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การวิจยัครัง้นีเ้พื่อ 1)ศึกษาลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาและพฤตินิสัยของผู้ ต้องขังตามหลกัพทุธธรรม  2)สร้าง

และพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมพร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบและ  3)ศึกษาผลของรูปแบบการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขัง เป็นการวิจยัผสานวิธีแบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ 3 
ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขังด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ เข้าร่วมวิจยั จ านวน 12 
คน เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบสมัภาษณ์เชิงลกึที่มีค่าความสอดคล้อง 0.6-1.00 วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา ระยะที่ 2 สร้าง
และพฒันาแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาพร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ผู้ เข้าร่วมวิจยั ได้แก่ ผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด จ านวน 
250 คน เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรม และระยะที่ 3 ศกึษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขัง  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ ต้องขังคดียาเสพ
ติด จ านวน 16 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ t-test dependent และ t-test independent ผลการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า 1)
สขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขังประกอบด้วย 1)การรู้ เป็นความสามารถแยกแยะดี-ชัว่ ถกู-ผิด แก้ปัญหาด้วย
สติปัญญาและเชื่อมโยงเหตุผล เห็นคุณค่าจากอุปสรรค 2)การตื่น เป็นการรู้เท่าทันกิเลส อดทนและเพียรพยายามด้วยตนเอง 
ตระหนกัรู้ปัจจบุนัและควบคมุอารมณ์พฤติกรรมได้และ 3)ความเบิกบาน เป็นภาวะใจที่สงบ รู้เทา่ทนัโลกและชีวิตตามเป็นจริง เห็น
คุณค่าตนเองและมีเป้าหมายชีวิต มีพฤติกรรมดีงามและด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข  ส่วนพฤตินิสัยของผู้ ต้องขังส่วนใหญ่จัดใน
ประเภทตณัหาจริตที่ตอบสนองความสขุผ่านประสาทสมัผัส ระยะที่ 2 พบว่า แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมมีค่า

ความความเชื่อมั่นทัง้ฉบับ  0.76 และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2=2.29 df=3 p=.51 GFI=0.99 AGFI=0.98 
CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.04) และระยะที่  3 พบว่า  กลุ่มทดลองมีสุขภาวะทางปัญญาหลังการทดลอง (M=3.66, 
SD=0.27)โดยรวมสงูกว่าก่อนทดลอง(M=3.29, SD=0.59)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และหลงัการทดลองมีสุขภาวะ
ทางปัญญาระหว่างกลุ่มทดลอง(M=3.66, SD=0.27)และกลุ่มควบคุม(M=3.58, SD=0.25)แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ กรมราชทณัฑ์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน าแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาและรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสติ
ปัฏฐานที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ไปประยกุต์ใช้เพ่ือศกึษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความรู้สกึและทศันคติของผู้ ต้องขงักลุม่คดีอ่ืนๆ ได้ 
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This aims of this research are as follows: (1) to study Buddhist intellectual well-being and the habits of 

the prisoners; (2) to construct and verify the dimensions of intellectual well-being; and (3) to study the effect of the 
Buddhist group counselling model, based on Satipatthan, in terms of promoting the intellectual well-being of prisoners. 
This study used mixed methods as an exploratory sequential design and divided into three phases. Phase One studied 
intellectual well-being and studied the habits of the prisoners by interviewing 12 participants. The tools were in-depth 
interview forms  which  were the index of Item Objective Congruence (IOC) and between 0.6-1.0. The data was analyzed 
by content analysis. Phase Two was to construct and verify the dimensions of the measurement. The participants 
consisted of 250 prisoners. The tools were intellectual well-being measurement. Phase Three studied the effect of the 
model. The samples included 16 prisoners with drug cases. The statistics in the analysis included mean, standard 
deviation, a dependent and an independent t-test. The results found that the intellectual well-being of the prisoners 
consisted of three dimensions: (1) knowing is the ability to discriminate between good and evil, to resolve problems with 
intelligence and understand cause and effect, and positive attitudes towards struggle; (2) awakening is awareness of 
craving, patience and self-effort, to be mindful in the present moment, to control the emotion and behavior; and (3) the 
peaceful mind is delight, awareness of life and surroundings, good behavior and happy living;  (2) the habits of the 
prisoners was typed as sensual pleasures to satisfy the self; (2) the Buddhist intellectual well-being scale had an internal 

consistency reliability of. 76 (Cronbach’s alpha) and the confirmatory analysis fit the empirical data (χ2=2.29 df=3 p=.51 
GFI=0.99 AGFI=0.98 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.04); and (3) the experimental group was significantly higher on 
the post-test (M=3.66, SD=0.27) than the pre-test (M=3.29, SD=0.59), with an experimental total score at .05, while the 
control (M=3.58, SD=0.25) and experimental group (M=3.66, SD=0.27) did not have a significant difference between 
the post-and-pretest scores at .05. The corrections department can use the scale to study the intellectual well-being of 
prisoners and to apply the model for improving the behavior, sensations and attitudes of the prisoners. 

 
Keyword : Buddhist intellectual well-being, Habit, Group counseling, Satipatthan, Drug cased prisoner 

 

 

 

 



  ฉ 

กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ขอกศุลคณุความดีท่ีเกิดจากการลงมือท าปริญญานิพนธ์เล่มนีอ้ทุิศถวายเพ่ือบูชาพระคณุ
พระเทพวิมลญาณ(หลวงพ่อถาวร จิตตถาวโร) ผู้ เปรียบประดุุจดงับิดามารดาท่ีพร ่าสอนและเป็น
แบบอยา่งท่ีงดงามทัง้แง่การประพฤตปิฏิบตัิตนและการทุม่เทท าประโยชน์เพ่ือสงัคมสว่นรวม 

กราบขอบพระคุณหลวงพ่ีฟู(พระฟูตระกูล พุทธรักขิโต,ดร.) พระพ่ีชายท่ีคอยให้ค าชีแ้นะ
และเป็นท่ีปรึกษาหลายๆ เร่ือง คอยสอบถามและให้การช่วยเหลือรวมทัง้เป็นภาระธุระในเร่ืองตา่งๆ ท่ี
ผู้นิพนธ์ไมส่ามารถท าได้ 

กราบบชูาคณุแม่แสงจนัทร์ หลินภู มารดาผู้ ให้ก าเนิดและแมส่ดุใจ สีเลิศ มารดา(คนท่ี 2)ท่ี
อยู่เบือ้งหลงัซึ่งคอยให้ก าลงัใจและอวยพรให้ประสบความส าเร็จในทุกๆ  เร่ืองเสมอมาและขออุทิศ
บญุกศุลครัง้นีใ้ห้กบัพอ่ไพย์ หลินภู ผู้ เป็นบิดา พอ่หลวย โนนยะโส และแม่พิณ โนนยะโส บดิามารดา
ของภรรยาท่ีลว่งลบัไปแล้ว ขอให้ทัง้สามทา่นมีความสขุในภพเบือ้งหน้า 

ขอขอบคณุคุณเย็นจิตร โนนยะโส(ภรรยา) ผู้ ท่ีอยู่เบือ้งหลังท่ีคอยให้ก าลงัใจและเป็นแรง
บนัดาลใจผลกัดนัให้มีความเพียรพยายามส าหรับการท าปริญญานิพนธ์เลม่นีจ้นประสบความส าเร็จ 

กราบขอบพระคุณพ่อไพศาล  และแม่อรชุลี  จิระกิจเจริญ  ผู้ มีอุปการะคุณท่ีส่งเสริม
ทนุการศกึษาและชว่ยเหลือในด้านอ่ืนๆ เม่ือตอนท่ีผู้นิพนธ์ศกึษาอยูท่ี่ประเทศอินเดียจนจบการศกึษา 

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ท่านผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อจัศรา ประเสริฐสิน และทา่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินง่ี ท่ีปรึกษาร่วม ท่ี
คอยเป็นก าลงัใจและให้ค าแนะน าด้วยความเมตตาเสมอมาจนปริญญานิพนธ์เลม่นีเ้สร็จสมบรูณ์ 

กราบขอบพระคณุท่านศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคมัภีร์ ท่ีเมตตามาเป็นประธานและ
เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกและท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ดษุฎี อินทรประเสริฐ ท่ีเมตตาร่วม
เป็นคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ครัง้นี ้อีกทัง้ ได้ให้ค าแนะน าเพ่ือให้เนือ้งานนีมี้ความสมบรูณ์
มากยิ่งขึน้ 

กราบขอบพระคณุคณาจารย์จากสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์และจากหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้องทกุทา่นท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ด้วยความตัง้ใจและเอาใจเสมอมา 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรเพ่ือนร่วมรุ่นทุกๆ  คนท่ีร่วมสุขร่วมทุกข์ คอยให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือประคบัประคองซึ่งกันและกนัมาโดยตลอด คอยเป็นก าลงัใจและเป็นแรงบนัดาลใจให้ก้าว
มาถึงจดุนี ้
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ขอขอบพระคณุทา่นอาจารย์ ดร.ปรีชากร รอดภยั อนศุาสนาจารย์ เรือนจ ากลางนครสวรรค์ 
และ นายศรัทธา อิสสะอาด หวัหน้างานทัณฑปฏิบตัิ เรือนจ ากลางก าแพงเพชร ท่ีคอยดแูลอ านวย
ความสะดวกตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินการเก็บข้อมลูวิจยัภายในเรือนจ า 

ขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัยและผู้ เช่ียวชาญท่ีเข้า
ร่วมวิจยัซึง่ได้ให้โอกาสพบปะสนทนาและให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับการวิจยัครัง้นี ้

ขอขอบคณุผู้ เข้าร่วมวิจยัซึ่งเป็นผู้ ต้องขงัท่ีให้โอกาสให้ผู้วิจยัได้เข้าไปร่วมเรียนรู้และรับรู้วิถี
ชีวิตรวมถึงประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีมีคา่ท าให้ผู้วิจยัได้ซมึซบัความหมายและคณุคา่ของการมีชีวิต 

สดุท้ายนี ้ขอขอบคณุทกุๆ ท่านท่ีไม่ได้กล่าวถึง ณ ท่ีนี ้และขอบคณุตวัเองท่ีไม่ลดละความ
เพียรพยายามจนน ามาสูค่วามส าเร็จดัง่ท่ีมุง่หวงัไว้ 

  
  

มนตรี  หลินภ ู
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บทที่ 1  
บทน า 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
สภาพสงัคมมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งท่ีส่งผลกระทบตอ่สภาวะจิตใจของบคุคลในยคุปัจจบุนั 

ผู้คนตา่งดิน้รนแสวงหาปัจจยั 4 เพ่ือการด ารงชีวิต ให้ความส าคญักบัวตัถเุป็นใหญ่ เม่ือบคุคลเห็น
ว่าวตัถุเป็นเคร่ืองสร้างความสขุจึงเป็นเหตใุห้ละเลยการให้ความส าคญักบัมิติภายในของชีวิตนั่น
คือ ความสุขทางใจ ส่งผลให้สภาพจิตใจเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล มีสภาพท่ีดิน้รนไปตาม
กระแสโลภาภิวฒัน์อยู่ตลอดเวลาจนน าไปสู่สภาวะจิตใจท่ีปราศจากความสงบระงบั สิ่งท่ีตามมา
คือภาวะท่ีขาดการตระหนกัรู้และขาดการใคร่ครวญพิจารณาอย่างถ้วนถ่ีถกูต้องตามหลกัเหตแุละ
ผลกล่าวคือ เม่ือสภาพจิตใจไม่มีความสงบระงับ ปัญญาท่ีแท้จริงย่อมไม่เกิดขึน้ เม่ือปัญญาท่ีแท้
ไม่มี ย่อมจะไม่มีอะไรท่ีจะน ามาใช้เป็นเคร่ืองพิจารณาแยกแยะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นความสขุความ
ทกุข์ ความดีความชัว่ ถูก ผิด เท็จ จริง ควรไม่ควร เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ (พระพรหม
คณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), 2552) สดุท้ายแล้วความทกุข์หรือปัญหาตา่งๆ ก็จะยิ่งทบัถมเข้ามาสูชี่วิต 

ความสุขทางใจนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กบัการหลงเสพหรือนิยมบริโภควตัถุเป็นส าคญั แตข่ึน้อยู่
กบัการมีปัญญาท่ีถกูต้องดีงาม เพราะปัญญาจะเป็นตวัน าทางให้เกิดการใคร่ครวญพิจารณาอยา่ง
รอบคอบและรอบด้าน รู้จักคิดหรือพิจารณาด้วยเหตุผลจนสามารถแก้ปัญหาหรือหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ตลอดจนรู้จักด าเนินการต่างๆ ให้ส าเร็จด้วยวิธีการแห่งปัญญาและสามารถเป็นท่ีพึ่ง
ให้กับตนเองได้ ปัญญาจะช่วยให้เกิดความรู้เท่าทนัความจริงของชีวิตซึ่งจะช่วยให้บุคคลไม่เป็น
ทกุข์กบัความผนัผวนปรวนแปรของชีวิตและโลก จะช่วยรักษาความสงบของใจไว้ได้ เป็นความสขุ
ท่ีไมต้่องพึ่งพาสิ่งภายนอกและประเสริฐกว่าความสขุท่ีเกิดจากการเร้าจิตกระตุ้นใจอนัเกิดการเสพ
สิ่งภายนอกทัง้หลาย เป็นความสุขท่ีเป็นอิสระอย่างแท้จริง(พระไพศาล วิศาโล, 2553) การมี
ปัญญาก็คือการมีความรู้ความคิดท่ีถูกต้องดีงาม เป็นการรู้เท่าทันความจริงของชีวิตและความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ รู้จักเปล่ียนทุกข์ให้เป็นสุข มีมุมมองต่อโลกในทางท่ีเป็นบวก ปัญญาชนิดนี ้
เรียกว่า สขุภาวะทางปัญญา เป็นปัญญาท่ีจะช่วยให้คลายความยึดติดถือมัน่ในสิ่งทัง้ปวง ไม่หลง
ในความเป็นตวัตน ไม่เกิดความยินดีหรือยินร้าย มีแตก่ารกระท าท่ีด าเนินไปตามเหตแุละผลท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเอือ้อาทร สมานฉันท์ ช่วยเหลือเกือ้กลู มีเมตตากรุณา และยงัเป็นเคร่ืองน าพาชีวิต
ไปสูค่วามเจริญก้าวหน้า มีความสงบ บรรลถุึงความเป็นอิสรภาพได้ อีกทัง้ยงัเป็นความสามารถใน
การคดิถกูคดิชอบ และรู้จกัแก้ทกุข์อย่างเหมาะสมตลอดจนมีความสขุจากการด าเนินชีวิตท่ีถกูต้อง
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ดีงามจากการเป็นผู้ ให้และการท าความดีเพ่ือคนอ่ืนหรือส่วนรวม(ไพโรจน์ สิงบนั, 2552; พระพรหม
คณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), 2552; พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาติ, 2550; พทุธทาสภิกข,ุ 2547) 

สุขภาวะทางปัญญานบัว่าเป็นจุดศนูย์กลางท่ีจะช่วยให้บุคคลเกิดสุขภาวะในด้านอ่ืนๆ 
ตามมาประกอบด้วย สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตและสขุภาวะทางสงัคม หากปราศจากสุข
ภาวะทางปัญญาแล้ว ความสขุทัง้  3 ประการนัน้จะเป็นความสขุท่ีไม่เท่ียงแท้หรือเป็นความสขุท่ีไม่
สมบูรณ์ ฉะนัน้ สุขภาวะทัง้ 4 ด้าน(กาย จิต สังคมและปัญญา)จึงมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็น
องค์รวมโดยมีสุขภาวะทางปัญญาเป็นศูนย์กลาง(ประเวศ วะสี, 2551) กล่าวคือสุขภาวะทาง
ปัญญาจะเป็นเคร่ืองพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมดีงามของความสุขด้านอ่ืนๆเหล่านัน้ว่า 
ประกอบไปด้วยคุณหรือโทษ เป็นความสุขแท้หรือความสุขเทียม ไตร่ตรองแยกแยะความสุขท่ี
ตัง้อยู่บนความเช่ือ ความรู้ความคิดท่ีประกอบด้วยเหตแุละผลหรือไม่ หากบุคคลมีความรู้ความ
เข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้องแล้วจะสามารถอยู่กับความจริงของโลกและด าเนินชีวิตได้อย่าง
ปกตสิขุ ผู้ ท่ีมีความสขุในลกัษณะเช่นนีจ้ึงเรียกว่า บคุคลผู้ มีสขุภาวะทางปัญญานัน่เอง(พระมหาสุ
ทิตย์ อาภากโร และคนอ่ืน ๆ, 2556)  

นอกจากนี ้สุขภาพทางปัญญายงัเก่ียวเน่ืองกับลักษณะนิสัยส่วนบุคคลอีกด้วยซึ่งเป็น
การแสดงออกทางพฤติกรรมจนท าให้เกิดความเคยชินและติดเป็นนิสยัจนฝังรากลึกลงไปในกมล
สนัดานกลายเป็นลกัษณะทางบุคลิกภาพ(มนตรี หลินภู นฤมล พระใหญ่ อจัศรา ประเสริฐสินและ
ประทีป จินง่ี, 2563)ดงัท่ี พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2559) กล่าวไว้ว่า นิสัยคือความ
ประพฤตปิกติ ความประพฤตซิึ่งหนกัไปทางใดทางหนึง่อนัเป็นปกตปิระจ าอยู่ในสนัดาน พืน้เพของ
จิต อปุนิสยั พืน้นิสยั แบบหรือประเภทใหญ่ๆแห่งพฤตกิรรมของคนเป็นลกัษณะความประพฤตหิรือ
พฤติกรรมท่ีแสดงออก อาการท่ีแสดงให้เห็นในขัน้อุปนิสยั ฐิติ บญุประกอบ (2012) กนกกาญจน์ 
สินภิบาล (2555) และพระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต) (2559) ได้อธิบายลกัษณะนิสยั(จริต)ของ
มนุษย์ตามหลักพุทธธรรมไว้ 6 ประการด้วยกันได้แก่ 1)นิสัยหนักไปทางรักสวยรักงาม จะเน้น
ภาพลกัษณ์ตนเองให้ดดีูหรูหราหรือมีรสนิยมเสพความสุขผ่านประสาทสัมผสั(ราคจริต) 2)นิสัย
หนกัไปทางมกัโกรธ อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย ใจร้อนหนุหนัพลนัแล่น ไม่ยืดหยุ่นเจ้าระเบียบ 
ท าอะไรต้องถูกใจตนเอง(โทสจริต) 3)นิสัยหนักไปทางจินตนาการ มักจะเฉ่ือยชาเซ่ืองซึม ขาด
ความกระตือรือร้น ขาดเป้าหมายในชีวิต มองตนเองไร้คา่ไร้ความสามารถ(โมหจริต) 4)นิสยัหนกั
ไปทางการคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวล คิดวกไปวนมา ลงัเลไม่แน่ใจ มกัมองโลกในแง่ร้าย(วิตกจริต) 5)
นิสยัหนกัไปทางน้อมใจเช่ือง่าย ซาบซึง้ มีอุดมการณ์พร้อมเสียสละเพ่ือสงัคมท่ีดีกว่า(สทัธาจริต)
และ 6)นิสยัหนกัไปทางการใช้ความคิดพิจารณาด้วยเหตผุลตรรกะ มีความรู้และมกัยดึตดิในความ
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คิดเห็นของตนเอง(พุทธิจริต) นิสยัเหล่านีท่ี้แสดงออกทางความประพฤติได้หล่อหลอมกลายเป็น
แบบแผนทางความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจนส่งผลต่อสุขภาวะทางปัญญา
เชน่เดียวกนั 

สขุภาวะทางปัญญานัน้จะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัปัจจยัเกือ้หนนุท่ีส าคญันัน่คือ สติหรือการ
ระลึกรู้ ความสุขท่ีเกิดจากการมีปัญญาท่ีอาศยัสตินีจ้ะไม่สามารถเกิดได้เพียงเพราะการคิดปรุง
แต่งตามจินตนาการของบุคคลเท่านัน้ ธรรมรักษา (2539)ชีใ้ห้เห็นความแตกต่างระหว่างคนท่ีมี
ปัญญากับคนท่ีมีความคิดว่า แม้ความคิดจะเป็นเหตใุห้เกิดปัญญาก็จริง แตถ้่าคิดเพียงตืน้ๆ หรือ
ผิวเผินก็ไม่เกิดปัญญาเรียกได้ว่า มีแตค่วามคดิ แตไ่มมี่ปัญญา คนมีความคดิ คิดอะไรเก่ง ท าอะไร
เก่ง แตข่าดปัญญานัน้ ยิ่งคิดอะไรมาก ท าอะไรมากขึน้เท่าไร ก็จะยิ่งเพิ่มปัญหา ก่อความทุกข์ให้
เพิ่มมากขึน้เท่านัน้กล่าวคือ ไม่อาจท่ีจะแก้ปัญหาในชีวิตหรือใช้ดบัทุกข์ได้ แต่ถ้าบุคคลมีสติเป็น
เบือ้งต้นจะช่วยให้เกิดการหยดุความคิดปรุงแตง่เหลา่นัน้แล้วคอ่ยๆ เกิดการตระหนกัรู้ในกายในใจ
ตนเอง เม่ือบคุคลเกิดการระลึกรู้ในตนเองแล้วยอ่มจะน าจิตใจไปสูค่วามสงบระงบั ปราศจากความ
วุ่นวายป่ันป่วนทัง้หลาย ปัญญาท่ีแท้จริงคือความเห็นท่ีถูกต้องดีงามจะค่อยๆ ปรากฏขึน้มาเป็น
เคร่ืองพิจารณาเร่ืองราวตา่งๆ จนรู้แจ้งเห็นจริงตรงตามความเป็นจริง ความปลอดโปร่ง ความผ่อน
คลาย ความสบายใจก็จะเกิดขึน้จึงเรียกว่า ความสขุทางปัญญา ความสขุชนิดนีจ้ะไม่ขึน้ตอ่สิ่งเร้า
หรือการกระตุ้นจากภายนอก จะมีลกัษณะท่ีปล่อยวางสิ่งท่ียึดติดทัง้ปวงเป็นอิสระภายในตวัเอง 
ฉะนัน้ สขุภาวะทางปัญญาจงึเน้นถึงความสขุท่ีมาจากการใช้ชีวิตก ากบัด้วยสติและปัญญา(พิณณ
ภา แสงสาคร, 2554)  

ค าว่า “สขุภาวะทางปัญญา” เป็นค าใหม่ท่ีมีการบญัญัติใช้ในบริบทสงัคมไทยแทนค าว่า 
สุขภาวะทางจิตวิญญาณท่ีมีมาแต่เดิมซึ่งถูกบัญญัติใช้ตามแนวคิดองค์การอนามัยโลก
(WHO,1998)ท่ีมีฐานความเช่ือแบบเทวนิยม(Theism)กล่าวคือ เช่ือภาวะเหนือธรรมชาตท่ีิสามารถ
ดลบนัดาลสิ่งตา่งๆ ให้เกิดขึน้ได้ ดงัท่ี Fisher (2011)ได้ให้ความหมายสขุภาวะทางจิตวิญญาณไว้
ว่า เป็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงภายในตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม ธรรมชาติและอ านาจสูงสุด(พระเจ้า 
จกัรวาล)กลายเป็นความผาสกุภายใน ส่วนสงัคมไทยท่ีคนส่วนใหญ่นบัถือพระพทุธศาสนาโดยมี
ฐานความเช่ือแบบอเทวนิยม(Atheism)กล่าวคือ เช่ือในศกัยภาพมนุษย์ท่ีสามารถสร้างสรรค์สิ่ง
ตา่งๆ ให้เกิดขึน้ได้ จึงไม่ปรากฏค าว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีแต่ค าว่า สุขภาวะองค์รวมเชิง
พุทธ ซึ่งเป็นภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้กาย จิต ปัญญาและสังคม นอกจากนี ้ยังมีการให้
ความหมายไว้อย่างชดัเจนเก่ียวกับสุขภาวะทางปัญญาไว้ว่า เป็นความรู้ทัว่รู้ทนัและเข้าใจอย่าง
แยกได้ในเหตผุลแหง่ความดีความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษซึง่น าไปสูก่ารมีจิตใจดีงาม
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และเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ(่พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาติ, 2550) สขุภาวะทางปัญญาจงึอยู่ในมิติความ
เป็นมนุษย์ท่ีเกิดจากการฝึกฝนสติจนจิตตัง้มัน่เป็นสมาธิและน าไปใช้ใคร่ครวญสภาพการณ์ตา่งๆ 
กลายเป็นปัญญาท่ีคมชดัหรือรู้เห็นตามความเป็นจริง(พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), 2552) 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาท่ีอาศัยสติเป็นตัวก ากับในบริบท
สงัคมไทยนัน้พบวา่ มีอยู่ 3 องค์ประกอบหลกัๆ (พิณนภา หมวกยอด, 2558) ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 
1 ด้าน “การรู้” เป็นการมองเช่ือมโยงจากเหตุถึงผล รู้จักคิดพิจารณาและแก้ปัญหาด้วยการคิด
แยกแยะ  ไตร่ตรองตามเหตุผลอย่างรอบด้านมากกว่าใช้อารมณ์  รู้จักมองแง่ดี  สามารถหา
ประโยชน์จากอุปสรรคหรือความทุกข์ เห็นสิ่งทัง้หลายท่ีเปล่ียนแปลงตามความจริงท่ีเกิดขึน้  
ยอมรับความจริงท่ีว่าทกุสิ่งมีขึน้มีลง มีดีมีเสีย และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยวิ ธีการอนัถกูต้อง
เหมาะสมอยา่งตอ่เน่ือง องค์ประกอบท่ี 2 ด้าน “การต่ืน” เป็นความสามารถด้านการมีสติตระหนกั
รู้สภาวะปัจจบุนั ไม่คาดหวงัอนาคตอย่างเล่ือนลอย มีความเช่ือมัน่ในความเพียรพยายามของตน 
กระท าอะไรด้วยความมุ่งมั่นตัง้ใจด้วยตนเอง ไม่ท าอะไรตามการชักจูงของความอยากท่ีไม่ดี
(ตณัหา)และสามารถจดัการควบคมุอารมณ์ได้ และองค์ประกอบท่ี 3 ด้าน “การเบิกบาน” เป็น
ความผาสุก การท่ีจิตสงบนิ่งไม่กระวนกระวาย มีอิสระไม่ยึดติดในสิ่งใดและมีจิตใจท่ีเกือ้กูล 
ความสุขท่ีเกิดจากปัญญาจึงเป็นความสุขท่ีเกิดจากการรู้และการเข้าใจ เกิดจากการต่ืนจาก
อ านาจของตณัหาท่ีเข้าครอบง าด้วยพลังของสติและการมีจิตใจท่ีสงบ เป็นความรู้สึกด้านบวก 
ปลอดโปร่ง ไร้สิ่งบีบคัน้ ไม่มีอะไรเป็นเคร่ืองกงัวล มีอิสระปล่อยวาง มองโลกด้วยปัญญาท่ีรู้ความ
จริงและด้วยใจท่ีเปิดกว้าง ซึ่งจะช่วยให้บุคคลรู้จกัความสขุในการด าเนินชีวิตมากขึ น้(พระไพศาล 
วิศาโล, 2557; พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), 2550b)  สุขภาวะทางปัญญาดงักล่าวจึงเป็น
จุดมุ่งหมายส าคญัท่ีจะท าให้บุคคลพบความสุขท่ีจริงแท้ เป็นความสุขท่ีทุกชีวิตปรารถนาและ
ต้องการพัฒนาไปให้ถึงไม่เพียงแต่จ าเพาะเจาะจงบุคคลท่ีด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมปกติเท่านั น้ 
แม้แต่บุคคลท่ีด าเนินชีวิตในบริบทท่ีนอกเหนือไปจากสังคมปกติทั่วไปซึ่งเป็นสภาพท่ีมีความ
เปราะบาง ใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบข้อบงัคบัและมีรูปแบบการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัท่ีแตกตา่ง
ไปจากสงัคมภายนอก ถกูจ ากดัสิทธ์ิด้านพฤตกิรรม อีกทัง้ สงัคมดงักลา่วยงัเตม็ไปด้วยบคุคลท่ีเป็น
อาชญากรผู้ กระท าความผิดท่ีมาอยู่รวมกันตัง้แต่คดีลหุโทษจนถึงคดีอุกฉกรรจ์  นั่นคือสังคม
ผู้ ต้องขัง ยิ่งมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาความสุขท่ีเกิดจากปัญญาเพ่ือให้ผู้ ต้องขังได้
ตระหนกัชดัแจ้งในความดี-ความชัว่ ผิด-ถกู เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ รู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจท่ี
จะควบคมุตนเอง มีความประพฤติและเจตคตท่ีิดีงามตอ่ชีวิต รู้จกัรับผิดชอบการกระท าของตวัเอง
และพร้อมท่ีจะกลบัตวัเป็นพลเมืองดี(ประเสริฐ เมฆมณี, 2532) 
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ศนูย์ศกึษาผู้ ต้องขงัระดบันานาชาติ((ICPS), 2020)เปิดเผยข้อมลูสถิตผิู้ ต้องขงัในปี 2563 
พบว่า ประเทศไทยมีผู้ ต้องขงัทัง้สิน้ 378,159 คน ขณะท่ีความสามารถในการรองรับผู้ ต้องขังท่ี
เป็นอยู่ถูกสขุลกัษณะประมาณ 254,302 คน ท าให้ไทยเป็นประเทศท่ีมีอตัราการคมุขงัสูงสุดเป็น
อนัดบั 6 ของโลก อนัดบั 3 ของเอเชีย และสงูเป็นอนัดับหนึ่งของอาเซียน และเป็นสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2554 ซึง่เป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้เกิดสภาพความแออดัยดัเยียดของผู้ ต้องขงั
ในเรือนจ าหรือเรียกว่าสภาวะผู้ ต้องขงัล้นเรือนจ า(กรมราชทณัฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2560; นทัธิ 
จิตสว่าง, 2555) และจากรายงานสภาพความแออดัของผู้ ต้องขงัในเรือนจ า/ทณัฑสถานทัว่ประเทศ
(ส ารวจเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2563)โดยเฉพาะเรือนจ ากลางก าแพงเพชรซึ่งเป็นสถานท่ีเก็บข้อมูล
วิจยัครัง้นี ้พบว่า มีผู้ ต้องขงั จ านวนทัง้สิน้ 3,312 คน ซึ่งสงูเป็นอนัดบั 3 จากเรือนจ า/ทณัฑสถาน
ทัง้หมด 25 แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะผู้ ต้องขงัคดียาเสพติดมีจ านวนสูงถึง 2,403 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.5 ของผู้ ต้องขงัทัง้หมดท่ีมีอยู่ภายในเรือนจ า วิทยา สริุยะวงศ์ (2558)ได้
กลา่วถึงประเดน็ปัญหานกัโทษล้นคกุวา่ ผู้ ต้องขงัคดีนโยบาย คือคดียาเสพตดิ โดยเฉพาะคดียาบ้า
เป็นสาเหตหุลกัท่ีท าให้มีนักโทษมากขึน้จนล้นคุก ยืนยันได้จากรายงานสถิติผู้ ต้องราชทณัฑ์คดี 
พ.ร.บ.ยาเสพติดทัว่ประเทศ(กรมราชทณัฑ์,2563)พบว่า  ผู้ ต้องราชทณัฑ์เก่ียวกับยาเสพติดเป็น
เพศชายมีจ านวนถึง 260,392 คน เพศหญิง จ านวน 39,766 คน รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 300,158 
คน คิดเป็นร้อยละ 79 เทียบกบัผู้ ต้องขงัทัง้หมดทัว่ประเทศ นีเ้ป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้ผู้ ต้องขงัล้น
เรือนจ าและส่งผลกระทบด้านลบตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนัของผู้ ต้องขงั(กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 
2552)นอกจากนี ้ยังท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา Doris J. James and Lauren E. Glaze 
(2006)ระบวุ่า มีถึง 56 เปอร์เซ็นต์จากผู้ ต้องขงัทัง้หมดท่ีประสบปัญหาสขุภาพจิตเม่ือเปรียบเทียบ
กบัปัญหาด้านอ่ืนๆ สภาพจิตใจท่ีเป็นปัญหานีย้งัเป็นแรงจงูใจในการกระท าผิดของผู้ ต้องขงัอีกด้วย
(เอมอร สุขเจริญ, 2549; ชัยวัฒน์ รัตนวงศ์, 2554) สอดคล้องกับ กรมสุขภาพจิตรายงานว่า 
ผู้ ต้องขงัมีปัญหาสขุภาพจิตและป่วยทางจิตสงูถึงร้อยละ 46 สงูกว่าประชาชนทัว่ไปถึง 3 เท่า โดย
กลุ่มปัญหาอันดบัหนึ่งคือ ปัญหาการติดสารเสพติด(มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรม
ทางสุขภาพ, 2562) ขณะท่ี การประชุมวิชาการนานาชาติครัง้ท่ี 2  เร่ืองสุขภาพจิตกับยาเสพติด
(รายงานการประชมุวิชาการนานาชาติ, 2546)พบว่า สขุภาพจิตของผู้ ต้องขงัส่วนใหญ่ด้อยกวา่คน
ทั่วไปถึงร้อยละ 55.8 อันเน่ืองมาจากสภาพสังคมภายในเรือนจ าเป็นสังคมท่ีมีลักษณะพิ เศษ
แตกตา่งไปจากสภาพสงัคมภายนอก 

การเปล่ียนแปลงจากสภาพบคุคลทัว่ไปท่ีใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพกลายไปเป็นผู้ถกูจองจ า
ภายในสถานท่ีซึ่งบคุคลปกติทัว่ไปในสงัคมไม่ยอมรับ การถกูจองจ าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการ
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ถกูปฏิเสธจากสงัคม ผู้ ต้องขงัจะถกูปฏิเสธจากสงัคมภายนอกและถูกตีตราวา่เป็นนกัโทษนบัตัง้แต่
เข้ามาอยู่ในเรือนจ า ซึง่ผู้ ต้องขงัจะต้องตดัผมสัน้ แตง่ชดุนกัโทษมีเลขหมายประจ าตวัและท าความ
เคารพเจ้าพนักงาน ท าให้ผู้ ต้องขังรู้สึกว่าตนนัน้ได้สูญเสียสถานภาพของสมาชิกในสังคมและ
สถานภาพของคนธรรมดาไป สภาพดงักล่าวเป็นผลมาจากการถูกจ ากัดด้านเสรีภาพซึ่งเป็นส่วน
ส าคญัด้านศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์และเป็นผลให้ผู้ ต้องขงัเกิดความกดดนัและท าให้รู้สกึว่าตนเอง
ขาดอิสรภาพในการแสดงออก(เอมอร สขุเจริญ, 2549)และการท่ีผู้ ต้องขงัมาอยู่รวมกนักบัผู้ ต้องขงั
คนอ่ืนๆ ท่ีตา่งก็มีประวตัิอาชญากรรมมาด้วยกนัทัง้นัน้ ท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจผู้ อ่ืนและสงัคม
รอบข้าง เกิดความหวาดระแวง มีความคบัข้องใจและความวิตกกังวลสูง  มีแนวโน้มท่ีจะแสดง
พฤติกรรมรุนแรงต่อตนเองและบุคคลอ่ืน มองโลกในแง่ร้ายและท าให้รู้สึกว่าตนเองมีมลทิน มอง
ตนเองไร้ค่า อีกทัง้มักกล่าวโทษตนเองส่งผลให้เกิดอารมณ์หงุดหงิด เบื่อหน่ายร าคาญใจ จิตใจ
ฟุ้งซ่านกระวนกระวาย ใจร้อน ขีน้้อยใจ เอาแตใ่จตวัเอง ต้องการให้มีคนเอาใจ โมโหง่าย ปากร้าย 
จนอาจเกิดการทะเลาะวิวาทหรือการปลีกตวัอยูค่นเดียว(พิไลรัตน์ ทองอ าไร, 2544; สภุาภรณ์ ผล
บญุ, 2553)จิตใจค านึงถึงแตค่วามผิดพลาดในอดีต วิตกกงัวลกับเร่ืองอนาคตเป็นผลท าให้สภาพ
จิตใจเกิดความเคร่งเครียด เป็นทกุข์ เดือดร้อนและน าไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ ปัญหาเหลา่นี ้
ล้วนแต่เกิดจากสภาพจิตใจท่ีถูกบีบคัน้จากความรู้สึกนึกคิดของผู้ ต้องขังเองทัง้สิน้ท่ีขาดการ
ตระหนกัรู้หรือขาดสติ จึงปล่อยสภาพจิตใจไหลไปตามกระแสของอารมณ์และจินตนาการด้านลบ
จนไม่สามารถหยุดยัง้ความคิดท่ีวุ่นวายสบัสนท่ีเกิดขึน้ได้ เกิดความเหน่ือยล้า หดหู่ท้อแท้จนไม่
กล้าท่ีจะเผชิญปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ท่ีผา่นเข้ามาในชีวิตได้อยา่งรู้เทา่ทนั  

“สติ” จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ ต้องขังได้ตระหนักถึงความรู้สึกนึกคิดและ
มองเห็นตวัเองตามความเป็นจริง สงัเกตและรับรู้ตนเองว่าเป็นอยา่งไรทัง้ในยามปกติและไม่ปกต ิรู้
ถึงลกัษณะอาการความรู้สึกนึกคดิท่ีปรากฏขึน้รวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมในรูปแบบตา่งๆ 
ตลอดจนผลย้อนกลบัท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง สามารถเข้าใจความรู้สกึนกึคดิของตนเองและสิ่งแวดล้อม
รอบตวัได้อย่างถ่ีถ้วน ช่วยให้เกิดความเช่ือมัน่ในการแสดงออก สามารถควบคมุจดัการความรู้สึก
นึกคิดท่ีเป็นปัญหาและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม รู้จักประเมินตนเองตามความเป็นจริงและ
พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมตนเอง มองเห็นคณุคา่ความหมายของชีวิต  ตระหนกัถึงศกัดิ์ศรี
และมีความปรารถนาท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ (Goleman, 1998; Mayer, 1997; 
Wesinger, 1998; เทิดศกัดิ ์เดชคง, 2545; พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และ วิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา, 2556; 
พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา(ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏปี พ.ศ.) การมีสติจะช่วยให้เกิดการรู้เท่าทนัอ านาจของ
กิเลส เล็งเห็นโทษอนัเกิดจากความโลภ โกรธ หลง ไมป่ล่อยจิตใจให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์
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หรือความคิดปรุงแต่งใดๆ รู้จักปล่อยวางและท าความเข้าใจสภาพการณ์ต่างๆ เหล่านัน้อย่าง
ถกูต้อง อนึง่ สตยิงัเป็นพืน้ฐานน าไปสูก่ารเกิดปัญญาท่ีเป็นไปเพ่ือการพฒันาตนเองอยา่งรอบด้าน 
ขยายขอบเขตของกระแสการรับรู้และความคิดออกไปโดยมิติต่างๆ รู้จักสืบค้นด้วยปัญญาและ
สามารถเสริมสร้างปัญญาให้เจริญบริบรูณ์ได้(พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), 2552) 

การพฒันาผู้ ต้องขงัจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างเสริมการตระหนกัรู้(สติ)น าไปสู่การ
เกิดปัญญาท่ีจะรู้จกัแยกแยะ ใคร่ครวญพิจารณาสิ่งตา่งๆ อย่างรอบคอบ มีความระมดัระวงัในการ
แสดงออกด้านพฤติกรรม มองชีวิตตนเองและบุคคลอ่ืนอย่างเข้าใจและเห็นคณุคา่ เป็นผู้ รู้เท่าทนั
อ านาจกิเลสตณัหาท่ีครอบง าจิตใจ ตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ใคร่ครวญเปา้หมายการ
ใช้ชีวิต รู้จกัดึงความสามารถออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตดัสินใจด้วยสติปัญญาและรับผิดชอบ
การกระท าของตนเองท่ีมีต่อสังคมพร้อมทัง้อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยความเกือ้กูลและเมตตา 
ยิ่งกว่านัน้ หากผู้ ต้องขงัสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยแล้วยิ่งจะช่วยให้
ผู้ ต้องขงัเกิดระลึกได้ในสิ่งท่ีท า ค าท่ีพูดและเกิดปัญญาท่ีแจ่มแจ้งส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางจิตท่ี
สงบและผ่อนคลาย เกิดสุขภาพปัญญาท่ีเข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริง(ประเวศ วะสี, 
2551; อินทิรา ปัทมินทร, 2558) สตีเฟน ฮิคแมน (2556)กล่าวว่า สติถือว่าเป็นหัวใจส าคัญท่ี
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการปัญหาสุขภาพจิตของผู้ ต้องขงัได้ ขณะท่ี พระพรหมคณุา
ภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2552)ได้กล่าวถึงความส าคัญของสติโดยเฉพาะสติในแบบวิปัสสนา(สติปัฏ
ฐาน)ว่า ชีวิตเรามีจดุท่ีควรใช้สตคิอยก ากบัดแูลเพียง 4 ด้าน(สตปัิฏฐาน 4:กาย เวทนา จิต ธรรม)นี ้
เทา่นัน้ซึง่จะชว่ยให้เป็นอยูอ่ยา่งปลอดภยั ไร้ทกุข์ มีความสขุผอ่งใสและน าไปสู่การรู้แจ้งความจริง 

“สตปัิฏฐาน” เป็นฐานท่ีตัง้ของการระลกึรู้หรือการตัง้สตกิ าหนดพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็น
จริง การระลึกรู้อารมณ์ท่ีเป็นฝ่ายดีเพ่ือไม่ให้จิตตกไปในทางชั่ว(บุณชญา วิวิธขจร, 2559) สานุ 
มหทัธนาดลุย์และสริตา มหทัธนาดลุย์ (2562) กล่าวว่า การส่งเสริมสขุภาพปัญญาจะต้องใช้หลกั
สติปัฏฐานอนัเป็นฐานท่ีตัง้ของสติในการพิจารณาสภาพตา่งๆ ตามความเป็นจริง มี 4 อย่างได้แก่ 
การระลึกรู้ร่างกายและพฤติกรรม(กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เป็นการตระหนักรู้ร่างกายและ
พฤติกรรม เช่น ลมหายใจเข้า-ออก การยืน เดิน นัง่ นอน ก ามือ แบมือ เหยียดขา คู้แขน เป็นต้น 
การระลกึรู้ความรู้สกึ(เวทนานปัุสสนาสติปัฏฐาน) เป็นการตระหนกัรู้ความรู้สกึทัง้ท่ีเป็นความพอใจ
(สขุ)ไม่พอใจ(ทกุข์)และเฉยๆ การระลึกรู้จิต(จิตตานปัุสสนาสติปัฏฐาน)เป็นการตระหนกัรู้จิตท่ีคิด
ขึน้ เช่น คิดโกรธ อยากได้ หลงจินตนาการ ความสงบ ความฟุ้งซ่าน เป็นต้น และการระลึกรู้ธรรม
(ธัมมานปัุสนนาสติปัฏฐาน)เป็นการตระหนกัรู้ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้กบักายใจ เช่น ความหดหู่ ความ
หงุดหงิด ความสงสยั เป็นต้น การมองเห็นความเปล่ียนแปลง ความบีบคัน้และการรู้จักมองว่า
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ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน การตระหนกัรู้ความจริงของชีวิต เช่น การมีความคิดท่ีถูกต้อง การรู้จกัพูด การ
รู้จกัประกอบอาชีพ การรู้จกัใช้ความพยายาม การมีความมุ่งมัน่ เป็นต้น และจากการศึกษาท่ีน า
หลกัสติปัฏฐาน 4 ไปใช้ในบริบทผู้ ต้องขงัยงัพบว่า ผู้ ต้องขงัมีภาวะจิตใจสงบผ่อนคลาย สามารถ
ควบคมุจิตใจตนเองได้ดีขึน้ รู้จกัใช้สติในการแก้ไขปัญหา ตระหนกัถึงถูก-ผิด คณุ-โทษ มีก าลงัใจ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเอง รู้จักยับยัง้ตนเองก่อนตัดสินใจท าสิ่งใดลงไป อดทนต่อปัญหา
อุปสรรค ช่วยให้ปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม มีความสุขระหว่างต้องโทษ รู้จักปล่อยวาง เข้าใจ
ชีวิตตามความเป็นจริง เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนและรู้จักด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม(Jayasundara, 
2012; Ronel, Frid, และ Timor, 2013; สวสัดิ ์จิรัฏฐิตกิาล, 2554; สรุางค ์เอกโชต,ิ 2547) 

รวมถึงวิธีการท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาผู้ ต้องขังก็มีส่วนส าคญัยิ่งท่ีจะช่วยให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผู้ วิจัยเลือกใช้กระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มเน่ืองด้วยเป็น
เคร่ืองมือส าหรับการช่วยให้สมาชิกเกิดการตระหนักรู้ตนเอง กระตุ้ นให้สมาชิกผู้ มีทุกข์เกิด
สติปัญญาท่ีจะน าไปสู่การแก้ความทกุข์ของตนเอง(มัน่เกียรติ โกศลนิรัตวิงษ์, 2541)และมีมมุมอง
ในการจัดการกับปัญหาตนเองด้วยการช่วยเหลือจากเพ่ือนสมาชิกตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เน้น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ด้านความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรมระดบัจิตส านึก ช่วยให้บคุคลได้ค้นหาศกัยภาพท่ีมีอยู่ภายในตนเองภายใต้บรรยากาศ
ความเห็นอกเห็นใจ เอือ้อาทร ความเป็นกลัยาณมิตร น าไปสู่การเปิดเผยตนเองและส ารวจปัญหา
ต่างๆ ร่วมกัน รับรู้ถึงปัญหาของเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนๆ ส่งผลสะท้อนกลบัมาส ารวจและท าความ
เข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง นอกจากนีย้งัได้รับมมุมองตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์จากกลุม่และได้มี
ส่วนช่วยเสนอข้อคิดเห็นซึ่งจะท าให้รู้สึกภาคภูมิใจ เห็นคณุค่าและตระหนกัถึงศกัยภาพท่ีมีอยู่ใน
ตนเองและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เจตคตใิห้ถกูต้องดีงามส่งผลตอ่การด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม(Corey, 1985; ทิพยวรรณ กิตตพิร, 2535; วชัรี ทรัพย์มี, 2533) ดงัท่ี สรลกัษณ์ ประเจียด 
(2550) สิทธิพร สังขพงศ์ (2544)และ นวลจันทร์ ทัศนชัยสกุล (2548) กล่าวว่า การน ากลุ่มให้
ค าปรึกษามาใช้กับผู้ ต้องขังเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตให้ผู้ ต้องขังเกิดการเรียนรู้ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงทศันคติและคา่นิยมให้เป็นท่ียอมรับและปรับตวัให้เข้ากบัสงัคม มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบั
ผู้ อ่ืนน าไปสู่ความรักความเห็นใจและช่วยกนัแก้ไขปัญหา เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
อีกทัง้ไมส่ร้างความเดือดร้อนให้กบัตนเองและเพ่ือนผู้ ต้องขงั 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีได้น ารูปแบบการฝึกสตไิปใช้กบัผู้ ต้องขงัเชิงจิตวิทยาทัง้ในและ
ต่างประเทศท่ีผ่านมา อาทิ  รูปแบบการบ าบัดความเครียด(Mindfulness Based Stress 
Reduction : MBSR) รูปแบบบ าบัดการรู้คิด(Mindfulness Based Cognitive Therapy : MBCT)
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หรือรูปแบบให้ค าปรึกษาด้วยการบ าบัดอาศัยสติเป็นฐาน(Mindfulness Based Therapy and 
Counseling : MBTC) เ ป็น ต้น (Ferszt, Miller, Hickey, Maull, และ  Crisp, 2015 ; McGahee, 
2015; Xu, Jia, Liu, และ Hofmann, 2016; ภทัรภรณ์ วงษกรณ์, 2560; อจัฉรา มุง่พานิชและกิตยิา 
กุดกง, 2563) พบว่า มุ่งเน้นการบ าบดัผู้ ต้องขังเชิงจิตเวชมากกว่า เช่น การบ าบดัความเครียด 
ความวิตกกงัวล ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ปัจจุบนัเร่ิมมีการน ามาใช้ส่งเสริมสุขภาวะจิตเชิงบวกมาก
ขึน้(ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์, 2559) แตย่งัเป็นการบ าบดัระดับสุขภาพจิตเท่านัน้(จิตตภาวนา)เป็น
การเกือ้หนุนความสามารถให้มีสติอยู่กบัตวัเสมอ ขณะท่ีการฝึกสติในแบบวิปัสสนา(สติปัฏฐาน)
เป็นการส่งเสริมสุขภาพปัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเจริญปัญญาภาวนา เป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถของสติปัญญาโดยใช้สติเป็นฐานท่ีตัง้ในการพิจารณาสภาพการณ์ตา่งๆ ตามความ
เป็นจริงส่งผลไปสู่การตระหนกัรู้ความหมายของชีวิตอนัเป็นรุ่งอรุณแห่งปัญญา(สาน ุมหทัธนาดลุย์
และสริตา มหัทธนาดุลย์, 2562)ท่ีจะท าให้ผู้ ต้องขังเกิดสติปัญญาน าไปสู่การรู้จักแยกแยะดีชั่ว 
ถกูผิด คณุโทษ แก้ไขปัญหาด้วยเหตผุลและมีพฤตกิรรมการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมซึ่งหมายเอาใน
งานวิจยันี ้นอกจากนี ้แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาในบริบทเฉพาะผู้ ต้องขงัยงัไม่ปรากฏพบเช่นกนั 
หลกัๆ จะเป็นการประยุกต์แบบวดัท่ีใช้กบับคุคลภายนอกไปประเมินสภาพจิตใจผู้ ต้องขงัมากกว่า
อาทิ แบบประเมินความเข้มแข็งทางจิตใจ เป็นต้น(เนตรทิพย์ ดาษเดช,2562,สมัภาษณ์) อีกทัง้ 
เคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนาผู้ ต้องขังจะเป็นการให้ข้อสนเทศเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผู้ ต้องขังรับฟังเพียงอย่าง
เดียวเป็นต้นว่า การเชิญวิทยากรข้างนอกมาบรรยายหรือสอนในรูปแบบการให้ความรู้ ไม่มีการ
สะท้อนความรู้ความเข้าใจและแต่ละครัง้ยงัมีผู้ ต้องขงัเข้าร่วมเป็นจ านวนมากท าให้ระดบัความ
สนใจลดลง ขณะท่ีการดูแลก็เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงซึ่งไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นให้ผู้ ต้องขังเกิด
แรงจูงใจท่ีจะปรับเปล่ียนความคิด ความรู้สึก เจตคติและพฤติกรรมใดๆ ได้(ภาณุกานต์ บ่อเงิน, 
2560)  

จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าวในข้างต้นผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศกึษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในการสร้างเสริมสุขภาวะทาง
ปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั” โดยแบ่งการด าเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้ระยะท่ี 1 
การศึกษาลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธธรรม ระยะท่ี 2 
สร้างและพฒันาแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาพร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และระยะท่ี 
3 การศกึษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทาง
ปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัโดยการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัมุ่งหวงัว่าผลท่ีได้จากการวิจยัจะ
เกิดประโยชน์และชว่ยให้ผู้ ต้องขงัเกิดสขุภาวะทางปัญญาทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตตอ่ไป 
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ค าถามการวิจัย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการหาค าตอบของการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดข้อค าถามของการ

วิจยั ดงันี ้
1. ลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสัยของผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธธรรมเป็น

อยา่งไร 
2. แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัเป็นอยา่งไร 
3. รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานสามารถสร้างเสริมสขุภาวะทาง

ปัญญาของผู้ ต้องขงัเพิ่มขึน้ได้หรือไม่ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
จากความส าคญัและค าถามการวิจยัดงักล่าว ผู้วิจยัจึงก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์ของการ

วิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
1. เพ่ือศึกษาลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธ

ธรรม 
2. เพ่ือสร้างและพฒันาแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงั

พร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบ 
3. เพ่ือศึกษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในการสร้าง

เสริมสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ความส าคัญของการวิจัย 
ความส าคัญทางทฤษฎี 

1. ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและลักษณะพฤติ
นิสยัของผู้ ต้องขงัวา่ลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาและพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมเป็น
อยา่งไร โดยน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎีร่วมกบัการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญด้าน
หลักพุทธธรรม อนุศาสนาจารย์และนักสังคมสงเคราะห์ท่ีมีหน้าท่ีดูแล พัฒนาและฟื้นฟูแก้ไข
ผู้ ต้องขงัรวมถึงตวัผู้ ต้องขงัเองโดยตรงมาเป็นแนวทางในการศกึษา 

2. ได้แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัและรูปแบบการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือน ามาใช้พฒันาสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัในแต่ละ
ด้าน จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้านการพัฒนาผู้ ต้องขังหรือผู้สนใจน าไป
ศกึษาตอ่ในประชากรกลุม่อ่ืนตอ่ไป 
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ความส าคัญทางปฏิบัติ 
1. ผลการศึกษาครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ต่อทณัฑสถานและเรือนจ าท่ีจะน าไปใช้พฒันา

ลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั โดยใช้แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาท่ี
ผู้ วิจัยสร้างและพัฒนาขึน้โดยอาศยัหลักการทางพุทธธรรมเป็นเคร่ืองมือวัดระดบัสุขภาวะทาง
ปัญญาของผู้ ต้องขงัและสามารถน ารูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานดงักล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขังภายใน
ทณัฑสถานและเรือนจ าได้ 

2. รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังมี
การน าหลกัสติปัฏฐานมาใช้ส าหรับการพฒันาลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาผู้ ต้องขงัในแตล่ะด้าน 
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาผู้ ต้องขงัสามารถน าไปใช้ในการพฒันาลกัษณะ
สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัหรือน าวิธีการฝึกสติตามแนวสตปัิฏฐานไปประยกุต์ใช้ส าหรับการ
ให้ค าปรึกษากลุม่เพ่ือพฒันาผู้ ต้องขงัได้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้การวิจัยผสานวิธี(Mixed Method Research)แบบขัน้ตอนเชิง

ส ารวจ(Exploratory Sequential Design) โดยขัน้ตอนแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research)เพ่ือศึกษาลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธธรรม 
จากนัน้น าไปสูก่ารวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research)เพ่ือสร้างและพฒันาแบบวดัสขุภาวะ
ทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัพร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ส่วนขัน้ตอน
สุดท้ายเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ียืนยนัผลด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการศึกษาผลรูปแบบ
การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรม
ของผู้ ต้องขงั โดยแบง่การวิจยัออกเป็น 3 ระยะ รายละเอียดดงันี ้

การวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตนิิสัยของ
ผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม 

การวิจัยระยะนีเ้ป็นการศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสัยของ
ผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธธรรมด้วยการวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้การสมัภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured In-depth Interview)กบักลุ่มผู้ ให้ข้อมูล(Key Informants)ประกอบด้วย 1)ผู้ เช่ียวชาญ
และเป็นนกัวิชาการด้านพทุธธรรม จ านวน 3 ทา่น 2)อนศุาสนาจารย์ประจ าเรือนจ า จ านวน 3 ทา่น 
3)นกัสงัคมสงเคราะห์ประจ าเรือนจ า จ านวน 3 ท่านและ 4)ผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ท่ีคดี
ถึงท่ีสดุซึ่งถูกศาลพิพากษาตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไปแตไ่ม่เกิน 10 ปี จ านวน 3 คน เคร่ืองมือท่ี
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ใช้ เ ป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่ ง โครงสร้าง (Semi-structured Indepth Interview)ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านและน ามาวิเคราะห์หาค่าดชันีความ
สอดคล้อง IOC ได้เทา่กบั 0.67 ขึน้ไปในแตล่ะประเด็นค าถาม จากนัน้ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลึก
กับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลโดยวิธีการเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จนกว่าจะได้ข้อมูลท่ีอ่ิมตวั(Data Saturation)(ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และประสบชัย พสุนนท์, 
2559) ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์จากการศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัตามหลกัพทุธธรรมเพ่ือเป็นการสร้างกรอบในเบือ้งต้น 
จากนัน้น าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล(Key Informants)ทัง้ 12 คน มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ เนือ้หา(content analysis)(เอือ้มพร หลินเจริญ , 2555)และ
ด า เนินการตรวจสอบความน่า เ ช่ือ ถือของ ข้อมูล ด้วยวิ ธี การตรวจสอบแบบสามเ ส้า
(Triangulation)(บุษกร เช่ียวจินดากานต์, 2561)ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล ด้านผู้ วิจยัและด้าน
วิธีการ และน าข้อมลูท่ีได้มาสรุปเป็นผลการวิจยัระยะนีเ้พ่ือน าผลท่ีได้ไปสร้างและพฒันาแบบวดั
สุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังและร่างรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือ
สร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัในระยะถดัไป 

การวิจัยระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลัก
พุทธธรรมของผู้ต้องขังพร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

การวิจยัระยะนี ้ผู้วิจยัน ากรอบแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะด้านสขุภาวะทางปัญญา
ตามหลักพุทธธรรมท่ีได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยร่วมกับการศึกษาลักษณะสุขภาวะทาง
ปัญญาของผู้ ต้องขงัท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 12 คน ในการวิจยัระยะท่ี 1 
มาสร้างเป็นแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขังให้ครอบคลุม
องค์ประกอบตามนิยามศัพท์ โดยแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาฉบับดังกล่าวมีการตรวจสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือเชิงปริมาณด้านความตรงเชิงเนือ้หา(Content Validity)โดยผู้ เช่ียวชาญด้านพทุธ
ธรรม ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและด้านการวดัผลประเมินผล จ านวน 3 ทา่นและน ามาหาคา่
ดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Item Objective Congruence:IOC)เ พ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องของเนือ้หาและได้น าแบบวดัไปทดลองใช้(Try Out)กับกลุ่มผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด
(ยาบ้า)ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 50 คน เพ่ือหาคา่วิเคราะห์รายข้อและคา่
ความเช่ือมั่น(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s Alpha 
Coefficient) จากนัน้น าแบบวดัฉบบัดงักล่าวไปวดักลุ่มผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด(ยาบ้า) จ านวน 200 
คน เพ่ือหาข้อมลูเชิงประจกัษ์ แล้วน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั(CFA)  
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การวิจัยระยะท่ี 3 การศึกษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติ
ปัฏฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 

การวิจยัระยะนีเ้ป็นการศึกษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติ
ปัฏฐานซึ่งผู้ วิจยัน าข้อมูลลกัษณะจริตตามหลกัพุทธธรรมท่ีได้จากศึกษาแนวคิดทฤษฎีผนวกกับ
การสมัภาษณ์เชิงลึกพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัในระยะก่อนหน้านีม้าใช้ร่างรูปแบบฯ จากนัน้น าเสนอ
ต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา(Content Validity)และ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ จากนัน้ได้น าไปทดลองใช้(Try Out)กับกลุ่มผู้ ต้องขังชายคดียาเสพติด
(ยาบ้า) จ านวน 12 คน ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจริงทัง้ 12 กิจกรรม   ณ ห้องศูนย์
การศกึษา ภายในเรือนจ ากลางนครสวรรค์ โดยท าการทดลองทกุกิจกรรม ทกุขัน้ตอนกระบวนการ
ของรูปแบบฯ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนือ้หา ภาษา ระยะเวลาและวิธีการด าเนินการ 
และปรับแก้ ตามข้อบกพร่องท่ีค้นพบ  

การเก็บข้อมูลระยะนี ้ผู้ วิจยัน าแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรม
ของผู้ ต้องขงัท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างซึ่ง
เป็นผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ท่ีคดีถึงท่ีสุดซึ่งถกูศาลพิพากษาตดัสินจ าคกุ ตัง้แต่ 1-10 ปี 
ภายในเรือนจ ากลางก าแพงเพชร จ านวน 250 คน และน ามาวิเคราะห์ค่าคะแนนสุขภาวะทาง
ปัญญาโดยแบง่เป็นกลุ่มสงู-กลุ่มต ่าและเก็บคะแนนส่วนนีไ้ว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง(Pre-test 
Score) จากนัน้ ด าเนินการคดัเลือกผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ท่ีมีค่าคะแนนสุขภาวะทาง
ปัญญาต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมา(กลุ่มต ่า< 3.5294)พร้อมทัง้มีความสมคัรใจและลงนาม
ยินยอมตามหลักจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์เพ่ือเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ซึ่งได้จ านวนทัง้สิน้ 16 คน 
และด าเนินการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 8 คน และด าเนินการใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือ
สร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญากบักลุ่มทดลอง จ านวน 8 ครัง้(ครัง้ท่ี 9-12 ไม่สามารถด าเนินตอ่ได้
เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(Covid-19)) แบง่เป็นสปัดาห์ละ 2 ครัง้ๆ 1.30-
2.00 ชัว่โมง เม่ือเสร็จสิน้การใช้รูปแบบฯ ได้น าแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาชุดเดิมไปวดัทัง้สอง
กลุ่มอีกครัง้แล้วเก็บไว้เป็นค่าคะแนนหลงัการทดลอง(Post-test Score) ก่อนท่ีจะน ามาวิเคราะห์
ผลทางสถิตติอ่ไป 

ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง  
การวิจยัเร่ืองรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสุข

ภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขังครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของกลุ่มผู้ ให้
ข้อมลู ผู้ เข้าร่วมวิจยัและกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
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ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและ
พฤตนิิสัยของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมพฤ 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล(Key Informants)เพ่ือใช้ในการศึกษาลกัษณะของสุขภาวะทาง
ปัญญาและพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม รายละเอียดมีดงันี ้

การสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง 
ผู้ ใ ห้ ข้อมูล (Key Informants)การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview)

ส าหรับการวิจยัระยะนีป้ระกอบด้วย 1)ผู้ เช่ียวชาญและเป็นนกัวิชาการด้านหลกัพทุธธรรม จ านวน 
3 ท่าน ท่ีสามารถให้ข้อมูล สะท้อนมุมมองเก่ียวกับสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของ
ผู้ ต้องขังได้ 2)อนุศาสนาจารย์ประจ าเรือนจ า จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีหน้าท่ีอบรมแก้ไขและพฒันา
ผู้ ต้องขังท่ีสามารถให้ข้อมูล สะท้อนมุมมองเก่ียวกับสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังได้ 3)นัก
สงัคมสงเคราะห์ประจ าเรือนจ า จ านวน 3 ท่าน ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการดูแล ฟื้นฟูและช่วยเหลือ
ผู้ ต้องขงัด้วยกระบวนการเชิงสงัคมซึ่งเป็นผู้สามารถให้ข้อมลู สะท้อนมมุมองและอธิบายเก่ียวกับ
ลกัษณะพฤตินิสัยของผู้ ต้องขังได้และ 4)กลุ่มผู้ ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ภายในเรือนจ า
กลางก าแพงเพชร ท่ีถูกศาลพิพากษาจ าคุกตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปแต่ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 3 คน ท่ี
สามารถให้ข้อมูลและสะท้อนมุมมองเชิงประสบการณ์เก่ียวกับพฤตินิสัยของตนเองได้ ทัง้หมด
ได้รับการคดัเลือกโดยวิธีการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive  Sampling)เป็น
ตวัแทนกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าหรับการสัมภาษณ์ครัง้นีแ้ละมีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วม( Included 
Criterion) ดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 ผู้ เช่ียวชาญและนกัวิชาการด้านหลกัพุทธธรรม จ านวน 3 ท่าน 
มีเกณฑ์การคดัเข้า ดงันี ้

1. เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านพทุธธรรมในเชิงวิชาการ 
2. เป็นผู้ น าหลักการเชิงพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ

ประกอบอาชีพ(อาจารย์มหาวิทยาลยั) 
3. เป็นผู้สามารถให้ข้อมูล สะท้อนมุมมองและอธิบายเก่ียวกับสุข

ภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัเชิงพทุธธรรมได้ 
4. มีความยินดีท่ีจะให้ข้อมลูส าหรับการวิจยัครัง้นี ้

กลุ่มท่ี 2 อนศุาสนาจารย์ประจ าเรือนจ า จ านวน 3 ท่าน มีเกณฑ์การคดั
เข้า ดงันี ้

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งอนุศาสนาจารย์ ประจ าเรือนจ าท่ีสงักัดอยู่ไม่
น้อยกวา่ 5 ปี 
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2. เป็นผู้ มีประสบการณ์และมีหน้าท่ีให้การศึกษา อบรมคุณธรรม-
จริยธรรมให้แกผู่้ ต้องขงัภายในเรือนจ า 

3. เป็นผู้ มีหน้าท่ีดแูล แก้ไขฟืน้ฟูและพฒันาผู้ ต้องขงัด้วยน าหลกัพทุธ
ธรรมไปประยกุต์ใช้ในบริบทของเรือนจ า 

4. สามารถให้ข้อมูล สะท้อนมุมมอง ประสบการณ์และอธิบาย
เก่ียวกบัสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัได้ 

5. มีความยินดีและได้รับมอบหมายจากผู้บญัชาการเรือนจ าท่ีสงักัด
อยูใ่นการให้ข้อมลูครัง้นี ้

กลุ่มท่ี 3 นกัสงัคมสงเคราะห์ประจ าเรือนจ า จ านวน 3 ท่าน มีเกณฑ์การ
คดัเข้า ดงันี ้

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์ประจ าเรือนจ ามาไม่น้อย
กวา่ 5 ปี  

2. เป็นผู้ มีประสบการณ์และมีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลแก้ไขฟื้นฟูและ
พฒันาพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัด้วยกระบวนการเชิงสงัคม 

3. เป็นผู้สามารถให้ข้อมลู สะท้อนมมุมอง ประสบการณ์และอธิบาย
เก่ียวกบัพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด(ยาบ้า)ได้ 

4. มีความยินดีและได้รับมอบหมายจากผู้บญัชาการเรือนจ าท่ีสงักัด
อยูใ่นการให้ข้อมลูครัง้นี ้

กลุม่ท่ี 4 ผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพตดิ(ยาบ้า) จ านวน 3 คน มีเกณฑ์การคดั
เข้า ดงันี ้

1. เป็นผู้ ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ภายในเรือนจ ากลาง
ก าแพงเพชร  

2. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีคดีถึงท่ีสดุและถกูศาลพิพากษาตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1 
ปีขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 10 ปี 

3. เป็นผู้ ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพอย่างเดียว 
ผู้ ค้าอยา่งเดียวและเป็นทัง้ผู้ เสพและเป็นทัง้ผู้ ค้า  

4. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 ถึง 60 ปี 
5. เป็นผู้ สามารถให้ข้อมูลเชิงประสบการณ์เก่ียวกับพฤติกรรม 

อารมณ์ความรู้สกึและเจตคตท่ีิสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะพฤตนิิสยัได้  
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6. ไม่มีปัญหาในการมองเห็น การได้ยิน สามารถใช้ภาษาไทยในการ
พดู การอ่านและการเขียนในระดบัดี มีความพร้อมและสมคัรใจเข้าร่วมการวิจยัครัง้นีพ้ร้อมทัง้ลง
นามยินยอมตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 

7. ได้รับความเห็นชอบและอนมุตัิจากเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท่ีมีอ านาจใน
การพิจารณาคดัเลือกพร้อมทัง้ลงนามยินยอมเป็นประจกัษ์พยานให้แก่ผู้ ต้องขงัตามหลกัจริยธรรม
การวิจยัในมนษุย์ 

ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือของแบบวัดสุข
ภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

การวิจัยระยะนีเ้ป็นการน าเคร่ืองมือการวิจัยได้แก่ แบบวัดสุขภาวะทาง
ปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัไปทดลองใช้เพ่ือหาคณุภาพเคร่ืองมือ จากนัน้ น าไปเก็บ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั โดยมีกลุม่ผู้ เข้าร่วมวิจยั ดงันี ้ 

กลุ่มผู้ เข้าร่วมวิจัยเพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือของแบบวัดสุขภาวะทาง
ปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัด้านคา่ความเช่ือมัน่และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อ
กบัคะแนนรวม คือ ผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพตดิ(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพ ผู้ ค้าและเป็นทัง้ผู้ เสพและผู้ ค้า
ซึ่งคดีถึงท่ีสดุ อีกทัง้ถกูศาลพิพากษาตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไปแตไ่ม่เกิน 10 ปี ในปี พ.ศ. 2563 
จ านวน 50 คน ส่วนการหาข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ได้แก่ 
ผู้ ต้องขังท่ีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน ภายในเรือนจ ากลางนครสวรรค์ จ านวน 200 คน โดยมี
คณุสมบตัติามเกณฑ์การคดัเข้า ดงันี ้ 

1. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีคดีถึงท่ีสดุซึง่ถกูศาลตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไปแต่
ไมเ่กิน 10 ปี ภายในเรือนจ ากลางนครสวรรค์ 

2. เป็นผู้ ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพอย่างเดียว 
ผู้ ค้าอยา่งเดียวและเป็นทัง้ผู้ เสพและเป็นทัง้ผู้ ค้า  

3. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 ถึง 60 ปี 
4. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีไม่มีปัญหาในการมองเห็น สามารถใช้ภาษาไทยใน

การอ่านและการส่ือสารได้ในระดบัดี มีความสมคัรใจในการตอบแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตาม
หลกัพทุธธรรมในครัง้นี ้ 

5. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีได้รับความเห็นชอบและได้รับคดัเลือกจากเจ้าหน้าท่ี
ท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจ 
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ระยะท่ี 3 การวิจัยเชิงปริมาณยืนยันด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาผล
รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสตปัิฏฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตาม
หลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพ ผู้ ค้าและเป็น

ทัง้ผู้ เสพและผู้ ค้าท่ีคดีถึงท่ีสุดซึ่งถูกศาลพิพากษาตดัสินจ าคุกตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปแต่ไม่เกิน 10 ปี
ภายในเรือนจ ากลางก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 250 คน ด าเนินการทดสอบด้วยแบบวดัสขุ
ภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมและน ามาวิเคราะห์เพ่ือแบง่เป็นกลุม่สงู-กลุม่ต ่า 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพอย่างเดียว 
ผู้ ค้าอย่างเดียวและเป็นทัง้ผู้ เสพและผู้ ค้าท่ีคดีถึงท่ีสดุซึ่งถกูศาลพิพากษาตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1 ปีขึน้
ไปแตไ่มเ่กิน 10 ปี ภายในเรือนจ ากลางก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2563 ซึง่มีคะแนนสขุภาวะทางปัญญา
ต ่าท่ีได้จากแบบวดัและมีความสมคัรใจเข้าร่วมพร้อมลงนามยินยอมตามหลกัจริยธรรมการวิจยัใน
มนษุย์ จ านวนทัง้สิน้ 16 คน โดยมีคณุสมบตัติามเกณฑ์การคดัเข้า ดงันี ้ 

1. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีมีคะแนนจากแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาอยูใ่นระดบัต ่า
กวา่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาในฐานะกลุม่ต ่า 

2. เป็นผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพอย่างเดียว ผู้ ค้า
อยา่งเดียวและเป็นทัง้ผู้ เสพและเป็นทัง้ผู้ ค้าซึง่ถกูศาลพิพากษาจ าคกุตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 10 
ปี 

3. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 ถึง 60 ปี 
4. เป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมและมีความสมคัรใจ อีกทัง้ลงนามยินยอมตาม

หลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์และสามารถเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ครัง้นีจ้นเสร็จสิน้การทดลอง 
5. เป็นผู้ ท่ีไม่มีปัญหาการมองเห็น การได้ยิน นอกจากนี ้ยังสามารถใช้

ภาษาไทยในการพดู การอา่นและการเขียนได้ในระดบัดี อีกทัง้ ไมมี่อปุสรรคในการเข้าร่วมครัง้นี ้
6. เป็นผู้ ท่ีได้รับความเห็นชอบและอนมุตัิจากเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจในการ

พิจารณาคดัเลือกและตดัสินใจพร้อมทัง้ลงนามยินยอมเป็นประจกัษ์พยานให้แก่ผู้ ต้องขังตามหลกั
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 

จากนัน้ด าเนินการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)เพ่ือแบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 8 คน และด าเนินการใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั จ านวน 8 ครัง้
(ครัง้ท่ี 9-12 ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
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(Covid-19) ด าเนินการสัปดาห์ละ 2 ครัง้ๆ 1.30-2.00 ชัว่โมง ณ ห้องการศึกษา ภายในเรือนจ า
กลางก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรท่ีใช้ในการพฒันารูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือ

สร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงั แบง่เป็น 
ระยะท่ี 1 ศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสัยตามหลักพุทธ

ธรรมของผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพตดิ(ยาบ้า) 
ระยะท่ี 2 คา่ความเช่ือมัน่และคา่องค์ประกอบเชิงยืนยนัของแบบวดัสขุภาวะ

ทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 
ระยะท่ี 3 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏ

ฐาน โดยแบง่ตวัแปรตามการศกึษา ดงันี ้
3.1 ตามวิธีการทดลอง 2 วิธี คือ 

3.1.1 วิธีการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสติปัฏฐาน 
3.1.2 วิธีการตามปกต ิ

3.2 ตามระยะเวลาในการทดลอง 2 ระยะ คือ 
3.2.1 ระยะก่อนการทดลอง 
3.2.2 ระยะหลงัการทดลอง 

ตวัแปรตาม ได้แก่ สขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้เช่ียวชาญด้านพุทธธรรม หมายถึง ผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านหลกัพทุธธรรมท่ี

สามารถให้ข้อมูล สะท้อนมุมมองและอธิบายหลกัการเก่ียวกับสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขัง
ตามหลกัพทุธธรรมเชิงวิชาการได้ 

อนุศาสนาจารย์ หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งอนุศาสนาจารย์ประจ าเรือนจ าซึ่งมีหน้าท่ี
แก้ไขฟืน้ฟูและพฒันาผู้ ต้องขงัด้วยการน าหลกัพุทธธรรมไปประยกุต์ใช้ในบริบทของผู้ ต้องขงัผ่าน
การจัดการศึกษา การให้การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีสามารถให้ข้อมูล สะท้อนมุมมอง
เก่ียวกบัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัเชิงประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องได้ 

 นักสังคมสงเคราะห์ หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์ประจ าเรือนจ าซึ่งมี
หน้าท่ีดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้ ต้องขังโดยใช้กระบวนการเชิงสังคมสงเคราะห์ท่ีสามารถให้ข้อมูล 
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สะท้อนมุมมองเก่ียวกับลักษณะพฤตินิสัยของผู้ ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้า)เชิงประสบการณ์ท่ี
เก่ียวข้องได้ 

ผู้ต้องขัง หมายถึง นกัโทษเด็ดขาดท่ีต้องคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพอย่างเดียว 
ผู้ ค้าอย่างเดียวและเป็นทัง้ผู้ เสพและผู้ ค้าซึง่คดีถึงท่ีสดุและถกูศาลพิพากษาตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1 ปี
ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 10 ปี ภายในเรือนจ ากลางนครสวรรค์และเรือนจ ากลางก าแพงเพชร ปีพทุธศกัราช 
2563 ท่ีสามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้ในระดบัดี(ฟัง พดู อ่าน เขียน) มีสติสมัปชญัญะ อีก
ทัง้ไมมี่อปุสรรคส าหรับการเข้าร่วมวิจยัครัง้นี ้

กลุ่มทดลอง หมายถึง ผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ ค้าอย่างเดียว ผู้ เสพอย่าง
เดียวและเป็นทัง้ผู้ ค้าและผู้ เสพท่ีคดีถึงท่ีสดุซึ่งถูกศาลพิพากษาตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1-10 ปี ภายใน
เรือนจ ากลางก าแพงเพชร ปีพุทธศกัราช 2563 จ านวน 8 คน ซึ่งมีคะแนนสุขภาวะทางปัญญาใน
ฐานะกลุม่ต ่าท่ีได้จากการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)พร้อมทัง้สมคัรใจและลงนาม
ยินยอมตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อีกทัง้ มีการลงนามเป็นประจักษ์พยานของเจ้า
พนกังานท่ีมีอ านาจและเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ จนเสร็จสิน้การทดลอง 

กลุ่มควบคุม หมายถึง ผู้ ต้องขงัคดียาเสพตดิ(ยาบ้า)ในฐานะผู้ ค้าอยา่งเดียว ผู้ เสพอยา่ง
เดียวและเป็นทัง้ผู้ ค้าและผู้ เสพท่ีคดีถึงท่ีสดุซึ่งถกูศาลพิพากษาตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1-10 ปี ภายใน
เรือนจ ากลางก าแพงเพชร ปีพุทธศกัราช 2563 จ านวน 8 คน ซึ่งมีคะแนนสุขภาวะทางปัญญาใน
ฐานะกลุ่มต ่าท่ีสมคัรใจและลงนามยินยอมตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์พร้อมทัง้มีการลง
นามเป็นประจกัษ์พยานของเจ้าพนกังานท่ีมีอ านาจ แตไ่ม่ได้รับคดัเลือกเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ด้วย
การสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ท่ียงัคงด าเนินชีวิตไปตามปกติของทางเรือนจ า มี
การฝึกอาชีพ ท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายและเข้าร่วมกิจกรรมภาคบงัคบัของทางเรือนจ า 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 
1. พฤตินิสัย หมายถึง ความประพฤติท่ีแสดงออกเป็นปกติซึง่โน้มเอียงไปในลกัษณะใด

ลกัษณะหนึ่งตามนิสัยอันเป็นปกติประจ าอยู่ในสนัดานหรือพืน้เพของจิตใจ เป็นลกัษณะนิสัยท่ี
ค่อนข้างถาวรอยู่ในขัน้อุปนิสัย(บุคลิกภาพ)ท่ีแสดงเป็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ประกอบด้วย 

1.1 ตัณหาจริต หมายถึง ลกัษณะนิสยัท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมนิยมเสพความสขุ
ผา่นประสาทสมัผสัได้แก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย หรือแสดงออกเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวทางค าพดูหรือ
การกระท าเม่ือเผชิญกับความไม่พึงพอใจ แสดงอาการเซ่ืองซึม หดหู่ท้อแท้ เฉ่ือยชา ขาดความ
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กระตือรือร้น พฤตินิสยัด้านนีจ้ึงขึน้อยู่อารมณ์ความรู้สึกเป็นใหญ่ท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั 

1.2 ทิฏฐิจริต หมายถึง ลกัษณะนิสยัท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตผ่าน
การใช้ความคิดความเช่ือในการอธิบายเร่ืองราวต่างๆ ด้วยหลักตรรกะหรือเหตุผล ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ น้อมใจเล่ือมใสด้านศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ มักคิดฟุ้งซ่านวกวนเก่ียวกับอดีตและ
อนาคต เป็นคนเจ้าความคิดทฤษฎี พฤตินิสยัด้านนีจ้ึงขึน้อยู่กบัการใช้ความคดิความเช่ือเป็นใหญ่
ส าหรับการแสดงออกทางพฤตกิรรมการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

2. สุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง หมายถึง ความสามารถของ
ผู้ ต้องขังในการแยกแยะความดี-ความชั่ว ถูก-ผิด คุณ-โทษ เป็นประโยชน์-ไม่เป็นประโยชน์ 
มองเห็นการเช่ือมโยงของเหตแุละผล รู้เท่าทนัและตระหนกัถึงโทษของความโลภ โกรธ หลง มีสติ
รู้ตวัอยู่กบัปัจจบุนั มีความอดทนอดกลัน้และมองอปุสรรคปัญหาเชิงบวก เช่ือมัน่ในความสามารถ
ของตนเอง รู้จักควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม มีความสงบผ่อนคลาย ปล่อยวาง
ความผิดพลาดในอดีตและรู้จกัให้อภยัตนเอง เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง รับรู้คณุคา่ของ
ตนเอง และรู้จักตัง้เป้าหมายชีวิต มีพฤติกรรมดีงามและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างเป็นปกติสุข 
ประกอบด้วย 

การรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้ ต้องขังท่ีจะแยกแยะดี-ชั่ว ถูก-ผิด คุณ-โทษ 
ประโยชน์-ไม่ใช่ประโยชน์ รู้จกัแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา มองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างสาเหตุ
และผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ รู้จกัมองหาคณุคา่จากปัญหาอปุสรรคท่ีตนเองเผชิญ 

การตื่น  หมายถึง ความสามารถของผู้ ต้องขังท่ี รู้เท่าทันสภาวะจิตใจตนเองท่ีถูก
ครอบง าด้วยความโลภ โกรธ หลง ตระหนกัถึงโทษของกิเลส มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าสิ่งต่างๆ ด้วย
ความสามารถของตนเองและไม่ย่อท้อต่อการด าเนินชีวิต มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน ควบคุม
พฤตกิรรมและอารมณ์ของตนเองได้ 

ความเบิกบาน หมายถึง ภาวะจิตใจของผู้ ต้องขงัท่ีมีความสงบ ผ่อนคลาย ไม่วิตก
กงัวล ฟุ้งซ่าน มีเมตตาและรู้จกัให้อภัยในความผิดพลาดของตนเองและผู้ อ่ืน เข้าใจโลกและชีวิต
ตามความเป็นจริงว่า มีขึน้-มีลง มีได้-มีเสีย มีถกูใจ-ไม่ถกูใจ รู้จกัปล่อยวางและคลายความยึดมัน่
ถือมั่น ตระหนักถึงคุณค่าภายในตวัเองและมีเป้าหมายการด าเนินชีวิต มีพฤติกรรมดีงามและ
ด าเนินชีวิตอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างปกตสิขุ 

การวดัสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงั ผู้ วิจยัให้แบบวดัท่ีสร้างขึน้จากการสงัเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผนวกกับการสมัภาษณ์เชิงลึก
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(In-depth Interview)กลุ่ มผู้ ใ ห้ ข้ อมูล (Key Informants)ไ ด้แก่  ผู้ เ ช่ี ยวชาญด้านพุทธธรรม 
อนุศาสนาจารย์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive  sampling) แบบวดัสุขภาวะ
ทางปัญญาดงักล่าวผ่านการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือจากผู้ เช่ียวชาญและน าไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับกลุ่มผู้ ต้องขงัท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจริง โดยแบบวดัเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ประกอบด้วย
ข้อค าถามเชิงบวกและข้อค าถามเชิงลบ การให้คะแนนข้อค าถามเชิงบวกให้ 5 คะแนนส าหรับ
ค าตอบท่ี “มากท่ีสุด” 4 คะแนนส าหรับค าตอบ “มาก” 3 คะแนนส าหรับค าตอบ “ปานกลาง” 2 
คะแนนส าหรับค าตอบ “น้อย” และ  1 คะแนนส าหรับค าตอบ “น้อยท่ีสดุ” ส่วนข้อค าถามเชิงลบให้ 
5 คะแนนส าหรับค าตอบ “น้อยท่ีสุด” 4 คะแนนส าหรับค าตอบ “น้อย” 3 คะแนนส าหรับค าตอบ 
“ปานกลาง” 2 คะแนนส าหรับค าตอบ “มาก” และ 1 คะแนนส าหรับค าตอบ “มากท่ีสดุ” ผู้ ต้องขงัท่ี
ได้คะแนนรวมสงูแสดงวา่มีสขุภาวะทางปัญญาสงูกวา่ผู้ ต้องขงัท่ีได้คะแนนรวมต ่ากวา่  

3. รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสตปัิฏฐาน หมายถึง กระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ภายใต้บรรยากาศของความเป็นกลัยาณมิตร มีความปลอดภัย
และความไว้วางใจซึ่งกันและกนั โดยสมาชิกแต่ละคนสามารถท่ีจะพดูคยุสิ่งท่ีคบัข้องใจหรือเสนอ
มมุมองท่ีเป็นประโยชน์ได้อยา่งอิสระ มีการฝึกสติในแบบวิปัสสนาตามหลกัสตปัิฏฐานเป็นเบือ้งต้น
เพ่ือให้เกิดการตระหนกัรู้ตนเองและเกิดสมาธิโดยเน้นการตระหนกัรู้ร่างกายและความรู้สกึเป็นหลกั 
จากนัน้ร่วมกนัพดูคยุและสะท้อนเก่ียวกบัพฤตกิรรม ความรู้สกึ ภาวะจิตและสภาวธรรมชาติท่ีเกิด
ขึน้กบัตนเองรวมถึงการใช้ชีวิตและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเองผ่านมุมมอง
ของผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุ่ม โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาในฐานะกัลยาณมิตรคอยเอือ้ให้
บรรยากาศภายในกลุ่มด าเนินไปอย่างราบร่ืนเป็นธรรมชาติ ซึ่งได้ออกแบบกิจกรรม จ านวนทัง้สิน้ 
12 ครัง้ๆ ละ 1.30-2.00 ชัว่โมง ห่างกนั 2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ส าหรับผู้ เข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษาท่ีเป็น
สมาชิก จ านวน 8 คน และผู้น ากลุม่(ผู้วิจยั)อีก 1 คน ด าเนินการตอ่เน่ืองทัง้ 8 ครัง้ จากทัง้หมด 12 
ครัง้(สถานการณ์โควิด-19)  โดยมีขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาดงันี ้

4.1 ขัน้เร่ิมต้นของรูปแบบการให้ค าปรึกษา เป็นขัน้สร้างสมัพันธภาพระหว่าง
ผู้ ให้ค าปรึกษากับผู้ รับค าปรึกษาและระหว่างผู้ รับค าปรึกษาด้วยกันเองเพ่ือให้สมาชิกเกิด
ความรู้สึกอบอุน่เป็นมิตร ปลอดภยัและเกิดความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ทัง้นี ้ผู้ ให้ค าปรึกษาจะท า
ความเข้าใจกับผู้ รับค าปรึกษาในเร่ืองจุดมุ่งหมาย บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบทัง้ในส่วน
ของผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับค าปรึกษา มีการส่ือสารด้วยถ้อยค าสุภาพอ่อนโยน น า้เสียงกริยา
ท่าทางท่ีแสดงออกถึงความเป็นกลัยาณมิตร กล้าท่ีจะเปิดเผยตนเอง รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
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ของกลุ่มและเตม็ใจท่ีจะให้ความช่วยเพ่ือนสมาชิก จากนัน้ ด าเนินการฝึกสติตามแนวสติปัฏฐานท่ี
ได้ออกแบบไว้ในลกัษณะตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะพฤตินิสยัของสมาชิกกลุ่ม โดยเน้นการฝึก
ตระหนกัรู้ 2 ส่วนแรก(กายานปัุสสนาและเวทนานุปัสสนา)เพ่ือให้สมาชิกมีภาวะจิตใจท่ีสงบผ่อน
คลายเป็นเบือ้งต้นและมีจิตตัง้มัน่เป็นสมาธิ ก่อนน าไปใช้วิเคราะห์พดูคยุในขัน้การให้ค าปรึกษา 

4.2 ขัน้ด าเนินการของรูปแบบการให้ค าปรึกษา เป็นขัน้ท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาเอือ้ให้
สมาชิกได้เปิดเผยเร่ืองราวและประสบการณ์ตา่งๆทัง้เชิงบวกและลบท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการ
แสดงออก ความรู้สกึ สภาวะจิตและสภาวธรรมท่ีเกิดขึน้กบัตนเองรวมถึงการใช้ชีวิตผา่นการพดูคยุ
ด้วยการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาอาทิ การสะท้อนความคิดความรู้สึก การ
ตีความหมาย การให้ก าลงัใจ การอุปมาอุปมยั เป็นต้น และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอมุมมอง 
ข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิกคนอ่ืนๆ ขัน้นีป้ระกอบด้วย 

4.2.1 ร่างกายและพฤติกรรมด้านร่างกาย(กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เป็นขัน้ท่ี
ผู้ให้ค าปรึกษาชวนสมาชิกได้ทบทวนและพดูคยุเก่ียวพฤติกรรมการแสดงออกซึง่เป็นประสบการณ์
ผ่านมาท่ีส่งผลตอ่ความรู้สึก ความคิดและการด าเนินชีวิต อีกทัง้กระตุ้นให้เห็นคณุคา่ของร่างกาย
และพฤติกรรมการแสดงออกเชิงบวก ยอมรับและรับผิดชอบสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการกระท าของตนเอง
และรู้จกัท่ีจะปรับเปล่ียนเป็นพฤตกิรรมเชิงบวก 

4.2.3 ความรู้สึก(เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เป็นขัน้ท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาชวนให้
สมาชิกได้เปิดเผยเร่ืองราวความรู้สึกท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตท่ีท าให้รู้สกึเป็นสขุ 
เป็นทกุข์หรือเฉยๆ อีกทัง้กระตุ้นให้เกิดการเห็นคณุคา่และเข้าใจความหมายของความรู้สึกเป็นสุข
เป็นทกุข์ท่ีเป็นมิตภิายในตนเองท่ีเกิดจากประสบการณ์การใช้ชีวิตเหลา่นัน้ 

4.2.3 สภาวะจิต(จิตตานปัุสสนาสติปัฏฐาน) เป็นขัน้ท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาชวนสมาชิก
ได้ตระหนักถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในจิตของตนเองจนน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมและส่งผลต่อ
ความรู้สึกอาทิ ความโลภ ความโกรธ ความหลงเพลิดเพลิน อีกทัง้กระตุ้ นให้เห็นการขาดอิสรภาพ
ทางความคดิและให้ตระหนกัถึงภาวะจิตท่ีถกูกิเลสเข้าครอบง า รู้จกัแสวงหาเสรีภาพท่ีแท้จริง 

4.2.4 สภาวธรรม(ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เป็นขัน้ท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาชวน
สมาชิกได้ตระหนกัถึงธรรมชาติหรือสภาวธรรมท่ีเกิดกบัจิตอาทิ นิวรณ์ 5 (สิ่งท่ีสกดักัน้จิตใจไม่ให้
พบความงดงามประกอบด้วยความรักใคร่ยินดี ความหงุดหงิดร าคาญ ความท้อแท้หดหู่ ความ
ฟุ้งซ่าน ความลงัเลสงสยั) อริยสจั 4(ความจริงท่ีประเสริฐประกอบด้วย ทกุข์ สาเหตแุห่งทกุข์ ความ
หมดไปของทกุข์และวิธีการท่ีจะท าให้ทกุข์หมดไป)และไตรลกัษณ์(ความจริงทัว่ๆ ไปประกอบด้วย 
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ความไม่เท่ียง เป็นทกุข์ ไม่มีตวัตน) อีกทัง้กระตุ้นให้เห็นความหมายของปรากฏการณ์เหล่านีผ้่าน
ประสบการณ์การด าเนินชีวิตของตนเอง 

4.3 ขัน้ยุติของรูปแบบการให้ค าปรึกษา เป็นขัน้ท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาเอือ้ให้สมาชิก
ร่วมกันสรุปประเด็นส าคญัท่ีได้พูดคุยและกระตุ้นให้สมาชิกได้เลือกสิ่งท่ีได้พูดคุยท่ีสามารถจะ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง นอกจากนีย้ังมีการฝึกสมาธิและอธิฐานจิตแผ่เมตตาต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืน เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซกัถามเพิ่มเติม มีการให้ข้อมลูย้อนกลบัและกล่าวเสริมให้
ก าลงัใจซึง่กนัและกนั แสดงความรู้สกึท่ีเกิดขึน้จากการเข้าร่วมกลุม่แตล่ะครัง้ อีกทัง้ สะท้อนให้เห็น
ประสบการณ์ภายในท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง  



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจยัทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดและฐานคดิเก่ียวกบั

รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธ
ธรรมของผู้ ต้องขงั โดยผู้วิจยัน าเสนอสาระส าคญัตามล าดบัดงันี ้

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาวะทางปัญญา 
1.1 ความหมายสขุภาวะทางปัญญา 
1.2 แนวคดิเก่ียวกบัความสขุและปัญญาตามหลกัพทุธธรรม 
1.3 การวดัสขุภาวะทางปัญญา 
1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาวะทางปัญญา 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม 
2.1 พฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม 
2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัจริตตามหลกัพทุธธรรม 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐาน 
3.1 การให้ค าปรึกษากลุม่เชิงพทุธธรรม 
3.2 แนวคดิเก่ียวกบัสตท่ีิน าไปประยกุต์ใช้เชิงจิตวิทยา 
3.3 สตปัิฏฐานกบัการพฒันาสตผิู้ ต้องขงั 
3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมผู้ ต้องขงัด้วยสติ 

4. กรอบแนวคดิการวิจยั 
5. สมมตุฐิานการวิจยั 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาวะทางปัญญา  
ความหมายสุขภาวะทางปัญญา 

สุขภาวะทาง ปัญญา  ภาษาอัง กฤษใ ช้ค าว่ า  Intellectual Well-being ห รือ 
Intellectual Wellness เป็นค าใหม่ท่ีมีการบญัญัติใช้และให้ความหมายแยกจากสขุภาวะด้านอ่ืนๆ 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เป็นค าใหม่ท่ียงัมีความหมายคลุมเครือยากท่ีจะนิยามให้ชัด 
บางแห่งนิยามรวมกนัระหว่างร่างกาย จิตใจและสงัคม บางแห่งสขุภาวะทางปัญญาหมายรวมเอา
สขุภาวะทางจิตวิญญาณนัน่เอง(โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์ และ นภนาท อนพุงศ์พฒัน์, 2560)  
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พ.ศ. 2491 องค์กรอนามยัโลก (WHO, 1947 ) ได้ให้ความหมายของค าว่า สขุภาวะ 
ไว้วา่ สภาวะท่ีมีความสมบรูณ์ของร่างกาย จิตใจและสามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ไม่ใช่
เพียงแตป่ราศจากโรคและความพิการ ภายหลงัตอ่มาในปี 2541 (WHO, 1998)ในท่ีประชมุสมชัชา
องค์กรอนามัยโลก ได้เพิ่มค าว่า Spiritual well-being หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณและค าว่า 
พลวตักลุ่ม ดงันัน้ ความหมายของสุขภาวะ ได้แก่ สภาวะท่ีมีความสมบูรณ์และความเป็นพลวัต
ของร่างกาย จิตใจ สงัคมและจิตวิญญาณ ไม่ใช่เพียงแต่ปราศจากโรคเท่านัน้  ค านิยามดงักล่าว
เป็นแนวคดิท่ีอิงอาศยัภาวะเหนือธรรมชาติท่ีมีสิ่งดลบนัดาลหรือบนฐานความเช่ือการมีอยูข่องพระ
ผู้ เป็นเจ้า ซึ่งสอดคล้องกับ Gomez และ Fisher (2003)ท่ีให้นิยามไว้ว่า สขุภาวะทางจิตวิญญาณ
เป็นภาวะความสมัพนัธ์เช่ือมโยงภายในตนเอง ผู้ อ่ืน ธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติท าให้เข้าถึง
ความเป็นเอกภาพจนเกิดเป็นความเบิกบานใจ ความรัก ความเคารพนบน้อม มีความสงบอยู่
ภายในและมีเป้าหมายการด าเนินชีวิต นอกจากนี ้Fisher (2011)ยงัชีใ้ห้เห็นแต่ละองค์ประกอบ
เป็นรายด้าน ได้แก่ 1)ด้านตนเอง เป็นความสัมพันธ์ภายในตนท่ีเก่ียวข้องกับการตระหนักรู้
ความหมาย เป้าหมาย คุณค่าของการด าเนินชีวิต การมีจิตวิญญาณท่ีจะค้นหาเอกลกัษณ์และ
ความเคารพนับถือตนเอง 2)ด้านผู้ อ่ืนหรือสังคม เป็นสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ตนเอง ผู้ อ่ืน 
ศีลธรรม วฒันธรรมและศาสนา 3)ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นความเช่ือมโยงและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพและมวลสรรพชีวิตน้อยใหญ่อย่างเป็นหนึ่งเดียวและ 4)ด้านเหนือธรรมชาติ เป็นความ
เช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีอยู่เหนือวิสยัของมนษุย์ เช่น อ านาจสงูสดุ จกัรวาล พระเจ้า เป็นต้น รวมถึงความ
ศรัทธา ความเคารพตอ่จดุก าเนิดของจกัรวาล  

ขณะท่ี สขุภาวะทางปัญญานัน้จะถกูนิยามในมิติของความเป็นมนุษย์ เช่น Melnyk 
และ Neale (2018)ได้ระบถุึงสขุภาวะไว้ 9 มิติ ในส่วนของมิตสิขุภาวะทางปัญญาชีใ้ห้เห็นวา่ เม่ือมี
จิตใจท่ียืดหยุ่นจะส่งผลให้มีสขุภาวะทางปัญญา บคุคลท่ีมีสุขภาวะทางปัญญาจะเป็นผู้ ท่ีใฝ่รู้ใฝ่
เรียนตลอดชีวิต มีความคิดเชิงวิพากษ์ พฒันาเหตผุลเชิงจริยธรรม ขยายมมุองท่ีมีตอ่โลก มุ่งมัน่ท่ี
จะค้นหาความรู้อยู่เสมอ ทกุครัง้ท่ีเรียนรู้ทกัษะและแนวคิดใหม่ๆ จะพยายามท าความเข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ในแตล่ะประเด็นท่ีมีความแตกตา่งกนั สอดคล้องกับ Fahey (2005) ท่ีกล่าวว่า เป็นผู้ เปิดรับ
แนวคิดใหม่ๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถในการตัง้ค าถาม การคิดเชิงวิเคราะห์ มี
แรงจงูใจในการพฒันาทกัษะใหม่ๆ มีอารมณ์ขนั ใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  รู้จกัปรับประยุกต์ใช้สิ่งท่ี
ได้ เ รียนรู้มาพร้อมร่วมแบ่งปันความรู้ เหล่านัน้กับผู้ อ่ืน (Gill, Zechner, Zambo Anderson, 
Swarbrick, และ Murphy, 2016)ขยายขอบเขตของความรู้และทกัษะการแสดงออกหรือทกัษะเชิง
หยัง่รู้พร้อมด้วยการค้นหาศกัยภาพภายในตนเอง มีความอยากรู้อยากเห็น มีทกัษะในการแก้ไข
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ปัญหา สร้างสรรค์กิจกรรมทางจิตอย่างต่อเน่ือง(Hattler, 1976)มีกระบวนการทางปัญญาท่ี
เหมาะสม เช่น มีความคิดท่ีเป็นเหตเุป็นผล สามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้ กระตือรือร้นและเปิด
กว้างตอ่การเรียนรู้สิ่งใหม(่Adams, Bezner, และ Steinhardt, 1997) 

ส าหรับการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้นิยามสุขภาวะทางปัญญาในบริบทสังคมไทยท่ี
สอดคล้องกับความเช่ือหลกัของคนส่วนใหญ่ท่ีนับถือพุทธศาสนาและมีการบญัญัติใช้ค าว่า สุข
ภาวะหรือสุขภาพทางปัญญาอย่างชดัเจนซึ่งอยู่ในภาวะธรรมชาติของมนุษย์ท่ีสามารถฝึกฝนให้
เกิดขึน้ได้ด้วยการใช้สติและปัญญาเป็นตวัก ากบัในการด าเนินชีวิตน าไปสู่ความเป็นอิสระและเกิด
ความสุขท่ีแท้จริงโดยไม่อิงและพึ่งพิงกับสิ่งยึดเหน่ียวใดๆ(พิณณภา แสงสาคร, 2554) ขณะท่ี ค า
วา่ สขุภาวะทางจิตวิญญาณ ไม่ปรากฏพบในบริบทสงัคมไทย มีแตค่ าว่า จิต กบั วิญญาณ แตท่ัง้
สองค าก็ส่ือถึงภาวะธรรมชาติท่ีมีอยู่ภายในตวัมนุษย์นีเ้อง นอกจากนี ้อาจจะท าให้ตีความหมาย
ไปในเชิงภตูผีปีศาจท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือนอีกด้วย 

 สขุภาวะทางปัญญาในบริบทสงัคมไทยส่วนใหญ่จะให้ความหมายท่ีสอดคล้องกับ
สขุภาวะองค์รวมตามหลกัพุทธศาสนาในการนิยาม เช่น พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ (2550) 
ให้ความหมาย สุขภาพ ไว้ว่าเป็นภาวะของมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ทางกาย จิต ปัญญาและสงัคม ซึ่ง
เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุลโดยมีปัญญาเป็นศูนย์กลางท่ีน าไปสู่สุขภาวะด้านอ่ืนๆ
(ประเวศ วะสี,2551,ออนไลน์) และมีการขยายออกในวรรค 2 ท่ีกล่าวถึงสขุภาวะทางปัญญาไว้ว่า 
การมีสุขภาพทางปัญญาคือ มีความรู้ทัว่รู้ทนัและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตผุลแห่งความดี
ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตใจอนัดีงามและเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่  ใน
ความหมายนีมี้ความสอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2552)ท่ีกล่าวว่า เป็น
ความรู้ทัว่ รู้ชดั ความเข้าใจ หยัง่รู้เหตผุลหรือความรู้ประเภทคดัสรรและวินิจฉยั แยกแยะได้ว่า จริง
เท็จ ดีชั่ว ถูกผิด ควรไม่ควร เป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ เป็นความรู้ท่ี
ถกูต้องท่ีสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการด ารงชีวิต รู้จกัมองโลกในเชิงบวก เปล่ียนทกุข์ให้เป็นสุข 
เป็นความสามารถในการมองเห็นความจริงของชีวิตจนสามารถปล่อยวางน าไปสู่การเอือ้อาทร 
สมานฉนัท์ ช่วยเหลือเกือ้กลู มีเมตตากรุณาและน าไปสูก่ารอยูร่่วมกนัอย่างเป็นสขุ(ไพโรจน์ สิงบนั, 
2552) จฑุารัตน์ ไชยเอียด (2558)กล่าวว่า เป็นความสงบสขุหรือสนัติสขุภายในด้วยการมีสติและ
ปัญญาท่ีสมบรูณ์ มีความฉลาดรู้เท่าทนัสิ่งตา่งๆ เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง เข้าใจถึงคณุคา่
และความหมายของชีวิต เข้าถึงความดีงามถกูต้อง มีคณุธรรมและไมเ่ห็นแก่ตวั  

ขณะท่ี พิณนภา หมวกยอด (2558)และนงเยาว์ มงคลอิทธิเวช คนึงนิจ ไชยลงัการณ์ 
ลินจง โปธิบาลและจิตราวดี จิตจันทร (2552)ให้ความหมายท่ีสอดคล้องกันว่า เป็นภาวะแห่ง
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ความสุขท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินชีวิตท่ีประกอบด้วยปัญญาซึ่งมีสภาวะจิตใจสงบเย็นท่ีมีความ
ประณีต อ่อนโยน แจ่มใส มีอิสระ ไม่วุ่นวายสบัสน เป่ียมล้นด้วยความปีติยินดีอ่ิมเอิบ อ่ิมเต็มจาก
ภายใน ไมย่ึดตดิในสิ่งตา่งๆ มีความคิด ความเข้าใจท่ีถกูต้องดีงามน าไปสู่การเป็นท่ีพึง่ให้กบัตนเอง
ได้ รู้เห็นตามความเป็นจริง คิดเป็นเหตเุป็นผล รู้แยกแยะดีชัว่ ถูกผิด คณุโทษ ประโยชน์หรือไม่ใช่
ประโยชน์ มองทะลุปัญหา รู้ว่าอะไรคือปัญหา ต้นเหตุของปัญหา การยุติปัญหาและแนวทางใน
การแก้ปัญหา คิดแก้ปัญหาอย่างมีสติ ควบคมุความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ได้โดยไม่กระท าไปตามแรงจงูใจด้วยอ านาจของตณัหาหรือความอยาก แต่กระท าสิ่งต่างๆ ท่ีเกิด
จากคิดพิจารณาอย่างดีแล้วว่าสมควรกระท าหรือไม่ควรกระท าซึ่งค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก มีจิตท่ีคิดจะให้และเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ มีพลังในการมีชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความหมาย มี
เปา้หมายท่ีชดัเจน พงึพอใจในชีวิต มีสิ่งยดึเหน่ียวจิตใจ เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงและ
มีความสามารถในการเผชิญและแก้ไขปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ในภาวะวิกฤตไิด้อยา่งเหมาะสม 

สขุภาวะทางปัญญาจะเน้นความสขุท่ีเกิดจากการใช้ชีวิตท่ีก ากบัด้วยสตแิละปัญญา
ซึ่งเป็นการตระหนักรู้เท่าทันตนเองและสิ่งท่ีมากระทบ สามารถจดัการได้อย่างเหมาะสมน าไปสู่
อิสรภาพโดยไม่พึง่สิ่งยดึเหน่ียวใดๆ มีปัญญาท่ีเจริญเตบิโตงอกงามอย่างตอ่เน่ืองด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีฝึกฝนอย่างเป็นขัน้ตอน(ปรียา แก้วพิมล สรีุย์พร กฤษเจริญ ปราณี พงศ์ไพบลูย์ โสเพ็ญ ชู
นวล และ อไุรรัตน์ หน้าใหญ่, 2557) เป็นความรู้ความคิดท่ีถกูต้องดีงามช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข รู้จักใช้เหตุผลในการคิดพิจารณาจนสามารถแก้ปัญหาหรือพ้นจากความทุกข์ได้ รู้จัก
ด าเนินการเร่ืองตา่งๆ ให้สมัฤทธ์ิผลด้วยวิธีการแห่งปัญญาและเป็นท่ีพึ่งให้กบัตนเอง(พระไพศาล 
วิศาโล, 2553)สอดคล้องกับ ส านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) (2556)ท่ี
นิยามไว้ว่า เป็นความมีเหตมีุผล ความเข้าใจโลกและชีวิต ใฝ่เรียนรู้ รู้จกัพฒันามิติด้านในตนเอง 
คดิได้คดิเป็น ไม่หลงไปกบัสิ่งยัว่ยวน ค้นหาความสามารถเชิงบวก มีเปา้หมายการด าเนินชีวิต รับรู้
ความจริง สร้างคณุค่าให้กับตวัเอง เท่าทนัตนเองและสถานการณ์ด้วยสติและวิจารณญาณ เป็น
ความรู้เก่ียวกบัสิ่งทัง้หลายตามท่ีมนัเป็นมากยิ่งขึน้จนไม่รู้สึกยินดีหรือยินร้ายในสิ่งใดๆ มีแต่การ
กระท าให้ถูกต้องตามเหตุผลของสิ่งนัน้ๆ ไม่มัวดีใจหรือเสียใจต่อสิ่งนัน้ๆ ซึ่งท าให้กิเลสลดและ
น าไปสูค่วามทกุข์ท่ีลดลงอีกด้วย(พทุธทาสภิกข,ุ 2547) 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า  สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง  ความรู้
ความสามารถท่ีจะแยกแยะดีชัว่ ถกูผิด เป็นคณุเป็นโทษ มีความรู้ความคดิท่ีถกูต้องดีงามสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง รู้จกัค้นหาความสามารถ
ภายในตนเองและมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต มีสติและปัญญาท่ีรู้เท่าทันความจริงจนน าไปสู่การ
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ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นจนจิตใจเป็นอิสระ มีความแจ่มใสเบิกบาน มีความรักความเมตตา 
เอือ้เฟือ้ เกือ้กลูท าให้อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมอย่างเป็นปกตสิขุ 

แนวคิดเก่ียวกับความสุขและปัญญาตามหลักพุทธธรรม  
ดงัท่ีกล่าวแล้วว่า สุขภาวะทางปัญญาในบริบทสังคมไทยเป็นภาวะธรรมชาติของ

มนษุย์ท่ีสามารถฝึกฝนให้เกิดขึน้ได้ด้วยการใช้สติและปัญญาเป็นตวัก ากบัการด าเนินชีวิตน าไปสู่
ความเป็นอิสระและเกิดความสขุท่ีแท้จริงโดยไมอิ่งและพึง่พิงกับสิ่งยดึเหน่ียวใดๆ ดงันัน้ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจท่ีละเอียดขึน้ ผู้ วิจยัจึงทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความสุขและปัญญาตามหลกัพทุธ
ธรรมดงันี ้

ความสุขและระดับของความสุข 
ความสขุเป็นภาวะของร่างกายและจิตใจท่ีมีความสบาย ผ่อนคลาย มีความ

เป็นอยู่ท่ีสะดวกสบายหรืออยู่ดีมีสุข สมหวงัในสิ่งท่ีต้องการรวมถึงสภาพชีวิตท่ีเป็นสขุ อนัเป็นผล
จากการมีความสามารถในการจดัการปัญหาในการด าเนินชีวิต มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองเพ่ือ
คณุภาพชีวิตท่ีดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลง(กรมสขุภาพจิต, 2559; พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน, 2546) เป็นประสบการณ์
และความรู้สึกท่ีสามารถบริหารจดัการได้อยา่งสม ่าเสมอตามความปรารถนาในภาพรวมและท าให้
บุคคลนัน้เกิดความยินดีและอ่ิมเอมใจ ทัง้นีต้้องไม่ท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน(ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 
2555) กรมสขุภาพจิต (2558) กล่าวถึงมิตขิองความสขุไว้ 5 ด้าน แตล่ะด้านจะมีความลาดลึกเป็น
ล าดบัตัง้แตม่ิตภิายนอกไปสูม่ิตภิายใน ประกอบด้วย 

ด้านท่ี 1 สุขสบาย(Happy Health) เป็นความสามารถของบุคคลในการ
ดูแลสุขภาพร่างกายให้มีสมรรถภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีความคล่องแคล้ว มีก าลังสามารถ
ตอบสนองความต้องการทางกายภาพได้ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยท่ีจ าเป็น
เพียงพอ ไมมี่อบุตัภิยัหรืออนัตราย มีสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมสขุภาพ ไมข้่องเก่ียวกบัสิ่งเสพตดิ 

ด้านท่ี 2 สุขสนุก(Recreation) เป็นความสามารถในการเลือกวิถีชีวิตท่ี
ร่ืนรมย์ สนุกสนานด้วยการท ากิจกรรมท่ีก่อให้เ กิดอารมณ์เป็นสุข จิตใจสดช่ืนแจ่มใส 
กระปรีก้ระเปร่า มีคุณภาพชีวิตท่ีดีซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสามารถลดความซึมเศร้า ความเครียดและ
ความวิตกกงัวลได้  

 ด้านท่ี 3 สุขสง่า( Integrity) เป็นความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต มีความ
ภาคภมูิใจและเช่ือมัน่ในตนเอง เห็นคณุคา่ในตนเอง ยอมรับนบัถือตนเอง รู้จกัให้ก าลงัใจตนเองได้ 
มีความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน มีลกัษณะเอือ้เฟือ้แบง่ปันและมีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในสงัคม 
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 ด้านท่ี 4 สขุสว่าง(Cognition)เป็นความสามารถด้านการจ า การคดิอย่าง
มีเหตมีุผล การส่ือสาร การวางแผนในการคิดแบบนามธรรมรวมทัง้ความสามารถในการจดัการสิ่ง
ตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ด้านท่ี 5 สุขสงบ(Peacefulness) เป็นความสามารถของบุคคลในการ
รับรู้เข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จกัควบคมุอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผ่อน
คลายให้เกิดความสุขสงบกับตัวเองได้ รวมทัง้ความสามารถในการปรับตัวยอมรับสภาพสิ่งท่ี
เกิดขึน้ตามความเป็นจริง 

ความสุขดังกล่าวเบือ้งต้นมีลักษณะสอดคล้องกับความสุขตามหลักพุทธ
ธรรม พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคนอ่ืน ๆ (2556) กล่าวว่า ความสุขตามหลักพุทธธรรมจะ
ค านึงถึงการพฒันาในด้านต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมบนฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนีย้งัรวมความสุขอนัเกิดจากปัญญาท่ีนบัเน่ืองเป็นมิติภายในอีก
ด้วย ได้แก่ 

1. ความสุขภายนอก เป็นความสุขท่ีเก่ียวเน่ืองกับปัจจัยต่างๆ ในการ
ด าเนินชีวิตโดยมีดชันีชีว้ดั อาทิ ความสุขจากการมีปัจจยัส่ีพอเพียง มีความมัน่คงปลอดภัยหรือ
หลกัประกนัของชีวิต มีรายได้ท่ีเพียงพอโดยไม่มีหนีส้ิน มีครอบครัวท่ีอบอุ่นโดยมีสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั
ปราศจากความรุนแรงภายในครอบครัว เอาใจใส่เอือ้อาทรตอ่กนั อยู่ในชมุชนท่ีเข้มแข็ง ช่วยเหลือ
เกือ้กูลกัน มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี มีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปราศจากมลภาวะ เป็นต้น 

2. ความสขุภายใน เป็นความสขุระดบัจิตใจและปัญญาซึง่ไมข่ึน้ตอ่ปัจจยั
ภายนอกโดยตรงโดยมีดชันีชีว้ดัอาทิ จิตใจท่ีมีอิสรภาพจากการถกูครอบง าและการถกูกระตุ้นจาก
สิ่งเร้าภายนอก เป็นความสขุจากความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีมีอยู ่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ด้วยการ
ท าแต่ความดี ละเว้นความชัว่ การเข้าถึงหลกัศาสนา เข้าถึงธรรมะ ความสุขท่ีเกิดจากความสงบ 
ไมฟุ่้งซา่น ไมย่ดึมัน่ถือมัน่ เข้าใจชีวิตและโลกวา่เป็นสิ่งท่ีไมแ่นน่อน เป็นต้น 

และยงัสอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2550a)ท่ีได้สรุป
ความสุขในแบบประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างง่ายๆ ตัง้แต่ความสุขระดบัต ่าสุดซึ่งเป็น
ความสุขอันเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกจนถึงความสุขระดับสูงสุดท่ีเกิดจากปัญญาซึ่งมี 5 ชัน้ 
รายละเอียดดงันี ้

ชัน้ท่ี 1 เป็นความสุขท่ีเกิดจากการเสพวตัถุหรือสิ่งเร้าภายนอกผ่านทาง
ประสาทสมัผัสได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย เป็นความสุขท่ีต้องขึน้กับสิ่งภายนอกท าให้ต้องดิน้รน
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แสวงหาด้วยความทะเยอทะยาน ดงันัน้ ความสขุระดบันีจ้ึงเต็มไปด้วยความคิดท่ีอยากได้ต้องการ 
เม่ือได้มากก็มีความสขุมากและน าไปสูค่วามเพลิดเพลินกบัการเสพความสขุเหลา่นัน้ท าให้สญูเสีย
อิสรภาพ อยู่ด้วยความหวงัท่ีจะได้ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกทุรนทรุาย กระวนกระวาย สอดคล้องกับ 
พระไพศาล วิสาโล(2557,ออนไลน์)กล่าวว่า เป็นความสขุท่ีเกิดจากการเร้าจิตกระตุ้นใจท่ีได้สมัผสั
จากประสาททัง้ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และผิวหนงั หรือเกิดจากเนือ้หนงัมังสา ยิ่งเร้ามากยิ่งมี
ความสุขมาก แต่เม่ือถูกเร้าไปถึงจุดหนึ่ง ใจจะตอบสนองน้อยลงจึงต้องเสพในปริมาณท่ีมากขึน้
หรือไมก็่หนัไปเสพสิ่งท่ีแปลกใหมก่วา่เดมิ เชน่ กินอาหารท่ีอร่อย ฟังเพลงท่ีไพเราะ เป็นต้น 

ชัน้ท่ี 2 เป็นความสุขจากการเจริญคุณธรรม เป็นความสุขท่ีสูงกว่าการ
เสพวตัถซุึง่อาศยัการเจริญคณุธรรมท าให้จิตใจเปล่ียนแปลงและพฒันาสงูขึน้อปุมาเหมือนพอ่แม่ท่ี
ได้ท าสิ่งตา่งๆ ให้แก่ลกูท าให้จิตใจรู้สกึเป็นสขุ เห็นลกูมีความสขุก็พลอยมีความสขุไปด้วย เป็นการ
พฒันาและขยายมิติของจิตใจด้านความเมตตากรุณา คณุธรรมท่ีพฒันาขึน้มาภายในใจนีจ้งึท าให้
เกิดความสขุจากการได้ให้ การให้นีจ้งึกลายเป็นความสขุ 

ชัน้ท่ี 3 เป็นความสุขเกิดจากการด าเนินชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับความ
เป็นจริงของธรรมชาติ ไม่หลงอยู่ในโลกของสมมติ ความสุข 2 ประการเบือ้งต้นนัน้ยงัท าให้จิตใจ
ข้องเก่ียวอยู่กับโลกสมมติ และอาจท าให้หลงไปกับความสุขเหล่านัน้จึงอยู่ด้วยการหวงัความสุข
จากโลกสมมตซิึง่ไมใ่ช่สิ่งท่ีจริงจงัยัง่ยืนและยงัท าให้แปลกแยกจากความจริงและขาดความสขุท่ีจะ
ได้รับจากความเป็นจริงในธรรมชาติ ผู้ ท่ีปรับชีวิตและเข้าถึงความจริงของธรรมชาติจึงสามารถหา
ความสขุจากการด าเนินชีวิตท่ีถกูต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาตไิด้เสมอ 

ชัน้ท่ี 4 เป็นความสขุจากความสามารถในการปรุงแต่ง โดยทัว่ไปมนุษย์
มกัจะปรุงแต่งความคิดในด้านลบซึ่งเป็นผลร้ายต่อตวัเองและผู้ อ่ืน เก็บกักอารมณ์ท่ีขัดเคืองมา
ครุ่นคิดท าให้เกิดความไม่สบายใจ ขุ่นมวัเศร้าหมอง ความสขุในชัน้นีเ้ป็นการปรุงแตง่ความคิดให้
สร้างสรรค์เช่น สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น รู้จักใช้ความสามารถในการปรุงแต่งเป็น
ความสขุ เก็บอารมณ์ท่ีดีมาปรุงใจให้สบาย เช่น น าลมหายใจเข้า-ออกมาปรุงแต่งให้เกิดความสุข 
เป็นต้น  

ชัน้ท่ี 5 เป็นความสุขเหนือการปรุงแต่ง เป็นการอยู่ด้วยปัญญา มีการ
ตระหนกัรู้เท่าทนัความจริงของโลกและชีวิต เข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเห็นแจ้ง ท าให้ปล่อยวาง
แนบสนิทกบัทุกเหตกุารณ์เร่ืองราว อยู่ในโลกด้วยความรู้สึกเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 
มีภาวะจิตใจท่ีสงบ สบาย มีความอ่ิมเอมท่ีเกิดจากความสงบเยือกเย็น (ธรรมรักษา, 2539; พระ
ไพศาล วิศาโล, 2557)ไมมี่อะไรรบกวน เป็นตวัของตวัเอง มีความสขุเป็นคณุสมบัตปิระจ าตวัท าให้
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รู้สกึเป็นสขุเตม็อิ่มอยูภ่ายใน ไม่พึง่พิงสิ่งเร้าภายนอก มีชีวิตท่ีพร้อมจะท าเพ่ือคนอ่ืนอยา่งเตม็ท่ีโดย
ไม่ห่วงกังวลถึงความสขุของตนเองอีกต่อไป จะมองโลกด้วยปัญญาท่ีรู้ความจริงและด้วยใจท่ีเปิด
กว้างเกือ้กูลซึ่งช่วยให้รู้จักความสุขในการด าเนินชีวิตมากขึน้เร่ือยๆ น าไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบรูณ์  

กล่าวได้ว่า ความสขุในบริบทของสงัคมไทยท่ีมีฐานคิดจากหลกัการเชิงพทุธ
ธรรมเป็นความสขุท่ีค านึงถึงองค์รวมทัง้มิติภายนอกซึ่งเป็นระดบัสงัคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมและมิติ
ภายในซึ่งเป็นความสขุเฉพาะตวับคุคลตัง้แตร่ะดบัประสาทสัมผสั ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ระดบัการ
เจริญคณุธรรม ระดบัการด าเนินชีวิตท่ีถกูต้อง ระดบัการรู้จกัคิดปรุงแตง่หรือปรับเปล่ียนอารมณ์ใน
เชิงบวกและระดบัสูงสุดเป็นความสุขท่ีเกิดจากปัญญาท่ีเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง มี
ภาวะจิตใจท่ีสงบผ่อนคลาย อยู่ด้วยใจท่ีเปิดกว้าง ท าประโยชน์เพ่ือคนอ่ืนจนเข้าถึงความเป็น
มนษุย์ท่ีสมบรูณ์ 

ปัญญาและระดับของปัญญา 
ในพระไตรปิฎก ปัญญา ภาษาบาลีใช้ค าว่า ธี หมายถึง ความรู้ ความรู้ทั่ว 

ความเลือกเฟ้น ความเลือกเฟ้นทัว่ ความเลือกเฟ้นธรรม ความก าหนดดี ความเข้าไปก าหนด ความ
เข้าไปก าหนดเฉพาะ(พระไตรปิฎกบาลี ฉบบัสยามรัฐ เล่มท่ี 4 (ขุ.ม.(ไทย)29/49/41) 2523) ซึ่ง
ครอบคลุมทุกมิติของปัญญา เป็นความรอบรู้ การรู้จักคดัเลือกและแยกแยะสิ่งต่างๆตามความ
เหมาะสม มีความรอบรู้ท่ีจะเข้าไปจดัแจงคดัสรรสิ่งตา่งๆอยา่งเฉพาะเจาะจงด้วยความรู้ท่ีลกึซึง้ ใน
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2559)กล่าวว่า 
ปัญญาเป็นความรู้ทัว่ ปรีชาหยัง่รู้เหตผุล ความเช่ือมโยงระหว่างเหตแุละผลตามสจัจะความเป็น
จริง ความรู้เข้าใจชัดเจน ความรู้เข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่
ประโยชน์ และรู้ท่ีจะจดัแจง จดัสรร จดัการ รอบรู้ในกองสงัขาร มองเห็นตามความเป็นจริง หาก
เป็นความรู้หลง รู้ผิด กลา่วคือไม่ใช่ความรู้จริง ไมเ่รียกวา่ ปัญญา ปัญญาในท่ีนีเ้ป็นความสามารถ
ท่ีจะวิเคราะห์ เข้าใจอย่างชดัเจน เป็นความสามารถท่ีจะหยัง่รู้ถึงความเช่ือมโยงได้ทัว่ถึงเหตแุละ
ผล พิจารณาแยกแยะถึงความถูก-ผิด ควร-ไม่ควร ซึ่งมีลกัษณะตรงกันข้ามกบัค าว่า หลง(สมเด็จ
พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช(เจริญ สวุฑฺฒโน), 2553) 

ในหนังสือพุทธธรรม พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2552) ยังได้ให้
ความหมายของปัญญาไว้อีกว่า เป็นความรอบรู้ ความรู้ทัว่ รู้ชดั หรือรู้ทัว่ถึงความจริงหรือตรงตาม
ความเป็นจริง อาทิ รู้เหตรูุ้ผล รู้ดีรู้ชัว่ รู้ถูกรู้ผิด รู้ควรไม่ควร รู้คณุรู้โทษ รู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ รู้
องค์ประกอบ รู้เหตปัุจจยั รู้ท่ีไปท่ีมา รู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริง รู้ถ่องแท้ 
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รู้เข้าใจสภาวะ รู้คดิ รู้พินิจพิจารณา รู้วินิจฉยั รู้ท่ีจะจดัแจงจดัการหรือด าเนินการอยา่งไร เป็นความ
เข้าใจ(เข้าใจถูก เข้าใจชัดหรือเข้าใจอย่างถ่องแท้) มองทะลุสภาวะหรือมองทะลุปัญหา ตาม
ความหมายนีส้อดคล้องกบั สรุพล ไกรสราวฒุิ (2552) ท่ีกลา่วว่า ปัญญานัน้เป็นความรู้ในเร่ืองของ
เหตุและผล รู้เก่ียวกับโครงสร้างองค์ประกอบและท่ีมาท่ีไป รู้เหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ตระหนักใน
คณุคา่และความหมายของสิ่งตา่งๆทัง้ส่วนคณุและโทษ ประโยชน์และไมเ่ป็นประโยชน์ท่ีมีตอ่ชีวิต
และสิ่งแวดล้อม รู้จกัท่ีจะเข้าไปท าหน้าท่ีบริหารจดัการได้อย่างถกูต้อง รวมถึงการรู้เท่าทนัความ
เป็นไตรลกัษณ์(เปล่ียนแปลง บีบคัน้ ไม่ใช่ตวัตน)ซึ่งท าให้จิตเป็นอิสระ ไม่พลัง้เผลอและไม่ยึดมัน่
ในความรู้ท่ีมีพร้อมท่ีจะพฒันาความรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึน้ไป 

ปัญญานัน้ไมใ่ช่เพียงแคค่วามรู้เทา่นัน้แตย่งัรวมถึงมิติด้านการคิด การเข้าใจ 
การเช่ือ ทศันคติตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนซึง่จะท าให้ความสขุเกิดขึน้ทัง้ตนเอง ผู้ อ่ืน
และการอยู่ร่วมกัน นอกจากนี ้ยังรวมถึงการตระหนกัรู้เข้าใจเก่ียวกับความจริงต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความเห็นตรงซึ่งเป็นปัญญาในระดบัรู้แจ้ง ไม่ใช่เพียงแคร่ะดบัตรรกะเหตผุลเท่านัน้ พทุธทาสภิกข ุ
(2530)กล่าวว่า ปัญญาท่ีเป็นการรู้แจ้งนัน้จะต้องเห็นด้วยใจจริงๆ ซึ่งผ่านการบ่มเพาะและได้ซึม
ซบัด้วยประสบการณ์ตนเองกบัสิ่งนัน้ๆ โดยการพิจารณาจนรู้สกึขึน้มาจริงๆ ท าให้เบื่อหน่ายหรือไม่
หลงไปตามสิ่งเหล่านัน้ ฉะนัน้ จึงไม่สามารถค านวณไปตามหลกัคณิตศาสตร์หรืออนุมานไปตาม
เหตุผลเชิงปรัชญาได้ ขณะท่ี พระไพศาล วิศาโล (2553)ได้ชีใ้ห้เห็นมิติของปัญญา 3 ด้าน 
รายละเอียดดงันี ้ 

ด้านท่ี 1 การคิดดี เป็นความคิดความเช่ือและความเห็นท่ีถูกต้องดีงาม
หรือมีเหตผุล อาทิ เห็นว่าการท าความดีเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ทัง้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน คณุคา่ของชีวิต
อยู่ท่ีการท าความดี มีความเช่ือมัน่ในความเพียรพยายามของตนเองว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จ การ
มวัแตพ่ึ่งพาผู้ อ่ืนหรือหวงัลาภลอยคอยโชคจะท าให้ชีวิตมีแตเ่ส่ือมถอย เห็นว่าความซ่ือสตัย์สจุริต
ยัง่ยืนกว่าการทุจริตคดโกง ความสุขท่ีแท้จริงนัน้เกิดการท าความดีไม่ใช่การสะสมวตัถุ ช่ือเสียง
หรืออ านาจ การค านงึถึงผู้ อ่ืนจะชว่ยให้อยูร่่วมกนัได้อยา่งสงบสขุ  

ด้านท่ี 2 การคิดเป็น เป็นการรู้จกัคดิหรือพิจารณาท าให้เห็นความจริงจน
สามารถแก้ปัญหาหรือท ากิจตา่งๆ ให้ส าเร็จได้ ได้แก่ คิดเป็นเหตเุป็นผล สามารถสืบสาวหาสาเหตุ
และมองเช่ือมโยงถึงผลท่ีอาจเกิดขึน้ พิจารณาโดยใช้เหตผุล ไมถ่กูอารมณ์ครอบง าหรือเอนเอียงไป
ตามอคติ มองเห็นแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้านทัง้ข้อดี-ข้อเสีย บวก-ลบ แยกแยะได้ว่าอะไรเป็น
คณุคา่แท้-คณุคา่เทียม สามารถจดัล าดบัความส าคญัได้อยา่งถกูต้อง รู้จกัมองเชิงบวก สามารถหา
ประโยชน์จากอปุสรรคหรือความทกุข์และมองเห็นโอกาสในสถานการณ์วิกฤตได้ 
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ด้านท่ี 3 การเห็นตรง เป็นความเห็นท่ีตรงตามความเป็นจริงซึ่งท าให้
วางใจได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อหรือซ า้เติมให้เกิดทุกข์ เป็นการยอมรับความเป็นจริงว่าทุกสิ่งมีขึน้ -มี
ลง มีดี-มีเสีย ไม่มีอะไรท่ีถกูใจเราไปหมดทุกอย่าง เห็นว่าความสขุหรือความทุกข์นัน้แท้จริงขึน้อยู่
กบัใจเราเองไม่ใช่เกิดจากภายนอก มองเห็นสิ่งตา่งๆว่าเปล่ียนแปลงไปตามเหตปัุจจยั ไม่เท่ียงแท้
ยัง่ยืนและไม่ขึน้อยู่กบัความต้องการปรารถนาของตวัเรา เห็นว่าไม่มีอะไรเลยท่ีสามารถยึดมัน่ถือ
มัน่ให้เป็นไปตามใจเราได้เลยแม้แตอ่ย่างเดียว มองเห็นว่าความทกุข์นัน้มีรากเหง้ามาจากความยึด
ตดิถือมัน่ในสิ่งตา่งๆ วา่เป็น “ตวักขูองก”ู 

แสดงให้เห็นว่า ปัญญาตามหลักพุทธธรรมนัน้ประกอบด้วย 2 ระดบั ระดบั
แรกเป็นปัญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาด้วยหลกัเหตผุล เช่ือมโยงเหตแุละผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ตาม
เป็นจริง ขณะท่ีอีกระดบัเป็นปัญญาท่ีรู้แจ้งซึ่งเกิดจากการฝึกฝนผ่านประสบการณ์จนท าให้เกิด
ความเบื่อหน่ายน าไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นปัญญาท่ีท าให้ดบัทุกข์ทัง้หมดได้นับว่าเป็น
ปัญญาสงูสดุ(สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช(เจริญ สวุฑฺฒโน), 2553) 

จากการทบทวนความหมายและแนวคิดเก่ียวกับสุขภาวะปัญญาโดยเฉพาะบริบท
ของสงัคมไทยจากนกัวิชาการทางศาสนาและองค์กรด้านการสง่เสริมสขุภาวะพบวา่ สว่นใหญ่จะมี
ลกัษณะสอดคล้องกับนิยามความหมายเก่ียวกับความสุขและปัญญาในเชิงพุทธธรรม จึงท าให้
ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์แนวคดิเหลา่นัน้ ดงัแสดงตามตาราง 1 ดงันี ้
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จากตารางการสงัเคราะห์ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ สขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธ
ธรรมนัน้(พระไพศาล วิศาโล, 2553; พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), 2550b, 2552, 2559; 
พทุธทาสภิกขุ, 2530, 2547; สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช(เจริญ สวุฑฺฒโน), 2553) 
แทบจะครอบคลุมทุกมิติทัง้ความสขุและปัญญา กล่าวคือ การมีสติตระหนกัรู้ในปัจจุบนั มีความ
สงบผ่อนคลาย มีเมตตา มองแง่ดี รู้เท่าทนัความโลภโกรธหลง มีความอดทนและเช่ือมัน่ในความ
เพียรพยายามด้วยตนเอง ควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมได้ รู้จกัแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา รู้ทัว่ถึง
เหตแุละผล แยกแยะดี-ชัว่ ถูก-ผิด เข้าใจชีวิตและโลกตามเป็นจริง เห็นอกเห็นใจและอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้ ขณะเดียวกัน สุขภาวะทางปัญญาตามการนิยามของ พระราชบญัญัติสุขภาพแห่งชาติ 
(2550) กรมสขุภาพจิต (2558) ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส) (2556)ก็มี
ลกัษณะสอดคล้องกบัหลกัพทุธธรรมเชน่กนั 

จากการทบทวนวรรณกรรมด้านแนวคดิความสขุและปัญญาเบือ้งต้นจงึท าให้ผู้วิจยัมี
ความสนใจท่ีจะพฒันาสุขภาวะทางปัญญาในบริบทของผู้ ต้องขงัซึ่งเป็นการพฒันาความสขุท่ีเกิด
จากปัญญาในระดบัเหตผุลเพื่อให้ผู้ ต้องขงัรู้จกัพิจารณาแยกแยะดี-ชัว่ ถกู-ผิด คิดไตร่ตรองถึงคณุ-
โทษท่ีจะเกิดขึน้จากการลงมือตดัสินใจท าสิ่งใดลงไป มองเห็นความเช่ือมโยงของเหตแุละผลอย่าง
ทัว่ถึง รู้จกัใช้ความพยายามของตนเองในการด าเนินชีวิต ให้เป็นผู้ มีทศันคติเชิงบวกตอ่เหตกุารณ์ท่ี
ยากล าบากตา่งๆ ไม่ปลอ่ยให้อารมณ์อยูเ่หนือเหตผุลจนไมส่ามารถควบคมุตนเองได้ ขณะเดียวกนั
ก็รู้จกัท าใจให้สงบผ่อนคลาย ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ว่าทกุอย่างต้องเป็นไปตามท่ีตนเองต้องการทัง้หมด 
รู้จกัสร้างเหตปัุจจยัท่ีจะท าให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ยอมรับความจริงว่า ชีวิตมีทัง้สขุและทกุข์ มีขึน้มี
ลง มีดีใจเสียใจเป็นเร่ืองธรรมดา อีกทัง้จะต้องค านึงถึงพฤติกรรมตนเองในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนใน
สงัคม 

การวัดสุขภาวะทางปัญญา 
สุขภาวะทางปัญญาเป็นคุณลักษณะแฝงภายในตวับุคคลท่ีไม่สามารถสังเกตได้

โดยตรงแต่สามารถวัดได้เชิงพฤติกรรมศาสตร์ท่ีต้องใช้วิธีวัดทางอ้อม ซึ่งจะวัดเฉพาะบาง
คณุลกัษณะหรือตวัอย่างทางพฤติกรรมท่ีเป็นตวัแทนคณุลกัษณะท่ีต้องการศกึษาและไม่สามารถ
วัดพฤติกรรมท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดของสิ่งท่ีต้องการวัดจึงเป็นการอ้างอิงสิ่งท่ี ได้จากการวัดไปยัง
คณุสมบตัิทัง้หมดของสิ่งท่ีต้องศึกษา แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาท่ีค้นพบในตา่งประเทศนัน้แทบ
ไม่มีปรากฏให้เห็น ส่วนใหญ่จะเป็นแบบวดัสุขภาวะทางจิตวิญญาณท่ีมีฐานความเช่ือในภาวะ
เหนือธรรมชาติของมนษุย์ เชน่ แบบวดัสขุภาวะทางจิตวิญญาณท่ีถกูพฒันาขึน้โดย Dunn (2008)    
เป็นแบบประเมินตนเอง ครอบคลมุองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการมีเป้าหมายและความหมาย
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ของการด าเนินชีวิต ด้านการมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้อง ด้านการท าประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืนและด้านการมี
วิถีทางแห่งความศรัทธา แตล่ะด้านประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม รวมจ านวน 16 ข้อ  เป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ 6 ระดบั มีคา่ความเช่ือมัน่ของแตล่ะองค์ประกอบย่อยระหว่าง 0.36 – 0.84 และ
คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัด้วยคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)
เท่ากับ 0.76 เป็นต้น ขณะท่ีแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาปรากฏให้เห็นบ้าง เช่น การศึกษาของ 
Syed, Rehman, Hussain, และ Shaikh (2016) ท่ีได้พฒันาแบบวดัเพ่ือเปรียบเทียบสขุภาวะทาง
ปัญญาระหว่างครูทางการแพทย์สังกัดภาครัฐกับเอกชนของมหาวิทยาลัยการาชิ(Karachi) 
ประเทศปากีสถาน แบบวดัฉบบัดงักล่าวครอบคลมุองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการเปิดใจและ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีเพิ่มขึน้และด้านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณคา่ 4 ระดบั ได้แก่ ไม่เคย บางครัง้ ปกติ และบอ่ยๆ 
ผ่านการตรวจสอบคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัด้วยคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนของบาค(Cronbach’s 
alpha coefficient)ได้เทา่กบั 0.7 

ส าหรับบริบทสงัคมไทย แบบวดัส่วนใหญ่มีฐานคดิทางพทุธศาสนาจงึเป็นแบบวดัสขุ
ภาวะองค์รวมเชิงพทุธ ขณะท่ีแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาจะเป็นองค์ประกอบร่วมกบัสขุภาวะด้าน
อ่ืนๆ (กาย จิต สงัคมและปัญญา) ปัจจบุนั เร่ิมมีแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาปรากฏแผ่หลายมาก
ยิ่งขึน้อาทิ การศึกษาของ ปรียา แก้วพิมล สุรีย์พร กฤษเจริญ ปราณี พงศ์ไพบูลย์ โสเพ็ญ ชูนวล 
และ อุไรรัตน์ หน้าใหญ่ (2557)ท่ีสร้างแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาในนกัศึกษามหาวิทยาลยั ซึ่ง
ครอบคลมุองค์ประกอบสขุภาวะทางปัญญา 4 ด้านคือ ด้านการมีจิตใจท่ีดีงาม ด้านการด ารงชีวิต
อยา่งมีศีลธรรม ด้านการจดัการอยา่งมีสติ และด้านการใฝ่เรียนรู้ แบบวดัฉบบัดงักลา่วมีจ านวน 11 
ข้อ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญและมีคา่ความตรงของเนือ้หาของข้อค าถามรายข้อ(item-
level CVI: I-CVI)เท่ากับ 1.0 จากนัน้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง
จริงแล้วน ามาหาคา่ด้วยสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ได้ค่า
ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.89  ตอ่มา อไุรรัตน์ หน้าใหญ่ (2560)ได้น าแบบสขุภาวะทางปัญญา
ฉบบัดงักล่าวไปพัฒนาเป็นแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเร่ืองราวอย่างมีสติเพ่ือ
ประยกุต์ใช้ส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการปรับภาษา
ให้เข้าใจง่ายส าหรับเด็กและเยาวชน ครอบคลมุองค์ประกอบย่อยได้แก่ การระงบัยบัยัง้พฤติกรรม
ท่ีเป็นโทษต่อตัวเองและผู้ อ่ืน การเห็นตัวเองตามความเป็นจริงด้วยใจท่ีเป็นกลาง การให้อภัย
ตนเองและผู้ อ่ืนท่ีท าผิดพลาด ปล่อยวางได้ มีก าลงัใจในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจบุนั ข้อค าถามมี
จ านวนทัง้สิน้ 13 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
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น้อย และไม่มีเลย ผ่านการตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ได้เทา่กบั 0.81  

เชน่เดียวกนั เสาวภา เล็กวงษ์ วรรณรัตน์ ลาวงั และ สมสมยั รัตนกรีฑากลุ (2562)ได้
พฒันาแบบสมัภาษณ์สขุภาวะทางปัญญาตามค าจ ากดัความของพระราชบญัญัตสิขุภาพแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2550 และจากการทบทวนวรรณกรรม แบง่องค์ประกอบสขุภาวะทางปัญญาเป็น 3 ด้านคือ 
ด้านสติ สมาธิและปัญญา จ านวน 10 ข้อ ด้านความสขุสงบ จ านวน 6 ข้อ และด้านการมีเปา้หมาย 
จ านวน 4 ข้อ มีลกัษณะการให้ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จากคะแนน 1- 5 
ได้แก่ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด มีเกณฑ์การให้คะแนน 1-2.33 ส าหรับสุขภาวะ
ปัญญาน้อย 2.34-3.66 สุขภาวะทางปัญญาปานกลางและ 3.67-5 ส าหรับสุขภาวะทางปัญญา
ระดบัมาก แบบสมัภาษณ์ดงักล่าวผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 
5 คนและน ามาหาคา่ดชันีความตรงตามเนือ้หา(CVI)ได้คา่เท่ากบั 0.91  จากนัน้น าไปทดลองใช้กบั
ญาติผู้ ดูแลกับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือร่างกายท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริงซึ่งมีคุณสมบัติ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างและหาค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอ
นบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ได้เทา่กบั 0.91 

ขณะท่ี พิณนภา หมวกยอด (2558)พฒันาแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธ
ศาสนาท่ีครอบคลุมองค์ประกอบด้าน “รู้” “ต่ืน” และ “เบิกบาน” จ านวน 23 ข้อ แบ่งเป็นด้านรู้ 
จ านวน 9 ข้อ ด้านต่ืน จ านวน 8 ข้อ และด้านเบิกบาน จ านวน 6 ข้อ ข้อความเป็นประโยคบอกเล่า
ทัง้เชิงบวกและลบในรูปแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 6 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสุด 
จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไมจ่ริง ไม่จริงและไมจ่ริงเลย ผู้ ท่ีตอบแบบวดัหากได้คะแนนรวมสงูแสดง
วา่เป็นผู้ มีสขุภาวะทางปัญญาสงู ขณะท่ีผู้ ได้คะแนนต ่าแสดงวา่มีสขุภาวะทางปัญญาต ่า เคร่ืองมือ
ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื อ้หา(Content 
validity)ด้วยการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC)ได้คา่เทา่กบั 0.6-1.0  ด้านคา่อ านาจจ าแนกด้วย
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวม(Corrected item- total correlation)ได้คา่ระหว่าง 
0.27-0.60 ด้านค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s 
alpha coefficient)ได้ค่าเท่ากับ 0.84 ด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างหาค่าด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั(CFA)ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกตวั ส่วนค่าน า้หนกัองค์ประกอบของข้อค าถามราย
ข้ออยูร่ะหวา่ง 0.50-0.88 

อีกทัง้ ชมพู โกติรัมย์ จกัรกฤษณ์ โปณะทอง และ จตพุล ยงศร (2560)ได้พฒันาข้อ
ค าถามของแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
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จ านวน 63 ข้อ ครอบคลมุ กาย เวทนา จิตและธรรม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการพฒันาเคร่ืองมือเป็น
นกัศกึษาสาขาอตุสาหกรรมบริการ จากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 5 แห่ง คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั
เท่ากับ 0.79 ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาทัง้ 63 ตวัแปร ได้ค่าไอเกน 
(Eigenvalues) มากกว่า 1.00 คา่ร้อยละของความแปรปรวนมากกว่า .50 และคา่ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนองค์ประกอบได้ร้อยละ 45.517 สว่น เลอลกัษณ์ 
มหิพนัธุ์และคณะ(2560)ได้น าแบบวดัความผาสกุทางจิตวิญญาณไปใช้วดัสขุภาวะทางปัญญาซึ่ง
มีข้อค าถามทัง้หมด 20 ข้อ ประกอบด้วยความผาสุก 2 ด้าน คือ ด้านความผาสุกในสิ่งท่ีเป็นอยู่
และด้านความผาสกุด้านความยดึมัน่ศรัทธาทางศาสนา เป็นลกัษณะแบบวดัมาตราส่วนประมาณ
คา่ 6 ระดบั(Likert scale) ตัง้แต ่ไมเ่ห็นด้วยอย่างมากจนถึงเห็นด้วยมาก ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงตามเนือ้โดยผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หา(Content Validity 
Index:CVI)เท่ากับ 0.88 ค่าความเช่ือมัน่(Reliability)ทัง้ฉบบัด้วยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอ
นบาค(Cronbach’s alpha coefficient) เทา่กบั 0.83 

จะเห็นได้ว่า บริบทสังคมไทยมีการพัฒนาแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาเพิ่มมากขึน้
โดยยดึฐานคิดหลกัทางพทุธศาสนาท่ีเป็นสขุภาวะองค์รวม(กาย จิต สงัคมและปัญญา) แบบวดัสขุ
ภาวะทางปัญญาส่วนใหญ่น าไปใช้วัดเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาลักษณะทางอารมณ์ความรู้สึก 
ความคิดและพฤติกรรมของบคุคลตลอดจนคณุลกัษณะแฝงบางประการท่ีเช่ือว่ามีอยู่ในตวับคุคล 
เชน่ การมีสตสิง่ผลให้เกิดการควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมได้ เป็นต้น 

การพฒันาแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัส าหรับการ
วิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ยงัได้ด าเนินการสมัภาษณ์
เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้จึงน ามาออกแบบเพ่ือให้ครอบคลมุสุขภาวะทางปัญญา 3 ด้าน ได้แก่ 
การรู้ การต่ืนและความเบกิบาน เป็นแบบวดัมาตราสว่นประมาณคา่(Rating Scale) 5 ระดบั ได้แก่ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ มีทัง้ข้อค าถามเชิงบวกและลบ หากผู้ ต้องขงัได้คะแนน
รวมสูงแสดงว่า เป็นผู้ มีสุขภาวะทางปัญญาสูง แต่ถ้าได้คะแนนรวมต ่าแสดงว่า เป็นผู้ มีสุขภาวะ
ทางปัญญาต ่า อีกทัง้ องค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านและข้อค าถามแต่ละองค์ประกอบยังปรับ
ประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับการวดัสุขภาวะทางปัญญาในบริบทผู้ ต้องขงัอีกด้วย นอกจากนี ้
ยังมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจากผู้ เช่ียวชาญเพ่ือหาค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC)และ
น าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่งซึ่งเป็นผู้ ต้องขงัท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอยา่งจริง ก่อนท่ีจะ
น ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกด้วยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม(Item- 
total correlation) ค่าความเช่ือมัน่ด้วยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s alpha 
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coefficient)และหาคา่เชิงประจกัษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัก่อนท่ีจะน าไปวดักลุ่ม
ตวัอยา่งจริงตอ่ไป 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาวะทางปัญญา 
จากการทบทวนงานวิจัยต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่เน้นศึกษาสุขภาวะทางจิต

วิญญาณ ขณะท่ีงานวิจยัด้านสขุภาวะทางปัญญาแทบไม่ปรากฏให้เห็นแตย่งัพบบ้างตามแนวคิด
ตะวนัออก เช่น การศกึษาของ Naz, Rehman, Katpar, และ Hussain (2014)ท่ีด าเนินการส ารวจ
เพ่ือเปรียบเทียบการตระหนกัรู้ด้านสขุภาวะทางปัญญาของนกัศกึษาแพทย์ภาครัฐและเอกชนใน
เขตเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาแพทย์ในวิทยาลยัเอกชน 5 แห่ง
และภาครัฐ 3 แห่ง เป็นนักศึกษาหญิง จ านวน 526 คนและชาย 450 คน เคร่ืองมือวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่(Rating scales) จ านวน 800 ชดุ พบว่า นกัศึกษาวิทยาลยั
การแพทย์เอกชนมีความกระตือรือร้นในการอภิปรายทางปัญญาสงูกว่านกัศกึษาจากวิทยาลยัของ
รัฐ (p <0.001) มีนิสยัชอบอ่านหนงัสือคิดเป็น 126 (44%)ขณะท่ีนกัศกึษาวิทยาลยัของรัฐคิดเป็น 
149 (33%) (p <0.004) ส่วนการให้ความส าคญักิจกรรมจิตสร้างสรรค์พบว่า ไม่แตกตา่งกนั (p = 
0.954) ขณะท่ี Rehman, Syed, Hussain, Fraz, และ Shaikh (2020)ศึกษาผลกระทบของสุข
ภาวะด้านสงัคม จิตวิญญาณ อาชีพ ร่างกาย การเงินและอารมณ์ท่ีมีผลต่อสุขภาวะทางปัญญา
ของอาจารย์แพทย์ จ านวน 300 คน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามด้านสุขภาวะเก่ียวกับการ
บริหารจัดการตัวเอง พบว่า สุขภาวะด้านอาชีพตามมาด้วยสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ การเงิน 
อารมณ์สง่ผลสงูตอ่สขุภาวะทางปัญญาอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ส่วนงานวิจยัด้านสขุภาวะทางปัญญาในประเทศมีทัง้เชิงคณุภาพและปริมาณ ส่วน
ใหญ่จะใช้ฐานคิดทางพทุธศาสนาเป็นแกนหลกัท่ีครอบคลมุสขุภาวะแบบองค์รวมท่ีประกอบด้วย 
สขุภาวะทางกาย จิต สงัคมและปัญญา จะเห็นวา่ สขุภาวะทางปัญญานัน้เป็นองค์ประกอบหนึง่ใน
สุขภาวะองค์รวม แต่ปัจจุบนั เร่ิมมีการวิจยัท่ีแยกสุขภาวะทางปัญญาออกมาศึกษาเฉพาะด้วย
ทัศนะท่ีว่า สุขภาวะทางปัญญาเป็นศูนย์กลางของสุขภาวะด้านอ่ืนๆ เม่ือบุคคลมีสุขภาวะทาง
ปัญญาแล้วจะส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางกาย จิตและสงัคมไปด้วย เท่าท่ีค้นพบงานวิจยัสามารถ
แบง่การศกึษาออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงันี ้

1. การศึกษาสุขภาวะทางปัญญาในฐานะเป็นความสุขด้านหนึ่งท่ีรวมอยู่ในสุข
ภาวะด้านอ่ืนๆ(กาย จิต สงัคมและปัญญา) เช่น กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์และอคัรนนัท์ อริยศรีพงษ์ 
(2561)ท่ีศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตปัุจจยัด้านสภาพแวดล้อมและจิตวิทยาเชิงบวกท่ี
ส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ กลุ่มตวัอย่างเชิงคณุภาพเป็นคู่สมรส 15 คู่(30 คน)และเชิง
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ปริมาณ จ านวน 360 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ผลวิจยัพบว่า ปัจจยั
ด้านครอบครัวเป็นสุขมีความสัมพนัธ์กับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธทุกด้าน(กาย จิต สังคมและ
ปัญญา) โดยเฉพาะด้านสุขภาวะทางปัญญามีความสัมพันธ์สูงสุดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ขณะท่ี สาน ุมหทัธนาดลุย์และสริตา มหทัธนาดลุย์ (2562)ศกึษาการเสริมสร้างสขุภาวะ
องค์รวมเพ่ือชีวิตท่ีสมดลุตามแนวพทุธจิตวิทยา เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก
พระภิกษุและนกัวิชาการทางพทุธศาสนาจาก 5 ประเทศ พบวา่ สขุภาพร่างกายต้องได้รับการดแูล
อย่างเพียงพอซึ่งเป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานและส่งผลตอ่อารมณ์ความรู้สึก สขุภาพด้านศีล เป็น
พฤติกรรมมนษุย์ท่ีแสดงออกด้านร่างกายและค าพดูสง่ผลให้เกิดคณุภาพของจิต สขุภาพจิตต้องมี
การฝึกสติหรือบ าบดัด้วยสติ(MBCT)และสุขภาพปัญญา เป็นความสามารถสูงสุดท่ีจะพ้นไปจาก
ความทกุข์ ต้องตระหนกัรู้ความหมายของชีวิต เป็นรุ่งอรุณของปัญญาน าไปสู่ความสมดลุของสุข
ภาวะองค์รวมด้วยการฝึกแนวสตปัิฏฐาน 4  

2. การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลต่อสขุภาวะทางปัญญา เช่น งานของ เสาว
ภา เล็กวงษ์ วรรณรัตน์ ลาวงั และ สมสมยั รัตนกรีฑากุล (2562)ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อสขุภาวะ
ทางปัญญาของญาติผู้ดแูลคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือร่างกาย กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 180 คน 
ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือในการวิจยัมี 7 ชุด ได้แก่ 1)แบบทดสอบสภาพ
สมองเบือ้งต้น 2)แบบสมัภาษณ์ข้อมลูพืน้ฐาน 3)แบบสมัภาษณ์การปฏิบตักิิจกรรมทางศาสนา 4)
แบบสมัภาษณ์ภาระการดูแล 5)แบบสัมภาษณ์ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ดแูลกับคนพิการ 6)แบบ
สมัภาษณ์การสนบัสนนุทางสงัคมและ 7)แบบสมัภาษณ์สขุภาวะทางปัญญา(ด้านสติ สมาธิและ
ปัญญา ด้านความสงบและด้านการมีเปา้หมาย) ผลการวิจยัพบว่า สขุภาวะทางปัญญาของญาติ
ผู้ดแูลผู้พิการมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก(M = 4.07, SD = .75)และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้านก็
ยงัพบอีกว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้านเช่นกันโดยมีปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ระหว่างญาติกบัผู้ดแูล
(Beta = .292, p < .001)มีคะแนนในระดบัสงู รองลงมือ คือ ปัจจยัด้านการรับภาระดแูล(Beta = -
.175, p < .05) ด้านการสนบัสนุนทางสังคม(Beta = .169, p < .05)และด้านการปฏิบตัิกิจกรรม
ทางศาสนา(Beta = .136, p < .05)ตามล าดบั เช่นเดียวกบั เลอลกัษณ์ มหิพนัธุ์ (2560)ท่ีได้ศกึษา
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสขุภาวะทางปัญญาของผู้ดแูลผู้ ป่วยจิตเภท กลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 
คน เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้วดัสุขภาวะทางปัญญาเป็นแบบวดัสุขภาวะทางจิตวิญญาณ(ด้านความ
ผาสกุในสิ่งท่ีมีอยู่และด้านความผาสกุในด้านยึดมัน่ศรัทธาทางศาสนา) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสุข
ภาวะทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(X =94.23, SD=12.21) และยงัพบความสมัพนัธ์
เชิงบวกระหว่างสุขภาวะทางปัญญาด้านความยึดมัน่และการปฏิบตัิตามหลกัศาสนากบัด้านการ
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สนบัสนนุทางสงัคมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ขณะท่ีด้านอายมีุความสมัพนัธ์เชิงบวก
เชน่กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 สว่นด้านภาระการดแูลไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

3. การศึกษาผลของรูปแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา เช่น 
งานวิจัยของ อุไรรัตน์ หน้าใหญ่ (2560)ท่ีศึกษารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
ส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดปัตตานี กลุ่มตวัอย่าง
เป็นเด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่นความควบคมุดแูลของสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน จ านวน 
72 คน และเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุดแูลอีกจ านวน 5 คน ผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีคา่คะแนนสขุภาวะทางปัญญาสงูกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 การเข้า
ร่วมกิจกรรมยังส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงเชิงบวกเก่ียวกับสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการ
ตนเองอย่างมีสติ ด้านการเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจท่ีเป็นกลาง ด้านการปล่อยวาง
เร่ืองราวท่ีทกุข์ใจได้ ด้านการให้อภยัตนเองและผู้ อ่ืนท่ีท าผิดพลาด ด้านการระงบัยบัยัง้การกระท า
ท่ีเป็นโทษต่อตนเองและผู้ อ่ืน และด้านการมีก าลัง ใจในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบันขณะ 
เช่นเดียวกบั ปรียา แก้วพิมล สุรีย์พร กฤษเจริญ ปราณี พงศ์ไพบูลย์ โสเพ็ญ ชนูวล และ อุไรรัตน์ 
หน้าใหญ่ (2557)ท่ีศึกษาสุขภาวะทางปัญญาในนักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้ เข้าร่วมวิจัยเป็น
นกัศึกษามหาวิทยาลยัอาสาสมคัรจาก 3 คณะท่ีสนใจการพฒันาสุขภาวะทางปัญญา คือ คณะ
วิทยาการจดัการ คณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 61 คน เม่ือสิน้สดุกิจกรรม
ยังคงเหลือนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 43 คน ผลวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียสุขภาวะทาง
ปัญญาของนักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 109.92 ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉล่ีย
คะแนนเพิ่มขึน้ท่ี 124.61 สงูกวา่ก่อนเข้าร่วมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิขณะท่ี พิณนภา หมวกยอด 
(2558)ได้ศกึษารูปแบบการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาในการเสริมสร้างสขุภาวะทางปัญญาโดยใช้
การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตวัอย่างได้แก่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 20 คน ผู้วิจยั 
1 คนและผู้ ร่วมวิจัย 2 คน ใช้วิธีการพัฒนามนุษย์ตามแนวคิดพุทธศาสนา(ศีล สมาธิ ปัญญา) 
ประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มแบบค่ายคุณธรรม เ ป็นการพัฒนาปัญญาระดับความเห็นชอบ
(สมัมาทิฏฐิ)คือ การเข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริง มีเหตผุล แยกแยะถกูผิด มีความเช่ืออ านาจใน
ตน มีสติ สามารถควบคมุอารมณ์ได้ ผลการวิจยัเชิงคณุภาพพบว่า นกัศึกษาควบคมุอารมณ์ได้ดี
ขึน้ นิ่งขึน้ มีสมัพนัธภาพดีต่อคนรอบข้าง ความคิดฟุ้งซ่านน้อยลง มีสติอยู่กับตวัเองมากขึน้ รู้จกั
แก้ไขปัญหาด้วยเหตผุล คดิบวกมากขึน้ มีพฤติกรรมการติดโทรศพัท์และโซเชียลเน็ตเวิร์คลดลง มี
จิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวม เช่น ผู้ปกครอง  เพ่ือน อาจารย์ผู้สอน เป็นต้น ขณะท่ีเชิงปริมาณ
พบว่า ค่าเฉล่ียสุขภาวะทางปัญญาภายหลงัสิน้สุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั .01(t=3.40, X =4.42 และX =4.23, SD.=0.45 และ SD.= 0.41) และหลังเข้า
ร่วม 1 เดือน ยงัมีคะแนนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05( t=2.109, X
=3.7417 และX =3.4667, SD.=0.45 และ SD.= 0.67668)และ 

4. การศกึษาลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาเชิงวิเคราะห์ เช่น พิณณภา แสงสาคร 
(2554)ศกึษาองค์ความรู้สขุภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทสงัคมไทยโดยการวิเคราะห์ สงัเคราะห์
ข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา ข้อมลูท่ีน ามาศกึษาเป็นรายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระของนักวิจัยและนิสิตนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา
ในชว่งปี พ.ศ.2543-2553 จ านวน 35 เร่ือง พบวา่ สขุภาวะทางจิตวิญญาณ มีความหมายอยู ่2 มิติ 
คือ 1)มิติภาวะเหนือธรรมชาติ เป็นสุขภาวะท่ีเกิดจากพลงัการฝึกสมาธิ  ผู้ ท่ีเข้าถึงจะต้องอาศยั
ความเช่ือความศรัทธาและมีความเพียรในการฝึกปฏิบตัโิดยใช้ศาสนาเป็นสิ่งเช่ือมโยง 2)มิติภาวะ
ธรรมชาติของมนษุย์ เป็นสขุภาวะท่ีเกิดจากการตระหนกัในความหมายของสิ่งต่างๆ ส่งผลให้เกิด
ความมุ่งมัน่ท่ีจะค้นหาความหมายและเป้าหมายของชีวิต มองเห็นความสมัพนัธ์ของการด าเนิน
ชีวิตกบัธรรมชาติซึ่งสามารถสมัผสัได้ในระดบับุคคลทัว่ไป ในมิติท่ี 2 นีไ้ด้รวมสาระส าคญัของสุข
ภาวะทางปัญญาไว้ด้วยซึง่เน้นความสขุท่ีมาจากการใช้ชีวิตก ากบัด้วยสติและปัญญาน าไปสู่ความ
อิสระและพบความสุขท่ีแท้จริงในท่ีสุดโดยไม่ได้มีการอ้างอิงหรือพึ่งพิงอยู่กับสิ่งยึดเหน่ียวใดๆ ไม่
ว่าจะเป็นตวับุคคล ศาสนาหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ ส่วน พิณนภา หมวกยอด (2558)ท่ีไม่เพียงแต่
ศกึษาผลรูปแบบการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาในการส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาดงัท่ีกล่าวแล้ว
เท่านัน้แต่ยังได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA)และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(CFA)ของสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธศาสนาอีกด้วยพบว่า มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) “รู้” 
คือ การมองเช่ือมโยงจากเหตถุึงผล รู้จกัคิดพิจารณาและแก้ปัญหาด้วยการคิดแยกแยะไตร่ตรอง
ตามเหตผุลอย่างรอบด้านมากกวา่ใช้อารมณ์ รู้จกัมองแง่ดี สามารถหาประโยชน์จากอปุสรรคหรือ
ความทกุข์ สามารถเห็นสิ่งทัง้หลายท่ีเปล่ียนแปลงตามความจริงท่ีเกิดขึน้ ยอมรับความจริงท่ีวา่ทกุ
สิ่งมีขึน้มีลง มีดีมีเสียและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการท่ีถกูต้องเหมาะสม 2) “ต่ืน” คือ การมี
สติ ตระหนกัรู้ถึงสภาวะปัจจบุนั ไม่คาดหวงัอนาคตอย่างเพ้อฝัน มีความเช่ือในความพยายามของ
ตน กระท าอะไรด้วยความตัง้มัน่ตัง้ใจของตนเอง ไม่ท าอะไรตามการชกัจูงของความอยากท่ีไม่ดี
(ตณัหา)และสามารถควบคมุอารมณ์ได้และ 3) “เบิกบาน” คือ ความผาสุก จิตสงบนิ่งไม่กระวน
กระวาย มีอิสระไมย่ดึตดิสิ่งใดและเกือ้กลู 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า สุขภาวะทางปัญญาเป็น
ศนูย์กลางให้เกิดสขุภาวะด้านอ่ืนๆ(กาย จิต สงัคม)ตามมา เป็นภาวะธรรมชาติท่ีมีอยู่ในตวัมนษุย์
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สามารถฝึกได้ด้วยการด าเนินชีวิตท่ีเน้นการมีสติและปัญญาเป็นตวัก ากบั ซึง่ผู้วิจยัสรุปได้ 3 ระดบั 
คือ 1)ระดบัพฤตกิรรม เป็นปัญญาท่ีรู้จกัระงบัยบัยัง้พฤติกรรมอารมณ์ท่ีไมพ่งึประสงค์ ไมก่ระท าไป
ตามความอยากท่ีเป็นตณัหา ตัง้ใจมุ่งมัน่กระท าด้วยความสามารถของตนเอง มีพฤติกรรมดีงาม
และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างเป็นปกติสุข 2)ระดบัจิต เป็นปัญญาท่ีรู้จกัสร้างภาวะจิตใจให้เกิดความ
สงบผ่อนคลาย ปล่อยวางเร่ืองราวความทุกข์ รู้จกัให้อภัยในความผิดพลาดของตนเองและผู้ อ่ืน 
ตระหนกัรู้ในปัจจบุนั ปีติอ่ิมเอมอยูภ่ายใน มองโลกเชิงบวก และ 3)ระดบัปัญญา เป็นปัญญาท่ีรู้จกั
แยกแยะสิ่งดีชัว่ ถกูผิด คณุโทษ รู้จกัแก้ปัญหาด้วยสตปัิญญา มองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างเหตุ
และผล เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงซึ่งเป็นปัญญาระดบัเหตผุลจนน าไปสู่ปัญญาระดบัรู้
แจ้งอนัเป็นปัญญาระดบัสงูสดุตามหลกัพทุธธรรม 

ส าหรับการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยอาศยัแนวคิดสุขภาวะทางปัญญาของพระพรหมคุณา
ภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2552) เป็นหลักและจากการวิเคราะห์ความหมายท่ีได้จากการทบทวน
วรรณกรรมผนวกกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธศาสนาของ พิณ
นภา หมวกยอด (2558)รวมถึงข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับสุขภาวะ
ทางปัญญาของผู้ ต้องขงัจึงน ามาเป็นกรอบการก าหนดนิยามความหมายส าหรับการศึกษาครัง้นี ้
โดยมีเปา้หมายท่ีจะพฒันาความสขุอนัเกิดจากปัญญาระดบัเหตผุลเท่านัน้ไม่เก่ียวข้องกบัปัญญา
ระดบัการรู้แจ้งหรือการบรรลุธรรมใดๆ(ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, 2560)จึงน าไปสู่การก าหนด
ลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมซึ่งสามารถอธิบายความหมายแตล่ะ
ลกัษณะได้ดงันี ้

การรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถแยกแยะดี-ชัว่ ถกู-ผิด คณุ-โทษ ประโยชน์-
ไมใ่ชป่ระโยชน์ รู้จกัแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา มองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างสาเหตแุละผลลพัธ์
ท่ีเกิดขึน้ รู้จกัมองหาคณุคา่จากปัญหาอปุสรรคท่ีตนเองเผชิญ 

การตื่น  หมายถึง การท่ีบุคคลรู้เท่ารู้ทนัสภาวะจิตใจตนเองท่ีถูกครอบง าด้วย
ความโลภ โกรธ หลง ตระหนกัถึงโทษของกิเลส มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าสิ่งต่างๆ ด้วยความสามารถ
ของตนเองและไม่ย่อท้อตอ่การด าเนินชีวิต มีสติรู้ตวัอยู่กบัปัจจุบนั ควบคมุพฤติกรรมและอารมณ์
ของตนเองได้ 

ความเบิกบาน หมายถึง การท่ีบุคคลมีภาวะจิตใจท่ีสงบ ผ่อนคลาย ไม่วิตก
กงัวล ฟุ้งซ่าน มีเมตตาและรู้จกัให้อภัยในความผิดพลาดของตนเองและผู้ อ่ืน เข้าใจโลกและชีวิต
ตามความเป็นจริงว่า มีขึน้-มีลง มีได้-มีเสีย มีถกูใจ-ไม่ถกูใจ รู้จกัปล่อยวางและคลายความยึดมัน่
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ถือมัน่ ตระหนกัถึงคณุค่าในตวัเองและมีเป้าหมายการด าเนินชีวิต มีพฤติกรรมดีงามและด าเนิน
ชีวิตอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งปกตสิขุ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤตนิิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 
พฤตนิิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 

พฤตินิสยั(จริต)เป็นลกัษณะนิสยัของบุคคลท่ีส่ือถึงเบือ้งลึกภายในจิตใจซึ่งแสดงให้
เห็นผ่านพฤติกรรมและความประพฤติในการด าเนินชีวิต เป็นรูปแบบนิสัยทางความคิด เจตคติ 
มมุมองท่ีผ่านการหล่อหลอมจากพฤติกรรมจนกลายเป็นลกัษณะประจ าตวัของบุคคลท่ีค่อนข้าง
ถาวร เม่ือบคุคลแสดงพฤติกรรมลกัษณะอย่างไรอยูบ่อ่ยๆ จะกลายเป็นความเคยชินและฝังรากลึก
ลงในกมลสันดานจนยึดแน่นมั่นคงยิ่งขึน้จนกลายเป็นรูปแบบนิสัยท่ีแน่นแฟ้นยากท่ีจะแก้ไขท่ี
เรียกว่า บุคลิกภาพ(มนตรี หลินภู นฤมล พระใหญ่ อจัศรา ประเสริฐสินและประทีป จินง่ี , 2563)
พฤตินิสัยจึงมีในทุกคนอยู่ ท่ีว่าบุคคลคนนัน้จะมีลักษณะนิสัยทางความประพฤติโน้มเอียง
แสดงออกเช่นไร ตามหลกัพุทธธรรมหมายเอาลักษณะนิสยัทางความประพฤติท่ีแสดงออกเป็น
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีหนกัไปทางใดทางหนึ่งท่ีบ่งถึงนิสยัเบือ้งลึกในขัน้อุปนิสยัซึ่งเรียกว่า 
จริต  

พฤตินิสัยเป็นค าท่ีใช้ในบริบทของเรือนจ าท่ีบ่งถึงพฤติกรรมอนัส่ือถึงลกัษณะนิสัย
ของผู้ ต้องขัง ขณะท่ี “จริต” เป็นค าท่ีใช้ครอบคลุมลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมของ
มนษุย์ทัง้หมด มีค าเรียกใช้แทนได้หลายค าอาทิ จริยา จริยะ จรรยา ซึง่มีความหมายอยา่งเดียวกนั 
เป็นความประพฤติ เป็นกิริยาท่ีแสดงออกให้เห็นจากเบือ้งลึกหรือพืน้เพของนิสยั เป็นลกัษณะการ
แสดงออกด้านความประพฤตท่ีิโน้มเอียงไปในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ตามสภาพจิตท่ีเป็นปกตขิอง
บคุคลนัน้ๆ(พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทนู ธมฺมกาโม), 2562) พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต) 
(2559)ได้ให้ความหมายไว้ว่า จริตหรือนิสยัเป็นความประพฤติปกติ ความประพฤติซึ่งหนกัไปทาง
ใดทางหนึ่ง อันเป็นปกติประจ าอยู่ในสันดาน พืน้เพของจิต อุปนิสัย พืน้นิสัย แบบหรือประเภท
ใหญ่ๆ แห่งพฤติกรรมของคนเป็นลกัษณะความประพฤตหิรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก อาการท่ีแสดง
ให้เห็นท่ีอยู่ในขัน้อุปนิสัย กล่าวได้ว่า จริตหรือพฤตินิสัย เป็นรูปแบบทางพฤติกรรมปกติท่ี
แสดงออกภายนอกซึ่งส่ือถึงลกัษณะทางความรู้สึกนกึคดิ เจตคติ มมุมองในขัน้ท่ีเป็นแบบแผนทาง
บคุลิกภาพท่ีได้รับการหลอ่หลอมจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต 

จากการทบทวนจริตตามหลักพุทธธรรมและนกัวิชาการท่ีได้อธิบายไว้ พบว่า ส่วน
ใหญ่แบง่จริตของบคุคลออกเป็น 6 ประเภท รายละเอียดดงันี ้
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1. ราคะจริต หมายถึง ลกัษณะนิสยัท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีโน้ม
เอียงไปเพ่ือมุ่งตอบสนองความรู้สึกพึงพอใจน าไปสู่ความเพลิดเพลินสนกุสนาน มีความต้องการ
อยากจะสัมผัสกับสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมท่ีให้เกิดความสะดวกสบายหรือเป็นท่ีนิยมชมชอบทาง
ความรู้สึกอาทิ รูปท่ีสวยงาม เสียงท่ีไพเราะ กลิ่นท่ีหอม รสชาติท่ีอร่อย สมัผัสท่ีอ่อนนุ่ม โดยมุ่ง
ตอบสนองความรู้สกึผ่านทางประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ ตา ห ูจมกู ลิน้และร่างกาย เป็นพฤติกรรม
ของบคุคลท่ีชอบการแตง่เนือ้แตง่ตวั ประดบัตบแตง่ร่างกายตวัเองให้มีเสนห์่ ชอบสถานท่ีหรือท่ีอยู่
หรูหรา เน้นความสะดวกสบายและความสวยงามเป็นหลกั เน้นภาพลกัษณ์ภายนอกของตนเองให้
ดูดีหรือมีรสนิยมด้านวัตถุ คะนอง ปาลิภัทรางกูร (2561)กล่าวว่า นิสัยของบุคคลราคะจริตมี
ลกัษณะเป็นผู้ มีความรักใคร่บงการพฤตกิรรม เช่นเดียวกบั พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทนู ธมฺมกา
โม) (2562)และ พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต) (2546) ท่ีกลา่ววา่ คนราคจริตจะมีพฤติกรรมท่ี
เน้นหนกัไปทางรักสวยรักงาม ยึดถือเอาความสวยงามเป็นเร่ืองใหญ่ ซึ่งมีพฤตกิรรมท่ีแสดงออกทัง้
ด้านบวกและลบ ประกอบด้วย 

1.1 ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านบวก บุคคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมีบคุลิกภาพดงึดดูตาแก่ผู้พบเห็น มีมารยาทท่ีสภุาพเรียบร้อยอ่อนโยน 
มีความละเอียดรอบคอบประณีตและช่างสงัเกต เก็บรายละเอียดได้เก่ง พดูด้วยน า้เสียงท่ีไพเราะ
อ่อนหวาน รู้จกัประดิดประดอยค าพูดให้น่าฟังหรือรู้จกัสรรหาค ามาสร้างสรรค์การพูดการเขียน
ของตนเองให้ดูสละสลวยชวนฟังชวนอ่านในการส่ือสาร ปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ดีโดย
หลีกเล่ียงความขดัแย้งท่ีจะเกิดขึน้หรือเป็นบคุคลท่ีเข้าสงัคมเก่ง มกัใส่ใจและมีความเห็นอกเห็นใจ
คนอ่ืน สอดคล้องกับ ธงชยั สิงอดุม (2559)ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะของคนราคจริตจะมีบุคลิกหน้าตา
เป็นท่ีช่ืนชอบและช่ืนชมของทกุคนท่ีเห็น วาจาไพเราะเข้าได้กบัทกุคน เก่งในการประสานงาน การ
ประชาสมัพนัธ์และงานท่ีต้องใช้บคุลิกภาพ 

1.2  ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านลบ บุคคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะทาง
บคุลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความเป็นผู้ ท่ีมีมายาเลห์่เหล่ียม ประจบสอพลอ โอ้อวดหรือพดูเกินความ
จริงเพ่ือให้ดนู่าเช่ือถือหรือต้องการให้คนอ่ืนนิยมยกย่อง มีความต้องการทางเพศมากกว่าปกติ มี
ความออ่นไหวง่ายไม่มีภาวะความเป็นผู้น า ขาดสมาธิหรือไม่คอ่ยมีความมัน่คงทางจิตใจ มกัจะถกู
กระทบจากสิ่งแวดล้อมได้ง่ายหรือกระท าไปตามกระแสความนิยม(Fashion) มกัติดใจในรูป เสียง 
กลิ่น รสและสัมผัสหรือมีรสนิยมมุ่งเสพวัตถุเป็นส าคัญ เช่นเดียวกับ คะนอง ปาลิภัทรางกูร 
(2561)ท่ีกล่าวว่า ข้อเสียของบุคคลราคจริตคือ มุ่งแสวงหา รูป รส กลิ่น เสียง สัมผสั ท่ีสบายมา
บ ารุงบ าเรอผสัสะทัง้ 5 ของตนเอง มุ่งสนองตอบทางตา ห ูจมกู ลิน้และร่างกายของตนให้ได้รับแต่
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สิ่งสวยๆ งามๆ ซึ่งเป็นของภายนอก ดเูป็นคนขาดสาระในชีวิตหรือขาดหลกัการและเปา้หมายใน
การด าเนินชีวิต 

2. โทสจริต หมายถึง ลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีโ น้ม
เอียงไปทางมักโกรธ เจ้าคิดเจ้าแค้น อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย แสดงกริยามารยาทโผงผางทัง้ทาง
ร่างกายและค าพดู พดูด้วยค าห้วนๆ เสียงดงัหรือไม่ค านึงถึงจิตใจของผู้ อ่ืน มีนิสยัชอบตอ่สู้แข่งขนั 
ชอบเป็นท่ีหนึ่งหรือต้องการเอาชนะ ใจนกัเลงไม่ยอมคนจึงมกัจะขดัคอหรือสร้างความขดัแย้งกับ
คนอ่ืนอยู่บอ่ยๆ ลบหลู่บญุคณุ(พระมหาภูรัช ทนัตวงัโส(ศรีเลิศรส) ฐิติวฒุิ หมัน่มี และ อนวุตั กระ
สงัข์, 2559)หรือยกตนข่มท่านและชอบดหูมิ่นดแูคลนคนอ่ืน ยึดมัน่ว่าโลกต้องเป็นไปตามท่ีตนเอง
คิดหรือคาดหวังเท่านัน้ ชอบชีถู้กผิด มองโลกเป็นขาวด า อาการหุนหันพลันแล่น ไม่หยุดนิ่ง 
ตดัสินใจเร็วไม่คิดมาก คล่องแคล่วว่องไว(ธงชยั สิงอุดม, 2559)เม่ือตดัสินใจท าสิ่งใดแล้วจะต้อง
ท าให้ส าเร็จและมุง่มัน่ทุม่เทในการปฏิบตักิิจการงานตา่งๆท่ีได้รับมอบหมายหรือมีความรับผิดชอบ
สงู มุ่งงานมากกว่ามุ่งคน กล่าวคือ มุ่งความส าเร็จของงานมากกว่ามุ่งสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล 
มองเปา้หมายคือความส าเร็จเป็นใหญ่ ไม่สนใจวิธีการหรือกระบวนการจึงมกัขาดความละเอียดถ่ี
ถ้วนขณะท า ขาดความประณีตเรียบร้อย เป็นคนเจ้าระเบียบยึดถือกฎเกณฑ์หรือระเบียบวินยัเป็น
ส าคญั ไม่คอ่ยมีความยืดหยุน่ เป็นคนพดูจริงท าจริง มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไมมี่มายาหรือเส
แสร้ง มีภาวะผู้น าสงูสามารถเป็นท่ีพึง่ให้กบัคนอ่ืนได้ ประกอบด้วยพฤตกิรรมด้านบวกและลบ คือ 

2.1 ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านบวก บุคคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะนิสยั
ท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีกระตือรือร้น คล่องแคล่วว่องไว มีความกระปรีก้ระเปร่า เม่ือได้รับ
มอบหมายหน้าท่ีการงานอะไรหรือตัง้ใจท่ีจะท าอะไรแล้วจะมุ่งมัน่ทุ่มเทด้วยความเพียรพยายาม
จนกว่าจะประสบความส าเร็จ ไม่ยอมแพ้หรือย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคง่ายๆ เป็นคนมีความ
รับผิดชอบสงู มีสมาธิและความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ กล้าคิดกล้าท ากล้ารับผิด ไม่อิจฉาริษยาคนอ่ืน 
มีความเท่ียงตรงยุติธรรม มีความเป็นผู้น าสงูสามารถเป็นท่ีพึ่งพาให้กับคนอ่ืนๆได้ มีความจริงใจ 
ตรงไปตรงมา กล้าเปิดเผย ไม่มีมายาเล่ห์เหล่ียม เคารพกฎกติกาทางสงัคมและมีระเบียบวินยัใน
ตวัเองสงู(คะนอง ปาลิภทัรางกรู, 2561; พระครูปลดัณฐัพล จนฺทิโก(ประชณุหะ), 2561) 

2.2 ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านลบ บคุคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะนิสยัท่ี
แสดงออกทางพฤติกรรมเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น มักผูกโกรธจนอาจกลายเป็นความอาฆาต
พยาบาท อารมณ์หงุดหงิดฉนุเฉียวง่าย หนุหนัพลนัแลน่ ลกุลีล้กุลนไม่อยูเ่ฉย ใจร้อนวูว่ามตดัสินใจ
เร็ว(พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทนู ธมฺมกาโม), 2562)พดูจาโผงผางหรือกระท าสิ่งใดมกัไม่รักษา
น า้ใจหรือค านึงถึงความคิดความรู้สึกของคนอ่ืน ให้ความส าคญักับตวัเองเป็นหลกัหรือเห็นแก่ตวั 
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คิดว่าโลกจะต้องเป็นไปตามท่ีตนเองคิดหรือคาดหวงัท าให้เป็นคนไม่มีบริวารเพราะขาดความรัก
ความเมตตาต่อผู้ อ่ืน  เวลาท างานจะไม่เก่ียงวิธีหรือไม่สนใจกระบวนการเพราะมองแตเ่ปา้หมาย
หรือผลส าเร็จเป็นใหญ่(คะนอง ปาลิภัทรางกูร, 2561)จนขาดความละเอียดประณีต ขาดความ
รอบคอบพิถีพิถัน ยึดมัน่ในกฎกติกาเกินไปจนเป็นคนไม่ยืดหยุ่น จอมเผด็จการ ใจนกัเลงเป็นนกั
ตอ่สู้หรือเป็นคนไม่ยอมคนเป็นเหตใุห้ขดัแย้งกบัคนอ่ืนบอ่ยๆ ชอบแขง่ขนัและต้องการเป็นท่ีหนึ่งจึง
มกัดถูกูดแูคลนหรือลบหลูค่นอ่ืน  

3. โมหจริต หมายถึง ลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีโน้ม
เอียงไปทางลุ่มหลงมวัเมา มีความประพฤติหนกัไปทางเขลา เหงาซึม เง่ืองงง งมงาย(พระพรหม
คณุาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), 2546)ไม่มีความกระตือรือร้นกระปรีก้ระเปร่า ขีเ้กียจเฉ่ือยชา เบื่อหน่าย
ท้อแท้ ขาดความมั่นใจในตัวเองเน่ืองด้วยประเมินตนเองต ่ากว่าความเป็นจริง มักต าหนิหรือ
กล่าวโทษตวัเอง เป็นคนไม่สู้คน ไม่ชอบขดัแย้งหรือโต้เถียงกับใคร ยอมเสียเปรียบ หลีกเล่ียงการ
เข้าสงัคมหรือท าตวัเป็นจดุเดน่ มีอาการเหม่อลอยไมค่อ่ยมีสมาธิจดจ่อ เป็นคนนิ่งๆ ดเูรียบเฉย ไม่
ค่อยแสดงอาการใดๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชดั มักขาดสติความรู้เนือ้รู้ตวั ชอบจินตนาการเพ้อฝัน
และหมกมุ่นอยู่แตก่บัเร่ืองของตนเอง ด าเนินชีวิตแบบไร้เปา้หมาย ท าอะไรไม่จริงจงัมกัจะเปล่ียน
ใจง่าย อารมณ์อ่อนไหว ขาดความสม ่าเสมอ ไม่มีจุดยืนและไม่เป็นตวัของตวัเองจึงท าให้คล้อย
ตามคนอ่ืนได้ง่าย ไม่มีภาวะความเป็นผู้น าแตเ่ป็นผู้ตามท่ีดี ชอบท าอะไรเดิมๆซ า้ๆ อย่างเช่น งาน
ประจ า เป็นต้น และมกัท าอะไรแบบขอไปทีไม่เอาใจใส่เท่าท่ีควร มกัเข้าใจสิ่งท่ีง่ายๆพืน้ๆ โดยไม่
ต้องใช้ความคดิให้มาก ไมฟุ่้งซา่น ขาดความเป็นระบบระเบียบทางความคดิจนดเูหมือนเป็นคนไม่
มีความรู้(คะนอง ปาลิภัทรางกูร, 2561; พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก(ประชุณหะ), 2561)ความ
ประพฤติไม่คงเส้นคงวา เด๋ียวดีเด๋ียวร้าย ท าอะไรไม่ต่อเน่ือง เช่ืองช้าอืดอาดดเูนิบๆทัง้กิริยาและ
ค าพดู ซึง่มีลกัษณะพฤตกิรรมท่ีแสดงออกทัง้ด้านบวกและลบ คือ 

3.1 ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านบวก บุคคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะนิสยั
การแสดงออกทางพฤตกิรรมท่ีเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายๆ เป็นผู้ตามท่ีดี คอยรับค าสัง่ สามารถท างาน
ประจ าได้ดีโดยท่ีไม่ต้องใช้ความคดิสร้างสรรค์อะไรมากมาย เป็นคนซ่ือๆ มีความสจุริต ไม่มีลบัลม
คมใน เข้าได้กบัทกุคน เป็นเพ่ือนท่ีดีน่าคบหา(พระครูปลดัณฐัพล จนฺทิโก(ประชณุหะ), 2561)เป็น
คนนิ่งๆ ไมค่อ่ยฟุ้งซ่าน ไมค่อ่ยทกุข์หรือเครียดกบัสิ่งรอบข้าง(คะนอง ปาลิภทัรางกรู, 2561)ไม่ชอบ
ขดัแย้งหรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวกบัใคร กิริยาทา่ทางและการพดูจาสภุาพนุ่มนวลดลูะมนุละไม 
ไมโ่อ้อวด ไมห่ยิ่งยโสหรือทะนงตน 
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3.2 ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านลบ บุคคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะนิสัย
การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นคนขาดความกระตือรือร้นไร้ชีวิตชีวา ดทู่าทางเศร้าๆ เซ่ืองซึม 
เบื่อหน่ายท้อแท้ง่าย ท าอะไรมกัคิดว่ายากหรือเกินความสามารถของตวัเองไปเสียหมดจึงท าแบบ
ผ่านๆหรือขอไปที มองตวัเองไม่มีค่าหรือไร้ความสามารถ ขาดความเป็นผู้น า พฤติกรรมไม่คงเส้น
คงวา ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่เป็นตวัของตวัเองเป็นเหตใุห้คล้อยตามคนอ่ืนหรือสิ่งแวดล้อม
ได้ง่าย อ่อนตอ่โลก อ่อนไหวตอ่ความรู้สึกของตวัเอง ไม่ชอบเข้าสงัคม จิตใจขาดความมัง่คงแน่ว
แน่ ใช้ชีวิตอยู่ไปวนัๆ ดเูล่ือนลอยไม่มีเป้าหมาย ความคิดไม่เป็นระบบระเบียบ ไม่ชอบใช้ปัญญา 
มืดมนงมงาย(พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทูน ธมฺมกาโม), 2562)และหมกมุ่นอยู่แต่กับเร่ืองของ
ตนเองท่ีจินตนาการเพ้อฝัน  

4. ศรัทธาจริต หมายถึง ลกัษณะนิสยัท่ีแสดงออกเป็นพฤตกิรรมของบคุคลท่ีโน้ม
เอียงไปทางเป็นผู้ มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนกัไปทางมีจิตซาบซึง้ ช่ืนบาน น้อม
ใจเล่ือมใสโดยง่าย(พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต), 2546) คะนอง ปาลิภทัรางกรู (2561)กล่าว
ว่า เป็นผู้ มีความเช่ือบงการพฤติกรรม ยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้าถึงขัน้ยอมพลีชีพหรือ
เสียสละเพ่ือสิ่งท่ีดีกว่าตามระดบัความเข้มข้นของความเล่ือมใสนัน้ เช่ือมั่นอย่างแรงกล้าในตวั
บคุคลหรือหลกัการจนบางครัง้ดงูมงายไร้เหตผุล มีพลงัจิตหรือแรงจงูใจมหาศาลพร้อมท่ีจะทุ่มเท
ทกุอย่างเพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงสงัคมไปสู่เปา้หมาย มีความช่ืนชมขณะเดียวกนัก็เกรงกลวัสิ่งลีล้บั
หรืออิทธิปาฏิหาริย์ท่ีตนหาเหตผุลมาอธิบายไม่ได้เช่น ไสยศาสตร์ สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น ถือคติท่ีว่า 
“ไม่เช่ืออย่าลบหู”่ เป็นคนหเูบาเช่ือคนง่าย มกัเอาศรัทธาน าหน้าเหตผุลเป็นเหตใุห้ถกูหลอกหรือตก
เป็นเหย่ือคนอ่ืนได้ง่าย จิตใจคับแคบไม่ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างท่ีขัดแย้งกับหลักการท่ี
ตนเองยึดถือ มกัติดอยู่ในกรอบหรือยึดมัน่ในกฎเกณฑ์กติกามากเกินไป มีลกัษณะแบบอนุรักษ์
นิยม ขาดการบรูณาการเช่ือมโยง มองโลกเป็นสองขัว้ถกู-ผิด ดี-ชัว่ จริง-เท็จ เช่ือ-ไม่เช่ือ แตมี่ความ
เป็นกลัยาณมิตร อธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารี มีน า้ใจ ชอบชว่ยเหลือ มกัไมมี่มารยาเล่ห์
เหล่ียม ชา่งเจรจาโน้มนาวคนอ่ืนเก่ง ซึ่งมีลกัษณะพฤตกิรรมท่ีแสดงออกทัง้ด้านบวกและลบ คือ 

4.1 ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านบวก บุคคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะนิสยั
การแสดงออกเป็นพฤตกิรรมท่ีชอบช่วยเหลือ มีความเป็นกลัยาณมิตร มีอธัยาศยัไมตรี แจม่ใสเบิก
บาน มีหลกัการหรืออดุมการณ์ในการด าเนินชีวิต มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีแรงจูงใจสงูเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ จิตใจเข้มแข็งพร้อมเสียสละเพ่ือคนอ่ืนได้(พระครูปลดัณัฐพล จนฺทิโก(ประชุณ
หะ), 2561)มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สงบเสง่ียม ระมดัระวงัการแสดงออก มีสมัมาคารวะ แสดง
ความเคารพและให้เกียรตผิู้ อ่ืน  
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4.2 ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านลบ บุคคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะนิสัย
การแสดงออกท่ียึดมัน่ในอดุมการณ์หรือหลกัการเกินไปจึงมกัจะขดัแย้งกบัคนท่ีเห็นตา่ง ยึดติดใน
วิถีปฏิบตัิแบบเดิมๆ หวัโบราณ ยอมให้ศรัทธาอยู่เหนือเหตผุลบางครัง้ท าให้เป็นเหย่ือของคนอ่ืน
หรือถกูหลอกได้ง่าย เช่ือมัน่ในสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิจนกลายเป็นหลงงมงาย เกรงกลวัสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิลีล้บัอาทิ 
เคร่ืองรางของขลงั ไสยศาสตร์ เป็นต้น มกัมีพฤติกรรมอ้อนวอนขอพรจากสิ่งท่ีตนเองเคารพนบัถือ
มากกว่าการลงมือกระท าด้วยความเพียรของตนเอง จิตใจคบัแคบ ไม่ยอมรับผู้ ท่ีมีความเช่ือท่ี
แตกต่างไปจากตน ไม่ประนีประนอม หูเบาด่วนสรุปจึงขาดการพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่าง
เพียงพอ 

5. วิตกจริต หมายถึง ลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีโน้ม
เอียงไปทางเป็นผู้ มีวิตกเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุ้งซ่าน(พระ
พรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต), 2546)มีความวิตกกงัวลคาดคดิค านึงบงการพฤตกิรรม(คะนอง ปา
ลิภทัรางกรู, 2561) เป็นคนเจ้าความคดิหรืออยู่ในโลกของความคดิมากกวา่โลกความจริง ความคิด
วกวนย า้ทวนแต่เร่ืองเดิมๆซ า้ๆ หมกมุ่นอยู่กับอดีตท่ีคิดไม่ตกหรือท่ีแก้ปัญหาไม่ได้ อีกทัง้ ยงัคิด
เป็นหว่ง กงัวล คาดการณ์ไปก่อนกบัเร่ืองท่ียงัไมเ่กิดขึน้ในอนาคต  มกัมองโลกและคนอ่ืนในแง่ร้าย
เน่ืองด้วยขาดความไว้วางใจ ชอบสอดรู้สอดเห็นและจบัผิดเร่ืองเล็กๆน้อยๆของคนอ่ืน ท า เร่ืองเล็ก
ให้เป็นเร่ืองใหญ่เป็นเหตุให้ร้อนใจ เครียดง่าย จมอยู่กับความทุกข์ เป็นคนครุ่นคิดตริตรอง
รายละเอียดอย่างรอบด้านจนไม่กล้าตดัสินใจอย่างเด็ดขาด(ธงชยั สิงอุดม, 2559)โลเลสงสยัไม่
แน่ใจ มักหลบเล่ียงหรือไม่กล้าเผชิญปัญหาด้วยการผดัวันประกันพรุ่ง ชอบแสดงความคิดเห็น 
คลกุคลีสงัสรรค์ด้วยการเข้าสงัคม พดูพล่ามมากกว่าลงมือกระท าจริงและเปล่ียนงานบ่อยเพราะ
ไมส่ามารถทนท าได้นาน ซึง่มีลกัษณะพฤตกิรรมท่ีแสดงออกทัง้ด้านบวกและลบ คือ 

5.1 ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านบวก บุคคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะนิสยั
การแสดงออกเป็นนักวิเคราะห์ นักวางแผนชัน้ยอด เป็นท่ีปรึกษาได้ดี รู้จักคิดนอกกรอบ คิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นคนช่างสงัเกต มกัมองเห็นความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ท่ีคนอ่ืน
มองข้าม เป็นนกัเจรจาตอ่รอง รู้จกัใช้ค าพดูหรือมีเทคนิคในการจงูใจคนอ่ืนเก่ง  มองปัญหาได้ทะลุ
ปรุโปร่ง มีความละเอียดลออแบบเจาะลกึในรายละเอียดรอบด้าน  

5.2 ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านลบ บุคคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะนิสัย
การแสดงออกท่ีมกัมองโลกในแง่ร้าย ไม่ไว้ใจคนอ่ืน มวัจ้องจบัผิด เป็นคนคิดเล็กคิดน้อย เจ้ากีเ้จ้า
การ จู้ จีขี้บ้่นจึงท าให้ขาดมนษุยสมัพนัธ์ ให้ความส าคญัแตจุ่ดเล็กๆ จนลืมภาพรวม ดีแตพู่ด ขาด
ความกล้าหาญเด็ดเด่ียว ฟุ้งซ่านโลเล เปล่ียนแปลงงานบ่อย เอาแน่เอานอนไม่ได้ ตดัสินใจไม่
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เด็ดขาด เป็นคนคิดนานจึงท าการใหญ่ไม่ได้ เกียจคร้านท าการงานด้วยการหาข้ออ้างอยู่เสมอ มวั
ผดัวนัประกันพรุ่ง ท าอะไรไม่ค่อยส าเร็จเป็นชิน้เป็นอนั  คิดวกวนจมอยู่กับอดีตหรือฟุ้งซ่านกังวล
กับอนาคต ใส่ใจแต่ปัญหาแต่หาทางแก้ไขไม่เป็น(พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทูน ธมฺมกาโม), 
2562)จงึกลายเป็นคนอมทกุข์ เครียดง่าย  

6. พุทธิจริต หมายถึง ลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีโน้ม
เอียงไปทางเป็นคนเจ้าความคิดทฤษฎี คิดอะไรเป็นเหตเุป็นผล ขบคิดพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ 
ด้วยหลกัตรรกะ ใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา เป็นคนช่างสงัเกต วางตวัดีน่าเช่ือถือ มี
หลกัการในการแสดงความคิดเห็น เป็นนกัวิเคราะห์วางแผนในการท างาน ขยนัศึกษาหาความรู้
และค้นหาข้อเท็จจริงต่างๆ มองสิ่งตา่งๆ ตามสภาพความเป็นจริง มีความเพียรพยายาม มุ่งมัน่ท่ี
จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองอยู่เสมอ มีความเฉลียวฉลาด ไหวพริบปฏิภาณและความ
จ าเป็นเลิศ ทว่ามกัยดึติดในความคิดความเห็นหรือยดึมัน่ถือมัน่ในความมีอยู่ของอตัตาตวัตนและ
ความเท่ียงแท้ถาวรซึ่งอาจน าไปสู่ความขดัแย้งทางความคิดกับผู้ อ่ืน จิตไม่มีพลงัเพราะขาดแรง
ศรัทธาเช่ือมัน่และมีพฤติกรรมเฉ่ือยชาเน่ืองด้วยถนดัการใช้ความคิดมากกว่า คะนอง ปาลิภทัราง
กรู (2561)กลา่วว่า คนประเภทนีมี้ความรู้(ปัญญา)บงการพฤตกิรรม เช่นเดียวกบั (พระพรหมคณุา
ภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), 2546)ท่ีกล่าวว่า เป็นผู้ มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไป
ในทางใช้ความคดิพิจารณา ซึง่มีลกัษณะพฤตกิรรมท่ีแสดงออกทัง้ด้านบวกและลบ คือ 

6.1 ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านบวก บุคคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะนิสยั
การแสดงออกเป็นคนมีหลกัการ เป็นผู้ให้การปรึกษาได้ดี รู้จกัอธิบายสิ่งตา่งๆ อย่างเป็นเหตเุป็นผล
และสอดคล้องตามสภาพความเป็นจริง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชอบค้นหาข้อเท็จจริงต่างๆ รู้จักวิเคราะห์
สงัเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ หมัน่ฝึกฝน
ตนเองอยู่เสมอ วางตวัน่าเช่ือถือ ถนดัใช้ความคิดพิจารณาสิ่งตา่งๆ อย่างละเอียดรอบคอบ(ธงชยั 
สิงอดุม, 2559; พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทนู ธมฺมกาโม), 2562) 

6.2 ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมด้านลบ บุคคลประเภทนีจ้ะมีลกัษณะนิสัย
การแสดงออกท่ีมกัยึดติดในความคิดความเห็นของตนเองหรือเป็นเจ้าแนวคิดทฤษฎี เช่ือมัน่ใน
ความมีอยู่ของอัตตาตัวตนและความเท่ียงแท้ถาวร อยู่กับการขบคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วย
หลกัการเหตผุลมากกวา่ลงมือกระท าจึงเป็นเหตใุห้มีพฤติกรรมเฉ่ือยชา ขาดแรงจงูใจหรือไม่มีพลงั
จิตเพียงพอท่ีจะดึงดดูให้คนอ่ืนคล้อยตามจึงท าให้ภาวะความเป็นผู้น ามีน้อย(กนกกาญจน์ สินภิ
บาล, 2555) 
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นอกจากการแบง่จริตออกเป็น 6 ประเภทดงักล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมีการแบง่จริตในอีก
รูปแบบหนึ่งเป็นการจดัประเภทลกัษณะนิสยัของบคุคลเพ่ือให้เหมาะสมกบัการน าหลกัสติปัฏฐาน 
4 มาใช้ในการฝึกการตระหนกัรู้(สติ) กล่าวคือ การแบง่เชน่นีมุ้่งเน้นเพ่ือให้รู้จกัเลือกรูปแบบของสติ
ปัฏฐานมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะนิสยัและตามแต่ศกัยภาพทางปัญญาของบุคคล(น า้นิตย์ 
ตนัตสิิริวฒัน์, 2557; พระจินดา ฉนัทธมัโม, 2558)ประกอบด้วย 

1. ตณัหาจริต คือ ลักษณะนิสัยทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีโน้มเอียงไปในทาง
ความอยาก(ตณัหา) กล่าวคือ มีความสนใจและปรารถนาอย่างแรงกล้าในรูป เสียง กลิ่น รสและ
สมัผสัซึ่งเป็นสิ่งเร้าภายนอก ชอบความสนุกสนานร่ืนเริง มุ่งเน้นการตอบสนองความรู้สึกเป็นสุข
ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้และร่างกาย มีพฤติกรรมการแสวงหาความสุขผ่าน
ร่างกายเป็นส าคญัเพ่ือให้เกิดความสุขความเพลิดเพลินทางใจ  รักสวยรักงาม ประดบัตกแต่ง
ร่างกายให้ดูดี สนใจการแต่งเนือ้แต่งตวั ลักษณะท่าทางหรือบุคลิกดดีู มีมาด เน้นความสุขทาง
ร่างกายมากกว่าสิ่งอ่ืนใด ดิน้รนทะยานอยากในความบนัเทิงความสะดวกสบายและมกัติดใจใน
ความรู้สึกเป็นสขุ น า้นิตย์ ตนัติสิริวฒัน์ (2557)กล่าวว่า ตณัหาจริต คือ พวกมีนิสยัท่ีโน้มเอียงไป
ตามตณัหา(ความอยาก) ชอบความเพลิดเพลิน ให้ความส าคญักับความรู้สึก(เวทนา)เป็นใหญ่ 
ชอบท่ีจะแสวงหาความสขุทางต ูห ูจมูก ลิน้ กาย จนกลายเป็นความยึดติดในความสุขประเภทนี ้
ขณะเดียวกันเม่ือเผชิญกับสิ่งท่ีไม่สบกับอารมณ์ความรู้สึกตนเองก็จะแสดงออกเป็นความรู้สึก
หงุดหงิด ฉุนเฉียว เกรีย้วกราดหรืออาจจะมีพฤติกรรมรุนแรงอาทิ การทะเลาวิวาท เป็นต้น 
นอกจากนี ้ยังหมกมุ่นในจินตนาการเพ่ือท่ีจะสร้างความรู้สึกเคลิบเคลิม้เพลิดเพลินให้กับภาวะ
จิตใจตนเองหรือเป็นจินตนาการด้านลบส่งผลต่อความรู้สึกท่ีตรงกันข้าม เช่น ความรู้สึกหดหู่ 
ท้อแท้ เบื่อหนา่ย เป็นต้น แสดงออกเป็นพฤตกิรรมลุม่หลงมวัเมา มีความประพฤติหนกัไปทางเขลา 
เหงาซมึ เง่ืองงง งมงาย(พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต), 2546)การฝึกสติตามแนวสติปัฏฐานท่ี
สอดคล้องกบัลกัษณะนิสยัของบคุคลด้านนีไ้ด้แก่ การตระหนกัรู้ร่างกาย(กายานปัุสสนา)และการ
ตระหนกัรู้ความรู้สกึ(เวทนานปัุสสนา)(น า้นิตย์ ตนัตสิิริวฒัน์, 2557) 

2. ทิฏฐิจริต คือ ลกัษณะนิสยัทางพฤติกรรมของบคุคลท่ีโน้มเอียงไปด้านการใช้
ความคิดพิจารณาด้วยหลักตรรกะเหตผุล เป็นนักวิเคราะห์วางแผน ยึดถือในความคิดความเห็น
อย่างแรงกล้าหรือเป็นนกัผลิตแนวคิดมมุมอง มกัจะใช้ความคิดมากกว่าอารมณ์ความรู้สกึ รู้จกัให้
ข้อคิดเห็นท่ีกอปรไปด้วยหลักการ วิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นต่างๆ ทัง้เชิงบวกและลบอย่าง
ละเอียดลออและสอดคล้องกบัข้อเท็จจริง มองเห็นแง่มมุต่างๆอย่างถ่ีถ้วน มีความยึดมัน่ถือมัน่ใน
ความคิดความเห็นตนเองจนอาจน าไปสู่ความขัดแย้งทางความคิดกับบุคคลอ่ืน น า้นิตย์ ตนัติ
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สิริวฒัน์ (2557)กลา่วว่า พวกทิฏฐิจริตเป็นผู้ยึดมัน่ความเป็นเหตผุล การพินิจพิจารณา พวกมีนิสยั
โน้มเองไปทางเจ้าทฤษฎี มักมีความเช่ือในความเท่ียงแท้และความมีตัวตน จึงเป็นผู้ ถือเอา
ความคิดของตนเองเป็นท่ีตัง้ หากความคิดเห็นของตนเองถูกขัดแย้งมกัจะรู้สึกขุ่นมัวหรือหากมี
หลกัการ แนวคิดใดท่ีสอดคล้องกบัความคิดเห็นของตนเองจะรู้สกึผอ่งใสเบกิบาน บคุคลประเภทนี ้
จึงกลายเป็นผู้ยึดติดในความคิดความเห็น นอกจากนี ้ยงัมีลกัษณะความคิดท่ีพวยพุ่ง (คะนอง ปา
ลิภทัรางกรู, 2561) ทะนงตนวา่เก่งกวา่คนอ่ืน ยดึมัน่ถือมัน่ในอตัตาตวัตนและอาจกลายเป็นคนคิด
มาก วิตกกงัวล โลเลตดัสินใจไม่ได้(ธงชยั สิงอุดม, 2559) คิดย า้ทวนแบบเจาะรายละเอียดในแต่
ละประเด็น มีเหตผุลท่ีแปรเปล่ียนอยู่ร ่าไป การฝึกสติตามแนวสติปัฏฐานท่ีสอดคล้องกับลกัษณะ
นิสัยของบุคคลประเภทนีไ้ด้แก่ การตระหนักรู้จิต(จิตตานุปัสสนา)และการตระหนักรู้ธรรมหรือ
หลกัการตา่งๆ(ธมัมานปัุสสนา)(น า้นิตย์ ตนัตสิิริวฒัน์, 2557) 

กล่าวได้ว่า จริตหรือลกัษณะนิสยัของบคุคลตามหลกัพทุธธรรมนิยมแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ ตามหลกัจริต 6 (ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต วิตกจริตและพทุธิจริต)ซึง่เป็น
ลกัษณะนิสยัท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม ความรู้สกึนึกคิด เจตคติ มีทัง้ลกัษณะนิสยัเชิงบวกและลบ 
และอีกแบบเป็นการแบง่ตามหลกัจริต 2 (ตณัหาจริตและทิฏฐิจริต)ท่ีมุง่เน้นเก่ียวกบัลกัษณะนิสยัท่ี
แสดงออกผา่นพฤตกิรรมท่ีบง่ถึงการด าเนินชีวิตท่ียึดความรู้สกึและความคดิเป็นส าคญั 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจริตตามหลักพุทธธรรม 
จากการทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับจริต(บุคลิกภาพ)ตามหลักพุทธธรรมพบว่า แบ่ง

การศกึษาออกเป็น 4 ลกัษณะ รายละเอียดดงันี ้
1. เป็นการศกึษาเชิงวิเคราะห์วา่แตล่ะจริต(บคุลิกภาพ)ทัง้ 6 ตามหลกัพทุธธรรม

มีลักษณะความโน้มเอียงของนิสัยและพฤติกรรมเป็นอย่างไร อาทิ การศึกษาของ พระสรพงณ์ 
ปัญญาธโร(จุลลโพธิ) (2561)เก่ียวกับบุคลิกภาพตามหลักจริต 6 ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์
ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เก่ียวข้องกับนิสิต จ านวน 7 รูป/คน ซึ่งสรุปแต่ละจริตดังนี ้1)ราคจริต มี
บุคลิกภาพรักสวย รักงาม 2)โทสจริต มีบุคลิกภาพใจร้อน โกรธง่าย 3)โมหจริต มีบุคลิกภาพ
ซึมเศร้า ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง 4)สัทธาจริต มีบุคลิกภาพเช่ือง่าย ไม่ค่อยพิจารณา 5)
วิตกจริต มีบคุลิกภาพคิดจบัจด ลงัเลไมมี่ความมัน่ใจและ 6)พทุธิจริต มีบคุลิกภาพมกัใช้ความคิด
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ก่อนเสมอ บุคคลคนเดียวอาจมีหลายๆ บุคลิกภาพผสมผสานกันและมีข้อดี
ข้อเสียตา่งกนัขึน้อยู่กับปัจจยัรอบข้างท่ีมีผลตอ่การแสดงออก เช่นเดียวกับ พระจินดา ฉันทธัมโม 
(2558)ท่ีศึกษาเก่ียวกับลักษณะของบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพรักสวยรักงาม(ราคจริต)ในการปฏิบตัิ
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วิปัสสนา เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร พบวา่ 1)ราคจริต จะมีบคุลิกภาพทางพฤติกรรมท่ีโน้มเอียงไป
ด้านรักสวยรักงาม 2) โทสจริต จะมีบคุลิกภาพทางพฤติกรรมท่ีโน้มเอียงด้านใจร้อน หงดุหงิด โกรธ
ง่าย 3) โมหจริต จะมีบคุลิกภาพทางพฤติกรรมท่ีโน้มเอียงไปด้านเขลา เหงาซึม เง่ืองงง งมงาย 4) 
สทัธาจริต จะมีบคุลิกภาพทางพฤติกรรมท่ีโน้มเอียงไปด้านมีจิตใจซาบซึง้ ช่ืนบาน น้อมใจเล่ือมใส
โดยง่าย 5) พทุธิจริต จะมีบคุลิกภาพทางพฤติกรรมท่ีโน้มเอียงไปด้านใช้ความคิดพิจารณาและ 6) 
วิตกจริต จะมีบคุลิกภาพทางพฤตกิรรมท่ีโน้มเอียงไปด้านนกึคดิจบัจด ฟุ้งซา่น  

2. เป็นการศึกษาระดับต าแหน่งหน้าท่ีของการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การ
ท างาน อายแุละระดบัการศกึษาว่ามีผลตอ่การหลอ่หลอมลกัษณะทางบคุลิกภาพ(จริต)ของบคุคล
อย่างไรอาทิ การศกึษาของ กนกกาญจน์ สินภิบาล (2555)เก่ียวกับบคุลิกภาพของผู้บริหารระดบั
ต่างๆ ของโรงเรียนตามหลักจริต 6 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบทดสอบวดับุคลิกภาพตามหลกัจริต 6 
จ านวน 341 ข้อ พบว่า ผู้ บริหารมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการแสดงออกเชิงพุทธิจริตและ
ศรัทธาจริตอยู่ในระดบัสงู ขณะท่ีโทสจริต ราคจริต โมหจริต วิตกจริตอยู่ในระดบัต ่า ผู้บริหารเพศ
หญิงจะมีลกัษณะด้านพทุธิจริตและศรัทธาจริตสงูกว่าผู้บริหารเพศชาย ผู้บริหารท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 35 
ปี จะมีบคุลิกภาพด้านราคจริตสูงกว่าผู้ มีอายเุกินกว่า 50 ปี ด้านโมหจริตและวิตกจริต ผู้ มีอายตุ ่า
กว่า 35 ปี มีสงูกวา่ผู้ มีอาย ุ36 ปีขึน้ไป ขณะท่ีศรัทธาจริต ผู้ มีอายุสงูกวา่ 36 ปีขึน้มีคา่เฉล่ียสงูกว่า
ผู้ มีอายุต ่ากว่า 35 ปี ส่วนระดับการศึกษา ปริญญาตรีมีโมหจริตสูงกว่าปริญญาโท ส่วนด้าน
ประสบการณ์การท างาน ผู้ มีประสบการณ์ 21 ปีขึน้ไปมีบคุลิกภาพด้านพทุธิจริตและศรัทธาจริตสงู
กวา่ผู้ มีประสบการณ์ไม่เกิน 10 ปี ขณะท่ีหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้มีโทสจริตและโมหจริตสงูกว่า
ผู้บริหาร รองผู้บริหาร สอดคล้องกบั สรีุรัตน์ ฝนอรุณ (2556)ท่ีศกึษาบคุลิกภาพผู้บริหารระดบักลาง
ในองค์การเอกชนตามหลักจริต 6 ซึ่งพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพด้านพุทธิจริตอยู่ใน
ระดบัสงู สว่นราคจริต วิตกจริต โมหจริตอยูใ่นระดบักลางและโทสจริตอยูใ่นระดบัต ่า 

 3. เป็นการศึกษาบุคลิกภาพท่ีโน้มเอียงไปลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งเพ่ือท่ีจะน า
หลกัการเจริญสติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิอาทิ การศึกษาวิเคราะห์ของ พระจินดา ฉันทธัมโม 
(2558)เก่ียวกับลักษณะของบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพรักสวยรักงาม(ราคจริต)ในการปฏิบตัิวิปัสสนา 
พบว่า บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพรักสวยรักงาม เน้นภาพลกัษณ์ของตนเองให้ดดีู รักความสะดวกสบาย
หรือเป็นผู้ มีความต้องการในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ให้เจริญสติตระหนักรู้เท่าทันอารมณ์
ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนันัน้ด้วยการน าหลกัธรรมไปปฏิบตัิ เช่น การขบคิด(โยนิโสมนสิการ)
พิจารณาร่างกายว่าเป็นสิ่งไม่สวยไม่งาม เป็นต้น หรือการรู้จกัข่มใจไว้เพ่ือให้หลดุไปจากอารมณ์
นัน้ๆ เช่นเดียวกับ น า้นิตย์ ตนัติสิริวฒัน์ (2557)ท่ีศึกษาวิเคราะห์การน าหลกัสติปัฏฐานไปใช้ให้
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เหมาะกับแต่ละบุคลิกภาพ พบว่า ผู้ ท่ีมีนิสัยโน้มเอียงไปทางความอยากต้องการ(ตณัหา) ชอบ
ความเพลิดเพลิน ให้ฝึกสตด้ิวยการตระหนกัรู้ร่างกาย(กายานปัุสสนา)และความรู้สกึ(เวทนานปัุสส
นา) ขณะท่ี ผู้ มีบคุลิกภาพยึดมัน่ความเป็นเหตผุล ชอบพินิจพิจารณา มีนิสยัโน้มเอียงไปทางเจ้า
แนวคิดทฤษฎี ท่ีมีความเช่ือในความเท่ียงแท้ถาวรและความมีตวัตน ให้ฝึกสติด้วยการตระหนกัรู้
จิต(จิตตานปัุสสนา)และหลกัการตา่งๆ(ธรรมานปัุสสนา)และ 

4. เป็นการศกึษาเชิงวิเคราะห์บคุคลท่ีอยูใ่นกลุม่นกัเรียนนกัศกึษาเพ่ือน าไปสู่การ
หาแนวทางส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีบกพร่องให้มีความเจริญงอกงามด้วยกระบวนการจดัการเรียนรู้
เช่น การศึกษาของ พระสมุห์ปริญญา ปริชาโน(ยนัต์โกเศศ) (2561)เก่ียวกับแนวทางการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพทุธิจริตส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามซึง่เก็บ
รวบรวมข้อมลูจากผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าท่ี และสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลจ านวน 5 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่จัดอยู่ในประเภทโทสจริต(มีลักษณะหงุดหงิด โกรธง่าย ใจร้อนรุนแรง พูดจากโผงผาง
ตรงไปตรงมามกัไม่ค านึงถึงความรู้สึกของคนอ่ืน) รองลงมาเป็นด้านศรัทธาจริต(น้อมใจซาบซึง้เช่ือ
ง่าย มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในสิ่งท่ีตนเองเช่ือถือ) วิตกจริต(ครุ่นคิดฟุ้งซ่าน จับจด วิตก) โมหจริต
(จินตนาการเพ้อฝัน ลุ่มหลง งมงาย ไม่เป็นตวัของตวัเอง ท้อแท้เบื่อหน่าย)และราคจริต(รักสวยรัก
งาม หลงใหลได้ปลืม้ในรูป เสียง กลิ่น รส สมัผสั เน้นภาพลักษณ์ให้ดูดีหรูหรา นิยมวตัถุ) ระดบั
ต ่าสดุเป็นด้านพทุธิจริต(มีเหตผุล พินิจพิจารณา ไมเ่ด็ดขาด ขาดความมุ่งมัน่) หากรู้ถึงจริตของแต่
ละคนท าให้จดัวางตวับคุคลได้เหมาะสม ใช้คนให้ตรงกบังานนัน้ท่ีรับผิดชอบซึ่งน าไปสูค่วามส าเร็จ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ พระสรพงณ์ ปัญญาธโร(จุลลโพธิ) (2561)เก่ียวกับบุคลิกภาพตาม
หลักจริต 6 ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีพบว่า ส่วน
ใหญ่จะเป็นโทสจริตเพราะนิสิตก าลงัอยู่ในช่วงวยัรุ่น ส่วนบคุลิกภาพอ่ืนจะปรากฏให้เห็นบ้างตาม
สถานการณ์ขึน้อยู่สถานภาพ เพศ อาย ุสิ่งแวดล้อม ควรปรับบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสมเพ่ือ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 

สรุปได้ว่า การศกึษาบคุลิกภาพตามหลกัจริต 6 ประกอบด้วย การวิเคราะห์ลกัษณะ
นิสยัของแตล่ะจริต การศกึษาระดบัต าแหน่งของหน้าท่ีการงานว่าส่งผลตอ่บคุลิกภาพอย่างไร การ
วิเคราะห์เพ่ือน าหลกัสติปัฏฐานไปใช้เพ่ือปรับปรุงจริต(บุคลิกภาพ)และการส ารวจเพ่ือวิเคราะห์
ผู้ เรียนน าไปสูก่ารหาแนวทางในการสง่เสริมด้วยการจดัการเรียนการสอน 

การศกึษาจริตตามหลกัพทุธธรรมครัง้นีเ้พ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัลกัษณะบคุลิกภาพหรือ
พฤตินิสัยของผู้ ต้องขัง ผู้ วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้ ต้องขังท่ีส่ือถึง
ลกัษณะนิสยัเบือ้งลึกท่ีเป็นบุคลิกภาพหรือพืน้เพนิสยัเพ่ือน ามาสู่การออกแบบวิธีการฝึกสติตาม
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แนวสติปัฏฐานเพ่ือส่งเสริมสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัในระยะการพฒันา เป็นการศกึษาใน
รูปแบบจิตวิทยาเท่านัน้ โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม ความรู้สึก ความคิดท่ีแสดงออกตาม
หลกัจริต 6 และวิเคราะห์ จดัประเภทและสรุปผลบคุลิกภาพของผู้ ต้องขงัลงในหลกัจริต 2(ตณัหา
จริตและทิฏฐิจริต)กล่าวคือ เป็นลกัษณะทางบุคลิกภาพ(จริต)ของผู้ ต้องขงัท่ีมุ่งแสวงหาความสุข
เพ่ือสนองอารมณ์ความรู้สึกเป็นส าคญัหรือใช้ความรู้สึกเป็นใหญ่ด้านพฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
ขณะท่ีอีกแบบเป็นลักษณะทางบุคลิกภาพ(จริต)ท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีท าตาม
หรือให้ความส าคญักบัความคิดความเช่ือและเหตผุลท่ีตนเองยดึถือเป็นหลกั 

เม่ือทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยั(จริต)
ตามหลกัพทุธธรรมแล้วท าให้ทราบแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง ส่วนนีผู้้วิจยัได้น ามาเป็นกรอบเบื อ้งต้นท่ีจะ
น าไปสู่การออกแบบเคร่ืองมือการวิจยัระยะท่ี 1 ได้แก่ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัสุขภาวะทาง
ปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมซึ่งเป็นประเดน็ท่ีมีลกัษณะเจาะจงมากยิ่งขึน้
เพ่ือค้นหาข้อมูลเชิงลึกและน ามาตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีท่ีได้ศึกษามา ก่อนจะน าไปสู่การสร้าง
แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัและรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวสตปัิฏฐานส าหรับการวิจยัระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ตอ่ไป 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสตปัิฏฐาน 
สืบเน่ืองมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสัย

(จริต)ตามหลกัพทุธธรรมก่อนหน้านี ้อีกทัง้มีการสมัภาษณ์เชิงลกึเพ่ือค้นหาข้อมลูเชิงพฤตกิรรมใน
บริบทท่ีเจาะจงมากยิ่งขึน้กล่าวคือ ลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตาม
หลักพุทธธรรมท่ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพระยะท่ี 1 จากนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องเชิงพฒันาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณระยะท่ี 2 และ 3 อนัประกอบด้วย การให้ค าปรึกษา
กลุม่เชิงพทุธธรรม แนวคดิเก่ียวกบัสตท่ีิน าไปประยกุต์ใช้ในเชิงจิตวิทยาและหลกัสตปัิฏฐานกบัการ
พัฒนาสติผู้ ต้องขัง ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องส าหรับการวิจัยระยะนี ้ตาม
ประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

การให้ค าปรึกษากลุ่มเชิงพุทธธรรม 
ความหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มเชิงพุทธธรรม 

การให้ค าปรึกษากลุ่ม : การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นการพูดคุยอย่างมีเป้าหมาย
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปซึ่งประกอบด้วยผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุ่มซึ่งมีปัญหาหรือความต้องการ
คล้ายๆกนัภายใต้บรรยากาศท่ีจริงใจ อบอุ่น เป็นกันเอง ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องได้รับการฝึกฝนมา
เป็นอย่างดี มีทกัษะความสามารถและประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาท่ีคอยชว่ยให้กระบวนการ
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กลุม่ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน(ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษณ์, 2529)และจะต้องมีความเช่ียวชาญในการท า
กลุ่มเพ่ือประคบัประคองให้กระบวนการกลุ่มบรรลเุปา้หมายท่ีต้องการ นอกจากนี ้สมาชิกในกลุ่ม
แตล่ะคนจะชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ให้ก าลงัใจ เสนอแนะและร่วมแบง่ปันประสบการณ์ท่ีมีลกัษณะ
คล้ายคลึงกันกับเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนๆ น าไปสู่การปรับปรุงตนเองและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กับ
ตนเอง ได้สะท้อนความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น อีกทัง้ ยังได้ระบายความขัดแย้งท่ีเป็นปม
ปัญหาในใจ เปิดใจยอมรับตนเองทัง้ข้อดีและข้อเสีย กล้าท่ีจะเผชิญปัญหาและรู้จกัใช้สติปัญญา
ความสามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงตนเอง รวมทัง้ได้สะท้อนปัญหาของตนเองโดยผ่านมุมมอง
ของเพ่ือนสมาชิก(วชัรี ทรัพย์มี, 2533)และได้วิเคราะห์ข้อแนะน าท่ีได้ฟังจากสมาชิกคนอ่ืนๆ มา
ปรับใช้กับตนเองโดยเน้นความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ภายในกลุ่ม Mahler (1969)และ Gipson และ 
Mitchell (1986)กล่าวว่า กลุ่มการให้ค าปรึกษาจะช่วยให้สมาชิกได้จดัการปัญหาของตนด้านการ
ปรับตวั ด้านการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ด้านพฒันาทกัษะสมัพนัธภาพส่งผลให้เห็นคณุคา่และมี
ทศันคติท่ีถกูต้องรวมถึงมีทกัษะการตดัสินใจ โดยท่ีสมาชิกกลุ่มจะท างานร่วมกบัผู้ ให้ค าปรึกษาใน
การส ารวจปัญหาด้านอารมณ์ความรู้สึกและความคิดเห็นของกันและกันเพ่ือหาทางช่วยกันแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

เช่นเดียวกบั ทิพยวรรณ กิตติพร (2535) วชัรี ธุวะค า (2524) และ วิญญู พลูศรี 
(2531)ท่ีได้กล่าวถึงการให้ค าปรึกษากลุ่มในท านองเดียวกันว่า เป็นการช่วยเหลือของผู้ ให้
ค าปรึกษาท่ีมีทักษะความสามารถต่อสมาชิกภายในกลุ่มท่ีมีปัญหาความขับข้องใจ ความวิตก
กงัวลตา่งๆ โดยผู้ ให้ค าปรึกษามีหน้าท่ีเอือ้อ านวยให้กระบวนการกลุ่มด าเนินไปอยา่งราบร่ืนเพ่ือให้
บรรยากาศกลุ่มเกิดความอบอุ่นเป็นกันเอง เกิดการยอมรับและความรู้สึกปลอดภัย มีความ
ไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกนั น าไปสู่การเปิดเผยเร่ืองราวเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีเป็นกังวล 
ได้ส ารวจและเรียนรู้เก่ียวกับตนเองและยอมรับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้และพยายามแก้ไขปัญหา
เหล่านัน้ก่อนจะกลายเป็นปัญหารุนแรงจนสามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเองและลงมือปฏิบตัิขจัด
ความขับข้องและปัญหาต่างๆ พร้อมทัง้น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในทิศทางท่ีเหมาะสม มีความเจริญงอกงามและปรับตวัได้ ขณะท่ีสมาชิกคนอ่ืนๆ จะมี
บทบาทช่วยเหลือให้ก าลงัใจและให้การสนบัสนนุในการจดัการปัญหาเหล่านัน้พร้อมทัง้ได้เรียนรู้ท่ี
จะน าเอาแนวคดิจากเพ่ือนสมาชิกภายในกลุม่ไปประยกุต์ใช้และยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพในการ
แก้ไขปัญหาของตนเองอีกด้วย สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอ่
ตนเองและสงัคม(Gladding, 2009; Ohsen, 1979) การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มจึงไม่ใช่การ
สอนแต่เป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกได้ส ารวจ ค้นหา และเผชิญกับปัญหาท่ีรบกวนจิตใจเขา
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โดยตรงและหาทางแก้ปัญหานัน้โดยมีผู้น ากลุม่เป็นผู้คอยเอือ้อ านวยให้กลุ่มด าเนินไปอย่างราบร่ืน
จนบรรลเุปา้หมาย ให้สมาชิกตระหนกัรู้ตนเอง เพิ่มสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืนและมีบคุลิกภาพท่ี
สมบรูณ์ 

การให้ค าปรึกษาเชิงพทุธธรรม : การให้ค าปรึกษาเชิงพทุธเป็นกระบวนการท่ีผู้ ให้
ค าปรึกษาได้น าหลกัพทุธธรรมมาประยกุต์ใช้ร่วมกบัเทคนิคและวิธีการทางจิตวิทยาเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ รับค าปรึกษาตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปภายใต้บรรยากาศท่ีอบอุ่น  เอือ้อาทร เป็นกัลยามิตร มีความ
ไว้วางใจซึ่งกนัและกนั เป็นกระบวนการท่ีผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีเข้าใจถึงพทุธภาวะในตวัมนษุย์และเห็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อเพ่ือนมนุษย์ท่ีมีทุกข์มีปัญหาแล้วรู้จักกระตุ้ นให้มิตรผู้ มีทุกข์นัน้เกิด
สติปัญญาท่ีจะน าไปสู่การดับทุกข์ได้ด้วยตนเอง(มั่นเกียรติ โกศลนิรัติวงษ์ , 2541)โดยผู้ รับ
ค าปรึกษาสามารถเปิดเผยความรู้สกึท่ีไมส่บายใจ  ความคบัข้องใจของตนได้อยา่งอิสระ  ได้ส ารวจ
ตวัเองทัง้ด้านความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกและพฤติกรรม เพ่ือน าไปสู่การรู้จกัตนเองตามความ
เป็นจริง เป็นผลให้สามารถตดัสินใจเลือกเปา้หมายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพฒันาตน
ไปตามล าดบั(อาภา จนัทรสกลุ, 2545)ซึ่งจะมีสมาชิกคนอ่ืนๆ คอยให้ความช่วยเหลือในการเสนอ
มมุมองเพ่ือให้สมาชิกท่ีมีปัญหาสามารถจดัการกบัปัญหาของตนได้   ผู้ ให้ค าปรึกษาจะมีบทบาท
ในการเอือ้อ านวยให้บรรยากาศในการให้ค าปรึกษาด าเนินไปอย่างราบร่ืนและเป็นเพ่ือนร่วมทาง
เพ่ือช่วยให้สมาชิกได้ฝึกฝนพฒันาตนเองทัง้ด้านพฤติกรรมและด้านจิตใจอย่างสร้างสรรค์จนเกิด
เจตคตท่ีิถกูต้อง เข้าใจกฎธรรมชาตขิองชีวิตและมีวิธีคดิท่ีถกูต้อง  

กลา่วได้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเชิงพทุธธรรมเป็นกระบวนการชว่ยเหลือสมาชิก
ผู้ มีทุกข์ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปภายใต้บรรยากาศท่ีไว้วางใจโดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาในฐานะกัลยาณมิตร
เป็นผู้ เอือ้ให้บรรยากาศกลุ่มด าเนินไปอย่างราบร่ืนโดยอาศยัหลกัพทุธธรรมเพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก
ได้ตระหนกัถึงพุทธภาวะ(สติปัญญา)ท่ีจะฝึกฝนพฒันาตนเองจนเกิดการประจกัษ์แจ้งในแก่นแท้
ของชีวิตและก้าวข้ามปัญหาคือความทุกข์ได้ พร้อมทัง้อยู่ร่วมกับคนอ่ืนและด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสขุ 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษากลุ่มเชิงพุทธธรรม 
การให้ค าปรึกษากลุ่มจะเน้นท่ีกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือให้เกิด

การตระหนักรู้ในด้านความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมในระดบัจิตส านึก และมีแนวโน้มท่ีเน้น
เร่ืองความเจริญงอกงามส่วนบคุคลโดยชว่ยให้บคุคลได้ค้นหาศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในตนเอง มีผู้น า
กลุ่มเป็นผู้สร้างบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจและความไว้วางใจท่ีจะน าไปสู่การเปิดเผย
ตนเองของสมาชิกและส ารวจถึงปัญหาตา่งๆ ร่วมกนัซึ่งมีจุดมุ่งหมายท่ีเป็นส่วนตวัของสมาชิกแต่
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ละคนและจุดมุ่งหมายโดยรวมของกลุ่มท่ีได้รับการช่วยเหลือจากผู้น ากลุ่มในการระบุให้มีความ
เฉพาะจงเจาะ(ทิพยวรรณ กิตติพร, 2535)โดยมีรายละเอียดของจุดมุ่งหมายดงันี(้Corey, 1985; 
ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษณ์, 2529; วชัรี ทรัพย์มี, 2533) 

1. เพ่ือให้สมาชิกได้ตระหนักรู้และยอมรับข้อดี ข้อบกพร่องของตนเองและ
เพ่ือนสมาชิก เรียนรู้ในการให้ความไว้วางใจผู้ อ่ืนน าไปสูก่ารเปิดเผยตนเองและไมเ่ก็บกดเสแสร้ง 

2. เพ่ือช่วยให้สมาชิกไม่หลบเล่ียงการเข้าสังคมซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกให้มีความรักใคร่ปรองดอง อีกทัง้ พัฒนาความเข้าใจของตนเอง
เก่ียวกับความต้องการและความรู้สึกของบุคคลอ่ืน ตระหนกัในบทบาทและความรับผิดชอบของ
ตนเองและเรียนรู้ท่ีจะเคารพให้เกียรตแิละมีปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกภายในกลุม่ 

3. เพ่ือให้สมาชิกได้ส ารวจศกัยภาพและความคิดสร้างสรรค์ท่ีแฝงอยู ่พฒันา
เอกลักษณ์ ความเช่ือมั่น มุมมองใหม่ๆและรู้จักตัง้เป้าหมายของตนเอง พัฒนาทักษะในการส่ือ
ความหมายอาทิ การตัง้ค าถาม การโต้ตอบอยา่งเหมาะสม เป็นต้น  

4. เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบปัญหาของสมาชิกอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน
และช่วยให้เกิดการตระหนักว่าผู้ อ่ืนก็ต้องเผชิญปัญหาและหาทางแก้ปัญหาเหมือนกัน 
ขณะเดียวกนั ยงัช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสเป็นผู้ รับและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ อ่ืนซึ่งท าให้เกิดการ
รับรู้คณุคา่ภายในตนเอง 

5. เพ่ือช่วยให้สมาชิกได้ค้นหาทางเลือกตา่งๆ ท่ีจะจดัการกับปัญหาและการ
แก้ไขความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้พร้อมทัง้สามารถจะตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีตนเองเผชิญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้จกัสร้างความชดัเจนในคา่นิยมของตนเองและสามารถตดัสินใจได้ว่าคา่นิยมนัน้ๆ 
เหมาะสมกบัตนเองอยา่งไร 

6. เพ่ือช่วยให้สมาชิกรู้จกัวางแผนอย่างเฉพาะเจาะจงท่ีจะลงมือปฏิบตัิเพ่ือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอย่างให้เหมาะสมและก าหนดเป็นข้อตกลงกบัตนเองท่ีจะด าเนินการ
ตามแผนนัน้ๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

7. เ พ่ือช่วยให้สมาชิกพัฒนาความไวในการรับรู้ต่อความต้องการและ
ความรู้สึกของผู้ อ่ืนมากขึน้ท่ีจะน าไปสู่การปรับตวัในการอยู่ร่วมและรู้จกัหลีกเล่ียงการกระท าท่ี
เป็นไปตามความคาดหวงัของผู้ อ่ืน เรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิตอยูโ่ดยการปฏิบตัิตามความคาดหวงัของ
ตนเองมากขึน้ 
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นอกจากนี ้ยงัมีกล่าวถึงจุดมุ่งหมายท่ีครอบคลุมในบริบทของการป้องกัน การ
แก้ไขหรือบ าบดัเยียวยาและการพฒันาไว้ดงันี(้Gipson และ Mitchell, 1986; ทิพยวรรณ กิตติพร, 
2535) 

1. การป้องกัน (Prevention) การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มจะช่วยให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาด าเนินชีวิตและท าหน้าท่ีในสังคมด้วยการก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ได้ด้วยดี เป็นการ
ป้องกันปัญหาความผิดปกติทางบุคลิกภาพท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ถ้าหากไม่สามารถแก้ปัญหาของ
ตนเองได้ 

2. การแก้ไขหรือบ าบดัเยียวยา(Healing) การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเป็นการ
แก้ไขบุคคลท่ีมีพฤติกรรมท าลายตัวเองซึ่งอาจเป็นซ า้ๆ และเป็นมากขึน้ได้หากไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ รับค าปรึกษาฟืน้คืนเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วและคงเหลือความผิดปกติ
ทางอารมณ์น้อยลง 

3. การพฒันา(Development) การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเป็นการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกทกุคนได้รับการกระตุ้นสง่เสริมและมีแรงจงูใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองไปในทางท่ีสมาชิก
ต้องการมากท่ีสุดกล่าวคือสมาชิกจะได้รับแรงจูงใจจากการกระท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเต็ม
ความสามารถซึง่แสดงออกถึงความส าเร็จอยา่งสงูสดุของตนเอง 

ขณะท่ีการให้ค าปรึกษากลุ่มเชิงพุทธธรรมนัน้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ รับการ
ปรึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นท่ีพึ่งของตนเอง ดงัพทุธภาษิตท่ีว่า “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” 
ซึ่งมีหลกัการว่า บคุคลจ าเป็นต้องพึ่งพาตนเองก่อนท่ีจะหวงัพึ่งบคุคลอ่ืน ไม่ว่าระดบัใดระดบัหนึ่ง
เพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ การให้การปรึกษาจึงไม่ใช่กระบวนการติดตามช่วยเหลือผู้ รับการปรึกษาไป
ตลอดชีวิต แตช่่วยให้ผู้ รับการปรึกษาสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยฝึกท าความรู้จกัตน รู้จกั
สิ่งแวดล้อม รู้จักคิดและฝึกฝนตนเองจนน าไปสู่การพึ่งตนเองด้วยการคิดถึงคุณค่าและ
ความสามารถของตน(วชัรี ทรัพย์มี, 2554) ประยงค์ สวุรรณบบุผา (2545)กลา่วว่า เป็นการสอนให้
มนุษย์รู้จกัก าจดัทุกข์ ดบัทุกข์ทัง้กายและใจ ให้ประกอบกุศลกรรมเพ่ือความดี เกิดสนัติสุขได้แก่ 
ความสงบกาย วาจา และใจ มีสติในการใช้ชีวิต รู้เท่าทนัความจริง ตัง้อยูใ่นความไมป่ระมาทและมี
แรงจูงใจใฝ่ดีงามมากกว่าท่ีจะถูกตณัหาชกัจงูไป(ดวงมณี จงรักษ์, 2549)ขณะท่ี มัน่เกียรติ โกศล
นิรัตวิงษ์ (2541)ได้มองจดุมุง่หมายของการปรึกษาเชิงพทุธธรรมไว้ 2 ประเดน็ใหญ่ๆ ประกอบด้วย  

1. เพ่ือประโยชน์ของชีวิต เป็นจุดมุ่งหมายแนวตัง้ของชีวิตท่ีแต่ละคนควร
เข้าถึงและสร้างสรรค์ขึน้ และควรมีให้ครบทุกระดบั แม้จะมากหรือน้อยก็ควรท่ีจะพฒันาให้บรรลุ
มากยิ่งขึน้ได้แก่ 1) ประโยชน์ปัจจบุนั เป็นจดุหมายเฉพาะหน้าท่ีมุง่ไปท่ีการดบัทกุข์ในขณะนัน้ ท า
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ให้เกิดความสุขตามแต่ฐานะ อาชีพการงาน  2) ประโยชน์เบือ้งหน้า เป็นจุดหมายท่ีมุ่งถึงการ
ปอ้งกันไม่ให้ความทกุข์เกิดทบัถมและจมปรักในความทุกข์นัน้ เป็นประโยชน์ด้านคณุคา่ของชีวิต
ภายใน กล่าวคือ ความเจริญงอกงามของชีวิตและจิตใจ รู้จักด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องและ 3) 
ประโยชน์สูงสูด เป็นเป้าหมายสูงสุดตามพุทธธรรมกล่าวคือ มรรคผลนิพพาน เป็นการแก้ปัญหา
และดบัทกุข์อยา่งสมบรูณ์ มีภาวะจิตใจท่ีปลอดโปร่งแจม่ใส เบกิบาน อิสระจากอ านาจของกิเลส 

2. เพ่ือประโยชน์ของบคุคลและสงัคม เป็นจดุมุ่งหมายตามแนวราบ กลา่วคือ 
เน้นการพัฒนาชีวิตของคนในสงัคมให้ขยายขอบเขตออกไปจนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ได้แก่ 1) ประโยชน์ตน เป็นจุดมุ่งหมายท่ีมุ่งการฝึกฝนตนเองจนสามารถเป็นท่ีพึ่งให้กับตนเองได้
หรือมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ 2) ประโยชน์ผู้ อ่ืน เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ อ่ืนบรรลุจุดมุ่งหมายตามศกัยภาพ
ของแตล่ะคนและ 3) ประโยชน์ร่วมกนั เป็นการสร้างสงัคมให้บรรลจุดุมุ่งหมายทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน
อาทิ ประโยชน์ท่ีเกิดจากกิจกรรมส่วนรวม การจดั สภาพแวดล้อมและความเป็นอยูท่ี่เอือ้อ านวยแก่
การปฏิบตั ิเป็นต้น 

จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเชิงพุทธธรรม เป็น
กระบวนการช่วยเหลือให้ผู้ รับการปรึกษาเกิดการตระหนกัรู้ในตนเองด้านอารมณ์ ความคิดและ
พฤติกรรมในระดบัจิตส านึกจนน าไปสู่การยอมรับและเข้าใจตนเอง เห็นคณุคา่ภายในรวมถึงการ
เข้าใจผู้ อ่ืน รู้จักท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เกิดแรงจูงใจท่ีจะฝึกฝนพัฒนาตนเองจนสามารถ
พึง่ตนเองได้ รู้จกัด าเนินชีวิตด้วยสติปัญญาและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างปกตสิขุ มีภาวะจิตใจท่ีปลอด
โปร่ง เบิกบาน ไม่ถูกชักจูงและเป็นอิสระจากการอ านาจของกิเลสตัณหาได้มากขึน้  มองเห็น
ประโยชน์ปัจจบุนั อนาคตและประโยชน์สูงสุด อีกทัง้ ประโยชน์ตนเอง ผู้ อ่ืนและประโยชน์ต่อการ
อยูร่่วมกนั 

หลักการพืน้ฐานการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
การให้ค าปรึกษากลุ่มจะยึดหลักการพืน้ฐานท่ีว่า สมาชิกทุกคนสามารถรับรู้

ความรู้สึกของเพ่ือนสมาชิกท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ตา่งๆ โดยมีผู้ ให้ค าปรึกษาเป็นผู้คอยช่วยเหลือ
และสนับสนุนให้สมาชิกเหล่านัน้ได้แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองพร้อมทัง้สามารถรับรู้ถึ ง
อารมณ์ ความรู้สึกและความคิดของผู้ อ่ืนด้วยซึ่งจะช่วยให้สมาชิกได้เกิดความเข้าใจตนเองและ
ผู้ อ่ืนได้ดีและยงัได้มีโอกาสเรียนรู้ข้อมลู ข้อเสนอแนะ ทกัษะตา่งๆ ในการแก้ปัญหาจากสมาชิกด้วย
กนัเองและผู้น ากลุ่ม อีกทัง้ได้ตระหนกัรู้วา่ คนอ่ืนๆตา่งก็มีปัญหาด้วยกนัทัง้สิน้ เป็นผลให้เกิดความ
อบอุ่นใจและมีก าลังใจในการแก้ปัญหาของตนเอง และยงัได้เสนอมุมมองในการแก้ปัญหาของ
เพ่ือนสมาชิก น าไปสู่ความภาคภูมิใจ มองตนเองอย่างมีคุณค่าและพร้อมท่ีจะยอมรับและ
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เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึน้ (ทิพยวรรณ กิตติพร , 2535)หลักการท่ีจะน าไปสู่
ประสิทธิภาพของกระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่นัน้สามารถสรุปได้จากแนวคดิของ กาญจนา  ไชย
พนัธุ์ ( 2549)ท่ีได้เสนอไว้ดงันี ้

1. ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องกระตุ้นให้ผู้ รับการปรึกษาได้แสดงความรู้สึกออกมา
เพราะผู้ รับการปรึกษาย่อมมีสิทธิในความรู้สึกของตวัเขาเองและจะต้องเคารพให้เกียรติในการ
แสดงความรู้สกึของคนอ่ืน 

2. ผู้ รับการปรึกษาจะต้องรู้ว่าตนเองจะพัฒนาอะไรและต้องแสดงออกถึง
ความมุ่งมัน่ท่ีจะแก้ปัญหาของตนเอง กล้าเผชิญปัญหาและมองหาหลายๆทางเลือกในการแก้ไข
จนสามารถเป็นท่ีพึง่ให้กบัตนเองได้ 

3. การเปิดประเด็นปัญหาของสมาชิกกลุ่มเป็นการช่วยให้การปรึกษามี
ประสิทธิภาพและลดการใช้กลไกการปอ้งกนัตวัเองท าให้ผู้ รับการปรึกษาเข้าใจตนเองดีขึน้และรู้จกั
ควบคมุตนเอง เกิดการยอมรับข้อวิพากษ์วิจารณ์ของคนอ่ืนได้มากขึน้ 

4. ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสถานการณ์เป็นสิ่งส าคัญมากกว่าตัว
สถานการณ์ กล่าวคือ ความรู้สึกของผู้ รับการปรึกษาท่ีเกิดขึน้ในภาวะปัจจบุนัท่ีมีตอ่สถานการณ์ท่ี
น ามาเลา่นัน้ควรให้ความส าคญัมากกว่า 

5. ผู้ รับการปรึกษาจะต้องมีค ามั่นสัญญากับตนเองท่ีจะรับผิดชอบในการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของตนเองภายใต้บรรยากาศของสิ่งแวดล้อมท่ีไมขู่เ่ข็ญหรือการเสริมแรง 

6. ผู้ รับการปรึกษาจะเกิดการเรียนรู้จากกลุ่มในเชิงของประสบการณ์ท่ีได้จาก
การลงมือกระท าซึ่งจะช่วยให้สมาชิกน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 

หลกัการดงักล่าวจะช่วยให้ผู้ ให้การปรึกษาและสมาชิกภายในกลุ่มได้ตระหนกัรู้
และยึดถือเป็นพืน้ฐานในการเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือให้กระบวนการกลุ่มด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สงูสดุส่งผลตอ่ความเจริญงอกงามภายในตนเองของผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้ รับการ
ปรึกษาแตล่ะคน 

สถานที่การให้ค าปรึกษากลุ่ม 
สถานท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จของการให้

ค าปรึกษากลุ่มซึ่งควรเป็นห้องมิดชิด มีความเป็นส่วนตวั รู้สึกเงียบสงบ(สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ, 
2549)ไม่มีเสียงรบกวนหรือพลุกพล่านไปด้วยผู้คน มีขนาดท่ีเหมาะสมไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป 
ซึง่ พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา(ม.ป.ป.) (ไมป่รากฏปี พ.ศ.)เสนอไว้ว่า ควรเป็นห้องท่ีเล็กกะทดัรัด เหมาะ



 62 
 

 

กบัจ านวนสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกรู้สึกมีอิสระเป็นส่วนตวั เกิดความสบายใจและผ่อนคลาย 
ไม่รู้สึกอึดอดัคบัแคบและไม่มีสิ่งภายนอกรบกวน เป็นการป้องกันไม่ให้สมาชิกหนัเหความสนใจ 
ขณะท่ีการจดัท่ีนั่งควรจดัเป็นรูปวงกลม เพราะจะท าให้สมาชิกแต่ละคนเกิดความคุ้นเคยและมี
ปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัอยา่งทัว่ถึง(วิญญ ูพลูศรี, 2531)  

ขนาดของกลุ่มให้ค าปรึกษา  
จ านวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมจะต้องก าหนดให้เหมาะสมไม่น้อยหรือมาก

เกินไปซึ่งพิจารณาจากอายุ ชนิดของกลุ่ม สภาพปัญหา Mahler (1969) Gladding (2009) วัชรี 
ทรัพย์มี (2533)และวิญญ ูพลูศรี (2531)เสนอว่า สว่นมากสมาชิกมีประมาณ 4-8 คน และสามารถ
ขยายเป็น 10-12 คน หากมากเกินไปจะท าให้สมัพนัธภาพภายในกลุ่มเป็นไปอย่างไม่ทัว่ถึง  ผู้ รับ
การปรึกษาแตล่ะคนอาจจะมีเวลาส ารวจปัญหาของตนน้อยเกินไป อีกทัง้ ผู้ ให้ค าปรึกษาอาจจะไม่
ทนัสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกได้ทุกคนและโน้มน้าวสมาชิกให้คงความสนใจประเด็นท่ีน ามา
พูดคุยได้ นอกจากนี ้สมาชิกกลุ่มอาจแตกเป็นกลุ่มย่อยได้จนกลายเป็นกลุ่มการเรียนการสอน
มากกวา่กลุม่การให้ค าปรึกษา(Ohsen, 1979) ตรงกนัข้าม หากจ านวนสมาชิกน้อยเกินไปจะท าให้
ขาดความหลากหลายของประสบการณ์ท่ีจะน ามาร่วมแบง่ปันกบัสมาชิกคนอ่ืน  

การเลือกสมาชิกเข้ากลุ่มการให้ค าปรึกษา 
การคดัสมาชิกเข้ากลุ่มก็มีผลต่อความส าเร็จในการให้ค าปรึกษาเช่นกัน 

ผู้ให้ค าปรึกษาต้องรู้ภูมิหลงัของผู้ รับค าปรึกษาแตล่ะคน อีกทัง้ สมาชิกจะต้องสมคัรใจเข้าร่วมและ
ตระหนักถึงบทบาทของตนเอง การพิจารณาถึงเพศ อายุ ลกัษณะทางพฤติกรรมและภาวะทาง
อารมณ์ความรู้สึกท่ีอาจจะก้าวร้าวหรือมีความเนียมอายเกินไปก็ส่งผลให้เกิดการปรับตวัยากได้
(Shertzer, 1971)ชนิดของปัญหาต้องมีลกัษณะคล้ายคลึงกันหรือให้อยู่ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกัน
มากนกัซึ่งจะท าให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันน าไปสู่การสร้างความสามคัคีใน
กลุ่มได้ง่าย(นนัทนา วงษ์อินทร์, 2549; วชัรี ทรัพย์มี, 2533)และท่ีส าคญั ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องท า
ใจยอมรับวา่การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ไม่อาจจะช่วยเหลือสมาชิกได้ทกุคน (ชชูยั สมิทธิไกล
, 2527) 

ระยะเวลาการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้ค าปรึกษากลุ่มแตล่ะครัง้ไมค่วรน้อยกว่า 90 นาที 

และไม่เกิน 2 ชัว่โมง  หากใช้เวลาน้อยเกินไปจะส่งผลให้การอภิปรายร่วมกนัเป็นไปอย่างไม่ทัว่ถึง
และหากใช้เวลานานเกินไปจะท าให้เกิดความเหน่ือยล้าทัง้ผู้น ากลุ่มและสมาชิกได้ (Patterson, 
1973; นนัทนา วงษ์อินทร์, 2549)เช่นเดียวกบั สมพร รุ่งเรืองกลกิจและคณะ(2549)ท่ีเสนอว่า ไม่
ควรน้อยกว่า 1 ชัว่โมงและไม่เกิน 2 ชั่วโมง ขณะท่ี วัชรี ทรัพย์มี (2533)ระบุว่า ขึน้อยู่กับวัยของ
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สมาชิกกลุ่ม หากเป็นกลุ่มวัยเด็กไม่ควรเกิน 30 นาที แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ ใหญ่จะใช้เวลา
ประมาณ 1 ชัว่โมงขึน้ไป ส่วนระยะห่างการพบกนัแตล่ะครัง้นัน้ หลกัๆจะพบกนัสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 
แตถ้่าเป็นกลุม่เร่งรัดก็อาจพบกนัสปัดาห์ละ 2-5 ครัง้ได้อยูท่ี่ความจ าเป็น (Patterson, 1973) 

การให้ค าปรึกษากลุ่มท่ีผู้วิจยัด าเนินการในครัง้นีเ้ป็นลกัษณะกลุ่มปิดซึ่งสมาชิก
เป็นผู้ ต้องขังท่ีมีความพิเศษแตกต่างไปจากกลุ่มคนปกติทั่วไป ภาวะอารมณ์ความรู้สึกและ
ความคิดย่อมแตกต่างเช่นกันเน่ืองด้วยต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของเรือนจ า 
ระยะเวลาการเข้าร่วมกลุ่มแตล่ะครัง้จึงก าหนดไว้ท่ี 1.30 – 2.00 ชัว่โมง เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพและ
เปิดโอกาสให้ผู้ ต้องขงัได้ระบายความรู้สึกท่ีคบัข้องใจให้ได้มากท่ีสดุ ส่วนความห่างในการพบกัน  
จ านวน 2 ครัง้ตอ่สปัดาห์(สิทธิพร สงัขพงศ์, 2544)เป็นการให้ผู้ ต้องขงัได้มีเวลาทบทวนประเด็นท่ี
ได้เรียนรู้จากกลุ่มและมีโอกาสน าไปทดลองใช้ในการด าเนินชีวิตแต่ละช่วง ขณะท่ีสมาชิกในการ
เข้าร่วมกลุ่มจ านวนทัง้สิน้ 8 คน(กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2560) เพ่ือให้การพูดคุยให้
ค าปรึกษาเป็นไปอย่างทัว่ถึง อีกทัง้การเข้าร่วมกลุม่ครัง้นี ้ผู้ ต้องขงัยงัมีความยินดีและเต็มใจพร้อม
ทัง้ลงนามยินยอมตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 

คุณค่าและประโยชน์ของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
การให้ค าปรึกษากลุ่มนัน้มีส่วนช่วยให้สมาชิกและผู้น ากลุ่มได้เติบโตงอกงาม

ภายใต้บรรยากาศท่ีอบอุน่ มีความปลอดภยัและไว้วางใจตอ่กนัน าไปสูก่ารเปิดเผยเร่ืองราวอารมณ์
ความรู้สึกต่างๆ ท่ีท าให้คับข้องใจ รับรู้ถึงปัญหาของบุคคลอ่ืนและสะท้อนเก่ียวกับปัญหาของ
ตนเองตลอดจนได้รับมมุองและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จากเพ่ือนสมาชิก นอกจากนีย้งัมีส่วน
ชว่ยในการเสนอข้อคิดเห็นตอ่คนอ่ืนซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้คณุคา่ภายใน รู้สึกภาคภูมิใจและเล็งเห็น
ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทศันคติให้เป็นไปในทางท่ีดีขึน้จน
เกิดความเจริญงอกงามในการด าเนินชีวิต สามารถสรุปเก่ียวกบัคณุคา่และประโยชน์ตามแนวคิด
ของ Gazda (1989)และ Gipson และ Mitchell (1986)ได้ดงันี ้

1. การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นการจ าลองสถานการณ์ในชีวิตจริงหรือย่อสงัคม
ให้เล็กลง โดยสมาชิกสามารถทดลองฝึกทกัษะท่ีได้เรียนรู้พร้อมทัง้ได้รับข้อมลูย้อนกลบั มีการให้
ก าลงัใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิกและได้เรียนรู้ซึ่ง
กนัและกนัน าไปสูค่วามงอกงามสว่นบคุคล  

  2. การร่วมมือภายในกลุ่มจะเป็นแรงผลกัดนัให้สมาชิกแต่ละคนได้ค้นหา
ความต้องการและส ารวจปัญหาของตนเองหรือได้รับข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จากสมาชิกคน
อ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะน ามาแก้ไขปัญหาของตนเอง 
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  3.  ผู้ ให้ค าปรึกษาสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้หลายคนพร้อมกันซึ่งท าให้
ประหยัดทัง้งบประมาณและเวลา อีกทัง้ยังมีมุมมองท่ีหลากหลายท าให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการ
แก้ไขอย่างครอบคลุมเน่ืองด้วยผู้ รับค าปรึกษาสามารถมีบทบาทเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาได้ใน
ขณะเดียวกนั 

   4.  ผู้ ให้ค าปรึกษายังได้ฝึกการใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือให้เกิดความช านาญ
และได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับสมาชิกกลุ่มท าให้เกิดการเรียนรู้และมีมุมมองท่ีกว้างขึน้ในการรับรู้
ปัญหาของผู้ รับค าปรึกษาแตล่ะคน 

   5. การให้ค าปรึกษากลุ่มช่วยให้สมาชิกได้ตระหนักรู้ภายในตนเองทัง้
ความรู้สกึ ความคดิและพฤตกิรรมโดยผา่นมมุมองจากเพ่ือนสมาชิก   

กล่าวได้ว่า การให้ค าปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดความงอกงามส่วน
บคุคลทัง้ตวัผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุม่โดยได้รับมมุมองในการแก้ไขปัญหา การให้ก าลงัใจซึ่ง
กันและกัน เกิดการเรียนรู้จากมุมมองท่ีหลากหลายท าให้ตระหนักถึงความคิด ความรู้สึกและ
พฤตกิรรมน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงตนเองได้ 

คุณสมบัตขิองผู้ให้ค าปรึกษาเชิงพุทธธรรม 
นกัจิตวิทยาการปรึกษาเชิงพทุธธรรมเป็นบคุคลท่ีส าคญัซึง่จะชว่ยให้กระบวนการ

ปรึกษาประสบความส าเร็จและเป็นไปเพ่ือเอือ้ให้ผู้ รับการปรึกษาได้พฒันาตนเองและแก้ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตจึงต้องเป็นผู้ เข้าใจหลกัธรรมพืน้ฐานอย่างชดัเจนในระดบัประสบการณ์ กล่าวคือ 
จะต้องรู้ทัง้ความรู้รวมถึงเข้าใจความรู้เหล่านัน้ในระดบัท่ีแจ่มแจ้งอยู่ในชีวิตอย่างชัดเจนและ ท่ี
ส าคญัท่ีสุดจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างต่อเน่ืองยาวนานจนมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบตังิานบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ สามารถจะพฒันาความรู้ ความเข้าใจอยา่งกว้างขวาง
และลึกซึง้ตามล าดบั สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ (2549)กล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ มีความศรัทธา เช่ือในค า
สอนของพุทธธรรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักค าสอนทางพุทธธรรมเก่ียวกับกฎธรรมชาติ อิ
ทัปปัจจยตา ไตรลักษณ์และอริยสัจส่ี นอกจากนี  ้จะต้องมีการฝึกปฏิบัติเจริญสติให้เกิด
ประสบการณ์ตรงอีกด้วย เพราะโดยปกติแล้วผู้ มีความทกุข์ เม่ือแรกพบผู้ ให้ค าปรึกษาจะไม่กล้าท่ี
จะเปิดเผยเร่ืองราวและความรู้สึกของตน เน่ืองจากยงัไม่ไว้วางใจผู้ ให้ค าปรึกษา ตอ่เม่ือเห็นว่าผู้
ให้บริการปรึกษามีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร มีความเมตา กรุณา รู้จักฟัง รู้จักพูด เป็นผู้ มีภูมิ
ปัญญา น่าเช่ือถือ จึงเกิดศรัทธา รู้สึกอบอุ่น ท าให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความวางใจจึงพร้อมท่ีจะ
เปิดเผยเร่ืองราวความทุกข์ ความคิดความรู้สึกของตนเองซึ่งจะท าให้กระบวนการให้ค าปรึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ(วัชรี ทรัพย์มี, 2554)โดยคุณสมบตัิท่ีส าคญัของผู้ ให้ค าปรึกษาตาม
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แนวพทุธธรรมนัน้จะต้องประกอบไปด้วย(พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตุโต), 2542; พระมหาประยรู ธีร
วงัโส(สยุะใจ), 2549; วชัรี ทรัพย์มี, 2554) 

1. ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องเข้าถึงจิตใจของผู้ รับค าปรึกษา รู้จักสร้างความรู้สึก
สนิทสนมเป็นกนัเอง มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ชวนใจให้อยากเข้าไปปรึกษาไตถ่าม(ปิโย) 

2. ผู้ให้ค าปรึกษาต้องเป็นแบบอยา่งของความประพฤติ มีบคุลิกลกัษณะท่ีท า
ให้เกิดความน่าเคารพท่ีเกิดจากการวางตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับฐานะ ซึ่งท าให้ผู้ รับ
ค าปรึกษาเกิดความรู้สกึอบอุน่ใจ เป็นท่ีพึง่ได้และมีความปลอดภยั(ครุ) 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องมีความรู้จริง มีสติปัญญาและเป็นผู้ ฝึกฝนปรับปรุง
ตนเองอยูเ่สมอ ซึง่จะท าให้ผู้ รับค าปรึกษาเกิดความมัน่ใจในกระบวนการให้ค าปรึกษา(ภาวะนีโย) 

4. ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องรู้จกัพูด รู้จักชีแ้จงให้เข้าใจ รู้ว่าเม่ือไรควรพูดอะไร 
อย่างไร รู้จกัฟังและรู้จกัจงัหวะในการพดู รวมทัง้น า้เสียงท่ีใช้ก็ไมด่งัหรือเบาเกินไป รู้จกัรับฟังและ
เข้าใจเร่ืองราวท่ีผู้ รับค าปรึกษาส่ือสารออกมาทัง้ภาษาทา่ทางและค าพดู(วตัตา) 

5. ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องมีความอดทนและเป็นผู้ ฟังท่ีดีพร้อมทัง้ยินดีรับฟัง
ผู้ รับค าปรึกษา แม้ผู้ รับค าปรึกษาจะแสดงพฤติกรรมรวมถึงการใช้ค าพูดท่ีแสดงถึงการ
วิพากษ์วิจารณ์ท่ีระบายออกมา(วจนกัขโม) 

6. ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีความสามารถชีแ้จงเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีละเอียดลกึซึง้
ได้จนท าให้ผู้ รับค าปรึกษาได้เข้าใจอยา่งถ่องแท้ในประเดน็นัน้ๆ(คมัภีรัญจะ กะถงั กตัตา) 

7. ผู้ ให้ค าปรึกษาจะต้องไม่ชกัชวนหรือแนะน าผู้ รับค าปรึกษาไปในทางเส่ือม
เสียทัง้ต่อตนเองและผู้ อ่ืนและต้องชีใ้ห้เห็นโทษหรือความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้จากเหตุการณ์
เหลา่นัน้(โน จฏัฐาเน นิโยชะเย) 

กล่าวได้ว่า คณุสมบตัิของผู้ ให้ค าปรึกษาเชิงพุทธธรรมนัน้จะต้องเป็นผู้ มีความรู้
ความเข้าใจในปัญหาของผู้ ต้องรับค าปรึกษา มีคณุลกัษณะการเป็นกลัยาณมิตร ประพฤตตินอยา่ง
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความศรัทธาเล่ือมใสเป็นท่ีไว้วางใจของผู้พบเห็น รู้จกัปรับปรุงพฒันาตนเอง
อยูเ่สมอ สรรหาถ้อยค าประโยคท่ีจะน ามากลา่วได้อยา่งเหมาะสมและชีแ้จงเร่ืองท่ีละเอียดลกึซึง้ได้ 
อดทนต่อค าพูดท่ีอาจจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ และท่ีส าคญัคือไม่แนะน าผู้ รับการปรึกษาไป
ในทางเสียหาย 

แนวคิดเก่ียวกับสตทิี่น าไปประยุกต์ใช้ในเชิงจิตวิทยา 
“สติ” ภาษาองักฤษใช้ค าว่า Mindfulness หมายถึง การจ าได้ นึกได้ การระลึกรู้หรือ

ระลึกได้ การไม่เผลอ การแนบชิดหรือคุมจิตไว้กับกิจหรือคุมจิตไว้กับสิ่งท่ีเก่ียวข้อง การจ าการ
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กระท าหรือค าพูดแม้ผ่านไปนานได้(กรรณิการ์ นลราชสุวจัน์, 2552) Kabat-Zinn (1990)กล่าวว่า 
เป็นการตระหนักรู้ในปัจจุบนัขณะอย่างมีเป้าหมายโดยไม่มีการตดัสินใดๆในเหตุการณ์ท่ีก าลัง
เกิดขึน้ เช่นเดียวกบั สวุฒัน์ ธนกรนวุฒัน์ (2562)ท่ีกล่าวว่า เป็นการระลึกรู้อยู่ในปัจจบุนัขณะโดย
ไม่ตีความหรือให้คณุคา่ใดๆ ด ารงอยู่ซึ่งความไม่เผลอ ไม่เล่ือนลอยและไม่ประมาท สอดคล้องกับ
ค าอธิบายของ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2560)ท่ีว่า เป็นความรู้สึกตัวขณะคิด พูดและท าใน
ปัจจบุนัขณะ ไมป่ระมาท พลัง้เผลอและไมห่ลงลืม สามารถยบัยัง้ตวัเองได้ท่ีจะไม่ให้คดิ พดูและท า
ตามความเคยชินอนัเป็นนิสยัเดมิๆ หรือกระท าไปตามความหนุหนัพลนัแลน่ 

ในทศันะพทุธธรรมนัน้ สติมีลกัษณะแนบชิดกบัอารมณ์ท่ีปรากฏโดยไม่หลงลืม คอย
ติดตามสอดส่องอารมณ์ท่ีเฝ้าสงัเกตหรือตระหนักรู้ไม่ให้คลาดเคล่ือนหายไป  “อารมณ์”ท่ีว่านัน้ 
เป็นลกัษณะการเคล่ือนไหวของร่างกายและจิต การฝึกสติเป็นการฝึกให้เกิดความระลึกรู้อารมณ์
อย่างต่อเน่ืองหรือการฝึกตระหนักรู้ผ่านการเคล่ือนไหวของกายและจิต การใส่ใจกับความรู้สึก 
ความคิด และพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ ณ ขณะปัจจบุนัอย่างตอ่เน่ือง โดยไม่ปล่อยให้ความคิดเก่ียวกับ
เร่ืองในอดีตท่ีผ่านมาหรือความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ียงัไม่เกิดขึน้ในอนาคตเข้ามาแทรกแซง กล่าวคือ 
ไม่ปล่อยให้การระลึกรู้พลัง้เผลอหรือคลาดเคล่ือนจากปัจจบุนั วิจารณ์ พานิช (2559)กล่าวว่า สติ
เป็นการดงึจิตให้ตัง้มัน่อยูก่บัสิ่งใดสิ่งหนึง่หรืออยูก่บัปัจจบุนัขณะซึ่งจะชว่ยให้เกิดการจดจอ่และนิ่ง
อยู่กับปัจจุบนักับกิจกรรมท่ีก าลงัด าเนินไปหรือการเคล่ือนไหวของกายและใจ ไม่เติมสีสนัให้กับ
อารมณ์หรือความคิดด้วยความเคยชิน(วิทยา นาควัชระ, 2549; อินทิรา ปัทมินทร, 2558) พระ
พรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต) (2546)กล่าวว่า ลกัษณะการท างานโดยทัว่ไปของสตินัน้ คือ การไม่
ปล่อยใจให้เล่ือนลอยหรือปล่อยให้ความคิดไหลไปตามอารมณ์ต่างๆ อย่างเร่ือยเป่ือย คอย
ระมดัระวงัอารมณ์แตล่ะอย่างท่ีผ่านเข้ามา มุ่งหน้าเข้าหาอารมณ์ด้วยการก าหนดจบัติดดอูารมณ์
นัน้ๆ โดยไมย่อมให้คลาดหาย กลา่วคือ นกึถึงหรือระลกึไว้เสมอ ไมย่อมให้หลงลืม 

สติมีผลท่ีปรากฏอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) การเผชิญหน้า(confrontation)เป็นการ
เผชิญหน้าตอ่หน้ากบัวตัถหุรืออารมณ์ท่ีมาปรากฏและ 2)การปอ้งกนั(protection)เป็นการปอ้งกัน
ไม่ให้กิเลส(สิ่งท่ีท าให้จิตเศร้าหมอง) ผ่านเข้ามาทางทวารทัง้ 6 คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ กายและใจ เม่ือ
มีสติคอยควบคุม ความชั่วก็ไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ เป็นความระลึกรู้สิ่งเร้าต่างๆ รวมทัง้เฝ้า
สงัเกตพฤติกรรมด้านร่างกาย ค าพูดและจิตใจท่ีเกิดขึน้จากการตอบสนองต่อสิ่งท่ีมาเร้านัน้ เป็น
ลักษณะแนบชิดโดยไม่หลงลืม เป็นการระลึกรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจดจ่อและต่อเน่ืองในขณะปัจจุบัน
(จ าลอง ดษิยวณิช และ พริม้เพรา ดษิยวณิช, 2557)มุง่ความสนใจอยา่งมีเปา้หมายมากกว่าปลอ่ย
ให้จิตไหลไปเร่ือยเป่ือย ใส่ใจอยู่กับปัจจุบัน ความคิดท่ีเก่ียวกับอดีตและอนาคตจะถูกรับรู้ใน
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ปัจจุบนัเท่านัน้ และเกิดการยอมรับโดยไม่มีการตดัสินใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก ความคิดและ
อารมณ์ว่าดีหรือชั่ว พอใจหรือไม่พอใจ เพียงแค่ตระหนักรู้ในการเกิดขึน้เท่านัน้และเฝ้าสังเกต
จนกวา่จะหายไป(Naik, 2003) 

การน าหลกัของสติไปใช้ในกระบวนการทางจิตวิทยาโดยเฉพาะการบ าบดันัน้ก าลงั
ได้รับความนิยมแพร่หลายในตา่งประเทศ เป็นคล่ืนลกูท่ีสาม(Third Wave) ตอ่จากการบ าบดัแบบ 
CBT(Cognitive Based Therapy) จุดเน้นของการบ าบัดแบบใช้สติคือการเปิดเผยและการ
ตระหนักรู้ในความคิดและอารมณ์ และตระหนักรู้เก่ียวกับผลท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจากการหลีกหนี
ความคิดและอารมณ์ทางลบ(เบนจามิน ไวน์สไตน์, 2559)  ยงยทุธ วงภิรมย์ศานติ ์(2559)กล่าวว่า 
จดุประสงค์ของการน าสตมิาใช้ในการบ าบดันัน้มี 2 แนวทาง คือ ในทางสขุภาพจิตและจิตเวช ด้าน
จิตเวชถือว่าเป็นคล่ืนโลกท่ีสามของ CBT และในปัจจบุนัจะเน้นในเชิง Mental health เพ่ือส่งเสริม
สุขภาวะท่ีดี(Well-being) ขณะท่ี Kabat-Zinn (1990) ผู้ ท่ีศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหลักพุทธ
ศาสนานิกายเซนได้น าแนวคิดการเจริญสติไปประยุกต์ใช้ในการบ าบดัความเครียดและได้พฒันา
โปรแกรมการบ าบดัความเครียดด้วยสติ(Mindfulness-Based Stress Reduction : MBSR)ขึน้ใน
ปี 1990 โดยสาระส าคญัของตวัโปรแกรมมีเปา้หมายหลกัคือ การเพิ่มประสบการณ์การตระหนกัรู้
ในปัจจบุนัจากขณะหนึ่งสู่ขณะหนึ่ง(Moment by Moment) ผู้ ป่วยจะได้รับการฝึกอยา่งเข้มข้นโดย
การเพ่งความสนใจให้มาอยู่ในปัจจุบนั โปรแกรมท่ีเขาได้พัฒนาขึน้แบ่งการทดลองออกเป็น 8 
ช่วงเวลาแตล่ะช่วงใช้เวลา 2 ชัว่โมงคร่ึง เน้นการฝึกเจริญสติใน 2 ลกัษณะ คือ 1) การฝึกอย่างไม่
เป็นทางการ โดยผู้ เข้าร่วมจะมีการฝึกการตระหนกัรู้ในปัจจบุนัในทกุๆกิจกรรมตลอดเวลา เชน่ การ
กิน การนัง่ การท างาน เป็นต้นและ 2)การฝึกท่ีเป็นทางการ เป็นการฝึกท่ีเป็นไปตามรูปแบบของ
การออกแบบตามตวัโปรแกรม ได้แก่ การฝึกสติในท่านั่ง (Sitting Meditation)ด้วยการตระหนักรู้
กาย ความคิด อารมณ์และก าหนดลมหายใจเข้า-ออก การก าหนดพิจารณาร่างกาย(Body Scan) 
การฝึกโยคะ(Yoga) การฝึกสตแิบบเคล่ือนไหว(Movement Medition)และการเจริญเมตตาภาวนา
(Loving-kindness Meditation) 

ระยะหลัง Z. V. Segal, Teasdale, และ Williams (2002) ได้ประยุกต์หลักการของ 
MBSR กับการบ าบดับนพืน้ฐานปัญญา(Cognitive based therapeutic strategies) มาใช้ในการ
บ าบดัผู้ ป่วยท่ีมีภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล โดยใช้กรอบแนวคิดของทฤษฎีทางปัญญา 
เรียกว่า เป็นการบ าบดัทางปัญญาบนพืน้ฐานของสติ(MBCT) ซึ่งเร่ิมพฒันาในปี 2000 หลกัการ
ของ MBCT คือ การให้ผู้ เข้าร่วมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง การเสริมพลงั และการให้
ความรู้ ผนวกกบัการใช้เทคนิคของ CT ได้แก่ การสนทนากบัตนเอง(Self-dialogue) การจินตภาพ
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(Imagery) การท าบทบาทสมมุติ(Role-playing) การคิดกรอบใหม่(Reframing) การสร้างแบบ
แผนความคิดใหม่(Restructuring thought pattern) ในการบ าบัดจะเร่ิมต้นด้วยการให้ความรู้
เก่ียวกบัการฝึกสมาธิขัน้พืน้ฐาน ทัง้แบบหยดุนิ่งและเคล่ือนไหว ผู้ เข้าร่วมจะถกูกระตุ้นให้พิจารณา
ใคร่ครวญสิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างรอบด้าน มีการสะท้อนความรู้สึกของตนเอง มีการสนทนาระหว่างกัน
เก่ียวกบัความคิดกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้และจากงานวิจยัท่ีน าหลกัการแบบ MBCT มาใช้ในกระบวนการ
บ าบดัพบว่า ผู้ ป่วยมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ เช่น การศึกษาของ Schroevers, Tovote, 
Snippe, และ Fleer (2016) ท่ีด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเจ็บป่วยทางร่างกายและมีอาการ
ซึมเศร้าร่วมด้วยจ านวน 56 คน แบ่งเป็นการบ าบดัแบบกลุ่ม 26 คนและแบบรายบุคคล 26 คน 
พบว่า สามารถยกระดบัสขุภาวะทางจิตและเกิดการตระหนกัรู้ในตนเอง มีความเมตตาต่อตนเอง
อยา่งมีนยัส าคญั 

นอกจากนี ้ทักษะส าคญัของ Mindfulness-based Cognitive Therapy(MBCT) คือ 
การท าสมาธิแบบจดจ่อและการท าสมาธิด้วยการเจริญสติ เน่ืองจากสติเป็นตวัช่วยควบคุมการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีและคอยป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองผ่านเข้ามาทางประสาทสมัผสั ธวชัชยั กฤษณะ
ประกรกิจ (2552) ได้อธิบายความสัมพันธ์ของกระบวนการท าสมาธิแต่ละประเภทว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัท่ีตอ่เน่ืองในตวัเอง แกนหลกัของฝึกสมาธิแตล่ะวิธีคือ ความตัง้ใจ(Attention) การ
พุ่งความสนใจจดจ่อ( Intention) และน าไปสู่การเปิดขึน้ของใจเพ่ือการรับรู้(Attitude) ซึ่ง Z. V. 
Segal, Williams, J.M.G. and Teasdale, J.D. (2002) ได้อธิบายลักษณะการท างานของจิตของ
บคุคลเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ใดๆ วา่มี 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

Doing Mode(โหมดเคยชิน) เป็นลักษณะของความคิดท่ีมีการตอบสนองตาม
ความเคยชินแบบอัตโนมัติ โดยปกติบุคคลจะพยายามลดความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
สถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึน้จริงกับการตีความหมายของสถานการณ์นัน้ตามท่ีบุคคลคาดคิดว่า
น่าจะเป็น ควรจะเป็นหรืออยากให้เป็น การตีความหมายท่ีมีต่อการรับรู้ของบุคคลเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในชีวิตและความคาดหวงัท่ีอยากจะให้เกิดขึน้ในอนาคต กระบวนการนีม้กั
เกิดขึน้โดยอตัโนมตัิ(Automatic)แบบปัจจุบนัทนัด่วนซึ่งขาดการยบัยัง้หรือการตระหนกัรู้(สติ)ใน
ความคิดท่ีเกิดขึน้นัน้ ความคิดจะวนเวียนเชน่นีแ้ละกลายเป็นความเคยชินไปเร่ือยๆ คือเม่ือเจอกบั
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เคยรับรู้อย่างไรก็มีแนวโน้มท่ีจะตีความหมายอย่างนัน้อยู่บ่อยๆ 
ซึง่น าไปสูค่วามคบัข้องใจหรือไมพ่อใจ 

Being Mode(โหมดตระหนกัรู้) เป็นการตระหนกัรู้ภาวะปัจจบุนัของสถานการณ์
ท่ีก าลงัเผชิญ ไม่เอาความเคยชินเข้าไปตดัสิน ยบัยัง้ความคิดอตัโนมตัิท่ีเกิดขึน้ เกิดการระลึกรู้ใน
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ความคิดนัน้และเปิดใจยอมรับสถานการณ์นัน้ๆ อย่างท่ีปรากฏโดยไม่ไปคาดหวัง ปฏิเสธหรือ
อยากท่ีจะปรับเปล่ียนสถานการณ์ให้เป็นไปตามท่ีตนเองต้องการ ซึ่งมีลกัษณะการท างานท่ีตรงกนั
ข้ามกบั Doing Mode ท่ีเป็นความคิดอตัโนมตัขิองบคุคลท่ีมกัจะย้อนกลบัไปคิดเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ในอดีตท่ีผ่านมาหรือจินตนาการคาดหวังไปในอนาคตท่ีต้องการให้เกิดขึน้แล้วท าการตัดสิน
เหตุการณ์ท่ีก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันซึ่งท าให้การรับรู้คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ขณะท่ี 
Being Mode นัน้จิตจะไมค่ลาดเคล่ือนไปไหน จะไมพ่ยายามปรับเปล่ียนอะไร นอกจากกมุจิตหรือ
แนบชิดอยูก่บัปัจจบุนัขณะและเปิดใจยอมรับสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งตรงไปตรงมา 

กลา่วได้วา่ Doing Mode เป็นการตอบสนองตอ่สถานการณ์ตามความเคยชิน ขณะท่ี 
Being Mode จะตอบสนองด้วยการตระหนกัรู้ในภาวะปัจจบุนั(สติ) ซึ่งการตอบสนองแบบ Doing 
Mode เป็นการตอบสนองตามความเคยชินท่ีเช่ือมโยงกบัความคิดลบแบบอตัโนมตัิท าให้เกิดการ
ปรับตวัท่ีผิดปกติและก่อปัญหาตามมาได้ ซึ่งรูปแบบหลกัของ MBCT เป็นการอธิบายให้บุคคลได้
เข้าใจการท างานของ Doing Mode จากนัน้ให้พฒันา Being Mode ให้เกิดขึน้โดยอาศยัการฝึกสติ 
เม่ือทักษะการฝึกสติพัฒนาเพิ่มขึน้ก็จะสอนให้มีสติมากขึน้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและให้
พยายามท าความเข้าใจอารมณ์ความรู้สกึด้านลบท่ีเกิดขึน้แบบอตัโนมตัิและผลกระทบท่ีถกูกระตุ้น
จากการท างานของ Doing Mode นัน้แล้วค่อยๆให้เรียนรู้และดึงจิตออกจาก Doing Mode มาสู่ 
Being Mode ให้ได้ ตอนท้ายของหลักการนีจ้ะเป็นการสอนให้บุคคลได้บูรณาการความรู้และ
ทกัษะท่ีได้ฝึกน าไปประยกุต์ใช้เพ่ือให้อยูก่บัขณะปัจจบุนัมากขึน้  

ส าหรับประเทศไทย กลุ่มท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิตได้มีการพัฒนาโปรแกรม “สติ
บ าบดั” โดยน าแก่นของพุทธศาสน์โดยเฉพาะการท าสมาธิและสติร่วมกับโปรแกรมสติบ าบดัของ
ต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการบ าบดัผสมผสานกับการให้ค าปรึกษา เป็นการแปลงภาษาค า
สอนทางศาสนามาเป็นภาษาจิตวิทยาให้บุคคลทัว่ไปได้เข้าใจอย่างง่าย และได้รับการรับรองเป็น
โปรแกรมการบ าบัดด้วยสติของไทยโปรแกรมแรกท่ีมีช่ือว่า Mindfulness based therapy and 
counselling(MBTC) ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์ (2559)กล่าวว่า โปรแกรมดังกล่าวเป็นการน า
หลกัการฝึกสติท่ีมีฐานแนวคิดทางพุทธธรรมมาบ าบดัให้คนเป็นอิสระจากความทุกข์ ปราศจาก
ความเครียด โดยไม่เก่ียวข้องกบัการบรรลธุรรมใดๆ โดยมีหลกัคดิว่า เม่ือมีการฝึกสมาธิผลท่ีได้จะ
ท าให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลายทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ การมีสติเป็นการรับรู้อยู่กับปัจจุบัน รู้ทัน
ความคิดและอารมณ์ของตนเอง หากขาดสติจะท าให้ถูกรบกวนจากสิ่งเร้าต่างๆ ท าให้เกิดความ
แปรปรวนทางอารมณ์   
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นอกจากนี ้ยังชีใ้ห้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับสติซึ่งสามารถมองได้ 3 
ประเภท คือ 1)ในด้านแนวคิดพืน้ฐานพบว่า สมาธิท าให้เกิดความสงบและผ่อนคลาย ขณะท่ีสติ
เป็นการท างานของจิตใจท่ีไมถ่กูเบี่ยงเบนด้วยสิ่งเร้าตา่งๆท่ีมากระตุ้น 2)ในด้านกระบวนการพบว่า 
สมาธิเป็นความพยายามของจิตท่ีจะหยุดคิด ขณะท่ีสติเป็นการมุ่งความสนใจอยู่กับปัจจุบนัและ 
3)ในด้านวิธีการ พบว่า สมาธิจะเป็นการฝึกสงัเกตลมหายใจเข้า-ออก ขณะท่ีสติเป็นการให้ความ
สนใจกับลมหายใจในบางครัง้ แต่ทัง้หมดก็มุ่งเน้นสิ่งท่ีกระท าในปัจจุบนั(ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์, 
2559) ขณะเดียวกนั ธวชัชยั กฤษณะประกรกิจ (2552)ยงัได้อธิบายความสมัพนัธ์กระบวนการฝึก
สติและสมาธิท่ีมีลกัษณะตอ่เน่ืองกัน เร่ิมจากการฝึกสมาธิแบบจดจ่อ ถดัมาคือการฝึกสมาธิแบบ
เจริญสติ โดยแตล่ะขัน้ยงัคงรวมระดบัของการมีสมาธิไว้ด้วย ซึง่วิธีการฝึกสมาธิแบง่เป็น 2 ประเภท 
คือ 

1. การฝึกสมาธิแบบจดจ่อ(Concentrative Meditation) เป็นการฝึกน าจิตไปจด
จอ่หรือสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ สามารถกระท าได้โดยอาจจะใช้ค าบริกรรมหรือวลีเป็นการท่องใน
ใจซ า้ๆ การเพง่มองวตัถอุย่างใดอย่างหนึง่ การนกึภาพในใจหรือการสร้างภาพนิมิตให้ปรากฏขึน้ใน
ใจหรือการให้ปริศนาธรรมเพ่ือน าไปขบคิดพิจารณา ผลท่ีได้จากการฝึกสมาธิรูปแบบนีจ้ะท าให้
ภาวะร่างกายและจิตใจเกิดความผ่อนคลาย สงบ มีจิตตัง้มัน่และจิตมีพลงังานท่ีจะน าไปใช้ในการ
พิจารณาสิ่งตา่งๆ ในขัน้ปัญญาซึง่ถือเป็นเปา้หมายของการฝึกสมาธิในรูปแบบนี ้

2. การฝึกสมาธิแบบเจริญสต(ิMindfulness Meditation) เป็นการฝึกสตแิบบตาม
เฝา้ดคูวามคิด ความรู้สึกในแตล่ะขณะโดยไม่มีการตดัสินความถกูผิดของอาการท่ีปรากฏนัน้ เฝ้า
สงัเกตการเกิด การเปล่ียนแปลงหรือการดบัลงของอารมณ์ความรู้สึก ความคิดในแตล่ะขณะตาม
ความเป็นจริง ซึ่งถือเป็นการฝึกสติในรูปแบบวิปัสสนาเพ่ือให้เกิดการรู้แจ้ ง ผลท่ีได้จากการฝึก
สมาธิรูปแบบนีคื้อ การรู้เห็นตามความเป็นจริงเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึก ความคดิท่ีผดุขึน้มาในใจ 
และเฝา้สงัเกตด้วยความใส่ใจ มีภาวะใจท่ีเป็นกลางอยู่ทกุขณะ การฝึกสมาธิแบบเจริญสติจะต้อง
เร่ิมต้นด้วยการฝึกสมาธิแบบจดจ่อก่อนเพ่ือให้จิตเกิดความตัง้มั่นแล้วจึงน ามาใช้ตามดอูารมณ์ 
ความคดิท่ีเกิดขึน้ 

กล่าวได้ว่า การฝึกสติ เป็นการน าจิตไประลึกหรือจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมี
เป้าหมายในปัจจบุนัโดยไม่มีการตดัสินใดๆ ผ่านอารมณ์หรือความคิดท่ีเข้าไปแทรกแซง เป็นการ
จดจ่ออยู่กับภาวะปัจจบุนั แนบชิดกบัอารมณ์ท่ีเป็นกิจกรรมทางกายและจิตซึ่งท าให้จิตเกิดสมาธิ 
มีความตัง้มั่น สงบ ผ่อนคลาย เม่ือมีสติจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆอย่างต่อเน่ืองจะท าให้จิตมี
สมาธิสงูขึน้ เม่ือสมาธิเพิ่มขึน้จะเป็นพลงัท่ีจะน าไปใช้พิจารณาและเฝา้สงัเกตอารมณ์ความรู้สกึได้
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ตามความเป็นจริงซึ่งเป็นสติในรูปแบบวิปัสสนา กล่าวคือ สติท่ีท าให้เกิดปัญญารู้แจ้งชดัในกาย
และใจ เป็นปัญญาท่ีเกิดพร้อมกบัการพฒันาจิตซึ่งท าให้เกิดสนัติสขุภายในและรู้เท่าทนัความจริง
(เพทาย เย็นจิตโสมนัส, 2560)ขณะเดียวกัน การฝึกเจริญสติยังส่งผลต่อร่างกายให้มีสุขภาพดี 
สมองดี รู้สกึกระปรีก้ระเปร่า มีความคลอ่งตวัในการท างาน มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืน(ประเวศ 
วะสี,2551)  

สตปัิฏฐานกับการพัฒนาสตผู้ิต้องขัง 
สืบเน่ืองจากการศึกษาในระยะท่ี 1 ท่ีว่า เพ่ือศึกษาพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลัก

พทุธธรรมท าให้ทราบวา่ ผู้ ต้องขงัส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทตณัหาจริตกลา่วคือ มีลกัษณะนิสยัใน
การแสดงออกทางพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีนิยมสนองตอบความรู้สึกเป็นสุขผ่านทางร่างกาย
โดยใช้ประสาทสมัผัสทัง้ 5 มุ่งสร้างความสุขความพึงพอใจผ่านจินตนาการท่ีได้สมัผสักับสิ่งเร้า
ภายนอกท่ีตนเองชอบใจหรือเผชิญกับความรู้สึกเป็นทุกข์อาทิ ความหงุดหงิด ไม่พึงพอใจ ความ
ท้อแท้ หดหู่ เซ่ืองซึม เป็นต้น เม่ือเผชิญกับสิ่งเร้าภายนอกท่ีไม่พึงพอใจและมักแสดงพฤติกรรม
โต้ตอบโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักทัง้เชิงบวกและลบต่อสิ่งเร้า ท่ีมากระทบ และจาก
การศกึษาลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัซึง่ได้ก าหนดเป็นนิยามศพัท์ท่ีวา่ “สขุภาวะทาง
ปัญญาของผู้ ต้องขังเป็นความสามารถในการแยกแยะความดี-ความชั่ว ถูก-ผิด คุณ-โทษ เป็น
ประโยชน์-ไมเ่ป็นประโยชน์ มองเห็นการเช่ือมโยงของเหตแุละผล รู้เท่าทนัและตระหนกัถึงโทษของ
ความโลภ โกรธ หลง มีสติรู้ตวัอยู่ในปัจจบุนั มีความอดทนอดกลัน้และมองอปุสรรคปัญหาเชิงบวก 
เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง รู้จกัควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม มีความสงบ
ผ่อนคลายไม่ฟุ้งซ่าน ปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตและรู้จกัให้อภยัตนเอง เข้าใจโลกและชีวิต
ตามความเป็นจริง รับรู้คุณค่าของตนเอง และรู้จักตัง้เป้าหมายชีวิต มีพฤติกรรมดีงามและอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างเป็นปกติสุข” (มนตรี หลินภู นฤมล พระใหญ่ อจัศรา ประเสริฐสินและประทีป 
จินง่ี, 2563)จึงน ามาสู่การออกแบบรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มเชิงพุทธธรรมโดยใช้หลกัสติปัฏ
ฐานเป็นการน าไปใช้ในการฝึกเป็นเบือ้งต้น จากนัน้จงึร่วมกนัพดูคยุในขัน้ให้ค าปรึกษา 

การจะให้เกิดสุขภาวะทางปัญญาได้นัน้ สิ่งท่ีเป็นเคร่ืองหนุนน าท่ีส าคญัท่ีสุดตาม
หลกัพทุธธรรมคือ สติ เป็นการตระหนกัรู้ ระลึกได้ จ าได้ในภาวะปัจจบุนั(กรรณิการ์ นลราชสวุจัน์, 
2552)  ซึง่สติในท่ีนีห้มายเอาสตปัิฏฐานซึ่งเป็นสตท่ีิน าไปสู่การเกิดปัญญาท่ีเป็นเปา้หมายของการ
วิจยัครัง้นี ้อย่างท่ี พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2552)ได้กล่าวว่า ชีวิตเรามีจดุท่ีควรใช้สติ
คอยก ากับดแูลเพียง 4 ด้าน(สติปัฏฐาน 4 : กาย เวทนา จิต ธรรม)นีเ้ท่านัน้ซึ่งจะช่วยให้เป็นอยู่
อย่างปลอดภัย ไร้ทุกข์ มีความสุขผ่องใสและน าไปสู่ความรู้แจ้งความจริง  และยงักล่าวอีกว่า สติ
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จะช่วยให้สามารถควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในภาวะท่ีต้องการได้ ท าให้จิตเป็นสมาธิ เป็นตวั
ของตวัเอง มีความโปร่งเบา ผอ่นคลาย พร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาตา่งๆ และสามารถจดัการได้ดี ชว่ย
ให้เกิดการขยายขอบเขตของการรับรู้ออกไปโดยมิติต่างๆ ช่วยให้สืบค้นด้วยปัญญาท่ีชัดเจนได้
อย่างเต็มท่ีและเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้บริบรูณ์ ช่วยช าระพฤติกรรมกาย วาจา ใจให้บริสทุธ์ิ 
เป็นอิสระจากอ านาจตณัหาอุปาทาน(ความยึดมัน่ถือมัน่)ได้(พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), 
2552)นีจ้ึงชีใ้ห้เห็นว่า ปัญญาท่ีจะเกิดขึน้ได้จะต้องอาศยัสติควบคมุจิตจนเกิดสมาธิมีความตัง้มัน่
น าไปสู่ภาวะจิตท่ีผ่อนคลายก่อนท่ีจะน าไปใช้พิจารณาสิ่งตา่งๆ ซึ่งจะท าให้ปัญญามีความชดัเจน
ในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเผชิญได้ 

ด้วยเหตนีุ ้ผู้วิจยัจึงได้น าหลกัสติปัฏฐานมาใช้ในการฝึกสติส าหรับผู้ ต้องขงัท่ีเข้าร่วม
กลุ่มการให้ค าปรึกษาเป็นเบือ้งต้นเพ่ือให้ภาวะจิตเกิดความสงบ ผ่อนคลายเป็นสมาธิ มีจิตตัง้มัน่ 
มีพลงังานท่ีจะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการไตร่ตรองพิจารณาเก่ียวกับพฤติกรรม ความรู้สึก 
ความคิดรวมถึงการใช้ชีวิตอนัเป็นส่วนของปัญญาในขัน้การพูดคยุให้ค าปรึกษาด้วยรูปแบบเชิง
จิตวิทยา ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับหลกัสติปัฏฐานท่ีน าไปใช้ในบริบทผู้ ต้องขัง 
ดงันี ้

ความหมายและเทคนิคการฝึกสตติามแนวสตปัิฏฐาน 
“สติปัฏฐาน” มีสองค าด้วยกนั ประกอบด้วยค าว่า “สติ” แปลว่า การระลึกนึกได้

ในภาวะปัจจบุนัโดยไม่พลัง้เผลอ ขณะท่ีอีกค าคือ “ปัฏฐาน” แปลว่า ท่ีตัง้ของสติ ท่ีให้สติก าหนดรู้
หรือตระหนกัรู้ ท่ีส าหรับให้สติได้จดจ่อ รวมความว่า ธรรมอนัเป็นท่ีตัง้แห่งสติ หมายถึง อารมณ์
ของสติ ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม สติในรูปแบบสติปัฏฐานนีเ้ป็นสติแบบวิปัสสนากล่าวคือ 
หลักการใช้สติและปัญญาในการตระหนักรู้สภาวธรรมทางกาย เวทนา จิต ธรรม เพ่ือให้จิตเกิด
ความสงบตัง้มัน่และเกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงของสิ่งตา่งๆว่า มีความเปล่ียนแปลง แปรปรวน
ไปตามธรรมดาซึ่งเป็นลักษณะโดยธรรมชาติ(สุภีร์ ทุมทอง, 2552; สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา, 2555) 
พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) (2546)กล่าวว่า สติปัฏฐานเป็นท่ีตัง้ของสติ การตัง้สติก าหนด
พิจารณาสิ่งทัง้หลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามท่ีสิ่งนัน้ๆ มนัเป็นของมนัเอง สอดคล้องกบั 
มาโนช พรหมปัญโญ (2564)ท่ีกล่าวว่า การตระหนกัรู้ท่ีเข้าไปตัง้ไว้มัน่ สภาวะท่ีพึงตัง้ไว้ด้วยสติ
และสติท่ีตัง้ไว้มัน่ ได้แก่ การมีสติก ากบัอยู่ การใช้สติหรือวิธีปฏิบตัิเพ่ือฝึกสติให้บงัเกิดผลท่ี ดีท่ีสุด 
ขณะท่ี บุณชญา วิวิธขจร (2559)กล่าวว่า สติปัฏฐาน คือ ความตัง้มัน่ในการระลึกรู้อารมณ์ท่ีเป็น
ฝ่ายดี ยับยัง้มิให้จิตตกไปในทางชั่ว หรือความระลึกได้ท่ีรู้ทันอารมณ์อันเป็นฝ่ายดี โดยเฉพาะ
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อารมณ์อนัเป็นท่ีตัง้มัน่แหง่สต ิ๔ ประการ(กาย เวทนา จิต ธรรม) ซึง่รายละเอียดเนือ้หาและเทคนิค
การฝึกดงันี ้

1. การตระหนกัรู้ร่างกายและพฤตกิรรม(กายานปัุสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง 
การน าสตไิปจดจ่อกบัอวยัวะสว่นตา่งๆ ของร่างกายทัง้ภายใน(กระดกู ล าไส้ ปอด ตบั ไต ฯลฯ)และ
ภายนอก(ศีรษะ แขน ขา ล าตวัฯลฯ)รวมถึงการแสดงออกด้านพฤติกรรมในปัจจบุนัขณะ ไม่ปล่อย
ให้จิตไหลไปตามความคิดหรืออารมณ์โดยไมมี่เปา้หมาย เป็นการพุง่ความสนใจอยูก่บัร่างกายและ
พฤติกรรมท่ีเป็นอยู่อย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตัดสินว่าถูก -ผิด ดี-ไม่ดี 
เพียงแต่รับรู้ความเป็นจริงของร่างกายและพฤติกรรมอย่างตอ่เน่ือง เม่ือมีความคิดใดเกิดขึน้หรือ
หลงไปคิดให้ดึงกลับมาสู่การระลึกรู้ในร่างกายและพฤติกรรมใหม่อีกครัง้โดยท าซ า้ๆ(จ าลอง 
ดษิยวณิช และ พริม้เพรา ดิษยวณิช, 2557; พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), 2552; วรเดช ปัญ
จรงคะ, 2549) 

วิธีการฝึกสติรับรู้ร่างกายและพฤติกรรมแบ่งได้หลายประเภทได้แก่ การ
ตระหนักรู้ลมหายใจเข้า-ออก(อานาปานสติ) การตระหนักรู้พฤติกรรมท่ีเป็นกิริยาท่าทางหลักๆ
(อิริยาบถ) การท าความรู้สึกตวั(สัมปชญัญะ)ในการเคล่ือนไหวทุกประเภท การพิจารณาความ
สกปรกของร่างกาย(ปฏิกลูมนสิการ) การตระหนกัรู้ว่าร่างกายเป็นเพียงธาต ุ4(ธาตมุนสิการ) การ
พิจารณาซากศพในสภาพตา่งๆ 9 ระยะให้เห็นเป็นคติธรรมว่าร่างกายของบคุคลอ่ืนก็เช่นเดียวกับ
ร่างกายของเรา(นวสีวถิกา) ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น ามาประยกุต์ใช้ฝึกสติ จ านวน 3 หมวด
เทา่นัน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางพฤติกรรม(พฤตนิิสยั)ของผู้ ต้องขงั รายละเอียดดงันี ้

 1.1 การตระหนกัรู้ลมหายใจ(อานาปานสติ) หมายถึง การตระหนกัรู้ลม
หายใจเข้า-ออกแตล่ะขณะท่ีก าลงัปรากฏขึน้ในภาวะปัจจบุนั โดยนัง่ตัง้กายให้ตรง เอาเท้าขวาทบั
เท้าซ้ายหรือนัง่บนเก้าอีแ้ล้วหายใจเข้าลึกๆ ยาวๆ ผ่อนหายใจออกช้าๆ น าสติไปจดจ่อท่ีปลายจมกู
เพ่ือสมัผสัลมหายใจท่ีกระทบปลายจมกู จนจิตสงบแล้วจงึหายใจตามปกติ มีสติก าหนดลมหายใจ
เข้าออกตลอดเวลาและบางครัง้อาจน าตวัเลขก ากบัลมหายใจเข้า-ออกแตล่ะครัง้ด้วยอาทิ หายใจ
เข้า-ออกนบัในใจว่า 1 หายใจเข้า-ออกนบัในใจว่า 2 ท าไปเร่ือยๆจนถึง 10 แล้วเร่ิมใหม่(ปินปภา 
โสภณ, 2558) กรมสขุภาพจิต (2564)กล่าวว่า การมีสติตามดลูมหายใจสามารถตามรู้และสมัผสั
รับรู้ลมหายใจเข้า-ออกท่ีปลายจมูกหรือจะลองเอามือไปแตะท่ีปลายจมูกเพ่ือรับรู้ลมหายใจ ควร
หลับตาและเร่ิมด้วยการหายใจเข้าออกยาวๆ 5-6 ลมหายใจ  ขณะท่ี ศรัญ ไมตรีเวช(ดงัตฤณ) 
(2545)เสนอวิธีการฝึกสตรู้ิลมหายใจเป็นล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
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1.1.1 ตัง้กายตรงด ารงสติมั่น ขัน้นี ใ้ห้นั่งหลังตรงจะช่วยให้เกิด
ความรู้สึกถึงลมหายใจชัดเจนกว่าเม่ือหลังงอ หากสติดนัหลังให้ตัง้ตรงโดยไม่ฝืนท าให้เกิดสติ
พร้อมรู้สึกลมหายใจในทันที จะหลับตาหรือลืมตาก็ได้ แต่ให้แน่ใจว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านเพราะการ
เคล่ือนของดวงตาเป็นพอ 

1.1.2 มีสติหายใจออก ขัน้นีใ้ห้ลากลมหายใจเข้าสบายๆ  แตอ่ย่าเพิ่ง
ตัง้สติตามรู้เพราะอาจท าให้เกิดการเพ่งเกินไปส่งผลให้รู้สึกอดึอดั แตห่ากลากลมหายใจเข้าจนสดุ
แบบผ่อนพกัแล้วคอ่ยตัง้สติรู้ลมขณะผ่อนออกจะรู้สึกว่าลมหายใจเป็นสิ่งท่ีรับรู้ได้ง่าย หากสบาย
ขณะรู้สกึลมหายใจออกเรียกวา่มีสตขิณะหายใจออกแล้ว 

1.1.3 มีสติหายใจเข้า ในขัน้นี ้เม่ือผอ่นลมหายใจออกหมด ให้สงัเกต
ว่าร่างกายต้องการหยดุลมนานเพียงใด จะทราบว่าร่างกายไม่ได้ต้องการลมเข้าทนัที แตจ่ะมีช่วง
หยุดพกัหนึ่ง เม่ือรู้สึกถึงช่วงพกัลมนัน้ได้ตามจริงจะเกิดความผ่อนคลาย พอร่างกายต้องการลม
เข้าระลอกตอ่ไปก็จะเกิดสตรู้ิขึน้เอง  

1.1.4 รู้ทัง้ลมยาวและลมสัน้ ช่วงลมหายใจแรกๆท่ีก าหนดสติรู้ให้
สงัเกตว่าจะมีความลากเข้ายาว ผ่อนออกยาวได้อย่างสบาย ลมยาวเป็นสิ่งถกูรู้ได้ง่าย แตเ่ม่ือชกั
ลมยาวได้เพียงครัง้สองครัง้ ร่างกายก็จะต้องการลากลมสัน้ลงซึ่งต้องตัง้สติมากกวา่เดมิจึงรู้ได้ สติ
จะขาดตอนหรือไมจ่งึมกัอยูท่ี่ชว่งลมสัน้ หากยงัรักษาสตไิว้ได้จะเกิดความรู้สกึตวัอยา่งตอ่เน่ือง 

1.1.5 รับรู้ว่าจิตเราเป็นผู้ รู้ลมหายใจ ให้ส ารวจบอ่ยๆ ถึงการเพ่งจ้อง
ลมแรงเกินไปซึ่งท าให้อึดอดั แต่หากสงัเกตรู้อยู่เบือ้งหลงัจะพบว่า การรับรู้มีขอบเขตกว้างเกินลม
หายใจเข้าออกเช่น รู้สึกถึงท่าทางท่ีนัง่อยู่ด้วยว่าก าลงัหลงังอหรือหลงัตรง ในภาวะจิตท่ีตระหนกัรู้
สบายๆได้เกินลมหายใจนัน้ จะเห็นตนเองเป็นผู้ รู้ทั่วถึงซึ่งท าให้รับรู้ลมหายใจในลักษณะต่างๆ 
อยา่งสม ่าเสมอ  

1.1.6 ระงบัความกวดัแกว่งทางกาย ขัน้นีใ้ห้รู้เท่าทนัเม่ือร่างกายส่วน
ใดส่วนหนึ่งกระดกุกระดิก เม่ือรู้เท่าทนัอาการกระดกุกระดิกส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมเห็นกายโดยรวม
ว่ามีความนิ่งและรู้อยู่ว่าลมหายใจก าลงัออก-ก าลงัเข้าหรือก าลงัหยุดอยู่เหมือนกายเป็นฐานท่ีตัง้
อนัมัน่คงของลมหายใจท่ีเร่ิมประณีต จิตจะพลอยระงบัไมก่วดัแกวง่ตามกายยิ่งขึน้ไปด้วย 

1.1.7 พยายามตอ่เน่ืองจนเกิดภาวะรู้ชดัหรือต่ืนตวัขึน้เร่ือยๆ กายกบั
จิตประสานกนัจนเกิดภาวะรู้ชดั สติท่ีตอ่เน่ืองขึน้เร่ือยๆ ยอ่มสง่ผลให้เกิดพลงัรับรู้ไมข่าดสาย ขัน้นี ้
จะรู้สกึว่าลมหายใจเข้า-ออกปรากฏชดัซึง่เป็นรูปธรรมและจิตท่ีต่ืนตวัด้วยความพร้อมรู้กระจา่งชดั
อยูท่กุขณะซึง่เป็นนามธรรม  
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1.1.8 พิจารณาลมหายใจโดยความไม่เท่ียง ขัน้นีใ้ห้รับรู้ลมหายใจ
โดยความไม่คงท่ี เช่น ลมหายใจมาจากภายนอกเข้ามาภายในแล้วต้องกลับคืนสู่ความว่าง
ภายนอกเหมือนเดิมหรืออาจตระหนกัรู้ว่าลมหายใจเข้า-ออกแตล่ะขณะเป็นคนละชดุ รับรู้อย่างไร
ให้ตามรู้อยา่งนัน้ไปเร่ือยๆ เปา้หมายคือรู้สกึชดัเจนวา่ลมหายใจไมค่งท่ี ไมใ่ชล่มหายใจชดุเดมิ 

1.1.9 พิจารณาความระงบักิเลส(สิ่งท่ีท าให้จิตเศร้าหมอง)เพราะรู้ลม
อยู่ เม่ือรับรู้ลมหายใจของตนเองดีพอจะเกิดภาวะความรู้สึกขึน้ท่ีแตกต่าง ไปจากสามัญทั่วไป
กล่าวคือ ลมหายใจมีอยูก็่รับรู้แตเ่พียงวา่เป็นสิ่งท่ีระลึกรู้เทา่นัน้ซึ่งท าให้ไมเ่กิดอาการทะยานอยาก 
ปราศจากความถือมัน่ในอะไรๆ ในโลกชัว่คราว 

ซึ่งผลท่ีได้จากการฝึกสติระลึกรู้ลมหายใจเข้า-ออกจะท าให้จิตใจสงบ 
ประณีต เยือกเย็น ใจผ่อนคลายและท าให้ความชั่วในจิตใจสงบระงับได้อย่างรวดเร็ว(ปินปภา 
โสภณ,2558) 

 1.2 การตระหนกัรู้ในพฤติกรรมหลกั(อิริยาปถบรรพ) หมายถึง การมีสติ
ตามระลึกรู้ในการแสดงออกทางพฤติกรรมหลกัๆ ได้แก่ การยืน การเดิน การนัง่และการนอน เป็น
การพุ่งความสนใจ(Intention)ไปท่ีท่าทางนัน้ๆ ด้วยความตัง้ใจ(Attention)เพ่ือเปิดการสมัผสัรับรู้
ตอ่เปา้หมายหรือฐานท่ีมัน่ของสติโดยไม่มีการตดัสินใดๆว่า พฤติกรรมนัน้ดี-ไม่ดี ถกู-ผิด เพียงแค่
รับรู้และเฝา้สงัเกตโดยไมป่ลอ่ยให้สติคลาดเคล่ือนหรือมีความรู้สกึนกึคดิอย่างอ่ืนขึน้มาแทรก หาก
เผลอคิดเร่ืองอ่ืนก็ให้ดงึสติตามระลกึรู้ท่าทางท่ีก าลงัเกิดขึน้อยู่ในท่าทางท่ีเป็นขณะปัจจบุนันัน้โดย
ท าซ า้ๆ อย่างตอ่เน่ือง ศรัญ ไมตรีเวช(ดงัตฤณ) (2545)กล่าวเสริมว่า หากเราฝึกสติรู้ลมหายใจมา
บ้างแล้วจะช่วยให้มีความรู้สึกเข้ามาในกายอย่างอตัโนมตัิ กล่าวคือทนัทีท่ีรู้สึกถึงลมหายใจเข้า -
ออกอย่างสบาย ณ ปัจจบุนั ร่างกายในทา่ปัจจบุนัก็จะปรากฏให้รับรู้ไปด้วย เช่น รู้สึกว่ามีศีรษะ มี
ตวั มีแขน-ขา ปรากฏเป็นทา่ทางหนึง่ๆ โดยไมมี่อาการเพง่เล็ง มีวิธีการฝึกดงันี ้

1 .2.1 การ ยืน (Mindful Standing) เ ป็นการพุ่ งความสนใจไป ท่ี
พฤติกรรมการยืนอยู่กับพืน้ท่ีท่ีราบเรียบ ยืดตัวให้ตรง ศีรษะตรง ไม่โยกล าตวัหรือศีรษะไปมา 
ล าคอตรง วางเท้าทัง้สองข้างเสมอกนัและห่างกนัเล็กน้อยปล่อยน า้หนกัให้พอดีระหวา่งเท้าทัง้สอง
ข้าง แขนทัง้สองข้างวางไว้แนบล าตวัโดยปล่อยมือทัง้สองข้างให้สบายหรือวางมือประสานกัน
ด้านหน้าตรงบริเวณท้องน้อยหรืออาจจะเอามืดไพร่หลงัหรือกอดอกแล้วแตค่วามถนดั หน้าตรงไม่
เงยหน้าหรือก้มหน้ามากเกินไปโดยทอดสายตาห่างจากปลายเท้าของตนเองประมาณ 1-2 เมตร
(พระพยุง เมธาวี, 2560) จากนัน้ตัง้สติตามระลึกรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกายตัง้แต่ศีรษะไล่ลงไปถึง
ปลายเท้าและไล่กลบัจากปลายเท้าจรดศีรษะ รับรู้ความรู้สึกเกร็งหรือผ่อนคลายตามอวยัวะส่วน
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ต่างๆ หากรับรู้ส่วนใดว่าเกร็งให้เพียงแต่รับรู้ไม่ฝืนความรู้สึกและค่อยขยบัอวยัวะส่วนนัน้ให้เป็น
ธรรมชาตพิร้อมรับรู้ความผอ่นคลายท่ีเกิดขึน้ 

1.2.2 การ เดิน (Mindful Walking) เ ป็นการพุ่ งความสนใจไป ท่ี
พฤติกรรมการก้าวเดินระหว่างเท้าซ้ายและขวา เดินกลบัไปกลบัมาในทิศทางท่ีก าหนดให้ในแนว
ตรงหรือโค้ง เบือ้งต้นให้เดนิอย่างช้าๆโดยให้มีสตติามระลกึรู้เท้าทัง้สองข้างว่า เท้าข้างไหนก าลงัยก 
เท้าข้างไหนก าลงัเหยียบให้มีสติรับรู้อย่างชดัเจน เช่น เม่ือก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก าลงัก้าวเท้าขวา เม่ือ
ก้าวเท้าซ้ายก็ก าหนดรู้ว่าก าลงัก้าวเท้าซ้าย การเดินเช่นนีเ้ป็นการต้อนสตไิว้ท่ีเท้าเวลาเดินเป็นการ
ตระหนกัรู้ในการเคล่ือนไหวของเท้า(พระพยงุ เมธาวี, 2560)สมัผสัรับรู้บริเวณฝ่าเท้าท่ีสมัผสักบัพืน้
แต่ละขณะและรับรู้ขณะท่ีเท้ายกเม่ือฝ่าเท้าสมัผัสกับอากาศ เม่ือเผลอหลุดไปคิดเร่ืองอ่ืนให้ดึง
กลบัคืนมาและให้ตระหนกัรู้เท้าทัง้สองข้างใหม่อีกครัง้ท่ีเป็นภาวะปัจจบุนันัน้ๆ ศรัญ ไมตรีเวช(ดงั
ตฤณ) (2545)กล่าวว่า ท่าทางในการเดินท่ีสนบัสนุนให้เกิดสติคือ ศีรษะและล าตวัตัง้ตรง สองขา
แตะไปข้างหน้าสลบักัน โดยรับรู้สมัผสัท่ีฝ่าเท้ากระทบพืน้ตลอดท่ีก้าวไป หากมีสติเดินย่อมต้อง
รู้สกึถึงฝ่าเท้ากระทบพืน้ไมข่าดเพราะเป็นสมัผสัท่ีเกิดขึน้จริงโดยไม่ต้องจินตนาการ 

1.2.3 การนัง่(Mindful Sitting) เป็นการพุ่งความสนใจไปท่ีพฤติกรรม
การนัง่ท่าใดท่าหนึ่ง ทัง้การนัง่ตามสบายและการนัง่ตามท่ีก าหนดให้ ท าความรู้สึกตวัให้เกิดขึน้ใน
ท่านัง่ท่านัน้ๆ อาจจะนัง่ในท่าสมาธิหรือนัง่พบัเพียบแล้วแต่ความถนดั ควรนัง่หลงัตรง ศีรษะตรง 
หลบัตาเบาๆ หากวบูหลบัไปให้ยืดตวัให้ตรงเม่ือรู้สึกตวั(กรมสขุภาพจิต,2564)หากเผลอหลดุไปคิด
หรือฟุ้งซ่านเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ ให้ตัง้สติใหม่แล้วกลบัมาสมัผสัรับรู้ท่านัง่ของตนเองใหม่โดยท าซ า้ๆ 
อย่างตอ่เน่ืองและส ารวจความผ่อนคลายหรืออาการเกร็งในแต่ละส่วนของร่างกายท่ีรับ รู้ เม่ือรับรู้
ความเกร็งตรงส่วนใดให้ขยับให้เป็นธรรมชาติ พระพยุง เมธาวี (2560)กล่าวว่า ขณะนั่งหากมี
อารมณ์อ่ืนแทรกเข้ามา เช่น ความคิด ความฟุ้งซ่าน ความปวด ความง่วง ความสงสยั เบื่อหน่าย 
เป็นต้น ให้ตัง้สตกิ าหนดรู้อารมณ์(ทา่นัง่)ใหมอี่กครัง้ 

1.2.4 การนอน(Mindful Lying down) เป็นการพุ่งความสนใจไปท่ี
พฤติกรรมในท่านอนประกอบด้วย การนอนหงาย การนอนตะแคงซ้าย-ขวา โดยให้ล าตวัราบกับ
พืน้ ไม่งอท้อง เอามือข้างหนึ่งรองศีรษะอีกข้างแนบล าตวั ท าความรู้สึกตวัให้เกิดขึน้ในท่าท่ีตนเอง
ก าลงันอน ส ารวจอาการเกร็งบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งทัว่ร่างกายแล้วคอ่ยๆขยบัให้เข้าท่ีอย่างเป็น
ธรรมชาต ิหลบัตาเบาๆ พร้อมสมัผสัรับรู้บริเวณเปลือกตา ตามรู้อาการทางร่างกายท่ีหมอบราบกบั
พืน้ เชน่ ขณะนอนหงายให้รับรู้บริเวณทัว่แผน่หลงั ท้ายทอย ก้นกบ ส้นเท้า ขณะนอนตะแคงให้รับรู้
บริเวณสีข้าง แขน ขาด้านข้างทัง้ซ้าย-ขวา เป็นต้น ศรัญ ไมตรีเวช(ดงัตฤณ) (2545)กล่าวว่า การ
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นอนหงายเหยียดตวัตรงเป็นท่าท่ีส่งเสริมการมีสติท่ีสดุเพราะท าให้รับรู้สมัผสัท่ีท้ายทอย แผ่นหลงั
และแขนขาท่ีก าลงัสัมผสัท่ีนอนอยู่ ท่านอนเป็นช่วงท่ีสมัผสัมากท่ีสดุโดยไม่ต้องใช้จินตนาการใดๆ  
หากเผลอหลดุไปคิดเร่ืองอ่ืนๆหรือมีความฟุ้งซ่านเข้ามาแทรกให้ดงึกลบัคืนมาท่ีทา่นอนหรืออวยัวะ
สว่นใดสว่นหนึง่ท่ีสมัผสักบัพืน้ท าซ า้ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

1.3 การตระหนกัรู้ในพฤติกรรมย่อย(สมัปชญัญบรรพ) หมายถึง การท า
ความรู้สกึตวัให้เกิดขึน้ในพฤตกิรรมท่ีปลีกยอ่ยลงไปจากท่าหลกั(ยืน เดนิ นัง่ นอน) เชน่ การเหยียด
แขนซ้าย-ขวา การคู้แขน การยกแขน การก าก าปัน้ การแบมือ การหกัข้อนิว้มือ การเหลียวมองใน
แตล่ะทิศทาง การด่ืม การกิน การขบเคีย้ว การต่ืน การปรับเปล่ียนท่านัง่ การบิดหรือโยกร่างกาย 
การหนัหลงั การสลบัเท้า เป็นต้น เป็นการสมัผสัรับรู้ขณะเคล่ือนไหวในขณะปัจจบุนันัน้ ให้สงัเกต
จงัหวะท่ีขยบัเปล่ียนจากอิริยาบถเดมิ หนัซ้ายแลขวา กลอกตาหรือยืดตวัท าให้รู้สึกว่าท่านัน้เป็นตวั
เราทนัที(ศรัญ ไมตรีเวช(ดงัตฤณ), 2545)ไมเ่ผลอสติหลดุไปคดิเร่ืองอ่ืนๆ หรือหากมีเร่ืองอ่ืนท่ีแทรก
เข้ามาก็ดงึสตกิลบัมาจดจอ่ใหมใ่นทา่นัน้ๆ ท่ีตนเองก าลงัปรับเปล่ียนอยู่ 

2. การตระหนักรู้ความรู้สึก(เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง  การพุ่ง
ความสนใจไปจดจอ่ท่ีความรู้สกึ มีสตติระหนกัรู้โดยไม่ตดัสินวา่ดี-ชัว่ ถกู-ผิด วางใจอย่างเป็นกลาง 
เพียงตัง้สติเฝ้าสงัเกตความรู้สึกท่ีเกิดขึน้จนกว่าจะหายไป ไม่ต้องไปปรับเปล่ียนให้เป็นความรู้สึก
อยา่งอ่ืน ยอมรับความรู้สกึท่ีเกิดขึน้อยา่งเป็นจริง ณ ปัจจบุนันัน้ ประกอบด้วย  

2.1 การมีสติจดจอ่ความรู้สกึท่ีพึงพอใจหรือเป็นสขุ ทัง้ความรู้สกึสขุท่ีเกิด
จากความผ่อนคลาย เบาสบาย ความรู้สึกร่ืนเริงบนัเทิงและความรู้สึกสุขท่ีได้จากการรับสมัผสัสิ่ง
เร้าภายนอกอาทิ รูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสชาตอิร่อย ร่างกายสมัผสักบัความสะดวกสบาย 
เป็นต้น หรือความสขุท่ีได้ท าในสิ่งท่ีตนเองชอบพงึพอใจ เชน่ การรับชมภาพยนตร์ การอ่านหนงัสือ
ท่ีชอบ เป็นต้น   

2.2 การมีสติจดจ่อความรู้สึกไม่พึงพอใจหรือเป็นทุกข์ เป็นความอึดอัด
คับข้อง ความรู้สึกกดดันบีบคัน้ ความเครียด ทัง้ความทุกข์ท่ีเกิดจากภาวะใจเอง เช่น ความ
คาดหวงั การตัง้เปา้หมายแล้วไมป่ระสบความส าเร็จ การอดทนรอคอย เป็นต้น และความรู้สกึทกุข์
ท่ีต้องเผชิญสิ่งเร้าภายนอก เช่น เจอคนท่ีไม่ชอบ ได้ยินเสียงท่ีไม่พึงพอใจ อยู่ในสถานท่ีท่ีไม่
ต้องการ เป็นต้นและ  

2.3 การมีสติจดจ่อความรู้สึกท่ีไม่เป็นทัง้สุขและทุกข์ เป็นความรู้สึกท่ีไม่
ต้องมีสิ่งเร้าท่ีดไูม่แช่มช่ืนเบิกบานหรือห่อเห่ียวซึ่งมีแนวโน้มไปในด้านความเกียจคร้าน เป็นสภาพ
ท่ีเฉ่ือยชา เป็นความเคยชินจากการได้รับการตอบสนองจากสิ่งเร้าภายนอกจนไม่รู้สึกพิเศษอีก
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ต่อไป หรือแม้แต่ความรู้สึกท่ีไม่ต้องมีสิ่งเร้าอาทิ การนั่ง นอน พักผ่อน ว่างๆ โล่งๆ ก็จัดอยู่ใน
ความรู้สึกชนิดนีห้ากน าไปสู่ความเฉ่ือยชา ความเบื่อหน่ายและหาสิ่งใหม่มาสนองตอบอยู่เร่ือยๆ
(นิธี ศริิพฒัน์, 2555) 

การฝึกสติระลึกรู้ด้านความรู้สึกนีส้ามารถท าได้ 3 วิธี คือ 1)แบบเผชิญหน้า 
เป็นการพุ่งความสนใจไปจดจ่อท่ีความรู้สึกโดยตรง การฝึกสติลกัษณะนีจ้ะต้องใช้พลังสติอย่าง
มากแต่จะท าให้รับรู้ความรู้สึกได้เร็ว 2)การตระหนกัรู้ร่วม เป็นการพุ่งความสนใจต่อความรู้สึกท่ี
เกิดขึน้เป็นบางขณะและสมัผสัรับรู้ในส่วนอ่ืนๆ ผสมด้วย เช่น ตระหนกัรู้ลมหายใจเข้า-ออกเบาๆ 
เป็นต้น และ 3)การตามระลึกรู้ เป็นการไม่เผชิญกับความรู้สึกโดยตรง แต่ค่อยๆตามรู้แบบคอย
สงัเกตไปเร่ือยๆ 

3. การตระหนกัรู้จิต(จิตตานปัุสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง การพุ่งความสนใจ
ไปจดจ่อท่ีการนึกคิด จินตนาการของภาวะจิตโดยไม่ตดัสินว่าดี-ชัว่ ถกู-ผิด ชอบ-ไม่ชอบ ยงยุทธ 
วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2560)กล่าวว่า เป็นความรู้ตัวในสิ่งท่ีคิด ไม่หลงลืม ไม่เลินเล่อพลัง้เผลอ ไม่
ประมาท สามารถยบัยัง้ชัง่ใจตวัเองได้ ปอ้งกนัไมใ่ห้คิดหรือท าตามความเคยชินหรือนิสยัเดมิๆ กรม
สขุภาพจิต (2564)กลา่ววา่ หากมีความคิดใดๆเกิดขึน้ ขอให้เพียงแตรู้่ตวัไมค่ดิตาม ระวงัอย่าไปสัง่
ให้ตนเองหยุดคิดหรือว้าวุ่นใจกับความคิดเพียงแค่มีสติเฝ้าดูปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ภายในจิต
ตนเอง กลา่วคือ เฝา้สงัเกตด้วยการตระหนกัรู้ให้ชดัเจนอยา่งมีสตจิดจอ่เก่ียวกบัภาวะจิตท่ีมีหรือไม่
มีลกัษณะอาการเหล่านีอ้าทิ มีความคิดท่ีติดใจ ยินดีพอใจหรือมีความรักใคร่ ความต้องการทาง
เพศเม่ือเห็นรูปลกัษณ์ทางเพศท่ีต้องตาหรือความคิดท่ียินดีในเพศผดุขึน้หรือไม่มี มีความคิดท่ีขดั
เคือง ไม่ยินดีเม่ือมีสิ่งเร้าท่ีมากระทบหรือต้องการหลีกเล่ียงผลกัให้พ้นตวัหรืออยากท าลายให้สูญ
สิน้หรือไม่มี ความคิดท่ีไม่รู้ความจริง ไม่รู้อะไรผิด อะไรถูก มีเหตุผล ไม่มีเหตุผลมีหรือไม่มี 
ความคดิท่ีหดหูห่่อเห่ียวไมแ่จม่ใสเบกิบาน ขุน่มวัเศร้าหมอง เฉ่ือยชา ขีเ้กียจ หมดอาลยัในชีวิตหรือ
สิน้หวงัมีหรือไม่มี มีความคิดท่ีฟุ้งซ่านวกวนหรือสงบนิ่งตัง้มัน่หรือไม่ มีความคิดรวมเป็นหนึ่งซึ่งมี
ภาวะเอิบอ่ิมปีติ เยือกเย็นมีหรือไม่มี มีระดบัความแตกต่างหรือไม่มีความแตกต่างของภาวะจิต
หรือไม่ จิตหลดุหรือพ้นไปจากกิเลส(อยากได้ โกรธเคือง ลุ่มหลง)หรือคลายความยึดมัน่ถือมัน่ พ้น
จากความไมรู้่มีหรือไม ่เป็นต้น(สรุวฒัน์ เสรีวิวฒันา, 2555) 

4. การตระหนกัรู้สภาพธรรม(ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง การพุ่ง
ความสนใจไปจดจ่อท่ีภาวะธรรมท่ีเกิดขึน้โดยไม่ตดัสินว่าถกู-ผิด ดี-ชัว่ เฝา้สงัเกตปรากฏการณ์ท่ี
เป็นธรรมชาติด้วยสติรู้ตัว กล่าวคือ เฝ้าสังเกตเห็นอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในจิต เห็นการ
เปล่ียนแปลง ความบีบคัน้ และความไม่มีใครเป็นเจ้าของทัง้ลักษณะทางกายภาพ(ร่างกาย 
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พฤติกรรม)และจิตภาพ(ความรู้สกึ ความคิด)ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั มีสตติระหนกัรู้ความจริงท่ีเรียกว่า 
ทกุข์และการดบัทกุข์ท่ีปรากฏอยูภ่ายในตนเอง(จ าลอง ดษิยวณิช และ พริม้เพรา ดษิยวณิช, 2557; 
พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), 2552; สรุวฒัน์ เสรีวิวฒันา, 2555)การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัน ามา
ประยกุต์ใช้พฒันาสตขิองผู้ ต้องขงั 3 หมวดเทา่นัน้ คือ 

4.1 อปุสรรคต่อการพฒันาสติ(นิวรณ์) ซึ่งเป็นสิ่งขดัขวางไม่ให้สติเติบโต 
เป็นการเฝ้าสงัเกตขณะฝึกสติด้วยการจดจ่อ หากมีการเผลอไปคิดหรือรู้สึกให้รู้เท่าทนัสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
อปุสรรคท่ีว่าประกอบด้วย การตรึกนึกหรือติดใจเก่ียวกบัความสะดวกสบาย ความต้องการสมัผสั
ผ่านประสาทสัมผสัทัง้ 5 ท่ีมีต่อรูป เสียง กลิ่น รสและสัมผัส รวมถึงการคิดจินตนาการเก่ียวกับ
ความต้องการทางเพศ(กามฉันทะ) ความโกรธ ขัดเคือง การผูกใจเจ็บต่อบุคคลท่ีไม่พอใจ
(พยาบาท) ความง่วงเหงา ความท้อแท้ ความเกียจคร้าน(ถีนมิทธะ) ความร าคาญฟุ้งซา่น(อทุธจัจกุ
กจุจะ) ความโลเลไมแ่นใ่จหรือความสงสยั(วิจิกิจฉา) 

4.2 ลกัษณะท่ีเหมือนกนั(ไตรลกัษณ์)ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีเหมือนกนัของทุก
สิ่งทัง้ด้านกายภาพ(วตัถุหรือรูปธรรม)และด้านจิตภาพ(ความรู้สึก ความคิดหรือนามธรรม) มีสติ
ตระหนกัรู้ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้และมองเห็นความเป็นธรรมดาของทกุสิ่งว่ามีการเปล่ียนแปลงไม่
คงท่ี(ไมเ่ท่ียง)ซึ่งสง่ผลให้เกิดความบีบคัน้ ไมส่ามารถคงอยูใ่นสภาพเดมิได้(ทกุข์)และไมมี่บคุคลใด
เป็นเจ้าของ(ไม่ใช่ตวัตน) ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่สามารถก ากับควบคมุให้เป็นไปตาม
ความรู้สกึนกึคดิท่ีตนเองต้องการได้ 

4.3 ความจริงท่ีดีงาม(อริยสัจ)ซึ่ ง เป็นความจริง ท่ีมีอยู่ในร่างกาย 
พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดในตนเอง เป็นการฝึกสติตระหนกัรู้ตอ่ความจริงดงักล่าว มีสติรู้เท่าทนั
ความทุกข์ความบีบคัน้ท่ีเกิดขึน้ของร่างกายและจิตใจอาทิ ความเจ็บป่วย เจ็บปวด ความบีบคัน้ 
ความโศกเศร้า ความขัดเคือง เป็นต้น(ทุกข์) รู้เท่าทันสาเหตุของทุกข์(สมุทัย)ท่ีเกิดจากความ
ต้องการปรารถนาในสิ่งท่ีชอบ(กามราคะ) ความยึดมั่นถือมั่นหรือต้องการอยากมีอยากเป็น
(ภวตณัหา)ความต้องการหลีกเล่ียงสิ่งเร้าท่ีไม่พึงพอใจหรือต้องการท าลายให้สญูสิน้(วิภวตณัหา) 
ตระหนกัรู้อย่างชดัเจนในเปา้หมายเพ่ือให้ตนเองหลุดออกจากภาวะจมจ่ออยู่กับความทุกข์ ไม่ยึด
ตดิในความอยากหรือไมอ่ยากท่ีเกิดขึน้(นิโรธ)และตระหนกัรู้วิธีการ(มรรค)ท่ีจะปลดปล่อยตวัเองให้
เป็นอิสระด้วยการเป็นผู้(ศรัญ ไมตรีเวช(ดงัตฤณ), 2545) 

4.3.1 รู้ความจริงอย่างถูกต้อง คือ มีสติตระหนักรู้ว่าอะไรคือความ
ทกุข์ สาเหตขุองทกุข์คืออะไร เปา้หมายของการไม่เกิดทกุข์เป็นอย่างไรและวิธีท่ีจะให้ถึงเปา้หมาย
นัน้ประกอบด้วยอะไรบ้าง(สมัมาทิฏฐิ) 
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4.3.2 คิดอย่างถูกต้อง คือ มีสติตระหนักรู้การคิดท่ีไม่หมกมุ่นใน
ความสะดวกสบาย รู้จกัให้อภัยไม่พยาบาท คิดในเชิงท่ีไม่เบียดเบียนหรือต าหนิกล่าวโทษตนเอง
และผู้ อ่ืน(สมัมาสงักปัปะ) 

4.3.3 พูดอย่างถูกต้อง คือ มีสติตระหนกัรู้เก่ียวกับพฤติกรรมการพูด
ท่ีไม่โกหกซึ่งท าให้ความรู้สึกนึกคิดบิดเบีย้ว การพูดส่อเสียดส่งผลให้ความรู้สึกนึกคิดกระวน
กระวาย การพดูค าหยาบท่ีท าให้ความรู้สึกนึกคิดแข็งกระด้างและการพดูเหลวไหลท่ีสง่ผลให้ความ
นกึคดิไมช่ดัเจน(สมัมาวาจา) 

4.3.4 ท าอย่างถูกต้อง คือ มีสติตระหนักรู้พฤติกรรมการท างานท่ี
กอปรด้วยศิลปะ(ศีล) ไม่ท าร้ายเบียดเบียน ไม่ได้สิ่งใดมาด้วยการทุจริตฉ้อโกง ไม่ผิดประเวณีใน
สามีภรรยาคนอ่ืนหรือการงานเก่ียวกบัการค้ามนษุย์(สมัมากมัมนัตะ) 

4.3.5 ใช้ชีวิตอย่างถกูต้อง คือ มีสติตระหนกัรู้พฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ี
มีกรอบความประพฤติ(ศีลธรรม)และไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม
(สมัมาอาชีวะ) 

4.3.6 พากเพียรท่ีถกูต้อง คือ มีสติตระหนกัรู้ท่ีจะพยายามไม่ท าสิ่งท่ี
เป็นความผิด พยายามลดละเลิกสิ่งท่ีเป็นความผิดท่ีตนเองเคยยึดติดทัง้พฤติกรรม ความรู้สึกและ
ความคิดมา พยายามส่งเสริมพฤติกรรม อารมณ์ ความคิดเชิงบวก(กุศล)และพัฒนาให้เกิดขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง(สมัมาวายามะ) 

4.3.7 ระลึกรู้อย่างถูกต้อง คือ มีสติตระหนกัรู้ในร่างกาย พฤติกรรม 
ความรู้สึก จิตและสภาพธรรมท่ีมีอยู่ในตนเองอยู่บ่อยๆ ไม่เผลอไม่ประมาทหรือหลุดไปคิด
จินตนาการหรือไปรู้สกึในสิ่งท่ีสง่ผลเป็นความทกุข์ความบีบคัน้ให้กบัตนเอง(สมัมาสต)ิ 

4.3.8 ตัง้มัน่อย่างถกูต้อง คือ มีสติจดจอ่ไมว่อกแวกจนเกิดความสงบ
ผ่อนคลาย มีจิตเป็นสมาธิเกิดความตัง้มั่นหรือมีความมั่นคงทางจิตใจ มุ่งมั่นต่อสิ่งท่ีเป็นความ
ถกูต้อง ไม่เอนเอียงไปตามความคิด ความรู้สึกหรือจินตนาการด้านลบท่ีจะส่งผลให้เกิดทุกข์กาย
และทกุข์ใจ(สมัมาสมาธิ) 

กล่าวได้ว่า สติปัฏฐาน 4 เป็นเคร่ืองมือในการฝึกตระหนกัรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ตวั
ทัว่พร้อมในปัจจบุนัเก่ียวกบัร่างกาย พฤตกิรรม อารมณ์ความรู้สกึ ความนกึคดิและสภาวธรรมตาม
ความเป็นจริง ไมเ่ผลอ ไมป่ลอ่ยให้จิตคลาดเคล่ือนไปจากภาวะปัจจบุนั เฝา้สงัเกตหรือตามระลึกรู้
ความเป็นจริงอยา่งตรงไปตรงมา 
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แม้ว่าการฝึกสติตามหลกัสติปัฏฐานมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาสติในแบบวิปัสสนา 
กล่าวคือ เพ่ือความรู้แจ้งและหลุดพ้นจากกิเลส(เคร่ืองเศร้าหมอง)ตา่งๆซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด
ตามหลักพุทธธรรม แต่การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ในเชิงจิตวิทยาเ ท่านัน้ไม่
เก่ียวข้องกบัการบรรลธุรรมใดๆ(ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์, 2559)โดยออกแบบรูปแบบการฝึกสติซึ่ง
มุง่เน้นให้ผู้ ต้องขงัฝึกตามแนวสติปัฏฐานใน 2 สว่นแรกได้แก่ กายานปัุสสนาสติปัฏฐานและเวทนา
นปัุสสนาสติปัฏฐาน ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัซึ่งส่วนใหญ่มีลกัษณะนิสยั
โน้มเอียงไปด้านตณัหาจริต(มุง่สนองตอบความรู้สกึผา่นประสาทสมัผสั) ขณะท่ี จิตตานปัุสสนาสติ
ปัฏฐานและธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ผู้ วิจยัได้มีการสอดแทรกในการฝึกสติเป็นบางครัง้ซึ่งมี
การประยุกต์แบบง่ายๆ และมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ ต้องขังเกิดการตระหนักรู้ในระดับเหตุและผล
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริงในภาวะปัจจบุนัโดยกระตุ้นให้ผู้ ต้องขงัมีความ
พยายามท่ีจะตามระลึกรู้และเข้าใจจนกระทัง่เห็นความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในสิ่งท่ีถกูรู้อย่างตอ่เน่ือง 
มีสติควบคู่กันไปเพ่ือให้รู้เท่าทันในสิ่งท่ีเกิดขึน้และดับไปของสิ่งท่ีถูกรู้และพยายามปล่อยวาง
ความรู้สึกชอบและไม่ชอบท่ีเกิดขึน้จากการตระหนกัรู้นัน้(น า้นิตย์ ตนัติสิริวฒัน์, 2557)กล่าวคือ 
พยายามไม่ตดัสินว่าสิ่งท่ีสติจดจ่อนัน้ดีหรือชัว่ ถูกหรือผิด ชอบหรือไม่ชอบ เป็นการตระหนกัรู้ใน

ปัจจุบันขณะกับสิ่ง(อารมณ์)ท่ีก าลังเกิดขึน้จนกว่าสิ่งนัน้จะหายไป(Kabat‐Zinn, 2003; Naik, 
2003)เพ่ือให้เห็นความเปล่ียนแปลง ความบีบคัน้และความดบัลงตามหลกัธรรมชาติ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมผู้ต้องขังด้วยสติ 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีน าหลกัการเจริญสติไปใช้ในบริบทผู้ ต้องขงัพบว่า ส่วน

ใหญ่จะน าหลกัการฝึกสติไปใช้ในการบ าบดัพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึกและความคิดในด้านจิต
เวช เช่น การบ าบดัความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งถือเป็นคล่ืนโลกท่ีสาม
(Third wave)ในการบ าบดัเชิงจิตวิทยา อาทิ งานวิจยัของ Xu และคนอ่ืน ๆ (2016)ท่ีน าหลกัการ 
MBCT ตามแนวคิดของ Segal และคณะ(Segal at al.,2002) บูรณาการร่วมกับโปรแกรมการ
บ าบดัความเครียด (MBSR) ของ Kabat Zin(1990) เพ่ือพฒันาสุขภาวะทางอารมณ์ผู้ ต้องขังท่ีมี
พฤติกรรมอาชญากรโดยมุ่งเน้นการฝึกเจริญสติด้วยการตระหนกัรู้ร่างกาย(Body Scan) การนั่ง
และเดินสมาธิ การฝึกโยคะและร่วมกันอภิปรายกลุ่มซึ่งใช้ระยะเวลา 6 สปัดาห์ ผลการวิจยัพบว่า 
ผู้ ต้องขงัมีสขุภาวะทางอารมณ์ด้านความวิตกกงัวล ความเครียด  อารมณ์รุนแรงลดลง เชน่เดียวกบั 
McGahee (2015)ท่ีน าหลักการเจริญสติไปใช้บ าบัดผู้ ต้องขังหญิง รูปแบบประกอบด้วยการนั่ง
สมาธิ การเดินสมาธิ การฝึกโยคะและการอภิปรายกลุ่ม พบว่า ผู้ เข้าร่วมทดลองมีภาวะทาง
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อารมณ์ด้านความเครียด วิตกกังวล เหน่ือยล้า สบัสนัลดลง และยงัช่วยส่งเสริมสุขภาวะทางกาย 
สงัคม อารมณ์และการท างานให้ดีขึน้ 

ปัจจุบนั มีการน าหลักเจริญสติไปใช้ส่งเสริมสุขภาวะจิตเชิงบวกเพิ่มมากขึน้ เช่น 
การศกึษาของ  Ferszt และคนอ่ืน ๆ (2015)ท่ีได้น าการเจริญสติผสานกบัแนวคดิการบ าบดัอารมณ์
และ ปัญญา(Mindfulness Based-Emotional Intelligence (MBEI))ไปใ ช้กับผู้ ต้ องขังหญิ ง 
ผลการวิจยัพบว่า ผู้ ต้องขงัเกิดการตระหนกัรู้ในตนเอง อยู่กบัปัจจบุนัมากขึน้ มีเมตตาจิตและรู้จกั
ให้อภัย ปล่อยวางความผิดพลาดได้มากขึน้ เช่นเดียวกับ Himelstein, Hastings, Shapiro, และ 
Heery (2012)ได้ศกึษาผลการบ าบดัการเจริญสติกบัผู้ ต้องขงักลุ่มเยาวชน ใช้เวลาทดลองสปัดาห์
ละ 1 ครัง้ จ านวน 10 สปัดาห์ แตล่ะครัง้ได้ด าเนินการฝึกสมาธิแบบสติทัง้เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ พบว่า ผู้ ต้องขังมีสุขภาพกายและจิตดีขึน้ เกิดความผ่อนคลาย เห็นคุณค่าในตนเอง 
ควบคมุอารมณ์ ความคดิและพฤตกิรรมได้ดีขึน้ มีสมาธิในขณะท ากิจกรรม  

นอกจากนี ้ยงัมีการน าหลกัเจริญสติในแบบวิปัสสนา(สติปัฏฐาน)ไปใช้บ าบดัในเชิง
จิตเวชและการส่งเสริมสุขภาวะเชิงบวกด้วยเช่น การศึกษาของ Jayasundara (2012)ได้น าไปใช้
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมและทศันคตเิชิงลบของผู้ ต้องขงั ผลการวิจยัพบวา่ การเจริญสตปัิฏฐานชว่ย
บรรเทาความบีบคัน้ทางใจและท าให้พฤติกรรมเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีขึน้ ผู้ ต้องขังมีความ
อดทนและยอมรับกฎระเบียบของเรือนจ า มีภาวะจิตใจท่ีสงบผ่อนคลาย เข้าใจชีวิตตรงตามความ
เป็นจริง เช่นเดียวกับ Ronel และคนอ่ืน ๆ (2013)ท่ีศึกษาประสบการณ์ของผู้ ต้องขังชาย
หลากหลายคดีท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการบ าบดัแบบวิปัสสนาสติปัฏฐานและมีการอภิปรายกลุ่ม
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าและอาสาสมัคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ต้องขังรับรู้ความดีงามและรู้สึก
ขอบคณุเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูล สมัพนัธภาพระหว่างผู้ ต้องขงักับเจ้าหน้าท่ีเป็นไปในเชิงบวก รู้สึกอบอุ่น 
รับรู้ถึงความเป็นมิตร มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ผู้ ต้องขังมีก าลังใจท่ีจะปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของตนเอง อีกทัง้ ยงัช่วยให้เกิดการปล่อยวาง รู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจตนเองในการตดัสินใจท า
สิ่งใดลงไป 

ขณะท่ีงานวิจยัภายในประเทศท่ีน าหลกัการเจริญสติมาใช้ในการบ าบดัผู้ ต้องขงัยงั
พบน้อยและเน้นไปท่ีการบ าบดัเชิงจิตเวช อาทิ การศึกษาของ ภัทรภรณ์ วงษกรณ์ (2560)ท่ีน า
แนวคิดการให้ค าปรึกษาโดยใช้สตเิป็นฐาน(MBTC)ของยงยทุธ วงศ์ภิรมย์ศานติ(์2558)มาใช้บ าบดั
ความเครียดของผู้ ต้องขงัซึ่งด าเนินกิจกรรม 8 ครัง้ๆ ละ 2 ชัว่โมง รูปแบบการฝึกสติเป็นการก าหนด
รู้ลมหายใจ การเดนิอยา่งมีสต ิการก าหนดสตติามรู้ร่างกาย การฝึกโยคะ สตเิมตตาและการด าเนิน
ชีวิตอยู่กบัปัจจบุนัอย่างมีสติ พบว่า ความเครียดของผู้ ต้องขงัลดลงอย่างมีนยัส าคญั เช่นเดียวกบั 
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อจัฉรา มุ่งพานิชและกิติยา กุดกง (2563)ท่ีได้น าหลักการของ MBTC ไปใช้ในการให้ค าปรึกษา
ผู้ ต้องขงัท่ีมีภาวะเส่ียงการฆ่าตวัตาย ด าเนินกิจกรรมทัง้สิน้ 8 ครัง้ๆ ละ 90-120 นาที ผลการศกึษา
พบว่า ผู้ ต้องขงัมีภาวะซึมเศร้าลดลงและมีเมตตาต่อผู้ อ่ืนเพิ่มขึน้ ขณะท่ีหลกัสตูรสคัคสาสมาธิซึ่ง
เป็นหลักสูตรภาคบงัคบัท่ีผู้ ต้องขงัต้องเข้าร่วมก็มีลักษณะคล้ายโปรแกรมการบ าบดัด้วยสติเชิง
จิตวิทยา เน้นการท าสมาธิแบบง่ายและได้ผลเร็วด้วยการฝึกสติตระหนกัรู้ในอารมณ์ ความคิด ซึ่ง
ช่วยให้ผู้ ต้องขังมีความเข้มแข็งทางจิตใจ เกิดความสงบและช่วยลดความวิตกกังวล เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในทิศทางท่ีดีขึน้(เกศริน เอกธวชักลุ, 2562) 

สว่นการน าหลกัการเจริญสตแิบบสตปัิฏฐานมาใช้พฒันาผู้ ต้องขงัสามารถส่งเสริมทัง้
พฤติกรรม อารมณ์และความคิดซึ่งเน้นสขุภาวะเชิงบวกด้วย แตจ่ะมีรูปแบบการฝึกเชิงศาสนา เช่น 
การศึกษาของ สวสัดิ์ จิรัฏฐิติกาล (2554)ใช้การเจริญสติในแบบสติปัฏฐานเพ่ือพฒันาผู้ ต้องขัง
เรือนจ ากลางคลองเปรม พบว่า รูปแบบการเจริญสติแบบสติปัฏฐานช่วยให้ภาวะจิตใจของ
ผู้ ต้องขงัมีความสงบผ่อนคลาย ตระหนกัรู้เก่ียวกับความดี-ชัว่ คณุ-โทษ เกิดความเข้าใจชีวิตและ
ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับ สรุางค์ เอกโชติ (2547) ได้ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบสติปัฏ
ฐานท่ีน าไปใช้แก้ไขผู้ ต้องขงั พบว่า 1) มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องสง่เสริมสขุภาวะทางจิตของ
ผู้ ต้องขงัด้วยการใช้หลกัเจริญสติมากกวา่การลงโทษเพราะท าให้ผู้ ต้องขงัสามารถปรับตวัให้เข้ากบั
สภาวะแวดล้อมได้ มีความสขุในระหวา่งต้องโทษ 2) ผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกโดยใช้สติ
ปัฏฐานช่วยให้ผู้ ต้องขังรู้จักคุณค่าของชีวิตและรู้จักวิธีการปฏิบตัิตนในชีวิตประจ าวัน ไม่สร้าง
อารมณ์โลภ โกรธและหลง รู้จักผิดชอบชัว่ดีและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทิศทางบวก ไม่ย่อท้อ
และอดทนต่อการด าเนินชีวิต เข้าใจตนเองและรู้จักปล่อยวาง รู้เท่าทันความทุกข์ท่ีเกิดขึน้ เกิด
ความรักความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ ภาวะจิตใจสงบเย็นเป็นสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน สามารถควบคุม
จิตใจตวัเองได้ดีขึน้ รู้จกัใช้สตใินการแก้ไขปัญหา 

จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้แนวคิดทฤษฎีและการศกึษาวิจยัในเบือ้งต้นแสดงให้เห็น
ว่า การฝึกสติสามารถปรับเปล่ียนความคิด ความรู้สึกเชิงลบ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล 
ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ให้มีความสงบผ่อนคลาย มีเมตตาตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน รู้จกัยบัยัง้พฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ได้และยงัส่งเสริมสขุภาวะด้านบวกส่งผลให้จิตใจเป็นสมาธิซึ่งจะเป็นพลงังานท่ีจะ
น าไปใช้ใคร่ครวญในขัน้ของปัญญาท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจตรงตามความจริงได้ รู้จกัปล่อยวาง
ภาวะบีบคัน้ต่างๆ ขณะเดียวกัน สติในแบบวิปัสสนา(สติปัฏฐาน)ยงัเป็นเทคนิคการฝึกตามหลัก
พทุธธรรมซึ่งเป็นฐานความเช่ือหลกัและสอดคล้องกบับริบทสงัคมไทย ผู้ วิจยัจึงเล็งเห็นว่า การน า
หลกัสติปัฏฐาน(กาย เวทนา จิต ธรรม)มาใช้ส าหรับการฝึกเพ่ือให้ผู้ ต้องขังได้ตระหนกัถึงร่างกาย 
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พฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึกและความคิดของตนเอง ตลอดจนสภาวธรรมทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจุบนัจะส่งผลให้ผู้ ต้องขังมีภาวะจิตใจตัง้มั่นเป็นสมาธิในเบือ้งต้นก่อนซึ่งเป็นพืน้ฐานน าไปสู่
ปัญญาท่ีชดัเจนในขัน้การให้ค าปรึกษาท าให้เกิดความสุขท่ีแท้จริงและยัง่ยืน รู้จกัแก้ปัญหาด้วย
สติปัญญา ควบคมุอารมณ์พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของตนเองได้ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนด้วย
ความสงบสุข มีภาวะใจท่ีสงบผ่อนคลาย รักและเมตตาต่อตนเองพร้อมทัง้รู้จักให้อภัยในความ
ผิดพลาดของตนเองในอดีตและเกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน  

หลงัจากทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจงึน าไปสู่การร่างรูปแบบ
การให้ค าปรึกษากลุ่มแนวสติปัฏฐานส าหรับการศกึษาครัง้นี ้ซึ่งผู้วิจยัได้ร่างรูปแบบไว้ จ านวน 12 
ครัง้ๆ 1.00-1.30 ชัว่โมง หา่งกนัสปัดาห์ละ 2 ครัง้ รวมเป็น 6 สปัดาห์ซึ่งด าเนินการตอ่เน่ือง ส าหรับ
ผู้ เข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษาประกอบด้วย ผู้ วิจยั จ านวน 1 คน ในฐานะผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิก
กลุม่ซึง่เป็นผู้ ต้องขงั จ านวน 8 คน รวมระยะเวลาการให้ค าปรึกษากลุม่ทัง้สิน้ 18 ชัว่โมง แตล่ะครัง้
ท่ีได้ร่างขึน้ รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 1 เป็นการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้วิจยักบัสมาชิกกลุม่และ
ระหว่างสมาชิกด้วยกนัเอง ชีแ้จงรายละเอียดของการวิจยั วตัถปุระสงค์การเข้าร่วมกลุ่ม ระยะเวลา 
บทบาทของผู้วิจยัในฐานะผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกทกุคน กฎกติกาการเข้ากลุ่ม สอบถามความ
คาดหวงั ความวิตกกงัวลของสมาชิก 

การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 2 ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ ประเด็นท่ีจะพดูคยุกนัในครัง้นี ้ผู้วิจยัน า
ฝึกสติด้วยการมีสมาธิจดจ่อกับพฤติกรรมการเดิน การก้าวเท้าซ้าย-ขวาและยืนอยู่กับท่ีชัว่ขณะ 
สะท้อนความคิดความรู้สึกหลังฝึก ขัน้การให้ค าปรึกษา เอือ้ให้สมาชิกได้ทบทวนพฤติกรรมท่ี
ผิดพลาดในอดีตและระบายความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ แบ่งปันประสบการณ์ในประเด็นท่ีคล้ายคลึงกัน 
สะท้อนให้เห็นผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากพฤติกรรมเหล่านัน้และชวนมองเชิงบวก ให้ก าลงัใจซึ่งกันและ 
จบด้วยการฝึก “สตขิอบคณุร่างกาย” 

การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 3 ฝึกสติตระหนกัรู้ส่วนตา่งๆของร่างกาย(Body Scan) ตัง้แต่
ปลายเท้าจรดศีรษะ สะท้อนความคิดความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ ตัง้ประเด็นพดูคยุเก่ียวกับความคาดหวงั
ในการใช้ชีวิต สอบถามถึงแรงจงูใจท่ีท าให้ตดัสินใจกระท าผิด กระตุ้นให้เกิดการรับผิดชอบตอ่การ
กระท านัน้ สะท้อนให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างสาเหตแุละผลท่ีเกิดขึน้ ให้ตระหนกัถึงการควบคมุ
พฤติกรรมตนเอง รับรู้ความสามารถภายในท่ีจะตดัสินใจเลือกท าสิ่งใดลงไป ตอนท้ายฝึกสติด้วย
การขยบัอวยัวะเชน่ ยกแขน บดิล าตวั ก้มศีรษะ เป็นต้น   
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การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 4 ฝึกสติตระหนกัรู้ในท่านอน( lying down meditation) ให้มี
สติจดจ่อบริเวณอวยัวะส่วนท่ีติดราบกบัพืน้ กระตุ้นให้สมาชิกได้ทบทวนปัญหาอปุสรรคท่ีผ่านเข้า
มาในชีวิต กระตุ้นให้บอกเล่าถึงปัญหาอปุสรรคนัน้ แบง่ปันประสบการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั สะท้อนให้
เห็นถึงคุณค่าของอุปสรรคเหล่านัน้เชิงบวก เช่น ท าให้เข้มแข็ง อดทน เกิดสติปัญญาท่ีคิดแก้ไข
ปัญหา เป็นต้น ปิดท้ายด้วยการฝึกสตผิ่อนคลายและปลอ่ยวางผ่านการตระหนกัรู้อวยัวะสว่นตา่งๆ 
ตอ่ด้วยอธิฐานจิตแผเ่มตตาตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

การฝึกสติตามแนวสติปัฏฐาน ครัง้ท่ี 2 – 4 เป็นการฝึกท่ียึดการมีสติจดจ่อกับร่างกาย
และพฤตกิรรมเป็นหลกัโดยไม่ตดัสินวา่ถกู-ผิด รู้สกึอย่างไร มีความคดิอะไรเกิดขึน้ แตใ่ห้รู้ตวัอยูก่บั
ร่างกายและพฤติกรรมท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นขัน้เร่ิมต้นซึ่งจดัในหมวดกายานุปัสสนาสติ
ปัฏฐาน ขัน้การให้ค าปรึกษา พูดคุยเก่ียวกับพฤติกรรมเป็นหลกัและสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมเชิง
บวก   

การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 5 ฝึกสติรับรู้ความรู้สึก เช่น ขณะนัง่มีอวยัวะส่วนใดท่ีรู้สึกไม่
ผ่อนคลาย เป็นต้น รับรู้ความรู้สึกตรงอวยัวะส่วนนัน้ทัง้รู้สึกเกร็งและผ่อนคลาย สะท้อนความคิด
ความรู้สึกหลงัฝึก กระตุ้นให้สมาชิกได้บอกเล่าเก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีสง่ผลให้สะเทือนความรู้สกึมาก
ท่ีสุด ตระหนักถึงธรรมชาติของความรู้สึกท่ีมีการปรากฏขึน้ เปล่ียนแปลงและหายไป พูดคุย
เก่ียวกับผลสะท้อนการแสดงอารมณ์ความรู้สึกทัง้เชิงบวกและลบ แบ่งปันเทคนิคการจดัการกับ
อารมณ์ของตนเอง ปิดท้ายด้วยการฝึกสตผิอ่นคลายลมหายใจเข้า-ออกยาวๆ อยา่งเป็นธรรมชาต ิ

การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 6 ฝึกสติรับรู้ความรู้สึกผ่านกิจกรรม “แก้วน า้สติ” ให้สมาชิก
สงัเกตความรู้สึกท่ีมีความวิตกกังวล ความเครียดหรือผ่อนคลายเกิดขึน้ กระตุ้นให้สมาชิกได้บอก
เล่าเก่ียวกบัพฤติกรรมตนเองทัง้เชิงบวกและลบท่ีเป็นผลมาจากความรู้สึก เช่น ความโกรธ โมโห 
ยินดี เป็นต้น กระตุ้นให้เห็นผลดีของความรู้สกึเชิงบวกและผลเสียของความรู้สกึเชิงลบ ไม่ให้ยดึติด
กบัความรู้สกึด้านลบจนเป็นเหตใุห้เกิดพฤติกรรมไมพ่งึประสงค์ ปิดท้ายด้วยการฝึกสติด้วยการรับรู้
ความรู้สกึตัง้แตป่ลายเท้าจรดศีรษะและอธิฐานจิตแผเ่มตตาตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 7 ฝึกสติด้วยการตระหนักรู้ความรู้สึกผ่านการจับมือเพ่ือน
สมาชิก ให้เฝ้าสงัเกตรับรู้ความรู้สึกผ่านฝ่ามือ สะท้อนความคิดความรู้สึกท่ีเกิดขึน้หลงัฝึก  ชวน
สมาชิกพูดคยุเก่ียวกับความคิดจินตนาการท่ีปรากฏขึน้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งได้แก่ 
คดิโลภ(อยากได้) คิดโกรธ(แค้น อาฆาต)และคิดหลง(จินตนาการ) กระตุ้นให้สมาชิกได้เห็นอาการ
ของความคิดท่ีเกิดขึน้และสะท้อนให้เห็นโทษ การขาดอิสรภาพทางความคิด ช่วงท้ายฝึกสติผ่อน
คลายด้วยการใช้กิริยาทา่ทางและตัง้จิตอธิษฐานแผเ่มตตาตนเองและผู้ อ่ืน 
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การฝึกสติตามแนวสตปัิฏฐาน ครัง้ท่ี 5-7 เป็นการฝึกท่ียึดการมีสตติระหนกัรู้ความรู้สกึทัง้
เชิงบวกและลบเป็นหลกัผ่านร่างกายและพฤติกรรมโดยไม่ตดัสินว่า ความรู้สึกนัน้สุข(ผ่อนคลาย 
สบาย อบอุ่น ฯลฯ)หรือทกุข์(เครียด เกร็ง ไม่พอใจ ฯลฯ)หรือเฉยๆ(ไม่บง่ชดั) แตเ่ป็นการเฝา้สงัเกต
รับรู้ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาซึ่งจัดในหมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ขณะขัน้การให้
ค าปรึกษาเป็นการพดูคยุเก่ียวกับความรู้สึกและจิตท่ีถกูอารมณ์และความคิดเชิงลบครอบง าและ
เอือ้ให้เกิดมมุมองเชิงบวก 

 การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 8 ฝึกสตด้ิวยการสงัเกตอาการท่ีเกิดขึน้เชน่ ความพอใจ ไม่
พอใจ สงสยั ฟุ้งซ่าน ท้อแท้หดหู่ เป็นต้น สะท้อนมมุมองและความรู้สึกท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง กระตุ้น
ให้สมาชิกเห็นความเช่ือมโยงอาการเหล่านีท่ี้ส่งผลตอ่พฤติกรรม เห็นโทษของการยึดอาการเหล่านี ้
ไว้สง่ผลให้จิตเศร้าหมองและขาดอิสระ ปิดท้ายด้วยการฝึกผอ่นคลายผา่นลมหายใจเข้า-ออกอยา่ง
เป็นธรรมชาต ิ ตัง้จิตอธิฐานแผเ่มตตาตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

 การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 9 ฝึกสติด้วยการให้สมาชิกนอนตะแคงขวาและรับรู้
พฤติกรรมและอวยัวะส่วนด้านขวาท่ีราบกบัพืน้  ชวนจินตนาการนึกถึงสิ่งท่ีได้มาและเสียไปท่ีผ่าน
เข้ามาในชีวิตทัง้ท่ีเป็นวัตถุและความสุขความทุกข์ การต าหนิ สรรเสริญ  สะท้อนความคิด
ความรู้สึกหลังฝึก  ร่วมกันพูดคยุถึงความเป็นธรรมดาของโลก(ได้มา เสียไป สุข ทุกข์ สรรเสริญ 
นินทา)ซึ่งเป็นสิ่งเร้าภายนอกและแบ่งปันประสบการณ์การตอบสนองต่อสิ่งเร้ าเหล่านีด้้วยการ
ทบทวนพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกของตนเอง สะท้อนให้เห็นการเลือกตอบสนองสิ่งเร้าท่ีมา
กระทบ ปิดท้ายด้วยการนกึถึงบคุคลท่ีท าให้ไมพ่อใจและอธิฐานจิตแผเ่มตตาตอ่บคุคลคนนัน้ 

 การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 10 ฝึกสติด้วยการประสานมือท่ีหน้าอก รับรู้ความรู้สึก
บริเวณฝ่ามือ การสะท้อนมุมมองหลังการฝึก กระตุ้นให้สมาชิกได้ทบทวนการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง ชีใ้ห้เห็นถึงศิลปะ(ศีล)การด าเนินชีวิตท่ีแสดงออกเป็นพฤตกิรรมและค าพดูซึ่งจะส่งเสริมให้
ชีวิตเกิดความสนุทรีย์ ชว่งท้ายฝึกสติด้วยการนัง่ในทา่ท่ีผอ่นคลาย รับรู้ความคดิความรู้สกึท่ีเกิดขึน้
และชวนจินตนาการถึงภาพชีวิตของตนเองท่ีมีศลิปะ อาทิ ชีวิตท่ีสงบอยู่กบัครอบครัว ได้ชว่ยเหลือ
คนอ่ืนๆ เป็นต้นและตัง้จิตอธิฐานเชิงคณุคา่ให้กบัชีวิตตนเอง 

   การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 11 ฝึกสติด้วยการโยกศีรษะ ยกไหล่ แขน และเฝา้สงัเกต
ความคิดขณะฝึกไปด้วย สะท้อนมมุมองความรู้สึกท่ีเกิดขึน้  ร่วมกนัพดูคยุเก่ียวกับชีวิตท่ีมีคณุค่า
คือชีวิตท่ีมีหน้าท่ีและตระหนกัถึงบทบาทของตนเองต่อหน้าท่ีนัน้ๆ  กระตุ้นให้เกิดการทุ่มเท ชวน
มองคุณค่าของชีวิตท่ีขึน้อยู่กับผลของการท าหน้าท่ี ช่วงท้าย ฝึกสติรับรู้ร่างกายท่ีประกอบด้วย
อวยัวะตา่งๆ ชวนจินตนาการให้รับรู้ถึงหน้าท่ีของอวยัวะแตล่ะส่วนทัง้ภายใน(หวัใจ ปอด กระเพาะ 
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ฯลฯ)ภายนอก(แขน ขา ศีรษะ ฯลฯ) และตัง้จิตอธิฐานขอบคุณและให้ความเคารพอวัยวะของ
ตนเอง 

  การให้ค าปรึกษาครัง้ท่ี 12 ปัจฉิมนิเทศ เบือ้งต้นฝึกสติไล่ตัง้แตจ่ดจ่อกบัร่างกาย 
พฤติกรรม จากนัน้รับรู้ความรู้สึกและเฝ้าดูความคิดและให้สังเกตภาวะธรรมชาติท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมร่างกาย สะท้อนอาการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้  สมาชิก
แสดงความรู้สึกท่ีได้เข้ากลุ่ม การเปล่ียนแปลงภายในตนเอง มมุมองท่ีได้เรียนรู้ เปา้หมายท่ีตนเอง
จะใช้ชีวิตและการอยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆ และร่วมกนัสรุปสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้ ปิดท้ายด้วยการกล่าวค า
ขอบคณุซึง่กนัและกนั 

การฝึกสติตามแนวสติปัฏฐาน ครัง้ท่ี 8-12 เป็นการฝึกสติใช้ร่างกายและพฤติกรรมเป็น
จดุเร่ิมต้นจากนัน้ค่อยๆ ไล่เข้าไปรับรู้ความรู้สึกและความคิด อีกทัง้ให้สงัเกตภาวะธรรมชาติของ
ร่างกาย ความรู้สึก ความคิดท่ีปรากฏและมีการเปล่ียนแปลงไปพร้อมทัง้ใช้จินตนาการเก่ียวกับ
ชีวิตของตนเองซึ่งจดัอยู่ในจิตตานุปัสสนาและธรรมานปัุสสนา ขณะขัน้การให้ค าปรึกษาเป็นการ
พดูคยุเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึน้กับจิต ทบทวนชีวิต คณุค่าของการใช้ชีวิตท่ีมีศิลปะ ตระหนกัรู้บทบาท
หน้าท่ีตนเอง การมีเปา้หมายของชีวิตและการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน  

รูปแบบการให้ค าปรึกษาทัง้ 12 กิจกรรมเป็นการประยุกต์หลกัการเจริญสติตามแนวสติ
ปัฏฐานมาใช้เป็นเบือ้งต้นเพ่ือให้ภาวะจิตของสมาชิกเกิดสมาธิและมีพลงั จากนัน้จึงร่วมกนัพดูคยุ
ท าความเข้าใจธรรมชาติของพฤติกรรม ความรู้สึกและความคิดตลอดจนสภาวธรรมต่างๆ 
เป้าหมายของแต่ละคน กระตุ้นให้เกิดก าลงัใจ รู้จกัใช้ความสามารถของตนเอง ปิดกลุ่มด้วยการ
กลา่วขอบคณุ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
งานวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือ

สร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังเป็นการวิจัยผสานวิธีแบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ
(Exploratory Sequential Design) โดยได้น าแนวคิดเก่ียวกับสุขภาวะทางปัญญา(พระไพศาล 
วิศาโล, 2553; พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), 2552; พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ, 2550; 
สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช(เจริญ สวุฑฺฒโน), 2553; ส านกังานกองทนุสนบัสนุน
การสร้างเสริมสขุภาพ(สสส), 2556)และจริต(บคุลิกภาพ)ตามหลกัพทุธธรรม(คะนอง ปาลิภทัราง
กรู, 2561; น า้นิตย์ ตนัตสิิริวฒัน์, 2557; พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), 2559)มาออกแบบเป็น
เคร่ืองมือสมัภาษณ์เพ่ือน าไปศกึษาลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัเชิงบริบทผู้ ต้องขงั
คดียาเสพตดิ(ยาบ้า) จากนัน้ น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ประยกุต์ร่วมกบัแนวคดิด้านสขุภาวะ
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ทางปัญญามาออกแบบเป็นแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาผู้ ต้องขังตามหลักพุทธธรรมและมีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั(CFA)พร้อมทัง้หาคณุภาพเคร่ืองมือ สว่นข้อมลูการสมัภาษณ์ด้าน
พฤตินิสยัผู้ ต้องขงัและแนวคิดเก่ียวกบัจริต(บคุลิกภาพ)น ามาออกแบบรูปแบบการฝึกสติตามแนว
สติปัฏฐานเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับบริบทผู้ ต้องขงัผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษากลุ่มซึ่งเป็น
การพูดคยุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปภายใต้บรรยากาศความอบอุ่น เป็นกัลยาณมิตรเพ่ือให้ผู้ ต้องขงัเกิด
การตระหนกัรู้ตนเองและเปล่ียนแปลงด้านพฤตกิรรม ความรู้สกึ ความคดิและการด าเนินชีวิต 

ส าหรับรายละเอียดของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานประกอบด้วย 
การฝึกสติตระหนักรู้ร่างกายและพฤติกรรม(กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) ตระหนักรู้ความรู้สึก
(เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน)ตระหนกัรู้จิต(จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน)และตระหนกัรู้ธรรมชาติท่ี
เกิดกับกายและใจ(ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน)โดยเน้นการตระหนักรู้ในสองส่วนแรก(ร่างกาย 
พฤติกรรมและความรู้สึก)ส่วนนีเ้ป็นขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา ขณะท่ีขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา
มีการพูดคุย สะท้อนมุมมอง ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมการด าเนินชีวิตด้วยเทคนิคการให้
ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาอาทิ การสะท้อนเนือ้หา การตีความหมาย สะท้อนความรู้สึก การ
เปรียบเทียบ การให้ก าลงัใจ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ ต้องขงัเกิดความสขุท่ีมาจากภาวะจิตใจท่ีสงบ ผ่อน
คลาย มีสติอยู่กบัปัจจุบนัและเกิดปัญญาท่ีรู้จกัแยกแยะดีชัว่ ถกูผิด คณุโทษ ตระหนกัถึงโทษของ
กิเลส รู้จกัควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมท่ีไมพ่ึงประสงค์ ปล่อยวางความผิดพลาดในอดีต ให้อภยั
ตนเอง เข้าใจธรรมชาตขิองชีวิต รับรู้และดงึความสามารถออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มองแง่บวก มี
เป้าหมายชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนเป็นปกติสุข กล่าวคือ มีความสุขท่ีเกิดจากปัญญาหรือการมี
สภุาพทางปัญญานัน่เอง(พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต), 2546; สาน ุมหทัธนาดลุย์และสริตา 
มหัทธนาดุลย์, 2562) แม้การฝึกสติตามแนวสติปัฏฐานตามหลกัพุทธธรรมจะสามารถท าให้ถึง
ปัญญาขัน้สงูสดุ(นิพพาน) ทวา่การวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือให้ผู้ ต้องขงัเกิดปัญญาระดบัเหตผุลเทา่นัน้
ไม่เก่ียวข้องกบัการบรรลุธรรมใดๆ(ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์, 2559) ด้วยเหตผุลข้างต้น ผู้ วิจยัจึงได้
ออกแบบวิธีการวิจยัทัง้สิน้ 3 ระยะ โดยรายละเอียดแต่ระยะการวิจยัจะกล่าวถึงในบทถัดไป และ
น าเสนอกรอบแนวคดิการวิจยัครัง้นีต้ามภาพประกอบ 1 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทาง
ปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

สมมุตฐิานการวิจัย 
1. โมเดลการวัดองค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขังจะ

ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้ ด้านการต่ืนและด้านความเบิกบานมีความสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 
การวิจัยระยะท่ี 1 

 
  
 
 
 
 
การวิจัยระยะท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยระยะท่ี 3 

แนวคิดเก่ียวกบัสขุภาวะทางปัญญา

ตามหลกัพทุธธรรม(รู้ ตื่น เบกิบาน)

และสร้างแบบสมัภาษณ์ 

แนวคิดเก่ียวกบัจริต 6 จริต 2 

(บคุลกิภาพ)ตามหลกัพทุธธรรมและ

สร้างแบบสมัภาษณ์ 

สมัภาษณ์เชิงลกึเพื่อท าความเข้าใจ

ลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงั

และน ามาเป็นกรอบเบือ้งต้น 

สร้างและวเิคราะห์องค์ประกอบแบบ

วดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธ

ธรรมของผู้ ต้องขงั ประกอบด้วย 

1. การรู้ 

2. การตื่น 

3. เบิกบาน 

รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวสติปัฏฐาน 
1. กายานปัุสสนาสติปัฏฐาน 

2. เวทนานปัุสสนาสติปัฏฐาน 

3. จิตตาปัสสนาสติปัฏฐาน 

4. ธมัมานปัุสสนาสติปัฏฐาน 

 

ได้เคร่ืองมือในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ 

1. แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

2. รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสติปัฏฐาน 

สมัภาษณ์เชิงลกึเพื่อท าความเข้าใจ

พฤตินิสยั(จริต 6 จริต 2)ของผู้ ต้องขงั

และน ามาเป็นกรอบเบือ้งต้น 

รูปแบบการให้ค าปรึกษา
กลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน 

สุขภาวะทางปัญญาตามหลกั
พุทธธรรมผู้ต้องขัง 

1. การรู้ 

2. การตื่น 

3. ความเบิกบาน 
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2. ภายหลงัการทดลอง ผู้ ต้องขงักลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญามีระดบัสขุภาวะทางปัญญาสงูกวา่ก่อนการ
ทดลอง 

3. ภายหลงัการทดลอง ผู้ ต้องขงักลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ตามแนวสติปัฏฐานมีระดบัสขุภาวะทางปัญญาสงูกว่าผู้ ต้องขงักลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้เข้าร่วมการใช้
รูปแบบฯ   



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การด าเนินการวิจยัเร่ืองรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริม

สขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัเป็นการวิจยัผสานวิธีแบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ
(Exploratory Sequential Design) อธิบายได้วา่ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพน าด้วยการสมัภาษณ์เชิง
ลกึโดยมีการทบทวนแนวคดิทฤษฎีเป็นกรอบเบือ้งต้น จากนัน้น าไปสู่การวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือสร้าง
และพฒันาแบบวดัฯ พร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และศกึษาผลของการน ารูปแบบฯ 
ไปใช้พฒันากลุ่มตวัอยา่งและยืนยนัด้วยการวิจยัเชิงคณุภาพ ส าหรับการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 3 
ระยะ เพ่ือให้ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของการวิจยัคือ 

ระยะท่ี 1 เพ่ือศกึษาลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกั
พทุธธรรม 

ระยะท่ี 2 เพ่ือสร้างและพัฒนาแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของ
ผู้ ต้องขงัพร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบ 

ระยะท่ี 3 เพ่ือศึกษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในการ
สร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ดงัภาพประกอบ 2  

              
    การวิจยัระยะท่ี 1                            การวิจยัระยะท่ี 2                        การวิจยัระยะท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ระยะการวิจยัผสานวิธีแบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ 

การศกึษาลกัษณะ 

สขุภาวะทางปัญญา

และพฤตนิิสยัของ

ผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธ

ธรรมด้วยการ

สมัภาษณ์เชิงลกึ 

สร้างและพฒันาแบบ

วดัสขุภาวะทาง

ปัญญาตามหลกัพทุธ

ธรรมของผู้ ต้องขงั

พร้อมทัง้วิเคราะห์

องค์ประกอบ  

การศกึษาผลของ

รูปแบบการให้

ค าปรึกษากลุม่ตาม

แนวสติปัฏฐานระยะ

หลงัทดลอง 
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การวิจัยระยะที่ 1  การศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและลักษณะพฤตนิิสัยของ
ผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม 

การวิจยัในระยะท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือศกึษาลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาและ
ลกัษณะพฤตินิสัยของผู้ ต้องขังตามหลักพุทธธรรม โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพตดิ 

ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
ผู้ เข้าร่วมวิจัย(Participants)จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ เช่ียวชาญด้านหลักพุทธ

ธรรมเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย จ านวนทัง้สิน้ 3 คน กลุ่มอนุศาสนาจารย์ประจ าเรือนจ า 
จ านวนทัง้สิน้ 3 คน กลุม่นกัสงัคมสงเคราะห์ประจ าเรือนจ า จ านวนทัง้สิน้ 3 คน และกลุ่มผู้ ต้องขงั
คดียาเสพติด(ยาบ้า) จ านวนทัง้สิน้ 3 คน โดยคัดเลือกผู้ เข้าร่วมวิจัยแบบเจาะจง (Simple 
Purposive Sampling) ชนิดเลือกแบบมีเกณฑ์เพ่ือเป็นตวัแทนในการให้ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับ
องค์ความรู้และประสบการณ์ในประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. ลักษณะสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล(Key Informant)ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัซึ่ง

เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านพุทธธรรมในเชิงวิชาการ จ านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ท่ีสามารถให้ข้อมูล สะท้อน
มุมมองเก่ียวกับสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังตามหลักพุทธธรรมและกลุ่มอนุศาสนาจารย์
ประจ าเรือนจ า จ านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึ่งมีหน้าท่ีอบรมและพฒันาผู้ ต้องขงัโดยใช้หลกัการทางพทุธ
ธรรมซึ่งสามารถให้ข้อมลู สะท้อนมมุมองเก่ียวกบัสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธ
ธรรมได้ มีเกณฑ์การคดัเลือกดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 ผู้ เช่ียวชาญด้านหลักพุทธธรรม จ านวน 3 ท่าน ก าหนดเกณฑ์
คณุสมบตั ิดงันี ้

1. เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านพทุธธรรมในเชิงวิชาการ 
2. เป็นผู้ น าหลักการเชิงพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ

ประกอบอาชีพ(อาจารย์มหาวิทยาลยั) 
3. เป็นผู้สามารถให้ข้อมูล สะท้อนมุมมองและอธิบายเก่ียวกับสุข

ภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัในเชิงพทุธธรรมได้ 
4. มีความยินดีท่ีจะให้ข้อมลูส าหรับการวิจยัครัง้นี ้

กลุ่มท่ี 2 อนุศาสนาจารย์ประจ าเรือนจ า จ านวน 3 ท่าน ก าหนดเกณฑ์
คณุสมบตั ิดงันี ้
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1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งอนุศาสนาจารย์ ประจ าเรือนจ าท่ีสงักัดอยู่ไม่
น้อยกวา่ 5 ปี 

2. เป็นผู้ มีประสบการณ์และมีหน้าท่ีให้การศึกษา อบรมคุณธรรม-
จริยธรรมแก่ผู้ ต้องขงัภายในเรือนจ า 

3. เป็นผู้ มีหน้าท่ีดูแล แก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ ต้องขัง
ด้วยการน าหลกัพทุธธรรมไปประยกุต์ใช้ในบริบทของเรือนจ า 

4. สามารถให้ข้อมูล สะท้อนมุมมอง ประสบการณ์และอธิบาย
เก่ียวกบัสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัได้ 

5. มีความยินดีและได้รับมอบหมายจากผู้บญัชาการเรือนจ าท่ีสงักัด
อยูใ่นการให้ข้อมลูครัง้นี ้

2. ลักษณะพฤตินิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมลู(Key Informant)ได้แก่ กลุม่นกัสงัคมสงเคราะห์ จ านวน 3 คน 

ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการดแูลและฟืน้ฟผูู้ ต้องขงัด้วยกระบวนการเชิงสงัคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้สามารถ
ให้ข้อมูล สะท้อนมุมมองและอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัวิชาการ เชิง
ประสบการณ์ได้ และกลุ่มผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ภายในเรือนจ ากลางก าแพงเพชรท่ีถกู
ศาลพิพากษาจ าคกุตัง้แต่ 1 ปี ขึน้ไปแต่ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 3 คน ซึ่งสามารถสะท้อนความคิด 
ความรู้สกึ พฤตกิรรมในเชิงประสบการณ์เก่ียวกบัพฤตนิิสยัของตนเองได้ มีเกณฑ์การคดัเลือกดงันี ้

กลุ่มท่ี 3 นักสังคมสงเคราะห์ประจ าเรือนจ า จ านวน 3 ท่าน ก าหนด
เกณฑ์คณุสมบตั ิดงันี ้

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์ประจ าเรือนจ ามาไม่น้อย
กวา่ 5 ปี  

2. เป็นผู้ มีประสบการณ์และมีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลแก้ไขฟื้นฟูและ
พฒันาพฤตนิิสยัพร้อมทัง้ให้การชว่ยเหลือผู้ ต้องขงัด้วยกระบวนการเชิงสงัคม 

3. เป็นผู้สามารถให้ข้อมลู สะท้อนมมุมอง ประสบการณ์และอธิบาย
เก่ียวกบัพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด(ยาบ้า)ได้ 

4. มีความยินดีและได้รับมอบหมายจากผู้บญัชาการเรือนจ าท่ีสงักัด
อยูใ่นการให้ข้อมลูครัง้นี ้

กลุ่มท่ี 4 ผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า) จ านวน 3 คน ก าหนดเกณฑ์
คณุสมบตั ิดงันี ้
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1. เป็นผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพตดิ(ยาบ้า)  
2. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีถกูศาลพิพากษาถึงท่ีสดุและตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1 ปี

ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 10 ปี 
3. เป็นผู้ ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพอย่างเดียว 

ผู้ ค้าอยา่งเดียวและเป็นทัง้ผู้ เสพและเป็นทัง้ผู้ ค้า  
4. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 ถึง 60 ปี 
5. เป็นผู้ สามารถให้ข้อมูลเชิงประสบการณ์เก่ียวกับพฤติกรรม 

อารมณ์ความรู้สกึและเจตคตท่ีิสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะพฤตนิิสยัของตนได้  
6. ไม่มีปัญหาในการมองเห็น การได้ยิน สามารถใช้ภาษาไทยในการ

พดู การอ่านและการเขียนในระดบัดี มีความพร้อมและสมคัรใจเข้าร่วมการวิจยัครัง้นีพ้ร้อมทัง้ลง
นามยินยอมตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 

7. ได้รับความเห็นชอบและอนมุตัิจากเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท่ีมีอ านาจใน
การพิจารณาคดัเลือกพร้อมทัง้ลงนามยินยอมเป็นประจกัษ์พยานให้แก่ผู้ ต้องขงัตามหลกัจริยธรรม
การวิจยัในมนษุย์ 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการวิจยัระยะนี ้คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง (Semi-

Structured In-depth Interview) ซึ่งมีขัน้ตอนในการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ดงันี ้

1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะสขุภาวะทางปัญญา
และลกัษณะจริตนิสยัของมนุษย์ตามหลกัพุทธธรรมและหลกัการแนวคิดเก่ียวกับการสมัภาษณ์ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบประเด็นค าถามของแบบสมัภาษณ์เป็นเบือ้งต้นให้ครอบคลมุ
นิยามศพัท์ โดยผู้ วิจยัได้ก าหนดลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมออกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ สขุภาวะทางปัญญาด้านการ “รู้” การ “ต่ืน” และ “ความเบิกบาน” และก าหนดลกัษณะจริต
(นิสยั)ของมนษุย์ออกเป็น 6 ด้านส าหรับการวิเคราะห์ได้แก่ ราคะจริต โทสจริต โมหะจริต ศรัทธา
จริต วิตกจริตและพทุธิจริต และ 2 ด้านส าหรับการสรุปผล ได้แก่ ตณัหาจริตและทิฏฐิจริต 

2. ด าเนินการสร้างแบบสมัภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างเก่ียวกับลกัษณะสุขภาวะ
ทางปัญญาของผู้ ต้องขงัให้ครอบคลุมสุขภาวะทางปัญญาทัง้ 3 ด้านและลักษณะของพฤตินิสัย
ตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขัง โดยผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีมาเป็น
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แนวทางในการสร้างข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ท่ีได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วยแบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึก่ึงโครงสร้างจ านวน 3 ฉบบั ได้แก่ 

2.1 แบบสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกั
พทุธธรรม มีประเด็นข้อค าถาม 2 ส่วน ประกอบด้วย ค าถามเกร่ินน าเพ่ือทราบข้อมูลเบือ้งต้นของ
ผู้ ให้สัมภาษณ์และเป็นการสร้างสมัพันธภาพระหว่างผู้ วิจัยและผู้ ให้ข้อมูลและค าถามหลักเพ่ือ
ค้นหาลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธธรรม ฉบบันีใ้ช้สมัภาษณ์กลุ่มผู้ ให้
ข้อมลูกลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านพทุธธรรมท่ีเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยั จ านวน 3 ท่าน 
และกลุ่มท่ี 2 ได้แก่ อนุศาสนาจารย์ประจ าเรือนจ า จ านวน 3 ท่าน ตวัอย่างข้อค าถามแสดงใน
ตาราง 2 ดงันี ้

ตาราง 2 ตวัอยา่งค าถามแบบสมัภาษณ์ด้านสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั
ส าหรับผู้ เช่ียวชาญ 

ข้อที่ ประเดน็ค าถาม หมายเหตุ 
1 ทา่นได้น าหลกัพทุธธรรมมาประยกุต์กบัการท างานหรือการด าเนิน

ชีวิตอยา่งไร 
ค าถามเกร่ินน า 

2 บทบาทหน้าท่ีของทา่นกบัหลกัพทุธธรรมมีความเก่ียวข้องอยา่งไร ค าถามเกร่ินน า 
3 ทา่นคิดวา่ สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมมี

ความแตกตา่งจากสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัทัว่ๆไปอยา่งไร 
ค าถามหลกั 

4 ทา่นคิดวา่ สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม
ควรมีลกัษณะอย่างไร 

ค าถามหลกั 

5 ทา่นคิดวา่ สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม 
ด้านการเบิกบาน มีความหมายและลกัษณะอยา่งไร 

ค าถามหลกั 

2.2 แบบสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม 
มีข้อค าถาม 2 ส่วน ประกอบด้วย ค าถามเกร่ินน าเพ่ือทราบข้อมูลเบือ้งต้นและเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ฉบับนีใ้ช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลกลุ่มท่ี 3 ได้แก่ นักสังคม
สงเคราะห์ จ านวน 3 ทา่น ซึง่มีหน้าท่ีให้การชว่ยเหลือผู้ ต้องขงัด้วยกระบวนการเชิงสงัคมสงเคราะห์
ท่ีสามารถสะท้อนความรู้ มุมมองเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีให้การดูแลผู้ ต้องขงั ทราบถึงลักษณะ
นิสยั พฤตกิรรมการด าเนินชีวิตของผู้ ต้องขงั ทา่น ตวัอยา่งข้อค าถามแสดงในตาราง 3 ดงันี ้

  



 96 
 

 

ตาราง 3 ตวัอยา่งค าถามแบบสมัภาษณ์ด้านพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัส าหรับผู้ เช่ียวชาญ 

ข้อที่ ประเดน็ค าถาม หมายเหตุ 
1 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทา่นเก่ียวอะไร ค าถามเกร่ินน า 
2 ทา่นคิดวา่ การฝึกอบรมหรือการฟืน้ฟ ูดแูลผู้ ต้องขงัมีความยาก/

ง่ายอยา่งไร 
ค าถามเกร่ินน า 

3 พฤตกิรรมด้านร่างกายท่ีผู้ ต้องขงัแสดงออกเพ่ือแสวงหาความสขุ
หรือความพงึพอใจ เป็นไปในลกัษณะอย่างไร 

ค าถามหลกั 

4 ตามประสบการณ์ท่ีทา่นพบเห็น เม่ือเกิดความไมพ่งึพอใจ ผู้ ต้องขงั
แสดงพฤตกิรรมทางด้านร่างกายออกมาในลกัษณะอยา่งไร 

ค าถามหลกั 

5 ตามประสบการณ์ท่ีทา่นพบเห็น เม่ือเกิดความไมพ่งึพอใจ ผู้ ต้องขงั
แสดงพฤตกิรรมทางอารมณ์ ความรู้สกึนกึคดิอยา่งไร 

ค าถามหลกั 

2.3 แบบสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม
เชิงประสบการณ์ มีข้อค าถาม 2 ส่วน ประกอบด้วย ค าถามเกร่ินน าเพ่ือทราบข้อมลูเบือ้งต้นและ
เป็นการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผู้วิจยักบักลุ่มผู้ ให้ข้อมลู ฉบบันีใ้ช้สมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูกลุ่มท่ี 4 
ได้แก่ ผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด(ยาบ้า) จ านวน 3 คน ในฐานะผู้ เสพ ผู้ ค้าและเป็นทัง้ผู้ เสพและผู้ ค้าท่ี
สามารถสะท้อนความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตเชิงประสบการณ์ เก่ียวกับ
พฤตนิิสยัของตนเองได้ ตวัอยา่งข้อค าถามแสดงในตาราง 4 ดงันี ้
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ตาราง 4 ตวัอยา่งค าถามแบบสมัภาษณ์ด้านพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัเชิงประสบการณ์ 

ข้อที่ ประเดน็ค าถาม หมายเหตุ 
1 ความแตกตา่งระหวา่งการใช้ชีวิตภายนอกกบัภายในเรือนจ าเป็น

อยา่งไร 
ค าถามเกร่ินน า 

2 ชีวิตความเป็นอยูภ่ายในเรือนจ าสง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่ความรู้สกึ
นกึคิดของท่าน 

ค าถามเกร่ินน า 

3 เม่ือได้เห็นหรือได้ดสูิ่งท่ีถกูใจผา่นทางตา เชน่ ละครทีวีหรือภาพ
ตา่งๆ เป็นต้น ทา่นรู้สกึอยา่งไร 

ค าถามหลกั 

4 เม่ือทา่นรู้สกึเครียด ทา่นมีวิธีการผอ่นคลายความเครียดอยา่งไร ค าถามหลกั 

5 จิตใจของทา่นมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองอะไรบ้าง ลกัษณะ
เร่ืองราวเป็นอย่างไร 

ค าถามหลกั 

ตวัอย่างข้อค าถามในการสมัภาษณ์นีใ้ช้เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์เท่านัน้ซึ่ง
ได้ยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ บุคคลและบริบทในการ
สัมภาษณ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อลักษณะด้านสุขภาวะทางปัญญา ลักษณะพฤตินิสัยและ
ประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนท่ีสุด ซึ่งผู้ วิจัยหลีกเล่ียงไม่ใช้ค าถามชีน้ าและเอือ้ให้การ
สมัภาษณ์ด าเนินไปด้วยความราบร่ืนและให้ได้ข้อมลูเชิงลึกท่ีมีความสมบรูณ์มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท า
ได้ 

3. น าแบบสมัภาษณ์เชิงลึกทัง้ 3 ฉบบัเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุปริญญา
นิพนธ์จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ 
พิจารณาประเดน็ค าถามท่ีสร้างขึน้วา่สามารถวดัได้ตรงตามลกัษณะตา่งๆ ตามนิยามศพัท์ของการ
ศึกษาวิจัยครัง้นีห้รือไม่ แล้วน าแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็น
เบือ้งต้น 

 4. น าแบบสมัภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอตอ่ผู้ เชี่ยวชาญด้านการวิจยั 
ด้านจิตวิทยาและด้านทณัฑวิทยา จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความ
ชดัเจนและภาษาท่ีใช้ พิจารณาประเด็นค าถามของแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างขึน้ว่าสามารถวดัได้ตรง
ตามลกัษณะตา่งๆ ตามนิยามศพัท์ของการวิจยัครัง้นีห้รือไม ่ 

5. น าแบบสมัภาษณ์ทัง้ 3 ฉบบัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหา
คา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC) แล้วคดัเลือกข้อประเด็นค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.60 ถึง 1.00 ซึ่ง
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พบว่า แบบสัมภาษณ์ด้านลักษณะสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังตามหลักพุทธธรรมท่ีผ่าน
เกณฑ์ได้จ านวนทัง้สิน้ 15 ข้อ แบบสัมภาษณ์ด้านพฤตินิสัยของผู้ ต้องขังส าหรับผู้ เช่ียวชาญได้
จ านวนทัง้สิน้ 14 ข้อและแบบสัมภาษณ์ด้านพฤตินิสัยส าหรับผู้ ต้องขังในเชิงประสบการณ์ได้
จ านวน 17 ข้อ และมีการปรับปรุงแก้ไขส านวน ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

6. น าแบบสมัภาษณ์ทัง้ 3 ฉบบัท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือแล้วไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้ เข้าร่วมวิจัยทัง้ 4 กลุ่ม(แบบสัมภาษณ์สุขภาวะทางปัญญาน าไป
สมัภาษณ์นกัวิชาการและอนศุาสนาจารย์ แบบสมัภาษณ์จริตน าไปสมัภาษณ์นกัสงัคมสงเคราะห์ 
และผู้ ต้องขัง)แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) จากนัน้ จึง
ด าเนินการสรุปและอภิปรายผลร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีศกึษามา 

7. น าข้อมูลด้านสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมท่ีได้จากการศึกษา
เอกสารงานวิจยัผนวกกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับสุขภาวะทาง
ปัญญาผู้ ต้องขงัไปใช้สร้างแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมให้ครอบคลุม
นิยามศพัท์ท่ีค้นพบ ขณะท่ีข้อมูลด้านจริต 6 และจริต 2 ตามหลักพุทธธรรมท่ีได้จากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยน าไปผนวกกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญและผู้ ต้องขัง
เก่ียวกบัพฤตินิสยัผู้ ต้องขงัน าไปใช้สร้างรูปแบบการฝึกสติตามแนวสติปัฏฐานในส่วนของรูปแบบฯ 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกบัพฤตนิิสยัผู้ ต้องขงั 

สามารถสรุปขัน้ตอนด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยแบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึก่ึงโครงสร้าง(Semi-Structured In-depth Interview) ดงัภาพประกอบ 3 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์ลกัษณะสขุภาวะ
ทางปัญญาและพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม 

การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้

1. ผู้วิจยัติดตอ่ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึง
ผู้ เช่ียวชาญด้านพทุธธรรมซึ่งเป็นกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูกลุ่มท่ี 1 และถึงอธิบดีกรมราชทณัฑ์เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ให้บคุคลท่ีมีลกัษณะตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เป็นตวัแทนบุคคลให้การสมัภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview)ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลกลุ่มท่ี 2 3 และ 4 อีกทัง้ ด าเนินการขอเอกสารรับรอง
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์เก่ียวกบัการขอ

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัลกัษณะสขุภาวะทางปัญญา จริตนสิยัและหลกัการเก่ียวกบัการสมัภาษณ์ 

ด าเนินการสร้างแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้างให้ครอบคลมุตรงตามเนือ้หาและวตัถปุระสงค์(สขุภาวะทาง

ปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม) 

น าแบบสมัภาษณ์เสนอตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม

เป็นเบือ้งต้นและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

น าแบบสมัภาษณ์ที่ปรับแก้แล้วเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถกูต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา

และน ามาหาคา่ดชันคีวามสอดคล้อง(IOC)ตัง้แต ่0.60 ถึง 1.00 

น าแบบสมัภาษณ์ที่ผา่นการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แล้วไปใช้เก็บรวบรวม

ข้อมลูกบักลุม่ผู้ เข้าร่วมวจิยัและน ามาวิเคราะห์และสรุปผล 

น าข้อมลูสขุภาวะทางปัญญาที่ได้จากแนวคิด

ทฤษฎีผนวกกบัข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์สขุ

ภาวะทางปัญญาผู้ต้องขงัจากผู้ เช่ียวชาญไปใช้

สร้างแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาผู้ ต้องขงัให้

ครอบคลมุนิยามศพัท์ที่ค้นพบ(รู้ ตื่น เบิกบาน) 

น าข้อมลูจริต 6 และจริต 2 ที่ได้จากแนวคิดทฤษฎี

ผนวกกบัข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์พฤตินิสยั

ผู้ ต้องขงัจากผู้เช่ียวชาญและผู้ ต้องขงัไปใช้สร้าง

รูปแบบการฝึกสติตามแนวสติปัฏฐานเพื่อให้

สอดคล้องกบัลกัษณะนิสยัผู้ ต้องขงัที่ค้นพบ 



 100 
 

 

อนุญาตสมัภาษณ์ผู้ ต้องขงัซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยมีการติดต่อและส่งหนงัสือรวมทัง้ประเด็น
ค าถามในการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง 

2. ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview)ตามวนั เวลาและสถานที่ท่ี
ก าหนดโดยผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง โดยมีขัน้ตอนการสมัภาษณ์ 3 ขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ขัน้เร่ิมต้นการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัได้แนะน าตวัเองโดยสร้างสมัพนัธภาพเป็น
เบือ้งต้นด้วยค าถามเกร่ินน าเพ่ือให้บรรยากาศเกิดความผ่อนคลายซึ่งท าให้ผู้ ให้ข้อมูลมีความ
ไว้วางใจในการให้สัมภาษณ์มากยิ่งขึน้ พร้อมทัง้อธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
กระบวนการสมัภาษณ์และระยะเวลาส าหรับใช้ในการสมัภาษณ์เพ่ือเป็นข้อตกลงเบือ้งต้น 

2.2 ขัน้ด าเนินการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัด าเนินการสมัภาษณ์โดยใช้แนวค าถามท่ี
ผู้วิจยัเตรียมมาเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ซึ่งประเด็นค าถามได้ปรับเปล่ียนให้มีความยืดหยุ่น
ตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ บุคคลและบริบทของการสมัภาษณ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศกึษาลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงั ในระหว่างการสมัภาษณ์ผู้ วิจยัได้
เอือ้อ านวยให้การสมัภาษณ์ด าเนินไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลูเชิงลึก
ท่ีมีความครบถ้วนสมบรูณ์มากท่ีสดุโดยหลีกเล่ียงการใช้ค าถามชีน้ า 

2.3 ขัน้ยตุิการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัได้สรุปประเด็นส าคญัท่ีได้จากผู้ ให้สมัภาษณ์
ในแตล่ะข้อค าถามและกลา่วขอบคณุ  

ก่อนด าเนินการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัได้ขออนุญาตผู้ ให้ข้อมูลในการบนัทึกเสียงการ
สมัภาษณ์และมีการจดบนัทึกร่วมด้วยเพ่ือการไม่ตกหลน่ของข้อมลูและท าข้อตกลงกบัผู้ให้ข้อมลูท่ี
จะท าลายข้อมลูตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์หลงัเสร็จสิน้การวิจยัครัง้นี ้

3. หลงัสิน้สุดการสมัภาษณ์แล้ว ผู้ วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมูลทนัทีโดยการถอด
เทปแบบค าต่อค าและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาทัง้หมดอย่างละเอียดเพ่ือวิเคราะห์และจดัหมวดหมู่
ข้อมูลแต่ละด้านตามลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงั จากนัน้ได้น าเสนอ
ข้อมูลให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
ของข้อมลู 

4. ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เก่ียวกับลักษณะสุขภาวะทางปัญญา
และลกัษณะพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา(Content analysis)
เพ่ือสรุปผลและน ามาจดัประเภทลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัภายใต้องค์ประกอบ
สขุภาวะทางปัญญาและพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมให้มีความชดัเจนและครอบคลมุ
ตามกรอบแนวคดิทฤษฎีท่ีก าหนดไว้เป็นเบือ้งต้น  



 101 
 

 

การวิจัยระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังพร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

การวิจยัระยะท่ี 2 นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือด าเนินการสร้างและพฒันาแบบวดัสุข
ภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัให้มีคณุภาพพร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั 

ผู้เข้าร่วมวิจัย 
กลุ่มผู้ ร่วมวิจัยเพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือของแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตาม

หลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัด้านค่าความเช่ือมัน่และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อกับคะแนน
รวม คือ ผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพ ผู้ ค้าและเป็นทัง้ผู้ เสพและผู้ ค้าซึ่งคดีถึง
ท่ีสดุ อีกทัง้ถกูศาลพิพากษาตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไปแต่ไม่เกิน 10 ปี ในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
50 คน ส่วนการหาข้อมลูเชิงประจกัษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ได้แก่ ผู้ ต้องขงัท่ีมี
คุณสมบตัิเช่นเดียวกัน ภายในเรือนจ ากลางนครสวรรค์ จ านวน 200 คน โดยมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การคดัเข้า ดงันี ้ 

1. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีคดีถึงท่ีสุดซึ่งถกูศาลตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไปแตไ่ม่เ กิน 
10 ปี ภายในเรือนจ ากลางนครสวรรค์ 

2. เป็นผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพอย่างเดียว ผู้ ค้าอย่าง
เดียวและเป็นทัง้ผู้ เสพและเป็นทัง้ผู้ ค้า  

3. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 ถึง 60 ปี 
4. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีไม่มีปัญหาในการมองเห็น สามารถใช้ภาษาไทยในการอ่าน

และการส่ือสารได้ในระดบัดี มีความสมคัรใจในการตอบแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธ
ธรรมในครัง้นี ้ 

5. เป็นผู้ ต้องขังท่ีได้รับความเห็นชอบและได้รับคดัเลือกจากเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
อ านาจในการตดัสินใจ 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการวิจัยระยะนี ้ได้แก่ แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลัก

พุทธธรรมของผู้ ต้องขงัและรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน ซึ่งมีขัน้ตอนการ
สร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือตามล าดบัดงันี ้

1. ศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยระยะท่ี 1 เ ก่ียวกับ
ลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัร่วมกบัการศกึษาแนวคิดทฤษฎีจาก
เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาตามหลกั
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พทุธธรรมของผู้ ต้องขงั โดยท่ีสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการ “รู้” 
2)ด้านการ “ต่ืน” และ 3)ด้านความ “เบิกบาน” ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจยั ขณะท่ีองค์ประกอบย่อยได้ทัง้จากแนวคิดทฤษฎีและการสมัภาษณ์เชิงลึก ดงัแสดงตาม
ตาราง 5 ดงันี ้

ตาราง 5 นิยามศพัท์องค์ประกอบสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

องค์ประกอบหลัก/ย่อย แนวคดิ/ทฤษฎี สัมภาษณ์ 

ด้านที่ 1 การ “รู้”   
 แยกแยะดีชัว่ ถกูผิด คณุโทษ ประโยชน์ไมใ่ช่ประโยชน์   

 แก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและรู้จกัเช่ือมโยงเหตผุล   

 เห็นคณุคา่จากปัญหาอปุสรรค   

ด้านที่ 2 การ “ตื่น”   
 รู้เท่าทนัและเห็นโทษของกิเลส   

 อดทนและมุง่มัน่ด้วยความพยายามของตนเอง   

 ตระหนกัรู้ ณ ปัจจบุนัขณะ   

 ควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้   

ด้านที่ 3 ความ “เบกิบาน”   
 ภาวะจิตใจที่สงบ มีเมตตาและให้อภยั   

 รู้เท่าทนัโลกและชีวิตตามความเป็นจริง   

 เห็นคณุคา่ในตนเอง มีความหมายและเป้าหมายในการด ารงอยู่   

 พฤติกรรมดีงามและด าเนินชีวิตอย่างปกติสขุ   

2. ด าเนินการสร้างแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงั
ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและนิยามศพัท์ในการวิจยัครัง้นี  ้โดยท่ีแบบวดัสุขภาวะทางปัญญา
ของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมท่ีสร้างขึน้มีจ านวน 2 สว่น คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ ต้องขงัประกอบด้วย ช่ือ-นามสกลุ อายุ ระยะ
การต้องโทษ 

ส่วนท่ี 2 แบบวดัสุขภาวะทางปัญญาเป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ ต้องขงัตอบโดยการ
ประเมินตนเอง มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณคา่(Rating Scale) 5 ระดบั ตัง้แต ่(1) ข้อความ
นัน้ตรงกับความเป็นจริงของตนเองมากท่ีสุด จนถึง (5) ข้อความนัน้ตรงกับความเป็นจริงของ
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ตนเองน้อยท่ีสุด ได้จ านวนทัง้สิน้ 45 ข้อ มีทัง้ข้อค าถามเชิงบวกและลบซึ่งใช้วัดสุขภาวะทาง
ปัญญาของผู้ ต้องขงั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สขุภาวะทางปัญญาด้านการ “รู้” การ “ต่ืน” และ “ความ
เบกิบาน”   

การตอบแบบวัดแต่ละข้อนัน้ให้ผู้ ตอบได้ส ารวจและประเมินตนเองในแต่ละ
ข้อความว่าเป็นจริงตรงกับความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองมากน้อยเพียงใด โดยมี
ค าตอบให้เลือกดงัตอ่ไปนี ้

มากท่ีสดุ หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัตนเองระดบัมากท่ีสดุ 
มาก หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัตนเองระดบัมาก 
ปานกลาง หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัตนเองระดบัปานกลาง 
น้อย หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัตนเองระดบัน้อย 
น้อยท่ีสดุ หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัตนเองระดบัน้อยท่ีสดุ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การคิดคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบวดัด้วยการหาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จะ

เป็นคา่เฉล่ียอยู่ระหวา่ง 1.00-5.00 ส าหรับการแปลผล ผู้วิจยัใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบคา่เฉล่ีย
ท่ีได้จากการตอบแบบวดั ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย  ความหมาย 
4.50-5.00 คะแนนสขุภาวะทางปัญญาอยูใ่นระดบัสงู 
3.50-4.49 คะแนนสขุภาวะทางปัญญาอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู 
2.50-3.49 คะแนนสขุภาวะทางปัญญาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50-2.49  คะแนนสขุภาวะทางปัญญาอยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่า 
1.00-1.49 คะแนนสขุภาวะทางปัญญาอยูใ่นระดบัต ่า 

ตวัอยา่งแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงั 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ หรือเติมข้อความท่ีตรงกับสภาพความ
เป็นจริงของทา่นลงในชอ่งวา่ง 

ช่ือ...............................นามสกลุ...................อาย.ุ......ปี 

ระยะเวลาการต้องโทษ  ต ่ากวา่ 5 ปี 5-10 ปี มากกวา่ 10 ปี 
คดียาเสพตดิ(ยาบ้า)ในฐานะ ผู้ เสพ ผู้ ค้า ผู้ เสพและผู้ ค้า 

ตอนท่ี 2 แบบวดัสขุภาวะทางปัญญา 
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ค าชีแ้จง ให้ท่านอ่านข้อความอย่างตัง้ใจแล้วพิจารณาเลือกโดยท า

เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ 
ซึง่แตล่ะค าตอบมีความหมายดงันี ้

มากท่ีสดุ   หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัทา่นระดบัมากท่ีสดุ 
มาก           หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัทา่นระดบัมาก 
ปานกลาง  หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัทา่นระดบัปานกลาง 
น้อย           หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัทา่นระดบัน้อย 
น้อยท่ีสดุ   หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัทา่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ตาราง 6 ตวัอยา่งข้อค าถามของแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ล าดบั ข้อความ มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

 องค์ประกอบด้าน “การรู้” 

1 ฉนัมกัจะไมค่อ่ยคดิถึงผลดี-ผลเสียก่อนท่ี
จะลงมือท าอะไร(-) 

…… ……. ……. ……. ……. 

2 ฉนัเช่ือวา่ท าดียอ่มได้ดี ท าชัว่ยอ่มได้ชัว่(+) …… …….. ……. ……. …… 
3 ฉนัคดิวา่ชีวิตฉนัเปล่ียนแปลงอะไรไมไ่ด้(-) …… ……. ……. ……. …… 
... .... …… ……. ……. ……. …… 
 องค์ประกอบด้าน “การตื่น” 

4 ฉนัมกัจะครุ่นคดิถึงความผิดพลาดในอดีต
บอ่ยๆ(-) 

…… ……. ……. …….. ……. 

5 ฉนัเช่ือมัน่ในการลงมือท าด้วยตนเอง
มากกวา่ชะตาฟ้าลิขิต(+) 

…… ……. ……. …….. ……. 

6 ฉนัมกัจะวิตกกงัวลถึงสิ่งท่ียงัไมเ่กิดขึน้ใน
อนาคต(-) 

…… ……. ……. ……. ……. 

... ... …… …….. ……. …….. ……. 
 องค์ประกอบด้าน “การเบิกบาน” 

7 ฉนัมีความสขุเม่ือได้ท างานร่วมกบับคุคล
อ่ืน(+) 

…… …….. ……. …….. ……. 

8 ฉนัรู้สกึวิตกกงัวลท่ีจะต้องอยู่ร่วมกบัคน
อ่ืนๆ(-) 

……. …….. …….. …….. ……. 

9 ฉนัพร้อมท่ีจะทุม่เทในการท าหน้าท่ีการ
งานท่ีตนเองรับผิดชอบ(+) 

……. …….. …….. …….. ……. 

... ... ……. …….. …….. …….. ……. 

3. น าแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัท่ีสร้างขึน้เสนอ
ตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบเท่ียงตรงของเนือ้หา ภาษา
ท่ีใช้วา่ตรงตามนิยามศพัท์ของการวิจยัครัง้นีห้รือไม ่จากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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4. น าแบบวัดฉบบัดงักล่าวท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้านการ
วิจัย ด้านพุทธธรรมและด้านการให้ค าปรึกษา จ านวน 3 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความ
สอดคล้องระหวา่งนิยามศพัท์ ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ภาษาท่ีใช้  

5. น าแบบวดัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น มาวิเคราะห์หาคา่
ดชันีความสอดคล้อง(IOC)แล้วคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าตัง้แต่ 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งได้จ านวนทัง้สิน้ 
44 ข้อ และปรับปรุงแก้ไขบางข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญเพ่ือให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึน้ 

6. น าแบบวัดฯ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปวัดกลุ่มผู้ ต้องขังชายคดียาเสพติด
(ยาบ้า) จ านวน 50 คน จากนัน้มาวิเคราะห์รายข้อ( Item analysis)เ พ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์กับคะแนนรวม(Item-total correlation)ซึ่งได้ค่าความสัมพันธ์ระดบั .20 ขึน้ไปในทิศ
ทางบวกและมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับด้วยค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ได้เทา่กบั 0.76 รายด้านเท่ากบั 
0.67 (การรู้) 0.52 (การต่ืน) และ 0.56(ความเบิกบาน) โดยมีคา่อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.22-0.44 
ได้จ านวนข้อค าถามท่ีผา่นเกณฑ์ทัง้สิน้ 33 ข้อ 

7. น าแบบวัดฯ ฉบบัดงักล่าวไปเก็บข้อมูลอีกครัง้หนึ่งกับผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด
(ยาบ้า) จ านวน 200 คน ภายในเรือนจ ากลางนครสวรรค์เพ่ือหาข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วน ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ก่อนจะน าไปใช้เก็บข้อมลูระยะถดัไป 

สามารถสรุปขัน้ตอนด าเนินการสร้างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตาม
หลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั ดงัภาพประกอบ 4 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการสร้างและพฒันาแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรม 

การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
การรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์หาคณุภาพเคร่ืองมือส าหรับการวิจยัในระยะท่ี 2 

ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ด าเนินการขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์จากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผู้ วิจัยติดต่อขอหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัยจาก

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึงอธิบดีกรมราชทณัฑ์และผู้ บญัชาการเรือนจ า
กลางนครสวรรค์ในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือขออนญุาตเข้าเก็บข้อมลูและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

ข้อมลูจากการศกึษาแนวคิด/ทฤษฎีผนวกกบัข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลกึด้านลกัษณะสขุภาวะทาง

ปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ต้องขงั 

น าแบบวดัฯ เสนอตอ่คณะกรรมที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ความถกูต้อง

ของเนือ้หาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

น าเสนอแบบวดัฯ ตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องตามนิยามศพัท์ เทีย่งตรงของ

เนือ้หาและภาษาทีใ่ช้ 

 
น าแบบวดัฯ มาหาคา่ดชันคีวามสอดคล้อง(IOC)และคดัเลอืกข้อที่ได้คา่ตัง้แต ่0.60 ถงึ 1.00 และ

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

สร้างและพฒันาแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมผู้ต้องขงัให้ครอบคลมุตามนิยามศพัท์ 

(รู้ ตื่น เบิกบาน)ของการวิจยัครัง้นี ้

 

น าแบบวดัฯ ไปทดลองใช้กบัผู้ ต้องขงั จ านวน 50 คน และน ามาวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่แล้ว

คดัเลอืกข้อที่ผา่นเกณฑ์  

น าไปเก็บข้อมลูกบัผู้ ต้องขงั จ านวน 200 คน และน ามาวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัเพือ่หาความ

สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  
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 3. ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท่ีได้รับมอบหมายในการดแูลระยะพฒันาเคร่ืองมือ
วิจยัครัง้นี ้โดยผู้วิจยัด าเนินการชีแ้จงวตัถปุระสงค์ กระบวนการวิจยั ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้รวมถึงการ
พิทกัษ์สิทธ์ิผู้ เข้าร่วมวิจยัตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัได้รับทราบก่อนการ
เก็บข้อมลูด้วยแบบวดัสขุภาวะทางปัญญา จ านวน 50 คน เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ 

4. ตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเข้าไปเก็บข้อมลูเชิงประจกัษ์และชีแ้จงกระบวนการในการ
เก็บข้อมูลวิจยัด้วยแบบวดัสขุภาวะทางปัญญากับผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด(ยาบ้า) จ านวน 200 คน
เพ่ือน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ก่อนท่ีจะน าไปใช้ในการวิจยัระยะถดัไป 

การวิจัยระยะท่ี 3 การศึกษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสตปัิฏฐานเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 

การวิจัยในระยะนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณกึ่งทดลองและยืนยันผลด้วยการวิจัยเชิง
คณุภาพ โดยมีการวดัก่อนและหลงัการเข้าร่วมใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน 
รายละเอียดดงันี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพ ผู้ ค้าและเป็นทัง้ผู้ เสพ

และผู้ ค้า ซึ่งถูกศาลพิพากษาจ าคุกตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปแต่ไม่เกิน 10 ปี  ภายในเรือนจ ากลาง
ก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 250 คน ด าเนินการทดสอบด้วยแบบวดัสุขภาวะทางปัญญา
และน ามาวิเคราะห์เพ่ือแบง่เป็นกลุม่สงู-กลุม่ต ่า 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพ ผู้ ค้าและเป็นทัง้ผู้
เสพและผู้ ค้าซึ่งคดีถึงท่ีสดุและศาลพิพากษาตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไปแต่ไม่เกิน 10 ปี ภายใน
เรือนจ ากลางก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2563 ท่ีมีความสมคัรใจเข้าร่วมพร้อมลงนามยินยอมตามหลกั
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ จ านวนทัง้สิน้ 16 คน โดยมีคณุสมบตัติามเกณฑ์การคดัเข้า ดงันี ้ 

1. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีได้คะแนนจากแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาอยู่ในระดบัต ่ากว่า
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาในฐานะกลุม่ต ่า 

2. เป็นผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพตดิ(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพอยา่งเดียว ผู้ ค้าอยา่งเดียว
และเป็นทัง้ผู้ เสพและเป็นทัง้ผู้ ค้า ซึง่ถกูศาลพิพากษาจ าคกุตัง้แต ่1 ปี ขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 10 ปี 

3. เป็นผู้ ต้องขงัท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 ถึง 60 ปี 
4. เป็นผู้ ท่ีมีความสมัครใจและลงนามยินยอมตามหลักจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์และสามารถเข้าร่วมใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานจนเสร็จสิน้การ
ทดลอง 
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5. เป็นผู้ ท่ีไม่มีปัญหาในการมองเห็น การได้ยินและสามารถใช้ภาษาไทยในการ
พดู การอา่นและการเขียนได้ในระดบัดี อีกทัง้ไมมี่อปุสรรคในการเข้าร่วมครัง้นี ้

6. เป็นผู้ ท่ีได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจในการ
พิจารณาคดัเลือกในครัง้นีพ้ร้อมทัง้ลงนามยินยอมเป็นประจักษ์พยานให้แก่ผู้ ต้องขังตามหลัก
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมการทดลองครัง้นี ้แม้จะเป็นกลุ่มต ่าท่ีมีคา่คะแนนสขุภาวะทาง
ปัญญาต ่ากว่าเปอร์เซ็นไลน์ท่ี 25 ลงมา(กลุ่มต ่า < 3.5294)ก็ตาม แต่เม่ือวิเคราะห์คะแนนแล้ว
พบวา่ มีสขุภาวะทางปัญญาระดบัปานกลางท่ีคะแนนสามารถเพิ่มเป็นระดบัสงูได้ภายหลงัการเข้า
ร่วมใช้รูปแบบฯ ส่วนกลุ่มสงูท่ีไม่คดัเข้าร่วมทดลองเพราะคะแนนสขุภาวะปัญญามีคา่เฉล่ียสงูอยู่
แล้ว หากหลงัการทดลองคา่คะแนนสงูยอ่มไมท่ราบผลตา่งของคา่คะแนนท่ีเกิดขึน้  

จากนัน้ด าเนินการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 8 คน และด าเนินการใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสติ
ปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงั จ านวน 8 ครัง้ จาก 12 ครัง้(สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19))กับกลุ่มทดลอง ด าเนินการสปัดาห์ละ 2 ครัง้ๆ 1.30-
2.00 ชัว่โมง ณ ห้องการศกึษา ภายในเรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการวิจยัระยะนี ้ได้แก่ รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนว

สติปัฏฐาน ซึ่งมีขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือตามล าดบั ดงันี ้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจริตตามหลักพุทธ

ธรรมผนวกกับข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับพฤตินิสัยของผู้ ต้องขงัแล้วน ามาเป็น
แนวทางการสร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน โดยมีการผสมผสานกัน ดงั
แสดงตามตาราง 7 ดงันี ้
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ตาราง 7 ลกัษณะพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัจากแนวคดิทฤษฎีและการสมัภาษณ์ 

จริต 6 แนวคดิ/ทฤษฎี สัมภาษณ์ จริต 2(ทฤษฎี) สัมภาษณ์ 

รักสนกุสนาน ใช้ประสาทสมัผสั    
(ยดึอารมณ์
,ความรู้สกึ) 

 
สว่นใหญ่ ก้าวร้าว โผงผาง เอาแตใ่จ   

จินตนาการ ลุม่หลง เพลิดเพลิน   

เช่ือมัน่ศรัทธา มีอดุมการณ์    
(ยดึความคิด
,ความเช่ือ) 

 
สว่นน้อย วิตกกงัวล ฟุ้งซา่น พดูพลา่ม   

ตรรกะเหตผุล หลกัการ    

2.  ด าเนินการสร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานให้
สอดคล้องกบัลกัษณะพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัเพ่ือน าไปสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธ
ธรรมซึ่งผู้ วิจยัได้ออกแบบรูปแบบฯ จ านวนทัง้สิน้ 12 ครัง้ๆ 1.00-1.30 ชัว่โมง ด าเนินการตอ่เน่ือง
สปัดาห์ละ 2 ครัง้ รวมเวลาทัง้สิน้ 18 ชัว่โมง ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา เป็นขัน้ท่ีผู้วิจัยสร้างสมัพนัธภาพ
กบัสมาชิกกลุ่มด้วยหลกักลัยาณมิตร กล่าวทกัทาย แนะน าตนเองและให้สมาชิกแตล่ะคนแนะน า
ตนเอง พดูคยุด้วยเร่ืองทัว่ๆไป สอบถามสภาพความเป็นอยู่ เป็นขัน้ท่ีเอือ้ให้เกิดความไว้วางใจ เกิด
บรรยากาศท่ีอบอุ่นผ่อนคลาย มีความเป็นกันเอง จากนัน้ จึงชีแ้จงวตัถปุระสงค์การเข้ากลุ่มแตล่ะ
ครัง้ น าสมาชิกฝึกสติตามแนวทางสติปัฏฐานได้แก่ ตระหนกัรู้กาย เวทนา จิตและสภาวธรรม โดย
เน้นไปท่ีสองส่วนแรกคือ กายรวมถึงพฤติกรรม(กายานุปัสสนา)และความรู้สึก(เวทนานุปัสสนา)
เพ่ือให้สอดคล้องกับลกัษณะนิสยัสมาชิกท่ีให้ความส าคญักับอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลกัในการ
ด าเนินชีวิต ส่วนการตระหนักรู้จิตและธรรม(จิตตานุปัสสนาและธัมมานุปัสสนา)น าเข้ามาแทรก
เป็นบางครัง้เพ่ือให้รู้เทา่ทนัความคดิและตระหนกัถึงความจริง(ธรรมชาต)ิท่ีเกิดขึน้กบักายและใจ 

รูปแบบการฝึกสตินัน้  ผู้ วิจัยจะน า ฝึกด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย
ประกอบด้วยการเดิน นัง่ ยืน นอน การเหยียดแขน คู้แขน ทัง้หลับตา ลืมตาและกิจกรรมฝึกสติ
แบบหมู่(จับมือ ส่งแก้วน า้)โดยให้สมาชิกน าความสนใจมาจดจ่ออยู่กับอารมณ์(อาการ)ท่ีก าลัง
เกิดขึน้ ณ ปัจจุบนั เช่น หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออก เท้าซ้ายแตะพืน้รู้ว่า
เท้าซ้ายแตะพืน้ เท้าขวาแตะพืน้รู้วา่เท้าขวาแตะพืน้ เป็นต้น โดยไมมี่การตดัสินวา่ถกู-ผิด สบาย-ไม่
สบาย หากเผลอไปคิดเร่ืองอ่ืนให้หนักลบัมาสนใจกับอารมณ์(ร่างกาย พฤติกรรม ความรู้สึก)ใน
ปัจจบุนันัน้ใหม่ ให้เกิดความรู้ตวัให้บอ่ยท่ีสดุเพ่ือให้จิตตัง้มัน่เป็นสมาธิ เกิดความสงบผ่อนคลาย
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เป็นเบือ้งต้น จากนัน้ จึงร่วมกนัสะท้อนความรู้สกึนกึคดิท่ีเกิดขึน้ ขัน้ตอนนีใ้ช้เวลาประมาณ 10-15 
นาที  

โดยการฝึกตระหนักรู้ตามแนวสติปัฏฐานของรูปแบบฯ ครัง้ท่ี 2-4 เป็น
การจดจ่ออยู่กบัร่างกายและพฤตกิรรมการเคล่ือนไหวเป็นหลกั เม่ือเผลอให้กลบัมารู้ตวัใหม่ ครัง้ท่ี 
5-7 เป็นการจดจ่อสงัเกตความรู้สึกท่ีเกิดขึน้(สขุ ทกุข์ เฉยๆ) หากเผลอไปคิดเร่ืองอ่ืนให้กลบัมาจด
จอ่ใหมโ่ดยไม่เตมิสีสนัให้กบัความรู้สึก สว่นครัง้ท่ี 8-11 เป็นการจดจ่อและเฝา้สงัเกตความคดิ เช่น 
คิดโลภ โกรธหรือหลงจินตนาการ เป็นต้น สังเกตธรรมชาติภายในจิต เช่น ความท้อแท้ ความ
ฟุ้งซา่น เป็นต้น ท่ีผา่นเข้ามาภายในจิตและให้รับรู้เฉยๆ ถึงการเกิดขึน้ เปล่ียนแปลงและหายไปโดย
ใช้พฤติกรรมการเคล่ือนไหวด้านร่างกายเป็นตวัน า ขณะท่ีครัง้ท่ี 12 เป็นการฝึกสติจดจดตัง้แต่
ร่างกาย พฤติกรรม คอ่ยๆเคล่ือนไปท่ีความรู้สึก ความคิดและให้สงัเกตธรรมชาติท่ีเกิดขึน้กบักาย
ใจโดยไมฝื่นเพียงตระหนกัรู้เฉยๆ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา เป็นขัน้ท่ีผู้วิจยักระตุ้นให้สมาชิก
ได้น าจิตท่ีสงบผ่อนคลายเป็นสมาธิในขัน้ฝึกสตมิาใช้พิจารณาและร่วมกนัพดูคยุเก่ียวกบัพฤตกิรรม 
ความรู้สึก ความคิดและธรรมชาติท่ีเกิดขึน้กับตนเองรวมถึงการด าเนินชีวิต ให้ระบายความคิด
ความรู้สึกด้วยการเปิดเผยเร่ืองราว ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีผ่านมาทัง้ส่วนดีและไม่ดีโดยใช้เทคนิค
ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาอาทิ การสะท้อนความรู้สึก การอุปมาอุปไมย การตีความ การให้
ก าลังใจ เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกเห็นความเช่ือมโยงเร่ืองราวเหล่านัน้ผ่านประสบการณ์ตนเอง 
ชีใ้ห้เห็นผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ ร่วมกันหาทางแก้ไขพฤติกรรม ความรู้สึกและทศันคติตา่งๆ โดยใช้เวลา
สว่นนีป้ระมาณ 1.30 ชัว่โมง โดยแตล่ะครัง้มีเนือ้หาสาระการให้ค าปรึกษา ดงันี ้

รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 1 เป็นการปฐมนิเทศเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ การ
แนะน าตวัเองของสมาชิกและบอกเลา่เร่ืองราวคร่าวๆ เก่ียวกบัชีวิตตนเอง สร้างข้อตกลงเบือ้งต้น มี
การพูดคยุเก่ียวกับความคาดหวังส าหรับการเข้ากลุ่ม ช่วยกันหนุนเสริมให้ก าลงัใจซึ่งกันและกัน
เพ่ือให้สมาชิกตระหนกัถึงบทบาทของตนเองท่ีจะน าไปสูเ่ปา้หมาย  

รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 2 เป็นการพูดคุยเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีผิดพลาดและ
พฤติกรรมดีงามท่ีเคยท ามา สะท้อนให้เห็นโทษและความหมายของพฤติกรรมท่ีผิดพลาดนัน้และ
ให้รู้จกัปลอ่ยวางพร้อมทัง้ชวนมองคณุคา่ของพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม   

รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 3 เป็นการพูดคยุเพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่าง
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ซึ่งถกูตดัสินจ าคกุกับสาเหตขุองการท าผิด สะท้อนให้เห็นความบีบคัน้ท่ีเกิดจาก
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การไม่ยอมรับในการอยู่ในสถานท่ีอนัจ ากัด ให้ตระหนกัถึงการมีอิสระท่ีจะเลือกตดัสินใจท าสิ่งใด
ลงไปและจะต้องยอมรับผลท่ีจะตามมา 

รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 4 เป็นการพูดคุยเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในชีวิตท่ี
ผา่นมาและจะต้องเผชิญในอนาคต สะท้อนให้เห็นถึงความหมายและคณุคา่เชิงบวกท่ีมีตอ่ปัญหา
อปุสรรคเหลา่นัน้ท่ีจะสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและประสบการณ์ท่ีมีคา่ให้กบัตนเอง 

รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 5 เป็นการพูดคยุเก่ียวกับเหตกุารณ์ท่ีท าให้สะเทือน
อารมณ์ความรู้สึก สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของอารมณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง เอือ้ให้เห็นธรรมชาติ
ของมนัภายใต้การปรากฏขึน้ เปล่ียนแปลงและหายไป(ไตรลกัษณ์) รู้จกัใช้เทคนิคการควบคมุและ
จดัการท่ีเหมาะสม   

รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 6 เป็นการพูดคุยเก่ียวกับความรู้สึก(สุข ทุกข์และ
เฉยๆ)ท่ีส่งผลต่อการอาการด้านร่างกายและแสดงออกเป็นพฤติกรรม สะท้อนให้เห็นความ
เช่ือมโยงของความรู้สึกท่ีมีผลต่อร่างกายและพฤติกรรมทัง้เชิงบวกและลบและผลสะท้อนของ
พฤตกิรรมท่ีย้อนกลบัมาสูค่วามรู้สกึท่ีเป็นสขุเป็นทกุข์ให้กบัตนเอง 

รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 7 เป็นการพูดคยุเก่ียวกับเรือนจ าด้านจิตใจ สะท้อน
ให้เห็นการดิน้รนเม่ือจิตใจถกูความโลภครอบง าหรือกกัขงั สภาพท่ีถกูเผารนด้วยความไม่พึงพอใจ
(โกรธ) และการหลงจินตนาการท่ีไม่อยู่ในโลกความจริง คุณค่าของการอยู่ในเรือนจ ากายท่ี
สามารถบม่เพาะและพฒันาตนเองได้  

รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 8 เป็นการพดูคยุกบัเก่ียวกบัภาวะท่ีจิตใจไม่เบิกบาน
แจ่มใสท่ีถกูอปุสรรคภายในขวางกัน้ ได้แก่ นิวรณ์ 5 (ความรักใคร่พอใจ ความหงุดหงิดร าคาญใจ 
ความฟุ้งซ่าน ความหดหู่ท้อแท้ ความสงสัยไม่แน่ใจ) สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมันและให้
พยายามรู้เทา่ทนัและปลอ่ยวาง 

รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 9 เป็นการพดูคยุเก่ียวกบัสิ่งท่ีมีอยู่ประจ าโลกหรือโลก
ธรรม ได้แก่ มีได้-มีเสีย(ทรัพย์เงินทอง-ช่ือเสียง) สรรเสริญ-นินทา ความสขุ-ความทกุข์ สะท้อนให้
เห็นถึงชีวิตท่ีไมส่ามารถหลีกเล่ียงสิ่งเหลา่นีไ้ด้ รู้จกัยอมรับและเลือกท่ีจะตอบสนองอยา่งเหมาะสม
ด้วยพฤตกิรรมท่ีแสดงออกหรือการรู้เทา่ทนัปฏิกิริยาทางความรู้สึกและความคิดท่ีโต้ตอบออกไป 

รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 10 เป็นการพดูคยุเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ท่ีมีศิลปะ(ศีล 5) สะท้อนให้เห็นถึงสนุทรียภาพของชีวิตท่ีประกอบด้วยศิลปะท่ีรู้จกัใช้ ความตัง้ใจท่ี
จะบรรจงวาดภาพชีวิตของตนเองท่ีก่อให้เกิดความงดงามและมีความสุข คุณค่าของความ
ประพฤตดีิงามท่ีสง่ผลให้ความรู้สกึและจิตใจของตนเองเบกิบาน  
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รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 11 เป็นการพูดคุยเก่ียวกับคุณค่าด้านบทบาทของ
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมาย การรู้จกัช่วยเหลือเกือ้กูลกันและกัน 
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเองผ่านการท าหน้าท่ีและให้ตระหนักถึงความสามารถท่ีจะน า
ออกมาใช้ให้เตม็ท่ีผา่นการปฏิบตังิาน 

รูปแบบฯ ครัง้ท่ี 12 เป็นการพูดคยุเก่ียวกับความภาคภูมิใจท่ีได้เป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มท่ีมีส่วนช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืนๆ ความรู้สึกขอบคณุตอ่ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้
จากการเข้ากลุ่ม การวางแผนเป้าหมายในการด าเนินชีวิตของตนเองทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ี
เป็นประโยชน์ส าหรับตวัเองและคนรอบข้าง  

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ยุติการให้ค าปรึกษา เป็นขัน้ท่ีผู้ วิจัยและสมาชิกกลุ่ม
ร่วมกนัสรุปประเด็นท่ีได้พดูคยุแตล่ะครัง้และน าฝึกสติตามแนวสตปัิฏฐานระยะสัน้ๆ อีกครัง้เพ่ือให้
จิตใจสงบจากเร่ืองราวท่ีน ามาเปิดเผยพดูคยุนัน้  จากนัน้ตัง้จิตอธิฐานแผ่เมตตาและปรารถนาเชิง
บวก รู้จักให้อภัยตนเองและผู้ อ่ืน ปิดกลุ่มด้วยการแนะวิธีการเพิ่มเติมท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ซึง่สว่นนีใ้ช้เวลาประมาณ 7-10 นาที 

ตวัอยา่งรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะ
ทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขัง แสดงตามตาราง 8 ดังนี(้รายละเอียดของแต่ละ
รูปแบบฯ ศกึษาได้จากภาคผนวก) 
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ห้ค
 าป
รึก
ษา
เปิ
ดโ
อก
าส
ให้
สม
าชิ
กก
ลุม่
สอ
บถ
าม
ปร
ะเด

น็ข้
อส
งส
ยัเ
ก่ีย
วก
บัก
าร
เข้
าก
ลุม่
แล
ะร่
วม
กนั
สรุ
ป

สิ่ง
ท่ีไ
ด้จ
าก
กา
รเข้

าก
ลุม่
ใน
ครั
ง้นี
 ้จา

กน
ัน้น
ดัห
มา
ยว
นัเ
วล
า ส

ถา
นท่ี
ใน
กา
รใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
ครั
ง้ต
อ่ไ
ป 

2 
คณุ

-โท
ษ

ขอ
ง

พฤ
ติก
รร
ม

แล
ะ

คณุ
คา่
ท่ี

เล
ือก
ได้

 

กา
รต
ระ
หน
กั

รู้ใ
นกิ
ริย
ายื
น 

เดิ
น 
นัง่
แล
ะ

นอ
น 
ท า
ให้

เกิ
ดค
วา
ม

สง
บม

ีสม
าธิ

พร้
อม
ท่ีจ
ะ

น า
ไป
ใช้
ใน

กา
ร

พิจ
าร
ณ
า

1. 
เพ่ื
อใ
ห้ส
มา
ชิก
เกิ
ดส
ติ

โด
ยก
าร
ตร
ะห
นกั
รู้อ
ยู่ใ
น

ปัจ
จบุ
นัข
ณ
ะเก่ี

ยว
กบั

กา
รเค

ลื่อ
นไ
หว
ร่า
งก
าย

ขอ
งต
นเ
อง

 
2. 
เพ่ื
อใ
ห้ส
มา
ชิก
รู้จ
กั

แย
กแ
ยะ
วินิ
จฉ
ยั

พฤ
ติก
รร
มก
าร

แส
ดง
ออ
กด้
าน
ร่า
งก
าย

ท่ีเ
ป็น

คณุ
-โท

ษ 
ถกู
-ผิ
ด 

ขัน้
ท่ี 
1 ข

ัน้เ
ร่ิม
ต้น
กา
รใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา

 
1. 
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
กล
า่ว
ต้อ
นรั
บส
มา
ชิก
กล
ุม่ต
ลอ
ดจ
นส
ร้า
งบ
รร
ยา
กา
ศท่ี
ผ่อ
นค
ลา
ย 
เป็
นก
นัเ
อง
โด
ยก
าร
ทกั
ทา
ย 

พดู
คยุ
ด้ว
ยเ
ร่ือ
งท
ัว่ๆ
ไป
เพ่ื
อใ
ห้ส
มา
ชิก
เกิ
ดค
วา
มไ
ว้ว
าง
ใจ
  

2. 
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
ขอ
ให้
สม
าชิ
กท
บท

วน
ปร
ะเด

น็ก
าร
ให้
ค า
ปรึ
กษ

าค
รัง้
ท่ีผ
่าน
มา
 ก
ฎก
ติก
า จ

าก
นัน้
ชีแ้
จง

วตั
ถปุ
ระ
สง
ค์แ
ละ
ปร
ะเด

น็ห
วัข้
อท่ี
จะ
พดู

คยุ
กนั
ใน
ครั
ง้นี

 ้
3. 
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
พา
สม
าชิ
กฝึ
กส
ติแ
บบ

เค
ลื่อ
นไ
หว
ร่า
งก
าย
ด้ว
ยก
าร
ให้
สม
าชิ
กเ
ดิน
รอ
บๆ
ห้อ
ง โ
ดย
ท า
คว
าม

รู้ส
กึต
วัข
ณ
ะก
 าล
งัเด

ิน 
อีก
ทัง้
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
กล
า่ว
โน้
มน
 าใ
ห้เ
กิด
กา
รร
ะล
กึรู้
กิริ
ยา
ท่า
ทา
งอ
ยู่บ
่อย
ๆ จ

าก
นัน้

กล
บัม

าน
ัง่บ
นท่ี
ปนู

ัง่ซ
ึง่จ
ดัไ
ว้เป็

นว
งก
ลม
ด้ว
ยท
่าท
าง
ท่ีผ
่อน
คล
าย

 
4. 
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
สะ
ท้อ
นค
วา
มรู้
สกึ
 ม
มุม
อง
ท่ีเ
กิด
ขึน้
ขณ

ะท่ี
ฝึก
สต
ิแล
ะร่
วม
กนั
สรุ
ปป

ระ
สบ
กา
รณ์

ภา
ยใ
นท่ี
เกิ
ด

ขึน้
กบั
ตน
เอ
ง 

ตา
รา
ง 8
 (ต
อ่)
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ครั
ง้ท

ี่ 
เป้
าห

มา
ย/

แน
วค

ดิ 
วัต

ถุป
ระ
สง

ค์ 
ขัน้

ตอ
นด

 าเ
นิน

กา
ร 

พฤ
ติก
รร
ม

ขอ
งต
นเ
อง

วา่
ถกู
-ผิ
ด 

คว
ร-ไ
มค่
วร
 

แล
ะรู้
จกั
ท่ีจ
ะ

เป
ลี่ย
นแ
ปล
ง

พฤ
ติก
รร
ม

ขอ
งต
นเ
อง

ใน
เชิ
งบ
วก

ขึน้
 

ดี-
ชัว่
 เป็
นป

ระ
โย
ชน์
-

ไม
ใ่ช
่ปร
ะโ
ยช
น์ 

3. 
เพ่ื
อใ
ห้ส
มา
ชิก
รู้ค
ณุ

คา่
แล
ะค
วา
มห
มา
ยใ
น

กา
รแ
สด
งอ
อก
ทา
ง

พฤ
ติก
รร
มร่
าง
กา
ยท่ี
มี

ตอ่
ตน
เอ
งแ
ละ
ผู้อ
ื่น 

ขัน้
ท่ี 
2 ข

ัน้ด
 าเนิ

นก
าร
ให้
ค า
ปรึ
กษ

า 
1. 
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
เอื
อ้ใ
ห้ส
มา
ชิก
กล
ุม่ไ
ด้ท
บท

วน
เก่ี
ยว
กบั
พฤ
ตกิ
รร
มก
าร
แส
ดง
ออ
กด้
าน
ร่า
งก
าย
ขอ
งต
นเ
อง
ท่ีค
ิด

วา่
 พ
ฤต
ิกร
รม
นัน้
ท า
ให้
เกิ
ดโ
ทษ

ตอ่
คน
อื่น
หรื
อต
นเ
อง
ด้ว
ยก
าร
บอ
กเ
ลา่
เร่ือ

งร
าว
เก่ี
ยว
กบั
เห
ตกุ
าร
ณ์
นัน้
 

คว
าม
คิด
คว
าม
รู้ส
กึท่ี
เกิ
ดข
ึน้ข
ณ
ะน
ัน้ 
ผล
สะ
ท้อ
นห
ลงั
จา
กน
ัน้ 

2. 
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
ใช้
เท
คนิ
คส
ะท้
อน
มมุ

มอ
งส
มา
ชิก
คน
อื่น
ๆ ท่ี

มีป
ระ
สบ
กา
รณ์

คล้
าย
ๆก
นัไ
ด้ร่
วม
กนั
แบ
่งปั
น

เร่ือ
งร
าว
ขอ
งต
นเ
อง
 เส
นอ
มมุ

มอ
งแ
ละ
วิธี
กา
รแ
ก้ไ
ขต
อ่ส
ถา
นก
าร
ณ์
นัน้
ท่ีต
นเ
อง
ใช้
แล
ะเกิ

ดผ
ลล
พัธ์
อย
่าง
ไร

 
3. 
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
สม
มตุ
ิเห
ตกุ
าร
ณ์
 “ห

าก
ย้อ
นเ
วล
าก
ลบั
ไป
ได้
 จะ

กล
บัไ
ปแ
ก้ไ
ขเ
หต
กุา
รณ์

นัน้
ให
มอ่
ย่า
งไ
ร”
 

จา
กน
ัน้ข
อใ
ห้ส
มา
ชิก
ได้
จดั
เรีย

งล
 าด
บัเ
หต
กุา
รณ์

เร่ือ
งร
าว
แล
ะเส

นอ
ข้อ
คิด
เห
็นเ
ก่ีย
วก
บัว
ิธีก
าร
แก้
ไข

สถ
าน
กา
รณ์

นัน้
ใน
มมุ
มอ
งใ
หม
แ่ล
ะส
ะท้
อน
เห
ตผุ
ลเ
ก่ีย
วก
บัก
าร
เล
ือก
ตดั
สิน
ใจ
เช
น่น

ัน้ 
 

4. 
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
ให้
สม
าชิ
กไ
ด้ท
บท

วน
คว
าม
จริ
งท่ี
วา่
 “ม

ีใค
รบ้
าง
ท่ีไ
มเ่
คย
ผิด
พล

าด
” แ
ล้ว
เชิ
ญ
ชว
นใ
ห้ส
มา
ชิก

มอ
งอี
กด้
าน
หน

ึง่ข
อง
คว
าม
ผิด
พล

าด
คือ
 ก
าร
น า
มา
เป็
นบ

ทเ
รีย
น 
แล้
วช
วน
สม
าชิ
กม
อง
ด้า
นท่ี
ท า
ให้
เกิ
ดค
วา
ม

สบ
าย
ใจ

 
5. 
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
สน
บัส
นนุ
ให้
สม
าชิ
กไ
ด้ใ
ห้ก
 าล
งัใ
จซ
ึง่ก
นัแ
ละ
กนั
แล
ะเน้

นย
 า้ว
า่ ก

าร
เล
ือก
ตดั
สิน
ใจ
แส
ดง

พฤ
ติก
รร
มเ
ช่น
ไรอ

อก
ไป
สิ่ง
ส า
คญั

คือ
 ก
าร
ค า
นงึ
ถงึ
คณุ

-โท
ษ 
เป็
นป

ระ
โย
ชน์
-ไม

ใ่ช
่ปร
ะโ
ยช
น์ 
จะ
มีผ
ลก
ระ
ทบ

อย
่าง
ไรต

าม
มา
 แล

ะเส
ริม
ก า
ลงั
ใจ
สม
าชิ
กว
า่ แ

ม้ว
า่จ
ะผ
ิดพ

ลา
ดม
าแ
ล้ว
แต
ท่กุ
อย
่าง
เป
ลี่ย
นแ
ปล
งไ
ด้เ
พ่ือ
ให้

สม
าชิ
กเ
กิด
ก า
ลงั
ใจ
 เห
็นค
ณุ
คา่
กา
รแ
สด
งอ
อก
ด้า
นร่
าง
กา
ยท่ี
เป็
นพ

ฤต
ิกร
รม
เชิ
งบ
วก

 
ขัน้
ท่ี 
3 ข

ัน้ย
ตุิก
าร
ให้
ค า
ปรึ
กษ

า 

ตา
รา
ง 8
 (ต
อ่)
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ครั
ง้ท

ี่ 
เป้
าห

มา
ย/

แน
วค

ดิ 
วัต

ถุป
ระ
สง

ค์ 
ขัน้

ตอ
นด

 าเ
นิน

กา
ร 

1. 
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
ให้
สม
าชิ
กก
ลุม่
นัง่
ใน
ท่า
ท่ีผ
่อน
คล
าย
แล
ะท
 ากิ
จก
รร
ม 
“ส
ติข
อบ
คณุ

ร่า
งก
าย
” พ

ร้อ
มก
ลา่
วน
 า

ฝึก
เป็
นเ
วล
า 5

-7
 น
าที
 ด้
วย
กา
รใ
ห้ส
ญั
ญ
าณ

ระ
ฆงั
สต
ิ 

2. 
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
เอื
อ้ใ
ห้ส
มา
ชิก
กล
ุม่ร่
วม
กนั
สรุ
ปป

ระ
เด
น็ส
 าค
ญั
ใน
กา
รพ
ดูค
ยุค
รัง้
นีแ้
ละ
ผู้ใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
สรุ
ป

เป็
นภ

าพ
รว
มก
าร
ให้
ค า
ปรึ
กษ

าค
รัง้
นี ้

จา
กน
ัน้ม
ีกา
รน
ดัห
มา
ยว
นัเ
วล
า ส

ถา
นท่ี
ใน
กา
รใ
ห้ค
 าป
รึก
ษา
ครั
ง้ต
อ่ไ
ป 

ตา
รา
ง 8
 (ต
อ่)
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3. น ารูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้เสนอต่อคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ จ านวน 
3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ ขัน้ตอนต่างๆ ว่าสามารถพฒันาสุข
ภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามจุดประสงค์ของการวิจัยครัง้นีห้รือไม่ จากนัน้น ามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็นเบือ้งต้น 

4. น ารูปแบบฯ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยั ด้านพทุธ
ธรรมและด้านการให้ค าปรึกษา จ านวน 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบพิจารณาเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ ความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ ขัน้ตอนกระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการและการประเมินผลว่า
สามารถพฒันาสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามนิยามศพัท์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ จากนัน้ น ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ซึ่งได้เท่ากับ 0.6 ขึน้ไปและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

5. น ารูปแบบฯ ท่ีได้ปรับแก้แล้วไปทดลองใช้(Try Out)กบักลุม่ผู้ ต้องขงัคดียาเสพ
ติด(ยาบ้า)ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 12 คน ณ ห้องการศึกษา เรือนจ า
กลางนครสวรรค์ โดยทดลองทุกขัน้ตอนกระบวนการทัง้ 12 กิจกรรม และได้ปรับแก้ข้อบกพร่องท่ี
ค้นพบให้มีความกระชับ ตรงประเด็น โดยเฉพาะระยะเวลาได้ขยายจาก 1.00-1.30 ชั่วโมงเป็น 
1.30-2.00 ชัว่โมง เน่ืองด้วยภาวะทางจิตใจของผู้ ต้องขงัท่ีมีความกดดนัสงูจงึต้องเน้นให้ผู้ ต้องขงัได้
ระบายความคิดความรู้สึกให้มาก เม่ือได้เคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพแล้วจึงน าไปใช้พฒันากลุ่มตวัอย่าง
ตอ่ไป 

สามารถสรุปขัน้ตอนด าเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยัได้แก่ รูปแบบการให้
ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐาน ดงัภาพประกอบ 5 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการสร้างและพฒันารูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐาน 

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจยัได้น าแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาตาหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัและรูปแบบ

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานไปใช้กับผู้ ต้องขังกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมวิจัยครัง้นี  ้
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. น าแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือไปวัด
กลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า)ในฐานะผู้ เสพ ผู้ ค้าและเป็นทัง้ผู้ เสพและผู้ ค้า
ภายในเรือนจ ากลางก าแพงเพชร จ านวน 250 คน จากนัน้น าแบบวัดสุขภาวะทางปัญญามา
วิเคราะห์เพ่ือหาคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ของผู้ ต้องขงัแตล่ะคนและเก็บไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง
(Pre-test Score) 

2. คดัเลือกผู้ ต้องขงัท่ีมีคะแนนสุขภาวะทางปัญญาต ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 
ลงมา(กลุ่มต ่า)และมีลักษณะตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เข้าร่วมทดลองในครัง้นี ้จ านวน 16 คน 

น าเสนอรูปแบบฯ ตอ่คณะกรรมที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความชดัเจนถกูต้องของเนือ้หา

เป็นเบือ้งต้นแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

น าเสนอรูปแบบฯ ตอ่ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง เที่ยงตรงของเนือ้หา

และภาษาทีใ่ช้ ขัน้ตอนกระบวนการแล้วน ามาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

 

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัจริตตามหลกัพทุธธรรมผนวกกบัข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลกึเก่ียวกบัพฤติ

นิสยัผู้ ต้องขงั 

 
ร่างรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสติปัฏฐานให้สอดคล้องกบัพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัเพื่อน าไป

พฒันาสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรม 

 

น ารูปแบบฯ ไปทดลองใช้กบัผู้ ต้องขงัที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งจริง จ านวน 12 คน ทัง้ 12 

กิจกรรม ณ ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางนครสวรรค์ 

น ารูปแบบฯ มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อบกพร่องที่ค้นพบ จากนัน้น าไปใช้พฒันาผู้ต้องขงัซึง่เป็นกลุม่

ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้
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จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ กลุม่ละ 8 คน โดยกลุม่ทดลองจะได้รับรูปแบบฯ สว่นกลุม่ควบคมุด าเนินชีวิตไปตามปกติ 

3. ผู้ วิจยัด าเนินการใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานท่ีผ่าน
การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจัยแล้ว จ านวน 8 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้(สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19))กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 8 คน ณ ห้อง
การศกึษา ภายในเรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

4. ภายหลงัเสร็จสิน้การเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ผู้วิจยัน าแบบวดัสขุภาวะทางปัญญา
ชุดเดิมไปวดักลุ่มตวัอย่างทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุอีกครัง้แล้วเก็บไว้เป็นคะแนนหลงัการ
ทดลอง(Post-test Score) จากนัน้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
การทดลองของทัง้สองกลุม่และเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยัในระยะนี ้ผู้วิจยัด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ด าเนินการขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์จากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบเต็มรูปแบบ(Full 
board)เก่ียวกบัการวิจยัในกลุม่ประชากรท่ีมีความเปราะบาง(ผู้ ต้องขงั) 

2.  ติดตอ่ขอหนงัสือเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือวิจยัและเก็บข้อมลูการวิจยัจากบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึงอธิบดีกรมราชทณัฑ์เพ่ือขออนญุาตเข้าด าเนินการวิจยั
ภายในเรือนจ ากลางนครสวรรค์ส าหรับการพฒันารูปแบบฯ และเรือนจ ากลางก าแพงเพชรส าหรับ
เก็บข้อมลูวิจยั 

3. ภายหลังได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ส่วนกลาง ผู้ วิจัยติดต่อขอหนังสือ
จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึงผู้บญัชาการเรือนจ ากลางนครสวรรค์ เพ่ือ
ขอความอนเุคราะห์ให้ผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพติด(ยาบ้า) ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างจริง 
จ านวน 12 คน ส าหรับการเข้าร่วมทดลอง(Try out)ใช้เพ่ือพฒันารูปแบบฯ ทัง้ 12 กิจกรรม 

4. ติดตอ่ขอหนงัสืออนญุาตจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ถึงผู้บญัชาการเรือนจ ากลางก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจยักบักลุ่ม
ประชากรผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด(ยาบ้า)ตามเกณฑ์การคดัเข้าส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ จ านวน 250 
คน  

5. ติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในการดูแลเก่ียวกับการเข้าไปเก็บข้อมูล
ภายในเรือนจ าครัง้นี  ้จากนัน้ได้ เข้าพบและแนะน าตนเองกับกลุ่มผู้ ต้องขังพร้อมทัง้ ชีแ้จง
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รายละเอียดการวิจัยครัง้นีแ้ละขอความร่วมมือจากผู้ ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้า) ภายใน
เรือนจ ากลางก าแพงเพชร ในการตอบแบบวดัสขุภาวะทางปัญญา 

6. น าแบบวดัสขุภาวะทางปัญญามาวิเคราะห์หาคา่คะแนนสขุภาวะทางปัญญา
และคดัเลือกผู้ ต้องขงัท่ีมีคะแนนต ่ากว่าเปอร์เซนต์ไทล์ท่ี 25 ลงมา ได้จ านวน 60 คน จากนัน้ขอ
ความสมคัรใจพร้อมลงนามยินยอมตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์เพ่ือเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ได้
จ านวน 16 คน  แล้วสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ กลุม่ละ 8 คน 

7. ด าเนินการใช้รูปแบบฯ กับกลุ่มทดลองทัง้ 8 คน รวมระยะเวลา 8 ครัง้ๆ ละ 
1.30-2.00 ชัว่โมง สปัดาห์ละ 2 ครัง้(Patterson, 1973; Yolom, 1995; นนัทนา วงษ์อินทร์, 2549; 
วชัรี ทรัพย์มี, 2533; สิทธิพร สังขพงศ์, 2544) ณ ห้องศูนย์การศึกษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 
โดยมีแบบแผนการทดลองตามตาราง 9 ดงันี ้ 

ตาราง 9 แบบแผนการวิจยัก่ึงทดลอง(Quasi experiment research) รูปแบบ Non-equivalent 
Control - Group Pretest-Posttest Design 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

RE T1 X T2 

RC T1 ~X T2 

ความหมายของสัญลักษณ์ 
RE แทน กลุม่ทดลอง 
RC   แทน กลุม่ควบคมุ 
T1     แทน ทดสอบก่อนในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
T2      แทน ทดสอบหลงัในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
X      แทน ใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐาน 
~x แทน ไมไ่ด้รับการใช้รูปแบบฯ  

การวิจัยครัง้นี ใ้ช้แบบแผนกึ่งทดลอง(Quasi experiment research) รูปแบบ 
Non-equivalent Control - Group Pretest-Posttest Design(อรพินท ร์  ชูชม , 2552) เ น่ื องจาก
สมาชิกทัง้หมดท่ีเข้าร่วมทดลองมีคณุสมบตัท่ีิคล้ายคลึงกนัและได้รับการแบง่เป็นกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุ 
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ชว่งการเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ของผู้ ต้องขงักลุ่มทดลองครัง้นี ้มีผู้ ต้องขงั 1 คน ท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ครบตามจ านวน 8 ครัง้ได้ เน่ืองด้วยต้องไปพบญาติในวนัและเวลา
ดงักลา่ว จงึเข้าร่วมได้เพียง 7 ครัง้เทา่นัน้  

นอกจากนี ้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19)ท าให้ผู้ วิจยั
ด าเนินการใช้รูปแบบฯ ไปได้เพียง 8 ครัง้(ครัง้ท่ี 1- 8) ทางเรือนจ ากลางก าแพงเพชร มีค าสัง่ปิด
เรือนจ า ไม่ให้บคุคลภายนอกเข้าไปด าเนินการใดๆ ทัง้สิน้ เพ่ือปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส
ในหมู่ผู้ ต้องขงัจึงท าให้การทดลองครัง้นีด้ าเนินการไปได้ไม่ครบถ้วนตามท่ีได้ออกแบบไว้ จึงยตุิลง
และยงัคงเหลืออีกจ านวน 4 ครัง้(ครัง้ท่ี 9-12)ท่ีไม่สามารถด าเนินการตอ่ไปได้และอาจเป็นสาเหตุ
ท าให้คา่คะแนนหลงัทดลองเพิ่มขึน้แตไ่ม่มีนยัส าคญัโดยเฉพาะสขุภาวะทางปัญญาด้านการรู้และ
การต่ืนเพราะการทดลองยงัไมค่รอบคลมุเพียงพอ 

8. ผู้วิจยัได้ฝากแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาชดุเดิมพร้อมกบัแนบรายช่ือผู้ ต้องขงั
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ผู้ ต้องขงัได้ด าเนินการตอบแบบวดั
และมีการเก็บผลคะแนนการตอบครัง้นีไ้ว้เป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Post-test Score)เพ่ือน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนความต่างสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขัง
ระยะก่อนและหลงัการทดลองและระหวา่งกลุม่ จากนัน้จงึน าไปสูก่ารสรุปผลการวิจยัครัง้นี ้

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพใช้ในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 3 
โดยระยะท่ี 1 ข้อมูลท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์เชิงลึกด้านสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของ
ผู้ ต้องขงั ขณะท่ี ระยะท่ี 3 ให้ผู้ ต้องขงัเขียนข้อคิดเห็นหลงัจากเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ เป็นการตีความ
จากข้อมูลดิบด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา(Content analysis)เพ่ือสกัดเอาองค์ความรู้ ความหมายท่ี
แฝงอยู่ในข้อมูลท่ีเป็นเร่ืองราวท่ีส่ือความออกมาผ่านการบอกเล่า สนทนาและการให้ข้อมูลของ
ผู้ เข้าร่วมวิจยัทัง้เชิงแนวคิด ประสบการณ์ มมุมอง ชาย โพธิสิตา(2559)กล่าวว่า เป็นการให้ข้อมลู 
“พูด” ออกมาอย่างมีความหมายสมเหตสุมผล เพ่ือท าความเข้าใจลักษณะสุขภาวะทางปัญญา
และลกัษณะด้านพฤตินิสยัจนข้อมลูท่ีได้มีความอ่ิมตวัของประเด็นท่ีต้องการศึกษา โดยมีขัน้ตอน
การวิเคราะห์ดงันี(้ชาย โพธิสิตา,2559) 

1. การแปลงข้อมลู ผู้วิจยัได้น าข้อมลูดิบท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วมวิจัยใน
รูปแบบเสียงท่ีได้จากการสนทนา พูดคยุมาแปลงเป็นข้อมูลในรูปแบบข้อความ ประโยค วลี เป็น
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การถอดค าพูดท่ีได้จากการสมัภาษณ์แต่ละส่วนมาเป็นตวัหนังสือและน าข้อมูลทัง้หมดกรอกใน
ตารางท่ีแบง่หมวดหมูไ่ว้อยา่งชดัเจนเพ่ือท่ีจะให้รหสัในแตล่ะประเด็นท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกนั 

2. การก าหนดรหสัข้อมลู ภายหลงัการกรอกข้อมลูลงในตารางแล้ว ผู้วิจยัก าหนด
รหสัให้กับข้อความท่ีอยู่ในรูปแบบย่อหน้า ประโยค วลีกบัข้อความส าคญัท่ีส่ือถึงความหมายของ
สขุภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัด้วยการก าหนดรหสัแบบอปุนยั ประกอบด้วยการ
ก าหนดรหสัของหมวดหมูห่ลกั หมวดหมูย่อ่ยและจดักลุม่ตามประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 

3. การตีความหมาย สร้างข้อสรุปและอ้างอิง ผู้ วิจัยแปลความหมายแฝงของ
ข้อมูลท่ีได้(ลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงั)ผ่านการวิเคราะห์ในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งใช้ประสบการณ์ ความสามารถและศิลปะของผู้ วิจัยท่ีจะอธิบายเก่ียวกับสุขภาวะทาง
ปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงความเช่ือมโยง ความสอดคล้องของข้อมลูท่ีได้จาก
ข้อความ ประโยค วลีท่ีส่ือออกมาของผู้ให้ข้อมลู 

4. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือผลการวิจยั ผู้วิจยัตรวจสอบข้อมลูท่ีได้วิเคราะห์
จากการก าหนดแตล่ะหนว่ยซ า้ไปซ า้มาและตรวจสอบซ า้จากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ จาก
ผู้ ให้ข้อมูลและตวัของผู้ วิจัยเอง อีกทัง้ตรวจสอบด้านวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการทบทวน
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง เช่ือมโยงของข้อมลู ความสมบรูณ์
ถกูต้องของแต่ละหน่วยเพ่ือยืนยนัผลการวิเคราะห์และขัน้ตอนว่ามีความถกูต้องน่าเช่ือถือหรือไม่ 
เป็นการตรวจสอบแบบสามเส้า 

5. การเขียนเชิงพรรณนา ผู้วิจยัใช้ศิลปะการเขียนเชิงบรรยายด้วยการอธิบายให้
เห็นความเช่ือมโยงของข้อมลูอย่างเป็นเหตเุป็นผลในแตล่ะประเด็นทัง้ประเด็นหลกั ประเด็นย่อย 
ส่ือให้เห็นความหมายของลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสัยของผู้ ต้องขัง มีการ
ยกตวัอยา่งหรือตีความท่ีได้จากการสงัเกตลกัษณะทา่ทาง น า้เสียงมาประกอบร่วมด้วย 

เม่ือวิเคราะห์และสรุปผลในส่วนนีแ้ล้ว(การวิจยัระยะท่ี 1)จึงน าข้อมูลท่ีได้ไปสู่การ
ออกแบบเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาท่ีครอบคลุมนิยาม
ความหมายลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัท่ีค้นพบ ขณะท่ีข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์
ลักษณะพฤตินิสัยของผู้ ต้องขัง ผู้ วิจัยน าไปสู่การออกแบบการฝึกสติตามแนวสติปัฏฐานของ
รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่  

2.  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ส าหรับการวิจยัระยะท่ี 1 2 และ 3 ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณดงันี ้
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2.1 วิเคราะห์แบบสมัภาษณ์เชิงลกึก่ึงโครงสร้างลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาและ
พฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมด้วยการหาค่าความสอดคล้อง (IOC)ของแตล่ะประเด็น
ค าถามกบันิยามศพัท์ท่ีก าหนดไว้ 

2.2 วิเคราะห์แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังท่ีสร้างขึน้ด้วยการ
วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยการหาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศพัท์
ปฏิบัติการ(Index of Item Objective Congruence:IOC)และการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น
(Reliability)และคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ 

2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมทดลองใช้รูปแบบฯ ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

2.4  วิเคราะห์เปรียบเทียบสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุ ทัง้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดย
มีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย(Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 

2. สถิติส าหรับวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั ได้แก่ การวิเคราะห์คา่ความ
เท่ียงตรงของเนือ้หาของแบบสมัภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤติ
นิสยัของผู้ ต้อง(ระยะท่ี 1)และแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงั(ระยะท่ี 2)โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง( IOC)เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ ส่วนการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาใช้การหาค่าด้วย
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) และ  

3. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ประกอบด้วย 
3.1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียสุขภาวะทางปัญญาก่อนและหลังการ

ทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยใช้ t-test for Dependent samples   
3.2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียสุขภาวะทางปัญญาระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุโดยใช้ t-test for Independent Samples     
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จริยธรรมการวิจัย    
ส าหรับนกัวิจยัแม้จะเป็นผู้มุ่งแสวงหาความรู้ความจริงก็ตาม ทวา่สิ่งท่ีละเลยไม่ได้นัน่คือ 

จรรยาบรรณของนกัวิจยัซึ่งจะต้องค านึงถึงและยึดมัน่ไว้เป็นหลกัส าหรับการศึกษาค้นคว้า ดงันัน้ 
การวิจยัครัง้นีจ้งึท าให้ผู้วิจยัตระหนกัถึงจริยธรรมท่ีจะต้องยดึถือ โดยมีข้อตกลงเบือ้งต้นตอ่ไปนี ้

1. ผู้ เข้าร่วมวิจยัเป็นกลุ่มเฉพาะท่ีมีลกัษณะเปราะบาง ผู้วิจยัจึงขอย่ืนเอกสารรับรอง
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ด้วยการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมของมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒอย่างเต็มรูปแบบ(Full Board)ซึ่งมีหมายเลขข้อเสนอย่ืนจริยธรรม SWUEC-284/2561E 
(ภาคผนวก)   

2. การลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ผู้วิจยัได้อธิบายอย่างชดัเจนและมีการสะท้อน
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนัระหวา่งผู้วิจยัและผู้ ร่วมวิจยั จากนัน้จงึขอความสมคัรใจและมีการลง
นามยินยอมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร อีกทัง้ให้เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายลงนามเป็นประจกัษ์พยาน
เพ่ือรับรองอีกชัน้หนึง่ 

3. ผู้ เข้าร่วมวิจยัจะไมไ่ด้รับผลกระทบหรืออนัตรายใดๆ จากการเข้าร่วมโครงการวิจยั
ครัง้นี ้หากผู้ เข้าร่วมวิจยัได้รับอนัตรายตอ่ร่างกายอาทิ ท าร้ายร่างกายตนเองจากการให้ข้อมลูหรือ
เข้าร่วมทดลอง ผู้ วิจยัจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความเสียหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ด้วยการเยียวยาตาม
สมควรหรือหากมีผลกระทบตอ่จิตใจอาทิ เกิดความไม่สบายใจ ผู้วิจยัจะด าเนินการให้ค าปรึกษา
ด้วยกระบวนการจิตวิทยา หากเกินความสามารถของผู้ วิจยัจะด าเนินการติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูล
เพ่ือสง่ตอ่ให้ผู้ เช่ียวชาญและยินดีให้ความชว่ยเหลือตลอดจนชดเชยผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

4. ผู้ เข้าร่วมวิจัยมีสิทธ์ิในการเลือกตัดสินใจท่ีจะยินยอมหรือไม่ยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจยันี ้โดยไม่มีการบงัคบัหรือร้องขอใดๆ ทัง้สิน้ ทุกอย่างเป็นไปตามความสมคัรใจของ
ผู้ เข้าร่วมวิจยัเองและไม่มีการใช้อ านาจข้อบงัคบัทางเรือนจ าเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมวิจยัต้องยินยอมเข้า
ร่วมวิจยัครัง้นี ้ 

5. การเข้าร่วมวิจยัเป็นความสมคัรใจ การปฏิเสธท่ีจะเข้าร่วมจะไม่ถูกลงโทษหรือมี
ผลตอ่การเพิ่มหรือลดโทษ อีกทัง้ไมเ่ก่ียวข้องกบัการได้รับหรือสญูเสียสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ เข้าร่วมวิจยั
จะได้รับถ้าเข้าร่วมวิจยั และผู้ เข้าร่วมวิจยัอาจถอนตวัจากการร่วมวิจยัเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ถกูลงโทษ
หรือสญูเสียประโยชน์ด้านสวสัดกิารตา่งๆ ของทางเรือนจ า 

6. ข้อมลูท่ีได้จากการเข้าร่วมวิจยัครัง้นีไ้มส่ามารถระบตุวัตน(ช่ือ-นามสกลุ)รูปพรรณ
สณัฐานของผู้ เข้าร่วมวิจยัได้ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลูจะออกมาเป็นภาพรวมเท่านัน้ เม่ือ
โครงการวิจยัสิน้สดุจะมีการท าลายข้อมลูซึง่เป็นไปตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์    
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7. ก่อนท่ีจะบันทึกข้อมูลใดๆ ผู้ วิจัยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ เข้าร่วมวิจัยก่อน 
โดยเฉพาะการใช้อปุกรณ์บางอย่างในการช่วยเก็บข้อมลูได้แก่ เคร่ืองบันทึกเสียง การบนัทึกข้อมลู
ลงในสมดุบนัทึก และท าข้อตกลงเบือ้งต้นถึงการท าลายข้อมลูจะมีขึน้หลงัจากเสร็จสิน้การวิจยัใน
ครัง้นี ้ 

8. หากผู้ เข้าร่วมวิจัยมีข้อสงสัยใดๆ เก่ียวกับการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยเปิดโอกาสให้
ซกัถามได้ตลอดระยะเวลาการวิจยัจนกว่าจะเสร็จสิน้ หากต้องการถอนตวัหลงัจากได้ทราบข้อมลู
บางประการเพิ่มเติมสามารถกระท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อกัษร 



 
 

 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 

ระยะ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การวิจัยระยะท่ี 1 ผลการศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
ตามหลักพุทธธรรม 

การวิจัยระยะนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล 
จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการด้านพุทธธรรม กลุ่มอนุศาสนาจารย์ประจ าเรือนจ าซึ่งอยู่
ประจ าฝ่ายการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีให้การฝึกอบรมพัฒนาและฟื้นฟูแก้ไขผู้ ต้องขัง กลุ่มนักสังคม
สงเคราะห์ท่ีมีหน้าให้การชว่ยเหลือผู้ ต้องขงัด้วยกระบวนการเชิงสงัคมและกลุม่ผู้ ต้องขงัชายคดียา
เสพตดิ(ยาบ้า) โดยผู้ ให้ข้อมลู(Key Informants)ทัง้หมดได้รับการคดัเลือกแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่ง โครงสร้าง(Semi-structured Indepth Interview) 
หลงัจากนัน้ ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา ได้ผลการวิจยัในระยะท่ี 1 ดงันี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านลักษณะสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ต้องขัง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้พบว่า สขุภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสขุท่ีเกิดจาก
จิตใจท่ีมีความสงบ ผอ่นคลายด้วยพลงัของสตนิ าไปสูก่ารรู้จกัใคร่ครวญ พิจารณาการกระท าตา่งๆ 
ตามหลกัเหตุและผล ตระหนักรู้ในคณุ-โทษ ดี-ชั่ว รู้จกัแยกแยะวินิจฉัยว่าอะไรถูก-ผิด อะไรเป็น
ประโยชน์-ไม่เป็นประโยชน์ อะไรเป็นคุณ-เป็นโทษ มองเห็นการเช่ือมโยงระหว่างสาเหตุและ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ ไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของความโลภ โกรธ หลงจนขาดการยบัยัง้ชัง่ใจ รู้จกัท่ีจะ
ควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเป็นโทษของตนเองได้ มีความอดทนอดกลัน้ตอ่ความยากล าบาก 
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญ มีความเช่ือมั่นในความพากเพียรพยายามของตนเอง 
ตระหนกัรู้ ณ ปัจจบุนัขณะและรู้เท่าทันความจริง เห็นคณุคา่ในตวัเอง ยึดมัน่ในความดีงามหรือมี
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตพร้อมทัง้อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างเป็นปกติสุข โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
รายละเอียดดงันี ้

ด้านท่ี 1 สุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้  
สขุภาวะทางปัญญาด้าน “การรู้”เป็นความสามารถของบคุคลในการแยกแยะ

พิจารณาเก่ียวกบัความดี-ความชัว่ ถกู-ผิด เป็นประโยชน์-ไม่เป็นประโยชน์ มีคณุ-มีโทษ รู้จกัแก้ไข
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ปัญหาด้วยสติปัญญาอย่างละเอียดรอบคอบ ค านึงถึงเหตุและผลท่ีจะตดัสินใจลงมือท าสิ่งใดๆ 
เช่ือมโยงเหตแุละผลท่ีเกิดขึน้กล่าวคือ รู้จกัเหตปัุจจยัท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์อนัเป็นความสขุและความ
ทุกข์ สืบสาวจากเหตถุึงผลจากผลถึงเหตุด้วยการพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วน รู้จักปรับเปล่ียน
มมุมองตนเองเชิงบวกหรือสรรหาคณุคา่จากอปุสรรคปัญหาท่ีตนเองก าลงัเผชิญ โดยแบง่ออกเป็น 
3 ประเดน็ยอ่ยดงันี ้

1. การพจิารณาแยกแยะดี-ช่ัว ถูก-ผิด คุณ-โทษ ประโยชน์-ไม่ใช่
ประโยชน์ 

การพิจารณาแยกแยะดี-ความชั่ว ถูก-ผิด คุณ-โทษ ประโยชน์ไม่ใช่
ประโยชน์ หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขงัมีความรู้ความเข้าใจท่ีจะแยกแยะวินิจฉยัอย่างละเอียดรอบคอบ
วา่สิ่งใดเป็นความดี-ความชัว่ ถกู-ผิด เป็นประโยชน์-ไม่เป็นประโยชน์ท่ีตนเองควรท าหรือหลีกเล่ียง 
แยกได้ว่าอะไรเป็นคุณหรือโทษ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ไม่ตดัสินใจเพียงเพราะความชอบ
หรือไม่ชอบหรือเป็นแคอ่ารมณ์ชัว่วูบโดยไม่ค านึงความถูกต้อง ผิดชอบชัว่ดี ดงัค ากล่าวของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

“เขาจะต้องคิดให้มันรอบคอบกว่านัน้ คิดให้มนักว้างไกล  มากกว่า
แคเ่อาผลของความรู้สึกชัว่ขณะ เพราะเท่าท่ีเห็นสภาพของคนกลุ่มนีซ้ึ่งตดัสินใจท าอะไรลงไปผิดๆ 
ส่วนใหญ่มกัจะมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาร่วม พอเข้ามาจะท าให้ไม่มีสติพอ ประกอบด้วยความ
เข้าใจไมร่อบคอบพอ ไมร่อบรู้พอ ก็จะตดัสินใจโดยทนัที”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์)  

“รู้ดีรู้ชัว่เป็นเร่ืองของปัญญาท่ีจะต้องพิจารณาตวัเองได้ แต่พอไปอยู่
ในนัน้ ก็จะต้องพิจารณาตวัเองว่าควรท าอย่างไรท่ีแยกแยะสิ่งดีชัว่โดยจิตใจเราเอง มองดวู่ากติกา
มนัดีดียงัไง ถ้าเราท าตามแล้วเราก็จะไมถ่กูลงโทษ เราก็จะได้รับเล่ือนระดบั ได้รับการด าเนินความ
สะดวกตามเกณฑ์ของนกัโทษ”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

 “ตวัปัญญาจะเป็นแสงสว่างสองทางให้เรารู้ว่าอะไรควรท าอะไรไม่
ควรท า ถ้าเรารู้วา่สิ่งท่ีไมค่วรท าเราก็เล่ียงเชน่ อบายมขุ อกศุลทัง้หลายทัง้ปวง เราไม่ท า เรากลบัมา
ท าความดีความสขุจะเกิดขึน้ ความสนัตสิขุทกุอยา่งจะมา เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีเขาจะต้องมี” 
(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

2. การแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาและรู้จักเช่ือมโยงเหตุผล 
การแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาและรู้จกัเช่ือมโยงเหตผุล หมายถึง การท่ี

ผู้ ต้องขังรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้พร้อมทัง้พิจารณาด้วยเหตุและผลอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ไม่แก้ปัญหาด้วยอารมณ์ รู้จกัมองเห็นผลลพัธ์ท่ีจะตามมาหลงัจากลงมือท าเหตุ
ไปแล้วและเข้าใจสาเหตท่ีุจะน าไปสู่ผลลพัธ์เบือ้งหน้าพร้อมทัง้รู้จกัโยงเหตแุละผลเข้าด้วยกนัอย่าง
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ตลอดสาย มองเห็นว่าเหตใุดน าไปสู่ผลคือความสขุและความทกุข์ ดงัค ากล่าวของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
ดงันี ้

“ต้องรู้จกัเหต ุรู้จกัผล คนมีเหตผุลจะมีความสขุ รู้จกัคดิอยา่งมีเหตผุล 
ถ้าใครคิดอย่างมีเหตุผล คนนัน้จะปรับตัวได้และก็เห็นความเช่ือมโยง เพราะว่าถ้าคนเรามี
ความรู้สึกท่ีมีเหตุมีผลจากข้างนอกแล้วมาอยู่ ข้างในด้วยความผิดพลาดบางประการแล้วก็มา
ปรับตวัได้ มนัก็ท าให้จิตใจท่ีมีเหตมีุผลอยูข้่างนอกมาใช้ภายในเรือนจ ามนัก็ยิ่งง่ายขึน้ประมาณนัน้ 
ถ้าเกิดคนท่ีไม่มีเหตมีุผลหรือวา่คนท่ีเอาแตอ่ารมณ์ความคิดตวัเองมนัก็จะโดนระเบียบของเรือนจ า
บงัคบั”(อนศุาสนาจารย์,2562,สมัภาษณ์) 

 “เขาต้องรู้ก็คือสภาวะปัญญาของตวัเขาเป็นอย่างไรในขณะนัน้ เขา
อยู่ในสถานะอะไรเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไร สิ่งท่ีเขาจะน ามาแก้ไขตวัของเขาเองก็คือ ปัญหามนั
เกิดขึน้มาได้อย่างไร สาเหตท่ีุมนัเกิดปัญหามาได้อย่างไร แล้วเขาแก้ปัญหาตอนนัน้มนัถกูหรือมนั
ผิด วิธีให้เขารู้ว่าสิ่งท่ีเขาท าไปนัน้มนัเป็นการกระท าท่ีไม่ถูก เราก็ให้ทางใหม่ท่ีมนัถูกต้องก็คือให้
ปัญญาลงไปเป็นวิธีแก้”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

“ผู้ ต้องขังจะต้องเข้าใจพิจารณาในเร่ืองของการกระท าและผลของ
การกระท า เช่ือมโยงเหตุผลการกระท าและผลของการกระท า  มันเป็นลักษณะเหตุและผล ซึ่ง
จะต้องอาศยัสตสิมัปชญัญะพอสมควร ถึงจะท าให้เห็นการกระท าและผลของการกระท า เพราะว่า
คนท่ีท าผิดมกัจะ 1) ขาดสติในเร่ืองของการกระท า 2) ในเร่ืองของความเข้าใจเก่ียวกับผลของการ
กระท า มกัจะไมร่อบรู้วา่เก่ียวข้องอยา่งไร”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

“ความคิดทางปัญญาคือ ยกตวัอย่างง่ายๆเขาท าผิดมา เขาไม่คิดท่ี
จะโทษตวัเอง ตามหลกัความจริงแล้วท่ีเขาต้องเดินทางมาอยู่ตรงนี ้มนัเกิดจากสิ่งท่ีเขากระท า เขา
กลบัไปโทษต ารวจ อนันีคื้อความคดิท่ีไม่ดีและไม่ถกู ถ้าหากว่าเขาเข้าใจว่า จริงๆแล้วท่ีเราต้องเข้า
มาอยู่ในนีเ้ป็นเพราะว่าเราท าตวัไม่ดี เขาก็จะต้องคิดว่าท ายงัไงถึงจะไม่ต้องถกูจบัเข้ามาอยู่ในนี ”้ 
(อนศุาสนาจารย์,2562,สมัภาษณ์) 

“คุณต้องรู้เหตุของทุกข์ก่อนถึงไปปฏิบตัิทุกข์ไปให้ถึงความดบัทุกข์ 
ถ้าคณุไมรู้่ว่าตวัเองเป็นทกุข์ก็จะไปแก้อะไรได้ อนันีเ้ขาไมรู้่ ตราบใดเขาหนัมาสนใจเร่ืองนี ้ความสขุ
เกิดขึน้แน่นอน ท าไมเขาถึงไปอยู่ในคุกก็คือเพราะตวัเหตุคดีทุกอย่างไม่ว่าจะไปยักยอกฉ้อโกง
วิ่งราวท าร้ายร่างกาย มาจากความต้องการวตัถุนิยมว่าความสุขมนัจะให้ความสุขมากมาย แต่
จริงๆไมใ่ช”่(อนศุาสนาจารย์,2562,สมัภาษณ์)  
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3. การมองเหน็คุณค่าจากปัญหาอุปสรรค 
การมองเห็นคุณค่าจากปัญหาอุปสรรค หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขังรู้จัก

ปรับเปล่ียนมุมมองต่อการเผชิญปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตเชิงบวก มองโลกในแง่ดี มี
ความเช่ือและคาดหวงัว่าจะเกิดสิ่งท่ีดีขึน้ได้แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก มองอดีตท่ี
ผิดพลาดของตนเองเป็นบทเรียนของชีวิต รู้จกัมองปัญหาอปุสรรคเป็นความท้าทายความสามารถ 
ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

“เน่ืองจากว่าสิ่งท่ีเขาท ามามนัเป็นการกระท าผิด ถ้าเขาจะมีความสขุ
ได้ เขาจะต้องมองสิ่งท่ีผ่านมาเป็นบทเรียนท่ีเขาจะต้องใสใ่จว่า ฉันจะต้องเรียนบทเรียนนี ้จ าขึน้ใจ
ว่าเป็นบทเรียน ประการท่ีสองคือ มองมนัเป็นบทเรียนไม่ได้มองมนัเป็นความผิดพลาด ล้มเหลว 
คือเขาต้องมองเห็นภาพแบบนี ้เขามีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ เขามี experience ท่ีเป็นประสบการณ์ใน
ชีวิตของเขา ท่ีเขาจะเอามาเป็นบทเรียนในเชิงท่ีเขาจะเห็นภาพมันได้ชัด เพราะเขาผ่าน
ประสบการณ์นัน้มา มนัดงึขึน้มาเป็นบทเรียนได้อยา่งดี”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

“คิดในแง่บวก ส่วนใหญ่จะเป็นผลดีในการพฒันาตวัเองได้ ผลของ
กรรมท าดีก็ได้ดี คดิในแง่บวกแล้วก็มองหาความสขุทางใจให้ตวัเองคือมองในแง่บวก หรืออีกอย่าง
หนึ่งก็คือการฝึกอาชีพ ความรู้ในการฝึกอาชีพต่างๆ ผมเคยไปเจอคนหนึ่งถามว่าได้ความรู้เร่ืองนี ้
มาอย่างไร เขามองหน้าผมแล้วก็ถามว่าเอาตรงๆไหม ผมก็เลยบอกว่าเอาจริงๆสิอยากรู้ เขาก็เลย
บอกว่าได้มาจากในเรือนจ า เขาไปโดนคดีก็เลยต้องโทษจ าคกุอยู่ประมาณปีกว่า เขาก็ฝึกอาชีพ 
หลังจากนัน้พอออกมาป๊ับก็มารับจากข้างนอกก็เอามาปรับใช้และเร่ิมมีเครือข่าย ความรู้ต่างๆ
ได้มาจากเรือนจ าทัง้นัน้”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์)  

“เพ่ือท่ีให้เราไม่ต้องไปจมหรือแบกทกุข์นัน้ท่ีมนัเกิดขึน้กับตวัเรา เรา
ต้องเปล่ียนสภาพจากวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ การตดิคกุติดตะรางก็ใชว่่าจะเป็นหนทางท่ีเลวร้าย 
หลายคนมีการศกึษาหลายคนได้เรียนถึงระดบัปริญญา หลายคนได้โอกาสดีส าหรับการพฒันา ซึ่ง
รัฐบาลเองก็ได้เห็นประโยชน์วา่การพฒันาคนใชว่่าจะจบัมาขงัคกุอย่างเดียวโดยท่ีไม่ท าอะไร เขาก็
ได้เชิญหรือว่าหาวิทยากรมาสอน น่ีก็คือโอกาสส าหรับคนท่ีติดคกุ การกระท าความผิดนัน้ทกุคนมี
สิทธ์ิเป็นไปได้ถ้าอยู่ในสถานการณ์ท่ีถูกบีบบงัคบั อนันีก็้เป็นเร่ืองน่าเห็นใจ ในเม่ือเขาได้สติเขาก็
คิดว่าเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เราก็เปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้” (นักวิชาการ,2562,
สมัภาษณ์)  

“การจูงใจผู้ ต้องขงักับทางเรือนจ า เราก็มีโอกาสท่ีจะให้เขาอยู่ในนี ้
และถามวา่เขาล าบากในการหาของกินไหม เขาไมล่ าบากต่ืนเช้ามาหาช้อนมาอนัเดียว เราล าบาก
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ในเร่ืองของการอาบน า้อาบทา่ไหม ก็มีน า้ให้อาบ มีน า้กรองให้กิน แล้วเขาทกุข์เร่ืองอะไร เขาไม่ได้
ทกุข์เร่ืองท ามาหากิน เขาทกุข์เร่ืองใจ เพราะฉะนัน้ ปรับใจเป็นเร่ืองใหญ่ จะต้องหาข้าวให้กิน ปวด
หวัหายาให้ทาน จนแล้วจนรอดให้ผู้ ต้องขงักลบับ้านตอนนีเ้อาไหม แล้วจะอยู่กินยงัไง ในนีมี้ข้าว
กิน มีท่ีหลบัท่ีนอนดี แต่เขายงัอยากออกไปเพ่ืออด เราก็จูงใจเขาอย่างนี ”้(อนุศาสนาจารย์,2562,
สมัภาษณ์)  

ด้านที่ 2 สุขภาวะทางปัญญาด้านการตื่น 
สขุภาวะทางปัญญาด้าน “การต่ืน” เป็นความสามารถของบคุคลท่ีจะรู้เทา่ทนั

สภาวะจิตใจของตนเองท่ีถูกครอบง าด้วยความโลภ โกรธ หลงพร้อมทัง้ตระหนักถึงโทษของมัน 
รู้จกัฉกุคิดและไม่ปล่อยให้จิตใจตกเป็นทาสของกิเลสตณัหา มีสติระลกึรู้ในปัจจบุนัวา่ตนเองก าลงั
ท าอะไร อยู่ในสถานะเช่นไร รู้สึกหรือคิดอย่างไร รู้จกัควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
ในการแสดงออก มีความอดทนอดกลัน้และมุ่งมัน่ท่ีจะกระท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองอย่างไม่ย่อท้อ 
โดยแบง่ออกเป็น 4 ประเดน็ยอ่ยดงันี ้   

1. รู้เท่าทันและเหน็โทษของกิเลส  
รู้เท่าทนัและเห็นโทษกิเลส หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขงัรู้เทา่ทนัภาวะอารมณ์

ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมของตนเองท่ีถูกกิเลสคือ ความโลภ โกรธ หลงเข้าครอบง า 
ตระหนกัถึงโทษของการตดัสินใจท่ีกระท าไปตามความอยากได้ปรารถนาเกินขอบเขต เห็นโทษของ
ความรู้สึกหงุดหงิด ฉุนเฉียวหรือไม่พึงพอใจหรือระมดัระวงัการกระท าท่ีเป็นความไม่เข้าใจอย่าง
รอบด้าน ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

“บางคนท่ีมีแต่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอะไรทัง้หลาย คนท่ีกระเสือก
กระสนจะเอานัน่เอาน่ีจนเกินทัง้หลาย มนัน่าจะไม่มีความสขุ พวกดิน้รนทัง้หลายกระเสือกกระสน
อยากเอานัน่เอาน่ีทัง้หลายมากเกินไปจนเกินกว่าความจ าเป็นหรือจงเกลียดจงชงักนั บางทีมนัก็ไม่
มีความสขุ แย่งแตอ่ะไรกนัทัง้หลาย ข้อเท็จจริงเลยนะเพราะถกูจบัปรับน่ีไม่ประกนัเพราะถ้าปล่อย
ออกมา อาจจะเป็นอนัตราย”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

“เท่าท่ีเห็นสภาพของกลุ่มคนเหล่านีซ้ึ่งตดัสินใจท าอะไรลงไปผิดๆ 
มกัจะมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาร่วม  ถ้าภาษาพระคือกิเลส พอเข้ามาจะท าให้เราไมมี่สตพิอ  ขาด
ความยบัยัง้ชัง่ใจ  ประกอบด้วยความเข้าใจไม่รอบคอบพอ ไม่รอบรู้พอ  ก็จะตดัสินใจโดยทนัที” 
(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

“เขาต้องฉกุคิด ผมเคยคยุกบัหลวงพ่อพทุธทาสแล้ว หลวงพ่อบอกว่า
เพราะยงัไม่เห็นโทษ ไม่เห็นโทษคืออะไร ผมมารู้เม่ือเป็นผู้คมุมาไม่นาน เห็นผู้ ต้องขงัเข้ามานัง่อยู่ 
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หน้าคุ้นๆ น่ีคือคนเก่าท าผิดแล้วติดคกุ เขารู้ไหมเขารู้ เลิกค้ายาเสพติดเลิกยากน่ีคืออาการของคน
ไม่เห็นโทษ ชีวิตกลบัมืดมนทกุที อย่าคิดว่าติดคกุแล้วจะเลิกยาได้ ไม่ใช่ ตราบใดท่ีเขาไม่เห็นโทษ
ไม่มีทาง อย่าคิดว่าลูกเมียถกูยิงตายแล้วจะเลิกได้ไม่ใช่ แตซ่กัวนัหนึ่งเขา(เจ้าหน้าท่ี)ก็เอาจริงนะ 
บางคนถอยหลงัเลยบางคนก็เลิกได้ เม่ือเห็นโทษ”(อนศุาสนาจารย์,2562,สมัภาษณ์) 

 “เป็นภารกิจด้วยท่ีต้องท าในด้านการพัฒนาผู้ ต้องขังให้เป็นคนท่ีมี
ความคิดถกูต้องดีงาม มีจิตใจไม่ถกูความโลภโกรธหลงครอบง า เพราะถ้าเกิดว่าถกูกิเลสครอบง า
มนัเกิดความอยากก็จะท าในสิ่งท่ีอยากได้อยากมี ไปท าไม่ถูกเพ่ือท่ีจะได้มาด้วยกิเลสตามความ
ต้องการ”(อนศุาสนาจารย์,2562,สมัภาษณ์)  

2. อดทนและมุ่งม่ันด้วยความพยายามของตนเอง 
อดทนและมุ่งมัน่ด้วยความพยายามของตนเอง หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขงั

รู้จักข่มใจมีความอดทนอดกลัน้เม่ือเผชิญกับสิ่งท่ีไม่พึงพอใจ มีความมุ่งมั่นและเพียรพยายาม
อย่างไม่ย่อท้อตอ่ความยากล าบากและการพฒันาตนเอง อีกทัง้ เช่ือมัน่กฎแห่งกรรมคือการลงมือ
กระท าด้วยความสามารถของตนเอง ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

“ถ้าเขาเห็นอิทปัฯ(อิทปัปัจจยตา-สิ่งนีมี้-สิ่งนีจ้ึงมี) จะท าให้เขาต่ืนได้ 
แยกตวัเองออกมาได้ เขาจะเปล่ียน แล้วเขาจะมีความอดทนอยู่กับด้านบวกมากขึน้เร่ือยๆ ต้อง
บวกกบัความเช่ือเข้าไปด้วย ศรัทธาในความคิดความเช่ือ เราต้องเช่ือในความเห็นนัน้ด้วย คือเช่ือ
วา่ ถ้ามนัยงัไม่ตาย มีความเช่ือมัน่ในการกระท าตัง้แตว่ินาทีนีว้่ามนัสามรถท่ีจะสร้างคณุคา่ได้ใหม่
เร่ือยๆให้กบัชีวิต ชีวิตไมไ่ด้สญูเสียคณุคา่ซะทีเดียว ตราบใดท่ียงัไมต่าย ต่ืนขึน้มาวา่ ฉันยงัท าอะไร
ได้อีกตัง้เยอะ”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์)  

“สมมตุฐิานของเขา(ผู้ ต้องขงั)เหลา่นี ้เขาสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ ดงันัน้ 
จิตของมนุษย์อาจจะเป็นคนคกุหรือคนติดตารางท่ีท าความผิดเขาก็สามารถกลบัมาท าถูกต้องได้ 
ดงันัน้พระพทุธเจ้าจึงให้คิดว่าไม่ใช่คนท่ีกระท าความผิดจะต้องผิดตลอดไป คนท่ีท าถกูก็จะท าถูก
ตลอดไปน่ีก็คือการให้โอกาสมนษุย์ทกุคนสามารถท าผิดท าถกูได้ถ้าเป็นปถุชุน”(นกัวิชาการ,2562,
สมัภาษณ์) 

“ผมก็จะเน้นไปในเร่ืองของการผิดชอบ รู้จักสิ่งดีไม่ดีแล้วก็อยากให้
รู้จกัใช้ความสามารถตวัเองบางคนมีความสามารถเยอะแตไ่ม่ยอมใช้ ไม่ดงึเอาความสามารถของ
ตวัเองออกมาใช้ให้เต็มท่ี จะเอาแต่สบายนึกว่าอนันีง้่ายจะท าในสิ่งนัน้”(อนุศาสนาจารย์,2562,
สมัภาษณ์)  
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3. ตระหนักรู้ ณ ปัจจุบันขณะ 
ตระหนักรู้ ณ ปัจจุบันขณะ หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขังมีสติระลึกรู้ ณ 

ปัจจุบนัขณะเก่ียวกับความรู้สึก ความคิดและการกระท าของตนเอง ยอมรับในความผิดท่ีตนเอง
กระท า ไม่เผลอคิดไปในอดีตท่ีผ่านมาและไม่คาดหวงัสิ่งท่ียงัไม่เกิดขึน้ในอนาคตอย่างเล่ือนลอย 
ตระหนกัรู้ในสถานภาพปัจจบุนัและยอมรับสถานะท่ีตวัเองเป็นอยู่ ดงัค ากล่าวของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
ดงันี ้

“ดึงตวัเองออกจากความผิดพลาด ไม่เอาตวัเองจมอยู่กับความชั่ว 
ถอยห่างออกมา มองให้มนัเป็นประสบการณ์ท่ีมนัผ่านไป อนัดบัแรกคือเขาต้องดงึตวัเองออกจาก
อดีตให้ได้ ความผิดพลาดหรือแม้กระทัง่การตีตราว่าเป็นความชัว่ ต้องดึงมนัขึน้มาให้ได้ เขาต้อง
เห็นแบบนัน้ ถ้าเขาเห็นแบบนัน้มนัจะเร่ิมคอ่ยๆ ท่ีจะดงึความสขุกลบัมาได้ ไมง่ัน้มนัก็จะจมปลกัอยู่
กบัเร่ืองแบบนัน้”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

“ถ้าจะมองเบือ้งต้นก็คือต้องรู้ตนเอง ถ้ารู้ตวัเองแล้วมนัจะเดินไปได้
ถกูทาง เช่น รู้ตวัเองแล้ววุฒิภาวะเราระดบันีเ้ราควรจะท าอะไรได้บ้างประมาณนี ้บางทีเร่ืองบาง
เร่ืองเรารู้ตวัเองแล้วเราไม่ควรจะอาสาว่าเราไม่เป็น ประเมินตัวเองให้รู้ตวัเอง เขาเป็นผู้ ต้องขงั เขา
ต้องรู้สภาพตวัเองเบือ้งต้น พอรู้สภาพตวัเองก็ไปรู้ตอ่ไปเร่ืองสภาพเป็นอยู่ ต้องรู้ถ้ารู้อยา่งนีเ้ราก็จะ
ท าตวัได้ถูก ไม่ผิดกฎกติกาอะไรของเขาต่ืนตวัเพ่ือรับรู้กฎกติกาทัง้หลายเพ่ือท่ีจะปรับตวัเองให้
เหมาะสม”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

“เขาจะต้องต่ืนตัวของเขาว่าเขาผิดอะไร ท่ีเขาท าผิดเขาควรท่ีจะ
ทบทวนว่าผิดจริงถ้าตวัเองกระท าผิดจริง มีการจองจ าลงโทษจริงเป็นจดุหนึ่งท่ีเขาควรจะต่ืน อนัท่ี
สองเขาควรจะตื่นว่าแนวทางตอ่ไปหลงัจากท่ีเขาถกูจองจ าเขาควรท่ีจะท าอย่างไรก็คือการวางแผน
วา่เขาควรจะท าอะไรตอ่ เพราะวา่ปัญหาของสงัคมจะต้องเข้ามาแน่แน่ว่าคนนีถ้กูจองจ ามา จะถกู
สงัคมมองในแง่ลบบ้าง”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์)  

“ความสขุก็คือการรู้ตวัเอง ต้องมีสติ คนท่ีมีสติคือคนท่ีมีความสขุ คน
ท่ีรู้ตวัว่าตวัเองท าอะไรอยู่ รู้ตวัอย่างมีเหตมีุผลเขาก็จะปรับตวัได้แล้วก็อยู่อย่างปกติสุข คือท าให้
คนไม่ผิดพลาดในการกระท าในการพดูและการกระท า สตคืิอความรู้สกึตวัรู้ตวัวา่ท าอะไรอยูต่อนนี ้
รู้ตวัเองว่าตอนนีอ้ยู่ในสถานะอะไรอยู่แล้วก็ปฏิบตัิตนปฏิบตัิตวัให้อยู่ในสถานะท่ีพอดีกับระเบียบ 
พอดีกบัความเป็นอยู่ของตวัเอง รู้เท่าทนัสภาพแวดล้อมในเรือนจ าอาจจะมีข้อสิ่งท่ีดีบ้างไม่ดีบ้าง 
รู้จกัต่ืนตวัอยา่ไปหลงเช่ือค าพดูคนนัน้คนนี”้(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 
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4. ควบคุมพฤตกิรรมและอารมณ์ของตนเองได้ 
ควบคมุพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้ หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขงัรู้จกั

ควบคุมจัดการอารมณ์ของตนเอง ระมัดระวังการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมทัง้พฤติกรรมด้าน
ร่างกายและค าพูดท่ีอาจท าให้กระทบกระทั่งหรือท าให้ตนเองและผู้ อ่ืนเดือดร้อน รู้จกัยบัยัง้การ
กระท าท่ีไมพ่งึประสงค์ ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

“เพราะธรรมชาติของกลุ่มนีเ้ขาจะขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ ซึง่เป็นตวัสติ  
ขาดความคิดใคร่ควร พวกนีม้นัท าให้เขาสญูเสียฟังก์ชัน่ตวันีไ้ป ท าให้ได้ลงมือท า การยบัยัง้ชัง่ใจ 
การใคร่ครวญมนัเป็นหน้าท่ีของสตท่ีิจะต้องเป็นตวัหยดุตวันี ้หน้าท่ีของสตก็ิได้”(นกัวิชาการ,2562,
สมัภาษณ์)  

“ค าว่าสุขภาวะถ้าพูดถึงร่างกายมนัก็คือความแข็งแรงของร่างกาย 
แตท่างสตปัิญญานีพ้บว่าภมูิต้านทานเก่ียวกบั E.Q(อารมณ์)หมายถึงวา่ การควรมากกวา่เพราะว่า
ผู้ ต้องขงัเราฉลาด ความฉลาดเขามีเยอะ ถ้าคณุเอามอเตอร์ไซค์ไปให้เขาซอ่มในเรือนจ า แป๊บเดี๋ยว
เขาก็สามารถท่ีจะซ่อมได้ซึ่งเราเองท าไม่ได้ แตบ่างอย่างความรู้สึกนกึคิดในการคิดเขาแล้วก็ความ
ยบัยัง้ชัง่ใจของเขาต ่าไป”(อนศุาสนาจารย์,2562,สมัภาษณ์) 

“รู้เหตุการณ์อะไรมากระทบ อะไรมาถูก มันรู้แล้วมันก็เกิดมันก็ดบั
อะไรอยา่งนี ้ถ้ารู้อะไรอย่างนีส้ามารถเลย(ควบคมุตนเองได้) ถ้ารู้ว่าอะไรมากระทบแล้วมนัก็ดบัไป 
แตพ่วกนีม้นัไม่ใช่มนักระทบปุ๊ บ มนัต้องเอาคืนกนั บางคนไปตอ่ยเขา มนัจะคิดวา่ให้กไูปตอ่ยอะไร
กบัใครไหม มนัไม่คดิ มนัจะท าเพราะหนัไปมอง อ้าวไอ้น่ีมนัเป็นศตัรูก็ใสก่นัใหญ่เลย แตถ้่าเป็นพ่อ
เป็นพ่ีก็อีกเร่ืองหนึง่ก็เบาไปมนัยงัไปติดกบัตรงนัน้มากกวา่”(อนศุาสนาจารย์,2562,สมัภาษณ์) 

ด้านที่ 3 สุขภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบาน 
สขุภาวะทางปัญญาด้าน “ความเบิกบาน” เป็นความสามารถของบคุคลท่ียงั

ภาวะจิตใจให้สงบผ่อนคลาย ไม่ฟุ้งซา่นหวาดระแวงหรือวิตกกงัวล มีความรักและเมตตาปรารถนา
ดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน อีกทัง้รู้จกัปลอ่ยวางและให้อภยัในความผิดพลาดท่ีผ่านมา เข้าใจสิ่งแวดล้อม
ภายนอกและชีวิตตามความเป็นจริง มองเห็นคณุคา่ภายในตนเองและรู้จกัท่ีจะตัง้เปา้หมายในการ
ด าเนินชีวิต ยึดมั่นในพฤติกรรมท่ีดีงามหรือมีคุณธรรมประจ าใจ อีกทัง้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน
อยา่งปกตสิขุ โดยแบง่ออกเป็น 4 ประเดน็ยอ่ยดงันี ้

1. ภาวะจิตใจที่สงบ มีเมตตาและให้อภัย 
ภาวะจิตใจท่ีสงบ มีเมตตาและให้อภัย หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขังมีภาวะ

จิตใจท่ีปกติ สงบผ่อนคลาย ไม่ฟุ้งซ่านหวาดระแวงหรือวิตกกังวล มีความรักความเมตตาและ
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ปรารถนาดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน รู้จกัให้อภยัตนเองและผู้ อ่ืนในความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ อีกทัง้รู้จกัท า
ใจให้ปลอ่ยวางกบัความผิดพลาดในอดีตท่ีผา่นมา ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

“ดึงส่วนท่ีเป็นกศุลให้มากขึน้ คือเขาต้องมีความคิดความเช่ือหรือได้
สมัผสัในส่วนท่ีมนัเป็นกศุลให้มากๆ และอยู่บอ่ยๆ อารมณ์ถึงจะเบกิบาน เพราะสภาพของคนกลุ่ม
นีจ้ิตจะคิดไปในทางอกุศล จะไม่ไปทางกุศล วิธีการท่ีจะท าให้เบิกบานได้คือไปในทางกุศล ผ่าน
ความรู้สึก อะไรท่ีท าให้รู้สึกดีท่ีเขาจะสมัผสัรับรู้ได้  นึกถึงสิ่งท่ีดีๆ ปรุงในทางฝ่ายกศุลให้เยอะๆ ก็
จะชว่ยดงึเขาขึน้มาให้ได้สมัผสัในสว่นท่ีเป็นกศุล จะสงบระงบัความเป็นวิตกกงัวลและเย็นขึน้มาได้ 
จะท าให้ยกจิตขึน้ได้”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

“ถ้าขาดปัญญา มนัมีความทุกข์นะ แก้ความทกุข์ได้น าไปสู่ความสุข
ได้ เร่ืองบางเร่ืองถ้าคิดในแง่อดีต ท าไมต้องคิดในเร่ืองอดีตเพราะอดีตมนัผ่านมาแล้ว จะไปจมอยู่
กบัอดีตก็ไม่ใช่ อดีตเป็นประสบการณ์ ถ้าเราเข้าใจก็คือตวัปัญญาท่ีเรามองจากนัน้ก็คือถ้าจะให้ดี 
เราจะท ายงัไงให้ตวัปัญญาเป็นตวัน าและจะน าไปสู่ท่ีเรามุ่งหวงัได้  ใคร่ควรพิจารณาว่าด้วยเหตุ
และผลว่าท าไมต้องคิดในเร่ืองเหล่านี ้มันท าให้เครียด เม่ือมันเกิดแล้วต้องปล่อยวางแล้วเอา
ปัญญาท่ีเรามีมาคดิวา่จะพฒันายงัไง”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

“ความสุข ถ้าเป็นความคิดของผม สุขทางปัญญากับทั่วไปกับตาม
หลักพุทธธรรมสุขทางปัญญาทั่วไป คนทั่วไปส่วนมากเข้าใจถึงธรรมะมากน้อยแค่ไหน สุขท่ีมัน
เกิดขึน้โดยมากคนเราหาปัญญาก็คือเรียนให้สูงเพ่ือท่ีจะท างานแล้วก็หาความสุขได้จากของ
อ านวยความสะดวก มีบ้านมีรถ เขาก็มีความสขุแล้ว แตถ้่าความสขุ ถ้าถามจริงๆไมใ่ช ่มนัเป็นเร่ือง
ของความสงบเป็นเร่ืองจิต ท่ีมันไม่วุ่นวายไม่เกาะไม่แกะอะไรทัง้นัน้คือจิตตรงนัน้มันจะท าให้
ความสขุท่ีแท้จริงมากกว่า แตถ้่าใครท่ีไปมุ่งความสขุทางวตัถตุา่งๆก็จะมีความทุกข์เพราะมนัต้อง
เจออยูแ่ล้วเกิดจากการพลดัพราก”(อนศุาสนาจารย์,2562,สมัภาษณ์) 

2. รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 
รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็นจริง หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขงัเข้าใจ

สภาพแวดล้อมภายนอกและรับรู้ชีวิตตามสภาวะความเป็นจริงด้วยการเรียนรู้ว่า ชีวิตมีขึน้-มีลง มี
ได้-มีเสีย มีสุข-มีทุกข์ มีถูกใจ-ไม่ถูกใจ มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความทุกข์เป็นเร่ือง
ธรรมดา ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

“สิ่งท่ีเขาต้องเข้าใจให้มากคือต้องเข้าใจเร่ืองไตรลักษณ์ เร่ืองของ
อนิจจงั เร่ืองของความเปล่ียนแปลง เข้าใจความทกุข์ว่ามนัไม่อยู่กบัเขา มนัเปล่ียนไปเร่ือยๆ ไม่ ใช่
บางคนจมอยู่กบัความรู้สึกผิด  แสดงว่าไม่เห็นอนิจจงั ชีวิตมนัไมไ่ด้หยดุนิ่ง ทกุข์ขงั คือเขาต้องเข้า
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ใจความจริงว่า สภาพของชีวิตมนัถูกบีบคัน้ เป็นธรรมดาของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายท่ี
คุณจะต้องท าอะไรในแต่ละวัน เช่น คุณต้องกิน ร่างกายก็จะบีบให้คุณกินข้าว คุณจะต้องเข้า
ใจความจริงของชีวิตและก็เข้าใจความเป็นธรรมดาของโลกด้วย”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์)  

“ไม่มีปัญญามันก็ไม่สามารถหาความสุขได้ ถ้าคุณอยากจะพบ
ความสุขท่ีจริงต้องเกิดปัญญาก่อน ถ้าคุณคิดได้น่ีคือทุกข์น่ีคืออนิจจังน่ีคือทุกข์ขังมนัก็จะท าให้
สขุภาพจิตดีขึน้ไมต้่องไปเครียดไมต้่องไปคดิมาก”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

“ควรมีมากท่ีสดุทัง้สองทางเพราะว่าความรู้ทางโลกและทางธรรมไม่
ต่างกัน เราสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็พอใจในชีวิตท่ีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้
เรียนรู้ความรู้ทัว่ไปบ้างซึง่เป็นความรู้ท่ีสมบรูณ์ท่ีมนษุย์ทัง้หลายควรกระท า ไมค่วรไปแยกย่อยวา่น่ี
คือโลก น่ีคือธรรมเพราะทกุอย่างก็เหมือนกบัการกินอาหารไม่ว่าคณุจะกินอาหารของชาติใดๆ ก็
ตามสุดท้ายก็ไปบ ารุงธาตุทัง้ส่ีคือดินน า้ลมไฟท าให้ร่างกายอยู่ได้ทุกอย่างต้องควบคู่กันไป” 
(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

3. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความหมายและเป้าหมายในการด ารงอยู่ 
เห็นคณุคา่ในตนเอง มีความหมายและเปา้หมายในการด ารงอยู่ หมายถึง 

การท่ีผู้ ต้องขงัตระหนกัรู้ถึงคณุคา่และรับรู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่ของตนเองท่ีสามารถท าสิ่ง
ท่ีเป็นประโยชน์ให้เกิดขึน้ได้กับตนเองและผู้ อ่ืน มองตัวเองเชิงบวกในแง่ของโอกาสและรู้จัก
ตัง้เปา้หมายในการด าเนินชีวิต ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

“อนัดบัแรกท่ีเขาจะต้องเข้าใจก็คือ เขาเกิดมาหนึ่งชีวิตเขาสามารถท่ี
จะเรียนรู้ในด้านบวกและด้านลบได้  เขาเคยลบมาแล้ว เขาก็บวกได้  ถ้าเขาท าให้เป็นบวกได้ มนัก็
จะไปผนวกกบัถ้าเขาท าให้เป็นบวก ชีวิตมนัก็จะมีความหมาย ชีวิตนะวินาทีนี ้มนัยงัสร้างคณุค่า
ใหม่ได้ ยงัให้ความหมายกับชีวิตใหม่ได้ มองจากการกระท าทัง้ในแง่ของคณุค่าซึ่งตนเองรับรู้ได้
หรือท าให้คนอ่ืนรับรู้ได้”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์)  

“เคยมีวิจัยไว้ว่าคนท่ีติดคุกหรือคนท่ี ต้องขังมา ส่วนมากจะมี
สติปัญญาดี เขาจะเป็นคนท่ีเฉลียวฉลาด แต่บางครัง้เขาอาจจะมีความฉลาดแตข่าดความเฉลียว 
โอกาสท่ีเขาจะพฒันาได้ก็เทียบเท่ากบัคนทัว่ไป คนท่ีไม่ดีเขาอาจจะดีกว่าตรงท่ีว่าฐานสติปัญญา
เขาอาจจะดีกว่าด้วยซ า้ไปอย่างเชน่ กรณีการรักขโมยของบ้านคนอ่ืน เขาก็จะต้องวางแผนให้ดี เขา
จะต้องไปสงัเกตการณ์มองดวู่าบ้านนีมี้ทรัพย์สมบตัิอะไรดี ทัง้ๆท่ีเขาก็ไม่เคยขึน้ไปในบ้านหลงันัน้
แม้แต่ครัง้เดียวน่ีแสดงว่าฐานปัญญาเขาดี ถ้าเราจะมาต่อยอดหรือว่าให้ความรู้เขาก็มีสิทธิเท่า
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เทียมกนั ดีไม่ดีเขาอาจจะดีกว่าคนโดยทัว่ไปท่ีอาจจะมีความประมาทหรือมีสติปัญญาท่ีไม่เฉลียว
ฉลาดเทียบเทา่”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์)  

“ถ้าเค้า(ผู้ ต้องขงั)ออกมาท่ีฝึกอาชีพเพ่ือให้มีความรู้ให้มีความคิดได้ 
ไม่ใช่เป็นโจรอะไรเหมือนเดิม บางทีคนไปกระท าความผิดเพราะว่าเค้าไม่มีอาชีพจะท าจึงไปขโมย
อะไรประมาณนีก็้ควรจะมีอาชีพด้วยและท่ีส าคญัก็เป็นเร่ืองของปรัชญาการด ารงชีวิต”(นกัวิชาการ
,2562,สมัภาษณ์)  

“ถ้าเกิดว่าคนมีความเจริญก้าวหน้าในการคิดการตอ่ยอดในการท่ีเขา
(ผู้ ต้องขงั)มีความขยนัท่ีจะท าตอ่สานต่อ มนัจะสง่ผลออกทางพฤตกิรรมทางกายและใจ แตปั่ญญา
นีถ้้าเขามีการตอ่ยอดการคิดจากการท่ีเขาฝึกวิชาชีพหรือว่าเขามีความรู้ใหม่เพิ่มเติม เป็นการรู้จกั
ตอ่ยอดไปข้างหน้า ชีวิตก็สามารถประสบความส าเร็จได้”(อนศุาสนาจารย์,2562,สมัภาษณ์) 

4. การมีพฤตกิรรมดีงามและด าเนินชีวิตอย่างปกตสุิข 
การมีพฤติกรรมดีงามและด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข หมายถึง การท่ี

ผู้ ต้องขงัมีความประพฤติท่ีเหมาะสม มีคณุธรรมประจ าใจ มีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวกและรู้จกัปรับตวัอยู่
ร่วมกบับคุคลอ่ืนๆ และด าเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งปกตสิขุ ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

“มนัต้องแยกสองส่วน ก็คือปัญญากับการท ามาหากิน ส่วนปัญญา
ในแง่ของการด ารงชีวิตนัน้อีกสว่นหนึง่ ถ้าปัญญาในทางพทุธธรรมน่าจะหมายถึงปัญญาท่ีเก่ียวกบั
การด ารงชีวิต จะท ายงัไงให้มีความสุขกับการด ารงชีวิต เป็นปัญญาในการใช้ชีวิตก็คือวิปัสสนา
ปัญญา ปัญญาท่ีเรามองเห็นความจริงของชีวิต ก็คือตวัสติปัญญาท่ีเรามกัจะพดูกนับอ่ยๆ ควรมี
ปัญญาชดุนี ้ในฐานะเป็นมนษุย์ควรมี ถ้ามีสติเยอะปัญญาจะเกิดขึน้ได้เยอะ” (นกัวิชาการ,2562,
สมัภาษณ์)  

“อยากให้เขาพฒันาเร่ืองของคณุธรรมท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิต
ท่ีท าให้เหมาะสมเพ่ือท่ีจะพฒันาจิตใจเขา เม่ือเขามีคณุธรรมแล้วจิตใจเขาสูงขึน้ก็จะมีความสุข
แล้วก็จะไม่มาอีก ไม่วนกลบัมาสูเ่รือนจ าอีก จะไมห่วนกลบัมาท าผิดอีก บางทีท่ีออกไปจิตใจเค้ายงั
เหมือนเดิมจึงหวนกลับมาอีกถ้าเขาพัฒนาจิตใจแล้วโอกาสท่ีจะหวนกลับมาน่าจะไม่มี  ” 
(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์) 

“กลุ่มผู้ ต้องขงั ความสุขคือการไม่กระท าผิดวินยั เค้ามีชีวิตอยู่ได้โดย
ปกตใินขณะท่ีเขาตวัก็ถือว่าเค้ามีความสขุ มีสขุท่ีควบคมุตวัเองได้ สขุท่ีใช้ชีวิตอยู่กบัเพ่ือน สขุท่ีจะ
ยอมรับในสิ่งท่ีมันเกิด สุขท่ีจะมีความเห็นใจกับความเป็นอยู่ของตวัเองไม่ต้องไปเ รียกร้องอะไร
มากมาย” (อนศุาสนาจารย์,2562,สมัภาษณ์)  
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“ตวัปัญญาจะเป็นแสงสวา่งและรวมถึงแสงสว่างของความสขุในชีวิต 
ถ้าเรารู้ว่าสิ่งท่ีไม่ควรท าเราก็เล่ียง เช่น อบายมุข อกุศลทัง้หลายทัง้ปวง เราไม่ท า เรากลบัมาท า
ความดีความสุขจะเกิดขึน้ ความไว้วางใจ ความสันติสุข ความไม่ทะเลาะเบาะแว้งทุกอย่าง ถ้า
ผู้ ต้องขงัมีแสงสวา่งท่ีเกิดขึน้ก็จะมีความสขุเกิดขึน้”(นกัวิชาการ,2562,สมัภาษณ์)  
 จากข้อมูลการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า ลักษณะสุขภาวะ

ทางปัญญาของผู้ ต้องขังประกอบด้วย 1) การพิจารณาแยกแยะดี-ความชั่ว ถูก-ผิด คุณ-โทษ 

ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ 2) การแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาและรู้จักเช่ือมโยงเหตุผล 3) การ

มองเห็นคณุคา่จากปัญหาอปุสรรค 4) การรู้เท่าทนัและเห็นโทษของกิเลสคือ ความโลภ โกรธ หลง 

5) ความอดทนและมุง่มัน่ด้วยความพยายามของตนเอง 6) การตระหนกัรู้ ณ ปัจจบุนัขณะ 7) การ

ควบคมุพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้ 8) ภาวะจิตใจท่ีสงบ มีเมตตาและให้อภยั 9) รู้เท่าทนั

โลกและชีวิตตามความเป็นจริง 10) มองเห็นคณุค่าในตนเอง มีความหมายและเป้าหมายในการ

ด ารงอยูแ่ละ 11) การมีพฤติกรรมดีงามและด าเนินชีวิตอย่างปกติสขุ โดยมีข้อสรุปของรายละเอียด

ในแตล่ะลกัษณะดงัแสดงในตาราง 10 ดงันี ้
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ตาราง 10 ลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงั 

ลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาของ
ผู้ ต้องขงั 

รายละเอียดย่อย 

1. การพิจารณาแยกแยะดี-ชัว่ ถกู-ผิด 
คณุ-โทษ ประโยชน์ไมใ่ชป่ระโยชน์ 

รู้ วินิจฉยั ตดัสิน ค านงึความถกูต้อง ควรหลีกเล่ียง ควร
กระท า เท็จ-จริง เหมาะสม-ไมเ่หมาะสม 

2. การแก้ไขปัญหาด้วยสตปัิญญา
และรู้จกัเช่ือมโยงเหตผุล 

ใช้เหตผุลแก้ปัญหา พิจารณารอบด้าน ค านงึผลท่ีจะ
ตามมา รู้ทัว่ถึงเหตแุละผล  

3. การมองเห็นคณุคา่จากปัญหา
อปุสรรค 

มองแง่ดี น าความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน มอง
อปุสรรคเป็นความท้าทาย 

4. การรู้เทา่ทนัและเห็นโทษของกิเลส ยบัยัง้ความคิดไมใ่ห้ตกเป็นทาสของอารมณ์โลภ โกรธ 
หลง เกรงกลวัผลร้ายท่ีจะตามมา 

5. อดทนและมุง่มัน่ด้วยความ
พยายามของตนเอง 

ขม่ใจ หนกัเอาเบาสู้  ไมย่อ่ท้อตอ่ความล าบาก เช่ือมัน่
ในการกระท า มีความพากเพียร 

6. การตระหนกัรู้ ณ ปัจจบุนัขณะ อยูก่บัปัจจบุนั ยอมรับความจริง ไมห่วนคิดอดีต ไม่
คาดหวงัอนาคตอยา่งเล่ือนลอย 

7. การควบคมุพฤติกรรมและอารมณ์
ของตนเองได้ 

ยบัยัง้การแสดงออกด้านร่างกาย ค าพดูท่ีไมเ่หมาะสม 
ปรับเปล่ียนอารมณ์เชิงบวก 

8. ภาวะจิตใจท่ีสงบ มีเมตตาและให้
อภยั 

ผอ่นคลาย ไมฟุ่้งซา่น ปรารถนาดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
ปลอ่ยวางอดีตท่ีผิดพลาด 

9. รู้เท่าทนัโลกและชีวิตตามความ
เป็นจริง 

เข้าใจชีวิตและสิ่งแวดล้อมวา่มีขึน้-มีลง สขุ-ทกุข์ ได้-
เสีย ไมเ่ป็นไปตามต้องการ ไมแ่นน่อน เปล่ียนแปลงอยู่
ตลอด 

10. เห็นคณุคา่ในตนเอง มี
ความหมายและเปา้หมายในการ
ด ารงอยู่ 

ภาคภมูิใจในตนเอง เห็นความส าคญัของการมีชีวิต 
รู้จกัตัง้เปา้หมายชีวิตเพ่ือตนเองและผู้ อ่ืน 

11. มีพฤติกรรมดีงามและด าเนินชีวิต
อยา่งปกตสิขุ 

พฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงการมีคณุธรรม ปรับตวัและมี
ปฏิสมัพนัธ์เชิงบวกในการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืน 
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จากข้อค้นพบข้างต้น ผู้ วิจยัได้น ามาสรุปร่วมกบัข้อมลูท่ีได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกบัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมท่ีประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรู้ 2) ด้าน
การต่ืนและ 3) ด้านความเบิกบาน ด้วยการจดัแต่ละลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัลง
ในแต่ละด้านของสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมกลายเป็นสุขภาวะทางปัญญาของ
ผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม ดงัภาพประกอบ 5 ดงันี ้
 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบลกัษณะของสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านพฤตินิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี ้พบว่า พฤตินิสัยหรือจริต หมายถึง ความประพฤติท่ี

แสดงออกเป็นปกตซิึง่โน้มเอียงไปในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ตามจริตนิสยัอนัเป็นปกตปิระจ าอยูใ่น
สนัดานหรือพืน้เพของจิตใจ เป็นลกัษณะนิสยัท่ีค่อนข้างถาวรอยู่ในขัน้อุปนิสยั เป็นแบบแผนหรือ

สขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธ

ธรรมของผู้ ต้องขงั 

ด้านการรู้  
- การพิจารณาแยกแยะด-ีชัว่ ถกู-ผิด คณุ-โทษ 

ประโยชน์ไมใ่ช่ประโยชน์ 

- การแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาและรู้จกั

เช่ือมโยงเหตผุล 

- การมองเห็นคณุคา่จากปัญหาอปุสรรค 

ด้านการตื่น 
- การรู้เทา่ทนัและเห็นโทษของกิเลส 

- ความอดทนและมุง่มัน่ด้วยความพยายามของ

ตนเอง 

- การตระหนกัรู้ ณ ปัจจบุนัขณะ 

- การควบคมุพฤตกิรรมและอารมณ์ของตนเองได้ 

ด้านความเบกิบาน  
- ภาวะจิตใจที่สงบ มเีมตตาและให้อภยั 

- รู้เทา่ทนัโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 

- เห็นคณุคา่ในตนเอง มีความหมายและ

เปา้หมายในการด ารงอยู ่

- มีพฤตกิรรมดงีามและด าเนินชีวติอยา่งปกติสขุ 
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ประเภทใหญ่ๆแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นลกัษณะของการประพฤติท่ีแสดงออกในการด าเนิน
ชีวิต พฤตกิรรมท่ีแสดงออกให้เห็นในขัน้อปุนิสยั ประกอบด้วย 6 ลกัษณะ รายละเอียดดงันี ้

จริตที่ 1 พฤตนิิสัยรักความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
พฤตินิสยัรักความสนกุสนานเพลินเพลิด(ราคจริต) หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขงัมี

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลักษณะนิสัยท่ีชอบใช้ประสาทสมัผสัได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ในการ
สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินเพ่ือสนองตอบอารมณ์ความรู้สึกพึงพอใจให้กับตนเอง มกัเสพ
ความสขุผา่นประสาทสมัผสั ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

นกัสงัคมสงเคราะห์(สมัภาษณ์,2562) 
“ถ้าสงัเกตดนูะ ถ้าเรามีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือมีสิ่งท่ีเขาได้ดไูด้

เห็นได้ฟัง เขาจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนัน้ ทีวีเปิดให้ด ูรายการทีวีหรือมีคอนเสิร์ตหรือมี
ดนตรีให้ฟัง การเสพทางใจจะเป็นสิ่งท่ีเขาชอบสิ่งท่ีสวยงาม แววตาก็จะมีประกายมีชีวิตชีวาขึน้
และเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาเขาจะมีความสขุ”  

“ในเขตก าแพงนี ้จะมีการเลน่เกมการร้องเพลงเป็นการผอ่นคลายของ
เขาอย่างนีเ้ป็นความสขุ การเล่นหมากรุกหมากฮอสการเล่นเกมท่ีเขาได้ใช้ความคิดของตวัเองเขา
อยู่ได้ทัง้วนั ให้มันนั่งหายใจเข้าออกเฉยๆบางทีเครียดตายเลยเขาจะหาวิธีระบาย ด้วยการเล่น
หมากรุกหมากฮอสเขาก็จะนัง่เลน่อยูใ่นซอกไหนมมุไหนของเขา”  

“ด้วยการชมดดู้วยตาดภูาพดทีูวีดภูาพยนตร์แสดงอารมณ์ค่อนข้าง
ชดัเจนเม่ือชมภาพยนตร์หรือว่าชมกีฬาจะส่งเสียงเชียร์แบบค่อนข้างจะเด่นชัดกว่าคนภายนอก
ปกต”ิ  

ผู้ ต้องขงั(สมัภาษณ์,2562) 
“ผมจะท าตามใจ ถ้าผมท าแล้วมีความสุขผมก็ท า แต่ถ้าเกิดท าแล้ว

รู้สกึมนัอึดอดัเราก็ไมท่ าแคน่ัน้เอง ผมเป็นคนชอบเขียนหนงัสือเวลาผมเขียนหนงัสือสวย ผมวา่งผม
ก็จะเขียนหนงัสือเขียนจดหมายอะไรไปเร่ือยน่ีก็คือวิธีการหาความสขุของผม”  

“รู้สึกสนุกตามเวลาเห็นเพ่ือนเล่นกีฬา มีอารมณ์ร่วมไปด้วย เวลาได้
ยินเสียงเพลงท่ีชอบก็จะมีความสุข เวลาท่ีรู้สึกผ่อนคลายก็จะเป็นความสุขทางใจ มีอาการแบบ
ความเครียดหายไป ท าให้เราได้ปลดปลอ่ย รู้สกึชอบ”  

“ดนตรีผมจะชอบสุดๆ ครับ คะแนนเต็มสิบผมให้สิบเลย ตอนเปิด
เพลงท่ีอยู่ในทีวีแล้วก็ฟังไปแล้วก็นึกไป นึกเล่นจินตนาการไปข้างนอกจะอย่างนัน้อย่างนีค้ิดไป
เร่ือย”  
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จริตที่ 2 พฤตนิิสัยด้านความก้าวร้าวรุนแรง 
พฤตินิสัยด้านความก้าวร้าวรุนแรง(โทสจริต) หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขังมี

ลกัษณะทางพฤตินิสัยท่ีแสดงออกถึงความฉุนเฉียว หงุดหงิด โกรธง่าย หุนหนัพลนัแล่น ใจร้อน 
พดูจาโผงผางตรงไปตรงมาโดยไม่ค านึงถึงคนอ่ืน มกัยึดมัน่ในหลกัการ กฎเกณฑ์กติกา ขาดความ
ยืดหยุ่น มองโลกหรือสภาพอย่างท่ีตนเองคิดและเห็นว่าคนรอบข้างจะต้องเป็นไปอย่างท่ีตนเองคิด 
ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

นกัสงัคมสงเคราะห์(สมัภาษณ์,2562) 
“โผงผางเอาแต่ใจ เอาตวัเองเป็นใหญ่ เพ่ือนพูดไม่ถูกใจก็จะแสดง

พฤติกรรม คนกลุ่มนีก็้จะมีลักษณะแบบก้าวร้าวถ้าถูกกระตุ้ น ถ้าถูกเพ่ือนต่อว่าหรือมีการ
กระทบกระทัง่กันทางความคิดหรือทางร่างกายท าให้มีความรู้สึกหงุดหงิด มีอยู่บางทีแค่นอนใน
ห้องเดียวกนัตอนกลางวนัติดกัน แล้วมากระทบกระทัง่กนัอาจจะเป็นทางค าพูดหรือมีการล า้เกิน
พืน้ท่ีอาจจะมีความรู้สึกหงดุหงิดไมพ่อใจอาจจะมีปากเสียงกนั ก็จะต้องเร่ิมจากการมีปากเสียงกนั
ก่อน ถ้าไม่เ ร่ิมจากการนีมี้ปากเสียงกันแล้วไม่จบก็จะมีลงไม้ลงมือกันก็มี โผงผางจะเป็น
ลกัษณะเฉพาะบคุคลอยู่แล้วประเภทท่ีมีภาวะท่ีมีอารมณ์รุนแรงมีความโกรธท่ีไม่สามารถจดัการ
ความโกรธของตวัเองได้ก็แสดงออกโดยการท าร้ายผู้ อ่ืนหรือท าร้ายตวัเอง”  

“พวกนีก็้จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว รู้สึกนึกคิดก็จะสนุกสนานตามกัน
เป็นเพ่ือนเป็นกลุ่มกนั หยอกล้อเล่นกนั บางทีเล่นกนัจนชกตอ่ยกนัก็มีพดูถากถางกนับ้าง เกิดเร่ือง
กนัสว่นมากก็จะมาอยา่งนีท่ี้เกิดเหตสุว่นมากท่ีทะเลาะเบาะแว้งกนั”  

“ถ้าคนท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าว เขาจะแสดงออกทางค าพูดมากกว่า
หรือไมพ่ฤตกิรรมท่ีพดูเสียงดงัชอบคยุขม่คนอ่ืนให้เกิดการยอมรับ”  

ผู้ ต้องขงั(สมัภาษณ์,2562) 
“สีหน้าครับ ถ้าไม่พอใจเราออกสีหน้าเลย คนรอบข้างจะรู้เลยว่าเรา

ไม่พอใจนะ เราไม่ชอบ เราจะแสดงออกทันที เป็นคนท่ีแสดงออกทางสีหน้าถ้าจะเกิด ขัน้แรกจะ
แสดงออกทางสีหน้าก่อน ขัน้ท่ีสองคือจะเป็นคนพดูแรงถ้าเกิดโมโหจริงๆเราจะพดูเลย”  

“โกรธ โมโห  ยกตวัอย่างเหตกุารณ์ทะเลาะกับเพ่ือน เพ่ือนมาพูดใส่
เรา ว่าเราแรงเกินไป เราก็โกรธ ด้วยท่ีเราเป็นเพ่ือนกันก็พยายามหลีกเล่ียง ระดบัความโกรธให้
ประมาณ 4 คะแนนเลย ส่วนมากเป็นการขึน้เสียง แสดงออกแค่ค าพูด ยกตวัอย่างอารมณ์แบบ
ทะเลาะกนั ดา่กนั แล้วก็จบ”  
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“อารมณ์โกรธมนัก็มีครับ อารมณ์เหว่ียงมนัก็มี แตว่า่เราท าอะไรไม่ได้ 
เราก็ต้องออกไปให้หา่งๆ จากตรงนัน้ เคยคยุกนัแล้วโว้ยใสอ่ารมณ์กนั เราก็แยกกนัตรงนัน้ดีกวา่”  

จริตที่ 3 พฤตนิิสัยด้านจินตนาการเพ้อฝัน 
พฤตินิสัยด้านจินตนาการเพ้อฝัน(โมหจริต) หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขังมี

ลกัษณะทางพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงอาการครุ่นคิด เหม่อลอย ไม่เป็นตวัของตวัเอง คล้อยตาม
จินตนาการได้ง่าย เสพความสขุผ่านจินตนาการ มกัมองตวัเองไม่มีคา่ กล่าวโทษต าหนิตวัเองหรือ
แสดงออกเป็นพฤตกิรรมเซ่ืองซมึ ท้อแท้หดหู ่ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

 นกัสงัคมสงเคราะห์(สมัภาษณ์,2562) 
“กลุ่มนีจ้ะเป็นคนท่ีจะมีภาวะไม่ปกติจะมีภาวะท่ีมีปัญหาทางด้าน

สุขภาพจิต ระดบัของปัญหาก็จะแตกต่างกันออกไป ท่ีเราเคยเจอก็คือส่วนใหญ่จะมีปัญหาจาก
ญาติท่ีมาเย่ียมหรือวา่คิดมาจากคนทางครอบครัวก็จะมีภาวะซึมเศร้าอยูค่นเดียว เก็บตวัไม่พดูคยุ
กบัใคร ไม่ทานอาหารก็จะมีอย่างนีเ้ป็นต้น แล้วก็จะเร่ิมป่วย ป่วยกายก็คือเป็นโน้นเป็นน่ีแล้วก็ไม่
ทานอาหารหนกัเข้าก็จะมีอาการทางจิต หนกัขึน้ก็จะมีอาการท่ีหแูว่วประสาทหลอน ได้ยินคนอ่ืน
พดูขูฆ่า่ตวัเองก็มี ซมึเศร้าเหงาหงอยท้อแท้หดหูอ่ยากตายก็จะมีท าร้ายตวัเองก็มี ”  

“มีบางคนท่ีเป็น มีครอบครัว มีภาระท่ีต้องดูแลอยู่เยอะ พอเข้ามา
เรือนจ า บางทียงัปรับไม่ได้ยงัท าใจไมไ่ด้ ผมเคยเจอโดยตรงคือผู้ ต้องขงัท่ีพยายามจะฆา่ตวัตายก็มี
อยู่บ้าง แต่ว่าต้องเฝ้าระวงัพวกโรคซึมเศร้า มาทีแรกเราก็ต้องถามพูดคุยเขาก็จะไม่ค่อยคยุต้อง
แยกเป็นเคสๆไป”  

“มีบ้างในเร่ืองท่ีผู้ ต้องขงัมีลกัษณะเซ่ืองซึม ท้อแท้ ส่วนมากก็จะเป็น
ผู้ ต้องขงัเข้าใหม่ มนัก็จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการสู้คดี การติดตอ่จากญาติ การได้รับการดแูลเอาใจ
ใส”่  

ผู้ ต้องขงั(สมัภาษณ์,2562) 
“ผมก็เคยท้อแท้ สว่นมากจะเป็นเร่ืองตงัมากกว่า เราอยูข้่างนอกเรามี 

แล้วมาข้างในเราไม่มี แตผ่มก็คิดว่า ผมอายยุงัน้อยอยู่สามารถเร่ิมต้นใหม่ได้ ผมเข้ามาในนีต้ัง้แต่
อาย ุ19” 

“รู้สึกไม่อยากอยู่ อยากออกไป ไม่ใช่ท่ีท่ีเราต้องมาอยู่ เราไม่น่าท า
ความผิด ถ้าอยู่บ้านก็จะได้ดแูลคนท่ีบ้าน ชีวิตข้างนอกน่าจะดีกว่านี ้เคยคิดว่า ตอนอยู่ข้างนอก 
ถ้าเราไม่ท าผิดแบบนี ้อาจมีชีวิตท่ีดีกวา่นี ้เคยต าหนิตวัเองเหมือนเราเป็นคนผิดเอง เพราะเราเลือก
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เอง เวลามีคนบอกว่ามนัไม่ดีนะ มนัผิดนะ แต่เราก็ไม่เคยเช่ือเขา มาคิดทีหลงัก็ท าอะไรไม่ได้ เรา
รู้สกึผิด” 

“รู้สึกท้อเพราะว่าโทษผมเยอะอยู่ แต่ว่าก็มีแม่ เขาก็ให้ก าลังใจดี 
ออกไปเราก็ยงัมีตรงนัน้ตรงนีมี้ท่ีมีบ้าน เขาก็บอกให้ก าลงัใจเรา เราก็อยู่ได้นะตอนแรกเราก็คิดว่า
ไม่อยากอยู่ แต่ชีวิตจริงเราก็จ าเป็นต้องอยู่เราก็ต้องคิดแบบนัน้เราต้องอยู่ได้ออกไปแล้วก็มีอะไร
อยู”่ 

จริตที่ 4 พฤตนิิสัยด้านเล่ือมใสศรัทธา 
พฤตินิสยัด้านเล่ือมใสศรัทธา(สทัธาจริต) หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขงัมีลกัษณะ

ทางพฤตินิสยัท่ีแสดงออกถึงความซาบซึง้น้อมใจเช่ือเล่ือมใสได้ง่าย เม่ือเช่ือในสิ่งท่ีตนเองเคารพ
นบัถือก็พร้อมท่ีจะเสียสละตนเองตามระดบัความเข้มข้นท่ีตนเองเล่ือมใสศรัทธา ดงัค ากล่าวของ
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

 นกัสงัคมสงเคราะห์(สมัภาษณ์,2562) 
“เราสังเกตว่าน่าจะเป็นคนท่ีเขาเคร่งในศาสนา ไม่ได้ต้องระวัง ให้

ปล่อยเขาอย่าไปขดั ต้องปล่อยให้เขาด าเนินชีวิตของเขา เน่ียแค่ไม่ต้องให้ผิดกฎระเบียบเรือนจ า
พอ กลุ่มคนพวกนีจ้ะไม่เยอะคะ่ จะมีนิดเดียวเพราะคนพวกนีก็้เกือบจะเพีย้นแล้วเพราะว่าเช่ือสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิจนไม่ได้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริง พรุ่งนีก็้เร่ิมท่ีจะหลุดแล้ว แตส่่วนใหญ่ถ้าอยู่กับ
เราเอาตรงบ้าแคไ่หนก็บ้าได้ มนัเป็นเหมือนวิธีการเอาตวัรอดของมนษุย์ กินยาจิตเวชบางทีก็ช่วย
ได้ในระยะหนึ่งแต่ว่าพออยู่กับเราแล้วก็คือด้วยสภาพแวดล้อมท่ีคนอ่ืนเขาปกติกันหมดและก็คือ
การด าเนินชีวิตกนัอยา่งปกตมินัก็ถกูหล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนท่ีปกติเพราะเราเห็นหลายเคสท่ี
หาย มาอยูก่บัเราถ้าได้รับการดแูลจริงๆน่ีนะหาย”  

“มีครับ กลุ่มพุทธคริสต์อิสลามท่ีเข้ามาเหมือนกัน บางคนเขาเป็น
คริสต์ เขาก็มาสอน สอน 2-3 ครัง้ก็ไปเลยเปล่ียนศาสนาไปเลยก็ไม่รู้ว่าไปโดนใจอะไรเขานะหรือ
เขาจะเข้าไปศาสนาคริสต์เพราะเขาอยากจะได้แปง้สบูท่ี่เขาเอาไปแจกด้วย”  

“การถวาย การมีความเป็นพุทธธรรม การกราบไหว้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ การ
เช่ือไสยศาสตร์การพนนัฟ้าฝนวนันีฝ้นจะตกไหมเขาก็ยงัมีความเช่ืออยู่ เช่ือในเร่ืองว่าผู้ ต้องขงัตาย
ต้องประกาศปลอ่ยตวัวิญญาณเขาจะแสดงออกแบบนีก็้จะมีอยู่นะ”  

ผู้ ต้องขงั(สมัภาษณ์,2562) 
 “ผมจะบอกกบัตวัเองเสมอ ถ้าเราเมตตาคนอ่ืนคนอ่ืนก็จะเมตตากับ

เรา ส่วนความดีความชัว่ผมเช่ือคร่ึงหนึง่ไม่เช่ือคร่ึงหนึ่ง คนท่ีท าชัว่ได้ดีก็มีถมเถไป เราต้องเช่ือจาก
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ตาเราบ้าง ต้องเช่ือจากหูเราบ้างไม่ใช่เช่ือสิ่งท่ีคนอ่ืนพูดอย่างเดียว ผมสัมผสัมาเยอะคนท่ีท าชั่ว
แล้วได้ดีมีเยอะ คนท่ีท าดีแล้วไมไ่ด้ดีก็มีเยอะก็เลยเป็นค าท่ีพดูว่าก็มี”  

“เช่ือว่าท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ กรรมตามสนอง เช่ือว่าเราท าแบบนีแ้ล้ว
นา่จะเป็นกรรมท่ีเราท า ไมเ่ชิงวา่เช่ือ กลวัมากกว่า มีจริงหรือเปลา่ไมรู้่”  

“ส าหรับผมเร่ืองความดีความชั่วคือคร่ึงๆกลางๆไม่ค่อยเช่ือมาก 
สว่นมากเช่ือแคต่รงหน้าท่ีเราเห็นและสมัผสัได้” 

จริตที่ 5 พฤตนิิสัยด้านวิตกกังวล 
ความประพฤติท่ีหนกัไปทางวิตกกังวล(วิตกจริต) หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขงัมี

ลกัษณะทางพฤติกรรมท่ีมกัแสดงออกถึงอาการจบัจดฟุ้งซ่าน คิดวกไปวนมาแตเ่ร่ืองเดิมซ า้ๆ ชอบ
พดูคยุแสดงความคิดเห็น คิดวิตกกังวลคาดการณ์ไปก่อนล่วงหน้า ไม่สามารถทนท าหรือมีสมาธิ
กบัสิ่งใดสิ่งหนึง่ได้นาน ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

 นกัสงัคมสงเคราะห์(สมัภาษณ์,2562) 
“ปกติทั่วไปก็ฟุ้งซ่านเห็นชัดๆเลย ก่อนท่ีจะมีพระราชทานอภัยโทษ

เขาจะคิด จินตนาการล่วงหน้าวา่ฉนัจะต้องได้อยา่งนีอ้ยา่งนี ้เขาจะแสดงออกทางค าพดูเชน่ภาษา
คกุเขาจะเรียกร่ัว เร่ิมร่ัวจะพดูเพ้อเจ้อ "หนนูะได้อย่างนีเ้ท่านีพ้รุ่งนีห้นจูะได้ออก" มนัเป็นสิ่งท่ียงัไม่
เกิดขึน้และมันยังหาเหตุผลอะไรรองรับไม่ได้ แบบว่าแม้กระทั่งเด็กท่ีเคยช่วยงานท่ีพูดจารู้เร่ือง
สตสิมัปชญัญะดีฉลาด พอถึงชว่งท่ีจะมีเก่ียวกบัอะไรพวกนี ้ประโยชน์ท่ีจะท าให้เขาได้กลบับ้านเร็ว 
เขาจะฟุ้งเกือบทกุรายบางคนถึงขัน้นอนไมห่ลบัมนัเป็นเร่ืองธรรมดา”  

“ก็มีเจอบ้าง เพ่ือนกันมนันัง่คยุกัน ไม่รู้ว่ามนัจะท าจริงหรือเปล่า แต่
เวลาจริงไม่ได้เกิดขึน้หรอก เดี๋ยวจะไปขายตรงนัน้จะท าตรงนี ้มนัก็คยุกบัเพ่ือนเด๋ียวมีอะไรจะชวน
ไป มนัก็คยุกนัไปอยา่งงัน้ ให้มนัระบาย แตพ่อพ้นโทษไปอยา่งผู้หญิงกบัผู้ชายจะออกไปอยูด้่วยกนั
พอเวลาจริงๆไมไ่ด้เจอกนัก็ไปแล้ว แตอ่ยู่ท่ีน่ีพอผู้หญิงเขียนจดหมายมาส่งของกินให้กนัมัง่ เพ่ือเอา
ตวัเองอยูร่อด สว่นใหญ่จะสร้างพาวเวอร์ตวัเองขึน้มาให้ดดีู”  

“ผู้ ต้องขงักลุ่มนีอ้าจจะมีบางคน ด้วยพฤติกรรมท่ีมนัแสดงออก บาง
คนมนัอาจจะเคยเสพยามาก่อน เสพยาเสร็จมาสกัระยะหนึ่งในช่วงท่ีเขาเสพมนัก็อาจจะมีปัญหา
เก่ียวกบัสมองท่ีมนัถกูท าลายไป ผลมนัก็จะน ามาสู่การมาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ ากบัคนหลายคน มนั
อาจจะท าอะไรโดยการขาดสต”ิ  
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ผู้ ต้องขงั(สมัภาษณ์,2562) 
 “ตอนนีเ้ป็นห่วงเร่ืองลกู ชีวิตวิตกกงัวลมากท่ีสดุคือเป็นห่วงว่าจะอยู่

ยงัไงมีแคเ่ร่ืองนีค้รับ สว่นเร่ืองอ่ืนไม่คดิ จะคิดก็เก่ียวกบัเร่ืองการท างานในอนาคต ออกไปเราอยาก
มีงานท่ีดีท า แตก็่คิดกลบัไปก็คือการศกึษาเรามนัต ่า แล้วก็คือคิดไว้ออกไปว่าอยากเรียนแตก็่ต้อง
ดกู่อนวา่จะยงัไงอนันีเ้ป็นความคดิเฉยๆ”  

“มีแคห่่วงเร่ืองท่ีบ้าน เพราะเป็นห่วง ไม่รู้เป็นอยู่ยงัไง เพราะเราไม่ได้
อยู่กบัเขา ยงัไมรู้่เหมือนกนัว่า ออกไปจะท าอะไร จะเร่ิมต้นยงัไง ไปในทางไหน ส่วนมากจะสบัสน 
ไมค่อ่ยกงัวล”  

“จะมีแตต่อนแรกๆ เร่ืองของเราท่ีอยู่กบัคนนัน้คนนี ้แล้วก็ภรรยาเร่ือง
รถ แต่พอมนัเป็นไปตามนัน้แล้วก็เข้าใจ เราชินกับท่ีมันเป็นอย่างงัน้แล้ว ตอนนีค้ิดเล่นๆก็คิดถึง
อดีตเพราะว่าอนาคตผมยงัไมรู้่ ผมยงัไม่คดิถึงวนัออกเลย ตอนนีแ้คค่ิดว่ามนัไม่มีข้างนอกมีแคต่รง
นี”้ 

จริตที่ 6 พฤตนิิสัยด้านการใช้เหตุผล 
พฤตินิสัยด้านการใช้เหตุผล(พุทธิจริต) หมายถึง การท่ีผู้ ต้องขังมีลักษณะ

นิสยัท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมกัจะใช้การคิดพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตผุลหรือตรรกะ แสดง
หลกัการความรู้ ชอบยดึติดในความคิดเห็นของตนเองหรือชอบอ้างเหตผุล เป็นเจ้าความคดิทฤษฎี 
ดงัค ากลา่วของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

นกัสงัคมสงเคราะห์(สมัภาษณ์,2562) 
“ก็จะมีบ้าง ผู้คมุพดูเก่ียวกบักฎระเบียบข้อท่ีหนึ่งต้องท าอย่างนี  ้แล้ว

เขาต้องขอเวลาคิดไต่ตรองก่อนว่าจะปฏิบตัิตามได้ แบบนีไ้ม่ใช่เพราะว่าอาจจะเป็นบางเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัตวัเขาจริงๆเก่ียวกบัวิถีชีวิตเขาจริงๆ อาจจะมีบ้างบางรายแตไ่มถ่ึงขัน้กบัคดินานขนาดนัน้ 
สว่นใหญ่ก็จะปฏิบตัิตามกฎระเบียบเรือนจ าได้หมดเพราะวา่มนัเป็นกฎพืน้ฐาน มนัไม่ได้ละเมิดใน
สิทธิสว่นบคุคลของเขาท่ีจะท าให้เขารู้สึกว่าตอ่ต้านหรือขดัในความรู้สกึแล้วเขาก็จะท าตามไมไ่ด้ ก็
จะเป็นกฎทัว่ๆไป แตว่่าวนัใดถกูห้ามไม่ให้กินข้าวหรือว่าวนัใดถกูห้ามไม่ให้ติดตอ่ญาติโดยท่ีไม่มี
เหตผุลรองรับเขาจะนอนไม่หลบั แตเ่ราก็อธิบายว่าทุกสิ่งทกุอย่างจะมีเหตมีุผลว่าคณุถกูงดเย่ียม
เพราะอะไรคณุต้องไปขดัห้องน า้เพราะอะไรมนัจะมีเหตมีุผลของมนั”  

“มีส่วนน้อยท่ีจะแสดงออก มีอยู่บ้างบางทีบางคนก็กลายเป็นเถียง 
เขาป่ันจกัรยานไปสนามหลวงกลวัไมเ่ช่ือจนต้องเอารูปมาให้ด ูมีอยู่กลุ่มหนึง่มีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เร่ือง
ส าคญัอะไร”  
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“พวกท่ีมีการศึกษาพอสมควร แล้วก็ต่อต้านค าสั่งของเรือนจ า
ประมาณแบบไม่คอ่ยเชียร์ค าสัง่ของเรือนจ า ประมาณว่าตวัเองก็มีความรู้พอสมควรมีไม่คอ่ยเยอะ
เพราะวา่คนพวกนีเ้ขาจะมีวิธีการจดัการ ควรจะไปอยูจ่ดุไหนควรจะแก้ไขยงัไง เขาจะมีวิธีการ”  

ผู้ ต้องขงั(สมัภาษณ์,2562) 
“การรู้ดีรู้ชัว่รู้ผิดรู้ถกูมีความจ าเป็นเพราะมนัจะท าให้เราอยู่ร่วมกนัได้

เพราะว่าความรู้ผิดรู้ถูก อย่างสงัคมในนีก็้คือการอยู่ร่วมกนัการพึ่งพาอาศยักนั ถ้าเกิดไม่รู้ผิดก็อยู่
ร่วมกนัไมไ่ด้ แตถ้่าเกิดบางทีท าถกูคดิถกูมนัก็นา่จะคุ้มกว่าการท่ีเราคิดผิด”  

“ตอนแรกรู้สึกเหมือนไม่อยากติด อยากกลบับ้าน อยากอยู่ข้างนอก 
ปัจจุบนัยอมรับได้ ท่ีเขาตดัสินมาคือสิ่งท่ีเรากระท าผิดของเราเอง  ไม่อาจไม่ยอมรับ ความรู้สึก
ตา่งกนั ตอนนัน้คดิอยากจะออก ท าไงถึงจะออก ปัจจบุนัอยู่ได้ ยอมรับได้ เพราะน่ีคือสิ่งท่ีเราเลือก 
เราแยกถูกผิด เรามาอยู่ตรงนีเ้ราคิดได้ อะไรถูกผิด  คิดได้ใจเราเป็นสุขกว่าเดิม ตอนแรกท่ีเสพก็
กลวัคนอ่ืนจะรู้ มาอยูต่รงนีมี้กฎระเบียบ เราไม่ต้องมาปิดสิ่งท่ีเคยปิด”  

“ความจ าเป็นครับเพราะว่าคนเรามันรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนดีไม่ดีอัน
ไหนควรท าไมค่วรท าอนัไหนเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น” 

จากข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลึกข้างต้นเก่ียวกบัพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัจริต 6 ท า
ให้สรุปผลการวิเคราะห์ดงักล่าวได้ว่า พฤตินิสัยของผู้ ต้องขงัตามหลักพุทธธรรมประกอบด้วย 6 
ลกัษณะ ดงัแสดงตามตาราง 11 ดงันี ้
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ตาราง 11 พฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม 

พฤตนิิสยั รายละเอียด 
1. รักความเพลินเพลิด(ราคจริต) สนกุสนานร่ืนเริง เสพความรู้สกึเพลิดเพลินผา่นประสาท

สมัผสัทัง้ 5 (ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย) 
2. ก้าวร้าวรุนแรง(โทสจริต) อารมณ์หงดุหงิดฉนุเฉียว โกรธง่าย เจ้าอารมณ์ โผงผาง ยดึ

ตวัเองเป็นศนูย์กลาง  
3. จินตนาการเพ้อฝัน(โมหจริต) เหมอ่ลอย เซ่ืองซมึ ชอบเพ้อฝัน สร้างวิมานในอากาศ ขาด

ความกระตือรือร้น  
4. เล่ือมใสศรัทธา(สทัธาจริต) เช่ือเล่ือมใสศรัทธาง่าย งมงายหาเหตผุลไมไ่ด้  
5. กงัวลฟุ้งซา่น(วิตกจริต) จบัจดวกวนเร่ืองอดีต วิตกกงัวลอนาคต คดิเร่ืองเดมิซ า้ๆ  
6. ยดึตรรกะเหตผุล(พทุธิจริต) เจ้าความคิดทฤษฎี ยึดติดในเหตผุล ชอบวิเคราะห์วิจารณ์

ด้วยหลกัตรรกะ 

และจากวิเคราะห์พฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัข้างต้น ผู้ วิจยัได้จดัประเภทและวิเคราะห์พฤติ
นิสยัทัง้ 6 ลกัษณะลงในหลกัจริต 2 ได้แก่  

จริตที่  1 ตัณหาจริต ประกอบด้วย 1) รักความเพลินเพลิด(ราคจริต) 2) ก้าวร้าว
รุนแรง(โทสจริต)และ 3) จินตนาการเพ้อฝัน(โมหจริต) ซึ่งเป็นลักษณะนิสยัของผู้ ต้องขงัท่ีแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ียึดอารมณ์ความรู้สึกเป็นส าคัญ ชอบแสวงหาความ
เพลิดเพลินเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจหรือหากเผชิญสิ่งเร้าท่ีกระทบกับความรู้สึกจะแสดง
ออกเป็นความหงุดหงิด ฉนุเฉียว โกรธ ไม่พอใจและมกัปล่อยจินตนาการไปตามความรู้สกึทัง้พอใจ
และไมพ่อใจ  

จริตที่  2 ทิฏฐิจริต ประกอบด้วย 1) เล่ือมใสศรัทธา(สทัธาจริต) 2) กังวลฟุ้งซ่าน
(วิตกจริต)และ 6) ยึดตรรกะเหตผุล(พุทธิจริต) ซึ่งเป็นลกัษณะนิสยัของผู้ ต้องขงัท่ีแสดงออกเป็น
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ียึดความคิดความเช่ือเป็นส าคญั ยึดมัน่ในหลกัการ มกัคิดวกวนเร่ือง
เดมิซ า้ๆ และชอบวิเคราะห์ด้วยหลกัตรรกะหรือเหตผุล   
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ซึ่งพบว่า พฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธธรรมส่วนใหญ่จดัอยู่ประเภทตณัหาจริต 
ขณะท่ี ทิฏฐิจริตมีเป็นบางส่วนซึ่งพบในผู้ ต้องขังท่ีมีลกัษณะอาการใกล้เคียงผู้ ป่วยทางจิตหรือมี
ระดบัการศกึษาสงู ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 6 ดงันี ้

ภาพประกอบ 7 รูปแบบและแนวโน้มพฤตนิิสยัตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ เข้าร่วมวิจยัเก่ียวกบัสุขภาวะทางปัญญาและ
พฤตินิสัยของผู้ ต้องขังตามหลักพุทธธรรมข้างต้นจึงท าให้ผู้ วิจัยเกิดข้อค้นพบว่า สุขภาวะทาง
ปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้ ด้านการต่ืนและด้าน
ความเบิกบาน และพฤตินิสัยของผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธธรรมมี 2 ประเภท ได้แก่ 1) ตณัหาจริต 
ประกอบด้วย รักความเพลินเพลิด ก้าวร้าวรุนแรงและจินตนาการเพ้อฝัน และ 2) ทิฏฐิจริต 
ประกอบด้วย เล่ือมใสศรัทธา กังวลฟุ้งซ่านและยึดตรรกะเหตผุล ซึ่งผู้ ต้องขงัส่วนใหญ่มีพฤตินิสยั
จดัอยูใ่นประเภทตณัหาจริตท่ียดึความรู้สกึเป็นส าคญั 

ตอ่มา ผู้วิจยัได้น าข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัตามหลกัพทุธธรรมท่ี
ได้จากการศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผู้ ให้ข้อมลู(Key 
Informants)ในประเด็นดงักล่าวมาวิเคราะห์สรุปผลร่วมกนัเพ่ือน าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั
ในระยะท่ี 2 ได้แก่ การสร้างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังตามหลกัพุทธ
ธรรมท่ีมีคณุภาพซึ่งครอบคลมุองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน(ด้านการรู้ ต่ืน เบิกบาน)และน าข้อมลูด้าน
พฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัไปเป็นกรอบการออกแบบกระบวนการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสติปัฏฐาน

 
พฤตินิสัย(จริต)ตามหลกัพุทธธรรม 

1. พฤตนิิสัยด้านตณัหาจริต 

     - ด้านรักความสนกุสนานเพลดิเพลนิ(ราคจริต) 

     - ด้านความก้าวร้าวรุนแรง(โทสจริต) 

     - ด้านจินตนาการเพ้อฝัน(โมหจริต) 

1. พฤตนิิสัยด้านทฐิิจริต 

     - ด้านเลือ่มใสศรัทธา(ศรัทธาจริต) 

     - ด้านวิตกกงัวล(วติกจริต) 

     - ด้านการใช้เหตผุล(พทุธิจริต) 

หมายเหต ุแนวโน้มพฤตินิสยัผู้ ต้องขงั 

               พฤตินิสยั(จริต,บคุลกิภาพ)สว่นมาก 

               พฤตินิสยั(จริต,บคุลกิภาพ)สว่นน้อย 
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เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธธรรมเป็นขัน้ตอนการวิจยัในระยะ
ถดัไป 

การวิจัยระยะท่ี 2  ผลการสร้างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรม
ของผู้ต้องขังพร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นนี ้ดงันี ้

N แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
M แทน คา่เฉล่ีย(Mean) 
S.D.   แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
P แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิต(ิp-value)  

χ2 แทน  คา่สถิตไิค-สแควร์(Chi-Square) 
df แทน คา่องศาอิสระ(Degree of Freedom) 
GFI แทน คา่ดชันีระดบัความกลมกลืน(Goodness of Fit Index) 
AGFI   แทน ค่าดัช นีวัดระดับความกลมกลืน ท่ีป รับแก้แล้ว (Adjusted 

Goodness of Fit Index) 
CFI แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit 

Index) 
RMSEA แทน ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน

โดยประมาณ(Root Mean Square Error of Approximation) 
SRMR   แทน  ค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ

(Standard Root Mean Square Residual) 
SC แทน  ค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน(Completely Standardize 

Solution) 
SE แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน(Standard Error) 
t แทน คา่สถิตทีิ(t-test) 
CR แทน คา่ความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้าง(Construct Reliability) 
MD แทน ผลตา่งของคา่เฉล่ีย (Mean Difference) 
t แทน คา่สถิตทีิ (t-value) 
p แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ(p-value) 
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INWB แทน สขุภาวะทางปัญญา 
KNOW แทน การรู้ 
AWAK แทน การต่ืน 
PEMI แทน ความเบกิบาน 
Q แทน ข้อค าถาม 

ผู้ วิจัยพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังฉบับนี ต้ามโครงสร้างและ
นิยามศพัท์ท่ีได้จากการวิจยัในระยะท่ี 1 เป็นแบบวดัชนิดมาตราส่วนประมาณคา่(Rating Scale) 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ประกอบด้วยข้อค าถามเชิงบวกและลบ
ผสมผสานกันไปและมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้ส าหรับข้อค าถามเชิงบวก ให้ 5 คะแนนส าหรับ
ค าตอบท่ี “มากท่ีสุด” 4 คะแนนส าหรับค าตอบ “มาก” 3 คะแนนส าหรับค าตอบ “ปานกลาง” 2 
คะแนนส าหรับค าตอบ “น้อย” และ  1 คะแนนส าหรับค าตอบ “น้อยท่ีสดุ” ส่วนข้อค าถามเชิงลบให้ 
5 คะแนนส าหรับค าตอบ “น้อยท่ีสุด” 4 คะแนนส าหรับค าตอบ “น้อย” 3 คะแนนส าหรับค าตอบ 
“ปานกลาง” 2 คะแนนส าหรับค าตอบ “มาก” และ 1 คะแนนส าหรับค าตอบ “มากท่ีสดุ” ผู้ ต้องขงัท่ี
ได้คะแนนรวมสงูจากการท าแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาดงักล่าวแสดงวา่มีสขุภาวะทางปัญญาสงู 
ขณะท่ีผู้ ต้องขงัท่ีได้คะแนนต ่าแสดงวา่มีสขุภาวะทางปัญญาต ่า โดยแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาท่ี
สร้างขึน้ครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน และได้ข้อค าถามทัง้สิน้จ านวน 45 ข้อ รายละเอียดตามตาราง 12 
ดงันี ้

ตาราง 12 องค์ประกอบและจ านวนข้อค าถามแบบวดัสขุภาวะทางปัญญา 

องค์ประกอบ จ านวนข้อ 
1. ด้านการรู้ 15 ข้อ 
2. ด้านการต่ืน 15 ข้อ 

3. ด้านความเบกิบาน 15 ข้อ 
รวมทัง้สิน้ 45 ข้อ 

เม่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลัก
พุทธธรรมของผู้ ต้องขัง โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ให้คะแนนข้อค าถามกับนิยามศพัท์เชิง
ปฏิบตัิการและพิจารณาเลือกข้อค าถามจ านวน 45 ข้อ และน าคะแนนมาค านวณหาคา่ดชันีความ
สอดคล้อง(IOC) พบวา่ ข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC) ท่ีมีคา่เทา่กบัหรือมากกว่า 0.5 
ขึน้ไปมีจ านวน 44 ข้อ และตดัทิง้ข้อค าถามออก จ านวน 1 ข้อ เน่ืองจากมีคา่ดชันีความสอดคล้อง
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(IOC) อยู่ในระดบัต ่ากว่า 0.5 ได้แบบวดัสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัดงั
รายละเอียดตามตาราง 13 ดงันี ้

ตาราง 13 ข้อค าถามท่ีผา่นการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC) 

องค์ประกอบ จ านวนข้อ 
1. ด้านการรู้ 14 ข้อ 
2. ด้านการต่ืน 15 ข้อ 

3. ด้านความเบกิบาน 15 ข้อ 
รวมทัง้สิน้ 44 ข้อ 

จากนัน้ผู้ วิจัยได้น าแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขัง
จ านวน 44 ข้อไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้แก่ 
ผู้ ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้า) จ านวน 50 คน และน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์รายข้อ(Item 
analysis)เพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ข้อค าถามกบัคะแนนรวม(Item-total correlation) โดย
ใช้เกณฑ์การคดัเลือก ได้แก่ ข้อค าถามท่ีมีค่าความสมัพนัธ์ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป พบว่ามีข้อค าถามท่ี
ผ่านเกณฑ์จ านวนทัง้สิน้ 33 ข้อ หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวัดฯ ทัง้
ฉบับด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความ
เช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากับ .76 จากนัน้น าไปเก็บข้อมูลเชิงประจกัษ์กับผู้ ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้า) 
จ านวนทัง้สิน้ 200 คน ภายในเรือนจ ากลางนครสวรรค์เพ่ือน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
(CFA) โดยมีรายระเอียดดงันี ้

คุณภาพเคร่ืองมือด้านค่าความเช่ือม่ันและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
1. ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาตามหลัก

พทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 
ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกและคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัสขุภาวะ

ทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั ตามตาราง 14 ดงันี ้
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ตาราง 14 คา่อ านาจจ าแนกและคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธ
ธรรมของผู้ ต้องขงั  

แบบวัดสุขภาวะทาง
ปัญญา 

จ านวนข้อ ค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้หา 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ค่าความ
เช่ือม่ัน 

แบบวดัการรู้ 10 0.67-1.00 0.20-0.55 0.67 
แบบวดัการต่ืน 10 0.67-1.00 0.20-0.45 0.52 
แบวดัความเบกิบาน 13 0.67-1.00 0.24-0.48 0.56 

แบบวัดสุขภาวะทาง
ปัญญาโดยรวม 

33 0.67-1.00 0.22-0.44 0.76 

จากตาราง 14 พบว่า แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมโดยรวม มี
คา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีคา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.44 มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.76 ส่วนแบบวดัฯ ด้านการรู้ มีคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.55 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.67 ส่วนแบบวดัฯ ด้าน
การต่ืน มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีคา่อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-
0.45 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.52 และแบบวัดฯ ด้านความเบิกบาน มีค่าความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.44 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.56  

2. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังตาม
หลกัพทุธธรรม 

ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาวะทาง
ปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม ตามตาราง 15 ดงันี ้
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ตาราง 15 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของ
ผู้ ต้องขงั(n=200) 

สุขภาวะทางปัญญา M S.D. ระดับ 
การรู้ 3.44 0.72 ปานกลาง 
การต่ืน 3.23 0.49 ปานกลาง 
ความเบกิบาน 3.74 0.67 มาก 

สุขภาวะทางปัญญาโดยรวม 3.47 0.49 ปานกลาง 

จากตาราง 15 พบว่า ผู้ ต้องขงัมีคา่เฉล่ียสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรม
โดยรวมเท่ากับ 3.47 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.49 อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ด้านความเบิกบานมีค่าเฉล่ียสูงสุด(�̅�=3.74 S.D.=0.67) 

ลองลงมาคือ ด้านการ รู้ (�̅�=3.44 S.D.=0.72)และด้านการต่ืนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (�̅�=3.23 
S.D.=0.49) ตามล าดบั  

3. ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของของสุขภาวะ
ทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ผู้ วิจัยด าเนินการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการตรวจสอบข้อตกลง
เบือ้งต้นของสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขงั เพ่ือน ามาใช้เป็นสถิติพืน้ฐาน
ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ตามตาราง 16 ดงันี ้

ตาราง 16 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์โดยรวมและแตล่ะด้านของสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธ
ธรรมของผู้ ต้องขงั(n=200) 

องค์ประกอบ KNOW AWAK PEMI 
KNOW 1.00   
AWAK 0.38* 1.00  
PEMI 0.44* 0.45* 1.00 

Bartlett’s Test: χ2=97.61 df=3 p=.00 KMO=0.66 
Measure of Sampling Adequacy (MSA) มีคา่อยูร่ะหว่าง 0.64-0.68 

*p<.05 
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จากตาราง 16 พบว่า สขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.38-0.45 โดยทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยการต่ืน (AWAK) กับความเบิกบาน (PEMI) มีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์สงูสดุเท่ากบั 0.45 ส่วนการรู้ (KNOW) กบัการต่ืน (AWAK) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ต ่าสดุเทา่กบั 0.38 

ส่วนการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังตาม
หลักพุทธธรรม พบว่า สุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขังไม่เป็นเมทริกซ์
เอกลกัษณ์ แสดงว่า สขุภาวะทางปัญญามีความสมัพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์

องค์ประกอบตอ่ไปได้(Bartlett’s Test: χ2=97.61 df=3 p=.00) เม่ือพิจารณารายข้อมีคา่ไคเซอร์-
เมเยอร์-โอคิล(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) เท่ากับ 0.66 และ
ความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุม่ตวัอย่างโดยรวม (Measure of Sampling Adequacy: MSA) 
มีคา่อยู่ระหว่าง 0.64-0.68 แสดงให้เห็นว่า สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมมี
ความสมัพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตอ่ไปได้ 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรม
ของผู้ ต้องขงั 

ผู้วิจยัน าองค์ประกอบสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัมาท า
การทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่า โมเดลการวดัของสขุภาวะทาง
ปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ผู้วิจยั
จึงท าการปรับโมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์ระหว่ างความคลาดเคล่ือนของ
องค์ประกอบจนสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัมีความสอดคล้องกลมกลืน
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ตามตาราง 17 ดงันี ้
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ตาราง 17 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงั 
(n=200) 

สุขภาวะทางปัญญา SC SE t CR 
การรู้ 0.63 0.07 8.72* 0.40 
การต่ืน 0.56 0.08 7.38* 0.31 
ความเบกิบาน 0.71 0.07 10.44* 0.51 

χ2=2.29 df=3 p=.51 GFI=0.99 AGFI=0.98 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.04 
*p<.05 

จากตาราง 17 พบว่า โมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของ

ผู้ ต้องขังมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (χ2=2.29 df=3 p=.51 GFI=0.99 
AGFI=0.98 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.04) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.56-0.71 โดยทกุองค์ประกอบมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยด้านความเบิกบาน มี
คา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเทา่กบั 0.71 มีความแปรผนัร่วมกบัสขุภาวะทางปัญญาอยู่
ในระดบัปานกลาง(ร้อยละ 51) ลองลงมาคือ ด้านการรู้ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเทา่กบั 
0.63  มีความแปรผนัร่วมกับสขุภาวะทางปัญญาอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 40) การต่ืนมีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานต ่าสดุเทา่กบั 0.56 มีความแปรผนัร่วมกบัสขุภาวะทางปัญญาอยูใ่น
ระดบัต ่า(ร้อยละ 51)ตามล าดบั 

 
χ2=2.29 df=3 p=.51 GFI=0.99 AGFI=0.98 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.04 
ภาพประกอบ 8 โมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 
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5. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของ
ผู้ ต้องขงั 

ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทาง
ปัญญาด้านการรู้ตามหลกัพทุธธรรมผู้ ต้องขงั ตามตาราง 18 ดงันี ้

ตาราง 18 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสขุภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขงั 
(n=200) 

การรู้ M S.D. ระดับ 
ข้อ1 ฉนัคดิอยา่งดีท่ีสดุแล้วจงึลงมือแก้ไขปัญหา 4.08 0.96 มาก 
ข้อ2 ฉันคิดว่าชีวิตแม้จะมีปัญหา แตทุ่กอย่างจะผ่านไปได้
ด้วยดี 

4.09 1.04 มาก 

ข้อ3 ฉนัคดิวา่ปัญหาทกุอยา่งมีทางแก้ไขได้ 4.28 0.93 มาก 
ข้อ4 ฉนัน าความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน 3.00 1.29 ปานกลาง 
ข้อ5 ความล าบากท าให้ฉนัเข็มแข็งมากยิ่งขึน้ 3.21 1.24 ปานกลาง 
ข้อ6 ฉนัมกัท าอะไรโดยคดิถึงแตป่ระโยชน์ของตนเอง 3.01 1.26 ปานกลาง 
ข้อ7 ฉันไม่ค่อยจะค านึงผลดี -ผลเสียก่อนท่ีจะลงมือ ท าสิ่ง
ใด 

2.85 1.28 ปานกลาง 

ข้อ8 ฉนัคดิวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้ กบัตวัเองมนัไมย่ตุธิรรมเลย 2.80 1.24 ปานกลาง 
ข้อ9 ฉนัท าอะไรโดยไมค่ดิถึงผลท่ีตามมา 2.90 1.23 ปานกลาง 
ข้อ10 ฉันมักจะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์หรือด้วยความ
ฉนุเฉียว 

3.81 1.14 มาก 

การรู้โดยรวม 3.44 0.72 ปานกลาง 

จากตาราง 18 พบว่า ผู้ ต้องขังมีค่าเฉล่ียการรู้โดยรวมเท่ากับ 3.44 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ3 

ฉันคิดว่าปัญหาทกุอย่างมีทางแก้ไขได้มีค่าเฉล่ียสูงสดุ (�̅�=4.28 S.D.=0.93) รองลงมา ข้อ2 ฉัน

คิดว่าชีวิตแม้จะมีปัญหา แตทุ่กอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี(�̅�=4.09 S.D.=1.04) ข้อ1 ฉันคิดอย่างดี

ท่ีสุดแล้วจึงลงมือแก้ไขปัญหา(�̅�=4.08 S.D.=0.96)ข้อ10 ฉันมักจะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์หรือ

ด้วยความฉนุเฉียว(�̅�=3.81 S.D.=1.14) ข้อ5 ความล าบากท าให้ฉันเข็มแข็งมากยิ่งขึน้(�̅�=3.21 

S.D.=1.24) ข้อ6 ฉันมกัท าอะไรโดยคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง(�̅�=3.01 S.D.=1.26) ข้อ4 ฉัน
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น าความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน(�̅�=3.00 S.D.=1.29) ข้อ9 ฉันท าอะไรโดยไม่คิดถึงผลท่ี

ตามมา(�̅�=2.90 S.D.=1.23) ข้อ7 ฉันไม่ค่อยจะค านึงผลดี-ผลเสียก่อนท่ีจะลงมือท าสิ่งใด

(�̅�=2.85 S.D.=1.28)และข้อ8 ฉันคิดว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้กับตวัเองมนัไม่ยุติธรรมเลยมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

(�̅�=2.80 S.D.=1.24)ตามล าดบั 
6. ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสุขภาวะทาง

ปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขงั 
ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการตรวจสอบ

ข้อตกลงเบือ้งต้นของสุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขัง เพ่ือน ามาใช้เป็นสถิติพืน้ฐาน
ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ดงัตาราง 19 ดงันี ้

ตาราง 19 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของสขุภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขงั(n=200) 

 ข้อ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 
Q1 1.00          
Q2 0.27* 1.00         
Q3 0.20* 0.53* 1.00        
Q4 0.21* 0.25* 0.03 1.00       
Q5 0.29* 0.26* 0.04 0.29* 1.00      
Q6 0.23* 0.30* 0.03 0.24* 0.56* 1.00     
Q7 0.24* 0.19* 0.12* 0.17* 0.38* 0.41* 1.00    
Q8 0.24* 0.23* 0.01 0.21* 0.38* 0.52* 0.26* 1.00   
Q9 0.22* 0.23* 0.04 0.21* 0.39* 0.42* 0.29* 0.50* 1.00  
Q10 0.30* 0.27* 0.29* 0.20* 0.24* 0.29* 0.18* 0.11* 0.11* 1.00 

Bartlett’s Test: χ2=391.66 df=45 p=.00 KMO=0.74 
Measure of Sampling Adequacy (MSA) มีคา่อยูร่ะหว่าง 0.56-0.87 

*p<.05 
จากตาราง  19 พบว่า  สุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขัง  มีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.11-0.56 โดยข้อ5 ฉันมกัจะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์หรือด้วย
ความฉุนเฉียว  (Q5) กับข้อ6 ฉันมักท าอะไรโดยคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง (Q6) มีค่า
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สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุเท่ากับ 0.56 ส่วนข้อ8 ฉันคิดว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้ กบัตวัเองมนัไม่ยุติธรรม
เลย (Q8) และข้อ9 ฉันท าอะไรโดยไม่คิดถึงผลท่ีตามมา (Q9) กับข้อ10 ฉันมกัจะแก้ปัญหาด้วย
อารมณ์หรือด้วยความฉนุเฉียว (Q10) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่าสดุเทา่กบั 0.11 

ส่วนการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของ
ผู้ ต้องขงั พบว่า ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ แสดงว่า สุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขงัมี
ความสัมพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: 

χ2=391.66 df=45 p=.00) เม่ือพิจารณารายข้อมีคา่ไคเซอร์-ไมเยอร์-โอคิล(Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy: KMO) เท่ากับ 0.74 และความเพียงพอของกลุ่มการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งโดยรวม(Measure of Sampling Adequacy: MSA)มีคา่อยู่ระหว่าง 0.56-0.87 แสดง
ให้เห็นว่า สุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขงัมีความสมัพนัธ์กันเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตอ่ไปได้ 

7. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของสุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ตามหลกั
พทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ผู้ วิจัยน าองค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขังมาท าการ
ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่า โมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญา
ด้านการรู้ของผู้ ต้องขงัไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ผู้ วิจัยจึงท าการปรับ
โมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้นความสมัพนัธ์ระหว่างความคลาดเคล่ือนของข้อค าถามจนสุขภาวะ
ทางปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขงัมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ตามตาราง 20 
ดงันี ้
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ตาราง 20 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของ
ผู้ ต้องขงั(n=200) 

การรู้ SC SE t CR 

ข้อ1 ฉนัคดิอยา่งดีท่ีสดุแล้วจงึลงมือแก้ไขปัญหา 0.40 0.08 5.24* 0.16 
ข้อ2 ฉันคิดว่าชีวิตแม้จะมีปัญหา แตท่กุอย่างจะผ่านไปได้
ด้วยดี 

0.42 0.08 5.55* 0.17 

ข้อ3 ฉนัคดิวา่ปัญหาทกุอยา่งมีทางแก้ไขได้ 0.36 0.08 4.70* 0.13 
ข้อ4 ฉนัน าความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน 0.38 0.08 5.05* 0.15 
ข้อ5 ความล าบากท าให้ฉนัเข็มแข็งมากยิ่งขึน้ 0.71 0.07 10.34* 0.50 
ข้อ6 ฉนัมกัท าอะไรโดยคดิถึงแตป่ระโยชน์ของตนเอง 0.77 0.07 11.46* 0.59 
ข้อ7 ฉันไม่ค่อยจะค านึงผลดี-ผลเสียก่อนท่ีจะลงมือท าสิ่ง
ใด 

0.51 0.07 7.00* 0.26 

ข้อ8 ฉนัคดิวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้ กบัตวัเองมนัไมย่ตุธิรรมเลย 0.59 0.07 8.13* 0.34 
ข้อ9 ฉนัท าอะไรโดยไมค่ดิถึงผลท่ีตามมา 0.55 0.07 7.45* 0.30 
ข้อ10 ฉันมักจะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์หรือด้วยความ
ฉนุเฉียว 

0.36 0.08 4.69* 0.13 

χ2=36.09 df=32 p=.28 GFI=0.96 AGFI=0.94 CFI=0.99 RMSEA=0.02 SRMR=0.04 
*p<.05 

จากตาราง 20 พบว่า โมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของ

ผู้ ต้องขังมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์(χ2=36.09 df=32 p=.28 GFI=0.96 
AGFI=0.94 CFI=0.99 RMSEA=0.02 SRMR=0.04) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง (0.36-0.77) โดยทกุข้อมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยข้อ6 ฉันมกัท าอะไรโดยคิดถึง
แต่ประโยชน์ของตนเอง มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.77 มีความแปรผัน
ร่วมกบัการรู้ของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 59) ลองลงมาคือ ข้อ5 
ความล าบากท าให้ฉันเข็มแข็งมากยิ่งขึน้ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.71 มีความ
แปรผนัร่วมกบัการรู้ของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง(ร้อยละ 50 )ข้อ8 ฉันคิด
ว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้ กับตวัเองมันไม่ยุติธรรมเลย มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.59 มี
ความแปรผนัร่วมกบัการรู้ของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 34) ข้อ9 
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ฉันท าอะไรโดยไม่คิดถึงผลท่ีตามมา มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.55 มีความแปร
ผนัร่วมกบัสขุภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขงัอยูใ่นระดบัต ่า (ร้อยละ30) ข้อ7 ฉนัไม่คอ่ยจะ
ค านึงผลดี-ผลเสียก่อนท่ีจะลงมือท าสิ่งใด มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.51 มีความ
แปรผนัร่วมกบัการรู้ของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมอยูใ่นระดบัต ่า (ร้อยละ 26) ข้อ2 ฉันคิดว่าชีวิต
แม้จะมีปัญหา แต่ทกุอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.42 มี
ความแปรผนัร่วมกบัการรู้ของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมอยู่ในระดบัต ่า(ร้อยละ 17) ข้อ1 ฉันคิด
อย่างดีท่ีสุดแล้วจึงลงมือแก้ไขปัญหา มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ  0.40 มีความ
แปรผนัร่วมกบัสุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขงัอยู่ในระดบัต ่า(ร้อยละ 16) ข้อ4 ฉันน า
ความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.38 มีความ
แปรผนัร่วมกบัการรู้ของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมอยูใ่นระดบัต ่า (ร้อยละ 15) สว่นข้อ3 ฉันคิดว่า
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้และข้อ10 ฉันมกัจะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์หรือด้วยความฉุนเฉียวมี
ค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากันเท่ากับ 0.36 มีความแปรผันร่วมกับการรู้ของ
ผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมอยูใ่นระดบัต ่า(ร้อยละ 13) ตามล าดบั 

 
χ2=36.09 df=32 p=.28 GFI=0.96 AGFI=0.94 CFI=0.99 RMSEA=0.02 SRMR=0.04 

ภาพประกอบ 9 โมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาด้านการรู้ของผู้ ต้องขงั 
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8. คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการต่ืนของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม 
ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสุขภาวะทาง

ปัญญาด้านการต่ืนตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั ตามตาราง 21 ดงันี ้

ตาราง 21 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการต่ืนของผู้ ต้องขงั(n=200) 

การตื่น M S.D. ระดับ 
ข้อ11 ฉันเช่ือมั่นในการลงมือท าด้วยตนเองมากกว่าเร่ือง
โชคชะตา 

3.98 1.00 มาก 

ข้อ12 ฉนัยอมรับผลของการกระท าของตวัเองท่ีเกิดขึน้ 3.99 1.08 มาก 
ข้อ13 ฉันมีความสุขท่ีได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

4.03 1.03 มาก 

ข้อ14 ฉันคิดว่า เพราะความโลภแท้ๆจึงท าให้ตนเองต้อง
ล าบาก 

2.92 0.50 ปานกลาง 

ข้อ15 ฉันควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เม่ือมีใครท าให้ไม่
พอใจ 

3.14 1.38 ปานกลาง 

ข้อ16 ฉนัพยายามท าตามกฎระเบียบทกุอยา่ง 2.98 1.22 ปานกลาง 
ข้อ17 ฉนัรู้สกึหงดุหงิดเม่ือมีใครมาท าให้ผิดใจ 2.62 1.29 ปานกลาง 
ข้อ18 ฉันคิดว่าเพราะคนอ่ืนแท้ๆ ท่ีท าให้ฉันต้องล าบาก
อยา่งนี ้

2.62 1.30 ปานกลาง 

ข้อ19 ฉนัรู้สกึหงดุหงิดเม่ือไมไ่ด้อยา่งใจตวัเอง 2.26 1.17 น้อย 
ข้อ20 ฉนัรู้สกึน้อยใจในโชคชะตาของตวัเอง 3.80 1.02 มาก 

การตื่นโดยรวม 3.23 0.49 ปานกลาง 

จากตาราง 21 พบว่า ผู้ ต้องขัง  มีค่าเฉล่ียการต่ืนโดยรวมเท่ากับ 3.23 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 อยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ13 

ฉนัมีความสขุท่ีได้ร่วมท ากิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์มีคา่เฉล่ียสงูสดุ (�̅�=4.03 S.D.=1.03)ลอง

ลงมาคือ ข้อ12 ฉันยอมรับผลของการกระท าของตวัเองท่ีเกิดขึน้(�̅�=3.99 S.D.=1.08) ข้อ11 ฉัน

เช่ือมั่นในการลงมือท าด้วยตนเองมากกว่าเร่ืองโชคชะตา(�̅�=3.98 S.D.=1.00) ข้อ20 ฉันรู้สึก

น้อยใจในโชคชะตาของตวัเอง(�̅�=3.80 S.D.=1.02) ข้อ15 ฉันควบคมุอารมณ์ของตนเองได้เม่ือมี

ใครท าให้ไม่พอใจ(�̅�=3.14 S.D.=1.38) ข้อ16 ฉันพยายามท าตามกฎระเบียบทกุอย่าง (�̅�=2.98 
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S.D.=1.22) ข้อ14 ฉนัคดิวา่ เพราะความโลภแท้ๆจงึท าให้ตนเองต้องล าบาก(�̅�=2.92 S.D.=0.50) 
ข้อ17 ฉันรู้สึกหงุดหงิดเม่ือมีใครมาท าให้ผิดใจและข้อ18 ฉันคิดว่า เพราะคนอ่ืนแท้ๆ ท่ีท าให้ฉัน

ต้องล าบากอย่างนี(้�̅�=2.62 S.D.=1.29, 1.30)และข้อ19 ฉันรู้สึกหงุดหงิดเม่ือไม่ได้ดัง่ใจตวัเองมี

คา่เฉล่ียต ่าสดุ(�̅�=2.26 S.D.=1.17) 
9. ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสุขภาวะทาง

ปัญญาด้านการต่ืนตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 
ผู้ วิจยัท าหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ และการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของ

การต่ืนของผู้ ต้องขังตามหลักพุทธธรรม เพ่ือน ามาใช้เป็นสถิติพืน้ฐานส าหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั ดงัตาราง 22 ดงันี ้

ตาราง 22 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ด้านการต่ืนของผู้ ต้องขงั (n=200) 

ข้อ Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 
Q11 1.00          
Q12 0.39* 1.00         
Q13 0.34* 0.49* 1.00        
Q14 0.23* 0.21* 0.10* 1.00       
Q15 0.46* 0.25* 0.23* 0.21* 1.00      
Q16 0.12* 0.24* 0.20* 0.10* 0.45* 1.00     
Q17 0.24* 0.13* 0.20* 0.27* 0.46* 0.41* 1.00    
Q18 0.27* 0.20* 0.18* 0.21* 0.22* 0.46* 0.52* 1.00   
Q19 0.23* 0.30* 0.28* 0.14* 0.15* 0.18* 0.30* 0.49* 1.00  
Q20 0.32* 0.22* 0.29* 0.29* 0.26* 0.25* 0.17* 0.22* 0.24* 1.00 

Bartlett’s Test: χ2=431.84 df=45 p=.00 KMO=0.69 
Measure of Sampling Adequacy (MSA) มีคา่อยูร่ะหว่าง 0.67-0.78 

*p<.05 
จากตาราง 22 พบว่า สุขภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนตามหลกัพุทธธรรม ของ

ผู้ ต้องขงั มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.10-0.52 โดยทุกข้อมีความสมัพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยข้อ17 ฉันรู้สกึหงดุหงิดเม่ือมีใครมาท าให้ผิดใจ (Q17) กบัข้อ18 
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ฉนัคดิวา่ เพราะคนอ่ืนแท้ๆ ท่ีท าให้ฉันต้องล าบากอยา่งนี ้(Q18) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุ
เท่ากับ 0.52 ส่วนข้อ13 ฉันมีความสุขท่ีได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์  (Q13) กับข้อ14 
ฉนัคดิว่า เพราะความโลภแท้ๆ จึงท าให้ตนเองต้องล าบาก (Q14) ข้อ14 ฉนัคดิว่า เพราะความโลภ
แท้ๆจึงท าให้ตนเองต้องล าบาก (Q14) กบัข้อ 16 ฉนัพยายามท าตามกฎระเบียบทุกอย่าง(Q16) มี
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่าสดุเทา่กบั 0.10 

ส่วนการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสุขภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนตาม
หลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั พบวา่ สขุภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั
ไมเ่ป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ แสดงวา่ การต่ืนของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมมีความสมัพนัธ์กนัเพียง

พอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไปได้(Bartlett’s Test: χ2=431.84 df=45 p=.00) 
เม่ือพิจารณารายข้อมีค่าไคเซอร์ -ไมเยอร์-โอคิล(Kiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy: KMO) เท่ากับ 0.69 และความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 
(Measure of Sampling Adequacy: MSA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-0.78 แสดงให้เห็นว่า สุขภาวะ
ทางปัญญาด้านการต่ืนตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัมีความสมัพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตอ่ไปได้ 

10. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของสุขภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนตาม
หลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ผู้วิจยัน าองค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ ต้องขงัมาท าการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่า โมเดลการวดัสขุ
ภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขังไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ ผู้ วิจัยจึงท าการปรับโมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้นความสมัพนัธ์ระหว่างความ
คลาดเคล่ือนของข้อค าถาม จนโมเดลการวดัของสขุภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนของผู้ ต้องขงัตาม
หลกัพทุธธรรมมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ตามตาราง 23 ดงันี ้
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ตาราง 23 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาด้านการต่ืน
ของผู้ ต้องขงั (n=200) 

การตื่น SC SE t CR 
ข้อ11 ฉันเช่ือมั่นในการลงมือท าด้วยตนเองมากกว่าเร่ือง
โชคชะตา 

0.38 0.07 5.17* 0.15 

ข้อ12 ฉนัยอมรับผลของการกระท าของตวัเองท่ีเกิดขึน้ 0.37 0.07 4.98* 0.14 
ข้อ13 ฉันมีความสุขท่ีได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

0.33 0.07 4.43* 0.11 

ข้อ14 ฉันคิดว่า เพราะความโลภแท้ๆจึงท าให้ตนเองต้อง
ล าบาก 

0.30 0.07 4.10* 0.09 

ข้อ15 ฉันควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เม่ือมีใครท าให้ไม่
พอใจ 

0.69 0.07 9.34* 0.48 

ข้อ16 ฉนัพยายามท าตามกฎระเบียบทกุอยา่ง 0.63 0.07 9.20* 0.40 
ข้อ17 ฉนัรู้สกึหงดุหงิดเม่ือมีใครมาท าให้ผิดใจ 0.67 0.07 9.86* 0.45 
ข้อ18 ฉันคิดว่า เพราะคนอ่ืนแท้ๆ ท่ีท าให้ฉันต้องล าบาก
อยา่งนี ้

0.72 0.07 9.91* 0.52 

ข้อ19 ฉนัรู้สกึหงดุหงิดเม่ือไมไ่ด้อยา่งใจตวัเอง 0.52 0.09 6.05* 0.28 
ข้อ20 ฉนัรู้สกึน้อยใจในโชคชะตาของตวัเอง 0.36 0.07 4.89* 0.13 

χ2=29.90 df=23 p=.15 GFI=0.97 AGFI=0.93 CFI=0.99 RMSEA=0.03 SRMR=0.04 
*p<.05 

จากตาราง 23 พบว่า โมเดลการวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนตามหลัก
พุทธธรรมของผู้ ต้องขังมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (29.90 df=23 p=.15 
GFI=0.97 AGFI=0.93 CFI=0.99 RMSEA=0.03 SRMR=0.04) สุขภาวะทางปัญญาด้านการต่ืน 
มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.30-0.72 โดยทุกข้อมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยข้อ18 ฉันคิดว่า เพราะคนอ่ืนแท้ๆ ท่ีท าให้ฉันต้องล าบากอย่างนี ้มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.72 มีความแปรผนัร่วมกับสุขภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ร้อยละ 52) รองลงมาคือ ข้อ15 ฉันควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เม่ือมีใครท าให้ไม่
พอใจ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.69 มีความแปรผนัร่วมกบัการต่ืนอยู่ในระดบั
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ปานกลาง (ร้อยละ 48) ข้อ17 ฉันรู้สึกหงุดหงิดเม่ือมีใครมาท าให้ผิดใจ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.67 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนอยู่ในระดบัปาน
กลาง(ร้อยละ 45) ข้อ16 ฉันพยายามท าตามกฎระเบียบทุกอย่าง มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.63 มีความแปรผนัร่วมกับการต่ืนอยู่ในระดบัต ่า (ร้อยละ 40) ข้อ19 ฉันรู้สึก
หงุดหงิดเม่ือไม่ได้อย่างใจตวัเอง มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.52 มีความแปรผนั
ร่วมกบัสุขภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนอยู่ในระดบัต ่า (ร้อยละ 28) ข้อ11 ฉันเช่ือมัน่ในการลงมือ
ท าด้วยตนเองมากกว่าเร่ืองโชคชะตา มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.38 มีความแปร
ผันร่วมกับการต่ืนอยู่ในระดบัต ่า (ร้อยละ 15) ข้อ12 ฉันยอมรับผลของการกระท าของตวัเองท่ี
เกิดขึน้ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.37 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทาง
ปัญญาด้านการต่ืนอยู่ในระดบัต ่า (ร้อยละ 14) ข้อ20 ฉันรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาของตวัเอง มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเทา่กบั 0.36 มีความแปรผนัร่วมกบัสขุภาวะทางปัญญาด้านการต่ืน
อยู่ในระดบัต ่า (ร้อยละ 13) ข้อ13 ฉันมีความสุขท่ีได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.33 มีความแปรผนัร่วมกบัการต่ืนอยู่ในระดบัต ่า(ร้อยละ 
11) ส่วนข้อ14 ฉันคิดว่า เพราะความโลภแท้ๆจึงท าให้ตนเองต้องล าบากมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานต ่าสดุเทา่กบั 0.30 มีความแปรผนัร่วมกบัการต่ืนอยูใ่นระดบัต ่า(ร้อยละ 9)ตามล าดบั 
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χ2=29.90 df=23 p=.15 GFI=0.97 AGFI=0.93 CFI=0.99 RMSEA=0.03 SRMR=0.04 

ภาพประกอบ 10 โมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนของผู้ ต้องขงั 

11. คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะ

ทางปัญญาด้านความเบกิบานตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั ดงัตาราง 24 ดงันี ้
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ตาราง 24 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม (n=200) 

ความเบิกบาน M S.D. ระดับ 
ข้อ21 ฉนัรู้สกึเห็นใจเม่ือเห็นคนอ่ืนเผชิญกบัความยากล าบาก 4.06 0.97 มาก 
ข้อ22 ฉนัทุม่เทท างานตามท่ีตนเองได้รับมอบหมายอย่างดีท่ีสดุ 4.05 1.09 มาก 
ข้อ23 ฉันคิดว่าการด าเนินชีวิตอย่างมีคณุธรรม -จริยธรรมเป็นสิ่ง
ท่ีส าคญั 

4.69 0.63 มากท่ีสดุ 

ข้อ24 ฉนัสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตให้ดีขึน้ได้ 4.25 0.92 มาก 
ข้อ25 ชีวิตท่ีเป็นอยูข่ณะนีท้ าให้ฉนัได้คดิอะไรหลายๆอยา่ง 4.20 0.96 มาก 
ข้อ26 ฉันเข้าใจวา่ ชีวิตมีทัง้สขุและทกุข์ ทัง้ ถกูใจ -ไม่ถกูใจ มีทัง้ 
ดีใจและเสียใจ 

4.09 1.07 มาก 

ข้อ27 ฉนัส านกึถึงบญุคณุเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยดแูลพวกเรา 3.89 1.03 มาก 
ข้อ28 ฉนัมกัจะเข้าไปชว่ยเหลือเม่ือเห็นคนอ่ืนก าลงัท างาน 3.77 0.97 มาก 
ข้อ29 ฉันคิดว่าอดีตผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แต่จะขอเร่ิมต้น
ใหม ่

4.20 1.00 มาก 

ข้อ30 บางครัง้ ฉนัก็คดิต าหนิคนอ่ืน 3.05 1.21 ปานกลาง 
ข้อ31 ฉนัรู้สกึเบื่อหนา่ยท่ีต้องท ากิจกรรมตามท่ีเรือนจากก าหนด 2.33 1.33 น้อย 
ข้อ32 ฉนัรู้สกึระแวงท่ีจะต้องอยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆ 3.33 1.37 ปานกลาง 
ข้อ33 ฉนัคดิมากจนบางครัง้ ท าให้นอนไมค่อ่ยหลบั 2.82 1.41 ปานกลาง 

ความเบิกบานโดยรวม 3.74 0.67 มาก 

จากตาราง 24 พบว่า ผู้ ต้องขังมีค่าเฉล่ียความเบิกบานโดยรวมเท่ากับ 3.74 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ23 

ฉันคิดว่าการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม-จริยธรรมเป็นสิ่งท่ีส าคัญมีค่าเฉล่ียสูงสุด(�̅�=4.69 

S.D.=0.63)รองลงมาคือ ข้อ24 ฉันสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตให้ดีขึน้ได้(�̅�=4.25 S.D.=0.92) ข้อ
25 ชีวิตท่ีเป็นอยู่ขณะนีท้ าให้ฉันได้คิดอะไรหลายๆอย่างและข้อ29 ฉันคิดว่าอดีตผ่านมาแล้วแก้ไข

อะไรไมไ่ด้แตจ่ะขอเร่ิมต้นใหม่(�̅�=4.20 S.D.=0.96, 1.00)ข้อ26 ฉันเข้าใจวา่ ชีวิตมีทัง้สขุและทกุข์ 

ทัง้ ถูกใจ-ไม่ถกูใจ มีทัง้ ดีใจและเสียใจ(�̅�=4.09 S.D.=1.07) ข้อ21 ฉันรู้สึกเห็นใจเม่ือเห็นคนอ่ืน

เผชิญกับความยากล าบาก(�̅�=4.06 S.D.=0.97) ข้อ22 ฉันทุ่มเทท างานตามท่ีตนเองได้รับ

มอบหมายอยา่งดีท่ีสดุ (�̅�=4.05 S.D.=1.09) ข้อ27 ฉันส านึกถึงบุญคณุเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยดแูลพวก
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เรา(�̅�=3.89 S.D.=1.03) ข้อ28 ฉันมกัจะเข้าไปช่วยเหลือเม่ือเห็นคนอ่ืนก าลังท างาน (�̅�=3.77 

S.D.=0.97) ข้อ32 ฉันรู้สึกระแวงท่ีจะต้องอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนๆ(�̅�=3.33 S.D.=1.37) ข้อ30 บางครัง้ 

ฉันก็คิดต าหนิคนอ่ืน (�̅�=3.05 S.D.=1.21) ข้อ33 ฉันคิดมากจนบางครัง้ ท าให้นอนไม่ค่อยหลับ 

(�̅�=2.82 S.D.=1.41) และข้อ31 ฉันรู้สึกเบื่อหน่ายท่ีต้องท ากิจกรรมตามท่ีเรือนจากก าหนดมี

คา่เฉล่ียต ่าสดุ (�̅�=2.33 S.D.=1.33) ตามล าดบั  
12. คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสขุภาวะทาง

ปัญญาด้านความเบกิบานตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 
ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการตรวจสอบ

ข้อตกลงเบือ้งต้นของสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัเพ่ือ
น ามาใช้เป็นสถิตพืิน้ฐานส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ดงัตาราง 25 ดงันี ้

ตาราง 25 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบกิบานของผู้ ต้องขงั
(n=200) 

ข้อ Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 
Q21 1.00             
Q22 0.45* 1.00            
Q23 0.16* 0.15* 1.00           
Q24 0.49* 0.53* 0.26* 1.00          
Q25 0.51* 0.48* 0.20* 0.60* 1.00         
Q26 0.43* 0.55* 0.30* 0.56* 0.65* 1.00        
Q27 0.36* 0.32* 0.28* 0.33* 0.37* 0.35* 1.00       
Q28 0.35* 0.38* 0.24* 0.39* 0.40* 0.55* 0.48* 1.00      
Q29 0.50* 0.39* 0.29* 0.58* 0.57* 0.55* 0.33* 0.41* 1.00     
Q30 0.23* 0.26* 0.28* 0.21* 0.24* 0.25* 0.28* 0.29* 0.25* 1.00    
Q31 0.21* 0.21* 0.23* 0.27* 0.30* 0.22* 0.23* 0.24* 0.28* 0.39* 1.00   
Q32 0.21* 0.21* 0.22* 0.25* 0.23* 0.22* 0.29* 0.30* 0.22* 0.57* 0.29* 1.00  
Q33 0.24* 0.29* 0.24* 0.25* 0.26* 0.26* 0.26* 0.24* 0.20* 0.44* 0.41* 0.56* 1.00 

Bartlett’s Test: χ2=927.88 df=78 p=.00 KMO=0.84 
Measure of Sampling Adequacy (MSA) มีคา่อยูร่ะหว่าง 0.72-0.90 

*p<.05 
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จากตาราง 25 พบวา่ สขุภาวะทางปัญญาด้านความเบกิบานตามหลกัพทุธธรรม
ของผู้ ต้องขงั มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ระหวา่ง 0.15-0.65 โดยทกุข้อมีความสมัพนัธ์กนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยข้อ25 ชีวิตท่ีเป็นอยู่ขณะนีท้ าให้ฉันได้คิดอะไรหลายๆอย่าง 
(Q25) กบัข้อ26 ฉันเข้าใจว่า ชีวิตมีทัง้สุขและทุกข์ ทัง้ถกูใจ-ไม่ถกูใจ มีทัง้ดีใจและเสียใจ(Q26) มี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.65 ส่วนข้อ22 ฉันทุ่มเทท างานตามท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายอย่างดีท่ีสดุ(Q22) กบัข้อ23ฉันคิดว่าการด าเนินชีวิตอย่างมีคณุธรรม-จริยธรรมเป็นสิ่ง
ส าคญั(Q23) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่าสดุเทา่กบั 0.15 

ส่วนการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบาน
ตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงั พบว่า ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ แสดงว่า สุขภาวะทางปัญญา
ด้านความเบิกบานของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมมีความสมัพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะสามารถน ามา

วิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไปได้ (Bartlett’s Test: χ2=927.88 df=78 p=.00) เม่ือพิจารณารายข้อ
มีค่าไคเซอร์ - เมเยอร์ -โอคิล(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) 
เท่ากับ 0.84 และความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยรวม(Measure of Sampling 
Adequacy: MSA)มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.72-0.90 แสดงให้เห็นวา่ ความเบิกบานของผู้ ต้องขงัตามหลกั
พทุธธรรมมีความสมัพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตอ่ไปได้ 

13. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบาน
ตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ผู้วิจยัน าองค์ประกอบสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบกิบานตามหลกัพทุธธรรม
ของผู้ ต้องขงัมาท าการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบวา่ โมเดลการวดั
ของสุขภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัไม่มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์  ผู้ วิจัยจึงท าการปรับโมเดลใหม่ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์
ระหว่างความคลาดเคล่ือนของข้อค าถามจนสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานตามหลกัพทุธ
ธรรมของผู้ ต้องขงัมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ตามตาราง 26 ดงันี ้
 
  



 171 
 

 

ตาราง 26 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาด้านความ
เบกิบานตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั(n=200) 

ความเบิกบาน SC SE t CR 
ข้ อ21 ฉั น รู้ สึ ก เห็น ใจ เ ม่ื อ เห็นคน อ่ืน เผชิญกับความ
ยากล าบาก 

0.64 0.07 9.58* 0.41 

ข้อ22 ฉันทุ่มเทท างานตามท่ีตนเองได้รับมอบหมายอย่างดี
ท่ีสดุ 

0.65 0.07 9.79* 0.42 

ข้อ23 ฉันคิดว่าการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม -จริยธรรม
เป็นสิ่งท่ีส าคญั 

0.34 0.07 4.72* 0.11 

ข้อ24 ฉนัสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตให้ดีขึน้ได้ 0.76 0.06 12.13* 0.58 
ข้อ25 ชีวิตท่ีเป็นอยูข่ณะนีท้ าให้ฉนัได้คดิอะไรหลายๆอยา่ง 0.79 0.06 12.75* 0.62 
ข้อ26 ฉนัเข้าใจว่า ชีวิตมีทัง้สขุและทกุข์ ทัง้ ถกูใจ -ไม่ถกูใจ มี
ทัง้ ดีใจและเสียใจ 

0.77 0.06 12.23* 0.59 

ข้อ27 ฉนัส านกึถึงบญุคณุเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยดแูลพวกเรา 0.49 0.07 6.91* 0.24 
ข้อ28 ฉนัมกัจะเข้าไปชว่ยเหลือเม่ือเห็นคนอ่ืนก าลงัท างาน 0.54 0.07 7.73* 0.29 
ข้อ29 ฉันคิดว่าอดีตผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แต่จะขอ
เร่ิมต้นใหม ่

0.72 0.06 11.26* 0.52 

ข้อ30 บางครัง้ ฉนัก็คดิต าหนิคนอ่ืน 0.35 0.07 4.77* 0.12 
ข้อ31 ฉันรู้สึกเบื่อหน่ายท่ีต้องท ากิจกรรมตามท่ีเรือนจาก
ก าหนด 

0.36 0.07 4.89* 0.13 

ข้อ32 ฉนัรู้สกึระแวงท่ีจะต้องอยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆ 0.33 0.07 4.49* 0.10 
ข้อ33 ฉนัคดิมากจนบางครัง้ ท าให้นอนไมค่อ่ยหลบั 0.36 0.07 4.91* 0.13 

χ2=64.02 df=57 p=.24 GFI=0.95 AGFI=0.92 CFI=0.99 RMSEA=0.02 SRMR=0.04 
*p<.05 

จากตาราง 26 พบว่า โมเดลการวดัสุขภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานตาม

หลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์(χ2=64.02 df=57 
p=.24 GFI=0.95 AGFI=0.92 CFI=0.99 RMSEA=0.02 SRMR=0.04) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.33-0.79 โดยทุกข้อมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยข้อ25 ชีวิตท่ี
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เป็นอยู่ขณะนีท้ าให้ฉันได้คิดอะไรหลายๆอย่าง มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 
0.79  มีความแปรผนัร่วมกับความเบิกบานอยู่ในระดบัปานกลาง(ร้อยละ 62) รองลงมาคือ ข้อ26 
ฉนัเข้าใจวา่ ชีวิตมีทัง้สขุและทกุข์ ทัง้ ถกูใจ-ไมถ่กูใจ มีทัง้ ดีใจและเสียใจ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.77 มีความแปรผนัร่วมกับสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานอยู่ในระดบั
ปานกลาง(ร้อยละ 59) ข้อ24 ฉันสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตให้ดีขึน้ได้ มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากบั 0.76 มีความแปรผนัร่วมกบัความเบกิบานอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 58) ข้อ
29 ฉันคิดว่าอดีตผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แต่จะขอเร่ิมต้นใหม่ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.72 มีความแปรผนัร่วมกับสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ร้อยละ 52) ข้อ22 ฉันทุ่มเทท างานตามท่ีตนเองได้รับมอบหมายอย่างดีท่ีสุด มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.65 มีความแปรผนัร่วมกบัความเบิกบานอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ร้อยละ 42) ข้อ21 ฉันรู้สึกเห็นใจเม่ือเห็นคนอ่ืนเผชิญกับความยากล าบาก มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.64 มีความแปรผนัร่วมกับความเบิกบานอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ร้อยละ 41) ข้อ28 ฉนัมกัจะเข้าไปช่วยเหลือเม่ือเห็นคนอ่ืนก าลงัท างาน มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.54 มีความแปรผนัร่วมกับสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานอยู่ในระดบั
ต ่า (ร้อยละ 29) ข้อ27 ฉันส านึกถึงบญุคณุเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยดแูลพวกเรา มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.49 มีความแปรผนัร่วมกับสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานอยู่ในระดบั
ต ่า (ร้อยละ 24) ข้อ31 ฉันรู้สึกเบื่อหน่ายท่ีต้องท ากิจกรรมตามท่ีเรือนจากก าหนดและข้อ33 ฉันคิด
มากจนบางครัง้ ท าให้นอนไม่คอ่ยหลบั มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.36 มีความ
แปรผนัร่วมกบัสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานอยู่ในระดบัต ่า (ร้อยละ 13) ข้อ30 บางครัง้ 
ฉันก็คิดต าหนิคนอ่ืน มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.35 มีความแปรผนัร่วมกับสุข
ภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานอยู่ในระดบัต ่า (ร้อยละ 12) ข้อ23 ฉันคิดว่าการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรม-จริยธรรมเป็นสิ่งท่ีส าคญั มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.34 มี
ความแปรผนัร่วมกบัสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานอยู่ในระดบัต ่า(ร้อยละ 11) ส่วนข้อ32 
ฉนัรู้สกึระแวงท่ีจะต้องอยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานต ่าสดุเท่ากบั 0.33 มี
ความแปรผนัร่วมกบัสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบกิบานอยูใ่นระดบัต ่า(ร้อยละ 10)ตามล าดบั 
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χ2=64.02 df=57 p=.24 GFI=0.95 AGFI=0.92 CFI=0.99 RMSEA=0.02 SRMR=0.04 

ภาพประกอบ 11 โมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานของผู้ ต้องขงั 

จากการสร้างแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัแล้วท า
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั พบวา่ โมเดลการวดัสขุภาวะปัญญาโดยรวมของผู้ ต้องขงัตาม
หลกัพทุธธรรม โมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาด้านการรู้ตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั โมเดล
การวดัสขุภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั และโมเดลการวดัสขุภาวะ
ทางปัญญาด้านความเบิกบานตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขัง มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ ตามตาราง 27 ดงันี ้  
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ตาราง 27 การวิเคราะห์องค์ประกอบของโมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของ
ผู้ ต้องขงั (n=200) 

โมเดลการวัด SC t CR 
โมเดลการวดัการรู้ 0.36-0.77 4.69*-11.46* 0.13-0.59 
โมเดลการวดัการต่ืน 0.30-0.72 4.10*-9.91* 0.09-0.52 
โมเดลการวดัความเบกิบาน 0.33-0.79 4.49*-12.75* 0.10-0.62 
โมเดลการวัดสุขภาวะปัญญาโดยรวม 0.56-0.71 7.38*-10.44* 0.31-0.51 

จากตาราง 27 พบว่า โมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของ
ผู้ ต้องขงัโดยรวม มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.56-0.71 มีความแปรผนัร่วมกับสุขภาวะ
ทางปัญญาร้อยละ 31-51 โมเดลการวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ ต้องขัง มีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.36-0.77 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทาง
ปัญญาร้อยละ 13-59 โมเดลการวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการต่ืนตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ ต้องขัง มีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.30-0.72 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทาง
ปัญญาร้อยละ 9-52 และโมเดลการวดัสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานตามหลกัพทุธธรรม
ของผู้ ต้องขงั มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.33-0.79 มีความแปรผนัร่วมกับสุขภาวะทาง
ปัญญาร้อยละ 10-62  

จากผลการวิจยัในระยะท่ี 2  พบว่า แบบวดัสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรม
ของผู้ ต้องขงัท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มีความตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์สามารถ
น าไปใช้เป็นโมเดลการวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัในการวิจัยได้ใน
ระยะท่ี 3 

การวิจัยระยะท่ี 3  ผลการใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสตปัิฏฐานในการสร้าง
เสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง  

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นนี ้ดงันี ้

M   แทน   คะแนนคา่เฉล่ีย 
S.D. แทน     คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
N    แทน     จ านวนผู้ เข้าร่วมวิจยัในกลุม่ตวัอยา่ง 
MD แทน ผลตา่งของคา่เฉล่ีย (Mean Difference) 
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t แทน คา่สถิตทีิ (t-value) 
p แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ(p-value) 

ผู้วิจัยล าดบัการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะท่ี 3  ออกเป็น 4 ส่วน และ
น าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาค่าเฉล่ียของสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังก่อนและหลังเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ก่อนท าการศึกษาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสขุภาวะทางปัญญาของ
ผู้ ต้องขงัก่อนและหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุ ผู้ วิจัยมีการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นด้วยการวิเคราะห์การแจกแจงเป็นโค้งปกติ 
(Normality Test) ด้วยสถิติ Shapiro-Wilk มีคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติอยู่ระหว่าง .08-.91 แสดง
ให้เห็นวา่ คา่เฉล่ียของสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัก่อนและหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ตามแนวสติปัฏฐานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ จึงสามารถวิเคราะห์ความแตกตา่งของ
ค่าเฉล่ียในกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Sample) และการวิเคราะห์ความ
แตกตา่งของคา่เฉล่ียในกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั (t-test for Independent Sample) ตามตาราง 28 
ดงันี ้

ตาราง 28 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัก่อนและหลงั
เข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (n=16) 

สุขภาวะทาง
ปัญญา 

กลุ่ม ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
M S.D. ระดับ M S.D. ระดับ 

การรู้ กลุม่ทดลอง 3.10 1.00 ปานกลาง 3.56 0.54 มาก 
กลุม่ควบคมุ 3.56 0.38 ปานกลาง 3.70 0.26 มาก 

การต่ืน  กลุม่ทดลอง 3.50 0.60 ปานกลาง 3.60 0.35 มาก 
กลุม่ควบคมุ 3.35 0.46 ปานกลาง 3.60 0.63 มาก 

ความเบิกบาน กลุม่ทดลอง 3.26 0.29 ปานกลาง 3.84 0.48 มาก 
กลุม่ควบคมุ 3.43 0.20 ปานกลาง 3.45 0.31 ปานกลาง 

สุขภาวะทาง
ปัญญา 
โดยรวม 

กลุ่มทดลอง 3.29 0.59 ปานกลาง 3.66 0.27 มาก 
กลุ่มควบคุม 3.45 0.30 ปานกลาง 3.58 0.25 มาก 
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จากตาราง 28 พบว่า ผู้ ต้องขังกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง มีค่าเฉล่ียสุขภาวะทาง
ปัญญาโดยรวมเท่ากับ 3.29 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดบัปานกลาง หลัง
ทดลอง มีคา่เฉล่ียสขุภาวะทางปัญญาโดยรวมเทา่กบั 3.66 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.27 
อยู่ในระดบัมาก ส่วนผู้ ต้องขังกลุ่มควบคุม ก่อนทดลอง มีค่าเฉล่ียสุขภาวะทางปัญญาโดยรวม
เท่ากบั 3.45 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัทดลอง มีคา่เฉล่ีย
สขุภาวะทางปัญญาโดยรวมเทา่กบั 3.58 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.25 อยูใ่นระดบัมาก  

สุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ พบว่า ผู้ ต้องขงักลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง มีค่าเฉล่ีย
การรู้เท่ากับ 3.10 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 อยู่ในระดบัปานกลาง หลังทดลอง มี
ค่าเฉล่ียการรู้เท่ากับ 3.56 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 อยู่ในระดบัมาก ส่วนผู้ ต้องขัง
กลุม่ควบคมุ ก่อนทดลอง มีคา่เฉล่ียการรู้เทา่กบั 3.56 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.38 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง หลงัทดลอง มีค่าเฉล่ียการรู้เท่ากับ 3.70 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 
อยูใ่นระดบัมาก  

สขุภาวะทางปัญญาด้านการต่ืน พบว่า ผู้ ต้องขงักลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง มีคา่เฉล่ีย
การต่ืนเท่ากับ 3.50 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัทดลอง มี
คา่เฉล่ียการต่ืนเท่ากับ 3.60 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 อยู่ในระดบัมาก ส่วนผู้ ต้องขงั
กลุ่มควบคมุ ก่อนทดลอง มีคา่เฉล่ียการต่ืนเท่ากบั 3.35 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 อยู่
ในระดบัปานกลาง หลังทดลอง มีค่าเฉล่ียการต่ืนเท่ากับ 3.60 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.63 อยูใ่นระดบัมาก 

สขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบาน พบว่า ผู้ ต้องขงักลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง มี
คา่เฉล่ียความเบิกบานเท่ากับ 3.26 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 อยู่ในระดบัปานกลาง 
หลังทดลอง มีค่าเฉล่ียความเบิกบานเท่ากับ 3.84 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 อยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนผู้ ต้องขังกลุ่มควบคุม ก่อนทดลอง มีค่าเฉล่ียความเบิกบานเท่ากับ 3.43 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.20 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัทดลอง มีคา่เฉล่ียความเบกิบานเทา่กบั 
3.45 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.31 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่วนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ 

ผู้วิจยัการเปรียบเทียบสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงักลุ่มทดลองก่อนและหลงัเข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐาน ตามตาราง 29 ดงันี ้
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ตาราง 29 การเปรียบเทียบสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงักลุม่ทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วมใช้
รูปแบบฯ(n=8) 

สุขภาวะทางปัญญา ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม MD t p 
 M S.D. M S.D.    
การรู้ 3.10 1.00 3.56 0.54 0.46 1.81 0.06 
การต่ืน 3.50 0.60 3.60 0.35 0.10 0.58 0.29 
ความเบิกบาน 3.26 0.29 3.84 0.48 0.58 2.44* 0.02 

สุขภาวะทางปัญญา
โดยรวม 

3.29 0.59 3.66 0.27 0.37 2.04* 0.04 

*p<.05 
จากตาราง 29 พบว่า หลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสตปัิฏฐาน ผู้ ต้องขงั

กลุ่มทดลองมีสุขภาวะทางปัญญาโดยรวมและด้านความเบิกบานเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 ส่วนหลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสติปัฏฐาน ผู้ ต้องขงักลุ่มทดลองมี
สขุภาวะด้านการรู้และการต่ืนเพิ่มสงูขึน้อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

ส่วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนและหลังเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ 

ผู้วิจยัการเปรียบเทียบสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคุมก่อนและหลังเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน ตามตาราง 30 และ 31 
ดงันี ้
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ตาราง 30 การเปรียบเทียบสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุ่มควบคมุ
ก่อนเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ(n=8) 

สุขภาวะทางปัญญา กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม MD t p 
 M S.D. M S.D.    
การรู้ 3.10 1.00 3.56 0.38 0.46 -1.22 0.12 

การต่ืน 3.50 0.60 3.35 0.46 -0.15 0.56 0.29 

ความเบกิบาน 3.26 0.29 3.43 0.20 0.17 -1.33 0.10 
สุขภาวะทางปัญญา

โดยรวม 
3.29 0.59 3.45 0.30 0.16 -0.67 0.25 

จากตาราง 30 พบว่า ก่อนเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐาน ผู้ ต้องขงั
กลุ่มทดลองกบักลุม่ควบคมุมีสขุภาวะทางปัญญาโดยรวมและทกุด้าน ประกอบด้วย การรู้ การต่ืน 
และความเบกิบานแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

ตาราง 31 การเปรียบเทียบสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุ่มควบคมุ
หลงัเข้าร่วมใช้รูปแบบ(n=8) 

สุขภาวะทางปัญญา กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม MD t p 
 M S.D. M S.D.    
การรู้ 3.56 0.54 3.70 0.26 -0.14 -0.65 .26 

การต่ืน 3.60 0.35 3.60 0.63 0.00 0.00 1.00 

ความเบกิบาน 3.84 0.48 3.45 0.31 0.39 1.93* .03 
สุขภาวะทางปัญญา

โดยรวม 
3.66 0.27 3.58 0.25 0.08 0.66 .26 

*p<.05 
จากตาราง 31 พบว่า หลงัเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสตปัิฏฐาน ผู้ ต้องขงั

กลุ่มทดลองกบักลุม่ควบคมุมีสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบกิบานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า ผู้ ต้องขงักลุ่มทดลองมีสุขปัญญาด้านความเบิกบานสูงกว่า
ผู้ ต้องขังกลุ่มควบคุม ส่วนหลังเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน ผู้ ต้องขังกลุ่ม
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ทดลองกบักลุ่มควบคมุมีสขุภาวะทางปัญญาโดยรวมและทกุด้าน ประกอบด้วย การรู้และการต่ืน
แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพภายหลังจากการเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ 
ของกลุ่มทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของกลุ่มทดลองภายหลงัการ
เข้าร่วมใช้รูปแบบฯ เพื่อน ามาสนบัสนนุข้อมลูเชิงปริมาณภายหลงัการทดลองเสร็จสิน้ โดยแบง่การ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้ การต่ืนและความเบิกบาน ตามการนิยามสขุภาวะทาง
ปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธธรรมครัง้นี ้ผู้ วิจยัจึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนีด้้วย
การวิเคราะห์เนือ้หา(Content analysis) รายละเอียดดงันี ้

1. ด้านการรู้  
เป็นความสามารถของผู้ ต้องขังท่ี รู้จักแยกแยะดี-ชั่ว ถูก-ผิด คุณ-โทษ 

ประโยชน์-ไม่ใช่ประโยชน์ รู้จกัแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา มองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างสาเหตุ
และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ รู้จักมองหาคุณค่าจากปัญหาอุปสรรคท่ีตนเองเผชิญ ตามท่ีผู้ เข้าร่วมใช้
รูปแบบฯ ได้แสดงความคดิเห็นไว้ว่า  

“ผมตระหนกัถึงคณุ-โทษ ถกู-ผิดและมีสติปัญญาในการพิจารณาเหตผุล
มากขึน้กวา่เดมิ เม่ือก่อนไมไ่ด้คดิถึงเลย ท าอะไรไร้ความคดิ เอาแตใ่จตวัเองเป็นใหญ่” 

“ท าให้ผมรู้วา่อะไรควรและไม่ควร รู้ถึงความดีความชัว่ ท าให้มีสตมิากขึน้
ในการด าเนินชีวิต รู้จกัมองถึงปัญหา มองถึงความเป็นจริง มองเห็นถึงสาเหตขุองปัญหาครับ” 

“ท าให้ผมรู้จกัมองถึงสาเหตท่ีุท าให้เราทุกข์ ท่ีท าให้เรารู้สึกผิดและท าให้
เรารู้จกัหยดุคดิก่อนท่ีจะลงมือกระท ามากขึน้”  

“รู้ถึงสาเหตท่ีุท าให้ผมเข้ามาอยู่ในนี ้ผมได้ตระหนกัถึงโทษและจะด าเนิน
ชีวิตไปในทางท่ีถกูท่ีควร” 

2. ด้านการตื่น  
เป็นความสามารถของผู้ ต้องขงัท่ีรู้เท่ารู้ทนัสภาวะจิตใจตนเองท่ีถูกครอบง า

ด้วยความโลภ โกรธ หลง ตระหนักถึงโทษของกิเลส มีความมุ่งมั่นท่ีจะท าสิ่งต่างๆ ด้วย
ความสามารถของตนเองและไม่ย่อท้อต่อการด าเนินชีวิต มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน ควบคุม
พฤตกิรรมและอารมณ์ของตนเองได้ ตามท่ีผู้ เข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ได้แสดงความคดิเห็นไว้วา่  

“ท าให้ผมมีสติมากขึน้ ท าอะไรไม่ผาดโผนเหมือนเก่า ควบคมุตวัเองได้ดี
กวา่เดมิเยอะ เชน่ ใครดา่มาก็ไมโ่กรธหนอ ไมโ่กรธหนอ” 
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“เพราะกิเลสท าให้ผมต้องมาตดิคกุ แตผ่มก็มีก าลงัใจมากขึน้เม่ือเข้าร่วม
กิจกรรมและมีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินชีวิตในทางท่ีถกูต้องและจะพยายามควบคมุตวัเองให้ได้” 

“รู้สึกตระหนกัถึงโทษของกิเลส(โลภ โกรธ หลง)และรู้จกัควบคมุตวัเองได้
กวา่เดมิเยอะเลย” 

3. ด้านความเบิกบาน 
 เป็นภาวะท่ีผู้ ต้องขงัมีจิตใจท่ีสงบ ผ่อนคลาย ไม่วิตกกังวล ฟุ้งซ่าน รู้จกัให้

อภยัในความผิดพลาดของตนเอง เข้าใจวา่ ไม่มีอะไรแนน่อน ทกุอยา่งเปล่ียนแปลงได้ ตระหนกัถึง
คณุคา่ในตวัเองและรู้จกัการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ ตามท่ีผู้ เข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ได้แสดงความ
คดิเห็นไว้วา่ 

“ผมรู้สึกผ่อนคลายขึน้มาก จากปวดหัวมาหลายครัง้ก็หายในทันที 
รู้สกึสบายตวัและสบายใจ” 

“ผมมีจิตใจดีขึน้ ผ่อนคลาย ไม่เครียดมาก เห็นคณุค่าในตนเองมาก
ขึน้ รู้จกัแก้ไขความผิดพลาดได้เพราะทกุอยา่งเปล่ียนแปลงได้ ไมมี่อะไรแนน่อน” 

“ผมรู้สกึดีขึน้ รู้สกึผอ่นคลายขึน้ โปร่งใสในชีวิต” 
“จิตใจผ่อนคลายขึน้ ผมได้เห็นคณุค่าของตนเอง ได้รู้หลายๆอย่างท่ี

เป็นความรู้ในการด าเนินชีวิต” 
“หลงัจากผมเข้าร่วมกิจกรรม ผมก็ได้แนวทางชีวิตท่ีจะไม่กลบัไปท า

ความผิดซ า้อีก” 
จากการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมใช้รูปแบบฯ ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง ภายหลัง

การทดลองเสร็จสิน้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ ต้องขงัเกิดสขุภาวะทางปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่างมีสติ 
ตระหนกัถึงคณุ-โทษ ถูก-ผิด รู้ว่าอะไรควร-ไม่ควร เกิดการยัง้คิดก่อนท่ีจะลงมือท า เห็นโทษของ
ความโลภ โกรธ หลงและรู้จักควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเอง มีความรู้สึกผ่อนคลาย 
สบายกายสบายใจขึน้ เข้าใจวา่ทกุอยา่งเปล่ียนแปลงได้ อีกทัง้มองเห็นคณุคา่ตนเอง  

 



 
 

 

บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

  

การวิจยัเร่ือง รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางปัญญาของผู้ ต้องขัง เป็นการวิจัยผสานวิธีแบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ(Exploratory Sequential 
Design) ส าหรับการศึกษาครัง้นีมี้จุดหมายของการวิจยัดงันี ้1) เพ่ือศึกษาลักษณะสุขภาวะทาง
ปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขัง 2) เพ่ือสร้างและพฒันาแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาของตาม
หลักพุทธธรรมผู้ ต้องขังพร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบและ 3) เพ่ือศึกษาผลของรูปแบบการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ ต้องขงั 

ระยะการวิจัย 
การด าเนินการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ  

การวิจัยระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสัยของ
ผู้ ต้องขังตามหลักพุทธธรรมเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) ในเบือ้งต้นเป็น
การศกึษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาวะทางปัญญาและพฤตนิิสยัตาม
หลักพุทธธรรม จากนัน้ร่างรูปแบบและหาคุณภาพเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structure Indept Interview)โดยน าเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์และ
ด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity)และการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแต่ละประเด็นข้อค าถาม (IOC)จากผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน จากนัน้น าไป
สมัภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูและน ามาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา(Content analysis)เพ่ือสรุป
ผลการวิจยัระยะนีเ้ป็นการตอบวตัถปุระสงค์การวิจยัข้อท่ี 1 และมีการประยกุต์ผลการวิจยัระยะนี ้
ไปสูก่ารสร้างเคร่ืองมือการวิจยัระยะถดัไป 

การวิจัยระยะท่ี 2 เป็นการสร้างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาพร้อมทัง้
วิเคราะห์องค์ประกอบด้านสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั เป็นการประยกุต์
องค์ความรู้ท่ีได้จากศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องบูรณาการร่วมกับการ
สมัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูในระยะท่ีผ่านมา ระยะนีจ้ึงเป็นการสร้างแบบวดัสขุภาวะทาง
ปัญญาให้มีคุณภาพและได้น าเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และผ่านการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity)และการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
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(IOC)จากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน จากนัน้ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองการวิจยัได้แก่ 
การน าแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาไปวัดกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะใกล้กับกลุ่มตวัอย่างจริงและ
น ามาวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่(Reliability)และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของแบบวดัฯ 

การวิจยัระยะท่ี 3 เป็นการศกึษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏ
ฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัด้วยการร่างรูปแบบฯ และ
พัฒนาคุณภาพโดยการน าไปทดลองใช้(Try out)กับกลุ่มผู้ ต้องขังท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตวัอย่างและน ามาปรับแก้ จากนัน้ น าไปใช้เก็บข้อมลูโดยการน าแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาไปวดั
กลุ่มประชากรท่ีศกึษาและน ามาวิเคราะห์หาค่าคะแนนเพ่ือแบง่เป็นกลุ่มสงู-กลุ่มต ่า อีกทัง้ได้เก็บ
คะแนนสว่นนีไ้ว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง(Pre-test) และด าเนินการใช้รูปแบบฯ กบักลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีเป็นกลุ่มต ่าซึ่งมีความสมัครใจและลงนามยินยอมเข้าร่วมวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยใน
มนษุย์ จ านวน 16 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 8 คน ด าเนินการใช้รูปแบบฯ 
ทัง้สิน้ 8 ครัง้จากทัง้หมด 12 ครัง้(สถานการณ์โควิด-19)กับกลุ่มทดลอง ภายหลงัเสร็จสิน้การใช้
รูปแบบฯ ได้น าแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาชดุเดิมไปวดักลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่มอีกครัง้และน ามา
วิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์การวิจยัข้อท่ี 3 และด าเนินการสรุปและอภิปรายผลการวิจยัครัง้นี ้

ผู้เข้าร่วมวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัครัง้นี ้มีผู้ เข้าร่วมวิจยัและกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะระยะ ดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมการวิจยั(Participant)ระยะท่ี 1 ซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมูล(Key Informants)ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก(Indept interview)ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 เป็นนักวิชาการท่ีมี
ประสบการณ์เก่ียวข้องกบัหลกัการทางพทุธธรรม เป็นต้นว่ามีการน าหลกัพทุธธรรมไปประยกุต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตและในบริบทการท างาน จ านวน 3 ท่าน กลุ่มท่ี 2 เป็นอนุศาสนาจารย์ท่ีมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการน าหลกัพทุธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตและพฒันาผู้ ต้องขงั จ านวน 3 
ท่าน ซึ่ง 2 กลุ่มดงักล่าวให้ข้อมลูเก่ียวกับสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงั ส่วนกลุ่มท่ี 3 เป็นนกั
สงัคมสงเคราะห์ท่ีมีประสบการณ์ในการแก้ไขฟืน้ฟแูละให้การช่วยเหลือผู้ ต้องขงัเชิงสงัคม จ านวน 
3 ท่าน เป็นกลุ่มท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด และกลุ่มท่ี 4 เป็นผู้ ต้องขงั
ชายคดียาเสพติด เป็นกลุ่มท่ีให้ข้อมลูเชิงประสบการณ์เก่ียวกับพฤตินิสยัของตนเอง ทัง้หมดผ่าน
การคดัเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ชนิดการเลือกแบบมีเกณฑ์(Criterion Sampling)
เพ่ือเป็นตวัแทนการให้ข้อมลูตามสภาพจริง  

ผู้ เข้าร่วมวิจัยระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลัก
พุทธธรรมของผู้ ต้องขัง คือ ผู้ ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้า) ภายในเรือนจ ากลางนครสวรรค์ 
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จ านวน 50 คน ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่(Reliability)และผู้ ต้องขงัชายคดียาเสพ
ตดิ(ยาบ้า) จ านวน 200 คน ส าหรับเก็บข้อมลูเชิงประจกัษ์ท่ีน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
ของแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั  

ผู้ เข้าร่วมวิจยัและกลุ่มตวัอย่างการวิจยัระยะท่ี 3 คือ ผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด(ยาบ้า) ท่ี
มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 12 คน ภายในเรือนจ ากลางนครสวรรค์ ส าหรับ
การทดลองใช้(Try out)รูปแบบฯ  ขณะท่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นผู้ ต้องขงัเด็ดขาด
ท่ีคดีถึงท่ีสดุซึ่งถูกศาลพิพากษาตดัสินจ าคกุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไปแตไ่ม่เกิน 10 ปี ภายในเรือนจ ากลาง
ก าแพงเพชร จ านวนทัง้สิน้ 16 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุม่ละ 8 คน ท่ีมีคะแนน
สขุภาวะทางปัญญาต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 ลงมาท่ีได้จากแบบวดัฯ และมีความสมคัรใจพร้อม
ลงนามยินยอมตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ โดยกลุ่มทดลองได้รับการใช้รูปแบบฯ จ านวน
ทัง้สิน้ 8 ครัง้(สถานการณ์โควิด-19) ขณะท่ีกลุม่ควบคมุมีการด าเนินชีวิตไปตามปกติ 

เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
เคร่ืองมือการวิจัยประกอบด้วย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการวิจยัระยะท่ี 1 ได้แก่ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structure in-depth interview)ท่ีใช้ศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและลักษณะทาง
พฤตินิสยัเพ่ือน ามาสู่การออกแบบแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมและรูปแบบการ
ให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 2 และ 3 ได้แก่ แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตาม
หลักพุทธธรรมของผู้ ต้อง โดยเป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั(มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ) จ านวนทัง้สิน้ 33 ข้อ ซึง่ใช้วดัลกัษณะสขุภาวะทางปัญญา 3 ด้าน(การรู้ 
การต่ืน ความเบิกบาน) และรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือเสริมสร้างสุข
ภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั จ านวนทัง้สิน้ 12 กิจกรรม  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
1) แบบสมัภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง(Semi-structured indepth interview)

ด้านลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสัยของผู้ ต้องขัง ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงเชิง
เนือ้หา(Content validity) ภาษาท่ีใช้ทัง้ส่วนข้อค าถามเกร่ินน าและค าถามหลักจากคณะกรรมท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นเบือ้งต้น จากนัน้น าเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยั ด้านจิตวิทยาและ
ด้านทัณฑวิทยา จ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC)ของแต่ละ
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ประเด็นข้อค าถามได้เท่ากับ 0.6 ขึน้ไปและมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปใช้สมัภาษณ์
จริงกบักลุม่ผู้ให้ข้อมลู(Key Informants) 

2) แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขัง ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนือ้หา(Content validity)และความสอดคล้องของแต่ละข้อค าถามกับ
นิยามศพัท์เชิงปฏิบตัิการท่ีได้ก าหนดไว้จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นเบือ้งต้น 
จากนัน้น าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้านพุทธธรรม ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและด้านการวิจัย 
จ านวน 3 ท่าน และน ามาวิเคราะห์หาคา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC)ของแตล่ะข้อได้เทา่กบั .67 ขึน้
ไปพร้อมทัง้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นแบบวัดท่ีสมบูรณ์และน าไปใช้วดักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจริงเพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่(Reliability)ทัง้ฉบบัได้เท่ากับ .76 และมีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

3) รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะ
ทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมผู้ ต้องขังทัง้ 12 กิจกรรม ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา(Content validity)ประกอบด้วย สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ ขัน้ตอนด าเนินการ การ
ประเมินผล ภาษาท่ีใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
เป็นเบือ้งต้น จากนัน้น าเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญด้านพทุธธรรม ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและด้าน
การวิจยั จ านวน 3 ท่าน จากนัน้ได้น ามาวิเคราะห์หาความบกพร่องของตวัรูปแบบฯ มีการปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญก่อนน าไปทดลองใช้(Try out)กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจริงทัง้ 12 กิจกรรมและได้น ามาปรับแก้ตามข้อบกพร่องท่ีค้นพบเพ่ือให้
ได้เคร่ืองมือวิจยัท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุก่อนน าไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างจริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัระยะท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ(Qualitative research)ใช้

วิธีการวิเคราะห์แบบตีความข้อมูลดิบท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก( Indepth interview)ด้วยการ
วิเคราะห์เนือ้หา(Content analysis) มีการจัดหมวดหมู่(categories)ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เร่ิมต้นจากด าเนินการถอดเทปเสียงบรรยายแบบค าตอ่ค าท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก สร้างรหสั
การแสดงข้อมูลและหาความสอดคล้องเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมูล ท าการค้นหารวบรวม
หวัข้อหลักและหัวข้อย่อยจากข้อมูลท่ีได้จัดหมวดหมู่ไว้ จากนัน้แปลความหมายของข้อมูลด้าน
ลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงั ตรวจสอบความนา่เช่ือถือของผลการวิจยั
(Trustworthiness)และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีได้ด้วยวิธีการ
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ตรวจสอบแบบสามเส้า(Triangulation) จากนัน้ด าเนินการสรุปผลการวิจัยในระยะนีเ้พ่ือน าไปสู่
การวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative research)ตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัระยะท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research)  
สว่นนีเ้ป็นการวิเคราะห์แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัและรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงั โดยแบบ
วดัสุขภาวะทางปัญญาใช้การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC)ของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน จากนัน้ด าเนินการวิเคราะห์ค่ารายข้อ( Item analysis)และค่าความเช่ือมัน่(Reliability)ของ
แบบวัดทัง้ฉบับด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)และ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัระยะท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative 
research)และข้อมูลเชิงคณุภาพ(Qualitative research)ท่ีได้จากการน ารูปแบบการให้ค าปรึกษา
กลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาไปใช้ เป็นค่าคะแนนจากแบบวดัสุข
ภาวะทางปัญญาด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุข
ภาวะทางปัญญาระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุทัง้ในชว่งระยะก่อนและหลงัการทดลองด้วย
การวิเคราะห์หาคา่ความแตกตา่งด้วยสถิติ independent sample t-test และเปรียบเทียบคะแนน
ภายในกลุ่มทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุในระยะก่อนและหลงัการทดลองด้วยการวิเคราะห์หา
คา่ความแตกตา่งด้วยสถิติ one sample t-test ขณะท่ีข้อคิดเห็นวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา
(Content analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการสรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธ

ธรรม เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือค้นหาลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงั
ตามหลกัพทุธธรรม ผลการวิจยัพบวา่  

1.1 ลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั ประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่  

ด้านการรู้ คือ ความสามารถของผู้ ต้องขงัท่ีจะพิจารณาแยกแยะดี-ชัว่ ถกู-ผิด 
คุณ-โทษ ประโยชน์-ไม่ใช่ประโยชน์ รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา มองเห็นความเช่ือมโยง
ระหวา่งสาเหตแุละผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ รู้จกัมองหาคณุคา่จากปัญหาอปุสรรคท่ีตนเองเผชิญ 
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ด้านการต่ืน คือ การท่ีผู้ ต้องขงัรู้เท่ารู้ทนัสภาวะจิตใจตนเองท่ีถกูครอบง าด้วย
ความโลภ โกรธ หลง ตระหนกัถึงโทษของกิเลส มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าสิ่งต่างๆ ด้วยความสามารถ
ของตนเองและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน ควบคุมพฤติกรรมและ
อารมณ์ของตนเองได้ 

ด้านความเบิกบาน คือ การท่ีผู้ ต้องขงัมีภาวะจิตใจท่ีสงบ ผ่อนคลาย ไม่วิตก
กงัวล ฟุ้งซ่าน มีเมตตาและรู้จกัให้อภัยในความผิดพลาดของตนเองและผู้ อ่ืน เข้าใจโลกและชีวิต
ตามความเป็นจริงวา่ มีขึน้-มีลง มีได้-มีเสีย มีถกูใจ-ไมถ่กูใจ รู้จกัปลอ่ยวางและคลายยดึมัน่ถือมัน่ 
ตระหนกัถึงคณุคา่ในตวัเองและมีเปา้หมายในการด าเนินชีวิต มีพฤตกิรรมดีงามและด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งปกตสิขุ 

1.2 ลกัษณะพฤตินิสยัตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั ประกอบด้วย 2 ประเภท 
ได้แก่ 

ประเภทท่ี 1 ตัณหาจริต คือ ลักษณะนิสัยของผู้ ต้องขังท่ีแสดงออกเป็น
พฤติกรรมนิยมเสพความสุขผ่านประสาทสัมผัสได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย หรือแสดงออกเป็น
พฤติกรรมก้าวร้าวทางค าพูดหรือการกระท าเม่ือเผชิญกับความไม่พึงพอใจ แสดงอาการเซ่ืองซึม 
หดหู่ท้อแท้ เฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือร้น พฤตินิสัยด้านนีจ้ึงขึน้อยูอ่ารมณ์ความรู้สึกเป็นใหญ่ใน
แสดงพฤตกิรรมการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

ประเภทท่ี 2 ทิฏฐิจริต คือ ลกัษณะนิสยัของผู้ ต้องขงัท่ีแสดงออกถึงพฤตกิรรม
การด าเนินชีวิตผ่านการใช้ความคิดในการอธิบายเร่ืองราวตา่งๆ ด้วยหลกัตรรกะเหตผุล ยึดมัน่ใน
อดุมการณ์ น้อมใจเช่ือในศาสนาหรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ มกัคดิฟุ้งซา่นวกวนเร่ืองอดีตและอนาคต เป็นคน
เจ้าความคิดทฤษฎี พฤตินิสัยด้านนีจ้ึงขึน้อยู่กับการใช้ความคิดเป็นใหญ่ในการแสดงพฤติกรรม
การด าเนินชีวิต 

และยงัพบอีกว่า สว่นใหญ่พฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัจดัอยู่ในประเภทตณัหาจริต
ท่ีให้ความส าคญักับความรู้สึก ขณะท่ีผู้ ต้องขังประเภททิฏฐิจริตพบเป็นบางส่วนในผู้ ต้องขังท่ีมี
อาการคล้ายผู้ ป่วยทางจิตหรือมีระดบัการศกึษาสงู 

2. เพ่ือสร้างและพฒันาแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงั 
พร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ผลการวิจยัพบว่า แบบวดัสุขภาวะทาง
ปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงั มีจ านวนทัง้สิน้ 33 ข้อ มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัด้วยค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)เท่ากับ .76 มีค่าความเช่ือมัน่
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รายด้านเท่ากบั .67 (ด้านการรู้) .52 (ด้านการต่ืน)และ .56 (ด้านความเบิกบาน) มีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์รายข้อกบัคะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 0.38-0.45 

โมเดลการวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขังมีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับ ข้อมูล เชิ งประจัก ษ์ (χ2=2.29 df=3 p=.51 GFI=0.99 AGFI=0.98 
CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.04) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.56-
0.71 โดยทกุองค์ประกอบมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

3. เพ่ือศึกษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในการสร้าง
เสริมสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั ผลการวิจยัพบวา่ 

1. หลงัการทดลอง ผู้ ต้องขงักลุ่มทดลองมีคะแนนสุขภาวะทางปัญญาโดยรวม
และด้านความเบกิบานเพิ่มสงูขึน้กว่าก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ยกเว้นด้านการรู้และการต่ืนมีความแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

2. หลงัการทดลอง ผู้ ต้องขงักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีคะแนนสุขภาวะทาง
ปัญญาโดยรวมและรายด้าน(รู้,ต่ืน)แตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ยกเว้นด้านความเบิกบานท่ีกลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

การอภปิรายผลการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจยัด าเนินการอภิปรายผลการวิจยัตามล าดบัวตัถุประสงค์การวิจัย  

ได้ดงันี ้ 
การอภปิรายผลการวิจัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและ

พฤตนิิสัยของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม  
ผู้ วิจัยอภิปรายผลการวิจัยในส่วนนี ้โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1.1) 

ลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขังและ 1.2) พฤตินิสัยตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ ต้องขงั มีรายละเอียดดงันี ้

ลักษณะสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 
ลกัษณะสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขังเป็นลักษณะ

ของปัญญาท่ีรู้จักแยกแยะความถูก-ผิด ชั่ว-ดี คุณ-โทษ ประโยชน์-ไม่ใช่ประโยชน์ รู้จักใช้
สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา เห็นการเช่ือมโยงระหว่างเหตแุละผล รู้เท่าทนัและตระหนกัถึงโทษ
ของความโลภ โกรธ หลง สามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ มีความมุ่งมัน่
อดทนต่อปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตและรู้จักปรับเปล่ียนมุมมอง เชิงบวก ตระหนักรู้



 188 
 

 

ปัจจบุนัขณะ มีภาวะจิตใจท่ีสงบ ผ่อนคลาย รู้จกัให้อภัยและมีเมตตาตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน รู้เท่าทนั
ความเป็นจริงของโลกและชีวิตว่ามีขึน้-มีลง มีดีใจ-เสียใจ มีได้-มีเสีย มีสขุ-มีทกุข์ ไม่สามารถบงัคบั
ให้เป็นไปตามปรารถนาของตนเองได้ทุกเร่ือง มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตและมองเห็นคณุค่า
ของตนเองพร้อมทัง้มีพฤติกรรมดีงามและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างเป็นปกติสุข ข้อค้นพบดงักล่าวมี
ลกัษณะสอดคล้องกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของ พิณ
นภา หมวกยอด (2558)ท่ีว่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) “รู้” คือ การมองเห็นความ
เช่ือมโยงจากเหตถุึงผล ผลถึงเหต ุรู้จกัพิจารณาแยกแยะและแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจ  ไตร่ตรอง
ตามเหตุผลอย่างรอบด้านมากกว่าใช้อารมณ์ รู้จักมองโลกในแง่ดี สามารถหาประโยชน์จาก
อปุสรรคหรือความทุกข์ มองเห็นสิ่งทัง้หลายท่ีเปล่ียนแปลงตามความจริงท่ีเกิดขึน้ ยอมรับความ
จริงท่ีวา่ทกุสิ่งมีขึน้มีลง มีดีมีเสีย และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการอนัถกูต้องเหมาะสมอยา่ง
ตอ่เน่ือง 2) “ต่ืน” คือ การมีสตติระหนกัรู้ถึงสภาวะปัจจบุนั ไมค่าดหวงัอนาคตอยา่งเพ้อฝัน มีความ
เช่ือในศกัยภาพและท าอะไรด้วยความมุ่งมัน่พยายามของตน  ไม่ท าอะไรตามการชกัจงูของความ
อยากท่ีเป็นตณัหาและสามารถควบคมุอารมณ์ได้และ 3) “เบิกบาน” คือ ความผาสกุ จิตสงบนิ่งไม่
กระวนกระวาย มีอิสระไม่ยึดติดในสิ่งใดและมีความเกือ้กลูตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการอยู่ร่วมกบั
ผู้ อ่ืนในสงัคม สอดคล้องกับ Wallace และ Shapiro (2006)ท่ีกล่าวว่า หลักพุทธธรรมมุ่งเน้นไปท่ี
การมีสุขภาวะของจิตใจท่ีปราศจากความเจ็บปวด ความหลงและเข้าถึงศักยภาพทางปัญญา 
ความเมตตาและการสร้างสรรค์ เทียบเคียงได้จากการศึกษาของ เลอลกัษณ์ มหิพนัธุ์ (2560)ท่ีว่า 
สขุภาวะทางปัญญาประกอบด้วยความสขุ สงบจากการท าความดีความไม่เห็นแก่ตวัและยงัท าให้
เกิดพลงัอ านาจคือสขุภาวะทางจิต ได้แก่ มีก าลงัใจ จริงใจ พึงพอใจชีวิต มีความสขุความเบกิบาน
กบัการท าหน้าท่ี การใช้ชีวิตและภาคภมูิใจในการท าหน้าท่ี รู้จกัขยายมมุมองท่ีมีตอ่โลกและพฒันา
เหตผุลเชิงจริยธรรม มีความยืดหยุ่นทางจิตใจ รู้จกัค้นหาศกัยภาพภายในตนเองและเพิ่มพนูทกัษะ
การแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์(Hattler, 1976; Melnyk และ Neale, 2018) 

ดงันัน้ สุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขังแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้ ด้านการต่ืนและด้านความเบกิบาน โดยมีสาระส าคญัแตล่ะด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

1. สุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้ พบว่า เป็นความสามารถของ
ผู้ ต้องขงัในการน าปัญญาไปใช้พิจารณาแยกแยะ ไตร่ตรองว่าอะไรถกู-อะไรผิด ดี-ชัว่ เท็จ-จริง เป็น
ประโยชน์หรือเป็นโทษ ควรท าหรือไม่ควรท า รู้จกัแก้ปัญหาด้วยเหตผุลท่ีเกิดจากการใช้สติปัญญา
อย่างถ่ีถ้วน ใคร่ครวญสิ่งตา่งๆ อย่างรอบคอบระมดัระวงั ตระหนกัถึงผลลพัธ์ท่ีจะตามมาจากการ
ลงมือตดัสินใจกระท าอะไรลงไป เห็นความเช่ือมโยงระหว่างเหตุและผล ปรับเปล่ียนมุมมองต่อ
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ปัญหาอุปสรรคเชิงบวกหรือมองแง่ดี สุขภาวะทางปัญญาด้านนีป้ระกอบด้วย 1)การพิจารณา
แยกแยะความดีความชั่ว ถูก-ผิด คุณ-โทษ ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ 2)การแก้ไขปัญหาด้วย
สตปัิญญาและการรู้จกัเช่ือมโยงเหตแุละผลและ 3)มองเห็นคณุคา่จากอปุสรรคปัญหา  

ข้อค้นพบอธิบายได้ว่า สุขภาวะทางปัญญาด้าน “การรู้” เป็นความสุขท่ี
เกิดจากการท่ีผู้ ต้องขงัรู้จกัน าศกัยภาพทางปัญญาไปใช้เพ่ือพิจารณาแยกแยะสิ่งตา่งๆ เป็นปัญญา
ท่ีรู้ทัว่ รู้ชดั มีความเข้าใจ หยัง่รู้เหตผุลหรือความรู้ประเภทคดัสรรและวินิจฉัยกล่าวคือ แยกแยะได้
วา่ จริงเท็จ ดีชัว่ ถกูผิด ควรไม่ควร คณุโทษ ประโยชน์ไมใ่ช่ประโยชน์(พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ป
ยตุโต), 2552) สอดคล้องกบั พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาติ (2550) ท่ีวา่ สขุภาพทางปัญญาเป็น
ความรู้ทัว่รู้ทนัและเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตผุลแห่งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์และความมี
โทษ ผู้ ต้องขงัจะต้องรู้จกัใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้มากกว่าการใช้
อารมณ์ชั่วขณะและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลพัธ์อันเป็นคณุหรือโทษท่ีเกิดจากสาเหตุ
ตดัสินใจลงมือท าสิ่งใดลงไป สามารถท่ีจะวิเคราะห์ เข้าใจอย่างชดัเจน หยัง่รู้ถึงความเช่ือมโยงได้
ทัว่ถึงเหตแุละผล(สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช(เจริญ สวุฑฺฒโน), 2553) และจะต้อง
ค านึงผลท่ีจะตามมาทัง้ด้านดีและด้านเสีย รู้ท่ีจะจดัแจง จดัสรร จดัการหรือเข้าไปท าหน้าท่ีและ
เก่ียวข้องกบัสิ่งนัน้ๆ ได้อย่างถกูต้อง(สรุพล ไกรสราวฒุิ, 2552) นอกจากนี ้จะต้องรู้จกัมองแง่บวก
ต่อปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตพร้อมกล้าเผชิญ รับรู้ความยากล าบากว่าเป็นเคร่ืองสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบัตนเอง รู้จกัมองวิกฤตเป็นโอกาสท่ีจะน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงตวัเอง เทียบเคียง
ได้กบัแนวคิดของ พระไพศาล วิศาโล (2553)ท่ีว่า มองเห็นแง่มมุต่างๆ อย่างรอบด้านทัง้บวกและ
ลบ ทัง้ข้อดีและข้อเสีย รู้จกัแยกแยะว่าอะไรเป็นคณุคา่แท้อะไรเป็นคณุคา่เทียม มองแง่ดี เห็นด้าน
บวก รู้จกัหาประโยชน์จากอปุสรรคหรือความทกุข์หรือมองเห็นโอกาสท่ามกลางวิกฤต  

สุขภาวะทางปัญญาด้าน “การรู้” เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
ผู้ ต้องขงัท่ีถูกตดัสินโทษและเคยกระท าผิดท่ีจะต้องรู้จกัการด าเนินชีวิตโดยใช้ความสามารถทาง
ปัญญาในการแยกแยะเก่ียวกบัความดีความชัว่ รู้ถกูรู้ผิด รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ 
สิ่งใดเป็นคณุสิ่งใดโทษ สอดคล้องกบั นกัวิชาการ(2562,สมัภาษณ์)ท่ีกลา่วว่า 

“รู้ดีรู้ชัว่เป็นเร่ืองของปัญญาท่ีจะต้องพิจารณาตวัเองได้ แต่พอไปอยู่
ในนัน้(เรือนจ า) พอรู้ก็จะต้องพิจารณาตวัเองวา่ควรท าอย่างไรท่ีจะแยกแยะสิ่งดีชัว่โดยจิตใจเราเอง 
แตต้่องยอมรับกติกาแล้วก็ท าตามกติกา ถ้ามองดวูา่กติกามนัดีดียงัไงถ้าเราท าตามแล้วเราก็จะไม่
ถกูลงโทษ เราก็จะได้รับเล่ือนระดบั ได้รับการด าเนินความสะดวกตามเกณฑ์ของนกัโทษ” 



 190 
 

 

สอดคล้องกับ พระมหานนัทวิทย์ ธีรภทัโท(แก้วบตุรดี) กมลาส ภูวชนาธิ
พงศ์และอคัรนนัท์ อคัรศรีพงษ์ (2559)ท่ีกล่าวว่า ผู้ ต้องขงัต้องรู้จกัหลีกเล่ียงกระท าสิ่งไม่ดีอนัเป็น
โทษทัง้กายและจิตใจ ตระหนักในการกระท านัน้ว่าจะสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้ อ่ืน
อย่างไร จะต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนท่ีจะท าสิ่งใดลงไป รู้จักคิด 
พิจารณา วินิจฉัยไตร่ตรองใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา (บุญโรม สุวรรณพาหุ, 2556) มี
กระบวนการทางปัญญาท่ีเหมาะสม เช่น มีความคิดเป็นเหตเุป็นผลสามารถคิดแก้ปัญหาตา่งๆ ได้
(Adams และคนอ่ืน ๆ, 1997) เห็นความสมัพนัธ์ถึงสาเหตขุองการลงมือท ากับผลท่ีจะเกิดตามมา
และจะต้องค านึงถึงผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึน้ สอดคล้องกับ อนุศาสนาจารย์นั(2562,สมัภาษณ์) ท่ีให้
ข้อมลูวา่  

“ต้องรู้จกัเหต ุรู้จกัผล คนมีเหตผุลจะมีความสขุ รู้จกัคดิอยา่งมีเหตผุล 
ถ้าใครคิดอย่างมีเหตุผล คนนัน้จะปรับตัวได้และก็เห็นความเช่ือมโยง เพราะว่าถ้าคนเรามี
ความรู้สึกท่ีมีเหตุมีผลจากข้างนอกแล้วมาอยู่ข้างในด้วยความผิดพลาดบางประการแล้วก็มา
ปรับตวัได้ มนัก็ท าให้จิตใจท่ีมีเหตมีุผลอยู่ข้างนอกมาใช้ภายในเรือนจ า มนัก็ยิ่งง่ายขึน้ประมาณ
นัน้ ถ้าเกิดคนท่ีไม่มีเหตุมีผลหรือว่าคนท่ีเอาแต่อารมณ์ความคิดตวัเองมันก็จะโดนระเบียบของ
เรือนจ าบงัคบั” 

สอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2559) ท่ีว่า ต้องมี
ปัญญาท่ีจะต้องรู้ทั่ว หยั่งรู้เหตุผล ความเช่ือมโยงระหว่างเหตุและผลตามสัจจะความเป็นจริง 
ความรู้เข้าใจชัดเจน รู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงทัง้ข้อดีและข้อเสีย อีกทัง้ จะต้องตระหนักถึงความ
ผิดพลาดในอดีตและสามารถน าเอามาเป็นบทเรียนให้กบัตนเองได้ รู้จกัปรับเปล่ียนมมุมองด้านลบ
เป็นบวกต่อสิ่งท่ีตนเองเผชิญแม้จะเป็นความยากล าบากและสามารถสรรหาแง่มุมท่ีดีงามจาก
อุปสรรคหรือความทุกข์นัน้ไ ด้  (พิณนภา หมวกยอด , 2558) สอดคล้องกับ นักวิชาการ
(2562,สมัภาษณ์)ท่ีกลา่ววา่ 

“เน่ืองจากว่าสิ่งท่ีเขาท ามามนัเป็นการกระท าผิด ถ้าเขาจะมีความสขุ
ได้ สว่นหนึ่ง เขาจะต้องมองสิ่งท่ีผา่นมาเป็นบทเรียนท่ีเขาจะต้องใส่ใจว่า ฉนัจะต้องเรียนบทเรียนนี ้
จ าขึน้ใจว่าน่ีเป็นบทเรียน ประการท่ีสองคือ มองมนัเป็นบทเรียนไม่ได้มองมนัเป็นความผิดพลาด
ล้มเหลว เขาถึงจะมีความสุข คือเขาต้องมองเห็นภาพแบบนี ้เขามีข้อดีอย่างหนึ่งคือ เขามี 
experience(ประสบการณ์)ท่ีเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเขาท่ีเขาจะเอามาเป็นบทเรียนในเชิงท่ี
เขาจะเห็นภาพมนัได้ชดั เพราะเขาผา่นประสบการณ์นัน้มาซึง่ดงึขึน้มาเป็นบทเรียนได้อยา่งดีเลย” 
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ดงันัน้ สขุภาวะทางปัญญาด้าน “การรู้” จะชว่ยให้ผู้ ต้องขงัได้ใช้ศกัยภาพ
ทางปัญญาในการพิจารณาแยกแยะความดีความชัว่ ถูกผิด คุณโทษ ข้อเท็จจริงต่างๆ มองเห็น
ความเช่ือมโยงระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ รู้จักแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาอย่างละเอียด
รอบคอบและตระหนกัรู้ถึงความผิดพลาดในอดีตพร้อมน ามาเป็นบทเรียนให้กบัตนเองได้ รู้จกัมอง
เชิงบวกตอ่อปุสรรคปัญหาท่ีผา่นเข้ามาในชีวิตซึง่จะท าให้ผู้ ต้องขงัด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ 

2. สุขภาวะทางปัญญาด้านการตื่น พบว่า เป็นความสามารถของ
ผู้ ต้องขังท่ีจะรู้เท่าทันภาวะจิตใจของตนเองท่ีถูกความโลภ โกรธ หลงหรือกิเลสเข้าครอบง า ทัง้
ตระหนกัถึงโทษท่ีจะเกิดขึน้ รู้จกัฉุกคิดโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตผุล มีสติตระหนกัรู้ ณ 
ปัจจุบนัขณะท่ีตนเองก าลังท าอะไรอยู่หรือเป็นอยู่ ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เหมาะสม 
อดทนตอ่ความรู้สึกท่ีไม่ได้ดัง่ใจตนเอง มีความเช่ือมัน่ในความเพียรพยายามและศกัยภาพตนเอง
ในการท าสิ่งตา่งๆ สุขภาวะทางปัญญาด้านนีป้ระกอบด้วย 1) การรู้เท่าทนัและเห็นโทษของกิเลส 
คือ ความโลภ โกรธ หลง 2) อดทนและมุ่งมั่นด้วยความพยายามของตนเอง 3) ตระหนักรู้ ณ 
ปัจจบุนัและ 4) ควบคมุพฤตกิรรมและอารมณ์ของตนเองได้ 

ข้อค้นพบอธิบายได้ว่า สขุภาวะทางปัญญาด้าน “การต่ืน” เป็นความสขุท่ี
เกิดการท่ีผู้ ต้องขังน าศกัยภาพทางปัญญาไปใช้ในการตระหนักรู้เท่าทันอ านาจของกิเลสท่ีเข้า
ครอบง าจิตใจไม่ให้หลงท า หลงรู้สึกไปตามการคิดปรุงแต่งหรือจินตนาการ หลงคิดไปตามความ
โลภ โกรธ หลง เทียบเคียงได้กบั พุทธทาสภิกขุ (2522)ท่ีกล่าวว่า ต่ืนจากหลบัคือความโง่ ภาษา
ธรรมะเรียกว่า อวิชชาหรือโมหะ หรือถือเอาความโง่นีว้่าเป็นความหลบั ต้องต่ืนจากความหลบัคือ
อวิชชาหรือกิเลส สอดคล้องกับ อ้อม ประนอม (2014) ท่ีกล่าวว่า เป็นผู้ ต่ืนจากความหลงงมงาย 
ความหลับ ความหลอกลวงท่ีเกิดจากกิเลส ได้แก่ ความโกรธ ความโลภและความหลงท่ีเข้า
ครอบง าซึ่งท าให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญาท่ีจะน าพาชีวิตไปสู่สิ่งท่ีถกูต้องดีงาม ผู้ ต้องขงัจะต้องมี
สติตระหนกัรู้อยู่ในภาวะปัจจุบนัว่าตนอยู่ในฐานอะไรและก าลงัท าอะไรอยู่ ไม่ปล่อยให้ความคิด
หลงไปจินตนาการเก่ียวกับเร่ืองราวความผิดพลาดในอดีตท่ีผ่านมาหรือคิดวิตกกังวลเก่ียวกับ
อนาคตท่ียงัมาไม่ถึง เทียบเคียงได้กับ โสมรัชช์ วิไลยุค (2559)ท่ีกล่าวว่า การท่ีเราอยู่กบัปัจจุบนั
ขณะหรือหยดุการปรุงแตง่เราต้องอาศยั “สต”ิ เพ่ือท่ีจะท าให้เราระลึกรู้อยู่เสมอว่าปัจจบุนัเราก าลงั
ท าอะไร เร่ืองท่ีเราทกุข์ใจนัน้ผ่านไปแล้ว บอ่ยครัง้ท่ีเรากงัวลกบัความผิดพลาดในอดีต ให้เราระลึก
อยู่เสมอว่า มันผ่านไปแล้ว ไม่สามารถกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้อีก แต่สามารถท า
เหตกุารณ์ในปัจจบุนัให้ดีได้ ต้องรู้จกัท่ีจะควบคมุอารมณ์ตนเองไม่ให้อยู่เหนือจิตใจ อีกทัง้จะต้อง
ระมัดระวังการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม มีความมุ่งมัน่ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากต่างๆ 
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และมีศรัทธาเช่ือมัน่ในความพยายามหรือศกัยภาพภายในตนเอง สอดคล้องกบัแนวคิดของ พระ
ไพศาล วิศาโล (2553) ท่ีว่า เช่ือมัน่ว่าความส าเร็จจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัความเพียรของตนเองเป็น
ส าคญั การพึง่พาผู้ อ่ืนหรือหวงัลาภลอยคอยโชคยอ่มท าให้ชีวิตเส่ือมถอย 

“การต่ืน” เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินชีวิตของผู้ ต้องขัง 
เพราะการด าเนินชีวิตท่ีผิดพลาดล้วนแตเ่กิดจากจิตใจถกูความโลภ โกรธ หลงเข้าครอบง า จิตใจไม่
เข้มแข็งพอและถกูชกัจงูไปตามอ านาจของกิเลสตณัหาได้ง่าย เทียบเคียงได้จากการศกึษาของ รุจา
ภา มุ่งวิชาและกรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ (2562) ท่ีว่า ผู้ ต้องขงัขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ มีค่านิยมไม่
ถกูต้อง มีจิตใจไม่เข้มแข็งพอ ไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อครอบครัว ผู้ ต้องขงัจะต้องรู้จกัฉุก
คดิหรือมีสติระลกึรู้ท่ีจะยบัยัง้เหตขุองการลงมือกระท าท่ีจะเกิดผลเสียหายตามมา เล็งเห็นโทษของ
การไมรู้่จกัควบคมุพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม สอดคล้องกบั อนศุาสนาจารย์(2562,สมัภาษณ์)ท่ีวา่ 

“ต้องท าให้เขาฉกุคิด ผมเคยถามหลวงพ่อพทุธทาสว่าผู้ ต้องขงัท าผิด
ตดิคกุเพราะอะไร ทา่นบอกวา่เพราะยงัไม่เห็นโทษ ไมเ่ห็นโทษคืออะไร มารู้เม่ือเป็นผู้คมุมาไมน่าน 
เห็นผู้ ต้องขงัหน้าคุ้นๆ น่ีคือคนเก่าท าผิดแล้วติดคกุ เขารู้ไหมเขารู้ น่ีคืออาการของคนไม่เห็นโทษ 
ชีวิตกลบัมืดมนทกุที อยา่คิดว่าตดิคกุแล้วจะเลิกยาได้ไม่ใช ่ตราบใดท่ีเขาไมเ่ห็นโทษไม่มีทาง อย่า
คดิวา่ลกูเมียถกูยิงตายแล้วจะเลิกได้ไมใ่ช่” 

ไม่ท าอะไรตามการชกัจงูของความอยากท่ีไม่ดี(ตณัหา)และไม่หลงตาม
สิ่งเย้ายวนหรือเอนเอียงตามอคติ(พระไพศาล วิศาโล, 2553; พิณนภา หมวกยอด, 2558) จะต้องมี
ความมัน่คงทางอารมณ์ สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ เช่ือมัน่ในการกระท าของ
ตนเอง รู้จกัค้นหาและดงึศกัยภาพความสามารถท่ีซ่อนอยู่ภายในตวัเองออกมาใช้แก้ไขปัญหาให้
ได้(Hattler, 1976)สอดคล้องกบั อนศุาสนาจารย์(2562,สมัภาษณ์)ท่ีต้องการให้ผู้ ต้องขงัมีลกัษณะ
ท่ีวา่  

“รู้จกัใช้ความสามารถตวัเอง บางคนมีความสามารถเยอะแตไ่ม่ยอม
ใช้ ไม่ดงึเอาความสามารถของตวัเองออกมาใช้ให้เต็มท่ี จะเอาแตส่บายนึกว่าอนันีง้่ายจะท าในสิ่ง
นัน้” 

ผู้ ต้องขงัจะต้องมีความอดทนอดกลัน้และเพียรพยายามท่ีจะเอาชนะใจ
ตนเองให้ได้ มีก าลังใจท่ีจะต่อสู้ กับความยากล าบากในการด าเนินชีวิต เช่ือว่าตนเองสามารถ
พฒันาให้ดีขึน้ได้ เทียบเคียงได้กับการศึกษาของ สถิต แก้วปัญญา (2562) ท่ีกล่าวว่า ผู้ ต้องขัง
จะต้องมุ่งเอาชนะความโลภ โกรธ หลง มีก าลงัใจท่ีดีต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัถือเป็นการฟืน้ฟู
จิตใจผู้ ต้องขงัซึ่งจะท าให้จิตใจมีความเข้มแข็งมัน่คงและเจริญงอกงามด้วยคณุธรรม เช่น ความ
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ขยนัหมัน่เพียร ความอดทนอดกลัน้ เป็นต้น สอดคล้องกบั นกัวิชาการ(2562,สมัภาษณ์)ท่ีมุง่กล่าว
ให้ผู้ ต้องขงัมีความเข้มแข็งวา่ 

“ถ้าเขาต่ืนได้ แยกตวัเองออกมาได้ เขาจะเปล่ียน แล้วเขาจะมีความ
อดทนอยู่กบัด้านบวกมากขึน้เร่ือยๆ ต้องบวกกบัความเช่ือเข้าไปด้วย ศรัทธาในความคิดความเช่ือ 
เราต้องเช่ือในความเห็นนัน้ด้วย คือเช่ือว่า ถ้ามนัยังไม่ตาย มีความเช่ือหมั่นในการกระท าตัง้แต่
วินาทีนีว้่ามนัสามารถท่ีจะสร้างคณุคา่ได้ใหม่เร่ือยๆให้กับชีวิต ชีวิตไม่ได้สญูเสียคณุคา่ซะทีเดียว 
ตราบใดท่ียงัไมต่าย ต่ืนขึน้มาวา่ ฉนัยงัท าอะไรได้อีกตัง้เยอะ” (สมัภาษณ์) 

ดงันัน้ สขุภาวะทางปัญญาด้าน “การต่ืน” จึงใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ ต้องขงั
มีสติรู้เท่าทนัสภาพจิตใจท่ีถกูความโลภ โกรธ หลงครอบง า รู้จกัฉกุคิดและเล็งเห็นโทษของกิเลสท่ี
ท าให้จิตใจไม่เข้มแข็ง รู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับ
ปัจจบุนั เช่ือมัน่กฎแห่งกรรมกล่าวคือ เช่ือในการลงมือท าด้วยความเพียรพยามและความสามารถ
ของตนเอง รู้จักสร้างก าลังใจท่ีดีเพ่ือให้ตนเองไม่ย่อท้อต่อการเผชิญความยากล าบาก ท่ีก าลัง
เป็นอยู ่

3. สุขภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบาน พบว่า เป็นภาวะจิตใจของ
ผู้ ต้องขงัท่ีมีความสงบผ่อนคลาย แจม่ใสเบกิบาน ปราศจากความคดิฟุ้งซา่นหรือความวิตกกงัวล มี
ความรักและเมตตาต่อตนเองและผู้ อ่ืน รู้จกัปล่อยวางหรือคลายจากความยึดมัน่ถือมัน่ เข้าใจว่า
โลกและชีวิตมีสุขมีทุกข์ มีดีใจเสียใจปะปนกันไป ไม่สามารถบังคบัให้เป็นไปตามต้องการของ
ตนเองได้ทุกเร่ืองและพร้อมท่ีจะด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มองเห็นคุณค่าของตนเอง  มี
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงคุณธรรมและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างปกติสุข สุขภาวะทางปัญญาด้านนี ้
ประกอบด้วย 1)ภาวะจิตใจท่ีสงบ มีเมตตาและให้อภยั 2) รู้เท่าทนัโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 
3) เห็นคณุค่าตนเอง มีความหมายและเป้าหมายในการด ารงอยู่และ 4) มีพฤติกรรมดีงามและ
ด าเนินชีวิตอยา่งปกตสิขุ 

ข้อค้นพบอธิบายได้ว่า สุขภาวะทางปัญญาด้าน “ความเบิกบาน” เป็น
ภาวะจิตใจของผู้ ต้องขงัท่ีแจ่มใสเบิกบาน มีความสงบผ่อนคลาย ปราศจากความวิตกกังวลหรือ
ความฟุ้งซา่น ไม่ขุน่มวัด้วยอารมณ์ตา่งๆ ท่ีเข้ามากระทบ เป็นสภาพจิตใจท่ีมีความส าราญแช่มช่ืน
(พระมหาสทุิตย์ อาภากโร และคนอ่ืน ๆ, 2556) ไม่ยึดมัน่ถือมัน่สิ่งใดๆ รู้จกัปล่อยวางและให้อภัย
ตนเองตอ่ความผิดพลาดในอดีต มีความเมตตาและปรารถนาดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน เข้าใจความเป็น
ธรรมดาของโลกและชีวิตว่า มีสขุมีทกุข์ มีได้มีเสีย มีขึน้มีลง มีความไม่แนน่อนเป็นสจัธรรมและไม่
สามารถจะบงัคบัให้เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ทุกเร่ือง สอดคล้องกับ พระไพศาล 
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วิศาโล (2553) ท่ีกล่าวว่า ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งมีขึน้มีลง มีดีมีเสีย ไม่มีอะไรถูกใจเราไปเสีย
หมด มองเห็นสิ่งทัง้หลายวา่แปรเปล่ียนไปตามเหตปัุจจยั ไม่มีความเท่ียงแท้ยัง่ยืนและไมข่ึน้อยูก่บั
ความปรารถนาของเรา มองว่าไม่มีอะไรเลยท่ีสามารถยึดมั่นถือมั่นไปตามใจเราได้แม้แต่อย่าง
เดียว มองเห็นว่าความทุกข์นัน้มีรากเหง้ามาจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ อีกทัง้ ผู้ ต้องขัง
จะต้องรู้จกัมองเห็นคณุค่าภายในตนเอง ตระหนกัถึงการมีอยู่ของชีวิตท่ีตนเองจะต้องรับผิดชอบ 
ท าความเข้าใจความหมายของการมีชีวิตและรู้จกัตัง้เปา้หมายอนาคต(Corey, 2015) ตระหนกัถึง
การใช้ชีวิตท่ีมีคุณธรรมก ากับ มีพฤติกรรมท่ีดีงามและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆในสังคมอย่างปกติสุข 
เทียบเคียงได้กบั ไพโรจน์ สิงบนั (2552)ท่ีกล่าววา่ เป็นความสามารถในการมองเห็นความจริงของ
ชีวิตโดยปราศจากความยดึมัน่ถือมัน่จนน าไปสูก่ารเอือ้อาทร สมานฉนัท์ ชว่ยเหลือเกือ้กลู มีเมตตา
กรุณาและการอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข  กอปรกับมีจิตใจอันดีงามและเอือ้เฟื้อเ ผ่ือแผ่
(พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาติ, 2550) 

“ความเบิกบาน” จึงเป็นสภาพจิตใจของผู้ ต้องขงัท่ีปราศจากความดิน้รน
กระวนกระวาย ความฟุ้งซ่านร าคาญ เป็นความสงบเยือกเย็นเป็นปกติ มีความผ่อนคลาย ภาวะ
ดงักล่าวจึงเป็นสิ่งส าคญัยิ่งเน่ืองด้วยการต้องมาอยู่รวมกันกับผู้ ต้องขังคนอ่ืนๆ  ภายในสถานท่ี
จ ากัดคบัแคบ แต่ละคนต่างก็มีประวตัิอาชญากรรมมาด้วยกันทัง้นัน้ ท าให้ขาดความวางใจผู้ อ่ืน
และสงัคมรอบข้าง เกิดความหวาดระแวง มีความคบัข้องใจและความวิตกกงัวลสงู (Sykes, 1958) 
การมองผู้ อ่ืนด้วยความปรารถนาดีจะช่วยให้ผู้ ต้องขงัมีความเห็นอกเห็นใจกบัความทุกข์ของผู้ อ่ืน 
ท าให้สะท้อนและเกิดความเข้าใจชีวิตตนเองตามเป็นจริงว่า มีขึน้-มีลง มีสุข-มีทุกข์เป็นเร่ือง
ธรรมดาท่ีสามารถพบเจอได้ทกุคน รู้จกัปล่อยวางและไม่ยึดติดอยู่กบัอดีตท่ีเคยผิดพลาดหรือวิตก
กงัวลกบัสิ่งท่ียงัมาไม่ถึง มุ่งเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเองในปัจจบุนั สอดคล้องกับ นกัวิชาการ
(2562,สมัภาษณ์) ท่ีกลา่ววา่   

“ถ้าขาดปัญญา มนัมีความทุกข์ แก้ความทกุข์ได้น าไปสู่ความสุขได้ 
ท าไมต้องคิดในเร่ืองอดีตเพราะอดีตมันผ่านมาแล้ว จะไปจมอยู่กับอดีต ก็ไม่ใช่ อดีตเป็น
ประสบการณ์ ถ้าเข้าใจคือตวัปัญญาท่ีเรามองจากนัน้ ถ้าจะให้ดี เราจะท ายงัไงให้ตวัปัญญาเป็น
ตวัน าและจะน าไปสู่ท่ีเรามุ่งหวงัได้ ใคร่ควรพิจารณาด้วยเหตแุละผลวา่ท าไมต้องคดิในเร่ืองเหล่านี ้
มนัท าให้เครียด เม่ือมนัเกิดแล้วต้องปลอ่ยวางแล้วเอาปัญญาท่ีเรามีมาคดิวา่จะพฒันายงัไง” 

ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตท่ีจะท าอะไรเป็นประโยชน์เกือ้กูลต่อ
ตนเองและคนรอบข้าง เห็นคณุคา่ภายในตนเองและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขตนเองให้รู้จกัด าเนิน
ชีวิตอย่างมีเปา้หมาย ตระหนกัถึงศกัดิ์ศรีและมีความปรารถนาท่ีจะก้าวไปข้างหน้าเพ่ือพฒันาตน
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ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์(Mayer, 1997; เทิดศกัดิ์ เดชคง, 2545; ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษณ์, 2529; 
พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และ วิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา, 2556)เห็นว่าชีวิตสามารถเปล่ียนแปลงได้ มุ่ง
ส ร้างคุณค่าให้กับชีวิตเ พ่ือท าใ ห้ตนเองและคนอ่ืนๆ ภูมิ ใจ สอดคล้องกับ นักวิชาการ
(2562,สมัภาษณ์)ท่ีกลา่วย า้วา่ 

“อนัดบัแรกท่ีเขาจะต้องเข้าใจก็คือ ชีวิตของเขาเปล่ียนแปลงได้ เขา
เกิดมาหนึ่งชีวิตเขาสามารถท่ีจะเรียนรู้ในด้านบวกและด้านลบได้  เขาเคยลบมาแล้ว เขาก็บวกได้  
ถ้าเขาท าให้เป็นบวกได้ มนัก็จะไปผนวกกบัถ้าเขาท าให้เป็นบวก ชีวิตมนัก็จะมีความหมาย ชีวิตนะ
วินาทีนี ้มนัยงัสร้างคณุคา่ใหม่ได้ ยงัให้ความหมายกับชีวิตใหม่ได้ มองจากการกระท าทัง้ในแง่ของ
คณุคา่ซึง่ตนเองรับรู้ได้หรือท าให้คนอ่ืนรับรู้ได้” (สมัภาษณ์)  

ดงันัน้ สขุภาวะทางปัญญาด้าน “ความเบกิบาน” จงึเป็นสิ่งส าคญัส าหรับ
ผู้ ต้องขงัในการด าเนินชีวิตท่ามกลางความบีบคัน้ทางจิตใจอนัเกิดจากความผิดพลาดในอดีตและ
การอยู่ในสถานท่ีจ ากดั จะต้องเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคณุคา่ตนเองและรู้จกัตัง้เปา้หมายใน
การด าเนินชีวิต ท าจิตใจให้สงบผ่อนคลาย ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ในสิ่งตา่งๆ มีเมตตาและปรารถนาดีตอ่
ผู้ อ่ืน อีกทัง้ จะต้องรู้จกัใช้ชีวิตท่ีก ากับด้วยคณุธรรม มีพฤติกรรมถกูต้องและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆใน
สงัคมอยา่งเป็นปกตสิขุ 

กล่าวได้ว่า สขุภาวะทางปัญญาทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ การรู้ การต่ืนและความเบิก
บาน เป็นความสามารถทางสติและปัญญาตามหลักพุทธธรรมท่ีจะต้องพัฒนาและส่งเสริมให้
เกิดขึน้แก่ผู้ ต้องขงัเพ่ือให้เป็นผู้ ท่ีรู้จกัแยกแยะดีชั่ว รู้ถูกรู้ผิด รู้เหตุรู้ผล รู้จกัท่ีจะแก้ไขปัญหาด้วย
สตปัิญญา มีสติระลึกรู้อยูใ่นปัจจบุนั สามารถควบคมุจดัการตนเองไมใ่ห้ตกเป็นทาสของความโลภ 
โกรธ หลง รู้จกัใช้ความเพียรพยายามของตนเองในการท าหน้าท่ีตา่งๆ รู้วิธีการท่ีจะท าจิตใจให้สงบ
ผ่อนคลายจากความเครียด ความวิตกกังวลท่ีเกิดจากความผิดพลาดในอดีต สร้างความเข้า
ใจความจริงของชีวิตหรือความเป็นธรรมดาสามญัท่ีจะต้องเผชิญ ตระหนกัถึงคณุคา่และศกัยภาพ
ภายในของตนเองท่ีจะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย นอกจากนี ้ยังต้องมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
คณุธรรมและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมอยา่งเป็นปกตสิขุอีกด้วย 

ลักษณะพฤตนิิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 
ลกัษณะพฤตนิิสยัตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัเป็นลกัษณะการแสดงออก

ทางความประพฤติท่ีได้รับการหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดจนกลายเป็นแบบแผนทางพฤติกรรมท่ี
เคยชินในการด าเนินชีวิตและติดเป็นนิสัย อีกทัง้ยังฝังรากลึกลงในกลมสนัดานในขัน้อุปนิสยัจน
อาจกลายเป็นบคุลิกภาพท่ีถาวร  
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จากการศึกษาพบว่า พฤตินิสัยของผู้ ต้องขังประกอบด้วย 1)รักความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นลกัษณะนิสยัท่ีชอบเสพความสุขผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ ตา หู 
จมกู ลิน้ กาย เพ่ือสนองตอบความพงึพอใจของตนเอง 2)ก้าวร้าวรุนแรง นิสยัท่ีมกัใช้อารมณ์รุนแรง
เม่ือเผชิญความไม่พอใจหรือถูกกระทบ อารมณ์หงุดหงิดฉนุเฉียวง่าย 3)จินตนาการเพ้อฝัน นิสยั
ชอบสร้างความสขุด้วยการจินตนาการเฟ้อฝันหรือเสพความรู้สึกเป็นสขุผ่านจินตนาการจนน าไปสู่
พฤติกรรมความเฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือร้น รู้สึกท้อแท้หดหู่ 4)เล่ือมใสศรัทธา นิสยัท่ีฝักใฝ่
ด้านความเช่ือหรือความเล่ือมใสทางศาสนา หาท่ีพึ่งจากสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ 5)วิตกกงัวล นิสยัชอบจบัจด 
คดิไปก่อนหรือฟุ้งซา่น คดิวนเวียนเร่ืองเดิมๆซ า้ๆ และ 6)มกัใช้เหตผุล นิสยัท่ีชอบคดิหาเหตผุลหรือ
หลกัตรรกะมาอธิบายสิ่งตา่งๆ มกัอ้างเหตผุลเม่ือเหตกุารณ์ไม่เป็นไปดงัท่ีตนเองคาดการณ์ไว้หรือ
ควรจะเป็นและมักจะหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นตนเองและมีความยึดติดกับความคิด
เหตผุลเหล่านัน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความสอดคล้องกบัจริต 6 ตามหลกัพทุธธรรมท่ีวา่ จริตท่ี 1 ราค
จริต เป็นลกัษณะนิสยัท่ีเน้นหนกัไปทางรักสวยรักงาม เน้นภาพลกัษณ์ตนเองให้ดดีูหรือมีรสนิยม
เสพความสุขทางประสาทสมัผสั จริตท่ี 2 โทสจริต ลกัษณะนิสยัหนกัไปทางอารมณ์หงุดหงิดง่าย 
ใจร้อนหนุหนัพลนัแล่น ตรงไปตรงมา เอาจริงเอาจงั ท าอะไรต้องถกูใจตนเอง จริตท่ี 3 โมหจริต มี
ลกัษณะนิสยัเฉ่ือยชาเซ่ืองซึม ปล่อยจิตใจไปตามจินตนาการ ขาดความกระตือรือร้น ไร้เปา้หมาย
ในชีวิต มกัมองตนเองวา่ไร้คา่ไร้ความสามารถ จริตท่ี 4 วิตกจริต ลกัษณะนิสยัหนกัไปทางด้านการ
คดิฟุ้งซ่าน วิตกกงัวล ลงัเลสงสยัคิดวกไปวนมา มกัมองโลกในแง่ร้าย จริตท่ี 5 สทัธาจริต ลกัษณะ
นิสยัน้อมใจเล่ือมใสง่าย ซาบซึง้ มีอดุมการณ์พร้อมเสียสละเพ่ือสงัคมท่ีดีกวา่และจริตท่ี 6 พทุธิจริต 
ลกัษณะนิสัยท่ีชอบใช้ความคิดพิจารณาใคร่ครวญด้วยเหตุผลตรรกะ มีความรู้และมักยึดติดใน
ความคดิเห็นของตนเอง(กนกกาญจน์ สินภิบาล, 2555; พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), 2559) 

รูปแบบพฤตินิสัยเหล่านีท่ี้ผู้ ต้องขังประพฤติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
กลายเป็นความเคยชินและได้หล่อหลอมความรู้สึกนึกคิด ทศันคติจนกลายเป็นบุคลิกท่ีค่อนข้าง
ถาวรซึ่งเป็นความประพฤติปกติท่ีประจ าอยู่ในพืน้เพของจิต อุปนิสัย พืน้นิสัยหรือเป็นลักษณะ
ความประพฤติหรืออาการท่ีแสดงให้เห็นท่ีอยู่ในขัน้อุปนิสัย(พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), 
2546) และยังค้นพบอีกว่า ส่วนใหญ่แล้วผู้ ต้องขังมีแนวโน้มการแสดงออกด้านพฤตินิสัย 3 
ประเภทแรก(ราคะจริต โทสจริตและโมหจริต) ขณะท่ี 3 ประเภทหลงั(สทัธาจริต วิตกจริตและพทุธิ
จริต)มีเป็นบางส่วน ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงได้อภิปรายผลพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัตามหลกัพุทธธรรมโดย
แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
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1. ตัณหาจริต จากการวิจัยพบว่า เป็นลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีชอบแสวงหาความสุขผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง รักความสนุกสนาน ชอบเสพความเพลิดเพลินทางอารมณ์ 
ปลอ่ยความคิดจินตนาการไปตามความรู้สกึเพ่ือสร้างความสขุให้กบัตนเอง มีพฤตกิรรมการใช้ชีวิต
ด้วยการสนองตอบความรู้สึกเป็นหลักและมักจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกหงุดหงิดขัดเคืองเม่ือ
เผชิญเหตกุารณ์ท่ีไม่พึงพอใจและอาจแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีรุนแรงในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน อีก
ทัง้ มกัแสดงออกเป็นความเซ่ืองซึม เหมอลอย ขาดความกระตือรือร้น ปล่อยจินตนาการไปตาม
ความรู้สกึเชิงบวกและลบ 

ข้อค้นพบจากการวิจยั อธิบายได้ว่า ลกัษณะทางพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงั
ซึง่สว่นใหญ่ชอบใช้อารมณ์ความรู้สกึในการแสวงหาความสขุหรือสร้างความผอ่นคลายอนัเกิดจาก
ความตงึเครียดของจิตใจ ใช้ประสาทสมัผสัเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความสขุ มุ่งแสวงหาและ
หลงใหลได้ปลืม้ใน รูป รส กลิ่น เสียง สมัผสั ท่ีสบายมาบ ารุงบ าเรอผสัสะทัง้ 5 มุ่งตอบสนองตา ห ู
จมูก ลิน้และร่างกายให้ได้รับแต่สิ่งสวยๆงามๆ(คะนอง ปาลิภัทรางกูร, 2561; ฐิติ บุญประกอบ, 
2012)ชอบเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการอาทิ การแข่งขนักีฬา การดกูารละเล่น การเล่นดนตรี เป็น
ต้น หรือการรับชมรายการบนัเทิงตา่งๆ ผ่านสถานีโทรทศัน์ท่ีทางเรือนจ าก าหนดให้ดเูป็นช่วงเวลา 
เชน่ รายการตลก ดนตรี ละคร เป็นต้น กิจกรรมเหล่านีช้่วยสร้างความสนกุสนานเพลิดเพลินซึ่งเป็น
ความสุขทางจิตใจท่ีได้สนองตอบผ่านประสาทสัมผสั สอดคล้องกับการศึกษาของ น า้นิตย์ ตนัติ
สิริวฒัน์ (2557)ท่ีกลา่ววา่ ตณัหาจริต คือ พวกมีนิสยัโน้มเอียงไปทางตณัหา ชอบความเพลิดเพลิน 
มกัจะแสดงพฤติกรรมหรือท าอะไรตามความชอบใจของตนเอง สนองตอบโดยเอาความรู้สึกเป็น
ใหญ่ ยืนยนัได้จากค ากลา่วของ นกัสงัคมสงเคราะห์(2562,สมัภาษณ์) ท่ีให้ข้อมลูสนบัสนนุวา่  

“ถ้าสงัเกตด ูถ้าเรามีกิจกรรมอะไรหรือมีสิ่งท่ีเขาได้ดไูด้เห็นได้ฟังคือ
เขาจะมีความสุขกบัการใช้ชีวิตแบบนัน้ ทีวีเปิดให้ด ูรายการทีวีหรือมีคอนเสิร์ตหรือมีดนตรีให้ฟัง 
เป็นพืน้ฐานเลยคือการเสพทางใจจะเป็นสิ่งท่ีเขาชอบสิ่งท่ีสวยงาม แววตาก็จะมีประกายมีชีวิตชีวา
ขึน้ และเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาเขาจะมีความสขุ” 

หากเผชิญเหตกุารณ์ท่ีท าให้รู้สึกไมพ่อใจหรือขดัเคืองก็มกัจะแสดงอาการ
หงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธง่าย ใจร้อน หุนหนัพลนัแล่น(พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทนู ธมฺมกาโม), 
2562) เจ้าคิดเจ้าแค้น พฤตกิรรมโผงผางทัง้ร่างกายและค าพดู แสดงออกโดยไมค่ านึงถึงความรู้สึก
ของผู้ อ่ืน มกัเอาแตใ่จตวัเองเป็นใหญ่หรือคิดว่าโลกต้องตอบสนองความต้องการของตนเอง ชอบ
ขม่ขูเ่อาชนะ เป็นจอมเผดจ็การ ใจนกัเลงไม่ยอมคนจงึมกัจะขดัคอหรือสร้างความขดัแย้งกบัคนอ่ืน
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อยู่บอ่ยๆ(พระมหาภูรัช ทนัตวงัโส(ศรีเลิศรส) ฐิติวฒุิ หมัน่มี และ อนวุตั กระสงัข์, 2559) บางครัง้
แสดงออกเป็นพฤติกรรมรุนแรงทางค าพูดและการกระท า เช่น การทะเลาะวิวาทโต้แย้ง เป็นต้น 
สอดคล้องกบั นกัสงัคมสงเคราะห์(2562,สมัภาษณ์)ท่ีให้ข้อมลูวา่  

“พวกนีจ้ะมีพฤติกรรมก้าวร้าว รู้สึกนึกคิดก็จะสนกุสนานตามกนัเป็น
เพ่ือนเป็นกลุ่มกนั หยอกล้อเล่นกนั บางทีเล่นกันจนชกตอ่ยกนัก็มี พดูถากถางกนับ้างก็เกิดเร่ืองกนั 
สว่นมากก็จะมาอยา่งนีท่ี้เกิดเหตทุะเลาะเบาะแว้งกนั” 

ในบางกรณี ผู้ ต้องขงัจะแสดงออกเป็นความรู้สึกเซ่ืองซึม รู้สึกหดหู่ท้อแท้ 
เบื่อหน่าย รู้สึกเฉ่ือยชา เหม่อลอย(พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทูน ธมฺมกาโม), 2562)ชอบ
จินตนาการเพ้อฝันหมกมุ่นแต่กับเร่ืองของตวัเอง ขาดความกระตือรือร้น ใช้ชีวิตไปวนัๆ โดยไม่มี
เป้าหมาย ไม่มีความสม ่าเสมอในพฤติกรรม เด๋ียวดีเด๋ียวร้าย เปล่ียนแปลงง่าย ท าอะไรไม่จริงจงั 
ขาดความมัน่ใจในตนเองเพราะประเมินตนเองต ่ากว่าความเป็นจริง อ่อนไหวง่าย ไม่เป็นตวัของ
ตวัเองคล้อยตามคนอ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมได้ง่าย เป็นคนไม่สู้คน ยอมเสียเปรียบ มกัไมอ่ยากคดิอะไร
หรือไมช่อบใช้ปัญญา มกัต าหนิตนเองหรือกลา่วโทษผู้ อ่ืน(กนกกาญจน์ สินภิบาล, 2555) ยืนยนัได้
จากประสบการณ์ของ ผู้ ต้องขงั(2562,สมัภาษณ์)ท่ีกลา่ววา่  

“รู้สึกไม่อยากอยู่ อยากออกไป ไม่ใช่ท่ีท่ีเราต้องมาอยู่ เราไม่น่าท า
ความผิด ถ้าอยู่บ้านก็จะได้ดแูลคนท่ีบ้าน ชีวิตข้างนอกน่าจะดีกว่านี ้เคยคิดว่า ตอนอยู่ข้างนอก 
ถ้าเราไม่ท าผิดแบบนี ้อาจมีชีวิตท่ีดีกวา่นี ้เคยต าหนิตวัเองเหมือนเราเป็นคนผิดเอง เพราะเราเลือก
เอง เวลามีคนบอกว่ามนัไม่ดีนะ มนัผิดนะ แต่เราก็ไม่เคยเช่ือเขา มาคิดทีหลงัก็ท าอะไรไม่ได้ เรา
รู้สกึผิด” 

ดงันัน้ พฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัท่ีจดัอยู่ในประเภทตณัหาจริต เป็นลกัษณะ
นิสยัท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมผ่านความรู้สึกท่ีนิยมเสพความสุขด้วยประสาทสมัผสั ชอบความ
สนกุสนานเพลิดเพลิน สร้างความรู้สึกสขุผ่านการจินตนาการเพ้อฝัน หากเผชิญกบัความรู้สึกไมพ่ึง
พอใจก็จะแสดงออกเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทางค าพดูและอาจถึงขัน้ทะเลาะเบาะแว้ง หรือ
บางครัง้มักหมกมุ่นอยู่กับจินตนาการแสดงออกเป็นความรู้สึกเซ่ืองซึม หดหู่ท้อแท้ มีพฤติกรรม
เฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือร้นกระปรีก้ระเปร่า พฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัท่ีมีลกัษณะเช่นนีจ้ึงขึน้อยู่
กบัอารมณ์ความรู้สกึเป็นส าคญัในการแสดงเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิต 

2. ทิฏฐิจริต จากการวิจยัพบว่า เป็นลกัษณะนิสยัท่ีมกัแสดงพฤติกรรม
ผ่านการใช้ความคิด ความเช่ือในการด าเนินชีวิต หาท่ีพึ่งทางใจโดยใช้ศาสนาหรือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ มี
เหตผุลสนบัสนุนการกระท า ความคิด ความเช่ือของตนเอง คิดย า้ทบทวนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งซ า้ๆ 
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ชอบจบัจดฟุ้งซา่น ลงัเลสงสยัไมแ่นใ่จ คดิวิตกกงัวลไปก่อนท าให้ขาดความมัน่ใจในตนเองหรือเป็น
คนเจ้าความคดิและมกัยดึตดิกบัความคดิความเห็นของตนเอง 

ข้อค้นพบจากการวิจัย อธิบายได้ว่า ลักษณะพฤตินิสัยของผู้ ต้องขัง
ประเภทนีมี้ลกัษณะท่ียึดถือหลกัการในการด าเนินชีวิต ยึดมัน่ในอดุมการณ์อย่างแน่วแน่ เป็นนกั
อนุรักษ์นิยม เช่ือมั่นอย่างแรงกล้าเพ่ือจะเสียสละในสิ่งท่ีดีกว่า จิตใจคับแคบ ไม่ยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง มองโลกเป็นขาวด า ดี-ชั่ว ถูก-ผิด มีความซาบซึง้ น้อมใจเล่ือมใสง่ายต่อหลัก
ศาสนาหรือสิ่งท่ีอยู่เหนือเหตผุลท่ีตนเองคิดไม่ได้ บางทีงมงายและอาจกลายเป็นเหย่ือของคนอ่ืน
(พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทนู ธมฺมกาโม), 2562)ยดึถือเคร่ืองรางของขลงัเป็นท่ีพึ่งของจิตใจและ
มกัสวดอ้อนวอนขอพรมากกว่าท่ีจะลงมือท าด้วยความเพียรพยายามของตนเอง สอดคล้องกบั นกั
สงัคมสงเคราะห์(2562,สมัภาษณ์) ท่ีกลา่ววา่ 

“บุคคลเหล่านี ้เราเข้าไม่ถึงนะ แตว่่าเราสงัเกตว่าน่าจะเป็นคนท่ีเขา
เคร่งในศาสนา กลุ่มคนพวกนีจ้ะไม่เยอะค่ะ จะมีนิดเดียว เพราะคนพวกนีก็้เกือบจะเพีย้นแล้ว
เพราะว่าเช่ือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิจนไมไ่ด้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริง พรุ่งนีก็้เร่ิมท่ีจะหลดุแล้ว แตส่ว่น
ใหญ่ถ้าอยูก่บัเรา เอาตรงบ้าแคไ่หนก็บ้าได้ มนัเป็นเหมือนวิธีการเอาตวัรอดของมนษุย์” 

เป็นคนเจ้าความคิดความเห็น ช่างเจรจาพดูพล่ามมากกว่าการลงมือท า 
ส าคญัตนวา่เก่งกวา่คนอ่ืน ความคิดพวยพุ่ง อยู่ในโลกของความคดิเป็นสว่นใหญ่ (พระจินดา ฉนัท
ธัมโม, 2558) มีลักษณะความคิดจับจดวกวนแต่เร่ืองเดิมซ า้ๆ ในอดีตหรือคิดวิตกกังวลกับ
เหตกุารณ์ในอนาคตท่ียงัมาไมถ่ึงและคดิหลากหลายแง่มมุแบบเจาะลกึในรายละเอียด มกัมองโลก
ในแง่ร้ายหรือมองเห็นความผิดเล็กๆน้อยๆ มีพฤติกรรมเจ้ากีเ้จ้าการ(พระครูปลดัณัฐพล จนฺทิโก
(ประชณุหะ), 2561)หลบเล่ียงปัญหาด้วยการรู้จกัอ้างเหตผุลสนบัสนนุ ไม่กล้าเผชิญอปุสรรคด้วย
การผัดวันประกันพรุ่ง ชอบคลุกคลีสังสรรค์กับสังคม เป็นคนคิดนานตัดสินใจแน่นอนไม่ได้ 
สอดคล้องกบั นกัสงัคมสงเคราะห์(2562,สมัภาษณ์)ท่ีให้ข้อมลูวา่ 

“มีเจอบ้าง เพ่ือนกันมันนัง่คุยกัน ไม่รู้ว่ามนัจะท าจริงหรือเปล่า แต่
เวลาจริงไม่ได้เกิดขึน้หรอกผมเห็นแล้ว เดี๋ยวจะไปขายตรงนัน้จะท าตรงนี ้มนัก็คยุกบัเพ่ือน เด๋ียวมี
อะไรจะชวนไป มนัก็คยุกนัไปอยา่งงัน้ ให้มนัระบายหรือวา่ไปของมนั แตพ่อพ้นโทษไป อยา่งผู้หญิง
กับผู้ ชายจะออกไปอยู่ด้วยกัน พอเวลาจริงๆไม่ได้เจอกันก็ไปแล้ว แต่อยู่ท่ีน่ีพอผู้ หญิงเขียน
จดหมายมาหรือสง่ของกินให้กนัมัง่เพ่ือเอาตวัเองอยูร่อด สว่นใหญ่จะสร้างพาวเวอร์ตวัเองขึน้มาให้
ดดีู”  
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มีความสงสยัใคร่รู้ ความคิดเป็นเหตเุป็นผล ช่างสงัเกต ชอบวางแผน มกั
ใช้ความคิดในการตริตรองพิจารณาด้วยหลักตรรกะหรือเหตุผล มักเป็นคนฉลาด มีไหวพริบ
ปฏิภาณและรู้จกัอ้างเหตผุลเพ่ือน ามาสนบัสนุนความคิดเห็นของตนเอง รู้จกัหาวิธีการต่างๆ มา
แก้ไขปัญหาและมกัยึดติดในความคิดความเห็นของตนเองว่าถกูต้องเท่ียงแท้(กนกกาญจน์ สินภิ
บาล, 2555; พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), 2559)จนอาจน าไปสู่การขดัแย้งด้านความคิดกับ
คนอ่ืนๆ มกัมีพฤติกรรมเฉ่ือยชาเน่ืองจากถนดัใช้ความคิดมากกว่า  สอดคล้องกับการศึกษาของ 
น า้นิตย์ ตนัติสิริวฒัน์ (2557)ท่ีกล่าวว่า ทิฏฐิจริต คือ พวกท่ียึดมัน่ความเป็นเหตเุป็นผล การพินิจ
พิจารณา พวกมีนิสยัโน้มเอียงไปทางเจ้าทฤษฎี  มกัมีความเช่ือในความเท่ียงแท้ถาวรและความมี
ตวัตน ยืนยนัได้จากประสบการณ์ของ ผู้ ต้องขงั(2562,สมัภาษณ์)ท่ีกลา่วว่า 

“การรู้ดี-รู้ชัว่ รู้ผิด-รู้ถกูมีความจ าเป็นเพราะมนัจะท าให้เราอยูร่่วมกนั
ได้เพราะว่าความรู้ผิดรู้ถกู อย่างสงัคมในนีก็้คือการอยู่ร่วมกนัการพึ่งพาอาศยักัน ถ้าเกิดไม่รู้ผิดก็
อยูร่่วมกนัไมไ่ด้ แตถ้่าเกิดบางทีท าถกูคดิถกูมนัก็นา่จะคุ้มกวา่การท่ีเราคิดผิด”  

ดงันัน้ พฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัท่ีจดัอยู่ในประเภททิฏฐิจริต เป็นลกัษณะนิสยัท่ี
แสดงออกถึงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตผ่านความคิดความเห็นของตนเอง ยึดมัน่ในหลกัการและมี
อดุมการณ์ท่ีแนว่แน่ น้อมใจเล่ือมใสศรัทธาในศาสนาหรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีตนเคารพนบัถือหรือตนเอง
หาเหตผุลมาอธิบายไม่ได้ มกัคิดฟุ้งซ่านวกวนในเร่ืองเดิมๆ เป็นผู้ ท่ีอยู่ในโลกของการคิดมากกว่า
ความจริงหรือเป็นเจ้าความคิดทฤษฎี มกัใช้ความคิดในการพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่างๆ อย่างเป็น
เหตเุป็นผลละเอียดถ่ีถ้วน อธิบายเร่ืองราวต่างๆ ด้วยหลกัตรรกะ พฤตินิสยัของผู้ ต้องขังด้านนีจ้ึง
ขึน้อยูก่บัการใช้ความคดิเป็นส าคญัในการด าเนินชีวิต 

และจากการวิจัยยังพบว่า พฤตินิสัยของผู้ ต้องขังส่วนใหญ่ตามหลักพุทธ
ธรรมจัดอยู่ในประเภทตณัหาจริตซึ่งมีลักษณะนิสัยการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมุ่งแสวงหา
ความสุขความเพลิดเพลินด้วยการตอบสนองผ่านประสาทสัมผัส ยึดถืออารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองเป็นส าคญัในการด าเนินชีวิต ขณะท่ีผู้ ต้องขงัประเภททิฏฐิจริตจะมีเป็นบางส่วนซึ่งพบได้ใน
ผู้ ต้องขงัท่ีมีวฒุิการศกึษาสงูหรือผู้ ต้องขงัท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบัผู้ ป่วยท่ีมีอาการทางจิต 

การอภิปรายผลการวิจัยระยะที่  2 เพื่อสร้างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทาง
ปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังพร้อมทัง้วิเคราะห์องค์ประกอบ  

ผู้วิจยัอธิบายได้วา่ แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาท่ีสร้างขึน้และผา่นการตรวจสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือก่อนท่ีจะน าไปใช้วดักลุ่มตวัอย่างทัง้ในระยะก่อนและหลงัการทดลองเป็นแบบ
วดัท่ีมีฐานแนวคิดเชิงพทุธธรรมซึ่งมีลกัษณะสอดคล้องกบัแนวคิดสขุภาวะทางปัญญาท่ีบญัญตัิไว้
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ในพระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ (2550) ท่ีว่า การมีสขุภาพทางปัญญาเป็นความรู้ทัว่ รู้ทนัและ
เข้าใจอยา่งแยกได้ในเหตผุลแหง่ความดีความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ จริง เท็จ ถกูผิด 
ควรไม่ควร เป็นความรู้ความคิดท่ีถูกต้องดีงาม ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักคิดหรือ
พิจารณาด้วยเหตุผลจนสามารถแก้ปัญหาได้(พระไพศาล วิศาโล, 2553; พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยตุโต), 2552)เป็นแนวคิดท่ีเน้นการรู้จกัพฒันาตนเองอย่างมีสติ ปล่อยวางเร่ืองราวท่ีเป็น
เร่ืองทกุข์ใจได้ ให้อภยัตนเองและผู้ อ่ืนท่ีท าผิดพลาด(อไุรรัตน์ หน้าใหญ่, 2560)เป็นความสขุท่ีเกิด
จากปัญญาท่ีมีสติน าซึ่งเป็นสุขภาวะทางปัญญาในบริบทของสังคมไทย(พิณณภา แสงสาคร, 
2554) 

เม่ือวิเคราะห์รายละเอียดข้อค าถามของแบบวดัสุขภาวะทางปัญญาแต่ละด้าน
แล้วพบว่า ด้านท่ี 1)  เป็นปัญญาท่ีรู้จกัแยกแยะความดีความชัว่ ถกู-ผิด คณุ-โทษ ประโยชน์-มิใช่
ประโยชน์ รู้จกัท่ีจะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและมองเห็นความเช่ือมโยงระหวา่งเหตแุละผล รู้ท่ีจะ
มองเห็นคณุคา่ของอปุสรรค ด้านท่ี 2) เป็นปัญญาท่ีรู้เทา่ทนัและเห็นโทษของกิเลส ความโลภ โกรธ 
หลง มีความอดทนมุ่งมัน่ด้วยความพยายามของตน อยู่กบัปัจจบุนัและควบคมุอารมณ์พฤติกรรม
ของตนเองได้ และด้านท่ี 3)เป็นปัญญาท่ีท าให้จิตใจสงบ มีเมตตาให้อภยั เข้าใจชีวิตและโลกตาม
ความจริง มองเห็นคณุคา่ของตนเอง มีเปา้หมายในการด าเนินชีวิต มีพฤติกรรมดีงามและด าเนิน
ชีวิตอย่างปกติสุข ซึ่งแต่ละด้านนัน้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั จึงเหมาะสมท่ีจะน า
แบบวดัฯ ฉบบัดงักล่าวไปใช้วดั กอปรกบัการตรวจสอบคณุภาพทัง้ในส่วนของความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา(Content validity)โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน น ามาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC)ยงั
พบอีกว่า มีค่าตัง้แต่ระดบั 0.67-1.00 ทัง้ 33 ข้อ ค่าวิเคราะห์รายข้อ(Item analysis)เพ่ือหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์กบัคะแนนรวม(Item-total correlation)ได้คา่ความสมัพนัธ์ระดบั .20 ขึน้ไป
ในทิศทางบวกและมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 อีกทัง้ วิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัด้วย
คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ได้เทา่กบั 0.76 และรายด้านยงั
พบว่า ด้านการรู้มีคา่เทา่กบั 0.67 ด้านการต่ืนมีคา่เทา่กบั 0.52 และด้านความเบกิบานมีคา่เท่ากบั 
0.56 แสดงว่า แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาท่ีสร้างขึน้มีความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือ ซึ่ง
สอดคล้องกบั ประสบชยั พสนุนท์ (2557) อารยา องค์เอ่ียมและพงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล (2561) 
ท่ีกล่าวว่า เคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณควรจะมีคณุสมบตัิท่ีสามารถวดัในสิ่งท่ีต้องการวดัได้
หรือเก็บข้อมูลได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั นัน่คือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรง ความ
เช่ือมัน่ คา่วิเคราะห์รายข้อระดบั .20 ขึน้ไป(ปราณี หล าเบ็ญสะ, 2559)  ส่วน Gliem และ Gliem 
(2003)กล่าวว่า หากค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีแบบครอนบาคมีค่าตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไปถือว่าเป็น
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แบบสอบถามท่ีสามารถน าไปใช้ได้ สอดคล้องกับ Taber (2018)ท่ีกล่าวว่า ค่าแอลฟ่าของครอ
นบาคส าหรับการพฒันาเคร่ืองมือวิจยันัน้หากมีค่าตัง้แต่ระดบั 0.45-0.98 เป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ี
ยอมรับได้และหากมีค่าตัง้แต่ 0.7-0.77 มีค่าความสัมพันธ์สูง ถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
เพียงพอสามารถน าไปใช้วดักลุม่ประชากรได้ 

ส่วนองค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขังนัน้ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาครัง้นี เ้ป็นข้อค้นพบใหม่ท่ีด าเนินการส ารวจในกลุ่ม
ผู้ ต้องขงัคดียาเสพติด(ยาบ้า) สามารถอธิบายได้ว่า สุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของ
ผู้ ต้องขงัมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการรู้ ด้านการต่ืนและด้านความเบิกบาน เม่ือพิจารณาตวั
บง่ชีใ้นแตล่ะองค์ประกอบตา่งๆ พบว่า องค์ประกอบด้านการรู้ สามารถอธิบายความแปรปรวนตวั
บง่ชีข้้อ 6 ได้สูงสุดคือร้อยละ 59 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัลกัษณะการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา
และการเช่ือมโยงเหตผุล รองลงมาคือ ตวับ่งชีข้้อ 5 เป็นความสามารถในการมองหาคุณค่าจาก
อปุสรรคปัญหา องค์ประกอบด้านการต่ืนสามารถอธิบายความแปรปรวนตวับง่ชีข้้อ18 ได้สงูสดุคือ
ร้อยละ 52 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับลักษณะความมุ่งมั่นท่ีจะท าสิ่งต่างๆ ด้วยความสามารถของ
ตนเองและไม่ย่อท้อต่อการด าเนินชีวิต รองลงมาคือ ข้อ15 เป็นความสามารถในการควบคุม
อารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง และองค์ประกอบด้านความเบิกบาน สามารถอธิบายความ
แปรปรวนตวับ่งชีข้้อ 25 ได้สูงสุดคือร้อยละ 79 รองลงมาคือ ตวับง่ชีข้้อ 26 ร้อยละ 59 ทัง้สองตวั
บง่ชีเ้ป็นข้อค าถามเก่ียวกบัลกัษณะการรู้เท่าทนัโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เทียบเคียงได้กับ
การศึกษาของ พิณนภา หมวกยอด (2558) ท่ีกล่าวว่า สุขภาวะทางปัญญาด้าน “การรู้” เป็น
ความสามารถของบุคคลในการมองเช่ือมโยงจากเหตถุึงผล รู้จกัพิจารณาและแก้ปัญหาด้วยการ
คิดแยกแยะไตร่ตรองตามเหตผุลอย่างรอบด้าน สามารถหาประโยชน์จากอปุสรรคหรือความทกุข์ 
ด้าน “การต่ืน” เป็นความเช่ือมัน่ในความพยายามของตน กระท าอะไรด้วยความตัง้มัน่ ไม่ถกูชกัจงู
ด้วยความอยากท่ีไม่ดี(ตณัหา)และสามารถควบคมุอารมณ์ได้ ขณะท่ี ด้าน “การเบิกบาน” เป็น
ภาวะจิตท่ีเบิกบาน สงบไม่กระวนกระวาย มีอิสระไม่ยึดติดในสิ่งใด เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
พิณณภา แสงสาคร (2554) ท่ีพบว่า เป็นภาวะจิตใจท่ีเป็นสขุ สงบผ่อนคลาย รู้ต่ืนและเบิกบานซึ่ง
เกิดจากการด าเนินชีวิตด้วยปัญญา รู้ทัว่รู้ทนั ละความเห็นแก่ตวัและการยึดมัน่ถือมัน่ เป็นแนวคิด
ท่ีเน้นพฒันามิตภิายในตนเองให้ปราศจากกิเลส รู้จกัจดัการตนเองอย่างมีสติ ปล่อยวางเร่ืองราวท่ี
ทกุข์ใจได้ ระงบัยบัยัง้การกระท าท่ีเป็นโทษตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนและมีก าลงัใจในการด าเนินชีวิต(เลอ
ลกัษณ์ มหิพนัธุ์, 2560) 
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กล่าวสรุปได้ว่าแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขังท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้มีความตรงเชิงโครงสร้างและมีคณุภาพในระดบัน่าเช่ือถือสามารถน าแบบวดัฉบบั
ดงักลา่วไปประยกุต์ใช้เพ่ือประเมินสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัได้ 

การอภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 3 เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษา
กลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขัง  

การวิจยัในส่วนของการศกึษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติ
ปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรมของผู้ ต้องขงัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัใน
ระยะท่ี 3 เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ข้อท่ีว่า 3)เพ่ือศกึษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนว
สตปัิฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั ดงัภาพ 7 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 12 ผลการใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุ
ภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

 

การเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง พบว่า หลังการทดลอง สุขภาวะทางปัญญาของ

ผู้ต้องขังโดยรวมและด้านความเบิกบานเพิ่มสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน

ด้านการรู้และการตื่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

การเปรียบเทียบหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า สุขภาวะทางปัญญาด้านความเบิก

บานของผู้ต้องขังกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ โดยรวมและราย

ด้าน(รู้,ตื่น)มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ทดลองใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ 

ตามแนวสติปัฏฐาน 

กาย/

พฤติกรรม 

ความรู้สกึ สภาวะจิต 

สภาวะ 

ธรรม 

สขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ด้านการ”รู้” 
- แยกแยะความดี-ความชัว่ 

ถกู-ผิด คณุ-โทษ ประโยชน์

ไมใ่ช่ประโยชน์ 

- แก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา

และรู้จกัเช่ือมโยงเหตผุล 

- มองเห็นคณุคา่จากปัญหา

อปุสรรค 

ด้านการ”ตื่น” 
- รู้เทา่ทนัและเห็นโทษของ

กิเลสคือ ความโลภ โกรธ หลง 

- อดทนและมุง่มัน่ด้วยความ

พยายามของตนเอง 

- ตระหนกัรู้ ณ ปัจจบุนัขณะ 

- ควบคมุพฤตกิรรมและ

อารมณ์ของตนเองได้ 

ด้านการ”เบกิบาน” 
- จิตใจที่สงบ มเีมตตาและให้

อภยั 

- รู้เทา่ทนัโลกและชีวิตตามความ

เป็นจริง 

- มองเห็นคณุคา่ในตนเอง มี

ความหมายและเปา้หมายในการ

ด ารงอยู ่

- พฤติกรรมดีงามและด าเนิน

ชีวิตอยา่งปกติสขุ 

สติ 
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จากภาพประกอบ 7 การอภิปรายผลการศกึษารูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตาม
แนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณและยืนยันผลด้วยเชิงคุณภาพระยะท่ี 3 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นตามสมมุติฐาน 
รายละเอียดดงันี ้

1. สุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมผู้ ต้องขังกลุ่มทดลอง ภายหลัง
ได้รับการใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานโดยรวมและด้านความเบิกบานเพิ่ม
สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัข้อสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ 
ยกเว้นด้านการรู้และตื่นท่ีแตกตา่งอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ 

จากการน ารูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสติปัฏฐานไปใช้สร้างเสริม
สุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังและผลการวิจัยท่ีค้นพบแสดงให้เห็นถึง การเปล่ียนแปลง
โดยเฉพาะสขุภาวะทางปัญญาด้านความเบิกบานท่ีสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ เม่ือวิเคราะห์เนือ้หาหลกัการท่ีน ามาใช้ออกแบบกระบวนการให้ค าปรึกษาพบว่า รูปแบบการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัในการวิจยั
ครัง้นีส้ร้างขึน้จากหลกัการทางพทุธธรรมท่ีมุง่เน้นพฒันาปัญญาโดยใช้สติเป็นตวัก ากบั เป็นการให้
ผู้ ต้องขงัได้ฝึกระลึกรู้ตนเองในปัจจุบนัเป็นเบือ้งต้นเพ่ือไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านไปตามความคิด
หรือจินตนาการท่ีเคยชิน รู้จกัดึงความคิดตนเองให้ตัง้มัน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (อารมณ์)ในปัจจุบนั

โดยไม่มีการตดัสินใดๆ ต่อเหตกุารณ์ท่ีก าลงัเกิดขึน้(Kabat‐Zinn, 2003)ระลึกรู้กิริยาท่าทางหรือ
พฤติกรรมท่ีตนเองก าลงัแสดงออก ความรู้สึก ความคิดท่ีก าลงัปรากฏขึน้ด้วยการตระหนกัรู้อยู่
เฉยๆ กับเหตกุารณ์เหล่านัน้(จ าลอง ดิษยวณิช และ พริม้เพรา ดิษยวณิช, 2557; พล แสงสว่าง, 
2560) ไม่เลินเล่อพลัง้เผลอซึ่งช่วยให้ภาวะจิตใจจดจ่อและนิ่งอยู่ในปัจจุบนักบับางสิ่งบางอย่างท่ี
เหมาะสม ท าให้ความคดิไม่ฟุ้งซา่น ไม่มีการเติมสีสนัให้กบัอารมณ์และความคดิ(วิทยา นาควชัระ, 
2549; อินทิรา ปัทมินทร, 2558)จึงท าให้ภาวะจิตใจของผู้ ต้องขงัมีความตัง้มัน่ สงบผ่อนคลาย ไม่
ไหลไปตามอารมณ์หรือจินตนาการด้านลบ มีความแจ่มใส คลายความเครียด ความวิตกกงัวล สติ
ในรูปแบบสติปัฏฐานท่ีผู้วิจยัออกแบบจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างภาวะจิตใจของผู้ ต้องขงั
ให้มีความสุขท่ีเกิดจากสงบ เป็นสมาธิซึ่งช่วยให้มีภาวะจิตใจท่ีเบิกบาน สอดคล้องกบั พระพรหม
คณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต) (2552)ท่ีกลา่วถึงความส าคญัของสติในแบบวิปัสสนา(สติปัฏฐาน)วา่ ชีวิต
เรามีจดุท่ีควรใช้สติคอยก ากบัดแูลเพียง 4 ด้าน(สติปัฏฐาน 4 : กาย เวทนา จิต ธรรม)นีเ้ท่านัน้ซึ่ง
ช่วยให้เป็นอยู่อย่างปลอดภัย ไร้ทุกข์ มีความสุขผ่องใสและน าไปสู่การรู้แจ้งความจริงได้ เป็นไป
ตามท่ี นกัวิชาการ(2562)ได้ให้สมัภาษณ์ไว้ว่า 
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“ดึงส่วนท่ีเป็นกศุลให้มากขึน้ คือเขา(ผู้ ต้องขงั)ต้องมีความคิดความเช่ือ
หรือได้สมัผสัในส่วนท่ีมนัเป็นกศุลให้มากๆ และอยู่บอ่ยๆ อารมณ์ถึงจะเบิกบาน เพราะสภาพของ
คนกลุ่มนีจ้ิตจะคิดไปในทางอกศุล จะไม่ไปทางกศุล วิธีการท่ีจะท าให้เบกิบานได้คือไปในทางกศุล 
ผา่นความรู้สกึ อะไรท่ีท าให้รู้สกึดีท่ีเขาจะสมัผสัรับรู้ได้  นกึถึงสิ่งท่ีดีๆ ปรุงในทางฝ่ายกศุลให้เยอะๆ 
ก็จะชว่ยดงึเขาขึน้มาให้ได้สมัผสัในสว่นท่ีเป็นกศุล จะสงบระงบัความเป็นวิตกกงัวลและเย็นขึน้มา
ได้ จะท าให้ยกจิตขึน้ได้” 

อีกทัง้ รูปแบบฯ ครัง้นีย้ังมีการพูดคุยเก่ียวกับความจริงของชีวิตซึ่งช่วยให้
ผู้ ต้องขงัมีความสุขท่ีเกิดจากความสงบผ่อนคลายอนัเป็นผลมาจากปัญญาท่ีเข้าใจโลกและชีวิต
ตามความเป็นจริง รู้จกัปลอ่ยวางอดีตท่ีผิดพลาดของตนเอง ไม่ไปยึดตดิกบัสิ่งตา่งๆ ท่ีผา่นมาแล้ว 
มองเห็นสิ่งตา่งๆ ตามความเป็นจริง รับรู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอน(อนิจจงั) ความทกุข์เป็นเร่ืองธรรมดา
(ทกุขงั) ทกุอย่างไม่ควรเข้าไปยดึมัน่(อนตัตา) รู้จกัท่ีจะท าใจให้ปลอ่ยวาง ไม่ไปคาดหวงัวา่ทกุเร่ือง
ต้องเป็นไปอยา่งท่ีตนเองคดิเท่านัน้ เข้าใจว่า ชีวิตมีขึน้-มีลง มีดีใจ-เสียใจ มีสขุ-มีทกุข์ ไม่สามารถ
บงัคบัควบคมุตามปรารถนาของตนได้ รู้จกัสร้างก าลงัใจความเบิกบานให้กบัตนเอง ยอมรับความ
จริงเก่ียวกับตนเอง ตระหนักในคุณค่าของการด าเนินชีวิตท่ีก ากับด้วยคุณธรรม รู้จักสร้าง
สัมพันธภาพเชิงบวกกับเพ่ือนผู้ ต้องขังและท าหน้าท่ีตนเองด้วยความเอาใจใส่ สอดคล้องกับ
การศกึษาของ เลอลกัษณ์ มหิพนัธุ์ (2560) ท่ีกล่าวว่า สุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เกิดพลงัอ านาจ
คือสุขภาวะจิตได้แก่ มีก าลงัใจ พึงพอใจในชีวิต มีความสขุความเบิกบานกบัการท าหน้าท่ี การใช้
ชีวิตและภาคภูมิใจในการท าหน้าท่ี สอดคล้องกับ พระไพศาล วิศาโล (2553) ท่ีกล่าวว่า มี
ความเห็นตรงตามความเป็นจริง ท าให้วางใจได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อหรือซ า้เติมให้เกิดทุกข์  ได้แก่ 
ยอมรับความเป็นจริงว่าทุกสิ่งมีขึน้มีลง มีดีมีเสีย ไม่มีอะไรท่ีถูกใจเราไปเสียหมด มองเห็นสิ่ง
ทัง้หลายว่าแปรเปล่ียนไปตามเหตปัุจจยั ไม่มีความเท่ียงแท้ยัง่ยืนและไม่ขึน้อยู่กบัความปรารถนา
ของเรา มองเห็นวา่ไมมี่อะไรเลยท่ีสามารถยดึมัน่ถือมัน่ให้เป็นไปตามใจเราได้เลยแม้แตอ่ยา่งเดียว  

ก่อนจะยตุิการให้ค าปรึกษาแตล่ะครัง้ ผู้วิจยัยงัได้ให้ผู้ ต้องขงักลุ่มทดลองฝึก
สติระยะสัน้ๆ อีกรอบประกอบด้วยการนัง่หลบัตาแล้วผ่อนลมหายใจเข้า-ออกสบายๆ อย่างเป็น
ธรรมชาติและมีการนั่งล้อมวงจับมือกันประมาณ 5-7 นาที โดยผู้ วิจัยพูดชักน าเพ่ือโน้มจิตใจ
ผู้ ต้องขงัให้เกิดความสงบผ่อนคลายอีกครัง้ภายหลงัร่วมกันพูดคยุให้ค าปรึกษาในประเด็นตามท่ี
ก าหนดไว้ในครัง้นัน้ๆ จากนัน้ ให้ผู้ ต้องขงัตัง้จิตอธิฐานแผ่เมตตาให้กบัตนเองและผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
รวมถึงทกุชีวิตให้มีความสขุ กระบวนการนีช้่วยให้ผู้ ต้องขงัมีภาวะจิตใจท่ีอ่อนโยนเมตตาตอ่ตนเอง
และผู้ อ่ืน ค านึงถึงคณุคา่ของทกุชีวิต รู้จกัสร้างความสงบ ความเบิกบานให้กบัตนเองซึ่งช่วยระงับ
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ความวิตกกังวลฟุ้งซ่านและเกิดความผ่อนคลายมากยิ่งขึน้ มีความผาสุก จิตสงบนิ่งไม่กระวน
กระวาย(พิณนภา หมวกยอด, 2558) ยืนยนัได้จากข้อคดิเห็นของผู้ ต้องขงัท่ีกลา่วว่า 

“ผมรู้สึกผ่อนคลายขึน้มาก จากปวดหวัมาหลายครัง้ก็หายในทนัที รู้สึก
สบายตวัและสบายใจ” 

สอดคล้องกบั ยงยทุธ วงภิรมย์ศานติ ์(2559) ท่ีกลา่วว่า การฝึกสมาธิผลท่ีได้
จะท าให้รู้สึกสงบ ผอ่นคลายทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ รู้ทนัความคิดและอารมณ์ของตนเอง ไม่ถกู
รบกวนจากสิ่งเร้าตา่งๆ ท่ีท าให้เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์และยงัท าให้เกิดปัญญาพร้อมกับ
การพฒันาของจิตท่ีจะท าให้เกิดสนัตสิขุ(เพทาย เย็นจิตโสมนสั,2560)เป็นการลดความทกุข์ภายใน
จิตใจและสง่เสริมสขุภาวะอีกด้วย(ยงยทุธ วงภิรมย์ศานติ,์ 2559)  

นอกจากนี ้รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริม
สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัครัง้นีย้งัจดับรรยากาศภายใต้ความอบอุ่น เอือ้อาทร เป็นกัลยา
มิตรซึ่งช่วยให้ผู้ ต้องขงัเกิดความไว้วางใจ ผอ่นคลายขณะเข้าร่วมกลุม่และกล้าเปิดเผยความรู้สึกท่ี
ไม่สบายใจ ความคบัข้องใจของตนได้อย่างอิสระและได้พิจารณาส ารวจตวัเองทัง้ด้านความคิด 
ความเช่ือ ความรู้สึกและพฤติกรรม เพ่ือน าไปสู่การรู้จักตนเองตามความเป็นจริง  เป็นผลให้
สามารถตดัสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพฒันาตนได้(อาภา จันทรสกุล, 2545)มี
ปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุม่ท่ีดีตอ่กนั รู้จกัให้ก าลงัใจและแบง่ปันประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ รับรู้และ
เข้าใจในความทุกข์ของผู้ ต้องขงัคนอ่ืน เกิดความเห็นอกเห็นใจและความรักความเมตตาตอ่เพ่ือน
มนษุย์(สุรางค์ เอกโชติ, 2547) รู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคณุค่าของตนเองท่ีได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ อ่ืน
และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองเพ่ืออยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆ ซึ่งยืนยนัได้จากข้อคิดเห็นของผู้ ต้องขงั
ท่ีวา่ 

“ผมมีจิตใจดีขึน้ ผ่อนคลาย ไม่เครียดมาก เห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ 
รู้จกัแก้ไขความผิดพลาดได้เพราะทกุอยา่งเปล่ียนแปลงได้ ไมมี่อะไรแนน่อน” 

 สอดคล้องกบั สรลกัษณ์ ประเจียด (2550) นวลจนัทร์ ทศันชยัสกลุ (2548) 
และ สิทธิพร สังขพงศ์ (2544) ท่ีกล่าวว่า ภายใต้บรรยากาศการน ากลุ่มให้ค าปรึกษามาใช้กับ
ผู้ ต้องขงัเป็นการสร้างเสริมสขุภาวะทางจิตให้ผู้ ต้องขงัเกิดการเรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติและ
คา่นิยมให้เป็นท่ียอมรับและปรับตวัให้เข้ากบัสงัคม มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืนน าไปสูค่วามรักความ
สามคัคีและช่วยกนัแก้ไขปัญหา เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้กบัตนเองและเพ่ือนผู้ ต้องขงั 



 208 
 

 

แม้หลงัการทดลอง สุขภาวะทางปัญญาด้านการรู้(รู้ดี รู้ชัว่ ถกู-ผิด คณุ-โทษ 
แก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา เช่ือมโยงเหตผุล มองอปุสรรคเชิงบวก)และการต่ืน(เห็นโทษของกิเลส
คือความโลภ โกรธ หลง รู้จกัใช้ความพยายามของตนเอง มีสติกบัปัจจบุนัและควบคมุอารมณ์และ
พฤติกรรมตนเองได้)จะแตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติก็ตาม แต่มีค่า
คะแนนท่ีเพิ่มขึน้ อธิบายได้ว่า บริบทของผู้ ต้องขังนัน้มีความบีบคัน้ ความเครียดมากกว่าคนใน
สงัคมทัว่ไปเป็นผลมาจากการถกูจ ากดัด้วยสถานท่ี กฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ และรูปแบบกิจวตัร
ประจ าวนัท่ีแตกตา่งออกไป อีกทัง้ จะต้องอยู่ร่วมกบัผู้ ต้องขงัคนอ่ืนๆ ท่ีตา่งก็มีประวตัอิาชญากรรม
มาด้วยกนัทัง้สิน้ซึ่งท าให้เกิดความไมไ่ว้วางใจซึง่กนัและกนัและมีความหวาดระแวง(Sykes, 1958) 
สอดคล้องกบั นงนุช โกมลหิรัณย์ พระสุธีรัตนบณัฑิตและโกนิฏฐ์ ศรีทอง (2563)ท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ปัญญาบ าบดัโดยเน้นปพืูน้ฐานความคดิของผู้ ต้องขงัด้วย “สต”ิ ท่ีน าไปสู่การเกิด “ปัญญา” เพ่ือให้
ผู้ ต้องขงัได้รู้จกัตนเองและเห็นคณุคา่ในตนเอง ผลการศกึษาพบว่า ภายหลงัการเข้าร่วมโครงการ
ปัญญาบ าบัด ผู้ ต้องขังมีคะแนนเพิ่มขึน้(M=4.09,S.D.=2.31)แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนี ้ผู้ ต้องขงัท่ีเข้าร่วมทดลองยงัผ่านการเสพยา(ยาบ้า)มาทัง้นัน้ท าให้
ภาวะสมองได้รับความเสียหายจากฤทธ์ิยา ดงัท่ี นกัสงัคมสงเคราะห์(2562)ให้สมัภาษณ์ไว้วา่ 

“ผู้ ต้องขงัเคยเสพยามาก่อน เสพยาเสร็จมาสกัระยะหนึง่ การเสพมนัอาจ
มีปัญหาเก่ียวกับในเร่ืองของสมองท่ีมันถูกท าลายไป ผลมันก็จะน ามาสู่ว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ใน
เรือนจ ากบัคนหลายคนมนัอาจจะท าอะไรโดยการขาดสติ” 

 ขณะท่ี ผู้ ต้องขงัซึง่เป็นผู้ ค้าด้วยก็มีความอยากได้เกินความต้องการเพราะท า
ให้มีฐานะรายได้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว การให้เห็นโทษของกิเลส(ความโลภ)จึงเป็นการยากยิ่งขึน้ 
การท่ีจะยกระดบัจิตใจให้เกิดสขุภาวะทางปัญญาด้านการรู้และการต่ืนนัน้อาจต้องใช้ระยะเวลาใน
การเข้ากลุม่ให้มากกว่านีเ้พราะการวิจยัครัง้นีด้ าเนินการได้เพียง 8 ครัง้เทา่นัน้จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
ตามท่ีได้ออกแบบไว้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา่(Covid-19)  

อย่างไรก็ตาม การเข้ากลุ่มครัง้นีมี้แนวโน้มของค่าคะแนนเพิ่มขึน้ การให้
ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานท่ีออกแบบจึงเป็นฐานให้ผู้ ต้องขังเกิดปัญญาท่ีคมชดัมากขึน้
ขณะพูดคยุให้ค าปรึกษา ช่วยให้มองเห็นความเช่ือมโยงการกระท าท่ีผิดพลาดของตนเองในอดีต 
เกิดการตระหนกัรู้ในตนเองท่ีจะระมดัระวงัและมีความละเอียดรอบคอบท่ีจะตดัสินใจลงมือท าสิ่ง
ใดๆ ช่วยให้รู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจและพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนก่อนว่า อะไรถกู-อะไรผิด เท็จ-จริง ดี-ชัว่ เป็น
ประโยชน์-ไม่เป็นประโยชน์(พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), 2552) ท าแล้วจะส่งผลดี-ผลเสีย
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ต่อตนเองและผู้ อ่ืนอย่างไร ช่วยให้ตระหนักถึงคุณ-โทษท่ีจะตามมา ประเด็นนียื้นยันได้จาก
ข้อคดิเห็นของผู้ ต้องขงัท่ีวา่ 

“ผมตระหนกัถึงคณุ-โทษ ถกู-ผิดและมีสติปัญญาในการพิจารณาเหตผุล
มากขึน้กวา่เดมิ เม่ือก่อนไมไ่ด้คดิถึงเลย ท าอะไรไร้ความคดิ เอาแตใ่จตวัเองเป็นใหญ่” 

อีกทัง้ ช่วยให้เล็งเห็นโทษของความโลภ โกรธ หลง รู้จักอดทนอดกลัน้เม่ือ
เผชิญความไม่พึงพอใจ พยายามควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตนเองให้ได้เพ่ือ
ไมใ่ห้แสดงออกตามอ านาจของกิเลส ยืนยนัได้จากข้อคดิเห็นของผู้ ต้องขงัท่ีวา่ 

“เพราะกิเลสท าให้ผมต้องมาตดิคกุ แตผ่มก็มีก าลงัใจมากขึน้เม่ือเข้าร่วม
กิจกรรมและมีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินชีวิตในทางท่ีถกูต้องและจะพยายามควบคมุตวัเองให้ได้” 

สอดคล้องกบัการศึกษาของ สวสัดิ์ จิรัฏฐิติกาล (2554) Ronel และคนอ่ืน ๆ 
(2013) และ Jayasundara (2012) ท่ีพบว่า การฝึกสติแนวสติปัฏฐานสามารถกล่อมเกลาจิตใจ
ของผู้ ต้องขงัให้สามารถควบคมุจิตใจของตนเองได้ดีขึน้ รู้จกัใช้สตใินการแก้ไขปัญหา ตระหนกัรู้ใน
บาป-บญุ คณุ-โทษและความดีงาม รู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจตนเองท่ีจะท าการณ์ใดๆ มีความอดทนอดกลัน้ 
สามารถยอมรับและปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของเรือนจ า และยงัช่วยให้ผู้ ต้องขงัสามารถปรับตวัเข้า
กบัสภาพแวดล้อม มีความสขุในระหวา่งต้องโทษ นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบั สมุนา เลียบทวีและ
นพพร จันทรน าชู(2555)ท่ีได้ศึกษาการฝึกสติแนวสติปัฏฐานท่ีน าไปใช้พัฒนาพฤติกรรมและ
อารมณ์ พบวา่ กลุ่มทดลองมีสตใินการแสดงออกทางพฤติกรรมเพิ่มมากขึน้ มีอารมณ์ท่ีมัน่คง รู้จกั
ใช้ชีวิตอย่างระมดัระวงัและรอบคอบยิ่งขึน้ แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยสติปัญญา สอดคล้องกบั พระ
พรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต) (2552)ท่ีกล่าวว่า สติในรูปแบบวิปัสสนา(สติปัฏฐาน)ช่วยท าให้จิต
เป็นสมาธิพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาตา่งๆ และสามารถจดัการได้ดี ช่วยให้เกิดการขยายขอบเขตของ
การรับรู้ออกไปโดยมิติต่างๆ ช่วยให้สืบค้นด้วยปัญญาท่ีชัดเจนได้ เกิดปัญญาท่ีมองเห็นความ
เช่ือมโยงของเหตแุละผลอยา่งทัว่ถึงจนสามารถแยกแยะได้วา่อะไรถกู อะไรผิด อะไรควรไม่ควร ซึ่ง
ยืนยนัได้จากข้อคิดเห็นของผู้ ต้องขงัซึ่งเข้าร่วมกับการให้ค าปรึกษาครัง้นีท่ี้แสดงถึงการมีสุขภาวะ
ทางปัญญาไว้วา่  

“ท าให้ผมรู้วา่อะไรควรและไม่ควร รู้ถึงความดีความชัว่ ท าให้มีสตมิากขึน้
ในการด าเนินชีวิต รู้จกัมองถึงปัญหา มองถึงความเป็นจริง มองเห็นถึงสาเหตขุองปัญหาครับ” 

สอดคล้องกับ พิณนภา หมวกยอด (2558)ท่ีได้ศึกษารูปแบบการพัฒนา
ศกัยภาพนักศึกษาในการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา พบว่า ภายหลงัทดลองนักศึกษามีสุข
ภาวะทางปัญญาเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 รูปแบบดังกล่าวช่วยให้นักศึกษารู้จัก
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แยกแยะถกู-ผิด รู้จกัแก้ปัญหาด้วยเหตผุล สามารถควบคมุอารมณ์ได้ นิ่งมากขึน้ มีความฟุ้งซ่าน
น้อยลง เช่นเดียวกับ อไุรรัตน์ หน้าใหญ่ (2560)ท่ีได้ศกึษารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะทาง
ปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ พบว่า ภายหลงัทดลองกลุ่มตวัอย่างมีสุขภาวะทาง
ปัญญาเพิ่มขึน้อยา่งมีส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ท าให้ตระหนกัรู้ในตนเอง รู้จกัยบัยัง้การกระท าท่ี
เป็นโทษทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน พิจารณาตนเองด้วยใจท่ีเป็นกลาง ปลอ่ยวางเร่ืองราวท่ีท าให้ทกุข์ใจ
ได้และมีการก าลงัใจในการด าเนินชีวิต 

ฉะนัน้ รูปแบบการฝึกสตติามแนวสติปัฏฐานท่ีผู้วิจยัออกแบบไว้แตล่ะครัง้จึง
ประกอบด้วย 1)การตระหนกัรู้ลมหายใจ เป็นวิธีการท่ีมุง่ให้ผู้ ต้องขงัน าจิตไปตัง้มัน่อยู่กบัลมหายใจ
เข้าออก เป็นการท าสมาธิและสร้างสติโดยการสังเกตลมหายใจเข้า-ออก เม่ือเผลอลืมไปก็ดึงมา
ระลึกใหม่(จ าลอง ดิษยวณิช และ พริม้เพรา ดิษยวณิช, 2557; สุรวฒัน์ เสรีวิวฒันา, 2555) การ
ตระหนักรู้กิริยาท่าทางผ่านการเดินโดยให้มีสติรู้ตัวขณะก้าวเท้าซ้าย-ขวา นอนหงายหรือนอน
ตะแคงซ้าย-ขวาโดยสัมผัสรับรู้อวัยวะทุกส่วนท่ีราบกับพืน้ตัง้แต่ศีรษะถึงปลายเท้า  ระลึกรู้
กล้ามเนือ้แตล่ะสว่นโดยการเกร็งแล้วคอ่ยๆ คลายอาการเกร็งออก สว่นนีเ้รียกวา่ สติตามรู้กายและ
พฤติกรรม(กายานปัุสสนา) 2)การตระหนกัรู้ความรู้สึกท่ีเป็นสขุ ทกุข์และเฉยๆ เป็นการให้ผู้ ต้องขงั
เฝา้สงัเกตความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาและยอมรับโดยไม่ปรับเปล่ียนเรียกว่า สติตามรู้ความรู้สึก
(เวทนานปัุสนา) 3)การตระหนกัรู้จิตท่ีความคิดจินตนาการขึน้ด้วยการเฝา้สงัเกตแตล่ะขณะ ไม่ไป
ข่มหรือตอ่ต้านความคิดแต่ตามระลึกรู้เท่านัน้กบัอาการเหล่านี ้เช่น ความหงุดหงิดร าคาญ ความ
เหมอลอย ความฟุ้งซ่าน ความสงบ เรียกว่า สติตามรู้จิต(จิตตานุปัสสนา) และ4)การตระหนักรู้
สภาพธรรม เป็นการเฝ้าสังเกตการเปล่ียนแปลงธรรมชาติทัง้กายและใจ ความบีบคัน้ การรู้จัก
แยกตวัเองออกจากลักษณะธรรมชาติท่ีปรากฏขึน้นัน้ เรียกว่า สติตามรู้ธรรม(ธรรมานุปัสสนา)

เพ่ือให้เห็นความจริงโดยยอมรับและไม่มีการตดัสินใดๆ(Kabat‐Zinn, 2003; พระพรหมคณุาภรณ์
(ป.อ.ปยตุโต), 2552; วรเดช ปัญจรงคะ, 2549)ซึ่งรูปแบบฯท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้น้นให้ผู้ ต้องขงัฝึก
สติจดจ่อในสองส่วนแรก(กายานปัุสสนาและเวทนานปัุสสนา) ซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะพฤตินิสยั
ผู้ ต้องขงัจงึท าให้รูปแบบมีความเหมาะสม 

กล่าวได้ว่า รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานท่ีผู้ วิจยัพฒันา
ขึน้สามารถพฒันาผู้ ต้องขงักลุ่มทดลองให้เป็นผู้ มีสขุภาวะทางปัญญาท่ีรู้เทา่ทนักิเลสคือความโลภ 
โกรธ หลง มีความละเอียดรอบคอบในการท าสิ่งตา่งๆ มากขึน้ รู้จกัใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา 
ช่วยให้เกิดความมัน่ใจและลงมือท าด้วยความพยายามของตนเอง รู้จกัการแยกแยะถกู-ผิด ดี-ชัว่ 
คณุ-โทษ เป็นประโยชน์-ไม่เป็นประโยชน์ มีสติอยู่กบัปัจจบุนั ช่วยให้เกิดการปล่อยวางอดีตท่ีผ่าน
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มาและรู้จักให้อภัยตนเอง ท าให้จิตใจสงบผ่อนคลาย มีความแช่มช่ือเบิกบานและรู้จักควบคุม
อารมณ์ พฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงค์ของตนเองได้ อีกทัง้ ท าให้ตระหนกัถึงคณุคา่และความสามารถ
ของตนเอง รู้จกัใช้ชีวิตอยา่งมีความหมายและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งปกตสิขุ 

2. สขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั หลงัการทดลองระหว่าง
กลุ่มควบคมุกบักลุ่มทดลองโดยรวมและด้านการรู้ การต่ืนมีความแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้ ยกเว้นด้านความเบิกบานมีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ก่อนการทดลองกลุ่มตวัอย่างทัง้กลุ่มควบคมุ(M=3.45,S.D.=0.30)และกลุ่ม
ทดลอง(M=3.29,S.D.=0.59)ซึ่งเป็นกลุ่มต ่าทัง้สองกลุ่มท่ีมีคะแนนสขุภาวะทางปัญญาระดบัปาน
กลางท่ีได้จากแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาซึ่งมีคา่คะแนนสขุภาวะทางปัญญาไม่แตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลอง(M=3.66,S.D.=0.27)ท่ีได้รับรูปแบบฯ มีคา่
คะแนนสขุภาวะทางปัญญาเพิ่มขึน้ ขณะท่ีกลุม่ควบคมุ(M=3.58,S.D=0.25)ท่ีไม่ได้รับรูปแบบฯ มี
คา่คะแนนสขุภาวะทางปัญญาเพิ่มขึน้เชน่กนั  

จากข้อค้นพบดงักล่าว อธิบายได้ว่า การด าเนินชีวิตตามปกติแต่ละวนัของ
ผู้ ต้องขงัทกุคนจะไมเ่หมือนกบัคนปกติทัว่ไปในสงัคมท่ีสามารถด าเนินชีวิตไปตามท่ีตนเองต้องการ
ได้ ทว่าจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีถูกจ ากัดด้วยเวลาและกิจกรรมต่างๆ ท่ีถูกวางไว้ด้วย
กฎระเบียบท่ีทางเรือนจ าและกรมราชทัณฑ์ก าหนดขึน้ ภายในเรือนจ าจะมีการจัดการศึกษา
หลากหลายรูปแบบให้กบัผู้ ต้องขงั มีการฝึกอาชีพตามความถนดัและความสนใจของแตล่ะคน อีก
ทัง้ ยังมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาด้านพฤตินิสัย การบ่มเพาะจิตใจด้วยหลักคุณธรรม
จริยธรรมทางศาสนา(กรมราชทณัฑ์ กระทรวงยตุธิรรม, 2560) ในช่วงด าเนินการวิจยัเทา่นัน้ท่ีกลุ่ม
ทดลองต้องเข้าร่วมกิจกรรมท่ีผู้ วิจยัจดัขึน้ ขณะท่ีกลุ่มควบคมุยงัต้องด าเนินชีวิตไปตามปกติของ
ทางเรือนจ าและต้องเข้าร่วมทกุกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาพฤตนิิสยั 

นอกจากนี ้ยงัมีการจดัโปรแกรมแก้ไขฟืน้ฟูเฉพาะทางขึน้อาทิ หลกัสตูรสคัค
สาสมาธิ ซึ่งเป็นหลกัสตูรท่ีบรรจไุว้ในแผนภาคบงัคบัส าหรับนกัโทษทกุคนในเรือนจ าท่ีต้องเข้าร่วม
(กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2560) จากการศึกษาของ เกศริน เอกธวัชกุล (2562)พบว่า 
หลกัสตูรสคัคสาสมาธิช่วยให้ผู้ ต้องขงัมีความเข้มแข็งทางจิตใจ เกิดความสงบไม่ฟุ้งซา่น ลดความ
วิตกกังวลได้ เปล่ียนแปลงพฤตินิสัยในทางท่ีดีขึน้ ผู้ ต้องขงัได้รับประโยชน์จากการฝึกสมาธิและ
เห็นคณุคา่ของการละชัว่ท าดี นีจ้งึอาจเป็นเหตผุลส าคญัท่ีส่งผลให้คะแนนสขุภาวะทางปัญญาของ
ผู้ ต้องขงักลุม่ควบคมุเพิ่มขึน้ขณะเข้าร่วมการทดลองเชน่เดียวกนั 
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เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ คา่คะแนนสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงักลุ่ม
ทดลองโดยเฉพาะด้านความเบิกบาน(M=3.84,S.D.=0.48)มีคา่คะแนนอยู่ในระดบัมากซึ่งสงูกว่า
กลุ่มควบคมุ(M=3.45,S.D. =0.31)ท่ีมีคา่คะแนนระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดง
ให้เห็นว่า รูปแบบฯ ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้มีเนือ้หา ขัน้ตอนกระบวนการท่ีแตกตา่งออกไป มีการฝึกสติ
ตามรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัซึง่ชว่ยให้ภาวะจิตใจสงบผอ่นคลายเป็นเบือ้งต้น
ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพดูคยุในขัน้ให้ค าปรึกษา การฝึกสติดงักล่าวช่วยให้ผู้ ต้องขงักลุ่มทดลองรู้สึกว่า 
เป็นกิจกรรมท่ีง่ายและเหมาะสมกบัตวัเองซึง่เร่ิมจากรูปธรรมไปสูน่ามธรรมหรือจากง่ายไปยากโดย
ให้ผู้ ต้องขงัมีสตริะลึกรู้วตัถคืุอร่างกายเป็นอารมณ์ในเบือ้งต้นได้แก่ ลมหายใจเข้า-ออก อวยัวะสว่น
ตา่งๆ ของร่างกายตัง้แตศี่รษะถึงปลายเท้าและพฤตกิรรมการแสดงออกได้แก่ ยืน เดนิ นัง่ นอนและ
การเคล่ือนไหวพร้อมทัง้ระมดัระวงัสิ่งเร้าภายนอกท่ีจะผ่านเข้ามาทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย เป็นการ
พุ่งความสนใจ(Attention)และจดจ่ออย่างต่อเน่ืองในปัจจุบนัขณะ(ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ, 
2552)ดึงจิตให้ตัง้มัน่กบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีน่ีและเด๋ียวนีโ้ดยไม่มีการตดัสินใดๆ หรืออารมณ์เข้า
ไปเก่ียวข้อง จากนัน้ให้ผู้ ต้องขังยกระดบัการฝึกสติจากวัตถุคือร่างกาย(กายานุปัสสนา)เข้าไป
สงัเกตความรู้สึก(เวทนานุปัสสนา)ท่ีเกิดขึน้ว่าเป็นสุข ทุกข์หรือเฉยๆ ในขณะปัจจุบนันัน้ๆ และ
เคล่ือนสติเข้าไปสงัเกตว่ามีความคิด(จิตตานุปัสสนา)ใดเกิดขึน้อาทิ ความอยากต้องการ อาการ
หงุดหงิดร าคาญ การคิดปรุงแต่งเร่ืองราวต่างๆ ความสงบ ความฟุ้งซ่าน เป็นต้น สุดท้ายให้มีสติ
ตามเห็นความจริงของธรรมชาติ(ธัมมานุปัสสนา)ทางร่างกาย ความรู้สึกและความคิดแต่ละ
ขณะนัน้ๆ ว่าไม่คงท่ีมีการเปล่ียนแปลงและหายไปในท่ีสุด เป็นการเห็นในเชิงปัญญา(วิปัสสนา)
ตามรูปแบบการฝึกแนวสติปัฏฐาน 4(นิธี ศิริพฒัน์, 2555; สรุวฒัน์ เสรีวิวฒันา, 2555) วิธีการนีจ้ึง
ช่วยให้ผู้ ต้องขังมีภาวะจิตใจท่ีเบิกบาน สงบผ่อนคลาย ปล่อยวางได้มากขึน้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Ferszt และคนอ่ืน ๆ (2015)ท่ีน าการเจริญสติผสานกับแนวคิดการบ าบดัอารมณ์
และปัญญาไปใช้กบัผู้ ต้องขงัหญิง พบว่า ท าให้ตระหนกัรู้ในตนเอง อยู่กบัปัจจบุนัมากขึน้ ท าใจให้
ปลอ่ยวางความผิดพลาดได้มากขึน้ อีกทัง้ มีเมตตาจิตและรู้จกัให้อภยั 

อีกทัง้ ขัน้การให้ค าปรึกษายงัเน้นให้ผู้ ต้องขงักลุม่ทดลองได้ระบายความรู้สึก
นึกคิดซึ่งเกิดจากความกดดนัในการใช้ชีวิตภายในเรือนจ าท่ีเต็มไปด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ความรู้สึก
ผิดท่ีมีตอ่พฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีผิดพลาดในอดีต ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัชีวิตในอนาคตท่ีไม่
แน่นอนโดยมีเพ่ือนสมาชิกกลุ่มและผู้ให้ค าปรึกษารับฟังด้วยความใสใ่จท าให้ผู้ ต้องขงัรู้สกึวา่ มีคน
คอยเข้าใจและร่วมรับรู้ แสดงความเห็นอกเห็นใจกับความบีบคัน้ท่ีเกิดขึน้ ไม่เก็บกักอารมณ์และ
ความคิดเชิงลบไว้ภายในซึ่งเป็นผลให้เกิดความเครียด อึดอัด การได้พูดคุยท าให้ผู้ ต้องขังได้
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สะท้อนและเกิดสติรู้เท่าทนัตนเองด้านความคิดเชิงลบ ตระหนกัรู้อารมณ์และพฤติกรรมตามเป็น
จริง ไม่หลงไปกับจินตนาการ เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตนเองและสิ่งแวดล้อมอย่างถ่ีถ้วน 
สามารถควบคมุจดัการอารมณ์ความคดิท่ีเป็นปัญหาได้ ประเมินตนเองตามเป็นจริงและพร้อมท่ีจะ
ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมด้วยการตระหนกัถึงคณุคา่ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ของตนเอง(Goleman, 
1998; Mayer, 1997; Wesinger, 1998)สอดคล้องกับการศึกษาของ Himelstein และคนอ่ืน ๆ 
(2012)และ McGahee (2015)ท่ีน าการบ าบดัสติไปใช้กับผู้ ต้องขงั พบว่า ผู้ ต้องขงัมีสุขภาพกาย 
จิต สงัคมและการปฏิบตังิานดีขึน้ มีภาวะอารมณ์เครียด สบัสน เหน่ือยล้า วิตกกงัวลลดลง ช่วยให้
ผอ่นคลาย ควบคมุอารมณ์ ความคดิและพฤตกิรรมของตนเองได้  

 อีกประการหนึ่ง สมาชิกภายในกลุม่ทดลองท่ีได้รับรูปแบบฯ มีจ านวนไม่มาก
เกินไป(จ านวนทัง้สิน้ 9 คนรวมผู้วิจยั)ซึ่งแตกตา่งจากกิจกรรมอ่ืนๆ ของทางเรือนจ าท่ีมีผู้ ต้องขงัเข้า
ร่วมจ านวนมาก ขณะท่ี ระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาก็มีเพียงพอ(1.30-2.00 ชม.)(Gladding, 
2009; Patterson, 1973; นนัทนา วงษ์อินทร์, 2549; สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ, 2549)ซึ่งช่วยให้การให้
ค าปรึกษาเป็นไปอย่างทัว่ถึง สมาชิกภายในกลุม่ทกุคนมีส่วนร่วมในการพดูคยุและเสนอข้อคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม สามารถรับรู้เร่ืองราวผ่านการบอกเล่าของเพ่ือนสมาชิกแต่ละคนและได้
สะท้อนทบทวนประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กับตนเองภายใต้บรรยากาศท่ีมีความอบอุ่นเป็นมิตร การ
เคารพให้เกียรติ ท าให้เกิดความไว้วางใจและเห็นอกเห็นใจในความทกุข์ของเพ่ือนผู้ ต้องขงั โดยมี
ผู้วิจยัซึ่งเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีมีลกัษณะเป็นกลัยามิตร(สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ, 2549)คอยอ านวยการ
ให้กลุ่มด าเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติและกลมกลืนผ่านการใช้เทคนิคจิตวิทยาอาทิ การสร้าง
สมัพนัธภาพ การตัง้ค าถาม การสะท้อนความรู้สึก การให้ก าลงัใจ เป็นต้น จึงส่งผลท าให้ผู้ ต้องขงั
กลุ่มทดลองรู้สึกมีความสุขเพิ่มขึน้ขณะเข้าร่วมใช้รูปแบบฯ และเกิดความเข้าใจในประเด็นท่ี
ร่วมกนัพดูคยุอย่างชดัเจน สอดคล้องกบัการศกึษาของ ภาณกุานต์ บอ่เงิน (2560)ท่ีน ากลุม่การให้
ค าปรึกษาไปใช้กบัผู้ ต้องขงัพบวา่ ผู้ ต้องขงักลุม่ทดลองมีการปรับเปล่ียนเจตคติในทิศทางท่ีดีขึน้สงู
กวา่กลุม่ควบคมุเน่ืองด้วยการให้ค าปรึกษากลุม่มีการน าทกัษะและเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้อยา่ง
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ ต้องขัง เพราะโดยส่วนใหญ่ เรือนจ าจะมีแค่การให้
ข้อสนเทศและผู้ ต้องขังรับฟังเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการกระตุ้ นให้ผู้ ต้องขังมีการ
ปรับเปล่ียนความคดิ เจตคตแิละพฤตกิรรมใดๆได้  

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานท่ี
ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้สามารถส่งเสริมผู้ ต้องขังให้เป็นผู้ มีความสุขอันเกิดจากปัญญา(สุขภาวะทาง
ปัญญา)ด้าน “การรู้” ด้าน “การต่ืน” และด้าน “ความเบกิบาน” ได้ 
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ข้อจ ากัดของการวิจัย 
การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ออกแบบรูปแบบฯ จ านวน 12 ครัง้ แตเ่น่ืองด้วยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19)จึงด าเนินการได้ 8 ครัง้เท่านัน้ อีกทัง้ มีผู้ ต้องขงั จ านวน 1 
คน ต้องไปพบญาติท าให้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 7 ครัง้ อย่างไรก็ตาม รูปแบบฯ ดงักลา่วยงัผลส่ง
ให้ผู้ ต้องขังเกิดการเปล่ียนแปลงสุขภาวะทางปัญญาได้ระดบัหนึ่งเพราะแต่ละครัง้มีการพฒันา
องค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน(รู้ ต่ืน เบิกบาน)รวมอยู่ด้วย แต่อาจยงัไม่ลุ่มลึกเพียงพอ หากด าเนินการ
ครบตามจ านวนทัง้ 12 ครัง้ จะท าให้ครอบคลุมและลึกซึง้มากยิ่งขึน้ ข้อจ ากัดอีกประการคือ 
ผู้ ต้องขงัทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาท่ีทางเรือนจ าจดัขึน้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ซึ่งเป็นตวั
แปรแทรกซ้อนท่ียากจะควบคุมจึงท าให้สุขภาวะทางปัญญาของกลุ่มควบคุมเพิ่มขึน้หลังการ
ทดลอง 

ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ลักษณะสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังตามหลักพุทธธรรมท่ีผู้ วิจัยค้นพบ กรม

ราชทณัฑ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปเป็นเป้าหมายส าหรับการพฒันาเพ่ือแก้ไขฟืน้ฟู
ผู้ ต้องขงัให้มีสภุาพทางปัญญาท่ีถกูต้องเหมาะสมได้ 

2. ลกัษณะพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัท่ีผู้ วิจยัค้นพบ หน่วยงานกรมราชทณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องใน
การแก้ไขผู้ ต้องขงัสามารถน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบหรือคดัเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกบั
ลกัษณะของผู้ ต้องขงัได้ 

3. แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขังตามหลักพุทธธรรมท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ 
หนว่ยงานหรือผู้ ท่ีมีหน้าท่ีแก้ไขฟืน้ฟูผู้ ต้องขงัสามารถน าไปใช้วดักลุม่ผู้ ต้องขงัคดีอ่ืนๆ ได้เพ่ือศกึษา
ระดบัสุขภาวะทางปัญญาในแต่ละด้านก่อนท่ีจะมุ่งพฒันาด้านท่ีผู้ ต้องขงัมีคะแนนสุขภาวะทาง
ปัญญาต ่า 

4. รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐานท่ีผู้วิจยัออกแบบขึน้ ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีแก้ไข
ฟืน้ฟผูู้ ต้องขงัสามารถน าไปประยกุต์ใช้เพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญากบักลุม่ผู้ ต้องขังคดีอ่ืนๆ 
ได้ เชน่ คดีลกัทรัพย์ คดีอาชญากรรม เป็นต้น หรือกบักลุม่เยาวชนท่ีกระท าผิดตามสถานพินิจตา่งๆ  

5. การน าแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาไปใช้กับผู้ ต้องขัง บุคลากรท่ีเก่ียวข้องของกรม
ราชทณัฑ์หรือเรือนจ าจ าเป็นต้องผ่านการอบรมเก่ียวกับสุขภาวะทางปัญญาตามหลกัพุทธธรรม
และขัน้ตอนการน าไปใช้ ขณะท่ีการน ารูปแบบฯ ไปประยุกต์ใช้จะต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้
ทราบขัน้ตอนและเกิดทักษะท่ีเช่ียวชาญ นอกจากนี ้จะต้องฝึกเจริญสติอยู่เป็นประจ าหรือตาม
หลกัสตูรท่ีมีการจดัขึน้เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ท่ีลุม่ลกึด้วยตนเอง 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาสขุภาวะทางปัญญากลุม่ผู้ ต้องขงัคดีอ่ืนๆ อาทิ คดีลกัทรัพย์ คดีความมัน่คง

ทางการเมือง คดีอาชญากรรม เป็นต้น หรือกลุ่มเยาวชนท่ีกระท าผิดตามสถานพินิจเพ่ือให้ทราบ
ระดบัสขุภาวะทางปัญญาแตล่ะด้านก่อนน าไปสูก่ารหาแนวทางแก้ไขทัศนคต ิพฤตกิรรม ความนึก
คดิท่ีเป็นปัญหาของกลุม่บคุคลดงักลา่ว 

2.  ควรศกึษาและพฒันาแบบวดัพฤตินิสยั(บคุลิกภาพ)ของผู้ ต้องขงัตามหลกัจริต 6 หรือ
จริต 2 เพ่ือน าไปใช้วัดลักษณะนิสัยของผู้ ต้องขังก่อนท่ีจะออกแบบหรือคัดเลือกกิจกรรมท่ี
สอดคล้องเหมาะสมส าหรับการพฒันานิสยัด้านนัน้ๆ 

3. ควรศึกษารูปแบบการเจริญสติผสมผสานกับแนวคิดจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาอ่ืนๆ 
เช่น ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีการพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ เป็นต้น เพ่ือ เป็น
ทางเลือกท่ีสอดคล้องกบัการแก้ไขปัญหาผู้ ต้องขงัแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะรายบคุคล 

4. ควรศึกษาผลของรูปแบบการให้ค าปรึกษาท่ีผสมผสานการเจริญสติในระยะหลงัการ
ทดลองเสร็จสิน้ อาจจะศึกษาระยะหลัง 1 เดือน 3 เดือนหรือ 6 เดือนเพ่ือดูความคงทนของ
พฤตกิรรม ทศันคตขิองผู้ ต้องขงั 

5. ควรศกึษาแบบวดัสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัและรูปแบบฯ ในบริบทวฒันธรรม
ความเช่ืออ่ืนๆ เช่น ผู้ ต้องขงัท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์ เป็นต้น เพราะการศึกษาครัง้นี ้
จ ากดัเฉพาะผู้ ต้องขงัท่ีมีวฒันธรรมความเช่ือทางพทุธศาสนาเทา่นัน้ 
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  1. ดร.เจษฎากรณ์ รอดภยั เรือนจ ากลางนครสวรรค์ 
  2. นายนพลรัตน์ เพิ่มทรัพย์ เรือนจ ากลางพิษณโุลก 
  3. นายบญุช ูกนัทะษา เรือนจ าจงัหวดัพิจิตร 
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กลุ่มที่ 3 นักสังคมสงเคราะห์ ประจ าเรือนจ า 
  1. นางสาวเนตรทิพย์ ดาษเดช เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 
  2. นางสาววราลกัษณ์ มะปะรัง เรือนจ ากลางพิษณโุลก 
  3. นายเทิดทนูวิศษิฏ์ สงัข์สะณา เรือนจ ากลางนครสวรรค์ 

กลุ่มท่ี 4 ผู้ต้องขังคดียาเสพตดิ(ยาบ้า) จ านวน 3 คน 
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ภาคผนวก ข 

ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย  
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือวิจัยระยะท่ี 1  

1. แบบสมัภาษณ์เชิงลกึสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัส าหรับ 

ผู้ เช่ียวชาญ 

2. แบบสมัภาษณ์เชิงลกึพฤตนิิสยัตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัส าหรับผู้ เช่ียวชาญ 

3. แบบสมัภาษณ์เชิงลกึพฤตนิิสยัตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัส าหรับผู้ ต้องขงั 
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ภาคผนวก ง. 1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ส าหรับสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

แบบสมัภาษณ์ฉบบันีผ้า่นการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC)และมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

เพ่ือน าไปใช้สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ตาราง 32 แบบสมัภาษณ์เชิงลกึสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัส าหรับ
ผู้ เช่ียวชาญ 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความ
ตรงเชิง
เนือ้หา 

ค าถามเกร่ินน า  
1 ระดบัคณุวฒุิด้านการศกึษาของทา่น 0.67 
2 ทา่นเรียนจบด้านไหน 0.67 
3 ปัจจบุนัท่านด ารงต าแหนง่อะไร 0.67 
4 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทา่นเป็นลกัษณะอยา่งไร 1.00 
5 เพราะเหตใุดท่ีท าให้ท่านมีความสนใจหลกัพทุธธรรม 0.67 
6 บทบาทหน้าท่ีของทา่นกบัหลกัพทุธธรรมมีความเก่ียวข้องอยา่งไร 0.67 
7 ทา่นได้น าหลกัพทุธธรรมมาประยกุต์กบัการท างานหรือการด าเนินชีวิต

อยา่งไร 
1.00 

8 ทา่นคิดวา่ หลกัพทุธธรรมมีความจ าเป็นกบัการด าเนินชีวิตหรือไม ่เพราะ
เหตอุะไร 

1.00 

9 ทา่นคิดวา่ หลกัพทุธธรรมชว่ยให้คนอยู่อยา่งมีความสขุได้อยา่งไร 1.00 
10 หลกัพทุธธรรมได้กลา่วถึงสขุภาวะทางปัญญาหรือการมีสขุภาพทาง

ปัญญาไว้อยา่งไรบ้าง 
0.67 

11 ในบริบทของผู้ ต้องขงัท่ีอยูภ่ายในเรือนจ า สามารถน าหลกัพทุธธรรมเร่ือง
ของสขุภาวะทางปัญญาไปเป็นเปา้หมายในการพฒันาผู้ ต้องขงัได้หรือไม ่ 

1.00 

ค าถามในประเดน็หลัก  
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ข้อ ข้อค าถาม 

ความ
ตรงเชิง
เนือ้หา 

12 ในทศันะของทา่น สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม
ควรมีลกัษณะอย่างไร 

1.00 

12.1 ทา่นคดิวา่ สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมมี
ความแตกตา่งจากสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัทัว่ๆไปอยา่งไร 

1.00 

12.2 ทา่นคดิวา่ สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัควรอยู่ในระดบัใดเม่ือ
เปรียบเทียบกบับคุคลทัว่ไป 

0.67 

12.3  ทา่นคิดวา่ สขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงัมี
ความแตกตา่งกบัของบคุคลปกติทัว่ๆไปหรือไม/่อยา่งไร 

0.67 

13 ตามความคิดเห็นของทา่น ผู้ ต้องขงัควรมีสขุภาวะทางปัญญาแบบทาง
โลกท่ีน าไปสูก่ารท างานหรือการประกอบอาชีพเทา่นัน้หรือ/หรือวา่ควร
ต้องมีสขุภาวะทางปัญญาแบบทางธรรมด้วย เพราะเหตอุะไร 

1.00 

13.1 ทา่นคดิวา่ สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมควร
มีลกัษณะอย่างไร 

0.67 

13.2 ทา่นคดิวา่ เม่ือผู้ ต้องขงัมีปัญญาทางธรรมแล้วจะท าให้น าไปสูก่ารมี
ความสขุได้อย่างไร 

1.00 

13.3 ทา่นคดิวา่ ความสขุท่ีเกิดจากการมีปัญญาทางธรรมนัน้สามารถท่ี
จะท าให้เกิดความสขุในแบบทางโลกได้หรือไม ่เพราะเหตอุะไร 

1.00 

14 ในทศันะของทา่น องค์ประกอบด้านการรู้ การต่ืน การเบิกบาน สามารถ
น าไปเป็นเปา้หมายในการพฒันาผู้ ต้องขงัได้หรือไม ่เพราะเหตอุะไร 

1.00 

15 หากสามารถน าไปเป็นเปา้หมายในการพฒันาผู้ ต้องขงัได้ สขุภาวะทาง
ปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรมดงักลา่ว ควรอยู่ในระดบัใด 

1.00 

15.1 ทา่นคดิวา่ สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม 
ดา้นการรู้ ควรมีความหมายและลกัษณะอย่างไร 

0.67 

15.2 ทา่นคดิวา่ สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม 
ดา้นการตื่น ควรมีความหมายและลกัษณะอยา่งไร 

1.00 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ความ
ตรงเชิง
เนือ้หา 

15.3 ทา่นคดิวา่ สขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงัตามหลกัพทุธธรรม 
ดา้นการเบิกบาน มีความหมายและลกัษณะอยา่งไร 

1.00 
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ภาคผนวก ง. 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกพฤตินิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังส าหรับ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

แบบสมัภาษณ์ฉบบันีผ้า่นการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC)และมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

เพ่ือน าไปใช้สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านพฤตนิิสยัตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ตาราง 33 แบบสมัภาษณ์เชิงลกึพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัส าหรับผู้ เช่ียวชาญ 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความ
ตรงเชิง
เนือ้หา 

ค าถามเกร่ิน  
1 อายกุารท างานของทา่นก่ีปี 0.67 
2 ทา่นจบการศกึษาสงูสดุระดบัใดและจบจากสาขาวิชาใด 1.00 
3 ปัจจบุนัท่านด ารงต าแหนง่และประจ าอยู่หนว่ยงานไหน 

3.1 ต าแหนง่หน้าท่ีของท่านเก่ียวข้องกบัอะไร 
0.67 

3.2 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทา่นเก่ียวอะไร 0.67 
4 ทา่นคิดวา่ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัทา่นเองกบัผู้ ต้องขงัเป็นอยา่งไร 0.67 
5 ทา่นท างานเก่ียวกบัการฝึกอบรมและการดแูลผู้ ต้องขงัมาแล้วก่ีปี 1.00 
6 ทา่นคิดวา่ การฝึกอบรมหรือการฟืน้ฟ ูดแูลผู้ ต้องขงัมีความยาก/ง่าย

อยา่งไร 
1.00 

7 ทา่นคิดวา่ การดแูลฟืน้ฟแูละการฝึกอบรมผู้ ต้องขงัมีความส าคญัอยา่งไร 1.00 
8 ทา่นเคยประสบปัญหาในการฝึกอบรม ฟืน้ฟแูละดแูลผู้ ต้องขงัหรือไม ่

แล้วทา่นใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหานัน้ 
1.00 

8.1 ผู้ ต้องขงัมกัจะประสบปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองอะไรมากท่ีสดุ 1.00 
8.2 สว่นมากเวลาท่ีผู้ ต้องขงัมาขอค าปรึกษาจากทา่น จะเก่ียวข้องกบั
เร่ืองอะไร 

0.67 

ประเดน็ค าถามหลักเก่ียวกับจริตนิสัย(พฤตนิิสัย)ของผู้ต้องขัง  
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ข้อ ข้อค าถาม 

ความ
ตรงเชิง
เนือ้หา 

9 ตามประสบการณ์ของทา่น ทา่นคิดวา่ สว่นมากผู้ ต้องขงัมกัจะแสดง
พฤตกิรรมออกมาในรูปแบบใด (พฤตกิรรมทางด้านร่างกาย ทางค าพดู 
ทางความรู้สึกนกึคดิ) 

1.00 

9.1 ทา่นคิดวา่ พฤตกิรรมทางกายหรือการแสดงออกด้านร่างกายของ
ผู้ ต้องขงั มีรูปแบบท่ีส่ือออกมาในลกัษณะบคุลิกอย่างไร 

1.00 

9.2 ทา่นคิดวา่ พฤตกิรรมทางค าพดูหรือการพดูคยุของผู้ ต้องขงัมีการ
แสดงออกท่ีส่ือออกมาในลกัษณะบคุลิกอยา่งไร 

1.00 

9.3 ทา่นคิดวา่ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ต้องขงัท่ีส่ือออกมาภายนอกบง่บอก
ถึงบคุลิกภาพของผู้ ต้องขงัอยา่งไร 

1.00 

10 ตามประสบการณ์ของทา่น ผู้ ต้องขงัจะแสวงหาความสขุหรือความพงึ
พอใจด้วยรูปแบบการแสดงพฤตกิรรมออกในลกัษณะอย่างไร 

1.00 

10.1 พฤตกิรรมด้านร่างกายท่ีผู้ ต้องขงัแสดงออกเพ่ือแสวงหาความสขุ
หรือความพงึพอใจ เป็นไปในลกัษณะอย่างไร 

1.00 

10.1 พฤตกิรรมด้านค าพดูหรือการเจรจาพดูคยุท่ีผู้ ต้องขงัแสดงออกเพ่ือ
แสวงหาความสขุหรือความพงึพอใจ เป็นไปในลกัษณะอย่างไร 

1.00 

10.3 พฤตกิรรมด้านความรู้สึกนกึคิดท่ีผู้ ต้องขงัแสดงออกเพ่ือแสวงหา
ความสขุหรือความพงึพอใจ เป็นไปในลกัษณะอยา่งไร 

1.00 

11 เม่ือผู้ ต้องขงัเกิดความไมพ่อใจหรือประสบกบัสิ่งท่ีตนเองไมพ่อใจ 
ผู้ ต้องขงัมีการแสดงออกของพฤตกิรรมอยา่งไร 
11.1 ตามประสบการณ์ท่ีท่านพบเห็น เม่ือเกิดความไมพ่งึพอใจ ผู้ ต้องขงั
แสดงพฤตกิรรมทางด้านร่างกายออกมาในลกัษณะอยา่งไร 

1.00 

11.2 ตามประสบการณ์ท่ีท่านพบเห็น เม่ือเกิดความไมพ่งึพอใจ ผู้ ต้องขงั
แสดงพฤตกิรรมทางค าพดูออกมาในลกัษณะอยา่งไร 

1.00 

11.3 ตามประสบการณ์ท่ีท่านพบเห็น เม่ือเกิดความไมพ่งึพอใจ ผู้ ต้องขงั
แสดงพฤตกิรรมทางอารมณ์ ความรู้สกึนกึคดิอยา่งไร 

1.00 



  
 

 

251 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความ
ตรงเชิง
เนือ้หา 

12 เทา่ท่ีทา่นสงัเกตเห็น เม่ือสัง่ให้ผู้ ต้องขงัปฏิบตัิตามอยา่งใดอย่างหนึง่ เชน่ 
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบหรือข้อบงัคบั เป็นต้น ผู้ ต้องขงัมกัจะแสดง
พฤตกิรรมออกมาในรูปแบบและลกัษณะอย่างไร 

0.67 

13 ทา่นคิดวา่ พฤตินิสยัของผู้ ต้องขงัมีลกัษณะท่ีเน้นหนกัไปตาม
องค์ประกอบใดดงัตอ่ไปนี ้เพราะเหตใุด 

1.00 

13.1 ทา่นคดิวา่ ผู้ ต้องขงัมีบคุลิกลกัษณะท่ีชอบหรือติดกบัการหา
ความสขุท่ีเกิดจากการได้เสพทางประสาทสมัผสั ได้แก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ 
กาย หรือไม ่เพราะเหตใุด 

1.00 

13.2 ทา่นคดิวา่ ผู้ ต้องขงัมีบคุลิกลกัษณะท่ีมกัหงดุหงิด โกรธง่าย ใจร้อน 
ตรงไปตรงมาหรือโผงผาง เอาตวัเองเป็นใหญ่ ต้องได้ดงัใจตวัเองหรือไม ่
เพราะเหตใุด 

1.00 

13.3 ทา่นคดิวา่ ผู้ ต้องขงัมีบคุลิกลกัษณะเซ่ืองซมึ งมงาย ท้อแท้หดหู่ สิน้
หวงั ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง มองตวัเองไร้ค้าไร้ความสามารถหรือไม ่ 

1.00 

13.4 ทา่นคดิวา่ ผู้ ต้องขงัมีบคุลิกลกัษณะท่ียึดมัน่ในอดุมการณ์ เช่ือในสิ่ง
ศกัดิส์ิทธ์ิ ซาบซึง้ในเร่ืองตา่งๆ ได้ง่ายหรือไม ่เพราะเหตใุด 

1.00 

13.5 ทา่นคดิวา่ ผู้ ต้องขงัมีบคุลิกลกัษณะท่ีชอบยึดติดในเหตผุล ใช้
ความคดิใคร่ครวญพิจารณา ไมเ่ช่ืออะไรง่ายๆ ต้องพิสจูน์ด้วยตนเอง
หรือไม ่เพราะเหตใุด 

1.00 

13.6 ทา่นคดิวา่ ผู้ ต้องขงัมีบคุลิกลกัษณะท่ีคิดฟุ้งซา่น มกัคิดวนไปวนมา 
ชอบคยุ ขาดสมาธิ มกัจะอยู่นิ่งไมไ่ด้หรือไม ่เพราะเหตใุด 

1.00 

14 ทา่นคิดวา่ ควรจะแก้ไขลกัษณะพฤตนิิสยัด้านใดของผู้ ต้องขงัเพ่ือให้เขา
เกิดสขุภาพทางปัญญาท่ีสามารถอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนได้อย่างปกตสิขุ เพราะ
เหตใุด 

1.00 
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ภาคผนวก ง. 3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกพฤตินิสัยตามหลักพุทธธรรมส าหรับสัมภาษณ์
ผู้ต้องขัง 

แบบสมัภาษณ์ฉบบันีผ้า่นการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC)และมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

เพ่ือน าไปใช้สมัภาษณ์ผู้ ต้องขงัด้านพฤตนิิสยัตามหลกัพทุธธรรม 

ตาราง 34 แบบสมัภาษณ์เชิงลกึพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัเชิงประสบการณ์ 

ข้อ ข้อค าถาม 
ความ
ตรงเชิง
เนือ้หา 

ค าถามเกร่ิน  
1 ปัจจบุนัท่านอายก่ีุปี 1.00 
2 ภมูิล าเนาเดมิของทา่นอยูจ่งัหวดัอะไร 1.00 
3 ครอบครัวมีพ่ีน้องก่ีคน ทา่นเป็นคนท่ีเทา่ไหร่ 1.00 
4 คนในครอบครัวมาเย่ียมบอ่ยแคไ่หน 1.00 
5 ความแตกตา่งระหวา่งการใช้ชีวิตภายนอกกบัภายในเรือนจ าเป็นอยา่งไร 0.67 
6 มีกฎระเบียบหรือข้อปฏิบตัใิดท่ีทา่นต้องท าเป็นกิจวตัรประจ าวนัและต้องท า

เป็นกรณีพิเศษ  
1.00 

7 ชีวิตความเป็นอยูภ่ายในเรือนจ าสง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่ความรู้สกึนกึคดิของ
ทา่น 

1.00 

7 ทา่นถกูตดัสินคดีด้วยข้อหากระท าความผิดอะไร 1.00 
9 มีเหตจุงูใจอะไรท่ีทา่นต้องลงมือกระท าความผิดลกัษณะอยา่งนัน้ 1.00 
10 เจ้าหน้าท่ีมีสว่นในการดแูลหรือให้ความชว่ยเหลือท่านอย่างไร 1.00 
ประเดน็ค าถามหลักเก่ียวพฤตนิิสัยของผู้ต้องขัง  
11 เม่ือทา่นรู้สกึเครียด ทา่นมีวิธีการผอ่นคลายความเครียดอยา่งไร 1.00 
12 ทา่นมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสขุให้เกิดขึน้กบัตวัเอง  

12.1 เม่ือได้เห็นหรือได้ดสูิ่งท่ีถกูใจผา่นทางตา เช่น ละครทีวีหรือภาพตา่งๆ 
เป็นต้น ทา่นรู้สึกอยา่งไร 

0.67 

12.2 เม่ือได้ยินเสียงท่ีไพเราะผา่นทางห ูเชน่ เพลง เป็นต้น ทา่นรู้สกึอย่างไร 1.00 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ความ
ตรงเชิง
เนือ้หา 

12.3 เม่ือได้กลิ่นท่ีถกูใจมากระทบจมกู เชน่ กลิ่นอาหารหรือกลิ่นน า้หอม เป็น
ต้น ท่านรู้สกึอยา่งไร 

0.67 

12.4 เม่ือได้ลิม้รสชาตท่ีิถกูปาก เชน่ อาหารท่ีอร่อย เป็นต้น ทา่นรู้สึกอย่างไร 1.00 
12.5 เม่ือร่างกายสมัผสักบัสิ่งท่ีถกูใจ เชน่ อากาศท่ีเย็นสบายหรือท่ีนอนนุม่ๆ 
เป็นต้น ทา่นรู้สึกอยา่งไร 

0.67 

13 เม่ือเจอกบัเหตกุารณ์ท่ีไมพ่อใจหรือไมส่บอารมณ์ ท่านมีการแสดงออกทัง้
ภายในและภายนอกอยา่งไร 

1.00 

13.1 เม่ือเจอกบัเหตกุารณ์หรือสิ่งท่ีไมพ่งึพอใจ ความคดิของทา่นเป็นลกัษณะ
อยา่งไร 

1.00 

13.2 เม่ือเจอกบัเหตกุารณ์หรือสิ่งท่ีไมพ่งึพอใจ ความรู้สึกของทา่นเป็นอยา่งไร 1.00 
13.3 เม่ือเจอกบัเหตกุารณ์หรือสิ่งท่ีไมพ่งึพอใจ ทา่นแสดงพฤตกิรรมออกมา
อยา่งไร 

1.00 

14 ทา่นรู้สกึท้อแท้ หดหู่ สิน้หวงั มองตวัเองวา่ไร้คา่บ้างหรือไมห่รือมองตวัเอง
อยา่งไร  

1.00 

15 ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบักรรมดีกรรมชัว่และท่านมีความเช่ือในเร่ือง
ใด 

1.00 

16 เม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตท่ีผ่านมา ทา่นคดิวา่ ตวัเองเป็นคนรอบคอบขึน้หรือมี
เหตผุลมากกวา่แตก่่อนหรือไม ่เพราะเหตใุดจงึคดิเชน่นัน้ 

1.00 

17 จิตใจของทา่นมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองอะไรบ้าง ลกัษณะเร่ืองราวเป็น
อยา่งไร 

1.00 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก จ  

เคร่ืองมือวิจัยระยะท่ี 2 และระยะที่ 3 

1. แบบวดัสขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

2. รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะทางปัญญา 

ตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 
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ภาคผนวก จ. 1. แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 

 

ค าชีแ้จง แบบวดันีเ้ป็นแบบประเมินตนเอง ให้ท่านอ่านข้อความท่ีก าหนดให้ด้านลา่งนีใ้ห้ละเอียด

และท าความเข้าใจแต่ละข้อให้ชัดเจนแล้วตอบข้อค าถามแต่ละข้อท่ีตรงกับความเป็นจริงของ

ตนเองมากท่ีสดุ ซึง่รายละเอียดในการท าแบบวดัมีดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัตวัทา่นเองประกอบด้วยช่ือ-นามสกลุ อาย ุระยะการต้องโทษ 

คดีท่ีต้องโทษเก่ียวกบัยาเสพตดิ 

ตอนท่ี 2 ประเดน็ข้อค าถามเก่ียวกบัสขุภาวะทางปัญญา เป็นแบบวดัท่ีให้ทา่นประเมิน

ตนเองซึง่มีทัง้ประเด็นท่ีเป็นเชิงบวก(+)และลบ(-)ปะปนกนัไป มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณ

คา่(Rating Scale) 5 ระดบั ตัง้แตร่ะดบัท่ี 1 ข้อความนัน้ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสดุ 

จนถึงระดบัท่ี 5 ข้อความนัน้ตรงกบัความเป็นจริงของท่านน้อยท่ีสดุ จ านวน 33 ข้อ โดยเลือกได้

เพียงหนึง่ตวัเลือกเทา่นัน้ ซึง่แตล่ะตวัเลือกมีความหมายดงันี ้

มากท่ีสดุ หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัความคดิเห็นของทา่นระดบัมาก

ท่ีสดุ 

มาก  หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัความคดิเห็นของทา่นระดบัมาก 

ปานกลาง หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัความคดิเห็นของทา่นระดบัปาน

กลาง 

น้อย  หมายถึง ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัความคดิเห็นของทา่นระดบัน้อย 

น้อยท่ีสดุ หมายถงึ ข้อความนัน้เป็นจริงตรงกบัความคดิเห็นของทา่นระดบัน้อย

ท่ีสดุ 

  ค าตอบของท่านไม่มีผลกระทบใดๆต่อการลดหรือเพิ่มโทษหรือสวสัดิการต่างๆ ผลจาก

ข้อมลูท่ีได้ในครัง้นีจ้ะน าไปใช้เพ่ือการวิจยัทางการศกึษาเท่านัน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา

ตอ่ไป 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับตัวเอง 

ค าชีแ้จง ขอให้ทา่นกรอกข้อมลูลง ......... และท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่ง  ท่ีตรง

กบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัทา่นเอง 

ช่ือ......................................นามสกลุ.................................... 

อาย ุ   18-25 ปี 25-35 ปี 35-45 ปี 45-60 ปี  

ระยะเวลาการต้องโทษ    ไมเ่กิน 1 ปี 1-5 ปี  5-10 ปี  10ปีขึน้ไป 

 คดียาเสพติดในฐานะ(เลือกได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) ผู้ใช้  ผู้ เสพ  ผู้ ค้า   

 
ตอนที่ 2 ประเด็นข้อค าถามเกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญา 

ค าชีแ้จง ขอให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัพฤตกิรรม 

อารมณ์ความรู้สกึ ความนกึคดิของตวัทา่นเอง 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 
มา

กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

1 ฉนัคดิอย่างดีท่ีสดุแล้วจงึลงมือแก้ไขปัญหา      
2 ฉนัคดิวา่ชีวิตแม้จะมีปัญหา แตท่กุอยา่งจะผา่นไป

ได้ด้วยดี 
     

3 ฉนัคดิวา่ในโลกนีไ้มมี่ความบงัเอิญ ทกุอยา่งมี
เหตผุลเสมอ 

     

4 ฉนัน าความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน      
5 ความล าบากท าให้ฉนัเข็มแข็งมากย่ิงขึน้      
6 ฉนัมกัท าอะไรโดยคิดถึงแตป่ระโยชน์ของตนเอง      
7 ฉนัไมค่อ่ยจะค านงึผลดี-ผลเสียก่อนท่ีจะลงมือท า

สิ่งใด 
     

8 ฉนัคดิวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตวัเองมนัไมย่ตุธิรรมเลย      
9 ฉนัท าอะไรโดยไมค่ิดถึงผลท่ีตามมา      
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10 ฉนัมกัจะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์หรือด้วยความ
ฉนุเฉียว 

     

11 ฉนัยอมรับผลของการกระท าของตวัเองท่ีเกิดขึน้      
12 ฉนัมีความสขุท่ีได้ร่วมท ากิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ 
     

13 ฉนัคดิวา่ เพราะความโลภแท้ๆจงึท าให้ตนเองต้อง
ล าบาก 

     

14 ฉนัควบคมุอารมณ์ของตนเองได้เม่ือมีใครท าให้ไม่
พอใจ 

     

15 ฉนัพยายามท าตามกฎระเบียบทกุอยา่ง      
16 ฉนัรู้สกึหงดุหงิดเม่ือมีใครมาท าให้ผิดใจ      
17 ฉนัคดิวา่ เพราะคนอ่ืนแท้ๆ ท่ีท าให้ฉนัต้องล าบาก

อยา่งนี ้
     

18 ฉนัรู้สกึหงดุหงิดเม่ือไมไ่ด้อย่างใจตวัเอง      
19 ฉนัรู้สกึน้อยใจในโชคชะตาของตวัเอง      
20 ฉนัรู้สกึหงดุหงิดเม่ือคนอ่ืนพดูไมถ่กูใจ      
21 ฉนัรู้สกึเห็นใจเม่ือเห็นคนอ่ืนเผชิญกบัความ

ยากล าบาก 
     

22 ฉนัทุม่เทท างานตามท่ีตนเองได้รับมอบหมายอย่าง
ดีท่ีสดุ 

     

23 ฉนัคดิวา่การด าเนินชีวิตอยา่งมีคณุธรรม-จริยธรรม
เป็นสิ่งท่ีส าคญั 

     

24 ฉนัสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตให้ดีขึน้ได้      
25 ชีวิตท่ีเป็นอยู่ขณะนีท้ าให้ฉันได้คดิอะไรหลายๆ

อยา่ง 
     

26 ฉนัเข้าใจวา่ ชีวิตมีทัง้สขุและทกุข์ ทัง้ถกูใจ-ไมถ่กูใจ 
มีทัง้ดีใจและเสียใจ 

     

27 ฉนัส านกึถึงบญุคณุเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยดแูลพวกเรา      
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28 ฉนัมกัจะเข้าไปชว่ยเหลือเม่ือเห็นคนอ่ืนก าลงั
ท างาน 

     

29 ฉนัคดิวา่อดีตผา่นมาแล้วแก้ไขอะไรไมไ่ด้แตจ่ะขอ
เร่ิมต้นใหม่ 

     

30 บางครัง้ ฉนัก็คิดต าหนิคนอ่ืน      
31 ฉนัรู้สกึเบื่อหนา่ยท่ีต้องท ากิจกรรมตามท่ีเรือนจ า

ก าหนด 
     

32 ฉนัรู้สกึระแวงท่ีจะต้องอยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆ      
33 ฉนัคดิมากจนบางครัง้ท าให้นอนไมค่อ่ยหลบั      

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์รายข้อตัง้แต ่0.20-0.44 และคา่ความเช่ือมัน่ด้วยคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.76  
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ภาคผนวก จ. 2. รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสตปัิฏฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง 

รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานท่ีเป็นเคร่ืองมือวิจัยส าหรับการ
พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผู้ ต้องขังครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ออกแบบ จ านวน 12 ครัง้ๆ ละ 1.30 -2.00 
ชัว่โมง รวมเป็น 18 ชัว่โมง ด าเนินการตอ่เน่ืองสปัดาห์ละ 2 ครัง้ รวมเป็น 6 สปัดาห์ โดยน าหลกัสติ
ปัฏฐานมาใช้เป็นรูปแบบการฝึกสติโดยเน้นการฝึกตระหนกัรู้ด้านร่างกายและความรู้สึกเป็นหลกั 
ส่วนการตระหนกัรู้ด้านจิตและธรรมมีการสอดแทรกโดยใช้พฤติกรรมการเคล่ือนไหวหรือร่างกาย
เป็นตวัน าซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ภาวะจิตใจสงบเป็นสมาธิ เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
เป็นเบือ้งต้น ขัน้การให้ค าปรึกษานัน้ มีการพดูคยุเก่ียวกบัประสบการณ์ด้านพฤติกรรม ความรู้สึก 
ความคิดและการด าเนินชีวิตท่ีผ่านมาโดยใช้เทคนิคด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา อาทิ การ
เปรียบเทียบ สะท้อนความรู้สึก การตีความหมาย การสรุปความ การให้ก าลังใจ เป็นต้น เพ่ือ
สะท้อนให้สมาชิกได้ตระหนกัและรู้จกัปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความรู้สึก ทัศนคติอย่างเหมาะสม 
ส่วนขัน้สรุปนัน้ มีการฝึกสติระยะสัน้ๆ และตัง้จิตอธิฐานแผ่เมตตา ซึ่งสรุปสาระส าคัญทัง้ 12 
กิจกรรม ตามตาราง 36 ดงันี ้

ตาราง 36 สรุปโครงสร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสติปัฏฐานเพ่ือสร้างเสริมสขุภาวะ
ทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมของผู้ ต้องขงั 

ครัง้
ที่ 

ช่ือเร่ือง ขัน้เร่ิมต้น(10-15 น.) ขัน้ให้ค าปรึกษา(90 น.) 

1 ปฐมนิเทศ สร้างสมัพนัธภาพ ท าข้อตกลง
เบือ้งต้น ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ 
ลกัษณะรูปแบบ ขัน้ตอน
ด าเนินการของการเข้าร่วมกลุม่ 

รูปแบบคดีการท าผิด ความ
คาดหวงัจากการเข้าร่วม
กลุม่ บทบาทหน้าท่ีของผู้ให้
ค าปรึกษาและสมาชิก 

2 คณุ-โทษของ
พฤตกิรรมและ
คณุคา่ท่ีเลือกได้ 

ฝึกสตจิดจ่อกบัการเคล่ือนไหว
ผา่นอิริยาบถเดนิ ยืน หยดุกบัท่ี 
ก้าวเท้าซ้าย-ขวา สะท้อน
ความรู้สกึ ความคิดท่ีเกิดขึน้ 

พฤตกิรรมท่ีผิดพลาดใน
อดีตน ามาเป็นบทเรียน 
คณุคา่พฤติกรรมเชิงบวก 

3 เม่ือยอมรับความ
จริงยอ่มเป็น

นัง่ทา่ท่ีผอ่นคลาย ผอ่นลม
หายใจเข้า-ออกสบาย ส ารวจ

เช่ือมโยงสถานการณ์
ปัจจบุนักบัสาเหตกุารท าผิด 
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จดุเร่ิมต้นของการ
เปล่ียนแปลง 

ร่างกาย(Body scan) ตัง้แต่
ปลายเท้าจรดศีรษะ สะท้อน
ความคดิความรู้สึกท่ีเกิดขึน้กบั
ตนเอง 

ความไมส่อดคล้องระหวา่ง
ความจริงกบัความอยาก
หรือคาดหวงั ยอมรับความ
จริงท่ีเป็นอยู่  

4 ปัญหาไมมี่ปัญญา
ไมเ่กิด 

ฝึกสติด้วยท่านอนหงายราบกบั
พืน้ รับรู้บริเวณอวยัวะท่ีสมัผสั
กบัพืน้ไลต่ัง้แตศี่รษะจรดเท้า 

ปัญหาอปุสรรคท่ีผา่นเข้ามา
ในชีวิต รู้จกัปรับเปล่ียน
มมุมองเชิงบวกตอ่อปุสรรค
เหลา่นัน้ 

การฝึกสตติามแนวสตปัิฏฐาน ครัง้ท่ี 2-4 เน้นให้สมาชิกมีสตจิดจ่อกบัร่างกายและพฤตกิรรม
การเคล่ือนไหวในปัจจบุนั(กายานปัุสสนา) 

5 อารมณ์ไมใ่ชเ่รา 
เราไมใ่ชอ่ารมณ์ 

ฝึกสติด้วยการเกร็งและคลาย
อวยัวะส่วนตา่งๆ รับรู้ความรู้สกึ
เครียดและผอ่นคลายท่ีเกิดขึน้ 

เหตกุารณ์สะเทือนอารมณ์ 
ธรรมชาตขิองอารมณ์
(เกิดขึน้ เปล่ียนแปลง 
หายไป) วิธีจดัการกบั
อารมณ์ 

6 พฤตกิรรมเป็นผล
สะท้อนของอารมณ์ 

ฝึกสติด้วยกิจกรรมสง่แก้วปร่ิม
น า้ ตระหนกัรู้และสงัเกต
ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ 

ความรู้สกึด้านบวกและลบ
สง่ผลตอ่ร่างกายและ
พฤตกิรรม การสะท้อนของ
พฤตกิรรมด้านบวกและลบ
สง่ผลย้อนกลบัไปสู่
ความรู้สกึ 

7 เรือนจ ากายเรือนจ า
ใจ 

ฝึกสติด้วยกิจกรรมจบัมือ 
สงัเกตและรับรู้ความรู้สกึของ
ตนเองผา่นฝ่ามือ(ร้อน เย็น 
อบอุน่ นุม่) 

เหตจุงูใจการท าผิด การถกู
จบักมุ หลงจินตนาการขณะ
ด าเนินชีวิตแตล่ะวนั 
ตระหนกัถึงโทษของโลภ 
โกรธ หลงท่ีกกัขงัจิต 

การฝึกสตติามแนวสตปัิฏฐาน ครัง้ท่ี 5-7 เน้นให้สมาชิกมีสตติระหนกัรู้ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจบุนั(เวทนานปัุสสนา) 
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8 สิ่งเศร้าหมอง
ภายใต้ความจริงท่ี
ไมเ่ท่ียง ไมท่นและ
ไมแ่ท้ 

ฝึกสติด้วยการสลบัทา่นัง่ 
สงัเกตอาการท่ีปรากฏขึน้ในจิต
(หดหู ่เบื่อหนา่ย ฟุ้งซา่น) 

ธรรมชาตสิิ่งท่ีปิดกัน้จิต
(นิวรณ์ 5-ความรักใคร่ 
หงดุหงิด หดหู่ ฟุ้งซา่น ลงัเล
ไมแ่นใ่จ)ท่ีเกิดขึน้ 
เปล่ียนแปลงและหายไป 

9 สบายใจเมื่อใจโลก
และชีวิต 

ฝึกสติด้วยการนอนตะแคงขวา 
ส ารวจสว่นท่ีสมัผสัพืน้ ชวน
จินตนาการเก่ียวกบัโลกธรรม
(ได้-เสีย สรรเสริญ-นินทา สขุ-
ทกุข์)ท่ีผา่นมาในชีวิต 

การเผชิญโลกธรรม 
ปฏิกิริยาตอบสนองด้าน
พฤตกิรรม ความรู้สกึ 
ความคดิท่ีมีตอ่โลกธรรม
เหลา่นัน้ 

10 ศลิปะแหง่การ
ด าเนินชีวิตท่ีงดงาม 

ฝึกสติด้วยท่านัง่ มือประสานท่ี
หน้าอก รับรู้ความรู้สกึบริเวณ
ฝ่ามือและหน้าอก สงัเกต
ความคดิจรด้วยการยอมรับ ไม่
ฝืน ไมย่ดึ 

ความสนุทรีย์ของศลิปะท่ี
ช่ืนชอบ ความงดงามของ
ชีวิตท่ีมีพฤตกิรรมเป็นศีล
(ป์) 

11 บทบาทหน้าท่ีบง่
บอกคณุคา่ของชีวิต 

ฝึกสตเิคล่ือนไหว ยกไหล ่แขน
ซ้าย-ขวา ก้มศีรษะ แหงนหน้า 
รับรู้ความรู้สกึและสงัเกต
ความคดิ 

หน้าท่ีการงานท่ีท าให้รู้สกึ
ภาคภมูิใจ ประโยชน์ท่ีเกิด
ขึน้กบัตนเองและผู้ อ่ืน 
คณุคา่ของการมีชีวิตอยูท่ี่
เป็นผลจากการท างาน 

การฝึกสตติามแนวสตปัิฏฐาน ครัง้ท่ี 8-11 เน้นให้สมาชิกฝึกตระหนกัรู้จิตและธรรมชาตท่ีิเกิด
ขึน้กบักายและใจโดยอาศยัร่างกายและพฤตกิรรมน า 

12 สะท้อนการเรียนรู้
เพ่ือความเตบิโต
และปัจฉิมนิเทศ 

ตระหนกัรู้ร่างกาย พฤติกรรม 
เข้าไปรับรู้ความรู้สึก สงัเกต
ความคดิท่ีเกิดขึน้ มองให้เป็น
ธรรมชาต(ิเกิดขึน้ เปล่ียนแปลง 
หายไป) 

ประสบการณ์การเข้าร่วม
กลุม่ คณุคา่ท่ีได้เรียนรู้ 
เปา้หมายท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่ตนเองและคนอ่ืน 

การฝึกสตติามแนวสตปัิฏฐาน ครัง้ท่ี 12 สรุปรวมโดยการไลต่ัง้แตส่ิ่งท่ีเป็นรูปธรรม-ร่างกาย 
พฤตกิรรม ไปสูน่ามธรรม-ความรู้สกึ ความคดิและธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้กบักายใจ 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 1 

เร่ือง ปฐมนิเทศ 
 
สาระส าคัญ 

การให้ค าปรึกษาเชิงพุทธเป็นการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคทาง
จิตวิทยาเพ่ือช่วยเหลือบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปภายใต้สัมพันธภาพท่ีอบอุ่น เอือ้อาทร เป็น
กัลยาณมิตร มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุ่มและระหว่าง
สมาชิกกลุม่ด้วยกนัเอง โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาท่ีเข้าใจถึงพทุธภาวะในตวัของมนษุย์และเห็นแนวทาง
ท่ีจะปฏิบตัิต่อเพ่ือนมนุษย์ท่ีมีทุกข์ให้เกิดสติและปัญญาซึ่งจะน าไปสู่การดบัทุกข์ได้ด้วยตนเอง 
โดยสมาชิกกลุ่มสามารถท่ีจะเปิดเผยความคิด ความรู้สึกของตนเองได้อย่างอิสระพร้อมทัง้ได้
ส ารวจพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึก ความคิดความเช่ือของตนเองเพ่ือน าไปสู่การรู้จกัตนเองอย่าง
แท้จริงเป็นผลให้สมาชิกกลุ่มสามารถตดัสินใจเลือกเป้าหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
พฒันาตนเองไปตามล าดบั(อาภา จนัทรสกุล, 2545)ซึ่งผู้ ให้ค าปรึกษามีบทบาทในการอ านวยให้
กระบวนการกลุ่มด าเนินไปอย่างราบร่ืนและสมาชิกมีบทบาทในการช่วยเหลือด้วยการเสนอ
ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์พร้อมทัง้ให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนัภายใต้กฎกติกาท่ีก าหนดไว้ ระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษากบัสมาชิกกลุ่มและระหว่างสมาชิกกลุ่ม
ด้วยกนั 

2. เพ่ือให้สมาชิกกลุม่เข้าใจวตัถปุระสงค์ ความส าคญั ระยะเวลาของการเข้าร่วมกลุม่ให้
ค าปรึกษา 

3. เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มทราบบทบาทหน้าท่ีของตนเอง เพ่ือนสมาชิกกลุ่มและบทบาทผู้ ให้
ค าปรึกษา  

4. เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มทราบกติกาเบือ้งต้นของการให้ค าปรึกษากลุ่มและสร้างข้อตกลง
ร่วมกนัเพิ่มเตมิ  
 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 



  
 

 

264 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัสต ิ 2. สมดุบนัทกึและปากกา 

วิธีการด าเนินการ 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 

1. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่ม แนะน าตนเองและขอให้สมาชิกกลุ่ม
แนะน าตนเองตอ่เพ่ือนสมาชิก  

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษาทัง้หมด(12 กิจกรรม)และ
การให้ค าปรึกษาครัง้นี ้ระยะเวลา สถานท่ี กฎกติกาในการเข้าร่วมกลุ่ม บทบาทหน้าท่ีของผู้ ให้
ค าปรึกษาและบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกกลุม่ 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาเอือ้ให้สมาชิกได้สร้างข้อตกลงเพิ่มเติมในการเข้ากลุม่ โดยเน้นเร่ือง
การรักษาความลับของสมาชิกกลุ่ม การให้ก าลังใจซึ่งกันและกันและร่วมกันพากลุ่มไปให้ถึง
เปา้หมาย 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาสอบถามประเด็นความสมัครใจ ความรู้สึก ความคาดหวังและ

ความต้องการท่ีจะได้จากการเข้าร่วมกลุม่ครัง้นี ้
2. ผู้ ให้ค าปรึกษาสะท้อนมมุมองความรู้สึกเก่ียวกบัความคาดหวงัและความต้องการ

ของสมาชิกกลุม่อีกครัง้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนัระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากบัสมาชิกกลุม่ 
3. ผู้ให้ค าปรึกษาเอือ้ให้สมาชิกแตล่ะคนได้บอกเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัตนเองให้สมาชิก

กลุ่มฟัง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับชีวิตครอบครัว การต้องคดียาเสพติด ความเป็นอยู่ภายใน
เรือนจ า ระดบัความวิตกกังวลและความคาดหวังในการเข้าร่วมกลุ่มในครัง้นีเ้พ่ือให้สมาชิกได้
เปิดเผยตวัเองมากขึน้ 

4. ผู้ ให้ค าปรึกษากระตุ้ นให้สมาชิกตระหนักถึงการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ให้
ก าลงัใจซึ่งกันและกัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์และช่วยกนัประคบัประคองกลุ่ม
ให้ไปถึงเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาขอให้สมาชิกร่วมกนัสรุปกฎกติกา ความต้องการและความคาดหวงั 

บทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
2. ผู้ ให้ค าปรึกษาเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มสอบถามประเด็นข้อสงสัยเก่ียวกับการ

เข้ากลุม่และร่วมกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากการเข้ากลุม่ในครัง้นี ้
3. มอบแบบรายงานตนเองและชีแ้จงเก่ียวกับการเขียนบนัทึกและขอให้สมาชิกได้

บนัทกึสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในครัง้นี ้จากนัน้นดัหมายวนัเวลา สถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
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แนวทางการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น การรับฟัง การให้
ข้อเสนอแนะตอ่กลุม่และการซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 

2. สมัพันธภาพระหว่างผู้ ให้ค าปรึกษากับสมาชิกกลุ่มและระหว่างสมาชิกกลุ่มด้วยกัน 
ความเข้าใจวตัถปุระสงค์ กฎกตกิา ระยะเวลา บทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกกลุม่ 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 2 
เร่ือง คุณ-โทษของพฤตกิรรมและคุณค่าที่เลือกได้ 

 
สาระส าคัญ 

การตระหนักรู้ในอิริยาบถ ได้แก่ ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นการฝึกระลึกรู้ในกริยาท่ีเป็นอยู่
นัน้ๆ ในปัจจุบนัขณะ เป็นการเอาความระลึกผนวกเข้าไปด้วยว่า ขณะนีต้นเองก าลงัท าอะไรอยู่ 
เม่ือร่างกายเคล่ือนไหวก็รู้ตามอาการอย่างนัน้ ช่วยให้สามารถควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ใน
ภาวะท่ีต้องการ ท าให้จิตเป็นสมาธิ เป็นตัวของตัวเอง มีความโปร่งเบา ช่วยให้เกิดการขยาย
ขอบเขตของการรับรู้ออกไปโดยมิติต่างๆ ช่วยให้สืบค้นด้วยปัญญาท่ีชดัเจน เป็นการเสริมสร้าง
ปัญญาให้บริบรูณ์ ช าระพฤติกรรมทางกาย วาจาและใจให้บริสทุธ์ิ(พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตุ
โต), 2552) ปัญญาจะช่วยให้เกิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะพฤติกรรมได้ว่า สิ่งไหนควรท า-ไม่ควร
ท า เป็นคณุ-เป็นโทษ ถกู-ผิด ดี-ชัว่ แล้วเลือกพฤตกิรรมท่ีจะสร้างคณุคา่และความหมายให้กบัชีวิต
ตนเองเพราะถ้าหากมนษุย์อยูอ่ยา่งไมมี่คณุคา่หรือความหมายจะน าไปสู่ความรู้สกึท่ีว่างเปลา่ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกเกิดสติโดยการตระหนักรู้อยู่ในปัจจุบนัขณะเก่ียวกับการเคล่ือนไหว
ร่างกายของตนเอง 

2. เพ่ือให้สมาชิกรู้จกัแยกแยะวินิจฉัยพฤติกรรมการแสดงออกด้านร่างกายท่ีเป็นคุณ-
โทษ ถกู-ผิด ดี-ชัว่ เป็นประโยชน์-ไมใ่ชป่ระโยชน์ 

3. เพ่ือให้สมาชิกรู้คณุคา่และความหมายในการแสดงออกทางพฤติกรรมร่างกายท่ีมีต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืน 
 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัสต ิ 2. สมดุบนัทกึและปากกา 

 
วิธีการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้ท่ี 2 ผู้ วิจัยน าหลักการฝึกสติด้วยการ
ตระหนกัรู้การเคล่ือนไหวร่างกายในเบือ้งต้นและฝึก “สติขอบคณุร่างกายตนเอง” ในขัน้ยตุิการให้
ค าปรึกษา มีวิธีด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่มตลอดจนสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย 

เป็นกนัเองโดยการทกัทาย พดูคยุด้วยเร่ืองทัว่ๆไปเพ่ือให้สมาชิกเกิดความไว้วางใจ  
2. ผู้ ให้ค าปรึกษาขอให้สมาชิกทบทวนประเด็นการให้ค าปรึกษาครัง้ท่ีผ่านมา กฎ

กตกิา จากนัน้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และประเด็นหวัข้อท่ีจะพดูคยุกนัในครัง้นี ้
3. ผู้ ให้ค าปรึกษาพาสมาชิกฝึกสติแบบเคล่ือนไหวร่างกายด้วยการให้สมาชิกเดิน

รอบๆห้อง โดยท าความรู้สึกตวัขณะก าลงัเดิน อีกทัง้ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวโน้มน าให้เกิดการระลึกรู้
กิริยาท่าทางอยู่บ่อยๆ เป็นเวลา 7-10 นาที จากนัน้กลับมานั่งบนท่ีปูนัง่ซึ่งจัดไว้เป็นวงกลมด้วย
ทา่ทางท่ีผอ่นคลาย 

4. ผู้ ให้ค าปรึกษาสะท้อนความรู้สึก มุมมองท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีฝึกสติและร่วมกันสรุป
ประสบการณ์ภายในท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาเอือ้ให้สมาชิกกลุ่มได้ทบทวนเก่ียวกบัพฤติกรรมการแสดงออกด้าน

ร่างกายของตนเองท่ีคิดว่า พฤติกรรมนัน้ท าให้เกิดโทษต่อคนอ่ืนหรือตนเองด้วยการบอกเล่า
เร่ืองราวเก่ียวกบัเหตกุารณ์นัน้ ความคดิความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ขณะนัน้ ผลสะท้อนหลงัจากนัน้ 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาใช้เทคนิคสะท้อนมุมมองสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีมีประสบการณ์
คล้ายๆกนัได้ร่วมกนัแบง่ปันเร่ืองราวของตนเอง เสนอมมุมองและวิธีการแก้ไขตอ่สถานการณ์นัน้ท่ี
ตนเองใช้และเกิดผลลพัธ์อยา่งไร 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาสมมุติเหตุการณ์ “หากย้อนเวลากลับไปได้ จะกลับไปแก้ไข
เหตุการณ์นัน้ใหม่อย่างไร” จากนัน้ขอให้สมาชิกได้จัดเรียงล าดบัเหตุการณ์เร่ืองราวและเสนอ
ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการแก้ไขสถานการณ์นัน้ในมมุมองใหม่และสะท้อนเหตผุลเก่ียวกบัการเลือก
ตดัสินใจเชน่นัน้  

4. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกได้ทบทวนความจริงท่ีว่า “มีใครบ้างท่ีไม่เคยผิดพลาด” 
แล้วเชิญชวนให้สมาชิกมองอีกด้านหนึ่งของความผิดพลาดคือ การน ามาเป็นบทเรียน แล้วชวน
สมาชิกมองด้านท่ีท าให้เกิดความสบายใจ 

5. ผู้ ให้ค าปรึกษาสนบัสนุนให้สมาชิกได้ให้ก าลงัใจซึ่งกันและกันและเน้นย า้ว่า การ
เลือกตดัสินใจแสดงพฤตกิรรมเชน่ไรออกไปสิ่งส าคญัคือ การค านงึถึงคณุ-โทษ เป็นประโยชน์-ไมใ่ช่
ประโยชน์ จะมีผลกระทบอยา่งไรตามมา และเสริมก าลงัใจสมาชิกว่า แม้ว่าจะผิดพลาดมาแล้วแต่
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ทุกอย่างเปล่ียนแปลงได้เพ่ือให้สมาชิกเกิดก าลงัใจ เห็นคุณค่าการแสดงออกด้านร่างกายท่ีเป็น
พฤตกิรรมเชิงบวก 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกกลุ่มนัง่ในท่าท่ีผ่อนคลายและท ากิจกรรม “สติขอบคุณ

ร่างกาย” พร้อมกลา่วน าฝึกเป็นเวลา 5-7 นาที ด้วยการให้สญัญาณระฆงัสติ 
2. ผู้ ให้ค าปรึกษาเอือ้ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นส าคญัในการพูดคยุครัง้นี ้

และผู้ให้ค าปรึกษาสรุปเป็นภาพรวมการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้
3. ผู้ ให้ค าปรึกษาขอให้สมาชิกจดสิ่งท่ีได้ในการเข้าร่วมกลุ่มครัง้นีใ้นแบบรายงาน

ตนเองและให้สมาชิกฝึกสติเก่ียวกบัการฝึกขอบคณุร่างกายและมีการนดัหมายวนัเวลา สถานท่ีใน
การให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
 
แนวทางการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมการแสดงข้อคิดเห็น วิเคราะห์แยกแยะพฤติกรรม การให้ความสนใจ 
การร่วมแสดงมมุมองตอ่เร่ืองราวของเพ่ือนสมาชิก   

2. แบบรายงานตนเองของสมาชิกกลุ่มในด้านการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในกลุม่เก่ียวกบัประเด็น
การรู้จักแยกแยะพฤติกรรมท่ีเป็นคุณ-โทษ ประโยชน์-ไม่ใช่ประโยชน์ ความเช่ือมั่นท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตนเอง 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 3 
เร่ือง เม่ือยอมรับความจริงย่อมเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลง 

 
สาระส าคัญ 

องค์ประกอบท่ีส าคญัของสขุภาวะทางปัญญาประการหนึง่คือ การท่ีบคุคลมีความรู้ทัว่ รู้
ความสมัพนัธ์ของสิ่งทัง้หลาย รู้ท่ีมาท่ีไปโดยเฉพาะการรู้จกัเช่ือมโยงผลท่ีเกิดขึน้อนัมีมาจากสาเหตุ
ของการกระท า สามารถสืบสาวหาสาเหตุและมองเห็นความเช่ือมโยงถึงผลท่ีอาจเกิดขึน้ (พระ
ไพศาล วิศาโล, 2553) เม่ือกระท าเหตยุ่อมมีผลตามมา เม่ือเหตดีุย่อมส่งผลท่ีดี เม่ือเหตไุม่ดีย่อม
ส่งผลไม่ดีเช่นกัน การยอมรับความจริงท่ีเกิดขึน้จะน าไปสู่การเข้าใจเก่ียวกับตนเองมากขึ น้ และ
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเหตคืุอการกระท าของตนเองให้เป็นไปในทางท่ีดี การตระหนกัรู้(สติ)ตนเอง 
ณ ปัจจบุนัจะช่วยให้ความคาดหวงัตรงกบัความเป็นจริงได้มากขึน้และพร้อมท่ีจะใช้ศกัยภาพทาง
ปัญญาท่ีจะค้นหาค่าคุณท่ีงดงามและความหมายในพฤติกรรมของตนเองและพร้อมท่ีจะลงมือ
กระท าเหตใุห้เป็นไปในทิศทางท่ีเป็นบวกมากขึน้ ปัญญาจะช่วยให้เห็นทางเลือกได้มากและชดัเจน
ยิ่งขึน้น าไปสูค่วามกล้าท่ีจะตดัสินใจเลือกการกระท าท่ีสะท้อนถึงคณุคา่และความหมายของการใช้
ชีวิตพร้อมกบัเช่ือมัน่ในศกัยภาพท่ีจะลงมือท าตามท่ีตดัสินใจเลือกนัน้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกยอมรับความจริงเก่ียวกบัผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
2. เพ่ือให้สมาชิกรู้คณุคา่และความหมายในการแสดงออกทางพฤติกรรมร่างกายท่ีมีต่อ

ตนเองและผู้ อ่ืน 
3. เพ่ือให้สมาชิกมีความเช่ือมัน่ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านร่างกายของตนเอง 

 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัสต ิ 2. สมดุบนัทกึและปากกา 

 
วิธีการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าหลกัการฝึกสติตระหนัก
รู้เท่าทันลมหายใจในการฝึกเป็นเบือ้งต้นและสติเมตตาต่อตนเองในขัน้ยุติการให้ค าปรึกษา มี
ล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่มพร้อมทัง้สร้างบรรยากาศโดยการทกัทาย

ด้วยหลักกัลยาณมิตรและพูดคุยถึงผลท่ีเกิดขึน้ในการเข้าร่วมกลุ่มในครัง้ท่ีผ่านมาว่าสมาชิกมี
ความรู้สกึ ความคดิเป็นอยา่งไร ทัง้นีเ้พ่ือให้สมาชิกได้ทบทวนและส ารวจตนเองเป็นเบือ้งต้น 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาชีแ้จงวตัถุประสงค์ ประเด็นท่ีจะพูดคยุกนัครัง้นี ้ย า้ถึงกฎกติกาใน
การเข้ากลุ่มและให้สมาชิกนั่งในท่าท่ีผ่อนคลาย จากนัน้พาสมาชิกฝึกสติด้วยท่านั่งท่ีผ่อนคลาย
โดยตระหนกัรู้ลมหายใจเข้า-ออก และส ารวจกิริยาท่าทางขณะนัง่(Body Scan)ของตนเองตัง้แต่
ปลายเท้าจรดศีรษะเป็นเวลา 7-10 นาที จากนัน้สะท้อนความคดิความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาขอให้สมาชิกเช่ือมโยงพฤติกรรมการกระท าผิดอนัเกิดจากการขาด

การยับยัง้ชั่งใจซึ่งส่งผลให้ต้องถูกตัดสินจ าคุกด้วยการบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับลักษณะทาง
พฤติกรรมท่ีกระท าความผิด เหตกุารณ์สิ่งแวดล้อม การคิดการตดัสินใจในขณะนัน้(ใช้เทคนิคการ
ฟัง การสะท้อนความรู้สกึ สะท้อนเนือ้หา) 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาชวนสมาชิกมองผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจแล้วแสดงออกเป็น
พฤติกรรมจนน ามาสู่การจับกุมและถูกตัดสินคดีท่ีท าให้แปรสภาพจากการอยู่ภายนอกมาอยู่
ภายในเรือนจ าท่ีถกูจ ากดัสิทธ์ิโดยพิจารณาถึงเหตท่ีุตนกระท ากับผลการตดัสินคดีท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้
เกิดการยอมรับท่ีตนเองต้องมาอยูใ่นสถานท่ีนี(้ใช้เทคนิคการสะท้อนมมุมอง) 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาขอให้สมาชิกส ารวจความคาดหวังบางประการท่ีเกิดจากการไม่
ยอมรับการอยู่ในเรือนจ ากับเป็นความจริงท่ีเกิดขึน้จนเป็นเหตุให้ตนเองรู้สึกทุกข์ ทัง้นีเ้ป็นการ
กระตุ้นสมาชิกให้เกิดการยอมรับความจริงเก่ียวกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

4. ผู้ ให้ค าปรึกษาใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม “เราสามารถเลือกตดัสินใจกระท าอะไร
ด้วยตนเองได้หรือไม่” แล้วให้สมาชิกอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ตนเองเคยเผชิญมาพร้อมให้เกิด
ความเช่ือมัน่ตอ่การตดัสินใจเลือกวิถีท่ีถกูต้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถภายในท่ีจะควบคมุ
พฤตกิรรมและยบัยัง้การกระท าก่อนด้วยการตดัสินใจให้รอบคอบ 

5. ผู้ให้ค าปรึกษาใช้เทคนิคการให้ก าลงัใจและสนบัสนนุให้สมาชิกกลุม่ได้ให้ก าลงัใจ
เพ่ือนสมาชิกให้มีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เป็นบวกมาก
ยิ่งขึน้ 
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาพาสมาชิกฝึกสติด้วยการยกแขนซ้าย-ขวา บิดล าตัว ก้มศีรษะ 

เหยียดเท้า(อิริยาบถย่อย)สลบัไปมาเป็นระยะเวลา 5-7 นาที โดยใช้ระฆงัสติเป็นสญัญาณในการ
เปล่ียนทา่ทาง จากนัน้ ตัง้จิตอธิฐานแผเ่มตตาให้กบัตนเองและผู้ อ่ืน 

2. ผู้ให้ค าปรึกษาและสมาชิกร่วมกนัสรุปสิ่งส าคญัท่ีได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกลุ่มใน
ครัง้นีพ้ร้อมทัง้ให้บนัทกึการเรียนรู้ในแบบรายงานตนเอง 

3. ฝากการบ้านให้สมาชิกไปฝึกสติด้วยท่านั่ง ลุก ยืน เดินหรือนอนและมีการนัด
หมายวนั เวลาและสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
 
แนวทางการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมจากการให้ความสนใจ ความร่วมมือในการเสนอข้อคิดเห็นตอ่เพ่ือน
สมาชิก การท ากิจกรรมฝึกสต ิการอธิบายประเดน็ตา่งๆ เพิ่มเตมิ 

2. แบบรายงานตนเองของสมาชิกกลุม่ในด้านการเรียนรู้สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตนเองท่ีเก่ียวข้อง
กับประเด็นการยอมรับพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้และการมีความเช่ือมั่นท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ตนเอง 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 4 
เร่ือง ปัญหาไม่มีปัญญาไม่เกิด  

 
สาระส าคัญ 

อุปสรรคปัญหาเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีทุกชีวิตต้องพบเจอ บุคคลท่ีมีปัญญาจะมองปัญหา
เป็นเคร่ืองพิสจูน์ความอดทนอดกลัน้และความสามารถของตนเอง ไพโรจน์ สิงบนั (2552) กลา่วว่า 
สขุภาวะทางปัญญาตามหลกัพทุธธรรมเป็นภาวะท่ีบคุคลมองโลกในเชิงบวก รู้จกัเปล่ียนทกุข์ให้
เป็นสุข รู้จักมองปัญหาเป็นความท้าทายและได้เรียนรู้ความหมายบางอย่างของอุปสรรคปัญหา
เหล่านัน้ หากบคุคลค้นพบความหมายในความยากล าบากเหล่านัน้จะท าให้กล้าเผชิญกับความ
ทกุข์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ เกิดแรงจูงใจให้บคุคลไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพราะรับรู้ว่าอุปสรรคเป็นสิ่งมีคณุ
คา่ท่ีจะเผชิญ การเผชิญความยากล าบากต่างๆ ด้วยความรู้สึกท้าทายและมีความหวงัเป็นเคร่ือง
แสดงออกถึงชยัชนะของมนษุย์ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกรู้จกัอดทนอดกลัน้และไมย่อ่ท้อตอ่การด าเนินชีวิต  
2. เพ่ือให้สมาชิกรู้จกัปรับเปล่ียนมมุมองท่ีมีตอ่ปัญหาอปุสรรคในทางท่ีเป็นบวกมากขึน้ 
3. เพ่ือให้สมาชิกได้ตระหนกัถึงคณุคา่และความหมายของปัญหาอปุสรรคในการด าเนิน

ชีวิต 
 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัสต ิ 2. สมดุบนัทกึและปากกา 

 
วิธีการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าหลกัการฝึกสติก าหนดรู้กิริยา
ในทา่นอนมาเป็นแบบฝึกในเบือ้งต้น และสตปิลอ่ยวางในขัน้ยตุกิารให้ค าปรึกษาโดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวต้อนรับสมาชิกพร้อมทัง้สร้างบรรยากาศให้เกิดความผ่อน

คลายด้วยการพูดคุยแบบกัลยาณมิตร สอบถามประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กับตนเองท่ีเก่ียวข้องกับ
ความคดิความรู้สกึจากการเข้าร่วมกลุม่ในครัง้ท่ีผา่น 
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2. ผู้ให้ค าปรึกษาชีแ้จงวตัถปุระสงค์และประเดน็หวัข้อการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้และย า้
ถึงกฎกตกิาในการเข้าร่วมกลุม่ 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาบอกล าดบัขัน้ตอนการฝึกสตใินท่านอนโดยให้สมาชิกนัง่เป็นวงกลม 
หนัหน้าออกนอกวงแล้วคอ่ยๆ ให้นอนหงายราบกับพืน้ ท าความรู้สึกตวัให้เกิดขึน้เม่ือบริเวณส่วน
ใดแตะท่ีพืน้ตัง้แต่ปลายเท้าจรดศีรษะเป็นเวลา 7-10 นาที จากนัน้ร่วมกันสะท้อนความคิด
ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้ประเด็นชวนคิด “ท่านคิดว่าชีวิตของตนเองล าบากไหม” แล้ว

สอบถามสมาชิกว่าช่วงชีวิตขณะใดท่ีคิดว่าชีวิตล าบากมากท่ีสุดด้วยการบอกเล่าชีวิตช่วงนัน้ 
เหตกุารณ์ ปัญหาท่ีเผชิญ สภาพความรู้สึกนึกคิดในขณะนัน้(ใช้เทคนิคการฟัง การสะท้อนเนือ้หา 
สะท้อนความรู้สึก)พร้อมกันนีเ้ปิดโอกาสให้สมาชิกคนอ่ืนๆได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตอ่ปัญหา
ของเพ่ือนสมาชิก 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาชวนสมาชิกมองเก่ียวกับความยากล าบากในการด าเนินชีวิตด้วย
ประเด็นค าถาม “มีชีวิตของใครท่ีไม่เคยพบกับอุปสรรคปัญหา” โดยผู้ ให้ค าปรึกษาอธิบาย
เปรียบเทียบความยากล าบากของชีวิต เช่น การไม่มีอะไรติดตวัมาตัง้แต่ก าเนิดต้องดิน้รนหาใน
ภายหลงั 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาใช้เทคนิคอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบระหว่างเด็กอายุ 5 ขวบกับ
ผู้ ใหญ่อายุ 20 ปียกก้อนหินน า้หนกั 5 กิโลกรัมเท่ากัน แล้วชวนมองว่า หินมนัหนกัหรือก าลงัมัน
น้อย แล้วสนบัสนนุให้สมาชิกอภิปรายดงัประเดน็กลา่ว(มีสะท้อนเนือ้หา ท้าทาย ตีความหมาย) 

4. ผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้ประเด็นชวนคดิ “ทกุอยา่งมีสองด้านเสมอ” “แคเ่ปล่ียนมมุในการ
มอง มมุมองก็เปล่ียนไป” และชีช้วนให้สมาชิกปรับเปล่ียนมมุมองของตนเองด้วยการมองอปุสรรค
ปัญหาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้และสร้างคุณค่าความหมายให้เกิดขึน้กับตนเอง มองให้เห็น
อปุสรรคว่าเป็นเคร่ืองทดสอบความอดทนอดกลัน้ท่ีเป็นคณุลกัษณะด้านบวกภายในตนเอง พร้อม
ยกตวัอยา่งประกอบ 

5. ผู้ ให้ค าปรึกษาขอให้สมาชิกได้ทบทวนและหันกลับไปมองเหตุการณ์ความ
ยากล าบากในช่วงชีวิตท่ีเล่ามาข้างต้น แล้วมองหาสิ่งท่ีเป็นคุณค่าความหมายท่ีเป็นบวกจาก
เหตกุารณ์นัน้(ใช้เทคนิคการสะท้อน สนบัสนนุให้ก าลงัใจ) 
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6. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวให้ก าลงัใจสมาชิกและขอให้สมาชิกได้ให้ก าลงัใจซึ่งกันและ
กันเพ่ือเป็นการสนับสนุนมุมมองท่ีงดงามท่ีมีต่อปัญหาอุปสรรคและพร้อมท่ีจะเผชิญต่อความ
ยากล าบากในการด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกนัง่ในท่าท่ีผอ่นคลายแล้วฝึกสติก าหนดรู้อวยัวะสว่นตา่งๆ

ตัง้แตพื่น้เท้าจรดศีรษะแล้วฝึก “สติผ่อนคลายและปล่อยวาง” พร้อมด้วยอธิษฐานจิตแผ่เมตตาตอ่
ตนเองและผู้ อ่ืน เป็นเวลา 5-7 นาที 

2. ผู้ให้ค าปรึกษาและสมาชิกร่วมกนัสรุปประเดน็ส าคญัท่ีได้จากการเข้ากลุม่ในครัง้นี ้
เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอมมุมองแง่คดิท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเตมิ 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกบนัทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กับตนเองในแบบรายงาน
ตนเองและมีการนดัหมายวนั เวลา สถานท่ีในการเข้าร่วมกลุม่ให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
 
แนวทางการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษา การให้ความ
สนใจ การท ากิจกรรมฝึกสตแิละการเสนอข้อคิดเห็นในประเดน็ตา่งๆ 

2. แบบรายงานตนเองเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในครัง้นีใ้นประเด็นความอดทนอดกลัน้ต่อ
ความยากล าบากในการด าเนินชีวิต การมองให้เห็นคณุคา่และความหมายของปัญหาอปุสรรค 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 5 
เร่ือง อารมณ์ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่อารมณ์ 

สาระส าคัญ 

 การตระหนกัรู้ความรู้สึก เป็นการตัง้สติตามรู้อารมณ์ความรู้สึกตามเป็นจริงเพ่ือให้เห็นว่า 

เป็นเพียงอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ แปรเปล่ียนและสลายไปในท่ีสุด อารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่เรา 

เราไม่ใช่อารมณ์ มีความรู้ชดัและเฝา้สงัเกตลกัษณะการเคล่ือนไหวความรู้สกึทัง้เป็นความสขุ เป็น

ความทุกข์และความรู้สึกเฉยๆ ด้วยอาการผ่อนคลาย ไม่ไปบีบคัน้หรือกดข่มพร้อมกับท าความ

เข้าใจธรรมชาติของมนัว่า ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลกัษณ์ กล่าวคือ เปล่ียนแปลง เป็นสภาพบีบคัน้

และไม่ใช่ตวัตนของเราหรือเขา เป็นเพียงแค่ภาวะหนึ่งท่ีเกิดขึน้มาแล้วก็ดบัไป ไม่ไปจินตนาการ

เสริมให้อารมณ์ขยายท่ีจะสง่ผลแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรม เพียงเฝา้สงัเกตด้วยสภาวะจิตใจท่ีเป็น

กลาง รู้จกัท่ีควบคมุไมใ่ห้แสดงออกภายนอกเป็นพฤติกรรม  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกรู้เทา่ทนัอารมณ์-ความรู้สกึของตนเองและรู้สกึสงบผ่อนคลาย 
2. เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์-ความรู้สึกว่ามีเกิด-ดบั มีขึน้-ลง มีดี-มีเสีย 

พอใจ-ไมพ่อใจ 
3. เพ่ือให้สมาชิกรู้จกัควบคมุอารมณ์-ความรู้สึกของตนเอง 

 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัสต ิ 2. สมดุบนัทกึและปากกา 

 
วิธีการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าหลักการด้านการฝึกสติ
รู้เท่าทนัความรู้สึก(เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) มาเป็นเนือ้หาในการฝึกในขัน้เร่ิมต้นและฝึกสติ
ผอ่นคลายความรู้สกึในขัน้ยตุกิารให้ค าปรึกษาตามขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่มพร้อมสร้างบรรยากาศให้เกิดความผ่อน

คลายด้วยการทกัทายพูดคยุด้วยหลกักลัยาณมิตร สอบถามเก่ียวกับประสบการณ์ด้านความคิด
ความรู้สกึในการเข้ากลุม่ในครัง้ท่ีผา่นมา ทัง้นีเ้ป็นการทบทวนประสบการณ์ภายในท่ีเกิดขึน้ 
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2. ผู้ ให้ค าปรึกษาชีแ้จงวตัถปุระสงค์ ประเด็นท่ีจะพดูคยุกนัในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้
ย า้ถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุม่ 

3. ให้สมาชิกนั่งบนผ้าปูนั่งเป็นวงกลมในท่าท่ีผ่อนคลาย หลับตาเบาๆ จากนัน้ให้
สมาชิกเร่ิมเกร็งและผอ่นคลายสว่นตา่งๆ ตัง้แตศี่รษะจนถึงปลายเท้าพร้อมสงัเกตความรู้สกึตา่งๆท่ี
เกิดขึน้ เชน่ ความรู้สกึเกร็ง ผ่อนคลาย เจ็บปวด เป็นต้น เป็นเวลา 7-10 นาที(ใช้สญัญาณระฆงัสติ) 
เสร็จแล้วสะท้อนให้สมาชิกได้บอกเลา่ความรู้สกึและลกัษณะอาการทางร่างกายท่ีเกิดขึน้ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้ประเด็นค าถาม “เหตุการณ์หรือประสบการณ์ไหนท่ีท าให้

สะเทือนอารมณ์ความรู้สึกของเรามากท่ีสุด” พร้อมขอให้สมาชิกได้บอกเล่าเหตุการณ์นัน้อย่าง
ละเอียด ลกัษณะการแสดงออกเป็นพฤตกิรรม(ใช้เทคนิคสะท้อนเนือ้หา ตีความ สะท้อนความรู้สกึ)
และเปิดโอกาสให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัประสบการณ์คล้ายๆกนั 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาสอบถามผลกระทบหรือผลเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกเหล่านัน้ทัง้ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับตนเองและผู้ อ่ืน ปฏิกิริยาสะท้อนทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม หลงัจากเกิดเหตกุารณ์นัน้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาสอบถามระดบัของความรู้สึกและเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกท่ี
เกิดขึน้กบัตวัเลขโดยเรียงจากน้อยไปมาก(1-10)ว่า ณ เหตกุารณ์ตอนนัน้ระดบัความรู้สึกท่ีเกิดขึน้
ให้เท่ากับตัวเลขใด และตอนนีใ้ห้เท่ากับตัวเลขใดเพ่ือสะท้อนให้เห็นความเปล่ียนแปลงหรือ
ธรรมชาตขิองอารมณ์ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้วา่ มีขึน้-มีลง มีเกิด-มีดบั มีพอใจ-ไมพ่อใจ  

4. ผู้ ให้ค าปรึกษาชวนให้สมาชิกได้ระลึกและเล่าถึงเหตกุารณ์นัน้อีกครัง้สัน้ๆ พร้อม
ให้สังเกตและรับรู้ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ด้วยอาการผ่อนคลาย ให้มองเห็นเพียงแค่อาการชั่วขณะท่ี
เกิดขึน้-แปรเปล่ียน-สลายไปและใช้เทคนิคการสดูลมเข้า-ออกยาวๆ 

5. ผู้ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุม่ร่วมกนัเสนอวิธีการแก้ไขอารมณ์ความรู้สกึท่ีตนเอง
คิดว่าเหมาะสมหรือเคยใช้แล้วได้ผลดีหรือวิธีการควบคุมอารมณ์ท่ีเหมาะสม(ใช้เทคนิคการ
สนบัสนนุ การชมเชย การให้ข้อมลูย้อนกลบั) 

6. ผู้ ให้ค าปรึกษาสรุปธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สึกตามกฎไตรลักษณ์(ไม่เท่ียง 
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน)เทคนิคและวิธีการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกท่ี เกิดขึน้ท่ีสมาชิกร่วมกัน
เสนอแนะและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 
1. ให้สมาชิกนั่งในท่าท่ีผ่อนคลาย หลับตาเบาๆ และฝึกตระหนักรู้เฝ้าสังเกต

ความรู้สึกด้วยกิจกรรม “สติผ่อนคลาย” ด้วยการผ่อนลมหายใจเข้า-ออกยาวๆ และปล่อยให้เป็น
ธรรมชาติ(พดูก ากบั) เป็นเวลา 5-7 นาที และต้องจิตอธิฐานปรารถนาดีต่อผู้ ท่ีตนเองมีความรู้สึก
ด้านลบ โดยมีผู้ให้ค าปรึกษากลา่วก ากบัขณะท ากิจกรรมไปด้วย(ใช้สญัญาณระฆงัสต)ิ 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นส าคญัท่ีได้พูดคยุกันในครัง้นีแ้ละ
ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการเข้ากลุม่ครัง้นี ้

3. ให้สมาชิกบนัทึกสิ่งท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัความรู้สึกท่ีได้จากการเข้ากลุ่มครัง้นีใ้นแบบ
รายงานตนเอง จากนัน้มีการนดัหมายวนั เวลา สถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
 
แนวทางการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษา การให้ความ
สนใจ การท ากิจกรรมฝึกสตแิละการเสนอข้อคิดเห็นในประเดน็ตา่งๆ 

2. แบบรายงานตนเองเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในครัง้นีใ้นประเด็นความเข้าใจธรรมชาติ
อารมณ์ความรู้สึก การรู้เท่าทันความรู้สึกและเทคนิควิธีการในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกท่ี
เกิดขึน้ 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 6 
เร่ือง พฤตกิรรมเป็นผลสะท้อนของอารมณ์ 

 
สาระส าคัญ 

 เม่ือมีความรู้สกึเกิดขึน้ไม่วา่จะเป็นความรู้สึกด้านบวกหรือลบ หากไม่มีสตคืิอความระลกึรู้

จะท าให้ส่งผลต่อพฤติกรรมทางกายมากกว่าปกติ เช่น ตวัสัน่ ปากสัน่ เป็นต้นและไม่สามารถจะ

ระงบัพฤติกรรมได้ เวลาดีใจก็จะดีใจมากกวา่ปกตเิช่นเดียวกนัเวลาเสียใจก็จะเสียใจมากกว่าปกติ  

การตระหนกัรู้และเห็นความเช่ือมโยงของอารมณ์ความรู้สึกกบัพฤติกรรมท าให้มีความระมดัระวงั

ในการแสดงออกมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ เช่น ความรู้สึกทกุข์(เครียด วิตก

กงัวล ซมึเศร้า ฯ) เป็นต้น จะสง่ผลให้เกิดพฤตกิรรมด้านลบ เชน่ การก้าวร้าว หนุหนัพลนัแลน่ ปลีก

ตวัออกจากสงัคม เป็นต้น เม่ือมีความรู้สึกด้านลบเกิดขึน้แล้วเฝา้สงัเกตด้วยการมีสติจะท าให้เกิด

ความผ่อนคลาย ไม่อึดอัด ไม่ยึดติดความรู้สึกดงักล่าวหรือปล่อยวางลงได้ อารมณ์ก็ไม่สามารถ

ครอบง าได้ เม่ืออารมณ์ความรู้สกึระงบัลงได้ยอ่มจะไมน่ าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา ขณะเดียวกนั 

การสร้างความรู้สึกเชิงบวก เช่น ความเมตตาปรารถนาดี เป็นต้น เป็นการแสดงออกถึงจิตใจท่ี

ออ่นโยนซึง่มีความหมายตอ่จิตใจของตนเอง 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกเห็นความเช่ือมโยงระหวา่งความรู้สกึกบัพฤติกรรมด้านร่างกาย 
2. เพ่ือให้สมาชิกรู้จกัปรับเปล่ียนความรู้สกึในทางท่ีเป็นบวกมากขึน้ 
3. เพ่ือให้สมาชิกคลายความยดึตดิถือมัน่ในอารมณ์ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ทัง้พอใจ-ไมพ่อใจ 

 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัสต ิ 2. สมดุบนัทกึและปากกา 3. แก้วน า้-น า้เปลา่ 

 
วิธีการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าหลักการด้านการฝึกสติ
รู้เท่าทนัความรู้สึกและพฤติกรรมทางร่างกายมาใช้เป็นกิจกรรมในเบือ้งต้นและฝึกสติ “ผ่อนคลาย 
ปลอ่ยวาง”ในขัน้ยตุกิารให้ค าปรึกษา ดงัขัน้ตอนรายละเอียดดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่ม สร้างบรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลาย

เป็นกันเองด้วยหลักกัลยาณมิตร พูดคุยเก่ียวกับประสบการณ์และเร่ืองราวในการให้ค าปรึกษา
กลุม่ท่ีผา่นมาว่า สะท้อนความคดิความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ ประเมินการเปล่ียนแปลงของตนเอง ทัง้นีเ้ป็น
การให้สมาชิกได้ทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้ในการเข้าร่วมกลุม่ท่ีผา่นมา 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาชีแ้จงวัตถุประสงค์และประเด็นท่ีจะพูดคุยกันในครัง้นี ้ กล่าว
สนบัสนนุให้สมาชิกได้ให้ความชว่ยเหลือและเป็นก าลงัใจให้กบัเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนๆ  

3. ผู้ ใ ห้ค าปรึกษาให้สมาชิกนั่งกับพืน้ในท่าท่ีผ่อนคลายเป็นวงกลม ห่างกัน
พอประมาณ จากนัน้ร่วมกันฝึกสติด้วยวิธีการส่งแก้วท่ีปร่ิมน า้เวียนไปด้านขวาทีละคนโดยให้
ก าหนดรู้ท่ีฝามือท่ีก าลงัสมัผสักบัแก้วน า้เม่ือครบจ านวนแล้วให้สง่ครัง้ท่ี 2 โดยท่ีให้หลบัตาแล้วเร่ิม
สง่อีกครัง้พร้อมการสงัเกตความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เป็นเวลา 7-10 นาที(ให้สญัญาณระฆงัสตเิป็นจงัหวะ) 
จากนัน้สะท้อนความรู้สกึของสมาชิก 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้ประเด็นค าถาม “เม่ือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึน้ทัง้บวก

และลบ ตัวเรามีอาการและพฤติกรรมการแสดงออกอย่างไร ”  และขอให้สมาชิกทบทวน
ประสบการณ์และเหตกุารณ์ท่ีผ่านมาเก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแสดงเป็น
อาการหรือพฤติกรรมภายนอกออกมาพร้อมสะท้อนให้บอกเล่าความรู้สึกขณะนัน้ท่ีน าไปสู่อาการ
ทางกายหรือน าไปสูพ่ฤตกิรรมอยา่งไร(ใช้เทคนิคการฟัง สะท้อนเร่ืองราว) 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้ค าถามต่อไปว่า “หลังจากแสดงพฤติกรรมออกไปแล้วส่งผล
สะท้อนต่อความรู้สึกของตนเองอย่างไรบ้าง” จากนัน้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมกันสะท้อนทัง้
อารมณ์ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ก่อนแสดงพฤตกิรรมและหลงัจากแสดงพฤตกิรรมออกไปแล้ว(ใช้เทคนิค
การตีความ สะท้อนมมุมอง) 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาสะท้อนเร่ืองราวท่ีสมาชิกเล่าและให้ข้อมูลเก่ียวกบัความเช่ือมโยง
ระหว่างความรู้สึกและพฤติกรรม ชีใ้ห้เห็นว่า ความรู้สึกส่งผลต่อร่างกายและพฤติกรรมอย่างไร 
ร่างกายและพฤติกรรมส่งผลตอ่อารมณ์ความรู้สกึอยา่งไร ไมว่่าจะเป็นเชิงบวกหรือลบล้วนแตมี่ผล
ทัง้สิน้  

4. ผู้ ให้ค าปรึกษาลองให้สมาชิกทดลองเทคนิคง่ายๆ ระยะสัน้ๆ ได้แก่ การสูดลม
หายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนออกเบาๆ พร้อมพูดกับตนเองซ า้ๆ 3 ค า “ผ่อนคลาย สบาย ปล่อย
วาง” จากนัน้ให้สมาชิกสะท้อนอาการท่ีเกิดขึน้กบัร่างกายและความรู้สกึ  
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5. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้ก าลงัใจสมาชิกและสนบัสนนุให้สมาชิกให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั 
และฝากเทคนิคการพดูกับตนเอง 3 ค า เม่ือเผชิญกบัความเครียด ให้สมาชิกน าไปทดลองฝึกหรือ
ในขณะเผชิญกบัสิ่งเร้าท่ีไมถ่กูใจทัง้นีเ้ป็นการเฝา้บอกกบัตนเองให้เกิดความปลอ่ยวาง 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกนัง่บนเก้าอีใ้นอาการท่ีผ่อนคลายแล้วให้ส ารวจอวยัวะส่วน

ตา่งๆ ด้วยการก าหนดรู้อวยัวะแตล่ะสว่นและท าความรู้สกึให้ปลอ่ยวางสว่นท่ีเกร็งจากนัน้ให้สงัเกต
ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ ณ ปัจจุบันขณะแล้วย้อนกลบัมาดอูาการทางกาย(ใช้สญัญาณระฆงัสติ)เป็น
เวลา 5-7 นาที จากนัน้อธิฐานจิตแผเ่มตตาตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุ่มร่วมกนัสรุปประเด็นท่ีส าคญัท่ีพูดคยุกันในครัง้นี ้เปิด
โอกาสให้สมาชิกได้สอบถามและเสนอข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเตมิ  

3. ให้สมาชิกบนัทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้และประสบการณ์ในการเข้ากลุม่ครัง้นี ้จากนัน้นดัหมาย
วนั เวลา สถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
 
แนวทางการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษา การให้ความ
สนใจ การท ากิจกรรมฝึกสตแิละการเสนอข้อคิดเห็นในประเดน็ตา่งๆ 

2. แบบรายงานตนเองเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในครัง้นีใ้นประเด็นความเข้าใจความรู้สึกท่ี
สง่ผลตอ่พฤตกิรรม พฤตกิรรมท่ีสง่ผลตอ่ความรู้สกึ อาการท่ีเกิดขึน้จากการมีสตปิล่อยวาง  
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 7 
เร่ือง เรือนจ ากาย เรือนจ าใจ 

 
สาระส าคัญ 

ธรรมชาติของจิตอย่างหนึ่งคือการคิดปรุงแตง่จินตนาการทางพุทธธรรมเรียกว่า สงัขาร 
ความคดิมีองค์ประกอบด้วยกนั 2 ประการ คือ คดิบวก(กศุลจิต)เป็นการคดิจินตนาการท่ีเป็นสขุก่อ
เกิดความดีงามและคิดลบ(อกุศลจิต)เป็นการคิดจินตนาการ ท่ีเป็นทุกข์บีบคัน้ เม่ือจิตใจตกอยู่
ภายใต้ความอยากได้ใคร่มี(โลภ) ความก าหนดัรักใคร่ยินดี พอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สมัผสั(ราคะ)
หรือ ความโกรธ หงุดหงิด ฉุนเฉียว ร าคาญ จิตวิตกกังวล ฯลฯ(โทสะ) หรือจิตเศร้าหมองขุ่นมัว 
เหม่อลอย ฯลฯ(โมหะ) สภาพเหลา่นีท้ าให้จิตใจเกิดการคดิจินตนาการเชิงลบ พระพรหมคณุาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต) (2550b)กล่าวว่า มนุษย์มักจะปรุงแต่งความคิดในทางท่ีเกิดผลร้ายต่อตัวเอง 
ครุ่นคดิให้เกิดความไม่สบายใจ ขุน่มวัเศร้าหมองอนัเป็นสาเหตทุ าให้ความคดิถกูจ ากดัและมีความ
คบัแคบซึ่งจะท าให้รู้สึกอึดอดับีบคัน้ ถ้ามีสติระลึกรู้สภาพจิตใจเช่นนีจ้ะช่วยให้เกิดความโปร่งเบา 
ผ่อนคลายเป็นอิสระทางความคิดหรือปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมัน่ว่าต้องเป็นไปอย่างท่ีคิด การ
ตระหนกัรู้หรือรับรู้เก่ียวกับตนเองมากเท่าไหร่ยิ่งจะเพิ่มความเป็นอิสระในการรับรู้ทางเลือกต่างๆ 
ได้มากขึน้ อีกทัง้การพิจารณาถึงโทษท่ีเกิดขึน้จากความคิดท่ีตกอยู่ในสภาพด้านลบจะช่วยให้เกิด
ความระมดัระวงัในการคดิมากขึน้ ไมป่ลอ่ยให้ความคดิสร้างความเสียหาย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกมีสติรู้เท่าทนัความคิดท่ีจินตนาการภายใต้ความอยากได้(โลภ) ความ
หงดุหงิดขุน่เคือง(โกรธ)เพลิดเพลินหลงใหล(หลง)เข้าครอบง า 

2. เพ่ือให้สมาชิกได้ตระหนกัถึงผลเสียหายหรือโทษของจิตใจท่ีถูกครอบง าด้วยอ านาจ
ของความโลภ โกรธ หลง 

3. เพ่ือให้สมาชิกคดิเชิงสร้างสรรค์ เกิดอิสรภาพทางความคดิและปลอ่ยวางความคดิได้ 
 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัแหง่สต ิ 2. สมดุบนัทกึและปากกา 
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วิธีการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้นี ้ผู้ วิจัยน าหลักการฝึกสติรู้เท่าทัน
ความคิด(จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน) มาฝึกในขัน้เบือ้งต้นและฝึกสติเมตตาในขัน้ยุติการให้
ค าปรึกษาตามขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่มพร้อมทัง้สร้างบรรยากาศให้เกิดความ

ผ่อนคลายเป็นกันเองด้วยหลักกัลยาณมิตร สอบถามและแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกับ
ความคิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากการเข้าร่วมกลุ่มท่ีผ่านมาว่ามีการเปล่ียนแปลง
อะไรบ้าง  

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาชีแ้จงวตัถุประสงค์ ประเด็นท่ีจะพดูคยุกนัในการให้ค าปรึกษาครัง้นี ้
ย า้ถึงกฎกติกาบางข้อและบทบาทท่ีทุกคนจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้กลุ่มบรรลุ
เปา้หมาย ให้ก าลงัใจในการเข้าร่วมกลุม่ท่ีผา่นมาแล้วคร่ึงทาง 

3. ผู้ ใ ห้ค าปรึกษาให้สมาชิกนั่งกับพืน้ในท่าท่ีผ่อนคลายเป็นวงกลม  ห่างกัน
พอประมาณ จากนัน้ร่วมกันฝึกสติด้วยวิธีการนัง่ล้อมลงจบัมือเพ่ือนสมาชิกท่ีนัง่ข้างทัง้ซ้าย-ขวา 
แล้วสมัผสัรับรู้ความรู้สึกบนฝามือเป็นเวลา 7-10 นาที(ให้สญัญาณระฆงัสติเป็นจงัหวะ) จากนัน้
สะท้อนความรู้สกึของสมาชิก 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้ประเด็นค าถามลักษณะด้านความคิดเก่ียวกับการกระท า

ความผิดคดียาเสพติดโดยแบง่ออกเป็น 3 ข้อค าถาม(สามารถเลือกประเด็นได้) ได้แก่ 1) เหตจุงูใจ
ท่ีให้กระท าความผิด(โลภ-ความต้องการอยากได้) 2) ความคิดท่ีเกิดขึน้เม่ือถกูจบักมุ(โกรธ-ขุ่นเคือง 
กระทบกระเทือน กล่าวโทษต าหนิตนเองผู้ อ่ืน)และ 3) เม่ือถูกตดัสินจ าคกุ(การหลงเพลินคิดปรุง
แต่งด้านลบ)ท่ีก าลงัเป็นอยู่ในปัจจุบนัตนเอง มีความคิดหลงจินตนาการเร่ืองอะไร(ใช้เทคนิคตัง้
ค าถาม) 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาเอือ้ให้สมาชิกทบทวนความคิดของตนเองต่อข้อค าถามดงักล่าว
แล้วช่วยสะท้อนให้ได้เห็นมมุมองของความคิดท่ีเกิดขึน้ขณะเผชิญกบัเหตกุารณ์(ใช้เทคนิคการฟัง 
การสะท้อนความคิด การเงียบ การตีความและสะท้อนความหมาย)จากนัน้เปิดโอกาสให้สมาชิก
คนอ่ืนๆท่ีมีความคดิเหมือนกนัหรือใกล้เคียงกนักบัสมาชิกคนท่ีเลา่ได้เสนอความคิดของตนเอง  

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาสะท้อนให้เห็นโทษของความคิดท่ีถูกอ านาจความโลภ โกรธและ
หลงเข้าครอบง าท่ีมีผลตอ่ตนเองทัง้อารมณ์ พฤตกิรรม  
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4. ผู้ ให้ค าปรึกษาชวนพิจารณา “การติดเรือนจ าทางร่างกายกับการติดเรือนจ าทาง
ความคิด” และให้สมาชิกตดัสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสอบถามเหตผุลในการตดัสินใจ
เลือกนัน้ สะท้อนให้สมาชิกเห็นผลดี-ผลเสียท่ีเกิดขึน้และสนบัสนนุให้สมาชิกมองอีกด้านของการ
ถกูจองจ าด้านร่างกายและการถกูจองจ าด้านจิตใจท่ีจะท าให้เห็นแง่บวก 

5. ผู้ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกส ารวจความคิดความรู้สกึท่ีเกิดขึน้หลงัจากพดูคยุกนัใน 3 
ค าถามดงักล่าวและลองให้คะแนนเก่ียวกับมมุมองของตนเองว่าเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ไหม โดยก่อนท่ีจะพดูคยุในเร่ืองนีใ้ห้คะแนนเทา่ไหร่(1-10) มาถึงตอนนีใ้ห้คะแนนตนเองเท่าไหร่(1-
10) 

6. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวให้ก าลงัใจสมาชิกและสนบัสนุนให้สมาชิกให้ก าลงัใจซึ่งกัน
และกนั ช่ืนชมสมาชิกท่ีได้เสนอเร่ืองราว มมุมองท่ีเป็นแง่คดิและเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิกลุม่ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกนัง่ในท่าท่ีผ่อนคลายแล้วร่วมกันฝึกสติด้วยการก าหนดรู้

กิริยาท่าทาง จากนัน้ก าหนดรู้ท่ีความรู้สึก ณ ปัจจุบนัขณะ จากนัน้ตัง้จิตอธิษฐานให้ “จิตใจละ
ความอยากได้ ให้จิตใจมีความรักเมตตา ให้จิตใจมีปัญญารู้รอบ” โดยผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวชกัน า
(ใช้สญัญาณระฆงัสต)ิเป็นเวลา 5-7 นาที  

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุ่มร่วมกนัสรุปประเด็นส าคญัสิ่งท่ีได้ฝึกและพดูคยุกนั
ในครัง้นี ้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซกัถามและน าเสนอข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเตมิ 

3. สมาชิกบนัทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ประสบการณ์ด้านความมุมมองท่ีเปล่ียนแปลงไปลง
ในแบบรายงานตนเองและให้การนดัหมาย วนั เวลาและสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
 
แนวทางการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษา การให้ความ
สนใจ การท ากิจกรรมฝึกสตแิละการเสนอข้อคิดเห็นในประเดน็ตา่งๆ 

2. แบบรายงานตนเองเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในครัง้นีใ้นประเด็นความเข้าใจ การ
เปล่ียนแปลงด้านความคิด มุมมองเก่ียวกับการถูกจองจ าด้านร่างกายและจิตใจ โทษของความ
โลภ โกรธ หลง 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 8 
เร่ือง สิ่งเศร้าหมองภายใต้ความจริงท่ีไม่เที่ยง ไม่ทนและไม่แท้ 

 
สาระส าคัญ 

ธรรมชาติดั่งเดิมของจิตใจเป็นสภาพท่ีบริสุทธ์ิแต่ถูกปิดกัน้ไม่ให้เข้าถึงความดีงามท่ี
แท้จริง เคร่ืองปิดกัน้ดงักล่าวทางพทุธธรรมเรียกว่า นิวรณ์ ประกอบด้วยความรักใคร่ปรารถนาใน
รูป เสียง กลิ่น รส สมัผสั ความหงดุหงิดร าคาญใจหรือความกระทบกระทัง่ไมพ่อใจ ความท้อแท้หด
หู่สิน้หวงั ความลงัเลสงสยัไม่แน่ใจไม่มัน่ใจ ความฟุ้งซ่านวิตกกังวล ธรรมชาติเหล่านีเ้ป็นสิ่งเศร้า
หมองท่ีปิดกัน้จิตใจไม่ให้เกิดคณุสมบตัิด้านบวก การฝึกสติตระหนกัรู้ในนิวรณ์(เคร่ืองกัน้)จะช่วย
ให้เกิดการรู้เท่าทนักระแสท่ีหุ้มห่อจิตใจไว้ ไม่ปล่อยจิตใจให้หลงไปตามอาการเหล่านัน้ เกิดการ
ตระหนกัรู้ซึ่งจะช่วยท าให้จิตใจคลายจากเคร่ืองปิดกัน้เหลา่นัน้มาอยู่กบัความเป็นจริงของตนเองท่ี
เป็นปัจจุบนัและให้เห็นธรรมชาติของมันว่า เม่ือเกิดขึน้แล้ว ก็มีลักษณะแปรเปล่ียนไปตามเหตุ
ปัจจยั ไม่มีความเท่ียงแท้ยัง่ยืนและไม่ขึน้อยูก่บัความปรารถนาของเรา ไม่ควรท่ีจะยึดสิ่งเหล่านีว้่า
เป็นเราเพราะความทกุข์นัน้มีรากเหง้ามาจากความยึดติดถือมัน่(พระไพศาล วิศาโล, 2553)ท าให้
เกิดเสรีภาพทางความคดิความรู้สกึ มีความเบกิบานท่ีเกิดจากความเป็นอิสระของใจอยา่งแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกรู้เท่าทันสิ่งท่ีท าให้จิตเศร้าหมอง(นิวรณ์) ได้แก่ ความชอบ ความ
กระทบกระทัง่ไมพ่อใจ ความฟุ้งซา่น ความท้อแท้หดหูส่ิน้หวงั ความลงัเลสงสยัไมแ่นใ่จ  

2. เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจถึงลักษณะการเปล่ียนแปลง(อนิจจัง)ความบีบคัน้(ทุกขัง)และ
ความไม่ใช่ตวัตนของเรา(อนตัตา)ท่ีมีตอ่สิ่งเศร้าหมองเหล่านัน้จนน าไปสู่ความผอ่นคลายไม่ยดึมัน่
ถือมัน่ 
 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัสต ิ 2. สมดุบนัทกึและปากกา 
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วิธีการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าหลักการด้านการฝึกสติ
รู้เท่าทนักฎเกณฑ์ธรรมชาติสิ่งท่ีเกิดขึน้กับจิตว่า มีการเปล่ียนแปลง บีบคัน้ และไม่ใช่เรา มาเป็น
กระบวนการในการฝึกในเร่ิมต้นมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวต้อนรับสมาชิก สร้างบรรยากาศให้เกิดความอบอุ่น เป็น

กนัเองด้วยหลกักลัยาณมิตร พดูคยุสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์ในการเข้าร่วมกลุ่มท่ีผา่นมาว่า 
มีความคดิและความรู้สกึเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร  

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาชีแ้จงวตัถปุระสงค์และหวัข้อท่ีจะพดูคยุกนัในการให้ค าปรึกษาครัง้
นี ้กลา่วย า้บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกและผู้ให้ค าปรึกษาท่ีมีตอ่กลุม่ 

3. ผู้ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกรู้เท่าทนัพฤติกรรมด้านร่างกาย ได้แก่ การนัง่กบัพืน้ในท่า
ท่ีผอ่นคลาย จากนัน้คอ่ยๆสลบัท่านัง่เป็นท่าขดัสมาธิ พบัเพียบซ้าย-ขวาแล้วคอ่ยๆ สงัเกตลกัษณะ
อาการท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง ได้แก่ พอใจ ไม่พอใจ ฟุ้งซ่าน เบื่อหน่ายท้อแท้ ลงัเลไม่แน่ใจ เฝา้สงัเกต
วา่ปรากฏขึน้ได้อย่างไร มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรและหายไปอยา่งไร จากนัน้ย้อนกลบัมารู้เท่าทนั
กิริยาทางกายด้วยการขยับมือ-เท้าเป็นเวลา 7-10 นาที(ให้สัญญาณระฆังสติ) และสอบถาม
ความคดิความรู้สกึท่ีปรากฏขึน้ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาใช้เทคนิคการตัง้ค าถามสมาชิกแต่ละคนว่า อาการเช่นไร(รักใคร่

พอใจ หงุดหงิดไม่พอใจ ฟุ้งซ่านวิตกกังวล ท้อแท้หดหู่ สงสยัไม่ค่อยแน่ใจ)ท่ีรู้สึกว่าตนเองมกัจะ
เป็นอยู่บ่อยๆ แล้วน าไปสู่ความรู้สึกและพฤติกรรมอย่างไร โดยกระตุ้นให้สมาชิกได้ยกตวัอย่าง
เหตกุารณ์และอธิบายลกัษณะอาการท่ีปรากฏเหลา่นัน้  

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกทบทวนและประเมินระยะเวลาท่ีอาการเหล่านัน้ปรากฏ
ขึน้ในใจ การเปล่ียนแปลงระดบัความเข้มข้นโดยใช้เทคนิคตวัเลขประเมินคา่(1=น้อย ไป 10=มาก) 
เม่ือผ่านไประยะหนึ่งความเข้มข้นเป็นอย่างไร(1=น้อย ไป 10=มาก) ตอนท่ีมีความเข้มข้นมาก
สง่ผลทางพฤติกรรมทางร่างกายอยา่งไร เม่ือความเข้มข้นคอ่ยๆจางไปสง่ผลตอ่ความคิดความรู้สึก
อยา่งไร 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาชวนสมาชิกมองว่า “ลกัษณะเหล่านัน้เป็นแคส่ภาวะอย่างหนึ่งเม่ือ
ปรากฏขึน้แล้ว มีความเข้มข้น จืดจางสลายไป” โดยขอให้สมาชิกได้อธิบายความเข้าใจของตนเอง
ท่ีมีตอ่ประโยคดงักลา่วผา่นประสบการณ์ของตนเอง 



  
 

 

286 

4. ผู้ให้ค าปรึกษาใช้เทคนิคการสะท้อนมมุมองเพ่ือให้สมาชิกได้เห็นความคิดท่ียดึโยง
ตอ่สิ่งท่ีท าให้จิตใจเศร้าหมองนัน้โดยไม่ยอมปล่อยวาง ยึดว่าอาการนัน้เป็นเราซึ่งขดักบัธรรมชาติ
(เกิดขึน้ เปล่ียนแปลง สลายไป)ก่อให้เกิดความทกุข์หรือบีบคัน้ ขาดอิสระทางจิตใจ 

5. ผู้ ให้ค าปรึกษาสนับสนุนให้สมาชิกได้ทบทวนและเฝ้าสังเกตหากมีลักษณะ
ดงักลา่วเกิดขึน้กบัตนเองและร่วมกนัพดูคยุเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

6. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวชมเชยการช่วยเหลือกนัและให้ก าลงัใจท่ีจะเอาชนะใจตนเอง
(สิ่งปิดกัน้จิตใจไม่ให้ความดีเกิดขึน้) กระตุ้นให้เช่ือมัน่ในศกัยภาพตนเองท่ีจะก้าวข้ามให้ได้ ด้วย
การยกตวัอย่าง เช่น การต่ืนนอนตอนเช้า ให้เป็นความง่วงและไม่ปล่อยให้ครอบง าจิตใจตนเอง 
เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกนัง่ล้อมวงในท่าท่ีผ่อนคลาย จากนัน้ให้ก าหนดลมหายใจ

เข้า-ออก ไล่ไปสงัเกตท่ีความรู้สึกและคอ่ยๆขยบัไปสงัเกตสิ่งเศร้าหมองทัง้ 5 ประการว่าปรากฏขึน้
หรือไม่ เม่ือปรากฏขึน้เพียงแคใ่ห้ก าหนดรู้เท่าทนัเพียงพร้อมพดูกับตนเองในใจว่า “ผ่อนคลายๆ” 
เป็นเวลา 5-7 นาทีและอธิฐานจิตแผเ่มตตาตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นส าคญัท่ีได้พูดคยุกันในครัง้นี ้
เปิดโอกาสให้ได้ซกัถามข้อสงสยัและเสนอข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเตมิ 

3. สมาชิกบนัทึกสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ จากนัน้นดัหมายวัน 
เวลาและสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
 
แนวทางการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษา การให้ความ
สนใจ การท ากิจกรรมฝึกสตแิละการเสนอข้อคิดเห็นในประเดน็ตา่งๆ 

2. แบบรายงานตนเองเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในครัง้นีเ้ก่ียวกบัสิ่งท่ีท าให้จิตใจเศร้าหมอง
(นิวรณ์)ประเด็นความเข้าใจเร่ืองความไม่เท่ียงแท้แน่นอน ความบีบคัน้ ความไม่ใช่ตวัตนเราและ
ของเรา 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 9 
เร่ือง สบายใจเม่ือเข้าใจโลกและชีวิต 

สาระส าคัญ 

การเผชิญกับสิ่งเร้าภายนอกท่ีเป็นโลกธรรม ได้แก่ มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ สุข 
ทกุข์ สรรเสริญ นินทา ล้วนแตส่ร้างความสมหวงัและผิดหวงั ธรรมดาของมนษุย์ถ้าเผชิญสิ่งเร้าหรือ
สิ่งกระทบท่ีถกูใจมกัจะปรุงแตง่ไปในทางต้องการปรารถนาและเกิดการยึดติด แตถ้่าประสบกบัสิ่ง
ท่ีไม่ต้องการมกัจะไม่พอใจ ไม่ต้องการหรือหลบเล่ียง แตส่ิ่งเหล่านีก็้เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีต้อง เผชิญ 
หากขาดการใคร่ครวญพิจารณาสิ่งรอบตวัตา่งๆด้วยสติปัญญาก็จะท าให้เป็นสขุและเป็นทกุข์หรือ
หลงไปกบักระแสสิ่งเร้าเหล่านัน้ หากตัง้รับด้วยสติปัญญาอย่างรู้เท่าทนัย่อมไม่ตกเป็นเหย่ือและมี
ความเห็นท่ีตรงต่อความเป็นจริง ท าให้วางใจได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อหรือซ า้เติมให้ เกิดทุกข์ ได้แก่ 
ยอมรับความจริงว่า ทุกสิ่งมีขึน้มีลง มีดีมีเสีย ไม่มีอะไรถูกใจเราไปหมดทุกอย่าง อยู่ในโลกด้วย
ความรู้สึกท่ีเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง วางจิตลงตวัพอดีก่อเกิดความสขุท่ีมาจากความ
สงบ(พระไพศาล วิศาโล, 2553) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกตระหนกัรู้เท่าทันความเป็นธรรมดาของโลกอนัเป็นสิ่งเร้าท่ีมากระทบ
(โลกธรรม) 

2. เพ่ือให้สมาชิกรู้จกัยอมรับความเป็นธรรมดาของสิ่งท่ีมากระทบ 
3. เพ่ือให้สมาชิกรู้จกัตอบสนองตอ่สิ่งเร้า(โลกธรรม)เหลา่นัน้ได้อย่างเหมาะสม 

 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัสต ิ 2. สมดุบนัทกึและปากกา 

 
วิธีการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษากลุม่ตามแนวสตปัิฏฐานในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าหลกัการการฝึกสตรู้ิเทา่ทนั
โลกธรรม(มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ สขุ ทกุข์ สรรเสริญ นินทา)มาเป็นเนือ้หาในการฝึกเป็น
เบือ้งต้นและฝึกสตผิอ่นคลายในขัน้ยตุกิารให้ค าปรึกษาตามขัน้ตอนดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวต้อนรับสมาชิก สร้างบรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลาย เป็น

กนัเองด้วยการพูดคยุด้วยหลกักลัยาณมิตร สอบถามอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับการเข้า
ร่วมกลุม่ท่ีผา่นมาเป็นการทบทวนเนือ้หาและประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัสมาชิกกลุ่ม 

2. ผู้ให้ค าปรึกษาชีแ้จงวตัถปุระสงค์ ประเดน็ท่ีจะพดูคยุกนัครัง้นี ้ย า้ถึงบทบาทหน้าท่ี
ของสมาชิกและผู้ให้ค าปรึกษาท่ีจะต้องชว่ยกนัขบัเคล่ือนกระบวนการกลุม่ให้บรรลเุปา้หมาย 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกนอนตะแคงขวาราบกับพืน้ หลับตาแล้วชวนสมาชิก
ส ารวจทา่ทางและปล่อยวางให้ผ่อนคลาย จากนัน้ชวนระลึกถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมาเก่ียวกบัสิ่งท่ี
ได้มา(ลาภ) สิ่งท่ีเสียไป(เส่ือมลาภ) ความส าเร็จ(ยศ) ความล้มเหลว(เส่ือมยศ) ความสขุ ความทกุข์ 
ค าสรรเสริญและค านินทาหรือต าหนิ เม่ือระลึกถึงแล้วให้สงัเกตลกัษณะของความคิดความรู้สึกว่า 
มีการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์เหล่านัน้อย่างไร(ใช้สญัญาณระฆงัสต)ิเป็นเวลา 7-10 นาที จากนัน้มี
สอบถามปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาใช้เทคนิคการตัง้ค าถาม “การด าเนินชีวิตท่ีผ่านมา สมาชิกได้

ประสบกับสิ่งท่ีมีอยู่ประจ าโลกนีไ้หม” จากนัน้ขอให้สมาชิกได้ทบทวน(ใช้เทคนิคการเงียบ)และ
บอกเลา่เหตกุารณ์เร่ืองราว(ใช้เทคนิคการฟัง ตัง้ค าถามสะท้อน สรุปความ) 

2. ผู้ให้ค าปรึกษาถามตอ่ไปวา่ “เม่ือเผชิญกบัสิ่งเหลา่นัน้ สง่ผลตอ่ความคดิความรู้สึก
รวมถึงการแสดงออกทางพฤตกิรรมของตนเองอย่างไร” อีกทัง้สนบัสนนุให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ได้แสดง
ความคดิเห็น ประสบการณ์ท่ีใกล้เคียงกนั 

3. ผู้ให้ค าปรึกษาใช้ค าถามท้าทายอีกวา่ “มีใครบ้างท่ีไมเ่คยเจอเร่ืองอย่างนี”้ เพ่ือเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนความจริงข้อนีซ้ึง่จะน าไปสู่การเปิดใจกว้างยอมรับกบัสิ่งท่ีมีอยูด่งักล่าว 

4. ผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้ประเด็นชวนคิดว่า “เม่ือเป็นความจริงของชีวิตท่ีต้องเผชิญอยู่
แล้วท่ีเราไม่สามารถเลือกได้ แต่การตอบสนองทางความคิดความรู้สึกรวมถึงการแสดงออกทาง
พฤติกรรมตอ่สิ่งเหล่านัน้เราสามารถเลือกได้ไหม” แล้วสอบถามความแนใ่จของสมาชิกแตล่ะท่าน 
สังเกตว่าสมาชิกคนไหนท่ีตอบได้อย่างชัดเจนจะให้สะท้อนความหมายในค าตอบนัน้และเปิด
โอกาสให้สมาชิกคนอ่ืนได้ขยายเพิ่มเตมิ 

5. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกทบทวนเหตกุารณ์เดิมอีกครัง้พร้อมกบัท้าทายว่า ถ้าหาก
เจอสิ่งกระทบในลกัษณะดงักลา่วจะเลือกตอบสนองในลกัษณะใด โดยประเดน็ท่ี 1 การตอบสนอง
ทางความคิด ประเด็นท่ี 2 ทางความรู้สึก และประเด็นท่ี 3 ทางพฤติกรรม พร้อมทัง้สนบัสนุนให้
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สมาชิกได้ขยายมุมมองและความเข้าใจของตนเอง อีกทัง้ผู้ ให้ค าปรึกษาสนบัสนุนข้อคิดเห็นของ
สมาชิกท่ีตดัสินเลือกตอบสนองอยา่งเหมาะสม 

6. ผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกล่าวให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนัพร้อมกบัแสดงความช่ืน
ชมในมมุมองท่ีเปิดกว้างท่ีมีตอ่โลกธรรมดงักลา่ว 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกนั่งในท่าท่ีสบายและผ่อนคลาย หลับตา ชวนระลึกถึง

บคุคลท่ีท าให้เราไม่พอใจแล้วให้ก าหนดรู้เฝา้สงัเกตความคิดความรู้สึกท่ีเกิดขึน้พร้อมกับพดูในใจ 
“ปลอ่ยวาง ให้อภยัๆ” เป็นเวลา 5-7 นาทีและอธิฐานจิตแผเ่มตตาตอ่บคุคลคนนัน้ 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญๆท่ีได้พูดคุยกันในครัง้นี ้
ประสบการณ์ด้านความคดิความรู้สกึท่ีเกิดขึน้และเสนอมมุมองเพิ่มเตมิ 

3. สมาชิกบันทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในครัง้นี ้ประสบการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปลงในแบบ
รายงานตนเอง จากนัน้นดัหมายวนั เวลาและสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
 
แนวทางการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษา การให้ความ
สนใจ การท ากิจกรรมฝึกสตแิละการเสนอข้อคิดเห็นในประเดน็ตา่งๆ 

2. แบบรายงานตนเองเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในครัง้นีเ้ก่ียวกับสิ่งท่ีมีอยู่ประจ าโลก(โลก
ธรรม)การมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิ่งเร้าท่ีมากระทบ ลกัษณะการเปิดใจกว้างยอมรับ 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 10 
เร่ือง ศิลปะแห่งการด าเนินชีวิตที่งดงาม 

 
สาระส าคัญ 

การด าเนินชีวิตจะต้องมีทัง้ความรู้และศิลปะการประยุกต์ใช้ หมายความว่า จะต้อง
ศึกษาถึงหลักการด าเนินชีวิตท่ีอยู่บนฐานของความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือ
จะต้องเป็นผู้ มีความเห็นท่ีถกูต้อง มีความคิดท่ีถกูต้องอันเป็นส่วนของปัญญาท่ีจะน าพาชีวิตไปสู่
ความเจริญงอกงามและพ้นไปจากความทกุข์ความเดือดร้อน อีกทัง้จะต้องมีศีล(ศิลปะ) คือ ความ
ประพฤติท่ีไม่เสียหายในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ได้แก่ การมีวาจาท่ีถูกต้อง การมีหน้าท่ีการงานท่ี
ถูกต้องและการเลีย้งชีวิตท่ีถูกต้องรวมเรียกว่า ศีล อันเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่ความสุขเบือ้งต้น 
ความสขุท่ีละเว้นจากการกระท าชัว่(พระมหาสทุิตย์ อาภากโร และคนอ่ืน ๆ, 2556) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกได้ทบทวนบทบาทการใช้ชีวิตของตนเองท่ีผิดพลาดน าไปสู่ความ
เดือดร้อน 

2. เพ่ือให้สมาชิกได้เรียนรู้แนวทางหรือศลิปะการด าเนินชีวิตท่ีถกูต้องดีงาม 
3. เพ่ือให้สมาชิกได้ตระหนกัและเรียนรู้เก่ียวกบักฎเกณฑ์การด าเนินชีวิต(ศีล) 

 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัแหง่สต ิ  2. สมดุบนัทกึและปากกา 

 
วิธีการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าหลักการฝึกสติรู้เท่าทัน
พฤตกิรรม-จิต เป็นเบือ้งต้นให้ค าปรึกษา มีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ให้ค าปรึกษากลา่วต้อนรับสมาชิกเข้ากลุม่ ขณะเดียวกนัก็สร้างบรรยากาศให้เกิด

ความอบอุ่นด้วยการพูดคยุอย่างเป็นกันเองด้วยหลกักลัยาณมิตรธรรม ทบทวนเนือ้หาในการเข้า
กลุม่ท่ีผา่นมาสอบถามถึงประสบการณ์เก่ียวกบัความคิดความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ 
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2. ผู้ ให้ค าปรึกษาชีแ้จงวตัถุประสงค์และประเด็นท่ีจะพดูคยุกันในการให้ค าปรึกษา
ครัง้นี ้ย า้ถึงเป้าหมายและบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกท่ีอาศัยกระบวนการกลุ่มช่วยขับเคล่ือน 
กระตุ้นให้สมาชิกชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกนัง่ล้อมวงกบัพืน้ในท่าท่ีผ่อนคลาย มือประสานกนัท่ีหน้า
อัก หลับตา เบาๆ จากนัน้ให้ตระหนักรู้ในกิริยาท่าทางท่ีตนเองนั่ง รับรู้ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ผ่าน
อวยัวะสว่นตา่งๆ รับรู้ความคดิท่ีจรเข้ามาด้วยอาการผอ่นคลาย ไม่ฝืนหรือตอ่ต้าน เฝา้สงัเกตเฉยๆ 
เป็นเวลา 7-10 นาที(ใช้สญัญาณระฆงัสต)ิ จากนัน้มีสอบถามความคดิความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้ประเด็นค าถาม “ท่านคิดว่า การด าเนินชีวิตเป็นศิลปะหรือไม่” 

จากนัน้ชวนสมาชิกได้ใคร่ครวญการใช้ชีวิตท่ีผา่นมาว่าส่งผลตอ่ความสขุหรือความทกุข์ในปัจจบุนั
อย่างไรและสนบัสนนุให้สมาชิกบอกเล่าความรู้สึกนึกคดิท่ีเกิดขึน้ท่ีมีตอ่การด าเนินชีวิตในขณะนัน้
(ใช้เทคนิคการฟัง สะท้อนความคดิความรู้สกึ) 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาใช้เทคนิคการจินตนาการให้สมาชิกนึกถึงบทเพลงและภาพตา่งๆ ท่ี
ชวนให้เกิดความสุนทรียะหรือผ่อนคลาย จากนัน้ตัง้ค าถาม “ภาพหรือเพลงอะไรท่ีปรากฏใน
จินตนาการ”แล้วขอให้สมาชิกได้บอกเล่าสิ่งนัน้ ผู้ ให้ค าปรึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของ
ศลิปะท่ีมีอยูใ่นเพลงหรือภาพนัน้ท่ีก่อให้เกิดความสขุในการสมัผสั 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาใช้เทคนิคการเปรียบเทียบ “การด าเนินชีวิตก็เป็นศิลปะ” จากนัน้
ขอให้สมาชิกอธิบายภาพชีวิตตนเองนัน้ว่ามีลกัษณะทางศิลปะอย่างไรท่ีก่อให้เกิดความสุนทรียะ
หรือความเดือดร้อนตอ่สภาพจิตใจ ร่วมกนัเสนอข้อคดิเห็น 

4. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวถึงศิลปะในการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมได้แก่ ศีล-
ศิลปะของความประพฤติ จากนัน้ขอให้สมาชิกได้ใคร่ครวญและทบทวนตนเองอีกครัง้และกระตุ้น
ให้สมาชิกยกตวัอยา่งว่าชีวิตของตนเองขาดศิลปะด้านใดและจะแตง่เติมศลิปะด้านใดให้กบัการใช้
ชีวิต 

5. ผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกกล่าวเสริมให้ก าลังใจซึ่งและกัน กระตุ้นให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในตนเองท่ีจะเป็นประตมิากรวาดชีวิตให้สวยงาม 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกนั่งในท่าท่ีผ่อนคลายหลับตา รับรู้ความคิดความรู้สึกท่ี

เกิดขึน้ ณ ปัจจบุนั จากนัน้ชวนจินตนาการถึงภาพชีวิตท่ีมีคณุคา่ด้วยการมีศีล(ศลิปะ) การมีจิตใจ
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ท่ีสงบเยือกเย็น  การเป็นผู้ มีความคิดสติปัญญาท่ีสมบูรณ์ เป็นระยะเวลา 5-7 นาที จากนัน้ตัง้จิต
อธิฐานให้ชีวิตของตนเองมีความงอกงาม(ใช้สญัญาณระฆงัสต)ิและสอบถามรู้สกึนกึคดิท่ีเกิดขึน้ 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกร่วมกนัสรุปสาระส าคญัท่ีได้จากการพดูคยุในครัง้นีแ้ละ
เสนอข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเตมิ 

3. สมาชิกบนัทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้การเข้ากลุ่มในครัง้นีล้งในแบบรายงานตนเองและนดั
หมายวนั เวลาและสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้ตอ่ไป 
 
แนวทางการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษา การให้ความ
สนใจ การท ากิจกรรมฝึกสตแิละการเสนอข้อคิดเห็นในประเดน็ตา่งๆ 

2. แบบรายงานตนเองเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในครัง้นีเ้ก่ียวกับศีล(ศิลปะในการด าเนิน
ชีวิต) คณุคา่ของความสงบและการใคร่ครวญท่ีเกิดจากปัญญาท่ีเข้าใจชดั 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 11 
เร่ือง บทบาทหน้าที่บ่งบอกถงึคุณค่าของชีวิต 

 
สาระส าคัญ 

การท าหน้าท่ีเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของบุคคล คุณค่าของชีวิตอยู่ท่ีการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทท่ีตนได้รับมอบหมาย หากมีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ ตัง้ใจขวนขวาย
ประกอบกระท ายิ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเอือ้เฟือ้เกือ้กลูตอ่หน้าท่ีดงักล่าว นอกจากนี ้หน้าท่ีการ
งานท่ีตนกระท ายงัประกอบด้วยประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม เป็นการงานท่ีปราศจากโทษ อีกทัง้
ได้ช่วยเหลือเกือ้กลูการงานของคนอ่ืนๆด้วยจิตใจท่ีกรุณา ย่อมจะท าให้เกิดความสุข(ไพโรจน์ สิง
บนั, 2552; พทุธทาสภิกข,ุ 2547) การมีสติระลกึรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองจะช่วยให้เกิดปัญญา
ท่ีรู้จกัเข้าไปท าหน้าท่ีจดัแจง จัดสรร จัดการหรือเข้าไปท าหน้าท่ีและเก่ียวข้องกับสิ่งนัน้ได้อย่าง
ถกูต้อง(สรุพล ไกรสราวฒุิ, 2552) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองต่อการท าหน้าท่ีการงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2. เพ่ือให้สมาชิกเกิดความมุง่มัน่ในการท าหน้าท่ีของตนเองอยา่งเกือ้กลู 
3. เพ่ือให้สมาชิกตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีเกือ้กลูตอ่ผู้ อ่ืน 

 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัแหง่สต ิ  2. สมดุบนัทกึและปากกา 

 
วิธีการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าหลักการฝึกสติรู้เท่าทัน
ขณะเคล่ือนไหวร่างกายโดยการขยบัอวยัวะสว่นตา่งๆในการฝึกเบือ้งต้นตามขัน้ตอนดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่ม สร้างบรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลาย

ด้วยการพูดคยุด้วยหลกักัลยาณมิตร สอบถามเก่ียวกับหวัข้อและประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กับความ
คดิความรู้สกึของตนเองในการเข้าร่วมกลุม่ท่ีผา่นมา 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาชีแ้จงวตัถปุระสงค์และประเด็นท่ีจะพดูคยุกันในการให้ค าปรึกษา
ครัง้นี ้ย า้ถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเองท่ีจะช่วยเพ่ือนสมาชิกและขบัเคล่ือนกระบวนการกลุ่ม
ไปสูเ่ปา้หมาย 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกนัง่เป็นวงกลมบนท่ีรองนัง่ จากนัน้ให้สมาชิกค่อยๆโยก
ศีรษะไปมาซ้าย-ขวา ยกไหลซ้่าย-ขวา ยกแขนซ้าย-ขวา สลบักนัอยา่งช้าๆพร้อมท าสตกิ าหนดรู้การ
เคล่ือนไหวและคอ่ยๆ รับรู้ความรู้สึกอวยัวะท่ีก าลงัเคล่ือนไหวพร้อมทัง่สงัเกตความคิดของตนเอง
(ให้สญัญาณระฆงัสต)ิเป็นเวลา 7-10 นาทีและสอบถามความคดิความรู้สกึ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาให้สมาชิกทบทวนว่า “การงานอะไรท่ีตนเองเคยท าแล้วก่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจ” และขอให้สมาชิกได้ทบทวนและบอกเล่าเก่ียวกับหน้าท่ีการงานนัน้พร้อมกับ
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้ค าถามตอ่ไปว่า “การงานนัน้มีประโยชน์ตอ่ตวัท่านเองและผู้ อ่ืน
อย่างไร” แล้วสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความรู้สึกท่ีใส่ใจและมุ่งมัน่ตัง้ใจในการแสดงพฤติกรรม
การท างาน 

3. ผู้ ให้ค าปรึกษาตัง้ประเด็นชวนคิดว่า “ทุกอย่างล้วนเกิดมามีหน้าท่ีกันทัง้นัน้ใช่
หรือไม”่ แล้วให้สมาชิกลองยกตวัอย่างอะไรก็ได้แล้วสอบถามสมาชิกคนอ่ืนๆวา่ สิ่งนัน้มีหน้าท่ีอะไร 
จากนัน้แล้วกระตุ้นให้สมาชิกได้ทบทวนตนเองเก่ียวกับคุณค่าของชีวิตอยู่ท่ีการมีหน้าท่ีและท า
หน้าท่ี 

4. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวเสริมด้วยค าถามปลายปิดเพ่ือย า้อีกว่า “ค่าของคนอยู่ท่ีผล
ของงานใช่หรือไม่” แล้วให้สมาชิกได้บอกเล่าหน้าท่ีการงานท่ีตนเองรับผิดชอบในปัจจุบนั แล้ว
สะท้อนความคิดความรู้สึกว่า งานท่ีตนเองรับผิดชอบนัน้ท าให้ตนเองมีคณุค่าและเช่ือมโยงกบัคน
อ่ืนๆอยา่งไร 

5. ผู้ให้ค าปรึกษาขอให้สมาชิกได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากการได้ฟังเร่ืองราวของ
สมาชิกคนอ่ืนๆและสะท้อนให้สมาชิกได้เห็นถึงการเป็นผู้ ให้และการเป็นผู้ รับของแต่ละคนท่ีท า
หน้าท่ีตอ่กนัอยา่งเกือ้กลู 
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6. ผู้ ให้ค าปรึกษากล่าวชมเชยบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกและสนับสนุนสมาชิกให้
ก าลงัใจในการท าหน้าท่ีของคนอ่ืนๆ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 
1. ผู้ ให้ค าปรึกษาชวนสมาชิกระลึกรู้ร่างกายทกุส่วนท่ีก าลงัท าหน้าท่ีของตนเอง เช่น 

หัวใจ ลมหายใจเข้า-ออก เป็นต้น จากนัน้อธิฐานจิต “ขอบคุณอวัยวะทุกส่วนซึ่งท าหน้าท่ีของ
ตนเองอยา่งดีท่ีสดุ” เป็นเวลา 5-7 นาที(ใช้สญัญาณระฆงัสต)ิ 

2. ผู้ ให้ค าปรึกษาและสมาชิกร่วมกันสรุปสาระส าคญั ประเด็นจากการพูดคยุครัง้นี ้
และเพิ่มเตมิข้อคดิบางประการท่ีเป็นประโยชน์ 

3. สมาชิกบนัทกึสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในครัง้นีล้งในแบบรายงานตนเอง กลา่วให้ก าลงัใจและ
ชีแ้จงนดัหมายวนั เวลาและสถานท่ีในการให้ค าปรึกษาครัง้สดุท้าย 
 
แนวทางการประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษา การให้ความ
สนใจ การท ากิจกรรมฝึกสตแิละการเสนอข้อคิดเห็นในประเดน็ตา่งๆ 

2. แบบรายงานตนเองเก่ียวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในครัง้นีใ้นประเด็นความเข้าใจ เก่ียวกับ
คณุคา่ของคน บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
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รูปแบบการให้ค าปรึกษากลุ่ม ครัง้ท่ี 12 
เร่ือง สะท้อนการเรียนรู้เพื่อความเตบิโตและปัจฉิมนิเทศ 

 
สาระส าคัญ 

การทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีผ่านมาในชีวิต เป็นการตรวจสอบศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองในการเผชิญกับสิ่งเหล่านัน้ เป็นการเปิดประสบการณ์ภายในตวัเองท่ีมี
ตอ่เหตกุารณ์และเร่ืองราวเพ่ือให้เห็นการเช่ือมโยงตา่งๆ ระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในผ่าน
บทเรียนท่ีมีทัง้ดีและร้าย อาจจะสร้างความเจ็บปวดหรือความภาคภูมิใจ นอกจากนีย้ังเป็นการ
สร้างความหมายใหม่ตอ่ประสบการณ์เหลา่นัน้ซึ่งจะช่วยให้เกิดมมุมองตอ่การใช้ชีวิตให้มากขึน้ใน
ปัจจุบัน รู้จักท่ีจะตัง้เป้าหมายท่ีเหมาะสมในอนาคต รวมถึงยังต้องค านึงถึงคนรอบข้างด้วย
ความรู้สึกเป็นกัลยาณมิตรท่ีจะคอยเกือ้กูลซึ่งกันและกันและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติเชิง
บวกในการอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนๆในสงัคม อีกทัง้เกิดการตระหนกัรู้ในคณุค่าและความหมายของ
การได้มาพบกัน ตระหนกัถึงการใช้ความสามารถ ศกัยภาพของตนเองในการสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีตามบทบาทท่ีตนเองท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งมีความรับผิดชอบเพ่ือความเติบโตภายในตนเองและการอยูร่่วมกนัอย่างปกตสิขุ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สมาชิกสะท้อนการเรียนรู้ถึงคณุคา่ในการเข้าร่วมกลุม่ 
2. เพ่ือให้สมาชิกได้ตระหนกัรู้ความดีงามภายในตนเองและผู้ อ่ืน 
3. เพ่ือให้สมาชิกรู้จกัการตัง้เปา้หมายการใช้ชีวิต 
4. เพ่ือให้สมาชิกตระหนกัรู้ในการอยูร่่วมกนัเป็นสงัคม 

 

ระยะเวลา  1.30-2.00 ชัว่โมง สถานที่  ห้องการศกึษา เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 

อุปกรณ์ 1. ระฆงัสต ิ 2. สมดุบนัทกึและปากกา 

 
วิธีการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษากลุ่มเชิงตามแนวสติปัฏฐานในครัง้สุดท้ายนี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการให้ค าปรึกษา 
1. กล่าวทกัทายและทบทวนการบ้าน สะท้อนการเรียนรู้การเข้ากลุ่มครัง้ท่ี 1 – 11 ให้

สมาชิกแตล่ะคนแสดงความรู้สกึนกึคดิและสิ่งท่ีได้เรียนรู้ผ่านมา ผู้น ากลุม่สรุปยอ่ๆ 
2. ชีแ้จงวตัถุประสงค์และรายละเอียดการเข้าร่วมกลุ่มในครัง้นี ้สรุปรูปแบบการฝึก

สตติัง้แตก่าย ความรู้สกึ จิตและธรรมแบบรวบยอด 
3. สมาชิกนัง่ในทา่ท่ีผอ่นคลาย-หลบัตา จากนัน้ผู้น ากลุม่กลา่วทบทวนเพ่ือให้สมาชิก

ตระหนักรู้ท่าทาง ส ารวจอวัยวะส่วนต่างๆ(กายานุปัสสนา) แล้วค่อยๆไล่ไปสู่ความรู้สึก(เวทนา
นปัุสสนา)และสงัเกตกระแสความคิด(จิตตานุปัสสนา)จากนัน้ใคร่ครวญธรรมชาติ(ธรรมานุปัสส
นา)ท่ีเกิดขึน้กับตนเองเช่น ธรรมชาติของนิวรณ์ 5 กฎไตรลกัษณ์ เป็นต้น เป็นเวลา 7-10 นาที(สติ
รวบยอด) 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
1. กระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคนกล่าวถึง “คณุค่าของตนเองท่ีมีต่อกลุ่ม” และ “คณุค่า

ของกลุม่(สงัคม)ท่ีมีตอ่ตนเอง” และแลกเปล่ียนร่วมกนั 
2. ผู้น าตัง้ค าถาม “เปา้หมายของทา่นคืออะไร สิ่งนัน้เกือ้กลูตนเองและสงัคมอย่างไร” 

หลงัจากนัน้ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ สะท้อนมมุมอง ให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั 
3. สมาชิกนัง่จบัมือกนั ผู้น ากลุ่มกล่าวถึงคณุคา่ของการอยูร่่วมกนัและการจากลาท่ีมี

ความหมาย พร้อมกบัสอบถามสมาชิกถึงคณุคา่ท่ีตนเองได้รับแล้วในการเข้าร่วมกลุม่ 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยุตกิารให้ค าปรึกษา 

1. ผู้ น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปเร่ืองราว ปัญหาอุปสรรค ความงดงาม 
ประสบการณ์ตา่งๆท่ีตนเองนกึได้ขณะเข้าร่วมกลุม่ตัง้แตค่รัง้แรกจนถึงครัง้นี ้

2. สมาชิกและผู้น ากลุ่มแสดงความรู้สึกท่ีได้มาพบกัน เรียนรู้ร่วมกัน กล่าวเสริมให้
ก าลงัใจตอ่กนัและกลา่วขอบคณุสมาชิกทกุคน   
 
แนวทางการประเมินผล 

1. การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม การให้ความสนใจภายในกลุ่ม การเสนอ
ข้อคดิเห็นตอ่ปัญหาของเพ่ือนสมาชิก 

2. แบบรายงานตนเองของสมาชิกแต่ละคนด้านการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง การเรียนรู้
จากผู้น ากลุม่ และการเรียนรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการกลุม่ 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา 
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ภาคผนวก ฉ. 1. ตัวอย่างผลการวิเคราะห์เนือ้หาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขัง
จากผู้เช่ียวชาญ 

ตาราง 37 ตวัอยา่งการวิเคราะห์เนือ้หาเชิงคณุภาพลกัษณะสขุภาวะทางปัญญาของผู้ ต้องขงั 

Quotation Coding Categories 
(สุขภาวะ

ทางปัญญา) 
เนือ้หา ประเดน็ย่อย ด้าน 

     “รู้ดีรู้ชัว่เป็นเร่ืองของปัญญาท่ีจะต้องพิจารณาตวัเองได้แต่
พอไปอยูใ่นนัน้พอรู้ก็จะต้องยอมรับกฎกติกาพิจารณาตวัเองวา่
ควรท าอย่างไรท่ีแยกแยะสิ่งดีชัว่โดยจิตใจเราเองแตต้่องยอมรับ
กตกิาแล้วก็ท าตามกติกาถ้ามองดวูา่กติกามนัดีดียงัไงถ้าเราท า
ตามแล้วเราก็จะไมถ่กูลงโทษ” 

การพิจารณา
แยกแยะดี-ชัว่ 
ถกู-ผิด คณุ-
โทษ ประโยชน์
ไมใ่ชป่ระโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การรู้ 

     “สภาวะปัญญาของตวัเขาเป็นอยา่งไรในขณะนัน้ เค้าอยูใ่น
สถานะอะไรเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยการใช้หลกัธรรมตวั 
อริยสจัส่ีก็ไมเ่ลวสิ่งท่ีเค้าจะน ามาแก้ไขตวัของเค้าเองก็คือ
ปัญหามนัเกิดขึน้มาได้อยา่งไรสาเหตท่ีุมนัเกิดปัญหามาได้
อยา่งไรแล้วเค้าแก้ปัญหาตอนนัน้มนัถกูหรือมนัผิดวิธีแก้ของเค้า
ถกูหรือผิดให้เค้ารู้วา่สิ่งท่ีเขาท าไปนัน้มนัเป็นการกระท าท่ีไมถ่กู 
เราก็ให้ทางใหมท่ี่มนัถกูต้องก็คือให้ปัญญาลงไปวิธีแก้” 

การแก้ไข
ปัญหาด้วย
สตปัิญญาและ
รู้จกัเช่ือมโยง
เหตผุล 

     “จ าขึน้ใจว่าเป็นบทเรียน น่ีเป็นบทเรียน  แล้วก็ประการท่ี
สองคือ มองมนัเป็นบทเรียนไมไ่ด้มองมนัเป็นความผิดพลาด 
ล้มเหลว  เขาถึงจะมีความสขุ คือเขาต้องมองเห็นภาพแบบนี”้ 

การมองเห็น
คณุคา่จาก
ปัญหาอปุสรรค 

     “บางคนท่ีมีแตเ่ห็นแก่ได้แก่ตวัอะไรทัง้หลาย ผมมองวา่คนท่ี
กระเสือกกระสนจะเอานัน่เอาน่ีจนเกินทัง้หลายบางทีมนันา่จะ
ไมมี่ความสขุมากนะ แตถ้่าห่วงนัน่หว่งน่ีมนัก็ในเรือนจ าน่ีผมวา่
เรือนจ าคงจะไมมี่ความสขุมากกวา่นีห้รอกแตถ้่าพวกดิน้รน
ทัง้หลายกระเสือกกระสนอยากเอานัน่เอาน่ีทัง้หลายมากเกินไป

การรู้เทา่ทนั
และเห็นโทษ
ของกิเลส 
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จนเกินกวา่ความจ าเป็นหรือจงเกลียดจงชงักนับางทีมนัก็ไมมี่
ความสขุ” 

 
 
 

การตื่น 
     “ผมก็จะเน้นไปในเร่ืองของการผิดชอบรู้จกัสิ่งดีไมดี่แล้วก็
อยากให้รู้จกัใช้ความสามารถตวัเองบางคนมีความสามารถแต่
ไมย่อมใช้แตไ่มด่งึความสว่นท่ีห้องตวัเองมาใช้ให้เตม็ท่ีจะเอา
สวยสบายมานกึวา่อนันีง้่ายจะท าในสิ่งนัน้” 

อดทนและ
มุง่มัน่ด้วย
ความพยายาม
ของตนเอง 

     “คือรู้ตวัเองวา่ตอนนีอ้ยูใ่นสถานะอะไรอยูอ่ยูใ่นสถานะอะไร
อยูแ่ล้วก็ปฏิบตัตินปฏิบตัติวัให้อยูใ่นสถานะท่ีพอดีกบัระเบียบ
พอดีกบัความเป็นอยูข่องตวัเองเค้าเรียกวา่ผู้ รู้ผู้ ต่ืนก็คือต่ืนจาก
ให้รู้เทา่ทนัสภาพแวดล้อมในเรือนจ าอาจจะมีข้อสิ่งท่ีดีบ้างไมดี่
บ้างรู้จกัต่ืนตวัอย่าไปหลงเช่ือค าพดูคนนัน้คนนี”้ 

การตระหนกัรู้ 
ณ ปัจจบุนั
ขณะ 

     “คือเค้าจะต้องคดิให้มนัรอบคอบกวา่นัน้ คดิให้มนักว้างไกล  
มากกวา่แคเ่อาผลของความรู้สกึชัว่ขณะ เพราะเทา่ท่ีเห็นสภาพ
ของกลุม่คน  ซึง่ตดัสินใจท าอะไรลงไปผิดๆ สว่นใหญ่มกัจะมี
อารมณ์ความรู้สกึเข้ามาร่วม  ถ้าภาษาพระคือกิเลส พอเข้ามา
จะท าให้เราไมมี่สตพิอ  ขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ  ประกอบด้วย
ความเข้าใจไมร่อบคอบพอ ไมร่อบรู้พอ  ก็จะตดัสินใจโดยทนัที” 

การควบคมุ
พฤตกิรรมและ
อารมณ์ของ
ตนเองได้ 

     “ดงึสว่นท่ีเป็นกศุลให้มากขึน้   คือเขาต้องมีความคิดความ
เช่ือหรือได้สมัผสัในสว่นท่ีมนัเป็นกศุล ให้มากๆและอยูบ่อ่ยๆ  
อารมณ์ถึงจะเบกิบาน เพราะสภาพของคนกลุม่นีจ้ิตจะคิดไป
ในทางอกศุล  จะไมไ่ปทางกศุล วิธีการท่ีจะท าให้เบกิบานได้ คือ
ไปในทางกศุล ผา่นความรู้สึก อะไรท่ีท าให้รู้สกึดี  ท่ีเขาจะสมัผสั
รับรู้ได้  นกึถึงสิ่งท่ีดีๆ  ปรุงในทางฝ่ายกศุลให้เยอะๆ  ก็จะชว่ย
ดงึเขาขึน้มา” 

ภาวะจิตใจท่ี
สงบ มีเมตตา
และให้อภยั 

ความเบิก
บาน 

     “เข้าใจความทกุข์วา่มนัไมอ่ยูก่บัเขา  มนัเปล่ียนไปเร่ือยๆ  
ไมใ่ชบ่างคนจมอยูก่บัความรู้สกึผิด  แสดงว่าไมเ่ห็นอนิจจงั ชีวิต
มนัไมไ่ด้หยดุนิ่ง  ทกุข์ขงั คือเขาต้องเข้าใจความจริงวา่ สภาพ
ของชีวิตมนัถกูบีบคัน้   เป็นธรรมดาของชีวิต  ไมว่า่จะเป็น
ทางด้านร่างกาย ท่ีคณุจะต้องท าอะไรในแตล่ะวนั” 

รู้เทา่ทนัโลก
และชีวิตตาม
ความเป็นจริง 
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     “คือ ชีวิตนะวินาทีนี ้มนัยงัสร้างคณุคา่ใหมไ่ด้  ยงัให้
ความหมายกบัชีวิตใหมไ่ด้ ถ้ามนัยงัไมต่าย  มีความเช่ือหมัน่ใน
การกระท าตัง้แตว่ินาทีนี ้ วา่มนัสามรถท่ีจะสร้างคณุคา่ได้ใหม่
เร่ือยๆ  ให้กบัชีวิต ชีวิตไมไ่ด้สญูเสียคณุคา่ซะทีเดียว   ตราบใด
ท่ียงัไมต่าย” 

เห็นคณุคา่ใน
ตนเอง มี
ความหมาย
และเปา้หมาย
ในการด ารงอยู่ 

     “ให้เขาพฒันาเร่ืองของคณุธรรมคณุธรรมท่ีเหมาะสมกบัการ
ด าเนินชีวิตก็จะเป็นเร่ืองอะไรตา่งๆท่ีท าให้เหมาะสมเพ่ือท่ีจะ
พฒันาจิตใจเขาเม่ือเขามีคณุธรรมแล้วจิตใจเขสงูขึน้ก็จะมี
ความสขุแล้วก็จะไมม่าอีกไม่วนกลบัมาสูเ่รือนจ าอีกจะไม่หวน
กลบัมาท าผิดอีก” 

เกือ้กลูตอ่
หน้าท่ีและ
ด าเนินชีวิต
อยา่งปกตสิขุ 
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ภาคผนวก ฉ. 2. ตัวอย่างผลการวิเคราะห์เนือ้หาลักษณะพฤตินิสัยของผู้ต้องขังจาก
ผู้เช่ียวชาญและผู้ต้องขัง 

ตาราง 38 ตวัอยา่งการวิเคราะห์เนือ้หาเชิงคณุภาพลกัษณะพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงั 

Quotation Coding Categories 
(พฤตนิิสัย
,จริต) 

เนือ้หา แก่น ลักษณะ 
     “คือพดูถึงถ้าสงัเกตดนูะ ถ้าเรามีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่
หรือมีสิ่งท่ีเขาได้ดไูด้เห็นได้ฟังก็คือเขาจะมีความสขุกบั
การใช้ชีวิตแบบนัน้ ทีวีเปิดให้ดรูายการทีวีหรือมีคอนเสิร์ต
หรือมีดนตรีให้ฟังแตถ่ามวา่ให้ไปท าอะไรท่ีเป็นอยา่งอ่ืน
เชน่ให้ไปนัง่สมาธิเอาตรงตรงถ้าถามวา่ทกุคนชอบไหมไม่
หรอกเป็นแคบ่างคน แตถ้่าเป็นพืน้ฐานเน่ียการเสพทางใจ
จะเป็นสิ่งท่ีเขาชอบสิ่งท่ีสวยงาม แววตาก็จะมีประกายมี
ชีวิตชีวาขึน้ และเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาเขาจะมี
ความสขุ” 

ความรู้  
 
 
 
 
 
 

ราคจริต 

(รักสวยรักงาม) 

     “ไม่คอ่ยรู้สกึถกูใจอะไรเท่าไร รู้สกึสนกุตามเวลาเห็น
เพ่ือนเลน่กีฬา มีอารมณ์ร่วมไปด้วย   เวลาได้ยิน
เสียงเพลงท่ีชอบก็จะมีความสขุ เวลาท่ีรู้สึกผอ่นคลายก็จะ
เป็นความสขุทางใจ มีอาการแบบความเครียดหายไป ท า
ให้เราได้ปลดปล่อย” 

ประสบการณ์ 

     “โผงผางเอาแตใ่จ เอาตวัเองเป็นใหญ่เพ่ือนพดูไมถ่กูใจ
ก็จะแสดงพฤติกรรมคนกลุม่นีก็้จะมีลกัษณะแบบก้าวร้าว
ถ้าถกูกระตุ้นถ้าในภาวะปกติก็จะไมมี่พฤตกิรรมอะไรแบบ
นัน้ถ้าถกูเพ่ือนตอ่ว่าหรือมีการกระทบกระทัง่กนัทาง
ความคดิหรือทางร่างกายท าให้มีความรู้สึกหงดุหงิด” 

ความรู้  
 
 
 
 

โทสจริต 

(โกรธ,หงุดหงิด)      “สีหน้าครับถ้าไมพ่อใจเราออกสินะเลยคนรอบข้างจะรู้
เลยวา่เราไมพ่อใจนะเราไมช่อบเราชอบเราจะแสดงออก

ประสบการณ์ 
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ทนัทีเป็นคนท่ีแสดงออกทางสีหน้าถ้าจะเกิด ขัน้แรกจะ
แสดงออกทางสีหน้าก่อนขัน้ท่ีสองคือจะเป็นคนพดูแรงถ้า
เกิดโมโหจริงๆเราจะพดูเลย” 
     “ส่วนใหญ่จะมีปัญหาจากญาตท่ีิมาเย่ียมหรือวา่คิดมา
จากคนทางครอบครัวก็จะมีภาวะซมึเศร้าอยูค่นเดียวเก็บ
ตวัไมพ่ดูคยุกบัใครไมท่านอาหารก็จะมีอย่างนีเ้ป็นต้น 
แล้วก็ทีนีก็้จะเร่ิมป่วยป่วยกายก็คือเป็นโน้นเป็นน่ี หนกัเข้า
ก็จะมีอาการทางจิตหนกัขึน้” 

ความรู้  
 
 
 
 

โมหจริต 

(หลง
จินตนาการ) 

     “เคยคดิวา่ ตอนอยู่ข้างนอก ถ้าเราไมท่ าผิดแบบนี ้อาจ
มีชีวิตท่ีดีกวา่นี ้ เคยต าหนิตวัเองเหมือนเราเป็นคนผิดเอง 
เพราะเราเลือกเอง เวลามีคนบอกง่ามนัไม่ดีนะ มนัผิดนะ 
แตเ่ราก็ไมเ่คยเช่ือเค้า มาคิดทีหลงัก็ท าอะไรไมไ่ด้ เรารู้สกึ
ผิด 

ประสบการณ์ 

     “การถวายการมีความเป็นพทุธธรรมการกราบไหว้สิ่ง
ศกัดิส์ิทธ์ิ การเช่ือไสยศาสตร์การพนนัฟ้าฝนวนันีฝ้นจะตก
ไหมเค้าก็ยงัมีความเช่ืออยูเ่ช่ือในเร่ืองว่าผู้ ต้องขงัตายต้อง
ประกาศปล่อยตวัวิญญาณเค้าถึงจะออกแบบนีก็้มี” 

ความรู้  
 
 
 

ศรัทธาจริต 

(เช่ือ)      “เช่ือวา่ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ กรรมตามสนอง เช่ือวา่เรา
ท าแบบนีแ้ล้วน่าจะเป็นกรรมท่ีเราท า ไมเ่ชิงวา่เช่ือ กลวั
มากกวา่ มีจริงหรือเปลา่ไมรู้่” 

ประสบการณ์ 

     “มาเจอเพ่ือน ไมรู้่วา่มนัจะท าจริงหรือเปล่า แตเ่วลา
จริงไมไ่ด้เกิดขึน้หรอก ผมเห็นแล้วเด๋ียวจะไปขายตรงนัน้
จะท าตรงนีม้นัก็คยุกบัเพ่ือนเด๋ียวมีอะไรจะชวนไป ผมวา่
พรุ่งนีม้นัก็คยุกนัไปงัน้ ให้มนัระบาย พอพ้นโทษไป อยา่ง
ผู้หญิงกบัผู้ชายเพราะอยู่ด้วยกนัพอเวลาจริงๆไมไ่ด้เจอกนั
ก็ไปแล้ว แตอ่ยูท่ี่น่ีพอผู้หญิงเขียนจดหมายมาสง่ของกิน
ให้กนัมัง่ เพ่ือตวัเองอยูร่อดส่วนใหญ่จะสร้างพาวเวอร์
ตวัเองขึน้มาให้ดดีู 

ความรู้  
 
 
 
 
 

วิตกจริต 

(ฟุ้งซา่น,กงัวล) 
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     “หว่งเร่ืองท่ีบ้าน เพราะเป็นหว่ง ไมรู้่เป็นอยูย่งัไง เพราะ
เราไมไ่ด้อยูก่บัเค้า  ยงัไมไ่ด้ออกวา่ ออกไปจะท าอะไร จะ
เร่ิมต้นยงัไง ไปในทางไหน ส่วนมากจะสบัสน ไมค่อ่ย
กงัวล” 

ประสบการณ์ 

     “ผู้คนท่ีเขาคิดได้ด้วยตวัเค้าเอง บางคนท่ีเข้ามาแล้ว
ยอมรับความจริงได้วา่ตวัเองท าผิดแล้วเกิดเห็นสจัธรรมใน
การใช้ชีวิตแล้วก็รู้วา่จะต้องปรับปรุงตวัอยา่งไรพวกนีรั้บ
กบัสิ่งท่ีเรามอบให้เอาไปปรับใช้และใช้ชีวิตประสบ
ความส าเร็จ” 

ความรู้  
 
 

พุทธิจริต 

(เหตผุล) 

     “การรู้ดีรู้ชัว่รู้ผิดรู้ถกูมีความจ าเป็นเพราะมนัจะท าให้
เราอยูร่่วมกนัได้เพราะว่าความรู้ผิดรู้ถกูเพราะอย่างสงัคม
ในนีก็้คือการอยูร่่วมกนัการพึ่งพาอาศยักนัถ้า เกิดไมรู้่ผิดก็
อยูร่่วมกนัไมไ่ด้แตถ้่าเกิดบางทีท าถกูคดิถกูมนัก็นา่จะคุ้ม
กวา่การท่ีเราคดิผิด 

ประสบการณ์ 
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