั้ญหาใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสดุ” 
ข้ันตอน: 
          1) การสรา้งประสบการณ ์(Experience)  

           วิทยากรอธิบายถึง ความชอบเส่ียงน้อย หมายถึงการท าอย่างไรก็ตามให้เหตุการณ์หรือสิ่งท่ี
ส่งผลกระทบในทางลบต่อเรานอ้ยท่ีสุด ส าหรบัความเส่ียง (Risk)  หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
เหตกุารณบ์างอย่างซึ่งมีผลกระทบท าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือเบี่ยงเบน
จากท่ีก าหนดไว ้ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึน้อาจเป็นไปไดท้ัง้ทางบวกและทางลบ (อุทยัวรรณ จรุงวิภู,2550) 
แต่ท าอย่างไรใหผ้ลท่ีไดเ้ป็นไปในทางบวก หรือส่งผลกระทบต่อเรานอ้ยท่ีสุด กระบวนการตัดสินใจ
เลือกท่ีจะแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคญั มีความส าคัญท่ีจะเป็นภูมิคุม้กันตนท่ีท าให้เรารูส้ึกปลอดภัย 
หมดความกงัวลเม่ืออยู่ในสถานการณท่ี์คบัขนัจนเกิดเป็นปัญหา แต่ถา้แกไ้ขไม่ถกูจดุ ปัญหาท่ีแทจ้ริง
ไม่ไดร้บัการแกไ้ขจะยิ่งสรา้งความสบัสนและบั่นทอนจิตใจของผูแ้กปั้ญหาเรื่อยไป การก าหนดวิธีการ
แก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคญัถา้คิดวิเคราะหอ์ย่างเหมาะสมก็จะท าใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด หรือเกิด
ความเส่ียงนอ้ยท่ีสดุ จากนัน้วิทยากรยกตวัอย่างแนวคิดการตดัสินใจท่ีเกิดประสิทธิภาพ 2 แนวคิด ท่ี
ช่วยใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ย ไดแ้ก่ 1) แนวคิดการตดัสินใจ 6 ขัน้ตอน และ2) แนวคิดการตดัสินใจหมวก 
6 ใบ เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงทางเลือก และกระบวนการมุมมองการคิดท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ได้
กระบวนการตดัสินใจแกปั้ญหาใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสดุ 
           จากนั้นวิทยากรแบ่งผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน แล้ววิทยากรให้ดูพาดข่าวหัวข้อ 

“เปิด 5 แผน!! พลิกถ า้หลวงคน้หา "ทีมหมูป่า" ซึ่งเป็นกระบวนการตดัสินใจด าเนินการแกปั้ญหาอย่าง

รอบคอบเพ่ือช่วยทีมหมูป่าอะคาดิมี ใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ต่อจากนัน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมคิด 

วิเคราะห ์และอภิปรายรว่มกนัเพ่ือตอบค าถามว่า 

                     - อะไรเป็นเหตุผลท่ีท าให้ผู้ว่าฯ ตอ้งด าเนินการตัดสินใจแก้ปัญหาดว้ย 5 แผน และให้

เขียนค าตอบอย่างน้อย 10 ขอ้ ลงในกระดาษฟลิปชารท์ จากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอและ

อภิปรายระหว่างกลุม่ โดยวิทยากรซกัถามความเขา้ใจในแตล่ะขอ้เพ่ือใหเ้ขา้ใจความหมายไดช้ดัเจนขึน้  



  237 

 ขัน้ตอนต่อไป วิทยากรใหแ้ต่ละกลุ่มพิจารณาเนือ้หาเรื่อง “เปิด 5 แผน!! พลิกถ า้หลวงคน้หา 

"ทีมหมูป่า"และใหเ้ขียนเป็นกระบวนการตัดสินใจ 6 ขั้นตอน (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร,2547,น.50-52) 

ตอ้งด าเนินการอย่างไรบา้ง จากนัน้วิทยากรใหแ้ต่ละกลุ่มอภิปราย หลงัจากนัน้วิทยากรสรุปกิจกรรม

และชีใ้หผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมเห็นว่าการเกิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดจะเกิดไดจ้ากการคิด พิจารณาตดัสินใจ

อยา่งรอบคอบและเหมาะสม  

 2) การคดิไตรต่รอง (Reflecting)  

 วิทยากรใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมพิจารณาทบทวนผลจากขัน้ตอนแรก แลว้ระดมสมองหาค าตอบ

ในใบกิจกรรม1 ส าหรบัประเดน็มีดงันี ้

               1. ประสบการณห์รือเหตกุารณท่ี์เป็นปัญหาท่ีทา่นคิดว่าจะเกิดขึน้กบัตนเองในอนาคต 

                2. ลองแกปั้ญหาท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในชีวิต วิเคราะหโ์ดยใชก้ระบวนการตดัสินใจแกปั้ญหาทัง้ 6  

ขัน้ตอน 

           จากนัน้วิทยากรซักถามและกระตุน้ใหมี้การอภิปรายระหว่างกลุ่ม และหาขอ้สรุปร่วมกันตาม

กระบวนการตดัสินใจแกปั้ญหาทัง้ 6 ขัน้ตอน   

 3) การสรุป (Concluding)  

 วิทยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมสรุปวิธีการตามกระบวนการตดัสินใจแก้ปัญหาทัง้ 6 ขัน้ตอน 

น ามาประยุกตใ์ชก้ับสถานการณ์ท่ีจะเป็นปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในชีวิต และในการปฏิบตัิงานใน

อนาคต สรา้งเป็นหลกัการท่ีจะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาตอ่ไป 

           4) การวางแผน (Planning) 

 วิทยากรขอใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม สรุปแนวทาง วิธีการตามกระบวนการตดัสินใจแกปั้ญหาทัง้ 

6 ขั้นตอน โดยใช้แนวคิดและหลักการของการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม จากนั้น วิทยากรสุ่ม

ซกัถามผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมบางคน เพ่ือเป็นตวัอย่าง แนวคดิและวิธีการแก่ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมคนอ่ืน 

การประเมินผล: 

           1. การสงัเกตความสนใจในกิจกรรม 

           2. การมีส่วนร่วมในการพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุ่มระหว่างการท า

กิจกรรม 

           3. บรรยากาศระหว่างการท ากิจกรรมมีความผ่อนคลาย สนกุสนาน 

           4. ผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม  
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ใบความรู้  :  “การจัดการแก้ปัญหาให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กระบวนการตัดสินใจแก้ปัญหาให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด 
 

 
 

กระบวนการตัดสินใจแก้ปัญหาให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด 
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ใบความรู้   :  “การจัดการแก้ปัญหาให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พาดหัวข่าว: “เปิด 5 แผน!! พลิกถ า้หลวงค้นหา "ทีมหมูป่า"” 

 

พาดหัวข่าว: “เปิด 5 แผน!! พลิกถ า้หลวงคน้หา "ทีมหมูป่า"” 

 
 

พาดหัวข่าว: “เปิด 5 แผน!! พลิกถ า้หลวงค้นหา "ทีมหมูป่า"” 
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ใบความรู้    เร่ือง “เปิด 5 แผน!! พลิกถ า้หลวงค้นหา "ทีมหมูป่า"” 
 

 
          จากคมชดัลกึ ออนไลน ์วนัที่ 29 มิถนุายน 2561  
          นายณรงคศ์กัดิ์ โอสถธนากร ผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงราย อธิบายถึงแผนในการคน้หาทัง้ 13 คน ว่า มีทัง้หมด 5 
แผน คือ 
             1. สูบน ้าออกจากถ า้เพื่อให้หน่วยซีลท างานได้ 
                 แผนนีเ้ป็นแผนแรกในการช่วยเหลือ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันแรกๆ แต่เนื่องจากช่วงนีเ้ป็นช่วงที่ฝนตกหนัก
ตอ่เนื่องจึงท าใหร้ะดบัน า้ในถ า้สงูขึน้ และเป็นขุน่โคลน ท าใหห้นว่ยซีลไมส่ามารถท างานได ้ 
                 จนกระทั่งเมื่อคืนวนัพุธที่ผ่านมา (27 มิ.ย. 2561) แผนนีเ้ริ่มมีความหวงั เมื่อไดเ้ครื่องสบูน า้แรงดนัสงูจาก 
กทม.ไปช่วย ช่วงค ่าผูว้่าฯไดม้าแจง้ข่าวดีว่าเริ่มสบูน า้ออกไดแ้ลว้ แต่แค่ไม่ก่ีชั่วโมงผ่านไปฝนก็ตกลงมาอย่างหนกัอีก
ครัง้ และครัง้นีด้เูหมือนจะท าใหว้ิกฤตกวา่เดิม เพราะระดบัน า้ในถ า้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจนสดุทา้ยน า้ท่วมหอ้งโถงทกุ
หอ้งที่เจา้หนา้ที่เขา้ไปท างานและทะลกัออกมาจนถึงปากถ า้ 
                แต่ต่อมาเจา้หนา้ที่ก็พยายามเขา้ไปท างานและมีการระดมสบูน า้ออก ลา่สดุวนันี ้(29 มิ.ย. 2561) มีการส่ง
เครือ่งสบูน า้จาก กทม.อีก 40 เครือ่งมาช่วย ซึง่ผูว้า่ฯเชียงราย บอกวา่ หากไมม่ีอปุสรรคใดๆจะช่วยไดเ้ยอะพอสมควร 
              2. ค้นหาโพรง-ปล่อง เพื่อหาทางเข้าถ า้ 
              หลงัจากปฏิบัติการโดยหน่วยซีลภายในถ า้ยงัไม่ประสบความส าเร็จ ทางชุดปฏิบัติการเริ่มมองหาแผนสอง 
นั่นคือการหาปลอ่งโพรงดา้นบนถ า้หลวงที่อาจจะเป็นทางที่จะเขา้ไปยงัถ า้ได ้ 
              ผูว้่าฯเชียงราย บอกดว้ยว่า ตอนนีก้  าลงัปรึกษาหารือกันอยู่ว่าควรจะตอ้งใหน้ า้หนกักับแผนสองใหม้ากขึน้
เทา่กบัแผนแรก 
              สว่นที่บอกกนัวา่นอ้งๆ อาจอยู่ดา้นขวาของถ า้นัน้ ผูว้่าฯบอกวา่ก็มีทีมปฏิบตัิการเขา้ไปสแกนส ารวจพืน้ที่ดว้ย
เช่นกัน และล่าสุดช่วงบ่ายวนันี ้(29 มิ.ย. 2561) ผูว้่าฯเชียงราย ไดแ้จง้ความคืบหนา้ว่า มีการเจอโพรงที่มีความลึก
ประมาณ 40 เมตร และเจา้หนา้ที่ก าลงัไปตรวจสอบเพิ่มเพื่อขยายผลตอ่ไป  
              3. หาช่องตรงจุดอื่นๆ ที่เป็นไปได้ 
              เช่น ตรงปลายถ า้ หรือดา้นขา้งปลายถ า้ มีการระเบิดน า้ตรงปลายถ า้และดา้นขา้งปลายถ า้เพื่อช่วยลดระดบั
น า้ในถ า้อีกทาง นอกจากนี ้พล.อ.อนพุงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย บอกใหห้าช่องทางทะลวงจากดา้นล่างขึน้ไป ซึ่ง
ผูว้า่ฯบอกวา่นี่เป็นอีกช่องทางที่ก าลงัคิดกนัอยู ่
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ใบความรู้    เร่ือง “เปิด 5 แผน!! พลิกถ า้หลวงค้นหา "ทีมหมูป่า"” 
            4. เจาะผนังถ า้ในจุดที่เชื่อว่า 13 ชีวิตอยู ่โดยมีการสแกนเพื่อหาจุด 
               อยา่งไรก็ตาม วิธีนีไ้ม่ใช่เรื่องง่าย ผูว้่าฯ บอกวา่ ในทางทฤษฎีเป็นไปไดห้มด แต่ในทางปฏิบตัิตอ้งคิดกนัเยอะ 
เพราะเครือ่งจกัรหนกัไมน่อ้ยกว่า 2 ตนั ตอ้งหาจดุที่วางแลว้มีความมั่นคง ขณะที่สภาพที่มีตน้ไมจ้ะวางไดอ้ยา่งไร และ 
ฮ.ที่จะน ามายก  เมื่อยกแลว้จะไปวางใหไ้ดจ้ดุ ถา้ไมไ่ดก็้ไมส่ามารถท างานไดเ้ลย 
               5. เจาะน ้าบาดาลเพื่อลดระดับน ้าในถ า้ 
                 แผนนีเ้ป็นแผนท่ีเสริมเขา้มาโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม โดยเริ่มมีการเจาะตัง้แต่
หวัค ่าวนัพฤหสัจนถึงตี 2 โดยเจาะไปได ้2 หลุม แต่โชคไม่ดีเจาะแลว้ยังไม่เจอน า้ อย่างไรก็ตามผูว้่าฯบอกว่าจะยัง
เดินหนา้แผนนีต้อ่ไปดว้ย 
          ผูว้า่ฯเชียงราย "ณรงคศ์กัดิ"์ โอสถธนากร ย า้วา่ ตอนนีท้างชดุปฏิบตัิการท างานกนัทกุนาที  
         "มีคนถามว่าท าไมผมต้องมายนือยูต่รงนี้ตลอด... มันเหมือนแม่ทัพ รบแล้วเราก าลังจะพ่ายแพ้ เราจะ
เสียพืน้ที่ ถา้แม่ทัพไม่ยนือยูข่า้งหน้า ใครจะไปช่วยแม่ทัพรบ น่ันคือเหตุผลทีเ่ราต้องสูก้ันตลอด เราจะเหน็ด
เหน่ือย อ่อนล้ายงัไง เราก็จะสู้กันตลอด" 
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ใบกิจกรรม 1     เร่ือง “การจัดการแก้ปัญหาให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด” 
          ค าถาม 
           1. ใหเ้ขียนประสบการณห์รือเหตกุารณท์ี่เป็นปัญหาที่ทา่นคิดวา่จะเกิดขึน้กบัตนเอง (อาทิ นายเฉียบจะซือ้บา้น
ใหมท่ าอยา่งไรใหเ้กิดความเสีย่งนอ้ยที่สดุ นางมาลจีะลงทนุประกอบธุรกิจครมีทาผิว ท าอยา่งไรใหป้ระสบความส าเรจ็ 
เป็นตน้)ประสบการณห์รอืเหตกุารณท์ี่เป็นปัญหา คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
           2. ปัญหาที่ประสบในชีวติ สามารถวิเคราะห ์ไดต้ามกระบวนการตดัสนิใจแกปั้ญหาทัง้ 6 ขัน้ตอน 
              ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดปัญหาและวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
              ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดทางเลอืก 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
              ขัน้ตอนท่ี 3 ประเมินผลทางเลอืก 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
              ขัน้ตอนท่ี 4 การตดัสนิใจเลอืกที่เหมาะสมที่สดุ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
               ขัน้ตอนท่ี 5 ด าเนินการตามทางเลอืกที่ตดัสนิใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรม 1     เร่ือง “การจัดการแก้ปัญหาให้เกดิความเสีย่งน้อยที่สุด” 
               ขัน้ตอนท่ี 6 ประเมินผลที่เกิดจากทางเลอืกนัน้ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ช่ือ........................................สกลุ......................................... 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การมีภูมิคุ้มกันตน 
   กิจกรรมที7่: ความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาด้วยวิธีทีเ่หมาะสม 
ส่ิงทีพั่ฒนา: ความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาด้วยวิธีทีเ่หมาะสม  
       ชื่อกิจกรรม: การวิเคราะหปั์ญหา จัดการปัญหาด้วยวิธีทีเ่หมาะสม 

 
แนวคิด        
          การมีภูมิคุม้กันตน หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้รอ้มกับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น
ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้

ใกลแ้ละไกล การท่ีบคุคลนัน้มีจิตใจท่ีเขม้แข็ง มีภมูิคุม้กนัภายในตนท่ีดี หรือมีภูมิคุม้กนัทางจิตนัน้ มี 4 
แนวทาง ประกอบดว้ย 1) การแสวงหาความรูแ้ละมีประสบการณท่ี์เพียงพอ 2) การมองโลกในแง่ดี 3) 
ความชอบเส่ียงนอ้ย และ 4) ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม หรือกล่าวไดว้่า 
การมีภูมิคุม้กนัตนท่ีดี หมายถึงการเตรียมพรอ้มท่ีจะรบัผลกระทบและการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ไม่
ว่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ้ม และวฒันธรรม เพ่ือใหส้ามารถปรบัตวัและรบัมือได้
อย่างทนัท่วงที ซึ่งเป็นไปตามพทุธเศรษฐศาสตรท่ี์ตอ้งเตรียมความพรอ้มและเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลง

ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติอย่างไม่ประมาท (จิรศกัดิ์ สุรงัคพิพรรธน,์2554,น.145;ดุจเดือน พันธุมนาวิน 
และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550) 
           ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม เป็นการมีภูมิคุม้กนัตนอย่างหนึ่ง เพ่ือ
ปอ้งกันไม่ใหปั้ญหานัน้มีผลกระทบต่อตวัเรา ซึ่งการแกปั้ญหาไดต้รงจดุ จึงเป็นการจดัการปัญหาดว้ย
วิธีท่ีเหมาะสม หมายถึง การมีสติ - สัมปชัญญะ (Awareness - consciousness) ความระลึกชอบ 
ความรูต้ัว มีสติยับยั้งมิให้กระท าชั่ว เลือกกระท าในสิ่งท่ีควร ซึ่งจะเป็นเครื่องคุม้ครองจิตให้อยู่กับ
ความดี นอกจากนีย้ังเป็นความสามารถ หรือความพรอ้มในการปรบัตัวและการจัดการปัญหาท่ีจะ
เกิดขึน้จากความขดัแยง้ภายในตนเอง ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในครอบครวั และบุคคลรอบๆ ขา้ง 

(ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์,2551) นอกจากนี้ยังเป็นความสามารถในการ
แกปั้ญหาท่ีสามารถเปล่ียนดา้นลบใหเ้ป็นดา้นบวก กล่าวอีกนยัคือ เป็นการใชส้มองในการคิด เรียนรู ้
เป็นกระบวนการลดความเบี่ยงเบน (ดา้นลบ) ของปัญหาใหเ้ป็นวตัถปุระสงค ์(ดา้นบวก) และลดความ
เบี่ยงเบน (ดา้นลบ) ของสาเหตุใหเ้ป็นเป้าหมาย (ดา้นบวก) ผูแ้กปั้ญหาตอ้งพยายามปรบัปรุงตวัเอง
และสิ่งแวดลอ้มใหผ้สมกลมกลืนกลบัเขา้สู่สภาวะสมดลุหรือสภาวะท่ีเราคาดหวงัเพ่ือใหส้ามารถบรรลุ
ถึ งเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (สิทธิชัย ชมพูพาทย์.2553) โดยวิลสัน  (Wilson, 1993,p.57-75) กล่าวว่า 
กระบวนการแกปั้ญหาโดยทั่วไปมกัมีขัน้ตอนการแกปั้ญหาเป็นแบบเชิงเสน้ ซึ่งไดแ้ก่ 
                              ปัญหา            พิจารณาปัญหา             แกปั้ญหา              ตรวจสอบค าตอบ 
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            วิลสันมีความเห็นว่ารูปแบบการแก้ปัญหาดังกล่าวมีขอ้บกพร่อง กระบวนการจัดการปัญหา
อยา่งเหมาะสม คือเม่ือผูแ้กปั้ญหาท าความเขา้ใจปัญหา และวางแผนแกปั้ญหาแลว้ อาจมีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งยอ้นกลบัมาพิจารณาปัญหา ท าความเขา้ใจกับปัญหาใหม้ากขึน้ หรือเม่ือวางแผนแกปั้ญหา
แลว้ แตข่ณะท่ีไดล้งมือแกปั้ญหา อาจพบวา่ไมส่ามารถจะท าตามแผนไดก็้ตอ้งยอ้นกลบัมาวางแผนใหม่
อีกครัง้ หรือท าความเขา้ใจปัญหาใหม่ ดงันัน้วิลสนัจึงไดเ้สนอกระบวนการแกปั้ญหาส่ีขัน้ตอนของโพล

ยา (Polya ,1957,p.5 - 6 ) ในลกัษณะพลวตัร (dynamic) และแสดงเป็นวฏัจกัร (cyclic) ไดแ้ก่  

 
           นอกจากนีค้วามสามารถในการจัดการแก้ปัญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม ยังหมายถึงกระบวนการ
เลือกและประเมินวิธีการแกปั้ญหาจนไดว้ิธีท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา วางแผนการแกปั้ญหาและน าไป
แก้ปัญหา โดยเช่ือมั่นว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาไดแ้ละควบคุมได ้เพ่ือท่ีจะไดแ้ก้ปัญหาดว้ยความ
รอบคอบและสมบูรณ ์(สิทธิชยั ชมพูพาทย,์2553) สิทธิชยั ชมพูพาทย ์(2553) จึงไดส้งัเคราะหแ์นวคิด
การแกปั้ญหาของนกัวิชาการทัง้ในและตา่งประเทศ และไดส้รุปมีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
                 ขัน้ตอนท่ี 1 การเขา้ถึงปัญหา คือ การท าความเข้าใจ ท าความรูจ้ักกับสถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหา โดยศึกษารายละเอียดของสถานการณ์อย่างรอบดา้น เพ่ือระบุปัญหาท่ีจะตอ้งแก้ไข ส ารวจ
ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลู ก าหนดกรอบของปัญหา 
                 ขัน้ตอนท่ี 2 การคิดวิธีการแกปั้ญหา คือ การใชค้วามคิด วิเคราะหใ์นการหาวิธีแกปั้ญหาให้
มากท่ีสุด โดยไม่มีการตัดสินว่าความคิดท่ีผิดหรือถูก ยึดปริมาณของความคิดว่าเป็นสิ่งท่ีส  าคัญ
ส าหรบัการแกปั้ญหา รวมถึงการสรา้งวิธีการแกปั้ญหาใหมจ่ากวิธีการเดิม 
                  ขัน้ตอนท่ี 3 การเลือกและเตรียมการ คือ การประเมินวิธีการแกปั้ญหาดว้ยเกณฑท่ี์สรา้งขึน้
จนไดว้ิธีท่ีดีท่ีสดุ ประกอบดว้ย 1) การเลือกวิธีการแกปั้ญหา โดยการสรา้งเกณฑค์ดัเลือกวิธีแกปั้ญหา
ท่ีดีท่ีสดุ ประเมินวิธีการแกปั้ญหา และเลือกวิธีการแกปั้ญหา 2) การคาดการณผ์ลกระทบ เป็นการระบุ
สิ่งสนบัสนนุและอปุสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ในกระบวนการแกปั้ญหา ระบทุรพัยากรท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 
                  ขัน้ตอนท่ี 4 การวางแผนการแกปั้ญหา คือ การประกันความเป็นไปไดข้องวิธีการแกปั้ญหา 
ตรวจสอบ ตดิตาม ปรบัปรุงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา ประกอบดว้ย 1) การประเมินทรพัยากร 
คือการระบแุนวทางและทรพัยากรท่ีตอ้งการแกปั้ญหา 2) การออกแบบกระบวนการ เป็นการวางขัน้ตอน
และกิจกรรมพรอ้มกบัระบขุัน้ตอนการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
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                  ขัน้ตอนท่ี5 การลงมือปฏิบัติคือ การน าแผนท่ีวางไวไ้ปปฏิบตัิจริง การก ากับและติดตาม
การแก้ปัญหา เปรียบเทียบกับผลลัพธ์หรือเป้าหมายท่ีวางไว ้มีการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ
แก้ปัญหา ประกอบดว้ย 1) การลงมือปฏิบตัิตามแผน สังเกต และสะท้อนและปรบัปรุงกระบวนการ
แก้ปัญหา 2) การเผชิญปัญหา คือการจัดการกับความรู้สึกของตนเองระหว่างการแก้ปัญหา 
ประกอบดว้ย การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตน เปรียบเทียบกับเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้การควบคุมตน 
และเสรมิแรงตนเอง 
           กล่าวได้ว่าความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีเหมาะสม  เน้นการมีความคิดท่ี
เหมาะสมต่อปัญหากล่าวคือ มีความคิดว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติสามารถแก้ไขไดแ้ละตอ้งใช้ความ
พยายามและระยะเวลาในการแก้ไข ซึ่งเป็น กระบวนการลดความวิตกกังวลในการแก้ปัญหา สรา้ง
ความมั่นใจและความพยายามในการแกปั้ญหา ซึ่งถา้ไม่มีความคิดท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา ก็จะ
ไม่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น นอกจากนีผู้ท่ี้สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่าง
เหมาะสมควรเป็นผูท่ี้มีความคิดอยา่งมีเหตผุล หลากหลาย และยืดหยุ่นไดดี้ 

           กิจกรรมท่ีใช้ส  าหรบัการสรา้งเสริมความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม 
ด าเนินการบนฐานของทฤษฏีการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ (experiential learning) โดยใชกิ้จกรรมและ
การอ านวยการใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมสงัเกตตนเองเก่ียวกบัประสบการณ ์แนวทางในการจดัการปัญหา
จากเหตกุารณ ์จากประสบการณท่ี์เกิดขึน้ของตนเอง โดยคิดไตรต่รองเพ่ือระบปัุญหา และกระบวนการ 
จัดการสรุปและวางแผนอย่างเหมาะสม เพ่ือการปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
ประกอบดว้ย 
วัตถุประสงค:์  
          1. มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม ไมเ่พิ่มปริมาณทางลบ 
          2. มีสามารถในการจดัการปัญหาความเครียดท่ีเกิดขึน้จากรอบตวัได ้
วิธีการ: 

          1. การบรรยายและตัง้ค  าถาม 

          2. การถามตอบ 

          3. กรณีศกึษาจากบทความการเลา่เรื่อง 
          4. การอภิปรายกลุม่ 

          5. การระดมสมอง 
ระยะเวลา: 
          60 นาที 
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อุปกรณ:์ 

           1. คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เครื่องฉายและจอรบัภาพ 

           2. กระดาษ A4 

           3. ปากกา ดินสอ สี 

           4. ใบความรู ้เรื่อง “ความไม่สงบสขุท่ีโคกอีกา” 
           5. ใบกิจกรรม เรื่อง “วิเคราะหปั์ญหาดว้ยการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม” 
ข้ันตอน: 
          1) การสรา้งประสบการณ ์(Experience)  

           วิทยากรเกริ่นน าว่า ปัญหาเป็นสิ่งท่ีทุกคนไม่อยากพบ ไม่อยากประสบเพราะท าให้เกิด
ความเครียด และไม่สามารถบรรลุไปถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได ้ดังนั้น ความสามารในการด าเนินการ
แก้ปัญหาจึงมีความส าคญัท่ีจะเป็นภูมิคุม้กันตนท่ีท าใหเ้รารูส้ึกปลอดภัย หมดความกังวลเม่ืออยู่ใน
สถานการณท่ี์คบัขนัจนเกิดเป็นปัญหา แต่ถา้แกไ้ขไม่ถกูจดุ ไม่เหมาะสม ปัญหาท่ีแทจ้ริงไม่ไดร้บัการ
แก้ไขจะยิ่งสรา้งความสับสนและบั่นทอนจิตใจของผูแ้ก้ปัญหาไปเรื่อย การก าหนดวิธีการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคญั สิทธิชัย ชมพูพาทย ์(2553) ไดส้ังเคราะหแ์นวคิดการแก้ปัญหาของ
นกัวิชาการทัง้ในและตา่งประเทศ และไดส้รุปมีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
                 ขัน้ตอนท่ี 1 การเขา้ถึงปัญหา คือ การท าความเข้าใจ ท าความรูจ้ักกับสถานการณ์ท่ีเป็น

ปัญหา โดยศึกษารายละเอียดของสถานการณ์อย่างรอบดา้น เพ่ือระบุปัญหาท่ีจะตอ้งแก้ไข ส ารวจ

ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลู ก าหนดกรอบของปัญหา 

                 ขัน้ตอนท่ี 2 การคิดวิธีการแกปั้ญหา คือ การใชค้วามคิด วิเคราะหใ์นการหาวิธีแกปั้ญหาให้

มากท่ีสุด โดยไม่มีการตดัสินว่าความคิดท่ีคิดผิดหรือถูก ยึดปริมาณของความคิดว่าเป็นสิ่งท่ีส  าคญั

ส าหรบัการแกปั้ญหารวมถึงการสรา้งวิธีการแกปั้ญหาใหม่จากวิธีการเดมิ 

                  ขัน้ตอนท่ี 3 การเลือกและเตรียมการ คือ การประเมินวิธีการแกปั้ญหาดว้ยเกณฑท่ี์สรา้งขึน้

จนไดว้ิธีท่ีดีท่ีสดุ ประกอบดว้ย 1) การเลือกวิธีการแกปั้ญหา โดยการสรา้งเกณฑค์ดัเลือกวิธีแกปั้ญหา

ท่ีดีท่ีสุด ประเมินวิธีการและเลือกวิธีการแก้ปัญหา 2) การคาดการณ์ผลกระทบ เป็นการระบุสิ่ง

สนบัสนนุและอปุสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ในกระบวนการแกปั้ญหา ระบทุรพัยากรท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 

                  ขัน้ตอนท่ี 4 การวางแผนการแกปั้ญหา คือ การประกันความเป็นไปไดข้องวิธีการแก้ปัญหา 

ตรวจสอบ ตดิตาม ปรบัปรุงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา ประกอบดว้ย 1) การประเมินทรพัยากร 
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คือการระบแุนวทางและทรพัยากรท่ีตอ้งการแกปั้ญหา 2) การออกแบบกระบวนการ เป็นการวางขัน้ตอน

และกิจกรรมพรอ้มกบัระบขุัน้ตอนการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

                  ขัน้ตอนท่ี5 การลงมือปฏิบตัิ คือ การน าแผนท่ีวางไวไ้ปปฏิบตัิจริง การก ากับและติดตาม

การแก้ปัญหา เปรียบเทียบกับผลลัพธ์หรือเป้าหมายท่ีวางไว ้มีการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ

แก้ปัญหา ประกอบดว้ย 1) การลงมือปฏิบตัิตามแผน สังเกต และสะทอ้น และปรบัปรุงกระบวนการ

แก้ปัญหา 2) การเผชิญปัญหา คือการจัดการกับความรู้สึกของตนเองระหว่างการแก้ปัญหา 

ประกอบดว้ย การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตน เปรียบเทียบกับเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้การควบคุมตน 

และเสรมิแรงตนเอง 

การเขา้ถงึปัญหา        การคิดวิธีการแกปั้ญหา        การเลือกและเตรียมการ       การวางแผนการแกปั้ญหา       
การลงปฏิบตัิ                                

(สิทธิชยั ชมพพูาทย,์2553) 

 จากนั้นวิทยากรเริ่มต้นกิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน แล้วให้

ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมคิด วิเคราะห ์และอภิปรายรว่มกนัเพ่ือตอบค าถามท่ีว่า “อะไรเป็นเหตผุลท่ีท าใหเ้รา

ตอ้งด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม” และใหเ้ขียนค าตอบอย่างนอ้ย 10 ขอ้ ลงในกระดาษฟลิป

ชารท์ จากนัน้ใหต้วัแทนแตล่ะกลุ่มน าเสนอและอภิปรายระหว่างกลุ่ม โดยวิทยากรซกัถามความเขา้ใจ

ในแตล่ะค าตอบเพ่ือใหเ้ขา้ใจความหมายไดช้ดัเจนขึน้  

 ขัน้ตอนตอ่ไป วิทยากรใหแ้ตล่ะกลุ่มพิจารณาเนือ้หาจากเรื่อง “ความไม่สงบสขุท่ีโคกอีกา”และ

ใชแ้นวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมของ สิทธิชัย ชมพูพาทย ์(2553) โดยใหแ้ต่ละกลุ่มเขียน

กระบวนการจากเรื่องดังกล่าวใน 5 ขัน้ตอนลงในกระดาษฟลิปชารท์ ว่าตอ้งด าเนินการอย่างไรบา้ง 

จากนัน้วิทยากรใหแ้ต่ละกลุ่มอภิปราย และวิทยากรสรุปว่าปัญหาจากเรื่องดงักล่าวมีอะไรบา้ง และชี ้

ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมเห็นว่าปัญหาทุกปัญหาหากไดร้บัการแกไ้ขท่ีเหมาะสม ถูกจุดแลว้ ปัญหานัน้ก็

สามารถคล่ีคลายไปในทางท่ีดีหรือสามารถบรรลตุามเปา้ประสงคไ์ด ้ 

 2) การคิดไตรต่รอง (Reflecting)  

 วิทยากรใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมพิจารณาทบทวนผลจากขัน้ตอนแรก แลว้ระดมสมองหาค าตอบ

ในใบกิจกรรม1 ส าหรบัประเดน็มีดงันี ้

               1. ประสบการณห์รือเหตกุารณท่ี์เป็นปัญหาท่ีประสบในชีวิตของตนเอง 
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                2. ปัญหาท่ีประสบในชีวิต สามารถวิเคราะห์ และใช้กระบวนการจัดการปัญหาอย่าง

เหมาะสมตามกระบวนการแกปั้ญหาทัง้ 5 ขัน้ตอน อยา่งไร 

            จากนัน้วิทยากรซักถามและกระตุน้ใหมี้การอภิปรายระหว่างกลุ่ม และหาขอ้สรุปร่วมกันตาม

กระบวนการแกปั้ญหาทัง้ 5 ขัน้ตอน 

 3) การสรุป (Concluding)  

 วิทยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมสรุปวิธีการตามกระบวนการแก้ปัญหาทั้ง 5 ขัน้ตอน สามารถ

น ามาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณท่ี์เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในองคก์ร โดยสรา้งเป็นหลกัการท่ีจะน าไปใชใ้น

การแกปั้ญหาในชีวิต และการปฏิบตัิงานตอ่ไป 

           4) การวางแผน (Planning) 

 วิทยากรขอให้ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม สรุปแนวทาง วิธีการตามกระบวนการจัดการปัญหาอย่าง

เหมาะสมทั้ง 5 ขั้นตอน โดยใช้แนวคิดและหลักการของการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม จากนั้น 

วิทยากรสุ่มซักถามผู้เข้าร่วมโปรแกรมบางคน เพ่ือเป็นตัวอย่างแนวคิด แผนการ และวิธีการแก่

ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมคนอ่ืน 
การประเมินผล: 

           1. การสงัเกตความสนใจในกิจกรรม 

           2. การมีสว่นรว่มในการพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัสมาชิกภายในกลุ่มระหวา่งการท า

กิจกรรม 

           3. บรรยากาศระหว่างการท ากิจกรรมมีความผ่อนคลาย สนกุสนาน 

           4. ผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม  
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ใบความรู้    เร่ือง “ความไม่สงบสุขที่โคกอีกา” 
 

 
 

          หมู่บา้นโคกอีกาเป็นหมู่บา้นหนึ่งที่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นพอสมควร 
ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ท าสวน ท าไร ่และเลีย้งสตัว ์สภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปของ
ประชาชนค่อนขา้งยากจน ท าการเกษตรกรรมไม่ไดผ้ล พืน้ดินแหง้แลง้ การชลประทานไม่ทั่วถึง ชาวบา้นมีหนีส้ินทบั
ถม นายทนุเงินกูป้ระจ าหมู่บา้นคือ ผูใ้หญ่จนัทร ์ซึง่มาจากการเลือกตัง้โดยการหว่านเงินซือ้เสยีงจากชาวบา้นเมื่อ 3 ปี
ก่อน ผูใ้หญ่จนัทรเ์ป็นผูม้ีอิทธิพลคนหนึ่งในหมู่บา้น เป็นบคุคลที่กวา้งขวางในหมู่พ่อคา้ นายทนุ และขา้ราชการฝ่าย
ปกครอง ชาวบา้นตอ้งพึ่งพิงผูใ้หญ่จนัทรเ์รื่องเงินทอง และสินคา้ที่จ  าเป็นหลายอย่าง โดยผูใ้หญ่จนัทรย์ินดีใหต้ิดคา้ง
ได ้ดว้ยเหตนุีช้าวบา้นจึงมีหนีส้นิกนัมากเพราะพืชผลที่ขายไดไ้ม่พอที่จะใชห้นีผู้ใ้หญ่จนัทร ์ผูใ้หญ่จนัทรม์กัเอารดัเอา
เปรยีบชาวบา้นแสวงหาผลประโยชนอ์ย่างเต็มที่จากชาวบา้น เงินที่ใหกู้ก็้เก็บดอกเบีย้สงู มีอยูห่ลายครัง้ที่ผูใ้หญ่จนัทร์
ยึดที่ดินท ากินจากชาวบา้นมาเป็นของตนดว้ยวิธีการที่ทุจริต ผูใ้หญ่จันทรม์ีวิธีลอ่ใจใหช้าวบา้นใชเ้งินไปในทางที่ไม่
ถกูตอ้ง เช่น ผูใ้หญ่จนัทรเ์ป็นเจา้ของบ่อนตีไก่ เจา้มือหวยใตด้ินผูใ้หญ่จนัทรไ์ม่สนใจที่จะน าความเจริญมาสูห่มู่บา้น 
มักแสวงหาผละประโยชน์โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านมากกว่าค านึงถึงความเดือดรอ้นของชาวบ้าน 
ชาวบา้นต่างเอือมระอาแต่ก็ไม่รูจ้ะจดัการอย่างไรกบัผูใ้หญ่จนัทรเ์พราะมีอิทธิพลมากและต่างเสียใจที่ตนไม่ควรเห็น
แก่เงินและค าพูดที่ผูใ้หญ่จันทรใ์ชห้าเสียงเลยต่อมาไม่นาน ผูใ้หญ่จันทรถ์ูกฆ่าตายอย่างลึกลบั ทางต ารวจยังไม่
สามารถหาตวัคนรา้ยมาด าเนินคดีได ้ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นจึงว่างลง ทางอ าเภอจึงด าเนินการเพื่อเลือกตัง้ผูใ้หญ่คน
ใหมแ่ทนต าแหนง่ที่วา่งลง 
            (ที่มา: คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งศักยภาพฯ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
,2553) 
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ใบกิจกรรม 1     เร่ือง “วิเคราะหปั์ญหาด้วยการจัดการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม” 
         ค าถาม 
         1. ใหเ้ขียนปัญหาที่ประสบในชีวติ 
              ปัญหาที่ประสบในชีวิต คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
          2. ปัญหาในขอ้ 1 ที่ประสบในชีวติ สามารถวเิคราะหจ์ดัการอยา่งเหมาะสม ไดด้งันี ้
              ขัน้ตอนท่ี 1 การเขา้ถึงปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
              ขัน้ตอนท่ี 2 การคิดวิธีการปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
              ขัน้ตอนท่ี 3 การเลอืกและเตรยีมการ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
              ขัน้ตอนท่ี 4 การวางแผนการแกปั้ญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรม 1     เร่ือง “วิเคราะหปั์ญหาด้วยการจัดการแก้ปัญหาดว้ยวิธีที่เหมาะสม” 
              ขัน้ตอนท่ี 5 การลงปฏิบตัิ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
         3. เมื่อท าเสรจ็แลว้ ใหแ้ตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมาน าเสนอผลงาน 
         สรุปสาระส าคญัจากการน าเสนอ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
กลุม่.................................................................. 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การรับรู้คุณความด ี
กิจกรรมที8่: การตระหนักถงึความดขีองชาต ิศาสนาและส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงทีพั่ฒนา: การตระหนักถงึความดขีองชาต ิศาสนาและส่ิงแวดล้อม 
ชื่อกิจกรรม: การตระหนักถงึความดขีองชาต ิศาสนาและส่ิงแวดล้อม 

 
แนวคิด    
            การรบัรูค้ณุความดี หมายถึง การท่ีบคุคลรบัรูถ้ึงบญุคณุท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ส่วนรวม เป็น
ภาวะทางจิตใจท่ีมีความส าคญัและมีคณุคา่ยิ่งตอ่สงัคมมนษุย ์โดยเริ่มจากการรบัรูเ้รื่องตา่งๆ ท่ีเขา้มา
ในชีวิตทางบวก มองโลกในแง่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพจิตท่ีดี การมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความพอเพียง ไม่
หลงในวัตถุนิยม มีความเช่ือทางศาสนา มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ซึ่งเป็นคุณลักษณะพืน้ฐานทาง
จิตใจท่ีตอ้งปลูกฝัง และสรา้งเสริมใหมี้ในตวับุคคลนัน้ใหม้ากยิ่งขึน้ไป และคณุธรรมพืน้ฐานนีน้บัเป็น
คณุธรรมส าคญัในหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะผูท่ี้รบัรูคุ้ณความดีของผูอ่ื้น ของสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม จะกระท าแตพ่ฤติกรรมทางบวกโดยการท าความดี ช่วยเหลือสนบัสนนุ ตลอดจนไม่ท ารา้ย 

ท าลาย เบียดเบียน หรือเอาเปรียบผูอ่ื้นและส่วนรวม มี 3 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) การตระหนักถึง
ความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ3) การเห็นความดีของผู้ท่ี
ชว่ยเหลือตน (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550;ภวลญัฉน ์พลแสน,2555) 
             การตระหนกัถึงความดีของชาติ ศาสน ์กษัตริย  ์หมายถึง การมีความจงรกัภักดี ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์การตระหนักถึง ความส าคัญของความเป็นชาติไทย การยึดมั่นในหลักศีลธรรมของ
ศาสนา และการจงรกัภักดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย ์(เกณฑก์ารพิจารณาความประพฤติท่ีแสดงว่า 
เป็นผู้กระท าความดี:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2559) ยังเป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็น 
พลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์นอกจากนี ้ผูท่ี้รกัชาติศาสนก์ษัตริย ์กล่าวไดว้่าคือ ผูท่ี้มีลกัษณะซึ่งแสดงออกถึงการ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทยปฏิบตัิตนตามหลัก
ศาสนาท่ีตนนบัถือ และแสดงความจงรกัภักดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย ์ไดแ้ก่ 1) เป็นพลเมืองดีของ

ชาติ 2) ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 3) ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา และ 
4) เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (คู่มือการใชแ้บบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคข์อง

นักเรียนส าหรบัครูผู้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน,2551) จากข้อความท่ีกล่าว
ขา้งตน้กล่าวไดว้่า พระมหากษัตริยเ์ป็นแรงบนัดาลใจ และศูนยร์วมของทุกสิ่งใหเ้ป็นหนึ่งเดียวไม่ว่า
ชาต ิศาสนา และทกุสิ่งท่ีแวดลอ้มใหเ้ป็นหนึ่งเดียว  
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           กิจกรรมท่ีใชส้  าหรบัการสรา้งเสริมการตระหนกัถึงความดีของชาติ ศาสนาและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่ง
สิ่งแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชาติ โดยมีพระมหากษัตรยิเ์ป็นแรงบนัดาลใจและศนูย์
รวมของความเป็นชาตินั้น ด  าเนินการบนฐานของทฤษฏีการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ (experiential 
learning) โดยใชกิ้จกรรมและการอ านวยการใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมเกิดประโยชนใ์นการใชชี้วิตอย่างมี
จิตส านึก เสียสละเพ่ือประโยชนส์่วนรวม เป็นคนดีของสงัคม ภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบตัิตนอย่างมี
ศีลธรรม ดว้ยการค านึงความดีของชาติ ศาสนา ภายใตก้ารมีพระมหากษัตริยเ์ป็นศนูยร์วมของความ
เป็นชาติไทย และน ามาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณใ์นการปฏิบตัิงาน สรา้งเป็นหลกัการท่ีจะน าไปใชใ้น
การตระหนกัถึงความดีขององคก์รในการปฏิบตัิตนใหเ้กิดความผกูพนัตอ่องคก์รดว้ย ประกอบดว้ย 
วัตถุประสงค:์  
         1. การมีทศันคตท่ีิดี การตระหนกัถึงชาต ิศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม 
วิธีการ: 

         1. การบรรยายและตัง้ค  าถาม 

         2. การถามตอบ 

         3. ศกึษาจากบทความ กรณีศกึษา 

         4. การอภิปรายกลุม่ 

         5. การระดมสมอง 
ระยะเวลา: 
          60 นาที 
อุปกรณ:์ 

           1. คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เครื่องฉายและจอรบัภาพ 

           2. กระดาษ A4 

           3. ปากกา ดนิสอ สี 

           4. ใบความรู ้“การตระหนกัถึงความดีของชาต ิศาสนาและสิ่งแวดลอ้ม” 
           5. ใบกิจกรรม เรื่อง “การตระหนกัถึงความดีของชาต ิศาสนาและสิ่งแวดลอ้ม” 
ข้ันตอน: 
          1) การสรา้งประสบการณ ์(Experience)  
           วิทยากรเกริ่นน าว่าคนไทยเราต้องตระหนักถึงความเป็นชาติไทย และความเป็นชาติไทย 
ประกอบดว้ยชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์และสิ่งแวดลอ้มตา่งๆ ท่ีท าใหไ้ดข้ึน้ช่ือว่าเป็นชาติไทย สิ่งท่ี
เป็นแรงบันดาลใจและศูนยร์วมของความเป็นชาติไทย ผู้เข้าร่วมโปรแกรมนึกถึงอะไรบ้าง จากนั้น
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วิทยากรน าค าตอบของผูร้ว่มกิจกรรมเขียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาษฟลิปชารท์ และวิทยากรอธิบาย
เพิ่มเติมถึงความเป็นชาติไทยท่ีมีความเจริญรุง่เรืองมานาน และมีสญัลกัษณท่ี์แสดงถึงความเป็นชาติ
ไทย คือ ชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม ท่ีมีพระมหากษัตริยเ์ป็นแรงบนัดาลใจและศนูยร์วมท่ีท าใหเ้รา
เป็นชาติ เป็นเอกราชไดจ้นทุกวนันี ้จากนัน้วิทยากรเล่าเรื่อง “พลิกฟ้ืนความแหง้แลง้และภัยยาเสพติด 
ดว้ยการเกษตรเพ่ือสงัคมผ่านโครงการหลวงดอยค า” ใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมฟัง แลว้วิทยากรตัง้ประเด็น
ปัญหาเพ่ือใหผู้ร้ว่มกิจกรรมรว่มกนัศกึษา วิเคราะหใ์นใบกิจกรรม1 และสุ่มถามผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมและ
บนัทึกขอ้มูลไว ้และใหร้่วมกันสรุป อภิปรายถึงความคิดเห็น ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ โดยมี
พระมหากษัตรยิเ์ป็นแรงบนัดาลใจท่ีท าใหเ้กิดการตระหนกัถึงความดีของชาต ิศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม 
           ขัน้ตอนต่อไป วิทยากรแบ่งผู้เขา้ร่วมโปรแกรมเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน
วิเคราะหแ์ละสรุปสาระส าคัญของเรื่องดังกล่าว เม่ือท าเสร็จแล้ว วิทยากรให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
ออกมาน าเสนอผลงานใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมฟัง จากนัน้วิทยากรขอตวัแทนตามความสมคัรใจรอ้งเพลง
“รูปท่ีมีทกุบา้น” โดยวิทยากรจะเปิดคลิปเพลงใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมฟังและรอ้งตาม เพ่ือระลึกถึงความ
เป็นหนึ่งเดียวของค าว่าชาติไทย ท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นแรงบันดาลใจ และศูนย์รวมท่ีท าให้เรา
ตระหนกัถึงความดีของชาต ิศาสนา และสิ่งแวดลอ้มไทย 
           2) การคดิไตรต่รอง (Reflecting)  
          วิทยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมพิจารณาทบทวนผลจากขัน้ตอนแรก แลว้ระดมสมองหาค าตอบ
ส าหรบัประเดน็ดงันี ้
                 1. ประสบการณ์หรือพฤติกรรมท่ีไดช่ื้อว่าเป็นการตระหนักถึงความดีของชาติ ศาสนา และ
สิ่งแวดลอ้ม  
                   2. ความคิด ความรูส้กึเก่ียวกบัการตระหนกัถึงความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม โดยมี
พระมหากษัตรยิเ์ป็นแรงบนัดาลใจ และเป็นศนูยร์วมของความเป็นชาตไิทย 
           จากนั้นวิทยากรซักถามและกระตุ้นให้มีการอภิปรายระหว่างกลุ่ม และหาข้อสรุปร่วมกัน
เก่ียวกบัวิธีการในการสรา้งการตระหนกัถึงความดีของชาต ิศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม 
           3) การสรุป (Concluding)  
           วิทยากรใหผู้้เขา้ร่วมโปรแกรมสรุปวิธีการท่ีเป็นการตระหนักถึงความดีของชาติ ศาสนา และ
สิ่งแวดลอ้ม โดยมีพระมหากษัตริยเ์ป็นแรงบนัดาลใจและเป็นศนูยร์วมของความเป็นชาติไทย ท่ีท าให้
เกิดประโยชนใ์นการใชชี้วิตอย่างมีจิตส านึก เสียสละเพ่ือประโยชนส์่วนรวม เป็นคนดีของสงัคม ภูมิใจ
ในความเป็นไทย และปฏิบัติตนอย่างมีศีลธรรม ด้วยการค านึงความดีของชาติ ศาสนา และ
สิ่งแวดลอ้ม และน ามาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณใ์นการปฏิบตัิงาน สรา้งเป็นหลกัการท่ีจะน าไปใชใ้น
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การท างานให้เกิดความผูกพันและภักดีต่อองคก์ร และตระหนักถึงความดีของชาติ ศาสนา และ
สิ่งแวดลอ้ม 
          4) การวางแผน (Planning) 
           วิทยากรขอใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรม สรุปแนวทางในท าความดีเพ่ือชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม
โดยใช้แนวคิดและหลักการของการตระหนักถึงความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดล้อม โดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นแรงบันดาลใจ และศูนย์รวมของจิตใจ จากนั้นวิทยากรสุ่มซักถามผู้เข้าร่วม
โปรแกรมบางคน เพ่ือเป็นตวัอย่างและแรงบนัดาลใจแก่ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมคนอ่ืนใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ
ในการตระหนักถึงความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม และส่งผลต่อความภักดีต่อองคก์รดว้ย
ความซ่ือสตัย ์
การประเมินผล: 

          1. การสงัเกตความสนใจในกิจกรรม 

          2. การมีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุ่มระหว่างการท า
กิจกรรม 

          3. บรรยากาศระหว่างการท ากิจกรรมมีความผ่อนคลาย สนกุสนาน 

          4. ผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม  
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ใบความรู้   :  การตระหนักถงึความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
  พลิกฟ้ืนความแห้งแล้งและภยัยาเสพติด ด้วยการเกษตรเพื่อสังคมผ่านโครงการหลวงดอยค า 
           หากจะกลา่วถึงโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นผูร้ิเริ่ม
ขึน้ หนึ่งในโครงการที่คนไทยรูส้กึคุน้เคยและใกลชิ้ดที่สดุคงหนีไม่พน้ "ดอยค า" ภาพของภเูขาเขียวขจี มีผกัผลไมเ้มือง
หนาว และอาหารแปรรูป ซึ่งปลกูโดยชาวเขาในเขตภาคเหนือของประเทศไดถู้กบันทึกลงในหวัใจของคนไทยมาเป็น
เวลายาวนานหลายทศวรรษ 
           จุดเริ่มตน้ทัง้หมดเกิดขึน้ดว้ยพระราชวิสยัทศันท์ี่กวา้งไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ที่ทรงเห็น
ความทุกขย์ากของประชาชน และทรงพบว่าปัญหาหลกันัน้เกิดจากการปลกูฝ่ิน ซึ่งถือเป็นภยัยาเสพติดที่รุนแรงของ
ชาติ เนื่องจากชาวบา้นและชาวเขาไม่มีอาชีพที่สามารถหาเลีย้งตวัเองได ้จึงตอ้งปลกูฝ่ินขายและท าไรเ่ลื่อนลอยแทน 
ดงันีแ้ลว้จึงพระราชทานแนวพระราชด าริใหจ้ัดตัง้ “โครงการพระบรมราชานุเคราะหช์าวเขา” ขึน้ เพื่อสรา้งงานและ
สรา้งอาชีพใหก้ับคนที่อยู่ไกลจากตวัเมือง โดยเฉพาะกลุ่มชาวไรแ่ละชาวเขา โดยมีเง่ือนไขว่าจะตอ้งเป็นการเกษตรที่
ยั่งยืนเทา่นัน้ โดยโครงการนีส้นบัสนนุใหท้ าตัง้แตต่น้น า้ถึงปลายน า้ เพื่อใหท้กุคนสามารถยืนหยดัอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 
          "ต้นน ้า" คือ การผลิตพืชผลที่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน และตอ้งมีประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตดว้ยเช่นกัน 
บา้นเมืองเราได้ช่ือว่าสุวรรณภูมิ เพราะเปรียบเสมือนแผ่นดินทองค าที่ปลูกอะไรก็ขึน้ ซึ่งถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของ
ประเทศเราอยูแ่ลว้ 
          "กลางน ้า" คือการรูจ้ักสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินคา้ ขั้นตอนนีน้ับเป็นจุดอ่อนของคนไทยมากที่สุด เพราะ
ปัจจุบนัคนไทยมกัเนน้การผลิตจ านวนมาก เนน้ปริมาณใหเ้ยอะ ขายราคาถกู และเนน้สง่ออก เมื่อเกิดการแขง่ขนัหรือ
ราคาพืชผลตกต ่าตามฤดกูาลจึงท าใหเ้กิดปัญหา หรอืในขณะที่เงินไหลเขา้ประเทศไทยก็ท าใหค้่าเงินบาทแข็ง และท า
ใหเ้ราขาดทนุเพิ่มมากขึน้ 
           และแน่นอนว่าการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินคา้ไดน้ัน้ เราจ าเป็นตอ้งมีโครงการที่สามารถช่วยเหลือดา้นการรบั
ซือ้พืชผลในราคาเป็นธรรม แลว้น าไปแปรรูปต่อได ้ซึ่งปัจจุบัน มีโรงงานหลวงที่คอยแปรรูปอาหารในพืน้ที่อื่นๆ รวม
ทัง้หมด 4 แห่ง คือ โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่1 (ฝาง) จังหวดัเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่2 (แม่จนั) 
จังหวัดเชียงราย โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่3 (เต่างอย) จังหวดัสกลนคร และโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปท่ี 4 
(ละหานทราย) จงัหวดับรุรีมัย ์
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ใบความรู้   :  การตระหนักถงึความดขีองชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม 

          ผลิตภัณฑ์ทัง้หมดจะไดร้บัการดูแลเชิงพาณิชย ์ภายใต้นิติบุคคลในนาม “บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร 
จ ากดั” โดยด าเนินงานในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสงัคม (Social Business) ผ่านตราผลิตภณัฑ ์“ดอยค า” และนั่นท าให้
คนมากมายจดจ าได ้จนเรยีกกนัติดปากวา่ “โครงการหลวงดอยค า” นั่นเอง 
          ขอ้นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ที่ทรงเลง็เห็นมลูคา่ในการต่อยอด
ผลิตภณัฑเ์ช่นนีม้ายาวนาน มิเช่นนัน้ การปลกูมะเขือเทศก็คงเป็นเพียงการปลกูเพื่อขายเท่านัน้ แต่การแปรรูปเป็นน า้
มะเขือเทศดอยค ากลบัสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินคา้ไดอ้ย่างมหาศาล อย่างไรก็ตามขอ้เสียของการที่จ  าหน่ายสินคา้
เกษตรสดยงัมีขอ้จ ากดัมากมาย ทัง้สนิคา้มีอายสุัน้ การขนสง่ และการควบคมุคณุภาพก่อนถึงมือผูบ้ริโภคก็ท าไดย้าก 
ทัง้หมดนีเ้ป็นสิง่ที่เกษตรกรและผูแ้ปรรูปทัง้หลายควรค านงึถึง 
           "ปลายน ้า" คือการส่งของใหถ้ึงมือผูบ้ริโภคโดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลางหรือผ่านใหน้อ้ยที่สดุ เพราะอย่างที่เรา
ทราบกันว่า พ่อคา้คนกลางเป็นคนที่เก็บก าไรไวม้ากที่สดุ อย่างไรก็ตามในยุคที่อินเทอรเ์น็ตมีความส าคญัขึน้เรื่อยๆ 
การสง่ของถึงมือผูบ้รโิภคจึง 
เป็นเรื่องง่ายขึน้ ซึ่งปัจจุบนัโครงการดอยค ามีการพฒันาเรื่องช่องทางออนไลนอ์ยู่เสมอ และดอยค าก็มีแผนบกุตลาด
ตา่งประเทศเช่นกนั ถือเป็นโอกาสทางการคา้ที่นา่สนใจไมน่อ้ย 
          ปัจจุบนัสินคา้ของ “ดอยค า” ไดม้ีการแตกประเภทการผลิตออกไปอย่างหลากหลายมากขึน้ จากเครื่องดื่ม อาทิ 
น า้ผกัและน า้ผลไมท้ี่เราคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี ปัจจบุนัดอยค ามีสินคา้เพื่อสขุภาพ สนิคา้เกษตรอินทรยี ์และสนิคา้แปร
รูปต่างๆ จากโครงการหลวงมากมาย ทัง้ผลไมอ้บแหง้ น า้ผึง้ นมถั่วเหลือง สมนุไพรแหง้ ผลิตภณัฑท์าขนมปัง น า้ผลไม้
เขม้ขน้ ขา้วกลอ้งและผลไมใ้นน า้เช่ือม เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคที่หลากหลายมากขึน้ 
          สินคา้ของดอยค านัน้ มีการพฒันาเพื่อตอบรบักับวิถีการใชชี้วิตของผูค้นอย่างต่อเนื่อง เช่น สินคา้ที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชนก์ับคนท่ีก าลงัตอ้งการลดน า้หนักหรือมีอาการโรคเบาหวาน คือ “เครื่องดื่มเจียวกูห้ลานและดอก
ค าฝอยผสมสารสกดัจากใยหญา้หวาน” ซึ่งมีรสชาติคลา้ยเก๊กฮวย ใหก้ลิ่นที่แตกต่าง แต่มีรสชาติอรอ่ยไม่แพก้นั และ
การใสห่ญา้หวานแทนน า้ตาลนัน้ ก็ท าใหผ้ลติภณัฑน์ีเ้ป็นทางเลอืกของคนรกัสขุภาพอยา่งแทจ้รงิ 
          อีกผลิตภณัฑห์นึ่งที่เหมาะกบัช่วงเวลาที่เรง่รีบยามเชา้คือ “แยมมลัเบอรร์ี (มลัเบอรร์ีทาขนมปัง ดอยค า)” หรือ 
“แยมกลีบกุหลาบ (ผลิตภณัฑท์าขนมปังกลีบกุหลาบ)” ที่มีส่วนผสมของกลีบกุหลาบแท ้สามารถน ามาทาขนมปัง
พรอ้มรบัประทานไดท้นัที ซึ่งสตูรใหม่ไดท้ าการลดปริมาณน า้ตาลลง และใชส้ารใหค้วามหวานอย่างแมนนิทอลแทน 
ท าใหม้ีแคลอรตี  ่า แตย่งัคงปรมิาณผลไมใ้นแยมอดัแนน่เช่นเดิม 
          โครงการหลวงดอยค า ถือเป็นตวัอย่างของการใหโ้อกาสกบัผูท้ี่เคยทนทกุขจ์ากการปลกูและเสพยาเสพติด สูก่าร
พลิกฟ้ืนชีวิตใหพ้วกเขามีอาชีพและมีคณุค่าต่อสงัคม ไม่ตา่งจากภเูขาฝ่ินและไรเ่ลื่อนลอยอนัแหง้แลง้ ที่กลบัมาเขียว
ขจีและงดงามอีกครัง้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์มากมายจากโครงการหลวงดอยค านัน้ ก็มีส่วนช่วยสนับสนุนและพัฒนา
เศรษฐกิจไดอ้ย่างยั่งยืนอีกดว้ย ในหลวงรชักาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้อย่างหาที่เปรียบมิไดต้่อ
ชาวเขาและปวงพสกนิกรชาวไทยทัง้ประเทศอยา่งแทจ้รงิ 

  (ที่มา: Plearn เพลนิ โดย Krungsri Guru/ (https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/doikham-for-thai- 
people.html) 
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ใบกิจกรรม1     เร่ือง “การตระหนักถงึความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดล้อม” 
          1. สาระส าคญัของเรื่อง“พลิกฟ้ืนความแหง้แลง้และภยัยาเสพติด ดว้ยการเกษตรเพื่อสงัคมผา่นโครงการหลวง
ดอยค า”โดยใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมแตล่ะกลุม่ช่วยกนัวิเคราะห ์และสรุปสาระส าคญัของเรือ่งพอสงัเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
           2. ใหแ้สดงความคิดเห็นวา่ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทรงเป็นแรงบนัดาลใจของชาติ ศาสนา 
และสิง่แวดลอ้ม หรอืไม ่อยา่งไร” 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
            3. จากตวัอยา่งของโครงการหลวงดอยค าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทรงเป็นแรงบนัดาลใจ ใน
ฐานะท่ีทา่นประชาชนท่ีรกัและเทดิทนูพระองคท์า่น ทา่นไดท้ าอะไร หรอืปฏิบตัิตนอยา่งไรท่ีท าประโยชนต์อ่สงัคม  
ซึง่สง่ผลตอ่ชาติ ศาสนาและสิง่แวดลอ้ม 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
          4. เมื่อท าเสรจ็แลว้ ใหแ้ตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมาน าเสนอผลงาน 
          สรุปสาระส าคญัที่ไดจ้ากกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
กลุม่........................................................... 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การรับรู้คุณความด ี
กิจกรรมที9่: ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ส่ิงทีพั่ฒนา: ความอ่อนน้อมถ่อมตน  ชื่อกิจกรรม: ความอ่อนน้อมถ่อมตน   
 

แนวคิด        
         การรบัรูค้ณุความดี หมายถึง การท่ีบุคคลรบัรูถ้ึงบุญคณุท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ส่วนรวม เป็น
ภาวะทางจิตใจท่ีมีความส าคญัและมีคณุคา่ยิ่งตอ่สงัคมมนษุย ์โดยเริ่มจากการรบัรูเ้รื่องตา่งๆ ท่ีเขา้มา
ในชีวิตทางบวก มองโลกในแง่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพจิตท่ีดี การมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความพอเพียง ไม่
หลงในวัตถุนิยม มีความเช่ือทางศาสนา มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ซึ่งเป็นคุณลักษณะพืน้ฐานทาง
จิตใจท่ีตอ้งปลูกฝัง และสรา้งเสริมใหมี้ในตวับุคคลนัน้ใหม้ากยิ่งขึน้ไป และคณุธรรมพืน้ฐานนีน้บัเป็น
คณุธรรมส าคญัในหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะผู้ท่ีรบัรูคุ้ณความดีของผูอ่ื้น ของสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม จะกระท าแตพ่ฤติกรรมทางบวกโดยการท าความดี ช่วยเหลือสนบัสนนุ ตลอดจนไม่ท ารา้ย 

ท าลาย เบียดเบียน หรือเอาเปรียบผูอ่ื้นและส่วนรวม มี 3 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) การตระหนักถึง
ความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดล้อม 2) ความอ่อนนอ้มถ่อมตน และ3) การเห็นความดีของผู้ท่ี
ชว่ยเหลือตน (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550;ภวลญัฉน ์พลแสน,2555) 

           ความอ่อนนอ้มถ่อมตน คือ การไม่แสดงออกถึงความสามารถท่ีตวัเองมีอยู่ให้
ผูอ่ื้นทราบเพ่ือขม่ผูอ่ื้น หรือเพ่ือโออ้วด การไม่อวดดี เย่อหยิ่งจองหอง แตแ่สดงตนอยา่งสงบเสง่ียม 
โดยลกัษณะของคนอ่อนนอ้มถ่อมตนนัน้ ไดแ้ก่ 1) มีกิริยาท่ีนอบนอ้ม 2) มีวาจาท่ีอ่อนหวาน และ
3) มีจิตใจท่ีอ่อนโยน นอกจากนีค้วามอ่อนน้อมถ่อมตนยังเป็นการปรารภตนเองคือ การหมั่น
พิจารณาขอ้บกพรอ่งของตนเอง ลดทิฏฐิมานะ ไมอ่วดดือ้ถือดี สามารถนอ้มตวัลงเพ่ือถ่ายทอดคณุ
ความดีของผูอ่ื้นเขา้มาสู่ตนได ้(มงคลชีวิตท่ี 23 มีความถ่อมตน; พระราชภาวนาวิสุทธ์ิ (ไชยบูลย ์
ธมฺมชโย ,2551) นอกจากนี้การท าตัวให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมีหลัก คือ 1) ต้องคบ
กลัยาณมิตร คือเพ่ือนท่ีดีมีศีลมีธรรม คอยตกัเตือนหรือชกัน าไปในทางท่ีดีท่ีถูกท่ีควร  2) ตอ้งรูจ้กั
คดิไตรต่รอง คือการรูจ้กัคิดหาเหตผุลอยู่ตลอดถึงความเป็นไปในธรรมชาติของมนษุย ์ตา่งคนย่อม
ตา่งจิตตา่งใจ และรวมทัง้หลกัธรรมอ่ืนๆ 3)  ตอ้งมีความสามคัคี คือการมีความสามคัคีในหมูค่ณะ 
อะลุ่มอล่วยในหลักการตักเตือน รบัฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล โดยมี
คณุลกัษณะอนัไดแ้ก่ 1) มีกิริยาท่ีนอบนอ้ม 2) มีวาจาท่ีอ่อนหวาน และมีจิตใจท่ีอ่อนโยน สรุปแลว้
ก็คือ สมบูรณ์พรอ้มดว้ยกาย วาจา และใจนั่นเอง (มงคลท่ี 23 มีความถ่อมตนอยู่ในบุญ : มงคล
ชีวิต 38 ประการ ฉบบัทางกา้วหนา้ มงคลชีวิต พม.สมชาย ฐานวฑฺุโฒ,2553)                  
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           ความอ่อนน้อมถ่อมตน มาจากภาษาบาลีว่า นิวาโต ซึ่งวาโต แปลว่า ลม 
พองลม และ นิ แปลว่า ไม่มี ออก เม่ือรวมกัน นิวาโต แปลว่า ไม่พองลม เอาลมออกแลว้ คือเอา
มานะทิฏฐิออก มีความสงบเสง่ียม เจียมตน ไม่เบ่ง ไม่ทะนงตน ไม่มีถือตวั ไม่อวดดือ้ถือดี ไม่ยโส
โอหัง ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามใคร ไม่ดูถูก ไม่กระดา้ง ไม่เย่อหยิ่งจองหอง นอกจากนีย้งัหมายถึง 
คณุลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสงบเสง่ียมเจียมตน การไม่แสดงตนโออ้วดต่อผูมี้ความสามารถ
ดว้ยกว่า (หนังสือมงคลชีวิต “ฉบับทางก้าวหน้า” ของชมรมพุทธศาสตรส์ากล ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารชัมังคลาจารย ์เรียบเรียงโดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D., Ph.D.;สุพนิต 
อิทธิวฒุิ,2555) 

          การแสดงความออ่นนอ้มถ่อมตน แสดงออกได ้3 ทาง  ดงันี ้
           1. การแสดงออกทางกาย ไดแ้ก่ การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพนุ่มนวล ไม่หยาบกระดา้ง ไม่
ท าท่าหยิ่งยโส ไม่มองคนดว้ยสายตาเหยียด รูจ้กัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กว่าทัง้ดา้นชาติวุฒิ วยัวุฒิ 
และคณุวฒุิ  รูจ้กัใหเ้กียรติแก่สตรี และพรอ้มท่ีจะเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตน
ทางกายต้องเป็นไปด้วยความจริงใจ ไม่ใช่แสแสรง้หรือแสดงอาการพินอบพิเทาเกินกว่าเหตุจน
กลายเป็นการประจบสอพลอ 
            2. การแสดงทางวาจา ไดแ้ก่ การพูดจริงดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพอ่อนหวาน ไพเราะน่าฟัง ไม่หยาบ
คาย นุม่นวล ชวนใหส้บายใจ รูจ้กัใชค้  าพดูท่ีเหมาะสม ถกูกาลเทศะ และถกูกบับคุคล 
            3. การแสดงทางใจ ไดแ้ก่ การมีจิตใจอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี เน่ืองจากใชปั้ญญาไตรต่รอง
แลว้ว่าคนเรานัน้จะใหดี้พรอ้มบริบูรณไ์ปทุกอย่างเป็นไปไม่ได ้แมต้วัเราเองก็เช่นกัน การมีความรูส้ึก
นกึคดิเชน่นี ้จะท าใหก้ารพดูและกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกมาเป็นไปดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตน             
           (ท่ีมา : http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=107248.0;wap2) 
           กิจกรรมท่ีใชส้  าหรบัการสรา้งเสริมการเป็นผูมี้ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ด าเนินการบนฐานของ
ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (experiential learning) โดยใช้กิจกรรมและการด าเนินการให้
ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมสังเกตตนเองเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีพบเจอของตนเองหรือ
ผูอ่ื้นในอดีตท่ีแสดงถึงความอ่อนนอ้มถ่อมตน และความกา้วรา้ว ยโสโอหงั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์
ท่ีได ้และคิดไตรต่รองพฤติกรรมท่ีไดจ้ากกิจกรรมนีเ้พ่ือระบุพฤติกรรมท่ีดี และประโยชนห์รือผลลัพธ์
ของความอ่อนนอ้มถ่อมตน สรุป และก าหนดแนวทางในการปรบั และสรา้งความอ่อนนอ้มถ่อมตน
ดงักลา่ว ประกอบดว้ย 
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วัตถุประสงค:์  
          1. มีความออ่นนอ้มถ่อมตน ภมูิใจในตนเอง แตไ่มถ่ึงกบัรกัตนเอง 
          2. เขา้ใจถึงประโยชนข์องการมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน 
วิธีการ: 
          1.กิจกรรมเล่าเรื่อง และกรณีตวัอย่าง 

          2. การบรรยายและตัง้ค  าถาม 

          3. การถามตอบ 

          4. กรณีศกึษาจากบทละคร 
          5. การอภิปรายกลุม่ 

          6. การระดมสมอง 
ระยะเวลา: 
          60 นาที 
อุปกรณ:์ 

           1. คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เครื่องฉายและจอรบัภาพ 

           2. กระดาษ A4 

           3. ปากกา ดนิสอ สี 
           4. ใบความรู ้คลิปภาพขา่ว 

           5. ใบความรู ้ เรื่อง “ออ่นนอ้มกบัแข็งกรา้ว” 
           6. ใบกิจกรรม “ความออ่นนอ้มถ่อมตนน าสู่ความส าเรจ็” 
ข้ันตอน: 
 1) การสรา้งประสบการณ ์(Experience)  
 วิทยากรเปิดคลิปภาพข่าว “ตูน บอดีส้แลม ยกมือรบัไหว ้นอบนอ้มแทบจะก้มกราบ” คลิป
ภาพข่าว “คนรวยท่ีโชคดีเพราะเขาตัง้ใจโชคดีน่ะ”และเหตกุารณค์ลิปภาพข่าว “น็อค#กราบรถกู” และ
ใหเ้ล่าเหตกุารณท์ัง้ 3 คลิป จากใบความรู ้โดยความอ่อนนอ้มของสองคลิปแรก ส่งผลสะทอ้นท่ีกล่าว
ไดว้า่ ผูท่ี้มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน ใหเ้กียรตผิูอ่ื้น แมว้า่ตนจะมีความพรอ้มในหนา้ท่ีการงานและทรพัย์
สมบตัิ แต่ใหเ้กียรติผูอ่ื้นก็ย่อมไดร้บัผลสะทอ้นกลบัตอบแทนในทางท่ีดีเช่นกัน แต่ส  าหรบันายน็อค#
กราบรถ คนธรรมดาสามัญกลับวางอ านาจยิ่งใหญ่ นอกจากสั่งให้กราบรถแล้วยังชกต่อยคู่กรณีคือ
นายบอยจนไดร้บับาดเจ็บ แต่ในท่ีสุดผลสะทอ้นท่ีไดคื้อ ตอ้งถูกปลดออกจากงาน ถูกประณามจาก
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สงัคม จากนัน้วิทยากรถามค าถามเพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากคลิปภาพข่าวท่ีเป็น
ตวัอยา่งและสรา้งขอ้คิดใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
           วิทยากรทบทวนความส าคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตัว เป็นพืน้ฐานของการมีจิตลักษณะ
พอเพียง ซึ่งเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการรบัรูค้ณุความดี จากนัน้วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม
เป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน แลว้วิทยากรแจกใบความรูท่ี้เป็นคลิปภาพข่าว เรื่อง“ความอ่อนนอ้มถ่อมตนกับ
ความไม่อ่อนนอ้มถ่อมตน”จากนัน้ตัง้ประเด็นปัญหาเพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมร่วมกันศึกษาและตอบ
ค าถามในใบกิจกรรม1 และสุ่มถามผู้เข้าร่วมโปรแกรม และบันทึกข้อมูลไว้ จากนั้นให้ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมร่วมกันสรุป อภิปรายถึงความคิดเห็น ความอ่อนน้อมกับความแข็งกรา้ว ขั้นตอนต่อไป 
วิทยากรใหแ้ตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมฟัง 
           จากนัน้ จากนัน้วิทยากรแจกกระดาษ A4 ใหก้ับแต่ละกลุ่ม แลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมทบทวน
ประสบการณใ์นอดีตท่ีผ่านมาแลว้ตอบค าถามดงันี ้

               1. จากประสบการณข์องท่าน ขอใหน้ึกถึงผูท่ี้ท่านเคยพบ หรือแมแ้ต่ตวัท่านเองท่ีผ่านพบกับ
ประสบการณท่ี์คลา้ยกบัทัง้สามคลิปเหตกุารณ ์

               2. จากค าตอบข้อ1 ขอให้ท่านระบุพฤติกรรมท่ีเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตน หรือความแข็ง
กรา้วท่ีแสดงออกต่อท่านหรือพฤติกรรมต่อคนอ่ืน ส่งผลสะทอ้นอย่างไร โดยใหร้ายละเอียดพฤติกรรม
ใหเ้ขา้ใจ อยา่งนอ้ย 3 - 5 ขอ้ 
          2) การคดิไตรต่รอง (Reflecting)  
           วิทยากรใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม อภิปรายและสรุปลกัษณะของความอ่อนนอ้มถ่อมตน หรือความ
แข็งกรา้ว และคดัเลือกตวัแทนของกลุ่มน าเสนอและแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหว่างกลุม่ แลว้วิทยากร
สรุปพฤติกรรมของความอ่อนนอ้มถ่อมตน และความแข็งกรา้วในภาพรวมของทัง้หมด แลว้เขียนลงใน
กระดาษฟลิปชารท์เพ่ือไตรต่รองใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธแ์ละผลสะทอ้นของพฤติกรรม เห็นถึงประโยชน์
และโทษท่ีเกิดขึน้ 
 3) การสรุป (Concluding)  
             วิทยากรอธิบายและสรุปอีกครัง้ใหผู้้เขา้ร่วมโปรแกรมเขา้ใจถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ
ความแข็งกรา้วเป็นตวัอยา่งการแสดงออกท่ีดี และไม่ดี และความออ่นนอ้มถ่อมตนสรุปแลว้ก็คือ ความ
สมบรูณพ์รอ้มดว้ยกาย วาจา และใจนั่นเอง จากนัน้ วิทยากรใหแ้ตล่ะกลุ่มสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูใ้นขัน้ตอน
ท่ี2 (การคิดไตรต่รอง) แลว้วิทยากรซกัถามและทบทวนพฤติกรรมของความอ่อนนอ้มถ่อมตนและความ
แข็งกรา้ว และกระตุน้ใหผู้ร้ว่มโปรแกรมน าความอ่อนนอ้มถ่อมตนไปปรบัประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
และในองคก์ร 
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           4) การวางแผน (Planning) 
           หลังจากท่ีผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมไดส้รุปพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างจากประสบการณ์และแนวคิด
เก่ียวกับความอ่อนน้อมถ่อมตน และความแข็งกรา้วแล้ว วิทยากรขอให้ผู้เขา้ร่วมโปรแกรมก าหนด
แนวทางของแต่ละบุคคลในการเลือกแสดงถึงความอ่อนนอ้มถ่อมตน มา 1 เหตกุารณ ์และอธิบายว่า
จะน าไปสรา้งความอ่อนนอ้มถ่อมตนนัน้ใหเ้กิดขึน้กับตนเองไดอ้ย่างไร จากนัน้ วิทยากรสุ่มผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรมเพ่ือซักถามและกล่าวช่ืนชมใหก้ าลังใจ และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรมทัง้หมด 
การประเมินผล: 

1. การสงัเกตความสนใจในกิจกรรม 

2. การมีส่วนรว่มในการพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุ่มระหว่างการท า
กิจกรรม 

3. บรรยากาศระหว่างการท ากิจกรรมมีความผ่อนคลาย สนกุสนาน 

4. ผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม  
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 ใบความรู้  : ความอ่อนน้อมถอ่มตน/ความไม่อ่อนน้อมถอ่มตน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิปภาพข่าว “ตูน บอดีส้แลม ยกมือรับไหว้ นอบน้อมแทบจะก้ม
กราบ” 

 

คลิปภาพข่าว “คนรวยที่โชคดีเพราะเขาตั้งใจโชคดีนะ” 

 

คลิปภาพข่าว “น็อค#กราบรถกู” 
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ใบความรู้ : ความอ่อนน้อมถอ่มตน/ความไม่อ่อนน้อมถอ่มตน 

  “ตูน บอดีส้แลม ยกมือรับไหว้ นอบน้อมแทบจะก้มกราบ” 
         เป็นภาพประทบัใจที่ชาวเน็ตต่างกดไลคใ์หเ้ป็นจ านวนมาก เมื่อปรากฏภาพของ ตูน บอดีส้แลม ยกมือรบัไหว ้
นอบนอ้มแทบจะกม้กราบ โดยในอินสตราแกรม pat_bodyslam เผยแพรค่ลิป พรอ้มเรื่องราวที่เกิดขึน้ในรา้นอาหาร
เครื่องดื่มแห่งหนึ่ง ซึ่ง ตนู บอดีส้แลม แสดงความนอบนอ้มโดยการยกมือไหว ้กลายเป็นภาพที่น่าประทบัใจที่ใครเห็น
ตา่งก็ออกปากช่ืนชม แมว้า่จะเป็นนกัรอ้งที่โดง่ดงั แตก็่ยงัมีความนอบนอ้ม  
         ทัง้นี ้ในอินสตราแกรม pat_bodyslam ระบขุอ้ความทัง้หมดวา่ 
         พี่ตนู ผูท้ี่ไหวส้วยที่สดุดดดด ไมว่า่จะกบัใคร พ่ีตนูก็จะอ่อนนอ้มถ่อมตนเสมอ 
         คือแบบ เอาเครือ่งดื่มที่พี่ตนูสั่งไปให ้พี่ตนูยกมือไหวส้องรอบ รอบที่สองต ่ามาก จนหวัพี่ตนูต ่ากว่าหวัเราอีก ไม่มี
ลกูคา้คนไหนรบัเครือ่งดื่มแลว้ยกมือไหว ้ไหวแ้ลว้ไหวอ้ีก ไมม่ีจรงิๆ มีคนเดียวจรงิๆ ที่เคยเจอ นัน้ก็คือ พี่ตนู 
         คือเรายกมือไหวพ้ี่แกไม่ทนัทุกครัง้ที่เจอ บวกกับตอนนัน้ตื่นเตน้มากพี่แกไหวก็้ไดแ้ต่กม้หวัคือเราควรไหวพ้ี่แก
ก่อน พี่แกควรแคก่ม้หวัดว้ยซ า้แตค่ือตอนนัน้ทัง้เกรงใจพี่ตนูดว้ยเพราะพี่แกคยุโทรศพัทเ์ลยไม่อยากรบกวน 
        บทสนทนาที่พดุตอนในคลิป พี่ตนูค่าเครื่องไดแ้ลว้ ค่าก็อย่างที่เห็นพี่แกไดแ้ต่ยกมือไหว#้รอบสองที่พี่ตนูกม้ไหว้
ไปอีกครัง้คือเราพดูวา่:พี่ตนูคะพี่ตนูคยุโทรศพัทเ์สรจ็หนขูอถ่ายรูปดว้ยนะคะ แกก็กม้ลงไปรอบสองอยา่งที่เห็น 
        #แต่ประโยคนีเ้ราพูดเร็วมากจริงๆ กลวัรบกวนพี่ตนูที่ก าลงัคุยโทรศพัทเ์ลยรีบพดูเร็วๆ #ตอนนัน้คิดในใจว่าพี่ตูน
จะไดย้ินไหมวะ เพราะพดุเรว็มากจรงิๆ #แตก็่คิดแผนไวแ้ลว้วา่เดี๋ยวรอพี่ตนูคยุโทรศพัทเ์สรจ็คอ่ยวิ่งไปขอถ่ายรูป 
         #ตอนนัน้คือคิดแบบนีจ้ริงๆว่าจะรีบวิ่ง #พี่แกก็นั่งคุยพกันึงอะเราก็ท างานต่อแต่ตามองพี่ตูนตลอดบอกใหพ้ี่ที่
เป็นหวัหนา้ช่วยมองดว้ย #แตค่ือแบบตอนนัน้พอเดินไปท างานต่อ พี่ในรา้นต่างพดูเป็นเสยีงเดียวกนัประมานว่า พี่ตนู
แกสภุาพเนอะ เจอใครก็ไหวอ้อ่นนอ้มถ่อมตน  แบบนีจ้ะไมไ่หร้กัพี่ตนูมากไดไ้ง 
          #พี่ตนูเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดมา #พี่ตูนคือไอดอล #มีคลิปต่อไปยงัเลา่ไม่จบเลา่แบบเห็นภาพ #แบ่งปันความ
นา่รกัของพี่ตนูใหท้กุคนไดเ้ห็น #วา่ท าไมพวกเราถึงรกัพี่ตนูมากขนาดนี ้
                  (เรยีบเรยีงขอ้มลูโดย CH7 Social News ที่มา: อินสตราแกรม pat_bodyslam) 

++++++++++++++++++ 
 “คนรวยที่โชคดีเพราะเขาตั้งใจโชคดีน่ะ” 

           เรือ่งเลา่โดย...ภาววิทย ์กลิน่ประทมุ ท่ีปรกึษาการลงทนุ บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
          “เคยเจอเศรษฐีท่านนึง เขาเป็นคนที่ร  ่ารวยมหาศาลและเป็นคนที่โชคดีมากๆ” ผมถามว่า “ท่านโชคดีแบบนี ้ท า
อะไรก็ส าเรจ็ อยา่งนีใ้ครจะท าตามแบบทา่นไดล้ะ่ครบั?” 
           ทา่นตอบวา่ “อ๋อ!! ใช่ๆ ผมโชคดีที่มีเพื่อนคบเยอะ เลยมีโอกาสทางธุรกิจเขา้มามากมาย (มีเพื่อนเยอะเพราะเขา
เป็นคนมีความจริงใจและหวงัดีต่อคนอื่น แถมเป็นคนเก่ง มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน ใครเห็นก็ชอบ ก็รกั ท าใหใ้ครๆ ก็
อยากรูจ้ัก ...นี่แหละเหตุผลของการมีโอกาสวิ่งเขา้มาหาเขามากมาย เพราะจริงใจ อ่อนนอ้ม และเป็นคนดูมีอนาคต 
ใครๆ ถึงอยากคบหา และหยิบยื่นสิง่ดีๆ ใหต้ลอด) 
          ทา่นก็บอกอีกวา่ นอกจากเพื่อนดีแลว้ผมยงัมีลกูนอ้งเก่ง (คนที่มีลกูนอ้งเก่ง แปลว่า เขาหวงัดีต่อลกูนอ้ง ...การ
เป็นคนเปิดกวา้งทางความคิด และเปิดโอกาสให้คนเก่งแสดงฝีมือ ท าใหค้นเก่งๆ ทัง้ประเทศอยากมาท างานดว้ย 
ประกอบกบัเป็นคนรูจ้กัให ้...ถา้ใครท าผลงานดีก็ใหร้างวลัและเงินมหาศาล เพราะเขามองลกูนอ้งที่เก่งเสมือนหุน้สว่น  
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ทางธุรกิจและเพื่อนรกั จึงใหล้กูนอ้งทัง้เงินและทัง้ใจ ...เขาและลกูนอ้งเก่งๆ ต่างช่วยกันสรา้งและขยายอาณาจกัรที่
ใหญ่โต และสรา้งประโยชนใ์หท้กุคนพอใจ “ลกูนอ้งทอ้งอิ่มและสขุใจ”) 
          ทา่นเศรษฐีเป็นคนยิ่งให ้ยิ่งไดน้ี่เอง ถึงไดโ้ชคดีและร ่ารวยขนาดนี ้ใช่!! ความโชคดีทัง้หมดก็คือ สิ่งที่เศรษฐีท่าน
นีไ้ดส้รา้งขึน้มา “ความโชคดีนะ สรา้งไดเ้องจรงิๆ!!” คณุละ่! พรอ้มจะสรา้งความโชคดีใหต้วัเองรยึงั? 
(โลกนีไ้ม่ไดม้ีอะไรฟลคุหรอก มนัเกิดจากเราวางแผนและสรา้งขึน้มาต่างหากล่ะ... ที่ท่านเศรษฐีบอกว่าตวัเองโชคดี 
เพราะวา่ทา่นแค|่ถ่อมตน!!) 
          ฟังท่านเศรษฐีแลว้ท าใหเ้รามานั่งเกาหวัแกรกๆ มานั่งนึกว่า “ท าไมที่ท่านเศรษฐีเลา่ มนัฟังดงู่ายจงั แต่เวลาเรา
ท าจรงิๆ ในชีวิต มนัยากแสนสาหสั”                  
         ...อย่างเรื่องแรกก็ยากแลว้ เรื่องการมีเพื่อนดี เพราะความแปลกของโลกนีม้ันมีอยู่ว่า คนที่เราอยากรูจ้ัก เขา
มกัจะไม่อยากรูจ้กัเรา ...ใช่!! เราจะเห็นคนบางคนน่าร  าคาญมาก โดยเฉพาะคนที่อยากจะมาเป็นเพื่อนเพื่อที่จะ “ขาย
ตรง” ก็คบเพื่อหาโอกาสขายของเรานั่นแหละ 
          โจทยแ์รกของการเป็นคนที่คนอื่นๆ อยากคบ อยากเป็นเพื่อน ตอ้งเริ่มจากตวัเราดีและเก่งครบั!! ไม่ง่าย เพราะ
มนัเริม่ที่การพฒันาตวัเองก่อน ...คิดใหด้ีครบั ไม่มีใครอยากคบคนที่ดอ้ยกว่าตวัเองหรอก เพราะมนัมีโอกาสสงูมากที่
คนที่ดอ้ยกว่าจะมาขอความช่วยเหลือจากคณุ ไอท้ี่เขาบอกว่าคนเราชอบแบ่งชนชัน้ จริงๆ เราตอ้งเขา้ใจเขานะว่า มนั
ไม่ใช่เรือ่งของการรงัเกียจ แต่มนัเป็นเรื่องของความไม่เท่า เมื่อไมเ่ทา่มนัก็คบกนัไมไ่ด ้เพราะทกุอย่างตัง้แต่ความชอบ 
ความสนใจ งาน และทุกสิ่งทุกอย่าง มนัแตกต่างกัน ดงันัน้ Step แรก คือ ถา้เราอยากไปอยู่สงัคมเพื่อนแบบไหน เรา
ตอ้งมี “ความเทา่เทียม” เป็นอนัดบัแรก ซึง่ไมจ่ าเป็นตอ้งเริม่จากเงิน 
          เราอาจเริม่จาก Hobby หรือความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนัน้ๆ เช่น การขี่มอเตอรไ์ซค ์การยิงปืน การด าน า้ การ
ปีนเขา การไปวดั การนั่งสมาธิ หรอืแมก้ระทั่งการไปเรยีนหนงัสอืในโปรแกรมพิเศษตา่งๆ 
          การที่เราพฒันาความรูข้องเราใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญในสิ่งที่ท  า ก็สามารถสรา้งเสน่หใ์หต้วัเราน่าคบ ดงันัน้ คณุตอ้ง
ลกุจากเกา้อีแ้ลว้ท าอะไรสกัอย่าง อย่าพยายามเป็นคนธรรมดา “ฮึม!! อย่าเป็นคนธรรมดา เพราะคนธรรมดา ผูช้าย
ธรรมดา มนัไม่ Sexy ...ตอ้งหดัเป็นคนพิเศษ ใหเ้ราเก่งและสนใจศึกษาอะไรจริงๆ สกัอย่าง คณุจะดูหล่อขึน้มาทนัที” 
ครบั... ที่เล่ามาไม่ใช่ผมสกัแต่พดู แต่ผมลองท าแลว้มนัไดผ้ลไง ผมเริ่มจากการศึกษาการลงทุน ก็ลยุเรียนใหส้ดุๆ ใน
เรือ่งการลงทนุ จนกลายเป็นเสนห่ท์ี่คนที่อยากลงทนุอยากคยุ อยากคบ 
            ที่ผมเล่ามาทัง้หมดมนัเป็น “ค่านิยม” ที่ฝรั่งปลกูฝังกันต่อๆ มา ซึ่งต่างกบัคนไทยมาก ที่พยายามสอนใหอ้ย่า
เดินแตกแถว แต่ในโลกแห่งความจริง ชีวิตจริง โอกาสที่คนธรรมดาจะประสบความส าเร็จและร ่ารวย มนัแทบเป็นไป
ไมไ่ดเ้ลย เพราะคนธรรมดามนัเป็นตวัเลือกที่มีคู่แข่งมากมาย ...ใหรู้จ้ริงในสิง่ที่ชอบ เรียนใหส้ดุ สนกุกบัการศึกษาและ
เรยีนรู ้สดุทา้ยคณุก็จะมีเสนห่น์า่คบหา และโอกาสตา่งๆ ก็จะวิ่งเขา้มาหาคณุเอง 
           “เริม่พฒันาความเช่ียวชาญตัง้แตว่นันีก้นัเลยครบั”  

(ที่มา: โพสตท์เูดย ์วนัที่ 16 เม.ย. 2556) 
++++++++++++++++++ 
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บทเรียนศึกษากรณี 'ดารา' บันดาลโทสะบนท้องถนน “น็อค#กราบรถกู” 

          โดย...ทีมขา่วในประเทศโพสตท์เูดย ์
          3 หมัดที่ "น็อต" หรือ อัครณัฐ อริยฤทธ์ิวิกุล ดาราและพิธีกรมีช่ือในสังคม ประเคนเข้าใบหน้า กิตติศักดิ ์
สิงโต พนกังานสรรพากรพืน้ที่ตลิ่งชัน บวกกับหนึ่งวลีเด็ดที่สงัคมไทยตอ้งจดจ า "กราบรถกู" ทัง้หมดถูกบนัทึกเอาไว ้
กลายเป็นเรือ่งรอ้นขึน้มาอยา่งรวดเรว็และกวา้งไกลออกไปในทนัที 
          ในแง่มมุของกฎหมาย การใชก้ าลงั ขู่เข็ญ บงัคบัขืนใจ อาจเป็นความผิดที่ไมอ่าจจะยอมความกนัได ้อนนัตช์ยั ไชย
เดช ทนายความดา้นกฎหมายอาญา วิพากษ์เรื่องดงักล่าวในแง่มุมของกฎหมายว่า เรื่องนีจ้ะตอ้งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
กรณีแรกส าหรบั กิตติศักดิ์ ซึ่งเป็นคู่กรณีของดารา ถา้พฤติกรรมขับรถไปชนเองจะเป็นความผิดฐานประมาท ท าให้
ทรพัยส์นิเสยีหาย หลบหนีไมแ่จง้เหต ุแตถ่า้เป็นเพราะตามค ากลา่วอา้งวา่ มีรถแท็กซี่มาชนรถจกัรยานยนตข์องกิตติศกัดิ์

ก่อน จึงไถลไปชนรถมินิคูเปอร ์ตรงนีถื้อว่าไม่ไดป้ระมาท และยงัขบัรถกลบัมาเพื่อดูคู่กรณีในความเสียหาย เขาไม่ไดม้ี
เจตนาหลบหน ี
          ขณะเดียวกัน กรณีในสว่นของน็อต ดาราช่ือดงั จะเป็นความผิดทัง้คดีอาญาและความผิดลหุโทษ คดีอาญาที่
ยอมความไม่ได ้คือ มาตรา 309 ที่บงัคบัข่มขืนใจผูอ้ื่นใหก้ระท าการใดอนัไม่ยินยอม และส่งผลต่อเสรีภาพความอบั
อาย ความผิดตรงนีค้ือจ าคกุ 3 ปี ปรบัไมเ่กิน 6,000 บาท 
          อนันตช์ัย อธิบายต่อว่า ส่วนความผิดลหุโทษ มาตรา 392 คือ ท าใหผู้อ้ื่นกลวั รงัแก ใหเ้กิดความอับอายต่อ
สาธารณะ ความผิดนีก็้จ าคกุ 1 เดือน และปรบัไมเ่กิน 1 หมื่นบาท 
          "ยงัมีขอ้หาท ารา้ยร่างกายเขา้มาดว้ยอีก หากผลชันสูตรแพทยอ์อกมาว่าเป็นการท ารา้ยร่างกายใหบ้าดเจ็บ
สาหสั ซึ่งผมเองมองว่าน่าจะสาหสั เพราะถึงกับดัง้จมูกหกั อย่างนอ้ยตอ้งรกัษาตวัไม่ต ่ากว่า 20 วนั ใบหนา้อาจเสีย
โฉมดว้ย และคดีนีไ้มอ่าจยอมความกนัได"้           
          อนนัตช์ัย ส าทบัว่า สิ่งที่บอกกลา่วออกไปในฐานะของนกักฎหมายเท่านัน้ จะผิดหรือถูกตอ้งไปตดัสินกนัที่ชัน้
ศาลความรอ้นแรงที่เกิดขึน้บ่อยครัง้บนทอ้งถนนเมืองไทยก็นา่สนใจ แมบ้อ่ยครัง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งออกมาแจง้เตือน
ไปยงัผูข้บัขี่ของเมืองกรุงให ้"ใจเย็น" แตส่  าหรบับางคนแลว้ ความใจเย็นยอ่มไมส่ามารถกระท าได ้
          พล.ต.ต.จิรสนัต ์แกว้แสง เอกผูบ้งัคบัการต ารวจจราจร ชีแ้นะว่า พึงระลึกเสมอว่า เมื่ออยู่หลงัพวงมาลยั หรือ
เมื่อมือไปจบัที่คนัเรง่ ย่อมมีความเสีย่งที่จะเกิดขึน้อยูแ่ลว้ ทัง้อบุตัิเหต ุหรือปัญหารถติดที่จะท าใหอ้ารมณข์ุน่มวั จดุนี ้
หากเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะตอ้งเจอกบัปัญหา มนัก็จะใหค้วามรูส้กึว่าเป็นปกติเมื่อเจอกับเหตุการณ์จริงแต่
หากตราบใดที่คิดวา่เรือ่งพรรคน์ีไ้มค่วรจะเกิด อารมณท์ี่ฝังไวเ้ช่นนีจ้ะน าไปสูค่วามรุนแรง และเรือ่งวุน่วายก็จะตามมา 
          พล.ต.ต.จิรสนัต ์เสรมิว่า สว่นใหญ่หรือเกือบทัง้หมดแลว้ อบุตัิเหตจุราจรไม่ใช่เรือ่งของเจตนา เพราะทกุคนไม่มี
ใครอยากจะใหเ้กิด มนัทัง้เสียเวลา ทรพัยส์ิน และอารมณ์ เมื่อเราคิดไดอ้ย่างนี ้เมื่อเกิดเหตุจะไดร้บัรูว้่าไม่ใช่ความ
ตัง้ใจ มนัคืออบุตัิเหตจุรงิๆ 
         "และทา้ยสดุที่ส  าคญั คือ ยึดหลกัพระพุทธศาสนา อย่าเอาจิตไปผูกกับทรพัยส์ิน หรือรถยนตข์องเรา เพราะนั่น
จะท าใหร้ถยนตเ์ป็นนายเราทนัที ควรคิดว่าเป็นสิ่งของที่บุบสลายได ้ซ่อมแซมได ้เมื่อเกิดเหตุมันเป็นเรื่องธรรมดา 
อารมณ์ต่างหากที่ส  าคัญ เพราะพลัง้เผลอท าอะไรลงไปรุนแรง ด้วยความคลั่ง ผลที่ตามมามันจะแก้ไขไม่ได้อี ก" 
พล.ต.ต.จิรสนัต ์ทิง้ทา้ยในแง่คิด 
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วันเดียวกัน  พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกระแสโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่มีใครชอบความรุนแรง และ
เหตุการณ์ดงักล่าวไม่ควรเกิดขึน้ ทุกคนตอ้งมีความยบัยัง้ชั่งใจ และตอ้งดูที่เจตนาก่อน ซึ่งทุกอย่างก็มีกฎหมายอยู่
แลว้ และตอ้งถกูด าเนินคดีตอ่ไป จึงขอใหร้ะมดัระวงัอยา่ใหเ้กิดขึน้อีก 
          "ที่ผ่านมา มีเหตุการณล์กัษณะเดียวกนัเกิดขึน้หลายครัง้ อาทิ เหตทุี่ด่านเก็บเงินบริเวณทางด่วน และกรณีนีท้ี่
เกิดกลางถนน ซึ่งตนเกรงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี จึงต้องเตือนไว้ก่อน โดยขอให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย 
ขณะเดียวกนัสงัคมก็มีการลงโทษแลว้ ตนไม่อยากใหเ้กิดความขดัแยง้อีก ทกุคนจึงตอ้งมีสติในการใชชี้วิตประจ าวัน 
และเห็นใจคนอื่นบา้ง โมโหกนัไปมาไมเ่กิดประโยชน"์ นายกฯ กลา่ว 

(ที่มา: โพสตท์เูดย ์วนัที่ วนัที่ 9 พ.ย. 2559 )   
++++++++++++++++++ 
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ใบกิจกรรม : ความอ่อนน้อมถอ่มตน/ความไม่อ่อนน้อมถอ่มตน   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

คลิปภาพข่าว “ชื่นชม สารวัตร ตร.สรรพยา อ่อนน้อม วาจาไพเราะ 
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ใบกิจกรรม : อ่อนน้อมถอ่มตน/ความไม่อ่อนน้อมถอ่มตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คลิปภาพข่าว “หนุ่มแว่นหัวร้อน ฉุนเก๋งป้ายแดงถูกชน หาเร่ือง
ด่ากราดเหยยีดคู่กรณี - ดูถกูคนไทยชั้นต ่า” 

 

คลิปภาพข่าว “หนุ่มแว่นหัวร้อน ฉุนเก๋งป้ายแดงถกูชน หาเร่ือง
ด่ากราดเหยียดคู่กรณี - ดูถกูคนไทยชั้นต ่า” 

 

คลิปภาพข่าว “หนุ่มแว่นหัวร้อน ฉุนเก๋งป้ายแดงถูกชน หาเร่ือง
ด่ากราดเหยยีดคู่กรณี - ดูถกูคนไทยชั้นต ่า” 
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ใบกิจกรรม : ความอ่อนน้อมถอ่มตน/ความไม่อ่อนน้อมถอ่มตน 

  “ชื่นชม สารวัตร ตร. สรรพยา ตั้งด่านตรวจวินัยจราจร อ่อนน้อม วาจาไพเราะ” 
           จากกรณีที่ นายเกรียงไกร ไทยอ่อน ประธานเครือข่ายคดัคา้นการตัง้ด่านที่ไม่ถูกตอ้ง เผยแพร่สดผ่านเฟซบุ๊ก
สว่นตวั "เกรยีงไกร ไทยออ่น" พรอ้มขอ้ความ จะตรวจจะจบั ก็ขอใหเ้ป็นแบบนี ้ 
           “ด่านตวัอย่าง”พบแลว้ สดุยอดต ารวจน า้ดี ต  ารวจตน้แบบของ สตช.ที่สงัคมโหยหา สภ.สรรพยา ชัยนาท ด่าน
ตวัอยา่งที่ถกูตอ้ง หนึง่ในสามของประเทศไทย มีเอกสารแสดงการขออนญุาตตัง้ดา่น เอกสารค าสั่ง ครบทกุอยา่ง 
            ช่วงเวลา 16.00 น. วนัที่ 19 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยภายในคลิป เป็นด่านของเจา้หนา้ที่ต  ารวจ สภ.สรรพยา 
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ถนนสายเอเชีย ขาขึน้ กม. 119+500 โดยมี พ.ต.ท.มนูญ ม่วงไทยงาม สวป. สภ.สรรพยา เป็น
หวัหนา้ด่านใหก้ารตอ้นรบั โดนจบัขอ้หาใชค้วามเร็วเกินที่กฎหมายก าหนด แต่ท่าทีของพ.ต.ท.มนญู มีท่าทีอ่อนนอ้ม
ถ่อมตน พูดจาไพเราะ ฉะฉาน พรอ้มใหค้วามรว่มมือหลงัขอดเูอกสารการตัง้ด่านตรวจครบถว้น ท าใหโ้ลกโซเชียลแห่
แชร ์และแสดงความคิดเห็นเชิงบวก ช่ืนชมต ารวจทา่นนี ้อยากมาโดนจบัที่ดา่นนี ้และขอใหไ้ดเ้ลือ่นขัน้ไวๆ 
            ลา่สดุ เวลา 13.00 น. วนัที่ 20 มิ.ย. 2562 ผูส้ื่อข่าวเดินทางไปพบกบั พ.ต.ท.มนูญ ม่วงไทยงาม ต ารวจในคลิป
เพื่อสอบถามถึงเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในคลปิ โดยเปิดเผยวา่ ตนเองเป็นต ารวจอยู่ สภ.สรรพยา มา 10 กวา่ปี ไดร้บัค าสั่ง
ใหเ้ป็นหวัหนา้ด่านตรวจ มีการด าเนินการตามขัน้ตอนทกุอย่าง ด่านดงักล่าวมีการตัง้ทุกวนั เนื่องจากเวลา 16.00 น. 
ถนนสายเอเชียช่วงที่รบัผิดชอบยาวกว่า 20 กิโลเมตร ประกอบกบัเป็นเวลาเลิกเรียน เลิกงานของโรงงาน ท าใหม้ีการ
ขา้มฝ่ัง ขา้มถนนอยู่ตลอด เกิดอบุตัิเหตขุึน้หลายครัง้ มีทัง้ผูเ้สียชีวิต บาดเจ็บสาหสัจ านวนมาก จึงตอ้งตัง้ด่านตรวจ
เพื่อความปลอดภยัของพี่นอ้งประชาชน ที่ใชถ้นนสายนีส้ญัจรไปมา อยากฝากขอบคณุผูท้ี่ช่ืนชมตนในโลกโซเชียล ค า
ชมทกุความคิดเห็นถือเป็นก าลงัใจในการท างานที่ดีตอ่ไปของเจา้หนา้ที่ต  ารวจ 
           ดา้น พ.ต.อ. เอกราช ช่วยศรี ผกก.สภ. สรรพยา เผยว่า พ.ต.ท. มนูญ ไดร้บัค าสั่งจาก สภ. สรรพยา ใหต้ัง้ด่าน
ตรวจทุกวนั ทุกอย่างมีการท าเป็นขัน้เป็นตอน แต่ดว้ยพฤติกรรม การพูดจา ของพ.ต.ท.มนูญ ท าใหห้ลายๆ คนรกั 
เพราะพดูจาอ่อนนอ้มถ่อมตน สว่นเรือ่งค าชมนัน้ จะน าไปเป็นก าลงัใจในการใหเ้จา้หนา้ที่คนอื่นเอาเป็นแบบอย่าง ถือ
ปฏิบตัิสบืตอ่ไป. 

(ที่มา:ไทยรฐัออนไลน ์วนัที่20 มิ.ย. 2562 18:18 น) 
++++++++++++++++++ 

“โซเชียลแห่แชร!์ คลิปหนุ่มแว่นหัวร้อน ฉุนเก๋งป้ายแดงถกูชน หาเร่ืองด่ากราดเหยียดคู่กรณี-ดูถกูคนไทย
ชั้นต ่า” 

            “โต ้เจ็ทโด”้  คือช่ือของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กรายหนึ่ง ที่มีการโพสตเ์ผยแพรค่ลิปและภาพ เหตกุารณร์ถกระบะสีขาวเฉ่ียว
ชนกับรถยนตฮ์อนดา้ซีวิค สีเทาด า ป้ายแดง ทะเบียนกรุงเทพฯ บนถนนอุทยาน (ถนนอกัษะ) พรอ้มระบุขอ้ความว่า 
“กลบัรถไม่ดรูถ มาทางตรงเลยนะเสี่ย ลงมาดา่กุยบัเลย ไมต่ะบนัหนา้ใหก็้บญุแลว้” โดยเรื่องราวที่ปรากฎภายในคลิป 
เป็นเหตกุารณเ์จรจาระหวา่งคูก่รณี 
           โดยช่วงหนึ่งของคลิป พบว่าหนุ่มแว่น เสือ้ขาว ที่เป็นคนขับรถรถยนตฮ์อนดา้ซีวิค ไดแ้สดงท่าที โมโห และ
ตะโกนด่าทอคู่กรณีอยูต่ลอดเวลา พรอ้มพดูในท านองว่า “ผมอายุ 24 ผมขับรถป้ายแดงคันล้านสอง มีทุกอย่างที่

คุณไม่มี” ขณะที่แฟนสาวของหนุ่มแว่น พยายามไกล่เกลี่ยและขอโทษคู่กรณีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ แต่หนุ่มคน
ดงักลา่วกลบัพดูวา่ “ฉันจะหนีคดี ถอดสัญชาติฉันเลย ฉันเกลียดประเทศไทย ฉันไม่น่ากลับมาทีน่ี่ มันมีแต่ 
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ใบกิจกรรม : ความออ่นน้อมถอ่มตน/ความไม่ออ่นน้อมถอ่มตน 
คนชัน้ต ่า” 
           ทัง้นี ้ภายหลงัจากคลิปดงักล่าวถูกเผยแพรอ่อกไป ต่างมีประชาชนเขา้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแชรค์ลิป
ดงักลา่วจ านวนมาก 
           ทางดา้น พ.ต.อ.กฤษณะ พฒันเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อสงัคมออนไลนม์ีการน าเสนอเก่ียว
หนุ่มขบัรถเก๋งหวัรอ้น ด่ากราด รถยนตก์ระบะคู่กรณีที่เฉ่ียวชนกนั พรอ้มอา้งรูจ้ักผูใ้หญ่ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณก์ัน
อยา่งแพรห่ลาย วา่ ไดร้บัรายงานจาก สภ.พทุธมณฑล ภ.จว.นครปฐม วา่ 
           เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึน้เมื่อวนัที่ 23 ต.ค. 2562 เวลาประมาณ 11.00 น. บริเวณจุดกลบัรถ ดา้นหนา้พุทธ
มณฑล บนถนนพุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยฝ่ายรถยนตเ์ก๋งขบัมาจากฝ่ังถนนเพชร
เกษม มากลบัรถบริเวณดงักลา่ว ต่อมาฝ่ายรถรถยนตก์ระบะไดข้บัขี่มาในทิศทางตรงจากศาลายา แลว้มาถึงบริเวณ
จุดกลบัรถจึงไดเ้กิดการเฉ่ียวชนกัน แลว้มีการกระทบกระทั่งพรอ้มและพูดจาด่าว่ากนั การตรวจสอบเบือ้งตน้พบว่า 
คู่กรณีทัง้สองฝ่ายนัน้ไดใ้ชส้ิทธิกบับริษัท ประกันภยั ตกลงไกล่เกลี่ย และชดใชค้่าเสียหายซ่อมรถที่เกิดจากการเกิด
เฉ่ียวชนใหแ้ก่กนั สว่นในประเด็นที่มีการดา่ว่าหรือดหูมิ่นกนันัน้ คงตอ้งมีการตรวจสอบว่าเป็นความผิดตอ่สว่นตวัหรือ
เป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดิน หากเป็นความผิดต่อส่วนตัวแลว้ฝ่ายที่เสียหายจะต้องมารอ้งทุกข์กับพนักงาน
สอบสวน เจา้หนา้ที่รฐัก็สามารถกลา่วโทษเองเพื่อด าเนินการตรมขัน้ตอนของกฎหมายได ้
            รอง โฆษก ตร. กลา่วต่อว่า ในสว่นของคดีรถยนตเ์ฉ่ียวชนกนันัน้คู่กรณีไดส้มคัรใจใชส้ิทธิกบับริษัทประกนัภยั 
ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่กนัไปแลว้  สว่นกรณีที่มีการดหูมิ่นด่าว่ากนันัน้คงตอ้งมีการตรวจสอบ ว่าเป็นความผิดอย่างไร 
มีผูห้นึ่งผูใ้ดเป็นผูเ้สียหาย ตามขัน้ตอนของกระบวนการยตุิธรรม อีกทัง้ตามที่ชายคนดงักล่าวไดพู้ดในคลิปลกัษณะ
ที่ว่า “ตนเองอายุ 24 ปี เป็นลูกเศรษฐี มีรถป้ายแดงคันละล้านสอง มีทุกอย่างที่เจ้าของคลิปไม่มี และตนไม่

แคร์ต ารวจ เพราะตนรู้จักนายต ารวจใหญ่” นัน้ ถึงแมจ้ะเป็นการพดูสว่นตวัของคู่กรณี ก็ไมอ่ยากใหม้าพดูพาดพิง
หรือส่งผลเสียต่อองคก์รอื่น หากตรวจสอบแลว้พบว่าการกระท าขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายใด ก็จะ
ด าเนินคดีตามพยานหลกัฐาน ไมม่ีการยกเวน้วา่รูจ้กัผูใ้ดหรอืไม่ 
             ทัง้นี ้ขอฝากเตือนประชาชนว่า อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา การใช้รถใชถ้นนในบางครัง้อาจเกิดเหตุ
กระทบกระทั่งกันได ้จึงอยากใหทุ้กคนมีสติรูจ้ักใหอ้ภัยกันอย่าหวงัเอาชนะกันบนทอ้งถนน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุกันแลว้ 
จะตอ้งเสยีเวลาเกิดความล าบาก อีกทัง้อาจจะถกูด าเนินคดีตามขัน้ตอนของกฎหมายดว้ย  
 

(ที่มา: โพสตท์เูดย ์วนัที่ 16 เม.ย. 2556 และที่มา: เรื่องเลา่ จากเฟสบุ๊คเฟซบุ๊ก"โต ้เจ็ทโด"้  ) 
 

++++++++++++++++++ 
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ใบกิจกรรม1     เร่ือง “ความอ่อนน้อมถอ่มตน” 
ค าถาม 
             1. สาระส าคญัของคลปิภาพขา่ว ความอ่อนนอ้มถ่อมตน/ความไมอ่อ่นนอ้มถ่อมตน 
             เรือ่ง “ช่ืนชม สารวตัร ตร. สรรพยา ตัง้ดา่นตรวจวินยัจราจร ออ่นนอ้ม วาจาไพเราะ” 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
             เรือ่ง “หนุม่แวน่หวัรอ้น ฉนุเก๋งปา้ยแดงถกูชน หาเรือ่งดา่กราดเหยียดคูก่รณี-ดถูกูคนไทยชัน้ต ่า” 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

              2. ขอ้คิดที่ไดร้บัจาก 2 คลปิภาพขา่ว ในขอ้ที่1 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

              3. จะปฏิบตัิอะไร ระหวา่ง “ความอ่อนนอ้มถ่อมตน” กบั “ความไมอ่อ่นนอ้มถ่อมตน” 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

              4. ใหแ้สดงความคิดเห็นวา่ “ความอ่อนนอ้มถ่อมตน” “ความไมอ่อ่นนอ้มถ่อมตน”สง่ผลถึงการปรบัตวัทัง้ 
ในสว่นตน และการใชชี้วิตในองคก์รอยา่งไร“ความออ่นนอ้มถ่อมตน” 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

               “ความไมอ่อ่นนอ้มถ่อมตน” 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

               5. เมื่อท าเสรจ็แลว้ ใหแ้ตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมาน าเสนอผลงาน 
               สรุปสาระส าคญัจากการน าเสนอ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุม่.............................. 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การรับรู้คุณความด ี
กิจกรรมที1่0: การเหน็ความดขีองผู้ทีช่่วยเหลือตน 

ส่ิงทีพั่ฒนา: การเหน็ความดขีองผู้ทีช่่วยเหลือตน  ชื่อกิจกรรม: กตัญญูรู้คุณและนบนอบ 
 
แนวคิด        
          การรบัรูค้ณุความดี หมายถึง การท่ีบคุคลรบัรูถ้ึงบุญคณุท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ส่วนรวม เป็น
ภาวะทางจิตใจท่ีมีความส าคญัและมีคณุคา่ยิ่งตอ่สงัคมมนษุย ์โดยเริ่มจากการรบัรูเ้รื่องตา่งๆ ท่ีเขา้มา
ในชีวิตทางบวก มองโลกในแง่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพจิตท่ีดี การมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความพอเพียง ไม่
หลงในวัตถุนิยม มีความเช่ือทางศาสนา มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ซึ่งเป็นคุณลักษณะพืน้ฐานทาง
จิตใจท่ีตอ้งปลูกฝัง และสรา้งเสริมใหมี้ในตวับุคคลนัน้ใหม้ากยิ่งขึน้ไป และคณุธรรมพืน้ฐานนีน้บัเป็น
คณุธรรมส าคญัในหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะผูท่ี้รบัรูคุ้ณความดีของผูอ่ื้น ของสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม จะกระท าแตพ่ฤติกรรมทางบวกโดยการท าความดี ช่วยเหลือสนับสนนุ ตลอดจนไม่ท ารา้ย 

ท าลาย เบียดเบียน หรือเอาเปรียบผูอ่ื้นและส่วนรวม มี 3 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) การตระหนักถึง
ความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ3) การเห็นความดีของผู้ท่ี
ชว่ยเหลือตน (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550;ภวลญัฉน ์พลแสน,2555) 
          การเห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตน หมายถึง การท่ีบคุคลรบัรูว้่า บคุคลอ่ืนหรือสิ่งแวดลอ้มได้
ท า หรือมอบประโยชนแ์ก่ตนอย่างไรบา้ง เม่ือเราไดร้บัสิ่งดีเหล่านี ้จึงรูส้ึกถึงพระคณุหรือบุญคณุของ
บคุคล หรือสิ่งแวดลอ้มเหล่านัน้ ถึงแมว้่าตนจะไม่เอ่ยปากขอรอ้ง ดว้ยการตอบแทนพระคณุดว้ยการท า
ความดี ช่วยเหลือสนบัสนุน ตลอดจนไม่ท ารา้ย ท าลาย เบียดเบียน หรือเอาเปรียบบุคคลหรือสิ่งท่ีท า
ประโยชน์แก่ เราได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความรู้สึกถึงบุญคุณ (Gratitude หรือ Gratefulness)  

คือ 1) การตระหนกัว่าการช่วยเหลือหรือประโยชนท่ี์ไดร้บัมีความส าคญัและมีคณุคา่สูง เม่ือบุคคลตก
อยู่ในช่วงวิกฤติ หรือประสบเหตกุารณย์ากล าบากและตอ้งการความชว่ยเหลือ จงึเห็นความส าคญัและ

คุณค่าของการช่วยเหลือนัน้ 2) บุคคลท่ีมักหลงตวัเองนอ้ย (Narcissism) มักเป็นผูท่ี้รูส้ึกถึงบุญคุณ
ของคนอ่ืนไดง้่าย ใหอ้ภัยบุคคลอ่ืน ไม่หยิ่งผยอง คิดว่าตนเองเก่ง จนเห็นว่าการช่วยเหลือของบุคคล
หรือสิ่งตา่งๆ ไม่มีความจ าเป็น หรือส าคญั ความอ่อนนอ้มถ่อมตนจึงเป็นหลกัการท่ีส าคญั ยิ่งมีมากจะ

แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นผูท่ี้มีความรูส้ึกถึงบุญคุณมากดว้ย 3) การเห็นความดีของผูอ่ื้น เก่ียวขอ้งกับการ
มองโลกในแง่ดี โดยรบัรูว้่าเขาท าสิ่งท่ีดีงาม และผู้ท่ีเขา้มาช่วยเหลือมิใช่เขา้มาช่วยเพราะตอ้งการ
ผลประโยชนท่ี์ไม่เหมาะสม และ4) มีความพรอ้มท่ีจะตอบแทนบุญคณุ เม่ือบุคคลไดร้บัการช่วยเหลือ 
หรือได้รับประโยชน์จากบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม บุคคลนั้นจะพยายามหาทางตอบแทนบุญคุณ 
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ดว้ยการไม่เบียดเบียนผูมี้พระคุณ ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุนและปกป้องสิ่งท่ีท าประโยชนแ์ก่ตน  
ส่งผลท าให้บุคคลนั้นตัดสินใจท่ีจะกระท าสิ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีมีบุญคุณในทางพอประมาณ  
อาทิ ใช้อย่างคุ้มค่า อย่างประหยัดและไม่เอาเปรียบ เป็นต้น (McCullough.et al.,2001;Tester.et 
al.,1968;Strelan,2007;สุเมธ ตนัติเวชกุล,2549 อา้งถึงในดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุม
นาวิน,2550,น.44-46)  นอกจากนีย้งัหมายถึง ความกตญัญูรูค้ณุซึ่งเป็นธรรมท่ีบรรจุในมงคลท่ี 25 ซึ่ง
พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวโ้ดยมุ่งประเด็นใหน้  าไปพฒันา คณุสมบตัิของคนดี ใหต้ระหนกัเป็นนิจอยู่เสมอ
ถึงความดี หรือประโยชนท่ี์ผูอ่ื้นมาปฏิบตัิตอ่เรา หรือเป็นการพฒันามนุษยใ์หก้ลายเป็นบคุคลท่ีผูรู้ค้ณุ
คน ซึ่งการรูบุ้ญคณุคนหรือรูอุ้ปการะคณุท่ีผูอ่ื้นท าใหต้นเองนบัถือ เป็นหลกัแห่งความเป็นธรรมอย่าง

หนึ่งในสงัคมมนษุย ์(มงคลท่ี 25 มีความกตญัญู: มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบบัทางกา้วหนา้ มงคลชีวิต
,พม.สมชาย ฐานวฑฺุโฒ,2553) 
           การรูส้ึกส านึกในบุญคุณ ดว้ยการแสดงออกดว้ยความเคารพ นับถือ เช่ือฟัง การท าให้ผู้อ่ืน
สบายใจ และช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆ การกระท าลกัษณะนี ้ย่อมน ามาซึ่งความสขุ ความสบายใจ 
ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าท่ีการงาน ดังนั้นความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายของคนดี ดว้ยการเริ่มจากการท่ีเยาวชนไทยไดร้บัการปลูกฝังคณุลกัษณะท่ีดีในเรื่องของ
ความส านึกบุญคุณ หรือการเห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือ เป็นการกตญัญูต่อผูมี้พระคุณซึ่งถือเป็น
เรื่องท่ีดีเป็นการสรา้งภูมิคุม้กันให้สังคม การเลีย้งดูของครอบครวั การกล่อมเกลาทางสังคม เป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีจะช่วยอบรม และส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนใหมี้คณุลกัษณะของการเห็นความดี
ของผูท่ี้ชว่ยเหลือตนใหเ้ป็นคนมีความกตญัญ ูมีความตระหนกัรูใ้นคณุของบคุคล สตัว ์และสิ่งแวดลอ้มท่ีมี
ผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพ่ือการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผู้น  า ผู้บริหารองคก์ร หน่วยงาน 
ประเทศไดอ้ย่างแข็งแรง มั่นคงและยั่งยืน เป็นการประคองโลกให้เป็นอยู่ได้ และอยู่ดว้ยความสงบสุข 
(Buddhadhaspikkhu,1993)  
           การเห็นความดีของผู้ท่ีช่วยเหลือตน หรือความกตัญญู ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นเป็น
เครื่องหมายของคนดี ท่ีสอนใหบุ้คคลรูค้ณุของคนอ่ืน บคุคลผูรู้ค้ณุท่ีคนอ่ืนกระท าใหแ้ลว้และท าตอบ
แทน บุคคลท่ีมีคณุและสรา้งสิ่งท่ีเป็นประโยชนแ์ก่เรานัน้มีมากมาย ยกตวัอย่างเช่น พ่อแม่ ครูอาจารย ์
พระมหากษัตริย ์เป็นตน้ นอกจากนีย้งัหมายถึง การร  าลึกถึงพระคณุท่ีเคยใหค้วามอปุการะแก่เราดว้ย
ความเคารพยิ่ง สิ่งของ หรือผูท่ี้ควรเห็นความดีของผูน้ัน้หรือมีความกตญัญูนัน้ ไดแ้ก่  1) กตญัญูต่อ
บุคคล บุคคลท่ีควรกตญัญูก็คือ ใครก็ตามท่ีมีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทนพระคุณ เช่น บิดา 
มารดา อาจารย ์เป็นตน้ 2) กตญัญูต่อสตัว ์ไดแ้ก่สตัวท่ี์มีคณุต่อเราช่วยท างานใหเ้รา เราก็ควรเลีย้งดู
ใหดี้ เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย หรือสุนขัท่ีช่วยเฝ้าบา้น เป็นตน้ และ3) กตญัญูต่อสิ่งของ ไดแ้ก่สิ่งของทุก
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อย่างท่ีมีคณุต่อเรา เช่น หนังสือท่ีใหค้วามรูแ้ก่เรา อุปกรณ์ท ามาหากินต่างๆ เราไม่ควรทิง้ขวา้ง หรือ
ท าลายโดยไม่เห็นคณุค่า เพราะฉะนัน้ความกตญัญูท าไดไ้ม่ยาก เพียงแค่มีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิและจริงใจ 
สรา้งสิ่งท่ีเป็นประโยชน ์ให้แก่ท่านเหล่านั้น ตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอ านวย และท่ี
ส าคญัควรมีจิตใจท่ีเมตตาอารี คอยช่วยเหลือผูอ่ื้นเหมือนท่ีผูอ่ื้นคอยช่วยเหลือเรา แลว้ผลบุญนัน้จะ
ส่งผลดีให้แก่เราไม่วันนีก็้วันข้างหน้า นอกจากนีก้ารเห็นความดีของผู้ท่ีไดช้่วยเหลือตน หรือความ
กตญัญู เป็นพืน้ฐานท่ีดีของมนุษย ์อนัเป็นศิลปะในการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสงัคม มีความสัมพันธ์กับ
ผูอ่ื้นและสิ่งอ่ืนอยู่อย่างเป็นพลวตั นับตัง้แต่เกิดก็มีบุพพการีเลีย้งดู เขา้โรงเรียนก็มีครูบาอาจารยส์ั่ง
สอน เขา้ปฏิบตัิงานก็มีผูบ้ริหารอบรมการปฏิบตัิงานท่ีถูกตอ้ง มีเพ่ือนรว่มงานช่วยกันท างานเป็นทีม
เพ่ือส่งผลใหง้านประสบความส าเร็จ รวมทัง้อาศยัปัจจยั 4 เพ่ือการด ารงชีวิต มนุษยจ์ึงจ  าเป็นตอ้งมี

ความกตญัญูซึ่งเป็นคณุสมบตัิของคนดีดงักล่าวมาขา้งตน้ (วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน ์มจร. ปีท่ี 5 
ฉบบัพิเศษ, 2560,น.84)  
           กิจกรรมท่ีใชส้  าหรบัการสรา้งเสริมการเป็นผูท่ี้เห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตน ซึ่งหมายถึง การ
ระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ ซึ่งผู้มีพระคุณเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม ่
อาจจะเป็นครูบาอาจารย ์ญาติพ่ีนอ้ง จนกระทั่งผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือเราในดา้นต่างๆ ด าเนินการบน
ฐานของทฤษฏีการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ ์(experiential learning) โดยใชกิ้จกรรมและการด าเนินการ
ให้ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมสังเกตตนเองเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเองในอดีต คิดไตร่ตรองเพ่ือระบุว่า 
การเห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตน” หรือ “กตญัญู” นัน้เป็นอย่างไร สรุปประสบการณท่ี์ผ่านมาจาก
กิจกรรมเพ่ือทราบว่า ผลของการเห็นความดีของผูอ่ื้น หรือความกตญัญูเกิดผลลัพธ์อย่างไร เพ่ือให้
ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมใชเ้ป็นหลกัการในการด าเนินชีวิตตอ่ไป ประกอบดว้ย 
วัตถุประสงค:์  

            1. เขา้ใจและอธิบายความหมายของความกตญัญูกตเวที หรือการเห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือ
ตนได ้        
           2. สามารถปฏิบตัิตนเป็นผูท่ี้มีความกตญัญกูตเวทีรูค้ณุตอ่ผูอ่ื้นและองคก์ร 
วิธีการ: 
           1.กิจกรรมเรื่องเล่า และกรณีตวัอย่าง 

           2. การบรรยายและตัง้ค  าถาม 

           3. การถามตอบ 

           4. กรณีศกึษาจากบทความ 

           5. การอภิปรายกลุ่ม 
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            6. การระดมสมอง 
ระยะเวลา: 
          60 นาที 
อุปกรณ:์ 

           1. คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เครื่องฉายและจอรบัภาพ 

           2. กระดาษ A4 

           3. ปากกา ดนิสอ สี 

           4. เรื่องเลา่ "เจ๊กเฮง" กบั "เจ๊กเจ็ง" 
           5. ใบกิจกรรมเรื่อง “ความกตญัญตูอ่องคก์ร” 
ข้ันตอน: 
 1) การสรา้งประสบการณ ์(Experience)  
 วิทยากรน าเขา้สู่กิจกรรมโดยสนทนากับผู้เข้าร่วมโปรแกรม และให้สมาชิกแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นถึงความหมายของค าว่า“การเห็นความดีของผู้ท่ีช่วยเหลือตน” หรือ “กตัญญู”โดย
วิทยากรสุ่มถามผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม ประมาณ 5 คน จากนัน้รว่มกันใหค้วามหมายของค าดงักล่าว และ
สรุปลงในกระดาษฟลิปชารท์ จากนัน้วิทยากรเล่าเรื่อง "เจ๊กเฮง" กบั "เจ๊กเจ็ง" และใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรม
ชว่ยกนัตอบค าถาม ดงันี ้
                 - ไดป้ระโยชนอ์ะไรจากเรื่องเล่านี ้
                 - การเห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตน หรือ ความกตญัญขูอง "เจ๊กเฮง" กบั "เจ๊กเจ็ง" คืออะไร 
                 - ถา้เป็นเจ๊กเจ็ง จะท าเหมือนเจ๊กเจ็งหรือไม ่เพราะอะไร 
                 - ผลของการเห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตน หรือ ความกตญัญูของ "เจ๊กเฮง" กับ "เจ๊กเจ็ง" 
คืออะไร 
             จากนัน้วิทยากรรว่มอภิปรายกับผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม แลว้สุ่มบางคนน าเสนอแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างสมาชิก จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน แล้ววิทยากรแจก
กระดาษ A4 ใหแ้ต่ละกลุ่ม แลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วมโปรแกรมทบทวนประสบการณใ์นอดีตท่ีผ่านมาแลว้ตอบ
ค าถามดงันี ้
                  - จากประสบการณ์ของท่านขอให้นึกถึงอาจารยท่ี์เคยสอนท่านดว้ยความเมตตา และให้
โอกาสทา่นในดา้นตา่งๆ มากท่ีสดุ และเหตผุล 
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                  - จากค าตอบขอ้ 1 ขอใหท้่านระบุพฤติกรรมของอาจารยท่ี์เคยสอน (ระดับการศึกษาใดก็
ได)้ นั้น ท่านแสดงออกต่อท่านหรือพฤติกรรมท่ีแสดงต่อคนอ่ืนท่ีท่านสังเกตเห็น โดยใหร้ายละเอียด
พฤตกิรรมใหเ้ขา้ใจ อยา่งนอ้ย 3 - 5 ขอ้ 
        - เพราะอะไรทา่นจงึมาศกึษาท่ีสถาบนัแหง่นี ้
                  - ทา่นรูส้กึประทบัใจอะไรบา้งกบัสถาบนัท่ีท่านศกึษา 
                  - ทา่นรูส้กึไมป่ระทบัใจอะไรบา้งกบัสถาบนัท่ีท่านศกึษา 
                  - ทา่นจะปฏิบตัตินอย่างไรเพ่ือใหเ้ป็นผูท่ี้มีความกตญัญกูตเวทีรูค้ณุตอ่สถาบนัท่ีศกึษา  
         จากนัน้วิทยากรใหผู้เ้ขา้รว่มโปรแกรมท าลงในกระดาษ A4 เรื่องการแสดงออกถึงความกตญัญูใน
องคก์ร และร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของการเห็นความดีของผู้ท่ีช่วยเหลือตน หรือกตัญญูต่อผู้มี
พระคณุ ตอบแทนบุญคณุพรอ้มทัง้ใหร้ว่มกนัอภิปรายว่าความกตญัญูนัน้มีความส าคญัอย่างไร และ
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือไม่อย่างไร และสุดท้ายร่วมกันสรุปวิธีการปฏิบตัิตนเป็นผูท่ี้มี
ความกตญัญกูตเวทีรูค้ณุต่อสถาบนัท่ีท่านเคยศกึษาอยู่ในใบกิจกรรม1 
           2) การคดิไตรต่รอง (Reflecting)  
           วิทยากรให้ผู้เขา้ร่วมโปรแกรมทบทวนการเห็นความดีของผู้ท่ีช่วยเหลือตน หรือกตัญญูจาก
ประสบการณใ์นขอ้1 โดยส่งตวัแทนในแต่ละกลุ่มมาอภิปรายหนา้หอ้ง และสรุปลกัษณะดงักล่าว โดย
คดัเลือกตวัแทนของกลุ่มน าเสนอ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม จากนัน้วิทยากรสรุปการ
เห็นความดีของผูท่ี้ชว่ยเหลือตน หรือกตญัญดูงักล่าวในภาพรวมของทัง้หมด แลว้เขียนลงในกระดาษฟ
ลิปชารท์ 
 3) การสรุป (Concluding)  
              วิทยากรอธิบายให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเข้าใจถึงการเห็นความดีของผู้ท่ีช่วยเหลือตน” หรือ 
“กตญัญู” จากนัน้ วิทยากรให้แต่ละกลุ่มสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรมนี ้แล้ววิทยากรซักถามและ
ทบทวนคณุลกัษณะท่ีดีและไมดี่ดงักล่าวในภาพรวมแลว้เขียนลงในฟลิปชารท์ 
              4) การวางแผน (Planning) 
              หลังจากท่ีผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมไดส้รุปคุณลักษณะการเห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตน” หรือ 
“กตัญญู”แล้ว วิทยากรขอให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมก าหนดแนวทางของแต่ละบุคคลในการเลือก
คุณลักษณะท่ีเป็นแบบอย่างของการเห็นความดีของผู้ท่ีช่วยเหลือตนมา 1 อย่าง และอธิบายว่าจะ
น าไปคณุลกัษณะนัน้ใหเ้กิดขึน้กบัตนเองไดอ้ย่างไร จากนัน้ วิทยากรสุ่มผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมเพ่ือซกัถาม
และกลา่วช่ืนชมใหก้ าลงัใจ และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมทัง้หมด 
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การประเมินผล: 

          1. การสงัเกตความสนใจในกิจกรรม 

          2. การมีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุ่มระหว่างการท า
กิจกรรม 

          3. บรรยากาศระหว่างการท ากิจกรรมมีความผ่อนคลาย สนกุสนาน 

          4. ผลสรุปจากการด าเนินกิจกรรม  
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ใบความรู้   เร่ือง "เจ๊กเฮง" กับ "เจ๊กเจ็ง" 
 

 
        
            โดย กนก รตันว์งศส์กุล ผูป้ระกาศข่าวช่ือดงั ทางช่อง NationTV 22 ไดอ้อกโพสตข์อ้คิดดีๆ เก่ียวกบัเรื่อง "เจ๊ก
เฮง" กบั "เจ๊กเจ็ง" และมีขอ้ความสอนใจกบัคนบางกลุม่วา่ "ไม่ใช่เพราะไมรู่ภ้มูิหลงัทางประวตัิศาสตรข์องชาติ หากแต่
เพราะในหวัใจขาดความตระหนกัส านกึถึงคณุคา่ ที่เรยีกวา่ ความกตญัญรููค้ณุ" 
            ที่พระธรรมรตันดิลก (อาคม ป.ธ.7) อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม ธนบุรี เคยได้รับอาราธนาไปเทศน์ใน
กองทพัเรอืเป็นประจ า คราวหนึง่ทา่นเทศนเ์รือ่ง "เจ๊กเฮง" กบั "เจ๊กเจ็ง"  
            ท่านเล่าว่า ในสมัยรชักาลที่ 5 มีหนุ่มจีน 2 คน ช่ือเฮง กับเจ็ง เดินทางจากเมืองจีนมาเมืองไทยแบบ "เสื่อผืน
หมอนใบ" สองคนมีทนุติดตวัมานิดหน่อย ไม่พอที่จะท าอย่างอื่นได ้จึงยึดอาชีพรบัซือ้ขวดขาย อาศยัพกัใตถ้นุกุฏิวดั
แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ดว้ยความเมตตาของหลวงพ่อเจา้อาวาส อุปกรณร์บัซือ้ขวดก็มี "หลวั" คู่หนึ่ง "ไมค้าน" อนัหนึ่ง 
เชา้ขึน้มาก็หาบหลวัไปตามบา้นผูค้น รบัซือ้ขวดเปลา่เอาไปขายต่อใหโ้รงงาน อาชีพนีค้นจีนที่อพยพมาเมืองไทยสมยั
นัน้น่าจะท ากนัทั่วไป เมื่อเป็นเด็กเรายงัเคยไดย้ินเสียงรอ้ง "มีขวดมาขาย" และค าเรียก "เจ๊กขายขวด" ติดหูมาจนทุก
วนันี ้
            เจ๊กเฮงกับเจ๊กเจ็ง เขา้หุน้กันรบัซือ้ขวดขาย ท าสญัญาใจกนัว่า.. ถา้มีก าไรยงัไม่ถึง 80 ชั่ง จะไม่กินเป็ดกินไก่
อนัเป็นอาหารที่มีราคาแพง ไดก้ าไรมาก็เอาไปฝากหลวงพอ่ไวเ้หมือนกบัเป็นธนาคาร วนัหนึ่ง ระหวา่งหาบหลวัซือ้ขวด 
เจ๊กเจ็งไปแวะพักที่ขา้งโรงบ่อน แลว้เลยเขา้ไปเล่นโป เผอิญเล่นได ้จึงเอาเงินท่ีเล่นโปไดไ้ปซือ้เป็ดไก่กินดว้ยความ
อยาก แลว้ยงัซือ้ไปฝากเจ๊กเฮงดว้ย เจ๊กเฮงเห็นว่าเจ๊กเจ็งผิดสญัญา เพราะเงินก าไรยงัมีไม่ถึง 80 ชั่ง จึงขอแยกทาง 
แบง่เงินที่ฝากหลวงพอ่ไวค้นละครึง่ แลว้ตา่งคนตา่งไป 
            เจ๊กเฮงยงัคงหาบหลวัซือ้ขวดขายตอ่ไปดว้ยความอดทน จนมีทนุมากขึน้ก็คอ่ยขยบัขยายกิจการคา้ขาย ไดเ้มีย
เป็นคนไทย มีลกูก็ช่วยกนัท ามาหากิน จนในที่สดุก็ร  ่ารวยเป็นเศรษฐี เศรษฐีเฮงมีแก่ใจช่วยอุดหนุนกิจการสาธารณ
กศุลของทางบา้นเมืองเสมอ จนไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิ์เป็นพระยา "พระยาเฮง" เป็นคนกตญัญ ูเมื่อร  ่ารวยแลว้ก็
กลบัไปอปุถมัภบ์ ารุงวดัที่ตนเคยไดอ้าศยั และที่ส  าคญั..คิดถึงคณุของไมค้านเป็นที่ยิ่ง ไดเ้อาไมค้านที่เคยใชห้าบหลวั
มาปิดทอง ใสตู่ไ้วเ้ป็นอยา่งดีในที่บชูา นอกจากนีด้ว้ยความที่เคยอดอยาก ยากจนมาก่อน พระยาเฮงไดต้ัง้โรงทานไวท้ี่
หนา้บา้น หงุขา้วเลีย้งคนโซทกุเชา้ 
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ใบความรู้   เร่ือง "เจ๊กเฮง" กับ "เจ๊กเจ็ง" 
            ฝ่ายเจ๊กเจ็ง แยกทางกับเพื่อนแลว้ ไดเ้งินส่วนแบ่งมากอ้นหนึ่ง ก็ไม่เป็นอนัที่จะคิดท าอาชีพขายขวดอีก หวน
กลบัไปเลน่การพนนั ในที่สดุก็หมดตวั! สิน้ท่าเขา้ก็เลยยึดอาชีพขอทาน วนัหนึง่เจ๊กเจ็งโซซดัโซเซไปถึงโรงทานของพระ
ยาเฮง พระยาเฮงจ าเพื่อนได ้ก็ใหบ้่าวไปเรียกมา เจ๊กเจ็งจ าเพื่อนไม่ไดเ้พราะราศีพระยาจบัเป็นสง่า ดไูม่ออก พระยา
เฮงก็ไม่แสดงตวัว่าเป็นเพื่อนเก่า สั่งใหร้บัเจ๊กเจ็งไวเ้ป็นคนท าสวน ในสวนบา้นพระยาเฮงมีตน้มะขาม 2 ตน้ ตน้หนึ่ง
เลก็ ตน้หนึ่งใหญ่ พระยาเฮงออกกฎใหเ้จ๊กเจ็งกินเฉพาะขา้วกบัปลาเค็มตม้ใบมะขามอ่อน ใหห้งุหากินเอง ขา้วกบัปลา
เค็มใหเ้บิกจากโรงครวั สว่นใบมะขามใหรู้ดจากตน้เลก็ก่อน ถา้หมดใหม้าบอก 
            เจ๊กเจ็งรูดใบมะขามตน้เล็กไปตม้กบัปลาเค็มไดไ้ม่ก่ีวนั ใบมะขามก็หมดตน้ ก็ไปบอกพระยาเฮง พระยาเฮงสั่ง
ใหรู้ดจากตน้ใหญ่ได ้แต่ใหรู้ดทีละซีก เมื่อซีกหนึ่งหมดจึงจะรูดอีกซีกหนึ่งได ้ใบมะขามหมดใหม้าบอก เจ๊กเจ็งรูดใบ
มะขามตน้ใหญ่กวา่จะหมดซีกก็เป็นเดือน แลว้ก็ไปขออนญุาตรูดจากอีกซีกหนึ่ง พอซีกนีห้มด ซีกเก่าก็แตกใบออ่นทนั
รูดกินไดอ้ีก ก็ไปรูดจากซีกเก่า กวา่ซีกเก่าจะหมด ซีกใหม่ก็แตกใบออ่นอีกเป็นอนัว่ารูดใบมะขามตม้ปลาเค็มกินไดท้ัง้
ปีเจ๊กเจ็งไปเบิกขา้วสารและปลาเค็มจากโรงครวัเป็นระยะๆ และไมเ่คยไปบอกวา่ใบมะขามหมด 
            วนัหนึ่ง พระยาเฮงใหเ้รียกเจ๊กเจ็งมาถามว่า ทราบว่าเบิกขา้วสารกบัปลาเค็มจากโรงครวัตามปกติ แต่ท าไมไม่
เห็นมาขออนญุาตรูดใบมะขามเจ๊กเจ็งก็บอกวา่ใบมะขามยงัไม่หมดสกัทีพระยาเฮงจึงพาเจ๊กเจ็งขึน้ไปบนเลา่เต๊ง.. ชีใ้ห้
ดูไมค้านที่ปิดทองอยู่ในตู ้แลว้ถามว่า "ไมค้านของลือ้อยู่ไหนล่ะ?" เท่านัน้แหละ.. เจ๊กเจ็งใหม้าพิจารณาพระยาเฮง
อยา่งตัง้ใจ แลว้จึงจ าเพื่อนได.้. ก็รอ้งไห.้. 
            พระยาเฮงบอกว่า ที่ใหกิ้นขา้วกับใบมะขามตม้ปลาเค็มก็เพราะจะสอนใหรู้ส้ึกตวั เมื่อเงินยงัมีนอ้ย ถา้กินใช้
หมดก็เหมือนมะขามตน้เลก็ รูดใบกินไม่ก่ีวนัก็หมด แตถ่า้สะสมไวท้ าทนุใหม้ีก าไรมากขึน้ ก็เหมือนมะขามตน้ใหญ่ รูด
กินไดท้ัง้ปีก็ไม่หมด "อั๊วะจะใหทุ้นลือ้ไปเริ่มตน้หาบหลวัขายขวดใหม่ เหมือนตอนแรกที่มาจากเมืองจีน ลือ้ตอ้งท า
ตามที่อั๊วะเคยท ามาอย่างเครง่คดันะ" เจ๊กเจ็งก็ไปเริ่มตน้หาบหลวัซือ้ขวดขายตามที่พระยาเฮงแนะน า ต่อมาก็ไดเ้ป็น
เศรษฐีอีกคนหนึง่ในเมืองไทย 

------------------------ 
            อธิบายขยายความต่อ  
            ในอดีต "ไมค้านปิดทอง" คงจะมีอยู่ตามบา้นของเจา้สวัทั่วไปในเมืองไทย รุน่ลกูก็ยงัคงนบัถือบูชาเพราะเคย
เห็นเตี่ยใชห้าบหลวัเลีย้งพวกตนมา ทัง้เคยมีสว่นรว่มในความทกุขย์ากมาดว้ยกนั แตเ่มื่อนานหลายรุน่เขา้ ชัน้รุน่หลงัๆ 
ไมเ่คยเห็นภาพหาบหลวั ไมรู่ว้่าความล าบากยากจนเป็นอย่างไร เกิดมาก็เป็นเศรษฐีแลว้ ไมค้านปิดทองของบรรพบรุุษ
อาจไมม่ีความหมายอะไรแมแ้ตน่อ้ย บางที.. จะมีคนปลายแถวเห็นวา่เป็นของเกะกะรกรุงรงัดว้ยซ า้ไป 
            สงัคมไทย.. แมแ้ต่สถาบนัอนัสงูสง่ ยงัถกูคนบางกลุม่ในปัจจุบนั มองเหมือนไมค้าน  คือเห็นว่า มีไวก็้ไม่เห็นจะ
เป็นประโยชนอ์ะไรไม่ใช่เพราะไม่รูภ้มูิหลงัทางประวตัิศาสตรข์องชาติ หากแต่เพราะในหวัใจขาดความตระหนกัส านึก
ถึงคณุค่า ที่เรยีกวา่ ความกตญัญรููค้ณุ แมท้กุวนันีจ้ะไมต่อ้งใชไ้มค้านหาบหลวัอีกแลว้ แตไ่มค้านก็ยงัมีคณุค่าเสมอ..
ไมแ่ง่ใดก็แง่หนึง่ 
            ไมค้านไมเ่คยไรค้า่ แตค่นที่มองไมค้านนั่น ไมแ่น ่... 
  
(ที่มา: เรือ่งเลา่กนก รตันว์งศส์กลุ จากเฟสบุ๊ค Kanok Ratwongsakul) 
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ใบกิจกรรม1  การเห็นความดีของผู้ที่ช่วยเหลือตน  “ความกตัญญูและนบนอบ” 
            ค าชีแ้จง ให้เขียนการตอบแทนพระคุณสถาบนั (ระดับการศึกษาใดก็ได)้ 
            ค าถาม 
             1. ใหเ้ขียนประสบการณท์ี่ประสบในชีวิตทีเ่คยผา่นมา 
             ประสบการณใ์นชีวิตที่เคยไดร้บัโอกาสจาก ครู-อาจารย ์คือ 
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              2. จากประสบการณชี์วิตในขอ้ที่1 ท าใหท้า่นไดร้ะลกึถึงคณุความดีของครู-อาจารย ์เป็นแรงผลกัดนัท าให ้
            ทา่นอยากท าความดใีหก้บัผูอ้ื่น หรอืไม ่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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               สรุปสาระส าคญัจากการน าเสนอ 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 
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โปรแกรมการพัฒนาจิตพอเพยีง 
 

การเป็นผู้ทีม่ีสัมพันธภาพทีด่ ี
          แนวคิดคารล์ โรเจอร ์
              ทฤษฎีตัวตน (Self Theory) ของ คารล์ โรเจอร ์(Calr R. Rogers, 1902-1987) เป็นรูปแบบใน
การสรา้งมนุษยสมัพนัธใ์นรูปแบบหนึ่ง โดยตอ้งเริ่มจากการรูจ้กัตวัตน ยอมรบัขอ้ดี ขอ้เสียของตนเอง
ก่อน จงึจะสามารถรบัรู ้เขา้ใจในความเป็นตวัตนของผูอ่ื้น และยอมรบัตวัตนผูอ่ื้นได ้การรบัรูต้นเอง การ
มองตนเองอย่างถูกตอ้งแท้จริง น าข้อดีของตนมาใชใ้ห้เกิดประโยชนส์ูงสุด ซึ่งหมายถึงการพัฒนา
ความรูค้วามสามารถท่ีตนเองมีอยูใ่หเ้ต็มท่ี (Self Actualization) รบัรูแ้ละหลีกเล่ียงท่ีจะเกิดขอ้เสียนัน้ให้
นอ้ยท่ีสดุ ตวัตนทัง้ 3 ไดแ้ก่ 

            1) ตนท่ีตนมองเห็น (Self Concept) ตัวตนท่ีตนมองเห็น มองตามท่ีเราเคยเห็นว่าตนเองเป็น
อย่างไรมาก่อน ไม่จ  าเป็นต้องปรับเปล่ียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริงท่ีสุด เริ่มจากรูปร่างหน้าตา
ภายนอก ลักษณะนิสัยทั่วไป เช่น พูดน้อย ลักษณะนิสัยเวลาเขา้สังคม อาจจะแยกดว้ยว่า สังคมท่ี
ท างาน สังคมเพ่ือนมหาวิทยาลยั ตนในแต่ละกลุ่ม แต่ละสถานการณ์อาจจะแสดงไม่เหมือนกัน เช่น 
ปกตขีิอ้าย แตพ่อเขา้กลุม่เพ่ือนแลว้พดูเก่ง เป็นตน้ 

           2) ตนตามท่ีเป็นจริง (Real Self) คือ ตวัตนตามขอ้เท็จจริง ขอ้มูลคลา้ยกับตนท่ีมองเห็น แตเ่ป็น
สิ่งท่ียากเพราะบางคนอาจจะเขา้ขา้งตนเอง ไม่ยอมรบัตนตามท่ีเป็นจริงเพราะรูส้ึกดอ้ยกว่าคนอ่ืน วิธีท่ี
ช่วยได ้คือนอกจากตนเองมองตนเองแลว้ อาจจะสังเกตจากท่ีคนอ่ืนพูดถึงเรา อาจจะเป็นเพ่ือนสนิท 
แต่ตอ้งมีการกลั่นกรองดว้ยความเป็นจริง ท่ีจะตดัขอ้มูลท่ีเป็นเท็จทัง้จากตวัเราและคนรอบขา้งออก 
การมองตนตามท่ีเป็นจริงตอ้งใชร้ะยะเวลา ไมจ่  าเป็นตอ้งเรง่มองใหอ้อกในครัง้เดียว 

           3) ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) คือตัวตนท่ีอยากมีอยากเป็น เป็นข้อมูลท่ีทุกคนมีอยู่ในใจอยู่
แลว้ แตบ่างคนอาจจะปฏิเสธสิ่งท่ีอยากเป็น แลว้เลือกอย่างอ่ืนท่ีง่ายกว่า ทัง้ท่ีจริงไม่ชอบ เช่น เป็นคน
พูดไม่เก่ง อยากพูดเก่งเวลาน าเสนองาน แต่เคยลองครัง้แรกแลว้ท าไม่ไดก็้สรา้งเกราะขึน้มาดว้ยการ
ปฏิเสธสิ่งนัน้  
          ตวัอย่าง การพัฒนาตวัตนของนาย ก ตนท่ีตนมองเห็น คือ พูดนอ้ย เก็บตวั ไม่กลา้แสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุมต่างๆ ท าให้ไม่ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตนตามท่ีเป็นจริง คือ มีความคิด
สรา้งสรรค ์แตก่ลวัวา่น าเสนอไปแลว้จะผิด ท าใหไ้มก่ลา้เสนอ 
          ทฤษฎีตัวตน (Self Theory) ของคารล์ โรเจอร ์สอดคล้องกับหน้าต่างโจ แฮรี่ (Johari window) 
เป็นรูปแบบของการสรา้งปฏิสมัพนัธข์องมนษุย ์ซึ่งโจเซฟ ลฟุท ์(Joseph Luft) และแฮรี่ อินแฮม (Harry 
Ingham) ไดใ้ช้อธิบายถึงการสรา้งสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรูจ้ัก
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ตนเองและเขา้ใจตนเอง และการรบัรูข้องบคุคลอ่ืนท่ีมีตอ่ตนเอง โดยหนา้ตา่งโจ แฮรี่ ประกอบดว้ยพืน้ท่ี 
4 ส่วน แต่ละส่วนแสดงความแตกต่างของการรบัรูต้่อตนเอง และการรบัรูข้องบุคคลอ่ืนต่อตวัเอง เพ่ือ
การปรบัตวัในทางท่ีดีขึน้ อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดย้่างมีความสขุ ดงันี ้(Luft, 1969, 1984) 

 

1) ส่วนท่ีเปิดเผย (Open) เป็นพืน้ท่ีท่ีตนเองและผู้อ่ืนรู ้ซึ่งเรียกว่า “พืน้ท่ีเปิด” พฤติกรรมท่ี
แสดงออกในพืน้ท่ีนีไ้มจ่  าเป็นตอ้งมีการปกปอ้งตนเอง ซึ่งจะรูจ้กัคุน้เคยทัง้ตนเองและผูอ่ื้นรอบขา้ง ส่วน
ท่ีเรารูแ้ละเรากล้าท่ีจะบอกกับคนอ่ืน และคนอ่ืนก็รูว้่าเรามีพฤติกรรมแบบใด จะท าให้เกิดมนุษย
สมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั 

2) ส่วนท่ีมองไม่ เห็ น (Blind) เป็นพื ้น ท่ีของคนๆ นั้น ท่ีคนอ่ืนรู้จักแต่ตนเองไม่ รู ้ ซึ่ ง
เรียกว่า “พืน้ท่ีบอด” ส าหรบัตนเอง คนอ่ืนอาจจะไม่บอกกล่าวใหเ้จา้ตวัรู ้เพราะกลวัว่าเขาจะไม่พอใจ 
คือส่วนท่ีเราไม่รูต้วัว่าเรามีขอ้บกพรอ่ง จึงตอ้งเปิดเผยตวัเอง ยอมรบัความจรงิ และพรอ้มท่ีจะปรบัปรุง
แกไ้ข 

3) ส่วนท่ีซ่อนเรน้ (Hidden) เป็นพืน้ท่ีท่ีคนนัน้รูจ้ักตนเอง แต่ผูอ่ื้นไม่รู ้ซึ่งเรียกว่า “พืน้ท่ีซ่อน
เรน้” ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีทุกคนจะเก็บเป็นความลบัเพราะกลัวว่าผูอ่ื้นจะท าการโตต้อบ ความลบันีม้ักเป็น
เรื่องของความรูส้ึก เจตคติ และพฤติกรรม ดงันั้นสิ่งท่ีเรารูต้วัตลอดเวลาว่ามีขอ้บกพร่อง เก็บไวเ้ป็น
ความลบัเฉพาะตวัคนเดียว ไมย่อมเปิดเผย จงึตอ้งยอมรบัความจริง พรอ้มจะปรบัปรุงแกไ้ข 

4) ส่ วนท่ี ไม่ รู ้ (Unknown) เป็นพื ้น ท่ี ท่ีตนเองไม่ รู ้และผู้ อ่ืนก็ ไม่ รู ้ แต่ เป็ นท่ีบรรจุ ขีด
ความสามารถและความถนดัตา่งๆ ท่ียงัไม่คน้พบ และยงัไม่เป็นท่ีรูจ้กั ซึ่งเรียกพืน้ท่ีนีว้่า “อนาคต” หรือ 
“ไม่คน้พบ” หรือเรียกว่า “พืน้ท่ีไม่ทราบ” คือ พฤติกรรมท่ีทัง้ตวัเราและบุคคลอ่ืนไม่รู ้ลักษณะนีย้งัไม่
เป็นปัญหาแก่ใคร แตข่อ้เสียคือขาดการปรบัปรุงพฤติกรรมหรือมีพฤติกรรมท่ีไมดี่โดยไมรู่ต้วั 

หนา้ต่างโจฮารี มีประโยชนห์ลายอย่าง บริเวณพืน้ท่ีทัง้ส่ีจะมีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั เม่ือ
พืน้ท่ีส่วนใดเพิ่มขึน้หรือลดลง ก็จะส่งผลตอ่พืน้ท่ีอ่ืนๆ ดว้ย ประการหนึ่งในแง่ของการสรา้งบรรยากาศ
ท่ีอบอุ่นถ้าเราพรอ้มท่ีจะเปิดตนเองต่อผู้อ่ืนมากเพียงใด คนอ่ืนก็พรอ้มท่ีจะสนองตอบมากเพียงนั้น 
เป็นผลต่อการขจดัสิ่งขวางกัน้และการเป็นอยู่ทางสังคม อีกประการหนึ่งในแง่ของความสมัพนัธส์่วน
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บคุคล เรารูจ้กัคนอ่ืนมากเท่าไรเราก็ยิ่งมีความเขา้ใจ และเรียนรูถ้ึงจดุแข็งและจุดอ่อนของตนและผูอ่ื้น
มากขึน้เทา่นัน้ 
  ความมีเหตุผล 
          ความมีเหตผุล เป็นองคป์ระกอบหนึ่งท่ีส  าคญัของการมีจิตท่ีพอเพียง หมายถึง ความสามารถ
ในการตัดสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า โดยอาศัยการพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบด้านเก่ียวกับ
ปรากฏการณท่ี์เก่ียวขอ้งในแง่มมุต่างๆ ประกอบดว้ย 3 แนวทาง คือ 1) การคิดเชิงพิสูจนส์าเหตแุละผล
ตามกฎ (Causal reasoning) 2) การคิ ดเหตุผลแบบนิ รนั ย  -อุปนั ย  (Deductive and inductive 
reasoning) และ3) การคิดอย่างมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific reasoning) (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน 
และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550)  
            การคิดเชิงพสูิจนส์าเหตุและผลตามกฎ  
            การคิดเชิงพิสูจนส์าเหตแุละผลตามกฎ เป็นการคิดเช่ือมโยงในเชิงสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีคิดว่า
เป็นสาเหตกุบัสิ่งท่ีคิดว่าเป็นผลของสาเหตนุัน้ดว้ยสาเหตแุละผลตามทางปรชัญา 3 ประการ (Klahr & 
Simon,2001;Rosenthal & Ronson,1991อ้างถึงในดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุมนาวิน
,2550,น.40) ไดแ้ก่ 
                  ขอ้แรก กฎการแปรเปล่ียนไปดว้ยกัน (Covariance rule) คือ ความสามารถในการวิเคราะห์
ว่า ถา้สิ่งหนึ่งเกิดขึน้ อีกสิ่งหนึ่งก็เกิดดว้ย ถา้สิ่งแรกไม่ปรากฏ สิ่งท่ีสองก็ไม่ปรากฏดว้ย หรือสิ่งสองสิ่ง
ท่ีมีคา่แปรเปล่ียนตามกนัหรือแปรเปล่ียนผกผนักนั ดงันัน้สิ่งสองสิ่งจึงมีความเก่ียวขอ้งกนัในเชิงสาเหตุ
และผล 
                  ขอ้สอง กฎการเกิดก่อน (Temporal precedence rule) คือ เม่ือสิ่งสองสิ่งมีการแปรเปล่ียน
ตามกนั การท่ีจะกล่าวว่าเป็นสาเหตขุองอีกสิ่งหนึ่งได ้ก็ตอ่เม่ือสิ่งนัน้เกิดมาก่อน สว่นสิ่งท่ีเกิดท่ีหลงัจะ
เป็นสาเหตขุองสิ่งท่ีเกิดขึน้ก่อนไมไ่ด ้
                  ข้อสาม กฎความเท่ียงตรงภายใน (Internal consistency rule) คือ การพิสูจนว์่าสิ่งท่ีเป็น
สาเหตขุองผลได ้จะตอ้งไมมี่สาเหตอ่ืุนมาทดแทน 
            การคิดเชิงพิสูจนส์าเหตุและผลตามกฎ เป็นการพยายามหาเหตุผลระหว่างการกระท าและ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ (Colman, Andrew M.,2012) ยังหมายถึง การพิจารณา ไตร่ตรองถึงสาเหตุท่ี
แทจ้ริงของผลดว้ยการตดัสินใจอย่างรอบคอบ มีการทบทวนดว้ยเหตุและผล (ดุจเดือน พันธุมนาวิน 
และดวงเดือน พันธุมนาวิน,2550,น.46;ชลิดา ลุนสะแกวงษ์ และคณะ,2559,น.146-147) กล่าวไดว้่า 
การรูค้วามเป็นสาเหตุและผลเป็นจุดเริ่มของปัญญา ถ้าไม่สามารถรูส้าเหตุและผลก็จะไม่สามารถ
อธิบาย ท านายปรากฏการณท่ี์จะเกิดขึน้ได ้(ชยัลิขิต สรอ้ยเพชรเกษม และคณะ,2557) นอกจากนี ้ศิริ
ชัย กาญจนวาสี (2534,น.13) ได้เสนอข้อพิจารณาเก่ียวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal 
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connection) ได้แก่ 1) สิ่งท่ีเป็นสาเหตุต้องเกิดขึน้ก่อนสิ่งท่ีเป็นผล 2) สิ่งท่ีเป็นสาเหตุนั้นจะต้อง
สมเหตสุมผล คือความเป็นสาเหตตุอ้งสามารถอธิบาย หรือท านายไดใ้นเชิงทฤษฎี 3) ความเป็นสาเหตุ
นั้นจะต้องสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยวิธีนิรนัย และอุปนัย (Deduction and Induction) 4) ตรวจสอบ
ความเป็นสาเหตไุดด้ว้ยการทดลอง   
            จากหลักการท่ีกล่าวข้างต้น พบว่า การคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลคือ กระบวนคิด
แก้ปัญหาในรูปแบบอริยสัจ 4 นั่นเอง ได้แก่ 1) ขั้นก าหนดปัญหา (ขั้นทุกข์) คือการระบุปัญหาท่ี
ตอ้งการแก้ไข 2) ขัน้การวิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา (ขัน้สมุทัย) คือการวิเคราะหห์าปัจจัยท่ีเป็น
ตน้เหตุท่ีแทจ้ริง และก าหนดสิ่งท่ีกระท าหรือจัดการกับปัญหา 3)ขัน้กระบวนการจดัการปัญหา และ
เก็บรวบรวมขอ้มูล (ขัน้นิโรธ) คือการกระท าหรือจดัการ และเก็บรวบรวมบนัทึกขอ้มูล 4) ขัน้วิเคราะห์
ขอ้มูลและสรุปผล (ขัน้มรรค) คือ การน าขอ้มูลมาวิเคราะหแ์ละสรุป (สาโรช บวัศรี,2526) ดงัตวัอย่าง 
ดงันี ้

                 ตวัอยา่งท่ี1 
                 ทกุข ์(ผล) (การระบปัุญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข) - น า้หนกัตวัมากจนรูส้ึกอึดอดั เจ็บป่วยไข ้
                 สมทุยั (เหต)ุ (ขัน้การวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา) - ทานอาหารปริมาณมากเกินไป 
                 นิโรธ (ผล) (ขั้นกระบวนการจัดการปัญหา และเก็บรวบรวมข้อมูล) - รูปร่างดี สุขภาพ
รา่งกายแข็งแรง 
                 มรรค (เหต)ุ (ขัน้วิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล) - พยายามควบคมุปริมาณในการรบัประทาน 
ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 

                 ตวัอยา่งท่ี2 
                 ทกุข ์(ผล) (การระบปัุญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข) - สอบไมผ่า่น ทกุขใ์จเพราะการสอบไมผ่่าน 
                 สมทุยั (เหต)ุ (ขัน้การวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา) - ไมต่ัง้ใจศกึษา คน้ควา้ ไมอ่า่นต ารา 
                 นิโรธ (ผล) (ขัน้กระบวนการจดัการปัญหา และเก็บรวบรวมขอ้มลู) - สอบผา่น 
                 มรรค (เหต)ุ (ขัน้วิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล) - ตัง้ใจศกึษา คน้ควา้ อา่นต ารา 
          การคิดเหตุผลแบบนิรนัย - อุปนัย 
              การคิดแบบนิรนัย- อุปนัย (Deductive - Inductive Reasoning) โดยการใหเ้หตุผลแบบนิรนัย 
(Deduction) เป็นการน าหลกัการ ทฤษฎีท่ีคน้พบไปใชอ้ธิบายในสถานการณเ์ฉพาะต่างๆ โดยเป็นการ
น าความรูพื้น้ฐาน ความเช่ือ ขอ้ตกลง กฎ บทนิยาม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรูม้าก่อนและยอมรบัว่าเป็นจริง เพ่ือหา
เหตนุ าไปสู่ขอ้สรุป ดงันัน้การอา้งเหตผุลแบบนิรนยั จึงเป็นการเช่ือสิ่งทัง้หมดว่าเป็นอย่างนัน้ และเม่ือ
น าบางส่วนออกมาก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกันทั้งหมด ส าหรับการให้เหตุผลแบบอุปนัย (Induction) 
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หมายถึง การรวบรวมขอ้เท็จจริงในสถานการณท่ี์หลากหลายมาสรุปรวมเป็นหลกัการ หรือเป็นทฤษฎี 
โดยเป็นวิธีการสรุปในการคน้ควา้ความจริงจากการสงัเกต หรือทดลองหลายครัง้จากกรณีย่อยๆ แลว้
น ามาสรุปเป็นความรูแ้บบทั่วไป ดงันัน้การอา้งเหตผุลแบบอุปนัย จึงเป็นการน าสิ่งท่ีรูแ้ลว้บางอย่าง
แล้วน ามาสรุปเป็นความรูท้ั้งหมด นอกจากนี ้สถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(2547,น. 4-5) ให้ความหมายการให้เหตุผลเชิงนิรนัย เป็นกระบวนการสรุปอย่างสมเหตุสมผลบน
พืน้ฐานของขอ้ตกลง หรือกฎซึ่งยอมรบัว่าเป็นจริงแลว้ หรือท่ีเรียกว่าเหต ุและการใหเ้หตผุลเชิงอุปนยั 
เป็นการใชก้ารสังเกตขัน้พืน้ฐานเพ่ือคน้หา หรือสรา้งขอ้คาดเดาแลว้สรุปเป็นกรณีทั่วไป และการให้
เหตผุลแบบนิรนยั ยงัเป็นการใหเ้หตผุลโดยขอ้อา้งท่ียึดความจริงจากภาพรวมไปหาส่วนย่อยแลว้น าสู่
ขอ้สรุป เน่ืองจากการใหเ้หตุผลแบบนิรนัยกล่าวอา้งจากความจริงกวา้งๆ ไปหาความจริงเฉพาะราย 
และการให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็นการให้เหตุผลท่ีขอ้อา้งเป็นจริงแต่สนับสนุนขอ้สรุปเป็นบางส่วน 
ดงันัน้ขอ้สรุปท่ีไดอ้าจเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ได ้หรืออาจกล่าวไดว้่าถา้ขอ้อา้งเป็นจริงทุกขอ้ ขอ้สรุปมี
โอกาสเป็นจรงิไดม้าก (ทิพยว์ลัย ์สีจนัทร,์2548,น.79)  
             ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบวิธีนิรนัย เป็นวิธีการให้เหตุผลซึ่งเริ่มต้นด้วยเหตุใหญ่ (major 
premise) และติดตามดว้ยเหตุย่อย (minor premise) เม่ือพิจารณาดูความสัมพันธ์ระหว่างเหตุใหญ่ 
และเหตุย่อยก็จะมีผลบังคับให้เกิดผลสรุป ได้แก่ เหตุ 1) สิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องตาย 2) สัตวเ์ป็น
สิ่งมีชีวิต 3) นกเป็นสตัว ์ดงันัน้ผลคือ นกตอ้งตาย 
             ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบอุปนัย คือ การอ้างอิงตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่างท่ีเป็นท านอง
เดียวกัน ไปสู่การสรุปเป็นหลกัการ กฎเกณฑ ์สูตร หรือทฤษฎี หรือเป็นกระบวนการของเหตแุละผล ท่ี
ประกอบดว้ยเหตหุลายอย่างซึ่งเป็นอิสระจากกนั มีน า้หนกัและความส าคญัเท่าๆ กนั และเหตเุหล่านัน้
ก็รวมเป็นผลสรุป ไดแ้ก่เหตุ 1) คนทุกคนตอ้งตาย 2) นกทุกชนิดตอ้งตาย 3) แมลงทุกชนิดตอ้งตาย 4) 
ตน้ไมทุ้กชนิดตอ้งตาย 5) หญ้าทุกชนิดตอ้งตาย 6) งูทุกชนิดตอ้งตาย 7) มดทุกชนิดตอ้งตาย 8) ปลา
ทกุชนิดตอ้งตาย 9) อมีบาทกุชนิดตอ้งตาย 10) แบคทีเรียทกุชนิดตอ้งตาย ดงันัน้ ผล สรุปคือ สิ่งมีชีวิต
ทกุอย่างตอ้งตาย หรือสรุปไดว้า่ การใหเ้หตผุลแบบอปุนยั หมายถึง วิธีการสรุปในการคน้ควา้ความจริง
จากการสงัเกต หรือทดลองหลายครัง้จากกรณีย่อยๆ แลว้น ามาสรุปเป็นขอ้สรุป              
           การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์
           การใหเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์(Scientific Reasoning) เป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพ่ือ
สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ โดยจดุเนน้หลกัของการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรคื์อ การแสดงความเช่ือมโยง
กนัระหว่างขอ้สรุปและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้สรุปนัน้ และคือการคิดวิเคราะหต์รวจสอบหลกัฐาน
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และสรา้งแบบจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ โดยอา้งอิงจากหลักฐานท่ีมีอยู่ (Analytic Way) อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ มีหลกัเกณฑ ์(Systematic Way) (Osborne et al.,2 001; Olshin,  
2007) นอกจากนี ้John Dewey ไดก้ล่าวถึงการคิดอย่างมีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน 
คือ 1) การใหค้วามหมายท่ีชัดเจนของสิ่งท่ีกล่าวถึง 2) การตัง้สมมุติฐานแลว้ทดสอบสมมุติฐานดว้ย
หลกัฐานขอ้มลูต่างๆ 3) เก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างระมดัระวงั และควบคมุสาเหตแุทรกซอ้น 4) ประมวล
เนือ้หา ขอ้สรุป และ 5) ตรวจสอบผลท่ีได ้(Best,et,al.,2003 อา้งถึงในดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวง
เดือน พนัธุมนาวิน,2550,น.41) นอกจากนีส้ถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2551) 
ไดก้ล่าวถึงการคิดแบบวิทยาศาสตร ์เป็นกระบวนการคิดท่ีใช้ในการแก้ปัญหา หรือหาค าตอบของ
ปัญหา ซึ่งล าดบัขัน้ตอนมาจากการวิเคราะหว์ิธีการคน้หาความรู ้หลกัส าคญัของการคิดแบบนีคื้อ การ
คาดคะเนค าตอบ (สมมติฐาน) ของปัญหา และการหาขอ้มูลมาตรวจสอบว่าการคาดคะเนค าตอบนัน้
ถูกตอ้งหรือไม่ การคิดตามกระบวนการคิดตามวิธีทางวิทยาศาสตรนี์ส้ามารถใชใ้นการแก้ปัญหาได้
หลากหลายสาขา 
           แม็คแครคเคน (Maccraken et al. ,1976) ได้เสนอขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรไ์ว้ 4 
ล าดบัขัน้ ดงันี ้ 
           1) ขั้นตั้งปัญหา จะกระท าภายหลังท่ีได้พบปรากฏการณ์แล้ว การตั้งปัญหาจะต้องระบุให้
ชัดเจนลงไปไม่ก ากวม โดยทั่วไปแล้วนิยมตัง้ปัญหาในรูปของค าถาม เพราะปัญหาก็คือ ค าถามท่ี
ตอ้งการค าตอบ เม่ือตัง้ค  าถามแลว้ควรจะไดก้ าหนดขอบเขตของปัญหาดว้ยว่าเราก าหนดวงแค่ไหน 
อะไรท่ีอยูภ่ายในแวดวงท่ีเราศกึษา อะไรท่ีอยูน่อกขอบเขต และอะไรท่ีเป็นขอ้จ ากดั 
           2) ขัน้ตัง้สมมติฐาน เป็นการคิดหาค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปไดข้องปัญหาหรือค าตอบท่ีคาดหวัง
ควรจะเป็นอย่างไร ส าหรบัปัญหาหนึ่งๆ อาจจะสรา้งสมมติฐานไดห้ลายขอ้ แต่จะมีขอ้ท่ีถูกเพียงขอ้
เดียวซึ่งไม่อาจรูไ้ด้ว่าข้อใดถูกต้องหรือข้อใดผิด จึงต้องทดสอบด้วยการทดลอง หรือการส ารวจ
หลกัฐาน ดงันัน้จึงควรจดัเรียงอนัดบัสมมติฐานท่ีคาดว่าจะมีโอกาสถูกมากไวอ้นัดบัตน้ๆ แลว้ท าการ
ทดสอบก่อน ถา้ผลการทดสอบไม่สนบัสนุนก็เลือกสมมติฐานขอ้ต่อไป การสรา้งสมมติฐานตอ้งสรา้ง
ด้วยความรอบคอบโดยสรา้งจากข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต อาศัยประสบการณ์และความรูเ้ดิมท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ความคิดสรา้งสรรค ์และใชว้ิธีอปุมาน  
           3) ขัน้รวบรวมขอ้มูล เป็นการรวบรวมหลกัฐาน หรือขอ้มูลเพ่ือยืนยนัสมมติฐานท่ีสรา้งขึน้ว่าถูก
หรือผิด หลักฐานเหล่านีอ้าจไดจ้ากการทดลอง การสังเกตขอ้เท็จจริงปลีกย่อยจากการทดลอง การ
ส ารวจหาขอ้เท็จจรงิจากแหล่งภายนอก การซกัถามจากผูท้รงภูมิปัญญา การสงัเกตปรากฏการณ ์การ
อา่นจากเอกสาร เม่ือไดห้ลกัฐานเพียงพอแลว้ก็น าหลกัฐานนีไ้ปแปลผล และลงขอ้สรุปในขัน้ตอ่ไป  
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           4) ขัน้ตีความหมายขอ้มลูและลงขอ้สรุป เป็นการน าขอ้มลูหรือหลกัฐานท่ีไดจ้ากการรวบรวมมา
ตีความหมาย พิจารณาหาความจริงท่ีเกิดขึน้ในข้อมูล เพ่ือท่ีจะลงข้อสรุปต่อไป การสรุปนีคื้อ การ
ยอมรบัหรือปฏิเสธสมมติฐาน (ถ้ามี) ถ้ายอมรบัก็น าไปสู่การสรา้งเป็นกฎ หรือทฤษฎีต่อไป บางครัง้
อาจจะไดปั้ญหาใหมท่ี่จะศกึษาหาความรูต้อ่ไปได ้
           สรุปได้ว่า กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรมี์ขั้นตอนหลัก คือ 1) ขั้นก าหนดปัญหา 2) ขั้น
ตัง้สมมติฐาน 3) ขัน้ทดสอบสมมติฐาน 4) ขั้นรวบรวมขอ้มูล และ 5) ขัน้สรุป (ยุพา วีระไวทยะ และ
ปรียา นพคณุ ,2549) 
  การมีภูมิคุ้มกันตน 
          การมีภูมิคุม้กันตน หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้รอ้มกับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงดา้น
ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้
ใกลแ้ละไกล การท่ีบคุคลนัน้มีจิตใจท่ีเขม้แข็ง มีภูมิคุม้กันภายในตนท่ีดี หรือมีภูมิคุม้กนัทางจิตนัน้ มี 

4 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) การแสวงหาความรูแ้ละมีประสบการณ์ท่ีเพียงพอ 2) การมองโลกในแง่ดี  
3) ความชอบเส่ียงนอ้ย และ 4) ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม หรือกล่าวได้
ว่า การมีภูมิคุม้กันตนท่ีดี หมายถึงการเตรียมพรอ้มท่ีจะรบัต่อผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และวฒันธรรม เพ่ือใหส้ามารถปรบัตวัและ
รบัมือไดอ้ย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นไปตามพุทธเศรษฐศาสตรท่ี์ตอ้งเตรียมความพรอ้ม และเขา้ใจถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติอย่างไม่ประมาท (จิรศกัดิ์ สุรงัคพิพรรธน,์2554,น.145;ดุจเดือน 
พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550)  
          แสวงหาความรู้และมีประสบการณท์ีเ่พยีงพอ 
           การแสวงหาความรูแ้ละมีประสบการณท่ี์เพียงพอ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะเป็นภูมิคุม้กนัตนท่ีดี 
เพราะมนุษยส์่วนใหญ่หรือเกือบทัง้หมดตอ้งใชส้มองในการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ตลอดเวลา การแสวงหา
ความรู ้หมายถึง ทักษะท่ีจะตอ้งอาศัยการเรียนรูแ้ละวิธีการฝึกฝน สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน 
การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ ท าใหเ้กิดแนวความคิด ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและกวา้งขวาง สามารถ
เปรียบเทียบขอ้เท็จจริงท่ีไดม้าว่าควรเช่ือถือหรือไม่ จากแหล่งเรียนรูต้่างๆ การแสวงหาความรู ้ไดแ้ก่ 
1) ความรูท่ี้เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง คือ ความรูท่ี้เกิดจากมนุษยใ์นช่วงชัน้วยัต่างๆ ไดเ้รียนรู้
และสั่งสมจากประสบการณ์ของตนเอง ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
ความรูแ้ละความจริงโดยบงัเอิญท่ีคน้พบมิไดต้ัง้ใจ เช่น การคน้พบความรูเ้รื่องแรงโนม้ถ่วงของโลกโดย 
ไอแซค นิวตนั 2) ความรูท่ี้เกิดจากความเช่ือของบรรพบุรุษ คือ ความรูจ้ากความเช่ือท่ีสืบทอดกันจาก
ประสบการณข์องบรรพบุรุษ และตกทอดมาสู่อนุชนรุน่หลงั บางอย่างก็หาค าอธิบายดว้ยเหตผุลไม่ได ้
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ส่วนใหญ่เป็นความรูท่ี้ยงัไม่ไดมี้การพิสจูนค์วามจริงมาก่อน เช่น ความรูเ้ก่ียวกบัเวทยม์นตค์าถา ฤกษ์
ยามต่างๆ 3) ความรูท่ี้เกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี คือ ความรูท่ี้สืบทอดกันมาจากความเช่ือของ
คนสมยัอดีต และความเช่ือนัน้ก่อใหเ้กิดแนวประพฤติปฏิบตัิจนกระทั่งกลายเป็นวฒันธรรมของชนชาติ
แต่ละหมู่เหล่า ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ (ช านาญ รอดเหตภุัย,2552,น.8-9) สอดคลอ้งกับ 
สายสุดา ขันธเวช (2561) กล่าวว่าการแสวงหาความรู ้คือ กระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ตามความ
สนใจ ความตอ้งการ และความถนัด มีเป้าหมาย รูจ้ักแสวงหาแหล่งทรพัยากรของการเรียนรู ้เลือก
วิธีการเรียนรู ้จนถึงการประเมินความกา้วหนา้ของการเรียนรูข้องตนเอง โดยจะด าเนินการดว้ยตนเอง
หรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้ อ่ืนหรือไม่ ก็ ได้ โดยวิ ธีการแสวงหาความรู้ (Methods of acquiring 
knowledge) ได้แก่ 1) การสอบถามจากผู้รู ้(Authority) 2) การศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี 
(Tradition) 3) การใช้ประสบการณ์ (Experience) 4) วิธีการอนุมาน (Deductive method) 5) วิธีการ
อปุมาน (Inductive method) และ6) วิธีการทางวิทยาศาสตร ์(Scientific method)   

            นอกจากนีก้ารแสวงหาความรูย้งัเป็นแนวคิดทางปรชัญา มี 2 แนวคิด คือ 1) ประสบการณน์ิยม 
ท่ีเช่ือว่า ความรูท้กุอยา่งจะเกิดขึน้ได ้จะตอ้งอาศยัประสบการณด์ว้ยตนเองท่ีมาจากประสาทสมัผสั ซึ่ง
ให้ความจริงเฉพาะท่ีพิสูจนไ์ด้ดว้ยประสาทสัมผัส 2) เหตุผลนิยม เช่ือว่า ความรูท่ี้แท้จริงเกิดจาก
เหตผุล หมายถึง การใชค้วามคิด เช่ือว่า มนุษยมี์ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือ“ปัญญา” หมายถึง 
การคิดหาเหตผุล ใหค้วามจรงิอนัสมบรูณ ์ถา้เราใชปั้ญญากระท า คือคิดตามหลกัเหตผุล ความรูน้ัน้จะ
ปรากฏเป็นจริงออกมา (วิทย ์วิศทเวทย ,์ม.ป.ป.,น.102,122) ทัง้นีค้วามรูแ้ละประสบการณ์ จะช่วยท า
ใหเ้ราตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม ถึงแมว้่าการมีพืน้ฐานความรูแ้ละประสบการณท่ี์แตกต่างกนัอาจท า
ใหมี้เหตุผลและการกระท าต่างกันก็ตาม แต่บุคคลเหล่านีจ้ะมีการยอมรบั และพรอ้มท่ีจะเผชิญกับ
ความเปล่ียนแปลงไดใ้นทุกสถานการณ ์เน่ืองจากมีการแสวงหาความรู ้และมีประสบการณท่ี์เพียงพอ 
และเหมาะสม  
         การมองโลกในแง่ด ี
            การมองโลกในแง่ดี (optimism) หมายถึง วิธีการคิดหรือความคาดหวงัของบุคคลในการปรบัตวั
เม่ือเผชิญปัญหาชีวิต หรือสถานการณ์ท่ีท้าทาย โดยการท่ีบุคคลมีแนวโน้มคาดหวังถึงสิ่งดีๆ ท่ีจะ
เกิดขึ ้น มีความมั่ นใจในจุดยืนต่อการท าสิ่ งต่างๆ เพ่ื อให้บรรลุ เป้าหมายท่ีตั้งไว้ ถึ งแม้ว่า 
จะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ บุคคลท่ีมองโลกในแง่ ดีจะเช่ือว่าสามารถจัดการให้ส  าเร็จ  
ลุล่วงได้ ซึ่งการมองโลกในแง่ดี  แม้ว่าต้องเจอสถานการณ์ ท่ีเป็นอุปสรรคหรือปัญหาก็มักจะ  
มองหาสิ่งท่ีดีเพ่ือใหต้นเองผ่านพน้สิ่งท่ีเจอไปได ้โดยบุคคลท่ีมองโลกในแง่ดีจะมีความพยายามและมี
ความมั่ นใจ ซึ่ งจะท าให้บุคคลท่ีมองโลกในแง่ ดีสามารถจัดการหรือควบคุมสิ่ งต่างๆ ได้ดี  
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(ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์,2551;ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน,2552;Scheier and 
Carver,1985;Scheier,Carver,& Bridges,2001) อาทิ  เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยต้องพบกับการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ทัง้นโยบายมหาวิทยาลัย และวิธีการปฏิบตัิงาน เป็นตน้ ท าให้ตอ้งมีการปรบัตัว
เพ่ือใหส้ามารถอยู่รอดในองคก์รได ้ซึ่งหากมองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เป็นการปรบัตวัเพ่ือใหเ้กิดการ
พัฒนา ย่อมเป็นสิ่งท่ีดีต่อตนเองและองค์กร (Scheier and Carver,1985;ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน
,2552) บุคคลท่ีมองโลกในแง่ดี (optimism) จะเป็นบุคคลท่ีมีความพยายามและมีความมั่นใจ ในทาง
ตรงกันขา้มบุคคลท่ีมองโลกในแง่รา้ย (pessimism) จะมีความลงัเล ความสงสยั หรือความไม่มั่นใจ ซึ่ง
ท าใหบุ้คคลท่ีมองโลกในแง่ดีสามารถจดัการหรือควบคุมสิ่งต่างๆ ไดดี้ (Scheier, Carver, & Bridges, 
2001 อา้งถึงในเกรียงศกัดิ ์เฟ่ืองฟูพงศ,์2554) และบคุคลท่ีมีลกัษณะการมองโลกในแง่ดีนัน้จะมีความ
พรอ้มในการรบัมือกับปัญหาตา่งๆ และสามารถจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม (Crosno et al.,2009) อีกทัง้
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงตา่งๆ เกิดขึน้ก็สามารถปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสมพรอ้มรบัอปุสรรคหรือสิ่งตา่งๆ 

ท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างมีสติ (Scheier and Carver, 2002,อ้างถึงในพัชรา รุ่งสันเทียะ,2559,น.11) โกลแมน 
(Golemen,1995) อธิบายการมองโลกในแง่ดีหมายถึง ความคาดหวงัต่อสิ่งต่างๆ ในทางท่ีดี แมว้่าจะ
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคขัดขวางอยู่ก็ตาม โดยสามารถพลิกสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเลวรา้ยให้กลับ
กลายเป็นดีได ้
            เซลิกแมน (Seligman,1990) มองว่าการมองโลกในแง่ดี เป็นลักษณะการให้เหตุผลต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้กับบุคคลในทางท่ีดี โดยไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของการมองโลกในแง่ดี เกิดขึน้
จากองคป์ระกอบ 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี1 การ เกิดขึน้อย่างถาวร /ชั่วคราว (Permanent :Temporary) คือ 
บุคคลท่ีมองโลกในแง่ดีจะมองว่าสิ่งรา้ยๆ ท่ีเกิดขึน้จะเป็นเพียงชั่วคราว ส่วนสิ่งดีๆ จะเกิดขึน้อย่าง
สม ่าเสมอและตลอดไป ในทางตรงกันขา้มบุคคลท่ีมองโลกในแง่รา้ยจะมองสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นแบบถาวร
และมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต โดยมองว่าเรื่องดีดีจะเกิดเพียงชั่วคราว เป็นมิติท่ีเก่ียวข้องกับ
ระยะเวลา เรียกว่า “ความคงทนถาวร :Permanence” มิติ ท่ี2 การเกิดขึน้อย่างเฉพาะเจาะจง/ไม่
เฉพาะเจาะจง (Specific : Universal) คือ บุคคลท่ีมองโลกในแง่ดีจะมองว่าสิ่งรา้ยๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้เกิด
เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนสิ่งดีๆ จะเกิดในทุกเรื่อง โดยบุคคลท่ีมองโลกในแง่ร ้ายจะรูส้ึกว่าสิ่งรา้ยๆ จะ
เกิดขึ ้นกับทุกสิ่ งท่ี เก่ียวข้อง และเช่ือว่าสิ่ งดีๆ จะเกิดเฉพาะบางเรื่อง เรียกว่า “การแผ่ขยาย 
:Pervasiveness”มิติท่ี 3 การเกิดขึน้ของตน้เหตุจากตนเอง/ สิ่งอ่ืนภายนอก (internal : External)  คือ 
บุคคลท่ีมองโลกในแง่ดีมองว่าสาเหตุมาจากสิ่งอ่ืนๆ ส่วนสิ่งดีๆ นัน้เกิดจากตนเอง ซึ่งจะไม่สูญเสีย
ความรูส้ึกเห็นคณุค่าในตนเอง (Self - esteem) และผูท่ี้มองโลกในแง่รา้ยจะมองว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้นัน้เกิด
เพราะตนเอง ส่วนสิ่งดีนัน้เกิดจากสิ่งอ่ืนๆ จะเป็นบุคคลท่ีรูส้ึกเห็นคณุค่าในตนเองต ่า (low Self) เป็น
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มิติท่ีเก่ียวขอ้งกับตัวของบุคคล เรียกว่า “แหล่งก าเนิดสาเหตุ :Personalization” (อา้งถึงในพัชรา รุ่ง
สนัเทียะ,2559,น.15-20) ซึ่งสรุปไดว้่าการมองโลกในแง่ดีตามแนวคิดของ Seligman เป็นลกัษณะการ
มองโลกในแง่ดีท่ีอธิบายต่อสถานการณต์่างๆ ท่ีเผชิญอยู่ในสถานการณท่ี์แตกต่าง โดยหากบุคคลท่ีมี
ลกัษณะการมองโลกในแง่ดี เม่ือเจอสถานการณท่ี์เป็นปัญหาหรืออปุสรรค บุคคลคนเหล่านีจ้ะอธิบาย
สาเหตไุปในทิศทางท่ีดี ซึ่งเปรียบเสมือนการมีภูมิคุม้กันตนท่ีดีในการใชชี้วิต ตรงขา้มกบับุคคลท่ีมอง
โลกในแง่รา้ยจะอธิบายสาเหตไุปในทางตรงกนัขา้ม ซึ่งการอธิบายสาเหตตุา่งๆ เหล่านีย้่อมส่งผลตอ่ตอ่
การจดัการกบัปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเผชิญอยู่ 
         ความชอบเส่ียงน้อย 
          ความชอบเส่ียงน้อย หมายถึง บุคคลท่ีมีลักษณะทางจิตใจท่ีคาดหวังผลดีท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคตจากสถานการณท่ี์จะเกิดความเส่ียง หรือการกระท าการท่ีเส่ียง (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และงาม

ตา วนินทานนท,์2551) และเม่ือจะตอ้งตดัสินใจท าสิ่งใดก็ตามก็จะตอ้งคิดใหร้อบคอบ เตรียมตวัให้
พรอ้มกับสิ่งท่ีจะเผชิญกับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ นอกจากนี ้ยัง
หมายถึง การท าอย่างไรก็ตามใหเ้หตกุารณห์รือสิ่งท่ีส่งผลกระทบในทางลบใหเ้กิดต่อตวัเรานอ้ยท่ีสุด 
ส าหรบัความเส่ียง (Risk)  หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตกุารณบ์างอย่างซึ่งส่งผลกระทบท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด หรือเบี่ยงเบนจากท่ีก าหนดไว ้ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึน้อาจ
เป็นไปไดท้ัง้ทางบวกและทางลบ (อทุยัวรรณ  จรุงวิภู,2554) 
           การบรหิารความเส่ียงในชีวิตเพ่ือใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ย ไดแ้ก่ 
            1) ประเมินความเส่ียง ให้พิจารณาความเส่ียงในชีวิตว่ามีอะไรบา้ง เช่น เส่ียงต่อการตกงาน 
เส่ียงต่อการอกหกั เส่ียงตอ่การเป็นหนี ้เส่ียงต่อการติดคกุ เส่ียงตอ่โรคเอดส ์เส่ียงต่อความแตกแยกใน
ครอบครวั ฯลฯ เพ่ือใหม้องเห็นภาพว่าในความเป็นจริงชีวิตของเรามีความเส่ียงอะไรบา้ง ดา้นไหนของ
ชีวิตท่ีมีความเส่ียงสงู ดา้นไหนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย  
           2) ก าหนดทางเลือกในการบริหารความเส่ียง ใหล้องก าหนดทางในการเลือกเพ่ือจดัการใหค้วาม
เส่ียงในแต่ละเรื่องให้ลดลง เช่น ถ้าไม่ต้องการเป็นหนี ้ก็ควรจัดท าแผนการเงินไว้ล่วงหน้า ถ้าไม่
ตอ้งการเส่ียงต่อการเป็นเอดสก็์ไม่ควรไปเท่ียว หรือมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการติดเชือ้ ซึ่งในแตล่ะความ
เส่ียงอาจจะมีทางเลือกไดห้ลายทางเลือก แลว้ค่อยพิจารณาว่าทางเลือกไหนจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด
ส าหรบัลดความเส่ียงในชีวิตในเรื่องนัน้ๆ 
           3) ด  าเนินการบริหารความเส่ียง เม่ือมีการวางแผนในการบริหารความเส่ียงไวแ้ลว้ เม่ือถึงเวลาท่ี
เราต้องเผชิญหน้ากับความเส่ียง ก็ขอให้ตั้งสติให้ดี ใช้ปัญญาเอาชนะความกลัว ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีไดก้ าหนดไวต้ัง้แต่ตน้ เช่น ถา้ไม่ไดร้บัการเล่ือนต าแหน่ง ก็อย่าเพิ่งทอ้ ใหค้ิดว่าจะไดมี้เวลา



  301 

พัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึน้ ถ้าจ าเป็นตอ้งเป็นหนีค้นอ่ืน ขอให้คิดว่าเป็นหนีไ้ดก็้ตอ้งหมดหนีไ้ด ้สิ่ง
ส  าคญัอย่าไปต่ืนเตน้ตกใจกับผลของความเส่ียง ไม่ว่าผลนัน้จะดีหรือไม่ดี คือ ท าใจใหย้อมรบัผลของ
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหไ้ด ้
           4) ประเมินผลการบริหารความเส่ียง เม่ือความเส่ียงในเรื่องนัน้ๆ ผ่านไปแลว้ ใหล้องคิดทบทวนดู
ว่าผลท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นไปตามท่ีเราตอ้งการหรือไม่ มีขอ้ผิดพลาดในการบริหารความเส่ียงตรงไหนบา้ง 
แลว้น าผลไปใชใ้นการบรหิารความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ ตอ่ไป 
          (ณรงคว์ิทย ์แสนทอง,เทคนิคการบริหารความเส่ียงในชีวิต,2557) 
           นอกจากนี ้การเกิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด คือ การตดัสินใจท่ีดีท่ีท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด

คือ การมีกระบวนการตดัสินใจท่ีดี 2 แนวคดิ ไดแ้ก่ 
          (1) กระบวนการตดัสินใจ 6 ขัน้ตอน (ชนงกรณ ์กณุฑลบตุร,2547,น.50-52) ดงันี ้
             1. การก าหนดปัญหาและวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา เพ่ือระบุและก าหนดปัญหาใหช้ดัเจนว่า
เกิดจากสาเหตุอะไร ประเภทปัญหาใด ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีเป็นมาตัง้แต่อดีต และเป็นปัญหาท่ีมีแนวโนม้
รุนแรงมากขึน้ในอนาคต ปัญหาท่ีทราบล่วงหนา้ว่าจะเกิดขึน้และควรเตรียมการป้องกัน หรือปัญหา
เฉพาะดา้นเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตเุดียว และสามารถแกไ้ขส าเร็จไดง้่าย เป็นตน้  
             2. การก าหนดทางเลือกต่างๆ ท่ีจะใชแ้กปั้ญหา โดยการกลั่นกรองขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ปัญหาทัง้หมด เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มภายในและภายนอกเพ่ือคน้หาปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็น
องคป์ระกอบของปัญหาท่ีมีระดบัความรุนแรงแตกตา่งกนั ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดจะถกูน ามาก าหนด
เป็นทางเลือกเพ่ือแกไ้ขปัญหา ทางเลือกท่ีก าหนดในขัน้ตอนนีอ้าจมีหลายทางเลือก 
             3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดไว ้เป็นแนวทางการน าปัญหาไปสู่การแกไ้ข ใน
ขัน้ตอนนีผู้ต้ดัสินใจจะวิเคราะหแ์ละประเมินว่าทางเลือกใดสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้ท่ีสดุ ทางเลือกใด
ควรจะด าเนินการก่อนและหลงั มีการใชก้ระบวนการชั่งน า้หนกัเพ่ือพิจารณาถึงผลดีและผลเสียในแต่
ละทางเลือกดว้ย นอกจากนีจ้ะตอ้งพิจารณาดว้ยว่าการตดัสินใจในทางเลือกหนึ่ง ยอ่มส่งผลกระทบตอ่
ปัญหาอ่ืนๆ ตามมาได ้ดงันัน้ควรวิเคราะหแ์ละประเมินทางเลือกอยา่งรอบคอบ  
              4. การตัดสินใจเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการน าเอาทางเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบว่า 
ทางเลือกใดจะเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากกว่ากนั  
              5. ด  าเนินการตามทางเลือกท่ีตัดสินใจ เป็นการเลือกทางเลือกท่ีดีสุดและมีความเหมาะสม
มากท่ีสดุ จากนัน้จงึน าผลการตดัสินใจสู่การปฏิบตัแิละประเมินผลตอ่ไป 
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              6. ประเมินผลท่ีเกิดจากทางเลือกนัน้ เป็นการพิจารณาคณุค่าของผลงาน และความแตกต่าง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ ์และมาตรฐานท่ีไดเ้ลือกจากทางเลือกท่ีตดัสินใจ จะก่อใหเ้กิด
ความเสียหายหรือไมม่ากนอ้ยเพียงใด  
           (2) แนวคิดการตดัสินใจของอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน (Edward de Bono,1992,p.18-19) Edward De 
Bono เป็นนักจิตวิทยาท่ีไดเ้สนอแนวคิด Parallel Thinking หมายถึง การมองปัญหาต่างๆ นั้นแม้ว่า
เป็นเรื่องเดียวกนั ปัญหาเดียวกนั แตมี่มมุมองไดห้ลายลกัษณะ หมายถึงการตดัสินใจไม่ควรมองเพียง
วิธีเดียว แต่ควรแยกกระบวนการออกเป็นแนวทางย่อยๆ พรอ้มๆ กันเสมือนหมวก 6 ใบ แต่ละใบมีสีท่ี
แตกตา่งกนัสง่ผลใหมี้แนวคิดตา่งกนั 
          ความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาด้วยวิธีทีเ่หมาะสม 
             ความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม เป็นการมีภูมิคุม้กันตนอย่างหนึ่ง 
เพ่ือปอ้งกันไม่ใหปั้ญหานัน้มีผลกระทบต่อตวัเรา ซึ่งการแกปั้ญหาไดต้รงจุด จึงเป็นการจดัการปัญหา
ดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม หมายถึง การมีสติ - สมัปชญัญะ (Awareness - consciousness) ความระลึกชอบ 
ความรูต้ัว มีสติยับยั้งมิให้กระท าชั่ว เลือกกระท าในสิ่งท่ีควร ซึ่งจะเป็นเครื่องคุม้ครองจิตให้อยู่กับ
ความดี นอกจากนีย้ังเป็นความสามารถ หรือความพรอ้มในการปรบัตัวและการจัดการปัญหาท่ีจะ
เกิดขึน้จากความขัดแยง้ภายในตนเอง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลในครอบครวั และบุคคลรอบขา้ง 
(ดจุเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท,์2551) เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีสามารถ
เปล่ียนดา้นลบใหเ้ป็นดา้นบวก กล่าวอีกนยัคือ เป็นการใชส้มองในการคิด เรียนรู ้และเป็นกระบวนการ
ลดความเบี่ยงเบน (ดา้นลบ) ของปัญหาใหเ้ป็นวตัถุประสงค ์(ดา้นบวก) และลดความเบี่ยงเบน (ดา้น
ลบ) ของสาเหตใุหเ้ป็นเป้าหมาย (ดา้นบวก) ผูแ้กปั้ญหาตอ้งพยายามปรบัปรุงตัวเองและสิ่งแวดลอ้ม
ใหผ้สมกลมกลืนกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุล หรือสภาวะท่ีเราคาดหวงัเพ่ือใหส้ามารถบรรลุถึงเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ (สิทธิชัย ชมพูพาทย์ ,2553) โดยวิลสัน (Wilson.1993 ,p.57-75) กล่าวว่า กระบวนการ
แกปั้ญหาโดยทั่วไปมกัมีขัน้ตอนการแกปั้ญหาเป็นแบบเชิงเสน้ ซึ่งไดแ้ก่ 
                              ปัญหา            พิจารณาปัญหา             แกปั้ญหา              ตรวจสอบค าตอบ 

          วิลสันมีความเห็นว่ารูปแบบการแก้ปัญหาดังกล่าวมีขอ้บกพร่อง กระบวนการจัดการปัญหา
อย่างเหมาะสม เม่ือผูแ้กปั้ญหาท าความเขา้ใจปัญหา และวางแผนแกปั้ญหาแลว้ อาจมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งยอ้นกลับมาพิจารณาปัญหา ท าความเขา้ใจกับปัญหาใหม้ากขึน้ หรือเม่ือวางแผนแก้ปัญหา
แลว้ แต่ขณะท่ีไดล้งมือแก้ปัญหา อาจพบว่าไม่สามารถจะท าตามแผนไดก็้ตอ้งยอ้นกลับมาวางแผน
ใหม่อีกครัง้ หรือท าความเขา้ใจปัญหาใหม่ ดงันัน้วิลสนัจึงไดเ้สนอกระบวนการแกปั้ญหาส่ีขัน้ตอนของ
โพลยา (Polya,1957,p.87อ้างถึงใน โสมภิลัย สุวรรณ์,2554,น.16-17) ในลักษณะพลวัตร (dynamic) 
และแสดงเป็นวฏัจกัร (cyclic) ไดแ้ก่  
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           นอกจากนีค้วามสามารถในการจัดการแก้ปัญหาดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม ยังหมายถึงกระบวนการ
เลือกและประเมินวิธีการแกปั้ญหาจนไดว้ิธีท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา วางแผนการแกปั้ญหาและน าไป
แก้ปัญหาโดยเช่ือมั่นว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาไดแ้ละควบคุมได ้เพ่ือท่ีจะไดแ้ก้ปัญหาดว้ยความ
รอบคอบและสมบรูณ ์(สิทธิชยั ชมพพูาทย,์2553) 
           สิทธิชัย ชมพูพาทย ์(2553) จึงไดส้ังเคราะห์แนวคิดการแก้ปัญหาของนักวิชาการทั้งในและ
ตา่งประเทศ และไดส้รุปมีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
                 ขัน้ตอนท่ี 1 การเขา้ถึงปัญหา คือ การท าความเข้าใจ ท าความรูจ้ักกับสถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหา โดยศึกษารายละเอียดของสถานการณ์อย่างรอบดา้น เพ่ือระบุปัญหาท่ีจะตอ้งแก้ไข ส ารวจ
ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลู ก าหนดกรอบของปัญหา 
                 ขัน้ตอนท่ี 2 การคิดวิธีการแกปั้ญหา คือ การใชค้วามคิด วิเคราะหใ์นการหาวิธีแกปั้ญหาให้
มากท่ีสุด โดยไม่มีการตดัสินว่าความคิดผิดหรือถกู ยึดปรมิาณของความคิดว่าเป็นสิ่งท่ีส  าคญัส าหรบั
การแกปั้ญหารวมถึงการสรา้งวิธีการแกปั้ญหาใหมจ่ากวิธีการเดมิ 
                  ขัน้ตอนท่ี 3 การเลือกและเตรียมการ คือ การประเมินวิธีการแกปั้ญหาดว้ยเกณฑท่ี์สรา้งขึน้
จนไดว้ิธีท่ีดีท่ีสดุ ประกอบดว้ย 1) การเลือกวิธีการแกปั้ญหา โดยการสรา้งเกณฑค์ดัเลือกวิธีแกปั้ญหา
ท่ีดีท่ีสดุ ประเมินวิธีการแกปั้ญหา และเลือกวิธีการแกปั้ญหา 2) การคาดการณผ์ลกระทบ เป็นการระบุ
สิ่งสนบัสนนุ และอปุสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ในกระบวนการแกปั้ญหา ระบทุรพัยากรท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 
                  ขัน้ตอนท่ี 4 การวางแผนการแกปั้ญหา คือ การประกันความเป็นไปไดข้องวิธีการแกปั้ญหา 
ตรวจสอบ ตดิตาม ปรบัปรุงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา ประกอบดว้ย 1) การประเมินทรพัยากร 
คือการระบแุนวทางและทรพัยากรท่ีตอ้งการแกปั้ญหา 2) การออกแบบกระบวนการ เป็นการวางขัน้ตอน 
และกิจกรรมพรอ้มกบัระบขุัน้ตอนการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
                  ขัน้ตอนท่ี5 การลงมือปฏิบัติคือ การน าแผนท่ีวางไวไ้ปปฏิบตัิจริง การก ากับและติดตาม
การแก้ปัญหา เปรียบเทียบกับผลลัพธ์หรือเป้าหมายท่ีวางไว ้มีการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ
แก้ปัญหา ประกอบดว้ย 1) การลงมือปฏิบตัิตามแผน สังเกต และสะท้อนและปรบัปรุงกระบวนการ
แก้ปัญหา 2) การเผชิญปัญหา คือการจัดการกับความรู้สึกของตนเองระหว่างการแก้ปัญหา 
ประกอบดว้ย การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตน เปรียบเทียบกับเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้การควบคุมตน 
และเสรมิแรงตนเอง 
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           กล่าวได้ว่าความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีเหมาะสม  เน้นการมีความคิดท่ี
เหมาะสมต่อปัญหากล่าวคือ มีความคิดว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติสามารถแก้ไขไดแ้ละตอ้งใช้ความ
พยายามและระยะเวลาในการแก้ไข ซึ่งเป็น กระบวนการลดความวิตกกังวลในการแก้ปัญหา สรา้ง
ความมั่นใจและความพยายามในการแกปั้ญหา ซึ่งถา้ไม่มีความคิดท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา ก็จะ
ไม่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น นอกจากนีผู้ท่ี้สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่าง
เหมาะสมควรเป็นผูท่ี้มีความคิดอยา่งมีเหตผุล หลากหลาย และยืดหยุน่ไดดี้ 
   การรับรู้คุณความดี 
           การรบัรูค้ณุความดี หมายถึง การท่ีบคุคลรบัรูถ้ึงบญุคณุท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ส่วนรวม เป็น
ภาวะทางจิตใจท่ีมีความส าคญัและมีคณุคา่ยิ่งตอ่สงัคมมนษุย ์โดยเริ่มจากการรบัรูเ้รื่องต่างๆ ท่ีเขา้มา
ในชีวิตทางบวก มองโลกในแง่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพจิตท่ีดี การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความพอเพียง ไม่
หลงในวตัถนุิยม มีความเช่ือทางศาสนา มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ซึ่งเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานทางจิตใจ
ท่ีต้องปลูกฝัง และสรา้งเสริมให้มีในตัวบุคคลนั้นให้มากยิ่งขึน้ไป และคุณธรรมพื ้นฐานนี้นับเป็น
คุณธรรมส าคญัในหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะผูท่ี้รบัรูคุ้ณความดีของผูอ่ื้น ของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จะกระท าทางบวกโดยการท าความดี ช่วยเหลือสนับสนุน ตลอดจนไม่ท ารา้ย ท าลาย 

เบียดเบียน หรือเอาเปรียบผูอ่ื้นและส่วนรวม มี 3 แนวทาง ประกอบดว้ย 1) การตระหนกัถึงความดีของ
ชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม 2) ความอ่อนนอ้มถ่อมตน และ 3) การเห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตน 
(ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน,2550;ภวลญัฉน ์พลแสน,2555) 
         การตระหนักถงึความดขีองชาต ิศาสนา และส่ิงแวดล้อม 
             การตระหนกัถึงความดีของชาติ ศาสนา และสิ่งแวดลอ้ม หมายถึง การมีความจงรกัภกัดี ตอ่ชาต ิ
ศาสนาพระมหากษัตริย ์การตระหนกัถึง ความส าคญัของความเป็นชาติไทย การยึดมั่นในหลกัศีลธรรม
ของศาสนา และการจงรกัภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตรยิ ์(เกณฑก์ารพิจารณาความประพฤติท่ีแสดงว่า
เป็นผูก้ระท าความดี:มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2559) ยงัเป็นคณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี
ของชาติ  ธ ารงไว้ซึ่ งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่ นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ซึ่งกล่าวไดว้่า ผูท่ี้รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์คือ ผูท่ี้มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีความสามคัคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชคูวามเป็นชาตไิทยปฏิบตัตินตามหลกัศาสนา

ท่ีตนนบัถือ และแสดงความจงรกัภักดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย ์ไดแ้ก่ 1) เป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่ง
รวมถึงการตระหนักถึงความดีของสิ่งแวดลอ้มดว้ย 2) ธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย 3) ศรทัธา ยึดมั่น 
และปฏิบตัิตนตามหลกัของศาสนา 4) เคารพเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย ์(คูมื่อการใชแ้บบประเมิน
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คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนส าหรบัครูผูส้อนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
,2551) 
             จากขอ้ความท่ีกล่าวขา้งตน้กล่าวไดว้่า พระมหากษัตริยท์รงเป็นแรงบนัดาลใจ และศูนยร์วม
ของทกุสิ่งใหเ้ป็นหนึ่งเดียวไม่วา่ชาต ิศาสนา และทกุสิ่งท่ีแวดลอ้มใหเ้ป็นหนึ่งเดียว  
         ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
         ความอ่อนนอ้มถ่อมตน หมายถึง การไม่แสดงออกถึงความสามารถท่ีตวัเองมีอยู่ใหผู้อ่ื้นทราบ
เพ่ือข่มผูอ่ื้น หรือเพ่ือโออ้วด แต่ป็นการไม่อวดดี เย่อหยิ่งจองหอง แต่แสดงตนอย่างสงบเสง่ียม โดย

ลกัษณะของคนออ่นนอ้มถ่อมตนนัน้ ไดแ้ก่ 1) มีกิรยิาท่ีนอบนอ้ม 2) มีวาจาท่ีอ่อนหวาน และ3) มีจิตใจ
ท่ีอ่อนโยน นอกจากนีค้วามอ่อนนอ้มถ่อมตนยังเป็นการปรารภตนเองคือ หมั่นพิจารณาขอ้บกพร่อง
ของตนเอง ลดทิฏฐิมานะ ไม่อวดดือ้ถือดี สามารถนอ้มตวัลงเพ่ือถ่ายทอดคณุความดีของผูอ่ื้นเขา้มาสู่

ตนได ้(มงคลชีวิตท่ี 23 มีความถ่อมตน; พระราชภาวนาวิสุทธ์ิ (ไชยบูลย ์ธมฺมชโย),2551) นอกจากนี้

การท าตวัใหเ้ป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตนนัน้ ไดแ้ก่1) ตอ้งคบกัลยาณมิตร คือเพ่ือนท่ีดีมีศีลมีธรรม คอย
ตกัเตือนหรือชกัน าไปในทางท่ีดีท่ีถูกท่ีควร 2) ตอ้งรูจ้กัคิดไตร่ตรอง คือการรูจ้กัคิดหาเหตผุล และเห็น

ถึงความเป็นไปในธรรมชาติของมนษุยว์่าตา่งคนย่อมต่างจิตตา่งใจ และรวมทัง้หลกัธรรมอ่ืนๆ 3)  ตอ้ง
มีความสามคัคี คือการมีความสามัคคีในหมู่คณะ อะลุ่มอล่วยในหลกัการตกัเตือน รบัฟังและเคารพ

ความคิดเห็นของผูอ่ื้นอย่างมีเหตุผล โดยมีคุณลักษณะอันไดแ้ก่ 1) มีกิริยาท่ีนอบนอ้ม 2) มีวาจาท่ี
อ่อนหวาน และมีจิตใจท่ีอ่อนโยน สรุปแลว้ก็คือ มีความสมบูรณ์พรอ้มดว้ยกาย วาจา และใจนั่นเอง 

(มงคลท่ี 23 มีความถ่อมตนอยู่ในบุญ: มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า มงคลชีวิต,พม.
สมชาย ฐานวฑฺุโฒ,2553)                  
            ความอ่อนนอ้มถ่อมตน มาจากภาษาบาลีว่า นิวาโต มาจาก วาโต แปลว่า ลม พองลม และนิ 
แปลว่า ไม่มี ออกเม่ือรวมกนั นิวาโต แปลว่า ไม่พองลม เอาลมออกแลว้ คือเอามานะทิฏฐิออก มีความ
สงบเสง่ียม เจียมตน ไม่เบ่ง ไม่ทะนงตน ไม่ถือตวั ไม่อวดดือ้ถือดี ไม่ยโสโอหัง ไม่ดหูมิ่นเหยียดหยาม
ใคร ไม่ดูถูก ไม่กระดา้ง ไม่เย่อหยิ่งจองหอง นอกจากนีย้ังหมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความ
สงบเสง่ียมเจียมตน การไม่แสดงตนโออ้วดตอ่ผูมี้ความสามารถดว้ยกวา่ (หนงัสือมงคลชีวิต " ฉบบัทาง
กา้วหนา้ " ของชมรมพุทธศาสตรส์ากล ในพระอุปถัมภส์มเด็จพระมหารชัมังคลาจารย ์เรียบเรียงโดย 
พระมหาสมชาย ฐานวฑฺุโฒ M.D., Ph.D.;สพุนิต อิทธิวฒุิ,2555) 
           การแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตน แสดงออกได ้3 ทาง  ดงันี ้
             1. การแสดงออกทางกาย ไดแ้ก่ การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบกระดา้ง ไม่
ท าท่าหยิ่งยโส  ไม่มองคน ด้วยสายตาเหยียดๆ รูจ้ักแสดงความเคารพผู้ใหญ่กว่าทั้งด้านชาติวุฒิ 
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วยัวุฒิ และคณุวฒุิ  รูจ้กัใหเ้กียรติแก่สตรี และพรอ้มท่ีจะเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การแสดงความอ่อนนอ้ม
ถ่อมตนทางกายตอ้งเป็นไปดว้ยความจรงิใจ ไม่ใช่แสแสรง้หรือแสดงอาการพินอบพิเทาเกินกว่าเหตจุน
กลายเป็นการประจบสอพลอ 
            2. การแสดงทางวาจา ไดแ้ก่ การพดูจริงดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะน่าฟัง ไม่หยาบ
คาย นุม่นวล ชวนใหส้บายใจ รูจ้กัใชค้  าพดูท่ีเหมาะสม ถกูกาลเทศะ และถกูกบับคุคล 
            3. การแสดงทางใจ ไดแ้ก่ การมีจิตใจอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี เน่ืองจากใชปั้ญญาไตรต่รอง
แลว้ว่า คนเรานัน้จะใหดี้พรอ้มบริบูรณไ์ปทุกอย่างเป็นไปไม่ได ้แมต้วัเราเองก็เช่นกัน การมีความรูส้ึก
นกึคดิเชน่นี ้จะท าใหก้ารพดูและกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกมาเป็นไปดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตน             
           (ท่ีมา : http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=107248.0;wap2) 
         การเหน็ความดขีองผู้ทีช่่วยเหลือตน 
          การเห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตน หมายถึง การท่ีบคุคลรบัรูว้่า บคุคลอ่ืนหรือสิ่งแวดลอ้มได้
ท าหรือมอบประโยชนแ์ก่ตนอย่างไรบา้ง เม่ือเราไดร้บัสิ่งดีเหล่านี ้จึงรูส้ึกถึงพระคุณหรือบุญคุณของ
บคุคล หรือสิ่งแวดลอ้มเหล่านัน้ ถึงแมว้่าตนจะไม่เอ่ยปากขอรอ้ง ดว้ยการตอบแทนพระคณุดว้ยการท า
ความดี ช่วยเหลือสนบัสนุน ตลอดจนไม่ท ารา้ย ท าลาย เบียดเบียน หรือเอาเปรียบบุคคลหรือสิ่งท่ีท า
ประโยชน์แก่ เราได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความรู้สึกถึงบุญคุณ (Gratitude หรือ Gratefulness)  

คือ 1) การตระหนกัว่าการช่วยเหลือหรือประโยชนท่ี์ไดร้บัมีความส าคญัและมีคณุค่าสูงเม่ือบุคคลตก
อยู่ในช่วงวิกฤติ หรือประสบเหตกุารณย์ากล าบากและตอ้งการความชว่ยเหลือ จงึเห็นความส าคญัและ

คุณค่าของการช่วยเหลือนัน้ 2) บุคคลท่ีมักหลงตวัเองนอ้ย (Narcissism) มักเป็นผูท่ี้รูส้ึกถึงบุญคุณ
ของคนอ่ืนไดง้่าย ใหอ้ภัยบุคคลอ่ืน ไม่หยิ่งผยองคิดว่าตนเองเก่ง จนเห็นว่าการช่วยเหลือของบุคคล
หรือสิ่งตา่งๆ ไม่มีความจ าเป็นหรือส าคญั ความอ่อนนอ้มถ่อมตนจึงเป็นหลกัการท่ีส าคญั ยิ่งมีมากจะ

แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นผูท่ี้มีความรูส้ึกถึงบุญคุณมากดว้ย 3) การเห็นความดีของผูอ่ื้น เก่ียวขอ้งกับการ
มองโลกในแง่ดี โดยรบัรูว้่าเขาท าสิ่งท่ีดีงาม และผู้ท่ีเขา้มาช่วยเหลือมิใช่เขา้มาช่วยเพราะตอ้งการ

ผลประโยชนท่ี์ไม่เหมาะสม และ4) มีความพรอ้มท่ีจะตอบแทนบุญคณุ เม่ือบุคคลไดร้บัการช่วยเหลือ 
หรือไดร้บัประโยชนจ์ากบคุคลหรือสิ่งแวดลอ้ม บคุคลนัน้จะพยายามหาทางตอบแทนบญุคณุดว้ยการ
ไม่เบียดเบียนผูมี้พระคณุ ตลอดจนช่วยเหลือสนบัสนุน และปกป้องสิ่งท่ีท าประโยชนแ์ก่ตน ส่งผลท า
ให้บุคคลนั้นตัดสินใจท่ีจะกระท าสิ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีมีบุญคุณในทางพอประมาณ อาทิ ใช้
ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า อย่างประหยัดและไม่เอาเปรียบ เป็นต้น (McCullough.et al.,2001;Tester.et 
al.,1968;Strelan,2007;สุเมธ ตนัติเวชกุล,2549อ้างถึงในดุจเดือน พันธุมนาวิน และดวงเดือน พันธุม
นาวิน,2550,น.44-46)  นอกจากนีย้งัหมายถึง ความกตญัญูรูค้ณุซึ่งเป็นธรรมท่ีบรรจุในมงคลท่ี 25 ซึ่ง
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พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวโ้ดยมุ่งประเด็นใหน้  าไปพฒันาคณุสมบตัิของคนดี ใหต้ระหนกัเป็นนิจอยู่เสมอ
ถึงความดีหรือประโยชนท่ี์ผูอ่ื้นมาปฏิบตัิต่อเรา หรือเป็นการพฒันามนษุยใ์หก้ลายเป็นบุคคลท่ีผูรู้ค้ณุ
คน ซึ่งการรูบุ้ญคณุคนหรือรูอุ้ปการะคณุท่ีผูอ่ื้นท าใหต้นเองนบัถือ เป็นหลกัแห่งความเป็นธรรมอย่าง

หนึ่งในสงัคมมนษุย ์(มงคลท่ี 25 มีความกตญัญ:ู มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบบัทางกา้วหนา้ มงคลชีวิต, 
พม. สมชาย ฐานวฑฺุโฒ,2553) 
           การรูส้ึกส านึกในบุญคุณ ดว้ยการแสดงออกดว้ยความเคารพ นับถือ เช่ือฟัง การท าให้ผู้อ่ืน
สบายใจ และช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆ การกระท าลกัษณะนี ้ย่อมน ามาซึ่งความสขุ ความสบายใจ 
ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าท่ีการงาน ดังนั้นความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายของคนดี ดว้ยการเริ่มจากการท่ีเยาวชนไทยไดร้บัการปลูกฝังคณุลกัษณะท่ีดีในเรื่องของ
ความส านึกบุญคุณ หรือการเห็นความดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตรน เป็นการกตญัญูต่อผูมี้พระคุณซึ่งถือ
เป็นเรื่องท่ีดี เป็นการสรา้งภูมิคุม้กันใหส้งัคม การเลีย้งดขูองครอบครวั การกล่อมเกลาทางสงัคม เป็น
สิ่งส าคญัท่ีจะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนใหมี้คณุลกัษณะของการเห็นความ
ดีของผูท่ี้ช่วยเหลือตนใหเ้ป็นคนมีความกตญัญ ูมีความตระหนกัรูใ้นคณุของบคุคล สตัว ์และสิ่งแวดลอ้มท่ี
มีผลต่อตนเองทัง้โดยตรงและโดยออ้ม เพ่ือการเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ผูน้  า ผู้บริหารองคก์ร หน่วยงาน 
ประเทศไดอ้ย่างแข็งแรง มั่นคงและยั่งยืน เป็นการประคองโลกให้เป็นอยู่ได้ และอยู่ดว้ยความสงบสุข 
(Buddhadhaspikkhu,1993)  
            การเห็นความดีของผู้ท่ีช่วยเหลือตนหรือความกตัญญู ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นเป็น
เครื่องหมายของคนดี ท่ีสอนใหบุ้คคลรูค้ณุของคนอ่ืน บคุคลผูรู้ค้ณุท่ีคนอ่ืนกระท าใหแ้ลว้และท าตอบ
แทนบคุคลท่ีมีคณุ และสรา้งสิ่งท่ีเป็นประโยชนแ์ก่เรานัน้มีมากมาย ยกตวัอย่างเช่น พ่อแม่ ครูอาจารย ์
พระมหากษัตริย ์เป็นตน้ นอกจากนีย้งัหมายถึง การร  าลึกถึงพระคณุท่ีเคยใหค้วามอปุการะแก่เราดว้ย
ความเคารพยิ่ง สิ่งของหรือผูท่ี้ควรเห็นความดีของผูน้ัน้ หรือมีความกตญัญูนัน้ ไดแ้ก่  1) กตญัญูต่อ
บุคคล บุคคลท่ีควรกตญัญูก็คือ ใครก็ตามท่ีมีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทนพระคุณ เช่น บิดา 
มารดา อาจารย ์เป็นตน้ 2) กตญัญูตอ่สตัว ์ไดแ้ก่ สตัวท่ี์มีคณุต่อเรา ช่วยท างานใหเ้รา เราก็ควรเลีย้งดู
ใหดี้ เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย หรือสุนขัท่ีช่วยเฝ้าบา้น เป็นตน้ และ3) กตญัญูต่อสิ่งของ ไดแ้ก่สิ่งของทุก
อย่างท่ีมีคณุต่อเรา เช่น หนังสือท่ีใหค้วามรูแ้ก่เรา อุปกรณ์ท ามาหากินต่างๆ เราไม่ควรทิง้ขวา้ง หรือ
ท าลายโดยไม่เห็นคณุค่า เพราะฉะนัน้ความกตญัญูท าไดไ้ม่ยาก เพียงแค่มีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิและจริงใจ 
สรา้งสิ่งท่ีเป็นประโยชน ์ให้แก่ท่านเหล่านั้น ตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอ านวย และท่ี
ส าคญัควรมีจิตใจท่ีเมตตาอารี คอยช่วยเหลือผูอ่ื้นเหมือนท่ีผูอ่ื้นคอยช่วยเหลือเรา แลว้ผลบุญนัน้จะ
ส่งผลดีให้แก่เราไม่วันนีก็้วันข้างหน้า นอกจากนีก้ารเห็นความดีของผู้ท่ีไดช้่วยเหลือตน หรือความ
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กตัญญู เป็นพืน้ฐานท่ีดีของมนุษยอ์ันเป็นศิลปะในการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคม มีความสัมพันธก์ับ
ผูอ่ื้น และสิ่งอ่ืนอยู่อย่างเป็นพลวตั นับตัง้แต่เกิดก็มีบุพพการีเลีย้งด ูเขา้โรงเรียนก็มีครูบาอาจารยส์ั่ง
สอน เขา้ปฏิบตัิงานก็มีผูบ้ริหารอบรมการปฏิบตัิงานท่ีถูกตอ้ง มีเพ่ือนรว่มงานช่วยกันท างานเป็นทีม
เพ่ือส่งผลใหง้านประสบความส าเร็จ รวมทัง้อาศยัปัจจยั 4 เพ่ือการด ารงชีวิต มนุษยจ์ึงจ  าเป็นตอ้งมี

ความกตญัญูซึ่งเป็นคณุสมบตัิของคนดีดงักล่าวมาขา้งตน้ (วารสารสนัติศึกษาปริทรรศน ์มจร. ปีท่ี 5 
ฉบบัพิเศษ,น.84,2560)  
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ชื่อ-สกุล ณฎัฐา  ระก าพล 
สถานทีเ่กิด สิงหบ์รุี 
วุฒกิารศึกษา ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขานาฏศลิปไทย  

คณะนาฏศลิปและดรุิยางค ์  
สถาบนัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา   
การศกึษาบณัฑิต   
สาขาจิตวิทยาการแนะแนว   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
การศกึษามหาบณัฑิต   
สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและใหค้  าปรกึษา    
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาจิตวิทยาประยกุต ์  
แขนงวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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