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การวิจยั ครัง้ นีเ้ พื่อ 1)ศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม 2)สร้ าง
และพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมพร้ อมทัง้ วิเคราะห์องค์ประกอบและ 3)ศึกษาผลของรู ปแบบการให้
คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขัง เป็ นการวิจยั ผสานวิธีแบบขัน้ ตอนเชิงสารวจ 3
ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เข้ าร่วมวิจยั จานวน 12
คน เครื่ องมือ ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีค่าความสอดคล้ อง 0.6-1.00 วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา ระยะที่ 2 สร้ าง
และพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาพร้ อมทังวิ
้ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้ แก่ ผู้ต้องขังคดียาเสพติด จานวน
250 คน เครื่องมือ ได้ แก่ แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรม และระยะที่ 3 ศึกษาผลของรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้ต้องขังคดียาเสพ
ติด จานวน 16 คน สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ t-test dependent และ t-test independent ผลการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า 1)
สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังประกอบด้ วย 1)การรู้ เป็ นความสามารถแยกแยะดี-ชัว่ ถูก-ผิด แก้ ปัญหาด้ วย
สติปัญญาและเชื่อมโยงเหตุผล เห็ นคุณค่าจากอุปสรรค 2)การตื่น เป็ น การรู้ เท่าทันกิเลส อดทนและเพียรพยายามด้ วยตนเอง
ตระหนักรู้ปัจจุบนั และควบคุมอารมณ์พฤติกรรมได้ และ 3)ความเบิกบาน เป็ นภาวะใจที่สงบ รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามเป็ นจริ ง เห็น
คุณค่าตนเองและมี เป้าหมายชีวิต มีพฤติ กรรมดีงามและด าเนินชีวิต อย่างปกติสุข ส่วนพฤตินิ สัยของผู้ต้องขังส่วนใหญ่จัดใน
ประเภทตัณหาจริตที่ตอบสนองความสุขผ่านประสาทสัมผัส ระยะที่ 2 พบว่า แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมมีค่า
ความความเชื่ อ มั่น ทัง้ ฉบับ 0.76 และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อมูล เชิ ง ประจัก ษ์ (χ2=2.29 df=3 p=.51 GFI=0.99 AGFI=0.98
CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.04) และระยะที่ 3 พบว่ า กลุ่ม ทดลองมี สุข ภาวะทางปั ญ ญาหลัง การทดลอง(M=3.66,
SD=0.27)โดยรวมสูงกว่าก่อนทดลอง(M=3.29, SD=0.59)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลองมีสุขภาวะ
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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
กิตติ กรรมประ กาศ

กิตติกรรมประกาศ
ขอกุศลคุณความดีที่เกิดจากการลงมือทาปริ ญญานิพนธ์เล่มนี ้อุทิศถวายเพื่อบูชาพระคุณ
พระเทพวิม ลญาณ(หลวงพ่อถาวร จิตตถาวโร) ผู้เปรี ยบประดุุจดังบิดามารดาที่พร่ าสอนและเป็ น
แบบอย่างที่งดงามทังแง่
้ การประพฤติปฏิบตั ิตนและการทุม่ เททาประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม
กราบขอบพระคุณหลวงพี่ฟู(พระฟูตระกูล พุทธรักขิโต,ดร.) พระพี่ชายที่คอยให้ คาชี ้แนะ
และเป็ นที่ปรึกษาหลายๆ เรื่ อง คอยสอบถามและให้ การช่วยเหลือรวมทังเป็
้ นภาระธุระในเรื่ องต่างๆ ที่
ผู้นิพนธ์ไม่สามารถทาได้
กราบบูชาคุณแม่แสงจันทร์ หลินภู มารดาผู้ให้ กาเนิดและแม่สดุ ใจ สีเลิศ มารดา(คนที่ 2)ที่
อยู่เบื ้องหลังซึ่งคอยให้ กาลังใจและอวยพรให้ ประสบความสาเร็ จในทุกๆ เรื่ องเสมอมาและขออุทิศ
บุญกุศลครัง้ นี ้ให้ กบั พ่อไพย์ หลินภู ผู้เป็ นบิดา พ่อหลวย โนนยะโส และแม่พิณ โนนยะโส บิดามารดา
ของภรรยาที่ลว่ งลับไปแล้ ว ขอให้ ทงสามท่
ั้
านมีความสุขในภพเบื ้องหน้ า
ขอขอบคุณคุณเย็นจิตร โนนยะโส(ภรรยา) ผู้ที่อยู่เบื ้องหลังที่คอยให้ กาลังใจและเป็ นแรง
บันดาลใจผลักดันให้ มีความเพียรพยายามสาหรับการทาปริ ญญานิพนธ์เล่มนี ้จนประสบความสาเร็จ
กราบขอบพระคุณ พ่ อ ไพศาล และแม่ อ รชุลี จิ ร ะกิ จ เจริ ญ ผู้มี อุ ป การะคุณ ที่ ส่ ง เสริ ม
ทุนการศึกษาและช่วยเหลือในด้ านอื่นๆ เมื่อตอนที่ผ้ นู ิพนธ์ศกึ ษาอยูท่ ี่ประเทศอินเดียจนจบการศึกษา
กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ อาจารย์ ที่ปรึ กษาหลัก ท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อัจศรา ประเสริฐสิน และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่ ที่ปรึกษาร่วม ที่
คอยเป็ นกาลังใจและให้ คาแนะนาด้ วยความเมตตาเสมอมาจนปริญญานิพนธ์เล่มนี ้เสร็จสมบูรณ์
กราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ ที่เมตตามาเป็ นประธานและ
เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อินทรประเสริ ฐ ที่เมตตาร่วม
เป็ นคณะกรรมการสอบปริ ญญานิพนธ์ ครัง้ นี ้ อีกทัง้ ได้ ให้ คาแนะนาเพื่อให้ เนื ้องานนี ้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ ้น
กราบขอบพระคุณคณาจารย์จากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ และจากหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้วยความตังใจและเอาใจเสมอมา
้
ขอขอบคุณ กัล ยาณมิ ตรเพื่ อนร่ วมรุ่ นทุกๆ คนที่ ร่วมสุขร่ วมทุกข์ คอยให้ คาปรึ กษาและ
ช่วยเหลือประคับประคองซึ่งกันและกันมาโดยตลอด คอยเป็ นกาลังใจและเป็ นแรงบันดาลใจให้ ก้าว
มาถึงจุดนี ้

ช
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.ปรี ชากร รอดภัย อนุศาสนาจารย์ เรื อนจากลางนครสวรรค์
และ นายศรัทธา อิสสะอาด หัวหน้ างานทัณฑปฏิบตั ิ เรื อนจากลางกาแพงเพชร ที่คอยดูแลอานวย
ความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการเก็บข้ อมูลวิจยั ภายในเรื อนจา
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่เข้ า
ร่วมวิจยั ซึง่ ได้ ให้ โอกาสพบปะสนทนาและให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้
ขอขอบคุณผู้เข้ าร่วมวิจยั ซึ่งเป็ นผู้ต้องขังที่ให้ โอกาสให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าไปร่วมเรี ยนรู้และรับรู้วิถี
ชีวิตรวมถึงประสบการณ์ตา่ งๆ ที่มีคา่ ทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ซมึ ซับความหมายและคุณค่าของการมีชีวิต
สุดท้ ายนี ้ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ไม่ได้ กล่าวถึง ณ ที่นี ้ และขอบคุณตัวเองที่ไม่ลดละความ
เพียรพยายามจนนามาสูค่ วามสาเร็จดัง่ ที่มงุ่ หวังไว้
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและความเป็ นมาของปั ญหา
สภาพสังคมมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของบุคคลในยุคปั จจุบนั
ผู้คนต่างดิ ้นรนแสวงหาปั จจัย 4 เพื่อการดารงชีวิต ให้ ความสาคัญกับวัตถุเป็ นใหญ่ เมื่อบุคคลเห็น
ว่าวัตถุเป็ นเครื่ องสร้ างความสุขจึงเป็ นเหตุให้ ละเลยการให้ ความสาคัญกับมิติภายในของชีวิตนั่ น
คือ ความสุขทางใจ ส่งผลให้ สภาพจิตใจเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล มีสภาพที่ดิ ้นรนไปตาม
กระแสโลภาภิวฒ
ั น์อยู่ตลอดเวลาจนนาไปสู่สภาวะจิตใจที่ปราศจากความสงบระงับ สิ่งที่ตามมา
คือภาวะที่ขาดการตระหนักรู้และขาดการใคร่ครวญพิจารณาอย่างถ้ วนถี่ถกู ต้ องตามหลักเหตุและ
ผลกล่าวคือ เมื่อสภาพจิตใจไม่มีความสงบระงับ ปั ญญาที่แท้ จริ งย่อมไม่เกิดขึ ้น เมื่อปั ญญาที่แท้
ไม่มี ย่อมจะไม่มีอะไรที่จะนามาใช้ เป็ นเครื่ องพิจารณาแยกแยะวินิจฉัยว่าอะไรเป็ นความสุขความ
ทุกข์ ความดีความชัว่ ถูก ผิด เท็จ จริ ง ควรไม่ควร เป็ นประโยชน์หรื อไม่เป็ นประโยชน์ (พระพรหม
คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), 2552) สุดท้ ายแล้ วความทุกข์หรื อปัญหาต่างๆ ก็จะยิ่งทับถมเข้ ามาสูช่ ีวิต
ความสุขทางใจนันไม่
้ ได้ ขึ ้นอยู่กบั การหลงเสพหรื อนิยมบริ โภควัตถุเป็ นสาคัญ แต่ขึ ้นอยู่
กับการมีปัญญาที่ถกู ต้ องดีงาม เพราะปัญญาจะเป็ นตัวนาทางให้ เกิดการใคร่ครวญพิจารณาอย่าง
รอบคอบและรอบด้ าน รู้ จักคิดหรื อพิจารณาด้ วยเหตุผลจนสามารถแก้ ปัญหาหรื อหลุดพ้ นจาก
ความทุกข์ตลอดจนรู้ จักดาเนินการต่างๆ ให้ สาเร็ จด้ วยวิธีการแห่งปั ญญาและสามารถเป็ นที่พึ่ง
ให้ กับตนเองได้ ปั ญญาจะช่วยให้ เกิดความรู้ เท่าทันความจริ งของชีวิตซึ่งจะช่วยให้ บุคคลไม่เป็ น
ทุกข์กบั ความผันผวนปรวนแปรของชีวิต และโลก จะช่วยรักษาความสงบของใจไว้ ได้ เป็ นความสุข
ที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกและประเสริ ฐกว่าความสุขที่เกิดจากการเร้ าจิตกระตุ้นใจอันเกิดการเสพ
สิ่ง ภายนอกทัง้ หลาย เป็ นความสุขที่ เป็ นอิสระอย่างแท้ จ ริ ง (พระไพศาล วิศาโล, 2553) การมี
ปั ญญาก็คือการมีความรู้ ความคิดที่ถูกต้ องดีงาม เป็ นการรู้ เท่าทันความจริ งของชีวิตและความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ รู้ จักเปลี่ยนทุกข์ให้ เป็ นสุข มีมุมมองต่อโลกในทางที่เป็ นบวก ปั ญญาชนิดนี ้
เรี ยกว่า สุขภาวะทางปั ญญา เป็ นปั ญญาที่จะช่วยให้ คลายความยึดติดถือมัน่ ในสิ่งทังปวง
้
ไม่หลง
ในความเป็ นตัวตน ไม่เกิดความยินดีหรื อยินร้ าย มีแต่การกระทาที่ดาเนินไปตามเหตุและผลที่จะ
ก่อให้ เกิดความเอื ้ออาทร สมานฉันท์ ช่วยเหลือเกื ้อกูล มีเมตตากรุณา และยังเป็ นเครื่ องนาพาชีวิต
ไปสูค่ วามเจริ ญก้ าวหน้ า มีความสงบ บรรลุถึงความเป็ นอิสรภาพได้ อีกทังยั
้ ง เป็ นความสามารถใน
การคิดถูกคิดชอบ และรู้จกั แก้ ทกุ ข์อย่างเหมาะสมตลอดจนมีความสุขจากการดาเนินชีวิตที่ถกู ต้ อง

2
ดีงามจากการเป็ นผู้ให้ และการทาความดีเพื่อคนอื่นหรื อส่วนรวม(ไพโรจน์ สิงบัน, 2552; พระพรหม
คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), 2552; พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ, 2550; พุทธทาสภิกขุ, 2547)
สุขภาวะทางปั ญญานับว่าเป็ นจุดศูนย์กลางที่จะช่วยให้ บุคคลเกิดสุขภาวะในด้ านอื่นๆ
ตามมาประกอบด้ วย สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตและสุขภาวะทางสังคม หากปราศจากสุข
ภาวะทางปัญญาแล้ ว ความสุขทัง้ 3 ประการนันจะเป็
้
นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ หรื อเป็ นความสุขที่ไม่
สมบูรณ์ ฉะนัน้ สุขภาวะทัง้ 4 ด้ าน(กาย จิต สังคมและปั ญญา)จึงมีความเชื่อมโยงกันอย่ างเป็ น
องค์รวมโดยมีสุขภาวะทางปั ญ ญาเป็ นศูนย์กลาง(ประเวศ วะสี , 2551) กล่าวคือสุขภาวะทาง
ปั ญ ญาจะเป็ นเครื่ องพิจ ารณาความถูกต้ องเหมาะสมดีง ามของความสุขด้ านอื่ นๆเหล่านัน้ ว่า
ประกอบไปด้ วยคุณ หรื อโทษ เป็ นความสุขแท้ หรื อความสุขเที ยม ไตร่ ตรองแยกแยะความสุขที่
ตังอยู
้ ่บนความเชื่อ ความรู้ ความคิดที่ประกอบด้ วยเหตุและผลหรื อไม่ หากบุคคลมีความรู้ ความ
เข้ าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้ องแล้ วจะสามารถอยู่กับความจริ งของโลกและดาเนินชีวิตได้ อย่าง
ปกติสขุ ผู้ที่มีความสุขในลักษณะเช่นนี จ้ ึงเรี ยกว่า บุคคลผู้มีสขุ ภาวะทางปั ญญานัน่ เอง(พระมหาสุ
ทิตย์ อาภากโร และคนอื่น ๆ, 2556)
นอกจากนี ้ สุขภาพทางปั ญญายังเกี่ ยวเนื่องกับลักษณะนิสัยส่วนบุคคลอีกด้ วยซึ่งเป็ น
การแสดงออกทางพฤติกรรมจนทาให้ เกิดความเคยชินและติดเป็ นนิสยั จนฝั งรากลึกลงไปในกมล
สันดานกลายเป็ นลักษณะทางบุคลิกภาพ(มนตรี หลินภู นฤมล พระใหญ่ อัจศรา ประเสริ ฐสินและ
ประทีป จินงี่ , 2563)ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2559) กล่าวไว้ ว่า นิสัยคือความ
ประพฤติปกติ ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึง่ อันเป็ นปกติประจาอยู่ในสันดาน พื ้นเพของ
จิต อุปนิสยั พื ้นนิสยั แบบหรื อประเภทใหญ่ๆแห่งพฤติกรรมของคนเป็ นลักษณะความประพฤติหรื อ
พฤติกรรมที่แสดงออก อาการที่แสดงให้ เห็นในขันอุ
้ ปนิสยั ฐิ ติ บุญประกอบ (2012) กนกกาญจน์
สินภิบาล (2555) และพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2559) ได้ อธิบายลักษณะนิสยั (จริต)ของ
มนุษย์ตามหลักพุทธธรรมไว้ 6 ประการด้ วยกันได้ แก่ 1)นิสัยหนักไปทางรักสวยรักงาม จะเน้ น
ภาพลักษณ์ตนเองให้ ดดู ีหรู หราหรื อมีรสนิยมเสพความสุขผ่านประสาทสัมผัส(ราคจริ ต) 2)นิสัย
หนักไปทางมักโกรธ อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉี ยวง่าย ใจร้ อนหุนหันพลันแล่น ไม่ยืดหยุ่นเจ้ าระเบียบ
ทาอะไรต้ องถูกใจตนเอง(โทสจริ ต) 3)นิสัยหนักไปทางจินตนาการ มักจะเฉื่ อยชาเซื่องซึม ขาด
ความกระตือรื อร้ น ขาดเป้าหมายในชีวิต มองตนเองไร้ คา่ ไร้ ความสามารถ(โมหจริ ต) 4)นิสยั หนัก
ไปทางการคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวล คิดวกไปวนมา ลังเลไม่แน่ใจ มักมองโลกในแง่ร้าย(วิตกจริ ต) 5)
นิสยั หนักไปทางน้ อมใจเชื่อง่าย ซาบซึ ้ง มีอุดมการณ์พร้ อมเสียสละเพื่อสังคมที่ดีกว่า(สัทธาจริ ต)
และ 6)นิสยั หนักไปทางการใช้ ความคิดพิจารณาด้ วยเหตุผลตรรกะ มีความรู้และมักยึดติดในความ
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คิดเห็นของตนเอง(พุทธิจริ ต) นิสยั เหล่านี ้ที่แสดงออกทางความประพฤติได้ หล่อหลอมกลายเป็ น
แบบแผนทางความคิด ความรู้ สึกและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนส่งผลต่อสุขภาวะทางปั ญญา
เช่นเดียวกัน
สุขภาวะทางปัญญานันจะเกิ
้
ดขึ ้นได้ ต้องอาศัยปั จจัยเกื ้อหนุนที่สาคัญนัน่ คือ สติหรื อการ
ระลึกรู้ ความสุขที่เกิดจากการมีปัญญาที่อาศัยสตินี ้จะไม่สามารถเกิดได้ เพียงเพราะการคิดปรุ ง
แต่งตามจินตนาการของบุคคลเท่ านัน้ ธรรมรักษา (2539)ชี ้ให้ เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่มี
ปั ญญากับคนที่มีความคิดว่า แม้ ความคิดจะเป็ นเหตุให้ เกิดปั ญญาก็จริ ง แต่ถ้าคิดเพียงตื ้นๆ หรื อ
ผิวเผินก็ไม่เกิดปั ญญาเรี ยกได้ ว่า มีแต่ความคิด แต่ไม่มีปัญญา คนมีความคิด คิดอะไรเก่ง ทาอะไร
เก่ง แต่ขาดปั ญญานัน้ ยิ่งคิดอะไรมาก ทาอะไรมากขึ ้นเท่าไร ก็จะยิ่งเพิ่มปั ญหา ก่อความทุ กข์ให้
เพิ่มมากขึ ้นเท่านันกล่
้ าวคือ ไม่อาจที่จะแก้ ปัญหาในชีวิตหรื อใช้ ดบั ทุกข์ได้ แต่ถ้าบุคคลมีสติเป็ น
เบื ้องต้ นจะช่วยให้ เกิดการหยุดความคิดปรุงแต่งเหล่านันแล้
้ วค่อยๆ เกิดการตระหนักรู้ในกายในใจ
ตนเอง เมื่อบุคคลเกิดการระลึกรู้ในตนเองแล้ วย่อมจะนาจิตใจไปสูค่ วามสงบระงับ ปราศจากความ
วุ่นวายปั่ นป่ วนทังหลาย
้
ปั ญญาที่แท้ จริ งคือความเห็นที่ถูกต้ องดีงามจะค่อยๆ ปรากฏขึ ้นมาเป็ น
เครื่ องพิจารณาเรื่ องราวต่างๆ จนรู้แจ้ งเห็นจริ งตรงตามความเป็ นจริ ง ความปลอดโปร่ง ความผ่อน
คลาย ความสบายใจก็จะเกิดขึ ้นจึงเรี ยกว่า ความสุขทางปั ญญา ความสุขชนิดนี ้จะไม่ขึ ้นต่อสิ่งเร้ า
หรื อการกระตุ้นจากภายนอก จะมีลกั ษณะที่ปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดทังปวงเป็
้
นอิสระภายในตัวเอง
ฉะนัน้ สุขภาวะทางปัญญาจึงเน้ นถึงความสุขที่มาจากการใช้ ชีวิตกากับด้ วยสติและปั ญญา(พิณณ
ภา แสงสาคร, 2554)
คาว่า “สุขภาวะทางปั ญญา” เป็ นคาใหม่ที่มีการบัญญัติใช้ ในบริ บทสังคมไทยแทนคาว่า
สุ ข ภาวะทางจิ ต วิ ญ ญาณที่ มี ม าแต่ เ ดิ ม ซึ่ ง ถู ก บัญ ญั ติ ใ ช้ ตามแนวคิ ด องค์ ก ารอนามัย โลก
(WHO,1998)ที่มีฐานความเชื่อแบบเทวนิยม(Theism)กล่าวคือ เชื่อภาวะเหนือธรรมชาติที่สามารถ
ดลบันดาลสิ่งต่างๆ ให้ เกิดขึ ้นได้ ดังที่ Fisher (2011)ได้ ให้ ความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณไว้
ว่า เป็ นความสัม พันธ์ เชื่อมโยงภายในตนเอง ผู้ อื่ น สังคม ธรรมชาติและอานาจสูง สุด(พระเจ้ า
จักรวาล)กลายเป็ นความผาสุกภายใน ส่วนสังคมไทยที่คนส่วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนาโดยมี
ฐานความเชื่อแบบอเทวนิยม(Atheism)กล่าวคือ เชื่อในศักยภาพมนุษย์ที่สามารถสร้ างสรรค์สิ่ง
ต่างๆ ให้ เกิดขึ ้นได้ จึงไม่ปรากฏคาว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีแต่คาว่า สุขภาวะองค์รวมเชิง
พุทธ ซึ่ง เป็ นภาวะของมนุษ ย์ ที่ ส มบูร ณ์ ทัง้ กาย จิ ต ปั ญ ญาและสัง คม นอกจากนี ้ ยัง มี การให้
ความหมายไว้ อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาไว้ ว่า เป็ นความรู้ ทวั่ รู้ ทนั และเข้ าใจอย่าง
แยกได้ ในเหตุผลแห่งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์ และความมีโทษซึง่ นาไปสูก่ ารมีจิตใจดีงาม
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และเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่(พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ, 2550) สุขภาวะทางปั ญญาจึงอยู่ในมิติความ
เป็ นมนุษย์ที่เกิดจากการฝึ กฝนสติจนจิตตังมั
้ น่ เป็ นสมาธิและนาไปใช้ ใคร่ครวญสภาพการณ์ตา่ งๆ
กลายเป็ นปัญญาที่คมชัดหรื อรู้เห็นตามความเป็ นจริง(พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), 2552)
จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบสุขภาวะทางปั ญญาที่อาศัยสติเป็ นตัวกากับ ในบริ บท
สังคมไทยนันพบว่
้
า มีอยู่ 3 องค์ประกอบหลักๆ (พิณนภา หมวกยอด, 2558) ได้ แก่ องค์ประกอบที่
1 ด้ าน “การรู้ ” เป็ นการมองเชื่อมโยงจากเหตุถึงผล รู้ จักคิดพิจารณาและแก้ ปั ญหาด้ วยการคิด
แยกแยะ ไตร่ ตรองตามเหตุผ ลอย่างรอบด้ านมากกว่าใช้ อารมณ์ รู้ จักมองแง่ ดี สามารถหา
ประโยชน์ จ ากอุป สรรคหรื อ ความทุกข์ เห็นสิ่ ง ทัง้ หลายที่ เ ปลี่ ยนแปลงตามความจริ ง ที่ เกิ ดขึน้
ยอมรับความจริ งที่ว่าทุกสิ่งมีขึ ้นมีลง มีดีมีเสีย และสามารถแสวงหาความรู้ ด้วยวิ ธีการอันถูกต้ อง
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่ 2 ด้ าน “การตื่น” เป็ นความสามารถด้ านการมีสติตระหนัก
รู้ สภาวะปั จจุบนั ไม่คาดหวังอนาคตอย่างเลื่อนลอย มีความเชื่อมัน่ ในความเพียรพยายามของตน
กระทาอะไรด้ วยความมุ่ง มั่นตัง้ ใจด้ วยตนเอง ไม่ทาอะไรตามการชักจูง ของความอยากที่ ไ ม่ดี
(ตัณหา)และสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ ได้ และองค์ประกอบที่ 3 ด้ าน “การเบิกบาน” เป็ น
ความผาสุก การที่ จิ ตสงบนิ่ ง ไม่กระวนกระวาย มี อิส ระไม่ยึด ติดในสิ่ง ใดและมี จิ ตใจที่ เ กื อ้ กูล
ความสุขที่ เ กิ ดจากปั ญ ญาจึง เป็ น ความสุขที่ เกิ ดจากการรู้ และการเข้ าใจ เกิ ดจากการตื่น จาก
อานาจของตัณหาที่ เข้ าครอบงาด้ วยพลังของสติและการมีจิตใจที่สงบ เป็ นความรู้ สึกด้ านบวก
ปลอดโปร่ง ไร้ สิ่งบีบคัน้ ไม่มีอะไรเป็ นเครื่ องกังวล มีอิสระปล่อยวาง มองโลกด้ วยปั ญญาที่ร้ ูความ
จริ งและด้ วยใจที่เปิ ดกว้ าง ซึ่งจะช่วยให้ บุคคลรู้จกั ความสุขในการดาเนินชีวิตมากขึ น้ (พระไพศาล
วิศาโล, 2557; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2550b) สุขภาวะทางปั ญญาดัง กล่าวจึงเป็ น
จุดมุ่งหมายส าคัญ ที่จ ะทาให้ บุคคลพบความสุขที่จริ งแท้ เป็ นความสุขที่ทุกชี วิตปรารถนาและ
ต้ องการพัฒนาไปให้ ถึงไม่เ พียงแต่จ าเพาะเจาะจงบุคคลที่ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมปกติเท่านั น้
แม้ แต่บุคคลที่ ดาเนิ นชี วิต ในบริ บทที่ น อกเหนื อไปจากสัง คมปกติทั่ว ไปซึ่ง เป็ น สภาพที่ มี ความ
เปราะบาง ใช้ ชีวิตภายใต้ กฎระเบียบข้ อบังคับและมีรูปแบบการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันที่แตกต่าง
ไปจากสังคมภายนอก ถูกจากัดสิทธิ์ด้านพฤติกรรม อีกทัง้ สังคมดังกล่าวยังเต็มไปด้ วยบุคคลที่เป็ น
อาชญากรผู้กระท าความผิ ดที่ ม าอยู่รวมกันตัง้ แต่ค ดีล หุโ ทษจนถึง คดี อุก ฉกรรจ์ นั่น คือ สัง คม
ผู้ต้องขัง ยิ่ง มี ความจ าเป็ นที่ จ ะต้ องมี การพัฒ นาความสุขที่ เกิ ดจากปั ญญาเพื่ อให้ ผ้ ูต้องขัง ได้
ตระหนักชัดแจ้ งในความดี -ความชัว่ ผิด-ถูก เป็ นประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์ รู้ จกั ยับยังชั
้ ง่ ใจที่
จะควบคุมตนเอง มีความประพฤติและเจตคติที่ดีงามต่อชีวิต รู้จกั รั บผิดชอบการกระทาของตัวเอง
และพร้ อมที่จะกลับตัวเป็ นพลเมืองดี(ประเสริฐ เมฆมณี, 2532)
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ศูนย์ศกึ ษาผู้ต้องขังระดับนานาชาติ((ICPS), 2020)เปิ ดเผยข้ อมูลสถิตผิ ้ ตู ้ องขังในปี 2563
พบว่า ประเทศไทยมีผ้ ูต้องขังทัง้ สิ ้น 378,159 คน ขณะที่ความสามารถในการรองรับผู้ต้องขังที่
เป็ นอยู่ถูกสุขลักษณะประมาณ 254,302 คน ทาให้ ไทยเป็ นประเทศที่มีอตั ราการคุมขังสูงสุดเป็ น
อันดับ 6 ของโลก อันดับ 3 ของเอเชีย และสูงเป็ นอันดับหนึ่งของอาเซียน และเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2554 ซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิดสภาพความแออัดยัดเยียดของผู้ต้องขัง
ในเรื อนจาหรื อเรี ยกว่าสภาวะผู้ต้องขังล้ นเรื อนจา(กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2560; นัทธิ
จิตสว่าง, 2555) และจากรายงานสภาพความแออัดของผู้ต้องขังในเรื อนจา/ทัณฑสถานทัว่ ประเทศ
(สารวจเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563)โดยเฉพาะเรื อนจากลางกาแพงเพชรซึ่งเป็ นสถานที่เก็บข้ อมูล
วิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า มีผ้ ตู ้ องขัง จานวนทังสิ
้ ้น 3,312 คน ซึ่งสูงเป็ นอันดับ 3 จากเรื อนจา/ทัณฑสถาน
ทังหมด
้
25 แห่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะผู้ต้องขังคดียาเสพติดมีจานวนสูงถึง 2,403
คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 73.5 ของผู้ต้องขัง ทังหมดที
้
่มีอยู่ภายในเรื อนจา วิทยา สุริยะวงศ์ (2558)ได้
กล่าวถึงประเด็นปั ญหานักโทษล้ นคุกว่า ผู้ต้องขังคดีนโยบาย คือคดียาเสพติด โดยเฉพาะคดียาบ้ า
เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ มีนักโทษมากขึน้ จนล้ นคุก ยืนยันได้ จากรายงานสถิติผ้ ตู ้ องราชทัณฑ์คดี
พ.ร.บ.ยาเสพติดทัว่ ประเทศ(กรมราชทัณฑ์,2563)พบว่า ผู้ต้องราชทัณฑ์เกี่ยวกับยาเสพติด เป็ น
เพศชายมีจานวนถึง 260,392 คน เพศหญิง จานวน 39,766 คน รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 300,158
คน คิดเป็ นร้ อยละ 79 เทียบกับผู้ต้องขังทัง้ หมดทัว่ ประเทศ นี ้เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ ผ้ ตู ้ องขังล้ น
เรื อนจาและส่งผลกระทบด้ านลบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้ต้องขัง (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ,
2552)นอกจากนี ้ ยังทาให้ เ กิดปั ญหาสุขภาพจิตตามมา Doris J. James and Lauren E. Glaze
(2006)ระบุว่า มีถึง 56 เปอร์ เซ็นต์จากผู้ต้องขังทังหมดที
้
่ประสบปั ญหาสุขภาพจิตเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปัญหาด้ านอื่นๆ สภาพจิตใจที่เป็ นปัญหานี ้ยังเป็ นแรงจูงใจในการกระทาผิดของผู้ต้องขังอีกด้ วย
(เอมอร สุข เจริ ญ , 2549; ชัยวัฒ น์ รั ต นวงศ์ , 2554) สอดคล้ อ งกับ กรมสุข ภาพจิ ต รายงานว่า
ผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิตและป่ วยทางจิตสูงถึงร้ อยละ 46 สูงกว่าประชาชนทัว่ ไปถึง 3 เท่า โดย
กลุ่มปั ญหาอันดับหนึ่งคือ ปั ญหาการติดสารเสพติด (มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็ นธรรม
ทางสุขภาพ, 2562) ขณะที่ การประชุมวิชาการนานาชาติครัง้ ที่ 2 เรื่ องสุขภาพจิตกับยาเสพติด
(รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ, 2546)พบว่า สุขภาพจิตของผู้ต้องขังส่วนใหญ่ด้อยกว่าคน
ทั่วไปถึง ร้ อยละ 55.8 อันเนื่องมาจากสภาพสังคมภายในเรื อนจ าเป็ นสัง คมที่ มี ลักษณะพิ เศษ
แตกต่างไปจากสภาพสังคมภายนอก
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพบุคคลทัว่ ไปที่ใช้ ชีวิตอย่างมีอิสรภาพกลายไปเป็ นผู้ถกู จองจา
ภายในสถานที่ซึ่งบุคคลปกติทวั่ ไปในสังคมไม่ยอมรับ การถูกจองจาเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงการ
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ถูกปฏิเสธจากสังคม ผู้ต้องขังจะถูกปฏิเสธจากสังคมภายนอกและถูกตีตราว่าเป็ นนักโทษนับตังแต่
้
เข้ ามาอยู่ในเรื อนจา ซึง่ ผู้ต้องขังจะต้ องตัดผมสัน้ แต่งชุดนักโทษมีเลขหมายประจาตัวและทาความ
เคารพเจ้ าพนักงาน ทาให้ ผ้ ูต้องขังรู้ สึกว่าตนนัน้ ได้ สูญเสียสถานภาพของสมาชิ กในสังคมและ
สถานภาพของคนธรรมดาไป สภาพดังกล่าวเป็ นผลมาจากการถูกจากัดด้ านเสรี ภาพซึ่งเป็ นส่วน
สาคัญด้ านศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และเป็ นผลให้ ผ้ ตู ้ องขังเกิดความกดดันและทาให้ ร้ ูสกึ ว่าตนเอง
ขาดอิสรภาพในการแสดงออก(เอมอร สุขเจริญ, 2549)และการที่ผ้ ตู ้ องขังมาอยู่รวมกันกับผู้ต้องขัง
คนอื่นๆ ที่ตา่ งก็มีประวัติอาชญากรรมมาด้ วยกันทังนั
้ น้ ทาให้ เกิดความไม่ไว้ วางใจผู้อื่นและสังคม
รอบข้ าง เกิดความหวาดระแวง มีความคับข้ องใจและความวิตกกังวลสูง มีแนวโน้ มที่จะแสดง
พฤติกรรมรุ นแรงต่อตนเองและบุคคลอื่น มองโลกในแง่ร้ายและทาให้ ร้ ู สึกว่าตนเองมีมลทิน มอง
ตนเองไร้ ค่า อีกทังมั
้ กกล่าวโทษตนเองส่งผลให้ เกิดอารมณ์หงุดหงิด เบื่อหน่ายราคาญใจ จิตใจ
ฟุ้งซ่านกระวนกระวาย ใจร้ อน ขี ้น้ อยใจ เอาแต่ใจตัวเอง ต้ องการให้ มีคนเอาใจ โมโหง่าย ปากร้ าย
จนอาจเกิดการทะเลาะวิวาทหรื อการปลีกตัวอยูค่ นเดียว(พิไลรัตน์ ทองอาไร, 2544; สุภาภรณ์ ผล
บุญ, 2553)จิตใจคานึงถึงแต่ความผิดพลาดในอดีต วิตกกังวลกับเรื่ องอนาคตเป็ นผลทาให้ สภาพ
จิตใจเกิดความเคร่งเครี ยด เป็ นทุกข์ เดือดร้ อนและนาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ ปั ญหาเหล่านี ้
ล้ วนแต่เ กิ ดจากสภาพจิ ต ใจที่ ถูกบี บคัน้ จากความรู้ สึก นึกคิด ของผู้ต้อ งขัง เองทัง้ สิ น้ ที่ ขาดการ
ตระหนักรู้หรื อขาดสติ จึงปล่อยสภาพจิตใจไหลไปตามกระแสของอารมณ์และจินตนาการด้ านลบ
จนไม่สามารถหยุดยังความคิ
้
ดที่วุ่นวายสับสนที่เกิดขึน้ ได้ เกิดความเหนื่อยล้ า หดหู่ท้อแท้ จนไม่
กล้ าที่จะเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ผา่ นเข้ ามาในชีวิตได้ อย่างรู้เท่าทัน
“สติ” จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ จะช่วยให้ ผ้ ูต้องขัง ได้ ตระหนักถึงความรู้ สึกนึกคิดและ
มองเห็นตัวเองตามความเป็ นจริ ง สังเกตและรับรู้ตนเองว่าเป็ นอย่างไรทังในยามปกติ
้
และไม่ปกติ รู้
ถึงลักษณะอาการความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏขึ ้นรวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ
ตลอดจนผลย้ อนกลับที่เกิดขึ ้นกับตนเอง สามารถเข้ าใจความรู้สกึ นึกคิดของตนเองและสิ่งแวดล้ อม
รอบตัวได้ อย่างถี่ถ้วน ช่วยให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในการแสดงออก สามารถควบคุมจัดการความรู้สึก
นึกคิดที่เป็ นปั ญหาและแสดงออกได้ อย่างเหมาะสม รู้ จักประเมินตนเองตามความเป็ นจริ งและ
พร้ อมจะปรับปรุ งแก้ ไขพฤติกรรมตนเอง มองเห็นคุณค่าความหมายของชีวิต ตระหนักถึงศักดิ์ศรี
และมีความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Goleman, 1998; Mayer, 1997;
Wesinger, 1998; เทิดศักดิ์ เดชคง, 2545; พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา และ วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา, 2556;
พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา(ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏปี พ.ศ.) การมีสติจะช่วยให้ เกิดการรู้ เท่าทันอานาจของ
กิเลส เล็งเห็นโทษอันเกิดจากความโลภ โกรธ หลง ไม่ปล่อยจิตใจให้ ไหลไปตามกระแสของอารมณ์
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หรื อความคิดปรุ งแต่ง ใดๆ รู้ จักปล่อยวางและทาความเข้ าใจสภาพการณ์ ต่างๆ เหล่านัน้ อย่าง
ถูกต้ อง อนึง่ สติยงั เป็ นพื ้นฐานนาไปสูก่ ารเกิดปัญญาที่เป็ นไปเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้ าน
ขยายขอบเขตของกระแสการรับรู้ และความคิดออกไปโดยมิติต่างๆ รู้ จักสืบค้ นด้ วยปั ญญาและ
สามารถเสริมสร้ างปัญญาให้ เจริญบริบรู ณ์ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), 2552)
การพัฒนาผู้ต้องขังจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องสร้ างเสริ มการตระหนักรู้ (สติ)นาไปสู่การ
เกิดปัญญาที่จะรู้จกั แยกแยะ ใคร่ครวญพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ มีความระมัดระวังในการ
แสดงออกด้ านพฤติกรรม มองชีวิตตนเองและบุคคลอื่นอย่างเข้ าใจและเห็นคุณค่า เป็ นผู้ รู้ เท่าทัน
อานาจกิเลสตัณหาที่ครอบงาจิตใจ ตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ของตนเอง ใคร่ครวญเป้าหมายการ
ใช้ ชีวิต รู้ จักดึงความสามารถออกมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ตัดสินใจด้ วยสติปัญญาและรับผิดชอบ
การกระท าของตนเองที่ มี ต่อสัง คมพร้ อมทัง้ อยู่ร่ วมกับ บุคคลอื่ นด้ วยความเกื อ้ กูลและเมตตา
ยิ่งกว่านัน้ หากผู้ต้องขังสามารถนาไปปรับใช้ ในการดาเนินชีวิตประจาวันด้ วยแล้ วยิ่งจะช่วยให้
ผู้ต้องขังเกิดระลึกได้ ในสิ่งที่ทา คาที่พูดและเกิดปั ญญาที่แจ่มแจ้ งส่งผลให้ เกิดสุขภาวะทางจิตที่
สงบและผ่อนคลาย เกิด สุขภาพปั ญญาที่ เข้ าใจชี วิตและโลกตามความเป็ นจริ ง (ประเวศ วะสี ,
2551; อินทิรา ปั ทมิ นทร, 2558) สตีเฟน ฮิ คแมน (2556)กล่าวว่า สติถือว่าเป็ นหัวใจส าคัญที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการปั ญหาสุขภาพจิตของผู้ต้องขังได้ ขณะที่ พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2552)ได้ กล่าวถึงความสาคัญของสติโดยเฉพาะสติในแบบวิปัสสนา(สติปัฏ
ฐาน)ว่า ชีวิตเรามีจดุ ที่ควรใช้ สติคอยกากับดูแลเพียง 4 ด้ าน(สติปัฏฐาน 4:กาย เวทนา จิต ธรรม)นี ้
เท่านันซึ
้ ง่ จะช่วยให้ เป็ นอยูอ่ ย่างปลอดภัย ไร้ ทกุ ข์ มีความสุขผ่องใสและนาไปสู่การรู้แจ้ งความจริง
“สติปัฏฐาน” เป็ นฐานที่ตงของการระลึ
ั้
กรู้หรื อการตังสติ
้ กาหนดพิจารณาให้ ร้ ูเห็นตามเป็ น
จริ ง การระลึกรู้ อารมณ์ ที่เป็ นฝ่ ายดีเพื่อไม่ให้ จิตตกไปในทางชั่ว (บุณชญา วิวิธขจร, 2559) สานุ
มหัทธนาดุลย์และสริ ตา มหัทธนาดุลย์ (2562) กล่าวว่า การส่งเสริ มสุขภาพปั ญญาจะต้ องใช้ หลัก
สติปัฏฐานอันเป็ นฐานที่ตงของสติ
ั้
ในการพิจารณาสภาพต่างๆ ตามความเป็ นจริ ง มี 4 อย่างได้ แก่
การระลึกรู้ ร่ างกายและพฤติกรรม(กายานุปัสสนาสติปัฏ ฐาน) เป็ นการตระหนักรู้ ร่ างกายและ
พฤติกรรม เช่น ลมหายใจเข้ า -ออก การยืน เดิน นัง่ นอน กามือ แบมือ เหยียดขา คู้แขน เป็ นต้ น
การระลึกรู้ความรู้สกึ (เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เป็ นการตระหนักรู้ความรู้สกึ ทังที
้ ่เป็ นความพอใจ
(สุข)ไม่พอใจ(ทุกข์)และเฉยๆ การระลึกรู้จิต(จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน)เป็ นการตระหนักรู้ จิตที่คิด
ขึ ้น เช่น คิดโกรธ อยากได้ หลงจินตนาการ ความสงบ ความฟุ้งซ่าน เป็ นต้ น และการระลึกรู้ธรรม
(ธัมมานุปัสนนาสติปัฏฐาน)เป็ นการตระหนักรู้ธรรมชาติที่เกิดขึ ้นกับกายใจ เช่น ความหดหู่ ความ
หงุดหงิด ความสงสัย เป็ นต้ น การมองเห็นความเปลี่ยนแปลง ความบีบคันและการรู
้
้ จักมองว่า
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ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน การตระหนักรู้ ความจริ งของชีวิต เช่น การมีความคิดที่ถูกต้ อง การรู้ จกั พูด การ
รู้จกั ประกอบอาชีพ การรู้จกั ใช้ ความพยายาม การมีความมุ่งมัน่ เป็ นต้ น และจากการศึกษาที่นา
หลักสติปัฏฐาน 4 ไปใช้ ในบริ บทผู้ต้องขังยังพบว่า ผู้ต้องขังมีภาวะจิตใจสงบผ่อนคลาย สามารถ
ควบคุมจิตใจตนเองได้ ดีขึ ้น รู้ จกั ใช้ สติในการแก้ ไขปั ญหา ตระหนักถึงถูก -ผิด คุณ-โทษ มีกาลังใจ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมตนเอง รู้ จัก ยับ ยัง้ ตนเองก่ อ นตัด สิ น ใจท าสิ่ ง ใดลงไป อดทนต่อ ปั ญ หา
อุปสรรค ช่วยให้ ปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อม มีความสุขระหว่างต้ องโทษ รู้ จั กปล่อยวาง เข้ าใจ
ชีวิตตามความเป็ นจริ ง เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและรู้ จักดาเนินชี วิตอย่างเหมาะสม(Jayasundara,
2012; Ronel, Frid, และ Timor, 2013; สวัสดิ์ จิรัฏฐิ ตกิ าล, 2554; สุรางค์ เอกโชติ, 2547)
รวมถึงวิธีการที่จะนามาใช้ ในการพัฒนาผู้ต้องขั งก็มีส่วนสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้ เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงที่ มีประสิทธิ ภาพ โดยผู้วิจัยเลื อกใช้ กระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่ม เนื่องด้ วยเป็ น
เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การช่ว ยให้ ส มาชิ ก เกิ ด การตระหนัก รู้ ตนเอง กระตุ้น ให้ ส มาชิ ก ผู้มี ทุก ข์ เ กิ ด
สติปัญญาที่จะนาไปสู่การแก้ ความทุกข์ของตนเอง(มัน่ เกียรติ โกศลนิรัตวิ งษ์ , 2541)และมีมมุ มอง
ในการจัด การกับ ปั ญ หาตนเองด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ จากเพื่ อ นสมาชิ ก ตัง้ แต่ 2 คนขึ น้ ไป เน้ น
กระบวนการปฏิ สัม พันธ์ ระหว่ างบุค คลเพื่ อให้ เ กิ ดการตระหนักรู้ ด้ านความคิด ความรู้ สึกและ
พฤติกรรมระดับจิตสานึก ช่วยให้ บคุ คลได้ ค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ภายในตนเองภายใต้ บรรยากาศ
ความเห็นอกเห็นใจ เอื ้ออาทร ความเป็ นกัลยาณมิตร นาไปสู่การเปิ ดเผยตนเองและสารวจปั ญหา
ต่างๆ ร่ วมกัน รับรู้ ถึงปั ญหาของเพื่ อนสมาชิกคนอื่นๆ ส่งผลสะท้ อนกลับมาสารวจและทาความ
เข้ าใจปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับตนเอง นอกจากนี ้ยังได้ รับมุมมองต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์จากกลุม่ และได้ มี
ส่วนช่วยเสนอข้ อคิดเห็นซึ่งจะทาให้ ร้ ู สึกภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตนเองและพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เจตคติให้ ถกู ต้ องดีงามส่งผลต่อการดาเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม(Corey, 1985; ทิพยวรรณ กิตติพร, 2535; วัชรี ทรัพย์มี, 2533) ดังที่ สรลักษณ์ ประเจียด
(2550) สิทธิ พร สังขพงศ์ (2544)และ นวลจันทร์ ทัศนชัยสกุล (2548) กล่าวว่า การนากลุ่มให้
คาปรึ กษามาใช้ กับผู้ต้องขัง เป็ นการสร้ างเสริ ม สุขภาวะทางจิ ตให้ ผ้ ูต้องขัง เกิ ดการเรี ยนรู้ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมให้ เป็ นที่ยอมรับและปรับตัวให้ เข้ ากับสังคม มีสมั พันธภาพที่ดีกบั
ผู้อื่นนาไปสู่ความรักความเห็นใจและช่วยกันแก้ ไขปั ญหา เปิ ดใจยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
อีกทังไม่
้ สร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ตนเองและเพื่อนผู้ต้องขัง
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ได้ นารูปแบบการฝึ กสติไปใช้ กบั ผู้ต้องขังเชิงจิตวิทยาทังในและ
้
ต่ า งประเทศที่ ผ่ า นมา อาทิ รู ป แบบการบ าบั ด ความเครี ยด( Mindfulness Based Stress
Reduction : MBSR) รู ป แบบบาบัดการรู้ คิด(Mindfulness Based Cognitive Therapy : MBCT)
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หรื อ รู ป แบบให้ คาปรึ กษาด้ วยการบาบัด อาศัยสติเ ป็ น ฐาน(Mindfulness Based Therapy and
Counseling : MBTC) เป็ นต้ น(Ferszt, Miller, Hickey, Maull, และ Crisp, 2015; McGahee,
2015; Xu, Jia, Liu, และ Hofmann, 2016; ภัทรภรณ์ วงษกรณ์, 2560; อัจฉรา มุง่ พานิชและกิตยิ า
กุดกง, 2563) พบว่า มุ่งเน้ นการบาบัด ผู้ต้องขัง เชิงจิตเวชมากกว่า เช่น การบาบัดความเครี ยด
ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้ า เป็ นต้ น ปั จจุบนั เริ่ มมีการนามาใช้ ส่งเสริ มสุขภาวะจิตเชิงบวกมาก
ขึ ้น(ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์, 2559) แต่ยงั เป็ นการบาบัดระดับสุขภาพจิตเท่านัน(จิ
้ ตตภาวนา)เป็ น
การเกื ้อหนุนความสามารถให้ มีสติอยู่กบั ตัวเสมอ ขณะที่การฝึ กสติในแบบวิปัสสนา(สติปัฏฐาน)
เป็ น การส่ง เสริ ม สุข ภาพปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การเจริ ญ ปั ญ ญาภาวนา เป็ น การพัฒ นาขี ด
ความสามารถของสติปัญญาโดยใช้ สติเป็ นฐานที่ตงในการพิ
ั้
จารณาสภาพการณ์ตา่ งๆ ตามความ
เป็ นจริงส่งผลไปสู่การตระหนักรู้ความหมายของชีวิตอันเป็ นรุ่งอรุณแห่งปัญญา(สานุ มหัทธนาดุลย์
และสริ ตา มหัทธนาดุลย์ , 2562)ที่จะทาให้ ผ้ ูต้องขังเกิดสติปัญญานาไปสู่การรู้ จักแยกแยะดีชั่ว
ถูกผิด คุณโทษ แก้ ไขปั ญหาด้ วยเหตุผลและมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมซึ่งหมายเอาใน
งานวิจยั นี ้ นอกจากนี ้ แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาในบริ บทเฉพาะผู้ต้องขังยังไม่ปรากฏพบเช่นกัน
หลักๆ จะเป็ นการประยุกต์แบบวัดที่ใช้ กบั บุคคลภายนอกไปประเมินสภาพจิตใจผู้ต้องขังมากกว่า
อาทิ แบบประเมินความเข้ มแข็งทางจิตใจ เป็ นต้ น(เนตรทิพย์ ดาษเดช,2562,สัมภาษณ์) อีกทัง้
เครื่ องมือที่ใช้ พัฒนาผู้ต้องขังจะเป็ นการให้ ข้อสนเทศเป็ นส่วนใหญ่ซึ่งผู้ต้องขังรับฟั งเพียงอย่าง
เดียวเป็ นต้ นว่า การเชิญวิทยากรข้ างนอกมาบรรยายหรื อสอนในรู ปแบบการให้ ความรู้ ไม่มีการ
สะท้ อนความรู้ ความเข้ าใจและแต่ละครัง้ ยัง มีผ้ ูต้องขังเข้ าร่ วมเป็ นจานวนมากทาให้ ระดับความ
สนใจลดลง ขณะที่การดูแลก็ เป็ นไปอย่างไม่ทั่วถึง ซึ่ง ไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นให้ ผ้ ูต้องขัง เกิ ด
แรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้ สึก เจตคติและพฤติกรรมใดๆ ได้ (ภาณุกานต์ บ่อเงิน,
2560)
จากความส าคัญ และความเป็ นมาดัง กล่ า วในข้ างต้ น ผู้ วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะ
ศึกษาวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในการสร้ างเสริ มสุขภาวะทาง
ปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง” โดยแบ่งการดาเนินการวิจยั เป็ น 3 ระยะ ดังนี ้ ระยะที่ 1
การศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม ระยะที่ 2
สร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาพร้ อมทังวิ
้ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และระยะที่
3 การศึกษาผลของรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทาง
ปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังโดยการวิจยั ครัง้ นี ผ้ ้ วู ิจยั มุ่งหวังว่าผลที่ได้ จากการวิจยั จะ
เกิดประโยชน์และช่วยให้ ผ้ ตู ้ องขังเกิดสุขภาวะทางปัญญาทังในปั
้ จจุบนั และอนาคตต่อไป

10
คาถามการวิจัย
เพื่อเป็ นแนวทางในการหาคาตอบของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดข้ อคาถามของการ
วิจยั ดังนี ้
1. ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมเป็ น
อย่างไร
2. แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังเป็ นอย่างไร
3. รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานสามารถสร้ างเสริ มสุขภาวะทาง
ปัญญาของผู้ต้องขังเพิ่มขึ ้นได้ หรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
จากความสาคัญและคาถามการวิจยั ดังกล่าว ผู้วิจยั จึงกาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธ
ธรรม
2. เพื่อสร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์องค์ประกอบ
3. เพื่อศึกษาผลของรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวสติปัฏฐานในการสร้ าง
เสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ความสาคัญของการวิจัย
ความสาคัญทางทฤษฎี
1. ทาให้ ได้ องค์ความรู้ ใหม่เกี่ยวกับลักษณะสุ ขภาวะทางปั ญญาและลักษณะพฤติ
นิสยั ของผู้ต้องขังว่าลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมเป็ น
อย่างไร โดยนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้ าน
หลักพุทธธรรม อนุศาสนาจารย์ และนักสัง คมสงเคราะห์ ที่มี หน้ าที่ ดูแล พัฒ นาและฟื ้นฟูแก้ ไ ข
ผู้ต้องขังรวมถึงตัวผู้ต้องขังเองโดยตรงมาเป็ นแนวทางในการศึกษา
2. ได้ แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังและรูปแบบการให้
คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อนามาใช้ พฒ
ั นาสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังในแต่ละ
ด้ าน จะเป็ นประโยชน์ ต่อหน่วยงานหรื อ ผู้ที่เกี่ ยวข้ องด้ านการพัฒนาผู้ต้องขังหรื อผู้สนใจนาไป
ศึกษาต่อในประชากรกลุม่ อื่นต่อไป
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ความสาคัญทางปฏิบัติ
1. ผลการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นประโยชน์ต่อทัณฑสถานและเรื อนจาที่จะนาไปใช้ พฒ
ั นา
ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง โดยใช้ แบบวัดสุข ภาวะทางปั ญญาที่
ผู้วิจัยสร้ างและพัฒ นาขึน้ โดยอาศัยหลักการทางพุทธธรรมเป็ นเครื่ องมือวัดระดับสุขภาวะทาง
ปั ญญาของผู้ต้องขังและสามารถนารู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ มตามแนวสติปัฏฐานดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒ นาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังภายใน
ทัณฑสถานและเรื อนจาได้
2. รู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังมี
การนาหลักสติปัฏฐานมาใช้ สาหรับการพัฒนาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาผู้ต้องขังในแต่ละด้ าน
ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาผู้ต้องขังสามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาลักษณะ
สุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังหรื อนาวิธีการฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐานไปประยุกต์ใช้ สาหรับการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังได้
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัยใช้ การวิจัยผสานวิธี (Mixed Method Research)แบบขัน้ ตอนเชิ ง
สารวจ(Exploratory Sequential Design) โดยขัน้ ตอนแรกเป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ(Qualitative
Research)เพื่อศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
จากนันน
้ าไปสูก่ ารวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research)เพื่อสร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะ
ทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังพร้ อมทังวิ
้ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ส่วนขันตอน
้
สุดท้ ายเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณที่ ยืนยันผลด้ วยการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็ น การศึกษาผลรู ปแบบ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรม
ของผู้ต้องขัง โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ รายละเอียดดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสัยของ
ผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
การวิจัยระยะนีเ้ ป็ นการศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิ สัยของ
ผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้ าง(SemiStructured In-depth Interview)กับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล(Key Informants)ประกอบด้ วย 1)ผู้เชี่ยวชาญ
และเป็ นนักวิชาการด้ านพุทธธรรม จานวน 3 ท่าน 2)อนุศาสนาจารย์ประจาเรื อนจา จานวน 3 ท่าน
3)นักสังคมสงเคราะห์ประจาเรื อนจา จานวน 3 ท่านและ 4)ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ที่คดี
ถึงที่สดุ ซึ่งถูกศาลพิพากษาตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี จานวน 3 คน เครื่ องมือที่
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ใช้ เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กึ่ ง โครงสร้ าง (Semi-structured Indepth Interview)ที่ ผ่ า นการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านและนามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง IOC ได้ เท่ากับ 0.67 ขึ ้นไปในแต่ละประเด็นคาถาม จากนันด
้ าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับ กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล โดยวิธี ก ารเลื อกกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้อ มูลแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling)
จนกว่าจะได้ ข้อมูลที่อิ่มตัว (Data Saturation)(ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์และประสบชัย พสุนนท์ ,
2559) กาหนดประเด็น การสัม ภาษณ์ จ ากการศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ตามหลักพุทธธรรมเพื่อเป็ นการสร้ างกรอบในเบื ้องต้ น
จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล(Key Informants)ทัง้ 12 คน มา
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา(content analysis)(เอื อ้ มพร หลิ น เจริ ญ , 2555)และ
ด าเนิ น การตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อของข้ อมู ล ด้ วยวิ ธี การตรวจสอบแบบสามเส้ า
(Triangulation)(บุษกร เชี่ยวจินดากานต์, 2561)ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านข้ อมูล ด้ านผู้วิจยั และด้ าน
วิธีการ และนาข้ อมูลที่ได้ มาสรุ ปเป็ นผลการวิจยั ระยะนี ้เพื่อนาผลที่ได้ ไปสร้ างและพัฒนาแบบวัด
สุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังและร่ างรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อ
สร้ างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังในระยะถัดไป
การวิจัยระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลัก
พุทธธรรมของผู้ต้องขังพร้ อมทัง้ วิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
การวิจยั ระยะนี ้ ผู้วิจยั นากรอบแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะด้ านสุขภาวะทางปั ญญา
ตามหลักพุทธธรรมที่ไ ด้ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยร่ วมกับการศึกษาลักษณะสุขภาวะทาง
ปั ญญาของผู้ต้องขังที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึ กกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 12 คน ในการวิจยั ระยะที่ 1
มาสร้ างเป็ นแบบวั ด สุ ข ภาวะทางปั ญ ญาตามหลั ก พุ ท ธธรรมของผู้ ต้ องขั ง ให้ ครอบคลุ ม
องค์ ประกอบตามนิ ย ามศัพ ท์ โดยแบบวัด สุข ภาวะทางปั ญ ญาฉบับ ดัง กล่าวมี ก ารตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือเชิงปริมาณด้ านความตรงเชิงเนื ้อหา(Content Validity)โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านพุทธ
ธรรม ด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึกษาและด้ านการวัดผลประเมินผล จานวน 3 ท่านและนามาหาค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้ อง(The Index of Item Objective Congruence:IOC)เพื่ อ ตรวจสอบความ
สอดคล้ องของเนือ้ หาและได้ นาแบบวัดไปทดลองใช้ (Try Out)กับกลุ่มผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด
(ยาบ้ า)ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 50 คน เพื่อหาค่าวิเคราะห์รายข้ อและค่า
ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยใช้ สู ต รสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค(Cronbach’s Alpha
Coefficient) จากนันน
้ าแบบวัดฉบับดังกล่าวไปวัดกลุ่มผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า) จานวน 200
คน เพื่อหาข้ อมูลเชิงประจักษ์ แล้ วนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(CFA)
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การวิจัยระยะที่ 3 การศึกษาผลของรู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติ
ปั ฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
การวิจยั ระยะนี ้เป็ นการศึกษาผลของรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติ
ปั ฏฐานซึ่งผู้วิจยั นาข้ อมูลลักษณะจริ ตตามหลักพุทธธรรมที่ได้ จากศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผนวกกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังในระยะก่อนหน้ านี ้มาใช้ ร่างรูปแบบฯ จากนันน
้ าเสนอ
ต่อผู้เ ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิง เนื อ้ หา(Content Validity)และ
ปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะ จากนันได้
้ นาไปทดลองใช้ (Try Out)กับกลุ่มผู้ต้องขังชายคดี ยาเสพติด
(ยาบ้ า) จานวน 12 คน ที่มีลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ งทัง้ 12 กิจกรรม ณ ห้ องศูนย์
การศึกษา ภายในเรื อนจากลางนครสวรรค์ โดยทาการทดลองทุกกิจกรรม ทุกขันตอนกระบวนการ
้
ของรู ปแบบฯ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้ านเนื ้อหา ภาษา ระยะเวลาและวิธีการดาเนินการ
และปรับแก้ ตามข้ อบกพร่องที่ค้นพบ
การเก็บข้ อมูลระยะนี ้ ผู้วิจยั นาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรม
ของผู้ต้องขังที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ แล้ วไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็ นผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ที่คดีถึงที่สุดซึ่งถูกศาลพิพากษาตัด สินจาคุก ตังแต่
้ 1-10 ปี
ภายในเรื อนจากลางกาแพงเพชร จานวน 250 คน และนามาวิเคราะห์ค่าคะแนนสุขภาวะทาง
ปัญญาโดยแบ่งเป็ นกลุ่มสูง-กลุ่มต่าและเก็บคะแนนส่วนนี ้ไว้ เป็ นคะแนนก่อนการทดลอง(Pre-test
Score) จากนัน้ ดาเนินการคัดเลือกผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ที่มีค่าคะแนนสุขภาวะทาง
ปั ญญาต่ากว่าเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา(กลุ่มต่า < 3.5294)พร้ อมทังมี
้ ความสมัครใจและลงนาม
ยินยอมตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์เพื่อเข้ าร่ วมใช้ รูปแบบฯ ซึ่งได้ จานวนทัง้ สิน้ 16 คน
และด าเนิ น การสุ่ม อย่า งง่ า ย(Simple Random Sampling)เพื่ อ แบ่ง เป็ น กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 8 คน และดาเนินการใช้ รูปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อ
สร้ างเสริ มสุขภาวะทางปัญญากับกลุ่มทดลอง จานวน 8 ครัง้ (ครัง้ ที่ 9-12 ไม่สามารถดาเนินต่อได้
เนื่องด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)) แบ่งเป็ นสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ๆ 1.302.00 ชัว่ โมง เมื่อเสร็ จสิ ้นการใช้ รูปแบบฯ ได้ นาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาชุดเดิมไปวัดทังสอง
้
กลุ่มอีกครัง้ แล้ วเก็บไว้ เป็ นค่าคะแนนหลังการทดลอง(Post-test Score) ก่อนที่จะนามาวิเคราะห์
ผลทางสถิตติ อ่ ไป
ขอบเขตด้ านกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั เรื่ องรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุข
ภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ กาหนดขอบเขตของกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูล ผู้เข้ าร่วมวิจยั และกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
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ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อค้ นหาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและ
พฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมพฤ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล(Key Informants)เพื่อใช้ ในการศึกษาลักษณะของสุขภาวะทาง
ปัญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม รายละเอียดมีดงั นี ้
การสัมภาษณ์ เชิงลึกกึ่งโครงสร้ าง
ผู้ ให้ ข้ อมู ล (Key Informants)การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview)
สาหรับการวิจยั ระยะนี ้ประกอบด้ วย 1)ผู้เชี่ยวชาญและเป็ นนักวิชาการด้ านหลักพุทธธรรม จานวน
3 ท่าน ที่สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนมุมมองเกี่ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังได้ 2)อนุศาสนาจารย์ประจาเรื อนจา จานวน 3 ท่าน ซึ่งมีหน้ าที่อบรมแก้ ไขและพัฒนา
ผู้ต้องขังที่สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนมุมมองเกี่ ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังได้ 3)นัก
สังคมสงเคราะห์ ประจาเรื อนจา จานวน 3 ท่าน ที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดูแล ฟื ้นฟูและช่วยเหลือ
ผู้ต้องขังด้ วยกระบวนการเชิงสังคมซึ่งเป็ นผู้สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนมุมมองและอธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะพฤตินิสัยของผู้ต้องขังได้ และ 4)กลุ่มผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ภายในเรื อนจา
กลางกาแพงเพชร ที่ ถูก ศาลพิพ ากษาจ าคุกตัง้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไปแต่ไ ม่เ กิ น 10 ปี จ านวน 3 คน ที่
สามารถให้ ข้อมูลและสะท้ อนมุมมองเชิง ประสบการณ์ เกี่ ยวกับพฤตินิสัยของตนเองได้ ทัง้ หมด
ได้ รับการคัดเลือกโดยวิธีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling)เป็ น
ตัวแทนกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูล สาหรับการสัมภาษณ์ ครัง้ นี แ้ ละมีเกณฑ์ การคัดเลื อกเข้ าร่ วม(Included
Criterion) ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้ านหลักพุทธธรรม จานวน 3 ท่าน
มีเกณฑ์การคัดเข้ า ดังนี ้
1. เป็ นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านพุทธธรรมในเชิงวิชาการ
2. เป็ นผู้ น าหลัก การเชิ ง พุท ธธรรมไปใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต และ
ประกอบอาชีพ(อาจารย์มหาวิทยาลัย)
3. เป็ นผู้สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนมุม มองและอธิ บายเกี่ ยวกั บสุข
ภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังเชิงพุทธธรรมได้
4. มีความยินดีที่จะให้ ข้อมูลสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้
กลุ่มที่ 2 อนุศาสนาจารย์ประจาเรื อนจา จานวน 3 ท่าน มีเกณฑ์การคัด
เข้ า ดังนี ้
1. เป็ นผู้ดารงตาแหน่งอนุศาสนาจารย์ ประจาเรื อนจาที่สงั กัดอยู่ไม่
น้ อยกว่า 5 ปี
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2. เป็ นผู้มีประสบการณ์ และมีหน้ าที่ให้ การศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่ผ้ ตู ้ องขังภายในเรื อนจา
3. เป็ นผู้มีหน้ าที่ดแู ล แก้ ไขฟื น้ ฟูและพัฒนาผู้ต้องขังด้ วยนาหลักพุทธ
ธรรมไปประยุกต์ใช้ ในบริบทของเรื อนจา
4. สามารถให้ ข้ อ มูล สะท้ อ นมุม มอง ประสบการณ์ แ ละอธิ บ าย
เกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังได้
5. มีความยินดีและได้ รับมอบหมายจากผู้บญ
ั ชาการเรื อนจาที่สงั กัด
อยูใ่ นการให้ ข้อมูลครัง้ นี ้
กลุ่มที่ 3 นักสังคมสงเคราะห์ประจาเรื อนจา จานวน 3 ท่าน มีเกณฑ์การ
คัดเข้ า ดังนี ้
1. เป็ นผู้ดารงตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ประจาเรื อนจามาไม่น้อย
กว่า 5 ปี
2. เป็ นผู้มีประสบการณ์และมีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลแก้ ไขฟื ้นฟูและ
พัฒนาพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังด้ วยกระบวนการเชิงสังคม
3. เป็ นผู้สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนมุมมอง ประสบการณ์และอธิบาย
เกี่ยวกับพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ได้
4. มีความยินดีและได้ รับมอบหมายจากผู้บญ
ั ชาการเรื อ นจาที่สงั กัด
อยูใ่ นการให้ ข้อมูลครัง้ นี ้
กลุม่ ที่ 4 ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า) จานวน 3 คน มีเกณฑ์การคัด
เข้ า ดังนี ้
1. เป็ นผู้ ต้ อ งขัง ชายคดี ย าเสพติ ด (ยาบ้ า )ภายในเรื อ นจ ากลาง
กาแพงเพชร
2. เป็ นผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สดุ และถูกศาลพิพากษาตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1
ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี
3. เป็ นผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพอย่างเดียว
ผู้ค้าอย่างเดียวและเป็ นทังผู
้ ้ เสพและเป็ นทังผู
้ ้ ค้า
4. เป็ นผู้ต้องขังที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี
5. เป็ นผู้ สามารถให้ ข้ อ มูล เชิ ง ประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ พฤติ ก รรม
อารมณ์ความรู้สกึ และเจตคติที่สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะพฤตินิสยั ได้
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6. ไม่มีปัญหาในการมองเห็น การได้ ยิน สามารถใช้ ภาษาไทยในการ
พูด การอ่านและการเขียนในระดับดี มีความพร้ อมและสมัครใจเข้ าร่วมการวิจยั ครัง้ นี ้พร้ อมทังลง
้
นามยินยอมตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
7. ได้ รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากเจ้ าหน้ าที่เรื อนจาที่มีอานาจใน
การพิจารณาคัดเลือกพร้ อมทังลงนามยิ
้
นยอมเป็ นประจักษ์พยานให้ แก่ผ้ ตู ้ องขังตามหลักจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือของแบบวัดสุข
ภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังและการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
การวิจัย ระยะนี เ้ ป็ น การนาเครื่ อ งมื อการวิ จัย ได้ แ ก่ แบบวัด สุข ภาวะทาง
ปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ไปทดลองใช้ เพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือ จากนัน้ นาไปเก็บ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีกลุม่ ผู้เข้ าร่วมวิจยั ดังนี ้
กลุ่ม ผู้เ ข้ าร่ วมวิ จัย เพื่ อหาคุณภาพเครื่ องมื อของแบบวัดสุขภาวะทาง
ปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังด้ านค่าความเชื่อมัน่ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ อ
กับคะแนนรวม คือ ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพ ผู้ค้าและเป็ นทังผู
้ ้ เสพและผู้ค้า
ซึ่งคดีถึงที่สดุ อีกทังถู
้ กศาลพิพากษาตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี ในปี พ.ศ. 2563
จานวน 50 คน ส่วนการหาข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิง ยื นยัน ได้ แก่
ผู้ต้ อ งขัง ที่ มี คุณ สมบัติ เ ช่น เดี ย วกัน ภายในเรื อ นจ ากลางนครสวรรค์ จ านวน 200 คน โดยมี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์การคัดเข้ า ดังนี ้
1. เป็ นผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สดุ ซึง่ ถูกศาลตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปแต่
ไม่เกิน 10 ปี ภายในเรื อนจากลางนครสวรรค์
2. เป็ นผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพอย่างเดียว
ผู้ค้าอย่างเดียวและเป็ นทังผู
้ ้ เสพและเป็ นทังผู
้ ้ ค้า
3. เป็ นผู้ต้องขังที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี
4. เป็ นผู้ต้องขังที่ไม่มีปัญหาในการมองเห็น สามารถใช้ ภาษาไทยใน
การอ่านและการสื่อสารได้ ในระดับดี มีความสมัครใจในการตอบแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตาม
หลักพุทธธรรมในครัง้ นี ้
5. เป็ นผู้ต้องขังที่ได้ รับความเห็นชอบและได้ รับคัดเลือกจากเจ้ าหน้ าที่
ที่มีอานาจในการตัดสินใจ
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ระยะที่ 3 การวิจัยเชิงปริมาณยืนยันด้ วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาผล
รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะทางปั ญญาตาม
หลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพ ผู้ ค้ าและเป็ น
ทัง้ ผู้เสพและผู้ค้าที่ คดีถึงที่ สุด ซึ่ง ถูกศาลพิพากษาตัดสิน จาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึน้ ไปแต่ไ ม่เกิน 10 ปี
ภายในเรื อนจากลางกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2563 จานวน 250 คน ดาเนินการทดสอบด้ วยแบบวัดสุข
ภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมและนามาวิเคราะห์เพื่อแบ่งเป็ นกลุม่ สูง-กลุม่ ต่า
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพอย่างเดียว
ผู้ค้าอย่างเดียวและเป็ นทังผู
้ ้ เสพและผู้ค้าที่คดีถึงที่สดุ ซึ่งถูกศาลพิพากษาตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้น
ไปแต่ไม่เกิน 10 ปี ภายในเรื อนจากลางกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2563 ซึง่ มีคะแนนสุขภาวะทางปัญญา
ต่าที่ได้ จากแบบวัดและมีความสมัครใจเข้ าร่วมพร้ อมลงนามยินยอมตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ จานวนทังสิ
้ ้น 16 คน โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์การคัดเข้ า ดังนี ้
1. เป็ นผู้ต้องขังที่มีคะแนนจากแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาอยูใ่ นระดับต่า
กว่าเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมาในฐานะกลุม่ ต่า
2. เป็ นผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพอย่างเดียว ผู้ค้า
อย่างเดียวและเป็ นทังผู
้ ้ เสพและเป็ นทังผู
้ ้ ค้าซึง่ ถูกศาลพิพากษาจาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10
ปี
3. เป็ นผู้ต้องขังที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี
4. เป็ นผู้ที่มีความพร้ อมและมีความสมัครใจ อีกทังลงนามยิ
้
นยอมตาม
หลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์และสามารถเข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ ครัง้ นี ้จนเสร็จสิ ้นการทดลอง
5. เป็ นผู้ที่ไม่มีปั ญหาการมองเห็น การได้ ยิน นอกจากนี ้ ยังสามารถใช้
ภาษาไทยในการพูด การอ่านและการเขียนได้ ในระดับดี อีกทัง้ ไม่มีอปุ สรรคในการเข้ าร่วมครัง้ นี ้
6. เป็ นผู้ที่ได้ รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากเจ้ าหน้ าที่ที่มีอานาจในการ
พิจารณาคัดเลือกและตัดสินใจพร้ อมทังลงนามยิ
้
นยอมเป็ นประจักษ์ พยานให้ แก่ผ้ ตู ้ องขั งตามหลัก
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
จากนัน้ ดาเนินการสุ่ม อย่างง่ าย(Simple Random Sampling)เพื่อแบ่งเป็ น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 8 คน และดาเนินการใช้ รูปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตาม
แนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง จานวน 8 ครัง้
(ครั ง้ ที่ 9-12 ไม่ส ามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องด้ วยสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรน่า
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(Covid-19) ดาเนินการสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ๆ 1.30-2.00 ชัว่ โมง ณ ห้ องการศึกษา ภายในเรื อนจา
กลางกาแพงเพชร
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ ในการพัฒนารู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อ
สร้ างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขัง แบ่งเป็ น
ระยะที่ 1 ศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสัย ตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)
ระยะที่ 2 ค่าความเชื่อมัน่ และค่าองค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดสุขภาวะ
ทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ระยะที่ 3 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ รู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏ
ฐาน โดยแบ่งตัวแปรตามการศึกษา ดังนี ้
3.1 ตามวิธีการทดลอง 2 วิธี คือ
3.1.1 วิธีการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐาน
3.1.2 วิธีการตามปกติ
3.2 ตามระยะเวลาในการทดลอง 2 ระยะ คือ
3.2.1 ระยะก่อนการทดลอง
3.2.2 ระยะหลังการทดลอง
ตัวแปรตาม ได้ แก่ สุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านพุทธธรรม หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านหลักพุทธธรรมที่
สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนมุมมองและอธิบายหลักการเกี่ ยวกับ สุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขัง
ตามหลักพุทธธรรมเชิงวิชาการได้
อนุ ศ าสนาจารย์ หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งอนุศาสนาจารย์ประจาเรื อนจาซึ่งมีหน้ าที่
แก้ ไขฟื น้ ฟูและพัฒนาผู้ต้องขังด้ วยการนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ ในบริ บทของผู้ต้องขังผ่าน
การจัดการศึกษา การให้ การอบรมด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมที่ สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนมุม มอง
เกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังเชิงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องได้
นักสังคมสงเคราะห์ หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ประจาเรื อนจาซึ่งมี
หน้ าที่ดูแลและแก้ ไ ขฟื ้นฟูผ้ ูต้องขังโดยใช้ กระบวนการเชิ ง สังคมสงเคราะห์ ที่สามารถให้ ข้อมูล
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สะท้ อนมุมมองเกี่ ยวกับลักษณะพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า)เชิงประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้ องได้
ผู้ต้องขัง หมายถึง นักโทษเด็ดขาดที่ต้องคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพอย่างเดียว
ผู้ค้าอย่างเดียวและเป็ นทังผู
้ ้ เสพและผู้ค้าซึง่ คดีถึงที่สดุ และถูกศาลพิพากษาตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1 ปี
ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี ภายในเรื อนจากลางนครสวรรค์และเรื อนจากลางกาแพงเพชร ปี พทุ ธศักราช
2563 ที่สามารถใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้ ในระดับดี(ฟั ง พูด อ่าน เขียน) มีสติสมั ปชัญญะ อีก
ทังไม่
้ มีอปุ สรรคสาหรับการเข้ าร่วมวิจยั ครัง้ นี ้
กลุ่มทดลอง หมายถึง ผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้ค้าอย่างเดียว ผู้เสพอย่าง
เดียวและเป็ นทังผู
้ ้ ค้าและผู้เสพที่คดีถึงที่สดุ ซึ่งถูกศาลพิพากษาตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1-10 ปี ภายใน
เรื อนจากลางกาแพงเพชร ปี พุทธศักราช 2563 จานวน 8 คน ซึ่งมีคะแนนสุขภาวะทางปั ญญาใน
ฐานะกลุม่ ต่าที่ได้ จากการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)พร้ อมทังสมั
้ ครใจและลงนาม
ยินยอมตามหลักจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ อี กทัง้ มี ก ารลงนามเป็ น ประจักษ์ พ ยานของเจ้ า
พนักงานที่มีอานาจและเข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ จนเสร็จสิ ้นการทดลอง
กลุ่มควบคุม หมายถึง ผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้ค้าอย่างเดียว ผู้เสพอย่าง
เดียวและเป็ นทังผู
้ ้ ค้าและผู้เสพที่คดีถึงที่สดุ ซึ่งถูกศาลพิพากษาตัดสินจาคุกตัง้ แต่ 1-10 ปี ภายใน
เรื อนจากลางกาแพงเพชร ปี พุทธศักราช 2563 จานวน 8 คน ซึ่งมีคะแนนสุขภาวะทางปั ญญาใน
ฐานะกลุ่มต่าที่สมัครใจและลงนามยินยอมตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ พร้ อมทังมี
้ การลง
นามเป็ นประจักษ์ พยานของเจ้ าพนักงานที่มีอานาจ แต่ไม่ได้ รับคัดเลือกเข้ าร่ วมใช้ รูปแบบฯ ด้ วย
การสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ที่ยงั คงดาเนินชีวิตไปตามปกติของทางเรื อนจา มี
การฝึ กอาชีพ ทากิจกรรมที่ได้ รับมอบหมายและเข้ าร่วมกิจกรรมภาคบังคับของทางเรื อนจา
นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัตกิ าร
1. พฤตินิสัย หมายถึง ความประพฤติที่แสดงออกเป็ นปกติซงึ่ โน้ มเอียงไปในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งตามนิสัยอันเป็ นปกติประจาอยู่ในสันดานหรื อพืน้ เพของจิตใจ เป็ นลักษณะนิสัยที่
ค่อ นข้ า งถาวรอยู่ในขัน้ อุป นิ สัย (บุค ลิก ภาพ)ที่ แ สดงเป็ นพฤติก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน
ประกอบด้ วย
1.1 ตัณหาจริ ต หมายถึง ลักษณะนิสยั ที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมนิยมเสพความสุข
ผ่านประสาทสัมผัสได้ แก่ ตา หู จมูก ลิ ้น กาย หรื อแสดงออกเป็ นพฤติกรรมก้ าวร้ าวทางคาพูดหรื อ
การกระทาเมื่อเผชิญกับความไม่พึงพอใจ แสดงอาการเซื่องซึม หดหู่ท้อแท้ เฉื่ อยชา ขาดความ
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กระตือรื อร้ น พฤตินิสยั ด้ านนี ้จึงขึ น้ อยู่อารมณ์ความรู้ สึกเป็ นใหญ่ที่ แสดงออกทางพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
1.2 ทิฏฐิจริ ต หมายถึง ลักษณะนิสยั ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตผ่าน
การใช้ ความคิด ความเชื่ อ ในการอธิ บายเรื่ อ งราวต่า งๆ ด้ วยหลักตรรกะหรื อเหตุผล ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ น้ อมใจเลื่อมใสด้ านศาสนาหรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ มักคิดฟุ้งซ่านวกวนเกี่ ยวกับอดีตและ
อนาคต เป็ นคนเจ้ าความคิดทฤษฎี พฤตินิสยั ด้ านนี ้จึงขึ ้นอยู่กบั การใช้ ความคิด ความเชื่อเป็ นใหญ่
สาหรับการแสดงออกทางพฤติกรรมการดาเนินชีวิตประจาวัน
2. สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง หมายถึง ความสามารถของ
ผู้ต้ อ งขัง ในการแยกแยะความดี - ความชั่ว ถูก -ผิด คุณ -โทษ เป็ นประโยชน์ - ไม่เ ป็ น ประโยชน์
มองเห็นการเชื่อมโยงของเหตุและผล รู้เท่าทันและตระหนักถึงโทษของความโลภ โกรธ หลง มีสติ
รู้ตวั อยู่กบั ปัจจุบนั มีความอดทนอดกลันและมองอุ
้
ปสรรคปั ญหาเชิงบวก เชื่อมัน่ ในความสามารถ
ของตนเอง รู้ จักควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีความสงบผ่อนคลาย ปล่อยวาง
ความผิดพลาดในอดีตและรู้จกั ให้ อภัยตนเอง เข้ าใจโลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง รับรู้คณ
ุ ค่าของ
ตนเอง และรู้ จัก ตัง้ เป้ า หมายชี วิ ต มี พ ฤติ ก รรมดี ง ามและอยู่ร่ ว มกั บ ผู้อื่ น อย่ า งเป็ น ปกติ สุ ข
ประกอบด้ วย
การรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้ต้องขัง ที่ จ ะแยกแยะดี - ชั่ว ถูก -ผิด คุณ -โทษ
ประโยชน์-ไม่ใช่ประโยชน์ รู้จกั แก้ ไขปั ญหาด้ วยสติปัญญา มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุ
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น รู้จกั มองหาคุณค่าจากปัญหาอุปสรรคที่ตนเองเผชิญ
การตื่ น หมายถึง ความสามารถของผู้ต้องขัง ที่ ร้ ู เท่า ทันสภาวะจิตใจตนเองที่ถูก
ครอบงาด้ วยความโลภ โกรธ หลง ตระหนักถึงโทษของกิเลส มีความมุ่งมัน่ ที่จะทาสิ่งต่างๆ ด้ วย
ความสามารถของตนเองและไม่ ย่ อ ท้ อ ต่อ การด าเนิ น ชี วิ ต มี ส ติ ร้ ู ตั ว อยู่กับ ปั จ จุบัน ควบคุม
พฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้
ความเบิกบาน หมายถึง ภาวะจิตใจของผู้ต้องขังที่มีความสงบ ผ่อนคลาย ไม่วิตก
กังวล ฟุ้งซ่าน มีเมตตาและรู้ จกั ให้ อภัยในความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น เข้ าใจโลกและชีวิต
ตามความเป็ นจริงว่า มีขึ ้น-มีลง มีได้ -มีเสีย มีถกู ใจ-ไม่ถกู ใจ รู้จกั ปล่อยวางและคลายความยึดมัน่
ถื อมั่น ตระหนักถึงคุณค่า ภายในตัวเองและมีเป้าหมายการดาเนินชีวิต มี พฤติกรรมดีงามและ
ดาเนินชีวิตอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสขุ
การวัดสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขัง ผู้วิจยั ให้ แบบวัดที่สร้ างขึน้ จากการสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีที่ได้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องผนวกกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
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(In-depth Interview)กลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล (Key Informants)ได้ แก่ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านพุ ท ธธรรม
อนุศาสนาจารย์ โดยใช้ วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) แบบวัดสุขภาวะ
ทางปั ญญาดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือจากผู้เชี่ยวชาญและนาไปทดลองใช้ (Try
Out) กับกลุ่มผู้ต้องขังที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง โดยแบบวัดเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด ประกอบด้ วย
ข้ อคาถามเชิงบวกและข้ อคาถามเชิงลบ การให้ คะแนนข้ อคาถามเชิงบวกให้ 5 คะแนนสาหรั บ
คาตอบที่ “มากที่สุด” 4 คะแนนสาหรับคาตอบ “มาก” 3 คะแนนสาหรับคาตอบ “ปานกลาง” 2
คะแนนสาหรับคาตอบ “น้ อย” และ 1 คะแนนสาหรับคาตอบ “น้ อยที่สดุ ” ส่วนข้ อคาถามเชิงลบให้
5 คะแนนสาหรับคาตอบ “น้ อยที่สุด” 4 คะแนนสาหรับคาตอบ “น้ อย” 3 คะแนนสาหรับคาตอบ
“ปานกลาง” 2 คะแนนสาหรับคาตอบ “มาก” และ 1 คะแนนสาหรับคาตอบ “มากที่สดุ ” ผู้ต้องขังที่
ได้ คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีสขุ ภาวะทางปัญญาสูงกว่าผู้ต้องขังที่ได้ คะแนนรวมต่ากว่า
3. รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน หมายถึง กระบวนการให้ ความ
ช่วยเหลือบุคคลตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ภายใต้ บรรยากาศของความเป็ นกัลยาณมิตร มีความปลอดภัย
และความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกแต่ละคนสามารถที่จะพูดคุยสิ่งที่คบั ข้ องใจหรื อเสนอ
มุมมองที่เป็ นประโยชน์ได้ อย่างอิสระ มีการฝึ กสติในแบบวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐานเป็ นเบื ้องต้ น
เพื่อให้ เกิดการตระหนักรู้ตนเองและเกิดสมาธิโดยเน้ นการตระหนักรู้ร่างกายและความรู้สกึ เป็ นหลัก
จากนันร่
้ วมกันพูดคุยและสะท้ อนเกี่ยวกับพฤติกรรม ความรู้สกึ ภาวะจิตและสภาวธรรมชาติที่เกิด
ขึ ้นกับตนเองรวมถึงการใช้ ชีวิตและร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับตนเองผ่านมุมมอง
ของผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาและสมาชิ ก กลุ่ม โดยมี ผ้ ูใ ห้ ค าปรึ ก ษาในฐานะกัล ยาณมิ ต รคอยเอื อ้ ให้
บรรยากาศภายในกลุ่มดาเนินไปอย่างราบรื่ นเป็ นธรรมชาติ ซึ่งได้ ออกแบบกิจกรรม จานวนทังสิ
้ ้น
12 ครัง้ ๆ ละ 1.30-2.00 ชัว่ โมง ห่างกัน 2 ครั ง้ ต่อสัปดาห์ สาหรับผู้เข้ าร่วมกลุ่ม ให้ คาปรึกษาที่เป็ น
สมาชิก จานวน 8 คน และผู้นากลุม่ (ผู้วิจยั )อีก 1 คน ดาเนินการต่อเนื่องทัง้ 8 ครัง้ จากทังหมด
้
12
ครัง้ (สถานการณ์โควิด-19) โดยมีขนตอนการให้
ั้
คาปรึกษาดังนี ้
4.1 ขัน้ เริ่ มต้ นของรู ปแบบการให้ คาปรึ กษา เป็ นขัน้ สร้ างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษากับ ผู้รั บ ค าปรึ ก ษาและระหว่ า งผู้รั บ ค าปรึ ก ษาด้ ว ยกัน เองเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก เกิ ด
ความรู้สึกอบอุน่ เป็ นมิตร ปลอดภัยและเกิดความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ทังนี
้ ้ ผู้ให้ คาปรึกษาจะทา
ความเข้ าใจกับผู้รับคาปรึ กษาในเรื่ องจุดมุ่งหมาย บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบทังในส่
้ วน
ของผู้ให้ คาปรึ กษาและผู้รับคาปรึ กษา มี การสื่ อสารด้ วยถ้ อยคาสุภ าพอ่อนโยน นา้ เสี ยงกริ ยา
ท่าทางที่แสดงออกถึงความเป็ นกัลยาณมิตร กล้ าที่จะเปิ ดเผยตนเอง รู้ สึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่ง
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ของกลุ่มและเต็มใจที่จะให้ ความช่วยเพื่อนสมาชิก จากนัน้ ดาเนินการฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐานที่
ได้ ออกแบบไว้ ในลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้ องกับลักษณะพฤตินิสยั ของสมาชิกกลุ่ม โดยเน้ นการฝึ ก
ตระหนักรู้ 2 ส่วนแรก(กายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนา)เพื่อให้ สมาชิกมีภาวะจิตใจที่สงบผ่อน
คลายเป็ นเบื ้องต้ นและมีจิตตังมั
้ น่ เป็ นสมาธิ ก่อนนาไปใช้ วิเคราะห์พดู คุยในขันการให้
้
คาปรึกษา
4.2 ขัน้ ดาเนินการของรู ปแบบการให้ คาปรึ กษา เป็ นขันที
้ ่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาเอื ้อให้
สมาชิกได้ เปิ ดเผยเรื่ องราวและประสบการณ์ตา่ งๆทังเชิ
้ งบวกและลบที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการ
แสดงออก ความรู้สกึ สภาวะจิตและสภาวธรรมที่เกิดขึ ้นกับตนเองรวมถึงการใช้ ชีวิตผ่านการพูดคุย
ด้ ว ยการใช้ เทคนิ ค ทางจิ ต วิ ท ยาการให้ ค าปรึ ก ษาอาทิ การสะท้ อ นความคิ ด ความรู้ สึ ก การ
ตีความหมาย การให้ กาลังใจ การอุปมาอุปมัย เป็ นต้ น และเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ เสนอมุมมอง
ข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สมาชิกคนอื่นๆ ขันนี
้ ้ประกอบด้ วย
4.2.1 ร่ างกายและพฤติกรรมด้ านร่างกาย(กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เป็ นขันที
้ ่
ผู้ให้ คาปรึกษาชวนสมาชิกได้ ทบทวนและพูดคุยเกี่ยวพฤติกรรมการแสดงออกซึง่ เป็ นประสบการณ์
ผ่านมาที่ส่งผลต่อความรู้ สึก ความคิดและการดาเนินชีวิต อีกทังกระตุ
้
้ นให้ เห็นคุณค่าของร่างกาย
และพฤติกรรมการแสดงออกเชิงบวก ยอมรับและรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ ้นจากการกระทาของตนเอง
และรู้จกั ที่จะปรับเปลี่ยนเป็ นพฤติกรรมเชิงบวก
4.2.3 ความรู้ สึก(เวทนานุปัสสนาสติปัฏ ฐาน) เป็ นขัน้ ที่ผ้ ูให้ คาปรึ กษาชวนให้
สมาชิกได้ เปิ ดเผยเรื่ องราวความรู้สึกที่มีตอ่ เหตุการณ์ตา่ งๆ ที่ผ่านเข้ ามาในชีวิตที่ ทาให้ ร้ ูสกึ เป็ นสุข
เป็ นทุกข์หรื อเฉยๆ อีกทังกระตุ
้
้ นให้ เกิดการเห็นคุณค่าและเข้ าใจความหมายของความรู้สึกเป็ นสุข
เป็ นทุกข์ที่เป็ นมิตภิ ายในตนเองที่เกิดจากประสบการณ์การใช้ ชีวิตเหล่านัน้
4.2.3 สภาวะจิต(จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน) เป็ นขันที
้ ่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาชวนสมาชิก
ได้ ต ระหนัก ถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ภายในจิ ต ของตนเองจนน าไปสู่ก ารแสดงพฤติก รรมและส่ง ผลต่อ
ความรู้สึกอาทิ ความโลภ ความโกรธ ความหลงเพลิดเพลิน อีกทังกระตุ
้
้ นให้ เห็นการขาดอิสรภาพ
ทางความคิดและให้ ตระหนักถึงภาวะจิตที่ถกู กิเลสเข้ าครอบงา รู้จกั แสวงหาเสรี ภาพที่แท้ จริง
4.2.4 สภาวธรรม(ธัม มานุปั ส สนาสติปั ฏ ฐาน) เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูใ ห้ ค าปรึ ก ษาชวน
สมาชิกได้ ตระหนักถึงธรรมชาติหรื อสภาวธรรมที่เกิดกับจิตอาทิ นิวรณ์ 5 (สิ่งที่สกัดกันจิ
้ ตใจไม่ให้
พบความงดงามประกอบด้ วยความรักใคร่ ยินดี ความหงุดหงิดราคาญ ความท้ อแท้ หดหู่ ความ
ฟุ้งซ่าน ความลังเลสงสัย) อริยสัจ 4(ความจริ งที่ประเสริ ฐประกอบด้ วย ทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ ความ
หมดไปของทุกข์และวิธีการที่จะทาให้ ทกุ ข์หมดไป)และไตรลักษณ์(ความจริ งทัว่ ๆ ไปประกอบด้ วย
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ความไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ไม่มีตวั ตน) อีกทังกระตุ
้
้ นให้ เห็นความหมายของปรากฏการณ์เหล่านี ้ผ่าน
ประสบการณ์การดาเนินชีวิตของตนเอง
4.3 ขัน้ ยุติของรู ป แบบการให้ คาปรึ กษา เป็ นขัน้ ที่ผ้ ูให้ คาปรึ กษาเอือ้ ให้ สมาชิก
ร่ วมกันสรุ ปประเด็นส าคัญที่ไ ด้ พูดคุยและกระตุ้นให้ สมาชิ กได้ เลื อกสิ่งที่ ได้ พูดคุยที่สามารถจะ
นาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตนเอง นอกจากนีย้ ังมีการฝึ กสมาธิ และอธิ ฐานจิตแผ่เมตตาต่อ
ตนเองและผู้อื่น เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ซกั ถามเพิ่มเติม มีการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และกล่าวเสริมให้
กาลังใจซึง่ กันและกัน แสดงความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นจากการเข้ าร่วมกลุม่ แต่ละครัง้ อีกทัง้ สะท้ อนให้ เห็น
ประสบการณ์ภายในที่เกิดขึ ้นกับตนเอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ างกรอบแนวคิดและฐานคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ต้องขัง โดยผู้วิจยั นาเสนอสาระสาคัญตามลาดับดังนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาวะทางปัญญา
1.1 ความหมายสุขภาวะทางปัญญา
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความสุขและปัญญาตามหลักพุทธธรรม
1.3 การวัดสุขภาวะทางปัญญา
1.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาวะทางปัญญา
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
2.1 พฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับจริตตามหลักพุทธธรรม
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐาน
3.1 การให้ คาปรึกษากลุม่ เชิงพุทธธรรม
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับสติที่นาไปประยุกต์ใช้ เชิงจิตวิทยา
3.3 สติปัฏฐานกับการพัฒนาสติผ้ ตู ้ องขัง
3.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมผู้ต้องขังด้ วยสติ
4. กรอบแนวคิดการวิจยั
5. สมมุตฐิ านการวิจยั
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาวะทางปั ญญา
ความหมายสุขภาวะทางปั ญญา
สุ ข ภ าวะทาง ปั ญญา ภ าษาอั ง กฤษใช้ ค าว่ า Intellectual Well-being หรื อ
Intellectual Wellness เป็ นคาใหม่ที่มีการบัญญัติใช้ และให้ ความหมายแยกจากสุขภาวะด้ านอื่นๆ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เป็ นคาใหม่ที่ยงั มีความหมายคลุมเครื อยากที่จะนิยามให้ ชัด
บางแห่งนิยามรวมกันระหว่างร่างกาย จิตใจและสังคม บางแห่งสุขภาวะทางปัญญาหมายรวมเอา
สุขภาวะทางจิตวิญญาณนัน่ เอง(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ นภนาท อนุพงศ์พฒ
ั น์, 2560)
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พ.ศ. 2491 องค์กรอนามัยโลก (WHO, 1947 ) ได้ ให้ ความหมายของคาว่า สุขภาวะ
ไว้ วา่ สภาวะที่มีความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจและสามารถอยู่ในสังคมได้ อย่างมี ความสุข ไม่ใช่
เพียงแต่ปราศจากโรคและความพิการ ภายหลังต่อมาในปี 2541 (WHO, 1998)ในที่ประชุมสมัชชา
องค์กรอนามัยโลก ได้ เ พิ่ม คาว่า Spiritual well-being หรื อสุขภาวะทางจิ ตวิญญาณและคาว่า
พลวัตกลุ่ม ดังนัน้ ความหมายของสุขภาวะ ได้ แก่ สภาวะที่มีความสมบูรณ์และความเป็ นพลวัต
ของร่ างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ไม่ใช่เพียงแต่ปราศจากโรคเท่านัน้ คานิยามดังกล่าว
เป็ นแนวคิดที่อิงอาศัยภาวะเหนือธรรมชาติที่มีสิ่งดลบันดาลหรื อบนฐานความเชื่อการมีอยูข่ องพระ
ผู้เป็ นเจ้ า ซึ่งสอดคล้ องกับ Gomez และ Fisher (2003)ที่ให้ นิยามไว้ ว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
เป็ นภาวะความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในตนเอง ผู้อื่น ธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติทาให้ เข้ าถึง
ความเป็ นเอกภาพจนเกิ ดเป็ นความเบิกบานใจ ความรัก ความเคารพนบน้ อม มีความสงบอยู่
ภายในและมีเป้าหมายการดาเนินชีวิต นอกจากนี ้ Fisher (2011)ยังชี ้ให้ เห็นแต่ละองค์ประกอบ
เป็ น รายด้ า น ได้ แ ก่ 1)ด้ า นตนเอง เป็ น ความสัม พัน ธ์ ภ ายในตนที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ การตระหนัก รู้
ความหมาย เป้าหมาย คุณค่าของการดาเนินชีวิต การมีจิตวิญญาณที่จะค้ นหาเอกลักษณ์และ
ความเคารพนับถื อตนเอง 2)ด้ านผู้อื่นหรื อสังคม เป็ นสัม พันธภาพระหว่างบุคคล ตนเอง ผู้อื่น
ศีลธรรม วัฒนธรรมและศาสนา 3)ด้ านสิ่งแวดล้ อม เป็ นความเชื่อมโยงและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้ อมทาง
กายภาพและมวลสรรพชีวิตน้ อยใหญ่อย่างเป็ นหนึ่งเดียวและ 4)ด้ านเหนือธรรมชาติ เป็ นความ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่เหนือวิสยั ของมนุษย์ เช่น อานาจสูงสุด จักรวาล พระเจ้ า เป็ นต้ น รวมถึงความ
ศรัทธา ความเคารพต่อจุดกาเนิดของจักรวาล
ขณะที่ สุขภาวะทางปั ญญานันจะถู
้
กนิยามในมิติของความเป็ นมนุษย์ เช่น Melnyk
และ Neale (2018)ได้ ระบุถึงสุขภาวะไว้ 9 มิติ ในส่วนของมิตสิ ขุ ภาวะทางปัญญาชี ้ให้ เห็นว่า เมื่อมี
จิตใจที่ยืดหยุ่นจะส่งผลให้ มีสขุ ภาวะทางปั ญญา บุคคลที่มีสุขภาวะทางปั ญญาจะเป็ นผู้ที่ใฝ่ รู้ ใฝ่
เรี ยนตลอดชีวิต มีความคิดเชิงวิพากษ์ พัฒนาเหตุผลเชิงจริ ยธรรม ขยายมุมองที่มีตอ่ โลก มุ่งมัน่ ที่
จะค้ นหาความรู้อยู่เสมอ ทุกครัง้ ที่เรี ยนรู้ทกั ษะและแนวคิดใหม่ๆ จะพยายามทาความเข้ าใจอย่าง
ลึกซึ ้งในแต่ละประเด็นที่มีความแตกต่างกัน สอดคล้ องกับ Fahey (2005) ที่กล่าวว่า เป็ นผู้เปิ ดรับ
แนวคิดใหม่ๆ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีความสามารถในการตังค
้ าถาม การคิดเชิงวิเคราะห์ มี
แรงจูงใจในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ มีอารมณ์ขนั ใฝ่ เรี ยนรู้อยู่ตลอดเวลา รู้จกั ปรับประยุกต์ใช้ สิ่งที่
ได้ เรี ยนรู้ มาพร้ อมร่ ว มแบ่ ง ปั น ความรู้ เหล่ า นั น้ กั บ ผู้ อื่ น (Gill, Zechner, Zambo Anderson,
Swarbrick, และ Murphy, 2016)ขยายขอบเขตของความรู้และทักษะการแสดงออกหรื อทักษะเชิง
หยัง่ รู้ พร้ อมด้ วยการค้ นหาศักยภาพภายในตนเอง มีความอยากรู้ อยากเห็น มีทกั ษะในการแก้ ไ ข
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ปั ญ หา สร้ างสรรค์ กิ จ กรรมทางจิ ต อย่า งต่อ เนื่ อ ง(Hattler, 1976)มี ก ระบวนการทางปั ญ ญาที่
เหมาะสม เช่น มีความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล สามารถคิดแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ กระตือรื อร้ นและเปิ ด
กว้ างต่อการเรี ยนรู้สิ่งใหม่(Adams, Bezner, และ Steinhardt, 1997)
ส าหรั บ การวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ใช้ นิ ย ามสุข ภาวะทางปั ญ ญาในบริ บ ทสัง คมไทยที่
สอดคล้ องกับความเชื่อหลักของคนส่วนใหญ่ที่นับถื อพุทธศาสนาและมีการบัญญัติใช้ คาว่า สุข
ภาวะหรื อสุขภาพทางปั ญญาอย่างชัดเจนซึ่ง อยู่ในภาวะธรรมชาติของมนุษย์ที่สามารถฝึ กฝนให้
เกิดขึ ้นได้ ด้วยการใช้ สติและปั ญญาเป็ นตัวกากับ ในการดาเนินชีวิตนาไปสู่ความเป็ นอิสระและเกิด
ความสุขที่แท้ จริ งโดยไม่อิงและพึ่งพิงกับสิ่งยึดเหนี่ยวใดๆ(พิณณภา แสงสาคร, 2554) ขณะที่ คา
ว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ไม่ปรากฏพบในบริ บทสังคมไทย มีแต่คาว่า จิต กับ วิญญาณ แต่ทงั ้
สองคาก็สื่อถึงภาวะธรรมชาติที่มีอยู่ภายในตัวมนุษย์นี ้เอง นอกจากนี ้ อาจจะทาให้ ตีความหมาย
ไปในเชิงภูตผีปีศาจทาให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่อนอีกด้ วย
สุขภาวะทางปั ญญาในบริ บทสังคมไทยส่วนใหญ่จะให้ ความหมายที่ สอดคล้ องกับ
สุขภาวะองค์รวมตามหลักพุทธศาสนาในการนิยาม เช่น พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ (2550)
ให้ ความหมาย สุขภาพ ไว้ ว่าเป็ นภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงทางกาย
ั้
จิต ปั ญญาและสังคม ซึ่ง
เชื่ อ มโยงกันเป็ น องค์ ร วมอย่างสมดุล โดยมี ปั ญ ญาเป็ นศูน ย์ กลางที่ น าไปสู่สุข ภาวะด้ า นอื่ น ๆ
(ประเวศ วะสี,2551,ออนไลน์) และมีการขยายออกในวรรค 2 ที่กล่าวถึงสุขภาวะทางปั ญญาไว้ ว่า
การมีสุขภาพทางปั ญญาคือ มีความรู้ ทวั่ รู้ ทนั และความเข้ าใจอย่างแยกได้ ในเหตุผลแห่ งความดี
ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนาไปสู่ความมีจิตใจอันดีงามและเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ใน
ความหมายนี ม้ ีความสอดคล้ องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต) (2552)ที่กล่าวว่า เป็ น
ความรู้ทวั่ รู้ชดั ความเข้ าใจ หยัง่ รู้เหตุผลหรื อความรู้ประเภทคัดสรรและวินิจฉัย แยกแยะได้ ว่า จริ ง
เท็จ ดีชั่ว ถูกผิด ควรไม่ควร เป็ นคุณเป็ นโทษ เป็ นประโยชน์หรื อไม่เป็ นประโยชน์ เป็ นความรู้ ที่
ถูกต้ องที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการดารงชีวิต รู้จกั มองโลกในเชิงบวก เปลี่ยนทุกข์ให้ เป็ นสุข
เป็ นความสามารถในการมองเห็นความจริ งของชีวิตจนสามารถปล่อยวางนาไปสู่การเอื ้ออาทร
สมานฉันท์ ช่วยเหลือเกื ้อกูล มีเมตตากรุณาและนาไปสูก่ ารอยูร่ ่วมกันอย่างเป็ นสุข(ไพโรจน์ สิงบัน,
2552) จุฑารัตน์ ไชยเอียด (2558)กล่าวว่า เป็ นความสงบสุขหรื อสันติสขุ ภายในด้ วยการมีสติและ
ปัญญาที่สมบูรณ์ มีความฉลาดรู้เท่าทันสิ่งต่างๆ เข้ าใจสรรพสิ่งตามความเป็ นจริ ง เข้ าใจถึงคุณค่า
และความหมายของชีวิต เข้ าถึงความดีงามถูกต้ อง มีคณ
ุ ธรรมและไม่เห็นแก่ตวั
ขณะที่ พิณนภา หมวกยอด (2558)และนงเยาว์ มงคลอิทธิเวช คนึงนิจ ไชยลังการณ์
ลินจง โปธิ บาลและจิ ตราวดี จิตจันทร (2552)ให้ ความหมายที่สอดคล้ องกันว่า เป็ นภาวะแห่ง
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ความสุขที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินชีวิตที่ประกอบด้ วยปั ญญาซึ่งมีสภาวะจิตใจสงบเย็นที่มีความ
ประณีต อ่อนโยน แจ่มใส มีอิสระ ไม่ว่นุ วายสับสน เปี่ ยมล้ นด้ วยความปี ติยินดีอิ่มเอิบ อิ่มเต็มจาก
ภายใน ไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆ มีความคิด ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องดีงามนาไปสู่การเป็ นที่พงึ่ ให้ กบั ตนเอง
ได้ รู้ เห็นตามความเป็ นจริ ง คิดเป็ นเหตุเป็ นผล รู้แยกแยะดีชวั่ ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์หรื อไม่ใช่
ประโยชน์ มองทะลุปัญหา รู้ ว่าอะไรคือปั ญหา ต้ นเหตุของปั ญหา การยุติปัญหาและแนวทางใน
การแก้ ปัญหา คิดแก้ ปัญหาอย่างมีสติ ควบคุมความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ได้ โดยไม่กระทาไปตามแรงจูงใจด้ วยอานาจของตัณหาหรื อความอยาก แต่กระทาสิ่งต่างๆ ที่เกิด
จากคิดพิจารณาอย่างดีแล้ วว่าสมควรกระทาหรื อไม่ควรกระทาซึ่งคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ น
หลัก มี จิ ต ที่ คิด จะให้ แ ละเอื อ้ เฟื ้อ เผื่ อ แผ่ มี พ ลัง ในการมี ชี วิ ต อย่ า งมี คุณ ค่า มี ค วามหมาย มี
เป้าหมายที่ชดั เจน พึงพอใจในชีวิต มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เข้ าใจโลกและชีวิตตามความเป็ นจริงและ
มีความสามารถในการเผชิญและแก้ ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในภาวะวิกฤติได้ อย่างเหมาะสม
สุขภาวะทางปั ญญาจะเน้ นความสุข ที่เกิดจากการใช้ ชีวิตที่กากับด้ วยสติและปั ญญา
ซึ่งเป็ นการตระหนักรู้ เท่าทันตนเองและสิ่งที่มากระทบ สามารถจัดการได้ อย่างเหมาะสมนาไปสู่
อิสรภาพโดยไม่พงึ่ สิ่งยึดเหนี่ยวใดๆ มีปัญญาที่เจริญเติบโตงอกงามอย่างต่อเนื่องด้ วยกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่ฝึกฝนอย่างเป็ นขันตอน(ปรี
้
ยา แก้ วพิมล สุรีย์พร กฤษเจริ ญ ปราณี พงศ์ไพบูลย์ โสเพ็ญ ชู
นวล และ อุไรรัตน์ หน้ าใหญ่ , 2557) เป็ นความรู้ความคิดที่ถกู ต้ องดีงามช่วยให้ ดาเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข รู้ จักใช้ เหตุผลในการคิดพิจารณาจนสามารถแก้ ปัญหาหรื อพ้ นจากความทุกข์ได้ รู้ จัก
ดาเนินการเรื่ องต่างๆ ให้ สมั ฤทธิ์ ผลด้ วยวิธีการแห่งปั ญญาและเป็ นที่พึ่งให้ กบั ตนเอง(พระไพศาล
วิศาโล, 2553)สอดคล้ องกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ(สสส) (2556)ที่
นิยามไว้ ว่า เป็ นความมีเหตุมีผล ความเข้ าใจโลกและชีวิต ใฝ่ เรี ยนรู้ รู้จกั พัฒนามิติด้านในตนเอง
คิดได้ คดิ เป็ น ไม่หลงไปกับสิ่งยัว่ ยวน ค้ นหาความสามารถเชิงบวก มีเป้าหมายการดาเนินชีวิต รับรู้
ความจริ ง สร้ างคุณค่าให้ กับตัวเอง เท่าทันตนเองและสถานการณ์ด้วยสติและวิจารณญาณ เป็ น
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทังหลายตามที
้
่มนั เป็ นมากยิ่งขึ ้นจนไม่ร้ ู สึกยินดีหรื อยินร้ ายในสิ่งใดๆ มีแต่การ
กระทาให้ ถูกต้ องตามเหตุผลของสิ่งนัน้ ๆ ไม่มัวดีใจหรื อเสียใจต่อสิ่งนัน้ ๆ ซึ่งทาให้ กิเลสลดและ
นาไปสูค่ วามทุกข์ที่ลดลงอีกด้ วย(พุทธทาสภิกขุ, 2547)
จากความหมายดั ง กล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า สุ ข ภาวะทางปั ญ ญา หมายถึ ง ความรู้
ความสามารถที่จะแยกแยะดีชวั่ ถูกผิด เป็ นคุณเป็ นโทษ มีความรู้ความคิดที่ถกู ต้ องดีงามสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิต เข้ าใจโลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง รู้จกั ค้ นหาความสามารถ
ภายในตนเองและมีเป้าหมายในการใช้ ชีวิต มีสติและปั ญญาที่ร้ ู เท่าทันความจริ งจนนาไปสู่การ
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ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถื อมั่นจนจิ ตใจเป็ นอิสระ มีความแจ่ม ใสเบิกบาน มี ความรั กความเมตตา
เอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลทาให้ อยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างเป็ นปกติสขุ
แนวคิดเกี่ยวกับความสุขและปั ญญาตามหลักพุทธธรรม
ดังที่กล่าวแล้ วว่า สุขภาวะทางปั ญญาในบริ บทสังคมไทยเป็ นภาวะธรรมชาติของ
มนุษย์ที่สามารถฝึ กฝนให้ เกิดขึ ้นได้ ด้วยการใช้ สติและปั ญญาเป็ นตัวกากับ การดาเนินชีวิตนาไปสู่
ความเป็ นอิสระและเกิดความสุขที่แท้ จริงโดยไม่อิงและพึง่ พิงกับสิ่งยึดเหนี่ยวใดๆ ดังนัน้ เพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจที่ละเอียดขึ ้น ผู้วิจยั จึงทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสุขและปั ญญาตามหลักพุทธ
ธรรมดังนี ้
ความสุขและระดับของความสุข
ความสุขเป็ นภาวะของร่างกายและจิตใจที่มีความสบาย ผ่อนคลาย มีความ
เป็ นอยู่ที่สะดวกสบายหรื ออยู่ดีมีสุข สมหวังในสิ่งที่ต้องการรวมถึงสภาพชีวิตที่เป็ นสุข อันเป็ นผล
จากการมีความสามารถในการจัดการปั ญหาในการดาเนินชีวิต มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลง(กรมสุขภาพจิต, 2559; พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2546) เป็ นประสบการณ์
และความรู้สึกที่สามารถบริหารจัดการได้ อย่างสม่าเสมอตามความปรารถนาในภาพรวมและทาให้
บุคคลนัน้ เกิ ดความยินดีและอิ่มเอมใจ ทัง้ นี ต้ ้ องไม่ทาให้ ผ้ ูอื่นเดือดร้ อน(ศิรินันท์ กิตติสุขสถิ ต ,
2555) กรมสุขภาพจิต (2558) กล่าวถึงมิตขิ องความสุขไว้ 5 ด้ าน แต่ละด้ านจะมีความลาดลึกเป็ น
ลาดับตังแต่
้ มิตภิ ายนอกไปสูม่ ิตภิ ายใน ประกอบด้ วย
ด้ านที่ 1 สุขสบาย(Happy Health) เป็ นความสามารถของบุคคลในการ
ดูแ ลสุข ภาพร่ า งกายให้ มี ส มรรถภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง มี ค วามคล่อ งแคล้ ว มี ก าลัง สามารถ
ตอบสนองความต้ องการทางกายภาพได้ ต ามสภาพที่ เป็ นอยู่ มี เศรษฐกิ จ หรื อปั จ จัยที่ จ าเป็ น
เพียงพอ ไม่มีอบุ ตั ภิ ยั หรื ออันตราย มีสภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริมสุขภาพ ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
ด้ านที่ 2 สุขสนุก(Recreation) เป็ นความสามารถในการเลือกวิถีชีวิตที่
รื่ น รมย์ สนุ ก สนานด้ วยการท ากิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด อารมณ์ เ ป็ นสุ ข จิ ต ใจสดชื่ น แจ่ ม ใส
กระปรี ก้ ระเปร่ า มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเป็ นกิจกรรมที่สามารถลดความซึมเศร้ า ความเครี ยดและ
ความวิตกกังวลได้
ด้ า นที่ 3 สุ ข สง่ า (Integrity) เป็ นความรู้ สึ ก พึ ง พอใจในชี วิ ต มี ค วาม
ภาคภูมิใจและเชื่อมัน่ ในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ยอมรับนับถือตนเอง รู้จกั ให้ กาลังใจตนเองได้
มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีลกั ษณะเอื ้อเฟื อ้ แบ่งปันและมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
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ด้ านที่ 4 สุขสว่าง(Cognition)เป็ นความสามารถด้ านการจา การคิดอย่าง
มีเหตุมีผล การสื่อสาร การวางแผนในการคิดแบบนามธรรมรวมทังความสามารถในการจั
้
ดการสิ่ง
ต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ านที่ 5 สุขสงบ(Peacefulness) เป็ นความสามารถของบุคคลในการ
รับรู้เข้ าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จกั ควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถผ่อน
คลายให้ เ กิดความสุขสงบกับตัวเองได้ รวมทัง้ ความสามารถในการปรั บตัวยอมรับสภาพสิ่ง ที่
เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริง
ความสุขดังกล่าวเบือ้ งต้ นมี ลักษณะสอดคล้ องกับความสุขตามหลักพุทธ
ธรรม พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคนอื่น ๆ (2556) กล่าวว่า ความสุขตามหลักพุทธธรรมจะ
คานึงถึงการพัฒนาในด้ านต่างๆ อย่างเป็ นองค์รวมบนฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ยังรวมความสุขอันเกิดจากปั ญญาที่นบั เนื่องเป็ นมิติภายในอีก
ด้ วย ได้ แก่
1. ความสุขภายนอก เป็ นความสุขที่ เกี่ ยวเนื่องกับปั จ จัยต่างๆ ในการ
ดาเนินชีวิตโดยมีดชั นีชี ้วัด อาทิ ความสุขจากการมีปัจจัยสี่พอเพียง มีความมัน่ คงปลอดภัยหรื อ
หลักประกันของชีวิต มีรายได้ ที่เพียงพอโดยไม่มีหนี ้สิน มีครอบครัวที่อบอุ่นโดยมีสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กัน
ปราศจากความรุนแรงภายในครอบครัว เอาใจใส่เอื ้ออาทรต่อกัน อยู่ในชุมชนที่เข้ มแข็ง ช่วยเหลือ
เกื อ้ กูล กัน มี กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน สืบสานวัฒ นธรรมประเพณี มี สิ่ง แวดล้ อมที่ เหมาะสม
ปราศจากมลภาวะ เป็ นต้ น
2. ความสุขภายใน เป็ นความสุขระดับจิตใจและปัญญาซึง่ ไม่ขึ ้นต่อปัจจัย
ภายนอกโดยตรงโดยมีดชั นีชี ้วัดอาทิ จิตใจที่มีอิสรภาพจากการถูกครอบงาและการถูกกระตุ้นจาก
สิ่งเร้ าภายนอก เป็ นความสุขจากความภาคภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่ สามารถเอาชนะใจตนเองได้ ด้วยการ
ทาแต่ความดี ละเว้ นความชัว่ การเข้ าถึงหลักศาสนา เข้ าถึงธรรมะ ความสุขที่เกิดจากความสงบ
ไม่ฟ้งุ ซ่าน ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ เข้ าใจชีวิตและโลกว่าเป็ นสิ่งที่ไม่แน่นอน เป็ นต้ น
และยังสอดคล้ องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2550a)ที่ได้ สรุ ป
ความสุขในแบบประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างง่ายๆ ตังแต่
้ ความสุขระดับต่าสุดซึ่งเป็ น
ความสุข อัน เกิ ด จากสิ่ ง เร้ าภายนอกจนถึ ง ความสุข ระดับ สูง สุด ที่ เ กิ ด จากปั ญ ญาซึ่ง มี 5 ชัน้
รายละเอียดดังนี ้
ชันที
้ ่ 1 เป็ นความสุขที่เกิดจากการเสพวัตถุหรื อสิ่งเร้ าภายนอกผ่านทาง
ประสาทสัมผัสได้ แก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย เป็ นความสุขที่ต้องขึน้ กับสิ่งภายนอกทาให้ ต้องดิ ้นรน
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แสวงหาด้ วยความทะเยอทะยาน ดังนัน้ ความสุขระดับนี ้จึงเต็มไปด้ วยความคิดที่อยากได้ ต้องการ
เมื่อได้ มากก็มีความสุขมากและนาไปสูค่ วามเพลิดเพลินกับการเสพความสุขเหล่านัน้ ทาให้ สญ
ู เสีย
อิสรภาพ อยู่ด้วยความหวังที่จะได้ ซึ่งทาให้ เกิดความรู้ สึกทุรนทุราย กระวนกระวาย สอดคล้ องกับ
พระไพศาล วิสาโล(2557,ออนไลน์)กล่าวว่า เป็ นความสุขที่เกิดจากการเร้ าจิตกระตุ้นใจที่ได้ สมั ผัส
จากประสาททัง้ 5 คือ รู ป เสียง กลิ่น รส และผิวหนัง หรื อเกิดจากเนื ้อหนังมังสา ยิ่งเร้ ามากยิ่งมี
ความสุขมาก แต่เมื่อถูกเร้ าไปถึงจุดหนึ่ง ใจจะตอบสนองน้ อยลงจึงต้ องเสพในปริ มาณที่มากขึน้
หรื อไม่ก็หนั ไปเสพสิ่งที่แปลกใหม่กว่าเดิม เช่น กินอาหารที่อร่อย ฟั งเพลงที่ไพเราะ เป็ นต้ น
ชันที
้ ่ 2 เป็ นความสุขจากการเจริ ญคุณธรรม เป็ นความสุขที่ สูงกว่าการ
เสพวัตถุซงึ่ อาศัยการเจริญคุณธรรมทาให้ จิตใจเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสูงขึ ้นอุปมาเหมือนพ่อแม่ที่
ได้ ทาสิ่งต่างๆ ให้ แก่ลกู ทาให้ จิตใจรู้สกึ เป็ นสุข เห็นลูกมีความสุขก็พลอยมีความสุขไปด้ วย เป็ นการ
พัฒนาและขยายมิติของจิตใจด้ านความเมตตากรุณา คุณธรรมที่พฒ
ั นาขึ ้นมาภายในใจนี ้จึงทาให้
เกิดความสุขจากการได้ ให้ การให้ นี ้จึงกลายเป็ นความสุข
ชันที
้ ่ 3 เป็ นความสุขเกิดจากการดาเนินชีวิตถูกต้ องสอดคล้ องกับความ
เป็ นจริ งของธรรมชาติ ไม่หลงอยู่ในโลกของสมมติ ความสุข 2 ประการเบื ้องต้ นนันยั
้ งทาให้ จิตใจ
ข้ องเกี่ยวอยู่กับโลกสมมติ และอาจทาให้ หลงไปกับความสุขเหล่านันจึ
้ งอยู่ด้วยการหวังความสุข
จากโลกสมมติซงึ่ ไม่ใช่สิ่งที่จริงจังยัง่ ยืนและยังทาให้ แปลกแยกจากความจริงและขาดความสุขที่จะ
ได้ รับจากความเป็ นจริ งในธรรมชาติ ผู้ที่ปรับชีวิตและเข้ าถึงความจริ งของธรรมชาติจึงสามารถหา
ความสุขจากการดาเนินชีวิตที่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริงของธรรมชาติได้ เสมอ
ชันที
้ ่ 4 เป็ นความสุขจากความสามารถในการปรุ งแต่ง โดยทัว่ ไปมนุษย์
มักจะปรุ งแต่งความคิดในด้ านลบซึ่งเป็ นผลร้ ายต่อตัวเองและผู้อื่น เก็บกักอารมณ์ ที่ขัดเคืองมา
ครุ่นคิดทาให้ เกิดความไม่สบายใจ ขุ่นมัวเศร้ าหมอง ความสุขในชันนี
้ ้เป็ นการปรุ งแต่งความคิดให้
สร้ างสรรค์เช่น สิ่ งประดิษฐ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นต้ น รู้ จักใช้ ความสามารถในการปรุ งแต่งเป็ น
ความสุข เก็บอารมณ์ที่ดีมาปรุงใจให้ สบาย เช่น นาลมหายใจเข้ า -ออกมาปรุงแต่งให้ เกิดความสุข
เป็ นต้ น
ชัน้ ที่ 5 เป็ นความสุขเหนือการปรุ ง แต่ง เป็ นการอยู่ด้ วยปั ญญา มี การ
ตระหนักรู้เท่าทันความจริ งของโลกและชีวิต เข้ าถึงความจริ งด้ วยปั ญญาเห็นแจ้ ง ทาให้ ปล่อยวาง
แนบสนิทกับทุกเหตุการณ์เรื่ องราว อยู่ในโลกด้ วยความรู้สึกเข้ าใจโลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง
มีภาวะจิตใจที่สงบ สบาย มีความอิ่มเอมที่เกิดจากความสงบเยือกเย็น (ธรรมรักษา, 2539; พระ
ไพศาล วิศาโล, 2557)ไม่มีอะไรรบกวน เป็ นตัวของตัวเอง มีความสุขเป็ นคุณสมบัตปิ ระจาตัวทาให้
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รู้สกึ เป็ นสุขเต็มอิ่มอยูภ่ ายใน ไม่พงึ่ พิงสิ่งเร้ าภายนอก มีชีวิตที่พร้ อมจะทาเพื่อคนอื่นอย่างเต็มที่โดย
ไม่ห่วงกังวลถึงความสุขของตนเองอีกต่อไป จะมองโลกด้ วยปั ญญาที่ร้ ูความจริ งและด้ วยใจที่เปิ ด
กว้ างเกื อ้ กูลซึ่งช่วยให้ ร้ ู จักความสุขในการดาเนินชีวิต มากขึน้ เรื่ อยๆ นาไปสู่ความเป็ นมนุษย์ ที่
สมบูรณ์
กล่าวได้ ว่า ความสุขในบริ บทของสังคมไทยที่มีฐานคิดจากหลักการเชิงพุทธ
ธรรมเป็ นความสุขที่คานึงถึงองค์รวมทังมิ
้ ติภายนอกซึ่งเป็ นระดับสังคมรวมถึงสิ่งแวดล้ อมและมิติ
ภายในซึ่งเป็ นความสุขเฉพาะตัวบุคคลตังแต่
้ ระดับประสาทสั มผัส ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ระดับการ
เจริญคุณธรรม ระดับการดาเนินชีวิตที่ถกู ต้ อง ระดับการรู้จกั คิดปรุงแต่งหรื อปรับเปลี่ยนอารมณ์ใน
เชิงบวกและระดับสูงสุดเป็ นความสุขที่เกิดจากปั ญญาที่เข้ าใจโลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง มี
ภาวะจิ ตใจที่ สงบผ่อนคลาย อยู่ด้วยใจที่ เปิ ดกว้ าง ทาประโยชน์ เพื่ อคนอื่ นจนเข้ าถึง ความเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์
ปั ญญาและระดับของปั ญญา
ในพระไตรปิ ฎก ปั ญญา ภาษาบาลีใช้ คาว่า ธี หมายถึง ความรู้ ความรู้ ทั่ว
ความเลือกเฟ้น ความเลือกเฟ้นทัว่ ความเลือกเฟ้นธรรม ความกาหนดดี ความเข้ าไปกาหนด ความ
เข้ าไปกาหนดเฉพาะ(พระไตรปิ ฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ 4 (ขุ.ม.(ไทย)29/49/41) 2523) ซึ่ง
ครอบคลุมทุกมิติของปั ญญา เป็ นความรอบรู้ การรู้ จักคัดเลือกและแยกแยะสิ่งต่างๆตามความ
เหมาะสม มีความรอบรู้ที่จะเข้ าไปจัดแจงคัดสรรสิ่งต่างๆอย่างเฉพาะเจาะจงด้ วยความรู้ที่ลกึ ซึ ้ง ใน
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2559)กล่าวว่า
ปั ญญาเป็ นความรู้ทวั่ ปรี ชาหยัง่ รู้ เหตุผล ความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลตามสัจจะความเป็ น
จริ ง ความรู้ เข้ า ใจชัด เจน ความรู้ เข้ า ใจอย่า งแยกได้ ในเหตุผ ล ดี ชั่ว คุณ โทษ ประโยชน์ มิ ใ ช่
ประโยชน์ และรู้ ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ รอบรู้ ในกองสังขาร มองเห็นตามความเป็ นจริ ง หาก
เป็ นความรู้หลง รู้ผิด กล่าวคือไม่ใช่ความรู้จริง ไม่เรี ยกว่า ปัญญา ปัญญาในที่นี ้เป็ นความสามารถ
ที่จะวิเคราะห์ เข้ าใจอย่างชัดเจน เป็ นความสามารถที่จะหยัง่ รู้ถึงความเชื่อมโยงได้ ทวั่ ถึงเหตุและ
ผล พิจารณาแยกแยะถึงความถูก-ผิด ควร-ไม่ควร ซึ่งมีลกั ษณะตรงกันข้ ามกับคาว่า หลง(สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(เจริญ สุวฑฺฒโน), 2553)
ในหนังสื อพุทธธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2552) ยังได้ ให้
ความหมายของปั ญญาไว้ อีกว่า เป็ นความรอบรู้ ความรู้ทวั่ รู้ชดั หรื อรู้ทวั่ ถึงความจริงหรื อตรงตาม
ความเป็ นจริ ง อาทิ รู้เหตุร้ ูผล รู้ดีร้ ู ชวั่ รู้ถูกรู้ผิด รู้ควรไม่ควร รู้คณ
ุ รู้โทษ รู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ รู้
องค์ประกอบ รู้เหตุปัจจัย รู้ที่ไปที่มา รู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทังหลายตามความเป็
้
นจริง รู้ถ่องแท้
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รู้เข้ าใจสภาวะ รู้คดิ รู้พินิจพิจารณา รู้วินิจฉัย รู้ที่จะจัดแจงจัดการหรื อดาเนินการอย่างไร เป็ นความ
เข้ าใจ(เข้ าใจถูก เข้ าใจชัดหรื อเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ) มองทะลุสภาวะหรื อมองทะลุปัญหา ตาม
ความหมายนี ้สอดคล้ องกับ สุรพล ไกรสราวุฒิ (2552) ที่กล่าวว่า ปัญญานันเป็
้ นความรู้ในเรื่ องของ
เหตุและผล รู้ เกี่ ยวกับโครงสร้ างองค์ประกอบและที่มาที่ไป รู้ เหตุปัจจัยที่เกี่ ยวข้ อง ตระหนักใน
คุณค่าและความหมายของสิ่งต่างๆทัง้ ส่วนคุณและโทษ ประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์ที่มีตอ่ ชีวิต
และสิ่งแวดล้ อม รู้ จกั ที่จะเข้ าไปทาหน้ าที่บริ หารจัดการได้ อย่างถูกต้ อง รวมถึงการรู้ เท่าทันความ
เป็ นไตรลักษณ์(เปลี่ยนแปลง บีบคัน้ ไม่ใช่ตวั ตน)ซึ่งทาให้ จิตเป็ นอิสระ ไม่พลังเผลอและไม่
้
ยึดมัน่
ในความรู้ที่มีพร้ อมที่จะพัฒนาความรู้ให้ ก้าวหน้ ายิ่งๆขึ ้นไป
ปัญญานันไม่
้ ใช่เพียงแค่ความรู้เท่านันแต่
้ ยงั รวมถึงมิติด้านการคิด การเข้ าใจ
การเชื่อ ทัศนคติตา่ งๆที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและผู้อื่นซึง่ จะทาให้ ความสุขเกิดขึ ้นทังตนเอง
้
ผู้อื่น
และการอยู่ร่วมกัน นอกจากนี ้ ยังรวมถึงการตระหนักรู้ เข้ าใจเกี่ ยวกับความจริ งต่างๆ เพื่อให้ เกิด
ความเห็นตรงซึ่งเป็ นปั ญญาในระดับรู้แจ้ ง ไม่ใช่เพียงแค่ระดับตรรกะเหตุผลเท่านัน้ พุทธทาสภิกขุ
(2530)กล่าวว่า ปั ญญาที่เป็ นการรู้ แจ้ งนันจะต้
้
องเห็นด้ วยใจจริ งๆ ซึ่งผ่านการบ่มเพาะและได้ ซึม
ซับด้ วยประสบการณ์ตนเองกับสิ่งนันๆ
้ โดยการพิจารณาจนรู้สกึ ขึ ้นมาจริงๆ ทาให้ เบื่อหน่ายหรื อไม่
หลงไปตามสิ่งเหล่านัน้ ฉะนัน้ จึงไม่สามารถคานวณไปตามหลักคณิตศาสตร์ หรื ออนุมานไปตาม
เหตุผ ลเชิ ง ปรั ช ญาได้ ขณะที่ พระไพศาล วิ ศ าโล (2553)ได้ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น มิ ติ ข องปั ญ ญา 3 ด้ า น
รายละเอียดดังนี ้
ด้ านที่ 1 การคิดดี เป็ นความคิดความเชื่อและความเห็นที่ถูกต้ องดีงาม
หรื อมีเหตุผล อาทิ เห็นว่าการทาความดีเป็ นสิ่งที่มีประโยชน์ทงแก่
ั ้ ตนเองและผู้อื่น คุณค่าของชีวิต
อยู่ที่การทาความดี มีความเชื่อมัน่ ในความเพียรพยายามของตนเองว่าจะนาไปสู่ความสาเร็ จ การ
มัวแต่พึ่งพาผู้อื่นหรื อหวังลาภลอยคอยโชคจะทาให้ ชีวิตมีแต่เสื่อมถอย เห็นว่าความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ยัง่ ยืนกว่าการทุจริ ตคดโกง ความสุขที่แท้ จริ งนันเกิ
้ ดการทาความดีไม่ใช่การสะสมวัตถุ ชื่อเสียง
หรื ออานาจ การคานึงถึงผู้อื่นจะช่วยให้ อยูร่ ่วมกันได้ อย่างสงบสุข
ด้ านที่ 2 การคิดเป็ น เป็ นการรู้จกั คิดหรื อพิจารณาทาให้ เห็นความจริ งจน
สามารถแก้ ปัญหาหรื อทากิจต่างๆ ให้ สาเร็จได้ ได้ แก่ คิดเป็ นเหตุเป็ นผล สามารถสืบสาวหาสาเหตุ
และมองเชื่อมโยงถึงผลที่อาจเกิดขึ ้น พิจารณาโดยใช้ เหตุผล ไม่ถกู อารมณ์ครอบงาหรื อเอนเอียงไป
ตามอคติ มองเห็นแง่ มุมต่างๆ อย่างรอบด้ านทัง้ ข้ อดี -ข้ อเสีย บวก-ลบ แยกแยะได้ ว่าอะไรเป็ น
คุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม สามารถจัดลาดับความสาคัญได้ อย่างถูกต้ อง รู้จกั มองเชิงบวก สามารถหา
ประโยชน์จากอุปสรรคหรื อความทุกข์และมองเห็นโอกาสในสถานการณ์วิกฤตได้
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ด้ านที่ 3 การเห็นตรง เป็ นความเห็นที่ ตรงตามความเป็ น จริ ง ซึ่ง ทาให้
วางใจได้ อย่างถูกต้ อง ไม่ก่อหรื อซ ้าเติมให้ เกิดทุกข์ เป็ นการยอมรับความเป็ นจริ งว่าทุกสิ่งมีขึ ้น-มี
ลง มีดี-มีเสีย ไม่มีอะไรที่ถกู ใจเราไปหมดทุกอย่าง เห็นว่าความสุขหรื อความทุกข์นนแท้
ั ้ จริ งขึ ้นอยู่
กับใจเราเองไม่ใช่เกิดจากภายนอก มองเห็นสิ่งต่างๆว่าเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย ไม่เที่ยงแท้
ยัง่ ยืนและไม่ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการปรารถนาของตัวเรา เห็นว่าไม่มีอะไรเลยที่สามารถยึดมัน่ ถือ
มัน่ ให้ เป็ นไปตามใจเราได้ เลยแม้ แต่อย่างเดียว มองเห็นว่าความทุกข์นนมี
ั ้ รากเหง้ ามาจากความยึ ด
ติดถือมัน่ ในสิ่งต่างๆ ว่าเป็ น “ตัวกูของกู”
แสดงให้ เห็นว่า ปั ญญาตามหลักพุทธธรรมนันประกอบด้
้
วย 2 ระดับ ระดับ
แรกเป็ นปั ญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาด้ วยหลักเหตุผล เชื่อมโยงเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นตาม
เป็ นจริ ง ขณะที่อีกระดับเป็ นปั ญญาที่ร้ ู แจ้ งซึ่งเกิดจากการฝึ กฝนผ่านประสบการณ์จนทาให้ เกิด
ความเบื่อหน่ายนาไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็ นปั ญญาที่ทาให้ ดบั ทุกข์ทงั ้ หมดได้ นับว่าเป็ น
ปัญญาสูงสุด(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(เจริญ สุวฑฺฒโน), 2553)
จากการทบทวนความหมายและแนวคิดเกี่ ยวกับสุขภาวะปั ญญาโดยเฉพาะบริ บท
ของสังคมไทยจากนักวิชาการทางศาสนาและองค์กรด้ านการส่งเสริ มสุขภาวะพบว่า ส่วนใหญ่จะมี
ลักษณะสอดคล้ องกับนิยามความหมายเกี่ ยวกับความสุขและปั ญญาในเชิงพุทธธรรม จึงทาให้
ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์แนวคิดเหล่านัน้ ดังแสดงตามตาราง 1 ดังนี ้

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ(สสส)
(ปี 2556)

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ สุ ข ภ า พ
แห่งชาติ(ปี 2550)
กรมสุขภาพจิต(ปี 2558)

พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.
ปยุตโต)(ปี
2559,2552,2550)
พระไพศาล วิสาโล(ปี 2553)

สมเด็จญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช(ปี 2553)
พุทธทาสภิกขุ(ปี 2547,2530)










แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะ
ทางปั ญญาของ
ตระหนักรู้
นักวิชาการด้ านพุทธ ปั จจุบนั /
ธรรมและองค์ กรด้ าน สงบ/มี
การส่ งเสริมสุขภาวะ
เมตตา















ภาวะสุข
มองเชิง
รู้เท่าทัน
บวก/เห็น กิเลส(โลภ
คุณค่าจาก โกรธ
อุปสรรค
หลง)

ตาราง 1 การสังเคราะห์สขุ ภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรม





อดทน/
เพียร
พยายาม
ของตนเอง




































ภาวะปั ญญา
ควบคุม แก้ ปัญหา เชื่อมโยง แยกแยะ เข้ าใจ
พฤติกรรม ด้ วย
เหตุผล ดี-ชัว่
โลกและ
/อารมณ์ สติปัญญา
คุณ-โทษ ชีวิตตาม
ถูก-ผิด เป็ นจริ ง

สุขภาวะทางปั ญญา



ตระหนักรู้ใน
ความหมาย/
เป้าหมายของ
ชีวิต








พฤติกรรม
ดีงาม/อยู่
ร่วมกับ
ผู้อื่น
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จากตารางการสังเคราะห์ดงั กล่าวแสดงให้ เห็นว่า สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธ
ธรรมนัน้ (พระไพศาล วิศาโล, 2553; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2550b, 2552, 2559;
พุทธทาสภิกขุ, 2530, 2547; สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(เจริ ญ สุวฑฺฒโน), 2553)
แทบจะครอบคลุมทุกมิติทงความสุ
ั้
ขและปั ญญา กล่าวคือ การมีสติตระหนักรู้ ในปั จจุบนั มีความ
สงบผ่อนคลาย มีเมตตา มองแง่ดี รู้เท่าทันความโลภโกรธหลง มีความอดทนและเชื่อมัน่ ในความ
เพียรพยายามด้ วยตนเอง ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ รู้ จกั แก้ ปัญหาด้ วยสติปัญญา รู้ทวั่ ถึง
เหตุและผล แยกแยะดี -ชัว่ ถูก-ผิด เข้ าใจชีวิตและโลกตามเป็ นจริ ง เห็นอกเห็นใจและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ขณะเดียวกัน สุขภาวะทางปั ญญาตามการนิยามของ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
(2550) กรมสุขภาพจิต (2558) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส) (2556)ก็มี
ลักษณะสอดคล้ องกับหลักพุทธธรรมเช่นกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมด้ านแนวคิดความสุขและปัญญาเบื ้องต้ นจึงทาให้ ผ้ วู ิจยั มี
ความสนใจที่จะพัฒนาสุขภาวะทางปั ญญาในบริ บทของผู้ต้องขังซึ่งเป็ นการพัฒนาความสุขที่เกิด
จากปัญญาในระดับเหตุผลเพื่อให้ ผ้ ตู ้ องขังรู้จกั พิจารณาแยกแยะดี -ชัว่ ถูก-ผิด คิดไตร่ตรองถึงคุณโทษที่จะเกิดขึ ้นจากการลงมือตัดสินใจทาสิ่งใดลงไป มองเห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผลอย่าง
ทัว่ ถึง รู้จกั ใช้ ความพยายามของตนเองในการดาเนินชีวิต ให้ เป็ นผู้มีทศั นคติเชิงบวกต่อเหตุการณ์ที่
ยากลาบากต่างๆ ไม่ปล่อยให้ อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผลจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ขณะเดียวกัน
ก็ร้ ู จกั ทาใจให้ สงบผ่อนคลาย ไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าทุกอย่างต้ องเป็ นไปตามที่ตนเองต้ องการทังหมด
้
รู้จกั สร้ างเหตุปัจจัยที่จะทาให้ ชีวิตเจริ ญก้ าวหน้ า ยอมรับความจริ งว่า ชีวิตมีทงสุ
ั ้ ขและทุกข์ มีขึ ้นมี
ลง มีดีใจเสียใจเป็ นเรื่ องธรรมดา อีกทังจะต้
้ องคานึงถึงพฤติกรรมตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม
การวัดสุขภาวะทางปั ญญา
สุขภาวะทางปั ญญาเป็ นคุณลักษณะแฝงภายในตัวบุคคลที่ ไ ม่สามารถสัง เกตได้
โดยตรงแต่ส ามารถวัด ได้ เ ชิ ง พฤติ ก รรมศาสตร์ ที่ ต้ อ งใช้ วิ ธี วัด ทางอ้ อ ม ซึ่ง จะวัด เฉพาะบาง
คุณลักษณะหรื อตัวอย่างทางพฤติกรรมที่เป็ นตัวแทนคุณลักษณะที่ต้องการศึกษาและไม่สามารถ
วัดพฤติกรรมที่ เป็ นไปได้ ทัง้ หมดของสิ่ง ที่ต้องการวัดจึงเป็ นการอ้ างอิงสิ่งที่ ได้ จากการวัดไปยัง
คุณสมบัติทงหมดของสิ
ั้
่งที่ต้องศึกษา แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาที่ค้นพบในต่างประเทศนันแทบ
้
ไม่มีปรากฏให้ เห็น ส่วนใหญ่จะเป็ นแบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่มีฐานความเชื่อในภาวะ
เหนือธรรมชาติของมนุษย์ เช่น แบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ถกู พัฒนาขึ ้นโดย Dunn (2008)
เป็ นแบบประเมินตนเอง ครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้ าน คือ ด้ านการมีเป้าหมายและความหมาย
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ของการดาเนินชีวิต ด้ านการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ อง ด้ านการทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นและด้ านการมี
วิถีทางแห่งความศรัทธา แต่ละด้ านประกอบด้ วย 4 ข้ อคาถาม รวมจานวน 16 ข้ อ เป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแต่ละองค์ประกอบย่อยระหว่าง 0.36 – 0.84 และ
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)
เท่ากับ 0.76 เป็ นต้ น ขณะที่แบบวัดสุขภาวะทางปั ญ ญาปรากฏให้ เห็นบ้ าง เช่น การศึกษาของ
Syed, Rehman, Hussain, และ Shaikh (2016) ที่ได้ พฒ
ั นาแบบวัดเพื่อเปรี ยบเทียบสุขภาวะทาง
ปั ญ ญาระหว่ า งครู ท างการแพทย์ สัง กัด ภาครั ฐ กับ เอกชนของมหาวิ ท ยาลัย การาชิ ( Karachi)
ประเทศปากีสถาน แบบวัดฉบับดังกล่าวครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้ าน คือ ด้ านการเปิ ดใจและ
แสวงหาข้ อมูลข่าวสาร ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่ เพิ่มขึน้ และด้ านการเรี ยนรู้ จากแหล่ง เรี ยนรู้ ที่
หลากหลาย เป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ได้ แก่ ไม่เคย บางครัง้ ปกติ และบ่อยๆ
ผ่านการตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าครอนของบาค(Cronbach’s
alpha coefficient)ได้ เท่ากับ 0.7
สาหรับบริบทสังคมไทย แบบวัดส่วนใหญ่มีฐานคิดทางพุทธศาสนาจึงเป็ นแบบวัดสุข
ภาวะองค์รวมเชิงพุทธ ขณะที่แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาจะเป็ นองค์ประกอบร่วมกับสุขภาวะด้ าน
อื่นๆ (กาย จิต สังคมและปั ญญา) ปั จจุบนั เริ่ มมีแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาปรากฏแผ่ห ลายมาก
ยิ่งขึ ้นอาทิ การศึกษาของ ปรี ยา แก้ วพิมล สุรีย์พร กฤษเจริ ญ ปราณี พงศ์ไพบูลย์ โสเพ็ญ ชูนวล
และ อุไรรัตน์ หน้ าใหญ่ (2557)ที่สร้ างแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาในนักศึกษามหาวิ ทยาลัย ซึ่ง
ครอบคลุมองค์ประกอบสุขภาวะทางปั ญญา 4 ด้ านคือ ด้ านการมีจิตใจที่ดีงาม ด้ านการดารงชีวิต
อย่างมีศีลธรรม ด้ านการจัดการอย่างมีสติ และด้ านการใฝ่ เรี ยนรู้ แบบวัดฉบับดังกล่าวมีจานวน 11
ข้ อ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและมีคา่ ความตรงของเนื ้อหาของข้ อคาถามรายข้ อ(itemlevel CVI: I-CVI)เท่ากับ 1.0 จากนันน
้ าไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จริ งแล้ วนามาหาค่าด้ วยสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ได้ ค่า
ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.89 ต่อมา อุไรรัตน์ หน้ าใหญ่ (2560)ได้ นาแบบสุขภาวะทางปั ญญา
ฉบับดังกล่าวไปพัฒนาเป็ นแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการจัดการเรื่ องราวอย่างมีสติเพื่อ
ประยุกต์ใช้ สาหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการปรับภาษา
ให้ เข้ าใจง่ายสาหรับเด็กและเยาวชน ครอบคลุมองค์ประกอบย่อยได้ แก่ การระงับยับยังพฤติ
้
กรรม
ที่เ ป็ นโทษต่อตัวเองและผู้อื่น การเห็นตัวเองตามความเป็ นจริ ง ด้ วยใจที่ เป็ นกลาง การให้ อภัย
ตนเองและผู้อื่นที่ทาผิดพลาด ปล่อยวางได้ มีกาลังใจในการดาเนินชีวิต ณ ปั จจุบนั ข้ อคาถามมี
จานวนทังสิ
้ น้ 13 ข้ อ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
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น้ อ ย และไม่มี เ ลย ผ่า นการตรวจสอบหาค่า ความเชื่ อ มั่ นทัง้ ฉบับ ด้ ว ยค่า สัม ประสิ ทธิ์ แ อลฟ่ า
ของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ได้ เท่ากับ 0.81
เช่นเดียวกัน เสาวภา เล็กวงษ์ วรรณรัตน์ ลาวัง และ สมสมัย รัตนกรี ฑากุล (2562)ได้
พัฒนาแบบสัมภาษณ์สขุ ภาวะทางปัญญาตามคาจากัดความของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 และจากการทบทวนวรรณกรรม แบ่งองค์ประกอบสุขภาวะทางปั ญญาเป็ น 3 ด้ านคือ
ด้ านสติ สมาธิและปั ญญา จานวน 10 ข้ อ ด้ านความสุขสงบ จานวน 6 ข้ อ และด้ านการมีเป้าหมาย
จานวน 4 ข้ อ มีลกั ษณะการให้ ตอบเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากคะแนน 1- 5
ได้ แก่ น้ อยที่สุด น้ อย ปานกลาง มาก มากที่สุด มีเกณฑ์การให้ คะแนน 1-2.33 สาหรับสุขภาวะ
ปั ญญาน้ อย 2.34-3.66 สุขภาวะทางปั ญญาปานกลางและ 3.67-5 สาหรับสุขภาวะทางปั ญญา
ระดับมาก แบบสัมภาษณ์ดงั กล่าวผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน
5 คนและนามาหาค่าดัชนีความตรงตามเนื ้อหา(CVI)ได้ คา่ เท่ากับ 0.91 จากนันน
้ าไปทดลองใช้ กบั
ญาติผ้ ูดูแลกับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อร่ างกายที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ งซึ่งมีคุณสมบัติ
คล้ ายคลึง กับกลุ่มตัวอย่างและหาค่าความเชื่ อมั่นทัง้ ฉบับด้ วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แ อลฟ่ าของครอ
นบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ได้ เท่ากับ 0.91
ขณะที่ พิณนภา หมวกยอด (2558)พัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธ
ศาสนาที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้ าน “รู้ ” “ตื่น” และ “เบิกบาน” จานวน 23 ข้ อ แบ่งเป็ นด้ านรู้
จานวน 9 ข้ อ ด้ านตื่น จานวน 8 ข้ อ และด้ านเบิกบาน จานวน 6 ข้ อ ข้ อความเป็ นประโยคบอกเล่า
ทังเชิ
้ งบวกและลบในรู ปแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ ได้ แก่ จริ งที่สุด
จริง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริง ไม่จริ งและไม่จริงเลย ผู้ที่ตอบแบบวัดหากได้ คะแนนรวมสูงแสดง
ว่าเป็ นผู้มีสขุ ภาวะทางปัญญาสูง ขณะที่ผ้ ไู ด้ คะแนนต่าแสดงว่ามีสขุ ภาวะทางปัญญาต่า เครื่ องมือ
ที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึน้ ผ่า นการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ อ งมื อด้ านความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา(Content
validity)ด้ วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)ได้ คา่ เท่ากับ 0.6-1.0 ด้ านค่าอานาจจาแนกด้ วย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ อกับคะแนนรวม(Corrected item- total correlation)ได้ คา่ ระหว่าง
0.27-0.60 ด้ านค่าความเชื่ อมั่นทัง้ ฉบับด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค(Cronbach’s
alpha coefficient)ได้ ค่าเท่ากับ 0.84 ด้ านความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้ างหาค่าด้ วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน(CFA)ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกตัว ส่วนค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามราย
ข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.50-0.88
อีกทัง้ ชมพู โกติรัมย์ จักรกฤษณ์ โปณะทอง และ จตุพล ยงศร (2560)ได้ พฒ
ั นาข้ อ
คาถามของแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักสติปัฏ ฐาน 4 ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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จานวน 63 ข้ อ ครอบคลุม กาย เวทนา จิตและธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการพัฒนาเครื่ องมือเป็ น
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริ การ จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 5 แห่ง ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ
เท่ากับ 0.79 ที่ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาวะทางปั ญญาทัง้ 63 ตัวแปร ได้ ค่าไอเกน
(Eigenvalues) มากกว่า 1.00 ค่าร้ อยละของความแปรปรวนมากกว่า .50 และค่าร้ อยละของความ
แปรปรวนสะสมซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนองค์ประกอบได้ ร้อยละ 45.517 ส่วน เลอลักษณ์
มหิพนั ธุ์และคณะ(2560)ได้ นาแบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณไปใช้ วดั สุขภาวะทางปั ญญาซึ่ง
มีข้อคาถามทังหมด
้
20 ข้ อ ประกอบด้ วยความผาสุก 2 ด้ าน คือ ด้ านความผาสุกในสิ่งที่เป็ นอยู่
และด้ านความผาสุกด้ านความยึดมัน่ ศรัทธาทางศาสนา เป็ นลักษณะแบบวัดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 6 ระดับ(Likert scale) ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างมากจนถึงเห็นด้ วยมาก ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื อ้ โดยผู้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน มี ค่า ดัช นี ค วามตรงเชิ ง เนื อ้ หา(Content Validity
Index:CVI)เท่ากับ 0.88 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ทัง้ ฉบับด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอ
นบาค(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.83
จะเห็นได้ ว่า บริ บทสังคมไทยมีการพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาเพิ่มมากขึน้
โดยยึดฐานคิดหลักทางพุทธศาสนาที่เป็ นสุขภาวะองค์รวม(กาย จิต สังคมและปั ญญา) แบบวัดสุข
ภาวะทางปั ญ ญาส่ว นใหญ่ น าไปใช้ วัด เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ศึก ษาลัก ษณะทางอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก
ความคิดและพฤติกรรมของบุคคลตลอดจนคุณลักษณะแฝงบางประการที่เชื่อว่ามีอยู่ในตัวบุคคล
เช่น การมีสติสง่ ผลให้ เกิดการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ เป็ นต้ น
การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังสาหรับการ
วิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง อีกทังยั
้ งได้ ดาเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ จากนันจึ
้ งนามาออกแบบเพื่อให้ ครอบคลุมสุขภาวะทางปั ญญา 3 ด้ าน ได้ แก่
การรู้ การตื่นและความเบิกบาน เป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ได้ แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ มีทงข้
ั ้ อคาถามเชิงบวกและลบ หากผู้ต้องขังได้ คะแนน
รวมสูงแสดงว่า เป็ นผู้มีสุขภาวะทางปั ญญาสูง แต่ถ้าได้ คะแนนรวมต่า แสดงว่า เป็ นผู้มีสุขภาวะ
ทางปั ญญาต่า อีกทัง้ องค์ประกอบย่อยในแต่ละด้ านและข้ อคาถามแต่ละองค์ประกอบยังปรับ
ประยุกต์ให้ มีความเหมาะสมกับการวัดสุขภาวะทางปั ญญาในบริ บทผู้ต้องขังอีกด้ วย นอกจากนี ้
ยังมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)และ
นาไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นผู้ต้องขังที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง ก่อนที่จะ
นามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ รายข้ อกับคะแนนรวม(Itemtotal correlation) ค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค(Cronbach’s alpha
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coefficient)และหาค่าเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ก่อนที่จะนาไปวัดกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาวะทางปั ญญา
จากการทบทวนงานวิจัยต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่ เน้ นศึกษาสุขภาวะทางจิ ต
วิญญาณ ขณะที่งานวิจยั ด้ านสุขภาวะทางปั ญญาแทบไม่ปรากฏให้ เห็นแต่ยงั พบบ้ างตามแนวคิด
ตะวันออก เช่น การศึกษาของ Naz, Rehman, Katpar, และ Hussain (2014)ที่ดาเนินการสารวจ
เพื่อเปรี ยบเทียบการตระหนักรู้ด้านสุขภาวะทางปั ญญาของนักศึกษาแพทย์ภาครัฐและเอกชนใน
เขตเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึก ษาแพทย์ในวิทยาลัยเอกชน 5 แห่ง
และภาครั ฐ 3 แห่ง เป็ น นัก ศึกษาหญิ ง จ านวน 526 คนและชาย 450 คน เครื่ อ งมื อวิ จัยเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scales) จานวน 800 ชุด พบว่า นักศึกษาวิทยาลัย
การแพทย์เอกชนมีความกระตือรื อร้ นในการอภิปรายทางปัญญาสูงกว่านักศึกษาจากวิทยาลัยของ
รัฐ (p <0.001) มีนิสยั ชอบอ่านหนังสือคิดเป็ น 126 (44%)ขณะที่นกั ศึกษาวิทยาลัยของรัฐคิดเป็ น
149 (33%) (p <0.004) ส่วนการให้ ความสาคัญกิจกรรมจิตสร้ างสรรค์พบว่า ไม่แตกต่างกัน (p =
0.954) ขณะที่ Rehman, Syed, Hussain, Fraz, และ Shaikh (2020)ศึก ษาผลกระทบของสุข
ภาวะด้ านสังคม จิตวิญญาณ อาชีพ ร่ างกาย การเงินและอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาวะทางปั ญญา
ของอาจารย์แพทย์ จานวน 300 คน รวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามด้ านสุขภาวะเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการตัวเอง พบว่า สุขภาวะด้ านอาชีพ ตามมาด้ วยสุขภาวะด้ านจิตวิญญาณ การเงิ น
อารมณ์สง่ ผลสูงต่อสุขภาวะทางปัญญาอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ส่วนงานวิจยั ด้ านสุขภาวะทางปั ญญาในประเทศมีทงเชิ
ั ้ งคุณภาพและปริ มาณ ส่วน
ใหญ่จะใช้ ฐานคิดทางพุทธศาสนาเป็ นแกนหลักที่ครอบคลุม สุขภาวะแบบองค์รวมที่ประกอบด้ วย
สุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปั ญญา จะเห็นว่า สุขภาวะทางปัญญานันเป็
้ นองค์ประกอบหนึง่ ใน
สุขภาวะองค์รวม แต่ปัจจุบนั เริ่ มมีการวิจยั ที่แยกสุขภาวะทางปั ญญาออกมาศึกษาเฉพาะด้ วย
ทัศนะที่ว่า สุขภาวะทางปั ญ ญาเป็ นศูนย์กลางของสุขภาวะด้ านอื่นๆ เมื่อบุคคลมีสุขภาวะทาง
ปั ญญาแล้ วจะส่งผลให้ เกิดสุขภาวะทางกาย จิตและสังคมไปด้ วย เท่าที่ค้นพบงานวิจยั สามารถ
แบ่งการศึกษาออกเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี ้
1. การศึกษาสุขภาวะทางปั ญญาในฐานะเป็ นความสุขด้ านหนึ่งที่รวมอยู่ในสุข
ภาวะด้ านอื่นๆ(กาย จิต สังคมและปั ญญา) เช่น กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์และอัครนันท์ อริ ยศรี พงษ์
(2561)ที่ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมและจิตวิทยาเชิงบวกที่
ส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพเป็ นคู่สมรส 15 คู่(30 คน)และเชิง
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ปริ มาณ จานวน 360 คน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผลวิจยั พบว่า ปั จจัย
ด้ านครอบครัวเป็ นสุขมีความสัมพันธ์ กับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธทุกด้ าน(กาย จิต สังคมและ
ปั ญญา) โดยเฉพาะด้ านสุข ภาวะทางปั ญญามีความสัมพันธ์ สูงสุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ขณะที่ สานุ มหัทธนาดุลย์และสริตา มหัทธนาดุลย์ (2562)ศึกษาการเสริมสร้ างสุขภาวะ
องค์รวมเพื่อชีวิตที่สมดุลตามแนวพุทธจิตวิทยา เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
พระภิกษุและนักวิชาการทางพุทธศาสนาจาก 5 ประเทศ พบว่า สุขภาพร่างกายต้ องได้ รับการดูแล
อย่างเพียงพอซึ่งเป็ นความต้ องการขันพื
้ ้นฐานและส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก สุขภาพด้ านศีล เป็ น
พฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกด้ านร่างกายและคาพูดส่งผลให้ เกิดคุณภาพของจิต สุขภาพจิตต้ องมี
การฝึ กสติหรื อบาบัดด้ วยสติ( MBCT)และสุขภาพปั ญญา เป็ นความสามารถสูงสุดที่จะพ้ นไปจาก
ความทุกข์ ต้ องตระหนักรู้ความหมายของชีวิต เป็ นรุ่งอรุณของปั ญญานาไปสู่ความสมดุลของสุ ข
ภาวะองค์รวมด้ วยการฝึ กแนวสติปัฏฐาน 4
2. การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องที่มีผลต่อสุขภาวะทางปั ญญา เช่น งานของ เสาว
ภา เล็กวงษ์ วรรณรัตน์ ลาวัง และ สมสมัย รัตนกรี ฑากุล (2562)ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อสุขภาวะ
ทางปั ญญาของญาติผ้ ดู แู ลคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อ ร่างกาย กลุ่มตัวอย่างจานวน 180 คน
ซึ่งได้ มาด้ วยการสุ่มแบบหลายขันตอน
้
เครื่ องมือในการวิจยั มี 7 ชุด ได้ แก่ 1)แบบทดสอบสภาพ
สมองเบื ้องต้ น 2)แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื ้นฐาน 3)แบบสัมภาษณ์การปฏิบตั กิ ิจกรรมทางศาสนา 4)
แบบสัมภาษณ์ ภาระการดูแล 5)แบบสัมภาษณ์ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ดแู ลกับคนพิการ 6)แบบ
สัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคมและ 7)แบบสัมภาษณ์สขุ ภาวะทางปั ญญา(ด้ านสติ สมาธิและ
ปั ญญา ด้ านความสงบและด้ านการมีเป้าหมาย) ผลการวิจยั พบว่า สุขภาวะทางปั ญญาของญาติ
ผู้ดแู ลผู้พิการมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(M = 4.07, SD = .75)และเมื่อจาแนกเป็ นรายด้ านก็
ยังพบอีกว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ านเช่นกันโดยมีปัจจัยด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างญาติกบั ผู้ดแู ล
(Beta = .292, p < .001)มีคะแนนในระดับสูง รองลงมือ คือ ปั จจัยด้ านการรับภาระดูแล(Beta = .175, p < .05) ด้ านการสนับสนุนทางสังคม(Beta = .169, p < .05)และด้ านการปฏิ บตั ิกิจกรรม
ทางศาสนา(Beta = .136, p < .05)ตามลาดับ เช่นเดียวกับ เลอลักษณ์ มหิพนั ธุ์ (2560)ที่ได้ ศกึ ษา
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั สุขภาวะทางปั ญญาของผู้ดแู ลผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่างจานวน 100
คน เครื่ องมือที่นามาใช้ วดั สุขภาวะทางปั ญญาเป็ นแบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ(ด้ านความ
ผาสุกในสิ่งที่มีอยู่และด้ านความผาสุกในด้ านยึดมัน่ ศรัทธาทางศาสนา) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสุข
ภาวะทางปั ญญาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง( X =94.23, SD=12.21) และยังพบความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความยึดมัน่ และการปฏิบตั ิตามหลักศาสนากับด้ านการ
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สนับสนุนทางสังคมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะที่ด้านอายุมีความสัมพันธ์เชิงบวก
เช่นกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้ านภาระการดูแลไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
3. การศึ ก ษาผลของรู ป แบบกิ จ กรรมเพื่ อ พัฒ นาสุข ภาวะทางปั ญ ญา เช่ น
งานวิจัยของ อุไรรัตน์ หน้ าใหญ่ (2560)ที่ศึกษารู ปแบบกิจกรรมสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญา
สาหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวั ดปั ตตานี กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นเด็กและเยาวชนที่อยูใ่ นความควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จานวน
72 คน และเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุมดูแลอีกจานวน 5 คน ผลวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่วมกิจกรรม
มีคา่ คะแนนสุขภาวะทางปั ญญาสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเข้ า
ร่ วมกิจกรรมยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิง บวกเกี่ ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการจัดการ
ตนเองอย่างมีส ติ ด้ านการเห็นตนเองตามความเป็ นจริ ง ด้ วยใจที่เป็ นกลาง ด้ านการปล่อยวาง
เรื่ องราวที่ทกุ ข์ใจได้ ด้ านการให้ อภัยตนเองและผู้อื่นที่ทาผิดพลาด ด้ านการระงับยับยังการกระท
้
า
ที่ เ ป็ นโทษต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น และด้ า นการมี ก าลัง ใจในการด าเนิ น ชี วิ ต ณ ปั จ จุ บัน ขณะ
เช่นเดียวกับ ปรี ยา แก้ วพิมล สุรีย์พร กฤษเจริ ญ ปราณี พงศ์ไพบูลย์ โสเพ็ญ ชูนวล และ อุไรรัตน์
หน้ า ใหญ่ (2557)ที่ ศึก ษาสุข ภาวะทางปั ญ ญาในนัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ผู้เ ข้ า ร่ ว มวิ จัย เป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยอาสาสมัครจาก 3 คณะที่สนใจการพัฒนาสุขภาวะทางปั ญญา คือ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 61 คน เมื่อสิ ้นสุดกิจกรรม
ยัง คงเหลือนักศึกษาเข้ าร่ วมกิจ กรรม จ านวน 43 คน ผลวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยสุขภาวะทาง
ปั ญญาของนักศึกษาก่อนเข้ าร่ วมกิจ กรรมเท่ากับ 109.92 ภายหลังเข้ าร่ วมกิจ กรรมมีค่าเฉลี่ ย
คะแนนเพิ่มขึ ้นที่ 124.61 สูงกว่าก่อนเข้ าร่วมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ขณะที่ พิณนภา หมวกยอด
(2558)ได้ ศกึ ษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเสริ มสร้ างสุขภาวะทางปั ญญาโดยใช้
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างได้ แก่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 จานวน 20 คน ผู้วิจยั
1 คนและผู้ร่วมวิจัย 2 คน ใช้ วิธี การพัฒนามนุษย์ตามแนวคิดพุทธศาสนา(ศีล สมาธิ ปั ญญา)
ประยุก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการกลุ่ม แบบค่า ยคุณ ธรรม เป็ น การพัฒ นาปั ญ ญาระดับ ความเห็น ชอบ
(สัมมาทิฏฐิ )คือ การเข้ าใจโลกและชีวิตตามเป็ นจริง มีเหตุผล แยกแยะถูกผิด มีความเชื่ออานาจใน
ตน มีสติ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ผลการวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า นักศึกษาควบคุมอารมณ์ได้ ดี
ขึ ้น นิ่งขึ ้น มีสมั พันธภาพดีต่อคนรอบข้ าง ความคิดฟุ้งซ่ านน้ อยลง มีสติอยู่กับตัวเองมากขึ ้น รู้ จกั
แก้ ไขปั ญหาด้ วยเหตุผล คิดบวกมากขึ ้น มีพฤติกรรมการติดโทรศัพท์และโซเชียลเน็ตเวิร์คลดลง มี
จิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวม เช่น ผู้ปกครอง เพื่อน อาจารย์ผ้ สู อน เป็ นต้ น ขณะที่เชิงปริ มาณ
พบว่า ค่าเฉลี่ยสุขภาวะทางปั ญญาภายหลังสิ ้นสุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมอย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01(t=3.40, X =4.42 และ X =4.23, SD.=0.45 และ SD.= 0.41) และหลังเข้ า
ร่ วม 1 เดือน ยังมีคะแนนสูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05(t=2.109, X
=3.7417 และ X =3.4667, SD.=0.45 และ SD.= 0.67668)และ
4. การศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาเชิงวิเคราะห์ เช่น พิณณภา แสงสาคร
(2554)ศึกษาองค์ความรู้สขุ ภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทสังคมไทยโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา ข้ อมูลที่นามาศึกษาเป็ นรายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์
และการค้ นคว้ าอิสระของนักวิจัยและนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในช่วงปี พ.ศ.2543-2553 จานวน 35 เรื่ อง พบว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีความหมายอยู่ 2 มิติ
คือ 1)มิติภาวะเหนือธรรมชาติ เป็ นสุขภาวะที่เกิดจากพลังการฝึ กสมาธิ ผู้ที่เข้ าถึงจะต้ องอาศัย
ความเชื่อความศรัทธาและมีความเพียรในการฝึ กปฏิบตั โิ ดยใช้ ศาสนาเป็ นสิ่งเชื่อมโยง 2)มิติภาวะ
ธรรมชาติของมนุษย์ เป็ นสุขภาวะที่เกิดจากการตระหนักในความหมายของสิ่งต่างๆ ส่งผลให้ เกิด
ความมุ่งมัน่ ที่จะค้ นหาความหมายและเป้าหมายของชีวิต มองเห็นความสัมพันธ์ ของการดาเนิน
ชีวิตกับธรรมชาติซึ่งสามารถสัมผัสได้ ในระดับบุคคลทัว่ ไป ในมิติที่ 2 นี ้ได้ รวมสาระสาคัญของสุข
ภาวะทางปั ญญาไว้ ด้วยซึง่ เน้ นความสุขที่มาจากการใช้ ชีวิตกากับด้ วยสติและปั ญญานาไปสู่ความ
อิสระและพบความสุขที่แท้ จริ งในที่สุดโดยไม่ได้ มีการอ้ างอิงหรื อ พึ่งพิงอยู่กับสิ่งยึดเหนี่ยวใดๆ ไม่
ว่าจะเป็ นตัวบุคคล ศาสนาหรื อสิ่งเหนือธรรมชาติ ส่วน พิณนภา หมวกยอด (2558)ที่ไม่เพียงแต่
ศึกษาผลรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการส่งเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาดังที่กล่าวแล้ ว
เท่า นัน้ แต่ยัง ได้ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ(EFA)และวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
(CFA)ของสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธศาสนาอีกด้ วยพบว่า มี 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) “รู้ ”
คือ การมองเชื่อมโยงจากเหตุถึงผล รู้ จกั คิดพิจารณาและแก้ ปัญหาด้ วยการคิดแยกแยะไตร่ ตรอง
ตามเหตุผลอย่างรอบด้ านมากกว่าใช้ อารมณ์ รู้จกั มองแง่ดี สามารถหาประโยชน์จากอุปสรรคหรื อ
ความทุกข์ สามารถเห็นสิ่งทังหลายที
้
่เปลี่ยนแปลงตามความจริงที่ เกิดขึ ้น ยอมรับความจริ งที่วา่ ทุก
สิ่งมีขึ ้นมีลง มีดีมีเสียและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่ถกู ต้ องเหมาะสม 2) “ตื่น” คือ การมี
สติ ตระหนักรู้ถึงสภาวะปั จจุบนั ไม่คาดหวังอนาคตอย่างเพ้ อฝั น มีความเชื่อในความพยายามของ
ตน กระทาอะไรด้ วยความตังมั
้ น่ ตังใจของตนเอง
้
ไม่ทาอะไรตามการชักจูงของความอยากที่ไม่ดี
(ตัณหา)และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ และ 3) “เบิกบาน” คือ ความผาสุก จิตสงบนิ่งไม่กระวน
กระวาย มีอิสระไม่ยดึ ติดสิ่งใดและเกื ้อกูล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่กล่าวมาสรุ ปได้ ว่า สุขภาวะทางปั ญญาเป็ น
ศูนย์กลางให้ เกิดสุขภาวะด้ านอื่นๆ(กาย จิต สังคม)ตามมา เป็ นภาวะธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์
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สามารถฝึ กได้ ด้วยการดาเนินชีวิตที่เน้ นการมีสติและปั ญญาเป็ นตัวกากับ ซึง่ ผู้วิจยั สรุปได้ 3 ระดับ
คือ 1)ระดับพฤติกรรม เป็ นปัญญาที่ร้ ูจกั ระงับยับยังพฤติ
้ กรรมอารมณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ ไม่กระทาไป
ตามความอยากที่เป็ นตัณหา ตังใจมุ
้ ่งมัน่ กระทาด้ วยความสามารถของตนเอง มีพฤติกรรมดีงาม
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็ นปกติสุข 2)ระดับจิต เป็ นปั ญญาที่ร้ ู จกั สร้ างภาวะจิตใจให้ เกิดความ
สงบผ่อนคลาย ปล่อยวางเรื่ องราวความทุกข์ รู้ จกั ให้ อภัยในความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น
ตระหนักรู้ในปัจจุบนั ปี ติอิ่มเอมอยูภ่ ายใน มองโลกเชิงบวก และ 3)ระดับปั ญญา เป็ นปัญญาที่ร้ ูจกั
แยกแยะสิ่งดีชวั่ ถูกผิด คุณโทษ รู้จกั แก้ ปัญหาด้ วยสติปัญญา มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุ
และผล เข้ าใจชีวิตและโลกตามความเป็ นจริ งซึ่งเป็ นปั ญญาระดับเหตุผลจนนาไปสู่ปัญญาระดับรู้
แจ้ งอันเป็ นปัญญาระดับสูงสุดตามหลักพุทธธรรม
สาหรับการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดสุขภาวะทางปั ญญาของพระพรหมคุณา
ภรณ์ ( ป.อ.ปยุต โต) (2552) เป็ น หลัก และจากการวิ เ คราะห์ ค วามหมายที่ ไ ด้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมผนวกกับการวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธศาสนาของ พิณ
นภา หมวกยอด (2558)รวมถึงข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับสุขภาวะ
ทางปั ญญาของผู้ต้องขังจึงนามาเป็ นกรอบการกาหนดนิยามความหมายสาหรับการศึกษาครัง้ นี ้
โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสุขอันเกิดจากปัญญาระดับเหตุผลเท่านันไม่
้ เกี่ยวข้ องกับปั ญญา
ระดับการรู้ แจ้ งหรื อการบรรลุธรรมใดๆ(ยงยุทธ วงศ์ภิ รมย์ ศานติ์, 2560)จึง นาไปสู่การกาหนด
ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมซึ่งสามารถอธิบายความหมายแต่ละ
ลักษณะได้ ดงั นี ้
การรู้ หมายถึง การที่บุคคลสามารถแยกแยะดี -ชัว่ ถูก-ผิด คุณ-โทษ ประโยชน์ ไม่ใช่ประโยชน์ รู้จกั แก้ ไขปั ญหาด้ วยสติปัญญา มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์
ที่เกิดขึ ้น รู้จกั มองหาคุณค่าจากปัญหาอุปสรรคที่ตนเองเผชิญ
การตื่น หมายถึง การที่บุคคลรู้ เท่ารู้ ทันสภาวะจิตใจตนเองที่ถูกครอบงาด้ วย
ความโลภ โกรธ หลง ตระหนักถึงโทษของกิเลส มีความมุ่งมัน่ ที่จะทาสิ่งต่างๆ ด้ วยความสามารถ
ของตนเองและไม่ย่อท้ อต่อการดาเนินชีวิต มีสติร้ ูตวั อยู่กบั ปั จจุบนั ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์
ของตนเองได้
ความเบิ ก บาน หมายถึง การที่ บุคคลมี ภาวะจิ ตใจที่ส งบ ผ่อนคลาย ไม่วิตก
กังวล ฟุ้งซ่าน มีเมตตาและรู้ จกั ให้ อภัยในความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น เข้ าใจโลกและชีวิต
ตามความเป็ นจริงว่า มีขึ ้น-มีลง มีได้ -มีเสีย มีถกู ใจ-ไม่ถกู ใจ รู้จกั ปล่อยวางและคลายความยึดมัน่
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ถือมัน่ ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองและมีเป้าหมายการดาเนินชีวิต มีพฤติกรรมดีงามและดาเนิน
ชีวิตอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสขุ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤตินิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
พฤตินิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
พฤตินิสยั (จริ ต)เป็ นลักษณะนิสยั ของบุคคลที่สื่อถึงเบื ้องลึกภายในจิตใจซึ่งแสดงให้
เห็นผ่านพฤติกรรมและความประพฤติในการดาเนินชีวิต เป็ นรู ปแบบนิสัยทางความคิด เจตคติ
มุมมองที่ผ่านการหล่อหลอมจากพฤติกรรมจนกลายเป็ นลักษณะประจาตัวของบุคคลที่ค่อนข้ าง
ถาวร เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมลักษณะอย่างไรอยูบ่ อ่ ยๆ จะกลายเป็ นความเคยชินและฝังรากลึก
ลงในกมลสันดานจนยึดแน่น มั่นคงยิ่งขึน้ จนกลายเป็ นรู ปแบบนิสัยที่ แน่นแฟ้นยากที่ จะแก้ ไขที่
เรี ยกว่า บุคลิกภาพ(มนตรี หลินภู นฤมล พระใหญ่ อัจศรา ประเสริ ฐสินและประทีป จินงี่ , 2563)
พฤติ นิ สัย จึ ง มี ใ นทุก คนอยู่ที่ ว่ า บุค คลคนนัน้ จะมี ลัก ษณะนิ สั ย ทางความประพฤติ โ น้ ม เอี ย ง
แสดงออกเช่นไร ตามหลักพุทธธรรมหมายเอาลักษณะนิสยั ทางความประพฤติที่แสดงออกเป็ น
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่หนักไปทางใดทางหนึ่งที่บ่งถึงนิสยั เบื ้องลึกในขัน้ อุปนิสยั ซึ่งเรี ยกว่า
จริต
พฤตินิสัยเป็ นคาที่ใช้ ในบริ บทของเรื อนจาที่บ่งถึงพฤติกรรมอันสื่อถึงลักษณะนิสัย
ของผู้ต้องขัง ขณะที่ “จริ ต” เป็ นคาที่ใช้ ครอบคลุม ลักษณะนิสัยที่ แสดงออกเป็ นพฤติกรรมของ
มนุษย์ทงหมด
ั้
มีคาเรี ยกใช้ แทนได้ หลายคาอาทิ จริ ยา จริยะ จรรยา ซึง่ มีความหมายอย่างเดียวกัน
เป็ นความประพฤติ เป็ นกิริยาที่แสดงออกให้ เห็นจากเบื ้องลึกหรื อพื ้นเพของนิสยั เป็ นลักษณะการ
แสดงออกด้ านความประพฤติที่โน้ มเอียงไปในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ตามสภาพจิตที่เป็ นปกติของ
บุคคลนันๆ(พระครู
้
พิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทูน ธมฺมกาโม), 2562) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
(2559)ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า จริ ตหรื อนิสยั เป็ นความประพฤติปกติ ความประพฤติซึ่งหนักไปทาง
ใดทางหนึ่ง อันเป็ นปกติประจาอยู่ในสันดาน พืน้ เพของจิต อุปนิสัย พืน้ นิสัย แบบหรื อประเภท
ใหญ่ๆ แห่งพฤติกรรมของคนเป็ นลักษณะความประพฤติหรื อพฤติกรรมที่แสดงออก อาการที่แสดง
ให้ เ ห็ น ที่ อ ยู่ใ นขัน้ อุป นิ สัย กล่ า วได้ ว่ า จริ ต หรื อ พฤติ นิ สัย เป็ น รู ป แบบทางพฤติ ก รรมปกติ ที่
แสดงออกภายนอกซึ่งสื่อถึงลักษณะทางความรู้สึกนึกคิด เจตคติ มุมมองในขันที
้ ่เป็ นแบบแผนทาง
บุคลิกภาพที่ได้ รับการหล่อหลอมจากพฤติกรรมการใช้ ชีวิต
จากการทบทวนจริ ตตามหลักพุทธธรรมและนักวิชาการที่ได้ อธิ บายไว้ พบว่า ส่วน
ใหญ่แบ่งจริตของบุคคลออกเป็ น 6 ประเภท รายละเอียดดังนี ้
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1. ราคะจริ ต หมายถึง ลักษณะนิสยั ที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่โน้ ม
เอียงไปเพื่อมุ่งตอบสนองความรู้ สึกพึงพอใจนาไปสู่ความเพลิดเพลินสนุกสนาน มีความต้ องการ
อยากจะสัมผัสกับสิ่งเร้ าหรื อสิ่งแวดล้ อมที่ให้ เกิดความสะดวกสบายหรื อเป็ นที่นิยมชมชอบทาง
ความรู้ สึกอาทิ รู ปที่สวยงาม เสียงที่ไพเราะ กลิ่นที่หอม รสชาติที่อร่ อย สัมผัสที่อ่อนนุ่ม โดยมุ่ง
ตอบสนองความรู้สกึ ผ่านทางประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้ แก่ ตา หู จมูก ลิ ้นและร่างกาย เป็ นพฤติกรรม
ของบุคคลที่ชอบการแต่งเนื ้อแต่งตัว ประดับตบแต่งร่างกายตัวเองให้ มีเสน่ห์ ชอบสถานที่หรื อที่อยู่
หรูหรา เน้ นความสะดวกสบายและความสวยงามเป็ นหลัก เน้ นภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองให้
ดูดีหรื อมี รสนิยมด้ านวัตถุ คะนอง ปาลิภัทรางกูร (2561)กล่าวว่า นิสัยของบุคคลราคะจริ ตมี
ลักษณะเป็ นผู้มีความรักใคร่บงการพฤติกรรม เช่นเดียวกับ พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทูน ธมฺมกา
โม) (2562)และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546) ที่กล่าวว่า คนราคจริตจะมีพฤติกรรมที่
เน้ นหนักไปทางรักสวยรักงาม ยึดถือเอาความสวยงามเป็ นเรื่ องใหญ่ ซึ่งมีพฤติกรรมที่แสดงออกทัง้
ด้ านบวกและลบ ประกอบด้ วย
1.1 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านบวก บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่มีบคุ ลิกภาพดึงดูดตาแก่ผ้ พู บเห็น มีมารยาทที่สภุ าพเรี ยบร้ อยอ่อนโยน
มีความละเอียดรอบคอบประณีตและช่างสังเกต เก็บรายละเอียดได้ เก่ง พูดด้ วยน ้าเสียงที่ไพเราะ
อ่อนหวาน รู้ จักประดิดประดอยคาพูดให้ น่าฟั งหรื อรู้ จกั สรรหาคามาสร้ างสรรค์การพูดการเขียน
ของตนเองให้ ดูส ละสลวยชวนฟั ง ชวนอ่านในการสื่ อสาร ปรั บตัวอยู่ร่ว มกับบุค คลอื่ นได้ ดีโดย
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งที่จะเกิดขึ ้นหรื อเป็ นบุคคลที่เข้ าสังคมเก่ง มักใส่ใจและมีความเห็นอกเห็นใจ
คนอื่น สอดคล้ องกับ ธงชัย สิงอุดม (2559)ที่กล่าวว่า ลักษณะของคนราคจริ ตจะมีบุคลิกหน้ าตา
เป็ นที่ชื่นชอบและชื่นชมของทุกคนที่เห็น วาจาไพเราะเข้ าได้ กบั ทุกคน เก่งในการประสานงาน การ
ประชาสัมพันธ์และงานที่ต้องใช้ บคุ ลิกภาพ
1.2 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านลบ บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะทาง
บุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความเป็ นผู้ที่มีมายาเล่ห์เหลี่ยม ประจบสอพลอ โอ้ อวดหรื อพูดเกินความ
จริ งเพื่อให้ ดนู ่าเชื่อถือหรื อต้ องการให้ คนอื่นนิยมยกย่อง มีความต้ องการทางเพศมากกว่าปกติ มี
ความอ่อนไหวง่ายไม่มีภาวะความเป็ นผู้นา ขาดสมาธิหรื อไม่คอ่ ยมีความมัน่ คงทางจิตใจ มักจะถูก
กระทบจากสิ่งแวดล้ อมได้ ง่ายหรื อกระทาไปตามกระแสความนิยม(Fashion) มักติดใจในรูป เสียง
กลิ่ น รสและสัม ผัส หรื อ มี ร สนิ ย มมุ่ง เสพวัต ถุเ ป็ น ส าคัญ เช่น เดีย วกับ คะนอง ปาลิ ภัท รางกูร
(2561)ที่กล่าวว่า ข้ อเสียของบุคคลราคจริ ตคือ มุ่งแสวงหา รู ป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่สบายมา
บารุงบาเรอผัสสะทัง้ 5 ของตนเอง มุ่งสนองตอบทางตา หู จมูก ลิ ้นและร่างกายของตนให้ ได้ รับแต่
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สิ่งสวยๆ งามๆ ซึ่งเป็ นของภายนอก ดูเป็ นคนขาดสาระในชีวิตหรื อขาดหลักการและเป้าหมายใน
การดาเนินชีวิต
2. โทสจริ ต หมายถึง ลักษณะนิสัยที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่โ น้ ม
เอี ยงไปทางมักโกรธ เจ้ าคิดเจ้ าแค้ น อารมณ์ ฉุนเฉี ยวง่าย แสดงกริ ยามารยาทโผงผางทัง้ ทาง
ร่างกายและคาพูด พูดด้ วยคาห้ วนๆ เสียงดังหรื อไม่คานึงถึงจิตใจของผู้อื่น มีนิสยั ชอบต่อสู้แข่งขัน
ชอบเป็ นที่หนึ่งหรื อต้ องการเอาชนะ ใจนักเลงไม่ยอมคนจึงมักจะขัดคอหรื อสร้ างความขัด แย้ งกับ
คนอื่นอยู่บอ่ ยๆ ลบหลู่บญ
ุ คุณ(พระมหาภูรัช ทันตวังโส(ศรี เลิศรส) ฐิ ติวฒ
ุ ิ หมัน่ มี และ อนุวตั กระ
สังข์, 2559)หรื อยกตนข่มท่านและชอบดูหมิ่นดูแคลนคนอื่น ยึดมัน่ ว่าโลกต้ องเป็ นไปตามที่ตนเอง
คิด หรื อคาดหวัง เท่า นัน้ ชอบชี ถ้ ูก ผิ ด มองโลกเป็ น ขาวด า อาการหุน หัน พลัน แล่น ไม่ห ยุด นิ่ ง
ตัดสินใจเร็ วไม่คิดมาก คล่องแคล่วว่องไว(ธงชัย สิงอุดม, 2559)เมื่อตัดสินใจทาสิ่งใดแล้ วจะต้ อง
ทาให้ สาเร็จและมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการปฏิบตั กิ ิจการงานต่างๆที่ได้ รับมอบหมายหรื อมีความรับผิดชอบ
สูง มุ่งงานมากกว่ามุ่งคน กล่าวคือ มุ่งความสาเร็ จของงานมากกว่ามุ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
มองเป้าหมายคือความสาเร็ จเป็ นใหญ่ ไม่สนใจวิธีการหรื อกระบวนการจึงมักขาดความละเอียดถี่
ถ้ วนขณะทา ขาดความประณีตเรี ยบร้ อย เป็ นคนเจ้ าระเบียบยึดถือกฎเกณฑ์หรื อระเบียบวินยั เป็ น
สาคัญ ไม่คอ่ ยมีความยืดหยุน่ เป็ นคนพูดจริ งทาจริง มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่มีมายาหรื อเส
แสร้ ง มีภาวะผู้นาสูงสามารถเป็ นที่พงึ่ ให้ กบั คนอื่นได้ ประกอบด้ วยพฤติกรรมด้ านบวกและลบ คือ
2.1 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านบวก บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะนิสยั
ที่แสดงออกทางพฤติกรรมที่กระตือรื อร้ น คล่องแคล่วว่องไว มีความกระปรี ก้ ระเปร่ า เมื่อได้ รับ
มอบหมายหน้ าที่การงานอะไรหรื อตังใจที
้ ่จะทาอะไรแล้ วจะมุ่งมัน่ ทุ่มเทด้ วยความเพียรพยายาม
จนกว่า จะประสบความส าเร็ จ ไม่ย อมแพ้ ห รื อย่อท้ อ ต่อ ปั ญหาอุป สรรคง่ า ยๆ เป็ น คนมี ความ
รับผิดชอบสูง มีสมาธิและความตังใจอย่
้
างแน่วแน่ กล้ าคิดกล้ าทากล้ ารับผิด ไม่อิจฉาริ ษยาคนอื่น
มีความเที่ยงตรงยุติธรรม มีความเป็ นผู้นาสูงสามารถเป็ นที่พึ่งพาให้ กับคนอื่นๆได้ มีความจริ งใจ
ตรงไปตรงมา กล้ าเปิ ดเผย ไม่มีมายาเล่ห์เหลี่ยม เคารพกฎกติกาทางสังคมและมีระเบียบวินยั ใน
ตัวเองสูง(คะนอง ปาลิภทั รางกูร, 2561; พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก(ประชุณหะ), 2561)
2.2 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านลบ บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะนิสยั ที่
แสดงออกทางพฤติก รรมเป็ น คนเจ้ า คิ ด เจ้ า แค้ น มัก ผูก โกรธจนอาจกลายเป็ น ความอาฆาต
พยาบาท อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย หุนหันพลันแล่น ลุกลี ้ลุกลนไม่อยูเ่ ฉย ใจร้ อนวูว่ ามตัดสินใจ
เร็ ว(พระครู พิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทูน ธมฺมกาโม), 2562)พูดจาโผงผางหรื อกระทาสิ่งใดมักไม่รัก ษา
น ้าใจหรื อคานึงถึงความคิดความรู้ สึกของคนอื่น ให้ ความสาคัญกับตัวเองเป็ นหลักหรื อเห็นแก่ตวั
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คิดว่าโลกจะต้ องเป็ นไปตามที่ตนเองคิดหรื อคาดหวังทาให้ เป็ นคนไม่มีบริ วารเพราะขาดความรัก
ความเมตตาต่อผู้อื่น เวลาทางานจะไม่เกี่ยงวิธีหรื อไม่สนใจกระบวนการเพราะมองแต่เป้าหมาย
หรื อผลสาเร็ จเป็ นใหญ่ (คะนอง ปาลิภัทรางกูร , 2561)จนขาดความละเอียดประณีต ขาดความ
รอบคอบพิถีพิถัน ยึดมัน่ ในกฎกติกาเกินไปจนเป็ นคนไม่ยื ดหยุ่น จอมเผด็จการ ใจนักเลงเป็ นนัก
ต่อสู้หรื อเป็ นคนไม่ยอมคนเป็ นเหตุให้ ขดั แย้ งกับคนอื่นบ่อยๆ ชอบแข่งขันและต้ องการเป็ นที่หนึ่งจึง
มักดูถกู ดูแคลนหรื อลบหลูค่ นอื่น
3. โมหจริ ต หมายถึ ง ลักษณะนิสัยที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่โน้ ม
เอียงไปทางลุ่มหลงมัวเมา มีความประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึม เงื่องงง งมงาย(พระพรหม
คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), 2546)ไม่มีความกระตือรื อร้ นกระปรี ก้ ระเปร่า ขี ้เกียจเฉื่อยชา เบื่อหน่าย
ท้ อแท้ ขาดความมั่นใจในตัวเองเนื่ องด้ วยประเมิ นตนเองต่ากว่าความเป็ นจริ ง มักตาหนิหรื อ
กล่าวโทษตัวเอง เป็ นคนไม่ส้ คู น ไม่ชอบขัดแย้ งหรื อโต้ เถียงกับใคร ยอมเสียเปรี ยบ หลีกเลี่ยงการ
เข้ าสังคมหรื อทาตัวเป็ นจุดเด่น มีอาการเหม่อลอยไม่คอ่ ยมีสมาธิจดจ่อ เป็ นคนนิ่งๆ ดูเรี ยบเฉย ไม่
ค่อยแสดงอาการใดๆ ให้ ปรากฏอย่างเด่นชัด มักขาดสติความรู้ เนื ้อรู้ ตวั ชอบจินตนาการเพ้ อฝั น
และหมกมุ่นอยู่แต่กบั เรื่ องของตนเอง ดาเนินชีวิตแบบไร้ เป้าหมาย ทาอะไรไม่จริ งจังมักจะเปลี่ยน
ใจง่าย อารมณ์ อ่อนไหว ขาดความสม่าเสมอ ไม่มีจุดยืนและไม่เป็ นตัวของตัวเองจึงทาให้ คล้ อย
ตามคนอื่นได้ ง่าย ไม่มีภาวะความเป็ นผู้นาแต่เป็ นผู้ตามที่ดี ชอบทาอะไรเดิมๆซ ้าๆ อย่างเช่น งาน
ประจา เป็ นต้ น และมักทาอะไรแบบขอไปทีไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร มักเข้ าใจสิ่งที่ง่ายๆพื ้นๆ โดยไม่
ต้ องใช้ ความคิดให้ มาก ไม่ฟ้งุ ซ่าน ขาดความเป็ นระบบระเบียบทางความคิดจนดูเหมือนเป็ นคนไม่
มีความรู้ (คะนอง ปาลิภัทรางกูร , 2561; พระครู ปลัดณัฐ พล จนฺ ทิโก(ประชุณหะ), 2561)ความ
ประพฤติไม่คงเส้ นคงวา เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ าย ทาอะไรไม่ต่อเนื่อง เชื่องช้ าอืดอาดดูเนิบๆทังกิ
้ ริยาและ
คาพูด ซึง่ มีลกั ษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทังด้
้ านบวกและลบ คือ
3.1 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านบวก บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะนิสยั
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็ นคนเข้ าใจอะไรง่ายๆ เป็ นผู้ตามที่ดี คอยรับคาสัง่ สามารถทางาน
ประจาได้ ดีโดยที่ไม่ต้องใช้ ความคิดสร้ างสรรค์อะไรมากมาย เป็ นคนซื่อๆ มีความสุจริ ต ไม่มีลบั ลม
คมใน เข้ าได้ กบั ทุกคน เป็ นเพื่อนที่ดีน่าคบหา(พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก(ประชุณหะ), 2561)เป็ น
คนนิ่งๆ ไม่คอ่ ยฟุ้งซ่าน ไม่คอ่ ยทุกข์หรื อเครี ยดกับสิ่งรอบข้ าง(คะนอง ปาลิภทั รางกูร, 2561)ไม่ชอบ
ขัดแย้ งหรื อแสดงพฤติกรรมก้ าวร้ าวกับใคร กิริยาท่าทางและการพูดจาสุภาพนุ่มนวลดูละมุนละไม
ไม่โอ้ อวด ไม่หยิ่งยโสหรื อทะนงตน
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3.2 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านลบ บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะนิสัย
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็ นคนขาดความกระตือรื อร้ นไร้ ชีวิตชีวา ดูท่าทางเศร้ าๆ เซื่องซึม
เบื่อหน่ายท้ อแท้ ง่าย ทาอะไรมักคิดว่ายากหรื อเกินความสามารถของตัวเองไปเสียหมดจึงทาแบบ
ผ่านๆหรื อขอไปที มองตัวเองไม่มีค่าหรื อไร้ ความสามารถ ขาดความเป็ นผู้นา พฤติกรรมไม่คงเส้ น
คงวา ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง ไม่เป็ นตัวของตัวเองเป็ นเหตุให้ คล้ อยตามคนอื่นหรื อสิ่งแวดล้ อม
ได้ ง่าย อ่อนต่อโลก อ่อนไหวต่อความรู้ สึกของตัวเอง ไม่ชอบเข้ าสังคม จิตใจขาดความมัง่ คงแน่ว
แน่ ใช้ ชีวิตอยู่ไปวันๆ ดูเลื่อนลอยไม่มีเป้าหมาย ความคิดไม่เป็ นระบบระเบียบ ไม่ชอบใช้ ปัญญา
มืดมนงมงาย(พระครู พิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทูน ธมฺมกาโม), 2562)และหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่ องของ
ตนเองที่จินตนาการเพ้ อฝัน
4. ศรัทธาจริ ต หมายถึง ลักษณะนิสยั ที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่โน้ ม
เอียงไปทางเป็ นผู้มีศรัทธาเป็ นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ ้ง ชื่นบาน น้ อม
ใจเลื่อมใสโดยง่าย(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546) คะนอง ปาลิภทั รางกูร (2561)กล่าว
ว่า เป็ นผู้มีความเชื่อบงการพฤติกรรม ยึดมั่นในอุดมการณ์ อย่างแรงกล้ าถึงขัน้ ยอมพลี ชีพหรื อ
เสียสละเพื่อสิ่งที่ดีกว่าตามระดับความเข้ มข้ นของความเลื่อมใสนัน้ เชื่อมั่นอย่างแรงกล้ าในตัว
บุคคลหรื อหลักการจนบางครัง้ ดูงมงายไร้ เหตุผล มีพลังจิตหรื อแรงจูงใจมหาศาลพร้ อมที่จะทุ่มเท
ทุกอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่เป้าหมาย มีความชื่นชมขณะเดียวกันก็เกรงกลัวสิ่งลี ้ลับ
หรื ออิทธิปาฏิหาริ ย์ที่ตนหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ เช่น ไสยศาสตร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็ นต้ น ถือคติที่ว่า
“ไม่เชื่ออย่าลบหู”่ เป็ นคนหูเบาเชื่อคนง่าย มักเอาศรัทธานาหน้ าเหตุผลเป็ นเหตุให้ ถกู หลอกหรื อตก
เป็ นเหยื่ อคนอื่นได้ ง่าย จิ ตใจคับแคบไม่ยอมรั บความคิดเห็นที่ แตกต่างที่ขัดแย้ ง กับหลักการที่
ตนเองยึดถื อ มักติดอยู่ในกรอบหรื อยึดมัน่ ในกฎเกณฑ์กติ กามากเกินไป มีลกั ษณะแบบอนุรักษ์
นิยม ขาดการบูรณาการเชื่อมโยง มองโลกเป็ นสองขัวถู
้ ก-ผิด ดี-ชัว่ จริ ง-เท็จ เชื่อ-ไม่เชื่อ แต่มีความ
เป็ นกัลยาณมิตร อัธยาศัยดี ยิ ้มแย้ มแจ่มใส โอบอ้ อมอารี มีน ้าใจ ชอบช่วยเหลือ มักไม่มีมารยาเล่ห์
เหลี่ยม ช่างเจรจาโน้ มนาวคนอื่นเก่ง ซึ่งมีลกั ษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทังด้
้ านบวกและลบ คือ
4.1 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านบวก บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะนิสยั
การแสดงออกเป็ นพฤติกรรมที่ชอบช่วยเหลือ มีความเป็ นกัลยาณมิตร มีอธั ยาศัยไมตรี แจ่มใสเบิก
บาน มีหลักการหรื ออุดมการณ์ในการดาเนินชีวิต มีเป้าหมายที่ชั ดเจน มีแรงจูงใจสูงเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ จิตใจเข้ มแข็งพร้ อมเสียสละเพื่อคนอื่นได้ (พระครู ปลัดณัฐพล จนฺทิโก(ประชุณ
หะ), 2561)มีความอ่อนน้ อมถ่อมตน สงบเสงี่ยม ระมัดระวังการแสดงออก มีสมั มาคารวะ แสดง
ความเคารพและให้ เกียรติผ้ อู ื่น
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4.2 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านลบ บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะนิสัย
การแสดงออกที่ยึดมัน่ ในอุดมการณ์หรื อหลักการเกินไปจึงมักจะขัดแย้ งกับคนที่เห็นต่าง ยึดติดใน
วิถีปฏิบตั ิแบบเดิมๆ หัวโบราณ ยอมให้ ศรัทธาอยู่ เหนือเหตุผลบางครัง้ ทาให้ เป็ นเหยื่อของคนอื่น
หรื อถูกหลอกได้ ง่าย เชื่อมัน่ ในสิ่งศักดิส์ ิทธิ์จนกลายเป็ นหลงงมงาย เกรงกลัวสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ลี ้ลับอาทิ
เครื่ องรางของขลัง ไสยศาสตร์ เป็ นต้ น มักมีพฤติกรรมอ้ อนวอนขอพรจากสิ่งที่ตนเองเคารพนับถือ
มากกว่าการลงมือกระทาด้ วยความเพียรของตนเอง จิตใจคับแคบ ไม่ยอมรับผู้ที่มีความเชื่อที่
แตกต่างไปจากตน ไม่ประนีประนอม หูเบาด่วนสรุ ปจึงขาดการพิจารณาด้ วยสติปัญญาอย่าง
เพียงพอ
5. วิตกจริ ต หมายถึง ลักษณะนิสัยที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่โน้ ม
เอียงไปทางเป็ นผู้มีวิตกเป็ นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุ้งซ่าน(พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546)มีความวิตกกังวลคาดคิดคานึงบงการพฤติกรรม(คะนอง ปา
ลิภทั รางกูร, 2561) เป็ นคนเจ้ าความคิดหรื ออยู่ในโลกของความคิดมากกว่าโลกความจริ ง ความคิด
วกวนย ้าทวนแต่เรื่ องเดิมๆซ ้าๆ หมกมุ่นอยู่กับอดีตที่คิดไม่ตกหรื อที่แก้ ปัญหาไม่ได้ อีกทัง้ ยังคิด
เป็ นห่วง กังวล คาดการณ์ไปก่อนกับเรื่ องที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นในอนาคต มักมองโลกและคนอื่นในแง่ร้าย
เนื่องด้ วยขาดความไว้ วางใจ ชอบสอดรู้สอดเห็นและจับผิดเรื่ องเล็กๆน้ อยๆของคนอื่น ทาเรื่ องเล็ก
ให้ เ ป็ น เรื่ อ งใหญ่ เ ป็ น เหตุใ ห้ ร้ อนใจ เครี ย ดง่ า ย จมอยู่กับ ความทุก ข์ เป็ น คนครุ่ น คิ ด ตริ ต รอง
รายละเอียดอย่างรอบด้ านจนไม่กล้ าตัดสินใจอย่างเด็ดขาด(ธงชัย สิงอุดม, 2559)โลเลสงสัยไม่
แน่ใจ มักหลบเลี่ยงหรื อไม่กล้ าเผชิญปั ญหาด้ วยการผัดวันประกันพรุ่ ง ชอบแสดงความคิดเห็น
คลุกคลีสงั สรรค์ด้วยการเข้ าสังคม พูดพล่ามมากกว่าลงมือกระทาจริ งและเปลี่ยนงานบ่อยเพราะ
ไม่สามารถทนทาได้ นาน ซึง่ มีลกั ษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทังด้
้ านบวกและลบ คือ
5.1 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านบวก บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะนิสยั
การแสดงออกเป็ น นัก วิเ คราะห์ นัก วางแผนชัน้ ยอด เป็ น ที่ ป รึ ก ษาได้ ดี รู้ จักคิดนอกกรอบ คิด
สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็ นคนช่างสังเกต มักมองเห็นความผิดพลาดเล็กๆ น้ อยๆ ที่คนอื่น
มองข้ าม เป็ นนักเจรจาต่อรอง รู้จกั ใช้ คาพูดหรื อมีเทคนิคในการจูงใจคนอื่นเก่ง มองปัญหาได้ ทะลุ
ปรุโปร่ง มีความละเอียดลออแบบเจาะลึกในรายละเอียดรอบด้ าน
5.2 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านลบ บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะนิสัย
การแสดงออกที่มกั มองโลกในแง่ร้าย ไม่ไว้ ใจคนอื่น มัวจ้ องจับผิด เป็ นคนคิดเล็กคิดน้ อย เจ้ ากี ้เจ้ า
การ จู้จี ้ขี ้บ่นจึงทาให้ ขาดมนุษยสัมพันธ์ ให้ ความสาคัญแต่จุดเล็กๆ จนลืมภาพรวม ดีแต่พูด ขาด
ความกล้ าหาญเด็ดเดี่ยว ฟุ้ง ซ่านโลเล เปลี่ยนแปลงงานบ่อย เอาแน่เอานอนไม่ไ ด้ ตัดสินใจไม่
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เด็ดขาด เป็ นคนคิดนานจึงทาการใหญ่ไม่ได้ เกียจคร้ านทาการงานด้ วยการหาข้ ออ้ างอยู่เสมอ มัว
ผัดวันประกันพรุ่ ง ทาอะไรไม่ค่อยสาเร็ จเป็ นชิ ้นเป็ นอัน คิดวกวนจมอยู่กับอดีตหรื อฟุ้งซ่านกังวล
กับอนาคต ใส่ใจแต่ปัญหาแต่หาทางแก้ ไขไม่เป็ น (พระครู พิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทูน ธมฺม กาโม),
2562)จึงกลายเป็ นคนอมทุกข์ เครี ยดง่าย
6. พุทธิ จริ ต หมายถึง ลักษณะนิสัยที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่โน้ ม
เอียงไปทางเป็ นคนเจ้ าความคิดทฤษฎี คิดอะไรเป็ นเหตุเป็ นผล ขบคิดพิจารณาข้ อเท็จจริ งต่างๆ
ด้ วยหลักตรรกะ ใช้ ปัญญาในการคิดวิเคราะห์แก้ ไขปัญหา เป็ นคนช่างสังเกต วางตัวดีน่าเชื่อถือ มี
หลักการในการแสดงความคิดเห็น เป็ นนักวิเคราะห์วางแผนในการทางาน ขยันศึกษาหาความรู้
และค้ นหาข้ อเท็จจริ งต่างๆ มองสิ่งต่างๆ ตามสภาพความเป็ นจริ ง มีความเพียรพยายาม มุ่งมัน่ ที่
จะปรับปรุ งแก้ ไขข้ อบกพร่องของตนเองอยู่เสมอ มีความเฉลียวฉลาด ไหวพริ บปฏิภาณและความ
จาเป็ นเลิศ ทว่ามักยึดติดในความคิดความเห็นหรื อยึดมัน่ ถือมัน่ ในความมีอยู่ของอัตตาตัวตนและ
ความเที่ยงแท้ ถาวรซึ่งอาจนาไปสู่ความขัดแย้ งทางความคิดกับผู้อื่น จิตไม่มีพลังเพราะขาดแรง
ศรัทธาเชื่อมัน่ และมีพฤติกรรมเฉื่อยชาเนื่องด้ วยถนัดการใช้ ความคิดมากกว่า คะนอง ปาลิภทั ราง
กูร (2561)กล่าวว่า คนประเภทนี ้มีความรู้(ปั ญญา)บงการพฤติกรรม เช่นเดียวกับ (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546)ที่ กล่าวว่า เป็ นผู้มี ความรู้ เป็ นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไป
ในทางใช้ ความคิดพิจารณา ซึง่ มีลกั ษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทังด้
้ านบวกและลบ คือ
6.1 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านบวก บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะนิสยั
การแสดงออกเป็ นคนมีหลักการ เป็ นผู้ให้ การปรึกษาได้ ดี รู้จกั อธิบายสิ่งต่างๆ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
และสอดคล้ องตามสภาพความเป็ นจริ ง ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ชอบค้ นหาข้ อเท็จจริ ง ต่างๆ รู้ จักวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีความเฉลียวฉลาดและมีไ หวพริ บปฏิภาณเป็ นเลิศ หมัน่ ฝึ กฝน
ตนเองอยู่เสมอ วางตัวน่าเชื่อถือ ถนัดใช้ ความคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ(ธงชัย
สิงอุดม, 2559; พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทูน ธมฺมกาโม), 2562)
6.2 ลักษณะนิสยั และพฤติกรรมด้ านลบ บุคคลประเภทนี ้จะมีลกั ษณะนิสัย
การแสดงออกที่มกั ยึดติดในความคิดความเห็นของตนเองหรื อเป็ นเจ้ าแนวคิดทฤษฎี เชื่อมัน่ ใน
ความมี อ ยู่ข องอัต ตาตัว ตนและความเที่ ย งแท้ ถาวร อยู่กับ การขบคิด พิ จ ารณาสิ่ ง ต่า งๆ ด้ ว ย
หลักการเหตุผลมากกว่าลงมือกระทาจึงเป็ นเหตุให้ มีพฤติกรรมเฉื่อยชา ขาดแรงจูงใจหรื อไม่มีพลัง
จิตเพียงพอที่จะดึงดูดให้ คนอื่นคล้ อยตามจึงทาให้ ภาวะความเป็ นผู้นามีน้อย(กนกกาญจน์ สินภิ
บาล, 2555)
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นอกจากการแบ่งจริ ตออกเป็ น 6 ประเภทดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังมีการแบ่งจริ ต ในอีก
รูปแบบหนึ่งเป็ นการจัดประเภทลักษณะนิสยั ของบุคคลเพื่อให้ เหมาะสมกับการนาหลักสติปัฏฐาน
4 มาใช้ ในการฝึ กการตระหนักรู้(สติ) กล่าวคือ การแบ่งเช่นนี ้มุ่งเน้ นเพื่อให้ ร้ ูจกั เลือกรูปแบบของสติ
ปั ฏฐานมาใช้ ให้ เหมาะสมกับลักษณะนิสยั และตามแต่ศกั ยภาพทางปั ญญาของบุคคล(น ้านิตย์
ตันติสิริวฒ
ั น์, 2557; พระจินดา ฉันทธัมโม, 2558)ประกอบด้ วย
1. ตัณหาจริ ต คือ ลักษณะนิสัยทางพฤติกรรมของบุคคลที่โน้ มเอียงไปในทาง
ความอยาก(ตัณหา) กล่าวคือ มีความสนใจและปรารถนาอย่างแรงกล้ าในรู ป เสียง กลิ่น รสและ
สัมผัสซึ่งเป็ นสิ่งเร้ าภายนอก ชอบความสนุกสนานรื่ นเริ ง มุ่งเน้ นการตอบสนองความรู้ สึกเป็ นสุข
ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้ แก่ ตา หู จมูก ลิ ้นและร่างกาย มีพฤติกรรมการแสวงหาความสุขผ่าน
ร่ างกายเป็ นส าคัญ เพื่อให้ เ กิ ดความสุขความเพลิดเพลินทางใจ รั กสวยรักงาม ประดับตกแต่ง
ร่ างกายให้ ดูดี สนใจการแต่งเนือ้ แต่งตัว ลักษณะท่าทางหรื อบุคลิกดูดี มีมาด เน้ นความสุขทาง
ร่างกายมากกว่าสิ่งอื่นใด ดิ ้นรนทะยานอยากในความบันเทิงความสะดวกสบายและมักติดใจใน
ความรู้ สึกเป็ นสุข น ้านิตย์ ตันติสิริวฒ
ั น์ (2557)กล่าวว่า ตัณหาจริ ต คือ พวกมีนิสยั ที่โน้ มเอียงไป
ตามตัณหา(ความอยาก) ชอบความเพลิดเพลิน ให้ ความสาคัญกับความรู้ สึก(เวทนา)เป็ นใหญ่
ชอบที่จะแสวงหาความสุขทางตู หู จมูก ลิ ้น กาย จนกลายเป็ นความยึดติดในความสุขประเภทนี ้
ขณะเดียวกันเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่สบกับอารมณ์ ความรู้ สึกตนเองก็จะแสดงออกเป็ นความรู้ สึก
หงุด หงิ ด ฉุน เฉี ย ว เกรี ย้ วกราดหรื อ อาจจะมี พ ฤติก รรมรุ น แรงอาทิ การทะเลาวิ ว าท เป็ น ต้ น
นอกจากนี ้ ยังหมกมุ่นในจินตนาการเพื่อที่จะสร้ างความรู้ สึกเคลิบเคลิ ้มเพลิดเพลินให้ กับภาวะ
จิตใจตนเองหรื อเป็ นจิ นตนาการด้ านลบส่ง ผลต่อความรู้ สึกที่ตรงกันข้ าม เช่น ความรู้ สึกหดหู่
ท้ อแท้ เบื่อหน่าย เป็ นต้ น แสดงออกเป็ นพฤติกรรมลุม่ หลงมัวเมา มีความประพฤติหนักไปทางเขลา
เหงาซึม เงื่องงง งมงาย(พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), 2546)การฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐานที่
สอดคล้ องกับลักษณะนิสยั ของบุคคลด้ านนี ้ได้ แก่ การตระหนักรู้ ร่างกาย(กายานุปัสสนา)และการ
ตระหนักรู้ความรู้สกึ (เวทนานุปัสสนา)(น ้านิตย์ ตันติสิริวฒ
ั น์, 2557)
2. ทิฏฐิ จริ ต คือ ลักษณะนิสยั ทางพฤติกรรมของบุคคลที่โน้ มเอียงไปด้ านการใช้
ความคิดพิจารณาด้ วยหลักตรรกะเหตุผล เป็ นนักวิเคราะห์วางแผน ยึดถื อในความคิดความเห็น
อย่างแรงกล้ าหรื อเป็ นนักผลิตแนวคิดมุมมอง มักจะใช้ ความคิดมากกว่าอารมณ์ความรู้สกึ รู้จกั ให้
ข้ อ คิด เห็ น ที่ ก อปรไปด้ ว ยหลัก การ วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็ น ต่า งๆ ทัง้ เชิ ง บวกและลบอย่ า ง
ละเอียดลออและสอดคล้ องกับข้ อเท็จจริ ง มองเห็นแง่มมุ ต่างๆอย่างถี่ถ้วน มี ความยึดมัน่ ถือมัน่ ใน
ความคิดความเห็นตนเองจนอาจนาไปสู่ความขัดแย้ งทางความคิดกับบุคคลอื่น นา้ นิตย์ ตันติ
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สิริวฒ
ั น์ (2557)กล่าวว่า พวกทิฏฐิ จริ ตเป็ นผู้ยึดมัน่ ความเป็ นเหตุผล การพินิจพิจารณา พวกมีนิสยั
โน้ ม เองไปทางเจ้ า ทฤษฎี มัก มี ค วามเชื่ อ ในความเที่ ย งแท้ แ ละความมี ตัว ตน จึง เป็ น ผู้ถื อ เอา
ความคิดของตนเองเป็ นที่ตงั ้ หากความคิดเห็นของตนเองถูกขัดแย้ งมักจะรู้ สึกขุ่นมัวหรื อหากมี
หลักการ แนวคิดใดที่สอดคล้ องกับความคิดเห็นของตนเองจะรู้สกึ ผ่องใสเบิกบาน บุคคลประเภทนี ้
จึงกลายเป็ นผู้ยึดติดในความคิดความเห็น นอกจากนี ้ ยังมีลกั ษณะความคิดที่พวยพุ่ง (คะนอง ปา
ลิภทั รางกูร, 2561) ทะนงตนว่าเก่งกว่าคนอื่น ยึดมัน่ ถือมัน่ ในอัตตาตัวตนและอาจกลายเป็ นคนคิด
มาก วิตกกังวล โลเลตัดสินใจไม่ได้ (ธงชัย สิงอุดม, 2559) คิดย ้าทวนแบบเจาะรายละเอียดในแต่
ละประเด็น มีเหตุผลที่แปรเปลี่ยนอยู่ร่ าไป การฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐานที่สอดคล้ องกับ ลักษณะ
นิสัยของบุคคลประเภทนี ไ้ ด้ แก่ การตระหนักรู้ จิ ต(จิตตานุปัสสนา)และการตระหนักรู้ ธรรมหรื อ
หลักการต่างๆ(ธัมมานุปัสสนา)(น ้านิตย์ ตันติสิริวฒ
ั น์, 2557)
กล่าวได้ ว่า จริ ตหรื อลักษณะนิสยั ของบุคคลตามหลักพุทธธรรมนิยมแบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะ คือ ตามหลักจริ ต 6 (ราคจริต โทสจริ ต โมหจริต ศรัทธาจริ ต วิตกจริตและพุทธิจริต)ซึง่ เป็ น
ลักษณะนิสยั ที่แสดงออกทางพฤติกรรม ความรู้สกึ นึกคิด เจตคติ มีทงลั
ั ้ กษณะนิสยั เชิงบวกและลบ
และอีกแบบเป็ นการแบ่งตามหลักจริต 2 (ตัณหาจริ ตและทิฏฐิ จริ ต)ที่มงุ่ เน้ นเกี่ยวกับลักษณะนิสยั ที่
แสดงออกผ่านพฤติกรรมที่บง่ ถึงการดาเนินชีวิตที่ยึดความรู้สกึ และความคิดเป็ นสาคัญ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับจริตตามหลักพุทธธรรม
จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ ยวกับจริ ต(บุคลิกภาพ)ตามหลักพุทธธรรมพบว่า แบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 4 ลักษณะ รายละเอียดดังนี ้
1. เป็ นการศึกษาเชิงวิเคราะห์วา่ แต่ละจริ ต(บุคลิกภาพ)ทัง้ 6 ตามหลักพุทธธรรม
มีลักษณะความโน้ มเอียงของนิสัยและพฤติกรรมเป็ นอย่างไร อาทิ การศึกษาของ พระสรพงณ์
ปั ญ ญาธโร(จุล ลโพธิ ) (2561)เกี่ ยวกับ บุค ลิก ภาพตามหลัก จริ ต 6 ของนิสิ ตคณะพุท ธศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย เป็ น การศึก ษาเชิ ง คุณ ภาพด้ ว ยการสัม ภาษณ์
ผู้ท รงคุณ วุฒิ แ ละผู้เ กี่ ย วข้ อ งกับ นิ สิ ต จ านวน 7 รู ป/คน ซึ่ ง สรุ ป แต่ล ะจริ ต ดัง นี ้ 1)ราคจริ ต มี
บุคลิ กภาพรั กสวย รั กงาม 2)โทสจริ ต มี บุคลิกภาพใจร้ อน โกรธง่ าย 3)โมหจริ ต มี บุคลิกภาพ
ซึม เศร้ า ไม่มี ค วามคิดเป็ นของตัวเอง 4)สัทธาจริ ต มี บุคลิ กภาพเชื่ อง่ าย ไม่ค่อยพิจ ารณา 5)
วิตกจริ ต มีบคุ ลิกภาพคิดจับจด ลังเลไม่มีความมัน่ ใจและ 6)พุทธิจริ ต มีบคุ ลิกภาพมักใช้ ความคิด
พิจารณาเรื่ องต่างๆ ก่อนเสมอ บุคคลคนเดียวอาจมีหลายๆ บุคลิกภาพผสมผสานกันและมีข้อดี
ข้ อเสียต่างกันขึ ้นอยู่กับปั จจัยรอบข้ างที่มีผลต่อการแสดงออก เช่นเดียวกับ พระจินดา ฉันทธัมโม
(2558)ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีบุคลิกภาพรักสวยรักงาม(ราคจริ ต)ในการปฏิบตั ิ
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วิปัสสนา เป็ นการศึกษาเชิงเอกสาร พบว่า 1)ราคจริ ต จะมีบคุ ลิกภาพทางพฤติกรรมที่โน้ มเอียงไป
ด้ านรักสวยรักงาม 2) โทสจริ ต จะมีบคุ ลิกภาพทางพฤติกรรมที่โน้ มเอียงด้ านใจร้ อน หงุดหงิด โกรธ
ง่าย 3) โมหจริ ต จะมีบคุ ลิกภาพทางพฤติกรรมที่โน้ มเอียงไปด้ านเขลา เหงาซึม เงื่องงง งมงาย 4)
สัทธาจริ ต จะมีบคุ ลิกภาพทางพฤติกรรมที่โน้ มเอียงไปด้ านมีจิตใจซาบซึ ้ง ชื่นบาน น้ อมใจเลื่อมใส
โดยง่าย 5) พุทธิจริต จะมีบคุ ลิกภาพทางพฤติกรรมที่โน้ มเอียงไปด้ านใช้ ความคิดพิจารณาและ 6)
วิตกจริต จะมีบคุ ลิกภาพทางพฤติกรรมที่โน้ มเอียงไปด้ านนึกคิดจับจด ฟุ้งซ่าน
2. เป็ นการศึกษาระดับต าแหน่ง หน้ าที่ ของการปฏิ บัติง าน ประสบการณ์ การ
ทางาน อายุและระดับการศึกษาว่ามีผลต่อการหล่อหลอมลักษณะทางบุคลิกภาพ(จริ ต)ของบุคคล
อย่างไรอาทิ การศึกษาของ กนกกาญจน์ สินภิบาล (2555)เกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้บริ หารระดับ
ต่างๆ ของโรงเรี ยนตามหลักจริ ต 6 เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพตามหลักจริ ต 6
จานวน 341 ข้ อ พบว่า ผู้บริ หารมี ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการแสดงออกเชิ ง พุทธิ จ ริ ตและ
ศรัทธาจริ ตอยู่ในระดับสูง ขณะที่โทสจริ ต ราคจริ ต โมหจริ ต วิตกจริ ตอยู่ในระดับต่า ผู้บริ หารเพศ
หญิงจะมีลกั ษณะด้ านพุทธิจริตและศรัทธาจริ ตสูงกว่าผู้บริหารเพศชาย ผู้บริหารที่มีอายุต่ากว่า 35
ปี จะมีบคุ ลิกภาพด้ านราคจริ ตสูงกว่าผู้มีอายุเกินกว่า 50 ปี ด้ านโมหจริ ตและวิตกจริ ต ผู้มีอายุต่า
กว่า 35 ปี มีสงู กว่าผู้มีอายุ 36 ปี ขึ ้นไป ขณะที่ศรัทธาจริต ผู้มีอายุ สงู กว่า 36 ปี ขึ ้นมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่า
ผู้มี อายุต่ากว่า 35 ปี ส่วนระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี มี โมหจริ ตสูง กว่าปริ ญญาโท ส่วนด้ า น
ประสบการณ์การทางาน ผู้มีประสบการณ์ 21 ปี ขึ ้นไปมีบคุ ลิกภาพด้ านพุทธิจริตและศรัทธาจริตสูง
กว่าผู้มีประสบการณ์ไม่เกิน 10 ปี ขณะที่หวั หน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้มีโทสจริตและโมหจริ ตสูงกว่า
ผู้บริหาร รองผู้บริหาร สอดคล้ องกับ สุรีรัตน์ ฝนอรุณ (2556)ที่ศกึ ษาบุคลิกภาพผู้บริหารระดับกลาง
ในองค์การเอกชนตามหลักจริ ต 6 ซึ่งพบว่า ผู้บริ หารส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพด้ านพุทธิ จริ ตอยู่ใน
ระดับสูง ส่วนราคจริต วิตกจริต โมหจริตอยูใ่ นระดับกลางและโทสจริตอยูใ่ นระดับต่า
3. เป็ นการศึกษาบุคลิกภาพที่โน้ มเอียงไปลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อที่จะนา
หลักการเจริ ญสติไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิอาทิ การศึกษาวิเคราะห์ของ พระจินดา ฉันทธัมโม
(2558)เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีบุคลิกภาพรักสวยรักงาม(ราคจริ ต)ในการปฏิบตั ิวิปัสสนา
พบว่า บุคคลที่มีบคุ ลิกภาพรักสวยรักงาม เน้ นภาพลักษณ์ของตนเองให้ ดดู ี รักความสะดวกสบาย
หรื อ เป็ น ผู้มี ค วามต้ อ งการในรู ป เสี ย ง กลิ่ น รส สัม ผัส ให้ เ จริ ญ สติ ต ระหนัก รู้ เท่า ทัน อารมณ์
ความรู้สึกที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั นันด้
้ วยการนาหลักธรรมไปปฏิบตั ิ เช่น การขบคิด(โยนิโสมนสิการ)
พิจารณาร่างกายว่าเป็ นสิ่งไม่สวยไม่งาม เป็ นต้ น หรื อการรู้ จกั ข่มใจไว้ เพื่อให้ หลุดไปจากอารมณ์
นันๆ
้ เช่นเดียวกับ นา้ นิตย์ ตันติสิริวฒ
ั น์ (2557)ที่ศึกษาวิเคราะห์การนาหลักสติปัฏฐานไปใช้ ให้
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เหมาะกับแต่ละบุคลิกภาพ พบว่า ผู้ที่มีนิ สัยโน้ มเอียงไปทางความอยากต้ องการ(ตัณหา) ชอบ
ความเพลิดเพลิน ให้ ฝึกสติด้วยการตระหนักรู้ร่างกาย(กายานุปัสสนา)และความรู้สกึ (เวทนานุปัสส
นา) ขณะที่ ผู้มีบคุ ลิกภาพยึดมัน่ ความเป็ นเหตุผล ชอบพินิจพิจารณา มีนิสยั โน้ มเอียงไปทางเจ้ า
แนวคิดทฤษฎี ที่มีความเชื่อในความเที่ยงแท้ ถาวรและความมีตวั ตน ให้ ฝึกสติด้วยการตระหนักรู้
จิต(จิตตานุปัสสนา)และหลักการต่างๆ(ธรรมานุปัสสนา)และ
4. เป็ นการศึกษาเชิงวิเคราะห์บคุ คลที่อยูใ่ นกลุม่ นักเรี ยนนักศึกษาเพื่อนาไปสู่การ
หาแนวทางส่งเสริ มบุคลิกภาพที่บกพร่ องให้ มีความเจริ ญงอกงามด้ วยกระบวนการจัดการเรี ย นรู้
เช่น การศึกษาของ พระสมุห์ปริ ญญา ปริ ชาโน(ยันต์โกเศศ) (2561)เกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างพุทธิจริ ตสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามซึง่ เก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ หาร ครู และเจ้ าหน้ าที่ และสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลจานวน 5 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่ จัด อยู่ใ นประเภทโทสจริ ต (มี ลัก ษณะหงุด หงิ ด โกรธง่ า ย ใจร้ อนรุ น แรง พูด จากโผงผาง
ตรงไปตรงมามักไม่คานึงถึงความรู้สึกของคนอื่น) รองลงมาเป็ นด้ านศรัทธาจริ ต(น้ อมใจซาบซึ ้งเชื่อ
ง่าย มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในสิ่ งที่ตนเองเชื่อถื อ) วิตกจริ ต(ครุ่ นคิดฟุ้ง ซ่าน จับจด วิตก) โมหจริ ต
(จินตนาการเพ้ อฝั น ลุ่มหลง งมงาย ไม่เป็ นตัวของตัวเอง ท้ อแท้ เบื่อหน่าย)และราคจริ ต(รักสวยรัก
งาม หลงใหลได้ ปลื ้มในรู ป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เน้ นภาพลักษณ์ ให้ ดูดีหรู หรา นิยมวัตถุ) ระดับ
ต่าสุดเป็ นด้ านพุทธิจริ ต(มีเหตุผล พินิจพิจารณา ไม่เด็ดขาด ขาดความมุ่งมัน่ ) หากรู้ถึงจริตของแต่
ละคนทาให้ จดั วางตัวบุคคลได้ เหมาะสม ใช้ คนให้ ตรงกับงานนันที
้ ่รับผิดชอบซึ่งนาไปสูค่ วามสาเร็ จ
สอดคล้ องกับการศึกษาของ พระสรพงณ์ ปั ญญาธโร(จุลลโพธิ ) (2561)เกี่ยวกับบุคลิกภาพตาม
หลักจริ ต 6 ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่พบว่า ส่วน
ใหญ่จะเป็ นโทสจริ ตเพราะนิสิตกาลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ส่วนบุคลิกภาพอื่นจะปรากฏให้ เห็นบ้ างตาม
สถานการณ์ขึ ้นอยู่สถานภาพ เพศ อายุ สิ่งแวดล้ อม ควรปรับบุคลิกภาพให้ มีความเหมาะสมเพื่อ
ความสาเร็จในการดาเนินชีวิต
สรุปได้ ว่า การศึกษาบุคลิกภาพตามหลักจริ ต 6 ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ลกั ษณะ
นิสยั ของแต่ละจริต การศึกษาระดับตาแหน่งของหน้ าที่การงานว่าส่งผลต่อบุคลิกภาพอย่างไร การ
วิเคราะห์เพื่อนาหลักสติปัฏฐานไปใช้ เพื่อปรับปรุ ง จริ ต(บุคลิกภาพ)และการสารวจเพื่อวิเคราะห์
ผู้เรี ยนนาไปสูก่ ารหาแนวทางในการส่งเสริมด้ วยการจัดการเรี ยนการสอน
การศึกษาจริตตามหลักพุทธธรรมครัง้ นี ้เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับลักษณะบุคลิกภาพหรื อ
พฤตินิ สัย ของผู้ต้ อ งขัง ผู้วิจัยมุ่ง ศึก ษารู ปแบบพฤติกรรมการด าเนิน ชี วิต ของผู้ต้ องขัง ที่ สื่ อ ถึ ง
ลักษณะนิสยั เบื ้องลึกที่เป็ นบุคลิกภาพหรื อพื ้นเพนิ สยั เพื่อนามาสู่การออกแบบวิธีการฝึ กสติตาม
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แนวสติปัฏฐานเพื่อส่งเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังในระยะการพัฒนา เป็ นการศึกษาใน
รู ปแบบจิตวิทยาเท่านัน้ โดยเน้ นศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม ความรู้ สึก ความคิดที่แสดงออกตาม
หลักจริ ต 6 และวิเคราะห์ จัดประเภทและสรุปผลบุคลิกภาพของผู้ต้องขังลงในหลักจริ ต 2(ตัณหา
จริ ตและทิฏฐิ จริ ต)กล่าวคือ เป็ นลักษณะทางบุคลิกภาพ(จริ ต)ของผู้ต้องขังที่ม่งุ แสวงหาความสุข
เพื่อสนองอารมณ์ความรู้ สึกเป็ นสาคัญหรื อใช้ ความรู้ สึกเป็ นใหญ่ด้านพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
ขณะที่อีกแบบเป็ นลักษณะทางบุคลิกภาพ(จริ ต)ที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมการใช้ ชีวิตที่ทาตาม
หรื อให้ ความสาคัญกับความคิดความเชื่อและเหตุผลที่ตนเองยึดถือเป็ นหลัก
เมื่อทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั (จริ ต)
ตามหลักพุทธธรรมแล้ วทาให้ ทราบแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง ส่วนนี ้ผู้วิจยั ได้ นามาเป็ นกรอบเบื อ้ งต้ นที่จะ
นาไปสู่การออกแบบเครื่ องมือการวิจยั ระยะที่ 1 ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาวะทาง
ปัญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมซึ่งเป็ นประเด็นที่มีลกั ษณะเจาะจงมากยิ่งขึ ้น
เพื่อค้ นหาข้ อมูลเชิงลึกและนามาตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีที่ไ ด้ ศึกษามา ก่อนจะนาไปสู่การสร้ าง
แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังและรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตาม
แนวสติปัฏฐานสาหรับการวิจยั ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ต่อไป
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน
สืบเนื่องมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสัย
(จริต)ตามหลักพุทธธรรมก่อนหน้ านี ้ อีกทังมี
้ การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อค้ นหาข้ อมูลเชิงพฤติกรรมใน
บริ บทที่เจาะจงมากยิ่งขึ ้นกล่าวคือ ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตาม
หลัก พุท ธธรรมที่ เ ป็ น การวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพระยะที่ 1 จากนั น้ ผู้วิ จัย จึง ได้ ท บทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ องเชิงพัฒนาเป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณระยะที่ 2 และ 3 อันประกอบด้ วย การให้ คาปรึ กษา
กลุม่ เชิงพุทธธรรม แนวคิดเกี่ยวกับสติที่นาไปประยุกต์ใช้ ในเชิงจิตวิทยาและหลักสติปัฏฐานกับการ
พัฒ นาสติผ้ ูต้องขัง ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ องส าหรั บการวิจัยระยะนี ้ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี ้
การให้ คาปรึกษากลุ่มเชิงพุทธธรรม
ความหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่มเชิงพุทธธรรม
การให้คาปรึ กษากลุ่ม : การให้ คาปรึ กษากลุ่มเป็ นการพูดคุยอย่างมีเป้าหมาย
ตังแต่
้ 2 คนขึน้ ไปซึ่งประกอบด้ วยผู้ให้ คาปรึ กษาและสมาชิกกลุ่มซึ่งมีปัญหาหรื อความต้ องการ
คล้ ายๆกันภายใต้ บรรยากาศที่จริ งใจ อบอุ่น เป็ นกันเอง ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องได้ รับการฝึ กฝนมา
เป็ นอย่างดี มีทกั ษะความสามารถและประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาที่คอยช่วยให้ กระบวนการ
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กลุม่ ดาเนินไปอย่างราบรื่ น(ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษณ์, 2529)และจะต้ องมีความเชี่ยวชาญในการทา
กลุ่มเพื่อประคับประคองให้ กระบวนการกลุ่มบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี ้ สมาชิกในกลุ่ม
แต่ละคนจะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ให้ กาลังใจ เสนอแนะและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึง กันกับเพื่ อนสมาชิ กคนอื่ นๆ นาไปสู่การปรับปรุ งตนเองและแก้ ไ ขปั ญหาที่ เกิดขึน้ กับ
ตนเอง ได้ สะท้ อนความรู้ สึกและแสดงความคิดเห็น อี กทัง้ ยังได้ ระบายความขัดแย้ ง ที่เป็ นปม
ปั ญหาในใจ เปิ ดใจยอมรับตนเองทังข้
้ อดีและข้ อเสีย กล้ าที่จะเผชิญปั ญหาและรู้จกั ใช้ สติปัญญา
ความสามารถแก้ ปัญหาและปรับปรุงตนเอง รวมทัง้ ได้ สะท้ อนปั ญหาของตนเองโดยผ่านมุมมอง
ของเพื่อนสมาชิก(วัชรี ทรัพย์มี, 2533)และได้ วิเคราะห์ข้อแนะนาที่ได้ ฟังจากสมาชิกคนอื่นๆ มา
ปรั บใช้ กับตนเองโดยเน้ นความสัม พันธ์ ที่เกิ ดขึน้ ภายในกลุ่ม Mahler (1969)และ Gipson และ
Mitchell (1986)กล่าวว่า กลุ่มการให้ คาปรึกษาจะช่วยให้ สมาชิกได้ จดั การปั ญหาของตนด้ านการ
ปรับตัว ด้ านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้ านพัฒนาทักษะสัมพันธภาพส่งผลให้ เห็น คุณค่าและมี
ทัศนคติที่ถกู ต้ องรวมถึงมีทกั ษะการตัดสินใจ โดยที่สมาชิกกลุ่มจะทางานร่วมกับผู้ให้ คาปรึกษาใน
การสารวจปั ญหาด้ านอารมณ์ความรู้ สึกและความคิดเห็นของกันและกันเพื่อหาทางช่วยกันแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึ ้น
เช่นเดียวกับ ทิพยวรรณ กิตติพร (2535) วัชรี ธุวะคา (2524) และ วิญญู พูลศรี
(2531)ที่ ไ ด้ ก ล่า วถึ ง การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ในท านองเดี ย วกัน ว่า เป็ น การช่ว ยเหลื อ ของผู้ใ ห้
คาปรึ กษาที่มีทักษะความสามารถต่อสมาชิกภายในกลุ่มที่มีปัญหาความขับข้ องใจ ความวิตก
กังวลต่างๆ โดยผู้ให้ คาปรึกษามีหน้ าที่เอื อ้ อานวยให้ กระบวนการกลุ่มดาเนินไปอย่างราบรื่ นเพื่อให้
บรรยากาศกลุ่ม เกิ ดความอบอุ่น เป็ นกัน เอง เกิ ดการยอมรั บ และความรู้ สึกปลอดภัย มี ความ
ไว้ วางใจและความเข้ าใจซึ่งกันและกัน นาไปสู่การเปิ ดเผยเรื่ องราวเกี่ยวกับความรู้สึกที่เป็ นกังวล
ได้ สารวจและเรี ยนรู้ เกี่ยวกับตนเองและยอมรับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ และพยายามแก้ ไขปั ญหา
เหล่านันก่
้ อนจะกลายเป็ นปั ญหารุ นแรงจนสามารถตัดสินใจได้ ด้วยตนเองและลงมือปฏิบตั ิขจัด
ความขับข้ องและปั ญหาต่างๆ พร้ อมทัง้ นาสิ่งที่ ไ ด้ เรี ยนรู้ ไปปฏิ บัติเพื่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมในทิศทางที่เหมาะสม มีความเจริ ญงอกงามและปรับตัวได้ ขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ จะมี
บทบาทช่วยเหลือให้ กาลังใจและให้ การสนับสนุนในการจัดการปัญหาเหล่านันพร้
้ อมทังได้
้ เรี ยนรู้ที่
จะนาเอาแนวคิดจากเพื่อนสมาชิกภายในกลุม่ ไปประยุกต์ใช้ และยังเป็ นการพัฒนาศักยภาพในการ
แก้ ไขปั ญหาของตนเองอีกด้ วย สามารถดาเนินชี วิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม(Gladding, 2009; Ohsen, 1979) การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มจึงไม่ใช่การ
สอนแต่เ ป็ น การช่วยเหลื อให้ ส มาชิ กได้ ส ารวจ ค้ น หา และเผชิ ญ กับปั ญหาที่ ร บกวนจิ ตใจเขา
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โดยตรงและหาทางแก้ ปัญหานันโดยมี
้
ผ้ นู ากลุม่ เป็ นผู้คอยเอื ้ออานวยให้ กลุ่มดาเนินไปอย่างราบรื่ น
จนบรรลุเป้าหมาย ให้ สมาชิกตระหนักรู้ตนเอง เพิ่มสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่นและมีบคุ ลิกภาพที่
สมบูรณ์
การให้คาปรึ กษาเชิ งพุทธธรรม : การให้ คาปรึกษาเชิงพุทธเป็ นกระบวนการที่ผ้ ใู ห้
คาปรึกษาได้ นาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือ
ผู้รับคาปรึ กษาตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปภายใต้ บรรยากาศที่ อบอุ่น เอื อ้ อาทร เป็ นกัลยามิตร มีความ
ไว้ วางใจซึ่งกันและกัน เป็ นกระบวนการที่ผ้ ูให้ คาปรึกษาที่เข้ าใจถึงพุทธภาวะในตัวมนุษย์และเห็น
แนวทางในการปฏิ บัติต่อเพื่ อ นมนุษ ย์ ที่ มี ทุกข์ มี ปัญ หาแล้ วรู้ จัก กระตุ้นให้ มิ ตรผู้มี ทุก ข์ นัน้ เกิ ด
สติปั ญ ญาที่ จ ะน าไปสู่ก ารดับ ทุก ข์ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง(มั่น เกี ย รติ โกศลนิ รั ติ ว งษ์ , 2541)โดยผู้รั บ
คาปรึกษาสามารถเปิ ดเผยความรู้สกึ ที่ไม่สบายใจ ความคับข้ องใจของตนได้ อย่างอิสระ ได้ สารวจ
ตัวเองทังด้
้ านความคิด ความเชื่อ ความรู้ สึกและพฤติกรรม เพื่อนาไปสู่การรู้ จกั ตนเองตามความ
เป็ นจริง เป็ นผลให้ สามารถตัดสินใจเลือกเป้าหมายและแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาตน
ไปตามลาดับ(อาภา จันทรสกุล, 2545)ซึ่งจะมีสมาชิกคนอื่นๆ คอยให้ ความช่วยเหลือในการเสนอ
มุมมองเพื่อให้ สมาชิกที่มีปัญหาสามารถจัดการกับปั ญหาของตนได้ ผู้ให้ คาปรึ กษาจะมีบทบาท
ในการเอื ้ออานวยให้ บรรยากาศในการให้ คาปรึ กษาดาเนินไปอย่างราบรื่ นและเป็ นเพื่อนร่ วมทาง
เพื่อช่วยให้ สมาชิกได้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองทังด้
้ านพฤติกรรมและด้ านจิตใจอย่างสร้ างสรรค์จนเกิด
เจตคติที่ถกู ต้ อง เข้ าใจกฎธรรมชาติของชีวิตและมีวิธีคดิ ที่ถกู ต้ อง
กล่าวได้ ว่า การให้ คาปรึกษากลุ่มเชิงพุทธธรรมเป็ นกระบวนการช่วยเหลือสมาชิก
ผู้มีทุกข์ตงแต่
ั ้ 2 คนขึ ้นไปภายใต้ บรรยากาศที่ไว้ วางใจโดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึ กษาในฐานะกัลยาณมิตร
เป็ นผู้เอื ้อให้ บรรยากาศกลุ่มดาเนินไปอย่างราบรื่ นโดยอาศัยหลักพุทธธรรมเพื่อกระตุ้นให้ สมาชิก
ได้ ตระหนักถึงพุทธภาวะ(สติปัญญา)ที่จะฝึ กฝนพัฒนาตนเองจนเกิดการประจักษ์ แจ้ งในแก่นแท้
ของชีวิตและก้ าวข้ ามปั ญหาคือความทุกข์ได้ พร้ อมทัง้ อยู่ร่วมกับคนอื่นและดาเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข
จุดมุ่งหมายของการให้ คาปรึกษากลุ่มเชิงพุทธธรรม
การให้ คาปรึกษากลุ่มจะเน้ นที่กระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อให้ เกิด
การตระหนักรู้ ในด้ านความคิด ความรู้ สึกและพฤติกรรมในระดับจิตสานึก และมีแนวโน้ มที่เน้ น
เรื่ องความเจริ ญงอกงามส่วนบุคคลโดยช่วยให้ บคุ คลได้ ค้นหาศักยภาพที่มีอยูภ่ ายในตนเอง มีผ้ นู า
กลุ่ม เป็ นผู้สร้ างบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจและความไว้ วางใจที่ จะนาไปสู่การเปิ ดเผย
ตนเองของสมาชิกและสารวจถึงปั ญหาต่างๆ ร่ วมกันซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่เป็ นส่วนตัวของสมาชิกแต่
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ละคนและจุดมุ่งหมายโดยรวมของกลุ่มที่ได้ รับการช่วยเหลือจากผู้นากลุ่มในการระบุให้ มีความ
เฉพาะจงเจาะ(ทิพยวรรณ กิตติพร, 2535)โดยมีรายละเอียดของจุดมุ่งหมายดังนี (้ Corey, 1985;
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษณ์, 2529; วัชรี ทรัพย์มี, 2533)
1. เพื่อให้ สมาชิกได้ ตระหนักรู้ และยอมรับข้ อดี ข้ อบกพร่ องของตนเองและ
เพื่อนสมาชิก เรี ยนรู้ในการให้ ความไว้ วางใจผู้อื่นนาไปสูก่ ารเปิ ดเผยตนเองและไม่เก็บกดเสแสร้ ง
2. เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส มาชิ ก ไม่ ห ลบเลี่ ย งการเข้ า สัง คมซึ่ ง เป็ น การเสริ ม สร้ าง
สัม พันธภาพระหว่ างสมาชิ กให้ มี ความรั กใคร่ ป รองดอง อี กทัง้ พัฒ นาความเข้ าใจของตนเอง
เกี่ยวกับความต้ องการและความรู้ สึกของบุคคลอื่น ตระหนักในบทบาทและความรับผิดชอบของ
ตนเองและเรี ยนรู้ที่จะเคารพให้ เกียรติและมีปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกภายในกลุม่
3. เพื่อให้ สมาชิกได้ สารวจศักยภาพและความคิด สร้ างสรรค์ที่แฝงอยู่ พัฒนา
เอกลักษณ์ ความเชื่อมั่น มุมมองใหม่ๆและรู้ จักตังเป้
้ าหมายของตนเอง พัฒนาทักษะในการสื่อ
ความหมายอาทิ การตังค
้ าถาม การโต้ ตอบอย่างเหมาะสม เป็ นต้ น
4. เพื่ อให้ ส มาชิกได้ รับทราบปั ญหาของสมาชิกอื่นๆ ที่ มีลักษณะคล้ ายกัน
และช่ ว ยให้ เกิ ด การตระหนั ก ว่ า ผู้ อื่ น ก็ ต้ องเผชิ ญ ปั ญ หาและหาทางแก้ ปั ญ หาเหมื อ นกั น
ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้ สมาชิกได้ มีโอกาสเป็ นผู้รับและให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ อู ื่นซึ่งทาให้ เกิดการ
รับรู้คณ
ุ ค่าภายในตนเอง
5. เพื่อช่วยให้ สมาชิกได้ ค้นหาทางเลือกต่างๆ ที่จะจัดการกับ ปั ญหาและการ
แก้ ไ ขความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ พร้ อมทัง้ สามารถจะตัด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาที่ ต นเองเผชิ ญ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ รู้จกั สร้ างความชัดเจนในค่านิยมของตนเองและสามารถตัดสินใจได้ ว่าค่านิยมนันๆ
้
เหมาะสมกับตนเองอย่างไร
6. เพื่อช่วยให้ สมาชิกรู้ จกั วางแผนอย่างเฉพาะเจาะจงที่จะลงมือปฏิบตั ิเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างให้ เหมาะสมและกาหนดเป็ นข้ อตกลงกับตนเองที่จะดาเนินการ
ตามแผนนันๆ
้ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
7. เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส มาชิ ก พัฒ นาความไวในการรั บ รู้ ต่อ ความต้ อ งการและ
ความรู้ สึกของผู้อื่นมากขึ ้นที่จะนาไปสู่การปรับตัวในการอยู่ร่วมและรู้ จักหลีกเลี่ยงการกระทาที่
เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้อื่น เรี ยนรู้ที่จะดาเนินชีวิตอยูโ่ ดยการปฏิบตั ิตามความคาดหวังของ
ตนเองมากขึ ้น
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นอกจากนี ้ ยังมีกล่าวถึงจุดมุ่งหมายที่ครอบคลุมในบริ บทของการป้องกัน การ
แก้ ไขหรื อบาบัดเยียวยาและการพัฒนาไว้ ดงั นี (้ Gipson และ Mitchell, 1986; ทิพยวรรณ กิตติพร,
2535)
1. การป้ อ งกั น (Prevention) การให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ ม จะช่ ว ยให้ ผู้ รั บ
คาปรึ กษาดาเนิ นชี วิ ตและทาหน้ าที่ ใ นสั ง คมด้ ว ยการก้ าวผ่านปั ญหาต่างๆ ได้ ด้วยดี เป็ นการ
ป้องกันปั ญหาความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ ถ้าหากไม่สามารถแก้ ปัญหาของ
ตนเองได้
2. การแก้ ไขหรื อบาบัดเยียวยา(Healing) การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มเป็ นการ
แก้ ไ ขบุคคลที่มี พ ฤติกรรมทาลายตัวเองซึ่ง อาจเป็ นซ า้ ๆ และเป็ นมากขึน้ ได้ หากไม่ไ ด้ รับความ
ช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาฟื น้ คืนเป็ นปกติได้ อย่างรวดเร็ วและคงเหลือความผิดปกติ
ทางอารมณ์น้อยลง
3. การพัฒนา(Development) การให้ คาปรึกษาแบบกลุ่มเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ สมาชิกทุกคนได้ รับการกระตุ้นส่งเสริมและมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ ยนแปลงตนเองไปในทางที่สมาชิก
ต้ อ งการมากที่ สุดกล่า วคื อ สมาชิ กจะได้ รั บ แรงจูง ใจจากการกระทากิ จ กรรมต่า งๆ อย่างเต็ม
ความสามารถซึง่ แสดงออกถึงความสาเร็จอย่างสูงสุดของตนเอง
ขณะที่ ก ารให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม เชิ ง พุท ธธรรมนัน้ มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ให้ ผ้ ูรั บ การ
ปรึ กษาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็ นที่พึ่งของตนเอง ดังพุทธภาษิ ตที่ว่า “ตนเป็ นที่พึ่งแห่งตน”
ซึ่งมีหลักการว่า บุคคลจาเป็ นต้ องพึ่งพาตนเองก่อนที่จะหวังพึ่งบุคคลอื่น ไม่ว่าระดับใดระดับหนึ่ง
เพื่อให้ ชีวิตดารงอยู่ได้ การให้ การปรึกษาจึงไม่ใช่กระบวนการติดตามช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาไป
ตลอดชีวิต แต่ช่วยให้ ผ้ รู ับการปรึ กษาสามารถแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองโดยฝึ กทาความรู้จกั ตน รู้จกั
สิ่ ง แวดล้ อม รู้ จั ก คิ ด และฝึ กฝนตนเองจนน าไปสู่ ก ารพึ่ ง ตนเองด้ วยการคิ ด ถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ความสามารถของตน(วัชรี ทรัพย์มี, 2554) ประยงค์ สุวรรณบุบผา (2545)กล่าวว่า เป็ นการสอนให้
มนุษย์ร้ ู จกั กาจัดทุกข์ ดับทุกข์ทงกายและใจ
ั้
ให้ ประกอบกุศลกรรมเพื่อความดี เกิดสันติสุขได้ แก่
ความสงบกาย วาจา และใจ มีสติในการใช้ ชีวิต รู้เท่าทันความจริง ตังอยู
้ ใ่ นความไม่ประมาทและมี
แรงจูงใจใฝ่ ดีงามมากกว่าที่จะถูกตัณหาชักจูงไป(ดวงมณี จงรักษ์ , 2549)ขณะที่ มัน่ เกียรติ โกศล
นิรัตวิ งษ์ (2541)ได้ มองจุดมุง่ หมายของการปรึกษาเชิงพุทธธรรมไว้ 2 ประเด็นใหญ่ๆ ประกอบด้ วย
1. เพื่ อประโยชน์ของชีวิต เป็ นจุดมุ่งหมายแนวตัง้ ของชี วิตที่ แต่ละคนควร
เข้ าถึงและสร้ างสรรค์ขึ ้น และควรมีให้ ครบทุกระดับ แม้ จะมากหรื อน้ อยก็ควรที่จะพัฒนาให้ บรรลุ
มากยิ่งขึ ้นได้ แก่ 1) ประโยชน์ปัจจุบนั เป็ นจุดหมายเฉพาะหน้ าที่มงุ่ ไปที่การดับทุกข์ในขณะนัน้ ทา
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ให้ เกิ ดความสุขตามแต่ฐานะ อาชี พการงาน 2) ประโยชน์ เบือ้ งหน้ า เป็ นจุดหมายที่ มุ่ง ถึง การ
ป้องกันไม่ให้ ความทุกข์เกิดทับถมและจมปรักในความทุกข์นนั ้ เป็ นประโยชน์ด้านคุณค่าของชีวิต
ภายใน กล่าวคือ ความเจริ ญ งอกงามของชีวิตและจิตใจ รู้ จักดาเนินชี วิตอย่างถูกต้ องและ 3)
ประโยชน์สูงสูด เป็ นเป้าหมายสูงสุดตามพุทธธรรมกล่าวคือ มรรคผลนิพพาน เป็ นการแก้ ปัญหา
และดับทุกข์อย่างสมบูรณ์ มีภาวะจิตใจที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เบิกบาน อิสระจากอานาจของกิเลส
2. เพื่อประโยชน์ของบุคคลและสังคม เป็ นจุดมุ่งหมายตามแนวราบ กล่าวคือ
เน้ นการพัฒนาชีวิตของคนในสังคมให้ ขยายขอบเขตออกไปจนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ได้ แก่ 1) ประโยชน์ตน เป็ นจุดมุ่งหมายที่ม่งุ การฝึ กฝนตนเองจนสามารถเป็ นที่พึ่งให้ กับตนเองได้
หรื อมีชีวิตที่สมบูรณ์ 2) ประโยชน์ผ้ อู ื่น เป็ นการช่วยเหลือให้ ผ้ อู ื่นบรรลุจุดมุ่งหมายตามศักยภาพ
ของแต่ละคนและ 3) ประโยชน์ร่วมกัน เป็ นการสร้ างสังคมให้ บรรลุจดุ มุ่งหมายทังตนเองและผู
้
้ อื่น
อาทิ ประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมส่วนรวม การจัด สภาพแวดล้ อมและความเป็ นอยูท่ ี่เอื ้ออานวยแก่
การปฏิบตั ิ เป็ นต้ น
จากจุดมุ่ง หมายดังกล่าว สรุ ปได้ ว่า การให้ คาปรึ กษากลุ่ม เชิ ง พุทธธรรม เป็ น
กระบวนการช่วยเหลือให้ ผ้ รู ับการปรึ กษาเกิดการตระหนักรู้ ในตนเองด้ านอารมณ์ ความคิดและ
พฤติกรรมในระดับจิตสานึกจนนาไปสู่การยอมรับและเข้ าใจตนเอง เห็นคุณค่าภายในรวมถึงการ
เข้ า ใจผู้อื่ น รู้ จัก ที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ เกิ ด แรงจูง ใจที่ จ ะฝึ ก ฝนพัฒ นาตนเองจนสามารถ
พึง่ ตนเองได้ รู้จกั ดาเนินชีวิตด้ วยสติปัญญาและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสขุ มีภาวะจิตใจที่ปลอด
โปร่ ง เบิกบาน ไม่ถูกชัก จูง และเป็ นอิสระจากการอานาจของกิ เลสตัณหาได้ ม ากขึน้ มองเห็ น
ประโยชน์ปัจจุบนั อนาคตและประโยชน์สูงสุด อีกทัง้ ประโยชน์ตนเอง ผู้อื่นและประโยชน์ต่อการ
อยูร่ ่วมกัน
หลักการพืน้ ฐานการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
การให้ คาปรึ กษากลุ่ม จะยึดหลักการพื น้ ฐานที่ ว่า สมาชิ กทุกคนสามารถรั บ รู้
ความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ตา่ งๆ โดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษาเป็ นผู้คอยช่วยเหลือ
และสนับสนุนให้ สมาชิกเหล่านัน้ ได้ แสดงความรู้ สึกนึกคิดของตนเองพร้ อมทัง้ สามารถรับรู้ ถึ ง
อารมณ์ ความรู้ สึกและความคิดของผู้อื่นด้ วยซึ่งจะช่วยให้ สมาชิกได้ เกิดความเข้ าใจตนเองและ
ผู้อื่นได้ ดีและยังได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ข้อมูล ข้ อเสนอแนะ ทักษะต่างๆ ในการแก้ ปัญหาจากสมาชิกด้ วย
กันเองและผู้นากลุ่ม อีกทังได้
้ ตระหนักรู้วา่ คนอื่นๆต่างก็มีปัญหาด้ วยกันทังสิ
้ ้น เป็ นผลให้ เกิดความ
อบอุ่นใจและมีกาลังใจในการแก้ ปัญหาของตนเอง และยังได้ เสนอมุมมองในการแก้ ปัญหาของ
เพื่ อ นสมาชิ ก น าไปสู่ค วามภาคภูมิ ใ จ มองตนเองอย่ า งมี คุณ ค่า และพร้ อมที่ จ ะยอมรั บ และ
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เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไปในทางที่ ดี ขึ น้ (ทิ พ ยวรรณ กิ ต ติ พ ร, 2535)หลัก การที่ จ ะน าไปสู่
ประสิทธิภาพของกระบวนการให้ คาปรึกษากลุม่ นันสามารถสรุ
้
ปได้ จากแนวคิดของ กาญจนา ไชย
พันธุ์ ( 2549)ที่ได้ เสนอไว้ ดงั นี ้
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาต้ องกระตุ้นให้ ผ้ ูรับการปรึ กษาได้ แสดงความรู้ สึกออกมา
เพราะผู้รับการปรึ กษาย่อมมีสิทธิ ใ นความรู้ สึกของตัวเขาเองและจะต้ องเคารพให้ เกี ยรติในการ
แสดงความรู้สกึ ของคนอื่น
2. ผู้รับการปรึ กษาจะต้ องรู้ ว่าตนเองจะพัฒนาอะไรและต้ องแสดงออกถึง
ความมุ่งมัน่ ที่จะแก้ ปัญหาของตนเอง กล้ าเผชิญปั ญหาและมองหาหลายๆทางเลือกในการแก้ ไข
จนสามารถเป็ นที่พงึ่ ให้ กบั ตนเองได้
3. การเปิ ด ประเด็น ปั ญ หาของสมาชิ ก กลุ่ม เป็ น การช่ว ยให้ ก ารปรึ ก ษามี
ประสิทธิภาพและลดการใช้ กลไกการป้องกันตัวเองทาให้ ผ้ รู ับการปรึกษาเข้ าใจตนเองดีขึ ้นและรู้จกั
ควบคุมตนเอง เกิดการยอมรับข้ อวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นได้ มากขึ ้น
4. ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ สถานการณ์ เ ป็ นสิ่ ง ส าคั ญ มากกว่ า ตัว
สถานการณ์ กล่าวคือ ความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาที่เกิดขึ ้นในภาวะปัจจุบนั ที่มีตอ่ สถานการณ์ที่
นามาเล่านันควรให้
้
ความสาคัญมากกว่า
5. ผู้รับการปรึ กษาจะต้ องมีคามั่นสัญญากับตนเองที่จ ะรั บผิดชอบในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองภายใต้ บรรยากาศของสิ่งแวดล้ อมที่ไม่ขเู่ ข็ญหรื อการเสริมแรง
6. ผู้รับการปรึกษาจะเกิดการเรี ยนรู้จากกลุ่มในเชิงของประสบการณ์ที่ได้ จาก
การลงมือกระทาซึ่งจะช่วยให้ สมาชิกนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หลักการดังกล่าวจะช่วยให้ ผ้ ใู ห้ การปรึ กษาและสมาชิกภายในกลุ่มได้ ตระหนักรู้
และยึดถือเป็ นพื ้นฐานในการเข้ าร่ วมกลุ่มเพื่อให้ กระบวนการกลุ่มดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สงู สุดส่งผลต่อความเจริญงอกงามภายในตนเองของผู้ให้ คาปรึกษาและผู้รับการ
ปรึกษาแต่ละคน
สถานที่การให้ คาปรึกษากลุ่ม
สถานที่ มี ความจ าเป็ น อย่า งยิ่ ง ที่ จ ะท าให้ เ กิ ดความส าเร็ จ ของการให้
คาปรึ กษากลุ่ม ซึ่งควรเป็ นห้ องมิ ดชิด มีความเป็ นส่วนตัว รู้ สึกเงี ยบสงบ(สมพร รุ่ งเรื องกลกิจ ,
2549)ไม่มีเสียงรบกวนหรื อพลุกพล่านไปด้ วยผู้คน มีขนาดที่เหมาะสมไม่เล็กหรื อใหญ่จนเกินไป
ซึง่ พงษ์พนั ธ์ พงษ์ โสภา(ม.ป.ป.) (ไม่ปรากฏปี พ.ศ.)เสนอไว้ ว่า ควรเป็ นห้ องที่เล็กกะทัดรัด เหมาะ
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กับจานวนสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ สมาชิกรู้สึกมีอิสระเป็ นส่วนตัว เกิดความสบายใจและผ่อนคลาย
ไม่ร้ ู สึกอึดอัดคับแคบและไม่มีสิ่งภายนอกรบกวน เป็ นการป้องกันไม่ให้ สมาชิกหันเหความสนใจ
ขณะที่การจัดที่นั่งควรจัดเป็ นรู ปวงกลม เพราะจะทาให้ สมาชิกแต่ละคนเกิดความคุ้นเคยและมี
ปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกันอย่างทัว่ ถึง(วิญญู พูลศรี , 2531)
ขนาดของกลุ่มให้ คาปรึกษา
จ านวนสมาชิ กที่ เข้ า ร่ ว มจะต้ องกาหนดให้ เหมาะสมไม่น้อ ยหรื อ มาก
เกินไปซึ่งพิจารณาจากอายุ ชนิดของกลุ่ม สภาพปั ญหา Mahler (1969) Gladding (2009) วัชรี
ทรัพย์มี (2533)และวิญญู พูลศรี (2531)เสนอว่า ส่วนมากสมาชิกมีประมาณ 4-8 คน และสามารถ
ขยายเป็ น 10-12 คน หากมากเกินไปจะทาให้ สมั พันธภาพภายในกลุ่มเป็ นไปอย่างไม่ทวั่ ถึง ผู้รับ
การปรึกษาแต่ละคนอาจจะมีเวลาสารวจปัญหาของตนน้ อยเกินไป อีกทัง้ ผู้ให้ คาปรึกษาอาจจะไม่
ทันสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกได้ ทุกคนและโน้ มน้ าวสมาชิกให้ คงความสนใจประเด็นที่นามา
พูดคุยได้ นอกจากนี ้ สมาชิ กกลุ่มอาจแตกเป็ นกลุ่มย่อยได้ จนกลายเป็ นกลุ่มการเรี ยนการสอน
มากกว่ากลุม่ การให้ คาปรึกษา(Ohsen, 1979) ตรงกันข้ าม หากจานวนสมาชิกน้ อยเกินไปจะทาให้
ขาดความหลากหลายของประสบการณ์ที่จะนามาร่วมแบ่งปันกับสมาชิกคนอื่น
การเลือกสมาชิกเข้ ากลุ่มการให้ คาปรึกษา
การคัดสมาชิกเข้ ากลุ่มก็มีผลต่อความสาเร็ จในการให้ คาปรึกษาเช่นกัน
ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องรู้ภูมิหลังของผู้รับคาปรึกษาแต่ละคน อีกทัง้ สมาชิกจะต้ องสมัครใจเข้ าร่วมและ
ตระหนักถึงบทบาทของตนเอง การพิจารณาถึงเพศ อายุ ลักษณะทางพฤติกรรมและภาวะทาง
อารมณ์ความรู้ สึกที่อาจจะก้ าวร้ าวหรื อมีความเนียมอายเกินไปก็ส่งผลให้ เกิดการปรับตัวยากได้
(Shertzer, 1971)ชนิดของปั ญหาต้ องมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันหรื อให้ อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน
มากนักซึ่งจะทาให้ ผ้ รู ับคาปรึ กษาเกิดความเข้ าใจซึ่งกันและกันนาไปสู่การสร้ างความสามัคคีใน
กลุ่มได้ ง่าย(นันทนา วงษ์ อินทร์ , 2549; วัชรี ทรัพย์มี, 2533)และที่สาคัญ ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องทา
ใจยอมรับว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ ไม่อาจจะช่วยเหลือสมาชิกได้ ทกุ คน (ชูชยั สมิทธิไกล
, 2527)
ระยะเวลาการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ระยะเวลาที่ใช้ ในการให้ คาปรึกษากลุ่มแต่ละครัง้ ไม่ควรน้ อยกว่า 90 นาที
และไม่เกิน 2 ชัว่ โมง หากใช้ เวลาน้ อยเกินไปจะส่งผลให้ การอภิปรายร่วมกันเป็ นไปอย่างไม่ทวั่ ถึง
และหากใช้ เวลานานเกินไปจะทาให้ เกิดความเหนื่อยล้ าทัง้ ผู้นากลุ่มและสมาชิกได้ (Patterson,
1973; นันทนา วงษ์ อินทร์ , 2549)เช่นเดียวกับ สมพร รุ่งเรื องกลกิจและคณะ(2549)ที่เสนอว่า ไม่
ควรน้ อยกว่า 1 ชัว่ โมงและไม่เกิน 2 ชั่วโมง ขณะที่ วัชรี ทรัพย์มี (2533)ระบุว่า ขึ ้นอยู่กับวัยของ

63
สมาชิ กกลุ่ม หากเป็ นกลุ่มวัยเด็กไม่ควรเกิน 30 นาที แต่ถ้าเป็ นวัยรุ่ นหรื อวัยผู้ใหญ่ จะใช้ เวลา
ประมาณ 1 ชัว่ โมงขึ ้นไป ส่วนระยะห่างการพบกันแต่ละครัง้ นัน้ หลักๆจะพบกันสัปดาห์ล ะ 1 ครัง้
แต่ถ้าเป็ นกลุม่ เร่งรัดก็อาจพบกันสัปดาห์ละ 2-5 ครัง้ ได้ อยูท่ ี่ความจาเป็ น (Patterson, 1973)
การให้ คาปรึ กษากลุ่มที่ผ้ วู ิจยั ดาเนินการในครัง้ นี ้เป็ นลักษณะกลุ่มปิ ดซึ่งสมาชิก
เป็ น ผู้ต้ อ งขัง ที่ มี ค วามพิ เ ศษแตกต่า งไปจากกลุ่ม คนปกติทั่ว ไป ภาวะอารมณ์ ค วามรู้ สึก และ
ความคิด ย่อ มแตกต่า งเช่น กัน เนื่ อ งด้ วยต้ อ งอยู่ภ ายใต้ กฎระเบีย บและข้ อ ปฏิ บัติของเรื อ นจ า
ระยะเวลาการเข้ าร่ วมกลุ่มแต่ละครัง้ จึงกาหนดไว้ ที่ 1.30 – 2.00 ชัว่ โมง เพื่อสร้ างสัมพันธภาพและ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู ้ องขังได้ ระบายความรู้ สึกที่คบั ข้ องใจให้ ได้ มากที่สดุ ส่วนความห่างในการพบกัน
จานวน 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (สิทธิพร สังขพงศ์, 2544)เป็ นการให้ ผ้ ตู ้ องขังได้ มีเวลาทบทวนประเด็นที่
ได้ เรี ยนรู้ จากกลุ่มและมีโอกาสนาไปทดลองใช้ ในการดาเนินชีวิตแต่ละช่วง ขณะที่สมาชิก ในการ
เข้ าร่ วมกลุ่ม จานวนทัง้ สิ น้ 8 คน(กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2560) เพื่อให้ การพูดคุยให้
คาปรึกษาเป็ นไปอย่างทัว่ ถึง อีกทังการเข้
้
าร่วมกลุม่ ครัง้ นี ้ ผู้ต้องขังยังมีความยินดีและเต็มใจพร้ อม
ทังลงนามยิ
้
นยอมตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
คุณค่ าและประโยชน์ ของการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ม
การให้ คาปรึ กษากลุ่ม นัน้ มีส่ วนช่วยให้ สมาชิ กและผู้นากลุ่ม ได้ เติบโตงอกงาม
ภายใต้ บรรยากาศที่อบอุน่ มีความปลอดภัยและไว้ วางใจต่อกันนาไปสูก่ ารเปิ ดเผยเรื่ องราวอารมณ์
ความรู้ สึกต่างๆ ที่ทาให้ คับข้ องใจ รับรู้ ถึง ปั ญหาของบุคคลอื่นและสะท้ อนเกี่ ยวกับปั ญหาของ
ตนเองตลอดจนได้ รับมุมองและข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์จากเพื่อนสมาชิก นอกจากนี ้ยังมีส่วน
ช่วยในการเสนอข้ อคิดเห็นต่อคนอื่นซึ่งก่อให้ เกิดการรับรู้คณ
ุ ค่าภายใน รู้สึกภาคภูมิใจและเล็งเห็น
ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองและพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติให้ เป็ นไปในทางที่ดีขึ ้นจน
เกิดความเจริ ญงอกงามในการดาเนินชีวิต สามารถสรุ ปเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ตามแนวคิด
ของ Gazda (1989)และ Gipson และ Mitchell (1986)ได้ ดงั นี ้
1. การให้ คาปรึกษากลุ่มเป็ นการจาลองสถานการณ์ในชีวิตจริ งหรื อย่อสังคม
ให้ เล็กลง โดยสมาชิกสามารถทดลองฝึ กทักษะที่ได้ เรี ยนรู้ พร้ อมทั ง้ ได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับ มีการให้
กาลังใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้ างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกและได้ เรี ยนรู้ซึ่ง
กันและกันนาไปสูค่ วามงอกงามส่วนบุคคล
2. การร่ วมมือภายในกลุ่มจะเป็ นแรงผลักดันให้ สมาชิกแต่ละคนได้ ค้นหา
ความต้ องการและสารวจปั ญหาของตนเองหรื อได้ รับข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์จากสมาชิกคน
อื่นๆ เพื่อที่จะนามาแก้ ไขปัญหาของตนเอง
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3. ผู้ให้ คาปรึ กษาสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้ หลายคนพร้ อมกันซึ่งทาให้
ประหยัดทัง้ งบประมาณและเวลา อีกทัง้ ยังมีมุมมองที่หลากหลายทาให้ ปัญหาต่างๆ ได้ รับการ
แก้ ไขอย่ า งครอบคลุ ม เนื่ อ งด้ วยผู้รั บ ค าปรึ ก ษาสามารถมี บ ทบาทเป็ นผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาได้ ใ น
ขณะเดียวกัน
4. ผู้ให้ คาปรึ กษายัง ได้ ฝึกการใช้ เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ เกิดความชานาญ
และได้ เ รี ยนรู้ ไปพร้ อมๆกับสมาชิ กกลุ่มทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ และมี มุมมองที่กว้ างขึน้ ในการรับรู้
ปัญหาของผู้รับคาปรึกษาแต่ละคน
5. การให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ช่ว ยให้ ส มาชิ ก ได้ ต ระหนัก รู้ ภายในตนเองทัง้
ความรู้สกึ ความคิดและพฤติกรรมโดยผ่านมุมมองจากเพื่อนสมาชิก
กล่าวได้ ว่า การให้ คาปรึกษากลุ่มเป็ นกระบวนการที่ทาให้ เกิดความงอกงามส่วน
บุคคลทังตั
้ วผู้ให้ คาปรึกษาและสมาชิกกลุม่ โดยได้ รับมุมมองในการแก้ ไ ขปัญหา การให้ กาลังใจซึ่ง
กันและกัน เกิ ดการเรี ยนรู้ จากมุมมองที่ หลากหลายทาให้ ตระหนักถึง ความคิด ความรู้ สึกและ
พฤติกรรมนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงตนเองได้
คุณสมบัตขิ องผู้ให้ คาปรึกษาเชิงพุทธธรรม
นักจิตวิทยาการปรึกษาเชิงพุทธธรรมเป็ นบุคคลที่สาคัญซึง่ จะช่วยให้ กระบวนการ
ปรึ กษาประสบความสาเร็ จและเป็ นไปเพื่อเอื ้อให้ ผ้ ูรับการปรึ กษาได้ พฒ
ั นาตนเองและแก้ ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตจึงต้ องเป็ นผู้เข้ าใจหลักธรรมพืน้ ฐานอย่างชัดเจนในระดับประสบการณ์ กล่าวคือ
จะต้ องรู้ ทังความรู
้
้ รวมถึงเข้ าใจความรู้ เหล่านัน้ ในระดับที่แจ่มแจ้ งอยู่ในชีวิตอย่างชัดเจนและ ที่
สาคัญที่สุดจะต้ องได้ รับการฝึ กฝนอบรมอย่างต่อเนื่องยาวนานจนมีประสิทธิ ภาพเพียงพอที่จะ
ปฏิบตั งิ านบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ สามารถจะพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจอย่างกว้ างขวาง
และลึกซึ ้งตามลาดับ สมพร รุ่ งเรื องกลกิจ (2549)กล่าวว่า จะต้ องเป็ นผู้มีความศรัทธา เชื่อในคา
สอนของพุทธธรรม มี ความรู้ ความเข้ าใจในหลักคาสอนทางพุทธธรรมเกี่ ยวกับกฎธรรมชาติ อิ
ทัป ปั จ จยตา ไตรลัก ษณ์ แ ละอริ ย สั จ สี่ นอกจากนี ้ จะต้ องมี ก ารฝึ ก ปฏิ บัติ เ จริ ญ สติ ใ ห้ เกิ ด
ประสบการณ์ตรงอีกด้ วย เพราะโดยปกติแล้ วผู้มีความทุกข์ เมื่อแรกพบผู้ให้ คาปรึกษาจะไม่กล้ าที่
จะเปิ ดเผยเรื่ องราวและความรู้ สึกของตน เนื่องจากยังไม่ไว้ วางใจผู้ให้ คาปรึกษา ต่อเมื่อเห็นว่าผู้
ให้ บริ การปรึ กษามี ลักษณะเป็ น กัลยาณมิ ตร มี ค วามเมตา กรุ ณา รู้ จักฟั ง รู้ จักพูด เป็ นผู้มี ภูมิ
ปั ญญา น่าเชื่อถื อ จึงเกิดศรัทธา รู้ สึกอบอุ่น ทาให้ ผ้ ูรับคาปรึ กษาเกิดความวางใจจึงพร้ อมที่จะ
เปิ ดเผยเรื่ องราวความทุกข์ ความคิดความรู้ สึกของตนเองซึ่งจะทาให้ กระบวนการให้ คาปรึ กษา
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ(วัชรี ทรัพย์มี, 2554)โดยคุณสมบัติที่สาคัญของผู้ให้ คาปรึ กษาตาม
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แนวพุทธธรรมนันจะต้
้
องประกอบไปด้ วย(พระธรรมปิ ฎก(ป.อ.ปยุตโต), 2542; พระมหาประยูร ธี ร
วังโส(สุยะใจ), 2549; วัชรี ทรัพย์มี, 2554)
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาต้ องเข้ าถึง จิตใจของผู้รับคาปรึ กษา รู้ จักสร้ างความรู้ สึก
สนิทสนมเป็ นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชวนใจให้ อยากเข้ าไปปรึกษาไต่ถาม(ปิ โย)
2. ผู้ให้ คาปรึกษาต้ องเป็ นแบบอย่างของความประพฤติ มีบคุ ลิกลักษณะที่ทา
ให้ เ กิ ด ความน่า เคารพที่ เ กิ ด จากการวางตัว ได้ อ ย่างถูก ต้ อ งเหมาะสมกับ ฐานะ ซึ่ง ท าให้ ผ้ ูรั บ
คาปรึกษาเกิดความรู้สกึ อบอุน่ ใจ เป็ นที่พงึ่ ได้ และมีความปลอดภัย(ครุ)
3. ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องมีความรู้จริ ง มีสติปัญญาและเป็ นผู้ฝึกฝนปรับปรุ ง
ตนเองอยูเ่ สมอ ซึง่ จะทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาเกิดความมัน่ ใจในกระบวนการให้ คาปรึกษา(ภาวะนีโย)
4. ผู้ให้ คาปรึ กษาจะต้ องรู้ จักพูด รู้ จักชี ้แจงให้ เข้ าใจ รู้ ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร
อย่างไร รู้จกั ฟั งและรู้ จกั จังหวะในการพูด รวมทังน
้ ้าเสียงที่ใช้ ก็ไม่ดงั หรื อเบาเกินไป รู้จกั รับฟั งและ
เข้ าใจเรื่ องราวที่ผ้ รู ับคาปรึกษาสื่อสารออกมาทังภาษาท่
้
าทางและคาพูด(วัตตา)
5. ผู้ให้ คาปรึ กษาจะต้ องมีความอดทนและเป็ นผู้ฟังที่ดีพร้ อมทัง้ ยินดีรับฟั ง
ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษา แม้ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาจะแสดงพฤติ ก รรมรวมถึ ง การใช้ ค าพู ด ที่ แ สดงถึ ง การ
วิพากษ์วิจารณ์ที่ระบายออกมา(วจนักขโม)
6. ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องมีความสามารถชี ้แจงเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ละเอียดลึกซึ ้ง
ได้ จนทาให้ ผ้ รู ับคาปรึกษาได้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในประเด็นนันๆ(คั
้ มภีรัญจะ กะถัง กัตตา)
7. ผู้ให้ คาปรึกษาจะต้ องไม่ชกั ชวนหรื อแนะนาผู้รับคาปรึกษาไปในทางเสื่อม
เสี ย ทัง้ ต่อ ตนเองและผู้อื่ นและต้ อ งชี ใ้ ห้ เห็ นโทษหรื อความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ดขึน้ จากเหตุก ารณ์
เหล่านัน(โน
้ จัฏฐาเน นิโยชะเย)
กล่าวได้ ว่า คุณสมบัติของผู้ให้ คาปรึ กษาเชิงพุทธธรรมนันจะต้
้
องเป็ นผู้มีความรู้
ความเข้ าใจในปัญหาของผู้ต้องรับคาปรึกษา มีคณ
ุ ลักษณะการเป็ นกัลยาณมิตร ประพฤติตนอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเป็ นที่ไว้ วางใจของผู้พบเห็น รู้จกั ปรับปรุงพัฒนาตนเอง
อยูเ่ สมอ สรรหาถ้ อยคาประโยคที่จะนามากล่าวได้ อย่างเหมาะสมและชี ้แจงเรื่ องที่ละเอียดลึกซึ ้งได้
อดทนต่อคาพูดที่ อาจจะเป็ นการวิพ ากษ์ วิจารณ์ และที่ สาคัญคือไม่แนะนาผู้รับการปรึ กษาไป
ในทางเสียหาย
แนวคิดเกี่ยวกับสติท่ นี าไปประยุกต์ ใช้ ในเชิงจิตวิทยา
“สติ” ภาษาอังกฤษใช้ คาว่า Mindfulness หมายถึง การจาได้ นึกได้ การระลึกรู้ หรื อ
ระลึกได้ การไม่เผลอ การแนบชิดหรื อคุมจิตไว้ กับกิจหรื อคุมจิตไว้ กับสิ่งที่เกี่ ยวข้ อง การจาการ
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กระทาหรื อคาพูดแม้ ผ่านไปนานได้ (กรรณิการ์ นลราชสุวจั น์ , 2552) Kabat-Zinn (1990)กล่าวว่า
เป็ นการตระหนักรู้ ในปั จจุบนั ขณะอย่างมีเป้าหมายโดยไม่มีการตัดสินใดๆในเหตุการณ์ ที่กาลัง
เกิดขึ ้น เช่นเดียวกับ สุวฒ
ั น์ ธนกรนุวฒ
ั น์ (2562)ที่กล่าวว่า เป็ นการระลึกรู้ อยู่ในปั จจุบนั ขณะโดย
ไม่ตีความหรื อให้ คณ
ุ ค่าใดๆ ดารงอยู่ซึ่งความไม่เผลอ ไม่เลื่อนลอยและไม่ประมาท สอดคล้ องกับ
คาอธิ บายของ ยงยุท ธ วงศ์ ภิ ร มย์ ศานติ์ (2560)ที่ ว่า เป็ นความรู้ สึกตัว ขณะคิด พูดและทาใน
ปัจจุบนั ขณะ ไม่ประมาท พลังเผลอและไม่
้
หลงลืม สามารถยับยังตั
้ วเองได้ ที่จะไม่ให้ คดิ พูดและทา
ตามความเคยชินอันเป็ นนิสยั เดิมๆ หรื อกระทาไปตามความหุนหันพลันแล่น
ในทัศนะพุทธธรรมนัน้ สติมีลกั ษณะแนบชิดกับอารมณ์ที่ปรากฏโดยไม่หลงลืม คอย
ติดตามสอดส่องอารมณ์ที่เฝ้าสังเกตหรื อตระหนักรู้ ไม่ให้ คลาดเคลื่อนหายไป “อารมณ์ ”ที่ว่านัน้
เป็ นลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกายและจิต การฝึ กสติเป็ นการฝึ กให้ เกิดความระลึกรู้อารมณ์
อย่างต่อเนื่องหรื อการฝึ กตระหนักรู้ ผ่านการเคลื่อนไหวของกายและจิต การใส่ใจกับความรู้ สึก
ความคิด และพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น ณ ขณะปั จจุบนั อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ปล่อยให้ ความคิดเกี่ยวกับ
เรื่ องในอดีตที่ผ่านมาหรื อความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นในอนาคตเข้ ามาแทรกแซง กล่าวคือ
ไม่ปล่อยให้ การระลึกรู้พลังเผลอหรื
้
อคลาดเคลื่อนจากปั จจุบนั วิจารณ์ พานิช (2559)กล่าวว่า สติ
เป็ นการดึงจิตให้ ตงมั
ั ้ น่ อยูก่ บั สิ่งใดสิ่งหนึง่ หรื ออยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะซึ่งจะช่วยให้ เกิดการจดจ่อและนิ่ง
อยู่กับปั จจุบนั กับกิจกรรมที่กาลังดาเนินไปหรื อการเคลื่อนไหวของกายและใจ ไม่เติมสีสนั ให้ กับ
อารมณ์ หรื อความคิด ด้ วยความเคยชิน (วิทยา นาควัชระ, 2549; อินทิรา ปั ทมินทร, 2558) พระ
พรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) (2546)กล่าวว่า ลักษณะการทางานโดยทัว่ ไปของสตินนั ้ คือ การไม่
ปล่อ ยใจให้ เ ลื่ อนลอยหรื อ ปล่ อ ยให้ ค วามคิด ไหลไปตามอารมณ์ ต่า งๆ อย่า งเรื่ อ ยเปื่ อ ย คอย
ระมัดระวังอารมณ์แต่ละอย่างที่ผ่านเข้ ามา มุ่งหน้ าเข้ าหาอารมณ์ ด้วยการกาหนดจับติดดูอารมณ์
นันๆ
้ โดยไม่ยอมให้ คลาดหาย กล่าวคือ นึกถึงหรื อระลึกไว้ เสมอ ไม่ยอมให้ หลงลืม
สติ มี ผ ลที่ ป รากฏอยู่ 2 ลัก ษณะ คื อ 1) การเผชิ ญ หน้ า (confrontation)เป็ น การ
เผชิญหน้ าต่อหน้ ากับวัตถุหรื ออารมณ์ที่มาปรากฏและ 2)การป้องกัน(protection)เป็ นการป้องกัน
ไม่ให้ กิเลส(สิ่งที่ทาให้ จิตเศร้ าหมอง) ผ่านเข้ ามาทางทวารทัง้ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ ้น กายและใจ เมื่อ
มีสติคอยควบคุม ความชั่วก็ไ ม่สามารถผ่านเข้ ามาได้ เป็ นความระลึกรู้ สิ่งเร้ าต่างๆ รวมทัง้ เฝ้า
สังเกตพฤติกรรมด้ านร่ างกาย คาพูดและจิตใจที่เกิดขึ ้นจากการตอบสนองต่อสิ่งที่มาเร้ านัน้ เป็ น
ลักษณะแนบชิดโดยไม่หลงลืม เป็ นการระลึกรู้ สิ่ง ใดสิ่งหนึ่งจดจ่อและต่อเนื่องในขณะปั จ จุบัน
(จาลอง ดิษยวณิช และ พริม้ เพรา ดิษยวณิช, 2557)มุง่ ความสนใจอย่างมีเป้าหมายมากกว่าปล่อย
ให้ จิ ตไหลไปเรื่ อยเปื่ อย ใส่ใจอยู่กับปั จ จุบัน ความคิดที่ เกี่ ยวกับอดีตและอนาคตจะถูกรั บรู้ ใน
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ปั จจุบนั เท่านัน้ และเกิดการยอมรับโดยไม่มี การตัดสินใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นความรู้ สึก ความคิดและ
อารมณ์ ว่าดีหรื อชั่ว พอใจหรื อไม่พ อใจ เพี ยงแค่ตระหนักรู้ ในการเกิดขึน้ เท่านัน้ และเฝ้าสัง เกต
จนกว่าจะหายไป(Naik, 2003)
การนาหลักของสติไปใช้ ในกระบวนการทางจิตวิทยาโดยเฉพาะการบาบัดนันก
้ าลัง
ได้ รับความนิยมแพร่หลายในต่างประเทศ เป็ นคลื่นลูกที่สาม(Third Wave) ต่อจากการบาบัดแบบ
CBT(Cognitive Based Therapy) จุ ด เน้ นของการบ าบัด แบบใช้ สติ คื อ การเปิ ดเผยและการ
ตระหนักรู้ ในความคิดและอารมณ์ และตระหนักรู้ เกี่ ยวกับผลที่ เกิ ดขึน้ ในชี วิตจากการหลี กหนี
ความคิดและอารมณ์ทางลบ(เบนจามิน ไวน์สไตน์, 2559) ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์ (2559)กล่าวว่า
จุดประสงค์ของการนาสติมาใช้ ในการบาบัดนันมี
้ 2 แนวทาง คือ ในทางสุขภาพจิตและจิตเวช ด้ าน
จิตเวชถือว่าเป็ นคลื่นโลกที่สามของ CBT และในปั จจุบนั จะเน้ นในเชิง Mental health เพื่อส่งเสริ ม
สุข ภาวะที่ ดี (Well-being) ขณะที่ Kabat-Zinn (1990) ผู้ที่ ศึก ษาและฝึ ก ปฏิ บัติ ต ามหลัก พุท ธ
ศาสนานิกายเซนได้ นาแนวคิดการเจริ ญสติไปประยุกต์ใช้ ในการบาบัดความเครี ยดและได้ พฒ
ั นา
โปรแกรมการบาบัดความเครี ยดด้ วยสติ( Mindfulness-Based Stress Reduction : MBSR)ขึ ้นใน
ปี 1990 โดยสาระสาคัญของตัวโปรแกรมมีเป้าหมายหลักคือ การเพิ่มประสบการณ์การตระหนักรู้
ในปั จจุบนั จากขณะหนึ่งสู่ขณะหนึ่ง(Moment by Moment) ผู้ป่วยจะได้ รับการฝึ กอย่างเข้ มข้ นโดย
การเพ่งความสนใจให้ ม าอยู่ในปั จจุบนั โปรแกรมที่เขาได้ พัฒนาขึน้ แบ่งการทดลองออกเป็ น 8
ช่วงเวลาแต่ละช่วงใช้ เวลา 2 ชัว่ โมงครึ่ง เน้ นการฝึ กเจริ ญสติใน 2 ลักษณะ คือ 1) การฝึ กอย่างไม่
เป็ นทางการ โดยผู้เข้ าร่วมจะมีการฝึ กการตระหนักรู้ในปั จจุบนั ในทุกๆกิจกรรมตลอดเวลา เช่น การ
กิน การนัง่ การทางาน เป็ นต้ นและ 2)การฝึ กที่เป็ นทางการ เป็ นการฝึ กที่เป็ นไปตามรู ปแบบของ
การออกแบบตามตัวโปรแกรม ได้ แก่ การฝึ กสติในท่านั่ง (Sitting Meditation)ด้ วยการตระหนักรู้
กาย ความคิด อารมณ์และกาหนดลมหายใจเข้ า -ออก การกาหนดพิจารณาร่างกาย(Body Scan)
การฝึ กโยคะ(Yoga) การฝึ กสติแบบเคลื่อนไหว(Movement Medition)และการเจริ ญเมตตาภาวนา
(Loving-kindness Meditation)
ระยะหลัง Z. V. Segal, Teasdale, และ Williams (2002) ได้ ประยุกต์หลักการของ
MBSR กับการบาบัดบนพื ้นฐานปั ญญา(Cognitive based therapeutic strategies) มาใช้ ในการ
บาบัดผู้ป่วยที่มี ภ าวะซึม เศร้ าและความวิตกกังวล โดยใช้ กรอบแนวคิดของทฤษฎี ทางปั ญญา
เรี ยกว่า เป็ นการบาบัดทางปั ญญาบนพื ้นฐานของสติ (MBCT) ซึ่งเริ่ มพัฒนาในปี 2000 หลักการ
ของ MBCT คือ การให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ด้วยตนเอง การเสริ มพลัง และการให้
ความรู้ ผนวกกับการใช้ เทคนิคของ CT ได้ แก่ การสนทนากับตนเอง(Self-dialogue) การจินตภาพ
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(Imagery) การทาบทบาทสมมุติ (Role-playing) การคิดกรอบใหม่ (Reframing) การสร้ างแบบ
แผนความคิด ใหม่ (Restructuring thought pattern) ในการบาบัด จะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับการฝึ กสมาธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ทังแบบหยุ
้
ดนิ่งและเคลื่ อนไหว ผู้เข้ าร่วมจะถูกกระตุ้นให้ พิจารณา
ใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ ้นอย่างรอบด้ าน มีการสะท้ อนความรู้ สึกของตนเอง มีการสนทนาระหว่างกัน
เกี่ยวกับความคิดกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้และจากงานวิจยั ที่นาหลักการแบบ MBCT มาใช้ ในกระบวนการ
บาบัดพบว่า ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น เช่น การศึกษาของ Schroevers, Tovote,
Snippe, และ Fleer (2016) ที่ ด าเนิน การกับ กลุ่ม ตัว อย่า งที่ เ จ็ บ ป่ วยทางร่ า งกายและมี อ าการ
ซึมเศร้ าร่ วมด้ วยจานวน 56 คน แบ่งเป็ นการบาบัดแบบกลุ่ม 26 คนและแบบรายบุคคล 26 คน
พบว่า สามารถยกระดับสุขภาวะทางจิตและเกิดการตระหนักรู้ในตนเอง มีความเมตตาต่อตนเอง
อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ ทักษะสาคัญของ Mindfulness-based Cognitive Therapy(MBCT) คือ
การทาสมาธิ แบบจดจ่อและการทาสมาธิ ด้วยการเจริ ญสติ เนื่องจากสติเป็ นตัวช่วยควบคุมการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่และคอยป้องกันไม่ให้ สิ่งเศร้ าหมองผ่านเข้ ามาทางประสาทสัมผัส ธวัชชัย กฤษณะ
ประกรกิ จ (2552) ได้ อธิ บ ายความสัม พัน ธ์ ข องกระบวนการท าสมาธิ แ ต่ ล ะประเภทว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั ที่ตอ่ เนื่องในตัวเอง แกนหลักของฝึ กสมาธิแต่ละวิธีคือ ความตังใจ(Attention)
้
การ
พุ่ง ความสนใจจดจ่อ(Intention) และน าไปสู่การเปิ ดขึน้ ของใจเพื่ อการรั บ รู้ (Attitude) ซึ่ง Z. V.
Segal, Williams, J.M.G. and Teasdale, J.D. (2002) ได้ อธิ บายลักษณะการทางานของจิตของ
บุคคลเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใดๆ ว่ามี 2 ลักษณะ ได้ แก่
Doing Mode(โหมดเคยชิ น) เป็ นลักษณะของความคิดที่ มี การตอบสนองตาม
ความเคยชิ น แบบอัต โนมัติ โดยปกติ บุ ค คลจะพยายามลดความไม่ ส อดคล้ องกั น ระหว่ า ง
สถานการณ์ ที่กาลังเกิดขึน้ จริ งกับการตีความหมายของสถานการณ์ นัน้ ตามที่บุคคลคาดคิดว่า
น่าจะเป็ น ควรจะเป็ นหรื ออยากให้ เป็ น การตีความหมายที่มีต่อการรับรู้ของบุคคลเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ ที่ผ่านมาในชีวิตและความคาดหวัง ที่อยากจะให้ เกิดขึ ้นในอนาคต กระบวนการนี ้มัก
เกิดขึ ้นโดยอัตโนมัติ(Automatic)แบบปั จจุบนั ทันด่วนซึ่ง ขาดการยับยังหรื
้ อการตระหนักรู้ (สติ)ใน
ความคิดที่เกิดขึ ้นนัน้ ความคิดจะวนเวียนเช่นนี ้และกลายเป็ นความเคยชินไปเรื่ อยๆ คือเมื่อเจอกับ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เคยรับรู้ อย่างไรก็มีแนวโน้ มที่จะตีความหมายอย่างนันอยู
้ ่บ่อยๆ
ซึง่ นาไปสูค่ วามคับข้ องใจหรื อไม่พอใจ
Being Mode(โหมดตระหนักรู้) เป็ นการตระหนักรู้ภาวะปั จจุบนั ของสถานการณ์
ที่กาลังเผชิญ ไม่เอาความเคยชินเข้ าไปตัดสิน ยับยังความคิ
้
ดอัตโนมัติที่เกิดขึ ้น เกิดการระลึกรู้ใน
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ความคิดนัน้ และเปิ ดใจยอมรับสถานการณ์ นัน้ ๆ อย่างที่ ปรากฏโดยไม่ไปคาดหวัง ปฏิ เสธหรื อ
อยากที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้ เป็ นไปตามที่ตนเองต้ องการ ซึ่งมีลกั ษณะการทางานที่ตรงกัน
ข้ ามกับ Doing Mode ที่เป็ นความคิดอัตโนมัตขิ องบุคคลที่มกั จะย้ อนกลับไปคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอดี ตที่ ผ่านมาหรื อ จิ น ตนาการคาดหวั ง ไปในอนาคตที่ ต้ องการให้ เ กิ ด ขึน้ แล้ ว ทาการตัด สิ น
เหตุการณ์ ที่กาลัง เผชิญ อยู่ในปั จจุบันซึ่ง ทาให้ การรั บรู้ คลาดเคลื่ อนจากความเป็ นจริ ง ขณะที่
Being Mode นันจิ
้ ตจะไม่คลาดเคลื่อนไปไหน จะไม่พยายามปรับเปลี่ยนอะไร นอกจากกุมจิตหรื อ
แนบชิดอยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะและเปิ ดใจยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นอย่างตรงไปตรงมา
กล่าวได้ วา่ Doing Mode เป็ นการตอบสนองต่อสถานการณ์ตามความเคยชิน ขณะที่
Being Mode จะตอบสนองด้ วยการตระหนักรู้ในภาวะปั จจุบนั (สติ) ซึ่งการตอบสนองแบบ Doing
Mode เป็ นการตอบสนองตามความเคยชินที่เชื่อมโยงกับความคิดลบแบบอัตโนมัติ ทาให้ เกิดการ
ปรับตัวที่ผิดปกติและก่อปั ญหาตามมาได้ ซึ่งรูปแบบหลักของ MBCT เป็ นการอธิบายให้ บุคคลได้
เข้ าใจการทางานของ Doing Mode จากนันให้
้ พฒ
ั นา Being Mode ให้ เกิดขึ ้นโดยอาศัยการฝึ กสติ
เมื่อทักษะการฝึ กสติพัฒนาเพิ่มขึน้ ก็จะสอนให้ มีสติมากขึน้ ในการดาเนินชีวิตประจาวันและให้
พยายามทาความเข้ าใจอารมณ์ความรู้สกึ ด้ านลบที่เกิดขึ ้นแบบอัตโนมัติและผลกระทบที่ถกู กระตุ้น
จากการทางานของ Doing Mode นันแล้
้ วค่อยๆให้ เรี ยนรู้ และดึงจิตออกจาก Doing Mode มาสู่
Being Mode ให้ ไ ด้ ตอนท้ ายของหลักการนี จ้ ะเป็ นการสอนให้ บุคคลได้ บูรณาการความรู้ และ
ทักษะที่ได้ ฝึกนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ อยูก่ บั ขณะปัจจุบนั มากขึ ้น
ส าหรั บประเทศไทย กลุ่ม ที่ ปรึ ก ษากรมสุขภาพจิ ตได้ มี ก ารพัฒ นาโปรแกรม “สติ
บาบัด” โดยนาแก่นของพุทธศาสน์โดยเฉพาะการทาสมาธิและสติร่วมกั บโปรแกรมสติบาบัดของ
ต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ ในการบาบัดผสมผสานกับการให้ คาปรึ กษา เป็ นการแปลงภาษาคา
สอนทางศาสนามาเป็ นภาษาจิตวิทยาให้ บุคคลทัว่ ไปได้ เข้ าใจอย่างง่าย และได้ รับการรับรองเป็ น
โปรแกรมการบาบัดด้ วยสติข องไทยโปรแกรมแรกที่ มี ชื่ อ ว่า Mindfulness based therapy and
counselling(MBTC) ยงยุท ธ วงภิ ร มย์ ศ านติ์ (2559)กล่ า วว่ า โปรแกรมดัง กล่ า วเป็ น การน า
หลักการฝึ กสติที่มีฐานแนวคิดทางพุทธธรรมมาบาบัดให้ คนเป็ นอิสระจากความทุกข์ ปราศจาก
ความเครี ยด โดยไม่เกี่ยวข้ องกับการบรรลุธรรมใดๆ โดยมีหลักคิดว่า เมื่อมีการฝึ กสมาธิผลที่ได้ จะ
ทาให้ ร้ ู สึกสงบ ผ่อ นคลายทัง้ ด้ านร่ างกายและจิ ตใจ การมี สติเป็ นการรั บรู้ อยู่กับปั จ จุบัน รู้ ทัน
ความคิดและอารมณ์ของตนเอง หากขาดสติจะทาให้ ถูกรบกวนจากสิ่งเร้ าต่างๆ ทาให้ เกิดความ
แปรปรวนทางอารมณ์
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นอกจากนี ้ ยัง ชี ใ้ ห้ เ ห็นถึง ความสัม พันธ์ ระหว่างสมาธิ กับสติซึ่ง สามารถมองได้ 3
ประเภท คือ 1)ในด้ านแนวคิดพื น้ ฐานพบว่า สมาธิทาให้ เกิดความสงบและผ่อนคลาย ขณะที่สติ
เป็ นการทางานของจิตใจที่ไม่ถกู เบี่ยงเบนด้ วยสิ่งเร้ าต่างๆที่มากระตุ้น 2)ในด้ านกระบวนการพบว่า
สมาธิเป็ นความพยายามของจิตที่จะหยุดคิด ขณะที่สติเป็ นการมุ่งความสนใจอยู่กับปั จจุบนั และ
3)ในด้ านวิธีการ พบว่า สมาธิ จะเป็ นการฝึ กสังเกตลมหายใจเข้ า-ออก ขณะที่สติเป็ นการให้ ความ
สนใจกับลมหายใจในบางครัง้ แต่ทงหมดก็
ั้
ม่งุ เน้ นสิ่งที่กระทาในปั จจุบนั (ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์,
2559) ขณะเดียวกัน ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ (2552)ยังได้ อธิบายความสัมพันธ์กระบวนการฝึ ก
สติและสมาธิที่มีลกั ษณะต่อเนื่องกัน เริ่ มจากการฝึ กสมาธิแบบจดจ่อ ถัดมาคือการฝึ กสมาธิแบบ
เจริญสติ โดยแต่ละขันยั
้ งคงรวมระดับของการมีสมาธิไว้ ด้วย ซึง่ วิธีการฝึ กสมาธิแบ่งเป็ น 2 ประเภท
คือ
1. การฝึ กสมาธิแบบจดจ่อ(Concentrative Meditation) เป็ นการฝึ กนาจิตไปจด
จ่อหรื อสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ สามารถกระทาได้ โดยอาจจะใช้ คาบริกรรมหรื อวลีเป็ นการท่องใน
ใจซ ้าๆ การเพ่งมองวัตถุอย่างใดอย่างหนึง่ การนึกภาพในใจหรื อการสร้ างภาพนิมิตให้ ปรากฏขึ ้นใน
ใจหรื อการให้ ปริ ศนาธรรมเพื่อนาไปขบคิดพิจารณา ผลที่ได้ จากการฝึ กสมาธิ รูปแบบนีจ้ ะทาให้
ภาวะร่างกายและจิตใจเกิดความผ่อนคลาย สงบ มีจิตตังมั
้ น่ และจิตมีพลังงานที่จะนาไปใช้ ในการ
พิจารณาสิ่งต่างๆ ในขันปั
้ ญญาซึง่ ถือเป็ นเป้าหมายของการฝึ กสมาธิในรูปแบบนี ้
2. การฝึ กสมาธิแบบเจริญสติ(Mindfulness Meditation) เป็ นการฝึ กสติแบบตาม
เฝ้าดูความคิด ความรู้สึกในแต่ละขณะโดยไม่มีการตัดสินความถูกผิดของอาการที่ปรากฏนัน้ เฝ้า
สังเกตการเกิด การเปลี่ยนแปลงหรื อการดับลงของอารมณ์ความรู้สึก ความคิดในแต่ละขณะตาม
ความเป็ นจริ ง ซึ่งถื อเป็ นการฝึ กสติในรู ปแบบวิปัสสนาเพื่อให้ เกิดการรู้ แจ้ ง ผลที่ได้ จากการฝึ ก
สมาธิรูปแบบนี ้คือ การรู้เห็นตามความเป็ นจริงเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก ความคิดที่ผดุ ขึ ้นมาในใจ
และเฝ้าสังเกตด้ วยความใส่ใจ มีภาวะใจที่เป็ นกลางอยู่ทกุ ขณะ การฝึ กสมาธิแบบเจริ ญสติจะต้ อง
เริ่ มต้ นด้ วยการฝึ กสมาธิ แบบจดจ่อก่อนเพื่อให้ จิตเกิดความตังมั
้ ่ นแล้ วจึงนามาใช้ ตามดูอารมณ์
ความคิดที่เกิดขึ ้น
กล่า วได้ ว่า การฝึ ก สติ เป็ น การน าจิ ต ไประลึก หรื อ จดจ่อ ในสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง อย่า งมี
เป้าหมายในปั จจุบนั โดยไม่มีการตัดสินใดๆ ผ่านอารมณ์หรื อความคิดที่เข้ าไปแทรกแซง เป็ นการ
จดจ่ออยู่กับภาวะปั จจุบนั แนบชิดกับอารมณ์ที่เป็ นกิจ กรรมทางกายและจิตซึ่งทาให้ จิตเกิดสมาธิ
มีความตังมั
้ ่น สงบ ผ่อนคลาย เมื่อมีสติจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆอย่างต่อเนื่องจะทาให้ จิตมี
สมาธิสงู ขึ ้น เมื่อสมาธิเพิ่มขึ ้นจะเป็ นพลังที่จะนาไปใช้ พิจารณาและเฝ้าสังเกตอารมณ์ความรู้สกึ ได้
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ตามความเป็ นจริ งซึ่งเป็ นสติในรู ปแบบวิปัสสนา กล่าวคือ สติที่ทาให้ เกิดปั ญญารู้ แจ้ งชัดในกาย
และใจ เป็ นปั ญญาที่เกิดพร้ อมกับการพัฒนาจิตซึ่งทาให้ เกิดสันติสขุ ภายในและรู้เท่าทันความจริ ง
(เพทาย เย็นจิตโสมนัส , 2560)ขณะเดียวกัน การฝึ กเจริ ญสติยังส่งผลต่อร่ างกายให้ มีสุขภาพดี
สมองดี รู้สกึ กระปรี ก้ ระเปร่า มีความคล่องตัวในการทางาน มีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น(ประเวศ
วะสี,2551)
สติปัฏฐานกับการพัฒนาสติผ้ ูต้องขัง
สืบเนื่องจากการศึกษาในระยะที่ 1 ที่ว่า เพื่อศึกษาพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลัก
พุทธธรรมทาให้ ทราบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทตัณหาจริตกล่าวคือ มีลกั ษณะนิสยั ใน
การแสดงออกทางพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่นิยมสนองตอบความรู้ สึกเป็ นสุขผ่านทางร่ างกาย
โดยใช้ ประสาทสัมผัสทัง้ 5 มุ่งสร้ างความสุขความพึงพอใจผ่านจินตนาการที่ได้ สมั ผัสกับสิ่งเร้ า
ภายนอกที่ตนเองชอบใจหรื อเผชิญกับความรู้ สึกเป็ นทุกข์ อาทิ ความหงุดหงิด ไม่พึงพอใจ ความ
ท้ อแท้ หดหู่ เซื่องซึม เป็ นต้ น เมื่อเผชิญกับสิ่งเร้ าภายนอกที่ไม่พึงพอใจและมักแสดงพฤติกรรม
โต้ ต อบโดยใช้ อ ารมณ์ ค วามรู้ สึก เป็ น หลัก ทัง้ เชิ ง บวกและลบต่อ สิ่ ง เร้ าที่ ม ากระทบ และจาก
การศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังซึง่ ได้ กาหนดเป็ นนิยามศัพท์ที่วา่ “สุขภาวะทาง
ปั ญญาของผู้ต้องขัง เป็ นความสามารถในการแยกแยะความดี -ความชั่ว ถูก -ผิด คุณ-โทษ เป็ น
ประโยชน์-ไม่เป็ นประโยชน์ มองเห็นการเชื่อมโยงของเหตุและผล รู้เท่าทันและตระหนักถึงโทษของ
ความโลภ โกรธ หลง มีสติร้ ูตวั อยู่ในปั จจุบนั มีความอดทนอดกลัน้ และมองอุปสรรคปั ญหาเชิงบวก
เชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง รู้ จกั ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีความสงบ
ผ่อนคลายไม่ฟุ้งซ่าน ปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตและรู้จกั ให้ อภัยตนเอง เข้ าใจโลกและชีวิต
ตามความเป็ นจริ ง รับรู้ คุณค่าของตนเอง และรู้ จักตังเป้
้ าหมายชี วิ ต มี พฤติกรรมดีงามและอยู่
ร่ วมกับผู้อื่นอย่างเป็ นปกติสุข ” (มนตรี หลินภู นฤมล พระใหญ่ อัจศรา ประเสริ ฐสินและประทีป
จินงี่, 2563)จึงนามาสู่การออกแบบรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มเชิ งพุทธธรรมโดยใช้ หลักสติปัฏ
ฐานเป็ นการนาไปใช้ ในการฝึ กเป็ นเบื ้องต้ น จากนันจึ
้ งร่วมกันพูดคุยในขันให้
้ คาปรึกษา
การจะให้ เกิดสุขภาวะทางปั ญญาได้ นนั ้ สิ่งที่เป็ นเครื่ องหนุนนาที่สาคัญที่สุดตาม
หลักพุทธธรรมคือ สติ เป็ นการตระหนักรู้ ระลึ กได้ จาได้ ในภาวะปั จจุบนั (กรรณิการ์ นลราชสุวจั น์ ,
2552) ซึง่ สติในที่นี ้หมายเอาสติปัฏฐานซึ่งเป็ นสติที่นาไปสู่การเกิดปั ญญาที่เป็ นเป้าหมายของการ
วิจยั ครัง้ นี ้ อย่างที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2552)ได้ กล่าวว่า ชีวิตเรามีจดุ ที่ควรใช้ สติ
คอยกากับดูแลเพียง 4 ด้ าน(สติปัฏฐาน 4 : กาย เวทนา จิต ธรรม)นีเ้ ท่านันซึ
้ ่งจะช่วยให้ เป็ นอยู่
อย่างปลอดภัย ไร้ ทุกข์ มีความสุขผ่องใสและนาไปสู่ความรู้ แจ้ งความจริ ง และยังกล่าวอีกว่า สติ
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จะช่วยให้ สามารถควบคุมรักษาสภาพจิตให้ อยู่ในภาวะที่ต้องการได้ ทาให้ จิตเป็ นสมาธิ เป็ นตัว
ของตัวเอง มีความโปร่งเบา ผ่อนคลาย พร้ อมที่จะเผชิญปั ญหาต่างๆ และสามารถจัดการได้ ดี ช่วย
ให้ เกิดการขยายขอบเขตของการรับรู้ ออกไปโดยมิติต่างๆ ช่วยให้ สืบค้ นด้ วยปั ญญาที่ชัดเจนได้
อย่างเต็มที่และเป็ นการเสริ มสร้ างปั ญญาให้ บริ บรู ณ์ ช่วยชาระพฤติกรรมกาย วาจา ใจให้ บริ สทุ ธิ์
เป็ นอิสระจากอานาจตัณหาอุปาทาน(ความยึดมัน่ ถือมัน่ )ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต),
2552)นี ้จึงชี ้ให้ เห็นว่า ปั ญญาที่จะเกิดขึ ้นได้ จะต้ องอาศัยสติควบคุมจิตจนเกิดสมาธิมีความตังมั
้ น่
นาไปสู่ภาวะจิตที่ผ่อนคลายก่อนที่จะนาไปใช้ พิจารณาสิ่งต่างๆ ซึ่งจะทาให้ ปัญญามีความชัดเจน
ในการแก้ ไขปัญหาต่างๆ ที่เผชิญได้
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงได้ นาหลักสติปัฏฐานมาใช้ ในการฝึ กสติสาหรับผู้ต้องขังที่เข้ าร่วม
กลุ่มการให้ คาปรึกษาเป็ นเบื ้องต้ นเพื่อให้ ภาวะจิตเกิดความสงบ ผ่อนคลายเป็ น สมาธิ มีจิตตังมั
้ น่
มีพลังงานที่จะนาไปใช้ เป็ น เครื่ องมือสาหรับการไตร่ ตรองพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรม ความรู้ สึก
ความคิดรวมถึงการใช้ ชีวิตอันเป็ นส่วนของปั ญญาในขันการพู
้
ดคุยให้ คาปรึ กษาด้ วยรู ปแบบเชิง
จิตวิทยา ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักสติปัฏฐานที่นาไปใช้ ในบริ บทผู้ต้องขัง
ดังนี ้
ความหมายและเทคนิคการฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐาน
“สติปัฏฐาน” มีสองคาด้ วยกัน ประกอบด้ วยคาว่า “สติ” แปลว่า การระลึกนึกได้
ในภาวะปั จจุบนั โดยไม่พลังเผลอ
้
ขณะที่อีกคาคือ “ปั ฏฐาน” แปลว่า ที่ตงของสติ
ั้
ที่ให้ สติกาหนดรู้
หรื อตระหนักรู้ ที่สาหรับให้ สติได้ จดจ่อ รวมความว่า ธรรมอันเป็ นที่ตงแห่
ั ้ งสติ หมายถึง อารมณ์
ของสติ ได้ แก่ กาย เวทนา จิ ต ธรรม สติในรู ปแบบสติปัฏ ฐานนี เ้ ป็ นสติแบบวิปัสสนากล่าวคือ
หลักการใช้ สติและปั ญญาในการตระหนักรู้ สภาวธรรมทางกาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อให้ จิตเกิด
ความสงบตังมั
้ น่ และเกิดปั ญญาเห็นความเป็ นจริ งของสิ่งต่างๆว่า มีความเปลี่ยนแปลง แปรปรวน
ไปตามธรรมดาซึ่งเป็ นลักษณะโดยธรรมชาติ (สุภีร์ ทุมทอง, 2552; สุรวัฒน์ เสรี วิวัฒนา, 2555)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546)กล่าวว่า สติปัฏฐานเป็ นที่ตงของสติ
ั้
การตังสติ
้ กาหนด
พิจารณาสิ่งทังหลายให้
้
ร้ ูเห็นตามความเป็ นจริ ง คือ ตามที่สิ่งนันๆ
้ มันเป็ นของมันเอง สอดคล้ องกับ
มาโนช พรหมปั ญโญ (2564)ที่กล่าวว่า การตระหนักรู้ ที่เข้ าไปตังไว้
้ มนั่ สภาวะที่พึงตังไว้
้ ด้วยสติ
และสติที่ตงไว้
ั ้ มนั่ ได้ แก่ การมีสติกากับอยู่ การใช้ สติหรื อวิธีปฏิบตั ิเพื่อฝึ กสติให้ บงั เกิดผลที่ ดีที่สุด
ขณะที่ บุณชญา วิวิธขจร (2559)กล่าวว่า สติปัฏฐาน คือ ความตังมั
้ น่ ในการระลึกรู้ อารมณ์ที่เป็ น
ฝ่ ายดี ยับยัง้ มิให้ จิตตกไปในทางชั่ว หรื อความระลึกได้ ที่ร้ ู ทันอารมณ์ อันเป็ นฝ่ ายดี โดยเฉพาะ
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อารมณ์อนั เป็ นที่ตงมั
ั ้ น่ แห่งสติ ๔ ประการ(กาย เวทนา จิต ธรรม) ซึง่ รายละเอียดเนื ้อหาและเทคนิค
การฝึ กดังนี ้
1. การตระหนักรู้ร่างกายและพฤติกรรม(กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง
การนาสติไปจดจ่อกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายทังภายใน(กระดู
้
ก ลาไส้ ปอด ตับ ไต ฯลฯ)และ
ภายนอก(ศีรษะ แขน ขา ลาตัวฯลฯ)รวมถึงการแสดงออกด้ านพฤติกรรมในปั จจุบนั ขณะ ไม่ปล่อย
ให้ จิตไหลไปตามความคิดหรื ออารมณ์โดยไม่มีเป้าหมาย เป็ นการพุง่ ความสนใจอยูก่ บั ร่างกายและ
พฤติกรรมที่เ ป็ นอยู่อย่างตรงไปตรงมาตามความเป็ นจริ ง โดยไม่มี การตัดสินว่าถูก -ผิด ดี -ไม่ดี
เพียงแต่รับรู้ความเป็ นจริ งของร่ างกายและพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีความคิดใดเกิดขึ ้นหรื อ
หลงไปคิดให้ ดึง กลับ มาสู่การระลึกรู้ ในร่ างกายและพฤติกรรมใหม่อีกครั ง้ โดยท าซ า้ ๆ(จ าลอง
ดิษยวณิช และ พริ ม้ เพรา ดิษยวณิช, 2557; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2552; วรเดช ปั ญ
จรงคะ, 2549)
วิธี การฝึ กสติรั บรู้ ร่ างกายและพฤติก รรมแบ่ง ได้ ห ลายประเภทได้ แก่ การ
ตระหนักรู้ ลมหายใจเข้ า -ออก(อานาปานสติ) การตระหนักรู้ พฤติกรรมที่เป็ นกิริยาท่าทางหลักๆ
(อิริยาบถ) การทาความรู้ สึกตัว(สัมปชัญญะ)ในการเคลื่อนไหวทุกประเภท การพิจารณาความ
สกปรกของร่างกาย(ปฏิกลู มนสิ การ) การตระหนักรู้ว่าร่างกายเป็ นเพียงธาตุ 4(ธาตุมนสิการ) การ
พิจารณาซากศพในสภาพต่างๆ 9 ระยะให้ เห็นเป็ นคติธรรมว่าร่างกายของบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกับ
ร่างกายของเรา(นวสีวถิกา) ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นามาประยุกต์ใช้ ฝึกสติ จานวน 3 หมวด
เท่านันเพื
้ ่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะทางพฤติกรรม(พฤตินิสยั )ของผู้ต้องขัง รายละเอียดดังนี ้
1.1 การตระหนักรู้ ลมหายใจ(อานาปานสติ) หมายถึง การตระหนักรู้ ลม
หายใจเข้ า-ออกแต่ละขณะที่กาลังปรากฏขึ ้นในภาวะปัจจุบนั โดยนัง่ ตังกายให้
้
ตรง เอาเท้ าขวาทับ
เท้ าซ้ ายหรื อนัง่ บนเก้ าอี ้แล้ วหายใจเข้ าลึกๆ ยาวๆ ผ่อนหายใจออกช้ าๆ นาสติไปจดจ่อที่ปลายจมูก
เพื่อสัมผัสลมหายใจที่กระทบปลายจมูก จนจิตสงบแล้ วจึงหายใจตามปกติ มีสติกาหนดลมหายใจ
เข้ าออกตลอดเวลาและบางครัง้ อาจนาตัวเลขกากับลมหายใจเข้ า-ออกแต่ละครัง้ ด้ วยอาทิ หายใจ
เข้ า-ออกนับในใจว่า 1 หายใจเข้ า -ออกนับในใจว่า 2 ทาไปเรื่ อยๆจนถึง 10 แล้ วเริ่ มใหม่ (ปิ นปภา
โสภณ, 2558) กรมสุขภาพจิต (2564)กล่าวว่า การมีสติตามดูลมหายใจสามารถตามรู้และสัมผัส
รับรู้ ลมหายใจเข้ า-ออกที่ปลายจมูกหรื อจะลองเอามือไปแตะที่ปลายจมูกเพื่อรับรู้ ลมหายใจ ควร
หลับตาและเริ่ มด้ วยการหายใจเข้ าออกยาวๆ 5-6 ลมหายใจ ขณะที่ ศรัญ ไมตรี เวช(ดังตฤณ)
(2545)เสนอวิธีการฝึ กสติร้ ูลมหายใจเป็ นลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
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1.1.1 ตัง้ กายตรงด ารงสติ มั่น ขัน้ นี ใ้ ห้ นั่ง หลัง ตรงจะช่ ว ยให้ เ กิ ด
ความรู้ สึกถึงลมหายใจชัดเจนกว่าเมื่อหลัง งอ หากสติดนั หลัง ให้ ตงตรงโดยไม่
ั้
ฝืนทาให้ เกิ ดสติ
พร้ อมรู้ สึกลมหายใจในทันที จะหลับตาหรื อลื ม ตาก็ ไ ด้ แต่ให้ แน่ใจว่าจิ ตไม่ฟุ้ง ซ่านเพราะการ
เคลื่อนของดวงตาเป็ นพอ
1.1.2 มีสติหายใจออก ขันนี
้ ้ให้ ลากลมหายใจเข้ าสบายๆ แต่อย่าเพิ่ง
ตังสติ
้ ตามรู้เพราะอาจทาให้ เกิดการเพ่งเกินไปส่งผลให้ ร้ ูสึกอึดอัด แต่หากลากลมหายใจเข้ าจนสุด
แบบผ่อนพักแล้ วค่อยตังสติ
้ ร้ ู ลมขณะผ่อนออกจะรู้สึกว่าลมหายใจเป็ นสิ่งที่รับรู้ ได้ ง่าย หากสบาย
ขณะรู้สกึ ลมหายใจออกเรี ยกว่ามีสติขณะหายใจออกแล้ ว
1.1.3 มีสติหายใจเข้ า ในขันนี
้ ้ เมื่อผ่อนลมหายใจออกหมด ให้ สงั เกต
ว่าร่างกายต้ องการหยุดลมนานเพียงใด จะทราบว่าร่ างกายไม่ได้ ต้องการลมเข้ าทันที แต่จะมีช่วง
หยุดพักหนึ่ง เมื่อรู้ สึกถึงช่วงพักลมนันได้
้ ตามจริ งจะเกิดความผ่อนคลาย พอร่ างกายต้ องการลม
เข้ าระลอกต่อไปก็จะเกิดสติร้ ูขึ ้นเอง
1.1.4 รู้ ทัง้ ลมยาวและลมสัน้ ช่วงลมหายใจแรกๆที่ กาหนดสติร้ ู ให้
สังเกตว่าจะมีความลากเข้ ายาว ผ่อนออกยาวได้ อย่างสบาย ลมยาวเป็ นสิ่งถูกรู้ได้ ง่าย แต่เมื่อชัก
ลมยาวได้ เพียงครัง้ สองครัง้ ร่างกายก็จะต้ องการลากลมสันลงซึ
้ ่งต้ องตังสติ
้ มากกว่าเดิมจึงรู้ได้ สติ
จะขาดตอนหรื อไม่จงึ มักอยูท่ ี่ชว่ งลมสัน้ หากยังรักษาสติไว้ ได้ จะเกิดความรู้สกึ ตัวอย่างต่อเนื่อง
1.1.5 รับรู้ว่าจิตเราเป็ นผู้ร้ ู ลมหายใจ ให้ สารวจบ่อยๆ ถึงการเพ่งจ้ อง
ลมแรงเกินไปซึ่งทาให้ อึดอัด แต่หากสังเกตรู้อยู่เบื ้องหลังจะพบว่า การรับรู้ มีขอบเขตกว้ างเกินลม
หายใจเข้ าออกเช่น รู้สึกถึงท่าทางที่นงั่ อยู่ด้วยว่ากาลังหลังงอหรื อหลังตรง ในภาวะจิตที่ตระหนักรู้
สบายๆได้ เกินลมหายใจนัน้ จะเห็นตนเองเป็ นผู้ร้ ู ทั่วถึงซึ่งทาให้ รับรู้ ลมหายใจในลักษณะต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
1.1.6 ระงับความกวัดแกว่งทางกาย ขันนี
้ ้ให้ ร้ ูเท่าทันเมื่อร่างกายส่วน
ใดส่วนหนึ่งกระดุกกระดิก เมื่อรู้เท่าทันอาการกระดุกกระดิกส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมเห็นกายโดยรวม
ว่ามีความนิ่งและรู้อยู่ว่าลมหายใจกาลังออก-กาลังเข้ าหรื อกาลังหยุดอยู่เหมือนกายเป็ นฐานที่ตงั ้
อันมัน่ คงของลมหายใจที่เริ่มประณีต จิตจะพลอยระงับไม่กวัดแกว่งตามกายยิ่งขึ ้นไปด้ วย
1.1.7 พยายามต่อเนื่องจนเกิดภาวะรู้ชดั หรื อตื่นตัวขึ ้นเรื่ อยๆ กายกับ
จิตประสานกันจนเกิดภาวะรู้ชดั สติที่ตอ่ เนื่องขึ ้นเรื่ อยๆ ย่อมส่งผลให้ เกิดพลังรับรู้ไม่ขาดสาย ขันนี
้ ้
จะรู้สกึ ว่าลมหายใจเข้ า-ออกปรากฏชัดซึง่ เป็ นรูปธรรมและจิตที่ตื่นตัวด้ วยความพร้ อมรู้กระจ่างชัด
อยูท่ กุ ขณะซึง่ เป็ นนามธรรม
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1.1.8 พิจารณาลมหายใจโดยความไม่เที่ยง ขัน้ นี ใ้ ห้ รับรู้ ลมหายใจ
โดยความไม่ค งที่ เช่น ลมหายใจมาจากภายนอกเข้ า มาภายในแล้ วต้ อ งกลับ คื นสู่ค วามว่า ง
ภายนอกเหมือนเดิมหรื ออาจตระหนักรู้ว่าลมหายใจเข้ า -ออกแต่ละขณะเป็ นคนละชุด รับรู้อย่างไร
ให้ ตามรู้อย่างนันไปเรื
้ ่ อยๆ เป้าหมายคือรู้สกึ ชัดเจนว่าลมหายใจไม่คงที่ ไม่ใช่ลมหายใจชุดเดิม
1.1.9 พิจารณาความระงับกิเลส(สิ่งที่ทาให้ จิตเศร้ าหมอง)เพราะรู้ลม
อยู่ เมื่อรับรู้ ลมหายใจของตนเองดีพ อจะเกิดภาวะความรู้ สึกขึน้ ที่ แตกต่างไปจากสามัญทั่วไป
กล่าวคือ ลมหายใจมีอยูก่ ็รับรู้แต่เพียงว่าเป็ นสิ่งที่ระลึกรู้เท่านันซึ
้ ่งทาให้ ไม่เกิดอาการทะยานอยาก
ปราศจากความถือมัน่ ในอะไรๆ ในโลกชัว่ คราว
ซึ่ง ผลที่ไ ด้ จ ากการฝึ กสติระลึกรู้ ลมหายใจเข้ า -ออกจะทาให้ จิ ตใจสงบ
ประณี ต เยือกเย็น ใจผ่อนคลายและทาให้ ความชั่วในจิ ตใจสงบระงับได้ อย่างรวดเร็ ว(ปิ นปภา
โสภณ,2558)
1.2 การตระหนักรู้ ในพฤติกรรมหลัก(อิริยาปถบรรพ) หมายถึง การมีสติ
ตามระลึกรู้ในการแสดงออกทางพฤติกรรมหลักๆ ได้ แก่ การยืน การเดิน การนัง่ และการนอน เป็ น
การพุ่งความสนใจ(Intention)ไปที่ท่าทางนันๆ
้ ด้ วยความตังใจ(Attention)เพื
้
่อเปิ ดการสัมผัสรับรู้
ต่อเป้าหมายหรื อฐานที่มนั่ ของสติโดยไม่มีการตัดสินใดๆว่า พฤติกรรมนันดี
้ -ไม่ดี ถูก-ผิด เพียงแค่
รับรู้และเฝ้าสังเกตโดยไม่ปล่อยให้ สติคลาดเคลื่อนหรื อมีความรู้สกึ นึกคิดอย่างอื่นขึ ้นมาแทรก หาก
เผลอคิดเรื่ องอื่นก็ให้ ดงึ สติตามระลึกรู้ท่าทางที่กาลังเกิดขึ ้นอยู่ในท่าทางที่เป็ นขณะปั จจุบนั นันโดย
้
ทาซ ้าๆ อย่างต่อเนื่อง ศรัญ ไมตรี เวช(ดังตฤณ) (2545)กล่าวเสริ มว่า หากเราฝึ กสติร้ ูลมหายใจมา
บ้ างแล้ วจะช่วยให้ มีความรู้ สึกเข้ ามาในกายอย่างอัตโนมัติ กล่าวคือทันทีที่ร้ ู สึกถึงลมหายใจเข้ า ออกอย่างสบาย ณ ปั จจุบนั ร่างกายในท่าปั จจุบนั ก็จะปรากฏให้ รับรู้ไปด้ วย เช่น รู้สึกว่ามีศีรษะ มี
ตัว มีแขน-ขา ปรากฏเป็ นท่าทางหนึง่ ๆ โดยไม่มีอาการเพ่งเล็ง มีวิธีการฝึ กดังนี ้
1.2.1 การยื น (Mindful Standing) เป็ นการพุ่ ง ความสนใจไปที่
พฤติกรรมการยื นอยู่กับพืน้ ที่ ที่ราบเรี ยบ ยืดตัวให้ ตรง ศีรษะตรง ไม่โยกล าตัวหรื อศีรษะไปมา
ลาคอตรง วางเท้ าทังสองข้
้
างเสมอกันและห่างกันเล็กน้ อยปล่อยน ้าหนักให้ พอดีระหว่างเท้ าทังสอง
้
ข้ าง แขนทัง้ สองข้ างวางไว้ แนบล าตัวโดยปล่อยมือทัง้ สองข้ างให้ สบายหรื อวางมือประสานกัน
ด้ านหน้ าตรงบริ เวณท้ องน้ อยหรื ออาจจะเอามืดไพร่หลังหรื อกอดอกแล้ วแต่ความถนัด หน้ าตรงไม่
เงยหน้ าหรื อก้ มหน้ ามากเกินไปโดยทอดสายตาห่างจากปลายเท้ าของตนเองประมาณ 1-2 เมตร
(พระพยุง เมธาวี, 2560) จากนัน้ ตังสติ
้ ตามระลึกรู้ ส่วนต่างๆ ของร่ างกายตังแต่
้ ศีรษะไล่ลงไปถึง
ปลายเท้ าและไล่กลับจากปลายเท้ าจรดศีรษะ รับรู้ ความรู้ สึกเกร็ งหรื อผ่อนคลายตามอวัยวะส่วน
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ต่างๆ หากรับรู้ ส่วนใดว่าเกร็ งให้ เพียงแต่รับรู้ ไม่ฝืนความรู้ สึกและค่อยขยับอวัยวะส่วนนันให้
้ เป็ น
ธรรมชาติพร้ อมรับรู้ความผ่อนคลายที่เกิดขึ ้น
1.2.2 การเดิ น (Mindful Walking) เป็ นการพุ่ ง ความสนใจไปที่
พฤติกรรมการก้ าวเดินระหว่างเท้ าซ้ ายและขวา เดินกลับไปกลับมาในทิศทางที่กาหนดให้ ในแนว
ตรงหรื อโค้ ง เบื ้องต้ นให้ เดินอย่างช้ าๆโดยให้ มีสติตามระลึกรู้เท้ าทังสองข้
้
างว่า เท้ าข้ างไหนกาลังยก
เท้ าข้ างไหนกาลังเหยียบให้ มีสติรับรู้ อย่างชัดเจน เช่น เมื่อก้ าวเท้ าขวาก็ร้ ูว่ากาลังก้ าวเท้ าขวา เมื่อ
ก้ าวเท้ าซ้ ายก็กาหนดรู้ว่ากาลังก้ าวเท้ าซ้ าย การเดินเช่นนี ้เป็ นการต้ อนสติไว้ ที่เท้ าเวลาเดินเป็ นการ
ตระหนักรู้ในการเคลื่อนไหวของเท้ า(พระพยุง เมธาวี, 2560)สัมผัสรับรู้บริ เวณฝ่ าเท้ าที่สมั ผัสกับพื ้น
แต่ละขณะและรับรู้ ขณะที่เท้ ายกเมื่อฝ่ าเท้ าสัมผัสกับอากาศ เมื่อเผลอหลุดไปคิดเรื่ องอื่นให้ ดึง
กลับคืนมาและให้ ตระหนักรู้เท้ าทังสองข้
้
างใหม่อีก ครัง้ ที่เป็ นภาวะปั จจุบนั นันๆ
้ ศรัญ ไมตรี เวช(ดัง
ตฤณ) (2545)กล่าวว่า ท่าทางในการเดินที่สนับสนุนให้ เกิดสติคือ ศีรษะและลาตัวตังตรง
้ สองขา
แตะไปข้ างหน้ าสลับกัน โดยรับรู้ สมั ผัสที่ฝ่าเท้ ากระทบพื ้นตลอดที่ก้าวไป หากมีสติเดินย่อมต้ อง
รู้สกึ ถึงฝ่ าเท้ ากระทบพื ้นไม่ขาดเพราะเป็ นสัมผัสที่เกิดขึ ้นจริงโดยไม่ต้องจินตนาการ
1.2.3 การนัง่ (Mindful Sitting) เป็ นการพุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรม
การนัง่ ท่าใดท่าหนึ่ง ทังการนั
้
ง่ ตามสบายและการนัง่ ตามที่กาหนดให้ ทาความรู้สึกตัวให้ เกิดขึ ้นใน
ท่านัง่ ท่านันๆ
้ อาจจะนัง่ ในท่าสมาธิหรื อนัง่ พับเพียบแล้ วแต่ความถนัด ควรนัง่ หลังตรง ศีรษะตรง
หลับตาเบาๆ หากวูบหลับไปให้ ยืดตัวให้ ตรงเมื่อรู้สึกตัว(กรมสุขภาพจิต,2564)หากเผลอหลุดไปคิด
หรื อฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่ องอื่นๆ ให้ ตงสติ
ั ้ ใหม่แล้ วกลับมาสัมผัสรับรู้ท่านัง่ ของตนเองใหม่โดยทาซ ้าๆ
อย่างต่อเนื่องและสารวจความผ่อนคลายหรื ออาการเกร็ งในแต่ละส่วนของร่ างกายที่รับ รู้ เมื่อรับรู้
ความเกร็ งตรงส่วนใดให้ ขยับให้ เป็ นธรรมชาติ พระพยุง เมธาวี (2560)กล่าวว่า ขณะนั่งหากมี
อารมณ์อื่นแทรกเข้ ามา เช่น ความคิด ความฟุ้งซ่าน ความปวด ความง่วง ความสงสัย เบื่อหน่าย
เป็ นต้ น ให้ ตงสติ
ั ้ กาหนดรู้อารมณ์(ท่านัง่ )ใหม่อีกครัง้
1.2.4 การนอน(Mindful Lying down) เป็ น การพุ่ง ความสนใจไปที่
พฤติกรรมในท่านอนประกอบด้ วย การนอนหงาย การนอนตะแคงซ้ าย-ขวา โดยให้ ลาตัวราบกับ
พื ้น ไม่งอท้ อง เอามือข้ างหนึ่งรองศีรษะอีกข้ างแนบลาตัว ทาความรู้สึกตัวให้ เกิดขึ ้นในท่าที่ตนเอง
กาลังนอน สารวจอาการเกร็ งบริ เวณส่วนใดส่วนหนึ่งทัว่ ร่ างกายแล้ วค่อยๆขยับให้ เข้ าที่อย่างเป็ น
ธรรมชาติ หลับตาเบาๆ พร้ อมสัมผัสรับรู้บริ เวณเปลือกตา ตามรู้อาการทางร่างกายที่หมอบราบกับ
พื ้น เช่น ขณะนอนหงายให้ รับรู้บริเวณทัว่ แผ่นหลัง ท้ ายทอย ก้ นกบ ส้ นเท้ า ขณะนอนตะแคงให้ รับรู้
บริ เวณสีข้าง แขน ขาด้ านข้ างทังซ้
้ าย-ขวา เป็ นต้ น ศรัญ ไมตรี เวช(ดังตฤณ) (2545)กล่าวว่า การ
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นอนหงายเหยียดตัวตรงเป็ นท่าที่ส่งเสริ มการมีสติที่สดุ เพราะทาให้ รับรู้สมั ผัสที่ท้ายทอย แผ่ นหลัง
และแขนขาที่กาลังสัมผัสที่นอนอยู่ ท่านอนเป็ นช่วงที่สมั ผัสมากที่สดุ โดยไม่ต้องใช้ จินตนาการใดๆ
หากเผลอหลุดไปคิดเรื่ องอื่นๆหรื อมีความฟุ้งซ่านเข้ ามาแทรกให้ ดงึ กลับคืนมาที่ทา่ นอนหรื ออวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึง่ ที่สมั ผัสกับพื ้นทาซ ้าๆ อย่างต่อเนื่อง
1.3 การตระหนักรู้ ในพฤติกรรมย่อย(สัมปชัญญบรรพ) หมายถึง การทา
ความรู้สกึ ตัวให้ เกิดขึ ้นในพฤติกรรมที่ปลีกย่อยลงไปจากท่าหลัก(ยืน เดิน นัง่ นอน) เช่น การเหยียด
แขนซ้ าย-ขวา การคู้แขน การยกแขน การกากาปั น้ การแบมือ การหักข้ อนิ ้วมือ การเหลียวมองใน
แต่ละทิศทาง การดื่ม การกิ น การขบเคี ้ยว การตื่น การปรับเปลี่ยนท่านัง่ การบิดหรื อโยกร่ างกาย
การหันหลัง การสลับเท้ า เป็ นต้ น เป็ นการสัมผัสรับรู้ขณะเคลื่อนไหวในขณะปั จจุบนั นัน้ ให้ สงั เกต
จังหวะที่ขยับเปลี่ยนจากอิริยาบถเดิม หันซ้ ายแลขวา กลอกตาหรื อยืดตัวทาให้ ร้ ูสึกว่าท่านันเป็
้ นตัว
เราทันที(ศรัญ ไมตรี เวช(ดังตฤณ), 2545)ไม่เผลอสติหลุดไปคิดเรื่ องอื่นๆ หรื อหากมีเรื่ องอื่นที่แทรก
เข้ ามาก็ดงึ สติกลับมาจดจ่อใหม่ในท่านันๆ
้ ที่ตนเองกาลังปรับเปลี่ยนอยู่
2. การตระหนักรู้ ความรู้ สึก(เวทนานุปัสสนาสติปัฏ ฐาน) หมายถึง การพุ่ง
ความสนใจไปจดจ่อที่ความรู้สกึ มีสติตระหนักรู้โดยไม่ตดั สินว่าดี-ชัว่ ถูก-ผิด วางใจอย่างเป็ นกลาง
เพียงตังสติ
้ เฝ้าสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ ้นจนกว่าจะหายไป ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนให้ เป็ นความรู้ สึก
อย่างอื่น ยอมรับความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นจริง ณ ปัจจุบนั นัน้ ประกอบด้ วย
2.1 การมีสติจดจ่อความรู้สกึ ที่พึงพอใจหรื อเป็ นสุข ทังความรู
้
้ สกึ สุขที่เกิด
จากความผ่อนคลาย เบาสบาย ความรู้สึกรื่ นเริ งบันเทิงและความรู้สึกสุขที่ได้ จากการรับสัมผัสสิ่ง
เร้ าภายนอกอาทิ รูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสชาติอร่อย ร่างกายสัมผัสกับความสะดวกสบาย
เป็ นต้ น หรื อความสุขที่ได้ ทาในสิ่งที่ตนเองชอบพึงพอใจ เช่น การรับชมภาพยนตร์ การอ่านหนังสื อ
ที่ชอบ เป็ นต้ น
2.2 การมีสติจดจ่อความรู้ สึกไม่พึงพอใจหรื อเป็ นทุกข์ เป็ นความอึดอัด
คับข้ อง ความรู้ สึก กดดัน บีบ คัน้ ความเครี ยด ทัง้ ความทุกข์ ที่เ กิ ด จากภาวะใจเอง เช่น ความ
คาดหวัง การตังเป้
้ าหมายแล้ วไม่ประสบความสาเร็ จ การอดทนรอคอย เป็ นต้ น และความรู้สกึ ทุกข์
ที่ ต้องเผชิ ญ สิ่ ง เร้ าภายนอก เช่น เจอคนที่ ไ ม่ช อบ ได้ ยิ นเสี ย งที่ ไ ม่พึง พอใจ อยู่ในสถานที่ ที่ไ ม่
ต้ องการ เป็ นต้ นและ
2.3 การมีสติจดจ่อความรู้สึกที่ไม่เป็ นทังสุ
้ ขและทุกข์ เป็ นความรู้ สึกที่ไม่
ต้ องมีสิ่งเร้ าที่ดไู ม่แช่มชื่นเบิกบานหรื อห่อเหี่ยวซึ่งมีแนวโน้ มไปในด้ านความเกียจคร้ าน เป็ นสภาพ
ที่เฉื่ อยชา เป็ นความเคยชินจากการได้ รับการตอบสนองจากสิ่งเร้ าภายนอกจนไม่ร้ ู สึกพิเศษอีก
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ต่อไป หรื อแม้ แต่ความรู้ สึกที่ ไม่ต้องมีสิ่ง เร้ าอาทิ การนั่ง นอน พักผ่อน ว่างๆ โล่ง ๆ ก็จัดอยู่ใน
ความรู้ สึกชนิดนี ้หากนาไปสู่ความเฉื่ อยชา ความเบื่อหน่ายและหาสิ่งใหม่มาสนองตอบอยู่เรื่ อยๆ
(นิธี ศิริพฒ
ั น์, 2555)
การฝึ กสติระลึกรู้ ด้านความรู้สึกนี ้สามารถทาได้ 3 วิธี คือ 1)แบบเผชิญหน้ า
เป็ นการพุ่งความสนใจไปจดจ่อที่ความรู้ สึกโดยตรง การฝึ กสติลกั ษณะนีจ้ ะต้ องใช้ พลังสติอย่าง
มากแต่จะทาให้ รับรู้ ความรู้ สึกได้ เร็ ว 2)การตระหนักรู้ ร่วม เป็ นการพุ่งความสนใจต่อความรู้ สึกที่
เกิดขึ ้นเป็ นบางขณะและสัมผัสรับรู้ ในส่วนอื่นๆ ผสมด้ วย เช่น ตระหนักรู้ลมหายใจเข้ า -ออกเบาๆ
เป็ นต้ น และ 3)การตามระลึกรู้ เป็ นการไม่เผชิญกับความรู้ สึกโดยตรง แต่ค่อยๆตามรู้ แบบคอย
สังเกตไปเรื่ อยๆ
3. การตระหนักรู้จิต(จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง การพุ่งความสนใจ
ไปจดจ่อที่การนึกคิด จินตนาการของภาวะจิตโดยไม่ตดั สินว่าดี -ชัว่ ถูก-ผิด ชอบ-ไม่ชอบ ยงยุทธ
วงศ์ ภิรมย์ ศานติ์ (2560)กล่าวว่า เป็ นความรู้ ตัวในสิ่งที่ คิด ไม่หลงลื ม ไม่เลินเล่อพลัง้ เผลอ ไม่
ประมาท สามารถยับยังชั
้ ง่ ใจตัวเองได้ ป้องกันไม่ให้ คิดหรื อทาตามความเคยชินหรื อนิสยั เดิมๆ กรม
สุขภาพจิต (2564)กล่าวว่า หากมีความคิดใดๆเกิดขึ ้น ขอให้ เพียงแต่ร้ ูตวั ไม่คดิ ตาม ระวังอย่าไปสัง่
ให้ ตนเองหยุดคิดหรื อว้ าวุ่นใจกับความคิดเพี ยงแค่มี สติเฝ้าดูปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึน้ ภายในจิ ต
ตนเอง กล่าวคือ เฝ้าสังเกตด้ วยการตระหนักรู้ให้ ชดั เจนอย่างมีสติจดจ่อเกี่ยวกับภาวะจิตที่มีหรื อไม่
มีลกั ษณะอาการเหล่านี ้อาทิ มีความคิดที่ติดใจ ยินดีพอใจหรื อมีความรักใคร่ ความต้ องการทาง
เพศเมื่อเห็นรูปลักษณ์ทางเพศที่ต้องตาหรื อความคิดที่ยินดีในเพศผุดขึ ้นหรื อไม่มี มีความคิดที่ขดั
เคือง ไม่ยินดีเมื่อมีสิ่งเร้ าที่มากระทบหรื อต้ องการหลีกเลี่ยงผลักให้ พ้นตัวหรื ออยากทาลายให้ สูญ
สิน้ หรื อ ไม่มี ความคิด ที่ ไ ม่ร้ ู ความจริ ง ไม่ร้ ู อะไรผิ ด อะไรถูก มี เ หตุผ ล ไม่มี เ หตุผ ลมี ห รื อ ไม่มี
ความคิดที่หดหูห่ ่อเหี่ยวไม่แจ่มใสเบิกบาน ขุน่ มัวเศร้ าหมอง เฉื่อยชา ขี ้เกียจ หมดอาลัยในชีวิตหรื อ
สิ ้นหวังมีหรื อไม่มี มีความคิดที่ฟ้งุ ซ่านวกวนหรื อสงบนิ่งตังมั
้ น่ หรื อไม่ มีความคิดรวมเป็ นหนึ่งซึ่งมี
ภาวะเอิบอิ่มปี ติ เยือกเย็นมีหรื อไม่มี มีระดับความแตกต่างหรื อไม่มีความแตกต่างของภาวะจิต
หรื อไม่ จิตหลุดหรื อพ้ นไปจากกิเลส(อยากได้ โกรธเคือง ลุ่ มหลง)หรื อคลายความยึดมัน่ ถือมัน่ พ้ น
จากความไม่ร้ ูมีหรื อไม่ เป็ นต้ น(สุรวัฒน์ เสรี วิวฒ
ั นา, 2555)
4. การตระหนักรู้ สภาพธรรม(ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) หมายถึง การพุ่ง
ความสนใจไปจดจ่อที่ภ าวะธรรมที่เกิดขึ ้นโดยไม่ตดั สินว่าถูก -ผิด ดี-ชัว่ เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ที่
เป็ นธรรมชาติด้วยสติร้ ู ตัว กล่าวคือ เฝ้าสัง เกตเห็นอุปสรรคต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ ภายในจิ ต เห็นการ
เปลี่ ย นแปลง ความบี บ คัน้ และความไม่มี ใ ครเป็ น เจ้ า ของทัง้ ลัก ษณะทางกายภาพ(ร่ า งกาย
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พฤติกรรม)และจิตภาพ(ความรู้สกึ ความคิด)ที่เกิดขึ ้นในปัจจุบนั มีสติตระหนักรู้ความจริ งที่เรี ยกว่า
ทุกข์และการดับทุกข์ที่ปรากฏอยูภ่ ายในตนเอง(จาลอง ดิษยวณิช และ พริม้ เพรา ดิษยวณิช, 2557;
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), 2552; สุรวัฒน์ เสรี วิวฒ
ั นา, 2555)การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั นามา
ประยุกต์ใช้ พฒ
ั นาสติของผู้ต้องขัง 3 หมวดเท่านัน้ คือ
4.1 อุปสรรคต่อการพัฒนาสติ(นิวรณ์) ซึ่งเป็ นสิ่งขัดขวางไม่ให้ สติเติบโต
เป็ นการเฝ้าสังเกตขณะฝึ กสติด้วยการจดจ่อ หากมีการเผลอไปคิดหรื อรู้ สึกให้ ร้ ูเท่าทันสิ่งที่เกิดขึ ้น
อุปสรรคที่ว่าประกอบด้ วย การตรึกนึกหรื อติดใจเกี่ยวกับความสะดวกสบาย ความต้ องการสัมผัส
ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ที่มีต่อรู ป เสียง กลิ่น รสและสัมผัส รวมถึงการคิดจินตนาการเกี่ ยวกับ
ความต้ อ งการทางเพศ(กามฉั น ทะ) ความโกรธ ขัด เคื อ ง การผู ก ใจเจ็ บ ต่อ บุค คลที่ ไ ม่พ อใจ
(พยาบาท) ความง่วงเหงา ความท้ อแท้ ความเกียจคร้ าน(ถีนมิทธะ) ความราคาญฟุ้งซ่าน(อุทธัจจกุ
กุจจะ) ความโลเลไม่แน่ใจหรื อความสงสัย(วิจิกิจฉา)
4.2 ลักษณะที่เหมือนกัน(ไตรลักษณ์)ซึ่งเป็ นลักษณะที่เหมือนกันของทุก
สิ่งทังด้
้ านกายภาพ(วัตถุหรื อรูปธรรม)และด้ านจิตภาพ(ความรู้ สึก ความคิดหรื อนามธรรม) มีสติ
ตระหนักรู้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นและมองเห็นความเป็ นธรรมดาของทุกสิ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่
คงที่(ไม่เที่ยง)ซึ่งส่งผลให้ เกิดความบีบคัน้ ไม่สามารถคงอยูใ่ นสภาพเดิมได้ (ทุกข์)และไม่มีบคุ คลใด
เป็ นเจ้ าของ(ไม่ใช่ตวั ตน) ทุกอย่างเป็ นไปตามเหตุปัจจัยไม่สามารถกากับควบคุมให้ เป็ นไปตาม
ความรู้สกึ นึกคิดที่ตนเองต้ องการได้
4.3 ความจริ ง ที่ ดี ง าม(อริ ย สั จ )ซึ่ ง เป็ นความจริ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นร่ า งกาย
พฤติกรรม ความรู้ สึกนึกคิดในตนเอง เป็ นการฝึ กสติตระหนักรู้ตอ่ ความจริ งดังกล่าว มีสติร้ ูเท่าทัน
ความทุกข์ความบีบคันที
้ ่เกิดขึ ้นของร่ างกายและจิตใจอาทิ ความเจ็บป่ วย เจ็บปวด ความบีบคัน้
ความโศกเศร้ า ความขัดเคือง เป็ นต้ น(ทุกข์ ) รู้ เท่าทันสาเหตุของทุกข์ (สมุทัย)ที่ เกิ ดจากความ
ต้ อ งการปรารถนาในสิ่ ง ที่ ช อบ(กามราคะ) ความยึดมั่น ถื อมั่น หรื อต้ อ งการอยากมี อ ยากเป็ น
(ภวตัณหา)ความต้ องการหลีกเลี่ยงสิ่งเร้ าที่ไม่พึงพอใจหรื อต้ องการทาลายให้ สญ
ู สิ ้น(วิภวตัณหา)
ตระหนักรู้ อย่างชัดเจนในเป้าหมายเพื่อให้ ตนเองหลุดออกจากภาวะจมจ่ออยู่กับความทุกข์ ไม่ยึด
ติดในความอยากหรื อไม่อยากที่เกิดขึ ้น(นิโรธ)และตระหนักรู้วิธีการ(มรรค)ที่จะปลดปล่อยตัวเองให้
เป็ นอิสระด้ วยการเป็ นผู้(ศรัญ ไมตรี เวช(ดังตฤณ), 2545)
4.3.1 รู้ ความจริ งอย่างถูกต้ อง คือ มีสติตระหนักรู้ ว่าอะไรคือความ
ทุกข์ สาเหตุของทุกข์คืออะไร เป้าหมายของการไม่เกิดทุกข์เป็ นอย่างไรและวิธีที่จะให้ ถึงเป้าหมาย
นันประกอบด้
้
วยอะไรบ้ าง(สัมมาทิฏฐิ )
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4.3.2 คิดอย่า งถูก ต้ อ ง คือ มี ส ติต ระหนัก รู้ การคิด ที่ ไ ม่หมกมุ่น ใน
ความสะดวกสบาย รู้ จกั ให้ อภัยไม่พยาบาท คิดในเชิงที่ไม่เบียดเบียนหรื อตาหนิกล่าวโทษตนเอง
และผู้อื่น(สัมมาสังกัปปะ)
4.3.3 พูดอย่างถูกต้ อง คือ มีสติตระหนักรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการพูด
ที่ ไ ม่โกหกซึ่ง ทาให้ ค วามรู้ สึกนึกคิดบิดเบีย้ ว การพูด ส่อเสี ย ดส่ง ผลให้ ความรู้ สึกนึกคิด กระวน
กระวาย การพูดคาหยาบที่ทาให้ ความรู้สึกนึกคิดแข็งกระด้ างและการพูดเหลวไหลที่สง่ ผลให้ ความ
นึกคิดไม่ชดั เจน(สัมมาวาจา)
4.3.4 ท าอย่างถูกต้ อง คือ มี สติตระหนักรู้ พฤติกรรมการท างานที่
กอปรด้ วยศิลปะ(ศีล) ไม่ทาร้ ายเบียดเบียน ไม่ไ ด้ สิ่งใดมาด้ วยการทุจริ ตฉ้ อโกง ไม่ผิดประเวณีใน
สามีภรรยาคนอื่นหรื อการงานเกี่ยวกับการค้ ามนุษย์(สัมมากัมมันตะ)
4.3.5 ใช้ ชีวิตอย่างถูกต้ อง คือ มีสติตระหนักรู้ พฤติกรรมการใช้ ชีวิตที่
มีกรอบความประพฤติ(ศีลธรรม)และไม่ผิดกฎหมายบ้ านเมืองหรื อขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
(สัมมาอาชีวะ)
4.3.6 พากเพียรที่ถกู ต้ อง คือ มีสติตระหนักรู้ที่จะพยายามไม่ทาสิ่งที่
เป็ นความผิด พยายามลดละเลิกสิ่งที่เป็ นความผิดที่ตนเองเคยยึดติดทังพฤติ
้
กรรม ความรู้สึกและ
ความคิดมา พยายามส่งเสริ มพฤติกรรม อารมณ์ ความคิดเชิงบวก(กุศล)และพัฒนาให้ เกิดขึน้
อย่างต่อเนื่อง(สัมมาวายามะ)
4.3.7 ระลึกรู้ อย่างถูกต้ อง คือ มีสติตระหนักรู้ ในร่ างกาย พฤติกรรม
ความรู้ สึก จิ ต และสภาพธรรมที่ มี อ ยู่ใ นตนเองอยู่บ่อ ยๆ ไม่ เ ผลอไม่ ป ระมาทหรื อ หลุด ไปคิ ด
จินตนาการหรื อไปรู้สกึ ในสิ่งที่สง่ ผลเป็ นความทุกข์ความบีบคันให้
้ กบั ตนเอง(สัมมาสติ)
4.3.8 ตังมั
้ น่ อย่างถูกต้ อง คือ มีสติจดจ่อไม่วอกแวกจนเกิดความสงบ
ผ่อนคลาย มีจิตเป็ นสมาธิ เกิดความตังมั
้ ่นหรื อมีความมั่นคงทางจิตใจ มุ่งมั่นต่อสิ่งที่เป็ นความ
ถูกต้ อง ไม่เอนเอียงไปตามความคิด ความรู้ สึกหรื อจินตนาการด้ านลบที่จะส่งผลให้ เกิดทุกข์กาย
และทุกข์ใจ(สัมมาสมาธิ)
กล่าวได้ ว่า สติปัฏฐาน 4 เป็ นเครื่ องมือในการฝึ กตระหนักรู้เพื่อให้ เกิดความรู้ ตวั
ทัว่ พร้ อมในปัจจุบนั เกี่ยวกับร่างกาย พฤติกรรม อารมณ์ความรู้สกึ ความนึกคิดและสภาวธรรมตาม
ความเป็ นจริ ง ไม่เผลอ ไม่ปล่อยให้ จิตคลาดเคลื่อนไปจากภาวะปั จจุบนั เฝ้าสังเกตหรื อตามระลึกรู้
ความเป็ นจริงอย่างตรงไปตรงมา
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แม้ ว่าการฝึ กสติตามหลักสติปัฏฐานมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสติในแบบวิปัสสนา
กล่าวคือ เพื่อความรู้แจ้ งและหลุดพ้ นจากกิเลส(เครื่ องเศร้ าหมอง)ต่างๆซึ่งเป็ นจุดมุ่งหมายสูงสุด
ตามหลัก พุท ธธรรม แต่ก ารศึก ษาครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ น ามาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นเชิ ง จิ ต วิ ท ยาเ ท่า นัน้ ไม่
เกี่ยวข้ องกับการบรรลุธรรมใดๆ(ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์, 2559)โดยออกแบบรู ปแบบการฝึ กสติซึ่ง
มุง่ เน้ นให้ ผ้ ตู ้ องขังฝึ กตามแนวสติปัฏฐานใน 2 ส่วนแรกได้ แก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังซึ่งส่วนใหญ่มีลกั ษณะนิสยั
โน้ มเอียงไปด้ านตัณหาจริต(มุง่ สนองตอบความรู้สกึ ผ่านประสาทสัมผัส) ขณะที่ จิตตานุปัสสนาสติ
ปั ฏฐานและธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ผู้วิจยั ได้ มีการสอดแทรกในการฝึ กสติเป็ นบางครัง้ ซึ่งมี
การประยุกต์แบบง่ ายๆ และมี เป้าหมายเพื่ อให้ ผ้ ูต้องขังเกิดการตระหนักรู้ ในระดับเหตุและผล
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งในภาวะปัจจุบนั โดยกระตุ้นให้ ผ้ ตู ้ องขังมีความ
พยายามที่จะตามระลึกรู้และเข้ าใจจนกระทัง่ เห็นความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นในสิ่งที่ถกู รู้ อย่างต่อเนื่อง
มีส ติควบคู่กันไปเพื่อให้ ร้ ู เท่าทันในสิ่งที่ เกิ ดขึน้ และดับไปของสิ่ง ที่ถูกรู้ และพยายามปล่อยวาง
ความรู้ สึกชอบและไม่ชอบที่เกิดขึ ้นจากการตระหนักรู้ นน(น
ั ้ ้านิตย์ ตันติสิริวฒ
ั น์ , 2557)กล่าวคือ
พยายามไม่ตดั สินว่าสิ่งที่สติจดจ่อนันดี
้ หรื อชัว่ ถูกหรื อผิด ชอบหรื อไม่ชอบ เป็ นการตระหนักรู้ ใน
ปั จ จุบันขณะกับสิ่ ง (อารมณ์ )ที่ กาลัง เกิดขึน้ จนกว่าสิ่ง นัน้ จะหายไป(Kabat‐Zinn, 2003; Naik,
2003)เพื่อให้ เห็นความเปลี่ยนแปลง ความบีบคันและความดั
้
บลงตามหลักธรรมชาติ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการส่ งเสริมผู้ต้องขังด้ วยสติ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่นาหลักการเจริ ญสติไปใช้ ในบริ บทผู้ต้องขังพบว่า ส่วน
ใหญ่จะนาหลักการฝึ กสติไปใช้ ในการบาบัดพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึกและความคิ ดในด้ านจิต
เวช เช่น การบาบัดความเครี ยด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้ า เป็ นต้ น ซึ่งถือเป็ นคลื่นโลกที่สาม
(Third wave)ในการบาบัดเชิงจิตวิทยา อาทิ งานวิจยั ของ Xu และคนอื่น ๆ (2016)ที่นาหลักการ
MBCT ตามแนวคิด ของ Segal และคณะ(Segal at al.,2002) บูร ณาการร่ ว มกับ โปรแกรมการ
บาบัดความเครี ยด (MBSR) ของ Kabat Zin(1990) เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์ผ้ ูต้องขังที่มี
พฤติกรรมอาชญากรโดยมุ่งเน้ นการฝึ กเจริ ญสติด้วยการตระหนักรู้ ร่ างกาย(Body Scan) การนั่ง
และเดินสมาธิ การฝึ กโยคะและร่วมกันอภิปรายกลุ่มซึ่งใช้ ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า
ผู้ต้องขังมีสขุ ภาวะทางอารมณ์ด้านความวิตกกังวล ความเครี ยด อารมณ์รุนแรงลดลง เช่นเดียวกับ
McGahee (2015)ที่นาหลักการเจริ ญสติไปใช้ บาบัดผู้ต้องขังหญิ ง รู ปแบบประกอบด้ วยการนั่ง
สมาธิ การเดินสมาธิ การฝึ กโยคะและการอภิ ปรายกลุ่ม พบว่า ผู้เข้ าร่ ว มทดลองมี ภ าวะทาง
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อารมณ์ด้านความเครี ยด วิตกกังวล เหนื่อยล้ า สับสันลดลง และยังช่วยส่งเสริ มสุขภาวะทางกาย
สังคม อารมณ์และการทางานให้ ดีขึ ้น
ปั จจุบนั มี การนาหลักเจริ ญสติไ ปใช้ ส่ง เสริ ม สุขภาวะจิตเชิ งบวกเพิ่ม มากขึน้ เช่น
การศึกษาของ Ferszt และคนอื่น ๆ (2015)ที่ได้ นาการเจริญสติผสานกับแนวคิดการบาบัดอารมณ์
และปั ญญา(Mindfulness Based-Emotional Intelligence (MBEI))ไปใช้ กั บ ผู้ ต้ องขั ง หญิ ง
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ต้องขังเกิดการตระหนักรู้ในตนเอง อยู่กบั ปั จจุบนั มากขึ ้น มีเมตตาจิตและรู้จกั
ให้ อภัย ปล่อยวางความผิดพลาดได้ มากขึน้ เช่นเดียวกับ Himelstein, Hastings, Shapiro, และ
Heery (2012)ได้ ศกึ ษาผลการบาบัดการเจริ ญสติกบั ผู้ต้องขังกลุ่มเยาวชน ใช้ เวลาทดลองสัปดาห์
ละ 1 ครัง้ จานวน 10 สัปดาห์ แต่ละครัง้ ได้ ดาเนินการฝึ กสมาธิแบบสติทงเป็
ั ้ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ พบว่า ผู้ต้องขัง มี สุขภาพกายและจิ ตดีขึน้ เกิ ดความผ่อนคลาย เห็นคุณค่าในตนเอง
ควบคุมอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมได้ ดีขึ ้น มีสมาธิในขณะทากิจกรรม
นอกจากนี ้ ยังมีการนาหลักเจริ ญสติในแบบวิปั สสนา(สติปัฏฐาน)ไปใช้ บาบัดในเชิง
จิตเวชและการส่งเสริ มสุขภาวะเชิงบวกด้ วยเช่น การศึกษาของ Jayasundara (2012)ได้ นาไปใช้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติเชิงลบของผู้ต้องขัง ผลการวิจยั พบว่า การเจริญสติปัฏฐานช่วย
บรรเทาความบีบคัน้ ทางใจและทาให้ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึน้ ผู้ต้องขัง มีความ
อดทนและยอมรับกฎระเบียบของเรื อนจา มีภาวะจิตใจที่สงบผ่อนคลาย เข้ าใจชีวิ ตตรงตามความ
เป็ นจริ ง เช่ น เดี ย วกั บ Ronel และคนอื่ น ๆ (2013)ที่ ศึ ก ษาประสบการณ์ ข องผู้ ต้ อ งขั ง ชาย
หลากหลายคดีที่เ ข้ าร่ วมโปรแกรมการบาบัดแบบวิปัสสนาสติปัฏ ฐานและมี การอภิปรายกลุ่ม
ร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่เ รื อนจาและอาสาสมัคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ต้องขังรั บรู้ ความดีง ามและรู้ สึก
ขอบคุณเจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ล สัมพันธภาพระหว่างผู้ต้องขังกับเจ้ าหน้ าที่เป็ นไปในเชิงบวก รู้สึกอบอุ่น
รั บรู้ ถึ ง ความเป็ นมิ ต ร มี ความเห็น อกเห็นใจซึ่ง กันและกัน ผู้ต้อ งขัง มี กาลัง ใจที่ จ ะปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมของตนเอง อีกทัง้ ยังช่วยให้ เกิดการปล่อยวาง รู้จกั ยับยังชั
้ ง่ ใจตนเองในการตัดสินใจทา
สิ่งใดลงไป
ขณะที่งานวิจยั ภายในประเทศที่นาหลักการเจริ ญสติมาใช้ ในการบาบัดผู้ต้องขังยัง
พบน้ อยและเน้ นไปที่การบาบัดเชิงจิตเวช อาทิ การศึกษาของ ภัทรภรณ์ วงษกรณ์ (2560)ที่นา
แนวคิดการให้ คาปรึกษาโดยใช้ สติเป็ นฐาน(MBTC)ของยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ(์ 2558)มาใช้ บาบัด
ความเครี ยดของผู้ต้องขังซึ่งดาเนินกิจกรรม 8 ครัง้ ๆ ละ 2 ชัว่ โมง รูปแบบการฝึ กสติเป็ นการกาหนด
รู้ลมหายใจ การเดินอย่างมีสติ การกาหนดสติตามรู้ร่างกาย การฝึ กโยคะ สติเมตตาและการดาเนิน
ชีวิตอยู่กบั ปั จจุบนั อย่างมีสติ พบว่า ความเครี ยดของผู้ต้องขังลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เช่นเดียวกับ
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อัจฉรา มุ่งพานิชและกิติยา กุดกง (2563)ที่ได้ นาหลักการของ MBTC ไปใช้ ในการให้ คาปรึ กษา
ผู้ต้องขังที่มีภาวะเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ดาเนินกิจกรรมทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ ๆ ละ 90-120 นาที ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ต้องขังมีภาวะซึมเศร้ าลดลงและมีเมตตาต่อผู้อื่นเพิ่มขึ ้น ขณะที่หลักสูตรสัคคสาสมาธิซึ่ง
เป็ นหลักสูตรภาคบังคับที่ผ้ ูต้องขังต้ องเข้ าร่ วมก็มีลักษณะคล้ ายโปรแกรมการบาบัดด้ วยสติเชิง
จิตวิทยา เน้ นการทาสมาธิแบบง่ายและได้ ผลเร็ วด้ วยการฝึ กสติตระหนักรู้ในอารมณ์ ความคิด ซึ่ง
ช่วยให้ ผ้ ูต้องขัง มี ความเข้ ม แข็ง ทางจิ ตใจ เกิ ดความสงบและช่วยลดความวิตกกัง วล เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทิศทางที่ดีขึ ้น(เกศริน เอกธวัชกุล, 2562)
ส่วนการนาหลักการเจริ ญสติแบบสติปัฏฐานมาใช้ พฒ
ั นาผู้ต้องขังสามารถส่งเสริมทัง้
พฤติกรรม อารมณ์และความคิดซึ่งเน้ นสุขภาวะเชิงบวกด้ วย แต่จะมีรูปแบบการฝึ กเชิงศาสนา เช่น
การศึกษาของ สวัสดิ์ จิรัฏฐิ ติกาล (2554)ใช้ การเจริ ญสติในแบบสติปัฏฐานเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง
เรื อ นจ ากลางคลองเปรม พบว่า รู ป แบบการเจริ ญ สติแ บบสติปั ฏ ฐานช่วยให้ ภ าวะจิ ตใจของ
ผู้ต้องขังมีความสงบผ่อนคลาย ตระหนักรู้ เกี่ยวกับความดี -ชัว่ คุณ-โทษ เกิดความเข้ าใจชีวิตและ
ดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับ สุรางค์ เอกโชติ (2547) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบสติปัฏ
ฐานที่นาไปใช้ แก้ ไขผู้ต้องขัง พบว่า 1) มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของ
ผู้ต้องขังด้ วยการใช้ หลักเจริญสติมากกว่าการลงโทษเพราะทาให้ ผ้ ตู ้ องขังสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
สภาวะแวดล้ อมได้ มีความสุขในระหว่างต้ องโทษ 2) ผลจากการเข้ าร่วมโปรแกรมการฝึ กโดยใช้ สติ
ปั ฏฐานช่วยให้ ผ้ ูต้องขัง รู้ จัก คุณค่าของชีวิตและรู้ จักวิธีการปฏิบตั ิตนในชีวิตประจาวัน ไม่สร้ าง
อารมณ์โลภ โกรธและหลง รู้ จักผิดชอบชัว่ ดีและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทิศทางบวก ไม่ย่อท้ อ
และอดทนต่อการดาเนินชีวิต เข้ าใจตนเองและรู้ จักปล่อยวาง รู้ เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึน้ เกิด
ความรักความเมตตาต่อเพื่ อนมนุษย์ ภาวะจิตใจสงบเย็นเป็ นสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน สามารถควบคุม
จิตใจตัวเองได้ ดีขึ ้น รู้จกั ใช้ สติในการแก้ ไขปัญหา
จากการทบทวนวรรณกรรมทังแนวคิ
้
ดทฤษฎีและการศึกษาวิจยั ในเบื ้องต้ นแสดงให้ เห็น
ว่า การฝึ กสติสามารถปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้ สึกเชิงลบ เช่น ความเครี ยด ความวิตกกังวล
ภาวะซึมเศร้ า เป็ นต้ น ให้ มีความสงบผ่อนคลาย มีเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น รู้จกั ยับยังพฤติ
้ กรรมที่
ไม่พึงประสงค์ได้ และยังส่งเสริ มสุขภาวะด้ านบวกส่งผลให้ จิตใจเป็ นสมาธิซึ่งจะเป็ นพลังงานที่จะ
นาไปใช้ ใคร่ครวญในขันของปั
้
ญญาที่จะทาให้ เกิดความเข้ าใจตรงตามความจริ งได้ รู้จกั ปล่อยวาง
ภาวะบีบคันต่
้ างๆ ขณะเดียวกัน สติในแบบวิปัสสนา(สติปัฏฐาน)ยังเป็ นเทคนิคการฝึ กตามหลัก
พุทธธรรมซึ่งเป็ นฐานความเชื่อหลักและสอดคล้ องกับบริ บทสังคมไทย ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นว่า การนา
หลักสติปัฏฐาน(กาย เวทนา จิต ธรรม)มาใช้ สาหรับการฝึ กเพื่อให้ ผ้ ตู ้ องขั งได้ ตระหนักถึงร่างกาย
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พฤติกรรม อารมณ์ ความรู้ สึกและความคิดของตนเอง ตลอดจนสภาวธรรมทัง้ หลายที่เกิดขึน้ ใน
ปั จจุบนั จะส่งผลให้ ผ้ ูต้องขังมีภาวะจิตใจตังมั
้ ่นเป็ นสมาธิในเบื ้องต้ นก่อนซึ่งเป็ นพืน้ ฐานนาไปสู่
ปั ญญาที่ชดั เจนในขันการให้
้
คาปรึ กษาทาให้ เกิดความสุขที่แท้ จริ งและยัง่ ยืน รู้ จกั แก้ ปัญหาด้ วย
สติปัญญา ควบคุมอารมณ์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเองได้ ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้ วย
ความสงบสุข มีภาวะใจที่สงบผ่อนคลาย รักและเมตตาต่อตนเองพร้ อมทัง้ รู้ จักให้ อภัยในความ
ผิดพลาดของตนเองในอดีตและเกิดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
หลังจากทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจึงนาไปสู่การร่างรูปแบบ
การให้ คาปรึกษากลุ่มแนวสติปัฏฐานสาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ ซึ่งผู้วิจยั ได้ ร่างรูปแบบไว้ จานวน 12
ครัง้ ๆ 1.00-1.30 ชัว่ โมง ห่างกันสัปดาห์ละ 2 ครัง้ รวมเป็ น 6 สัปดาห์ซึ่งดาเนินการต่อเนื่อง สาหรับ
ผู้เข้ าร่วมกลุ่มให้ คาปรึกษาประกอบด้ วย ผู้วิจยั จานวน 1 คน ในฐานะผู้ให้ คาปรึ กษาและสมาชิก
กลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ต้องขัง จานวน 8 คน รวมระยะเวลาการให้ คาปรึกษากลุม่ ทังสิ
้ ้น 18 ชัว่ โมง แต่ละครัง้
ที่ได้ ร่างขึ ้น รายละเอียดดังต่อไปนี ้
การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 1 เป็ นการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจยั กับสมาชิกกลุม่ และ
ระหว่างสมาชิกด้ วยกันเอง ชี ้แจงรายละเอียดของการวิจยั วัตถุประสงค์การเข้ าร่วมกลุ่ม ระยะเวลา
บทบาทของผู้วิจยั ในฐานะผู้ให้ คาปรึกษาและสมาชิกทุกคน กฎกติกาการเข้ ากลุ่ม สอบถามความ
คาดหวัง ความวิตกกังวลของสมาชิก
การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 2 ชี ้แจงวัตถุประสงค์ ประเด็นที่จะพูดคุยกันในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั นา
ฝึ กสติด้วยการมีสมาธิ จดจ่อกับพฤติกรรมการเดิน การก้ าวเท้ าซ้ าย-ขวาและยืนอยู่กับที่ชวั่ ขณะ
สะท้ อนความคิดความรู้ สึกหลัง ฝึ ก ขัน้ การให้ คาปรึ กษา เอื อ้ ให้ สมาชิ กได้ ทบทวนพฤติกรรมที่
ผิดพลาดในอดีตและระบายความรู้ สึกที่เกิดขึน้ แบ่งปั นประสบการณ์ ในประเด็นที่คล้ ายคลึงกัน
สะท้ อนให้ เห็นผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจากพฤติกรรมเหล่านันและชวนมองเชิ
้
งบวก ให้ กาลังใจซึ่งกันและ
จบด้ วยการฝึ ก “สติขอบคุณร่างกาย”
การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 3 ฝึ กสติตระหนักรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย(Body Scan) ตังแต่
้
ปลายเท้ าจรดศีรษะ สะท้ อนความคิดความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น ตังประเด็
้
นพูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวัง
ในการใช้ ชีวิต สอบถามถึงแรงจูงใจที่ทาให้ ตดั สินใจกระทาผิด กระตุ้นให้ เกิดการรับผิดชอบต่อการ
กระทานัน้ สะท้ อนให้ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุและผลที่เกิดขึ ้น ให้ ตระหนักถึงการควบคุม
พฤติกรรมตนเอง รับรู้ ความสามารถภายในที่จะตัดสินใจเลือกทาสิ่งใดลงไป ตอนท้ ายฝึ กสติด้วย
การขยับอวัยวะเช่น ยกแขน บิดลาตัว ก้ มศีรษะ เป็ นต้ น
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การให้ คาปรึ กษาครัง้ ที่ 4 ฝึ กสติตระหนักรู้ ในท่านอน(lying down meditation) ให้ มี
สติจดจ่อบริ เวณอวัยวะส่วนที่ติดราบกับพื ้น กระตุ้นให้ สมาชิกได้ ทบทวนปั ญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ า
มาในชีวิต กระตุ้นให้ บอกเล่าถึงปั ญหาอุปสรรคนัน้ แบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ ายคลึงกัน สะท้ อนให้
เห็นถึงคุณค่าของอุปสรรคเหล่านัน้ เชิงบวก เช่น ทาให้ เข้ มแข็ง อดทน เกิดสติปัญญาที่คิดแก้ ไข
ปัญหา เป็ นต้ น ปิ ดท้ ายด้ วยการฝึ กสติผ่อนคลายและปล่อยวางผ่านการตระหนักรู้อวัยวะส่วนต่างๆ
ต่อด้ วยอธิฐานจิตแผ่เมตตาต่อตนเองและผู้อื่น
การฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐาน ครัง้ ที่ 2 – 4 เป็ นการฝึ กที่ยึดการมีสติจดจ่อกับร่ างกาย
และพฤติกรรมเป็ นหลักโดยไม่ตดั สินว่าถูก-ผิด รู้สกึ อย่างไร มีความคิดอะไรเกิดขึ ้น แต่ให้ ร้ ูตวั อยูก่ บั
ร่างกายและพฤติกรรมที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็ นขันเริ
้ ่ มต้ นซึ่งจัดในหมวดกายานุปัสสนาสติ
ปั ฏฐาน ขันการให้
้
คาปรึ กษา พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมเป็ นหลักและสะท้ อนให้ เห็นพฤติกรรมเชิง
บวก
การให้ คาปรึ กษาครัง้ ที่ 5 ฝึ กสติรับรู้ความรู้สึก เช่น ขณะนัง่ มีอวัยวะส่วนใดที่ร้ ูสึกไม่
ผ่อนคลาย เป็ นต้ น รับรู้ ความรู้ สึกตรงอวัยวะส่วนนันทั
้ งรู
้ ้ สึกเกร็ งและผ่อนคลาย สะท้ อนความคิด
ความรู้สึกหลังฝึ ก กระตุ้นให้ สมาชิกได้ บอกเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สง่ ผลให้ สะเทือนความรู้สกึ มาก
ที่ สุด ตระหนัก ถึง ธรรมชาติข องความรู้ สึก ที่ มี ก ารปรากฏขึน้ เปลี่ ย นแปลงและหายไป พูด คุย
เกี่ยวกับผลสะท้ อนการแสดงอารมณ์ความรู้ สึกทังเชิ
้ งบวกและลบ แบ่งปั นเทคนิคการจัดการกับ
อารมณ์ของตนเอง ปิ ดท้ ายด้ วยการฝึ กสติผอ่ นคลายลมหายใจเข้ า-ออกยาวๆ อย่างเป็ นธรรมชาติ
การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 6 ฝึ กสติรับรู้ความรู้ สึก ผ่านกิจกรรม “แก้ วน ้าสติ” ให้ สมาชิก
สังเกตความรู้ สึกที่มีความวิตกกังวล ความเครี ยดหรื อผ่อนคลายเกิดขึ ้น กระตุ้นให้ สมาชิกได้ บอก
เล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมตนเองทังเชิ
้ งบวกและลบที่เป็ นผลมาจากความรู้ สึก เช่น ความโกรธ โมโห
ยินดี เป็ นต้ น กระตุ้นให้ เห็นผลดีของความรู้สกึ เชิงบวกและผลเสียของความรู้สกึ เชิงลบ ไม่ให้ ยดึ ติด
กับความรู้สกึ ด้ านลบจนเป็ นเหตุให้ เกิดพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ ปิ ดท้ ายด้ วยการฝึ กสติด้วยการรับรู้
ความรู้สกึ ตังแต่
้ ปลายเท้ าจรดศีรษะและอธิฐานจิตแผ่เมตตาต่อตนเองและผู้อื่น
การให้ คาปรึ กษาครัง้ ที่ 7 ฝึ กสติด้วยการตระหนักรู้ ความรู้ สึกผ่านการจับมือเพื่อน
สมาชิก ให้ เฝ้าสังเกตรับรู้ ความรู้ สึกผ่านฝ่ ามือ สะท้ อนความคิดความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นหลังฝึ ก ชวน
สมาชิกพูดคุยเกี่ ยวกับความคิดจินตนาการที่ปรากฏขึ ้นในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งได้ แก่
คิดโลภ(อยากได้ ) คิดโกรธ(แค้ น อาฆาต)และคิดหลง(จินตนาการ) กระตุ้นให้ สมาชิกได้ เห็นอาการ
ของความคิดที่เกิดขึ ้นและสะท้ อนให้ เห็นโทษ การขาดอิสรภาพทางความคิด ช่วงท้ ายฝึ กสติผ่อน
คลายด้ วยการใช้ กิริยาท่าทางและตังจิ
้ ตอธิษฐานแผ่เมตตาตนเองและผู้อื่น
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การฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐาน ครัง้ ที่ 5-7 เป็ นการฝึ กที่ยึดการมีสติตระหนักรู้ความรู้สกึ ทัง้
เชิงบวกและลบเป็ นหลักผ่านร่ างกายและพฤติกรรมโดยไม่ตดั สินว่า ความรู้ สึกนันสุ
้ ข(ผ่อนคลาย
สบาย อบอุ่น ฯลฯ)หรื อทุกข์(เครี ยด เกร็ ง ไม่พอใจ ฯลฯ)หรื อเฉยๆ(ไม่บง่ ชัด) แต่เป็ นการเฝ้าสังเกต
รั บ รู้ ความรู้ สึก อย่า งตรงไปตรงมาซึ่ง จัด ในหมวดเวทนานุปั ส สนาสติปั ฏ ฐาน ขณะขัน้ การให้
คาปรึ กษาเป็ นการพูดคุยเกี่ยวกับความรู้ สึกและจิตที่ถกู อารมณ์และความคิดเชิงลบครอบงาและ
เอื ้อให้ เกิดมุมมองเชิงบวก
การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 8 ฝึ กสติด้วยการสังเกตอาการที่เกิดขึ ้นเช่น ความพอใจ ไม่
พอใจ สงสัย ฟุ้งซ่าน ท้ อแท้ หดหู่ เป็ นต้ น สะท้ อนมุมมองและความรู้สึกที่เกิดขึ ้นกับตนเอง กระตุ้น
ให้ สมาชิกเห็นความเชื่อมโยงอาการเหล่านี ้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เห็นโทษของการยึดอาการเหล่านี ้
ไว้ สง่ ผลให้ จิตเศร้ าหมองและขาดอิสระ ปิ ดท้ ายด้ วยการฝึ กผ่อนคลายผ่านลมหายใจเข้ า-ออกอย่าง
เป็ นธรรมชาติ ตังจิ
้ ตอธิฐานแผ่เมตตาต่อตนเองและผู้อื่น
การให้ ค าปรึ ก ษาครั ง้ ที่ 9 ฝึ ก สติด้ ว ยการให้ ส มาชิ ก นอนตะแคงขวาและรั บ รู้
พฤติกรรมและอวัยวะส่วนด้ านขวาที่ราบกับพื ้น ชวนจินตนาการนึกถึงสิ่งที่ได้ มาและเสียไปที่ผ่าน
เข้ า มาในชี วิ ต ทัง้ ที่ เ ป็ น วัต ถุแ ละความสุข ความทุก ข์ การต าหนิ สรรเสริ ญ สะท้ อ นความคิ ด
ความรู้ สึกหลังฝึ ก ร่ วมกันพูดคุยถึงความเป็ นธรรมดาของโลก(ได้ มา เสียไป สุข ทุกข์ สรรเสริ ญ
นินทา)ซึ่งเป็ นสิ่งเร้ าภายนอกและแบ่งปั นประสบการณ์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้ าเหล่านีด้ ้ วยการ
ทบทวนพฤติกรรม ความคิด ความรู้ สึกของตนเอง สะท้ อนให้ เห็นการเลือกตอบสนองสิ่งเร้ าที่มา
กระทบ ปิ ดท้ ายด้ วยการนึกถึงบุคคลที่ทาให้ ไม่พอใจและอธิฐานจิตแผ่เมตตาต่อบุคคลคนนัน้
การให้ คาปรึ กษาครัง้ ที่ 10 ฝึ กสติด้วยการประสานมือที่หน้ าอก รับรู้ ความรู้ สึก
บริ เวณฝ่ ามื อ การสะท้ อนมุม มองหลัง การฝึ ก กระตุ้นให้ สมาชิกได้ ทบทวนการดาเนินชี วิตของ
ตนเอง ชี ้ให้ เห็นถึงศิลปะ(ศีล)การดาเนินชีวิตที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรมและคาพูดซึ่งจะส่งเสริ มให้
ชีวิตเกิดความสุนทรี ย์ ช่วงท้ ายฝึ กสติด้วยการนัง่ ในท่าที่ผอ่ นคลาย รับรู้ ความคิดความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น
และชวนจินตนาการถึงภาพชีวิตของตนเองที่มีศลิ ปะ อาทิ ชีวิตที่สงบอยู่กบั ครอบครัว ได้ ชว่ ยเหลือ
คนอื่นๆ เป็ นต้ นและตังจิ
้ ตอธิฐานเชิงคุณค่าให้ กบั ชีวิตตนเอง
การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 11 ฝึ กสติด้วยการโยกศีรษะ ยกไหล่ แขน และเฝ้าสังเกต
ความคิดขณะฝึ กไปด้ วย สะท้ อนมุมมองความรู้สึกที่เกิดขึ ้น ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตที่มีคณ
ุ ค่า
คือชีวิตที่มีหน้ าที่และตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อหน้ าที่นนๆ
ั ้ กระตุ้นให้ เกิดการทุ่มเท ชวน
มองคุณค่าของชีวิตที่ขึน้ อยู่กับผลของการทาหน้ าที่ ช่วงท้ าย ฝึ กสติรับรู้ ร่างกายที่ ประกอบด้ วย
อวัยวะต่างๆ ชวนจินตนาการให้ รับรู้ถึงหน้ าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนทังภายใน(หั
้
วใจ ปอด กระเพาะ
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ฯลฯ)ภายนอก(แขน ขา ศีรษะ ฯลฯ) และตัง้ จิตอธิ ฐานขอบคุณและให้ ความเคารพอวัยวะของ
ตนเอง
การให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ 12 ปั จฉิมนิเทศ เบื ้องต้ นฝึ กสติไล่ตงแต่
ั ้ จดจ่อกับร่ างกาย
พฤติ ก รรม จากนัน้ รั บ รู้ ความรู้ สึ ก และเฝ้ า ดูค วามคิ ด และให้ สัง เกตภาวะธรรมชาติ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมร่างกาย สะท้ อนอาการต่างๆ ที่เกิดขึ ้น สมาชิก
แสดงความรู้สึกที่ได้ เข้ ากลุ่ม การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง มุมมองที่ได้ เรี ยนรู้ เป้าหมายที่ตนเอง
จะใช้ ชีวิตและการอยูร่ ่วมกับคนอื่นๆ และร่วมกันสรุปสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ ปิ ดท้ ายด้ วยการกล่าวคา
ขอบคุณซึง่ กันและกัน
การฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐาน ครัง้ ที่ 8-12 เป็ นการฝึ กสติใช้ ร่างกายและพฤติกรรมเป็ น
จุดเริ่ มต้ นจากนันค่
้ อยๆ ไล่เข้ าไปรับรู้ ความรู้ สึกและความคิ ด อีกทังให้
้ สงั เกตภาวะธรรมชาติของ
ร่ างกาย ความรู้ สึก ความคิดที่ปรากฏและมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้ อมทังใช้
้ จินตนาการเกี่ยวกับ
ชีวิตของตนเองซึ่งจัดอยู่ในจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนา ขณะขันการให้
้
คาปรึกษาเป็ นการ
พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ ้นกับจิต ทบทวนชีวิต คุณค่ าของการใช้ ชีวิตที่มีศิลปะ ตระหนักรู้ บทบาท
หน้ าที่ตนเอง การมีเป้าหมายของชีวิตและการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
รูปแบบการให้ คาปรึกษาทัง้ 12 กิจกรรมเป็ นการประยุกต์ห ลักการเจริ ญสติตามแนวสติ
ปัฏฐานมาใช้ เป็ นเบื ้องต้ นเพื่อให้ ภาวะจิตของสมาชิกเกิดสมาธิและมีพลัง จากนันจึ
้ งร่วมกันพูดคุย
ท าความเข้ า ใจธรรมชาติ ข องพฤติก รรม ความรู้ สึ ก และความคิด ตลอดจนสภาวธรรมต่า งๆ
เป้าหมายของแต่ละคน กระตุ้นให้ เกิดกาลังใจ รู้จกั ใช้ ความสามารถของตนเอง ปิ ดกลุ่มด้ วยการ
กล่าวขอบคุณ
กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาผลรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อ
สร้ างเสริ ม สุข ภาวะทางปั ญ ญาของผู้ ต้ อ งขัง เป็ นการวิ จัย ผสานวิ ธี แ บบขัน้ ตอนเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory Sequential Design) โดยได้ นาแนวคิด เกี่ ยวกับสุขภาวะทางปั ญ ญา(พระไพศาล
วิศาโล, 2553; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2552; พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ, 2550;
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(เจริ ญ สุวฑฺฒโน), 2553; สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ(สสส), 2556)และจริ ต(บุคลิกภาพ)ตามหลักพุทธธรรม(คะนอง ปาลิภทั ราง
กูร, 2561; น ้านิตย์ ตันติสิริวฒ
ั น์, 2557; พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), 2559)มาออกแบบเป็ น
เครื่ องมือสัมภาษณ์เพื่อนาไปศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั เชิงบริ บทผู้ต้องขัง
คดียาเสพติด(ยาบ้ า) จากนัน้ นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ประยุกต์ร่วมกับแนวคิดด้ านสุขภาวะ

88
ทางปั ญญามาออกแบบเป็ นแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมและมีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(CFA)พร้ อมทังหาคุ
้ ณภาพเครื่ องมือ ส่วนข้ อมูลการสัมภาษณ์ด้าน
พฤตินิสยั ผู้ต้องขังและแนวคิดเกี่ยวกับจริ ต(บุคลิกภาพ)นามาออกแบบรูปแบบการฝึ กสติตามแนว
สติปัฏฐานเพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับบริ บทผู้ต้องขัง ผ่านกระบวนการให้ คาปรึ กษากลุ่มซึ่งเป็ น
การพูดคุยตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปภายใต้ บรรยากาศความอบอุ่น เป็ นกัลยาณมิตรเพื่อให้ ผ้ ตู ้ องขังเกิด
การตระหนักรู้ตนเองและเปลี่ยนแปลงด้ านพฤติกรรม ความรู้สกึ ความคิดและการดาเนินชีวิต
สาหรับรายละเอียดของรูปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานประกอบด้ วย
การฝึ กสติตระหนักรู้ ร่ างกายและพฤติก รรม(กายานุปัสสนาสติปัฏ ฐาน) ตระหนักรู้ ความรู้ สึก
(เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน)ตระหนักรู้ จิต(จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน)และตระหนักรู้ ธรรมชาติที่
เกิดกับกายและใจ(ธัม มานุปัสสนาสติปัฏฐาน)โดยเน้ นการตระหนักรู้ ในสองส่วนแรก(ร่ างกาย
พฤติกรรมและความรู้สึก)ส่วนนี ้เป็ นขันเริ
้ ่ มต้ นการให้ คาปรึกษา ขณะที่ขนด
ั ้ าเนินการให้ คาปรึกษา
มีการพูดคุย สะท้ อนมุมมอง ความคิด ความรู้ สึก พฤติกรรมการดาเนินชีวิต ด้ วยเทคนิคการให้
ค าปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาอาทิ การสะท้ อ นเนื อ้ หา การตี ค วามหมาย สะท้ อนความรู้ สึ ก การ
เปรี ยบเทียบ การให้ กาลังใจ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ตู ้ องขังเกิดความสุขที่มาจากภาวะจิตใจที่สงบ ผ่อน
คลาย มีสติอยู่กบั ปั จจุบนั และเกิดปั ญญาที่ร้ ูจกั แยกแยะดีชวั่ ถูกผิด คุณโทษ ตระหนักถึงโทษของ
กิเลส รู้จกั ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ปล่อยวางความผิดพลาดในอดีต ให้ อภัย
ตนเอง เข้ าใจธรรมชาติของชีวิต รับรู้ และดึงความสามารถออกมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ มองแง่บวก มี
เป้าหมายชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นเป็ นปกติสุข กล่าวคือ มีความสุขที่เกิดจากปั ญญาหรื อการมี
สุภาพทางปั ญญานัน่ เอง(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546; สานุ มหัทธนาดุลย์และสริ ตา
มหัทธนาดุลย์ , 2562) แม้ การฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐานตามหลักพุทธธรรมจะสามารถทาให้ ถึง
ปัญญาขันสู
้ งสุด(นิพพาน) ทว่าการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นไปเพื่อให้ ผ้ ตู ้ องขังเกิดปัญญาระดับเหตุผลเท่านัน้
ไม่เกี่ยวข้ องกับการบรรลุธรรมใดๆ(ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์, 2559) ด้ วยเหตุผลข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงได้
ออกแบบวิธีการวิจยั ทังสิ
้ ้น 3 ระยะ โดยรายละเอียดแต่ระยะการวิจยั จะกล่าวถึงในบทถัดไป และ
นาเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั ครัง้ นี ้ตามภาพประกอบ 1 ดังนี ้
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แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะทางปั ญญา
ตามหลักพุทธธรรม(รู้ ตื่น เบิกบาน)
และสร้ างแบบสัมภาษณ์

แนวคิดเกี่ยวกับจริ ต 6 จริต 2
(บุคลิกภาพ)ตามหลักพุทธธรรมและ
สร้ างแบบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อทาความเข้ าใจ
ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขัง
และนามาเป็ นกรอบเบื ้องต้ น

สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อทาความเข้ าใจ
พฤตินิสยั (จริ ต 6 จริต 2)ของผู้ต้องขัง
และนามาเป็ นกรอบเบื ้องต้ น

สร้ างและวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ
วัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ต้องขัง ประกอบด้ วย
1. การรู้
2. การตื่น
3. เบิกบาน

รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตาม
แนวสติปัฏฐาน
1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
3. จิตตาปั สสนาสติปัฏฐาน
4. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

การวิจัยระยะที่ 1

การวิจัยระยะที่ 2

ได้ เครื่ องมือในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
2. รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐาน

การวิจัยระยะที่ 3
รูปแบบการให้ คาปรึกษา
กลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน

สุขภาวะทางปั ญญาตามหลัก
พุทธธรรมผู้ต้องขัง
1. การรู้
2. การตื่น
3. ความเบิกบาน

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะทาง
ปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
สมมุตฐิ านการวิจัย
1. โมเดลการวัดองค์ประกอบสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังจะ
ประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการรู้ ด้ านการตื่นและด้ านความเบิกบานมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
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2. ภายหลังการทดลอง ผู้ต้องขังกลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมใช้ รูปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปัญญามีระดับสุขภาวะทางปั ญญาสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง
3. ภายหลังการทดลอง ผู้ต้องขังกลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมใช้ รูปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ม
ตามแนวสติปัฏฐานมีระดับสุขภาวะทางปั ญญาสูงกว่า ผู้ต้องขังกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมการใช้
รูปแบบฯ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั เรื่ องรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ ม
สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังเป็ นการวิจยั ผสานวิธีแบบขันตอนเชิ
้
งสารวจ
(Exploratory Sequential Design) อธิบายได้ วา่ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพนาด้ วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกโดยมีการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเป็ น กรอบเบื ้องต้ น จากนันน
้ าไปสู่การวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อสร้ าง
และพัฒนาแบบวัดฯ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และศึกษาผลของการนารูปแบบฯ
ไปใช้ พฒ
ั นากลุ่มตัวอย่างและยืนยันด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพ สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 3
ระยะ เพื่อให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ
ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลัก
พุทธธรรม
ระยะที่ 2 เพื่อสร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังพร้ อมทังวิ
้ เคราะห์องค์ประกอบ
ระยะที่ 3 เพื่อศึกษาผลของรู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในการ
สร้ างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ดังภาพประกอบ 2
การวิจยั ระยะที่ 1
การศึกษาลักษณะ
สุขภาวะทางปัญญา
และพฤตินิสยั ของ
ผู้ต้องขังตามหลักพุทธ
ธรรมด้ วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก

การวิจยั ระยะที่ 2

การวิจยั ระยะที่ 3

สร้ างและพัฒนาแบบ
วัดสุขภาวะทาง

การศึกษาผลของ
รูปแบบการให้

ปัญญาตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ต้องขัง
พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์
องค์ประกอบ

คาปรึกษากลุม่ ตาม
แนวสติปัฏฐานระยะ
หลังทดลอง

ภาพประกอบ 2 ระยะการวิจยั ผสานวิธีแบบขันตอนเชิ
้
งสารวจ
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การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและลักษณะพฤตินิสัยของ
ผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
การวิจยั ในระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและ
ลักษณะพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด
ผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
ผู้เ ข้ าร่ วมวิจัย(Participants)จ านวน 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม ผู้เชี่ ยวชาญด้ านหลักพุทธ
ธรรมเป็ นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย จานวนทัง้ สิ ้น 3 คน กลุ่มอนุศาสนาจารย์ประจาเรื อนจา
จานวนทังสิ
้ ้น 3 คน กลุม่ นักสังคมสงเคราะห์ประจาเรื อนจา จานวนทังสิ
้ ้น 3 คน และกลุ่มผู้ต้องขัง
คดี ย าเสพติ ด (ยาบ้ า ) จ านวนทัง้ สิ น้ 3 คน โดยคัด เลื อ กผู้ เข้ าร่ ว มวิ จัย แบบเจาะจง(Simple
Purposive Sampling) ชนิดเลื อกแบบมีเกณฑ์เพื่อเป็ นตัวแทนในการให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับ
องค์ความรู้และประสบการณ์ในประเด็นต่อไปนี ้
1. ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล (Key Informant)ได้ แก่ กลุ่มอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านพุทธธรรมในเชิงวิชาการ จานวนทัง้ สิน้ 3 ท่าน ที่สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อน
มุมมองเกี่ ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมและกลุ่ม อนุศาสนาจารย์
ประจาเรื อนจา จานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ซึ่งมีหน้ าที่อบรมและพัฒนาผู้ต้อ งขังโดยใช้ หลักการทางพุทธ
ธรรมซึ่งสามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนมุมมองเกี่ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธ
ธรรมได้ มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักพุทธธรรม จานวน 3 ท่าน กาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติ ดังนี ้
1. เป็ นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านพุทธธรรมในเชิงวิชาการ
2. เป็ นผู้ น าหลัก การเชิ ง พุท ธธรรมไปใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต และ
ประกอบอาชีพ(อาจารย์มหาวิทยาลัย)
3. เป็ นผู้สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนมุม มองและอธิ บายเกี่ ยวกับสุข
ภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังในเชิงพุทธธรรมได้
4. มีความยินดีที่จะให้ ข้อมูลสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้
กลุ่มที่ 2 อนุศาสนาจารย์ประจาเรื อนจา จานวน 3 ท่าน กาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติ ดังนี ้
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1. เป็ นผู้ดารงตาแหน่งอนุศาสนาจารย์ ประจาเรื อนจาที่สงั กัดอยู่ไม่
น้ อยกว่า 5 ปี
2. เป็ นผู้มีประสบการณ์ และมีหน้ าที่ให้ การศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผ้ ตู ้ องขังภายในเรื อนจา
3. เป็ นผู้มีหน้ าที่ดูแล แก้ ไขฟื ้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
ด้ วยการนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ ในบริ บทของเรื อนจา
4. สามารถให้ ข้ อ มูล สะท้ อ นมุม มอง ประสบการณ์ แ ละอธิ บ าย
เกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังได้
5. มีความยินดีและได้ รับมอบหมายจากผู้บญ
ั ชาการเรื อนจาที่สงั กัด
อยูใ่ นการให้ ข้อมูลครัง้ นี ้
2. ลักษณะพฤตินิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล(Key Informant)ได้ แก่ กลุม่ นักสังคมสงเคราะห์ จานวน 3 คน
ที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดูแลและฟื น้ ฟูผ้ ตู ้ องขังด้ วยกระบวนการเชิงสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็ นผู้สามารถ
ให้ ข้อมูล สะท้ อนมุมมองและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักวิชาการเชิง
ประสบการณ์ ได้ และกลุ่มผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ภายในเรื อนจากลางกาแพงเพชรที่ถกู
ศาลพิพากษาจาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 10 ปี จานวน 3 คน ซึ่งสามารถสะท้ อนความคิด
ความรู้สกึ พฤติกรรมในเชิงประสบการณ์เกี่ยวกับพฤตินิสยั ของตนเองได้ มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี ้
กลุ่ม ที่ 3 นักสัง คมสงเคราะห์ ประจ าเรื อ นจ า จ านวน 3 ท่าน กาหนด
เกณฑ์คณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. เป็ นผู้ดารงตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ประจาเรื อนจามาไม่น้อย
กว่า 5 ปี
2. เป็ นผู้มีประสบการณ์และมีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลแก้ ไขฟื ้นฟูและ
พัฒนาพฤตินิสยั พร้ อมทังให้
้ การช่วยเหลือผู้ต้องขังด้ วยกระบวนการเชิงสังคม
3. เป็ นผู้สามารถให้ ข้อมูล สะท้ อนมุมมอง ประสบการณ์และอธิบาย
เกี่ยวกับพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ได้
4. มีความยินดีและได้ รับมอบหมายจากผู้บญ
ั ชาการเรื อนจาที่สงั กัด
อยูใ่ นการให้ ข้อมูลครัง้ นี ้
กลุ่มที่ 4 ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า) จานวน 3 คน กาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติ ดังนี ้
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1. เป็ นผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)
2. เป็ นผู้ต้องขังที่ถกู ศาลพิพากษาถึงที่ สดุ และตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1 ปี
ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี
3. เป็ นผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพอย่างเดียว
ผู้ค้าอย่างเดียวและเป็ นทังผู
้ ้ เสพและเป็ นทังผู
้ ้ ค้า
4. เป็ นผู้ต้องขังที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี
5. เป็ นผู้ สามารถให้ ข้ อ มูล เชิ ง ประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ พฤติ ก รรม
อารมณ์ความรู้สกึ และเจตคติที่สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะพฤตินิสยั ของตนได้
6. ไม่มีปัญหาในการมองเห็น การได้ ยิน สามารถใช้ ภาษาไทยในการ
พูด การอ่านและการเขียนในระดับดี มีความพร้ อมและสมัครใจเข้ าร่วมการวิจยั ครัง้ นี ้พร้ อมทังลง
้
นามยินยอมตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
7. ได้ รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากเจ้ าหน้ าที่เรื อนจาที่มีอานาจใน
การพิจารณาคัดเลือกพร้ อมทังลงนามยิ
้
นยอมเป็ นประจักษ์พยานให้ แก่ผ้ ตู ้ องขังตามหลักจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์
การสร้ างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการวิจยั ระยะนี ้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้ าง(SemiStructured In-depth Interview) ซึ่งมี ขัน้ ตอนในการสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อ
ดังนี ้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องกับลักษณะสุขภาวะทางปั ญญา
และลักษณะจริ ตนิสยั ของมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมและหลักการแนวคิดเกี่ ยวกับการสัมภาษณ์
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างกรอบประเด็นคาถามของแบบสัมภาษณ์เป็ นเบื ้องต้ นให้ ครอบคลุม
นิยามศัพท์ โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมออกเป็ น 3 ด้ าน
ได้ แก่ สุขภาวะทางปั ญญาด้ านการ “รู้ ” การ “ตื่น” และ “ความเบิกบาน” และกาหนดลักษณะจริ ต
(นิสยั )ของมนุษย์ออกเป็ น 6 ด้ านสาหรับการวิเคราะห์ได้ แก่ ราคะจริ ต โทสจริ ต โมหะจริ ต ศรัทธา
จริต วิตกจริตและพุทธิจริต และ 2 ด้ านสาหรับการสรุปผล ได้ แก่ ตัณหาจริตและทิฏฐิ จริต
2. ดาเนินการสร้ างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้ างเกี่ยวกับลักษณะสุขภาวะ
ทางปั ญญาของผู้ต้องขังให้ ครอบคลุมสุขภาวะทางปั ญญาทัง้ 3 ด้ านและลักษณะของพฤตินิสัย
ตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้ องขัง โดยผู้วิ จัยน าข้ อมูลที่ ไ ด้ จ ากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ม าเป็ น
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แนวทางในการสร้ างข้ อค าถามให้ สอดคล้ อ งกับ นิย ามศัพ ท์ ที่ ไ ด้ กาหนดไว้ ประกอบด้ วยแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้ างจานวน 3 ฉบับ ได้ แก่
2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตามหลัก
พุทธธรรม มีประเด็นข้ อคาถาม 2 ส่วน ประกอบด้ วย คาถามเกริ่ นนาเพื่อทราบข้ อมูลเบื ้องต้ นของ
ผู้ให้ สัมภาษณ์ และเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ ข้อมูลและคาถามหลักเพื่อ
ค้ นหาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม ฉบับนี ้ใช้ สมั ภาษณ์กลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลกลุ่มที่ 1 ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านพุทธธรรมที่เป็ นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย จานวน 3 ท่าน
และกลุ่มที่ 2 ได้ แก่ อนุศาสนาจารย์ประจาเรื อนจา จานวน 3 ท่าน ตัวอย่างข้ อคาถามแสดงใน
ตาราง 2 ดังนี ้
ตาราง 2 ตัวอย่างคาถามแบบสัมภาษณ์ด้านสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อที่
ประเด็นคาถาม
1 ท่านได้ นาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์กบั การทางานหรื อการดาเนิน
ชีวิตอย่างไร
2 บทบาทหน้ าที่ของท่านกับหลักพุทธธรรมมีความเกี่ยวข้ องอย่างไร
3 ท่านคิดว่า สุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมมี
ความแตกต่างจากสุขภาวะทางปัญญาตามหลักทัว่ ๆไปอย่างไร
4 ท่านคิดว่า สุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
ควรมีลกั ษณะอย่างไร
5 ท่านคิดว่า สุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
ด้ านการเบิกบาน มีความหมายและลักษณะอย่างไร

หมายเหตุ
คาถามเกริ่นนา
คาถามเกริ่นนา
คาถามหลัก
คาถามหลัก
คาถามหลัก

2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
มี ข้อคาถาม 2 ส่วน ประกอบด้ วย คาถามเกริ่ นนาเพื่ อทราบข้ อมูล เบือ้ งต้ นและเป็ นการสร้ าง
สัม พัน ธภาพกับ กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อมูล ฉบับ นี ใ้ ช้ สัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูลกลุ่ม ที่ 3 ได้ แ ก่ นัก สัง คม
สงเคราะห์ จานวน 3 ท่าน ซึง่ มีหน้ าที่ให้ การช่วยเหลือผู้ต้องขังด้ วยกระบวนการเชิงสังคมสงเคราะห์
ที่สามารถสะท้ อนความรู้ มุมมองเกี่ ยวกับประสบการณ์ ที่ให้ การดูแลผู้ต้องขัง ทราบถึงลักษณะ
นิสยั พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของผู้ต้องขัง ท่าน ตัวอย่างข้ อคาถามแสดงในตาราง 3 ดังนี ้
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ตาราง 3 ตัวอย่างคาถามแบบสัมภาษณ์ด้านพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังสาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ข้ อที่
ประเด็นคาถาม
1 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของท่านเกี่ยวอะไร
2 ท่านคิดว่า การฝึ กอบรมหรื อการฟื น้ ฟู ดูแลผู้ต้องขังมีความยาก/
ง่ายอย่างไร
3 พฤติกรรมด้ านร่างกายที่ผ้ ตู ้ องขังแสดงออกเพื่อแสวงหาความสุข
หรื อความพึงพอใจ เป็ นไปในลักษณะอย่างไร
4 ตามประสบการณ์ที่ทา่ นพบเห็น เมื่อเกิดความไม่พงึ พอใจ ผู้ต้องขัง
แสดงพฤติกรรมทางด้ านร่างกายออกมาในลักษณะอย่างไร
5 ตามประสบการณ์ที่ทา่ นพบเห็น เมื่อเกิดความไม่พงึ พอใจ ผู้ต้องขัง
แสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ ความรู้สกึ นึกคิดอย่างไร

หมายเหตุ
คาถามเกริ่นนา
คาถามเกริ่นนา
คาถามหลัก
คาถามหลัก
คาถามหลัก

2.3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
เชิงประสบการณ์ มีข้อคาถาม 2 ส่วน ประกอบด้ วย คาถามเกริ่ นนาเพื่อทราบข้ อมูลเบื ้องต้ นและ
เป็ นการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจยั กับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ฉบับนี ้ใช้ สมั ภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลกลุ่มที่ 4
ได้ แก่ ผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า) จานวน 3 คน ในฐานะผู้เสพ ผู้ค้าและเป็ นทังผู
้ ้ เสพและผู้ค้าที่
สามารถสะท้ อนความคิด ความรู้ สึกและพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตเชิงประสบการณ์ เกี่ยวกับ
พฤตินิสยั ของตนเองได้ ตัวอย่างข้ อคาถามแสดงในตาราง 4 ดังนี ้
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ตาราง 4 ตัวอย่างคาถามแบบสัมภาษณ์ด้านพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังเชิงประสบการณ์
ข้ อที่
ประเด็นคาถาม
หมายเหตุ
1 ความแตกต่างระหว่างการใช้ ชีวิตภายนอกกับภายในเรื อนจาเป็ น คาถามเกริ่นนา
อย่างไร
2 ชีวิตความเป็ นอยูภ่ ายในเรื อนจาส่งผลกระทบอย่างไรต่อความรู้สกึ คาถามเกริ่นนา
นึกคิดของท่าน
3 เมื่อได้ เห็นหรื อได้ ดสู ิ่งที่ถกู ใจผ่านทางตา เช่น ละครทีวีหรื อภาพ
คาถามหลัก
ต่างๆ เป็ นต้ น ท่านรู้สกึ อย่างไร
4 เมื่อท่านรู้สกึ เครี ยด ท่านมีวิธีการผ่อนคลายความเครี ยดอย่างไร
คาถามหลัก
5 จิตใจของท่านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่ องอะไรบ้ าง ลักษณะ
คาถามหลัก
เรื่ องราวเป็ นอย่างไร
ตัวอย่างข้ อคาถามในการสัมภาษณ์นี ้ใช้ เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์เท่านันซึ
้ ่ง
ได้ ยื ด หยุ่น และปรั บ เปลี่ ย นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ บุค คลและบริ บ ทในการ
สัม ภาษณ์ เ พื่ อให้ เ กิดความเข้ าใจต่อลักษณะด้ านสุขภาวะทางปั ญญา ลักษณะพฤตินิสัยและ
ประสบการณ์ ต่า งๆ ได้ อย่า งชัด เจนที่ สุด ซึ่ง ผู้วิจัย หลี ก เลี่ ยงไม่ใช้ ค าถามชี น้ าและเอื อ้ ให้ ก าร
สัมภาษณ์ดาเนินไปด้ วยความราบรื่ นและให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกที่มีความสมบูรณ์มากที่สดุ เท่าที่จะทา
ได้
3. นาแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกทัง้ 3 ฉบับเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริ ญญา
นิพ นธ์ จ านวน 3 ท่าน เพื่ อตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมาะสมของเนื อ้ หา ภาษาที่ ใช้
พิจารณาประเด็นคาถามที่สร้ างขึ ้นว่าสามารถวัดได้ ตรงตามลักษณะต่างๆ ตามนิยามศัพท์ของการ
ศึกษาวิจัยครัง้ นีห้ รื อไม่ แล้ วนาแบบสัมภาษณ์ ดงั กล่าวมาปรับปรุ ง แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะเป็ น
เบื ้องต้ น
4. นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจยั
ด้ านจิตวิทยาและด้ านทัณฑวิทยา จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความ
ชัดเจนและภาษาที่ใช้ พิจารณาประเด็นคาถามของแบบสัมภาษณ์ที่สร้ างขึ ้นว่าสามารถวัดได้ ตรง
ตามลักษณะต่างๆ ตามนิยามศัพท์ของการวิจยั ครัง้ นี ้หรื อไม่
5. นาแบบสัมภาษณ์ทงั ้ 3 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อประเด็นคาถามที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.60 ถึง 1.00 ซึ่ง

98
พบว่า แบบสัมภาษณ์ ด้านลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมที่ผ่าน
เกณฑ์ได้ จานวนทัง้ สิน้ 15 ข้ อ แบบสัมภาษณ์ ด้านพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง สาหรับผู้เชี่ยวชาญได้
จานวนทัง้ สิน้ 14 ข้ อและแบบสัม ภาษณ์ ด้านพฤตินิสัย ส าหรั บ ผู้ต้องขัง ในเชิ ง ประสบการณ์ ไ ด้
จานวน 17 ข้ อ และมีการปรับปรุ งแก้ ไขสานวน ภาษาให้ ถูกต้ องเหมาะสมตามข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ
6. นาแบบสัมภาษณ์ทงั ้ 3 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือแล้ วไปใช้
เก็ บรวบรวมข้ อมูล กับกลุ่มผู้เ ข้ าร่ วมวิจัยทัง้ 4 กลุ่ม (แบบสัม ภาษณ์ สุขภาวะทางปั ญญานาไป
สัมภาษณ์นกั วิชาการและอนุศาสนาจารย์ แบบสัมภาษณ์จริ ตนาไปสัมภาษณ์นกั สังคมสงเคราะห์
และผู้ ต้ อ งขัง )แล้ วน ามาวิ เ คราะห์ ด้ วยการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา(Content analysis) จากนัน้ จึ ง
ดาเนินการสรุปและอภิปรายผลร่วมกับแนวคิดทฤษฎีที่ศกึ ษามา
7. น าข้ อมูล ด้ า นสุขภาวะทางปั ญญาตามหลัก พุท ธธรรมที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
เอกสารงานวิจยั ผนวกกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับสุขภาวะทาง
ปั ญญาผู้ต้องขังไปใช้ สร้ างแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมให้ ครอบคลุม
นิยามศัพท์ที่ค้นพบ ขณะที่ข้อมูลด้ านจริ ต 6 และจริ ต 2 ตามหลักพุทธธรรมที่ได้ จากการศึกษา
เอกสารงานวิ จัย นาไปผนวกกับข้ อมูลที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก ผู้เชี่ ยวชาญและผู้ต้ องขัง
เกี่ยวกับพฤตินิสยั ผู้ต้องขังนาไปใช้ สร้ างรูปแบบการฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐานในส่วนของรูปแบบฯ
เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับพฤตินิสยั ผู้ต้องขัง
สามารถสรุ ปขัน้ ตอนด าเนิน การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อ วิจัยแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้ าง(Semi-Structured In-depth Interview) ดังภาพประกอบ 3 ดังนี ้
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ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับลักษณะสุขภาวะทางปั ญญา จริ ตนิสยั และหลักการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
ดาเนินการสร้ างแบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้ างให้ ครอบคลุมตรงตามเนื ้อหาและวัตถุประสงค์(สุขภาวะทาง
ปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม)
นาแบบสัมภาษณ์เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม
เป็ นเบื ้องต้ นและนามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับแก้ แล้ วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)ตังแต่
้ 0.60 ถึง 1.00
นาแบบสัมภาษณ์ที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์แล้ วไปใช้ เก็บรวบรวม
ข้ อมูลกับกลุม่ ผู้เข้ าร่วมวิจยั และนามาวิเคราะห์และสรุปผล

นาข้ อมูลสุขภาวะทางปั ญญาที่ได้ จากแนวคิด
ทฤษฎีผนวกกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์สขุ
ภาวะทางปั ญญาผู้ต้องขังจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้
สร้ างแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาผู้ต้องขังให้
ครอบคลุมนิยามศัพท์ที่ค้นพบ(รู้ ตื่น เบิกบาน)

นาข้ อมูลจริ ต 6 และจริ ต 2 ที่ได้ จากแนวคิดทฤษฎี
ผนวกกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์พฤตินิสยั
ผู้ต้องขังจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ต้องขังไปใช้ สร้ าง
รูปแบบการฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐานเพื่อให้
สอดคล้ องกับลักษณะนิสยั ผู้ต้องขังที่ค้นพบ

ภาพประกอบ 3 ขันตอนการสร้
้
างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ลกั ษณะสุขภาวะ
ทางปัญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
การรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒถึง
ผู้เชี่ยวชาญด้ านพุทธธรรมซึ่งเป็ นกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลกลุ่มที่ 1 และถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ให้ บคุ คลที่มีลกั ษณะตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เป็ นตัวแทนบุคคลให้ การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview)ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลกลุ่มที่ 2 3 และ 4 อีกทัง้ ดาเนินการขอเอกสารรับรอง
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์เกี่ยวกับการขอ
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อนุญาตสัมภาษณ์ผ้ ตู ้ องขัง ซึ่งเป็ นกลุ่มเปราะบาง โดยมีการติดต่อและส่งหนังสือรวมทังประเด็
้
น
คาถามในการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
2. ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview)ตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กาหนดโดยผู้วิจยั เป็ นผู้ดาเนินการด้ วยตนเอง โดยมีขนตอนการสั
ั้
มภาษณ์ 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
2.1 ขันเริ
้ ่มต้ นการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ แนะนาตัวเองโดยสร้ างสัมพันธภาพเป็ น
เบือ้ งต้ นด้ วยคาถามเกริ่ นนาเพื่ อให้ บรรยากาศเกิดความผ่อนคลายซึ่งทาให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลมีความ
ไว้ วางใจในการให้ สัม ภาษณ์ ม ากยิ่ ง ขึ น้ พร้ อมทัง้ อธิ บ ายวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการสัม ภาษณ์
กระบวนการสัมภาษณ์และระยะเวลาสาหรับใช้ ในการสัมภาษณ์เพื่อเป็ นข้ อตกลงเบื ้องต้ น
2.2 ขันด
้ าเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์โดยใช้ แนวคาถามที่
ผู้วิจยั เตรี ยมมาเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ซึ่งประเด็ นคาถามได้ ปรับเปลี่ยนให้ มีความยืดหยุ่น
ตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ บุคคลและบริ บทของการสัมภาษณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขัง ในระหว่างการสัมภาษณ์ผ้ วู ิจยั ได้
เอื ้ออานวยให้ การสัมภาษณ์ดาเนินไปอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อ มูลเชิงลึก
ที่มีความครบถ้ วนสมบูรณ์มากที่สดุ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ คาถามชี ้นา
2.3 ขันยุ
้ ติการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ สรุปประเด็นสาคัญที่ได้ จากผู้ให้ สมั ภาษณ์
ในแต่ละข้ อคาถามและกล่าวขอบคุณ
ก่อนดาเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ ขออนุญาตผู้ให้ ข้อมูลในการบันทึกเสียงการ
สัมภาษณ์และมีการจดบันทึกร่วมด้ วยเพื่อการไม่ตกหล่นของข้ อมูลและทาข้ อตกลงกับผู้ให้ ข้อมูลที่
จะทาลายข้ อมูลตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์หลังเสร็จสิ ้นการวิจยั ครัง้ นี ้
3. หลังสิ ้นสุดการสัมภาษณ์แล้ ว ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทันทีโดยการถอด
เทปแบบคาต่อคาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มาทังหมดอย่
้
างละเอียดเพื่อวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่
ข้ อมูลแต่ละด้ านตามลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขัง จากนันได้
้ นาเสนอ
ข้ อมูลให้ คณะกรรมการที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ช่วยตรวจสอบความถูกต้ องและความครบถ้ วน
ของข้ อมูล
4. ผู้วิจัยนาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะสุขภาวะทางปั ญญา
และลักษณะพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังมาวิเคราะห์โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา(Content analysis)
เพื่อสรุ ปผลและนามาจัดประเภทลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ภายใต้ องค์ประกอบ
สุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมให้ มีความชัดเจนและครอบคลุม
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่กาหนดไว้ เป็ นเบื ้องต้ น
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การวิจัยระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังพร้ อมทัง้ วิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
การวิจยั ระยะที่ 2 นี ้เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณเพื่อดาเนินการสร้ างและพัฒนาแบบวัดสุข
ภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ให้ มีคณ
ุ ภาพพร้ อมทังวิ
้ เคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน
ผู้เข้ าร่ วมวิจัย
กลุ่ม ผู้ร่วมวิจัย เพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือของแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตาม
หลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังด้ านค่าความเชื่อมัน่ และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ รายข้ อกับคะแนน
รวม คือ ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพ ผู้ ค้ าและเป็ นทังผู
้ ้ เสพและผู้ค้าซึ่งคดีถึง
ที่สดุ อีกทังถู
้ กศาลพิพากษาตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี ในปี พ.ศ. 2563 จานวน
50 คน ส่วนการหาข้ อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ได้ แก่ ผู้ต้องขังที่มี
คุณสมบัติเ ช่นเดียวกัน ภายในเรื อนจากลางนครสวรรค์ จานวน 200 คน โดยมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การคัดเข้ า ดังนี ้
1. เป็ นผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สุดซึ่งถูกศาลตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เ กิน
10 ปี ภายในเรื อนจากลางนครสวรรค์
2. เป็ นผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพอย่างเดียว ผู้ค้าอย่าง
เดียวและเป็ นทังผู
้ ้ เสพและเป็ นทังผู
้ ้ ค้า
3. เป็ นผู้ต้องขังที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี
4. เป็ นผู้ต้องขังที่ไม่มีปัญหาในการมองเห็น สามารถใช้ ภาษาไทยในการอ่าน
และการสื่อสารได้ ในระดับดี มีความสมัครใจในการตอบแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธ
ธรรมในครัง้ นี ้
5. เป็ นผู้ต้องขังที่ ได้ รับความเห็นชอบและได้ รับคัดเลือกจากเจ้ าหน้ าที่ที่มี
อานาจในการตัดสินใจ
การสร้ างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการวิจัยระยะนี ้ ได้ แก่ แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลัก
พุทธธรรมของผู้ต้องขังและรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวสติปั ฏ ฐาน ซึ่ง มีขัน้ ตอนการ
สร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือตามลาดับดังนี ้
1. ศึก ษาข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ในการวิ จัย ระยะที่ 1 เกี่ ย วกับ
ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ร่วมกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจาก
เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องนามาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลัก
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พุทธธรรมของผู้ต้องขัง โดยที่สขุ ภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรม 3 ด้ าน ได้ แก่ 1)ด้ านการ “รู้ ”
2)ด้ านการ “ตื่น” และ 3)ด้ านความ “เบิกบาน” ได้ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจยั ขณะที่องค์ประกอบย่อยได้ ทงจากแนวคิ
ั้
ดทฤษฎีและการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังแสดงตาม
ตาราง 5 ดังนี ้
ตาราง 5 นิยามศัพท์องค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
องค์ ประกอบหลัก/ย่ อย
แนวคิด/ทฤษฎี สัมภาษณ์

ด้ านที่ 1 การ “รู้ ”


แยกแยะดีชวั่ ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์


แก้ ปัญหาด้ วยสติปัญญาและรู้จกั เชื่อมโยงเหตุผล

เห็นคุณค่าจากปั ญหาอุปสรรค

ด้ านที่ 2 การ “ตื่น”


รู้ เท่าทันและเห็นโทษของกิเลส

อดทนและมุง่ มัน่ ด้ วยความพยายามของตนเอง


ตระหนักรู้ ณ ปั จจุบนั ขณะ


ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้

ด้ านที่ 3 ความ “เบิกบาน”


ภาวะจิตใจที่สงบ มีเมตตาและให้ อภัย


รู้ เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความหมายและเป้าหมายในการดารงอยู่


พฤติกรรมดีงามและดาเนินชีวิตอย่างปกติสขุ

2. ดาเนินการสร้ างแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายและนิยามศัพท์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยที่แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญา
ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมที่สร้ างขึ ้นมีจานวน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ต้องขังประกอบด้ วย ชื่อ -นามสกุล อายุ ระยะ
การต้ องโทษ
ส่วนที่ 2 แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาเป็ นแบบวัดที่ให้ ผ้ ตู ้ องขังตอบโดยการ
ประเมินตนเอง มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตังแต่
้ (1) ข้ อความ
นัน้ ตรงกับความเป็ นจริ ง ของตนเองมากที่สุด จนถึง (5) ข้ อความนัน้ ตรงกับความเป็ นจริ งของ
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ตนเองน้ อยที่ สุด ได้ จ านวนทัง้ สิ น้ 45 ข้ อ มี ทัง้ ข้ อคาถามเชิ ง บวกและลบซึ่ง ใช้ วัดสุขภาวะทาง
ปัญญาของผู้ต้องขัง 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ สุขภาวะทางปัญญาด้ านการ “รู้” การ “ตื่น” และ “ความ
เบิกบาน”
การตอบแบบวัดแต่ล ะข้ อนัน้ ให้ ผ้ ูตอบได้ ส ารวจและประเมิ นตนเองในแต่ล ะ
ข้ อความว่าเป็ นจริ งตรงกับความคิด ความรู้ สึ กและพฤติกรรมของตนเองมากน้ อยเพียงใด โดยมี
คาตอบให้ เลือกดังต่อไปนี ้
มากที่สดุ หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริงตรงกับตนเองระดับมากที่สดุ
มาก
หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริงตรงกับตนเองระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริงตรงกับตนเองระดับปานกลาง
น้ อย
หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริงตรงกับตนเองระดับน้ อย
น้ อยที่สดุ หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริงตรงกับตนเองระดับน้ อยที่สดุ
เกณฑ์การให้ คะแนน
การคิดคะแนนที่ได้ จากการตอบแบบวัดด้ วยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ จะ
เป็ นค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00-5.00 สาหรับการแปลผล ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ที่ได้ จากการตอบแบบวัด ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
4.50-5.00 คะแนนสุขภาวะทางปัญญาอยูใ่ นระดับสูง
3.50-4.49 คะแนนสุขภาวะทางปัญญาอยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง
2.50-3.49 คะแนนสุขภาวะทางปัญญาอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50-2.49 คะแนนสุขภาวะทางปัญญาอยูใ่ นระดับค่อนข้ างต่า
1.00-1.49 คะแนนสุขภาวะทางปัญญาอยูใ่ นระดับต่า
ตัวอย่างแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขัง
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี ้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ หรื อเติมข้ อความที่ตรงกับสภาพความ
เป็ นจริงของท่านลงในช่องว่าง
ชื่อ...............................นามสกุล...................อายุ.......ปี
ระยะเวลาการต้ องโทษ ต่ากว่า 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี
คดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะ ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้เสพและผู้ค้า
ตอนที่ 2 แบบวัดสุขภาวะทางปัญญา
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ค าชี แ้ จง ให้ ท่ า นอ่ า นข้ อ ความอย่า งตัง้ ใจแล้ ว พิ จ ารณาเลื อ กโดยท า
เครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียวในแต่ละข้ อ
ซึง่ แต่ละคาตอบมีความหมายดังนี ้
มากที่สดุ หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริงตรงกับท่านระดับมากที่สดุ
มาก
หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริงตรงกับท่านระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริงตรงกับท่านระดับปานกลาง
น้ อย
หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริงตรงกับท่านระดับน้ อย
น้ อยที่สดุ หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริงตรงกับท่านระดับน้ อยที่สดุ
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ตาราง 6 ตัวอย่างข้ อคาถามของแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ลาดับ

1
2
3
...
4
5
6
...
7
8
9
...

ข้ อความ
องค์ ประกอบด้ าน “การรู้ ”
ฉันมักจะไม่คอ่ ยคิดถึงผลดี-ผลเสียก่อนที่
จะลงมือทาอะไร(-)
ฉันเชื่อว่าทาดียอ่ มได้ ดี ทาชัว่ ย่อมได้ ชวั่ (+)
ฉันคิดว่าชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ (-)
....
องค์ ประกอบด้ าน “การตื่น”
ฉันมักจะครุ่นคิดถึงความผิดพลาดในอดีต
บ่อยๆ(-)
ฉันเชื่อมัน่ ในการลงมือทาด้ วยตนเอง
มากกว่าชะตาฟ้าลิขิต(+)
ฉันมักจะวิตกกังวลถึงสิ่งที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นใน
อนาคต(-)
...
องค์ ประกอบด้ าน “การเบิกบาน”
ฉันมีความสุขเมื่อได้ ทางานร่วมกับบุคคล
อื่น(+)
ฉันรู้สกึ วิตกกังวลที่จะต้ องอยู่ร่วมกับคน
อื่นๆ(-)
ฉันพร้ อมที่จะทุม่ เทในการทาหน้ าที่การ
งานที่ตนเองรับผิดชอบ(+)
...

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

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

3. นาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังที่สร้ างขึ ้นเสนอ
ต่อคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบเที่ยงตรงของเนื ้อหา ภาษา
ที่ใช้ วา่ ตรงตามนิยามศัพท์ของการวิจยั ครัง้ นี ้หรื อไม่ จากนันน
้ ามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
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4. นาแบบวัดฉบับดังกล่าวที่ได้ ปรับปรุ งแก้ ไ ขแล้ วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
วิจัย ด้ า นพุทธธรรมและด้ านการให้ ค าปรึ กษา จ านวน 3 ท่าน เพื่ อตรวจสอบพิจ ารณาความ
สอดคล้ องระหว่างนิยามศัพท์ ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ภาษาที่ใช้
5. นาแบบวัดฯ ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)แล้ วคัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่าตังแต่
้ 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งได้ จานวนทังสิ
้ น้
44 ข้ อ และปรับปรุงแก้ ไขบางข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ ้น
6. น าแบบวัด ฯ ที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไปวัด กลุ่ม ผู้ต้ อ งขัง ชายคดีย าเสพติด
(ยาบ้ า ) จ านวน 50 คน จากนัน้ มาวิ เ คราะห์ ร ายข้ อ(Item analysis)เพื่ อ หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ กับคะแนนรวม(Item-total correlation)ซึ่ง ได้ ค่าความสัม พันธ์ ระดับ .20 ขึน้ ไปในทิศ
ทางบวกและมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมั่นทัง้ ฉบับด้ วยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ได้ เท่ากับ 0.76 รายด้ านเท่ากับ
0.67 (การรู้) 0.52 (การตื่น) และ 0.56(ความเบิกบาน) โดยมีคา่ อานาจจาแนกระหว่าง 0.22-0.44
ได้ จานวนข้ อคาถามที่ผา่ นเกณฑ์ทงสิ
ั ้ ้น 33 ข้ อ
7. นาแบบวัดฯ ฉบับดังกล่าวไปเก็บข้ อมูล อีกครัง้ หนึ่งกับผู้ต้องขังคดียาเสพติด
(ยาบ้ า) จานวน 200 คน ภายในเรื อนจากลางนครสวรรค์เพื่ อ หาข้ อมูลเชิง ประจักษ์ แล้ ว นามา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ก่อนจะนาไปใช้ เก็บข้ อมูลระยะถัดไป
สามารถสรุ ปขัน้ ตอนดาเนินการสร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตาม
หลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ดังภาพประกอบ 4 ดังนี ้
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ข้ อมูลจากการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีผนวกกับข้ อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกด้ านลักษณะสุขภาวะทาง
ปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
สร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมผู้ต้องขังให้ ครอบคลุมตามนิยามศัพท์
(รู้ ตื่น เบิกบาน)ของการวิจยั ครัง้ นี ้
นาแบบวัดฯ เสนอต่อคณะกรรมที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ อง ความถูกต้ อง
ของเนื ้อหาแล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไข
นาเสนอแบบวัดฯ ต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องตามนิยามศัพท์ เทีย่ งตรงของ
เนื ้อหาและภาษาทีใ่ ช้
นาแบบวัดฯ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)และคัดเลือกข้ อที่ได้ คา่ ตังแต่
้ 0.60 ถึง 1.00 และ
ปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะ
นาแบบวัดฯ ไปทดลองใช้ กบั ผู้ต้องขัง จานวน 50 คน และนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ แล้ ว
คัดเลือกข้ อที่ผา่ นเกณฑ์
นาไปเก็บข้ อมูลกับผู้ต้องขัง จานวน 200 คน และนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพือ่ หาความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ภาพประกอบ 4 ขันตอนการสร้
้
างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรม
การรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
การรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่ องมือสาหรับการวิจยั ในระยะที่ 2
ผู้วิจยั ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ดาเนินการขอเอกสารรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. ผู้วิ จัย ติด ต่อ ขอหนัง สื อ ขอความร่ ว มมื อ เพื่ อ พัฒ นาเครื่ อ งมื อ การวิ จัย จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้ บัญชาการเรื อนจา
กลางนครสวรรค์ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อขออนุญาตเข้ าเก็บข้ อมูลและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั
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3. ติดต่อเจ้ าหน้ าที่เรื อนจาที่ได้ รับมอบหมายในการดูแลระยะพัฒนาเครื่ องมือ
วิจยั ครัง้ นี ้ โดยผู้วิจยั ดาเนินการชี ้แจงวัตถุประสงค์ กระบวนการวิจยั ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นรวมถึงการ
พิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจยั ตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจยั ได้ รับทราบก่อนการ
เก็บข้ อมูลด้ วยแบบวัดสุขภาวะทางปัญญา จานวน 50 คน เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
4. ติดต่อเจ้ าหน้ าที่เพื่อเข้ าไปเก็บข้ อมูลเชิงประจักษ์ และชี ้แจงกระบวนการในการ
เก็บข้ อมูลวิจยั ด้ วยแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญากับผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า) จานวน 200 คน
เพื่อนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ก่อนที่จะนาไปใช้ ในการวิจยั ระยะถัดไป
การวิจัยระยะที่ 3 การศึกษาผลของรู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อ
สร้ างเสริมสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
การวิจัยในระยะนี ้ เป็ นการวิจัยเชิ ง ปริ ม าณกึ่ง ทดลองและยื นยันผลด้ วยการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ โดยมีการวัดก่อนและหลังการเข้ าร่วมใช้ รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน
รายละเอียดดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพ ผู้ค้าและเป็ นทังผู
้ ้ เสพ
และผู้ค้ า ซึ่ ง ถูก ศาลพิ พ ากษาจ าคุก ตัง้ แต่ 1 ปี ขึ น้ ไปแต่ไ ม่ เ กิ น 10 ปี ภายในเรื อ นจ ากลาง
กาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2563 จานวน 250 คน ดาเนินการทดสอบด้ วยแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญา
และนามาวิเคราะห์เพื่อแบ่งเป็ นกลุม่ สูง-กลุม่ ต่า
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพ ผู้ค้าและเป็ นทังผู
้ ้
เสพและผู้ค้าซึ่งคดีถึงที่สดุ และศาลพิพากษาตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี ภายใน
เรื อนจากลางกาแพงเพชร ปี พ.ศ. 2563 ที่มีความสมัครใจเข้ าร่ วมพร้ อมลงนามยินยอมตามหลัก
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ จานวนทังสิ
้ ้น 16 คน โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์การคัดเข้ า ดังนี ้
1. เป็ นผู้ต้องขัง ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาอยู่ในระดับต่ากว่า
เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมาในฐานะกลุม่ ต่า
2. เป็ นผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพอย่างเดียว ผู้ค้าอย่างเดียว
และเป็ นทังผู
้ ้ เสพและเป็ นทังผู
้ ้ ค้า ซึง่ ถูกศาลพิพากษาจาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี
3. เป็ นผู้ต้องขังที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี
4. เป็ น ผู้ที่มี ความสมัครใจและลงนามยิน ยอมตามหลักจริ ย ธรรมการวิจัยใน
มนุษย์และสามารถเข้ าร่ วมใช้ รูปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานจนเสร็ จสิ ้นการ
ทดลอง
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5. เป็ นผู้ที่ไม่มีปัญหาในการมองเห็น การได้ ยินและสามารถใช้ ภาษาไทยในการ
พูด การอ่านและการเขียนได้ ในระดับดี อีกทังไม่
้ มีอปุ สรรคในการเข้ าร่วมครัง้ นี ้
6. เป็ นผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบและอนุมัติ จ ากเจ้ าหน้ า ที่ ที่ มี อ านาจในการ
พิจ ารณาคัดเลื อกในครัง้ นี พ้ ร้ อมทัง้ ลงนามยินยอมเป็ นประจักษ์ พ ยานให้ แก่ผ้ ูต้องขัง ตามหลัก
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
กลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่วมการทดลองครัง้ นี ้ แม้ จะเป็ นกลุ่มต่าที่ มีคา่ คะแนนสุขภาวะทาง
ปั ญญาต่ากว่าเปอร์ เซ็นไลน์ที่ 25 ลงมา(กลุ่มต่า < 3.5294)ก็ตาม แต่เมื่อวิเคราะห์คะแนนแล้ ว
พบว่า มีสขุ ภาวะทางปัญญาระดับปานกลางที่คะแนนสามารถเพิ่มเป็ นระดับสูงได้ ภายหลังการเข้ า
ร่วมใช้ รูปแบบฯ ส่วนกลุ่มสูงที่ไม่คดั เข้ าร่วมทดลองเพราะคะแนนสุขภาวะปั ญญามีคา่ เฉลี่ยสูงอยู่
แล้ ว หากหลังการทดลองค่าคะแนนสูงย่อมไม่ทราบผลต่างของค่าคะแนนที่เกิดขึ ้น
จากนัน้ ด าเนิ น การสุ่ม อย่ า งง่ า ย(Simple Random Sampling)เพื่ อ แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 8 คน และดาเนินการใช้ รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติ
ปั ฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขัง จานวน 8 ครัง้ จาก 12 ครัง้ (สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19))กับกลุ่มทดลอง ดาเนินการสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ๆ 1.302.00 ชัว่ โมง ณ ห้ องการศึกษา ภายในเรื อนจากลางกาแพงเพชร
การสร้ างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการวิจยั ระยะนี ้ ได้ แก่ รู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนว
สติปัฏฐาน ซึ่งมีขนั ้ ตอนการสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือตามลาดับ ดังนี ้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับจริ ตตามหลักพุทธ
ธรรมผนวกกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง แล้ วนามาเป็ น
แนวทางการสร้ างรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน โดยมีการผสมผสานกัน ดัง
แสดงตามตาราง 7 ดังนี ้
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ตาราง 7 ลักษณะพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังจากแนวคิดทฤษฎีและการสัมภาษณ์
จริต 6
รักสนุกสนาน ใช้ ประสาทสัมผัส
ก้ าวร้ าว โผงผาง เอาแต่ใจ
จินตนาการ ลุม่ หลง เพลิดเพลิน
เชื่อมัน่ ศรัทธา มีอดุ มการณ์
วิตกกังวล ฟุ้งซ่าน พูดพล่าม
ตรรกะเหตุผล หลักการ

แนวคิด/ทฤษฎี สัมภาษณ์

จริต 2(ทฤษฎี) สัมภาษณ์














(ยึดอารมณ์
,ความรู้ สกึ )











(ยึดความคิด
,ความเชื่อ)

ส่วนใหญ่

ส่วนน้ อย



2. ด าเนิ น การสร้ างรู ป แบบการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม ตามแนวสติ ปั ฏ ฐานให้
สอดคล้ องกับลักษณะพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังเพื่อนาไปสร้ างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธ
ธรรมซึ่งผู้วิจยั ได้ ออกแบบรูปแบบฯ จานวนทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ๆ 1.00-1.30 ชัว่ โมง ดาเนินการต่อเนื่อง
สัปดาห์ละ 2 ครัง้ รวมเวลาทังสิ
้ ้น 18 ชัว่ โมง ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ
ขันตอนที
้
่ 1 ขันเริ
้ ่ มต้ นการให้ คาปรึกษา เป็ นขันที
้ ่ผ้ วู ิจัยสร้ างสัมพันธภาพ
กับสมาชิกกลุ่มด้ วยหลักกัลยาณมิตร กล่าวทักทาย แนะนาตนเองและให้ สมาชิกแต่ละคนแนะนา
ตนเอง พูดคุยด้ วยเรื่ องทัว่ ๆไป สอบถามสภาพความเป็ นอยู่ เป็ นขันที
้ ่เอื ้อให้ เกิดความไว้ วางใจ เกิด
บรรยากาศที่อบอุ่นผ่อนคลาย มีความเป็ นกันเอง จากนัน้ จึงชี ้แจงวัตถุประสงค์การเข้ ากลุ่มแต่ละ
ครัง้ นาสมาชิกฝึ กสติตามแนวทางสติปัฏฐานได้ แก่ ตระหนักรู้กาย เวทนา จิตและสภาวธรรม โดย
เน้ นไปที่สองส่วนแรกคือ กายรวมถึงพฤติกรรม(กายานุปัสสนา)และความรู้ สึก(เวทนานุปัสสนา)
เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะนิสยั สมาชิกที่ให้ ความสาคัญกับอารมณ์ ความรู้ สึ กเป็ นหลักในการ
ดาเนินชีวิต ส่วนการตระหนักรู้ จิตและธรรม(จิตตานุปัสสนาและธัมมานุปัสสนา)นาเข้ ามาแทรก
เป็ นบางครัง้ เพื่อให้ ร้ ูเท่าทันความคิดและตระหนักถึงความจริง(ธรรมชาติ)ที่เกิดขึ ้นกับกายและใจ
รู ป แบบการฝึ กสติ นั น้ ผู้ วิ จั ย จะน าฝึ กด้ วยรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
ประกอบด้ วยการเดิน นัง่ ยืน นอน การเหยียดแขน คู้แขน ทัง้ หลับตา ลืมตาและกิจกรรมฝึ กสติ
แบบหมู่(จับมือ ส่งแก้ วน ้า)โดยให้ สมาชิก นาความสนใจมาจดจ่ออยู่กับอารมณ์ (อาการ)ที่กาลัง
เกิดขึ ้น ณ ปั จจุบนั เช่น หายใจเข้ ารู้ ว่าหายใจเข้ า หายใจออกรู้ว่าหายใจออก เท้ าซ้ ายแตะพื ้นรู้ว่า
เท้ าซ้ ายแตะพื ้น เท้ าขวาแตะพื ้นรู้วา่ เท้ าขวาแตะพื ้น เป็ นต้ น โดยไม่มีการตัดสินว่าถูก-ผิด สบาย-ไม่
สบาย หากเผลอไปคิดเรื่ องอื่นให้ หนั กลับมาสนใจกับอารมณ์(ร่ างกาย พฤติกรรม ความรู้ สึก)ใน
ปั จจุบนั นันใหม่
้
ให้ เกิดความรู้ตวั ให้ บอ่ ยที่สดุ เพื่อให้ จิตตังมั
้ น่ เป็ นสมาธิ เกิดความสงบผ่อนคลาย
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เป็ นเบื ้องต้ น จากนัน้ จึงร่วมกันสะท้ อนความรู้สกึ นึกคิดที่เกิดขึ ้น ขันตอนนี
้
้ใช้ เวลาประมาณ 10-15
นาที
โดยการฝึ กตระหนักรู้ ตามแนวสติปัฏฐานของรู ปแบบฯ ครัง้ ที่ 2-4 เป็ น
การจดจ่ออยู่กบั ร่างกายและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวเป็ นหลัก เมื่อเผลอให้ กลับมารู้ตวั ใหม่ ครัง้ ที่
5-7 เป็ นการจดจ่อสังเกตความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น(สุข ทุกข์ เฉยๆ) หากเผลอไปคิดเรื่ องอื่นให้ กลับมาจด
จ่อใหม่โดยไม่เติมสีสนั ให้ กบั ความรู้สึก ส่วนครัง้ ที่ 8-11 เป็ นการจดจ่อและเฝ้าสังเกตความคิด เช่น
คิดโลภ โกรธหรื อหลงจินตนาการ เป็ นต้ น สังเกตธรรมชาติภายในจิต เช่น ความท้ อแท้ ความ
ฟุ้งซ่าน เป็ นต้ น ที่ผา่ นเข้ ามาภายในจิตและให้ รับรู้เฉยๆ ถึงการเกิดขึ ้น เปลี่ยนแปลงและหายไปโดย
ใช้ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวด้ านร่ างกายเป็ นตัวนา ขณะที่ครัง้ ที่ 12 เป็ นการฝึ กสติจดจดตังแต่
้
ร่างกาย พฤติกรรม ค่อยๆเคลื่อนไปที่ความรู้สึก ความคิดและให้ สงั เกตธรรมชาติที่เกิดขึ ้นกับกาย
ใจโดยไม่ฝืนเพียงตระหนักรู้เฉยๆ
ขันตอนที
้
่ 2 ขันด
้ าเนินการให้ คาปรึกษา เป็ นขันที
้ ่ผ้ วู ิจยั กระตุ้นให้ สมาชิก
ได้ นาจิตที่สงบผ่อนคลายเป็ นสมาธิในขันฝึ
้ กสติมาใช้ พิจารณาและร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความรู้ สึก ความคิดและธรรมชาติที่เกิดขึน้ กับตนเองรวมถึงการดาเนินชีวิต ให้ ระบายความคิด
ความรู้สึกด้ วยการเปิ ดเผยเรื่ องราว ประสบการณ์ตา่ งๆ ที่ผ่านมาทังส่
้ วนดีและไม่ดีโดยใช้ เทคนิค
ทางจิตวิทยาการให้ คาปรึ กษาอาทิ การสะท้ อนความรู้ สึก การอุปมาอุปไมย การตีความ การให้
กาลัง ใจ เป็ นต้ น เพื่ อให้ ส มาชิ กเห็นความเชื่ อมโยงเรื่ องราวเหล่านัน้ ผ่านประสบการณ์ ตนเอง
ชี ้ให้ เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น ร่ วมกันหาทางแก้ ไขพฤติกรรม ความรู้สึกและทัศนคติ ตา่ งๆ โดยใช้ เวลา
ส่วนนี ้ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง โดยแต่ละครัง้ มีเนื ้อหาสาระการให้ คาปรึกษา ดังนี ้
รู ป แบบฯ ครั ง้ ที่ 1 เป็ น การปฐมนิ เ ทศเพื่ อ สร้ างสัม พัน ธภาพ การ
แนะนาตัวเองของสมาชิกและบอกเล่าเรื่ องราวคร่าวๆ เกี่ยวกับชีวิตตนเอง สร้ างข้ อตกลงเบื ้องต้ น มี
การพูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวังสาหรับการเข้ ากลุ่ ม ช่วยกันหนุนเสริ มให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน
เพื่อให้ สมาชิกตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมาย
รู ปแบบฯ ครัง้ ที่ 2 เป็ นการพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ ผิดพลาดและ
พฤติกรรมดีงามที่เคยทามา สะท้ อนให้ เห็นโทษและความหมายของพฤติกรรมที่ผิดพลาดนันและ
้
ให้ ร้ ูจกั ปล่อยวางพร้ อมทังชวนมองคุ
้
ณค่าของพฤติกรรมที่เหมาะสม
รู ปแบบฯ ครัง้ ที่ 3 เป็ นการพูดคุยเพื่อให้ เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นซึ่งถูกตัดสินจาคุกกับสาเหตุของการทาผิด สะท้ อนให้ เห็นความบีบคันที
้ ่เกิดจาก
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การไม่ยอมรับในการอยู่ในสถานที่อนั จากัด ให้ ตระหนักถึงการมีอิสระที่จะเลือกตัดสินใจทาสิ่งใด
ลงไปและจะต้ องยอมรับผลที่จะตามมา
รู ปแบบฯ ครั ง้ ที่ 4 เป็ นการพูดคุยเกี่ ยวกับปั ญหาอุปสรรคในชี วิตที่
ผ่านมาและจะต้ องเผชิญในอนาคต สะท้ อนให้ เห็นถึงความหมายและคุณค่าเชิงบวกที่มีตอ่ ปั ญหา
อุปสรรคเหล่านันที
้ ่จะสร้ างความเข้ มแข็งทางจิตใจและประสบการณ์ที่มีคา่ ให้ กบั ตนเอง
รู ปแบบฯ ครัง้ ที่ 5 เป็ นการพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทาให้ สะเทือน
อารมณ์ความรู้สึก สะท้ อนให้ เห็นถึงผลกระทบของอารมณ์ ที่เกิดขึ ้นกับตนเอง เอื ้อให้ เห็นธรรมชาติ
ของมันภายใต้ การปรากฏขึ ้น เปลี่ยนแปลงและหายไป(ไตรลักษณ์ ) รู้จกั ใช้ เทคนิคการควบคุมและ
จัดการที่เหมาะสม
รู ปแบบฯ ครั ง้ ที่ 6 เป็ นการพูดคุยเกี่ ยวกับความรู้ สึก(สุข ทุกข์ และ
เฉยๆ)ที่ ส่ง ผลต่อ การอาการด้ า นร่ า งกายและแสดงออกเป็ น พฤติก รรม สะท้ อ นให้ เ ห็ น ความ
เชื่อมโยงของความรู้ สึกที่มี ผลต่อร่ างกายและพฤติกรรมทัง้ เชิ งบวกและลบและผลสะท้ อนของ
พฤติกรรมที่ย้อนกลับมาสูค่ วามรู้สกึ ที่เป็ นสุขเป็ นทุกข์ให้ กบั ตนเอง
รูปแบบฯ ครัง้ ที่ 7 เป็ นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื อนจาด้ านจิตใจ สะท้ อน
ให้ เห็นการดิ ้นรนเมื่อจิตใจถูกความโลภครอบงาหรื อกักขัง สภาพที่ถกู เผารนด้ วยความไม่พึงพอใจ
(โกรธ) และการหลงจิ นตนาการที่ ไ ม่ อยู่ใ นโลกความจริ ง คุณ ค่า ของการอยู่ในเรื อนจ ากายที่
สามารถบ่มเพาะและพัฒนาตนเองได้
รูปแบบฯ ครัง้ ที่ 8 เป็ นการพูดคุยกับเกี่ยวกับภาวะที่จิตใจไม่เบิกบาน
แจ่มใสที่ถกู อุปสรรคภายในขวางกัน้ ได้ แก่ นิวรณ์ 5 (ความรักใคร่พอใจ ความหงุดหงิดราคาญใจ
ความฟุ้ง ซ่า น ความหดหู่ท้ อแท้ ความสงสัยไม่แน่ใจ) สะท้ อนให้ เห็นธรรมชาติของมัน และให้
พยายามรู้เท่าทันและปล่อยวาง
รูปแบบฯ ครัง้ ที่ 9 เป็ นการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ประจาโลกหรื อโลก
ธรรม ได้ แก่ มีได้ -มีเสีย(ทรัพย์เงินทอง-ชื่อเสียง) สรรเสริ ญ-นินทา ความสุข-ความทุกข์ สะท้ อนให้
เห็นถึงชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี ้ได้ รู้จกั ยอมรับและเลือกที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสม
ด้ วยพฤติกรรมที่แสดงออกหรื อการรู้เท่าทันปฏิกิริยาทางความรู้สึกและความคิดที่โต้ ตอบออกไป
รูปแบบฯ ครัง้ ที่ 10 เป็ นการพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
ที่มีศิลปะ(ศีล 5) สะท้ อนให้ เห็นถึงสุนทรี ยภาพของชีวิตที่ประกอบด้ วยศิลปะที่ร้ ูจกั ใช้ ความตังใจที
้ ่
จะบรรจงวาดภาพชี วิ ต ของตนเองที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความงดงามและมี ค วามสุข คุณ ค่า ของความ
ประพฤติดีงามที่สง่ ผลให้ ความรู้สกึ และจิตใจของตนเองเบิกบาน
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รู ปแบบฯ ครัง้ ที่ 11 เป็ นการพูดคุยเกี่ ยวกับคุณค่า ด้ านบทบาทของ
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่การงานที่ได้ รับมอบหมาย การรู้ จกั ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและกัน
สะท้ อนให้ เ ห็นถึง คุณ ค่าของตัวเองผ่านการทาหน้ าที่ และให้ ตระหนักถึง ความสามารถที่จ ะนา
ออกมาใช้ ให้ เต็มที่ผา่ นการปฏิบตั งิ าน
รู ปแบบฯ ครัง้ ที่ 12 เป็ นการพูดคุยเกี่ยวกับความภาคภูมิใจที่ได้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีส่วนช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ ความรู้สึกขอบคุณต่อประสบการณ์ที่ได้ เรี ยนรู้
จากการเข้ ากลุ่ม การวางแผนเป้าหมายในการดาเนินชีวิตของตนเองทังระยะสั
้
นและระยะยาวที
้
่
เป็ นประโยชน์สาหรับตัวเองและคนรอบข้ าง
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ ยุติก ารให้ ค าปรึ ก ษา เป็ น ขัน้ ที่ ผ้ ูวิจัย และสมาชิ ก กลุ่ม
ร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้ พดู คุยแต่ละครัง้ และนาฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐานระยะสันๆ
้ อีกครัง้ เพื่อให้
จิตใจสงบจากเรื่ องราวที่นามาเปิ ดเผยพูดคุยนัน้ จากนันตั
้ งจิ
้ ตอธิฐานแผ่เมตตาและปรารถนาเชิง
บวก รู้ จักให้ อภัยตนเองและผู้อื่น ปิ ดกลุ่มด้ วยการแนะวิธีการเพิ่ม เติม ที่ จะนาไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ซึง่ ส่วนนี ้ใช้ เวลาประมาณ 7-10 นาที
ตัวอย่างรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะ
ทางปั ญ ญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง แสดงตามตาราง 8 ดัง นี (้ รายละเอี ยดของแต่ล ะ
รูปแบบฯ ศึกษาได้ จากภาคผนวก)

เป้ าหมาย/
แนวคิด
1
การสร้ าง
ปฐมนิเทศ ความสัมพัน
ธ์ภายใน
กลุม่ ด้ วยการ
เปิ ดเผย
ตนเองด้ าน
ความคิด
ความรู้ สกึ
พฤติกรรม
ส่งผลต่อ
ความไว้ ใจ
ซึง่ กันและ
กัน รู้ จกั
เคารพให้
เกียรติและมี

ครั ง้ ที่

ขัน้ ตอนดาเนินการ
ขันเริ
้ ่ มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ แนะนาตนเองและขอให้ สมาชิกกลุม่ แนะนาตนเองต่อเพื่อน
สมาชิก
2. ผู้ให้ คาปรึกษาชี ้แจงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา สถานที่ กฎกติกาในการเข้ าร่ วมกลุม่ บทบาทหน้ าที่ของผู้ให้
คาปรึกษาและบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกกลุม่
3. ผู้ให้ คาปรึกษาเอื ้อให้ สมาชิกได้ สร้ างข้ อตกลงเพิ่มเติมในการเข้ ากลุม่ โดยเน้ นเรื่ องการรักษาความลับของ
สมาชิกกลุม่
ขันด
้ าเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาสอบถามประเด็นความสมัครใจ ความรู้ สกึ ความคาดหวังและความต้ องการที่จะได้ จาก
การเข้ าร่ วมกลุม่ ครัง้ นี ้
2. ผู้ให้ คาปรึกษาสะท้ อนมุมมองความรู้ สกึ เกี่ยวกับความคาดหวังและความต้ องการของสมาชิกกลุม่ อีกครัง้
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันระหว่างผู้ให้ คาปรึกษากับสมาชิกกลุม่
3. ผู้ให้ คาปรึกษาเอื ้อให้ สมาชิกแต่ละคนได้ บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับตนเองให้ สมาชิกกลุม่ ฟั ง โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว ความเป็ นอยู่ภายในเรื อนจา ระดับความวิตกกังวลและความคาดหวังใน
การเข้ าร่ วมกลุม่ ในครัง้ นี ้เพื่อให้ สมาชิกได้ เปิ ดเผยตัวเองมากขึ ้น(ใช้ เทคนิคการระบายความรู้ สกึ )

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้ าง
สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ให้ คาปรึกษากับ
สมาชิกกลุม่ และ
ระหว่างสมาชิกกลุม่
ด้ วยกัน
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่
เข้ าใจวัตถุประสงค์
ความสาคัญ ระยะเวลา
ของการเข้ าร่ วมกลุม่ ให้
คาปรึกษา
3. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่
ทราบบทบาทหน้ าที่ของ
ตนเอง เพื่อนสมาชิก

ตาราง 8 ตัวอย่างรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
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เป้ าหมาย/
แนวคิด
ระเบียบวินยั
ในการอยู่
ร่ วมกันเพื่อ
ขับเคลื่อน
กลุม่ ให้ ไปสู่
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กลุม่ และบทบาทผู้ให้
คาปรึกษา
4. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่
ทราบกติกาเบื ้องต้ นของ
การให้ คาปรึกษากลุม่
และสร้ างข้ อตกลง
เพิ่มเติม
2
การตระหนัก 1. เพื่อให้ สมาชิกเกิดสติ
คุณ-โทษ รู้ ในกิริยายืน โดยการตระหนักรู้ อยู่ใน
ของ
เดิน นัง่ และ ปั จจุบนั ขณะเกี่ยวกับ
พฤติกรรม นอน ทาให้ การเคลื่อนไหวร่ างกาย
และ
เกิดความ
ของตนเอง
คุณค่าที่ สงบมีสมาธิ 2. เพื่อให้ สมาชิกรู้ จกั
เลือกได้
พร้ อมที่จะ แยกแยะวินิจฉัย
นาไปใช้ ใน พฤติกรรมการ
การ
แสดงออกด้ านร่ างกาย
พิจารณา
ที่เป็ นคุณ-โทษ ถูก-ผิด

ครั ง้ ที่

ตาราง 8 (ต่อ)

4. ผู้ให้ คาปรึกษากระตุ้นให้ สมาชิกตระหนักถึงการช่วยเหลือกันภายในกลุม่ ให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน ร่ วมกัน
แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์และช่วยกันประคับประคองกลุม่ ให้ ไปถึงเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาขอให้ สมาชิกร่ วมกันสรุ ปกฎกติกา ความต้ องการและความคาดหวัง บทบาทหน้ าที่ของ
ตนเอง
2. ผู้ให้ คาปรึกษาเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุม่ สอบถามประเด็นข้ อสงสัยเกี่ยวกับการเข้ ากลุม่ และร่ วมกันสรุ ป
สิ่งที่ได้ จากการเข้ ากลุม่ ในครัง้ นี ้ จากนันนั
้ ดหมายวันเวลา สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
ขันที
้ ่ 1 ขันเริ
้ ่ มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุม่ ตลอดจนสร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็ นกันเองโดยการทักทาย
พูดคุยด้ วยเรื่ องทัว่ ๆไปเพื่อให้ สมาชิกเกิดความไว้ วางใจ
2. ผู้ให้ คาปรึกษาขอให้ สมาชิกทบทวนประเด็นการให้ คาปรึกษาครัง้ ที่ผ่านมา กฎกติกา จากนันชี
้ ้แจง
วัตถุประสงค์และประเด็นหัวข้ อที่จะพูดคุยกันในครัง้ นี ้
3. ผู้ให้ คาปรึกษาพาสมาชิกฝึ กสติแบบเคลื่อนไหวร่ างกายด้ วยการให้ สมาชิกเดินรอบๆห้ อง โดยทาความ
รู้ สกึ ตัวขณะกาลังเดิน อีกทังผู
้ ้ ให้ คาปรึกษากล่าวโน้ มนาให้ เกิดการระลึกรู้ กิริยาท่าทางอยู่บ่อยๆ จากนัน้
กลับมานัง่ บนที่ปนู งั่ ซึง่ จัดไว้ เป็ นวงกลมด้ วยท่าทางที่ผ่อนคลาย
4. ผู้ให้ คาปรึกษาสะท้ อนความรู้ สกึ มุมมองที่เกิดขึ ้นขณะที่ฝึกสติและร่ วมกันสรุ ปประสบการณ์ภายในที่เกิด
ขึ ้นกับตนเอง

ขัน้ ตอนดาเนินการ
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ครั ง้ ที่

เป้ าหมาย/
แนวคิด
พฤติกรรม
ของตนเอง
ว่าถูก-ผิด
ควร-ไม่ควร
และรู้ จกั ที่จะ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
ของตนเอง
ในเชิงบวก
ขึ ้น

ตาราง 8 (ต่อ)
ขัน้ ตอนดาเนินการ
ขันที
้ ่ 2 ขันด
้ าเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาเอื ้อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ทบทวนเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกด้ านร่ างกายของตนเองที่คิด
ว่า พฤติกรรมนันท
้ าให้ เกิดโทษต่อคนอื่นหรื อตนเองด้ วยการบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นนั ้
ความคิดความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้นขณะนัน้ ผลสะท้ อนหลังจากนัน้
2. ผู้ให้ คาปรึกษาใช้ เทคนิคสะท้ อนมุมมองสมาชิกคนอื่นๆ ที่มีประสบการณ์คล้ ายๆกันได้ ร่วมกันแบ่งปั น
เรื่ องราวของตนเอง เสนอมุมมองและวิธีการแก้ ไขต่อสถานการณ์นนที
ั ้ ่ตนเองใช้ และเกิดผลลัพธ์อย่างไร
3. ผู้ให้ คาปรึกษาสมมุติเหตุการณ์ “หากย้ อนเวลากลับไปได้ จะกลับไปแก้ ไขเหตุการณ์นนใหม่
ั ้ อย่างไร”
จากนันขอให้
้
สมาชิกได้ จดั เรี ยงลาดับเหตุการณ์เรื่ องราวและเสนอข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ ไข
สถานการณ์นนในมุ
ั ้ มมองใหม่และสะท้ อนเหตุผลเกี่ยวกับการเลือกตัดสินใจเช่นนัน้
4. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกได้ ทบทวนความจริ งที่วา่ “มีใครบ้ างที่ไม่เคยผิดพลาด” แล้ วเชิญชวนให้ สมาชิก
มองอีกด้ านหนึง่ ของความผิดพลาดคือ การนามาเป็ นบทเรี ยน แล้ วชวนสมาชิกมองด้ านที่ทาให้ เกิดความ
สบายใจ
5. ผู้ให้ คาปรึกษาสนับสนุนให้ สมาชิกได้ ให้ กาลังใจซึง่ กันและกันและเน้ นย ้าว่า การเลือกตัดสินใจแสดง
พฤติกรรมเช่นไรออกไปสิ่งสาคัญคือ การคานึงถึงคุณ-โทษ เป็ นประโยชน์-ไม่ใช่ประโยชน์ จะมีผลกระทบ
อย่างไรตามมา และเสริ มกาลังใจสมาชิกว่า แม้ วา่ จะผิดพลาดมาแล้ วแต่ทกุ อย่างเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้
สมาชิกเกิดกาลังใจ เห็นคุณค่าการแสดงออกด้ านร่ างกายที่เป็ นพฤติกรรมเชิงบวก
ขันที
้ ่ 3 ขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษา

วัตถุประสงค์

ดี-ชัว่ เป็ นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์
3. เพื่อให้ สมาชิกรู้ คณ
ุ
ค่าและความหมายใน
การแสดงออกทาง
พฤติกรรมร่ างกายที่มี
ต่อตนเองและผู้อื่น
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ครั ง้ ที่

เป้ าหมาย/
แนวคิด

ตาราง 8 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

1. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกกลุม่ นัง่ ในท่าที่ผ่อนคลายและทากิจกรรม “สติขอบคุณร่ างกาย” พร้ อมกล่าวนา
ฝึ กเป็ นเวลา 5-7 นาที ด้ วยการให้ สญ
ั ญาณระฆังสติ
2. ผู้ให้ คาปรึกษาเอื ้อให้ สมาชิกกลุม่ ร่ วมกันสรุ ปประเด็นสาคัญในการพูดคุยครัง้ นี ้และผู้ให้ คาปรึกษาสรุ ป
เป็ นภาพรวมการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
จากนันมี
้ การนัดหมายวันเวลา สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป

ขัน้ ตอนดาเนินการ
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3. นารู ปแบบฯ ที่สร้ างขึ ้นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ จานวน
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื ้อหา ภาษาที่ใช้ ขันตอนต่
้
างๆ ว่า สามารถพัฒนาสุข
ภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตามจุดประสงค์ ของการวิจัยครัง้ นีห้ รื อไม่ จากนัน้ นามาปรับปรุ ง
แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะเป็ นเบื ้องต้ น
4. นารูปแบบฯ ที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจยั ด้ านพุทธ
ธรรมและด้ านการให้ คาปรึกษา จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ภาษาที่ใช้ ขันตอนกระบวนการ
้
ระยะเวลาดาเนินการและการประเมินผลว่า
สามารถพัฒนาสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตามนิยามศัพท์ที่กาหนดไว้ หรื อไม่ จากนัน้ นามา
หาค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง(IOC)ซึ่ ง ได้ เ ท่ า กับ 0.6 ขึ น้ ไปและปรั บ แก้ ตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้น
5. นารูปแบบฯ ที่ได้ ปรับแก้ แล้ วไปทดลองใช้ (Try Out)กับกลุม่ ผู้ต้องขังคดียาเสพ
ติด(ยาบ้ า)ที่มีลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 12 คน ณ ห้ องการศึกษา เรื อนจา
กลางนครสวรรค์ โดยทดลองทุกขันตอนกระบวนการทั
้
ง้ 12 กิจกรรม และได้ ปรับแก้ ข้อบกพร่ องที่
ค้ นพบให้ มีความกระชับ ตรงประเด็น โดยเฉพาะระยะเวลาได้ ขยายจาก 1.00-1.30 ชั่วโมงเป็ น
1.30-2.00 ชัว่ โมง เนื่องด้ วยภาวะทางจิตใจของผู้ต้องขังที่มีความกดดันสูงจึงต้ องเน้ นให้ ผ้ ตู ้ องขังได้
ระบายความคิดความรู้สึกให้ มาก เมื่อได้ เครื่ องมือที่มีคณ
ุ ภาพแล้ ว จึงนาไปใช้ พฒ
ั นากลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป
สามารถสรุ ปขันตอนด
้
าเนินการสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ได้ แก่ รู ปแบบการให้
คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐาน ดังภาพประกอบ 5 ดังนี ้
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ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริตตามหลักพุทธธรรมผนวกกับข้ อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติ
นิสยั ผู้ต้องขัง
ร่างรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานให้ สอดคล้ องกับพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังเพื่อนาไป
พัฒนาสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรม
นาเสนอรูปแบบฯ ต่อคณะกรรมที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความชัดเจนถูกต้ องของเนื ้อหา
เป็ นเบื ้องต้ นแล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไข
นาเสนอรูปแบบฯ ต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ อง เที่ยงตรงของเนื ้อหา
และภาษาทีใ่ ช้ ขันตอนกระบวนการแล้
้
วนามาปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะ
นารูปแบบฯ ไปทดลองใช้ กบั ผู้ต้องขังที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริ ง จานวน 12 คน ทัง้ 12
กิจกรรม ณ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางนครสวรรค์
นารูปแบบฯ มาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อบกพร่องที่ค้นพบ จากนันน
้ าไปใช้ พฒ
ั นาผู้ต้องขังซึง่ เป็ นกลุม่
ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้

ภาพประกอบ 5 ขันตอนการสร้
้
างและพัฒนารูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐาน
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ นาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตาหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังและรู ปแบบ
การให้ คาปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวสติปั ฏ ฐานไปใช้ กับ ผู้ต้อ งขัง กลุ่ม ตัว อย่า งที่ เ ข้ าร่ วมวิ จัย ครั ง้ นี ้
รายละเอียดต่อไปนี ้
1. นาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือไปวัด
กลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ในฐานะผู้เสพ ผู้ค้าและเป็ นทังผู
้ ้ เสพและผู้ค้า
ภายในเรื อนจ ากลางกาแพงเพชร จ านวน 250 คน จากนัน้ นาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญามา
วิเคราะห์เพื่อหาคะแนนเปอร์ เซ็นไทล์ของผู้ต้องขังแต่ละคนและเก็บไว้ เป็ นคะแนนก่อนการทดลอง
(Pre-test Score)
2. คัดเลือกผู้ต้องขังที่มีคะแนนสุขภาวะทางปั ญญาต่ากว่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 25
ลงมา(กลุ่ม ต่ า)และมี ลัก ษณะตามเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ เข้ าร่ วมทดลองในครั ง้ นี ้ จ านวน 16 คน
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จากนัน้ ท าการสุ่ม อย่ า งง่ า ย(Simple Random Sampling)เพื่ อ แบ่ง เป็ นกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุม กลุม่ ละ 8 คน โดยกลุม่ ทดลองจะได้ รับรูปแบบฯ ส่วนกลุม่ ควบคุมดาเนินชีวิตไปตามปกติ
3. ผู้วิจยั ดาเนินการใช้ รูปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจัยแล้ ว จานวน 8 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19))กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 8 คน ณ ห้ อง
การศึกษา ภายในเรื อนจากลางกาแพงเพชร
4. ภายหลังเสร็ จสิ ้นการเข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ ผู้วิจยั นาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญา
ชุดเดิมไปวัดกลุ่มตัวอย่างทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครัง้ แล้ วเก็บไว้ เป็ นคะแนนหลังการ
ทดลอง(Post-test Score) จากนันน
้ ามาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
การทดลองของทังสองกลุ
้
ม่ และเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการวิจยั ในระยะนี ้ ผู้วิจยั ดาเนินตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ดาเนินการขอเอกสารรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จากคณะกรรมการ
พิจ ารณาจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒแบบเต็ม รู ปแบบ(Full
board)เกี่ยวกับการวิจยั ในกลุม่ ประชากรที่มีความเปราะบาง(ผู้ต้องขัง)
2. ติดต่อขอหนังสือเพื่อ พัฒนาเครื่ องมือวิจยั และเก็บข้ อมูลการวิจยั จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อขออนุญาตเข้ าดาเนินการวิจยั
ภายในเรื อนจากลางนครสวรรค์สาหรับการพัฒนารูปแบบฯ และเรื อนจากลางกาแพงเพชรสาหรับ
เก็บข้ อมูลวิจยั
3. ภายหลังได้ รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ส่วนกลาง ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือ
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒถึง ผู้บญ
ั ชาการเรื อนจากลางนครสวรรค์ เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ให้ ผ้ ตู ้ องขังชายคดียาเสพติด(ยาบ้ า) ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริ ง
จานวน 12 คน สาหรับการเข้ าร่วมทดลอง(Try out)ใช้ เพื่อพัฒนารูปแบบฯ ทัง้ 12 กิจกรรม
4. ติดต่อขอหนังสืออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ถึงผู้บญ
ั ชาการเรื อนจากลางกาแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อขออนุญาตเก็บข้ อมูลวิจยั กับกลุ่ม
ประชากรผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า)ตามเกณฑ์การคัดเข้ าสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ จานวน 250
คน
5. ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายในการดูแลเกี่ ยวกับการเข้ าไปเก็บข้ อมูล
ภายในเรื อ นจ าครั ง้ นี ้ จากนัน้ ได้ เข้ า พบและแนะน าตนเองกั บ กลุ่ ม ผู้ ต้ อ งขัง พร้ อมทัง้ ชี แ้ จง
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รายละเอี ยดการวิจัยครั ง้ นี แ้ ละขอความร่ วมมื อจากผู้ต้องขัง ชายคดียาเสพติด (ยาบ้ า) ภายใน
เรื อนจากลางกาแพงเพชร ในการตอบแบบวัดสุขภาวะทางปัญญา
6. นาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญามาวิเคราะห์หาค่าคะแนนสุขภาวะทางปั ญญา
และคัดเลือกผู้ต้องขังที่มีคะแนนต่ากว่าเปอร์ เซนต์ไทล์ที่ 25 ลงมา ได้ จานวน 60 คน จากนันขอ
้
ความสมัครใจพร้ อมลงนามยินยอมตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์เพื่อเข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ ได้
จานวน 16 คน แล้ วสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)เพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุม่ ละ 8 คน
7. ดาเนินการใช้ รูปแบบฯ กับกลุ่มทดลองทัง้ 8 คน รวมระยะเวลา 8 ครัง้ ๆ ละ
1.30-2.00 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 2 ครัง้ (Patterson, 1973; Yolom, 1995; นันทนา วงษ์ อินทร์ , 2549;
วัชรี ทรัพย์มี, 2533; สิทธิพร สังขพงศ์, 2544) ณ ห้ องศูนย์การศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร
โดยมีแบบแผนการทดลองตามตาราง 9 ดังนี ้
ตาราง 9 แบบแผนการวิจยั กึ่งทดลอง(Quasi experiment research) รูปแบบ Non-equivalent
Control - Group Pretest-Posttest Design
กลุ่ม
RE
RC

สอบก่ อน
ทดลอง
สอบหลัง
T1
X
T2
T1
~X
T2
ความหมายของสัญลักษณ์
RE แทน กลุม่ ทดลอง
RC แทน กลุม่ ควบคุม
T1
แทน ทดสอบก่อนในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
T2
แทน ทดสอบหลังในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
X
แทน ใช้ รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐาน
~x
แทน ไม่ได้ รับการใช้ รูปแบบฯ
การวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ แ บบแผนกึ่ ง ทดลอง(Quasi experiment research) รู ป แบบ
Non-equivalent Control - Group Pretest-Posttest Design(อรพิ น ทร์ ชู ช ม , 2552) เนื่ อ งจาก
สมาชิกทังหมดที
้
่เข้ าร่วมทดลองมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่คล้ ายคลึงกันและได้ รับการแบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม
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ช่วงการเข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ ของผู้ต้องขังกลุ่มทดลองครัง้ นี ้ มีผ้ ตู ้ องขัง 1 คน ที่ไม่
สามารถเข้ าร่ วมใช้ รูปแบบฯ ครบตามจานวน 8 ครัง้ ได้ เนื่องด้ วยต้ องไปพบญาติในวันและเวลา
ดังกล่าว จึงเข้ าร่วมได้ เพียง 7 ครัง้ เท่านัน้
นอกจากนี ้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19)ทาให้ ผ้ วู ิจยั
ดาเนินการใช้ รูปแบบฯ ไปได้ เพียง 8 ครัง้ (ครัง้ ที่ 1- 8) ทางเรื อนจากลางกาแพงเพชร มีคาสัง่ ปิ ด
เรื อนจา ไม่ให้ บคุ คลภายนอกเข้ าไปดาเนินการใดๆ ทังสิ
้ ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส
ในหมู่ผ้ ตู ้ องขังจึงทาให้ การทดลองครัง้ นี ด้ าเนินการไปได้ ไม่ครบถ้ วนตามที่ได้ ออกแบบไว้ จึงยุติลง
และยังคงเหลืออีกจานวน 4 ครัง้ (ครัง้ ที่ 9-12)ที่ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ และอาจเป็ นสาเหตุ
ทาให้ คา่ คะแนนหลังทดลองเพิ่มขึ ้นแต่ไม่มีนยั สาคัญโดยเฉพาะสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้และ
การตื่นเพราะการทดลองยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ
8. ผู้วิจยั ได้ ฝากแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาชุดเดิมพร้ อมกับแนบรายชื่อผู้ต้องขัง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเข้ าไปพร้ อมกับเจ้ าหน้ าที่ เพื่อให้ ผ้ ตู ้ องขังได้ ดาเนินการตอบแบบวัด
และมีการเก็บผลคะแนนการตอบครัง้ นีไ้ ว้ เป็ นคะแนนหลังการทดลอง (Post-test Score)เพื่อนามา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าคะแนนความต่างสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ระยะก่อนและหลังการทดลองและระหว่างกลุม่ จากนันจึ
้ งนาไปสูก่ ารสรุปผลการวิจยั ครัง้ นี ้
การวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ ในระยะที่ 1 และระยะที่ 3
โดยระยะที่ 1 ข้ อมูลที่ได้ มาจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกด้ านสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของ
ผู้ต้องขัง ขณะที่ ระยะที่ 3 ให้ ผ้ ตู ้ องขัง เขียนข้ อคิดเห็นหลังจากเข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ เป็ นการตีความ
จากข้ อมูลดิบด้ วยการวิเคราะห์ เนื ้อหา(Content analysis)เพื่อสกัดเอาองค์ความรู้ ความหมายที่
แฝงอยู่ในข้ อมูลที่เป็ นเรื่ องราวที่สื่อความออกมาผ่านการบอกเล่า สนทนาและการให้ ข้อมูลของ
ผู้เข้ าร่วมวิจยั ทังเชิ
้ งแนวคิด ประสบการณ์ มุมมอง ชาย โพธิสิตา(2559)กล่าวว่า เป็ นการให้ ข้อมูล
“พูด” ออกมาอย่างมี ความหมายสมเหตุสมผล เพื่อทาความเข้ าใจลักษณะสุขภาวะทางปั ญญา
และลักษณะด้ านพฤตินิสยั จนข้ อมูลที่ได้ มีความอิ่มตัวของประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยมีขนตอน
ั้
การวิเคราะห์ดงั นี ้(ชาย โพธิสิตา,2559)
1. การแปลงข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลดิบที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่วมวิจั ยใน
รูปแบบเสียงที่ได้ จากการสนทนา พูดคุยมาแปลงเป็ นข้ อมูลในรู ปแบบข้ อความ ประโยค วลี เป็ น
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การถอดคาพูดที่ได้ จากการสัมภาษณ์แต่ละส่วนมาเป็ นตัวหนังสือและนาข้ อมูลทังหมดกรอกใน
้
ตารางที่แบ่งหมวดหมูไ่ ว้ อย่างชัดเจนเพื่อที่จะให้ รหัสในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกัน
2. การกาหนดรหัสข้ อมูล ภายหลังการกรอกข้ อมูลลงในตารางแล้ ว ผู้วิจยั กาหนด
รหัสให้ กับข้ อความที่อยู่ในรูปแบบย่อหน้ า ประโยค วลีกบั ข้ อความสาคัญที่สื่อถึงความหมายของ
สุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังด้ วยการกาหนดรหัสแบบอุปนัย ประกอบด้ วยการ
กาหนดรหัสของหมวดหมูห่ ลัก หมวดหมูย่ อ่ ยและจัดกลุม่ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
3. การตีความหมาย สร้ างข้ อสรุ ปและอ้ างอิง ผู้วิจัยแปลความหมายแฝงของ
ข้ อมูลที่ได้ (ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขัง)ผ่านการวิเคราะห์ในรู ปแบบ
ต่างๆ ซึ่งใช้ ประสบการณ์ ความสามารถและศิลปะของผู้วิจัยที่ จะอธิ บายเกี่ ยวกับสุขภาวะทาง
ปัญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังซึ่งชี ้ให้ เห็นถึงความเชื่อมโยง ความสอดคล้ องของข้ อมูลที่ได้ จาก
ข้ อความ ประโยค วลีที่สื่อออกมาของผู้ให้ ข้อมูล
4. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือผลการวิจยั ผู้วิจยั ตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ วิเคราะห์
จากการกาหนดแต่ละหน่วยซ ้าไปซ ้ามาและตรวจสอบซ ้าจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ จาก
ผู้ให้ ข้อมูลและตัวของผู้วิจัยเอง อีกทัง้ ตรวจสอบด้ านวิธีการรวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการทบทวน
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อตรวจสอบความสอดคล้ อง เชื่อมโยงของข้ อมูล ความสมบูรณ์
ถูกต้ องของแต่ละหน่วยเพื่ อยืนยันผลการวิเคราะห์และขันตอนว่
้
ามีความถูกต้ องน่าเชื่อถือหรื อไม่
เป็ นการตรวจสอบแบบสามเส้ า
5. การเขียนเชิงพรรณนา ผู้วิจยั ใช้ ศิลปะการเขียนเชิงบรรยายด้ วยการอธิบายให้
เห็นความเชื่อมโยงของข้ อมูลอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลในแต่ละประเด็นทังประเด็
้
นหลัก ประเด็นย่อย
สื่ อ ให้ เห็ น ความหมายของลัก ษณะสุ ข ภาวะทางปั ญ ญาและพฤติ นิ สัย ของผู้ ต้ อ งขัง มี ก าร
ยกตัวอย่างหรื อตีความที่ได้ จากการสังเกตลักษณะท่าทาง น ้าเสียงมาประกอบร่วมด้ วย
เมื่อวิเคราะห์และสรุ ปผลในส่วนนีแ้ ล้ ว(การวิจยั ระยะที่ 1)จึงนาข้ อมูลที่ได้ ไปสู่การ
ออกแบบเครื่ องมื อการวิจัยเชิ ง ปริ ม าณ ได้ แก่ แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาที่ ครอบคลุม นิยาม
ความหมายลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังที่ค้นพบ ขณะที่ข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์
ลักษณะพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ผู้วิจัย นาไปสู่ก ารออกแบบการฝึ กสติตามแนวสติปั ฏ ฐานของ
รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่
2. วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณ
สาหรับการวิจยั ระยะที่ 1 2 และ 3 ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณดังนี ้
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2.1 วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้ างลักษณะสุขภาวะทางปัญญาและ
พฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมด้ วยการหาค่าความสอดคล้ อง(IOC)ของแต่ละประเด็น
คาถามกับนิยามศัพท์ที่กาหนดไว้
2.2 วิ เ คราะห์ แ บบวัด สุ ข ภาวะทางปั ญ ญาของผู้ต้ อ งขัง ที่ ส ร้ างขึ น้ ด้ ว ยการ
วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยการหาความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับนิยามศัพท์
ปฏิ บัติ ก าร(Index of Item Objective Congruence:IOC)และการวิ เ คราะห์ ห าค่า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability)และค่าอานาจจาแนกรายข้ อ
2.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมทดลองใช้ รูปแบบฯ ทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2.4 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม ทังก่
้ อนและหลังการเข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป SPSS for Windows โดย
มีลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
1. สถิ ติ พื น้ ฐาน ได้ แ ก่ คะแนนเฉลี่ ย (Mean) ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. สถิติสาหรับวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่ องมือการวิจยั ได้ แก่ การวิเคราะห์คา่ ความ
เที่ยงตรงของเนื ้อหาของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้ างลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤติ
นิสยั ของผู้ต้อง(ระยะที่ 1)และแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขัง (ระยะที่ 2)โดยการหาค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง(IOC)เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ นิ ย ามเชิ ง
ปฏิ บัติ ก าร ส่ ว นการหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบวัด สุข ภาวะทางปั ญ ญาใช้ การหาค่ า ด้ ว ย
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) และ
3. สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้ วย
3.1 การเปรี ยบเที ย บคะแนนเฉลี่ ย สุขภาวะทางปั ญ ญาก่อ นและหลัง การ
ทดลองของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยใช้ t-test for Dependent samples
3.2 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยสุขภาวะทางปั ญญาระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมโดยใช้ t-test for Independent Samples
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จริยธรรมการวิจัย
สาหรับนักวิจยั แม้ จะเป็ นผู้ม่งุ แสวงหาความรู้ความจริ งก็ตาม ทว่าสิ่งที่ละเลยไม่ได้ นนั่ คือ
จรรยาบรรณของนักวิจยั ซึ่งจะต้ องคานึงถึงและยึดมัน่ ไว้ เป็ นหลักสาหรับการศึกษาค้ นคว้ า ดังนัน้
การวิจยั ครัง้ นี ้จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั ตระหนักถึงจริยธรรมที่จะต้ องยึดถือ โดยมีข้อตกลงเบื ้องต้ นต่อไปนี ้
1. ผู้เข้ าร่วมวิจยั เป็ นกลุ่มเฉพาะที่มีลกั ษณะเปราะบาง ผู้วิจยั จึง ขอยื่นเอกสารรับรอง
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ด้วยการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมของมหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒอย่างเต็มรูปแบบ(Full Board)ซึ่งมีหมายเลขข้ อเสนอยื่นจริ ยธรรม SWUEC-284/2561E
(ภาคผนวก)
2. การลงนามยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ผู้วิจยั ได้ อธิบายอย่างชัดเจนและมีการสะท้ อน
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันระหว่างผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั จากนันจึ
้ งขอความสมัครใจและมีการลง
นามยินยอมไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร อีกทังให้
้ เจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายลงนามเป็ นประจักษ์ พยาน
เพื่อรับรองอีกชันหนึ
้ ง่
3. ผู้เข้ าร่วมวิจยั จะไม่ได้ รับผลกระทบหรื ออันตรายใดๆ จากการเข้ าร่วมโครงการวิจยั
ครัง้ นี ้ หากผู้เข้ าร่วมวิจยั ได้ รับอันตรายต่อร่างกายอาทิ ทาร้ ายร่างกายตนเองจากการให้ ข้อมูลหรื อ
เข้ าร่ วมทดลอง ผู้วิจยั จะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความเสี ยหายทัง้ หมดที่เกิดขึ ้นด้ วยการเยียวยาตาม
สมควรหรื อหากมีผลกระทบต่อจิตใจอาทิ เกิดความไม่สบายใจ ผู้วิจยั จะดาเนินการให้ คาปรึกษา
ด้ วยกระบวนการจิตวิทยา หากเกินความสามารถของผู้วิจยั จะดาเนินการติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ล
เพื่อส่งต่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญและยินดีให้ ความช่วยเหลือตลอดจนชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ ้น
4. ผู้เ ข้ าร่ ว มวิ จัยมี สิ ท ธิ์ ใ นการเลื อ กตัด สิ นใจที่ จ ะยิ น ยอมหรื อไม่ ยิน ยอมเข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจยั นี ้ โดยไม่มีการบังคับหรื อร้ องขอใดๆ ทังสิ
้ ้น ทุกอย่างเป็ นไปตามความสมัครใจของ
ผู้เข้ าร่ วมวิจยั เองและไม่มีการใช้ อานาจข้ อบังคับทางเรื อนจาเพื่ อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมวิจยั ต้ องยินยอมเข้ า
ร่วมวิจยั ครัง้ นี ้
5. การเข้ าร่วมวิจยั เป็ นความสมัครใจ การปฏิเสธที่จะเข้ าร่ วมจะไม่ถูกลงโทษหรื อมี
ผลต่อการเพิ่มหรื อลดโทษ อีกทังไม่
้ เกี่ยวข้ องกับการได้ รับหรื อสูญเสียสิทธิประโยชน์ที่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั
จะได้ รับถ้ าเข้ าร่วมวิจยั และผู้เข้ าร่วมวิจยั อาจถอนตัวจากการร่วมวิจยั เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ถกู ลงโทษ
หรื อสูญเสียประโยชน์ด้านสวัสดิการต่างๆ ของทางเรื อนจา
6. ข้ อมูลที่ได้ จากการเข้ าร่วมวิจยั ครัง้ นี ้ไม่สามารถระบุตวั ตน(ชื่อ -นามสกุล)รูปพรรณ
สัณฐานของผู้เข้ าร่ วมวิจยั ได้ การวิเคราะห์และนาเสนอข้ อ มูลจะออกมาเป็ นภาพรวมเท่านัน้ เมื่อ
โครงการวิจยั สิ ้นสุดจะมีการทาลายข้ อมูลซึง่ เป็ นไปตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์

126
7. ก่ อ นที่ จ ะบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ใดๆ ผู้วิ จัย ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ เข้ าร่ ว มวิ จัย ก่ อ น
โดยเฉพาะการใช้ อปุ กรณ์บางอย่างในการช่วยเก็บข้ อมูลได้ แก่ เครื่ องบันทึกเสียง การบันทึกข้ อมูล
ลงในสมุดบันทึก และทาข้ อตกลงเบื ้องต้ นถึงการทาลายข้ อมูล จะมีขึ ้นหลังจากเสร็ จสิ ้นการวิจยั ใน
ครัง้ นี ้
8. หากผู้เ ข้ าร่ วมวิจัยมี ข้อ สงสัยใดๆ เกี่ ย วกับการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยเปิ ด โอกาสให้
ซักถามได้ ตลอดระยะเวลาการวิจยั จนกว่าจะเสร็ จสิ ้น หากต้ องการถอนตัวหลังจากได้ ทราบข้ อมูล
บางประการเพิ่มเติม สามารถกระทาได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ ง ล่วงหน้ า หรื อแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษร

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3
ระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
ตามหลักพุทธธรรม
การวิจัยระยะนี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ ง คุณภาพโดยการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก กับกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูล
จานวน 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มนักวิชาการด้ านพุทธธรรม กลุ่มอนุศาสนาจารย์ประจาเรื อนจาซึ่งอยู่
ประจ าฝ่ ายการศึกษาที่ มี หน้ าที่ ให้ การฝึ กอบรมพัฒ นาและฟื ้น ฟูแก้ ไ ขผู้ต้องขัง กลุ่ม นักสัง คม
สงเคราะห์ที่มีหน้ าให้ การช่วยเหลือผู้ต้องขังด้ วยกระบวนการเชิงสังคมและกลุม่ ผู้ต้องขังชายคดียา
เสพติด(ยาบ้ า) โดยผู้ให้ ข้อมูล(Key Informants)ทังหมดได้
้
รับการคัดเลือกแบบเจาะจง(Purposive
Sampling) โดยใช้ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กึ่ ง โครงสร้ าง(Semi-structured Indepth Interview)
หลังจากนัน้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา ได้ ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ านลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ต้องขัง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ พบว่า สุขภาวะทางปั ญญา หมายถึง ความสุขที่เกิดจาก
จิตใจที่มีความสงบ ผ่อนคลายด้ วยพลังของสตินาไปสูก่ ารรู้จกั ใคร่ครวญ พิจารณาการกระทาต่างๆ
ตามหลักเหตุและผล ตระหนักรู้ ในคุณ -โทษ ดี-ชั่ว รู้ จักแยกแยะวินิจฉัยว่าอะไรถูก -ผิด อะไรเป็ น
ประโยชน์ - ไม่เ ป็ นประโยชน์ อะไรเป็ นคุณ -เป็ นโทษ มองเห็นการเชื่ อมโยงระหว่างสาเหตุและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น ไม่ตกอยู่ภายใต้ อานาจของความโลภ โกรธ หลงจนขาดการยับยังชั
้ ง่ ใจ รู้จกั ที่จะ
ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็ นโทษของตนเองได้ มีความอดทนอดกลันต่
้ อความยากลาบาก
ไม่ย่อท้ อต่อปั ญหาอุปสรรคต่างๆที่เผชิญ มีความเชื่อมั่นในความพากเพียรพยายามของตนเอง
ตระหนักรู้ ณ ปั จจุบนั ขณะและรู้เท่าทันความจริ ง เห็นคุณค่าในตัวเอง ยึดมัน่ ในความดีงามหรื อมี
คุณธรรมในการดาเนินชีวิต พร้ อมทัง้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็ นปกติสุข โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน
รายละเอียดดังนี ้
ด้ านที่ 1 สุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้
สุขภาวะทางปัญญาด้ าน “การรู้”เป็ นความสามารถของบุคคลในการแยกแยะ
พิจารณาเกี่ยวกับความดี-ความชัว่ ถูก-ผิด เป็ นประโยชน์-ไม่เป็ นประโยชน์ มีคณ
ุ -มีโทษ รู้จกั แก้ ไข
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ปั ญหาด้ วยสติปัญญาอย่างละเอียดรอบคอบ คานึงถึงเหตุและผลที่จะตัดสินใจลงมือทาสิ่งใดๆ
เชื่อมโยงเหตุและผลที่เ กิดขึ ้นกล่าวคือ รู้ จกั เหตุปัจจัยที่นาไปสู่ผลลัพธ์ อนั เป็ นความสุขและความ
ทุกข์ สืบสาวจากเหตุถึงผลจากผลถึงเหตุด้วยการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน รู้ จักปรับเปลี่ยน
มุมมองตนเองเชิงบวกหรื อสรรหาคุณค่าจากอุปสรรคปั ญหาที่ตนเองกาลังเผชิญ โดยแบ่งออกเป็ น
3 ประเด็นย่อยดังนี ้
1. การพิจารณาแยกแยะดี-ชั่ว ถูก-ผิด คุณ-โทษ ประโยชน์ -ไม่ ใช่
ประโยชน์
การพิ จ ารณาแยกแยะดี - ความชั่ว ถูก -ผิ ด คุณ -โทษ ประโยชน์ ไ ม่ใ ช่
ประโยชน์ หมายถึง การที่ผ้ ตู ้ องขังมีความรู้ความเข้ าใจที่จะแยกแยะวินิจฉัยอย่างละเอียดรอบคอบ
ว่าสิ่งใดเป็ นความดี-ความชัว่ ถูก-ผิด เป็ นประโยชน์-ไม่เป็ นประโยชน์ที่ตนเองควรทาหรื อหลีกเลี่ยง
แยกได้ ว่าอะไรเป็ นคุณหรื อโทษ เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม ไม่ตดั สินใจเพียงเพราะความชอบ
หรื อไม่ชอบหรื อเป็ นแค่อารมณ์ชวั่ วูบโดยไม่คานึงความถูกต้ อง ผิดชอบชัว่ ดี ดังคากล่าวของกลุ่ม
ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“เขาจะต้ องคิดให้ มันรอบคอบกว่านัน้ คิดให้ มนั กว้ างไกล มากกว่า
แค่เอาผลของความรู้สึกชัว่ ขณะ เพราะเท่าที่เห็นสภาพของคนกลุ่มนี ้ซึ่งตัดสินใจทาอะไรลงไปผิดๆ
ส่วนใหญ่มกั จะมีอารมณ์ความรู้ สึกเข้ ามาร่ วม พอเข้ ามาจะทาให้ ไม่มีสติพอ ประกอบด้ วยความ
เข้ าใจไม่รอบคอบพอ ไม่รอบรู้พอ ก็จะตัดสินใจโดยทันที”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“รู้ดีร้ ูชวั่ เป็ นเรื่ องของปั ญญาที่จะต้ องพิจารณาตัวเองได้ แต่พอไปอยู่
ในนัน้ ก็จะต้ องพิจารณาตัวเองว่าควรทาอย่างไรที่แยกแยะสิ่งดีชวั่ โดยจิตใจเราเอง มองดูว่ากติกา
มันดีดียงั ไง ถ้ าเราทาตามแล้ วเราก็จะไม่ถกู ลงโทษ เราก็จะได้ รับเลื่อนระดับ ได้ รับการดาเนินความ
สะดวกตามเกณฑ์ของนักโทษ”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“ตัวปั ญญาจะเป็ นแสงสว่างสองทางให้ เรารู้ ว่าอะไรควรทาอะไรไม่
ควรทา ถ้ าเรารู้วา่ สิ่งที่ไม่ควรทาเราก็เลี่ยงเช่น อบายมุข อกุศลทังหลายทั
้
งปวง
้ เราไม่ทา เรากลับมา
ทาความดีความสุขจะเกิดขึ ้น ความสันติสขุ ทุกอย่างจะมา เป็ นเรื่ องที่สาคัญอย่างยิ่งที่เขาจะต้ องมี”
(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
2. การแก้ ไขปั ญหาด้ วยสติปัญญาและรู้ จักเชื่อมโยงเหตุผล
การแก้ ไขปั ญหาด้ วยสติปัญญาและรู้จกั เชื่อมโยงเหตุผล หมายถึง การที่
ผู้ต้องขังรู้ จักใช้ ส ติปัญ ญาในการแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิดขึน้ พร้ อมทัง้ พิจารณาด้ วยเหตุและผลอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ไม่แก้ ปัญหาด้ วยอารมณ์ รู้จกั มองเห็นผลลัพธ์ที่จะตามมาหลังจากลงมือทาเหตุ
ไปแล้ วและเข้ าใจสาเหตุที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์เบื ้องหน้ าพร้ อมทังรู้ ้ จกั โยงเหตุและผลเข้ าด้ วยกันอย่าง
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ตลอดสาย มองเห็นว่าเหตุใดนาไปสู่ผ ลคือความสุขและความทุกข์ ดังคากล่าวของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ดังนี ้
“ต้ องรู้จกั เหตุ รู้จกั ผล คนมีเหตุผลจะมีความสุข รู้จกั คิดอย่างมีเหตุผล
ถ้ า ใครคิด อย่า งมี เ หตุผ ล คนนัน้ จะปรั บ ตัว ได้ แ ละก็ เ ห็ น ความเชื่ อ มโยง เพราะว่า ถ้ า คนเรามี
ความรู้ สึกที่ มีเ หตุมี ผลจากข้ างนอกแล้ วมาอยู่ ข้างในด้ วยความผิดพลาดบางประการแล้ วก็ ม า
ปรับตัวได้ มันก็ทาให้ จิตใจที่มีเหตุมีผลอยูข่ ้ างนอกมาใช้ ภายในเรื อนจามันก็ยิ่งง่ายขึ ้นประมาณนัน้
ถ้ าเกิดคนที่ไม่มีเหตุมีผลหรื อว่าคนที่เอาแต่อารมณ์ความคิดตัวเองมันก็จะโดนระเบียบของเรื อนจา
บังคับ”(อนุศาสนาจารย์,2562,สัมภาษณ์)
“เขาต้ องรู้ ก็คือสภาวะปั ญญาของตัวเขาเป็ นอย่างไรในขณะนัน้ เขา
อยู่ในสถานะอะไรเขาจะแก้ ไขปั ญหาอย่างไร สิ่งที่เขาจะนามาแก้ ไขตัวของเขาเองก็คือ ปั ญหามัน
เกิดขึ ้นมาได้ อย่างไร สาเหตุที่มนั เกิดปั ญหามาได้ อย่างไร แล้ วเขาแก้ ปัญหาตอนนันมั
้ นถูกหรื อมัน
ผิด วิธีให้ เขารู้ ว่าสิ่งที่เขาทาไปนันมั
้ นเป็ นการกระทาที่ไม่ถูก เราก็ให้ ทางใหม่ที่มนั ถูกต้ องก็คือให้
ปัญญาลงไปเป็ นวิธีแก้ ”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“ผู้ต้องขังจะต้ องเข้ าใจพิจารณาในเรื่ องของการกระทาและผลของ
การกระทา เชื่ อมโยงเหตุผ ลการกระทาและผลของการกระทา มันเป็ นลักษณะเหตุและผล ซึ่ง
จะต้ องอาศัยสติสมั ปชัญญะพอสมควร ถึงจะทาให้ เห็นการกระทาและผลของการกระทา เพราะว่า
คนที่ทาผิดมักจะ 1) ขาดสติในเรื่ องของการกระทา 2) ในเรื่ องของความเข้ าใจเกี่ยวกับผลของการ
กระทา มักจะไม่รอบรู้วา่ เกี่ยวข้ องอย่างไร”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“ความคิดทางปั ญญาคือ ยกตัวอย่างง่ายๆเขาทาผิดมา เขาไม่คิดที่
จะโทษตัวเอง ตามหลักความจริงแล้ วที่เขาต้ องเดินทางมาอยู่ตรงนี ้ มันเกิดจากสิ่งที่เขากระทา เขา
กลับไปโทษตารวจ อันนี ้คือความคิดที่ไม่ดีและไม่ถกู ถ้ าหากว่าเขาเข้ าใจว่า จริงๆแล้ วที่เราต้ องเข้ า
มาอยู่ในนี ้เป็ นเพราะว่าเราทาตัวไม่ดี เขาก็จะต้ องคิดว่าทายังไงถึงจะไม่ต้องถูกจับเข้ ามาอยู่ในนี ”้
(อนุศาสนาจารย์,2562,สัมภาษณ์)
“คุณต้ องรู้ เหตุของทุกข์ก่อนถึงไปปฏิบตั ิทุกข์ไปให้ ถึงความดับทุกข์
ถ้ าคุณไม่ร้ ูว่าตัวเองเป็ นทุกข์ก็จะไปแก้ อะไรได้ อันนี ้เขาไม่ร้ ู ตราบใดเขาหันมาสนใจเรื่ องนี ้ ความสุข
เกิดขึน้ แน่นอน ทาไมเขาถึงไปอยู่ในคุกก็คือเพราะตัวเหตุคดีทุกอย่างไม่ว่าจะไปยักยอกฉ้ อโกง
วิ่งราวทาร้ ายร่ างกาย มาจากความต้ องการวัตถุนิยมว่าความสุขมันจะให้ ความสุขมากมาย แต่
จริงๆไม่ใช่”(อนุศาสนาจารย์,2562,สัมภาษณ์)
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3. การมองเห็นคุณค่ าจากปั ญหาอุปสรรค
การมองเห็ นคุณค่า จากปั ญ หาอุปสรรค หมายถึ ง การที่ ผ้ ูต้ องขัง รู้ จัก
ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการเผชิญปั ญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ ามาในชีวิตเชิงบวก มองโลกในแง่ดี มี
ความเชื่อและคาดหวังว่าจะเกิดสิ่งที่ดีขึ ้นได้ แม้ จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบาก มองอดีตที่
ผิดพลาดของตนเองเป็ นบทเรี ยนของชีวิต รู้จกั มองปัญหาอุปสรรคเป็ นความท้ าทายความสามารถ
ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“เนื่องจากว่าสิ่งที่เขาทามามันเป็ นการกระทาผิด ถ้ าเขาจะมีความสุข
ได้ เขาจะต้ องมองสิ่งที่ผ่านมาเป็ นบทเรี ยนที่เขาจะต้ องใส่ใจว่า ฉันจะต้ องเรี ยนบทเรี ยนนี ้ จาขึ ้นใจ
ว่าเป็ นบทเรี ยน ประการที่สองคือ มองมันเป็ นบทเรี ยนไม่ได้ มองมันเป็ นความผิดพลาด ล้ มเหลว
คือเขาต้ องมองเห็นภาพแบบนี ้ เขามีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ เขามี experience ที่เป็ นประสบการณ์ใน
ชี วิ ต ของเขา ที่ เ ขาจะเอามาเป็ นบทเรี ย นในเชิ ง ที่ เ ขาจะเห็ น ภาพมัน ได้ ชัด เพราะเขาผ่ า น
ประสบการณ์นนมา
ั ้ มันดึงขึ ้นมาเป็ นบทเรี ยนได้ อย่างดี”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“คิดในแง่บวก ส่วนใหญ่จะเป็ นผลดีในการพัฒนาตัวเองได้ ผลของ
กรรมทาดีก็ได้ ดี คิดในแง่บวกแล้ วก็มองหาความสุขทางใจให้ ตวั เองคือมองในแง่บวก หรื ออีกอย่าง
หนึ่งก็คือการฝึ กอาชีพ ความรู้ในการฝึ กอาชีพต่างๆ ผมเคยไปเจอคนหนึ่งถามว่าได้ ความรู้ เรื่ องนี ้
มาอย่างไร เขามองหน้ าผมแล้ วก็ถามว่าเอาตรงๆไหม ผมก็เลยบอกว่าเอาจริ งๆสิอยากรู้ เขาก็เลย
บอกว่าได้ มาจากในเรื อนจา เขาไปโดนคดีก็เลยต้ องโทษจาคุกอยู่ประมาณปี กว่า เขาก็ฝึกอาชีพ
หลังจากนัน้ พอออกมาปั๊ บก็มารับจากข้ างนอกก็เอามาปรับใช้ และเริ่ มมีเครื อข่าย ความรู้ ต่างๆ
ได้ มาจากเรื อนจาทังนั
้ น”(นั
้ กวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“เพื่อที่ให้ เราไม่ต้องไปจมหรื อแบกทุกข์นนที
ั ้ ่มนั เกิดขึ ้นกับตัวเรา เรา
ต้ องเปลี่ยนสภาพจากวิกฤตให้ เป็ นโอกาสให้ ได้ การติดคุกติดตะรางก็ใช่ว่าจะเป็ นหนทางที่เลวร้ าย
หลายคนมีการศึกษาหลายคนได้ เรี ยนถึงระดับปริ ญญา หลายคนได้ โอกาสดีสาหรับการพัฒนา ซึ่ง
รัฐบาลเองก็ได้ เห็นประโยชน์วา่ การพัฒนาคนใช่ว่าจะจับมาขังคุกอย่างเดียวโดยที่ไม่ทาอะไร เขาก็
ได้ เชิญหรื อว่าหาวิทยากรมาสอน นี่ก็คือโอกาสสาหรับคนที่ติดคุก การกระทาความผิดนันทุ
้ กคนมี
สิทธิ์ เป็ นไปได้ ถ้าอยู่ในสถานการณ์ ที่ถูกบีบบังคับ อันนี ้ก็เป็ นเรื่ องน่าเห็นใจ ในเมื่อเขาได้ สติเขาก็
คิดว่าเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เราก็ เปลี่ ยนวิกฤตให้ เป็ นโอกาสได้ ” (นักวิช าการ,2562,
สัมภาษณ์)
“การจูงใจผู้ต้องขังกับทางเรื อนจา เราก็มีโอกาสที่จะให้ เขาอยู่ในนี ้
และถามว่าเขาลาบากในการหาของกินไหม เขาไม่ลาบากตื่นเช้ ามาหาช้ อนมาอันเดียว เราลาบาก
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ในเรื่ องของการอาบน ้าอาบท่าไหม ก็มีน ้าให้ อาบ มีน ้ากรองให้ กิน แล้ วเขาทุกข์เรื่ องอะไร เขาไม่ได้
ทุกข์เรื่ องทามาหากิน เขาทุกข์เรื่ องใจ เพราะฉะนัน้ ปรับใจเป็ นเรื่ องใหญ่ จะต้ องหาข้ าวให้ กิน ปวด
หัวหายาให้ ทาน จนแล้ วจนรอดให้ ผ้ ตู ้ องขังกลับบ้ านตอนนี ้เอาไหม แล้ วจะอยู่กินยังไง ในนี ้มีข้าว
กิน มีที่หลับที่นอนดี แต่เขายังอยากออกไปเพื่ออด เราก็จูงใจเขาอย่างนี ”้ (อนุศาสนาจารย์ ,2562,
สัมภาษณ์)
ด้ านที่ 2 สุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่น
สุขภาวะทางปัญญาด้ าน “การตื่น” เป็ นความสามารถของบุคคลที่จะรู้เท่าทัน
สภาวะจิตใจของตนเองที่ถูกครอบงาด้ วยความโลภ โกรธ หลงพร้ อมทัง้ ตระหนักถึงโทษของมัน
รู้จกั ฉุกคิดและไม่ปล่อยให้ จิตใจตกเป็ นทาสของกิเลสตัณหา มีสติระลึกรู้ในปัจจุบนั ว่าตนเองกาลัง
ทาอะไร อยู่ในสถานะเช่นไร รู้สึกหรื อคิดอย่างไร รู้จกั ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ในการแสดงออก มีความอดทนอดกลันและมุ
้
่งมัน่ ที่จะกระทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเองอย่างไม่ย่อท้ อ
โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็นย่อยดังนี ้
1. รู้ เท่ าทันและเห็นโทษของกิเลส
รู้เท่าทันและเห็นโทษกิเลส หมายถึง การที่ผ้ ตู ้ องขังรู้เท่าทันภาวะอารมณ์
ความรู้ สึก ความคิดและพฤติกรรมของตนเองที่ ถูกกิ เลสคือ ความโลภ โกรธ หลงเข้ าครอบง า
ตระหนักถึงโทษของการตัดสินใจที่กระทาไปตามความอยากได้ ปรารถนาเกินขอบเขต เห็นโทษของ
ความรู้ สึกหงุดหงิด ฉุนเฉี ยวหรื อไม่พึงพอใจหรื อระมัดระวังการกระทาที่เป็ นความไม่เข้ าใจอย่าง
รอบด้ าน ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“บางคนที่ มี แ ต่เ ห็ น แก่ ไ ด้ เห็ น แก่ ตัว อะไรทัง้ หลาย คนที่ ก ระเสื อ ก
กระสนจะเอานัน่ เอานี่จนเกินทังหลาย
้
มันน่าจะไม่มีความสุข พวกดิ ้นรนทังหลายกระเสื
้
อกกระสน
อยากเอานัน่ เอานี่ทงหลายมากเกิ
ั้
นไปจนเกินกว่าความจาเป็ นหรื อจงเกลียดจงชังกัน บางทีมนั ก็ไม่
มีความสุข แย่งแต่อะไรกันทังหลาย
้
ข้ อเท็จจริ งเลยนะเพราะถูกจับปรับนี่ไม่ประกันเพราะถ้ าปล่อย
ออกมา อาจจะเป็ นอันตราย”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“เท่าที่ เห็นสภาพของกลุ่ม คนเหล่านี ซ้ ึ่ง ตัดสินใจทาอะไรลงไปผิด ๆ
มักจะมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ ามาร่วม ถ้ าภาษาพระคือกิเลส พอเข้ ามาจะทาให้ เราไม่มีสติพอ ขาด
ความยับยังชั
้ ง่ ใจ ประกอบด้ วยความเข้ าใจไม่รอบคอบพอ ไม่ร อบรู้ พอ ก็จะตัดสินใจโดยทันที ”
(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“เขาต้ องฉุกคิด ผมเคยคุยกับหลวงพ่อพุทธทาสแล้ ว หลวงพ่อบอกว่า
เพราะยังไม่เห็นโทษ ไม่เห็นโทษคืออะไร ผมมารู้เมื่อเป็ นผู้คมุ มาไม่นาน เห็นผู้ต้องขังเข้ ามานัง่ อยู่
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หน้ าคุ้นๆ นี่คือคนเก่าทาผิดแล้ วติดคุก เขารู้ไหมเขารู้ เลิกค้ ายาเสพติดเลิกยากนี่คืออาการของคน
ไม่เห็นโทษ ชีวิตกลับมืดมนทุกที อย่าคิดว่าติดคุกแล้ วจะเลิกยาได้ ไม่ใช่ ตราบใดที่เขาไม่เห็นโทษ
ไม่มีทาง อย่าคิดว่าลูกเมียถูกยิงตายแล้ วจะเลิกได้ ไม่ใช่ แต่ซกั วันหนึ่งเขา(เจ้ าหน้ าที่)ก็เอาจริ งนะ
บางคนถอยหลังเลยบางคนก็เลิกได้ เมื่อเห็นโทษ”(อนุศาสนาจารย์,2562,สัมภาษณ์)
“เป็ นภารกิจด้ วยที่ต้องทาในด้ านการพัฒนาผู้ต้องขังให้ เป็ นคนที่มี
ความคิดถูกต้ องดีงาม มีจิตใจไม่ถกู ความโลภโกรธหลงครอบงา เพราะถ้ าเกิดว่าถูกกิเลสครอบงา
มันเกิดความอยากก็จะทาในสิ่งที่อยากได้ อยากมี ไปทาไม่ถูกเพื่อที่จะได้ มาด้ วยกิเลสตามความ
ต้ องการ”(อนุศาสนาจารย์,2562,สัมภาษณ์)
2. อดทนและมุ่งมั่นด้ วยความพยายามของตนเอง
อดทนและมุ่งมัน่ ด้ วยความพยายามของตนเอง หมายถึง การที่ผ้ ตู ้ องขัง
รู้ จักข่มใจมีความอดทนอดกลัน้ เมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจ มีความมุ่ง มั่นและเพี ยรพยายาม
อย่างไม่ย่อท้ อต่อความยากลาบากและการพัฒนาตนเอง อีกทัง้ เชื่อมัน่ กฎแห่งกรรมคือการลงมือ
กระทาด้ วยความสามารถของตนเอง ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“ถ้ าเขาเห็นอิทปั ฯ(อิทปั ปั จจยตา-สิ่งนี ้มี-สิ่งนี ้จึงมี) จะทาให้ เขาตื่นได้
แยกตัวเองออกมาได้ เขาจะเปลี่ยน แล้ วเขาจะมีความอดทนอยู่กับด้ านบวกมากขึ ้นเรื่ อยๆ ต้ อง
บวกกับความเชื่อเข้ าไปด้ วย ศรัทธาในความคิดความเชื่อ เราต้ องเชื่อในความเห็นนันด้
้ วย คือเชื่อ
ว่า ถ้ ามันยังไม่ตาย มีความเชื่อมัน่ ในการกระทาตังแต่
้ วินาทีนี ้ว่ามันสามรถที่จะสร้ างคุณค่าได้ ใหม่
เรื่ อยๆให้ กบั ชีวิต ชีวิตไม่ได้ สญ
ู เสียคุณค่าซะทีเดียว ตราบใดที่ยงั ไม่ตาย ตื่นขึ ้นมาว่า ฉัน ยังทาอะไร
ได้ อีกตังเยอะ”(นั
้
กวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“สมมุตฐิ านของเขา(ผู้ต้องขัง)เหล่านี ้ เขาสามารถที่จะเรี ยนรู้ได้ ดังนัน้
จิตของมนุษย์อาจจะเป็ นคนคุกหรื อคนติดตารางที่ทาความผิดเขาก็สามารถกลับมาทาถูกต้ องได้
ดังนันพระพุ
้
ทธเจ้ าจึงให้ คิดว่าไม่ใช่คนที่กระทาความผิดจะต้ องผิดตลอดไป คนที่ทาถูกก็จะทาถูก
ตลอดไปนี่ก็คือการให้ โอกาสมนุษย์ทกุ คนสามารถทาผิ ดทาถูกได้ ถ้าเป็ นปุถชุ น”(นักวิชาการ,2562,
สัมภาษณ์)
“ผมก็จะเน้ นไปในเรื่ องของการผิดชอบ รู้ จักสิ่งดีไม่ดีแล้ วก็อยากให้
รู้จกั ใช้ ความสามารถตัวเองบางคนมีความสามารถเยอะแต่ไม่ยอมใช้ ไม่ดงึ เอาความสามารถของ
ตัวเองออกมาใช้ ให้ เ ต็มที่ จะเอาแต่สบายนึกว่ าอันนี ้ง่ายจะทาในสิ่งนัน”(อนุ
้
ศาสนาจารย์ ,2562,
สัมภาษณ์)
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3. ตระหนักรู้ ณ ปั จจุบันขณะ
ตระหนัก รู้ ณ ปั จ จุ บัน ขณะ หมายถึ ง การที่ ผ้ ูต้ อ งขัง มี ส ติ ร ะลึ ก รู้ ณ
ปั จจุบนั ขณะเกี่ยวกับความรู้ สึก ความคิดและการกระทาของตนเอง ยอมรับในความผิดที่ตนเอง
กระทา ไม่เผลอคิดไปในอดีตที่ผ่านมาและไม่คาดหวังสิ่งที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นในอนาคตอย่างเลื่อนลอย
ตระหนักรู้ในสถานภาพปั จจุบนั และยอมรับสถานะที่ตวั เองเป็ นอยู่ ดังคากล่าวของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ดังนี ้
“ดึงตัวเองออกจากความผิดพลาด ไม่เอาตัวเองจมอยู่กับความชั่ว
ถอยห่างออกมา มองให้ มนั เป็ นประสบการณ์ที่มนั ผ่านไป อันดับแรกคือเขาต้ องดึงตัวเองออกจาก
อดีตให้ ได้ ความผิดพลาดหรื อแม้ กระทัง่ การตีตราว่าเป็ นความชัว่ ต้ องดึงมันขึ ้นมาให้ ได้ เขาต้ อง
เห็นแบบนัน้ ถ้ าเขาเห็นแบบนันมั
้ นจะเริ่มค่อยๆ ที่จะดึงความสุขกลับมาได้ ไม่งนมั
ั ้ นก็จะจมปลักอยู่
กับเรื่ องแบบนัน”(นั
้ กวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“ถ้ าจะมองเบื ้องต้ นก็คือต้ องรู้ ตนเอง ถ้ ารู้ ตวั เองแล้ วมันจะเดินไปได้
ถูกทาง เช่น รู้ ตวั เองแล้ ววุฒิภาวะเราระดับนี ้เราควรจะทาอะไรได้ บ้างประมาณนี ้ บางทีเรื่ องบาง
เรื่ องเรารู้ตวั เองแล้ วเราไม่ควรจะอาสาว่าเราไม่เป็ น ประเมินตัวเองให้ ร้ ูตวั เอง เขาเป็ นผู้ต้องขัง เขา
ต้ องรู้สภาพตัวเองเบื ้องต้ น พอรู้สภาพตัวเองก็ไปรู้ตอ่ ไปเรื่ องสภาพเป็ นอยู่ ต้ องรู้ถ้ารู้อย่างนี ้เราก็จะ
ทาตัวได้ ถูก ไม่ผิดกฎกติกาอะไรของเขาตื่นตัวเพื่อรับรู้ กฎกติกาทังหลายเพื
้
่ อที่จะปรับตัวเองให้
เหมาะสม”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“เขาจะต้ องตื่นตัวของเขาว่า เขาผิ ดอะไร ที่ เขาท าผิด เขาควรที่ จ ะ
ทบทวนว่าผิดจริ งถ้ าตัวเองกระทาผิดจริ ง มีการจองจาลงโทษจริ งเป็ นจุดหนึ่งที่เขาควรจะตื่น อันที่
สองเขาควรจะตื่นว่าแนวทางต่อไปหลังจากที่เขาถูกจองจาเขาควรที่จะทาอย่างไรก็คือการวางแผน
ว่าเขาควรจะทาอะไรต่อ เพราะว่าปั ญหาของสังคมจะต้ องเข้ ามาแน่แน่ว่าคนนี ้ถูกจองจามา จะถูก
สังคมมองในแง่ลบบ้ าง”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“ความสุขก็คือการรู้ตวั เอง ต้ องมีสติ คนที่มีสติคือคนที่มีความสุข คน
ที่ร้ ู ตวั ว่าตัวเองทาอะไรอยู่ รู้ตวั อย่างมีเหตุมีผลเขาก็จะปรับตัวได้ แล้ ว ก็อยู่อย่างปกติสุข คือทาให้
คนไม่ผิดพลาดในการกระทาในการพูดและการกระทา สติคือความรู้สกึ ตัวรู้ตวั ว่าทาอะไรอยูต่ อนนี ้
รู้ตวั เองว่าตอนนี ้อยู่ในสถานะอะไรอยู่แล้ วก็ปฏิบตั ิตนปฏิบตั ิตวั ให้ อยู่ในสถานะที่พอดีกับระเบียบ
พอดีกบั ความเป็ นอยู่ของตัวเอง รู้เท่าทันสภาพแวดล้ อมในเรื อนจาอาจจะมีข้อสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง
รู้จกั ตื่นตัวอย่าไปหลงเชื่อคาพูดคนนันคนนี
้
้”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
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4. ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ ของตนเองได้
ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้ หมายถึง การที่ผ้ ตู ้ องขังรู้จกั
ควบคุม จัดการอารมณ์ ของตนเอง ระมัด ระวัง การแสดงออกที่ ไ ม่เหมาะสมทัง้ พฤติก รรมด้ า น
ร่ างกายและคาพูดที่อาจทาให้ กระทบกระทั่งหรื อทาให้ ตนเองและผู้อื่นเดือดร้ อน รู้ จักยับยังการ
้
กระทาที่ไม่พงึ ประสงค์ ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“เพราะธรรมชาติของกลุ่มนี ้เขาจะขาดความยับยังชั
้ ง่ ใจ ซึง่ เป็ นตัวสติ
ขาดความคิดใคร่ควร พวกนี ้มันทาให้ เขาสูญเสียฟั งก์ชนั่ ตัวนี ้ไป ทาให้ ได้ ลงมือทา การยับยังชั
้ ง่ ใจ
การใคร่ครวญมันเป็ นหน้ าที่ของสติที่จะต้ องเป็ นตัวหยุดตัวนี ้ หน้ าที่ข องสติก็ได้ ”(นักวิชาการ,2562,
สัมภาษณ์)
“คาว่าสุขภาวะถ้ าพูดถึงร่ างกายมันก็คือความแข็งแรงของร่ างกาย
แต่ทางสติปัญญานี ้พบว่าภูมิต้านทานเกี่ยวกับ E.Q(อารมณ์)หมายถึงว่า การควรมากกว่าเพราะว่า
ผู้ต้องขังเราฉลาด ความฉลาดเขามีเยอะ ถ้ าคุณเอามอเตอร์ ไซค์ไปให้ เขาซ่อมในเรื อนจา แป๊ บเดี๋ยว
เขาก็สามารถที่จะซ่อมได้ ซึ่งเราเองทาไม่ได้ แต่บางอย่างความรู้สึกนึกคิดในการคิดเขาแล้ วก็ความ
ยับยังชั
้ ง่ ใจของเขาต่าไป”(อนุศาสนาจารย์,2562,สัมภาษณ์)
“รู้ เหตุการณ์ อะไรมากระทบ อะไรมาถูก มันรู้ แล้ วมันก็เกิดมันก็ดบั
อะไรอย่างนี ้ ถ้ ารู้อะไรอย่างนี ้สามารถเลย(ควบคุมตนเองได้ ) ถ้ ารู้ว่าอะไรมากระทบแล้ วมันก็ดบั ไป
แต่พวกนี ้มันไม่ใช่มนั กระทบปุ๊ บ มันต้ องเอาคืนกัน บางคนไปต่อยเขา มันจะคิดว่าให้ กไู ปต่อยอะไร
กับใครไหม มันไม่คดิ มันจะทาเพราะหันไปมอง อ้ าวไอ้ นี่มนั เป็ นศัตรูก็ใส่กนั ใหญ่เลย แต่ถ้าเป็ นพ่อ
เป็ นพี่ก็อีกเรื่ องหนึง่ ก็เบาไปมันยังไปติดกับตรงนันมากกว่
้
า”(อนุศาสนาจารย์,2562,สัมภาษณ์)
ด้ านที่ 3 สุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบาน
สุขภาวะทางปั ญญาด้ าน “ความเบิกบาน” เป็ นความสามารถของบุคคลที่ยงั
ภาวะจิตใจให้ สงบผ่อนคลาย ไม่ฟ้งุ ซ่านหวาดระแวงหรื อวิตกกังวล มีความรักและเมตตาปรารถนา
ดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น อีกทังรู้ ้ จกั ปล่อยวางและให้ อภัยในความผิดพลาดที่ผ่านมา เข้ าใจสิ่งแวดล้ อม
ภายนอกและชีวิตตามความเป็ นจริง มองเห็นคุณค่าภายในตนเองและรู้จกั ที่จะตังเป้
้ าหมายในการ
ดาเนินชีวิต ยึดมั่นในพฤติกรรมที่ดีงามหรื อมีคุณธรรมประจาใจ อีกทัง้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างปกติสขุ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็นย่อยดังนี ้
1. ภาวะจิตใจที่สงบ มีเมตตาและให้ อภัย
ภาวะจิตใจที่สงบ มีเมตตาและให้ อภัย หมายถึง การที่ผ้ ตู ้ องขังมีภาวะ
จิตใจที่ปกติ สงบผ่อนคลาย ไม่ฟุ้งซ่านหวาดระแวงหรื อวิตกกังวล มีความรักความเมตตาและ
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ปรารถนาดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น รู้จกั ให้ อภัยตนเองและผู้อื่นในความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น อีกทังรู้ ้ จกั ทา
ใจให้ ปล่อยวางกับความผิดพลาดในอดีตที่ผา่ นมา ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“ดึงส่วนที่เป็ นกุศลให้ มากขึ ้น คือเขาต้ องมีความคิดความเชื่อหรื อได้
สัมผัสในส่วนที่มนั เป็ นกุศลให้ มากๆ และอยู่บอ่ ยๆ อารมณ์ถึงจะเบิกบาน เพราะสภาพของคนกลุ่ม
นี ้จิตจะคิดไปในทางอกุศล จะไม่ไปทางกุศล วิธี การที่จะทาให้ เบิกบานได้ คือไปในทางกุศล ผ่าน
ความรู้สึก อะไรที่ทาให้ ร้ ูสึกดีที่เขาจะสัมผัสรับรู้ ได้ นึกถึงสิ่งที่ดีๆ ปรุงในทางฝ่ ายกุศลให้ เยอะๆ ก็
จะช่วยดึงเขาขึ ้นมาให้ ได้ สมั ผัสในส่วนที่เป็ นกุศล จะสงบระงับความเป็ นวิตกกังวลและเย็นขึ ้นมาได้
จะทาให้ ยกจิตขึ ้นได้ ”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“ถ้ าขาดปั ญญา มันมีความทุกข์นะ แก้ ความทุกข์ได้ นาไปสู่ความสุข
ได้ เรื่ องบางเรื่ องถ้ าคิดในแง่อดีต ทาไมต้ องคิดในเรื่ องอดีตเพราะอดีตมันผ่านมาแล้ ว จะไปจมอยู่
กับอดีตก็ไม่ใช่ อดีตเป็ นประสบการณ์ ถ้ าเราเข้ าใจก็คือตัวปั ญญาที่เรามองจากนันก็
้ คื อถ้ าจะให้ ดี
เราจะทายังไงให้ ตวั ปั ญญาเป็ นตัวนาและจะนาไปสู่ที่เรามุ่งหวังได้ ใคร่ ควรพิจารณาว่าด้ วยเหตุ
และผลว่าทาไมต้ องคิดในเรื่ องเหล่านี ้ มันทาให้ เครี ยด เมื่ อมันเกิ ดแล้ วต้ องปล่อยวางแล้ วเอา
ปัญญาที่เรามีมาคิดว่าจะพัฒนายังไง”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“ความสุข ถ้ าเป็ นความคิดของผม สุขทางปั ญญากับทั่วไปกับตาม
หลักพุทธธรรมสุขทางปั ญญาทั่วไป คนทั่วไปส่วนมากเข้ าใจถึงธรรมะมากน้ อยแค่ไหน สุขที่มัน
เกิ ดขึน้ โดยมากคนเราหาปั ญ ญาก็ คือเรี ยนให้ สูง เพื่ อที่ จ ะทางานแล้ วก็ หาความสุขได้ จ ากของ
อานวยความสะดวก มีบ้านมีรถ เขาก็มีความสุขแล้ ว แต่ถ้าความสุข ถ้ าถามจริงๆไม่ใช่ มันเป็ นเรื่ อง
ของความสงบเป็ นเรื่ องจิ ต ที่ มันไม่วุ่นวายไม่เกาะไม่แกะอะไรทัง้ นัน้ คือจิตตรงนัน้ มันจะทาให้
ความสุขที่แท้ จริ งมากกว่า แต่ถ้าใครที่ไปมุ่งความสุขทางวัตถุตา่ งๆก็จะมีความทุกข์เพราะมันต้ อง
เจออยูแ่ ล้ วเกิดจากการพลัดพราก”(อนุศาสนาจารย์,2562,สัมภาษณ์)
2. รู้ เท่ าทันโลกและชีวิตตามความเป็ นจริง
รู้ เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็ น จริ ง หมายถึง การที่ผ้ ูต้องขัง เข้ าใจ
สภาพแวดล้ อมภายนอกและรับรู้ชีวิตตามสภาวะความเป็ นจริ ง ด้ วยการเรี ยนรู้ ว่า ชีวิตมีขึ ้น-มีลง มี
ได้ -มีเสีย มีสุข-มีทุกข์ มีถูกใจ-ไม่ถูกใจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความทุกข์เป็ นเรื่ อง
ธรรมดา ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“สิ่ งที่ เขาต้ องเข้ าใจให้ มากคือต้ องเข้ าใจเรื่ องไตรลักษณ์ เรื่ องของ
อนิจจัง เรื่ องของความเปลี่ยนแปลง เข้ าใจความทุกข์ว่ามันไม่อยู่กบั เขา มันเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ ไม่ ใช่
บางคนจมอยู่กบั ความรู้สึกผิด แสดงว่าไม่เห็นอนิจจัง ชีวิตมันไม่ได้ หยุดนิ่ง ทุกข์ขงั คือเขาต้ องเข้ า
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ใจความจริ งว่า สภาพของชีวิตมันถูกบีบ คัน้ เป็ นธรรมดาของชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านร่างกายที่
คุณ จะต้ องทาอะไรในแต่ละวัน เช่น คุณต้ องกิ น ร่ างกายก็ จะบีบให้ คุณกินข้ าว คุณจะต้ องเข้ า
ใจความจริงของชีวิตและก็เข้ าใจความเป็ นธรรมดาของโลกด้ วย”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“ไม่ มี ปั ญ ญามัน ก็ ไ ม่ ส ามารถหาความสุข ได้ ถ้ า คุณ อยากจะพบ
ความสุขที่จริ งต้ องเกิดปั ญญาก่อน ถ้ าคุณคิดได้ นี่คือทุกข์นี่คืออนิจจังนี่คือทุกข์ขังมันก็จะทาให้
สุขภาพจิตดีขึ ้นไม่ต้องไปเครี ยดไม่ต้องไปคิดมาก”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“ควรมีมากที่สดุ ทังสองทางเพราะว่
้
าความรู้ทางโลกและทางธรรมไม่
ต่างกัน เราสามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้ ตลอดเวลาแล้ วก็พอใจในชีวิตที่ได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ ได้
เรี ยนรู้ความรู้ทวั่ ไปบ้ างซึง่ เป็ นความรู้ที่สมบูรณ์ ที่มนุษย์ทงหลายควรกระท
ั้
า ไม่ควรไปแยกย่อยว่านี่
คือโลก นี่คือธรรมเพราะทุกอย่างก็เหมือนกับการกินอาหารไม่ว่าคุณจะกินอาหารของชาติใดๆ ก็
ตามสุด ท้ า ยก็ ไ ปบ ารุ ง ธาตุทัง้ สี่ คือ ดิน นา้ ลมไฟท าให้ ร่ างกายอยู่ไ ด้ ทุก อย่า งต้ อ งควบคู่กัน ไป”
(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
3. เห็นคุณค่ าในตนเอง มีความหมายและเป้ าหมายในการดารงอยู่
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความหมายและเป้าหมายในการดารงอยู่ หมายถึง
การที่ผ้ ตู ้ องขังตระหนักรู้ถึงคุณค่าและรับรู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่ของตนเองที่สามารถทาสิ่ง
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ให้ เ กิ ดขึน้ ได้ กับ ตนเองและผู้อื่น มองตัวเองเชิ ง บวกในแง่ ข องโอกาสและรู้ จัก
ตังเป้
้ าหมายในการดาเนินชีวิต ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“อันดับแรกที่เขาจะต้ องเข้ าใจก็คือ เขาเกิดมาหนึ่งชีวิตเขาสามารถที่
จะเรี ยนรู้ในด้ านบวกและด้ านลบได้ เขาเคยลบมาแล้ ว เขาก็บวกได้ ถ้ าเขาทาให้ เป็ นบวกได้ มันก็
จะไปผนวกกับถ้ าเขาทาให้ เป็ นบวก ชีวิตมันก็จะมีความหมาย ชีวิตนะวินาทีนี ้ มันยังสร้ างคุณค่า
ใหม่ได้ ยังให้ ความหมายกับชีวิตใหม่ได้ มองจากการกระทาทัง้ ในแง่ของคุณค่าซึ่งตนเองรับรู้ ได้
หรื อทาให้ คนอื่นรับรู้ได้ ”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“เคยมี วิ จั ย ไว้ ว่ า คนที่ ติ ด คุ ก หรื อคนที่ ต้ องขั ง มา ส่ ว นมากจะมี
สติปัญญาดี เขาจะเป็ นคนที่เฉลียวฉลาด แต่บางครัง้ เขาอาจจะมีความฉลาดแต่ขาดความเฉลียว
โอกาสที่เขาจะพัฒนาได้ ก็เทียบเท่ากับคนทัว่ ไป คนที่ไม่ดีเขาอาจจะดีกว่าตรงที่ว่าฐานสติปัญญา
เขาอาจจะดีกว่าด้ วยซ ้าไปอย่างเช่น กรณีการรักขโมยของบ้ านคนอื่น เขาก็ จะต้ องวางแผนให้ ดี เขา
จะต้ องไปสังเกตการณ์มองดูว่าบ้ านนี ้มีทรัพย์สมบัติอะไรดี ทังๆที
้ ่เขาก็ไม่เคยขึ ้นไปในบ้ านหลังนัน้
แม้ แต่ครัง้ เดียวนี่แสดงว่าฐานปั ญญาเขาดี ถ้ าเราจะมาต่อยอดหรื อว่าให้ ความรู้ เขาก็มีสิทธิเท่า
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เทียมกัน ดีไม่ดีเขาอาจจะดีกว่าคนโดยทัว่ ไปที่อาจจะมี ความประมาทหรื อมีสติปัญญาที่ไ ม่เฉลียว
ฉลาดเทียบเท่า”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“ถ้ าเค้ า(ผู้ต้องขัง)ออกมาที่ฝึกอาชีพเพื่อให้ มีความรู้ให้ มีความคิดได้
ไม่ใช่เป็ นโจรอะไรเหมือนเดิม บางทีคนไปกระทาความผิดเพราะว่าเค้ าไม่มีอาชีพจะทาจึงไปขโมย
อะไรประมาณนี ้ก็ควรจะมีอาชีพด้ วยและที่สาคัญก็เป็ นเรื่ องของปรัชญาการดารงชีวิต”(นักวิชาการ
,2562,สัมภาษณ์)
“ถ้ าเกิดว่าคนมีความเจริ ญก้ าวหน้ าในการคิดการต่อยอดในการที่เขา
(ผู้ต้องขัง)มีความขยันที่จะทาต่อสานต่อ มันจะส่งผลออกทางพฤติกรรมทางกายและใจ แต่ปัญญา
นี ้ถ้ าเขามีการต่อยอดการคิดจากการที่เขาฝึ กวิชาชีพหรื อว่าเขามีความรู้ใหม่เพิ่มเติม เป็ นการรู้จกั
ต่อยอดไปข้ างหน้ า ชีวิตก็สามารถประสบความสาเร็จได้ ”(อนุศาสนาจารย์,2562,สัมภาษณ์)
4. การมีพฤติกรรมดีงามและดาเนินชีวิตอย่ างปกติสุข
การมี พ ฤติก รรมดี ง ามและด าเนิ น ชี วิ ต อย่า งปกติสุข หมายถึ ง การที่
ผู้ต้องขังมีความประพฤติที่เหมาะสม มีคณ
ุ ธรรมประจาใจ มีปฏิสมั พันธ์เชิงบวกและรู้จกั ปรับตัวอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นๆ และดาเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างปกติสขุ ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“มันต้ องแยกสองส่วน ก็คือปั ญญากับการทามาหากิน ส่วนปั ญญา
ในแง่ของการดารงชีวิตนันอี
้ กส่วนหนึง่ ถ้ าปัญญาในทางพุทธธรรมน่าจะหมายถึงปัญญาที่เกี่ยวกับ
การดารงชีวิต จะทายังไงให้ มีความสุขกับการดารงชีวิต เป็ นปั ญญาในการใช้ ชีวิตก็คือวิปัสสนา
ปั ญญา ปั ญญาที่เรามองเห็นความจริ งของชีวิต ก็คือตัวสติปัญญาที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆ ควรมี
ปั ญญาชุดนี ้ ในฐานะเป็ นมนุษย์ควรมี ถ้ ามีสติเยอะปั ญญาจะเกิดขึ ้นได้ เยอะ” (นักวิชาการ,2562,
สัมภาษณ์)
“อยากให้ เขาพัฒนาเรื่ องของคุณธรรมที่เหมาะสมกับการดาเนินชีวิต
ที่ทาให้ เหมาะสมเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจเขา เมื่อเขามีคณ
ุ ธรรมแล้ วจิตใจเขาสูงขึ ้นก็จะมี ความสุข
แล้ วก็จะไม่มาอีก ไม่วนกลับมาสูเ่ รื อนจาอีก จะไม่หวนกลับมาทาผิดอีก บางทีที่ออกไปจิตใจเค้ ายัง
เหมื อ นเดิ ม จึ ง หวนกลับ มาอี ก ถ้ าเขาพัฒ นาจิ ต ใจแล้ วโอกาสที่ จ ะหวนกลับ มาน่ า จะไม่ มี ”
(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
“กลุ่มผู้ต้องขัง ความสุขคือการไม่กระทาผิดวินยั เค้ ามีชีวิตอยู่ได้ โดย
ปกติในขณะที่เขาตัวก็ถือว่าเค้ ามีความสุข มีสขุ ที่ควบคุมตัวเองได้ สุขที่ใช้ ชีวิตอยู่กบั เพื่อน สุขที่จะ
ยอมรับในสิ่งที่มันเกิด สุขที่จะมีความเห็นใจกับความเป็ นอยู่ของตัวเองไม่ต้องไปเรี ยกร้ องอะไร
มากมาย” (อนุศาสนาจารย์,2562,สัมภาษณ์)
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“ตัวปั ญญาจะเป็ นแสงสว่างและรวมถึงแสงสว่างของความสุขในชีวิต
ถ้ าเรารู้ ว่าสิ่งที่ไม่ควรทาเราก็เลี่ยง เช่น อบายมุข อกุศลทังหลายทั
้
งปวง
้
เราไม่ทา เรากลับมาทา
ความดีความสุขจะเกิดขึน้ ความไว้ วางใจ ความสันติสุข ความไม่ทะเลาะเบาะแว้ งทุกอย่าง ถ้ า
ผู้ต้องขังมีแสงสว่างที่เกิดขึ ้นก็จะมีความสุขเกิดขึ ้น”(นักวิชาการ,2562,สัมภาษณ์)
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ข้ างต้ นทาให้ สรุ ปได้ ว่า ลักษณะสุขภาวะ
ทางปั ญ ญาของผู้ต้องขัง ประกอบด้ วย 1) การพิจ ารณาแยกแยะดี - ความชั่ว ถูก -ผิด คุณ -โทษ
ประโยชน์ไ ม่ใช่ประโยชน์ 2) การแก้ ไ ขปั ญหาด้ วยสติปัญญาและรู้ จักเชื่ อมโยงเหตุผล 3) การ
มองเห็นคุณค่าจากปั ญหาอุปสรรค 4) การรู้เท่าทันและเห็นโทษของกิเลสคือ ความโลภ โกรธ หลง
5) ความอดทนและมุง่ มัน่ ด้ วยความพยายามของตนเอง 6) การตระหนักรู้ ณ ปัจจุบนั ขณะ 7) การ
ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้ 8) ภาวะจิตใจที่สงบ มีเมตตาและให้ อภัย 9) รู้เท่าทัน
โลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง 10) มองเห็นคุณค่าในตนเอง มีความหมายและเป้าหมายในการ
ดารงอยูแ่ ละ 11) การมีพฤติกรรมดีงามและดาเนินชีวิตอย่างปกติสขุ โดยมีข้อสรุปของรายละเอียด
ในแต่ละลักษณะดังแสดงในตาราง 10 ดังนี ้
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ตาราง 10 ลักษณะสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขัง
ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาของ
ผู้ต้องขัง
1. การพิจารณาแยกแยะดี-ชัว่ ถูก-ผิด
คุณ-โทษ ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์
2. การแก้ ไขปัญหาด้ วยสติปัญญา
และรู้จกั เชื่อมโยงเหตุผล
3. การมองเห็นคุณค่าจากปั ญหา
อุปสรรค
4. การรู้เท่าทันและเห็นโทษของกิเลส

รายละเอียดย่อย

รู้ วินิจฉัย ตัดสิน คานึงความถูกต้ อง ควรหลีกเลี่ยง ควร
กระทา เท็จ-จริง เหมาะสม-ไม่เหมาะสม
ใช้ เหตุผลแก้ ปัญหา พิจารณารอบด้ าน คานึงผลที่จะ
ตามมา รู้ทวั่ ถึงเหตุและผล
มองแง่ดี นาความผิดพลาดมาเป็ นบทเรี ยน มอง
อุปสรรคเป็ นความท้ าทาย
ยับยังความคิ
้
ดไม่ให้ ตกเป็ นทาสของอารมณ์โลภ โกรธ
หลง เกรงกลัวผลร้ ายที่จะตามมา
5. อดทนและมุง่ มัน่ ด้ วยความ
ข่มใจ หนักเอาเบาสู้ ไม่ยอ่ ท้ อต่อความลาบาก เชื่อมัน่
พยายามของตนเอง
ในการกระทา มีความพากเพียร
6. การตระหนักรู้ ณ ปัจจุบนั ขณะ
อยูก่ บั ปัจจุบนั ยอมรับความจริง ไม่หวนคิดอดีต ไม่
คาดหวังอนาคตอย่างเลื่อนลอย
7. การควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ ยับยังการแสดงออกด้
้
านร่างกาย คาพูดที่ไม่เหมาะสม
ของตนเองได้
ปรับเปลี่ยนอารมณ์เชิงบวก
8. ภาวะจิตใจที่สงบ มีเมตตาและให้ ผ่อนคลาย ไม่ฟ้งุ ซ่าน ปรารถนาดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น
อภัย
ปล่อยวางอดีตที่ผิดพลาด
9. รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความ
เข้ าใจชีวิตและสิ่งแวดล้ อมว่ามีขึ ้น-มีลง สุข-ทุกข์ ได้ เป็ นจริง
เสีย ไม่เป็ นไปตามต้ องการ ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอด
10. เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ภาคภูมิใจในตนเอง เห็นความสาคัญของการมีชีวิต
ความหมายและเป้าหมายในการ
รู้จกั ตังเป้
้ าหมายชีวิตเพื่อตนเองและผู้อื่น
ดารงอยู่
11. มีพฤติกรรมดีงามและดาเนินชีวิต พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีคณ
ุ ธรรม ปรับตัวและมี
อย่างปกติสขุ
ปฏิสมั พันธ์เชิงบวกในการอยู่ร่วมกับคนอื่น
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จากข้ อค้ นพบข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นามาสรุปร่ วมกับข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมที่ประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านการรู้ 2) ด้ าน
การตื่นและ 3) ด้ านความเบิกบาน ด้ วยการจัดแต่ละลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังลง
ในแต่ล ะด้ านของสุขภาวะทางปั ญ ญาตามหลักพุทธธรรมกลายเป็ น สุขภาวะทางปั ญญาของ
ผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม ดังภาพประกอบ 5 ดังนี ้
ด้ านการรู้
- การพิจารณาแยกแยะดี-ชัว่ ถูก-ผิด คุณ-โทษ
ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์
- การแก้ ไขปั ญหาด้ วยสติปัญญาและรู้จกั
เชื่อมโยงเหตุผล
- การมองเห็นคุณค่าจากปั ญหาอุปสรรค

สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ต้องขัง

ด้ านการตื่น
- การรู้เท่าทันและเห็นโทษของกิเลส
- ความอดทนและมุง่ มัน่ ด้ วยความพยายามของ
ตนเอง
- การตระหนักรู้ ณ ปั จจุบนั ขณะ
- การควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้
ด้ านความเบิกบาน
- ภาวะจิตใจที่สงบ มีเมตตาและให้ อภัย
- รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง
- เห็นคุณค่าในตนเอง มีความหมายและ
เป้าหมายในการดารงอยู่
- มีพฤติกรรมดีงามและดาเนินชีวติ อย่างปกติสขุ

ภาพประกอบ 6 รูปแบบลักษณะของสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ านพฤตินิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั ง้ นี ้ พบว่า พฤตินิสัยหรื อจริ ต หมายถึง ความประพฤติที่
แสดงออกเป็ นปกติซงึ่ โน้ มเอียงไปในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ตามจริตนิสยั อันเป็ นปกติประจาอยูใ่ น
สันดานหรื อพื ้นเพของจิตใจ เป็ นลักษณะนิสยั ที่ค่อนข้ างถาวรอยู่ในขันอุ
้ ปนิสยั เป็ นแบบแผนหรื อ

141
ประเภทใหญ่ๆแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ เป็ นลักษณะของการประพฤติที่แสดงออกในการดาเนิน
ชีวิต พฤติกรรมที่แสดงออกให้ เห็นในขันอุ
้ ปนิสยั ประกอบด้ วย 6 ลักษณะ รายละเอียดดังนี ้
จริตที่ 1 พฤตินิสัยรักความสนุกสนานเพลิดเพลิน
พฤตินิสยั รักความสนุกสนานเพลินเพลิด(ราคจริ ต) หมายถึง การที่ผ้ ตู ้ องขังมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยที่ ชอบใช้ ประสาทสัมผัสได้ แก่ ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ในการ
สร้ างความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อสนองตอบอารมณ์ความรู้ สึกพึงพอใจให้ กับตนเอง มักเสพ
ความสุขผ่านประสาทสัมผัส ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
นักสังคมสงเคราะห์(สัมภาษณ์,2562)
“ถ้ าสังเกตดูนะ ถ้ าเรามีกิจกรรมอะไรก็แล้ วแต่หรื อมีสิ่งที่เขาได้ ดไู ด้
เห็นได้ ฟัง เขาจะมีความสุขกับการใช้ ชีวิตแบบนัน้ ทีวีเปิ ดให้ ดู รายการทีวีหรื อมีคอนเสิร์ตหรื อมี
ดนตรี ให้ ฟัง การเสพทางใจจะเป็ นสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่สวยงาม แววตาก็จะมีประกายมีชีวิตชีวาขึน้
และเห็นคนแปลกหน้ าเข้ ามาเขาจะมีความสุข”
“ในเขตกาแพงนี ้ จะมีการเล่นเกมการร้ องเพลงเป็ นการผ่อนคลายของ
เขาอย่างนี ้เป็ นความสุข การเล่นหมากรุกหมากฮอสการเล่นเกมที่เขาได้ ใช้ ความคิดของตัวเองเขา
อยู่ได้ ทงั ้ วัน ให้ มันนั่งหายใจเข้ าออกเฉยๆบางทีเครี ยดตายเลยเขาจะหาวิธีระบาย ด้ วยการเล่น
หมากรุกหมากฮอสเขาก็จะนัง่ เล่นอยูใ่ นซอกไหนมุมไหนของเขา”
“ด้ วยการชมดูด้วยตาดูภาพดูทีวีดภู าพยนตร์ แสดงอารมณ์ ค่อ นข้ าง
ชัดเจนเมื่อชมภาพยนตร์ หรื อว่าชมกีฬาจะส่งเสียงเชียร์ แบบค่อนข้ างจะเด่นชัดกว่าคนภายนอก
ปกติ”
ผู้ต้องขัง(สัมภาษณ์,2562)
“ผมจะทาตามใจ ถ้ าผมทาแล้ วมีความสุขผมก็ทา แต่ถ้าเกิดทาแล้ ว
รู้สกึ มันอึดอัดเราก็ไม่ทาแค่นนเอง
ั ้ ผมเป็ นคนชอบเขียนหนังสือเวลาผมเขียนหนังสือสวย ผมว่างผม
ก็จะเขียนหนังสือเขียนจดหมายอะไรไปเรื่ อยนี่ก็คือวิธีการหาความสุขของผม”
“รู้ สึกสนุกตามเวลาเห็นเพื่อนเล่นกีฬา มีอารมณ์ร่วมไปด้ วย เวลาได้
ยินเสียงเพลงที่ชอบก็จะมีความสุข เวลาที่ร้ ู สึกผ่อนคลายก็จะเป็ นความสุขทางใจ มีอาการแบบ
ความเครี ยดหายไป ทาให้ เราได้ ปลดปล่อย รู้สกึ ชอบ”
“ดนตรี ผมจะชอบสุดๆ ครับ คะแนนเต็มสิบผมให้ สิบเลย ตอนเปิ ด
เพลงที่อยู่ในทีวีแล้ วก็ฟังไปแล้ วก็นึกไป นึกเล่นจินตนาการไปข้ างนอกจะอย่างนัน้ อย่างนี ้คิดไป
เรื่ อย”
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จริตที่ 2 พฤตินิสัยด้ านความก้ าวร้ าวรุนแรง
พฤตินิ สัย ด้ า นความก้ า วร้ าวรุ น แรง(โทสจริ ต) หมายถึง การที่ ผ้ ูต้ อ งขัง มี
ลักษณะทางพฤตินิสัยที่แสดงออกถึงความฉุนเฉี ยว หงุดหงิด โกรธง่าย หุนหันพลันแล่น ใจร้ อน
พูดจาโผงผางตรงไปตรงมาโดยไม่คานึงถึงคนอื่น มักยึดมัน่ ในหลักการ กฎเกณฑ์กติกา ขาดความ
ยืดหยุ่น มองโลกหรื อสภาพอย่างที่ตนเองคิดและเห็นว่าคนรอบข้ างจะต้ องเป็ นไปอย่างที่ตนเองคิด
ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
นักสังคมสงเคราะห์(สัมภาษณ์,2562)
“โผงผางเอาแต่ใจ เอาตัวเองเป็ นใหญ่ เพื่อนพูดไม่ถูกใจก็จะแสดง
พฤติ ก รรม คนกลุ่ม นี ก้ ็ จ ะมี ลัก ษณะแบบก้ าวร้ าวถ้ าถูก กระตุ้น ถ้ าถูก เพื่ อ นต่อ ว่ า หรื อ มี ก าร
กระทบกระทัง่ กันทางความคิดหรื อทางร่ างกายทาให้ มีความรู้ สึกหงุดหงิด มีอยู่บางทีแค่นอนใน
ห้ องเดียวกันตอนกลางวันติดกัน แล้ วมากระทบกระทัง่ กันอาจจะเป็ นทางคาพูดหรื อมีการล ้าเกิน
พื ้นที่อาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจอาจจะมีปากเสียงกัน ก็จะต้ องเริ่ มจากการมีปากเสียงกัน
ก่ อ น ถ้ าไม่ เ ริ่ ม จากการนี ม้ ี ป ากเสี ย งกั น แล้ วไม่ จ บก็ จ ะมี ล งไม้ ล งมื อ กัน ก็ มี โผงผางจะเป็ น
ลักษณะเฉพาะบุคคลอยู่แล้ วประเภทที่มีภาวะที่มีอารมณ์รุนแรงมีความโกรธที่ไม่สามารถจัดการ
ความโกรธของตัวเองได้ ก็แสดงออกโดยการทาร้ ายผู้อื่นหรื อทาร้ ายตัวเอง”
“พวกนีก้ ็จ ะมีพฤติกรรมก้ าวร้ าว รู้ สึกนึกคิดก็ จ ะสนุกสนานตามกัน
เป็ นเพื่อนเป็ นกลุ่มกัน หยอกล้ อเล่นกัน บางทีเล่นกันจนชกต่อยกันก็มีพดู ถากถางกันบ้ าง เกิดเรื่ อง
กันส่วนมากก็จะมาอย่างนี ้ที่เกิดเหตุสว่ นมากที่ทะเลาะเบาะแว้ งกัน”
“ถ้ าคนที่มี พฤติกรรมก้ าวร้ าว เขาจะแสดงออกทางคาพูดมากกว่า
หรื อไม่พฤติกรรมที่พดู เสียงดังชอบคุยข่มคนอื่นให้ เกิดการยอมรับ”
ผู้ต้องขัง(สัมภาษณ์,2562)
“สีหน้ าครับ ถ้ าไม่พอใจเราออกสีหน้ าเลย คนรอบข้ างจะรู้ เลยว่าเรา
ไม่พอใจนะ เราไม่ชอบ เราจะแสดงออกทันที เป็ นคนที่แสดงออกทางสีหน้ าถ้ าจะเกิด ขันแรกจะ
้
แสดงออกทางสีหน้ าก่อน ขันที
้ ่สองคือจะเป็ นคนพูดแรงถ้ าเกิดโมโหจริงๆเราจะพูดเลย”
“โกรธ โมโห ยกตัวอย่างเหตุการณ์ทะเลาะกับเพื่อน เพื่อนมาพูดใส่
เรา ว่าเราแรงเกินไป เราก็โกรธ ด้ วยที่เราเป็ นเพื่อนกันก็พยายามหลีกเลี่ยง ระดับความโกรธให้
ประมาณ 4 คะแนนเลย ส่วนมากเป็ นการขึ ้นเสียง แสดงออกแค่คาพูด ยกตัวอย่างอารมณ์ แบบ
ทะเลาะกัน ด่ากัน แล้ วก็จบ”
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“อารมณ์โกรธมันก็มีครับ อารมณ์เหวี่ยงมันก็มี แต่วา่ เราทาอะไรไม่ได้
เราก็ต้องออกไปให้ หา่ งๆ จากตรงนัน้ เคยคุยกันแล้ วโว้ ยใส่อารมณ์กนั เราก็แยกกันตรงนันดี
้ กว่า”
จริตที่ 3 พฤตินิสัยด้ านจินตนาการเพ้ อฝั น
พฤติ นิ สัย ด้ า นจิ น ตนาการเพ้ อ ฝั น (โมหจริ ต ) หมายถึ ง การที่ ผ้ ูต้ อ งขัง มี
ลักษณะทางพฤติกรรมที่แสดงออกถึงอาการครุ่ นคิด เหม่อลอย ไม่เป็ นตัวของตัวเอง คล้ อยตาม
จินตนาการได้ ง่าย เสพความสุขผ่านจินตนาการ มักมองตัวเองไม่มีคา่ กล่าวโทษตาหนิตวั เองหรื อ
แสดงออกเป็ นพฤติกรรมเซื่องซึม ท้ อแท้ หดหู่ ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
นักสังคมสงเคราะห์(สัมภาษณ์,2562)
“กลุ่มนีจ้ ะเป็ นคนที่จะมีภาวะไม่ปกติจะมีภาวะที่มีปัญหาทางด้ าน
สุขภาพจิต ระดับของปั ญหาก็จะแตกต่างกันออกไป ที่เราเคยเจอก็คือส่วนใหญ่จะมีปัญหาจาก
ญาติที่มาเยี่ยมหรื อว่าคิดมาจากคนทางครอบครัวก็จะมีภาวะซึมเศร้ าอยูค่ นเดียว เก็บตัวไม่พดู คุย
กับใคร ไม่ทานอาหารก็จะมีอย่างนี ้เป็ นต้ น แล้ วก็ จะเริ่ มป่ วย ป่ วยกายก็คือเป็ นโน้ นเป็ นนี่แล้ วก็ไม่
ทานอาหารหนักเข้ าก็จะมีอาการทางจิต หนักขึ ้นก็จะมีอาการที่หแู ว่วประสาทหลอน ได้ ยินคนอื่น
พูดขูฆ่ า่ ตัวเองก็มี ซึมเศร้ าเหงาหงอยท้ อแท้ หดหูอ่ ยากตายก็จะมีทาร้ ายตัวเองก็มี ”
“มีบางคนที่เป็ น มีครอบครัว มี ภาระที่ ต้องดูแลอยู่เยอะ พอเข้ ามา
เรื อนจา บางทียงั ปรับไม่ได้ ยงั ทาใจไม่ได้ ผมเคยเจอโดยตรงคือผู้ต้องขังที่พยายามจะฆ่าตัวตายก็มี
อยู่บ้าง แต่ว่าต้ องเฝ้าระวังพวกโรคซึมเศร้ า มาทีแรกเราก็ต้องถามพูดคุยเขาก็จะไม่ค่ อยคุยต้ อง
แยกเป็ นเคสๆไป”
“มีบ้างในเรื่ องที่ผ้ ตู ้ องขังมีลกั ษณะเซื่องซึม ท้ อแท้ ส่วนมากก็จะเป็ น
ผู้ต้องขังเข้ าใหม่ มันก็จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการสู้คดี การติดต่อจากญาติ การได้ รับการดูแลเอาใจ
ใส่”
ผู้ต้องขัง(สัมภาษณ์,2562)
“ผมก็เคยท้ อแท้ ส่วนมากจะเป็ นเรื่ องตังมากกว่า เราอยูข่ ้ างนอกเรามี
แล้ วมาข้ างในเราไม่มี แต่ผมก็คิดว่า ผมอายุยงั น้ อยอยู่สามารถเริ่ มต้ นใหม่ได้ ผมเข้ ามาในนี ้ตังแต่
้
อายุ 19”
“รู้ สึกไม่อยากอยู่ อยากออกไป ไม่ใช่ที่ที่เราต้ องมาอยู่ เราไม่ น่าทา
ความผิด ถ้ าอยู่บ้านก็จะได้ ดแู ลคนที่บ้าน ชีวิตข้ างนอกน่าจะดีกว่านี ้ เคยคิดว่า ตอนอยู่ข้างนอก
ถ้ าเราไม่ทาผิดแบบนี ้ อาจมีชีวิตที่ดีกว่านี ้ เคยตาหนิตวั เองเหมือนเราเป็ นคนผิดเอง เพราะเราเลือก
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เอง เวลามีคนบอกว่ามันไม่ดีนะ มันผิดนะ แต่เราก็ไม่เคยเชื่อเขา มาคิด ทีหลังก็ทาอะไรไม่ได้ เรา
รู้สกึ ผิด”
“รู้ สึก ท้ อเพราะว่า โทษผมเยอะอยู่ แต่ว่า ก็ มี แ ม่ เขาก็ ให้ ก าลัง ใจดี
ออกไปเราก็ยงั มีตรงนันตรงนี
้
้มีที่มีบ้าน เขาก็บอกให้ กาลังใจเรา เราก็อยู่ได้ นะตอนแรกเราก็คิดว่า
ไม่อยากอยู่ แต่ชีวิตจริ งเราก็จาเป็ นต้ องอยู่เราก็ต้องคิดแบบนันเราต้
้
องอยู่ได้ ออกไปแล้ วก็มีอะไร
อยู”่
จริตที่ 4 พฤตินิสัยด้ านเลื่อมใสศรัทธา
พฤตินิสยั ด้ านเลื่อมใสศรัทธา(สัทธาจริ ต) หมายถึง การที่ผ้ ตู ้ องขังมีลกั ษณะ
ทางพฤตินิสยั ที่แสดงออกถึงความซาบซึ ้งน้ อมใจเชื่อเลื่อมใสได้ ง่าย เมื่อเชื่อในสิ่งที่ตนเองเคารพ
นับถือก็พร้ อมที่จะเสี ยสละตนเองตามระดับความเข้ มข้ นที่ตนเองเลื่อมใสศรัทธา ดังคากล่าวของ
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
นักสังคมสงเคราะห์(สัมภาษณ์,2562)
“เราสัง เกตว่าน่าจะเป็ นคนที่เขาเคร่ ง ในศาสนา ไม่ไ ด้ ต้องระวัง ให้
ปล่อยเขาอย่าไปขัด ต้ องปล่อยให้ เขาดาเนินชีวิตของเขา เนี่ยแค่ไม่ต้องให้ ผิ ดกฎระเบียบเรื อนจา
พอ กลุ่มคนพวกนี ้จะไม่เยอะค่ะ จะมีนิดเดียวเพราะคนพวกนี ้ก็เกือบจะเพี ้ยนแล้ วเพราะว่าเชื่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ จนไม่ได้ อยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง พรุ่ งนี ้ก็เริ่ มที่จะหลุดแล้ ว แต่ส่วนใหญ่ถ้าอยู่กับ
เราเอาตรงบ้ าแค่ไหนก็บ้าได้ มันเป็ นเหมือนวิธีการเอาตัวรอดของมนุษย์ กินยาจิตเวชบางทีก็ช่วย
ได้ ในระยะหนึ่งแต่ว่าพออยู่กับเราแล้ วก็คือด้ วยสภาพแวดล้ อมที่คนอื่นเขาปกติกันหมดและก็คือ
การดาเนินชีวิตกันอย่างปกติมนั ก็ถกู หล่อหลอมให้ เขากลายเป็ นคนที่ปกติเพราะเราเห็นหลายเคสที่
หาย มาอยูก่ บั เราถ้ าได้ รับการดูแลจริงๆนี่นะหาย”
“มี ครับ กลุ่ม พุทธคริ สต์อิสลามที่เข้ ามาเหมื อนกัน บางคนเขาเป็ น
คริ สต์ เขาก็มาสอน สอน 2-3 ครัง้ ก็ไปเลยเปลี่ยนศาสนาไปเลยก็ไม่ร้ ู ว่าไปโดนใจอะไรเขานะหรื อ
เขาจะเข้ าไปศาสนาคริสต์เพราะเขาอยากจะได้ แป้งสบูท่ ี่เขาเอาไปแจกด้ วย”
“การถวาย การมีความเป็ นพุทธธรรม การกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การ
เชื่อไสยศาสตร์ การพนันฟ้าฝนวันนี ้ฝนจะตกไหมเขาก็ยงั มีความเชื่ออยู่ เชื่อในเรื่ องว่าผู้ต้องขังตาย
ต้ องประกาศปล่อยตัววิญญาณเขาจะแสดงออกแบบนี ้ก็จะมีอยู่นะ”
ผู้ต้องขัง(สัมภาษณ์,2562)
“ผมจะบอกกับตัวเองเสมอ ถ้ าเราเมตตาคนอื่นคนอื่นก็จะเมตตากั บ
เรา ส่วนความดีความชัว่ ผมเชื่อครึ่งหนึง่ ไม่เชื่อครึ่งหนึ่ง คนที่ทาชัว่ ได้ ดีก็มีถมเถไป เราต้ องเชื่อจาก
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ตาเราบ้ าง ต้ องเชื่อจากหูเราบ้ างไม่ใช่เชื่อสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างเดียว ผมสัมผัสมาเยอะคนที่ทาชั่ว
แล้ วได้ ดีมีเยอะ คนที่ทาดีแล้ วไม่ได้ ดีก็มีเยอะก็เลยเป็ นคาที่พดู ว่าก็มี”
“เชื่อว่าทาดีได้ ดี ทาชัว่ ได้ ชวั่ กรรมตามสนอง เชื่อว่าเราทาแบบนี ้แล้ ว
น่าจะเป็ นกรรมที่เราทา ไม่เชิงว่าเชื่อ กลัวมากกว่า มีจริงหรื อเปล่าไม่ร้ ู”
“ส าหรั บ ผมเรื่ อ งความดี ค วามชั่ว คื อ ครึ่ ง ๆกลางๆไม่ ค่อ ยเชื่ อ มาก
ส่วนมากเชื่อแค่ตรงหน้ าที่เราเห็นและสัมผัสได้ ”
จริตที่ 5 พฤตินิสัยด้ านวิตกกังวล
ความประพฤติที่หนักไปทางวิตกกังวล(วิตกจริ ต) หมายถึง การที่ผ้ ตู ้ องขังมี
ลักษณะทางพฤติกรรมที่มกั แสดงออกถึงอาการจับจดฟุ้งซ่าน คิดวกไปวนมาแต่เรื่ องเดิมซ ้าๆ ชอบ
พูดคุยแสดงความคิดเห็น คิดวิตกกังวลคาดการณ์ไปก่อนล่วงหน้ า ไม่สามารถทนทาหรื อมีสมาธิ
กับสิ่งใดสิ่งหนึง่ ได้ นาน ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
นักสังคมสงเคราะห์(สัมภาษณ์,2562)
“ปกติทั่วไปก็ฟุ้งซ่านเห็นชัดๆเลย ก่อนที่จะมีพระราชทานอภัยโทษ
เขาจะคิด จินตนาการล่วงหน้ าว่าฉันจะต้ องได้ อย่างนี ้อย่างนี ้ เขาจะแสดงออกทางคาพูดเช่นภาษา
คุกเขาจะเรี ยกรั่ว เริ่มรั่วจะพูดเพ้ อเจ้ อ "หนูนะได้ อย่างนี ้เท่านี ้พรุ่งนี ้หนูจะได้ ออก" มันเป็ นสิ่งที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ และมันยังหาเหตุผลอะไรรองรับไม่ได้ แบบว่าแม้ กระทั่งเด็กที่เคยช่วยงานที่พูดจารู้ เรื่ อง
สติสมั ปชัญญะดีฉลาด พอถึงช่วงที่จะมีเกี่ยวกับอะไรพวกนี ้ ประโยชน์ที่จะทาให้ เขาได้ กลับบ้ านเร็ ว
เขาจะฟุ้งเกือบทุกรายบางคนถึงขันนอนไม่
้
หลับมันเป็ นเรื่ องธรรมดา”
“ก็มีเจอบ้ าง เพื่อนกันมันนัง่ คุยกัน ไม่ร้ ูว่ามันจะทาจริ งหรื อเปล่า แต่
เวลาจริงไม่ได้ เกิดขึ ้นหรอก เดี๋ยวจะไปขายตรงนันจะท
้
าตรงนี ้ มันก็คยุ กับเพื่อนเดี๋ยวมีอะไรจะชวน
ไป มันก็คยุ กันไปอย่างงัน้ ให้ มนั ระบาย แต่พอพ้ นโทษไปอย่างผู้หญิงกับผู้ชายจะออกไปอยูด่ ้ วยกัน
พอเวลาจริ งๆไม่ได้ เจอกันก็ไปแล้ ว แต่อยู่ที่นี่พอผู้หญิงเขียนจดหมายมาส่งของกินให้ กนั มัง่ เพื่อเอา
ตัวเองอยูร่ อด ส่วนใหญ่จะสร้ างพาวเวอร์ ตวั เองขึ ้นมาให้ ดดู ี”
“ผู้ต้องขังกลุ่มนี ้อาจจะมีบางคน ด้ วยพฤติกรรมที่มนั แสดงออก บาง
คนมันอาจจะเคยเสพยามาก่อน เสพยาเสร็ จมาสักระยะหนึ่งในช่วงที่เขาเสพมันก็อาจจะมีปัญหา
เกี่ยวกับสมองที่มนั ถูกทาลายไป ผลมันก็จะนามาสู่การมาใช้ ชีวิตอยู่ในเรื อนจากับคนหลายคน มัน
อาจจะทาอะไรโดยการขาดสติ”
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ผู้ต้องขัง(สัมภาษณ์,2562)
“ตอนนี ้เป็ นห่วงเรื่ องลูก ชีวิตวิตกกังวลมากที่สดุ คือเป็ นห่วงว่ าจะอยู่
ยังไงมีแค่เรื่ องนี ้ครับ ส่วนเรื่ องอื่นไม่คดิ จะคิดก็เกี่ยวกับเรื่ องการทางานในอนาคต ออกไปเราอยาก
มีงานที่ดีทา แต่ก็คิดกลับไปก็คือการศึกษาเรามันต่า แล้ วก็คือคิดไว้ ออกไปว่าอยากเรี ยนแต่ก็ต้อง
ดูก่อนว่าจะยังไงอันนี ้เป็ นความคิดเฉยๆ”
“มีแค่ห่วงเรื่ องที่บ้าน เพราะเป็ นห่วง ไม่ร้ ูเป็ นอยู่ยงั ไง เพราะเราไม่ได้
อยู่กบั เขา ยังไม่ร้ ูเหมือนกันว่า ออกไปจะทาอะไร จะเริ่ มต้ นยังไง ไปในทางไหน ส่วนมากจะสับสน
ไม่คอ่ ยกังวล”
“จะมีแต่ตอนแรกๆ เรื่ องของเราที่อยู่กบั คนนันคนนี
้
้ แล้ วก็ภรรยาเรื่ อง
รถ แต่พอมันเป็ นไปตามนันแล้
้ วก็เข้ าใจ เราชินกับที่มันเป็ นอย่างงัน้ แล้ ว ตอนนีค้ ิดเล่นๆก็คิดถึง
อดีตเพราะว่าอนาคตผมยังไม่ร้ ู ผมยังไม่คดิ ถึงวันออกเลย ตอนนี ้แค่คิดว่ามันไม่มีข้างนอกมีแค่ตรง
นี ้”
จริตที่ 6 พฤตินิสัยด้ านการใช้ เหตุผล
พฤตินิสัยด้ านการใช้ เหตุผล(พุทธิ จ ริ ต) หมายถึง การที่ ผ้ ูต้องขังมีลักษณะ
นิสยั ที่แสดงออกทางพฤติกรรมที่มกั จะใช้ การคิดพิจารณาไตร่ตรองด้ วยเหตุผลหรื อตรรกะ แสดง
หลักการความรู้ ชอบยึดติดในความคิดเห็นของตนเองหรื อชอบอ้ างเหตุผล เป็ นเจ้ าความคิดทฤษฎี
ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
นักสังคมสงเคราะห์(สัมภาษณ์,2562)
“ก็จะมีบ้าง ผู้คมุ พูดเกี่ยวกับกฎระเบียบข้ อที่หนึ่งต้ องทาอย่างนี ้ แล้ ว
เขาต้ องขอเวลาคิดไต่ตรองก่อนว่าจะปฏิบตั ิตามได้ แบบนีไ้ ม่ใช่เพราะว่าอาจจะเป็ นบางเรื่ องที่
เกี่ยวกับตัวเขาจริ งๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตเขาจริ งๆ อาจจะมีบ้างบางรายแต่ไม่ถึงขันกั
้ บคิดนานขนาดนัน้
ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเรื อนจาได้ หมดเพราะว่ามันเป็ นกฎพื ้นฐาน มันไม่ได้ ละเมิดใน
สิทธิสว่ นบุคคลของเขาที่จะทาให้ เขารู้สึกว่าต่อต้ านหรื อขัดในความรู้สกึ แล้ วเขาก็จะทาตามไม่ได้ ก็
จะเป็ นกฎทัว่ ๆไป แต่ว่าวันใดถูกห้ ามไม่ให้ กินข้ าวหรื อว่าวันใดถูกห้ ามไม่ให้ ติดต่อญาติโดยที่ไม่มี
เหตุผลรองรับเขาจะนอนไม่หลับ แต่เราก็อธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเหตุมีผลว่าคุณถูกงดเยี่ยม
เพราะอะไรคุณต้ องไปขัดห้ องน ้าเพราะอะไรมันจะมีเหตุมีผลของมัน”
“มีส่วนน้ อยที่จะแสดงออก มีอยู่บ้างบางทีบางคนก็กลายเป็ นเถี ยง
เขาปั่ นจักรยานไปสนามหลวงกลัวไม่เชื่อจนต้ องเอารูปมาให้ ดู มี อยู่กลุ่มหนึง่ มีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เรื่ อง
สาคัญอะไร”
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“พวกที่ มี ก ารศึ ก ษาพอสมควร แล้ วก็ ต่ อ ต้ า นค าสั่ง ของเรื อ นจ า
ประมาณแบบไม่คอ่ ยเชียร์ คาสัง่ ของเรื อนจา ประมาณว่าตัวเองก็มีความรู้พอสมควรมีไม่คอ่ ยเยอะ
เพราะว่าคนพวกนี ้เขาจะมีวิธีการจัดการ ควรจะไปอยูจ่ ดุ ไหนควรจะแก้ ไขยังไง เขาจะมีวิธีการ”
ผู้ต้องขัง(สัมภาษณ์,2562)
“การรู้ดีร้ ูชวั่ รู้ผิดรู้ถกู มีความจาเป็ นเพราะมันจะทาให้ เราอยู่ร่วมกันได้
เพราะว่าความรู้ ผิดรู้ถูก อย่างสังคมในนี ้ก็คือการอยู่ร่วมกันการพึ่งพาอาศัยกัน ถ้ าเกิดไม่ร้ ูผิดก็อยู่
ร่วมกันไม่ได้ แต่ถ้าเกิดบางทีทาถูกคิดถูกมันก็นา่ จะคุ้มกว่าการที่เราคิดผิด”
“ตอนแรกรู้ สึกเหมือนไม่อยากติด อยากกลับบ้ าน อยากอยู่ข้างนอก
ปั จจุบนั ยอมรับได้ ที่เขาตัดสินมาคือสิ่งที่เรากระทาผิดของเราเอง ไม่อาจไม่ยอมรับ ความรู้ สึก
ต่างกัน ตอนนันคิ
้ ดอยากจะออก ทาไงถึงจะออก ปัจจุบนั อยู่ได้ ยอมรับได้ เพราะนี่คือสิ่งที่เราเลือก
เราแยกถูกผิด เรามาอยู่ตรงนี ้เราคิดได้ อะไรถูกผิด คิดได้ ใจเราเป็ นสุขกว่าเดิม ตอนแรกที่เสพก็
กลัวคนอื่นจะรู้ มาอยูต่ รงนี ้มีกฎระเบียบ เราไม่ต้องมาปิ ดสิ่งที่เคยปิ ด”
“ความจ าเป็ นครับเพราะว่าคนเรามัน รู้ อยู่แล้ วว่าตรงไหนดีไม่ดีอัน
ไหนควรทาไม่ควรทาอันไหนเป็ นสิ่งที่จาเป็ น”
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกข้ างต้ นเกี่ยวกับพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักจริ ต 6 ทา
ให้ สรุ ปผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวได้ ว่า พฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมประกอบด้ วย 6
ลักษณะ ดังแสดงตามตาราง 11 ดังนี ้
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ตาราง 11 พฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
พฤตินิสยั
1. รักความเพลินเพลิด(ราคจริต)
2. ก้ าวร้ าวรุนแรง(โทสจริต)
3. จินตนาการเพ้ อฝั น(โมหจริต)
4. เลื่อมใสศรัทธา(สัทธาจริ ต)
5. กังวลฟุ้งซ่าน(วิตกจริต)
6. ยึดตรรกะเหตุผล(พุทธิจริ ต)

รายละเอียด
สนุกสนานรื่ นเริง เสพความรู้สกึ เพลิดเพลินผ่านประสาท
สัมผัสทัง้ 5 (ตา หู จมูก ลิ ้น กาย)
อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว โกรธง่าย เจ้ าอารมณ์ โผงผาง ยึด
ตัวเองเป็ นศูนย์กลาง
เหม่อลอย เซื่องซึม ชอบเพ้ อฝัน สร้ างวิมานในอากาศ ขาด
ความกระตือรื อร้ น
เชื่อเลื่อมใสศรัทธาง่าย งมงายหาเหตุผลไม่ได้
จับจดวกวนเรื่ องอดีต วิตกกังวลอนาคต คิดเรื่ องเดิมซ ้าๆ
เจ้ าความคิดทฤษฎี ยึดติดในเหตุผล ชอบวิเคราะห์วิจารณ์
ด้ วยหลักตรรกะ

และจากวิเคราะห์พฤตินิสยั ของผู้ต้องขัง ข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ จดั ประเภทและวิเคราะห์ พฤติ
นิสยั ทัง้ 6 ลักษณะลงในหลักจริต 2 ได้ แก่
จริ ต ที่ 1 ตัณหาจริ ต ประกอบด้ วย 1) รักความเพลินเพลิด(ราคจริ ต) 2) ก้ าวร้ าว
รุ นแรง(โทสจริ ต)และ 3) จินตนาการเพ้ อฝั น(โมหจริ ต) ซึ่งเป็ นลักษณะนิสยั ของผู้ต้องขังที่แสดง
ออกเป็ นพฤติ ก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ยึ ด อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เป็ นส าคัญ ชอบแสวงหาความ
เพลิ ดเพลิ นเพื่ อตอบสนองความพึง พอใจหรื อหากเผชิ ญสิ่ง เร้ าที่ กระทบกับความรู้ สึกจะแสดง
ออกเป็ นความหงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธ ไม่พอใจและมักปล่อยจินตนาการไปตามความรู้สกึ ทังพอใจ
้
และไม่พอใจ
จริ ต ที่ 2 ทิฏฐิจ ริ ต ประกอบด้ วย 1) เลื่อมใสศรัทธา(สัทธาจริ ต) 2) กังวลฟุ้งซ่าน
(วิตกจริ ต)และ 6) ยึดตรรกะเหตุผล(พุทธิจริ ต) ซึ่งเป็ นลักษณะนิสยั ของผู้ต้องขังที่แสดงออกเป็ น
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ยึดความคิดความเชื่อเป็ นสาคัญ ยึด มัน่ ในหลักการ มักคิดวกวนเรื่ อง
เดิมซ ้าๆ และชอบวิเคราะห์ด้วยหลักตรรกะหรื อเหตุผล
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ซึ่งพบว่า พฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมส่วนใหญ่จดั อยู่ประเภทตัณหาจริ ต
ขณะที่ ทิฏฐิ จริ ตมีเป็ นบางส่วนซึ่งพบในผู้ต้องขังที่มีลกั ษณะอาการใกล้ เคียงผู้ป่วยทางจิต หรื อมี
ระดับการศึกษาสูง ดังแสดงในรูปภาพที่ 6 ดังนี ้

พฤตินิสัย(จริต)ตามหลักพุทธธรรม

หมายเหตุ แนวโน้ มพฤตินิสยั ผู้ต้องขัง
พฤตินิสยั (จริ ต,บุคลิกภาพ)ส่วนมาก
พฤตินิสยั (จริ ต,บุคลิกภาพ)ส่วนน้ อย

1. พฤตินิสัยด้ านตัณหาจริต
- ด้ านรักความสนุกสนานเพลิดเพลิน(ราคจริ ต)
- ด้ านความก้ าวร้ าวรุนแรง(โทสจริ ต)
- ด้ านจินตนาการเพ้ อฝัน(โมหจริ ต)
1. พฤตินิสัยด้ านทิฐิจริต
- ด้ านเลือ่ มใสศรัทธา(ศรัทธาจริ ต)
- ด้ านวิตกกังวล(วิตกจริต)
- ด้ านการใช้ เหตุผล(พุทธิจริ ต)

ภาพประกอบ 7 รูปแบบและแนวโน้ มพฤตินิสยั ตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
จากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เข้ าร่ วมวิจยั เกี่ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาและ
พฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมข้ างต้ นจึง ทาให้ ผ้ ูวิจัยเกิ ดข้ อค้ นพบว่า สุขภาวะทาง
ปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการรู้ ด้ านการตื่นและด้ าน
ความเบิกบาน และพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมมี 2 ประเภท ได้ แก่ 1) ตัณหาจริ ต
ประกอบด้ ว ย รั ก ความเพลิ น เพลิ ด ก้ า วร้ าวรุ นแรงและจิ น ตนาการเพ้ อ ฝั น และ 2) ทิ ฏ ฐิ จ ริ ต
ประกอบด้ วย เลื่อมใสศรัทธา กังวลฟุ้งซ่านและยึดตรรกะเหตุผล ซึ่งผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีพฤตินิสยั
จัดอยูใ่ นประเภทตัณหาจริตที่ยดึ ความรู้สกึ เป็ นสาคัญ
ต่อมา ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ตามหลักพุทธธรรมที่
ได้ จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล (Key
Informants)ในประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์สรุปผลร่วมกันเพื่อนาไปสู่การสร้ างเครื่ องมือการวิจยั
ในระยะที่ 2 ได้ แก่ การสร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธ
ธรรมที่มีคณ
ุ ภาพซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบทัง้ 3 ด้ าน(ด้ านการรู้ ตื่น เบิกบาน)และนาข้ อมูลด้ าน
พฤตินิสยั ของผู้ต้องขังไปเป็ นกรอบการออกแบบกระบวนการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐาน
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เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมเป็ นขัน้ ตอนการวิจยั ในระยะ
ถัดไป
การวิจัยระยะที่ 2 ผลการสร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรม
ของผู้ต้องขังพร้ อมทัง้ วิเคราะห์ องค์ ประกอบ
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ สาหรับการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ ดังนี ้
N
แทน จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
M
แทน ค่าเฉลี่ย(Mean)
S.D. แทน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
P
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิต(ิ p-value)
χ2 แทน ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-Square)
df
แทน ค่าองศาอิสระ(Degree of Freedom)
GFI แทน ค่าดัชนีระดับความกลมกลืน(Goodness of Fit Index)
AGFI แทน ค่ า ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ แล้ ว (Adjusted
Goodness of Fit Index)
CFI แทน ดัช นี วัด ระดับ ความสอดคล้ องเปรี ยบเที ยบ (Comparative Fit
Index)
RMSEA แทน ค่ า ดัช นี ร ากของค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองของความคลาดเคลื่ อ น
โดยประมาณ(Root Mean Square Error of Approximation)
SRMR แทน ค่า ดัช นี ร ากมาตรฐานของค่า เฉลี่ ย ก าลัง สองของส่ว นที่ เ หลื อ
(Standard Root Mean Square Residual)
SC แทน ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน(Completely Standardize
Solution)
SE แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard Error)
t
แทน ค่าสถิตทิ ี(t-test)
CR แทน ค่าความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง(Construct Reliability)
MD แทน ผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference)
t
แทน ค่าสถิตทิ ี (t-value)
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p-value)
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INWB แทน สุขภาวะทางปัญญา
KNOW แทน การรู้
AWAK แทน การตื่น
PEMI แทน ความเบิกบาน
Q
แทน ข้ อคาถาม
ผู้วิจัยพัฒ นาแบบวัด สุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขัง ฉบับนี ต้ ามโครงสร้ างและ
นิยามศัพท์ที่ได้ จากการวิจยั ในระยะที่ 1 เป็ นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5
ระดับ คื อ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อ ยที่ สุด ประกอบด้ วยข้ อ คาถามเชิ ง บวกและลบ
ผสมผสานกันไปและมีเกณฑ์ การให้ คะแนนดังนี ้ สาหรับข้ อคาถามเชิงบวก ให้ 5 คะแนนสาหรับ
คาตอบที่ “มากที่สุด” 4 คะแนนสาหรับคาตอบ “มาก” 3 คะแนนสาหรับคาตอบ “ปานกลาง” 2
คะแนนสาหรับคาตอบ “น้ อย” และ 1 คะแนนสาหรับคาตอบ “น้ อยที่สดุ ” ส่วนข้ อคาถามเชิงลบให้
5 คะแนนสาหรับคาตอบ “น้ อยที่สุด” 4 คะแนนสาหรับคาตอบ “น้ อย” 3 คะแนนสาหรับคาตอบ
“ปานกลาง” 2 คะแนนสาหรับคาตอบ “มาก” และ 1 คะแนนสาหรับคาตอบ “มากที่สดุ ” ผู้ต้องขังที่
ได้ คะแนนรวมสูงจากการทาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาดังกล่าวแสดงว่ามีสขุ ภาวะทางปั ญญาสูง
ขณะที่ผ้ ตู ้ องขังที่ได้ คะแนนต่าแสดงว่ามีสขุ ภาวะทางปัญญาต่า โดยแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาที่
สร้ างขึ ้นครอบคลุมทัง้ 3 ด้ าน และได้ ข้อคาถามทังสิ
้ ้นจานวน 45 ข้ อ รายละเอียดตามตาราง 12
ดังนี ้
ตาราง 12 องค์ประกอบและจานวนข้ อคาถามแบบวัดสุขภาวะทางปัญญา
องค์ ประกอบ

จานวนข้ อ
1. ด้ านการรู้
15 ข้ อ
2. ด้ านการตื่น
15 ข้ อ
3. ด้ านความเบิกบาน
15 ข้ อ
รวมทัง้ สิน้
45 ข้ อ
เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลัก
พุทธธรรมของผู้ต้องขัง โดยผู้เชี่ ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ให้ คะแนนข้ อคาถามกับนิยามศัพท์ เชิ ง
ปฏิบตั ิการและพิจารณาเลือกข้ อคาถามจานวน 45 ข้ อ และนาคะแนนมาคานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง(IOC) พบว่า ข้ อคาถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง(IOC) ที่มีคา่ เท่ากับหรื อมากกว่า 0.5
ขึ ้นไปมีจานวน 44 ข้ อ และตัดทิ ้งข้ อคาถามออก จานวน 1 ข้ อ เนื่องจากมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง
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(IOC) อยู่ในระดับต่ากว่า 0.5 ได้ แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ดัง
รายละเอียดตามตาราง 13 ดังนี ้
ตาราง 13 ข้ อคาถามที่ผา่ นการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)
องค์ ประกอบ

จานวนข้ อ
1. ด้ านการรู้
14 ข้ อ
2. ด้ านการตื่น
15 ข้ อ
3. ด้ านความเบิกบาน
15 ข้ อ
รวมทัง้ สิน้
44 ข้ อ
จากนัน้ ผู้วิจัยได้ น าแบบวัดสุข ภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
จ านวน 44 ข้ อ ไปทดลองใช้ กับ กลุ่ม ตัว อย่า งที่ มี ลัก ษณะใกล้ เ คี ย งกับ กลุ่ม ตัว อย่า งจริ ง ได้ แ ก่
ผู้ต้ อ งขัง ชายคดี ย าเสพติ ด (ยาบ้ า ) จ านวน 50 คน และน าผลที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ร ายข้ อ (Item
analysis)เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ข้อคาถามกับคะแนนรวม(Item-total correlation) โดย
ใช้ เกณฑ์การคัดเลือก ได้ แก่ ข้ อคาถามที่มีค่าความสัมพันธ์ ตงแต่
ั ้ .20 ขึ ้นไป พบว่ามีข้อคาถามที่
ผ่านเกณฑ์จานวนทังสิ
้ ้น 33 ข้ อ หลังจากนัน้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัด ฯ ทัง้
ฉบับ ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ ค่า ความ
เชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .76 จากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลเชิงประจักษ์ กับผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า)
จานวนทังสิ
้ ้น 200 คน ภายในเรื อนจากลางนครสวรรค์ เพื่อนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(CFA) โดยมีรายระเอียดดังนี ้
คุณภาพเครื่องมือด้ านค่ าความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
1. ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด สุขภาวะทางปั ญญาตามหลัก
พุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์คา่ อานาจจาแนกและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัด สุขภาวะ
ทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ตามตาราง 14 ดังนี ้
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ตาราง 14 ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ต้องขัง
แบบวัดสุขภาวะทาง
จานวนข้ อ ค่ าความเที่ยงตรง ค่ าอานาจ ค่ าความ
ปั ญญา
เชิงเนือ้ หา
จาแนก
เชื่อมั่น
แบบวัดการรู้
10
0.67-1.00
0.20-0.55
0.67
แบบวัดการตื่น
10
0.67-1.00
0.20-0.45
0.52
แบวัดความเบิกบาน
13
0.67-1.00
0.24-0.48
0.56
แบบวัดสุขภาวะทาง
33
0.67-1.00
0.22-0.44
0.76
ปั ญญาโดยรวม
จากตาราง 14 พบว่า แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมโดยรวม มี
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีคา่ อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.44 มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.76 ส่วนแบบวัดฯ ด้ านการรู้ มีคา่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาอยู่ระหว่าง 0.671.00 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.55 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.67 ส่วนแบบวัดฯ ด้ าน
การตื่น มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีคา่ อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.200.45 มี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.52 และแบบวัด ฯ ด้ านความเบิกบาน มีค่าความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื ้อหาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.44 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.56
2. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตาม
หลักพุทธธรรม
ผู้วิ จัย ท าการวิ เ คราะห์ ห าค่าเฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานสุขภาวะทาง
ปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม ตามตาราง 15 ดังนี ้
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขัง(n=200)
สุขภาวะทางปั ญญา

M
S.D.
ระดับ
การรู้
3.44
0.72
ปานกลาง
การตื่น
3.23
0.49
ปานกลาง
ความเบิกบาน
3.74
0.67
มาก
สุขภาวะทางปั ญญาโดยรวม
3.47
0.49
ปานกลาง
จากตาราง 15 พบว่า ผู้ต้องขังมีคา่ เฉลี่ ยสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรม
โดยรวมเท่า กับ 3.47 มี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.49 อยู่ใ นระดับ ปานกลาง และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า ด้ านความเบิกบานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด(𝑋̅=3.74 S.D.=0.67)
ลองลงมาคื อ ด้ านการรู้ (𝑋̅=3.44 S.D.=0.72)และด้ านการตื่ น มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด (𝑋̅=3.23
S.D.=0.49) ตามลาดับ
3. ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ และการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของของสุขภาวะ
ทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การหาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ และการตรวจสอบข้ อ ตกลง
เบื ้องต้ นของสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง เพื่อนามาใช้ เป็ นสถิติพื ้นฐาน
สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตามตาราง 16 ดังนี ้
ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยรวมและแต่ละด้ านของสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ต้องขัง(n=200)
องค์ ประกอบ
KNOW
AWAK
PEMI

KNOW
AWAK
PEMI
1.00
0.38*
1.00
0.44*
0.45*
1.00
Bartlett’s Test: χ2 =97.61 df=3 p=.00 KMO=0.66
Measure of Sampling Adequacy (MSA) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.64-0.68
*p<.05
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จากตาราง 16 พบว่า สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง มีค่า
สัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ อยู่ระหว่า ง 0.38-0.45 โดยทุกองค์ป ระกอบมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการตื่น (AWAK) กับความเบิกบาน (PEMI) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สงู สุดเท่ากับ 0.45 ส่วนการรู้ (KNOW) กับการตื่น (AWAK) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ต่าสุดเท่ากับ 0.38
ส่วนการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตาม
หลัก พุท ธธรรม พบว่า สุข ภาวะทางปั ญ ญาตามหลัก พุท ธธรรมของผู้ต้ อ งขัง ไม่เ ป็ น เมทริ ก ซ์
เอกลักษณ์ แสดงว่า สุขภาวะทางปั ญญามีความสัมพันธ์ กนั เพียงพอที่จะสามารถนามาวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: χ2 =97.61 df=3 p=.00) เมื่อพิจารณารายข้ อมีคา่ ไคเซอร์ เมเยอร์ -โอคิล(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) เท่ากับ 0.66 และ
ความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยรวม (Measure of Sampling Adequacy: MSA)
มีคา่ อยู่ระหว่าง 0.64-0.68 แสดงให้ เห็นว่า สุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมมี
ความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะนามาใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้
4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรม
ของผู้ต้องขัง
ผู้วิจยั นาองค์ประกอบสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังมาทา
การทดสอบความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลการวัดของสุขภาวะทาง
ปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังไม่มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั
จึ ง ท าการปรั บ โมเดลใหม่ ด้ ว ยการลากเส้ นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความคลาดเคลื่ อ นของ
องค์ประกอบจนสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังมีความสอดคล้ องกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ตามตาราง 17 ดังนี ้
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ตาราง 17 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขัง
(n=200)
สุขภาวะทางปั ญญา
การรู้
การตื่น
ความเบิกบาน

SC
0.63
0.56
0.71

SE
0.07
0.08
0.07

t
8.72*
7.38*
10.44*

CR
0.40
0.31
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 โมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้ อ งขัง มี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื นกับ ข้ อมูล เชิ ง ประจักษ์ (χ2 =2.29 df=3 p=.51 GFI=0.99
AGFI=0.98 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.04) มี ค่ า น า้ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.56-0.71 โดยทุกองค์ประกอบมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยด้ านความเบิกบาน มี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.71 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทางปั ญญาอยู่
ในระดับปานกลาง(ร้ อยละ 51) ลองลงมาคือ ด้ านการรู้ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ
0.63 มีความแปรผันร่ วมกับสุขภาวะทางปั ญญาอยู่ในระดับปานกลาง (ร้ อยละ 40) การตื่นมีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต่าสุดเท่ากับ 0.56 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทางปัญญาอยูใ่ น
ระดับต่า(ร้ อยละ 51)ตามลาดับ

χ2 =2.29 df=3 p=.51 GFI=0.99 AGFI=0.98 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.04
ภาพประกอบ 8 โมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
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5. ค่า เฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของสุข ภาวะทางปั ญ ญาด้ า นการรู้ ของ
ผู้ต้องขัง
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทาง
ปัญญาด้ านการรู้ตามหลักพุทธธรรมผู้ต้องขัง ตามตาราง 18 ดังนี ้
ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางปัญญาด้ านการรู้ ของผู้ต้องขัง
(n=200)
การรู้
M
S.D.
ระดับ
ข้ อ1 ฉันคิดอย่างดีที่สดุ แล้ วจึงลงมือแก้ ไขปัญหา
4.08
0.96
มาก
ข้ อ2 ฉันคิดว่าชีวิตแม้ จะมีปัญหา แต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ 4.09
1.04
มาก
ด้ วยดี
ข้ อ3 ฉันคิดว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ ไขได้
4.28
0.93
มาก
ข้ อ4 ฉันนาความผิดพลาดในอดีตมาเป็ นบทเรี ยน
3.00
1.29 ปานกลาง
ข้ อ5 ความลาบากทาให้ ฉนั เข็มแข็งมากยิ่งขึ ้น
3.21
1.24 ปานกลาง
ข้ อ6 ฉันมักทาอะไรโดยคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง
3.01
1.26 ปานกลาง
ข้ อ7 ฉันไม่ค่อยจะคานึงผลดีผลเสียก่อนที่จะลงมือ-ทาสิ่ง 2.85
1.28 ปานกลาง
ใด
ข้ อ8 ฉันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้น กับตัวเองมันไม่ยตุ ธิ รรมเลย
2.80
1.24 ปานกลาง
ข้ อ9 ฉันทาอะไรโดยไม่คดิ ถึงผลที่ตามมา
2.90
1.23 ปานกลาง
ข้ อ10 ฉั น มั ก จะแก้ ปั ญ หาด้ ว ยอารมณ์ ห รื อ ด้ ว ยความ 3.81
1.14
มาก
ฉุนเฉียว
การรู้ โดยรวม
3.44
0.72 ปานกลาง
จากตาราง 18 พบว่ า ผู้ต้ อ งขัง มี ค่า เฉลี่ ย การรู้ โดยรวมเท่ า กับ 3.44 มี ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อ3
ฉันคิดว่าปั ญหาทุกอย่างมีทางแก้ ไขได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅=4.28 S.D.=0.93) รองลงมา ข้ อ2 ฉัน
คิดว่าชีวิตแม้ จะมีปัญหา แต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ ด้วยดี (𝑋̅=4.09 S.D.=1.04) ข้ อ1 ฉันคิดอย่างดี
ที่สุดแล้ วจึงลงมื อแก้ ไขปั ญ หา(𝑋̅=4.08 S.D.=0.96)ข้ อ10 ฉันมักจะแก้ ปัญหาด้ วยอารมณ์ หรื อ
ด้ วยความฉุนเฉี ยว(𝑋̅=3.81 S.D.=1.14) ข้ อ5 ความลาบากทาให้ ฉันเข็มแข็งมากยิ่งขึ ้น(𝑋̅=3.21
S.D.=1.24) ข้ อ6 ฉันมักทาอะไรโดยคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง(𝑋̅=3.01 S.D.=1.26) ข้ อ4 ฉัน
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นาความผิดพลาดในอดีตมาเป็ นบทเรี ยน(𝑋̅=3.00 S.D.=1.29) ข้ อ9 ฉันทาอะไรโดยไม่คิดถึงผลที่
ตามมา(𝑋̅=2.90 S.D.=1.23) ข้ อ 7 ฉั น ไม่ ค่อ ยจะค านึ ง ผลดี - ผลเสี ย ก่ อ นที่ จ ะลงมื อ ท าสิ่ ง ใด
(𝑋̅=2.85 S.D.=1.28)และข้ อ8 ฉันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นกับตัวเองมันไม่ยุติธรรมเลยมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
(𝑋̅=2.80 S.D.=1.24)ตามลาดับ
6. ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ และการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของสุขภาวะทาง
ปัญญาด้ านการรู้ของผู้ต้องขัง
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ห าค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ และการตรวจสอบ
ข้ อตกลงเบื ้องต้ น ของสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้ ของผู้ต้องขัง เพื่อนามาใช้ เป็ นสถิติพืน้ ฐาน
สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังตาราง 19 ดังนี ้
ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสุขภาวะทางปัญญาด้ านการรู้ของผู้ต้องขัง(n=200)
ข้ อ
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

Q1
1.00
0.27*
0.20*
0.21*
0.29*
0.23*
0.24*
0.24*
0.22*
0.30*

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

1.00
0.53* 1.00
0.25* 0.03 1.00
0.26* 0.04 0.29* 1.00
0.30* 0.03 0.24* 0.56* 1.00
0.19* 0.12* 0.17* 0.38* 0.41* 1.00
0.23* 0.01 0.21* 0.38* 0.52* 0.26* 1.00
0.23* 0.04 0.21* 0.39* 0.42* 0.29* 0.50* 1.00
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) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.56-0.87

*p<.05
จากตาราง 19 พบว่ า สุ ข ภาวะทางปั ญ ญาด้ านการรู้ ของผู้ ต้ องขั ง มี ค่ า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.11-0.56 โดยข้ อ5 ฉันมักจะแก้ ปัญหาด้ วยอารมณ์หรื อด้ วย
ความฉุ น เฉี ย ว (Q5) กั บ ข้ อ6 ฉั น มัก ท าอะไรโดยคิ ด ถึ ง แต่ ป ระโยชน์ ข องตนเอง (Q6) มี ค่ า

159
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สงู สุดเท่ากับ 0.56 ส่วนข้ อ8 ฉันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้น กับตัวเองมันไม่ยุติธรรม
เลย (Q8) และข้ อ9 ฉันทาอะไรโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมา (Q9) กับข้ อ10 ฉันมักจะแก้ ปัญหาด้ วย
อารมณ์หรื อด้ วยความฉุนเฉียว (Q10) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่าสุดเท่ากับ 0.11
ส่ว นการตรวจสอบข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น ของสุข ภาวะทางปั ญ ญาด้ า นการรู้ ของ
ผู้ต้องขัง พบว่า ไม่เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ แสดงว่า สุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้ ของผู้ต้องขังมี
ความสัม พัน ธ์ กัน เพี ยงพอที่ จ ะสามารถนามาวิ เคราะห์ องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test:
χ2 =391.66 df=45 p=.00) เมื่อพิจารณารายข้ อมีคา่ ไคเซอร์ -ไมเยอร์ -โอคิล(Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy: KMO) เท่า กับ 0.74 และความเพี ย งพอของกลุ่ม การเลื อ ก
กลุ่มตัวอย่างโดยรวม(Measure of Sampling Adequacy: MSA)มีคา่ อยู่ระหว่าง 0.56-0.87 แสดง
ให้ เห็นว่า สุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้ ของผู้ต้องขังมีความสัมพันธ์ กันเพียงพอที่จะนามาใช้ ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้
7. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยื นยันของสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้ ตามหลัก
พุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ผู้วิ จัย นาองค์ ประกอบสุข ภาวะทางปั ญ ญาด้ า นการรู้ ของผู้ต้ องขัง มาท าการ
ทดสอบความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลการวัด สุขภาวะทางปั ญญา
ด้ านการรู้ ของผู้ต้องขังไม่มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงทาการปรับ
โมเดลใหม่ ด้ วยการลากเส้ นความสัมพันธ์ ระหว่างความคลาดเคลื่อนของข้ อคาถามจนสุขภาวะ
ทางปัญญาด้ านการรู้ของผู้ต้องขังมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ตามตาราง 20
ดังนี ้
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ตาราง 20 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้ของ
ผู้ต้องขัง(n=200)
การรู้
ข้ อ1 ฉันคิดอย่างดีที่สดุ แล้ วจึงลงมือแก้ ไขปัญหา
ข้ อ2 ฉันคิดว่าชีวิตแม้ จะมีปัญหา แต่ทกุ อย่างจะผ่านไปได้
ด้ วยดี
ข้ อ3 ฉันคิดว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ ไขได้
ข้ อ4 ฉันนาความผิดพลาดในอดีตมาเป็ นบทเรี ยน
ข้ อ5 ความลาบากทาให้ ฉนั เข็มแข็งมากยิ่งขึ ้น
ข้ อ6 ฉันมักทาอะไรโดยคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง
ข้ อ7 ฉันไม่ค่อยจะคานึงผลดี -ผลเสียก่อนที่จะลงมือทาสิ่ง
ใด
ข้ อ8 ฉันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้น กับตัวเองมันไม่ยตุ ธิ รรมเลย
ข้ อ9 ฉันทาอะไรโดยไม่คดิ ถึงผลที่ตามมา
ข้ อ10 ฉั น มั ก จะแก้ ปั ญ หาด้ วยอารมณ์ ห รื อ ด้ วยความ
ฉุนเฉียว

SC
0.40
0.42

SE
t
0.08 5.24*
0.08 5.55*

CR
0.16
0.17

0.36
0.38
0.71
0.77
0.51

0.08
0.08
0.07
0.07
0.07

4.70*
5.05*
10.34*
11.46*
7.00*

0.13
0.15
0.50
0.59
0.26

0.59
0.55
0.36

0.07 8.13*
0.07 7.45*
0.08 4.69*

0.34
0.30
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 โมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ( χ2 =36.09 df=32 p=.28 GFI=0.96
AGFI=0.94 CFI=0.99 RMSEA=0.02 SRMR=0.04) มี ค่ า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง (0.36-0.77) โดยทุกข้ อมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยข้ อ6 ฉันมักทาอะไรโดยคิดถึง
แต่ประโยชน์ของตนเอง มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.77 มีความแปรผัน
ร่วมกับการรู้ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ร้ อยละ 59) ลองลงมาคือ ข้ อ5
ความลาบากทาให้ ฉันเข็มแข็งมากยิ่งขึ ้น มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.71 มีความ
แปรผันร่วมกับการรู้ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง(ร้ อยละ 50 )ข้ อ8 ฉันคิด
ว่าสิ่งที่เกิดขึน้ กับตัวเองมันไม่ยุติธรรมเลย มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.59 มี
ความแปรผันร่วมกับการรู้ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ร้ อยละ 34) ข้ อ9
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ฉันทาอะไรโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมา มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.55 มีความแปร
ผันร่วมกับสุขภาวะทางปัญญาด้ านการรู้ของผู้ต้องขังอยูใ่ นระดับต่า (ร้ อยละ30) ข้ อ7 ฉันไม่คอ่ ยจะ
คานึงผลดี-ผลเสียก่อนที่จะลงมือทาสิ่งใด มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.51 มีความ
แปรผันร่วมกับการรู้ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมอยูใ่ นระดับ ต่า (ร้ อยละ 26) ข้ อ2 ฉันคิดว่าชีวิต
แม้ จะมีปัญหา แต่ทกุ อย่างจะผ่านไปได้ ด้วยดี มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.42 มี
ความแปรผันร่ วมกับการรู้ ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมอยู่ใ นระดับต่า(ร้ อยละ 17) ข้ อ1 ฉันคิด
อย่างดีที่สุดแล้ วจึงลงมือแก้ ไขปั ญหา มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.40 มีความ
แปรผันร่ วมกับสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้ ของผู้ต้องขังอยู่ในระดับ ต่า(ร้ อยละ 16) ข้ อ4 ฉันนา
ความผิดพลาดในอดีตมาเป็ นบทเรี ยน มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.38 มีความ
แปรผันร่วมกับการรู้ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมอยูใ่ นระดับ ต่า (ร้ อยละ 15) ส่วนข้ อ3 ฉันคิดว่า
ปั ญหาทุกอย่างมีทางแก้ ไขได้ และข้ อ 10 ฉันมักจะแก้ ปัญหาด้ วยอารมณ์หรื อด้ วยความฉุนเฉี ยวมี
ค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานต่ าสุด เท่า กัน เท่า กับ 0.36 มี ความแปรผัน ร่ วมกับการรู้ ของ
ผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมอยูใ่ นระดับต่า(ร้ อยละ 13) ตามลาดับ

χ2 =36.09 df=32 p=.28 GFI=0.96 AGFI=0.94 CFI=0.99 RMSEA=0.02 SRMR=0.04
ภาพประกอบ 9 โมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้ของผู้ต้องขัง
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8. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตื่นของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
ผู้วิ จัย ท าการวิ เ คราะห์ ห าค่าเฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานสุขภาวะทาง
ปัญญาด้ านการตื่นตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ตามตาราง 21 ดังนี ้
ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้ านการตื่นของผู้ต้องขัง(n=200)
การตื่น
M
S.D.
ระดับ
ข้ อ11 ฉันเชื่อมั่นในการลงมือทาด้ วยตนเองมากกว่าเรื่ อง 3.98
1.00
มาก
โชคชะตา
ข้ อ12 ฉันยอมรับผลของการกระทาของตัวเองที่เกิดขึ ้น
3.99
1.08
มาก
ข้ อ13 ฉั น มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ ร่ ว มท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ ป็ น 4.03
1.03
มาก
ประโยชน์
ข้ อ14 ฉันคิดว่า เพราะความโลภแท้ ๆจึงทาให้ ตนเองต้ อง 2.92
0.50
ปานกลาง
ลาบาก
ข้ อ15 ฉันควบคุมอารมณ์ ของตนเองได้ เมื่อมีใครทาให้ ไม่ 3.14
1.38
ปานกลาง
พอใจ
ข้ อ16 ฉันพยายามทาตามกฎระเบียบทุกอย่าง
2.98
1.22
ปานกลาง
ข้ อ17 ฉันรู้สกึ หงุดหงิดเมื่อมีใครมาทาให้ ผิดใจ
2.62
1.29
ปานกลาง
ข้ อ18 ฉันคิดว่าเพราะคนอื่ น แท้ ๆ ที่ ทาให้ ฉันต้ องล าบาก 2.62
1.30
ปานกลาง
อย่างนี ้
ข้ อ19 ฉันรู้สกึ หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ อย่างใจตัวเอง
2.26
1.17
น้ อย
ข้ อ20 ฉันรู้สกึ น้ อยใจในโชคชะตาของตัวเอง
3.80
1.02
มาก
การตื่นโดยรวม
3.23
0.49 ปานกลาง
จากตาราง 21 พบว่า ผู้ต้องขัง มี ค่าเฉลี่ ยการตื่ น โดยรวมเท่ากับ 3.23 มี ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อ13
ฉันมีความสุขที่ได้ ร่วมทากิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅=4.03 S.D.=1.03)ลอง
ลงมาคือ ข้ อ12 ฉันยอมรับผลของการกระทาของตัวเองที่เกิดขึ ้น(𝑋̅=3.99 S.D.=1.08) ข้ อ11 ฉัน
เชื่ อมั่น ในการลงมื อทาด้ วยตนเองมากกว่าเรื่ องโชคชะตา(𝑋̅=3.98 S.D.=1.00) ข้ อ20 ฉัน รู้ สึก
น้ อยใจในโชคชะตาของตัวเอง(𝑋̅=3.80 S.D.=1.02) ข้ อ15 ฉันควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เมื่อมี
ใครทาให้ ไม่พอใจ(𝑋̅=3.14 S.D.=1.38) ข้ อ16 ฉันพยายามทาตามกฎระเบียบทุกอย่าง (𝑋̅=2.98
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S.D.=1.22) ข้ อ14 ฉันคิดว่า เพราะความโลภแท้ ๆจึงทาให้ ตนเองต้ องลาบาก(𝑋̅=2.92 S.D.=0.50)
ข้ อ17 ฉันรู้ สึกหงุดหงิดเมื่อมีใครมาทาให้ ผิดใจและข้ อ 18 ฉันคิดว่า เพราะคนอื่นแท้ ๆ ที่ทาให้ ฉัน
ต้ องลาบากอย่างนี ้(𝑋̅=2.62 S.D.=1.29, 1.30)และข้ อ19 ฉันรู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่ได้ ดงั่ ใจตัวเองมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด(𝑋̅=2.26 S.D.=1.17)
9. ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ และการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของสุขภาวะทาง
ปัญญาด้ านการตื่นตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ผู้วิจยั ทาหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ และการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของ
การตื่ น ของผู้ต้ อ งขัง ตามหลัก พุท ธธรรม เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น สถิ ติพื น้ ฐานส าหรั บ การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังตาราง 22 ดังนี ้
ตาราง 22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้านการตื่นของผู้ต้องขัง (n=200)
ข้ อ
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20

Q11
1.00
0.39*
0.34*
0.23*
0.46*
0.12*
0.24*
0.27*
0.23*
0.32*

Q12 Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

Q19 Q20

1.00
0.49* 1.00
0.21* 0.10* 1.00
0.25* 0.23* 0.21* 1.00
0.24* 0.20* 0.10* 0.45* 1.00
0.13* 0.20* 0.27* 0.46* 0.41* 1.00
0.20* 0.18* 0.21* 0.22* 0.46* 0.52* 1.00
0.30* 0.28* 0.14* 0.15* 0.18* 0.30* 0.49* 1.00
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) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.67-0.78

*p<.05
จากตาราง 22 พบว่า สุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่นตามหลักพุทธธรรม ของ
ผู้ต้องขัง มี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.10-0.52 โดยทุกข้ อมีความสัมพันธ์ กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยข้ อ17 ฉันรู้สกึ หงุดหงิดเมื่อมีใครมาทาให้ ผิดใจ (Q17) กับข้ อ18
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ฉันคิดว่า เพราะคนอื่นแท้ ๆ ที่ทาให้ ฉันต้ องลาบากอย่างนี ้ (Q18) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สงู สุด
เท่ากับ 0.52 ส่วนข้ อ13 ฉันมีความสุขที่ได้ ร่วมทากิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ (Q13) กับข้ อ14
ฉันคิดว่า เพราะความโลภแท้ ๆ จึงทาให้ ตนเองต้ องลาบาก (Q14) ข้ อ14 ฉันคิดว่า เพราะความโลภ
แท้ ๆจึงทาให้ ตนเองต้ องลาบาก (Q14) กับข้ อ 16 ฉันพยายามทาตามกฎระเบียบทุกอย่าง(Q16) มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่าสุดเท่ากับ 0.10
ส่วนการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่นตาม
หลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง พบว่า สุขภาวะทางปัญญาด้ านการตื่นตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ไม่เป็ นเมทริกซ์เอกลักษณ์ แสดงว่า การตื่นของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมมีความสัมพันธ์กนั เพียง
พอที่จะสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: χ2 =431.84 df=45 p=.00)
เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ มี ค่ า ไคเซอร์ -ไมเยอร์ - โอคิ ล (Kiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy: KMO) เท่ า กับ 0.69 และความเพี ย งพอของกลุ่ม การเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งโดยรวม
(Measure of Sampling Adequacy: MSA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-0.78 แสดงให้ เห็นว่า สุขภาวะ
ทางปัญญาด้ านการตื่นตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังมีความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะนามาใช้ ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้
10. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่นตาม
หลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ผู้วิจยั นาองค์ประกอบสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่นตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังมาทาการทดสอบความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูล เชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลการวัดสุข
ภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่นตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังไม่มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงทาการปรับโมเดลใหม่ ด้ วยการลากเส้ นความสัมพันธ์ ระหว่างความ
คลาดเคลื่อนของข้ อคาถาม จนโมเดลการวัดของสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่นของผู้ต้องขังตาม
หลักพุทธธรรมมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ตามตาราง 23 ดังนี ้
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ตาราง 23 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่น
ของผู้ต้องขัง (n=200)
การตื่น
ข้ อ11 ฉันเชื่อมั่นในการลงมือทาด้ วยตนเองมากกว่าเรื่ อง
โชคชะตา
ข้ อ12 ฉันยอมรับผลของการกระทาของตัวเองที่เกิดขึ ้น
ข้ อ13 ฉั น มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ ร่ ว มท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์
ข้ อ14 ฉันคิดว่า เพราะความโลภแท้ ๆจึงทาให้ ตนเองต้ อง
ลาบาก
ข้ อ15 ฉันควบคุม อารมณ์ ของตนเองได้ เมื่อมีใครทาให้ ไ ม่
พอใจ
ข้ อ16 ฉันพยายามทาตามกฎระเบียบทุกอย่าง
ข้ อ17 ฉันรู้สกึ หงุดหงิดเมื่อมีใครมาทาให้ ผิดใจ
ข้ อ18 ฉันคิดว่า เพราะคนอื่ นแท้ ๆ ที่ทาให้ ฉันต้ องลาบาก
อย่างนี ้
ข้ อ19 ฉันรู้สกึ หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ อย่างใจตัวเอง
ข้ อ20 ฉันรู้สกึ น้ อยใจในโชคชะตาของตัวเอง

SC SE
0.38 0.07

t
5.17*

CR
0.15

0.37 0.07
0.33 0.07

4.98*
4.43*

0.14
0.11

0.30 0.07

4.10*

0.09

0.69 0.07

9.34*

0.48

0.63 0.07
0.67 0.07
0.72 0.07

9.20*
9.86*
9.91*

0.40
0.45
0.52

0.52 0.09
0.36 0.07

6.05*
4.89*

0.28
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 โมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่นตามหลัก
พุทธธรรมของผู้ต้องขังมี ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ (29.90 df=23 p=.15
GFI=0.97 AGFI=0.93 CFI=0.99 RMSEA=0.03 SRMR=0.04) สุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่น
มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.30-0.72 โดยทุกข้ อมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยข้ อ18 ฉันคิดว่า เพราะคนอื่นแท้ ๆ ที่ทาให้ ฉันต้ องลาบากอย่างนี ้ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.72 มีความแปรผันร่ วมกับสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่นอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้ อยละ 52) รองลงมาคือ ข้ อ15 ฉันควบคุมอารมณ์ ของตนเองได้ เมื่อมีใครทาให้ ไ ม่
พอใจ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.69 มีความแปรผันร่ วมกับการตื่นอยู่ในระดับ
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ปานกลาง (ร้ อยละ 48) ข้ อ17 ฉันรู้ สึกหงุดหงิดเมื่อมีใครมาทาให้ ผิดใจ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.67 มีความแปรผันร่ วมกับสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่นอยู่ในระดับปาน
กลาง(ร้ อยละ 45) ข้ อ 16 ฉัน พยายามท าตามกฎระเบี ยบทุก อย่า ง มี ค่า นา้ หนักองค์ ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.63 มีความแปรผันร่ วมกับ การตื่นอยู่ในระดับต่า (ร้ อยละ 40) ข้ อ19 ฉันรู้ สึก
หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ อย่างใจตัวเอง มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.52 มีความแปรผัน
ร่วมกับสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่นอยู่ในระดับต่า (ร้ อยละ 28) ข้ อ11 ฉันเชื่อมัน่ ในการลงมือ
ทาด้ วยตนเองมากกว่าเรื่ องโชคชะตา มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.38 มีความแปร
ผันร่ วมกับการตื่น อยู่ในระดับ ต่า (ร้ อยละ 15) ข้ อ12 ฉันยอมรั บผลของการกระทาของตัวเองที่
เกิ ดขึน้ มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.37 มี ค วามแปรผันร่ วมกับ สุขภาวะทาง
ปั ญญาด้ านการตื่นอยู่ในระดับต่า (ร้ อยละ 14) ข้ อ20 ฉันรู้สึกน้ อยใจในโชคชะตาของตัวเอง มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.36 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทางปัญญาด้ านการตื่น
อยู่ในระดับต่า (ร้ อยละ 13) ข้ อ13 ฉันมีความสุขที่ได้ ร่วมทากิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.33 มีความแปรผันร่วมกับการตื่นอยู่ในระดับต่า(ร้ อยละ
11) ส่วนข้ อ14 ฉันคิดว่า เพราะความโลภแท้ ๆจึงทาให้ ตนเองต้ องลาบากมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานต่าสุดเท่ากับ 0.30 มีความแปรผันร่วมกับการตื่นอยูใ่ นระดับต่า(ร้ อยละ 9)ตามลาดับ
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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 โมเดลการวัดสุขภาวะทางปัญญาด้ านการตื่นของผู้ต้องขัง
11. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะ
ทางปัญญาด้ านความเบิกบานตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ดังตาราง 24 ดังนี ้
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ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม (n=200)
ความเบิกบาน
M S.D. ระดับ
ข้ อ21 ฉันรู้สกึ เห็นใจเมื่อเห็นคนอื่นเผชิญกับความยากลาบาก
4.06 0.97
มาก
ข้ อ22 ฉันทุม่ เททางานตามที่ตนเองได้ รับมอบหมายอย่างดีที่สดุ
4.05 1.09
มาก
ข้ อ23 ฉันคิดว่าการดาเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมเป็ นสิ่ง- 4.69 0.63 มากที่สดุ
ที่สาคัญ
ข้ อ24 ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
4.25 0.92
มาก
ข้ อ25 ชีวิตที่เป็ นอยูข่ ณะนี ้ทาให้ ฉนั ได้ คดิ อะไรหลายๆอย่าง
4.20 0.96
มาก
ข้ อ26 ฉันเข้ าใจว่า ชีวิตมีทงสุ
ั ้ ขและทุกข์ ทัง้ ถูกใจ ไม่ถกู ใจ มีทงั ้ - 4.09 1.07
มาก
ดีใจและเสียใจ
ข้ อ27 ฉันสานึกถึงบุญคุณเจ้ าหน้ าที่ที่คอยดูแลพวกเรา
3.89 1.03
มาก
ข้ อ28 ฉันมักจะเข้ าไปช่วยเหลือเมื่อเห็นคนอื่นกาลังทางาน
3.77 0.97
มาก
ข้ อ29 ฉันคิดว่าอดีตผ่านมาแล้ วแก้ ไขอะไรไม่ได้ แต่จะขอเริ่ มต้ น 4.20 1.00
มาก
ใหม่
ข้ อ30 บางครัง้ ฉันก็คดิ ตาหนิคนอื่น
3.05 1.21 ปานกลาง
ข้ อ31 ฉันรู้สกึ เบื่อหน่ายที่ต้องทากิจกรรมตามที่เรื อนจากกาหนด 2.33 1.33
น้ อย
ข้ อ32 ฉันรู้สกึ ระแวงที่จะต้ องอยูร่ ่วมกับคนอื่นๆ
3.33 1.37 ปานกลาง
ข้ อ33 ฉันคิดมากจนบางครัง้ ทาให้ นอนไม่คอ่ ยหลับ
2.82 1.41 ปานกลาง
ความเบิกบานโดยรวม
3.74 0.67
มาก
จากตาราง 24 พบว่า ผู้ต้องขังมีค่าเฉลี่ ยความเบิกบานโดยรวมเท่ากับ 3.74 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อ23
ฉันคิดว่า การดาเนิ นชี วิ ตอย่างมี คุณธรรม-จริ ยธรรมเป็ นสิ่ง ที่ ส าคัญ มี ค่าเฉลี่ ย สูง สุด(𝑋̅=4.69
S.D.=0.63)รองลงมาคือ ข้ อ24 ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ ดีขึ ้นได้ (𝑋̅=4.25 S.D.=0.92) ข้ อ
25 ชีวิตที่เป็ นอยู่ขณะนี ้ทาให้ ฉันได้ คิดอะไรหลายๆอย่างและข้ อ 29 ฉันคิดว่าอดีตผ่านมาแล้ วแก้ ไข
อะไรไม่ได้ แต่จะขอเริ่มต้ นใหม่(𝑋̅=4.20 S.D.=0.96, 1.00)ข้ อ26 ฉันเข้ าใจว่า ชีวิตมีทงสุ
ั ้ ขและทุกข์
ทัง้ ถูกใจ-ไม่ถกู ใจ มีทงั ้ ดีใจและเสียใจ(𝑋̅=4.09 S.D.=1.07) ข้ อ21 ฉันรู้ สึกเห็นใจเมื่อเห็นคนอื่น
เผชิ ญ กับ ความยากล าบาก(𝑋̅=4.06 S.D.=0.97) ข้ อ 22 ฉั น ทุ่ ม เทท างานตามที่ ต นเองได้ รั บ
มอบหมายอย่างดีที่สดุ (𝑋̅=4.05 S.D.=1.09) ข้ อ27 ฉันสานึกถึงบุญคุณเจ้ าหน้ าที่ที่คอยดูแลพวก
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เรา(𝑋̅=3.89 S.D.=1.03) ข้ อ28 ฉันมักจะเข้ าไปช่วยเหลือเมื่อเห็นคนอื่นกาลังทางาน (𝑋̅=3.77
S.D.=0.97) ข้ อ32 ฉันรู้สึกระแวงที่จะต้ องอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ(𝑋̅=3.33 S.D.=1.37) ข้ อ30 บางครัง้
ฉันก็คิดตาหนิคนอื่น (𝑋̅=3.05 S.D.=1.21) ข้ อ33 ฉันคิดมากจนบางครัง้ ทาให้ นอนไม่ค่อยหลับ
(𝑋̅=2.82 S.D.=1.41) และข้ อ31 ฉันรู้ สึกเบื่อ หน่ายที่ ต้องทากิ จ กรรมตามที่ เรื อนจากกาหนดมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด (𝑋̅=2.33 S.D.=1.33) ตามลาดับ
12. ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ และการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของสุขภาวะทาง
ปัญญาด้ านความเบิกบานตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ห าค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ และการตรวจสอบ
ข้ อตกลงเบื ้องต้ นของสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังเพื่อ
นามาใช้ เป็ นสถิตพิ ื ้นฐานสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังตาราง 25 ดังนี ้
ตาราง 25 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสุขภาวะทางปัญญาด้ านความเบิกบานของผู้ต้องขัง
(n=200)
ข้ อ
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33

Q21
1.00
0.45*
0.16*
0.49*
0.51*
0.43*
0.36*
0.35*
0.50*
0.23*
0.21*
0.21*
0.24*

Q22

Q23

Q24

Q25

Q26

Q27

Q28

Q29

Q30

Q31

1.00
0.15*
0.53*
0.48*
0.55*
0.32*
0.38*
0.39*
0.26*
0.21*
0.21*
0.29*

1.00
0.26*
0.20*
0.30*
0.28*
0.24*
0.29*
0.28*
0.23*
0.22*
0.24*

1.00
0.60*
0.56*
0.33*
0.39*
0.58*
0.21*
0.27*
0.25*
0.25*

1.00
0.65*
0.37*
0.40*
0.57*
0.24*
0.30*
0.23*
0.26*

1.00
0.35*
0.55*
0.55*
0.25*
0.22*
0.22*
0.26*

1.00
0.48*
0.33*
0.28*
0.23*
0.29*
0.26*

1.00
0.41*
0.29*
0.24*
0.30*
0.24*

1.00
0.25*
0.28*
0.22*
0.20*

1.00
0.39* 1.00
0.57* 0.29* 1.00
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) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.72-0.90
*p<.05

Q32

Q33
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จากตาราง 25 พบว่า สุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานตามหลักพุทธธรรม
ของผู้ต้องขัง มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.15-0.65 โดยทุกข้ อมีความสัมพันธ์กนั อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยข้ อ25 ชีวิตที่เป็ นอยู่ขณะนี ้ทาให้ ฉันได้ คิดอะไรหลายๆอย่าง
(Q25) กับข้ อ26 ฉันเข้ าใจว่า ชีวิตมีทงสุ
ั ้ ขและทุกข์ ทังถู
้ กใจ-ไม่ถกู ใจ มีทงดี
ั ้ ใจและเสี ยใจ(Q26) มี
ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ สูง สุ ด เท่ า กับ 0.65 ส่ว นข้ อ 22 ฉั น ทุ่ม เทท างานตามที่ ต นเองได้ รั บ
มอบหมายอย่างดีที่สดุ (Q22) กับข้ อ23ฉันคิดว่าการดาเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ธรรม-จริ ยธรรมเป็ นสิ่ง
สาคัญ(Q23) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่าสุดเท่ากับ 0.15
ส่วนการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบาน
ตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง พบว่า ไม่เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ แสดงว่า สุขภาวะทางปั ญญา
ด้ านความเบิกบานของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมมีความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะสามารถนามา
วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: χ2 =927.88 df=78 p=.00) เมื่อพิจารณารายข้ อ
มี ค่ า ไคเซอร์ -เมเยอร์ -โอคิ ล (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO)
เท่ากับ 0.84 และความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม(Measure of Sampling
Adequacy: MSA)มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.72-0.90 แสดงให้ เห็นว่า ความเบิกบานของผู้ต้องขังตามหลัก
พุทธธรรมมีความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะนามาใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไปได้
13. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบาน
ตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ผู้วิจยั นาองค์ประกอบสุขภาวะทางปัญญาด้ านความเบิกบานตามหลักพุทธธรรม
ของผู้ต้องขังมาทาการทดสอบความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลการวัด
ของสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังไม่มีความสอดคล้ อง
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงทาการปรับโมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้ นความสัมพันธ์
ระหว่างความคลาดเคลื่อนของข้ อคาถามจนสุขภาวะทางปัญญาด้ านความเบิกบานตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ต้องขังมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ตามตาราง 26 ดังนี ้
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ตาราง 26 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความ
เบิกบานตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง(n=200)
ความเบิกบาน
ข้ อ21 ฉั น รู้ สึ ก เห็ น ใจเมื่ อ เห็ น คนอื่ นเผชิ ญ กั บ ความ
ยากลาบาก
ข้ อ22 ฉันทุ่มเททางานตามที่ตนเองได้ รับมอบหมายอย่างดี
ที่สดุ
ข้ อ23 ฉันคิดว่าการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นสิ่งที่สาคัญ
ข้ อ24 ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
ข้ อ25 ชีวิตที่เป็ นอยูข่ ณะนี ้ทาให้ ฉนั ได้ คดิ อะไรหลายๆอย่าง
ข้ อ26 ฉันเข้ าใจว่า ชีวิตมีทงสุ
ั ้ ขและทุกข์ ทัง้ ถูกใจไม่ถกู ใจ มีทัง้ ดีใจและเสียใจ
ข้ อ27 ฉันสานึกถึงบุญคุณเจ้ าหน้ าที่ที่คอยดูแลพวกเรา
ข้ อ28 ฉันมักจะเข้ าไปช่วยเหลือเมื่อเห็นคนอื่นกาลังทางาน
ข้ อ 29 ฉัน คิด ว่า อดี ต ผ่า นมาแล้ ว แก้ ไ ขอะไรไม่ไ ด้ แ ต่จ ะขอ
เริ่มต้ นใหม่
ข้ อ30 บางครัง้ ฉันก็คดิ ตาหนิคนอื่น
ข้ อ31 ฉัน รู้ สึกเบื่ อหน่า ยที่ ต้ องทากิ จ กรรมตามที่ เรื อนจาก
กาหนด
ข้ อ32 ฉันรู้สกึ ระแวงที่จะต้ องอยูร่ ่วมกับคนอื่นๆ
ข้ อ33 ฉันคิดมากจนบางครัง้ ทาให้ นอนไม่คอ่ ยหลับ

SC SE
t
0.64 0.07 9.58*

CR
0.41

0.65 0.07 9.79*

0.42

0.34 0.07 4.72*

0.11

0.76 0.06 12.13* 0.58
0.79 0.06 12.75* 0.62
0.77 0.06 12.23* 0.59
0.49 0.07 6.91* 0.24
0.54 0.07 7.73* 0.29
0.72 0.06 11.26* 0.52
0.35 0.07 4.77*
0.36 0.07 4.89*

0.12
0.13

0.33 0.07 4.49*
0.36 0.07 4.91*

0.10
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 โมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานตาม
หลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 =64.02 df=57
p=.24 GFI=0.95 AGFI=0.92 CFI=0.99 RMSEA=0.02 SRMR=0.04) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานอยู่ร ะหว่า ง 0.33-0.79 โดยทุก ข้ อ มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 โดยข้ อ 25 ชี วิ ต ที่
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เป็ นอยู่ขณะนี ้ทาให้ ฉันได้ คิดอะไรหลายๆอย่าง มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ
0.79 มีความแปรผันร่ วมกับความเบิกบานอยู่ในระดับปานกลาง(ร้ อยละ 62) รองลงมาคือ ข้ อ26
ฉันเข้ าใจว่า ชีวิตมีทงสุ
ั ้ ขและทุกข์ ทัง้ ถูกใจ-ไม่ถกู ใจ มีทงั ้ ดีใจและเสียใจ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.77 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานอยู่ในระดับ
ปานกลาง(ร้ อยละ 59) ข้ อ24 ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ ดีขึน้ ได้ มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.76 มีความแปรผันร่วมกับความเบิกบานอยู่ในระดับปานกลาง (ร้ อยละ 58) ข้ อ
29 ฉัน คิด ว่า อดี ต ผ่า นมาแล้ ว แก้ ไ ขอะไรไม่ไ ด้ แ ต่จ ะขอเริ่ ม ต้ น ใหม่ มี ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.72 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้ อยละ 52) ข้ อ22 ฉันทุ่ม เททางานตามที่ ตนเองได้ รับมอบหมายอย่างดีที่สุด มี ค่า
น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.65 มีความแปรผันร่วมกับความเบิกบานอยู่ในระดับปาน
กลาง (ร้ อยละ 42) ข้ อ21 ฉันรู้ สึกเห็นใจเมื่อเห็นคนอื่นเผชิญกับความยากลาบาก มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.64 มีความแปรผันร่ วมกับความเบิกบานอยู่ในระดับปานกลาง
(ร้ อยละ 41) ข้ อ28 ฉันมักจะเข้ าไปช่วยเหลือเมื่อเห็นคนอื่นกาลังทางาน มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.54 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานอยู่ในระดับ
ต่า (ร้ อยละ 29) ข้ อ27 ฉันสานึกถึงบุญคุณเจ้ าหน้ าที่ที่คอยดูแลพวกเรา มี คา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.49 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานอยู่ในระดับ
ต่า (ร้ อยละ 24) ข้ อ31 ฉันรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องทากิจกรรมตามที่เรื อนจากกาหนดและข้ อ 33 ฉันคิด
มากจนบางครัง้ ทาให้ นอนไม่คอ่ ยหลับ มี ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.36 มีความ
แปรผันร่วมกับสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานอยู่ในระดับต่า (ร้ อยละ 13) ข้ อ30 บางครัง้
ฉันก็คิดตาหนิคนอื่น มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.35 มีความแปรผันร่ วมกับสุข
ภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานอยู่ในระดับต่า (ร้ อยละ 12) ข้ อ23 ฉันคิดว่าการดาเนินชีวิต
อย่างมีคุณ ธรรม-จริ ยธรรมเป็ นสิ่ งที่ส าคัญ มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.34 มี
ความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานอยู่ในระดับต่า(ร้ อยละ 11) ส่วนข้ อ32
ฉันรู้ สกึ ระแวงที่จะต้ องอยูร่ ่วมกับคนอื่นๆ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต่าสุดเท่ากับ 0.33 มี
ความแปรผันร่วมกับสุขภาวะทางปัญญาด้ านความเบิกบานอยูใ่ นระดับต่า(ร้ อยละ 10)ตามลาดับ
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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 โมเดลการวัดสุขภาวะทางปัญญาด้ านความเบิกบานของผู้ต้องขัง
จากการสร้ างแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังแล้ วทา
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวัดสุขภาวะปั ญญาโดยรวมของผู้ต้องขังตาม
หลักพุทธธรรม โมเดลการวัดสุขภาวะทางปัญญาด้ านการรู้ ตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง โมเดล
การวัดสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่นตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง และโมเดลการวัดสุขภาวะ
ทางปั ญญาด้ านความเบิกบานตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ตามตาราง 27 ดังนี ้
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ตาราง 27 การวิเคราะห์องค์ประกอบของโมเดลการวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขัง (n=200)
โมเดลการวัด
SC
t
CR
โมเดลการวัดการรู้
0.36-0.77
4.69*-11.46*
0.13-0.59
โมเดลการวัดการตื่น
0.30-0.72
4.10*-9.91*
0.09-0.52
โมเดลการวัดความเบิกบาน
0.33-0.79
4.49*-12.75*
0.10-0.62
โมเดลการวัดสุขภาวะปั ญญาโดยรวม 0.56-0.71
7.38*-10.44*
0.31-0.51
จากตาราง 27 พบว่า โมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังโดยรวม มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.56-0.71 มีความแปรผันร่วมกับสุขภาวะ
ทางปั ญญาร้ อยละ 31-51 โมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้ ตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขัง มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.36-0.77 มี ความแปรผันร่ วมกับ สุขภาวะทาง
ปั ญ ญาร้ อยละ 13-59 โมเดลการวัด สุข ภาวะทางปั ญ ญาด้ า นการตื่น ตามหลัก พุท ธธรรมของ
ผู้ต้องขัง มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.30-0.72 มี ความแปรผันร่ วมกับ สุขภาวะทาง
ปัญญาร้ อยละ 9-52 และโมเดลการวัดสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานตามหลักพุทธธรรม
ของผู้ต้องขัง มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.33-0.79 มีความแปรผันร่ วมกับสุขภาวะทาง
ปัญญาร้ อยละ 10-62
จากผลการวิจยั ในระยะที่ 2 พบว่า แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรม
ของผู้ต้องขัง ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นมีความตรงเชิงโครงสร้ างสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ สามารถ
นาไปใช้ เป็ นโมเดลการวัด สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังในการวิจัยได้ ใน
ระยะที่ 3
การวิจัยระยะที่ 3 ผลการใช้ รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในการสร้ าง
เสริมสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ ดังนี ้
M
แทน คะแนนค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
N
แทน จานวนผู้เข้ าร่วมวิจยั ในกลุม่ ตัวอย่าง
MD แทน ผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference)
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t
แทน ค่าสถิตทิ ี (t-value)
p
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p-value)
ผู้วิจัยลาดับการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 3 ออกเป็ น 4 ส่วน และ
นาเสนอตามลาดับ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาค่ าเฉลี่ยของสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังก่ อนและหลังเข้ าร่ วมใช้ รูปแบบฯ ระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนทาการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางปั ญญาของ
ผู้ต้องขังก่อนและหลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นด้ วยการวิเคราะห์การแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ
(Normality Test) ด้ วยสถิติ Shapiro-Wilk มีคา่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติอยู่ระหว่าง .08-.91 แสดง
ให้ เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังก่อนและหลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ตามแนวสติปัฏฐานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จึงสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Sample) และการวิเคราะห์ ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน (t-test for Independent Sample) ตามตาราง 28
ดังนี ้
ตาราง 28 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังก่อนและหลัง
เข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (n=16)
สุขภาวะทาง
ปั ญญา
การรู้
การตื่น
ความเบิกบาน
สุขภาวะทาง
ปั ญญา
โดยรวม

กลุ่ม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

M
3.10
3.56
3.50
3.35
3.26
3.43

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

3.29
3.45

ก่ อนทดลอง
S.D. ระดับ
1.00 ปานกลาง
0.38 ปานกลาง
0.60 ปานกลาง
0.46 ปานกลาง
0.29 ปานกลาง
0.20 ปานกลาง
0.59
0.30

ปานกลาง
ปานกลาง

M
3.56
3.70
3.60
3.60
3.84
3.45
3.66
3.58

หลังทดลอง
S.D. ระดับ
0.54
มาก
0.26
มาก
0.35
มาก
0.63
มาก
0.48
มาก
0.31 ปานกลาง
0.27
0.25

มาก
มาก
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จากตาราง 28 พบว่า ผู้ต้ องขัง กลุ่ม ทดลอง ก่ อนทดลอง มี ค่าเฉลี่ ยสุขภาวะทาง
ปั ญญาโดยรวมเท่ากับ 3.29 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับปานกลาง หลัง
ทดลอง มีคา่ เฉลี่ยสุขภาวะทางปั ญญาโดยรวมเท่ากับ 3.66 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27
อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ต้องขังกลุ่มควบคุม ก่อนทดลอง มีค่าเฉลี่ยสุขภาวะทางปั ญญาโดยรวม
เท่ากับ 3.45 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 อยู่ในระดับปานกลาง หลังทดลอง มีคา่ เฉลี่ย
สุขภาวะทางปัญญาโดยรวมเท่ากับ 3.58 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 อยูใ่ นระดับมาก
สุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้ พบว่า ผู้ต้องขังกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง มีค่าเฉลี่ย
การรู้ เท่ากับ 3.10 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 อยู่ในระดับปานกลาง หลังทดลอง มี
ค่าเฉลี่ยการรู้ เท่ากับ 3.56 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ต้องขัง
กลุม่ ควบคุม ก่อนทดลอง มีคา่ เฉลี่ยการรู้เท่ากับ 3.56 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 อยูใ่ น
ระดับปานกลาง หลังทดลอง มีค่าเฉลี่ยการรู้ เท่ากับ 3.70 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26
อยูใ่ นระดับมาก
สุขภาวะทางปั ญญาด้ านการตื่น พบว่า ผู้ต้องขังกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง มีคา่ เฉลี่ย
การตื่นเท่ากับ 3.50 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 อยู่ในระดับปานกลาง หลังทดลอง มี
ค่าเฉลี่ยการตื่นเท่ากับ 3.60 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ต้องขัง
กลุ่มควบคุม ก่อนทดลอง มีคา่ เฉลี่ยการตื่นเท่ากับ 3.35 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 อยู่
ในระดับปานกลาง หลังทดลอง มีค่าเฉลี่ยการตื่นเท่ากับ 3.60 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.63 อยูใ่ นระดับมาก
สุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบาน พบว่า ผู้ต้องขังกลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง มี
ค่าเฉลี่ยความเบิกบานเท่ากับ 3.26 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 อยู่ในระดับปานกลาง
หลังทดลอง มีค่าเฉลี่ยความเบิกบานเท่ากับ 3.84 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนผู้ต้องขังกลุ่มควบคุม ก่อนทดลอง มีค่าเฉลี่ ยความเบิกบานเท่ากับ 3.43 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 อยู่ในระดับปานกลาง หลังทดลอง มีคา่ เฉลี่ยความเบิกบานเท่ากับ
3.45 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังกลุ่มทดลองก่ อนและหลังเข้ าร่ วมใช้ รูปแบบฯ
ผู้วิจยั การเปรี ยบเทียบสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขัง กลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้ า
ร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐาน ตามตาราง 29 ดังนี ้
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ตาราง 29 การเปรี ยบเทียบสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังกลุม่ ทดลองก่อนและหลังเข้ าร่วมใช้
รูปแบบฯ(n=8)
สุขภาวะทางปั ญญา
การรู้
การตื่น
ความเบิกบาน
สุขภาวะทางปั ญญา
โดยรวม

ก่ อนเข้ าร่ วม
M
S.D.
3.10 1.00
3.50 0.60
3.26 0.29
3.29 0.59

หลังเข้ าร่ วม
M
S.D.
3.56 0.54
3.60 0.35
3.84 0.48
3.66 0.27

MD

t

p

0.46
0.10
0.58
0.37

1.81
0.58
2.44*
2.04*

0.06
0.29
0.02
0.04

*p<.05
จากตาราง 29 พบว่า หลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน ผู้ต้องขัง
กลุ่มทดลองมีสุขภาวะทางปั ญญาโดยรวมและด้ านความเบิกบานเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนหลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐาน ผู้ต้องขังกลุ่มทดลองมี
สุขภาวะด้ านการรู้และการตื่นเพิ่มสูงขึ ้นอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่ วนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ระหว่ างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่ อนและหลังเข้ าร่ วมใช้ รูปแบบฯ
ผู้วิจยั การเปรี ยบเทียบสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมก่อนและหลังเข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏ ฐาน ตามตาราง 30 และ 31
ดังนี ้
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ตาราง 30 การเปรี ยบเทียบสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุ่มควบคุม
ก่อนเข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ(n=8)
สุขภาวะทางปั ญญา

กลุ่มทดลอง
M
S.D.
3.10 1.00
3.50 0.60
3.26 0.29
3.29 0.59

กลุ่มควบคุม
M
S.D.
3.56 0.38
3.35 0.46
3.43 0.20
3.45 0.30

MD

t

p

การรู้
0.46
-1.22 0.12
การตื่น
-0.15
0.56 0.29
ความเบิกบาน
0.17
-1.33 0.10
สุขภาวะทางปั ญญา
0.16
-0.67 0.25
โดยรวม
จากตาราง 30 พบว่า ก่อนเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐาน ผู้ต้องขัง
กลุ่มทดลองกับกลุม่ ควบคุมมีสขุ ภาวะทางปั ญญาโดยรวมและทุกด้ าน ประกอบด้ วย การรู้ การตื่น
และความเบิกบานแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ตาราง 31 การเปรี ยบเทียบสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุ่มควบคุม
หลังเข้ าร่วมใช้ รูปแบบ(n=8)
สุขภาวะทางปั ญญา
การรู้
การตื่น
ความเบิกบาน
สุขภาวะทางปั ญญา
โดยรวม

กลุ่มทดลอง
M
S.D.
3.56 0.54
3.60 0.35
3.84 0.48
3.66 0.27

กลุ่มควบคุม
M
S.D.
3.70 0.26
3.60 0.63
3.45 0.31
3.58 0.25

MD

t

p

-0.14
0.00
0.39
0.08

-0.65
0.00
1.93*
0.66

.26
1.00
.03
.26

*p<.05
จากตาราง 31 พบว่า หลังเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน ผู้ต้องขัง
กลุ่มทดลองกับกลุม่ ควบคุมมีสขุ ภาวะทางปัญญาด้ านความเบิกบานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้ เห็นว่า ผู้ต้องขังกลุ่มทดลองมีสุขปั ญญาด้ านความเบิกบานสูงกว่า
ผู้ต้องขังกลุ่มควบคุม ส่วนหลัง เข้ าร่ วมการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน ผู้ต้องขัง กลุ่ม
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ทดลองกับกลุ่มควบคุมมีสขุ ภาวะทางปั ญญาโดยรวมและทุกด้ าน ประกอบด้ วย การรู้และการตื่น
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพภายหลังจากการเข้ าร่ วมใช้ รูปแบบฯ
ของกลุ่มทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของกลุ่มทดลองภายหลังการ
เข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ เพื่อนามาสนับสนุนข้ อมูลเชิงปริมาณภายหลังการทดลองเสร็ จสิ ้น โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการรู้ การตื่นและความเบิกบาน ตามการนิยามสุขภาวะทาง
ปั ญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ด้ วย
การวิเคราะห์เนื ้อหา(Content analysis) รายละเอียดดังนี ้
1. ด้ านการรู้
เป็ นความสามารถของผู้ ต้ อ งขัง ที่ ร้ ู จัก แยกแยะดี - ชั่ว ถู ก -ผิ ด คุณ -โทษ
ประโยชน์-ไม่ใช่ประโยชน์ รู้จกั แก้ ไขปั ญหาด้ วยสติปัญญา มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุ
และผลลัพธ์ ที่เกิ ดขึน้ รู้ จักมองหาคุณค่าจากปั ญหาอุปสรรคที่ ตนเองเผชิ ญ ตามที่ ผ้ ูเข้ าร่ วมใช้
รูปแบบฯ ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ว่า
“ผมตระหนักถึงคุณ-โทษ ถูก-ผิดและมีสติปัญญาในการพิจารณาเหตุผล
มากขึ ้นกว่าเดิม เมื่อก่อนไม่ได้ คดิ ถึงเลย ทาอะไรไร้ ความคิด เอาแต่ใจตัวเองเป็ นใหญ่ ”
“ทาให้ ผมรู้วา่ อะไรควรและไม่ควร รู้ถึงความดีความชัว่ ทาให้ มีสติมากขึ ้น
ในการดาเนินชีวิต รู้จกั มองถึงปัญหา มองถึงความเป็ นจริง มองเห็นถึงสาเหตุของปัญหาครับ”
“ทาให้ ผมรู้ จกั มองถึงสาเหตุที่ทาให้ เราทุกข์ ที่ทาให้ เรารู้ สึกผิดและทาให้
เรารู้จกั หยุดคิดก่อนที่จะลงมือกระทามากขึ ้น”
“รู้ถึงสาเหตุที่ทาให้ ผมเข้ ามาอยู่ในนี ้ ผมได้ ตระหนักถึงโทษและจะดาเนิน
ชีวิตไปในทางที่ถกู ที่ควร”
2. ด้ านการตื่น
เป็ นความสามารถของผู้ต้องขังที่ ร้ ู เท่ารู้ ทนั สภาวะจิตใจตนเองที่ถูกครอบงา
ด้ ว ยความโลภ โกรธ หลง ตระหนัก ถึ ง โทษของกิ เ ลส มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะท าสิ่ ง ต่ า งๆ ด้ ว ย
ความสามารถของตนเองและไม่ ย่ อ ท้ อ ต่อ การด าเนิ น ชี วิ ต มี ส ติ ร้ ู ตัว อยู่กับ ปั จ จุบัน ควบคุม
พฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้ ตามที่ผ้ เู ข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ วา่
“ทาให้ ผมมีสติมากขึ ้น ทาอะไรไม่ผาดโผนเหมือนเก่า ควบคุมตัวเองได้ ดี
กว่าเดิมเยอะ เช่น ใครด่ามาก็ไม่โกรธหนอ ไม่โกรธหนอ”
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“เพราะกิเลสทาให้ ผมต้ องมาติดคุก แต่ผมก็มีกาลังใจมากขึ ้นเมื่อเข้ าร่วม
กิจกรรมและมีความมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินชีวิตในทางที่ถกู ต้ องและจะพยายามควบคุมตัวเองให้ ได้ ”
“รู้สึกตระหนักถึงโทษของกิเลส(โลภ โกรธ หลง)และรู้จกั ควบคุมตัวเองได้
กว่าเดิมเยอะเลย”
3. ด้ านความเบิกบาน
เป็ นภาวะที่ผ้ ตู ้ องขังมี จิตใจที่สงบ ผ่อนคลาย ไม่วิตกกังวล ฟุ้งซ่าน รู้ จัก ให้
อภัยในความผิดพลาดของตนเอง เข้ าใจว่า ไม่มีอะไรแน่นอน ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ ตระหนักถึง
คุณค่าในตัวเองและรู้จกั การดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตามที่ผ้ เู ข้ าร่วมใช้ รูปแบบฯ ได้ แสดงความ
คิดเห็นไว้ วา่
“ผมรู้ สึกผ่อนคลายขึน้ มาก จากปวดหัวมาหลายครัง้ ก็หายในทันที
รู้สกึ สบายตัวและสบายใจ”
“ผมมีจิตใจดีขึ ้น ผ่อนคลาย ไม่เครี ยดมาก เห็นคุณค่าในตนเองมาก
ขึ ้น รู้จกั แก้ ไขความผิดพลาดได้ เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีอะไรแน่นอน”
“ผมรู้สกึ ดีขึ ้น รู้สกึ ผ่อนคลายขึ ้น โปร่งใสในชีวิต”
“จิตใจผ่อนคลายขึ ้น ผมได้ เห็นคุณค่าของตนเอง ได้ ร้ ู หลายๆอย่างที่
เป็ นความรู้ในการดาเนินชีวิต”
“หลังจากผมเข้ าร่ วมกิจกรรม ผมก็ได้ แนวทางชีวิตที่จะไม่กลับไปทา
ความผิดซ ้าอีก”
จากการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เข้ าร่ วมใช้ รูปแบบฯ ซึ่งเป็ นกลุ่มทดลอง ภายหลัง
การทดลองเสร็ จสิ ้น แสดงให้ เห็นว่า ผู้ต้องขังเกิดสุขภาวะทางปั ญญาในการดาเนินชีวิตอย่างมีสติ
ตระหนักถึงคุณ -โทษ ถูก-ผิด รู้ ว่าอะไรควร-ไม่ควร เกิดการยังคิ
้ ดก่อนที่จะลงมือทา เห็นโทษของ
ความโลภ โกรธ หลงและรู้ จักควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ ของตนเอง มีความรู้ สึกผ่อนคลาย
สบายกายสบายใจขึ ้น เข้ าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ อีกทังมองเห็
้
นคุณค่าตนเอง

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะ
ทางปั ญญาของผู้ต้องขัง เป็ นการวิจัยผสานวิธีแบบขัน้ ตอนเชิงสารวจ(Exploratory Sequential
Design) สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้มีจุดหมายของการวิจยั ดังนี ้ 1) เพื่อศึกษาลักษณะสุขภาวะทาง
ปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขัง 2) เพื่อสร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาของตาม
หลักพุทธธรรมผู้ต้องขังพร้ อมทังวิ
้ เคราะห์องค์ประกอบและ 3) เพื่อศึกษาผลของรู ปแบบการให้
คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่ อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขัง
ระยะการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสัยของ
ผู้ต้ อ งขัง ตามหลัก พุท ธธรรมเป็ น การวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ(Qualitative research) ในเบื อ้ งต้ น เป็ น
การศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาวะทางปัญญาและพฤตินิสยั ตาม
หลักพุทธธรรม จากนัน้ ร่ างรู ปแบบและหาคุณภาพเครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกกึ่งโครงสร้ าง
(Semi-structure Indept Interview)โดยน าเสนอคณะกรรมการควบคุ ม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ และ
ด าเนิ น การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา(Content validity)และการหาค่า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ อ งของแต่ล ะประเด็ น ข้ อ ค าถาม(IOC)จากผู้เ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น จากนัน้ น าไป
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลและนามาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา(Content analysis)เพื่อสรุป
ผลการวิจยั ระยะนี ้เป็ นการตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 และมีการประยุกต์ ผลการวิจยั ระยะนี ้
ไปสูก่ ารสร้ างเครื่ องมือการวิจยั ระยะถัดไป
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการสร้ างและพัฒ นาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาพร้ อมทัง้
วิเคราะห์องค์ประกอบด้ านสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง เป็ นการประยุกต์
องค์ความรู้ ที่ได้ จากศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องบูรณาการร่ วมกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลในระยะที่ผ่านมา ระยะนี ้จึงเป็ นการสร้ างแบบวัดสุขภาวะทาง
ปั ญ ญาให้ มี คุณ ภาพและได้ น าเสนอต่อ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาปริ ญญานิ พ นธ์ แ ละผ่า นการ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา(Content validity)และการหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อง
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(IOC)จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน จากนันด
้ าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องการวิจยั ได้ แก่
การนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาไปวัดกลุ่มตัว อย่างที่มีลักษณะใกล้ กับกลุ่มตัวอย่างจริ งและ
นามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดฯ
การวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นการศึกษาผลของรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ตามแนวสติปัฏ
ฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังด้ วยการร่างรูปแบบฯ และ
พัฒนาคุณภาพโดยการนาไปทดลองใช้ (Try out)กับกลุ่มผู้ต้องขัง ที่มีลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างและนามาปรับแก้ จากนัน้ นาไปใช้ เก็บข้ อมูลโดยการนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาไปวัด
กลุ่มประชากรที่ศกึ ษาและนามาวิเคราะห์หาค่าคะแนนเพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มสูง -กลุ่มต่า อีกทังได้
้ เก็บ
คะแนนส่วนนี ้ไว้ เป็ นคะแนนก่อนการทดลอง(Pre-test) และดาเนินการใช้ รูปแบบฯ กับกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็ นกลุ่มต่าซึ่งมี ความสมัครใจและลงนามยินยอมเข้ าร่ วมวิจัยตามหลักจริ ยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ จานวน 16 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน ดาเนินการใช้ รูปแบบฯ
ทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้ (สถานการณ์โควิด -19)กับกลุ่มทดลอง ภายหลังเสร็ จสิ ้นการใช้
รูปแบบฯ ได้ นาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาชุดเดิมไปวัดกลุ่มตัวอย่างทังสองกลุ
้
่มอีกครัง้ และนามา
วิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 3 และดาเนินการสรุปและอภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้เข้ าร่ วมวิจัยและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั และกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละระยะ ดังนี ้
ผู้เข้ าร่ วมการวิจยั (Participant)ระยะที่ 1 ซึ่งเป็ นผู้ให้ ข้อมูล(Key Informants)ในการ
สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (Indept interview)ประกอบด้ ว ย 4 กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่ม ที่ 1 เป็ น นัก วิ ช าการที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวข้ องกับหลักการทางพุทธธรรม เป็ นต้ นว่ามีการนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนิ นชี วิต และในบริ บ ทการทางาน จ านวน 3 ท่า น กลุ่ม ที่ 2 เป็ น อนุศาสนาจ ารย์ ที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาผู้ต้องขัง จานวน 3
ท่าน ซึ่ง 2 กลุ่มดังกล่าวให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขัง ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็ นนัก
สังคมสงเคราะห์ที่มีประสบการณ์ในการแก้ ไขฟื น้ ฟูและให้ การช่วยเหลือผู้ต้อ งขังเชิงสังคม จานวน
3 ท่าน เป็ นกลุ่มที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด และกลุ่มที่ 4 เป็ นผู้ต้องขัง
ชายคดียาเสพติด เป็ นกลุ่มที่ให้ ข้อมูลเชิงประสบการณ์เกี่ยวกับพฤตินิสยั ของตนเอง ทังหมดผ่
้
าน
การคัดเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ชนิดการเลือกแบบมีเกณฑ์(Criterion Sampling)
เพื่อเป็ นตัวแทนการให้ ข้อมูลตามสภาพจริง
ผู้เข้ าร่ วมวิจัย ระยะที่ 2 เพื่ อพัฒนาคุณภาพแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลัก
พุทธธรรมของผู้ต้องขัง คือ ผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด (ยาบ้ า) ภายในเรื อนจ ากลางนครสวรรค์
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จานวน 50 คน สาหรับการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)และผู้ต้องขังชายคดียาเสพ
ติด(ยาบ้ า) จานวน 200 คน สาหรับเก็บข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่นามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ผู้เข้ าร่วมวิจยั และกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ระยะที่ 3 คือ ผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า) ที่
มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 12 คน ภายในเรื อนจากลางนครสวรรค์ สาหรับ
การทดลองใช้ (Try out)รูปแบบฯ ขณะที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี เ้ ป็ นผู้ต้องขังเด็ดขาด
ที่คดีถึงที่สดุ ซึ่งถูกศาลพิพากษาตัดสินจาคุกตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี ภายในเรื อนจากลาง
กาแพงเพชร จานวนทังสิ
้ ้น 16 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุม่ ละ 8 คน ที่มีคะแนน
สุขภาวะทางปั ญญาต่ากว่าเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมาที่ได้ จากแบบวัด ฯ และมีความสมัครใจพร้ อม
ลงนามยินยอมตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ โดยกลุ่มทดลองได้ รับการใช้ รูปแบบฯ จานวน
ทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ (สถานการณ์โควิด-19) ขณะที่กลุม่ ควบคุมมีการดาเนินชีวิตไปตามปกติ
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้ วย
เครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการวิจยั ระยะที่ 1 ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้ าง
(Semi-structure in-depth interview)ที่ ใช้ ศึกษาลัก ษณะสุขภาวะทางปั ญญาและลักษณะทาง
พฤตินิสยั เพื่อนามาสู่การออกแบบแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมและรูปแบบการ
ให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 2 และ 3 ได้ แก่ แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตาม
หลักพุทธธรรมของผู้ต้อง โดยเป็ นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ ) จานวนทังสิ
้ ้น 33 ข้ อ ซึง่ ใช้ วดั ลักษณะสุขภาวะทางปัญญา 3 ด้ าน(การรู้
การตื่น ความเบิกบาน) และรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อเสริ มสร้ างสุข
ภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง จานวนทังสิ
้ ้น 12 กิจกรรม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้ าง(Semi-structured indepth interview)
ด้ านลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสัย ของผู้ต้องขัง ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงเชิง
เนือ้ หา(Content validity) ภาษาที่ใช้ ทงส่
ั ้ วนข้ อคาถามเกริ่ นนาและคาถามหลักจากคณะกรรมที่
ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์เป็ นเบื ้องต้ น จากนันน
้ าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจยั ด้ านจิตวิทยาและ
ด้ านทัณฑวิทยา จ านวน 3 ท่าน แล้ วนามาคานวณหาค่าดัช นีความสอดคล้ อง(IOC)ของแต่ละ
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ประเด็นข้ อคาถามได้ เท่ากับ 0.6 ขึ ้นไปและมีการปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะก่อนนาไปใช้ สมั ภาษณ์
จริงกับกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล(Key Informants)
2) แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้ องเชิงเนื ้อหา(Content validity)และความสอดคล้ องของแต่ละข้ อคาถามกับ
นิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการที่ได้ กาหนดไว้ จากคณะกรรมการที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เป็ นเบื ้องต้ น
จากนัน้ นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้ านพุทธธรรม ด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึ กษาและด้ านการวิจัย
จานวน 3 ท่าน และนามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)ของแต่ละข้ อได้ เท่ากับ .67 ขึ ้น
ไปพร้ อมทัง้ ปรับปรุ งแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นแบบวัดที่สมบูรณ์ และนาไปใช้ วดั กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ งเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ทังฉบั
้ บได้ เท่ากับ .76 และมีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
3) รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะ
ทางปั ญ ญาตามหลักพุทธธรรมผู้ต้องขัง ทัง้ 12 กิจ กรรม ผ่านการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื อ้ หา(Content validity)ประกอบด้ ว ย สาระส าคัญ วัต ถุ ป ระสงค์ ขัน้ ตอนด าเนิ น การ การ
ประเมินผล ภาษาที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ จากคณะกรรมการที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์
เป็ นเบื ้องต้ น จากนันน
้ าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้ านพุทธธรรม ด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึกษาและด้ าน
การวิจยั จานวน 3 ท่าน จากนันได้
้ นามาวิเคราะห์หาความบกพร่องของตัวรูปแบบฯ มีการปรับแก้
ตามข้ อ เสนอแนะของผู้เ ชี่ ย วชาญก่ อ นน าไปทดลองใช้ (Try out)กับ กลุ่ม ตัว อย่า งที่ มี ลัก ษณะ
ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ งทัง้ 12 กิจกรรมและได้ นามาปรับแก้ ตามข้ อบกพร่องที่ค้นพบเพื่อให้
ได้ เครื่ องมือวิจยั ที่สมบูรณ์ที่สดุ ก่อนนาไปเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจริง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative research)ใช้
วิธีการวิเคราะห์แบบตีความข้ อมูลดิบที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก(Indepth interview)ด้ วยการ
วิเ คราะห์ เ นื อ้ หา(Content analysis) มี การจัดหมวดหมู่( categories)ของข้ อมูลอย่า งเป็ น ระบบ
เริ่ มต้ นจากดาเนินการถอดเทปเสียงบรรยายแบบคาต่อคาที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก สร้ างรหัส
การแสดงข้ อมูลและหาความสอดคล้ องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของข้ อมูล ทาการค้ นหารวบรวม
หัวข้ อหลักและหัวข้ อย่อยจากข้ อมูลที่ได้ จัดหมวดหมู่ไว้ จากนัน้ แปลความหมายของข้ อมูลด้ าน
ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขัง ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิจยั
(Trustworthiness)และตรวจสอบความถูก ต้ อ งและความน่าเชื่ อ ถื อ ของข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
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ตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) จากนันด
้ าเนินการสรุ ปผลการวิจัยในระยะนี ้เพื่อนาไปสู่
การวิจยั เชิงปริมาณ(Quantitative research)ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative research)
ส่วนนี ้เป็ นการวิเคราะห์แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังและรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม
ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง โดยแบบ
วัดสุขภาวะทางปั ญญาใช้ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)ของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่าน จากนันด
้ าเนินการวิเคราะห์ค่ารายข้ อ(Item analysis)และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ของ
แบบวัดทัง้ ฉบับด้ วยค่าสัม ประสิทธิ์ แ อลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)และ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ(Quantitative
research)และข้ อมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative research)ที่ได้ จากการนารูปแบบการให้ คาปรึกษา
กลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาไปใช้ เป็ นค่าคะแนนจากแบบวัดสุข
ภาวะทางปั ญญาด้ วยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุข
ภาวะทางปัญญาระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมทังในช่
้ วงระยะก่อนและหลังการทดลองด้ วย
การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างด้ วยสถิติ independent sample t-test และเปรี ยบเทียบคะแนน
ภายในกลุ่มทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและหลังการทดลองด้ วยการวิเคราะห์หา
ค่าความแตกต่างด้ วยสถิติ one sample t-test ขณะที่ข้อคิดเห็นวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา
(Content analysis)
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธ
ธรรม เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อค้ นหาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและพฤตินิสยั ของผู้ต้องขัง
ตามหลักพุทธธรรม ผลการวิจยั พบว่า
1.1 ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ประกอบด้ วย 3
ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการรู้ คือ ความสามารถของผู้ต้องขังที่จะพิจารณาแยกแยะดี -ชัว่ ถูก-ผิด
คุณ -โทษ ประโยชน์ - ไม่ใช่ประโยชน์ รู้ จักแก้ ไ ขปั ญหาด้ ว ยสติปัญญา มองเห็นความเชื่ อมโยง
ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น รู้จกั มองหาคุณค่าจากปัญหาอุปสรรคที่ตนเองเผชิญ
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ด้ านการตื่น คือ การที่ผ้ ตู ้ องขังรู้เท่ารู้ทนั สภาวะจิตใจตนเองที่ถกู ครอบงาด้ วย
ความโลภ โกรธ หลง ตระหนักถึงโทษของกิเลส มีความมุ่งมัน่ ที่จะทาสิ่งต่างๆ ด้ วยความสามารถ
ของตนเองและไม่ย่อท้ อ ต่อ ความยากล าบาก มี สติร้ ู ตัวอยู่ กับปั จ จุบัน ควบคุม พฤติกรรมและ
อารมณ์ของตนเองได้
ด้ านความเบิกบาน คือ การที่ผ้ ตู ้ องขังมีภาวะจิตใจที่สงบ ผ่อนคลาย ไม่วิตก
กังวล ฟุ้งซ่าน มีเมตตาและรู้ จกั ให้ อภัยในความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น เข้ าใจโลกและชีวิต
ตามความเป็ นจริ งว่า มีขึ ้น-มีลง มีได้ -มีเสีย มีถกู ใจ-ไม่ถกู ใจ รู้จกั ปล่อยวางและคลายยึดมัน่ ถือมัน่
ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองและมีเป้าหมายในการดาเนินชีวิต มีพฤติกรรมดีงามและดาเนินชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสขุ
1.2 ลักษณะพฤตินิสยั ตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ประกอบด้ วย 2 ประเภท
ได้ แก่
ประเภทที่ 1 ตัณ หาจริ ต คื อ ลัก ษณะนิ สัย ของผู้ต้ อ งขัง ที่ แ สดงออกเป็ น
พฤติกรรมนิยมเสพความสุขผ่านประสาทสัมผัสได้ แก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย หรื อแสดงออกเป็ น
พฤติกรรมก้ าวร้ าวทางคาพูดหรื อการกระทาเมื่อเผชิญกับความไม่พึงพอใจ แสดงอาการเซื่องซึม
หดหู่ท้อแท้ เฉื่อยชา ขาดความกระตือรื อร้ น พฤตินิสัยด้ านนี ้จึงขึ ้นอยูอ่ ารมณ์ความรู้สึกเป็ นใหญ่ใน
แสดงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตประจาวัน
ประเภทที่ 2 ทิฏฐิ จริต คือ ลักษณะนิสยั ของผู้ต้องขังที่แสดงออกถึงพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตผ่านการใช้ ความคิดในการอธิบายเรื่ องราวต่างๆ ด้ วยหลักตรรกะเหตุผล ยึดมัน่ ใน
อุดมการณ์ น้ อมใจเชื่อในศาสนาหรื อสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ มักคิดฟุ้งซ่านวกวนเรื่ องอดีตและอนาคต เป็ นคน
เจ้ าความคิดทฤษฎี พฤตินิสัยด้ านนี ้จึงขึน้ อยู่กับการใช้ ความคิดเป็ นใหญ่ในการแสดงพฤติกรรม
การดาเนินชีวิต
และยังพบอีกว่า ส่วนใหญ่พฤตินิสยั ของผู้ต้องขังจัดอยู่ในประเภทตัณหาจริ ต
ที่ให้ ความสาคัญกับความรู้ สึก ขณะที่ผ้ ูต้องขังประเภททิฏฐิ จริ ตพบเป็ นบางส่วนในผู้ต้องขังที่มี
อาการคล้ ายผู้ป่วยทางจิตหรื อมีระดับการศึกษาสูง
2. เพื่อสร้ างและพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์องค์ประกอบ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ผลการวิจยั พบว่า แบบวัดสุขภาวะทาง
ปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง มีจานวนทังสิ
้ ้น 33 ข้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บด้ วยค่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)เท่ากับ .76 มีค่าความเชื่อมัน่
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รายด้ านเท่ากับ .67 (ด้ านการรู้) .52 (ด้ านการตื่น)และ .56 (ด้ านความเบิกบาน) มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 0.38-0.45
โมเดลการวัด สุข ภาวะทางปั ญ ญาตามหลัก พุท ธธรรมของผู้ต้ อ งขัง มี ค วาม
สอดคล้ องกลมกลื น กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (χ2 =2.29 df=3 p=.51 GFI=0.99 AGFI=0.98
CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.04) มี ค่า นา้ หนัก องค์ ป ระกอบมาตรฐานอยู่ร ะหว่าง 0.560.71 โดยทุกองค์ประกอบมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3. เพื่อศึกษาผลของรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในการสร้ าง
เสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ผลการวิจยั พบว่า
1. หลังการทดลอง ผู้ต้องขังกลุ่มทดลองมีคะแนนสุขภาวะทางปั ญญาโดยรวม
และด้ านความเบิกบานเพิ่มสูงขึ ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ยกเว้ นด้ านการรู้และการตื่นมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2. หลังการทดลอง ผู้ต้องขังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนสุขภาวะทาง
ปั ญญาโดยรวมและรายด้ าน(รู้ ,ตื่น)แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ยกเว้ นด้ านความเบิกบานที่กลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การอภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจยั ดาเนินการอภิปรายผลการวิจยั ตามลาดับวัตถุประสงค์การวิจัย
ได้ ดงั นี ้
การอภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาและ
พฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
ผู้วิจัย อภิ ป รายผลการวิ จัย ในส่ว นนี ้ โดยแบ่ง ออกเป็ น 2 ประเด็น ได้ แก่ 1.1)
ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังและ 1.2) พฤตินิสัยตามหลักพุทธ
ธรรมของผู้ต้องขัง มีรายละเอียดดังนี ้
ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังเป็ นลักษณะ
ของปั ญ ญาที่ ร้ ู จัก แยกแยะความถูก -ผิ ด ชั่ว -ดี คุณ -โทษ ประโยชน์ - ไม่ ใ ช่ ป ระโยชน์ รู้ จัก ใช้
สติปัญญาในการแก้ ไขปั ญหา เห็นการเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล รู้ เท่าทันและตระหนักถึงโทษ
ของความโลภ โกรธ หลง สามารถที่จะควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ มีความมุ่งมัน่
อดทนต่อ ปั ญ หาอุป สรรคที่ ผ่านเข้ ามาในชี วิต และรู้ จัก ปรั บเปลี่ ยนมุม มองเชิ ง บวก ตระหนัก รู้
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ปั จจุบนั ขณะ มีภาวะจิตใจที่สงบ ผ่อนคลาย รู้จกั ให้ อภัยและมีเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น รู้ เท่าทัน
ความเป็ นจริงของโลกและชีวิตว่ามีขึ ้น-มีลง มีดีใจ-เสียใจ มีได้ -มีเสีย มีสขุ -มีทกุ ข์ ไม่สามารถบังคับ
ให้ เป็ นไปตามปรารถนาของตนเองได้ ทุกเรื่ อง มีเป้าหมายในการดาเนินชีวิตและมองเห็นคุณค่า
ของตนเองพร้ อมทังมี
้ พฤติกรรมดีงามและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็ นปกติสุข ข้ อค้ นพบดังกล่าวมี
ลักษณะสอดคล้ องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของ พิณ
นภา หมวกยอด (2558)ที่ว่าประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบได้ แก่ 1) “รู้ ” คือ การมองเห็นความ
เชื่อมโยงจากเหตุถึงผล ผลถึงเหตุ รู้จกั พิจารณาแยกแยะและแก้ ปัญหาด้ วยความเข้ าใจ ไตร่ตรอง
ตามเหตุผ ลอย่างรอบด้ านมากกว่า ใช้ อารมณ์ รู้ จักมองโลกในแง่ ดี สามารถหาประโยชน์ จ าก
อุปสรรคหรื อความทุกข์ มองเห็นสิ่งทังหลายที
้
่เปลี่ยนแปลงตามความจริ งที่เกิ ดขึ ้น ยอมรับความ
จริงที่วา่ ทุกสิ่งมีขึ ้นมีลง มีดีมีเสีย และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการอันถูกต้ องเหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง 2) “ตื่น” คือ การมีสติตระหนักรู้ถึงสภาวะปัจจุบนั ไม่คาดหวังอนาคตอย่างเพ้ อฝัน มีความ
เชื่อในศักยภาพและทาอะไรด้ วยความมุ่งมัน่ พยายามของตน ไม่ทาอะไรตามการชักจูงของความ
อยากที่เป็ นตัณหาและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ และ 3) “เบิกบาน” คือ ความผาสุก จิตสงบนิ่งไม่
กระวนกระวาย มีอิสระไม่ยึดติดในสิ่งใดและมีความเกื ้อกูลต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม สอดคล้ องกับ Wallace และ Shapiro (2006)ที่กล่าวว่า หลักพุทธธรรมมุ่งเน้ นไปที่
การมี สุขภาวะของจิ ตใจที่ ปราศจากความเจ็ บปวด ความหลงและเข้ าถึงศักยภาพทางปั ญญา
ความเมตตาและการสร้ างสรรค์ เที ยบเคียงได้ จากการศึกษาของ เลอลักษณ์ มหิพนั ธุ์ (2560)ที่ว่า
สุขภาวะทางปั ญญาประกอบด้ วยความสุข สงบจากการทาความดีความไม่เห็นแก่ตวั และยังทาให้
เกิดพลังอานาจคือสุขภาวะทางจิต ได้ แก่ มีกาลังใจ จริ งใจ พึงพอใจชีวิต มีความสุขความเบิกบาน
กับการทาหน้ าที่ การใช้ ชีวิตและภาคภูมิใจในการทาหน้ าที่ รู้จกั ขยายมุมมองที่มีตอ่ โลกและพัฒนา
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม มีความยืดหยุ่นทางจิตใจ รู้จกั ค้ นหาศักยภาพภายในตนเองและเพิ่มพูนทักษะ
การแก้ ไขปัญหาอย่างสร้ างสรรค์(Hattler, 1976; Melnyk และ Neale, 2018)
ดังนัน้ สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังแบ่งออกเป็ น 3
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการรู้ ด้ านการตื่นและด้ านความเบิกบาน โดยมีสาระสาคัญแต่ละด้ าน ดังต่อไปนี ้
1. สุ ข ภาวะทางปั ญญาด้ า นการรู้ พบว่า เป็ น ความสามารถของ
ผู้ต้องขังในการนาปั ญญาไปใช้ พิจารณาแยกแยะ ไตร่ตรองว่าอะไรถูก -อะไรผิด ดี-ชัว่ เท็จ-จริง เป็ น
ประโยชน์หรื อเป็ นโทษ ควรทาหรื อไม่ควรทา รู้จกั แก้ ปัญหาด้ วยเหตุผลที่เกิดจากการใช้ สติปัญญา
อย่างถี่ถ้วน ใคร่ครวญสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบระมัดระวัง ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาจากการ
ลงมือตัดสินใจกระทาอะไรลงไป เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อ
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ปั ญหาอุปสรรคเชิงบวกหรื อมองแง่ดี สุขภาวะทางปั ญญาด้ านนีป้ ระกอบด้ วย 1)การพิจ ารณา
แยกแยะความดี ความชั่ว ถูก -ผิ ด คุณ -โทษ ประโยชน์ - มิ ใช่ประโยชน์ 2)การแก้ ไ ขปั ญหาด้ ว ย
สติปัญญาและการรู้จกั เชื่อมโยงเหตุและผลและ 3)มองเห็นคุณค่าจากอุปสรรคปัญหา
ข้ อค้ นพบอธิบายได้ ว่า สุขภาวะทางปั ญญาด้ าน “การรู้ ” เป็ นความสุขที่
เกิดจากการที่ผ้ ตู ้ องขังรู้จกั นาศักยภาพทางปัญญาไปใช้ เพื่อพิจารณาแยกแยะสิ่งต่างๆ เป็ นปัญญา
ที่ร้ ูทวั่ รู้ชดั มีความเข้ าใจ หยัง่ รู้เหตุผลหรื อความรู้ประเภทคัดสรรและวินิจฉัยกล่าวคือ แยกแยะได้
ว่า จริ งเท็จ ดีชวั่ ถูกผิด ควรไม่ควร คุณโทษ ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป
ยุตโต), 2552) สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ (2550) ที่วา่ สุขภาพทางปั ญญาเป็ น
ความรู้ทวั่ รู้ทนั และเข้ าใจอย่างแยกได้ ในเหตุผลแห่งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์และความมี
โทษ ผู้ต้องขังจะต้ องรู้ จกั ใช้ สติปัญญาอย่างรอบคอบในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นมากกว่าการใช้
อารมณ์ชั่วขณะและมองเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างผลลัพธ์ อันเป็ นคุณหรื อโทษที่เกิดจากสาเหตุ
ตัดสินใจลงมือทาสิ่งใดลงไป สามารถที่จะวิเคราะห์ เข้ าใจอย่างชัดเจน หยัง่ รู้ถึงความเชื่อมโยงได้
ทัว่ ถึงเหตุและผล(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(เจริญ สุวฑฺฒโน), 2553) และจะต้ อง
คานึงผลที่จะตามมาทังด้
้ านดีและด้ านเสีย รู้ ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการหรื อเข้ าไปทาหน้ าที่และ
เกี่ยวข้ องกับสิ่งนันๆ
้ ได้ อย่างถูกต้ อง(สุรพล ไกรสราวุฒิ, 2552) นอกจากนี ้ จะต้ องรู้จกั มองแง่บวก
ต่อปั ญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ ามาในชีวิตพร้ อมกล้ าเผชิญ รับรู้ ความยากลาบากว่าเป็ นเครื่ องสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ กบั ตนเอง รู้จกั มองวิกฤตเป็ นโอกาสที่จะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงตัวเอง เทียบเคียง
ได้ กบั แนวคิดของ พระไพศาล วิศาโล (2553)ที่ว่า มองเห็นแง่มมุ ต่างๆ อย่างรอบด้ านทังบวกและ
้
ลบ ทังข้
้ อดีและข้ อเสีย รู้จกั แยกแยะว่าอะไรเป็ นคุณค่าแท้ อะไรเป็ นคุณค่าเทีย ม มองแง่ดี เห็นด้ าน
บวก รู้จกั หาประโยชน์จากอุปสรรคหรื อความทุกข์หรื อมองเห็นโอกาสท่ามกลางวิกฤต
สุข ภาวะทางปั ญ ญาด้ า น “การรู้ ” เป็ น สิ่ ง ส าคัญ และจ าเป็ น ส าหรั บ
ผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินโทษและเคยกระทาผิดที่จะต้ องรู้ จกั การดาเนินชีวิตโดยใช้ ความสามารถทาง
ปั ญญาในการแยกแยะเกี่ยวกับความดีความชัว่ รู้ถกู รู้ผิด รู้ว่าอะไรเป็ นประโยชน์ไม่เป็ นประโยชน์
สิ่งใดเป็ นคุณสิ่งใดโทษ สอดคล้ องกับ นักวิชาการ(2562,สัมภาษณ์)ที่กล่าวว่า
“รู้ดีร้ ูชวั่ เป็ นเรื่ องของปั ญญาที่จะต้ องพิจารณาตัวเองได้ แต่พอไปอยู่
ในนัน(เรื
้ อนจา) พอรู้ก็จะต้ องพิจารณาตัวเองว่าควรทาอย่างไรที่จะแยกแยะสิ่งดีชวั่ โดยจิตใจเราเอง
แต่ต้องยอมรับกติกาแล้ วก็ทาตามกติกา ถ้ ามองดูวา่ กติกามันดีดียงั ไงถ้ าเราทาตามแล้ วเราก็จะไม่
ถูกลงโทษ เราก็จะได้ รับเลื่อนระดับ ได้ รับการดาเนินความสะดวกตามเกณฑ์ของนักโทษ”
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สอดคล้ องกับ พระมหานันทวิทย์ ธี รภัทโท(แก้ วบุตรดี) กมลาส ภูวชนาธิ
พงศ์และอัครนันท์ อัครศรี พงษ์ (2559)ที่กล่าวว่า ผู้ต้องขังต้ องรู้จกั หลีกเลี่ยงกระทาสิ่งไม่ดีอนั เป็ น
โทษทัง้ กายและจิตใจ ตระหนักในการกระทานัน้ ว่าจะสร้ างความเดือดร้ อนแก่ตนเองและผู้อื่น
อย่างไร จะต้ องใช้ ส ติปัญ ญาพิ จ ารณาอย่างละเอี ยดรอบคอบก่อนที่ จ ะทาสิ่ง ใดลงไป รู้ จักคิด
พิจารณา วินิจฉัยไตร่ ตรองใช้ วิจารณญาณในการแก้ ไขปั ญหา (บุญโรม สุวรรณพาหุ, 2556) มี
กระบวนการทางปั ญญาที่เหมาะสม เช่น มีความคิดเป็ นเหตุเ ป็ นผลสามารถคิดแก้ ปัญหาต่างๆ ได้
(Adams และคนอื่น ๆ, 1997) เห็นความสัมพันธ์ถึงสาเหตุของการลงมือทากับผลที่จะเกิดตามมา
และจะต้ องคานึงถึงผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ ้น สอดคล้ องกับ อนุศาสนาจารย์นั(2562,สัมภาษณ์ ) ที่ให้
ข้ อมูลว่า
“ต้ องรู้จกั เหตุ รู้จกั ผล คนมีเหตุผลจะมีความสุข รู้จกั คิดอย่างมีเหตุผล
ถ้ า ใครคิด อย่า งมี เ หตุผ ล คนนั น้ จะปรั บ ตัว ได้ แ ละก็ เ ห็ น ความเชื่ อ มโยง เพราะว่า ถ้ า คนเรามี
ความรู้ สึกที่ มีเ หตุมี ผลจากข้ างนอกแล้ วมาอยู่ข้างในด้ วยความผิดพลาดบางประการแล้ วก็ ม า
ปรับตัวได้ มันก็ทาให้ จิตใจที่มีเหตุมีผลอยู่ข้างนอกมาใช้ ภายในเรื อนจา มันก็ยิ่งง่ายขึ ้นประมาณ
นัน้ ถ้ าเกิดคนที่ไม่มีเหตุมีผลหรื อว่าคนที่เอาแต่อารมณ์ความคิดตัวเองมันก็จะโดนระเบียบของ
เรื อนจาบังคับ”
สอดคล้ องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต) (2559) ที่ว่า ต้ องมี
ปั ญญาที่จ ะต้ องรู้ ทั่ว หยั่งรู้ เหตุผล ความเชื่ อมโยงระหว่างเหตุและผลตามสัจ จะความเป็ นจริ ง
ความรู้ เข้ าใจชัดเจน รู้ และเข้ าใจอย่างทั่วถึงทัง้ ข้ อดีและข้ อเสีย อีกทัง้ จะต้ องตระหนักถึงความ
ผิดพลาดในอดีตและสามารถนาเอามาเป็ นบทเรี ยนให้ กบั ตนเองได้ รู้จกั ปรับเปลี่ยนมุมมองด้ านลบ
เป็ นบวกต่อสิ่งที่ตนเองเผชิญแม้ จะเป็ นความยากลาบากและสามารถสรรหาแง่มุมที่ดีงามจาก
อุ ป สรรคหรื อความทุ ก ข์ นั น้ ได้ (พิ ณ นภา หมวกยอด, 2558) สอดคล้ องกั บ นั ก วิ ช าการ
(2562,สัมภาษณ์)ที่กล่าวว่า
“เนื่องจากว่าสิ่งที่เขาทามามันเป็ นการกระทาผิด ถ้ าเขาจะมีความสุข
ได้ ส่วนหนึ่ง เขาจะต้ องมองสิ่งที่ผา่ นมาเป็ นบทเรี ยนที่เขาจะต้ องใส่ใจว่า ฉันจะต้ องเรี ยนบทเรี ยนนี ้
จาขึ ้นใจว่านี่เป็ นบทเรี ยน ประการที่สองคือ มองมันเป็ นบทเรี ยนไม่ได้ มองมันเป็ นความผิดพลาด
ล้ ม เหลว เขาถึ ง จะมี ค วามสุข คื อ เขาต้ อ งมองเห็ น ภาพแบบนี ้ เขามี ข้ อ ดี อ ย่ า งหนึ่ง คื อ เขามี
experience(ประสบการณ์)ที่เป็ นประสบการณ์ในชีวิตของเขาที่เขาจะเอามาเป็ นบทเรี ยนในเชิงที่
เขาจะเห็นภาพมันได้ ชดั เพราะเขาผ่านประสบการณ์นนมาซึ
ั ้ ง่ ดึงขึ ้นมาเป็ นบทเรี ยนได้ อย่างดีเลย”
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ดังนัน้ สุขภาวะทางปัญญาด้ าน “การรู้” จะช่วยให้ ผ้ ตู ้ องขังได้ ใช้ ศกั ยภาพ
ทางปั ญญาในการพิจารณาแยกแยะความดีความชัว่ ถูกผิด คุณโทษ ข้ อเท็จจริ งต่างๆ มองเห็น
ความเชื่ อมโยงระหว่างสาเหตุกับผลลัพ ธ์ ที่เกิดขึน้ รู้ จักแก้ ปัญหาด้ วยสติปัญญาอย่างละเอียด
รอบคอบและตระหนักรู้ถึงความผิดพลาดในอดีตพร้ อมนามาเป็ นบทเรี ยนให้ กบั ตนเองได้ รู้จกั มอง
เชิงบวกต่ออุปสรรคปัญหาที่ผา่ นเข้ ามาในชีวิตซึง่ จะทาให้ ผ้ ตู ้ องขังดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
2. สุ ข ภาวะทางปั ญ ญาด้ า นการตื่ น พบว่า เป็ นความสามารถของ
ผู้ต้องขังที่จะรู้ เท่าทันภาวะจิตใจของตนเองที่ถูกความโลภ โกรธ หลงหรื อกิเลสเข้ าครอบงา ทัง้
ตระหนักถึงโทษที่จะเกิดขึ ้น รู้ จกั ฉุกคิดโดยไม่ปล่อยให้ อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล มีสติตระหนักรู้ ณ
ปั จจุบนั ขณะที่ ตนเองกาลัง ทาอะไรอยู่หรื อเป็ นอยู่ ควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมให้ เหมาะสม
อดทนต่อความรู้สึกที่ไม่ได้ ดงั่ ใจตนเอง มีความเชื่อมัน่ ในความเพียรพยายามและศักยภาพตนเอง
ในการทาสิ่งต่างๆ สุขภาวะทางปั ญญาด้ านนี ้ประกอบด้ วย 1) การรู้เท่าทันและเห็นโทษของกิเลส
คือ ความโลภ โกรธ หลง 2) อดทนและมุ่ง มั่นด้ วยความพยายามของตนเอง 3) ตระหนักรู้ ณ
ปัจจุบนั และ 4) ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้
ข้ อค้ นพบอธิบายได้ ว่า สุขภาวะทางปัญญาด้ าน “การตื่น” เป็ นความสุขที่
เกิดการที่ผ้ ูต้องขังนาศักยภาพทางปั ญญาไปใช้ ในการตระหนักรู้ เท่าทันอานาจของกิเลสที่ เข้ า
ครอบงาจิตใจไม่ให้ หลงทา หลงรู้สึกไปตามการคิดปรุ งแต่งหรื อจินตนาการ หลงคิดไปตามความ
โลภ โกรธ หลง เทียบเคียงได้ กบั พุทธทาสภิกขุ (2522)ที่กล่าวว่า ตื่นจากหลับคือความโง่ ภาษา
ธรรมะเรี ยกว่า อวิชชาหรื อโมหะ หรื อถือเอาความโง่นี ้ว่าเป็ นความหลับ ต้ องตื่นจากความหลับคือ
อวิชชาหรื อกิเลส สอดคล้ องกับ อ้ อม ประนอม (2014) ที่กล่าวว่า เป็ นผู้ตื่นจากความหลงงมงาย
ความหลับ ความหลอกลวงที่ เ กิ ด จากกิ เ ลส ได้ แก่ ความโกรธ ความโลภและความหลงที่ เข้ า
ครอบงาซึ่งทาให้ เกิดแสงสว่างแห่งปั ญญาที่จะนาพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ถกู ต้ องดีงาม ผู้ต้องขังจะต้ องมี
สติตระหนักรู้ อยู่ในภาวะปั จจุบนั ว่าตนอยู่ในฐานอะไรและกาลังทาอะไรอยู่ ไม่ปล่อยให้ ความคิด
หลงไปจินตนาการเกี่ ยวกับเรื่ องราวความผิดพลาดในอดีต ที่ ผ่านมาหรื อคิดวิตกกังวลเกี่ ยวกับ
อนาคตที่ยงั มาไม่ถึง เทียบเคียงได้ กับ โสมรัชช์ วิไลยุค (2559)ที่กล่าวว่า การที่เราอยู่กบั ปั จจุบนั
ขณะหรื อหยุดการปรุงแต่งเราต้ องอาศัย “สติ” เพื่อที่จะทาให้ เราระลึกรู้อยู่เสมอว่าปั จจุบนั เรากาลัง
ทาอะไร เรื่ องที่เราทุกข์ใจนันผ่
้ านไปแล้ ว บ่อยครัง้ ที่เรากังวลกับความผิดพลาดในอดีต ให้ เราระลึก
อยู่เ สมอว่า มัน ผ่ า นไปแล้ ว ไม่ส ามารถกลับ ไปแก้ ไ ขเหตุก ารณ์ ใ นอดี ต ได้ อี ก แต่ส ามารถท า
เหตุการณ์ในปั จจุบนั ให้ ดีได้ ต้ องรู้ จกั ที่จะควบคุมอารมณ์ ตนเองไม่ให้ อยู่เหนือจิตใจ อีกทังจะต้
้ อง
ระมัดระวังการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีความมุ่งมัน่ ไม่ย่อท้ อต่อความยากลาบากต่างๆ
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และมีศรัทธาเชื่อมัน่ ในความพยายามหรื อศักยภาพภายในตนเอง สอดคล้ องกับแนวคิดของ พระ
ไพศาล วิศาโล (2553) ที่ว่า เชื่อมัน่ ว่าความสาเร็จจะเกิดขึ ้นได้ ต้องอาศัยความเพียรของตนเองเป็ น
สาคัญ การพึง่ พาผู้อื่นหรื อหวังลาภลอยคอยโชคย่อมทาให้ ชีวิตเสื่อมถอย
“การตื่น ” เป็ น สิ่ ง จ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ส าหรั บ การด าเนิ น ชี วิ ตของผู้ต้ อ งขัง
เพราะการดาเนินชีวิตที่ผิดพลาดล้ วนแต่เกิดจากจิตใจถูกความโลภ โกรธ หลงเข้ าครอบงา จิตใจไม่
เข้ มแข็งพอและถูกชักจูงไปตามอานาจของกิเลสตัณหาได้ ง่าย เทียบเคียงได้ จากการศึกษาของ รุจา
ภา มุ่งวิชาและกรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ (2562) ที่ว่า ผู้ต้องขังขาดความยับยังชั
้ ง่ ใจ มีค่านิยมไม่
ถูกต้ อง มีจิตใจไม่เข้ มแข็งพอ ไม่คานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อครอบครัว ผู้ต้องขังจะต้ องรู้จกั ฉุก
คิดหรื อมีสติระลึกรู้ที่จะยับยังเหตุ
้ ของการลงมือกระทาที่จะเกิดผลเสียหายตามมา เล็งเห็นโทษของ
การไม่ร้ ูจกั ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สอดคล้ องกับ อนุศาสนาจารย์(2562,สัมภาษณ์)ที่วา่
“ต้ องทาให้ เขาฉุกคิด ผมเคยถามหลวงพ่อพุทธทาสว่าผู้ต้องขังทาผิด
ติดคุกเพราะอะไร ท่านบอกว่าเพราะยังไม่เห็นโทษ ไม่เห็นโทษคืออะไร มารู้เมื่อเป็ นผู้คมุ มาไม่นาน
เห็นผู้ต้องขังหน้ าคุ้นๆ นี่คือคนเก่าทาผิดแล้ วติดคุก เขารู้ ไหมเขารู้ นี่คืออาการของคนไม่เห็นโทษ
ชีวิตกลับมืดมนทุกที อย่าคิดว่าติดคุกแล้ วจะเลิกยาได้ ไม่ใช่ ตราบใดที่เขาไม่เห็นโทษไม่มีทาง อย่า
คิดว่าลูกเมียถูกยิงตายแล้ วจะเลิกได้ ไม่ใช่”
ไม่ทาอะไรตามการชักจูงของความอยากที่ไม่ดี(ตัณหา)และไม่หลงตาม
สิ่งเย้ ายวนหรื อเอนเอียงตามอคติ(พระไพศาล วิศาโล, 2553; พิณนภา หมวกยอด, 2558) จะต้ องมี
ความมัน่ คงทางอารมณ์ สามารถเข้ าใจอารมณ์ความรู้ สึกของตนเองได้ เชื่อมัน่ ในการกระทาของ
ตนเอง รู้ จกั ค้ นหาและดึงศักยภาพความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองออกมาใช้ แก้ ไขปั ญหาให้
ได้ (Hattler, 1976)สอดคล้ องกับ อนุศาสนาจารย์(2562,สัมภาษณ์)ที่ต้องการให้ ผ้ ตู ้ องขังมีลกั ษณะ
ที่วา่
“รู้จกั ใช้ ความสามารถตัวเอง บางคนมีความสามารถเยอะแต่ไม่ยอม
ใช้ ไม่ดงึ เอาความสามารถของตัวเองออกมาใช้ ให้ เต็มที่ จะเอาแต่สบายนึกว่าอันนี ้ง่ายจะทาในสิ่ง
นัน”
้
ผู้ต้องขังจะต้ องมีความอดทนอดกลันและเพี
้
ยรพยายามที่จะเอาชนะใจ
ตนเองให้ ไ ด้ มี กาลังใจที่ จะต่อสู้กับ ความยากล าบากในการดาเนินชีวิต เชื่ อว่าตนเองสามารถ
พัฒนาให้ ดีขึน้ ได้ เทียบเคียงได้ กับการศึกษาของ สถิต แก้ วปั ญญา (2562) ที่กล่าวว่า ผู้ต้องขัง
จะต้ องมุ่งเอาชนะความโลภ โกรธ หลง มีกาลังใจที่ดีต่อการดาเนินชีวิตประจาวันถือเป็ นการฟื น้ ฟู
จิตใจผู้ต้องขังซึ่งจะทาให้ จิตใจมีความเข้ มแข็งมัน่ คงและเจริ ญงอกงามด้ วยคุณธรรม เช่น ความ
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ขยันหมัน่ เพียร ความอดทนอดกลัน้ เป็ นต้ น สอดคล้ องกับ นักวิชาการ(2562,สัมภาษณ์)ที่มงุ่ กล่าว
ให้ ผ้ ตู ้ องขังมีความเข้ มแข็งว่า
“ถ้ าเขาตื่นได้ แยกตัวเองออกมาได้ เขาจะเปลี่ยน แล้ วเขาจะมีความ
อดทนอยู่กบั ด้ านบวกมากขึ ้นเรื่ อยๆ ต้ องบวกกับความเชื่อเข้ าไปด้ วย ศรัทธาในความคิดความเชื่อ
เราต้ องเชื่อในความเห็นนันด้
้ วย คือเชื่อว่า ถ้ ามันยังไม่ตาย มีความเชื่อหมั่นในการกระทาตังแต่
้
วินาทีนี ้ว่ามันสามารถที่จะสร้ างคุณค่าได้ ใหม่เรื่ อยๆให้ กับชีวิต ชีวิตไม่ได้ สญ
ู เสียคุณค่าซะทีเดียว
ตราบใดที่ยงั ไม่ตาย ตื่นขึ ้นมาว่า ฉันยังทาอะไรได้ อีกตังเยอะ”
้
(สัมภาษณ์)
ดังนัน้ สุขภาวะทางปัญญาด้ าน “การตื่น” จึงใช้ เป็ นสิ่งกระตุ้นให้ ผ้ ตู ้ องขัง
มีสติร้ ูเท่าทันสภาพจิตใจที่ถกู ความโลภ โกรธ หลงครอบงา รู้จกั ฉุกคิดและเล็งเห็นโทษของกิเลสที่
ทาให้ จิ ต ใจไม่เ ข้ ม แข็ ง รู้ จักควบคุม อารมณ์ และพฤติกรรมที่ ไ ม่เหมาะสม รู้ ตัวทั่ว พร้ อมอยู่กับ
ปัจจุบนั เชื่อมัน่ กฎแห่งกรรมกล่าวคือ เชื่อในการลงมือทาด้ วยความเพียรพยามและความสามารถ
ของตนเอง รู้ จักสร้ างกาลัง ใจที่ ดีเ พื่ อให้ ตนเองไม่ย่อท้ อต่อการเผชิญความยากลาบากที่ กาลัง
เป็ นอยู่
3. สุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบาน พบว่า เป็ นภาวะจิตใจของ
ผู้ต้องขังที่มีความสงบผ่อนคลาย แจ่มใสเบิกบาน ปราศจากความคิดฟุ้งซ่านหรื อความวิตกกังวล มี
ความรักและเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น รู้จกั ปล่อยวางหรื อคลายจากความยึดมัน่ ถือมัน่ เข้ าใจว่า
โลกและชีวิตมีสุขมีทุกข์ มีดีใจเสียใจปะปนกันไป ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามต้ องการของ
ตนเองได้ ทุก เรื่ อ งและพร้ อมที่ จ ะด าเนิ น ชี วิ ต อย่า งมี เ ป้า หมาย มองเห็ น คุณ ค่า ของตนเอง มี
พฤติก รรมที่ แ สดงถึ ง คุณ ธรรมและอยู่ร่ ว มกับ ผู้อื่ น อย่ า งปกติ สุข สุข ภาวะทางปั ญ ญาด้ า นนี ้
ประกอบด้ วย 1)ภาวะจิตใจที่สงบ มีเมตตาและให้ อภัย 2) รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง
3) เห็นคุณค่าตนเอง มีความหมายและเป้าหมายในการดารงอยู่และ 4) มีพฤติกรรมดีงามและ
ดาเนินชีวิตอย่างปกติสขุ
ข้ อค้ นพบอธิ บายได้ ว่า สุขภาวะทางปั ญญาด้ าน “ความเบิกบาน” เป็ น
ภาวะจิตใจของผู้ต้องขังที่แจ่มใสเบิกบาน มีความสงบผ่อนคลาย ปราศจากความวิตกกังวลหรื อ
ความฟุ้งซ่าน ไม่ขนุ่ มัวด้ วยอารมณ์ ตา่ งๆ ที่เข้ ามากระทบ เป็ นสภาพจิตใจที่มีความสาราญแช่มชื่น
(พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคนอื่น ๆ, 2556) ไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ สิ่งใดๆ รู้จกั ปล่อยวางและให้ อภัย
ตนเองต่อความผิดพลาดในอดีต มีความเมตตาและปรารถนาดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น เข้ าใจความเป็ น
ธรรมดาของโลกและชีวิตว่า มีสขุ มีทกุ ข์ มีได้ มีเสีย มีขึ ้นมีลง มีความไม่แน่นอนเป็ นสัจธรรมและไม่
สามารถจะบังคับให้ เป็ นไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ ทุกเรื่ อง สอดคล้ องกับ พระไพศาล
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วิศาโล (2553) ที่กล่าวว่า ยอมรับความจริ งว่าทุกสิ่งมีขึ ้นมีลง มีดีมีเสีย ไม่มีอะไรถูกใจเราไปเสีย
หมด มองเห็นสิ่งทังหลายว่
้
าแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัย ไม่มีความเที่ยงแท้ ยงั่ ยืนและไม่ขึ ้นอยูก่ บั
ความปรารถนาของเรา มองว่าไม่มีอะไรเลยที่สามารถยึดมั่นถือ มั่นไปตามใจเราได้ แม้ แต่อย่าง
เดียว มองเห็นว่าความทุกข์นนั ้ มีรากเหง้ ามาจากความยึดติดถื อมั่นในสิ่งต่างๆ อีกทัง้ ผู้ต้องขัง
จะต้ องรู้จกั มองเห็นคุณค่าภายในตนเอง ตระหนักถึงการมีอยู่ของชีวิตที่ตนเองจะต้ องรับผิดชอบ
ทาความเข้ าใจความหมายของการมีชีวิตและรู้จกั ตังเป้
้ า หมายอนาคต(Corey, 2015) ตระหนักถึง
การใช้ ชีวิตที่มีคุณธรรมกากับ มีพฤติกรรมที่ดีงามและอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมอย่างปกติสุข
เทียบเคียงได้ กบั ไพโรจน์ สิงบัน (2552)ที่กล่าวว่า เป็ นความสามารถในการมองเห็นความจริงของ
ชีวิตโดยปราศจากความยึดมัน่ ถือมัน่ จนนาไปสูก่ ารเอื ้ออาทร สมานฉันท์ ช่วยเหลือเกื ้อกูล มีเมตตา
กรุ ณ าและการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข กอปรกั บ มี จิ ต ใจอั น ดี ง ามและเอื อ้ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่
(พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ, 2550)
“ความเบิกบาน” จึงเป็ นสภาพจิตใจของผู้ต้องขังที่ปราศจากความดิ ้นรน
กระวนกระวาย ความฟุ้งซ่านราคาญ เป็ นความสงบเยือกเย็น เป็ นปกติ มีความผ่อนคลาย ภาวะ
ดังกล่าวจึงเป็ น สิ่งสาคัญยิ่งเนื่องด้ วยการต้ องมาอยู่รวมกันกับผู้ต้องขังคนอื่นๆ ภายในสถานที่
จากัดคับแคบ แต่ละคนต่างก็มีประวัติอาชญากรรมมาด้ วยกันทังนั
้ น้ ทาให้ ขาดความวางใจผู้อื่น
และสังคมรอบข้ าง เกิดความหวาดระแวง มีความคับข้ องใจและความวิตกกังวลสูง (Sykes, 1958)
การมองผู้อื่นด้ วยความปรารถนาดีจะช่วยให้ ผ้ ตู ้ องขังมีความเห็นอกเห็นใจกับความทุกข์ของผู้อื่น
ทาให้ ส ะท้ อนและเกิ ดความเข้ าใจชี วิต ตนเองตามเป็ นจริ ง ว่า มี ขึน้ -มี ล ง มี สุข -มี ทุกข์ เป็ นเรื่ อ ง
ธรรมดาที่สามารถพบเจอได้ ทกุ คน รู้จกั ปล่อยวางและไม่ยึดติดอยู่กบั อดีตที่เคยผิ ดพลาดหรื อวิตก
กังวลกับสิ่งที่ยงั มาไม่ถึง มุ่งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองในปั จจุบนั สอดคล้ องกับ นักวิชาการ
(2562,สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า
“ถ้ าขาดปั ญญา มันมีความทุกข์ แก้ ความทุกข์ได้ นาไปสู่ความสุขได้
ท าไมต้ อ งคิ ด ในเรื่ อ งอดี ต เพราะอดี ต มัน ผ่ า นมาแล้ ว จะไปจมอยู่ กั บ อดี ต ก็ ไ ม่ ใ ช่ อดี ต เป็ น
ประสบการณ์ ถ้ าเข้ าใจคือตัวปั ญญาที่เรามองจากนัน้ ถ้ าจะให้ ดี เราจะทายังไงให้ ตวั ปั ญญาเป็ น
ตัวนาและจะนาไปสู่ที่เรามุ่งหวังได้ ใคร่ควรพิจารณาด้ วยเหตุและผลว่าทาไมต้ องคิดในเรื่ องเหล่านี ้
มันทาให้ เครี ยด เมื่อมันเกิดแล้ วต้ องปล่อยวางแล้ วเอาปัญญาที่เรามีมาคิดว่าจะพัฒนายังไง”
ตระหนักถึง คุณค่า ของการมี ชีวิตที่จ ะทาอะไรเป็ นประโยชน์ เกื อ้ กูลต่อ
ตนเองและคนรอบข้ าง เห็นคุณค่าภายในตนเองและพร้ อมที่จะปรับปรุงแก้ ไขตนเองให้ ร้ ูจกั ดาเนิน
ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ตระหนักถึงศักดิ์ศรี และมีความปรารถนาที่จะก้ าวไปข้ างหน้ าเพื่อพัฒนาตน
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ให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Mayer, 1997; เทิดศักดิ์ เดชคง, 2545; ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษณ์ , 2529;
พงษ์ พนั ธ์ พงษ์ โสภา และ วิไลลักษณ์ พงษ์ โสภา, 2556)เห็นว่าชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มุ่ง
สร้ างคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ชี วิ ต เพื่ อ ท าให้ ตนเองและคนอื่ น ๆ ภู มิ ใ จ สอดคล้ องกั บ นั ก วิ ช าการ
(2562,สัมภาษณ์)ที่กล่าวย ้าว่า
“อันดับแรกที่เขาจะต้ องเข้ าใจก็คือ ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงได้ เขา
เกิดมาหนึ่งชีวิตเขาสามารถที่จะเรี ยนรู้ในด้ านบวกและด้ านลบได้ เขาเคยลบมาแล้ ว เขาก็บวกได้
ถ้ าเขาทาให้ เป็ นบวกได้ มันก็จะไปผนวกกับถ้ าเขาทาให้ เป็ นบวก ชีวิตมันก็จะมีความหมาย ชีวิตนะ
วินาทีนี ้ มันยังสร้ างคุณค่าใหม่ได้ ยังให้ ความหมายกับชีวิตใหม่ได้ มองจากการกระทาทังในแง่
้
ของ
คุณค่าซึง่ ตนเองรับรู้ได้ หรื อทาให้ คนอื่นรับรู้ได้ ” (สัมภาษณ์)
ดังนัน้ สุขภาวะทางปัญญาด้ าน “ความเบิกบาน” จึงเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับ
ผู้ต้องขังในการดาเนินชีวิตท่ามกลางความบีบคันทางจิ
้
ตใจอันเกิดจากความผิดพลาดในอดีตและ
การอยู่ในสถานที่จากัด จะต้ องเข้ าใจความจริ งของชีวิต เห็นคุณค่าตนเองและรู้จกั ตังเป้
้ าหมายใน
การดาเนินชีวิต ทาจิตใจให้ สงบผ่อนคลาย ไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิ่งต่างๆ มีเมตตาและปรารถนาดีตอ่
ผู้อื่น อีกทัง้ จะต้ องรู้ จกั ใช้ ชีวิตที่กากับด้ วยคุณธรรม มีพฤติกรรมถูกต้ องและอยู่ร่วมกับคนอื่นๆใน
สังคมอย่างเป็ นปกติสขุ
กล่าวได้ ว่า สุขภาวะทางปั ญญาทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่ การรู้ การตื่นและความเบิก
บาน เป็ นความสามารถทางสติและปั ญญาตามหลักพุทธธรรมที่ จะต้ องพัฒนาและส่ง เสริ มให้
เกิดขึ ้นแก่ผ้ ตู ้ องขังเพื่อให้ เป็ นผู้ที่ร้ ู จกั แยกแยะดีชั่ว รู้ ถูกรู้ ผิด รู้ เหตุร้ ู ผล รู้ จกั ที่จะแก้ ไขปั ญหาด้ วย
สติปัญญา มีสติระลึกรู้อยูใ่ นปัจจุบนั สามารถควบคุมจัดการตนเองไม่ให้ ตกเป็ นทาสของความโลภ
โกรธ หลง รู้จกั ใช้ ความเพียรพยายามของตนเองในการทาหน้ าที่ตา่ งๆ รู้วิธีการที่จะทาจิตใจให้ สงบ
ผ่อนคลายจากความเครี ยด ความวิตกกัง วลที่ เกิ ดจากความผิดพลาดในอดีต สร้ างความเข้ า
ใจความจริ งของชีวิตหรื อความเป็ นธรรมดาสามัญที่จะต้ องเผชิญ ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพ
ภายในของตนเองที่ จ ะใช้ ชีวิตอย่างมี เป้าหมาย นอกจากนี ้ ยัง ต้ องมี พ ฤติกรรมที่ แสดงออกถึง
คุณธรรมและอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างเป็ นปกติสขุ อีกด้ วย
ลักษณะพฤตินิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ลักษณะพฤตินิสยั ตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังเป็ นลักษณะการแสดงออก
ทางความประพฤติที่ได้ รับการหล่ อหลอมความรู้สึกนึกคิดจนกลายเป็ นแบบแผนทางพฤติกรรมที่
เคยชินในการดาเนินชีวิตและติดเป็ นนิสัย อีกทังยั
้ งฝั งรากลึกลงในกลมสันดานในขันอุ
้ ปนิสยั จน
อาจกลายเป็ นบุคลิกภาพที่ถาวร
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จากการศึ ก ษาพบว่ า พฤติ นิ สัย ของผู้ ต้ อ งขัง ประกอบด้ ว ย 1)รั ก ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เป็ นลักษณะนิ สยั ที่ชอบเสพความสุขผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้ แก่ ตา หู
จมูก ลิ ้น กาย เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของตนเอง 2)ก้ าวร้ าวรุนแรง นิสยั ที่มกั ใช้ อารมณ์รุนแรง
เมื่อเผชิญความไม่พอใจหรื อถูกกระทบ อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย 3)จินตนาการเพ้ อฝั น นิสยั
ชอบสร้ างความสุขด้ วยการจินตนาการเฟ้อฝั นหรื อเสพความรู้สึกเป็ นสุขผ่านจินตนาการจนนาไปสู่
พฤติกรรมความเฉื่ อยชา ขาดความกระตือรื อร้ น รู้ สึกท้ อแท้ หดหู่ 4)เลื่อมใสศรัทธา นิสยั ที่ฝักใฝ่
ด้ านความเชื่อหรื อความเลื่อมใสทางศาสนา หาที่พึ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5)วิตกกังวล นิสยั ชอบจับจด
คิดไปก่อนหรื อฟุ้งซ่าน คิดวนเวียนเรื่ องเดิมๆซ ้าๆ และ 6)มักใช้ เหตุผล นิสยั ที่ชอบคิดหาเหตุผลหรื อ
หลักตรรกะมาอธิบายสิ่งต่างๆ มักอ้ างเหตุผลเมื่อเหตุการณ์ไม่เป็ นไปดังที่ตนเองคาดการณ์ไว้ หรื อ
ควรจะเป็ นและมักจะหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นตนเองและมีความยึดติดกับ ความคิด
เหตุผลเหล่านัน้ ลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับจริ ต 6 ตามหลักพุทธธรรมที่วา่ จริ ตที่ 1 ราค
จริ ต เป็ นลักษณะนิสยั ที่เน้ นหนักไปทางรักสวยรักงาม เน้ นภาพลักษณ์ตนเองให้ ดดู ีหรื อมีรสนิยม
เสพความสุขทางประสาทสัมผัส จริ ตที่ 2 โทสจริ ต ลักษณะนิสยั หนักไปทางอารมณ์หงุดหงิดง่าย
ใจร้ อนหุนหันพลันแล่น ตรงไปตรงมา เอาจริ งเอาจัง ทาอะไรต้ องถูกใจตนเอง จริ ตที่ 3 โมหจริ ต มี
ลักษณะนิสยั เฉื่อยชาเซื่องซึม ปล่อยจิตใจไปตามจินตนาการ ขาดความกระตือรื อร้ น ไร้ เป้าหมาย
ในชีวิต มักมองตนเองว่าไร้ คา่ ไร้ ความสามารถ จริตที่ 4 วิตกจริต ลักษณะนิสยั หนักไปทางด้ านการ
คิดฟุ้งซ่าน วิตกกังวล ลังเลสงสัยคิดวกไปวนมา มักมองโลกในแง่ร้าย จริตที่ 5 สัทธาจริ ต ลักษณะ
นิสยั น้ อมใจเลื่อมใสง่าย ซาบซึ ้ง มีอดุ มการณ์พร้ อมเสียสละเพื่อสังคมที่ดีกว่าและจริตที่ 6 พุทธิจริ ต
ลักษณะนิสัยที่ชอบใช้ ความคิดพิจารณาใคร่ ครวญด้ วยเหตุผลตรรกะ มีความรู้ และมักยึดติ ดใน
ความคิดเห็นของตนเอง(กนกกาญจน์ สินภิบาล, 2555; พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), 2559)
รู ป แบบพฤตินิ สัย เหล่านี ท้ ี่ ผ้ ูต้ องขัง ประพฤติใ นการด าเนิ นชี วิต ประจ าวัน
กลายเป็ นความเคยชินและได้ หล่อหลอมความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติจนกลายเป็ นบุคลิกที่ค่อนข้ าง
ถาวรซึ่งเป็ นความประพฤติปกติที่ประจ าอยู่ในพืน้ เพของจิต อุปนิสัย พืน้ นิสัยหรื อเป็ นลักษณะ
ความประพฤติหรื ออาการที่แสดงให้ เห็นที่อยู่ในขัน้ อุปนิสัย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
2546) และยัง ค้ น พบอี ก ว่า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ผู้ต้ อ งขัง มี แ นวโน้ ม การแสดงออกด้ า นพฤตินิ สัย 3
ประเภทแรก(ราคะจริ ต โทสจริตและโมหจริต) ขณะที่ 3 ประเภทหลัง(สัทธาจริต วิตกจริ ตและพุทธิ
จริ ต)มีเป็ นบางส่วน ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ อภิปรายผลพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมโดย
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
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1. ตั ณ หาจริ ต จากการวิจัยพบว่า เป็ นลักษณะนิสัยที่ แสดงออกทาง
พฤติก รรมที่ ช อบแสวงหาความสุข ผ่า นประสาทสัม ผัส ทัง้ 5 ได้ แ ก่ ตา หู จมูก ลิ น้ กาย เพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง รักความสนุกสนาน ชอบเสพความเพลิดเพลินทางอารมณ์
ปล่อยความคิดจินตนาการไปตามความรู้สกึ เพื่อสร้ างความสุขให้ กบั ตนเอง มีพฤติกรรมการใช้ ชีวิต
ด้ วยการสนองตอบความรู้ สึกเป็ นหลักและมักจะแสดงอารมณ์ ความรู้ สึกหงุดหงิดขัดเคืองเมื่ อ
เผชิญเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจและอาจแสดงออกเป็ นพฤติกรรมที่รุนแรงในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อีก
ทัง้ มักแสดงออกเป็ นความเซื่องซึม เหมอลอย ขาดความกระตือรื อร้ น ปล่อยจินตนาการไปตาม
ความรู้สกึ เชิงบวกและลบ
ข้ อค้ นพบจากการวิจยั อธิบายได้ ว่า ลักษณะทางพฤตินิสยั ของผู้ต้องขัง
ซึง่ ส่วนใหญ่ชอบใช้ อารมณ์ความรู้สกึ ในการแสวงหาความสุขหรื อสร้ างความผ่อนคลายอันเกิดจาก
ความตึงเครี ยดของจิตใจ ใช้ ประสาทสัมผัสเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความสุข มุ่งแสวงหาและ
หลงใหลได้ ปลื ้มใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่สบายมาบารุงบาเรอผัสสะทัง้ 5 มุ่งตอบสนองตา หู
จมูก ลิ ้นและร่ างกายให้ ได้ รับแต่สิ่งสวยๆงามๆ(คะนอง ปาลิภัทรางกูร, 2561; ฐิ ติ บุญประกอบ,
2012)ชอบเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการอาทิ การแข่งขันกีฬา การดูการละเล่น การเล่นดนตรี เป็ น
ต้ น หรื อการรับชมรายการบันเทิงต่างๆ ผ่านสถานีโทรทัศน์ที่ทางเรื อนจากาหนดให้ ดเู ป็ นช่วงเวลา
เช่น รายการตลก ดนตรี ละคร เป็ นต้ น กิจกรรมเหล่านี ้ช่วยสร้ างความสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งเป็ น
ความสุขทางจิตใจที่ได้ สนองตอบผ่านประสาทสัมผัส สอดคล้ องกับการศึกษาของ น ้านิตย์ ตันติ
สิริวฒ
ั น์ (2557)ที่กล่าวว่า ตัณหาจริต คือ พวกมีนิสยั โน้ มเอียงไปทางตัณหา ชอบความเพลิดเพลิน
มักจะแสดงพฤติกรรมหรื อทาอะไรตามความชอบใจของตนเอง สนองตอบโดยเอาความรู้ สึกเป็ น
ใหญ่ ยืนยันได้ จากคากล่าวของ นักสังคมสงเคราะห์(2562,สัมภาษณ์) ที่ให้ ข้อมูลสนับสนุนว่า
“ถ้ าสังเกตดู ถ้ าเรามีกิจกรรมอะไรหรื อมีสิ่งที่เขาได้ ดไู ด้ เห็นได้ ฟังคือ
เขาจะมีความสุขกับการใช้ ชีวิตแบบนัน้ ทีวีเปิ ดให้ ดู รายการทีวีหรื อมีคอนเสิร์ตหรื อมีดนตรี ให้ ฟัง
เป็ นพื ้นฐานเลยคือการเสพทางใจจะเป็ นสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่สวยงาม แววตาก็จะมีประกายมีชีวิตชีวา
ขึ ้น และเห็นคนแปลกหน้ าเข้ ามาเขาจะมีความสุข”
หากเผชิญเหตุการณ์ที่ทาให้ ร้ ูสึกไม่พอใจหรื อขัดเคืองก็มกั จะแสดงอาการ
หงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธง่าย ใจร้ อน หุนหันพลันแล่น (พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทูน ธมฺมกาโม),
2562) เจ้ าคิดเจ้ าแค้ น พฤติกรรมโผงผางทังร่้ างกายและคาพูด แสดงออกโดยไม่คานึงถึงความรู้สึก
ของผู้อื่น มักเอาแต่ใจตัวเองเป็ นใหญ่ห รื อคิดว่าโลกต้ องตอบสนองความต้ องการของตนเอง ชอบ
ข่มขูเ่ อาชนะ เป็ นจอมเผด็จการ ใจนักเลงไม่ยอมคนจึงมักจะขัดคอหรื อสร้ างความขัดแย้ งกับคนอื่น
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อยู่บอ่ ยๆ(พระมหาภูรัช ทันตวังโส(ศรี เลิศรส) ฐิ ติวฒ
ุ ิ หมัน่ มี และ อนุวตั กระสังข์ , 2559) บางครัง้
แสดงออกเป็ นพฤติกรรมรุ นแรงทางคาพูดและการกระทา เช่น การทะเลาะวิวาทโต้ แย้ ง เป็ นต้ น
สอดคล้ องกับ นักสังคมสงเคราะห์(2562,สัมภาษณ์)ที่ให้ ข้อมูลว่า
“พวกนี ้จะมีพฤติกรรมก้ าวร้ าว รู้สึกนึกคิดก็จะสนุกสนานตามกันเป็ น
เพื่อนเป็ นกลุ่มกัน หยอกล้ อเล่นกัน บางทีเล่นกันจนชกต่อยกันก็มี พูดถากถางกันบ้ างก็เกิดเรื่ องกัน
ส่วนมากก็จะมาอย่างนี ้ที่เกิดเหตุทะเลาะเบาะแว้ งกัน”
ในบางกรณี ผู้ต้องขังจะแสดงออกเป็ นความรู้สึกเซื่องซึม รู้สึกหดหู่ท้อแท้
เบื่ อ หน่า ย รู้ สึก เฉื่ อ ยชา เหม่ อ ลอย(พระครู พิ ส ณฑ์ กิ จ จาทร(เทิ ด ทูน ธมฺ ม กาโม), 2562)ชอบ
จินตนาการเพ้ อฝั นหมกมุ่นแต่กับเรื่ องของตัวเอง ขาดความกระตือรื อร้ น ใช้ ชีวิตไปวันๆ โดยไม่มี
เป้าหมาย ไม่มีความสม่าเสมอในพฤติกรรม เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ าย เปลี่ยนแปลงง่าย ทาอะไรไม่จริ งจัง
ขาดความมัน่ ใจในตนเองเพราะประเมินตนเองต่ากว่าความเป็ นจริ ง อ่อนไหวง่าย ไม่เป็ นตัวของ
ตัวเองคล้ อยตามคนอื่นหรื อสิ่งแวดล้ อมได้ ง่าย เป็ นคนไม่ส้ คู น ยอมเสียเปรี ยบ มักไม่อยากคิดอะไร
หรื อไม่ชอบใช้ ปัญญา มักตาหนิตนเองหรื อกล่าวโทษผู้อื่น(กนกกาญจน์ สินภิบาล, 2555) ยืนยันได้
จากประสบการณ์ของ ผู้ต้องขัง(2562,สัมภาษณ์)ที่กล่าวว่า
“รู้ สึกไม่อยากอยู่ อยากออกไป ไม่ใช่ที่ที่เราต้ องมาอยู่ เราไม่น่าทา
ความผิด ถ้ าอยู่บ้านก็จะได้ ดแู ลคนที่บ้าน ชีวิตข้ างนอกน่าจะดีกว่านี ้ เคยคิดว่า ตอนอยู่ข้างนอก
ถ้ าเราไม่ทาผิดแบบนี ้ อาจมีชีวิตที่ดีกว่านี ้ เคยตาหนิตวั เองเหมือนเราเป็ นคนผิดเอง เพราะเราเลือก
เอง เวลามีคนบอกว่ามันไม่ดีนะ มันผิดนะ แต่เราก็ไม่เคยเชื่อเขา มาคิดทีห ลังก็ทาอะไรไม่ได้ เรา
รู้สกึ ผิด”
ดังนัน้ พฤตินิสยั ของผู้ต้องขังที่จดั อยู่ในประเภทตัณหาจริ ต เป็ นลักษณะ
นิสยั ที่แสดงออกทางพฤติกรรมผ่านความรู้ สึกที่นิยมเสพความสุขด้ วยประสาทสัมผัส ชอบความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน สร้ างความรู้สึกสุขผ่านการจินตนาการเพ้ อฝั น หากเผชิญกับความรู้สึกไม่พึง
พอใจก็จะแสดงออกเป็ นพฤติกรรมก้ าวร้ าวรุนแรงทางคาพูดและอาจถึงขันทะเลาะเบาะแว้
้
ง หรื อ
บางครัง้ มักหมกมุ่นอยู่กับจินตนาการแสดงออกเป็ นความรู้ สึกเซื่องซึม หดหู่ท้อแท้ มีพฤติกรรม
เฉื่อยชา ขาดความกระตือรื อร้ นกระปรี ก้ ระเปร่า พฤตินิสยั ของผู้ต้องขังที่มีลกั ษณะเช่นนี ้จึงขึ ้นอยู่
กับอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นสาคัญในการแสดงเป็ นพฤติกรรมการใช้ ชีวิต
2. ทิฏฐิจริ ต จากการวิจยั พบว่า เป็ นลักษณะนิสยั ที่มกั แสดงพฤติกรรม
ผ่านการใช้ ความคิด ความเชื่อในการดาเนินชีวิต หาที่พึ่งทางใจโดยใช้ ศาสนาหรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มี
เหตุผลสนับสนุนการกระทา ความคิด ความเชื่อของตนเอง คิดย ้าทบทวนในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งซ ้าๆ
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ชอบจับจดฟุ้งซ่าน ลังเลสงสัยไม่แน่ใจ คิดวิตกกังวลไปก่อนทาให้ ขาดความมัน่ ใจในตนเองหรื อเป็ น
คนเจ้ าความคิดและมักยึดติดกับความคิดความเห็นของตนเอง
ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จัย อธิ บ ายได้ ว่า ลัก ษณะพฤติ นิ สัย ของผู้ต้ อ งขัง
ประเภทนี ้มีลกั ษณะที่ยึดถือหลักการในการดาเนินชีวิต ยึดมัน่ ในอุดมการณ์อย่างแน่วแน่ เป็ นนัก
อนุรักษ์ นิยม เชื่ อมั่นอย่างแรงกล้ าเพื่อจะเสียสละในสิ่ง ที่ดีกว่า จิตใจคับแคบ ไม่ยอมรั บความ
คิดเห็นที่แตกต่าง มองโลกเป็ นขาวดา ดี -ชั่ว ถูก-ผิด มีความซาบซึง้ น้ อมใจเลื่อมใสง่ายต่อหลัก
ศาสนาหรื อสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลที่ตนเองคิดไม่ได้ บางทีงมงายและอาจกลายเป็ นเหยื่อของคนอื่น
(พระครูพิสณฑ์กิจจาทร(เทิดทูน ธมฺมกาโม), 2562)ยึดถือเครื่ องรางของขลังเป็ นที่พึ่งของจิตใจและ
มักสวดอ้ อนวอนขอพรมากกว่าที่จะลงมือทาด้ วยความเพียรพยายามของตนเอง สอดคล้ องกับ นัก
สังคมสงเคราะห์(2562,สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า
“บุคคลเหล่านี ้ เราเข้ าไม่ถึงนะ แต่ว่าเราสังเกตว่าน่าจะเป็ นคนที่เขา
เคร่ งในศาสนา กลุ่มคนพวกนีจ้ ะไม่เยอะค่ะ จะมีนิดเดียว เพราะคนพวกนี ก้ ็เกื อบจะเพีย้ นแล้ ว
เพราะว่าเชื่อสิ่งศักดิส์ ิทธิ์จนไม่ได้ อยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง พรุ่ งนี ้ก็เริ่ มที่จะหลุดแล้ ว แต่สว่ น
ใหญ่ถ้าอยูก่ บั เรา เอาตรงบ้ าแค่ไหนก็บ้าได้ มันเป็ นเหมือนวิธีการเอาตัวรอดของมนุษย์”
เป็ นคนเจ้ าความคิดความเห็น ช่างเจรจาพูดพล่ามมากกว่าการลงมือทา
สาคัญตนว่าเก่งกว่าคนอื่น ความคิดพวยพุ่ง อยู่ในโลกของความคิดเป็ นส่วนใหญ่ (พระจินดา ฉันท
ธัม โม, 2558) มี ลัก ษณะความคิ ด จับ จดวกวนแต่เ รื่ อ งเดิม ซ า้ ๆ ในอดี ต หรื อ คิด วิ ต กกัง วลกับ
เหตุการณ์ในอนาคตที่ยงั มาไม่ถึงและคิดหลากหลายแง่มมุ แบบเจาะลึกในรายละเอียด มักมองโลก
ในแง่ร้ายหรื อมองเห็นความผิดเล็กๆน้ อยๆ มีพฤติกรรมเจ้ ากีเ้ จ้ าการ(พระครู ปลัดณัฐพล จนฺทิโก
(ประชุณหะ), 2561)หลบเลี่ยงปั ญหาด้ วยการรู้จกั อ้ างเหตุผลสนับสนุน ไม่กล้ าเผชิญอุปสรรคด้ วย
การผัด วัน ประกัน พรุ่ ง ชอบคลุก คลี สัง สรรค์ กับ สัง คม เป็ น คนคิ ด นานตั ด สิ น ใจแน่น อนไม่ ไ ด้
สอดคล้ องกับ นักสังคมสงเคราะห์(2562,สัมภาษณ์)ที่ให้ ข้อมูลว่า
“มีเจอบ้ าง เพื่อนกันมันนัง่ คุยกัน ไม่ร้ ู ว่ามันจะทาจริ งหรื อเปล่า แต่
เวลาจริงไม่ได้ เกิดขึ ้นหรอกผมเห็นแล้ ว เดี๋ยวจะไปขายตรงนันจะท
้
าตรงนี ้ มันก็คยุ กับเพื่อ น เดี๋ยวมี
อะไรจะชวนไป มันก็คยุ กันไปอย่างงัน้ ให้ มนั ระบายหรื อว่าไปของมัน แต่พอพ้ นโทษไป อย่างผู้หญิง
กับ ผู้ช ายจะออกไปอยู่ด้ ว ยกัน พอเวลาจริ ง ๆไม่ ไ ด้ เ จอกัน ก็ ไ ปแล้ ว แต่อ ยู่ที่ นี่ พ อผู้ห ญิ ง เขี ย น
จดหมายมาหรื อส่งของกินให้ กนั มัง่ เพื่อเอาตัวเองอยูร่ อด ส่วนใหญ่จะสร้ างพาวเวอร์ ตวั เองขึ ้นมาให้
ดูดี”
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มีความสงสัยใคร่ร้ ู ความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล ช่างสังเกต ชอบวางแผน มัก
ใช้ ความคิด ในการตริ ต รองพิ จ ารณาด้ ว ยหลัก ตรรกะหรื อ เหตุผล มักเป็ น คนฉลาด มี ไ หวพริ บ
ปฏิภาณและรู้ จกั อ้ างเหตุผลเพื่อนามาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง รู้ จกั หาวิธีการต่างๆ มา
แก้ ไขปั ญหาและมักยึดติดในความคิดความเห็นของตนเองว่าถูกต้ องเที่ยงแท้ (กนกกาญจน์ สินภิ
บาล, 2555; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2559)จนอาจนาไปสู่การขัดแย้ งด้ านความคิดกับ
คนอื่นๆ มักมีพฤติกรรมเฉื่ อยชาเนื่องจากถนัดใช้ ความคิดมากกว่า สอดคล้ องกับการศึกษาของ
น ้านิตย์ ตันติสิริวฒ
ั น์ (2557)ที่กล่าวว่า ทิฏฐิ จริ ต คือ พวกที่ยึดมัน่ ความเป็ นเหตุเป็ นผล การพินิจ
พิจารณา พวกมีนิสยั โน้ มเอียงไปทางเจ้ าทฤษฎี มักมีความเชื่อในความเที่ยงแท้ ถาวรและความมี
ตัวตน ยืนยันได้ จากประสบการณ์ของ ผู้ต้องขัง(2562,สัมภาษณ์)ที่กล่าวว่า
“การรู้ดี-รู้ชวั่ รู้ผิด-รู้ถกู มีความจาเป็ นเพราะมันจะทาให้ เราอยูร่ ่วมกัน
ได้ เพราะว่าความรู้ผิดรู้ ถกู อย่างสังคมในนี ้ก็คือการอยู่ร่วมกันการพึ่งพาอาศัยกัน ถ้ าเกิดไม่ร้ ู ผิดก็
อยูร่ ่วมกันไม่ได้ แต่ถ้าเกิดบางทีทาถูกคิดถูกมันก็นา่ จะคุ้มกว่าการที่เราคิ ดผิด”
ดังนัน้ พฤตินิสยั ของผู้ต้องขังที่จดั อยู่ในประเภททิฏฐิ จริ ต เป็ นลักษณะนิสยั ที่
แสดงออกถึงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตผ่านความคิดความเห็นของตนเอง ยึดมัน่ ในหลักการและมี
อุดมการณ์ที่แน่วแน่ น้ อมใจเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาหรื อสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือหรื อตนเอง
หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ มักคิดฟุ้งซ่านวกวนในเรื่ องเดิมๆ เป็ นผู้ที่อยู่ในโลกของการคิดมากกว่า
ความจริ งหรื อเป็ นเจ้ าความคิดทฤษฎี มักใช้ ความคิดในการพิจารณาไตร่ ตรองสิ่งต่างๆ อย่างเป็ น
เหตุเป็ นผลละเอียดถี่ถ้วน อธิบายเรื่ องราวต่างๆ ด้ วยหลักตรรกะ พฤตินิสยั ของผู้ต้องขั งด้ านนี ้จึง
ขึ ้นอยูก่ บั การใช้ ความคิดเป็ นสาคัญในการดาเนินชีวิต
และจากการวิจัยยัง พบว่า พฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ส่วนใหญ่ ตามหลักพุทธ
ธรรมจัดอยู่ในประเภทตัณ หาจริ ตซึ่ง มีลักษณะนิสัยการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ มุ่งแสวงหา
ความสุขความเพลิ ดเพลินด้ วยการตอบสนองผ่านประสาทสัมผัส ยึดถื ออารมณ์ ความรู้ สึกของ
ตนเองเป็ นสาคัญในการดาเนินชีวิต ขณะที่ผ้ ตู ้ องขังประเภททิฏฐิ จริ ตจะมีเป็ นบางส่วนซึ่งพบได้ ใน
ผู้ต้องขังที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงหรื อผู้ต้องขังที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต
การอภิปรายผลการวิจัย ระยะที่ 2 เพื่อสร้ างและพัฒนาแบบวั ดสุขภาวะทาง
ปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังพร้ อมทัง้ วิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ผู้วิจยั อธิบายได้ วา่ แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาที่สร้ างขึ ้นและผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือก่อนที่จะนาไปใช้ วดั กลุ่มตัวอย่างทังในระยะก่
้
อนและหลังการทดลองเป็ นแบบ
วัดที่มีฐานแนวคิดเชิงพุทธธรรมซึ่งมีลกั ษณะสอดคล้ องกับแนวคิดสุขภาวะทางปัญญาที่บญ
ั ญัติไว้
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ในพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ (2550) ที่ว่า การมีสขุ ภาพทางปัญญาเป็ นความรู้ทวั่ รู้ทนั และ
เข้ าใจอย่างแยกได้ ในเหตุผลแห่งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ จริง เท็จ ถูกผิด
ควรไม่ควร เป็ นความรู้ ความคิดที่ถูกต้ องดีงาม ช่วยให้ ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู้ จักคิดหรื อ
พิจารณาด้ วยเหตุผ ลจนสามารถแก้ ปัญหาได้ (พระไพศาล วิศาโล, 2553; พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต), 2552)เป็ นแนวคิดที่เน้ นการรู้ จกั พัฒนาตนเองอย่างมีสติ ปล่อยวางเรื่ องราวที่เป็ น
เรื่ องทุกข์ใจได้ ให้ อภัยตนเองและผู้อื่นที่ทาผิดพลาด(อุไรรัตน์ หน้ าใหญ่, 2560)เป็ นความสุขที่เกิด
จากปั ญ ญาที่มี สตินาซึ่ง เป็ นสุขภาวะทางปั ญญาในบริ บทของสังคมไทย(พิณณภา แสงสาคร,
2554)
เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดข้ อคาถามของแบบวัดสุ ขภาวะทางปั ญญาแต่ละด้ าน
แล้ วพบว่า ด้ านที่ 1) เป็ นปั ญญาที่ร้ ูจกั แยกแยะความดีความชัว่ ถูก -ผิด คุณ-โทษ ประโยชน์-มิใช่
ประโยชน์ รู้จกั ที่จะแก้ ปัญหาด้ วยสติปัญญาและมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล รู้ที่จะ
มองเห็นคุณค่าของอุปสรรค ด้ านที่ 2) เป็ นปัญญาที่ร้ ูเท่าทันและเห็นโทษของกิเลส ความโลภ โกรธ
หลง มีความอดทนมุ่งมัน่ ด้ วยความพยายามของตน อยู่กบั ปั จจุบนั และควบคุมอารมณ์พฤติกรรม
ของตนเองได้ และด้ านที่ 3)เป็ นปั ญญาที่ทาให้ จิตใจสงบ มีเมตตาให้ อภัย เข้ าใจชีวิตและโลกตาม
ความจริ ง มองเห็นคุณค่าของตนเอง มีเป้าหมายในการดาเนินชีวิ ต มีพฤติกรรมดีงามและดาเนิน
ชีวิตอย่างปกติสุข ซึ่งแต่ละด้ านนันมี
้ ความสอดคล้ องกับผลการศึกษาวิจยั จึงเหมาะสมที่จะนา
แบบวัดฯ ฉบับดังกล่าวไปใช้ วดั กอปรกับการตรวจสอบคุณภาพทังในส่
้ วนของความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหา(Content validity)โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)ยัง
พบอีกว่า มี ค่าตังแต่
้ ระดับ 0.67-1.00 ทัง้ 33 ข้ อ ค่าวิเคราะห์รายข้ อ (Item analysis)เพื่ อหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กบั คะแนนรวม(Item-total correlation)ได้ คา่ ความสัมพันธ์ระดับ .20 ขึ ้นไป
ในทิศทางบวกและมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 อีกทัง้ วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บด้ วย
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ได้ เท่ากับ 0.76 และรายด้ านยัง
พบว่า ด้ านการรู้มีคา่ เท่ากับ 0.67 ด้ านการตื่นมีคา่ เท่ากับ 0.52 และด้ านความเบิกบานมีคา่ เท่ากับ
0.56 แสดงว่า แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาที่ สร้ างขึน้ มี ความเที่ ยงตรงและความน่าเชื่ อถื อ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ประสบชัย พสุนนท์ (2557) อารยา องค์เอี่ยมและพงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล (2561)
ที่กล่าวว่า เครื่ องมือในการวิจัยเชิงปริ มาณควรจะมีคณ
ุ สมบัติที่สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้
หรื อเก็บข้ อมูลได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั นัน่ คือเป็ นเครื่ องมือที่มีความเที่ยงตรง ความ
เชื่อมัน่ ค่าวิเคราะห์รายข้ อระดับ .20 ขึ ้นไป(ปราณี หลาเบ็ญสะ, 2559) ส่วน Gliem และ Gliem
(2003)กล่า วว่า หากค่า ความเชื่ อ มั่น ด้ ว ยวิ ธี แ บบครอนบาคมี ค่า ตัง้ แต่ 0.6 ขึน้ ไปถื อ ว่า เป็ น
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แบบสอบถามที่ สามารถนาไปใช้ ไ ด้ สอดคล้ องกับ Taber (2018)ที่กล่าวว่า ค่าแอลฟ่ าของครอ
นบาคสาหรับการพัฒนาเครื่ องมือวิจยั นัน้ หากมีค่าตังแต่
้ ระดับ 0.45-0.98 เป็ นค่าความเชื่อมัน่ ที่
ยอมรั บได้ และหากมี ค่าตัง้ แต่ 0.7-0.77 มี ค่าความสัม พันธ์ สูง ถื อว่าเป็ นเครื่ องมือที่ เหมาะสม
เพียงพอสามารถนาไปใช้ วดั กลุม่ ประชากรได้
ส่วนองค์ประกอบสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง นัน้ การ
วิเคราะห์ องค์ประกอบสุขภาวะทางปั ญญาครัง้ นี เ้ ป็ นข้ อค้ นพบใหม่ที่ดาเนินการสารวจในกลุ่ม
ผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า) สามารถอธิบายได้ ว่า สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของ
ผู้ต้องขังมี 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการรู้ ด้ านการตื่นและด้ านความเบิกบาน เมื่อพิจารณาตัว
บ่งชี ้ในแต่ละองค์ประกอบต่างๆ พบว่า องค์ประกอบด้ านการรู้ สามารถอธิบายความแปรปรวนตัว
บ่งชี ้ข้ อ 6 ได้ สูงสุดคือร้ อยละ 59 เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับลักษณะการแก้ ไขปั ญหาด้ วยสติปัญญา
และการเชื่อมโยงเหตุผล รองลงมาคือ ตัวบ่งชีข้ ้ อ 5 เป็ นความสามารถในการมองหาคุณค่าจาก
อุปสรรคปัญหา องค์ประกอบด้ านการตื่นสามารถอธิบายความแปรปรวนตัวบ่งชี ้ข้ อ18 ได้ สงู สุดคือ
ร้ อยละ 52 เป็ นข้ อคาถามเกี่ ยวกับลักษณะความมุ่งมั่ นที่จะทาสิ่งต่างๆ ด้ วยความสามารถของ
ตนเองและไม่ย่อท้ อต่อการดาเนินชี วิต รองลงมาคือ ข้ อ15 เป็ นความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเอง และองค์ประกอบด้ านความเบิกบาน สามารถอธิ บายความ
แปรปรวนตัวบ่งชี ้ข้ อ 25 ได้ สูงสุดคือร้ อยละ 79 รองลงมาคือ ตัวบ่งชี ้ข้ อ 26 ร้ อยละ 59 ทังสองตั
้
ว
บ่งชี ้เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับลักษณะการรู้ เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง เทียบเคียงได้ กับ
การศึกษาของ พิณนภา หมวกยอด (2558) ที่ กล่าวว่า สุขภาวะทางปั ญญาด้ าน “การรู้ ” เป็ น
ความสามารถของบุคคลในการมองเชื่อมโยงจากเหตุถึงผล รู้ จกั พิจารณาและแก้ ปัญหาด้ วยการ
คิดแยกแยะไตร่ตรองตามเหตุผลอย่างรอบด้ าน สามารถหาประโยชน์จากอุปสรรคหรื อความทุกข์
ด้ าน “การตื่น” เป็ นความเชื่อมัน่ ในความพยายามของตน กระทาอะไรด้ วยความตังมั
้ น่ ไม่ถกู ชักจูง
ด้ วยความอยากที่ไม่ดี(ตัณหา)และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ขณะที่ ด้ าน “การเบิกบาน” เป็ น
ภาวะจิตที่เบิกบาน สงบไม่กระวนกระวาย มีอิสระไม่ยึดติดในสิ่งใด เช่นเดียวกับการศึกษาของ
พิณณภา แสงสาคร (2554) ที่พบว่า เป็ นภาวะจิตใจที่เป็ นสุข สงบผ่อนคลาย รู้ตื่นและเบิกบานซึ่ง
เกิดจากการดาเนินชีวิตด้ วยปั ญญา รู้ทวั่ รู้ทนั ละความเห็นแก่ตวั และการยึดมัน่ ถือมัน่ เป็ นแนวคิด
ที่เน้ นพัฒนามิตภิ ายในตนเองให้ ปราศจากกิเลส รู้จกั จัดการตนเองอย่างมีสติ ปล่อยวางเรื่ องราวที่
ทุกข์ใจได้ ระงับยับยังการกระท
้
าที่เป็ นโทษต่อตนเองและผู้อื่นและมีกาลังใจในการดาเนินชีวิต (เลอ
ลักษณ์ มหิพนั ธุ์, 2560)
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กล่าวสรุ ปได้ ว่า แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นมีความตรงเชิงโครงสร้ างและมีคณ
ุ ภาพในระดับน่าเชื่อถือสามารถนาแบบวัดฉบับ
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพื่อประเมินสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังได้
การอภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 3 เพื่อศึกษาผลของรู ปแบบการให้ คาปรึ กษา
กลุ่ ม ตามแนวสติปั ฏ ฐานเพื่ อ สร้ างเสริ ม สุ ข ภาวะทางปั ญญาตามหลั ก พุ ท ธธรรมของ
ผู้ต้องขัง
การวิจยั ในส่วนของการศึกษาผลของรู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติ
ปั ฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ใน
ระยะที่ 3 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ว่า 3)เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนว
สติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ดังภาพ 7 ดังนี ้
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การเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง พบว่า หลังการทดลอง สุขภาวะทางปัญญาของ
ผู้ต้องขังโดยรวมและด้านความเบิกบานเพิ่มสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านการรู้และการตื่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
การเปรียบเทียบหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า สุขภาวะทางปัญญาด้านความเบิก
บานของผู้ต้องขังกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ โดยรวมและราย
ด้าน(รู้,ตื่น)มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
สติ
ความรู้สกึ

กาย/
พฤติกรรม

สภาวะจิต

สภาวะ
ธรรม

ทดลองใช้ รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่
ตามแนวสติปัฏฐาน
สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง

ด้ านการ”รู้”
- แยกแยะความดี-ความชัว่
ถูก-ผิด คุณ-โทษ ประโยชน์
ไม่ใช่ประโยชน์
- แก้ ไขปั ญหาด้ วยสติปัญญา
และรู้จกั เชื่อมโยงเหตุผล
- มองเห็นคุณค่าจากปั ญหา
อุปสรรค

ด้ านการ”ตื่น”
- รู้เท่าทันและเห็นโทษของ
กิเลสคือ ความโลภ โกรธ หลง
- อดทนและมุง่ มัน่ ด้ วยความ
พยายามของตนเอง
- ตระหนักรู้ ณ ปั จจุบนั ขณะ
- ควบคุมพฤติกรรมและ
อารมณ์ของตนเองได้

ด้ านการ”เบิกบาน”
- จิตใจที่สงบ มีเมตตาและให้
อภัย
- รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความ
เป็ นจริ ง
- มองเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความหมายและเป้าหมายในการ
ดารงอยู่
- พฤติกรรมดีงามและดาเนิน
ชีวิตอย่างปกติสขุ

ภาพประกอบ 12 ผลการใช้ รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุข
ภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
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จากภาพประกอบ 7 การอภิปรายผลการศึกษารูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตาม
แนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังเป็ นการวิจยั เชิง
ปริ ม าณและยื น ยัน ผลด้ ว ยเชิ ง คุณ ภาพระยะที่ 3 แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเด็ น ตามสมมุ ติ ฐ าน
รายละเอียดดังนี ้
1. สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมผู้ต้องขัง กลุ่ม ทดลอง ภายหลัง
ได้ รับการใช้ รูปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานโดยรวมและด้ านความเบิกบานเพิ่ม
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อสมมุตฐิ านที่ตงไว้
ั้
ยกเว้ นด้ านการรู้และตื่นที่แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการนารูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานไปใช้ สร้ างเสริ ม
สุข ภาวะทางปั ญ ญาของผู้ต้ อ งขัง และผลการวิ จัย ที่ ค้ น พบแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
โดยเฉพาะสุขภาวะทางปั ญญาด้ านความเบิกบานที่สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ เมื่อวิเคราะห์เนื ้อหาหลักการที่นามาใช้ ออกแบบกระบวนการให้ คาปรึกษาพบว่า รูปแบบการ
ให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังในการวิจยั
ครัง้ นี ้สร้ างขึ ้นจากหลักการทางพุทธธรรมที่มงุ่ เน้ นพัฒนาปัญญาโดยใช้ สติเป็ นตัว กากับ เป็ นการให้
ผู้ต้องขังได้ ฝึกระลึกรู้ ตนเองในปั จจุบนั เป็ นเบื ้องต้ นเพื่อไม่ปล่อยให้ จิตใจฟุ้งซ่านไปตามความคิด
หรื อจินตนาการที่เคยชิน รู้จกั ดึงความคิดตนเองให้ ตงมั
ั ้ น่ อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (อารมณ์)ในปั จจุบนั
โดยไม่มีการตัดสินใดๆ ต่อเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึน้ (Kabat‐Zinn, 2003)ระลึกรู้ กิริยาท่าทางหรื อ
พฤติกรรมที่ตนเองกาลังแสดงออก ความรู้ สึก ความคิดที่กาลัง ปรากฏขึ ้นด้ วยการตระหนักรู้ อยู่
เฉยๆ กับเหตุการณ์ เหล่านัน(จ
้ าลอง ดิษยวณิช และ พริ ม้ เพรา ดิษยวณิช, 2557; พล แสงสว่าง,
2560) ไม่เลินเล่อพลังเผลอซึ
้
่งช่วยให้ ภาวะจิตใจจดจ่อและนิ่งอยู่ในปั จจุบนั กับบางสิ่งบางอย่างที่
เหมาะสม ทาให้ ความคิดไม่ฟ้งุ ซ่าน ไม่มีการเติมสีสนั ให้ กบั อารมณ์และความคิด(วิทยา นาควัชระ,
2549; อินทิรา ปั ทมินทร, 2558)จึงทาให้ ภาวะจิตใจของผู้ต้องขังมีความตังมั
้ น่ สงบผ่อนคลาย ไม่
ไหลไปตามอารมณ์หรื อจินตนาการด้ านลบ มีความแจ่มใส คลายความเครี ยด ความวิตกกังวล สติ
ในรู ปแบบสติปัฏฐานที่ผ้ วู ิจยั ออกแบบจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้ างภาวะจิตใจของผู้ต้องขัง
ให้ มีความสุขที่เกิดจากสงบ เป็ นสมาธิ ซึ่งช่วยให้ มีภาวะจิตใจที่เบิกบาน สอดคล้ องกับ พระพรหม
คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2552)ที่กล่าวถึงความสาคัญของสติในแบบวิปัสสนา(สติปัฏฐาน)ว่า ชีวิต
เรามีจดุ ที่ควรใช้ สติคอยกากับดูแลเพียง 4 ด้ าน(สติปั ฏฐาน 4 : กาย เวทนา จิต ธรรม)นี ้เท่านัน้ ซึ่ง
ช่วยให้ เป็ นอยู่อย่างปลอดภัย ไร้ ทุกข์ มีความสุขผ่องใสและนาไปสู่การรู้ แจ้ งความจริ ง ได้ เป็ นไป
ตามที่ นักวิชาการ(2562)ได้ ให้ สมั ภาษณ์ไว้ ว่า
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“ดึงส่วนที่เป็ นกุศลให้ มากขึ ้น คือเขา(ผู้ต้องขัง)ต้ องมีความคิดความเชื่อ
หรื อได้ สมั ผัสในส่วนที่มนั เป็ นกุศลให้ มากๆ และอยู่บอ่ ยๆ อารมณ์ถึงจะเบิก บาน เพราะสภาพของ
คนกลุ่มนี ้จิตจะคิดไปในทางอกุศล จะไม่ไปทางกุศล วิธีการที่จะทาให้ เบิกบานได้ คือไปในทางกุศล
ผ่านความรู้สกึ อะไรที่ทาให้ ร้ ูสกึ ดีที่เขาจะสัมผัสรับรู้ได้ นึกถึงสิ่งที่ดีๆ ปรุงในทางฝ่ ายกุศลให้ เยอะๆ
ก็จะช่วยดึงเขาขึ ้นมาให้ ได้ สมั ผัสในส่วนที่เป็ นกุศล จะสงบระงับความเป็ นวิตกกังวลและเย็นขึ ้นมา
ได้ จะทาให้ ยกจิตขึ ้นได้ ”
อีกทัง้ รู ปแบบฯ ครัง้ นีย้ ังมีการพูดคุยเกี่ ยวกับความจริ ง ของชี วิต ซึ่ง ช่วยให้
ผู้ต้องขังมีความสุขที่เกิดจากความสงบผ่อนคลายอันเป็ นผลมาจากปั ญญาที่ เข้ าใจโลกและชีวิต
ตามความเป็ นจริ ง รู้จกั ปล่อยวางอดีตที่ผิดพลาดของตนเอง ไม่ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆ ที่ผา่ นมาแล้ ว
มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็ นจริ ง รับรู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอน(อนิจจัง) ความทุกข์เป็ นเรื่ องธรรมดา
(ทุกขัง) ทุกอย่างไม่ควรเข้ าไปยึดมัน่ (อนัตตา) รู้จกั ที่จะทาใจให้ ปล่อยวาง ไม่ไปคาดหวังว่าทุกเรื่ อง
ต้ องเป็ นไปอย่างที่ตนเองคิดเท่านัน้ เข้ าใจว่า ชีวิตมีขึ ้น-มีลง มีดีใจ-เสียใจ มีสขุ -มีทกุ ข์ ไม่สามารถ
บังคับควบคุมตามปรารถนาของตนได้ รู้จกั สร้ างกาลังใจความเบิกบานให้ กบั ตนเอง ยอมรับความ
จริ ง เกี่ ย วกับ ตนเอง ตระหนัก ในคุณ ค่า ของการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ก ากับ ด้ ว ยคุณ ธรรม รู้ จัก สร้ าง
สัม พันธภาพเชิ ง บวกกับ เพื่ อนผู้ต้องขัง และทาหน้ าที่ ตนเองด้ ว ยความเอาใจใส่ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ เลอลักษณ์ มหิพนั ธุ์ (2560) ที่กล่าวว่า สุขภาวะทางปั ญญาช่วยให้ เกิดพลังอานาจ
คือสุขภาวะจิตได้ แก่ มีกาลังใจ พึงพอใจในชีวิต มีความสุขความเบิกบานกับการทาหน้ าที่ การใช้
ชี วิ ต และภาคภูมิ ใ จในการท าหน้ า ที่ สอดคล้ อ งกับ พระไพศาล วิ ศ าโล (2553) ที่ ก ล่า วว่า มี
ความเห็นตรงตามความเป็ นจริ ง ทาให้ วางใจได้ อย่างถูกต้ อง ไม่ก่อหรื อซ ้าเติมให้ เกิดทุกข์ ได้ แก่
ยอมรับความเป็ นจริ ง ว่าทุกสิ่ง มี ขึน้ มี ลง มี ดีมี เสี ย ไม่มี อะไรที่ถูกใจเราไปเสี ยหมด มองเห็นสิ่ง
ทังหลายว่
้
าแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัย ไม่มีความเที่ยงแท้ ยงั่ ยืนและไม่ขึ ้นอยู่กบั ความปรารถนา
ของเรา มองเห็นว่าไม่มีอะไรเลยที่สามารถยึดมัน่ ถือมัน่ ให้ เป็ นไปตามใจเราได้ เลยแม้ แต่อย่างเดียว
ก่อนจะยุติการให้ คาปรึกษาแต่ละครัง้ ผู้วิจยั ยังได้ ให้ ผ้ ตู ้ องขังกลุ่มทดลองฝึ ก
สติระยะสันๆ
้ อีกรอบประกอบด้ วยการนัง่ หลับตาแล้ วผ่อนลมหายใจเข้ า -ออกสบายๆ อย่างเป็ น
ธรรมชาติและมี การนั่ง ล้ อมวงจับมื อกันประมาณ 5-7 นาที โดยผู้วิจัยพูดชักนาเพื่ อโน้ ม จิ ตใจ
ผู้ต้องขังให้ เกิดความสงบผ่อนคลายอีกครัง้ ภายหลังร่ วมกันพูดคุยให้ คาปรึ กษาในประเด็นตามที่
กาหนดไว้ ในครัง้ นันๆ
้ จากนัน้ ให้ ผ้ ตู ้ องขังตังจิ
้ ตอธิฐานแผ่เมตตาให้ กบั ตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงทุกชีวิตให้ มีความสุข กระบวนการนี ้ช่วยให้ ผ้ ตู ้ องขังมีภาวะจิตใจที่อ่อนโยนเมตตาต่อตนเอง
และผู้อื่น คานึงถึงคุณค่าของทุกชีวิต รู้จกั สร้ างความสงบ ความเบิกบานให้ กบั ตนเองซึ่งช่วยระงับ
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ความวิตกกังวลฟุ้ง ซ่านและเกิดความผ่อนคลายมากยิ่งขึน้ มี ความผาสุก จิ ตสงบนิ่ง ไม่กระวน
กระวาย(พิณนภา หมวกยอด, 2558) ยืนยันได้ จากข้ อคิดเห็นของผู้ต้องขังที่กล่าวว่า
“ผมรู้ สึกผ่อนคลายขึ ้นมาก จากปวดหัวมาหลายครัง้ ก็หายในทันที รู้ สึก
สบายตัวและสบายใจ”
สอดคล้ องกับ ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์ (2559) ที่กล่าวว่า การฝึ กสมาธิผลที่ได้
จะทาให้ ร้ ูสึกสงบ ผ่อนคลายทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ รู้ทนั ความคิดและอารมณ์ของตนเอง ไม่ถกู
รบกวนจากสิ่งเร้ าต่างๆ ที่ทาให้ เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์และยังทาให้ เกิดปั ญญาพร้ อมกับ
การพัฒนาของจิตที่จะทาให้ เกิดสันติสขุ (เพทาย เย็นจิตโสมนัส,2560)เป็ นการลดความทุกข์ภายใน
จิตใจและส่งเสริมสุขภาวะอีกด้ วย(ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ,์ 2559)
นอกจากนี ้ รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อ สร้ างเสริ ม
สุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังครัง้ นี ้ยังจัดบรรยากาศภายใต้ ความอบอุ่น เอื ้ออาทร เป็ นกัลยา
มิตรซึ่งช่วยให้ ผ้ ตู ้ องขังเกิดความไว้ วางใจ ผ่อนคลายขณะเข้ าร่วมกลุม่ และกล้ าเปิ ดเผยความรู้สึกที่
ไม่สบายใจ ความคับข้ องใจของตนได้ อย่างอิสระและได้ พิจารณาสารวจตัวเองทัง้ ด้ านความคิด
ความเชื่ อ ความรู้ สึก และพฤติก รรม เพื่ อ นาไปสู่ก ารรู้ จัก ตนเองตามความเป็ น จริ ง เป็ น ผลให้
สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาตนได้ (อาภา จันทรสกุล, 2545)มี
ปฏิสมั พันธ์ภายในกลุม่ ที่ดีตอ่ กัน รู้จกั ให้ กาลังใจและแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ รับรู้และ
เข้ าใจในความทุกข์ของผู้ต้องขังคนอื่น เกิดความเห็นอกเห็นใจและความรักความเมตตาต่อเพื่อน
มนุษย์(สุรางค์ เอกโชติ, 2547) รู้ สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเองที่ได้ มีส่วนช่วยเหลือผู้อื่น
และพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อ อยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ซึ่งยืนยันได้ จากข้ อคิดเห็นของผู้ต้องขัง
ที่วา่
“ผมมีจิตใจดีขึ ้น ผ่อนคลาย ไม่เครี ยดมาก เห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้
รู้จกั แก้ ไขความผิดพลาดได้ เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีอะไรแน่นอน”
สอดคล้ องกับ สรลักษณ์ ประเจียด (2550) นวลจันทร์ ทัศนชัยสกุล (2548)
และ สิ ทธิ พร สังขพงศ์ (2544) ที่กล่าวว่า ภายใต้ บรรยากาศการนากลุ่มให้ คาปรึ กษามาใช้ กับ
ผู้ต้องขังเป็ นการสร้ างเสริมสุขภาวะทางจิตให้ ผ้ ตู ้ องขังเกิดการเรี ยนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
ค่านิยมให้ เป็ นที่ยอมรับและปรับตัวให้ เข้ ากับสังคม มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่นนาไปสูค่ วามรักความ
สามัคคีและช่วยกันแก้ ไขปั ญหา เปิ ดใจยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้ อื่น ไม่สร้ างความเดือดร้ อน
ให้ กบั ตนเองและเพื่อนผู้ต้องขัง
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แม้ หลังการทดลอง สุขภาวะทางปั ญญาด้ านการรู้ (รู้ดี รู้ ชวั่ ถูก-ผิด คุณ-โทษ
แก้ ไขปั ญหาด้ วยสติปัญญา เชื่อมโยงเหตุผล มองอุปสรรคเชิงบวก)และการตื่น(เห็นโทษของกิเลส
คือความโลภ โกรธ หลง รู้จกั ใช้ ความพยายามของตนเอง มีสติกบั ปัจจุบนั และควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรมตนเองได้ )จะแตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติก็ตาม แต่มีค่า
คะแนนที่เพิ่มขึ ้น อธิบายได้ ว่า บริ บทของผู้ต้องขังนัน้ มีความบีบคัน้ ความเครี ยดมากกว่าคนใน
สังคมทัว่ ไปเป็ นผลมาจากการถูกจากัดด้ วยสถานที่ กฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ และรูปแบบกิจวัตร
ประจาวันที่แตกต่างออกไป อีกทัง้ จะต้ องอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังคนอื่นๆ ที่ตา่ งก็มีประวัตอิ าชญากรรม
มาด้ วยกันทังสิ
้ ้นซึ่งทาให้ เกิดความไม่ไว้ วางใจซึง่ กันและกันและมีความหวาดระแวง(Sykes, 1958)
สอดคล้ องกับ นงนุช โกมลหิรัณย์ พระสุธีรัตนบัณฑิตและโกนิฏฐ์ ศรี ทอง (2563)ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญญาบาบัดโดยเน้ นปูพื ้นฐานความคิดของผู้ต้องขังด้ วย “สติ” ที่นาไปสู่การเกิด “ปั ญญา” เพื่อให้
ผู้ต้องขังได้ ร้ ู จกั ตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเข้ าร่วมโครงการ
ปั ญ ญาบ าบัด ผู้ต้ อ งขัง มี ค ะแนนเพิ่ ม ขึน้ (M=4.09,S.D.=2.31)แต่ไ ม่พ บความแตกต่า งอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ ผู้ต้องขังที่เข้ าร่ วมทดลองยังผ่านการเสพยา(ยาบ้ า)มาทังนั
้ นท
้ าให้
ภาวะสมองได้ รับความเสียหายจากฤทธิ์ยา ดังที่ นักสังคมสงเคราะห์(2562)ให้ สมั ภาษณ์ไว้ วา่
“ผู้ต้องขังเคยเสพยามาก่อน เสพยาเสร็ จมาสักระยะหนึง่ การเสพมันอาจ
มีปัญหาเกี่ ยวกับในเรื่ องของสมองที่มันถูกทาลายไป ผลมันก็จะนามาสู่ว่าการมาใช้ ชีวิตอยู่ใน
เรื อนจากับคนหลายคนมันอาจจะทาอะไรโดยการขาดสติ”
ขณะที่ ผู้ต้องขังซึง่ เป็ นผู้ค้าด้ วยก็มีความอยากได้ เกินความต้ องการเพราะทา
ให้ มีฐานะรายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว การให้ เห็นโทษของกิเลส(ความโลภ)จึงเป็ นการยากยิ่งขึน้
การที่จะยกระดับจิตใจให้ เกิดสุขภาวะทางปัญญาด้ านการรู้ และการตื่นนันอาจต้
้
องใช้ ระยะเวลาใน
การเข้ ากลุม่ ให้ มากกว่านี ้เพราะการวิจยั ครัง้ นี ้ดาเนินการได้ เพียง 8 ครัง้ เท่านันจากทั
้
งหมด
้
12 ครัง้
ตามที่ได้ ออกแบบไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)
อย่างไรก็ ตาม การเข้ ากลุ่ ม ครั ง้ นี ม้ ี แนวโน้ มของค่าคะแนนเพิ่ม ขึน้ การให้
คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานที่ออกแบบจึงเป็ นฐานให้ ผ้ ตู ้ องขังเกิดปั ญญาที่คมชัด มากขึน้
ขณะพูดคุยให้ คาปรึกษา ช่วยให้ มองเห็นความเชื่อมโยงการกระทาที่ผิดพลาดของตนเองในอดีต
เกิดการตระหนักรู้ในตนเองที่จะระมัดระวังและมีความละเอียดรอบคอบที่จะตัดสินใจลงมือทาสิ่ง
ใดๆ ช่วยให้ ร้ ูจกั ยับยังชั
้ ง่ ใจและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนว่า อะไรถูก -อะไรผิด เท็จ-จริ ง ดี-ชัว่ เป็ น
ประโยชน์-ไม่เป็ นประโยชน์(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2552) ทาแล้ วจะส่งผลดี-ผลเสีย
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ต่อ ตนเองและผู้อื่ น อย่างไร ช่ว ยให้ ต ระหนัก ถึง คุณ -โทษที่ จ ะตามมา ประเด็น นี ย้ ื น ยัน ได้ จ าก
ข้ อคิดเห็นของผู้ต้องขังที่วา่
“ผมตระหนักถึงคุณ-โทษ ถูก-ผิดและมีสติปัญญาในการพิจารณาเหตุผล
มากขึ ้นกว่าเดิม เมื่อก่อนไม่ได้ คดิ ถึงเลย ทาอะไรไร้ ความคิด เอาแต่ใจตัวเองเป็ นใหญ่ ”
อีกทัง้ ช่วยให้ เล็งเห็นโทษของความโลภ โกรธ หลง รู้ จักอดทนอดกลั น้ เมื่อ
เผชิญความไม่พึงพอใจ พยายามควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเองให้ ได้ เพื่อ
ไม่ให้ แสดงออกตามอานาจของกิเลส ยืนยันได้ จากข้ อคิดเห็นของผู้ต้องขังที่วา่
“เพราะกิเลสทาให้ ผมต้ องมาติดคุก แต่ผมก็มีกาลังใจมากขึ ้นเมื่อเข้ าร่วม
กิจกรรมและมีความมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินชีวิตในทางที่ถกู ต้ องและจะพยายามควบคุมตัวเองให้ ได้ ”
สอดคล้ องกับการศึกษาของ สวัสดิ์ จิรัฏฐิ ติกาล (2554) Ronel และคนอื่น ๆ
(2013) และ Jayasundara (2012) ที่พบว่า การฝึ กสติแนวสติปัฏฐานสามารถกล่อมเกลาจิตใจ
ของผู้ต้องขังให้ สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ ดีขึ ้น รู้จกั ใช้ สติในการแก้ ไขปั ญหา ตระหนักรู้ใน
บาป-บุญ คุณ-โทษและความดีงาม รู้จกั ยับยังชั
้ ง่ ใจตนเองที่จะทาการณ์ใดๆ มีความอดทนอดกลัน้
สามารถยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของเรื อนจา และยังช่วยให้ ผ้ ตู ้ องขังสามารถปรับตัวเข้ า
กับสภาพแวดล้ อม มีความสุขในระหว่างต้ องโทษ นอกจากนี ้ ยังสอดคล้ องกับ สุมนา เลียบทวีและ
นพพร จันทรนาชู(2555)ที่ ไ ด้ ศึ กษาการฝึ กสติแนวสติปัฏ ฐานที่ นาไปใช้ พัฒ นาพฤติกรรมและ
อารมณ์ พบว่า กลุ่มทดลองมีสติในการแสดงออกทางพฤติกรรมเพิ่มมากขึ ้น มีอารมณ์ที่มนั่ คง รู้จกั
ใช้ ชีวิตอย่างระมัดระวังและรอบคอบยิ่งขึ ้น แก้ ไขปั ญหาต่างๆ ด้ วยสติปัญญา สอดคล้ องกับ พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2552)ที่กล่าวว่า สติในรูปแบบวิปัสสนา(สติปัฏฐาน)ช่วยทาให้ จิต
เป็ นสมาธิพร้ อมที่จะเผชิญปั ญหาต่างๆ และสามารถจัดการได้ ดี ช่วยให้ เกิดการขยายขอบเขตของ
การรับรู้ ออกไปโดยมิติต่างๆ ช่วยให้ สื บค้ นด้ วยปั ญญาที่ชัดเจนได้ เกิดปั ญญาที่ มองเห็นความ
เชื่อมโยงของเหตุและผลอย่างทัว่ ถึงจนสามารถแยกแยะได้ วา่ อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรไม่ควร ซึ่ง
ยืนยันได้ จากข้ อคิดเห็นของผู้ต้องขัง ซึ่งเข้ าร่วมกับการให้ คาปรึ กษาครัง้ นี ท้ ี่แสดงถึงการมีสุขภาวะ
ทางปัญญาไว้ วา่
“ทาให้ ผมรู้วา่ อะไรควรและไม่ควร รู้ถึงความดีความชัว่ ทาให้ มีสติมากขึ ้น
ในการดาเนินชีวิต รู้จกั มองถึงปัญหา มองถึงความเป็ นจริง มองเห็นถึงสาเหตุของปัญหาครับ”
สอดคล้ อ งกับ พิ ณนภา หมวกยอด (2558)ที่ ไ ด้ ศึกษารู ปแบบการพัฒ นา
ศักยภาพนักศึกษาในการเสริ มสร้ างสุขภาวะทางปั ญญา พบว่า ภายหลังทดลองนักศึกษามีสุข
ภาวะทางปั ญ ญาเพิ่ม ขึน้ อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ .01 รู ปแบบดัง กล่าวช่วยให้ นักศึกษารู้ จัก
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แยกแยะถูก-ผิด รู้ จกั แก้ ปัญหาด้ วยเหตุผล สามารถควบคุมอารมณ์ได้ นิ่งมากขึ ้น มีความฟุ้งซ่าน
น้ อยลง เช่นเดียวกับ อุไรรัตน์ หน้ าใหญ่ (2560)ที่ได้ ศกึ ษารูปแบบกิจกรรมเสริ มสร้ างสุขภาวะทาง
ปั ญญาสาหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ พบว่า ภายหลังทดลองกลุ่มตัวอย่ างมีสุขภาวะทาง
ปัญญาเพิ่มขึ ้นอย่างมีสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ทาให้ ตระหนักรู้ในตนเอง รู้จกั ยับยังการกระท
้
าที่
เป็ นโทษทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น พิจารณาตนเองด้ วยใจที่เป็ นกลาง ปล่อยวางเรื่ องราวที่ทาให้ ทกุ ข์ใจ
ได้ และมีการกาลังใจในการดาเนินชีวิต
ฉะนัน้ รูปแบบการฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐานที่ผ้ วู ิจยั ออกแบบไว้ แต่ละครัง้ จึง
ประกอบด้ วย 1)การตระหนักรู้ลมหายใจ เป็ นวิธีการที่มงุ่ ให้ ผ้ ตู ้ องขังนาจิตไปตังมั
้ น่ อยู่กบั ลมหายใจ
เข้ าออก เป็ นการทาสมาธิและสร้ างสติโดยการสังเกตลมหายใจเข้ า -ออก เมื่อเผลอลืมไปก็ดึงมา
ระลึกใหม่(จาลอง ดิษยวณิช และ พริ ม้ เพรา ดิษยวณิช, 2557; สุรวัฒน์ เสรี วิวฒ
ั นา, 2555) การ
ตระหนักรู้ กิริยาท่าทางผ่านการเดินโดยให้ มี สติร้ ู ตัว ขณะก้ าวเท้ าซ้ าย-ขวา นอนหงายหรื อ นอน
ตะแคงซ้ า ย-ขวาโดยสัม ผัส รั บ รู้ อวัย วะทุก ส่ว นที่ ร าบกับ พื น้ ตัง้ แต่ศี ร ษะถึ ง ปลายเท้ า ระลึก รู้
กล้ ามเนื ้อแต่ละส่วนโดยการเกร็ งแล้ วค่อยๆ คลายอาการเกร็งออก ส่วนนี ้เรี ยกว่า สติตามรู้กายและ
พฤติกรรม(กายานุปัสสนา) 2)การตระหนักรู้ความรู้สึกที่เป็ นสุข ทุกข์และเฉยๆ เป็ นการให้ ผ้ ตู ้ องขัง
เฝ้าสังเกตความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาและยอมรับโดยไม่ปรับเปลี่ยนเรี ยกว่า สติตามรู้ความรู้สึก
(เวทนานุปัสนา) 3)การตระหนักรู้จิตที่ความคิดจินตนาการขึ ้นด้ วยการเฝ้าสังเกตแต่ละขณะ ไม่ไป
ข่มหรื อต่อต้ านความคิดแต่ตามระลึกรู้ เท่านันกั
้ บอาการเหล่านี ้ เช่น ความหงุดหงิดราคาญ ความ
เหมอลอย ความฟุ้งซ่าน ความสงบ เรี ยกว่า สติตามรู้ จิต(จิตตานุปัสสนา) และ4)การตระหนักรู้
สภาพธรรม เป็ นการเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทงั ้ กายและใจ ความบีบคัน้ การรู้ จัก
แยกตัวเองออกจากลักษณะธรรมชาติที่ปรากฏขึน้ นัน้ เรี ยกว่า สติตามรู้ ธรรม(ธรรมานุปัสสนา)
เพื่อให้ เห็นความจริ งโดยยอมรับและไม่มีการตัดสินใดๆ(Kabat‐Zinn, 2003; พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต), 2552; วรเดช ปั ญจรงคะ, 2549)ซึ่งรูปแบบฯที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เน้ นให้ ผ้ ตู ้ องขังฝึ ก
สติจดจ่อในสองส่วนแรก(กายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนา) ซึ่งสอดคล้ องกับลักษณะพฤตินิสยั
ผู้ต้องขังจึงทาให้ รูปแบบมีความเหมาะสม
กล่าวได้ ว่า รู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวสติปัฏฐานที่ผ้ วู ิจยั พัฒนา
ขึ ้นสามารถพัฒนาผู้ต้องขังกลุ่มทดลองให้ เป็ นผู้มีสขุ ภาวะทางปั ญญาที่ร้ ูเท่าทันกิเลสคือความโลภ
โกรธ หลง มีความละเอียดรอบคอบในการทาสิ่งต่างๆ มากขึ ้น รู้จกั ใช้ สติปัญญาในการแก้ ปัญหา
ช่วยให้ เกิดความมัน่ ใจและลงมือทาด้ วยความพยายามของตนเอง รู้จกั การแยกแยะถูก -ผิด ดี-ชัว่
คุณ-โทษ เป็ นประโยชน์ -ไม่เป็ นประโยชน์ มีสติอยู่กบั ปั จจุบนั ช่วยให้ เกิดการปล่อยวางอดีตที่ผ่าน
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มาและรู้ จักให้ อภัยตนเอง ทาให้ จิตใจสงบผ่อนคลาย มีความแช่มชื่ อเบิกบานและรู้ จักควบคุม
อารมณ์ พฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ของตนเองได้ อีกทัง้ ทาให้ ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถ
ของตนเอง รู้จกั ใช้ ชีวิตอย่างมีความหมายและอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสขุ
2. สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง หลังการทดลองระหว่าง
กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองโดยรวมและด้ านการรู้ การตื่นมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับข้ อสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ ยกเว้ นด้ านความเบิกบานมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างทังกลุ
้ ่มควบคุม(M=3.45,S.D.=0.30)และกลุ่ม
ทดลอง(M=3.29,S.D.=0.59)ซึ่งเป็ นกลุ่มต่าทังสองกลุ
้
่มที่มีคะแนนสุขภาวะทางปั ญญาระดับปาน
กลางที่ได้ จากแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาซึ่งมีคา่ คะแนนสุขภาวะทางปั ญญาไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง(M=3.66,S.D.=0.27)ที่ได้ รับรูปแบบฯ มีคา่
คะแนนสุขภาวะทางปั ญญาเพิ่มขึ ้น ขณะที่กลุม่ ควบคุม(M=3.58,S.D=0.25)ที่ไม่ได้ รับรูปแบบฯ มี
ค่าคะแนนสุขภาวะทางปัญญาเพิ่มขึ ้นเช่นกัน
จากข้ อค้ นพบดังกล่าว อธิบายได้ ว่า การดาเนินชีวิตตามปกติแต่ละวันของ
ผู้ต้องขังทุกคนจะไม่เหมือนกับคนปกติทวั่ ไปในสังคมที่สามารถดาเนินชีวิตไปตามที่ตนเองต้ องการ
ได้ ทว่า จะมี รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ถูก จ ากัด ด้ ว ยเวลาและกิ จ กรรมต่า งๆ ที่ ถูก วางไว้ ด้ ว ย
กฎระเบีย บที่ ทางเรื อนจ าและกรมราชทัณฑ์ กาหนดขึน้ ภายในเรื อนจ าจะมี การจัดการศึกษา
หลากหลายรูปแบบให้ กบั ผู้ต้องขัง มีการฝึ กอาชีพตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน อีก
ทัง้ ยัง มี ก ารจัด กิ จ กรรมที่ ส่ง เสริ ม พัฒ นาด้ า นพฤตินิ สัย การบ่ม เพาะจิ ตใจด้ วยหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมทางศาสนา(กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม, 2560) ในช่วงดาเนินการวิจยั เท่านันที
้ ่กลุ่ม
ทดลองต้ องเข้ าร่ วมกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั จัดขึ ้น ขณะที่กลุ่มควบคุมยังต้ องดาเนินชีวิตไปตามปกติของ
ทางเรื อนจาและต้ องเข้ าร่วมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสยั
นอกจากนี ้ ยังมีการจัดโปรแกรมแก้ ไขฟื น้ ฟูเฉพาะทางขึ ้นอาทิ หลักสูตรสัคค
สาสมาธิ ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่บรรจุไว้ ในแผนภาคบังคับสาหรับนักโทษทุกคนในเรื อนจาที่ ต้องเข้ าร่วม
(กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2560) จากการศึกษาของ เกศริ น เอกธวัชกุล (2562)พบว่า
หลักสูตรสัคคสาสมาธิช่วยให้ ผ้ ตู ้ องขังมีความเข้ มแข็งทางจิตใจ เกิดความสงบไม่ฟ้งุ ซ่าน ลดความ
วิตกกังวลได้ เปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยในทางที่ดีขึ ้น ผู้ต้องขังได้ รับประโยชน์จากการฝึ กสมาธิและ
เห็นคุณค่าของการละชัว่ ทาดี นี ้จึงอาจเป็ นเหตุผลสาคัญที่ส่งผลให้ คะแนนสุขภาวะทางปั ญญาของ
ผู้ต้องขังกลุม่ ควบคุมเพิ่มขึ ้นขณะเข้ าร่วมการทดลองเช่นเดียวกัน
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เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ค่าคะแนนสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังกลุ่ม
ทดลองโดยเฉพาะด้ านความเบิกบาน(M=3.84,S.D.=0.48)มีคา่ คะแนนอยู่ในระดับมากซึ่งสูงกว่า
กลุ่มควบคุม(M=3.45,S.D. =0.31)ที่มีคา่ คะแนนระดับปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดง
ให้ เห็นว่า รูปแบบฯ ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นมีเนื ้อหา ขันตอนกระบวนการที
้
่แตกต่างออกไป มีการฝึ กสติ
ตามรูปแบบที่สอดคล้ องกับพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังซึง่ ช่วยให้ ภาวะจิตใจสงบผ่อนคลายเป็ นเบื ้องต้ น
ก่อนที่จะเข้ าสู่การพูดคุยในขันให้
้ คาปรึกษา การฝึ กสติดงั กล่าวช่วยให้ ผ้ ตู ้ องขัง กลุ่มทดลองรู้สึกว่า
เป็ นกิจกรรมที่ง่ายและเหมาะสมกับตัวเองซึง่ เริ่มจากรูปธรรมไปสูน่ ามธรรมหรื อจากง่ายไปยากโดย
ให้ ผ้ ตู ้ องขังมีสติระลึกรู้วตั ถุคือร่างกายเป็ นอารมณ์ในเบื ้องต้ นได้ แก่ ลมหายใจเข้ า -ออก อวัยวะส่วน
ต่างๆ ของร่างกายตังแต่
้ ศีรษะถึงปลายเท้ าและพฤติกรรมการแสดงออกได้ แก่ ยืน เดิน นัง่ นอนและ
การเคลื่อนไหวพร้ อมทังระมั
้ ดระวังสิ่งเร้ าภายนอกที่จะผ่านเข้ ามาทางตา หู จมูก ลิ ้น กาย เป็ นการ
พุ่งความสนใจ(Attention)และจดจ่ออย่างต่อเนื่องในปั จจุบนั ขณะ(ธวัช ชัย กฤษณะประกรกิจ ,
2552)ดึงจิตให้ ตงมั
ั ้ น่ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นที่นี่และเดี๋ยวนี ้โดยไม่มีการตัดสินใดๆ หรื ออารมณ์เข้ า
ไปเกี่ ยวข้ อง จากนัน้ ให้ ผ้ ูต้องขังยกระดับการฝึ กสติจากวัตถุคือร่ างกาย(กายานุปัสสนา)เข้ าไป
สังเกตความรู้ สึก(เวทนานุปัสสนา)ที่เกิดขึน้ ว่าเป็ นสุข ทุกข์หรื อเฉยๆ ในขณะปั จจุบนั นัน้ ๆ และ
เคลื่อนสติเข้ าไปสังเกตว่ามีความคิด(จิตตานุปัสสนา)ใดเกิดขึ ้นอาทิ ความอยากต้ องการ อาการ
หงุดหงิดราคาญ การคิดปรุ งแต่งเรื่ องราวต่างๆ ความสงบ ความฟุ้งซ่าน เป็ นต้ น สุดท้ ายให้ มีสติ
ตามเห็ นความจริ ง ของธรรมชาติ(ธัม มานุปั สสนา)ทางร่ างกาย ความรู้ สึก และความคิดแต่ล ะ
ขณะนันๆ
้ ว่าไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงและหายไปในที่สุด เป็ นการเห็นในเชิงปั ญญา(วิปัสสนา)
ตามรูปแบบการฝึ กแนวสติปัฏฐาน 4(นิธี ศิริพฒ
ั น์, 2555; สุรวัฒน์ เสรี วิวฒ
ั นา, 2555) วิธีการนี ้จึง
ช่ว ยให้ ผ้ ูต้ อ งขัง มี ภ าวะจิ ต ใจที่ เ บิก บาน สงบผ่อ นคลาย ปล่ อ ยวางได้ ม ากขึ น้ สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของ Ferszt และคนอื่น ๆ (2015)ที่นาการเจริ ญสติผสานกับแนวคิดการบาบัดอารมณ์
และปัญญาไปใช้ กบั ผู้ต้องขังหญิง พบว่า ทาให้ ตระหนักรู้ในตนเอง อยู่กบั ปั จจุบนั มากขึ ้น ทาใจให้
ปล่อยวางความผิดพลาดได้ มากขึ ้น อีกทัง้ มีเมตตาจิตและรู้จกั ให้ อภัย
อีกทัง้ ขันการให้
้
คาปรึกษายังเน้ นให้ ผ้ ตู ้ องขังกลุม่ ทดลองได้ ระบายความรู้สึก
นึกคิดซึ่งเกิดจากความกดดันในการใช้ ชีวิตภายในเรื อนจาที่เต็มไปด้ วยข้ อจากัดต่างๆ ความรู้ สึก
ผิดที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชี วิตที่ผิดพลาดในอดีต ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ ชีวิตในอนาคตที่ไม่
แน่นอนโดยมีเพื่อนสมาชิกกลุ่มและผู้ให้ คาปรึกษารับฟั งด้ วยความใส่ใจทาให้ ผ้ ตู ้ องขังรู้สกึ ว่า มีคน
คอยเข้ าใจและร่ วมรับรู้ แสดงความเห็นอกเห็นใจกับความบีบคันที
้ ่เกิดขึ ้น ไม่เก็บกักอารมณ์และ
ความคิดเชิ ง ลบไว้ ภ ายในซึ่ง เป็ นผลให้ เ กิ ดความเครี ย ด อึด อัด การได้ พูด คุยทาให้ ผู้ต้อ งขัง ได้

213
สะท้ อนและเกิดสติร้ ู เท่าทันตนเองด้ านความคิดเชิงลบ ตระหนักรู้ อารมณ์และพฤติกรรมตามเป็ น
จริ ง ไม่ห ลงไปกับ จิ นตนาการ เข้ า ใจความรู้ สึก นึก คิดของตนเองและสิ่ง แวดล้ อมอย่า งถี่ ถ้ ว น
สามารถควบคุมจัดการอารมณ์ความคิดที่เป็ นปัญหาได้ ประเมินตนเองตามเป็ นจริ งและพร้ อมที่จะ
ปรับปรุ งแก้ ไขพฤติกรรมด้ วยการตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของตนเอง(Goleman,
1998; Mayer, 1997; Wesinger, 1998)สอดคล้ องกับการศึกษาของ Himelstein และคนอื่ น ๆ
(2012)และ McGahee (2015)ที่นาการบาบัดสติไปใช้ กับผู้ต้องขัง พบว่า ผู้ต้องขังมีสุขภาพกาย
จิต สังคมและการปฏิบตั งิ านดีขึ ้น มีภาวะอารมณ์เครี ยด สับสน เหนื่อยล้ า วิตกกังวลลดลง ช่วยให้
ผ่อนคลาย ควบคุมอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของตนเองได้
อีกประการหนึ่ง สมาชิกภายในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับรูปแบบฯ มีจานวนไม่มาก
เกินไป(จานวนทังสิ
้ ้น 9 คนรวมผู้วิจยั )ซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมอื่นๆ ของทางเรื อนจาที่มีผ้ ตู ้ องขังเข้ า
ร่ วมจานวนมาก ขณะที่ ระยะเวลาในการให้ คาปรึ กษาก็มีเพียงพอ(1.30-2.00 ชม.)(Gladding,
2009; Patterson, 1973; นันทนา วงษ์ อินทร์ , 2549; สมพร รุ่งเรื องกลกิจ, 2549)ซึ่งช่วยให้ การให้
คาปรึกษาเป็ นไปอย่างทัว่ ถึง สมาชิกภายในกลุม่ ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุยและเสนอข้ อคิดเห็น
ที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม สามารถรับรู้ เรื่ องราวผ่านการบอกเล่าของเพื่อนสมาชิกแต่ละคนและได้
สะท้ อนทบทวนประสบการณ์ ที่เกิดขึน้ กับตนเองภายใต้ บรรยากาศที่มีความอบอุ่นเป็ นมิตร การ
เคารพให้ เกียรติ ทาให้ เกิดความไว้ วางใจและเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของเพื่อนผู้ต้องขัง โดยมี
ผู้วิจยั ซึ่งเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาที่มีลกั ษณะเป็ นกัลยามิตร(สมพร รุ่งเรื องกลกิจ, 2549)คอยอานวยการ
ให้ กลุ่ม ด าเนินไปอย่างเป็ นธรรมชาติแ ละกลมกลื นผ่านการใช้ เทคนิค จิ ตวิทยาอาทิ การสร้ าง
สัมพันธภาพ การตังค
้ าถาม การสะท้ อนความรู้สึก การให้ กาลังใจ เป็ นต้ น จึงส่งผลทาให้ ผ้ ตู ้ องขัง
กลุ่ม ทดลองรู้ สึกมี ความสุข เพิ่ม ขึน้ ขณะเข้ าร่ วมใช้ รูปแบบฯ และเกิ ดความเข้ าใจในประเด็นที่
ร่วมกันพูดคุยอย่างชัดเจน สอดคล้ องกับการศึกษาของ ภาณุกานต์ บ่อเงิน (2560)ที่นากลุม่ การให้
คาปรึกษาไปใช้ กบั ผู้ต้องขังพบว่า ผู้ต้องขังกลุม่ ทดลองมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในทิศทางที่ดีขึ ้นสูง
กว่ากลุม่ ควบคุมเนื่องด้ วยการให้ คาปรึกษากลุม่ มีการนาทักษะและเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ อย่าง
สอดคล้ องเหมาะสมกับสภาพปั ญหาของผู้ต้องขัง เพราะโดยส่วนใหญ่ เรื อนจ าจะมี แค่การให้
ข้ อ สนเทศและผู้ต้ อ งขัง รั บ ฟั ง เพี ย งอย่ า งเดี ย วซึ่ง ไม่เ พี ย งพอต่อ การกระตุ้น ให้ ผ้ ูต้ อ งขัง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนความคิด เจตคติและพฤติกรรมใดๆได้
ดัง นัน้ จึ ง สรุ ป ได้ ว่า รู ป แบบการให้ ค าปรึ ก ษากลุ่ม ตามแนวสติปั ฏ ฐานที่
ผู้วิจัยพัฒ นาขึน้ สามารถส่ง เสริ ม ผู้ต้องขัง ให้ เป็ นผู้มี ความสุขอันเกิ ดจากปั ญญา(สุขภาวะทาง
ปัญญา)ด้ าน “การรู้” ด้ าน “การตื่น” และด้ าน “ความเบิกบาน” ได้
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ข้ อจากัดของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ออกแบบรูปแบบฯ จานวน 12 ครัง้ แต่เนื่องด้ วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19)จึงดาเนินการได้ 8 ครัง้ เท่านัน้ อีกทัง้ มีผ้ ตู ้ องขัง จานวน 1
คน ต้ องไปพบญาติทาให้ เข้ าร่วมกิจกรรมได้ เพียง 7 ครัง้ อย่างไรก็ตาม รูปแบบฯ ดังกล่าวยังผลส่ง
ให้ ผ้ ตู ้ องขังเกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะทางปั ญญาได้ ระดับหนึ่งเพราะแต่ละครัง้ มีการพัฒนา
องค์ประกอบทัง้ 3 ด้ าน(รู้ ตื่น เบิกบาน)รวมอยู่ด้วย แต่อาจยังไม่ล่มุ ลึกเพียงพอ หากดาเนินการ
ครบตามจ านวนทัง้ 12 ครั ง้ จะท าให้ ครอบคลุม และลึกซึง้ มากยิ่ง ขึน้ ข้ อจ ากัดอี กประการคื อ
ผู้ต้องขังทุกคนต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาที่ทางเรื อนจาจัดขึ ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็ นตัว
แปรแทรกซ้ อนที่ยากจะควบคุม จึง ทาให้ สุขภาวะทางปั ญญาของกลุ่ม ควบคุมเพิ่ม ขึน้ หลัง การ
ทดลอง
ข้ อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจัยไปใช้
1. ลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขัง ตามหลักพุทธธรรมที่ ผ้ ูวิจัยค้ นพบ กรม
ราชทัณฑ์หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถนาไปเป็ นเป้าหมายสาหรับการพัฒนาเพื่อแก้ ไขฟื น้ ฟู
ผู้ต้องขังให้ มีสภุ าพทางปัญญาที่ถกู ต้ องเหมาะสมได้
2. ลักษณะพฤตินิสยั ของผู้ต้องขัง ที่ผ้ วู ิจยั ค้ นพบ หน่วยงานกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องใน
การแก้ ไขผู้ต้องขังสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการออกแบบหรื อคัดเลือกกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับ
ลักษณะของผู้ต้องขังได้
3. แบบวัด สุข ภาวะทางปั ญ ญาของผู้ต้ อ งขัง ตามหลัก พุท ธธรรมที่ ผ้ ูวิ จัย พัฒ นาขึ น้
หน่วยงานหรื อผู้ที่มีหน้ าที่แก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ ตู ้ องขังสามารถนาไปใช้ วดั กลุม่ ผู้ต้องขังคดีอื่นๆ ได้ เพื่อศึกษา
ระดับสุขภาวะทางปั ญญาในแต่ละด้ านก่อนที่จะมุ่ง พัฒนาด้ านที่ผ้ ูต้องขัง มีคะแนนสุขภาวะทาง
ปัญญาต่า
4. รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานที่ผ้ วู ิจยั ออกแบบขึ ้น ผู้ที่มีหน้ าที่แก้ ไข
ฟื น้ ฟูผ้ ตู ้ องขังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะทางปัญญากับกลุม่ ผู้ต้องขังคดีอื่นๆ
ได้ เช่น คดีลกั ทรัพย์ คดีอาชญากรรม เป็ นต้ น หรื อกับกลุม่ เยาวชนที่กระทาผิดตามสถานพินิจต่างๆ
5. การนาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาไปใช้ กับผู้ต้องขัง บุคลากรที่ เกี่ ยวข้ องของกรม
ราชทัณฑ์หรื อเรื อนจาจาเป็ นต้ องผ่านการอบรมเกี่ยวกับสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรม
และขันตอนการน
้
าไปใช้ ขณะที่การนารู ปแบบฯ ไปประยุกต์ใช้ จะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อให้
ทราบขัน้ ตอนและเกิดทักษะที่เชี่ยวชาญ นอกจากนี ้ จะต้ องฝึ กเจริ ญสติอยู่เป็ นประจาหรื อตาม
หลักสูตรที่มีการจัดขึ ้นเพื่อให้ เกิดประสบการณ์ที่ลมุ่ ลึกด้ วยตนเอง
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาสุขภาวะทางปัญญากลุม่ ผู้ต้องขัง คดีอื่นๆ อาทิ คดีลกั ทรัพย์ คดีความมัน่ คง
ทางการเมือง คดีอาชญากรรม เป็ นต้ น หรื อกลุ่มเยาวชนที่กระทาผิดตามสถานพินิจ เพื่อให้ ทราบ
ระดับสุขภาวะทางปั ญญาแต่ละด้ านก่อนนาไปสูก่ ารหาแนวทางแก้ ไขทัศนคติ พฤติกรรม ความนึก
คิดที่เป็ นปัญหาของกลุม่ บุคคลดังกล่าว
2. ควรศึกษาและพัฒนาแบบวัดพฤตินิสยั (บุคลิกภาพ)ของผู้ต้องขังตามหลักจริ ต 6 หรื อ
จริ ต 2 เพื่ อ น าไปใช้ วัด ลัก ษณะนิ สัย ของผู้ต้ อ งขัง ก่ อ นที่ จ ะออกแบบหรื อ คัด เลื อ กกิ จ กรรมที่
สอดคล้ องเหมาะสมสาหรับการพัฒนานิสยั ด้ านนันๆ
้
3. ควรศึกษารู ปแบบการเจริ ญสติผสมผสานกับแนวคิด จิตวิทยาการให้ คาปรึ กษาอื่นๆ
เช่น ทฤษฎี ยึดบุคคลเป็ นศูนย์ กลาง ทฤษฎี การพิจ ารณาเหตุผลและอารมณ์ เป็ นต้ น เพื่ อ เป็ น
ทางเลือกที่สอดคล้ องกับการแก้ ไขปัญหาผู้ต้องขังแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละรายบุคคล
4. ควรศึกษาผลของรู ปแบบการให้ คาปรึกษาที่ผสมผสานการเจริ ญสติในระยะหลังการ
ทดลองเสร็ จ สิ น้ อาจจะศึก ษาระยะหลัง 1 เดื อ น 3 เดื อ นหรื อ 6 เดื อ นเพื่ อ ดูค วามคงทนของ
พฤติกรรม ทัศนคติของผู้ต้องขัง
5. ควรศึกษาแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขังและรูปแบบฯ ในบริ บทวัฒนธรรม
ความเชื่ออื่นๆ เช่น ผู้ต้องขังที่นบั ถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริ สต์ เป็ นต้ น เพราะการศึกษาครัง้ นี ้
จากัดเฉพาะผู้ต้องขังที่มีวฒ
ั นธรรมความเชื่อทางพุทธศาสนาเท่านัน้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือวิจัยและกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
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1. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือวิจัยแบบสัมภาษณ์ สุขภาวะทางปั ญญาและพฤติ
นิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง ประกอบด้ วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี ปณะราช รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏกาแพงเพชร(ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิจยั )
2. อาจารย์ ดร. อุมาภรณ์ สุขารมณ์ อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยา ศณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง(ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยา)
3. นายศรัทธา อิสสะอาด นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญ หัวหน้ างานทัณฑ
ปฏิบตั ิ เรื อนจากลางกาแพงเพชร(ผู้เชี่ยวชาญด้ านผู้ต้องขัง)
2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือวิจัยแบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรม
ของผู้ต้องขังและรู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน ประกอบด้ วย
1 . ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ สุ เ ช า พ ล อ ย ชุ ม อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านพระพุทธศาสนา)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี ปณะราช รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏกาแพงเพชร(ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิจยั )
3. อาจารย์ ดร. ครรชิต แสนอุบล อาจารย์ประจาโปรแกรมจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ(ผู้เชี่ยวชาญด้ านการให้ คาปรึกษา)
3. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
กลุ่มที่ 1 นักวิชาการด้ านพุทธธรรม(อาจารย์ มหาวิทยาลัย)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์คาจันทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แหวนทอง บุญคา คณะศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3. อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
กลุ่มที่ 2 อนุศาสนาจารย์ ประจาเรือนจา
1. ดร.เจษฎากรณ์ รอดภัย เรื อนจากลางนครสวรรค์
2. นายนพลรัตน์ เพิ่มทรัพย์ เรื อนจากลางพิษณุโลก
3. นายบุญชู กันทะษา เรื อนจาจังหวัดพิจิตร
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กลุ่มที่ 3 นักสังคมสงเคราะห์ ประจาเรือนจา
1. นางสาวเนตรทิพย์ ดาษเดช เรื อนจากลางกาแพงเพชร
2. นางสาววราลักษณ์ มะปะรัง เรื อนจากลางพิษณุโลก
3. นายเทิดทูนวิศษิ ฏ์ สังข์สะณา เรื อนจากลางนครสวรรค์
กลุ่มที่ 4 ผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ยาบ้ า) จานวน 3 คน
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ภาคผนวก ข
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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ภาคผนวก ค
หนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลวิจัย
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือวิจัยระยะที่ 1
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังสาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกพฤตินิสยั ตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังสาหรับผู้เชี่ยวชาญ
3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกพฤตินิสยั ตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังสาหรับผู้ต้องขัง
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ภาคผนวก ง. 1. แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
สาหรับสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้ผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)และมีการปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะ
เพื่อนาไปใช้ สมั ภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ตาราง 32 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังสาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ

ข้ อ

ข้ อคาถาม

คาถามเกริ่นนา
1 ระดับคุณวุฒิด้านการศึกษาของท่าน
2 ท่านเรี ยนจบด้ านไหน
3 ปัจจุบนั ท่านดารงตาแหน่งอะไร
4 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของท่านเป็ นลักษณะอย่างไร
5 เพราะเหตุใดที่ทาให้ ท่านมีความสนใจหลักพุทธธรรม
6 บทบาทหน้ าที่ของท่านกับหลักพุทธธรรมมีความเกี่ยวข้ องอย่างไร
7 ท่านได้ นาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์กบั การทางานหรื อการดาเนินชีวิต
อย่างไร
8 ท่านคิดว่า หลักพุทธธรรมมีความจาเป็ นกับการดาเนินชีวิตหรื อไม่ เพราะ
เหตุอะไร
9 ท่านคิดว่า หลักพุทธธรรมช่วยให้ คนอยู่อย่างมีความสุขได้ อย่างไร
10 หลักพุทธธรรมได้ กล่าวถึงสุขภาวะทางปัญญาหรื อการมีสขุ ภาพทาง
ปัญญาไว้ อย่างไรบ้ าง
11 ในบริบทของผู้ต้องขังที่อยูภ่ ายในเรื อนจา สามารถนาหลักพุทธธรรมเรื่ อง
ของสุขภาวะทางปัญญาไปเป็ นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ต้องขังได้ หรื อไม่
คาถามในประเด็นหลัก

ความ
ตรงเชิง
เนือ้ หา
0.67
0.67
0.67
1.00
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
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ข้ อ

ข้ อคาถาม

ความ
ตรงเชิง
เนือ้ หา

12 ในทัศนะของท่าน สุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
ควรมีลกั ษณะอย่างไร
12.1 ท่านคิดว่า สุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมมี
ความแตกต่างจากสุขภาวะทางปัญญาตามหลักทัว่ ๆไปอย่างไร

1.00

12.2 ท่านคิดว่า สุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังควรอยู่ในระดับใดเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับบุคคลทัว่ ไป
12.3 ท่านคิดว่า สุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขังมี
ความแตกต่างกับของบุคคลปกติทวั่ ๆไปหรื อไม่/อย่างไร
13 ตามความคิดเห็นของท่าน ผู้ต้องขังควรมีสขุ ภาวะทางปั ญญาแบบทาง
โลกที่นาไปสูก่ ารทางานหรื อการประกอบอาชีพเท่านันหรื
้ อ/หรื อว่าควร
ต้ องมีสขุ ภาวะทางปัญญาแบบทางธรรมด้ วย เพราะเหตุอะไร
13.1 ท่านคิดว่า สุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมควร
มีลกั ษณะอย่างไร
13.2 ท่านคิดว่า เมื่อผู้ต้องขังมีปัญญาทางธรรมแล้ วจะทาให้ นาไปสูก่ ารมี
ความสุขได้ อย่างไร
13.3 ท่านคิดว่า ความสุขที่เกิดจากการมีปัญญาทางธรรมนันสามารถที
้
่
จะทาให้ เกิดความสุขในแบบทางโลกได้ หรื อไม่ เพราะเหตุอะไร
14 ในทัศนะของท่าน องค์ประกอบด้ านการรู้ การตื่น การเบิกบาน สามารถ
นาไปเป็ นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ต้องขังได้ หรื อไม่ เพราะเหตุอะไร
15 หากสามารถนาไปเป็ นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ต้องขังได้ สุขภาวะทาง
ปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรมดังกล่าว ควรอยู่ในระดับใด
15.1 ท่านคิดว่า สุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
ด้านการรู้ ควรมีความหมายและลักษณะอย่างไร
15.2 ท่านคิดว่า สุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
ด้านการตื ่น ควรมีความหมายและลักษณะอย่างไร

0.67

1.00

0.67
1.00

0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
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ข้ อ

ข้ อคาถาม
15.3 ท่านคิดว่า สุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขังตามหลักพุทธธรรม
ด้านการเบิ กบาน มีความหมายและลักษณะอย่างไร

ความ
ตรงเชิง
เนือ้ หา
1.00
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ภาคผนวก ง. 2. แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกพฤตินิสัยตามหลักพุทธธรรมของผู้ ต้องขังสาหรั บ
สัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้ผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)และมีการปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะ
เพื่อนาไปใช้ สมั ภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านพฤตินิสยั ตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ตาราง 33 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังสาหรับผู้เชี่ยวชาญ

ข้ อ

ข้ อคาถาม

คาถามเกริ่น
1 อายุการทางานของท่านกี่ปี
2 ท่านจบการศึกษาสูงสุดระดับใดและจบจากสาขาวิชาใด
3 ปัจจุบนั ท่านดารงตาแหน่งและประจาอยู่หน่วยงานไหน
3.1 ตาแหน่งหน้ าที่ของท่านเกี่ยวข้ องกับอะไร
3.2 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของท่านเกี่ยวอะไร
4 ท่านคิดว่า ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวท่านเองกับผู้ต้องขังเป็ นอย่างไร
5 ท่านทางานเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและการดูแลผู้ต้องขังมาแล้ วกี่ปี
6 ท่านคิดว่า การฝึ กอบรมหรื อการฟื น้ ฟู ดูแลผู้ต้องขังมีความยาก/ง่าย
อย่างไร
7 ท่านคิดว่า การดูแลฟื น้ ฟูและการฝึ กอบรมผู้ต้องขังมีความสาคัญอย่างไร
8 ท่านเคยประสบปัญหาในการฝึ กอบรม ฟื น้ ฟูและดูแลผู้ต้องขังหรื อไม่
แล้ วท่านใช้ วิธีการใดในการแก้ ไขปัญหานัน้
8.1 ผู้ต้องขังมักจะประสบปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องอะไรมากที่สดุ
8.2 ส่วนมากเวลาที่ผ้ ตู ้ องขังมาขอคาปรึกษาจากท่าน จะเกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องอะไร
ประเด็นคาถามหลักเกี่ยวกับจริตนิสัย(พฤตินิสัย)ของผู้ต้องขัง
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ตามประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดว่า ส่วนมากผู้ต้องขังมักจะแสดง
พฤติกรรมออกมาในรูปแบบใด (พฤติกรรมทางด้ านร่างกาย ทางคาพูด
ทางความรู้สึกนึกคิด)
9.1 ท่านคิดว่า พฤติกรรมทางกายหรื อการแสดงออกด้ านร่างกายของ
ผู้ต้องขัง มีรูปแบบที่สื่อออกมาในลักษณะบุคลิกอย่างไร
9.2 ท่านคิดว่า พฤติกรรมทางคาพูดหรื อการพูดคุยของผู้ต้องขังมีการ
แสดงออกที่สื่อออกมาในลักษณะบุคลิกอย่างไร
9.3 ท่านคิดว่า ความรู้สึกนึกคิดของผู้ต้องขังที่สื่อออกมาภายนอกบ่งบอก
ถึงบุคลิกภาพของผู้ต้องขังอย่างไร
10 ตามประสบการณ์ของท่าน ผู้ต้องขังจะแสวงหาความสุขหรื อความพึง
พอใจด้ วยรูปแบบการแสดงพฤติกรรมออกในลักษณะอย่างไร
10.1 พฤติกรรมด้ านร่างกายที่ผ้ ตู ้ องขังแสดงออกเพื่อแสวงหาความสุข
หรื อความพึงพอใจ เป็ นไปในลักษณะอย่างไร
10.1 พฤติกรรมด้ านคาพูดหรื อการเจรจาพูดคุยที่ผ้ ตู ้ องขังแสดงออกเพื่อ
แสวงหาความสุขหรื อความพึงพอใจ เป็ นไปในลักษณะอย่างไร
10.3 พฤติกรรมด้ านความรู้สึกนึกคิดที่ผ้ ตู ้ องขังแสดงออกเพื่อแสวงหา
ความสุขหรื อความพึงพอใจ เป็ นไปในลักษณะอย่างไร
11 เมื่อผู้ต้องขังเกิดความไม่พอใจหรื อประสบกับสิ่งที่ตนเองไม่พอใจ
ผู้ต้องขังมีการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างไร
11.1 ตามประสบการณ์ที่ท่านพบเห็น เมื่อเกิดความไม่พงึ พอใจ ผู้ต้องขัง
แสดงพฤติกรรมทางด้ านร่างกายออกมาในลักษณะอย่างไร
11.2 ตามประสบการณ์ที่ท่านพบเห็น เมื่อเกิดความไม่พงึ พอใจ ผู้ต้องขัง
แสดงพฤติกรรมทางคาพูดออกมาในลักษณะอย่างไร
11.3 ตามประสบการณ์ที่ท่านพบเห็น เมื่อเกิดความไม่พงึ พอใจ ผู้ต้องขัง
แสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ ความรู้สกึ นึกคิดอย่างไร
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12 เท่าที่ทา่ นสังเกตเห็น เมื่อสัง่ ให้ ผ้ ตู ้ องขังปฏิบตั ิตามอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อข้ อบังคับ เป็ นต้ น ผู้ต้องขังมักจะแสดง
พฤติกรรมออกมาในรูปแบบและลักษณะอย่างไร
13 ท่านคิดว่า พฤตินิสยั ของผู้ต้องขังมีลกั ษณะที่เน้ นหนักไปตาม
องค์ประกอบใดดังต่อไปนี ้ เพราะเหตุใด
13.1 ท่านคิดว่า ผู้ต้องขังมีบคุ ลิกลักษณะที่ชอบหรื อติดกับการหา
ความสุขที่เกิดจากการได้ เสพทางประสาทสัมผัส ได้ แก่ ตา หู จมูก ลิ ้น
กาย หรื อไม่ เพราะเหตุใด
13.2 ท่านคิดว่า ผู้ต้องขังมีบคุ ลิกลักษณะที่มกั หงุดหงิด โกรธง่าย ใจร้ อน
ตรงไปตรงมาหรื อโผงผาง เอาตัวเองเป็ นใหญ่ ต้ องได้ ดงั ใจตัวเองหรื อไม่
เพราะเหตุใด
13.3 ท่านคิดว่า ผู้ต้องขังมีบคุ ลิกลักษณะเซื่องซึม งมงาย ท้ อแท้ หดหู่ สิ ้น
หวัง ไม่เป็ นตัวของตัวเอง มองตัวเองไร้ ค้าไร้ ความสามารถหรื อไม่
13.4 ท่านคิดว่า ผู้ต้องขังมีบคุ ลิกลักษณะที่ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ เชื่อในสิ่ง
ศักดิส์ ิทธิ์ ซาบซึ ้งในเรื่ องต่างๆ ได้ ง่ายหรื อไม่ เพราะเหตุใด
13.5 ท่านคิดว่า ผู้ต้องขังมีบคุ ลิกลักษณะที่ชอบยึดติดในเหตุผล ใช้
ความคิดใคร่ครวญพิจารณา ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ต้ องพิสจู น์ด้วยตนเอง
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
13.6 ท่านคิดว่า ผู้ต้องขังมีบคุ ลิกลักษณะที่คิดฟุ้งซ่าน มักคิดวนไปวนมา
ชอบคุย ขาดสมาธิ มักจะอยู่นิ่งไม่ได้ หรื อไม่ เพราะเหตุใด
14 ท่านคิดว่า ควรจะแก้ ไขลักษณะพฤตินิสยั ด้ านใดของผู้ต้องขังเพื่อให้ เขา
เกิดสุขภาพทางปัญญาที่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ อย่างปกติสขุ เพราะ
เหตุใด
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ภาคผนวก ง. 3. แบบสัม ภาษณ์ เชิ งลึก พฤตินิสัย ตามหลั กพุทธธรรมสาหรั บ สัม ภาษณ์
ผู้ต้องขัง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้ผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC)และมีการปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะ
เพื่อนาไปใช้ สมั ภาษณ์ผ้ ตู ้ องขังด้ านพฤตินิสยั ตามหลักพุทธธรรม
ตาราง 34 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังเชิงประสบการณ์

ข้ อ

ข้ อคาถาม

คาถามเกริ่น
1 ปัจจุบนั ท่านอายุกี่ปี
2 ภูมิลาเนาเดิมของท่านอยูจ่ งั หวัดอะไร
3 ครอบครัวมีพี่น้องกี่คน ท่านเป็ นคนที่เท่าไหร่
4 คนในครอบครัวมาเยี่ยมบ่อยแค่ไหน
5 ความแตกต่างระหว่างการใช้ ชีวิตภายนอกกับภายในเรื อนจาเป็ นอย่างไร
6 มีกฎระเบียบหรื อข้ อปฏิบตั ใิ ดที่ทา่ นต้ องทาเป็ นกิจวัตรประจาวันและต้ องทา
เป็ นกรณีพิเศษ
7 ชีวิตความเป็ นอยูภ่ ายในเรื อนจาส่งผลกระทบอย่างไรต่อความรู้สกึ นึกคิดของ
ท่าน
7 ท่านถูกตัดสินคดีด้วยข้ อหากระทาความผิดอะไร
9 มีเหตุจงู ใจอะไรที่ทา่ นต้ องลงมือกระทาความผิดลักษณะอย่างนัน้
10 เจ้ าหน้ าที่มีสว่ นในการดูแลหรื อให้ ความช่วยเหลือท่านอย่างไร
ประเด็นคาถามหลักเกี่ยวพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
11 เมื่อท่านรู้สกึ เครี ยด ท่านมีวิธีการผ่อนคลายความเครี ยดอย่างไร
12 ท่านมีวิธีการอย่างไรในการสร้ างความสุขให้ เกิดขึ ้นกับตัวเอง
12.1 เมื่อได้ เห็นหรื อได้ ดสู ิ่งที่ถกู ใจผ่านทางตา เช่น ละครทีวีหรื อภาพต่างๆ
เป็ นต้ น ท่านรู้สึกอย่างไร
12.2 เมื่อได้ ยินเสียงที่ไพเราะผ่านทางหู เช่น เพลง เป็ นต้ น ท่านรู้สกึ อย่างไร
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12.3 เมื่อได้ กลิ่นที่ถกู ใจมากระทบจมูก เช่น กลิ่นอาหารหรื อกลิ่นน ้าหอม เป็ น
ต้ น ท่านรู้สกึ อย่างไร
12.4 เมื่อได้ ลิ ้มรสชาติที่ถกู ปาก เช่น อาหารที่อร่อย เป็ นต้ น ท่านรู้สึกอย่างไร
12.5 เมื่อร่างกายสัมผัสกับสิ่งที่ถกู ใจ เช่น อากาศที่เย็นสบายหรื อที่นอนนุม่ ๆ
เป็ นต้ น ท่านรู้สึกอย่างไร
เมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่พอใจหรื อไม่สบอารมณ์ ท่านมีการแสดงออกทัง้
ภายในและภายนอกอย่างไร
13.1 เมื่อเจอกับเหตุการณ์หรื อสิ่งที่ไม่พงึ พอใจ ความคิดของท่านเป็ นลักษณะ
อย่างไร
13.2 เมื่อเจอกับเหตุการณ์หรื อสิ่งที่ไม่พงึ พอใจ ความรู้สึกของท่านเป็ นอย่างไร
13.3 เมื่อเจอกับเหตุการณ์หรื อสิ่งที่ไม่พงึ พอใจ ท่านแสดงพฤติกรรมออกมา
อย่างไร
ท่านรู้สกึ ท้ อแท้ หดหู่ สิ ้นหวัง มองตัวเองว่าไร้ คา่ บ้ างหรื อไม่หรื อมองตัวเอง
อย่างไร
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรรมดีกรรมชัว่ และท่านมีความเชื่อในเรื่ อง
ใด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ท่านคิดว่า ตัวเองเป็ นคนรอบคอบขึ ้นหรื อมี
เหตุผลมากกว่าแต่ก่อนหรื อไม่ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนัน้
จิตใจของท่านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่ องอะไรบ้ าง ลักษณะเรื่ องราวเป็ น
อย่างไร
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ภาคผนวก จ
เครื่องมือวิจัยระยะที่ 2 และระยะที่ 3
1. แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
2. รูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
ตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
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ภาคผนวก จ. 1. แบบวัดสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
คาชีแ้ จง แบบวัดนี ้เป็ นแบบประเมินตนเอง ให้ ท่านอ่านข้ อความที่กาหนดให้ ด้านล่างนี ้ให้ ละเอียด
และทาความเข้ าใจแต่ล ะข้ อให้ ชัดเจนแล้ วตอบข้ อคาถามแต่ละข้ อที่ตรงกับความเป็ นจริ งของ
ตนเองมากที่สดุ ซึง่ รายละเอียดในการทาแบบวัดมีดงั นี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตัวท่านเองประกอบด้ วยชื่อ-นามสกุล อายุ ระยะการต้ องโทษ
คดีที่ต้องโทษเกี่ยวกับยาเสพติด
ตอนที่ 2 ประเด็นข้ อคาถามเกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญา เป็ นแบบวัดที่ให้ ทา่ นประเมิน
ตนเองซึง่ มีทงประเด็
ั้
นที่เป็ นเชิงบวก(+)และลบ(-)ปะปนกันไป มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณ
ค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตังแต่
้ ระดับที่ 1 ข้ อความนันตรงกั
้
บความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ
จนถึงระดับที่ 5 ข้ อความนันตรงกั
้
บความเป็ นจริงของท่านน้ อยที่สดุ จานวน 33 ข้ อ โดยเลือกได้
เพียงหนึง่ ตัวเลือกเท่านัน้ ซึง่ แต่ละตัวเลือกมีความหมายดังนี ้
มากที่สดุ

หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริ งตรงกับความคิดเห็นของท่านระดับมาก

มาก
ปานกลาง

หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริ งตรงกับความคิดเห็นของท่านระดับมาก
หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริ งตรงกับความคิดเห็นของท่านระดับปาน

น้ อย

หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริ งตรงกับความคิดเห็นของท่านระดับน้ อย

น้ อยที่สดุ

หมายถึง ข้ อความนันเป็
้ นจริ งตรงกับความคิดเห็นของท่านระดับน้ อย

ที่สดุ

กลาง

ที่สดุ
คาตอบของท่านไม่มีผลกระทบใดๆต่อการลดหรื อเพิ่มโทษหรื อสวัสดิการต่างๆ ผลจาก
ข้ อมูลที่ได้ ในครัง้ นี ้จะนาไปใช้ เพื่อการวิจยั ทางการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ต่อไป
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวเอง
คาชี ้แจง ขอให้ ทา่ นกรอกข้ อมูลลง ......... และทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง
กับความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัวท่านเอง

ที่ตรง

ชื่อ......................................นามสกุล....................................
อายุ

18-25 ปี

ระยะเวลาการต้ องโทษ

ไม่เกิน 1 ปี

25-35 ปี

35-45 ปี

45-60 ปี

1-5 ปี

5-10 ปี

10ปี ขึ ้นไป

คดียาเสพติดในฐานะ(เลือกได้ มากกว่า 1 คาตอบ)

ผู้ใช้

ผู้เสพ

ผู้ค้า

ตอนที่ 2 ประเด็นข้ อคาถามเกี่ยวกับสุขภาวะทางปั ญญา
คาชี ้แจง ขอให้ ทา่ นทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม

3
4
5
6
7
8
9

น้ อยที่สุด

ฉันคิดอย่างดีที่สดุ แล้ วจึงลงมือแก้ ไขปัญหา
ฉันคิดว่าชีวิตแม้ จะมีปัญหา แต่ทกุ อย่างจะผ่านไป
ได้ ด้วยดี
ฉันคิดว่าในโลกนี ้ไม่มีความบังเอิญ ทุกอย่างมี
เหตุผลเสมอ
ฉันนาความผิดพลาดในอดีตมาเป็ นบทเรี ยน
ความลาบากทาให้ ฉนั เข็มแข็งมากยิ่งขึ ้น
ฉันมักทาอะไรโดยคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง
ฉันไม่คอ่ ยจะคานึงผลดี-ผลเสียก่อนที่จะลงมือทา
สิ่งใด
ฉันคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นกับตัวเองมันไม่ยตุ ธิ รรมเลย
ฉันทาอะไรโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมา

น้ อย

1
2

ปานกลาง

ข้ อคาถาม

มากที่สุด

ข้ อ
ที่

มาก

อารมณ์ความรู้สกึ ความนึกคิดของตัวท่านเอง
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10 ฉันมักจะแก้ ปัญหาด้ วยอารมณ์หรื อด้ วยความ
ฉุนเฉียว
11 ฉันยอมรับผลของการกระทาของตัวเองที่เกิดขึ ้น
12 ฉันมีความสุขที่ได้ ร่วมทากิจกรรมต่างๆ ที่เป็ น
ประโยชน์
13 ฉันคิดว่า เพราะความโลภแท้ ๆจึงทาให้ ตนเองต้ อง
ลาบาก
14 ฉันควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เมื่อมีใครทาให้ ไม่
พอใจ
15 ฉันพยายามทาตามกฎระเบียบทุกอย่าง
16 ฉันรู้สกึ หงุดหงิดเมื่อมีใครมาทาให้ ผิดใจ
17 ฉันคิดว่า เพราะคนอื่นแท้ ๆ ที่ทาให้ ฉนั ต้ องลาบาก
อย่างนี ้
18 ฉันรู้สกึ หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ อย่างใจตัวเอง
19 ฉันรู้สกึ น้ อยใจในโชคชะตาของตัวเอง
20 ฉันรู้สกึ หงุดหงิดเมื่อคนอื่นพูดไม่ถกู ใจ
21 ฉันรู้สกึ เห็นใจเมื่อเห็นคนอื่นเผชิญกับความ
ยากลาบาก
22 ฉันทุม่ เททางานตามที่ตนเองได้ รับมอบหมายอย่าง
ดีที่สดุ
23 ฉันคิดว่าการดาเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ธรรม-จริยธรรม
เป็ นสิ่งที่สาคัญ
24 ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
25 ชีวิตที่เป็ นอยู่ขณะนี ้ทาให้ ฉันได้ คดิ อะไรหลายๆ
อย่าง
26 ฉันเข้ าใจว่า ชีวิตมีทงสุ
ั ้ ขและทุกข์ ทังถู
้ กใจ-ไม่ถกู ใจ
มีทงดี
ั ้ ใจและเสียใจ
27 ฉันสานึกถึงบุญคุณเจ้ าหน้ าที่ที่คอยดูแลพวกเรา
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28 ฉันมักจะเข้ าไปช่วยเหลือเมื่อเห็นคนอื่นกาลัง
ทางาน
29 ฉันคิดว่าอดีตผ่านมาแล้ วแก้ ไขอะไรไม่ได้ แต่จะขอ
เริ่มต้ นใหม่
30 บางครัง้ ฉันก็คิดตาหนิคนอื่น
31 ฉันรู้สกึ เบื่อหน่ายที่ต้องทากิจกรรมตามที่เรื อนจา
กาหนด
32 ฉันรู้สกึ ระแวงที่จะต้ องอยูร่ ่วมกับคนอื่นๆ
33 ฉันคิดมากจนบางครัง้ ทาให้ นอนไม่คอ่ ยหลับ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อตังแต่
้ 0.20-0.44 และค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.76

หมายเหตุ
ครัง้ ที่ 12

ครัง้ ที่ 11

ครัง้ ที่ 10

1. สาระสาคัญสอดคล้ องกับนิยามศัพท์
2. วัตถุประสงค์สอดคล้ องกับนิยามศัพท์
3. อุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจกรรม
4. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม
5. กิจกรรมในขันเริ
้ ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
6. ขันตอนด
้
าเนินการให้ คาปรึกษา
7. เนื ้อหาขันด
้ าเนินการให้ คาปรึกษา
8. ขันตอนการยุ
้
ตกิ ารให้ คาปรึกษา
9. กระบวนการขันยุ
้ ติการให้ คาปรึกษา
10. การประเมินผลสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
11. ขันตอนเหมาะสมกั
้
บกลุ่มตัวอย่าง
12. รูปแบบสอดคล้ องกับการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขัง

ครัง้ ที่ 1
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

ครัง้ ที่ 2
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

ครัง้ ที่ 3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

ครัง้ ที่ 4
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

ครัง้ ที่ 5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

ครัง้ ที่ 6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

ครัง้ ที่ 7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

ครัง้ ที่ 8
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

ครัง้ ที่ 9

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

ปรับแก้
ปรับแก้
ปรับแก้
ปรับแก้
ปรับแก้
ปรับแก้
ปรับแก้
ปรับแก้
ปรับแก้
ปรับแก้
ปรับแก้
ปรับแก้

รายการประเมินความสอดคล้ องรู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรม
ของผู้ต้องขัง ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่ าน
รายการประเมิน

ตาราง 35 ค่าดัชนีความสอดคล้ องของรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐาน
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ภาคผนวก จ. 2. รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะ
ทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
รู ปแบบการให้ คาปรึ กษากลุ่ม ตามแนวสติปัฏฐานที่เป็ นเครื่ องมื อวิจัยสาหรั บการ
พัฒ นาสุขภาวะทางปั ญ ญาผู้ต้องขังครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ออกแบบ จานวน 12 ครั ง้ ๆ ละ 1.30-2.00
ชัว่ โมง รวมเป็ น 18 ชัว่ โมง ดาเนินการต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2 ครัง้ รวมเป็ น 6 สัปดาห์ โดยนาหลักสติ
ปั ฏฐานมาใช้ เป็ นรูปแบบการฝึ กสติโดยเน้ นการฝึ กตระหนักรู้ ด้านร่างกายและความรู้สึกเป็ นหลัก
ส่วนการตระหนักรู้ ด้านจิตและธรรมมีการสอดแทรกโดยใช้ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวหรื อร่ างกาย
เป็ นตัวนาซึ่งเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อให้ ภาวะจิตใจสงบเป็ นสมาธิ เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
เป็ นเบื ้องต้ น ขันการให้
้
คาปรึกษานัน้ มีการพูดคุยเกี่ยวกับ ประสบการณ์ด้านพฤติกรรม ความรู้สึก
ความคิดและการด าเนินชี วิต ที่ ผ่านมาโดยใช้ เทคนิคด้ านจิ ตวิทยาการให้ คาปรึ กษา อาทิ การ
เปรี ยบเที ยบ สะท้ อนความรู้ สึก การตีความหมาย การสรุ ปความ การให้ กาลัง ใจ เป็ นต้ น เพื่ อ
สะท้ อนให้ สมาชิกได้ ตระหนักและรู้ จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความรู้ สึก ทัศนคติอย่างเหมาะสม
ส่วนขัน้ สรุ ปนัน้ มี การฝึ กสติระยะสัน้ ๆ และตัง้ จิตอธิ ฐ านแผ่เมตตา ซึ่งสรุ ปสาระส าคัญทัง้ 12
กิจกรรม ตามตาราง 36 ดังนี ้
ตาราง 36 สรุปโครงสร้ างรูปแบบการให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานเพื่อสร้ างเสริมสุขภาวะ
ทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง
ครัง้
ชื่อเรื่อง
ที่
1 ปฐมนิเทศ

2

คุณ-โทษของ
พฤติกรรมและ
คุณค่าที่เลือกได้

3

เมื่อยอมรับความ
จริงย่อมเป็ น

ขัน้ เริ่มต้ น(10-15 น.)

ขัน้ ให้ คาปรึกษา(90 น.)

สร้ างสัมพันธภาพ ทาข้ อตกลง
เบื ้องต้ น ชี ้แจงวัตถุประสงค์
ลักษณะรูปแบบ ขันตอน
้
ดาเนินการของการเข้ าร่วมกลุม่
ฝึ กสติจดจ่อกับการเคลื่อนไหว
ผ่านอิริยาบถเดิน ยืน หยุดกับที่
ก้ าวเท้ าซ้ าย-ขวา สะท้ อน
ความรู้สกึ ความคิดที่เกิดขึ ้น
นัง่ ท่าที่ผอ่ นคลาย ผ่อนลม
หายใจเข้ า-ออกสบาย สารวจ

รูปแบบคดีการทาผิด ความ
คาดหวังจากการเข้ าร่วม
กลุม่ บทบาทหน้ าที่ของผู้ให้
คาปรึกษาและสมาชิก
พฤติกรรมที่ผิดพลาดใน
อดีตนามาเป็ นบทเรี ยน
คุณค่าพฤติกรรมเชิงบวก
เชื่อมโยงสถานการณ์
ปัจจุบนั กับสาเหตุการทาผิด
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จุดเริ่มต้ นของการ
เปลี่ยนแปลง

ร่างกาย(Body scan) ตังแต่
้
ปลายเท้ าจรดศีรษะ สะท้ อน
ความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ ้นกับ
ตนเอง
ฝึ กสติด้วยท่านอนหงายราบกับ
พื ้น รับรู้บริเวณอวัยวะที่สมั ผัส
กับพื ้นไล่ตงแต่
ั ้ ศีรษะจรดเท้ า

ความไม่สอดคล้ องระหว่าง
ความจริงกับความอยาก
หรื อคาดหวัง ยอมรับความ
จริงที่เป็ นอยู่
4 ปัญหาไม่มีปัญญา
ปัญหาอุปสรรคที่ผา่ นเข้ ามา
ไม่เกิด
ในชีวิต รู้จกั ปรับเปลี่ยน
มุมมองเชิงบวกต่ออุปสรรค
เหล่านัน้
การฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐาน ครัง้ ที่ 2-4 เน้ นให้ สมาชิกมีสติจดจ่อกับร่างกายและพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวในปัจจุบนั (กายานุปัสสนา)
5 อารมณ์ไม่ใช่เรา
ฝึ กสติด้วยการเกร็งและคลาย เหตุการณ์สะเทือนอารมณ์
เราไม่ใช่อารมณ์
อวัยวะส่วนต่างๆ รับรู้ความรู้สกึ ธรรมชาติของอารมณ์
เครี ยดและผ่อนคลายที่เกิดขึ ้น (เกิดขึ ้น เปลี่ยนแปลง
หายไป) วิธีจดั การกับ
อารมณ์
6 พฤติกรรมเป็ นผล ฝึ กสติด้วยกิจกรรมส่งแก้ วปริ่ ม ความรู้สกึ ด้ านบวกและลบ
สะท้ อนของอารมณ์ น ้า ตระหนักรู้และสังเกต
ส่งผลต่อร่างกายและ
ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น
พฤติกรรม การสะท้ อนของ
พฤติกรรมด้ านบวกและลบ
ส่งผลย้ อนกลับไปสู่
ความรู้สกึ
7 เรื อนจากายเรื อนจา ฝึ กสติด้วยกิจกรรมจับมือ
เหตุจงู ใจการทาผิด การถูก
ใจ
สังเกตและรับรู้ความรู้สกึ ของ จับกุม หลงจินตนาการขณะ
ตนเองผ่านฝ่ ามือ(ร้ อน เย็น
ดาเนินชีวิตแต่ละวัน
อบอุน่ นุม่ )
ตระหนักถึงโทษของโลภ
โกรธ หลงที่กกั ขังจิต
การฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐาน ครัง้ ที่ 5-7 เน้ นให้ สมาชิกมีสติตระหนักรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ ้นใน
ปัจจุบนั (เวทนานุปัสสนา)
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สิ่งเศร้ าหมอง
ภายใต้ ความจริงที่
ไม่เที่ยง ไม่ทนและ
ไม่แท้

ฝึ กสติด้วยการสลับท่านัง่
ธรรมชาติสิ่งที่ปิดกันจิ
้ ต
สังเกตอาการที่ปรากฏขึ ้นในจิต (นิวรณ์ 5-ความรักใคร่
(หดหู่ เบื่อหน่าย ฟุ้งซ่าน)
หงุดหงิด หดหู่ ฟุ้งซ่าน ลังเล
ไม่แน่ใจ)ที่เกิดขึ ้น
เปลี่ยนแปลงและหายไป
9 สบายใจเมื่อใจโลก ฝึ กสติด้วยการนอนตะแคงขวา การเผชิญโลกธรรม
และชีวิต
สารวจส่วนที่สมั ผัสพื ้น ชวน
ปฏิกิริยาตอบสนองด้ าน
จินตนาการเกี่ยวกับโลกธรรม พฤติกรรม ความรู้สกึ
(ได้ -เสีย สรรเสริญ-นินทา สุข- ความคิดที่มีตอ่ โลกธรรม
ทุกข์)ที่ผา่ นมาในชีวิต
เหล่านัน้
10 ศิลปะแห่งการ
ฝึ กสติด้วยท่านัง่ มือประสานที่ ความสุนทรี ย์ของศิลปะที่
ดาเนินชีวิตที่งดงาม หน้ าอก รับรู้ความรู้สกึ บริเวณ ชื่นชอบ ความงดงามของ
ฝ่ ามือและหน้ าอก สังเกต
ชีวิตที่มีพฤติกรรมเป็ นศีล
ความคิดจรด้ วยการยอมรับ ไม่ (ป์ )
ฝื น ไม่ยดึ
11 บทบาทหน้ าที่บง่
ฝึ กสติเคลื่อนไหว ยกไหล่ แขน หน้ าที่การงานที่ทาให้ ร้ ูสกึ
บอกคุณค่าของชีวิต ซ้ าย-ขวา ก้ มศีรษะ แหงนหน้ า ภาคภูมิใจ ประโยชน์ที่เกิด
รับรู้ความรู้สกึ และสังเกต
ขึ ้นกับตนเองและผู้อื่น
ความคิด
คุณค่าของการมีชีวิตอยูท่ ี่
เป็ นผลจากการทางาน
การฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐาน ครัง้ ที่ 8-11 เน้ นให้ สมาชิกฝึ กตระหนักรู้จิตและธรรมชาติที่เกิด
ขึ ้นกับกายและใจโดยอาศัยร่างกายและพฤติกรรมนา
12 สะท้ อนการเรี ยนรู้ ตระหนักรู้ร่างกาย พฤติกรรม ประสบการณ์การเข้ าร่วม
เพื่อความเติบโต
เข้ าไปรับรู้ความรู้สึก สังเกต
กลุม่ คุณค่าที่ได้ เรี ยนรู้
และปัจฉิมนิเทศ
ความคิดที่เกิดขึ ้น มองให้ เป็ น เป้าหมายที่เป็ นประโยชน์
ธรรมชาติ(เกิดขึ ้น เปลี่ยนแปลง ต่อตนเองและคนอื่น
หายไป)
การฝึ กสติตามแนวสติปัฏฐาน ครัง้ ที่ 12 สรุปรวมโดยการไล่ตงแต่
ั ้ สิ่งที่เป็ นรูปธรรม-ร่างกาย
พฤติกรรม ไปสูน่ ามธรรม-ความรู้สกึ ความคิดและธรรมชาติที่เกิดขึ ้นกับกายใจ
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รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 1
เรื่อง ปฐมนิเทศ
สาระสาคัญ
การให้ คาปรึ กษาเชิงพุทธเป็ นการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับเทคนิคทาง
จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ บุค คลตัง้ แต่ 2 คนขึ น้ ไปภายใต้ สัม พัน ธภาพที่ อ บอุ่น เอื อ้ อาทร เป็ น
กัลยาณมิตร มีความไว้ วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ให้ คาปรึ กษาและสมาชิกกลุ่มและระหว่าง
สมาชิกกลุม่ ด้ วยกันเอง โดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษาที่เข้ าใจถึงพุทธภาวะในตัวของมนุษย์และเห็นแนวทาง
ที่จะปฏิบตั ิต่อเพื่อนมนุษย์ที่มีทุกข์ให้ เกิดสติและปั ญญาซึ่งจะนาไปสู่การดับทุกข์ได้ ด้วยตนเอง
โดยสมาชิกกลุ่ม สามารถที่จ ะเปิ ดเผยความคิด ความรู้ สึกของตนเองได้ อย่างอิสระพร้ อมทัง้ ได้
สารวจพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึก ความคิดความเชื่อของตนเองเพื่อนาไปสู่การรู้จกั ตนเองอย่าง
แท้ จริ งเป็ นผลให้ สมาชิกกลุ่มสามารถตัดสินใจเลือกเป้าหมายและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาและ
พัฒนาตนเองไปตามลาดับ(อาภา จันทรสกุล, 2545)ซึ่งผู้ให้ คาปรึ กษามีบทบาทในการอานวยให้
กระบวนการกลุ่ม ด าเนิ นไปอย่างราบรื่ น และสมาชิ ก มี บ ทบาทในการช่วยเหลื อด้ ว ยการเสนอ
ข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์พร้ อมทังให้
้ กาลังใจซึ่งกันและกันภายใต้ กฎกติกาที่กาหนดไว้ ระยะเวลา
ที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ คาปรึกษากับสมาชิกกลุ่มและระหว่างสมาชิกกลุ่ม
ด้ วยกัน
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ เข้ าใจวัตถุประสงค์ ความสาคัญ ระยะเวลาของการเข้ าร่วมกลุม่ ให้
คาปรึกษา
3. เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มทราบบทบาทหน้ าที่ของตนเอง เพื่อนสมาชิกกลุ่มและบทบาทผู้ให้
คาปรึกษา
4. เพื่อให้ สมาชิกกลุ่มทราบกติกาเบื ้องต้ นของการให้ คาปรึ กษากลุ่มและสร้ างข้ อตกลง
ร่วมกันเพิ่มเติม
ระยะเวลา

1.30-2.00 ชัว่ โมง

สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร
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อุปกรณ์
1. ระฆังสติ 2. สมุดบันทึกและปากกา
วิธีการดาเนินการ
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุ่ม แนะนาตนเองและขอให้ สมาชิ กกลุ่ม
แนะนาตนเองต่อเพื่อนสมาชิก
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาชี ้แจงวัตถุประสงค์ ของการให้ คาปรึกษาทังหมด(12
้
กิจกรรม)และ
การให้ คาปรึ กษาครัง้ นี ้ ระยะเวลา สถานที่ กฎกติกาในการเข้ าร่ วมกลุ่ม บทบาทหน้ าที่ของผู้ให้
คาปรึกษาและบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกกลุม่
3. ผู้ให้ คาปรึกษาเอื ้อให้ สมาชิกได้ สร้ างข้ อตกลงเพิ่มเติมในการเข้ ากลุม่ โดยเน้ นเรื่ อง
การรั กษาความลับของสมาชิ ก กลุ่ม การให้ กาลัง ใจซึ่ง กันและกันและร่ วมกัน พากลุ่ม ไปให้ ถึ ง
เป้าหมาย
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาสอบถามประเด็นความสมัครใจ ความรู้ สึก ความคาดหวัง และ
ความต้ องการที่จะได้ จากการเข้ าร่วมกลุม่ ครัง้ นี ้
2. ผู้ให้ คาปรึกษาสะท้ อนมุมมองความรู้สึกเกี่ยวกับความคาดหวังและความต้ องการ
ของสมาชิกกลุม่ อีกครัง้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันระหว่างผู้ให้ คาปรึกษากับสมาชิกกลุม่
3. ผู้ให้ คาปรึกษาเอื ้อให้ สมาชิกแต่ละคนได้ บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับตนเองให้ สมาชิก
กลุ่ม ฟั ง โดยมี รายละเอี ยดเกี่ ยวกับชี วิตครอบครั ว การต้ องคดียาเสพติด ความเป็ นอยู่ภ ายใน
เรื อนจา ระดับความวิตกกังวลและความคาดหวังในการเข้ าร่ วมกลุ่ม ในครัง้ นี เ้ พื่อให้ สมาชิกได้
เปิ ดเผยตัวเองมากขึ ้น
4. ผู้ให้ ค าปรึ กษากระตุ้นให้ สมาชิ กตระหนักถึง การช่วยเหลื อ กันภายในกลุ่ม ให้
กาลังใจซึ่งกันและกัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ และช่วยกันประคับประคองกลุ่ม
ให้ ไปถึงเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาขอให้ สมาชิกร่วมกันสรุปกฎกติกา ความต้ องการและความคาดหวัง
บทบาทหน้ าที่ของตนเอง
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกกลุ่มสอบถามประเด็นข้ อสงสัยเกี่ ยวกับการ
เข้ ากลุม่ และร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้ จากการเข้ ากลุม่ ในครัง้ นี ้
3. มอบแบบรายงานตนเองและชี ้แจงเกี่ ยวกับการเขียนบันทึกและขอให้ สมาชิกได้
บันทึกสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ในครัง้ นี ้ จากนันนั
้ ดหมายวันเวลา สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
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แนวทางการประเมินผล
1. สัง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มและการแสดงความคิ ด เห็ น การรั บ ฟั ง การให้
ข้ อเสนอแนะต่อกลุม่ และการซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
2. สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ คาปรึ กษากับสมาชิกกลุ่มและระหว่างสมาชิกกลุ่มด้ วยกัน
ความเข้ าใจวัตถุประสงค์ กฎกติกา ระยะเวลา บทบาทหน้ าที่ในฐานะสมาชิกกลุม่
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รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 2
เรื่อง คุณ-โทษของพฤติกรรมและคุณค่ าที่เลือกได้
สาระสาคัญ
การตระหนักรู้ ในอิริยาบถ ได้ แก่ ยืน เดิน นั่ง นอน เป็ นการฝึ กระลึกรู้ ในกริ ยาที่เป็ นอยู่
นันๆ
้ ในปั จจุบนั ขณะ เป็ นการเอาความระลึกผนวกเข้ าไปด้ วยว่า ขณะนีต้ นเองกาลังทาอะไรอยู่
เมื่อร่ างกายเคลื่อนไหวก็ร้ ู ตามอาการอย่ างนัน้ ช่วยให้ สามารถควบคุมรักษาสภาพจิ ตให้ อยู่ใน
ภาวะที่ ต้องการ ทาให้ จิ ตเป็ นสมาธิ เป็ นตัวของตัวเอง มี ความโปร่ ง เบา ช่วยให้ เกิ ดการขยาย
ขอบเขตของการรับรู้ ออกไปโดยมิติต่างๆ ช่วยให้ สืบค้ นด้ วยปั ญญาที่ชดั เจน เป็ นการเสริ มสร้ าง
ปัญญาให้ บริ บรู ณ์ ชาระพฤติกรรมทางกาย วาจาและใจให้ บริ สทุ ธิ์(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต
โต), 2552) ปั ญญาจะช่วยให้ เกิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะพฤติกรรมได้ ว่า สิ่งไหนควรทา-ไม่ควร
ทา เป็ นคุณ-เป็ นโทษ ถูก-ผิด ดี-ชัว่ แล้ วเลือกพฤติกรรมที่จะสร้ างคุณค่าและความหมายให้ กบั ชีวิต
ตนเองเพราะถ้ าหากมนุษย์อยูอ่ ย่างไม่มีคณ
ุ ค่าหรื อความหมายจะนาไปสู่ความรู้สกึ ที่ว่างเปล่า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกเกิ ดสติโดยการตระหนักรู้ อยู่ในปั จ จุบนั ขณะเกี่ ยวกับการเคลื่อนไหว
ร่างกายของตนเอง
2. เพื่อให้ สมาชิกรู้ จักแยกแยะวินิจฉัยพฤติกรรมการแสดงออกด้ านร่ างกายที่เป็ นคุณ โทษ ถูก-ผิด ดี-ชัว่ เป็ นประโยชน์-ไม่ใช่ประโยชน์
3. เพื่อให้ สมาชิกรู้คณ
ุ ค่าและความหมายในการแสดงออกทางพฤติกรรมร่างกายที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น
ระยะเวลา
อุปกรณ์

1.30-2.00 ชัว่ โมง
สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร
1. ระฆังสติ 2. สมุดบันทึกและปากกา

วิธีการดาเนินการ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้ ที่ 2 ผู้วิจัยนาหลักการฝึ กสติด้วยการ
ตระหนักรู้การเคลื่อนไหวร่างกายในเบื ้องต้ นและฝึ ก “สติขอบคุณร่างกายตนเอง” ในขันยุ
้ ติการให้
คาปรึกษา มีวิธีดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
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ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุ่มตลอดจนสร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
เป็ นกันเองโดยการทักทาย พูดคุยด้ วยเรื่ องทัว่ ๆไปเพื่อให้ สมาชิกเกิดความไว้ วางใจ
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาขอให้ สมาชิกทบทวนประเด็นการให้ คาปรึ กษาครัง้ ที่ผ่านมา กฎ
กติกา จากนันชี
้ ้แจงวัตถุประสงค์และประเด็นหัวข้ อที่จะพูดคุยกันในครัง้ นี ้
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาพาสมาชิกฝึ กสติแบบเคลื่อนไหวร่ างกายด้ วยการให้ สมาชิกเดิน
รอบๆห้ อง โดยทาความรู้สึกตัวขณะกาลังเดิน อีกทังผู
้ ้ ให้ คาปรึกษากล่าวโน้ มนาให้ เกิดการระลึกรู้
กิริยาท่าทางอยู่บ่อยๆ เป็ นเวลา 7-10 นาที จากนัน้ กลับมานั่งบนที่ปูนงั่ ซึ่งจัดไว้ เป็ นวงกลมด้ วย
ท่าทางที่ผอ่ นคลาย
4. ผู้ให้ คาปรึ กษาสะท้ อนความรู้ สึก มุมมองที่เกิดขึน้ ขณะที่ฝึกสติและร่ วมกันสรุ ป
ประสบการณ์ภายในที่เกิดขึ ้นกับตนเอง
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาเอื ้อให้ สมาชิกกลุ่มได้ ทบทวนเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกด้ าน
ร่ างกายของตนเองที่ คิดว่า พฤติกรรมนัน้ ทาให้ เกิ ดโทษต่อคนอื่ นหรื อ ตนเองด้ วยการบอกเล่า
เรื่ องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นนั ้ ความคิดความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นขณะนัน้ ผลสะท้ อนหลังจากนัน้
2. ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาใช้ เทคนิ ค สะท้ อ นมุ ม มองสมาชิ ก คนอื่ น ๆ ที่ มี ป ระสบการณ์
คล้ ายๆกันได้ ร่วมกันแบ่งปันเรื่ องราวของตนเอง เสนอมุมมองและวิธีการแก้ ไขต่อสถานการณ์นนที
ั้ ่
ตนเองใช้ และเกิดผลลัพธ์อย่างไร
3. ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาสมมุติ เ หตุก ารณ์ “หากย้ อ นเวลากลับ ไปได้ จะกลับ ไปแก้ ไข
เหตุการณ์ นนั ้ ใหม่อย่างไร” จากนัน้ ขอให้ สมาชิ กได้ จัดเรี ยงลาดับเหตุการณ์ เรื่ องราวและเสนอ
ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ ไขสถานการณ์นนในมุ
ั ้ มมองใหม่และสะท้ อนเหตุผลเกี่ยวกับการเลือก
ตัดสินใจเช่นนัน้
4. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ สมาชิกได้ ทบทวนความจริ งที่ว่า “มีใครบ้ างที่ไม่เคยผิดพลาด”
แล้ วเชิญชวนให้ สมาชิกมองอีกด้ านหนึ่งของความผิดพลาดคือ การนามาเป็ น บทเรี ยน แล้ วชวน
สมาชิกมองด้ านที่ทาให้ เกิดความสบายใจ
5. ผู้ให้ คาปรึ กษาสนับสนุนให้ สมาชิกได้ ให้ กาลังใจซึ่งกันและกันและเน้ นย ้าว่า การ
เลือกตัดสินใจแสดงพฤติกรรมเช่นไรออกไปสิ่งสาคัญคือ การคานึงถึงคุณ-โทษ เป็ นประโยชน์-ไม่ใช่
ประโยชน์ จะมีผลกระทบอย่างไรตามมา และเสริม กาลังใจสมาชิกว่า แม้ ว่าจะผิดพลาดมาแล้ วแต่
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ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ สมาชิกเกิดกาลังใจ เห็นคุณค่าการแสดงออกด้ านร่ างกายที่เป็ น
พฤติกรรมเชิงบวก
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ สมาชิกกลุ่มนัง่ ในท่าที่ผ่อนคลายและทากิจกรรม “สติขอบคุณ
ร่างกาย” พร้ อมกล่าวนาฝึ กเป็ นเวลา 5-7 นาที ด้ วยการให้ สญ
ั ญาณระฆังสติ
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาเอือ้ ให้ สมาชิกกลุ่มร่ วมกันสรุ ปประเด็นสาคัญในการพูดคุยครัง้ นี ้
และผู้ให้ คาปรึกษาสรุปเป็ นภาพรวมการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาขอให้ สมาชิก จดสิ่งที่ได้ ในการเข้ าร่ วมกลุ่มครัง้ นีใ้ นแบบรายงาน
ตนเองและให้ สมาชิกฝึ กสติเกี่ยวกับการฝึ กขอบคุณร่างกายและมีการนัดหมายวันเวลา สถานที่ใน
การให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
แนวทางการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงข้ อคิดเห็น วิเคราะห์แยกแยะพฤติกรรม การให้ ความสนใจ
การร่วมแสดงมุมมองต่อเรื่ องราวของเพื่อนสมาชิก
2. แบบรายงานตนเองของสมาชิกกลุ่มในด้ านการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นในกลุม่ เกี่ยวกับประเด็น
การรู้ จัก แยกแยะพฤติ ก รรมที่ เ ป็ นคุณ -โทษ ประโยชน์ - ไม่ ใ ช่ ป ระโยชน์ ความเชื่ อ มั่น ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
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รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครั ง้ ที่ 3
เรื่อง เมื่อยอมรับความจริงย่ อมเป็ นจุดเริ่มต้ นของการเปลี่ยนแปลง
สาระสาคัญ
องค์ประกอบที่สาคัญของสุขภาวะทางปั ญญาประการหนึง่ คือ การที่บคุ คลมีความรู้ทวั่ รู้
ความสัมพันธ์ของสิ่งทังหลาย
้
รู้ที่มาที่ไปโดยเฉพาะการรู้จกั เชื่อมโยงผลที่เกิดขึ ้นอันมีมาจากสาเหตุ
ของการกระทา สามารถสืบสาวหาสาเหตุและมองเห็นความเชื่อมโยงถึงผลที่อาจเกิ ดขึน้ (พระ
ไพศาล วิศาโล, 2553) เมื่อกระทาเหตุย่อมมีผลตามมา เมื่อเหตุดีย่อมส่งผลที่ดี เมื่อเหตุไม่ดีย่อม
ส่งผลไม่ดีเช่นกัน การยอมรับความจริ งที่เกิดขึ ้นจะนาไปสู่การเข้ าใจเกี่ยวกับตนเองมากขึ น้ และ
พร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุคือการกระทาของตนเองให้ เป็ นไปในทางที่ดี การตระหนักรู้(สติ)ตนเอง
ณ ปั จจุบนั จะช่วยให้ ความคาดหวังตรงกับความเป็ นจริ งได้ มากขึ ้นและพร้ อมที่จะใช้ ศกั ยภาพทาง
ปั ญญาที่จะค้ นหาค่าคุณที่งดงามและความหมายในพฤติกรรมของตนเองและพร้ อมที่จะลงมือ
กระทาเหตุให้ เป็ นไปในทิศทางที่เป็ นบวกมากขึ ้น ปัญญาจะช่วยให้ เห็นทางเลือกได้ มากและชัดเจน
ยิ่งขึ ้นนาไปสูค่ วามกล้ าที่จะตัดสินใจเลือกการกระทาที่สะท้ อนถึงคุณค่าและความหมายของการใช้
ชีวิตพร้ อมกับเชื่อมัน่ ในศักยภาพที่จะลงมือทาตามที่ตดั สินใจเลือกนัน้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกยอมรับความจริงเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
2. เพื่อให้ สมาชิกรู้คณ
ุ ค่าและความหมายในการแสดงออกทางพฤติกรรมร่างกายที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อให้ สมาชิกมีความเชื่อมัน่ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ านร่างกายของตนเอง
ระยะเวลา

1.30-2.00 ชัว่ โมง

อุปกรณ์

1. ระฆังสติ

สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร

2. สมุดบันทึกและปากกา

วิธีการดาเนินการ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาหลักการฝึ กสติตระหนัก
รู้ เท่าทันลมหายใจในการฝึ กเป็ นเบื ้องต้ นและสติเมตตาต่อตนเองในขัน้ ยุติการให้ คาปรึ กษา มี
ลาดับขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
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ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุ่มพร้ อมทังสร้
้ างบรรยากาศโดยการทักทาย
ด้ วยหลักกัลยาณมิตรและพูดคุยถึงผลที่เกิ ดขึน้ ในการเข้ าร่ วมกลุ่มในครั ง้ ที่ผ่านมาว่าสมาชิกมี
ความรู้สกึ ความคิดเป็ นอย่างไร ทังนี
้ ้เพื่อให้ สมาชิกได้ ทบทวนและสารวจตนเองเป็ นเบื ้องต้ น
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาชี ้แจงวัตถุประสงค์ ประเด็นที่จะพูดคุยกันครัง้ นี ้ ย ้าถึงกฎกติกาใน
การเข้ ากลุ่มและให้ สมาชิกนั่งในท่าที่ผ่อนคลาย จากนันพาสมาชิ
้
กฝึ กสติด้วยท่านั่งที่ผ่อนคลาย
โดยตระหนักรู้ ลมหายใจเข้ า -ออก และสารวจกิริยาท่าทางขณะนัง่ (Body Scan)ของตนเองตังแต่
้
ปลายเท้ าจรดศีรษะเป็ นเวลา 7-10 นาที จากนันสะท้
้
อนความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ ้น
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาขอให้ สมาชิกเชื่อมโยงพฤติกรรมการกระทาผิดอันเกิดจากการขาด
การยับยัง้ ชั่ง ใจซึ่ง ส่ง ผลให้ ต้องถูกตัดสินจ าคุกด้ วยการบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับลักษณะทาง
พฤติกรรมที่กระทาความผิด เหตุการณ์สิ่งแวดล้ อม การคิดการตัดสินใจในขณะนัน(ใช้
้ เ ทคนิคการ
ฟั ง การสะท้ อนความรู้สกึ สะท้ อนเนื ้อหา)
2. ผู้ให้ ค าปรึ ก ษาชวนสมาชิ ก มองผลที่ เกิ ด จากการตัด สิ น ใจแล้ ว แสดงออกเป็ น
พฤติกรรมจนนามาสู่การจับกุมและถูกตัดสินคดีที่ทาให้ แปรสภาพจากการอยู่ภ ายนอกมาอยู่
ภายในเรื อนจาที่ถกู จากัดสิทธิ์โดยพิจารณาถึงเหตุที่ตนกระทากับผลการตัดสินคดีที่เกิดขึ ้นเพื่อให้
เกิดการยอมรับที่ตนเองต้ องมาอยูใ่ นสถานที่นี ้(ใช้ เทคนิคการสะท้ อนมุมมอง)
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาขอให้ สมาชิกสารวจความคาดหวังบางประการที่เกิดจากการไม่
ยอมรับการอยู่ในเรื อนจ ากับเป็ นความจริ งที่เกิ ดขึน้ จนเป็ นเหตุให้ ตนเองรู้ สึกทุกข์ ทัง้ นี เ้ ป็ น การ
กระตุ้นสมาชิกให้ เกิดการยอมรับความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ ้น
4. ผู้ให้ คาปรึ กษาใช้ เทคนิคการตังค
้ าถาม “เราสามารถเลือกตัดสินใจกระทาอะไร
ด้ วยตนเองได้ หรื อไม่” แล้ วให้ สมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ตนเองเคยเผชิญมาพร้ อมให้ เกิด
ความเชื่อมัน่ ต่อการตัดสินใจเลือกวิถีที่ถกู ต้ องและสะท้ อนให้ เห็นความสามารถภายในที่ จะควบคุม
พฤติกรรมและยับยังการกระท
้
าก่อนด้ วยการตัดสินใจให้ รอบคอบ
5. ผู้ให้ คาปรึกษาใช้ เทคนิคการให้ กาลังใจและสนับสนุนให้ สมาชิกกลุม่ ได้ ให้ กาลังใจ
เพื่อนสมาชิกให้ มีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเองที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ เป็ นบวกมาก
ยิ่งขึ ้น
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ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ใ ห้ คาปรึ กษาพาสมาชิ กฝึ กสติด้วยการยกแขนซ้ า ย-ขวา บิดล าตัว ก้ ม ศีรษะ
เหยียดเท้ า(อิริยาบถย่อย)สลับไปมาเป็ นระยะเวลา 5-7 นาที โดยใช้ ระฆังสติเป็ นสัญญาณในการ
เปลี่ยนท่าทาง จากนัน้ ตังจิ
้ ตอธิฐานแผ่เมตตาให้ กบั ตนเองและผู้อื่น
2. ผู้ให้ คาปรึกษาและสมาชิกร่วมกันสรุปสิ่งสาคัญที่ได้ เรี ยนรู้จากการเข้ าร่วมกลุ่มใน
ครัง้ นี ้พร้ อมทังให้
้ บนั ทึกการเรี ยนรู้ในแบบรายงานตนเอง
3. ฝากการบ้ านให้ สมาชิก ไปฝึ ก สติด้วยท่า นั่ง ลุก ยื น เดิน หรื อนอนและมี การนัด
หมายวัน เวลาและสถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
แนวทางการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมจากการให้ ความสนใจ ความร่วมมือในการเสนอข้ อคิดเห็นต่อเพื่อน
สมาชิก การทากิจกรรมฝึ กสติ การอธิบายประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม
2. แบบรายงานตนเองของสมาชิกกลุม่ ในด้ านการเรี ย นรู้สิ่งที่เกิดขึ ้นกับตนเองที่เกี่ยวข้ อง
กับประเด็นการยอมรั บพฤติกรรมที่ เกิ ดขึน้ และการมี ความเชื่ อมั่นที่จ ะเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ตนเอง
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รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 4
เรื่อง ปั ญหาไม่ มีปัญญาไม่ เกิด
สาระสาคัญ
อุปสรรคปั ญหาเป็ นเรื่ องธรรมดาที่ทุกชีวิตต้ องพบเจอ บุคคลที่มีปัญญาจะมองปั ญหา
เป็ นเครื่ องพิสจู น์ความอดทนอดกลันและความสามารถของตนเอง
้
ไพโรจน์ สิงบัน (2552) กล่าวว่า
สุขภาวะทางปั ญญาตามหลักพุทธธรรมเป็ นภาวะที่บคุ คลมองโลกในเชิงบวก รู้จกั เปลี่ยนทุกข์ให้
เป็ นสุข รู้ จักมองปั ญหาเป็ นความท้ าทายและได้ เรี ยนรู้ ความหมายบางอย่างของอุปสรรคปั ญหา
เหล่านัน้ หากบุคคลค้ นพบความหมายในความยากลาบากเหล่านันจะท
้
าให้ กล้ าเผชิญกับความ
ทุกข์ต่างๆที่เกิ ดขึ ้น เกิดแรงจูงใจให้ บคุ คลไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรคเพราะรับรู้ ว่าอุปสรรคเป็ นสิ่งมีคณ
ุ
ค่าที่จะเผชิญ การเผชิญความยากลาบากต่างๆ ด้ วยความรู้ สึกท้ าทายและมีความหวังเป็ นเครื่ อง
แสดงออกถึงชัยชนะของมนุษย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกรู้จกั อดทนอดกลันและไม่
้
ยอ่ ท้ อต่อการดาเนินชีวิต
2. เพื่อให้ สมาชิกรู้จกั ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีตอ่ ปัญหาอุปสรรคในทางที่เป็ นบวกมากขึ ้น
3. เพื่อให้ สมาชิกได้ ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของปั ญหาอุปสรรคในการดาเนิน
ชีวิต
ระยะเวลา
อุปกรณ์

1.30-2.00 ชัว่ โมง
สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร
1. ระฆังสติ 2. สมุดบันทึกและปากกา

วิธีการดาเนินการ
การให้ คาปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาหลักการฝึ กสติกาหนดรู้กิริยา
ในท่านอนมาเป็ นแบบฝึ กในเบื ้องต้ น และสติปล่อยวางในขันยุ
้ ตกิ ารให้ คาปรึกษาโดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึ กษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวต้ อนรับสมาชิกพร้ อมทัง้ สร้ างบรรยากาศให้ เกิดความผ่อน
คลายด้ วยการพูดคุยแบบกัลยาณมิตร สอบถามประสบการณ์ ที่เกิดขึน้ กับตนเองที่เกี่ ยวข้ องกับ
ความคิดความรู้สกึ จากการเข้ าร่วมกลุม่ ในครัง้ ที่ผา่ น
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2. ผู้ให้ คาปรึกษาชี ้แจงวัตถุประสงค์และประเด็นหัวข้ อการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ และย ้า
ถึงกฎกติกาในการเข้ าร่วมกลุม่
3. ผู้ให้ คาปรึกษาบอกลาดับขันตอนการฝึ
้
กสติในท่านอนโดยให้ สมาชิกนัง่ เป็ นวงกลม
หันหน้ าออกนอกวงแล้ วค่อยๆ ให้ นอนหงายราบกับพื ้น ทาความรู้สึกตัวให้ เกิด ขึ ้นเมื่อบริ เวณส่วน
ใดแตะที่ พื น้ ตัง้ แต่ป ลายเท้ า จรดศี ร ษะเป็ น เวลา 7-10 นาที จากนัน้ ร่ ว มกัน สะท้ อ นความคิ ด
ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาตังประเด็
้
นชวนคิด “ท่านคิดว่าชีวิตของตนเองลาบากไหม” แล้ ว
สอบถามสมาชิ กว่าช่วงชี วิตขณะใดที่ คิ ดว่าชี วิตล าบากมากที่ สุดด้ วยการบอกเล่าชี วิตช่วงนัน้
เหตุการณ์ ปั ญหาที่เผชิญ สภาพความรู้สึกนึกคิดในขณะนัน(ใช้
้ เทคนิคการฟั ง การสะท้ อนเนื ้อหา
สะท้ อนความรู้ สึก)พร้ อมกันนี ้เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกคนอื่นๆได้ ร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ตอ่ ปั ญหา
ของเพื่อนสมาชิก
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาชวนสมาชิกมองเกี่ยวกับความยากลาบากในการดาเนินชีวิตด้ วย
ประเด็น ค าถาม “มี ชี วิ ต ของใครที่ ไ ม่ เ คยพบกับ อุป สรรคปั ญ หา” โดยผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาอธิ บ าย
เปรี ยบเทียบความยากลาบากของชีวิต เช่น การไม่มีอะไรติดตัวมาตังแต่
้ กาเนิดต้ องดิ ้นรนหาใน
ภายหลัง
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาใช้ เทคนิคอุปมาอุ ปไมยเปรี ยบเทียบระหว่างเด็กอายุ 5 ขวบกับ
ผู้ใหญ่อายุ 20 ปี ยกก้ อนหินนา้ หนัก 5 กิโลกรัมเท่ากัน แล้ วชวนมองว่า หินมันหนักหรื อกาลังมัน
น้ อย แล้ วสนับสนุนให้ สมาชิกอภิปรายดังประเด็นกล่าว(มีสะท้ อนเนื ้อหา ท้ าทาย ตีความหมาย)
4. ผู้ให้ คาปรึกษาตังประเด็
้
นชวนคิด “ทุกอย่างมีสองด้ านเสมอ” “แค่เปลี่ยนมุมในการ
มอง มุมมองก็เปลี่ยนไป” และชี ้ชวนให้ สมาชิกปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเองด้ วยการมองอุปสรรค
ปั ญ หาเป็ นอุปกรณ์ ในการเรี ยนรู้ และสร้ างคุณค่าความหมายให้ เกิ ดขึน้ กับตนเอง มองให้ เห็ น
อุปสรรคว่าเป็ นเครื่ องทดสอบความอดทนอดกลันที
้ ่เป็ นคุณลักษณะด้ านบวกภายในตนเอง พร้ อม
ยกตัวอย่างประกอบ
5. ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาขอให้ ส มาชิ ก ได้ ท บทวนและหัน กลับ ไปมองเหตุก ารณ์ ค วาม
ยากล าบากในช่วงชี วิตที่ เ ล่ามาข้ างต้ น แล้ วมองหาสิ่ง ที่เป็ นคุณค่าความหมายที่ เป็ นบวกจาก
เหตุการณ์นน(ใช้
ั ้ เทคนิคการสะท้ อน สนับสนุนให้ กาลังใจ)
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6. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวให้ กาลังใจสมาชิกและขอให้ สมาชิกได้ ให้ กาลังใจซึ่งกันและ
กันเพื่อเป็ นการสนับสนุนมุม มองที่ง ดงามที่มี ต่อปั ญหาอุปสรรคและพร้ อมที่จ ะเผชิ ญต่อความ
ยากลาบากในการดาเนินชีวิตด้ วยความอดทน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกนัง่ ในท่าที่ผอ่ นคลายแล้ วฝึ กสติกาหนดรู้อวัยวะส่วนต่างๆ
ตังแต่
้ พื ้นเท้ าจรดศีรษะแล้ วฝึ ก “สติผ่อนคลายและปล่อยวาง” พร้ อมด้ วยอธิษฐานจิตแผ่เมตตาต่อ
ตนเองและผู้อื่น เป็ นเวลา 5-7 นาที
2. ผู้ให้ คาปรึกษาและสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญที่ได้ จากการเข้ ากลุม่ ในครัง้ นี ้
เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกเสนอมุมมองแง่คดิ ที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ สมาชิกบันทึกสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นกับตนเองในแบบรายงาน
ตนเองและมีการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการเข้ าร่วมกลุม่ ให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
แนวทางการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้ าร่ วมกลุ่มให้ คาปรึกษา การให้ ความ
สนใจ การทากิจกรรมฝึ กสติและการเสนอข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
2. แบบรายงานตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในครัง้ นี ้ในประเด็นความอดทนอดกลันต่
้ อ
ความยากลาบากในการดาเนินชีวิต การมองให้ เห็นคุณค่าและความหมายของปัญหาอุปสรรค
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รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 5
เรื่อง อารมณ์ ไม่ ใช่ เรา เราไม่ ใช่ อารมณ์
สาระสาคัญ
การตระหนักรู้ความรู้สึก เป็ นการตังสติ
้ ตามรู้อารมณ์ความรู้ สึกตามเป็ นจริ งเพื่อให้ เห็นว่า
เป็ นเพียงอารมณ์ความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น แปรเปลี่ยนและสลายไปในที่สุด อารมณ์ความรู้ สึกไม่ใช่เรา
เราไม่ใช่อารมณ์ มีความรู้ชดั และเฝ้าสังเกตลักษณะการเคลื่อนไหวความรู้สกึ ทังเป็
้ นความสุข เป็ น
ความทุกข์และความรู้ สึกเฉยๆ ด้ วยอาการผ่อนคลาย ไม่ไปบีบคันหรื
้ อกดข่มพร้ อมกับทาความ
เข้ าใจธรรมชาติของมันว่า ตกอยู่ภายใต้ กฎไตรลักษณ์ กล่าวคือ เปลี่ยนแปลง เป็ นสภาพบีบคัน้
และไม่ใช่ตวั ตนของเราหรื อเขา เป็ นเพียงแค่ภาวะหนึ่งที่เกิดขึ ้นมาแล้ วก็ดบั ไป ไม่ไปจินตนาการ
เสริมให้ อารมณ์ขยายที่จะส่งผลแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม เพียงเฝ้าสังเกตด้ วยสภาวะจิตใจที่เป็ น
กลาง รู้จกั ที่ควบคุมไม่ให้ แสดงออกภายนอกเป็ นพฤติกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกรู้เท่าทันอารมณ์-ความรู้สกึ ของตนเองและรู้สกึ สงบผ่อนคลาย
2. เพื่อให้ สมาชิกเข้ าใจธรรมชาติของอารมณ์ -ความรู้สึกว่ามีเกิด-ดับ มีขึ ้น-ลง มีดี-มีเสีย
พอใจ-ไม่พอใจ
3. เพื่อให้ สมาชิกรู้จกั ควบคุมอารมณ์-ความรู้สึกของตนเอง
ระยะเวลา

1.30-2.00 ชัว่ โมง

อุปกรณ์

1. ระฆังสติ

สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร

2. สมุดบันทึกและปากกา

วิธีการดาเนินการ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นาหลักการด้ านการฝึ กสติ
รู้ เท่าทันความรู้ สึก(เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) มาเป็ นเนื ้อหาในการฝึ กในขัน้ เริ่ มต้ นและฝึ กสติ
ผ่อนคลายความรู้สกึ ในขันยุ
้ ตกิ ารให้ คาปรึกษาตามขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุ่มพร้ อมสร้ างบรรยากาศให้ เกิดความผ่อน
คลายด้ วยการทักทายพูดคุยด้ วยหลักกัลยาณมิตร สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านความคิด
ความรู้สกึ ในการเข้ ากลุม่ ในครัง้ ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้เป็ นการทบทวนประสบการณ์ภายในที่เกิดขึ ้น
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2. ผู้ให้ คาปรึกษาชี ้แจงวัตถุประสงค์ ประเด็นที่จะพูดคุยกันในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
ย ้าถึงบทบาทหน้ าที่ของผู้ให้ คาปรึกษาและสมาชิกกลุม่
3. ให้ สมาชิกนั่งบนผ้ าปูนั่งเป็ นวงกลมในท่าที่ผ่อนคลาย หลับตาเบาๆ จากนัน้ ให้
สมาชิกเริ่มเกร็งและผ่อนคลายส่วนต่างๆ ตังแต่
้ ศีรษะจนถึงปลายเท้ าพร้ อมสังเกตความรู้สกึ ต่างๆที่
เกิดขึ ้น เช่น ความรู้สกึ เกร็ง ผ่อนคลาย เจ็บปวด เป็ นต้ น เป็ นเวลา 7-10 นาที(ใช้ สญ
ั ญาณระฆังสติ)
เสร็จแล้ วสะท้ อนให้ สมาชิกได้ บอกเล่าความรู้สกึ และลักษณะอาการทางร่างกายที่เกิดขึ ้น
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาตัง้ ประเด็น ค าถาม “เหตุก ารณ์ ห รื อ ประสบการณ์ ไ หนที่ ท าให้
สะเทือนอารมณ์ความรู้ สึกของเรามากที่สุด ” พร้ อมขอให้ สมาชิกได้ บอกเล่าเหตุการณ์ นนอย่
ั ้ าง
ละเอียด ลักษณะการแสดงออกเป็ นพฤติกรรม(ใช้ เทคนิคสะท้ อนเนื ้อหา ตีความ สะท้ อนความรู้สกึ )
และเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกคนอื่นๆ ได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์คล้ ายๆกัน
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาสอบถามผลกระทบหรื อผลเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการแสดงอารมณ์
ความรู้ สึกเหล่านัน้ ทัง้ ผลกระทบที่ เกิ ดขึน้ กับตนเองและผู้อื่น ปฏิ กิริยาสะท้ อนทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม หลังจากเกิดเหตุการณ์นนทั
ั ้ งในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
3. ผู้ให้ คาปรึกษาสอบถามระดับของความรู้ สึกและเปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู้ สึกที่
เกิดขึ ้นกับตัวเลขโดยเรี ยงจากน้ อยไปมาก(1-10)ว่า ณ เหตุการณ์ตอนนันระดั
้ บความรู้สึกที่เกิดขึ ้น
ให้ เ ท่ากับตัวเลขใด และตอนนี ใ้ ห้ เท่ากับตัวเลขใดเพื่ อ สะท้ อ นให้ เห็ นความเปลี่ ย นแปลงหรื อ
ธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นว่า มีขึ ้น-มีลง มีเกิด-มีดบั มีพอใจ-ไม่พอใจ
4. ผู้ให้ คาปรึ กษาชวนให้ สมาชิกได้ ระลึกและเล่าถึงเหตุการณ์นนอี
ั ้ กครัง้ สันๆ
้ พร้ อม
ให้ สังเกตและรับรู้ ความรู้ สึกที่เกิดขึน้ ด้ วยอาการผ่อนคลาย ให้ มองเห็นเพียงแค่อาการชั่วขณะที่
เกิดขึ ้น-แปรเปลี่ยน-สลายไปและใช้ เทคนิคการสูดลมเข้ า-ออกยาวๆ
5. ผู้ให้ คาปรึกษาและสมาชิกกลุม่ ร่วมกันเสนอวิธีการแก้ ไขอารมณ์ความรู้สกึ ที่ตนเอง
คิด ว่า เหมาะสมหรื อเคยใช้ แล้ วได้ ผลดี หรื อ วิธี การควบคุม อารมณ์ ที่ เหมาะสม(ใช้ เ ทคนิ คการ
สนับสนุน การชมเชย การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ)
6. ผู้ให้ คาปรึ กษาสรุ ปธรรมชาติของอารมณ์ ความรู้ สึกตามกฎไตรลักษณ์ (ไม่เที่ยง
เป็ น ทุก ข์ ไม่ใ ช่ตัว ตน)เทคนิ คและวิ ธี ก ารควบคุม อารมณ์ ค วามรู้ สึก ที่ เ กิ ด ขึน้ ที่ ส มาชิ ก ร่ ว มกัน
เสนอแนะและเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ เสนอข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
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ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ให้ สมาชิ ก นั่ง ในท่ า ที่ ผ่ อ นคลาย หลับ ตาเบาๆ และฝึ ก ตระหนัก รู้ เฝ้า สัง เกต
ความรู้ สึกด้ วยกิจกรรม “สติผ่อนคลาย” ด้ วยการผ่อนลมหายใจเข้ า -ออกยาวๆ และปล่อยให้ เป็ น
ธรรมชาติ(พูดกากับ) เป็ นเวลา 5-7 นาที และต้ องจิตอธิฐานปรารถนาดีต่อผู้ที่ตนเองมีความรู้ สึก
ด้ านลบ โดยมีผ้ ใู ห้ คาปรึกษากล่าวกากับขณะทากิจกรรมไปด้ วย(ใช้ สญ
ั ญาณระฆังสติ)
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาและสมาชิกร่ วมกันสรุ ปประเด็นสาคัญที่ได้ พูดคุยกันในครัง้ นี ้และ
ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการเข้ ากลุม่ ครัง้ นี ้
3. ให้ สมาชิกบันทึกสิ่งที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับความรู้ สึกที่ได้ จากการเข้ ากลุ่มครัง้ นี ้ในแบบ
รายงานตนเอง จากนันมี
้ การนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
แนวทางการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้ าร่ วมกลุ่มให้ คาปรึกษา การให้ ความ
สนใจ การทากิจกรรมฝึ กสติและการเสนอข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
2. แบบรายงานตนเองเกี่ ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในครัง้ นี ้ในประเด็นความเข้ าใจธรรมชาติ
อารมณ์ ความรู้ สึก การรู้ เท่าทันความรู้ สึกและเทคนิควิธีการในการจัดการอารมณ์ ความรู้ สึกที่
เกิดขึ ้น
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รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 6
เรื่อง พฤติกรรมเป็ นผลสะท้ อนของอารมณ์
สาระสาคัญ
เมื่อมีความรู้สกึ เกิดขึ ้นไม่วา่ จะเป็ นความรู้สึกด้ านบวกหรื อลบ หากไม่มีสติคือความระลึกรู้
จะทาให้ ส่งผลต่อพฤติกรรมทางกายมากกว่าปกติ เช่น ตัวสัน่ ปากสัน่ เป็ นต้ นและไม่สามารถจะ
ระงับพฤติกรรมได้ เวลาดีใจก็จะดีใจมากกว่าปกติเช่นเดียวกันเวลาเสียใจก็จะเสียใจมากกว่าปกติ
การตระหนักรู้และเห็นความเชื่อมโยงของอารมณ์ความรู้สึกกับพฤติกรรมทาให้ มีความระมัดระวัง
ในการแสดงออกมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกด้ านลบ เช่น ความรู้สึกทุกข์(เครี ยด วิตก
กังวล ซึมเศร้ า ฯ) เป็ นต้ น จะส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมด้ านลบ เช่น การก้ าวร้ าว หุนหันพลันแล่น ปลีก
ตัวออกจากสังคม เป็ นต้ น เมื่อมีความรู้สึกด้ านลบเกิดขึ ้นแล้ วเฝ้าสังเกตด้ วยการมีสติจะทาให้ เกิด
ความผ่อนคลาย ไม่อึดอัด ไม่ยึดติดความรู้ สึกดังกล่าวหรื อปล่อยวางลงได้ อารมณ์ ก็ไม่สามารถ
ครอบงาได้ เมื่ออารมณ์ความรู้สกึ ระงับลงได้ ยอ่ มจะไม่นาไปสูพ่ ฤติกรรมที่เป็ นปัญหา ขณะเดียวกัน
การสร้ างความรู้ สึกเชิงบวก เช่น ความเมตตาปรารถนาดี เป็ นต้ น เป็ นการแสดงออกถึงจิตใจที่
อ่อนโยนซึง่ มีความหมายต่อจิตใจของตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สกึ กับพฤติกรรมด้ านร่างกาย
2. เพื่อให้ สมาชิกรู้จกั ปรับเปลี่ยนความรู้สกึ ในทางที่เป็ นบวกมากขึ ้น
3. เพื่อให้ สมาชิกคลายความยึดติดถือมัน่ ในอารมณ์ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นทังพอใจ-ไม่
้
พอใจ
ระยะเวลา
อุปกรณ์

1.30-2.00 ชัว่ โมง
สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร
1. ระฆังสติ 2. สมุดบันทึกและปากกา
3. แก้ วน ้า-น ้าเปล่า

วิธีการดาเนินการ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นาหลักการด้ านการฝึ กสติ
รู้เท่าทันความรู้สึกและพฤติกรรมทางร่างกายมาใช้ เป็ นกิจกรรมในเบื ้องต้ นและฝึ กสติ “ผ่อนคลาย
ปล่อยวาง”ในขันยุ
้ ตกิ ารให้ คาปรึกษา ดังขันตอนรายละเอี
้
ยดดังนี ้

279
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุ่ม สร้ างบรรยากาศให้ เกิดความผ่อนคลาย
เป็ นกันเองด้ วยหลักกัลยาณมิตร พูดคุยเกี่ ยวกับประสบการณ์ และเรื่ องราวในการให้ คาปรึ กษา
กลุม่ ที่ผา่ นมาว่า สะท้ อนความคิดความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น ประเมินการเปลี่ยนแปลงของตนเอง ทังนี
้ ้เป็ น
การให้ สมาชิกได้ ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ ้นในการเข้ าร่วมกลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ แ ละประเด็น ที่ จ ะพูด คุย กัน ในครั ง้ นี ้ กล่า ว
สนับสนุนให้ สมาชิกได้ ให้ ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจให้ กบั เพื่ อนสมาชิกคนอื่นๆ
3. ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาให้ สมาชิ ก นั่ ง กั บ พื น้ ในท่ า ที่ ผ่ อ นคลายเป็ นวงกลม ห่ า งกั น
พอประมาณ จากนัน้ ร่ วมกันฝึ กสติด้วยวิธี การส่ง แก้ วที่ปริ่ ม นา้ เวียนไปด้ านขวาที ละคนโดยให้
กาหนดรู้ที่ฝามือที่กาลังสัมผัสกับแก้ วน ้าเมื่อครบจานวนแล้ วให้ สง่ ครัง้ ที่ 2 โดยที่ให้ ห ลับตาแล้ วเริ่ ม
ส่งอีกครัง้ พร้ อมการสังเกตความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นเป็ นเวลา 7-10 นาที(ให้ สญ
ั ญาณระฆังสติเป็ นจังหวะ)
จากนันสะท้
้
อนความรู้สกึ ของสมาชิก
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาตังประเด็
้
นคาถาม “เมื่อความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ ้นทังบวก
้
และลบ ตัว เรามี อ าการและพฤติ ก รรมการแสดงออกอย่ า งไร” และขอให้ สมาชิ ก ทบทวน
ประสบการณ์และเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ วแสดงเป็ น
อาการหรื อพฤติกรรมภายนอกออกมาพร้ อมสะท้ อนให้ บอกเล่าความรู้สึกขณะนันที
้ ่นาไปสู่อาการ
ทางกายหรื อนาไปสูพ่ ฤติกรรมอย่างไร(ใช้ เทคนิคการฟั ง สะท้ อนเรื่ องราว)
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาตังค
้ าถามต่อไปว่า “หลัง จากแสดงพฤติกรรมออกไปแล้ วส่ง ผล
สะท้ อนต่อความรู้ สึกของตนเองอย่างไรบ้ าง” จากนัน้ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิก ได้ ร่วมกันสะท้ อนทัง้
อารมณ์ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นก่อนแสดงพฤติกรรมและหลังจากแสดงพฤติกรรมออกไปแล้ ว(ใช้ เทคนิค
การตีความ สะท้ อนมุมมอง)
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาสะท้ อนเรื่ องราวที่สมาชิกเล่าและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ระหว่างความรู้ สึกและพฤติกรรม ชีใ้ ห้ เห็นว่า ความรู้ สึกส่งผลต่อร่ างกายและพฤติกรรมอย่างไร
ร่างกายและพฤติกรรมส่งผลต่ออารมณ์ความรู้ สึกอย่างไร ไม่ว่าจะเป็ นเชิงบวกหรื อลบล้ วนแต่มีผล
ทังสิ
้ ้น
4. ผู้ให้ คาปรึ กษาลองให้ สมาชิก ทดลองเทคนิคง่ายๆ ระยะสัน้ ๆ ได้ แก่ การสูดลม
หายใจเข้ าลึกๆแล้ วค่อยๆผ่อนออกเบาๆ พร้ อมพูดกับตนเองซ ้าๆ 3 คา “ผ่อนคลาย สบาย ปล่อย
วาง” จากนันให้
้ สมาชิกสะท้ อนอาการที่เกิดขึ ้นกับร่างกายและความรู้สกึ
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5. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ กาลังใจสมาชิกและสนับสนุนให้ สมาชิกให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน
และฝากเทคนิคการพูดกับตนเอง 3 คา เมื่อเผชิญกับความเครี ยด ให้ สมาชิกนาไปทดลองฝึ กหรื อ
ในขณะเผชิญกับสิ่งเร้ าที่ไม่ถกู ใจทังนี
้ ้เป็ นการเฝ้าบอกกับตนเองให้ เกิดความปล่อยวาง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ สมาชิกนัง่ บนเก้ าอี ้ในอาการที่ผ่อนคลายแล้ วให้ สารวจอวัยวะส่วน
ต่างๆ ด้ วยการกาหนดรู้อวัยวะแต่ละส่วนและทาความรู้สกึ ให้ ปล่อยวางส่วนที่เกร็ งจากนันให้
้ สงั เกต
ความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น ณ ปั จจุบันขณะแล้ วย้ อนกลับมาดูอาการทางกาย(ใช้ สญ
ั ญาณระฆังสติ)เป็ น
เวลา 5-7 นาที จากนันอธิ
้ ฐานจิตแผ่เมตตาต่อตนเองและผู้อื่น
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาและสมาชิกกลุ่มร่ วมกันสรุ ปประเด็นที่สาคัญที่พูดคุยกันในครัง้ นี ้ เปิ ด
โอกาสให้ สมาชิกได้ สอบถามและเสนอข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม
3. ให้ สมาชิกบันทึกสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้และประสบการณ์ในการเข้ ากลุม่ ครัง้ นี ้ จากนันนั
้ ดหมาย
วัน เวลา สถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
แนวทางการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้ าร่ วมกลุ่มให้ คาปรึกษา การให้ ความ
สนใจ การทากิจกรรมฝึ กสติและการเสนอข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
2. แบบรายงานตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในครัง้ นี ้ในประเด็นความเข้ าใจความรู้ สึ กที่
ส่งผลต่อพฤติกรรม พฤติกรรมที่สง่ ผลต่อความรู้สกึ อาการที่เกิดขึ ้นจากการมีสติปล่อยวาง
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รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 7
เรื่อง เรือนจากาย เรือนจาใจ
สาระสาคัญ
ธรรมชาติของจิตอย่างหนึ่งคือการคิดปรุ งแต่งจินตนาการทางพุทธธรรมเรี ยกว่า สังขาร
ความคิดมีองค์ประกอบด้ วยกัน 2 ประการ คือ คิดบวก(กุศลจิต)เป็ นการคิดจินตนาการที่เป็ นสุขก่อ
เกิดความดีงามและคิดลบ(อกุศลจิต)เป็ นการคิดจินตนาการที่เป็ นทุกข์บีบคัน้ เมื่อจิ ตใจตกอยู่
ภายใต้ ความอยากได้ ใคร่มี(โลภ) ความกาหนัดรักใคร่ยินดี พอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส(ราคะ)
หรื อ ความโกรธ หงุดหงิด ฉุนเฉี ยว ราคาญ จิตวิตกกังวล ฯลฯ(โทสะ) หรื อจิตเศร้ าหมองขุ่นมัว
เหม่อลอย ฯลฯ(โมหะ) สภาพเหล่านี ้ทาให้ จิตใจเกิดการคิดจินตนาการเชิงลบ พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุต โต) (2550b)กล่าวว่า มนุษ ย์ มัก จะปรุ ง แต่ง ความคิด ในทางที่ เกิ ดผลร้ ายต่อ ตัวเอง
ครุ่นคิดให้ เกิดความไม่สบายใจ ขุน่ มัวเศร้ าหมองอันเป็ นสาเหตุทาให้ ความคิดถูกจากัด และมีความ
คับแคบซึ่งจะทาให้ ร้ ูสึกอึดอัดบีบคัน้ ถ้ ามีสติระลึกรู้สภาพจิตใจเช่นนี ้จะช่วยให้ เกิดความโปร่งเบา
ผ่อนคลายเป็ นอิสระทางความคิดหรื อปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถื อมัน่ ว่าต้ องเป็ นไปอย่างที่คิด การ
ตระหนักรู้ หรื อรับรู้ เกี่ยวกับตนเองมากเท่าไหร่ ยิ่งจะเพิ่มความเป็ นอิสระในการรับรู้ ทางเลือกต่างๆ
ได้ มากขึ ้น อีกทังการพิ
้
จารณาถึงโทษที่เกิดขึ ้นจากความคิดที่ตกอยู่ในสภาพด้ านลบจะช่วยให้ เกิด
ความระมัดระวังในการคิดมากขึ ้น ไม่ปล่อยให้ ความคิดสร้ างความเสียหาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกมีสติร้ ู เท่าทันความคิดที่ จินตนาการภายใต้ ความอยากได้ (โลภ) ความ
หงุดหงิดขุน่ เคือง(โกรธ)เพลิดเพลินหลงใหล(หลง)เข้ าครอบงา
2. เพื่อให้ สมาชิกได้ ตระหนักถึงผลเสียหายหรื อโทษของจิ ตใจที่ถูกครอบงาด้ วยอานาจ
ของความโลภ โกรธ หลง
3. เพื่อให้ สมาชิกคิดเชิงสร้ างสรรค์ เกิดอิสรภาพทางความคิดและปล่อยวางความคิดได้
ระยะเวลา
อุปกรณ์

1.30-2.00 ชัว่ โมง
สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร
1. ระฆังแห่งสติ 2. สมุดบันทึกและปากกา
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วิธีการดาเนินการ
การให้ ค าปรึ กษากลุ่ม ตามแนวสติปัฏ ฐานในครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัยน าหลักการฝึ กสติร้ ู เท่าทัน
ความคิด (จิ ต ตานุปั ส สนาสติปัฏ ฐาน) มาฝึ ก ในขัน้ เบื อ้ งต้ น และฝึ ก สติเ มตตาในขัน้ ยุติการให้
คาปรึกษาตามขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุ่มพร้ อมทัง้ สร้ างบรรยากาศให้ เกิดความ
ผ่อ นคลายเป็ น กัน เองด้ ว ยหลัก กัล ยาณมิ ต ร สอบถามและแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เ กี่ ยวกับ
ความคิดความรู้ สึกหรื อพฤติกรรมที่เกิ ดขึน้ จากการเข้ าร่ วมกลุ่มที่ ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้ าง
2. ผู้ให้ คาปรึกษาชี ้แจงวัตถุประสงค์ ประเด็นที่จะพูดคุยกันในการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้
ย า้ ถึ ง กฎกติก าบางข้ อ และบทบาทที่ ทุก คนจะต้ อ งช่ว ยเหลื อ ซึ่ ง กัน และกัน เพื่ อ ให้ ก ลุ่ม บรรลุ
เป้าหมาย ให้ กาลังใจในการเข้ าร่วมกลุม่ ที่ผา่ นมาแล้ วครึ่งทาง
3. ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาให้ สมาชิ ก นั่ ง กั บ พื น้ ในท่ า ที่ ผ่ อ นคลายเป็ นวงกลม ห่ า งกั น
พอประมาณ จากนันร่
้ วมกันฝึ กสติด้วยวิธีการนัง่ ล้ อมลงจับมือเพื่อนสมาชิกที่นงั่ ข้ างทังซ้
้ าย-ขวา
แล้ วสัมผัสรับรู้ ความรู้ สึกบนฝามือเป็ นเวลา 7-10 นาที(ให้ สญ
ั ญาณระฆังสติเป็ นจังหวะ) จากนัน้
สะท้ อนความรู้สกึ ของสมาชิก
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาตัง้ ประเด็น ค าถามลัก ษณะด้ า นความคิด เกี่ ย วกับ การกระท า
ความผิดคดียาเสพติดโดยแบ่งออกเป็ น 3 ข้ อคาถาม(สามารถเลือกประเด็นได้ ) ได้ แก่ 1) เหตุจงู ใจ
ที่ให้ กระทาความผิด(โลภ-ความต้ องการอยากได้ ) 2) ความคิดที่เกิดขึ ้นเมื่อถูกจับกุม(โกรธ-ขุ่นเคือง
กระทบกระเทือน กล่าวโทษตาหนิตนเองผู้อื่น)และ 3) เมื่อถูกตัดสินจาคุก(การหลงเพลินคิดปรุ ง
แต่งด้ านลบ)ที่กาลังเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ตนเอง มีความคิดหลงจินตนาการเรื่ องอะไร(ใช้ เทคนิคตัง้
คาถาม)
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาเอือ้ ให้ สมาชิกทบทวนความคิดของตนเองต่อข้ อคาถามดังกล่าว
แล้ วช่วยสะท้ อนให้ ได้ เห็นมุมมองของความคิดที่เกิดขึ ้นขณะเผชิญกับเหตุการณ์(ใช้ เทคนิคการฟั ง
การสะท้ อนความคิด การเงียบ การตีความและสะท้ อนความหมาย)จากนันเปิ
้ ดโอกาสให้ สมาชิก
คนอื่นๆที่มีความคิดเหมือนกันหรื อใกล้ เคียงกันกับสมาชิกคนที่เล่าได้ เสนอความคิดของตนเอง
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาสะท้ อนให้ เห็นโทษของความคิดที่ถูกอานาจความโลภ โกรธและ
หลงเข้ าครอบงาที่มีผลต่อตนเองทังอารมณ์
้
พฤติกรรม
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4. ผู้ให้ คาปรึ กษาชวนพิจารณา “การติดเรื อนจาทางร่ างกายกับการติดเรื อนจาทาง
ความคิด” และให้ สมาชิกตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ วสอบถามเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกนัน้ สะท้ อนให้ สมาชิกเห็นผลดี-ผลเสียที่เกิดขึ ้นและสนับสนุนให้ สมาชิกมองอีกด้ านของการ
ถูกจองจาด้ านร่างกายและการถูกจองจาด้ านจิตใจที่จะทาให้ เห็นแง่บวก
5. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกสารวจความคิดความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นหลังจากพูดคุยกันใน 3
คาถามดังกล่าวและลองให้ คะแนนเกี่ยวกับมุม มองของตนเองว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ไหม โดยก่อนที่จะพูดคุยในเรื่ องนี ้ให้ คะแนนเท่าไหร่(1-10) มาถึงตอนนี ้ให้ คะแนนตนเองเท่าไหร่(110)
6. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวให้ กาลังใจสมาชิกและสนับสนุนให้ สมาชิกให้ กาลังใจซึ่งกัน
และกัน ชื่นชมสมาชิกที่ได้ เสนอเรื่ องราว มุมมองที่เป็ นแง่คดิ และเป็ นประโยชน์ตอ่ สมาชิกลุม่
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกนัง่ ในท่าที่ผ่อนคลายแล้ วร่วมกันฝึ กสติด้วยการกาหนดรู้
กิริยาท่าทาง จากนันก
้ าหนดรู้ ที่ความรู้ สึก ณ ปั จจุบนั ขณะ จากนัน้ ตังจิ
้ ตอธิ ษฐานให้ “จิตใจละ
ความอยากได้ ให้ จิตใจมีความรักเมตตา ให้ จิตใจมีปัญญารู้ รอบ” โดยผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวชักนา
(ใช้ สญ
ั ญาณระฆังสติ)เป็ นเวลา 5-7 นาที
2. ผู้ให้ คาปรึกษาและสมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญสิ่งที่ได้ ฝึกและพูดคุยกัน
ในครัง้ นี ้ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ซกั ถามและนาเสนอข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม
3. สมาชิกบันทึกสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ประสบการณ์ด้านความมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปลง
ในแบบรายงานตนเองและให้ การนัดหมาย วัน เวลาและสถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
แนวทางการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้ าร่ วมกลุ่มให้ คาปรึกษา การให้ ความ
สนใจ การทากิจกรรมฝึ กสติและการเสนอข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
2. แบบรายงานตนเองเกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ในครั ง้ นี ใ้ นประเด็ น ความเข้ า ใจ การ
เปลี่ยนแปลงด้ านความคิด มุมมองเกี่ยวกับการถูกจองจาด้ านร่ างกายและจิตใจ โทษของความ
โลภ โกรธ หลง
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รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 8
เรื่อง สิ่งเศร้ าหมองภายใต้ ความจริงที่ไม่ เที่ยง ไม่ ทนและไม่ แท้
สาระสาคัญ
ธรรมชาติดั่ง เดิม ของจิ ตใจเป็ นสภาพที่ บริ สุทธิ์ แ ต่ถูกปิ ดกัน้ ไม่ให้ เ ข้ าถึ ง ความดี ง ามที่
แท้ จริ ง เครื่ องปิ ดกันดั
้ งกล่าวทางพุทธธรรมเรี ยกว่า นิวรณ์ ประกอบด้ วยความรักใคร่ปรารถนาใน
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความหงุดหงิดราคาญใจหรื อความกระทบกระทัง่ ไม่พอใจ ความท้ อแท้ หด
หู่สิ ้นหวัง ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่มนั่ ใจ ความฟุ้งซ่านวิตกกังวล ธรรมชาติเหล่านี ้เป็ นสิ่งเศร้ า
หมองที่ปิดกันจิ
้ ตใจไม่ให้ เกิดคุณสมบัติด้านบวก การฝึ กสติตระหนักรู้ ในนิวรณ์(เครื่ องกัน้ )จะช่วย
ให้ เกิดการรู้ เท่าทันกระแสที่ห้ ุมห่ อจิตใจไว้ ไม่ปล่อยจิตใจให้ หลงไปตามอาการเหล่านัน้ เกิดการ
ตระหนักรู้ซึ่งจะช่วยทาให้ จิตใจคลายจากเครื่ องปิ ดกันเหล่
้ านันมาอยู
้
่กบั ความเป็ นจริงของตนเองที่
เป็ นปั จจุบนั และให้ เห็นธรรมชาติของมันว่า เมื่อเกิดขึน้ แล้ ว ก็มีลักษณะแปรเปลี่ยนไปตามเหตุ
ปัจจัย ไม่มีความเที่ยงแท้ ยงั่ ยืนและไม่ขึ ้นอยูก่ บั ความปรารถนาของเรา ไม่ควรที่จะยึดสิ่งเหล่านี ้ว่า
เป็ นเราเพราะความทุกข์นนมี
ั ้ รากเหง้ ามาจากความยึดติดถือมัน่ (พระไพศาล วิศาโล, 2553)ทาให้
เกิดเสรี ภาพทางความคิดความรู้สกึ มีความเบิกบานที่เกิดจากความเป็ นอิสระของใจอย่างแท้ จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก รู้ เท่า ทัน สิ่ ง ที่ ท าให้ จิ ต เศร้ าหมอง(นิ ว รณ์ ) ได้ แ ก่ ความชอบ ความ
กระทบกระทัง่ ไม่พอใจ ความฟุ้งซ่าน ความท้ อแท้ หดหูส่ ิ ้นหวัง ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจ
2. เพื่อให้ สมาชิก เข้ าใจถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลง(อนิจจัง)ความบีบคัน(ทุ
้ กขัง)และ
ความไม่ใช่ตวั ตนของเรา(อนัตตา)ที่มีตอ่ สิ่งเศร้ าหมองเหล่านันจนน
้
าไปสู่ความผ่อนคลายไม่ยดึ มัน่
ถือมัน่
ระยะเวลา

1.30-2.00 ชัว่ โมง

อุปกรณ์

1. ระฆังสติ

สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร

2. สมุดบันทึกและปากกา

285
วิธีการดาเนินการ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นาหลักการด้ านการฝึ กสติ
รู้เท่าทันกฎเกณฑ์ธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ ้นกับจิตว่า มีการเปลี่ยนแปลง บีบคัน้ และไม่ใช่เรา มาเป็ น
กระบวนการในการฝึ กในเริ่มต้ นมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ ค าปรึ กษากล่าวต้ อนรั บสมาชิ ก สร้ างบรรยากาศให้ เกิ ดความอบอุ่น เป็ น
กันเองด้ วยหลักกัลยาณมิตร พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเข้ าร่วมกลุ่มที่ผา่ นมาว่า
มีความคิดและความรู้สกึ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
2. ผู้ให้ คาปรึกษาชี ้แจงวัตถุประสงค์และหัวข้ อที่จะพูดคุยกันในการให้ คาปรึกษาครัง้
นี ้ กล่าวย ้าบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกและผู้ให้ คาปรึกษาที่มีตอ่ กลุม่
3. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกรู้เท่าทันพฤติกรรมด้ านร่างกาย ได้ แก่ การนัง่ กับพื น้ ในท่า
ที่ผอ่ นคลาย จากนันค่
้ อยๆสลับท่านัง่ เป็ นท่าขัดสมาธิ พับเพียบซ้ าย-ขวาแล้ วค่อยๆ สังเกตลักษณะ
อาการที่เกิดขึ ้นกับตนเอง ได้ แก่ พอใจ ไม่พอใจ ฟุ้งซ่าน เบื่อหน่ายท้ อแท้ ลังเลไม่แน่ใจ เฝ้าสังเกต
ว่าปรากฏขึ ้นได้ อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและหายไปอย่างไร จากนัน้ ย้ อนกลับมารู้เท่าทัน
กิริยาทางกายด้ วยการขยับมื อ -เท้ าเป็ นเวลา 7-10 นาที (ให้ สัญญาณระฆัง สติ) และสอบถาม
ความคิดความรู้สกึ ที่ปรากฏขึ ้น
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาใช้ เทคนิคการตังค
้ าถามสมาชิกแต่ละคนว่า อาการเช่นไร(รักใคร่
พอใจ หงุดหงิดไม่พอใจ ฟุ้งซ่านวิตกกังวล ท้ อแท้ หดหู่ สงสัยไม่ค่อยแน่ใจ)ที่ร้ ู สึกว่าตนเองมักจะ
เป็ นอยู่บ่อยๆ แล้ ว นาไปสู่ความรู้ สึกและพฤติกรรมอย่างไร โดยกระตุ้นให้ สมาชิกได้ ยกตัวอย่าง
เหตุการณ์และอธิบายลักษณะอาการที่ปรากฏเหล่านัน้
2. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกทบทวนและประเมินระยะเวลาที่อาการเหล่านันปรากฏ
้
ขึ ้นในใจ การเปลี่ยนแปลงระดับความเข้ มข้ นโดยใช้ เทคนิคตัวเลขประเมินค่า(1=น้ อย ไป 10=มาก)
เมื่อผ่านไประยะหนึ่งความเข้ มข้ นเป็ นอย่างไร(1=น้ อย ไป 10=มาก) ตอนที่มีความเข้ มข้ นมาก
ส่งผลทางพฤติกรรมทางร่างกายอย่างไร เมื่อความเข้ มข้ นค่อยๆจางไปส่ง ผลต่อความคิดความรู้สึก
อย่างไร
3. ผู้ให้ คาปรึกษาชวนสมาชิกมองว่า “ลักษณะเหล่านันเป็
้ นแค่สภาวะอย่างหนึ่ง เมื่อ
ปรากฏขึ ้นแล้ ว มีความเข้ มข้ น จืดจางสลายไป” โดยขอให้ สมาชิกได้ อธิบายความเข้ าใจของตนเอง
ที่มีตอ่ ประโยคดังกล่าวผ่านประสบการณ์ของตนเอง
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4. ผู้ให้ คาปรึกษาใช้ เทคนิคการสะท้ อนมุมมองเพื่อให้ สมาชิกได้ เห็นความคิดที่ยดึ โยง
ต่อสิ่งที่ทาให้ จิตใจเศร้ าหมองนันโดยไม่
้
ยอมปล่อยวาง ยึดว่าอาการนันเป็
้ นเราซึ่งขัดกับธรรมชาติ
(เกิดขึ ้น เปลี่ยนแปลง สลายไป)ก่อให้ เกิดความทุกข์หรื อบีบคัน้ ขาดอิสระทางจิตใจ
5. ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาสนับ สนุน ให้ ส มาชิ ก ได้ ท บทวนและเฝ้า สัง เกตหากมี ลัก ษณะ
ดังกล่าวเกิดขึ ้นกับตนเองและร่วมกันพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกคนอื่น ๆ
6. ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวชมเชยการช่วยเหลือกันและให้ กาลังใจที่จะเอาชนะใจตนเอง
(สิ่งปิ ดกันจิ
้ ตใจไม่ให้ ความดีเกิดขึ ้น) กระตุ้น ให้ เชื่อมัน่ ในศักยภาพตนเองที่จะก้ าวข้ ามให้ ได้ ด้ วย
การยกตัวอย่าง เช่น การตื่นนอนตอนเช้ า ให้ เป็ นความง่วงและไม่ปล่อยให้ ครอบงาจิตใจตนเอง
เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกนัง่ ล้ อมวงในท่าที่ผ่อนคลาย จากนันให้
้ กาหนดลมหายใจ
เข้ า-ออก ไล่ไปสังเกตที่ความรู้สึกและค่อยๆขยับไปสังเกตสิ่งเศร้ าหมองทัง้ 5 ประการว่าปรากฏขึ ้น
หรื อไม่ เมื่อปรากฏขึ ้นเพียงแค่ให้ กาหนดรู้ เท่าทันเพียงพร้ อมพูดกับตนเองในใจว่า “ผ่อนคลายๆ”
เป็ นเวลา 5-7 นาทีและอธิฐานจิตแผ่เมตตาต่อตนเองและผู้อื่น
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาและสมาชิกกลุ่มร่ วมกันสรุปประเด็นสาคัญที่ได้ พูดคุยกันในครัง้ นี ้
เปิ ดโอกาสให้ ได้ ซกั ถามข้ อสงสัยและเสนอข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม
3. สมาชิกบันทึกสิ่งที่ได้ จากการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้น จากนัน้ นัดหมายวัน
เวลาและสถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
แนวทางการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้ าร่ วมกลุ่มให้ คาปรึกษา การให้ ความ
สนใจ การทากิจกรรมฝึ กสติและการเสนอข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
2. แบบรายงานตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ในครัง้ นี ้เกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้ จิตใจเศร้ าหมอง
(นิวรณ์)ประเด็นความเข้ าใจเรื่ องความไม่เที่ยงแท้ แน่นอน ความบีบคัน้ ความไม่ใช่ตวั ตนเราและ
ของเรา
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รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 9
เรื่อง สบายใจเมื่อเข้ าใจโลกและชีวิต
สาระสาคัญ
การเผชิญกับสิ่งเร้ าภายนอกที่เป็ นโลกธรรม ได้ แก่ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สุข
ทุกข์ สรรเสริญ นินทา ล้ วนแต่สร้ างความสมหวังและผิดหวัง ธรรมดาของมนุษย์ถ้าเผชิญสิ่งเร้ าหรื อ
สิ่งกระทบที่ถกู ใจมักจะปรุงแต่งไปในทางต้ องการปรารถนาและเกิดการยึดติด แต่ถ้าประสบกับสิ่ง
ที่ไม่ต้องการมักจะไม่พอใจ ไม่ต้องการหรื อหลบเลี่ยง แต่สิ่งเหล่านี ้ก็เป็ นเรื่ องธรรมดาที่ต้องเผชิญ
หากขาดการใคร่ครวญพิจารณาสิ่งรอบตัวต่างๆด้ วยสติปัญญาก็จะทาให้ เป็ นสุขและเป็ นทุกข์ หรื อ
หลงไปกับกระแสสิ่งเร้ าเหล่านัน้ หากตังรั้ บด้ วยสติปัญญาอย่างรู้เท่าทันย่อมไม่ตกเป็ นเหยื่อและมี
ความเห็นที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ทาให้ วางใจได้ อย่างถูกต้ อง ไม่ก่อหรื อซ ้าเติมให้ เกิดทุกข์ ได้ แก่
ยอมรับความจริ งว่า ทุกสิ่งมีขึ ้นมีลง มีดีมีเสีย ไม่มีอะไรถูกใจเราไปหมดทุกอย่าง อยู่ในโลกด้ วย
ความรู้สึกที่เข้ าใจโลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง วางจิตลงตัวพอดีก่อเกิดความสุขที่มาจากความ
สงบ(พระไพศาล วิศาโล, 2553)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกตระหนักรู้ เท่าทันความเป็ นธรรมดาของโลกอันเป็ นสิ่งเร้ าที่มากระทบ
(โลกธรรม)
2. เพื่อให้ สมาชิกรู้จกั ยอมรับความเป็ นธรรมดาของสิ่งที่มากระทบ
3. เพื่อให้ สมาชิกรู้จกั ตอบสนองต่อสิ่งเร้ า(โลกธรรม)เหล่านันได้
้ อย่างเหมาะสม
ระยะเวลา
อุปกรณ์

1.30-2.00 ชัว่ โมง
สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร
1. ระฆังสติ 2. สมุดบันทึกและปากกา

วิธีการดาเนินการ
การให้ คาปรึกษากลุม่ ตามแนวสติปัฏฐานในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาหลักการการฝึ กสติร้ ูเท่าทัน
โลกธรรม(มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ สรรเสริ ญ นินทา)มาเป็ นเนื ้อหาในการฝึ กเป็ น
เบื ้องต้ นและฝึ กสติผอ่ นคลายในขันยุ
้ ตกิ ารให้ คาปรึกษาตามขันตอนดั
้
งนี ้
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ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวต้ อนรับสมาชิก สร้ างบรรยากาศให้ เกิดความผ่อนคลาย เป็ น
กันเองด้ วยการพูดคุยด้ วยหลักกัลยาณมิตร สอบถามอารมณ์ความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการเข้ า
ร่วมกลุม่ ที่ผา่ นมาเป็ นการทบทวนเนื ้อหาและประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นกับสมาชิกกลุ่ม
2. ผู้ให้ คาปรึกษาชี ้แจงวัตถุประสงค์ ประเด็นที่จะพูดคุยกันครัง้ นี ้ ย ้าถึงบทบาทหน้ าที่
ของสมาชิกและผู้ให้ คาปรึกษาที่จะต้ องช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการกลุม่ ให้ บรรลุเป้าหมาย
3. ผู้ให้ ค าปรึ กษาให้ สมาชิ กนอนตะแคงขวาราบกับพื น้ หลับตาแล้ วชวนสมาชิ ก
สารวจท่าทางและปล่อยวางให้ ผ่อนคลาย จากนันชวนระลึ
้
กถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสิ่งที่
ได้ มา(ลาภ) สิ่งที่เสียไป(เสื่อมลาภ) ความสาเร็จ(ยศ) ความล้ มเหลว(เสื่อมยศ) ความสุข ความทุกข์
คาสรรเสริ ญและคานินทาหรื อตาหนิ เมื่อระลึกถึงแล้ วให้ สงั เกตลักษณะของความคิดความรู้สึกว่า
มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านันอย่
้ างไร(ใช้ สญ
ั ญาณระฆังสติ)เป็ นเวลา 7-10 นาที จากนันมี
้
สอบถามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นกับตนเอง
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ ค าปรึ ก ษาใช้ เ ทคนิ คการตัง้ ค าถาม “การด าเนิน ชี วิต ที่ ผ่า นมา สมาชิ ก ได้
ประสบกับสิ่งที่มีอยู่ประจาโลกนีไ้ หม” จากนันขอให้
้
สมาชิกได้ ทบทวน(ใช้ เทคนิคการเงี ยบ)และ
บอกเล่าเหตุการณ์เรื่ องราว(ใช้ เทคนิคการฟั ง ตังค
้ าถามสะท้ อน สรุปความ)
2. ผู้ให้ คาปรึกษาถามต่อไปว่า “เมื่อเผชิญกับสิ่งเหล่านัน้ ส่งผลต่อความคิดความรู้สึก
รวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมของตนเองอย่างไร” อีกทังสนั
้ บสนุนให้ สมาชิกคนอื่นๆ ได้ แสดง
ความคิดเห็น ประสบการณ์ที่ใกล้ เคียงกัน
3. ผู้ให้ คาปรึกษาใช้ คาถามท้ าทายอีกว่า “มีใครบ้ างที่ไม่เคยเจอเรื่ องอย่างนี ้” เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ สมาชิกได้ ทบทวนความจริงข้ อนี ้ซึง่ จะนาไปสู่การเปิ ดใจกว้ างยอมรับกับสิ่งที่มีอยูด่ งั กล่าว
4. ผู้ให้ คาปรึ กษาตังประเด็
้
นชวนคิดว่า “เมื่อเป็ นความจริ งของชีวิตที่ต้องเผชิญอยู่
แล้ วที่เราไม่สามารถเลือกได้ แต่การตอบสนองทางความคิดความรู้ สึกรวมถึงการแสดงออกทาง
พฤติกรรมต่อสิ่งเหล่านันเราสามารถเลื
้
อกได้ ไหม” แล้ วสอบถามความแน่ใจของสมาชิกแต่ละท่าน
สังเกตว่าสมาชิ กคนไหนที่ตอบได้ อย่างชัดเจนจะให้ สะท้ อนความหมายในคาตอบนัน้ และเปิ ด
โอกาสให้ สมาชิกคนอื่นได้ ขยายเพิ่มเติม
5. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกทบทวนเหตุการณ์เดิมอีกครัง้ พร้ อมกับท้ าทายว่า ถ้ าหาก
เจอสิ่งกระทบในลักษณะดังกล่าวจะเลือกตอบสนองในลักษณะใด โดยประเด็นที่ 1 การตอบสนอง
ทางความคิด ประเด็นที่ 2 ทางความรู้ สึก และประเด็นที่ 3 ทางพฤติกรรม พร้ อมทัง้ สนับสนุนให้
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สมาชิกได้ ขยายมุมมองและความเข้ าใจของตนเอง อีกทังผู
้ ้ ให้ คาปรึ กษาสนับสนุนข้ อคิดเห็นของ
สมาชิกที่ตดั สินเลือกตอบสนองอย่างเหมาะสม
6. ผู้ให้ คาปรึ กษาและสมาชิกกล่าวให้ กาลังใจซึ่งกันและกันพร้ อมกับแสดงความชื่น
ชมในมุมมองที่เปิ ดกว้ างที่มีตอ่ โลกธรรมดังกล่าว
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ สมาชิกนั่งในท่าที่สบายและผ่อนคลาย หลับตา ชวนระลึกถึง
บุคคลที่ทาให้ เราไม่พอใจแล้ วให้ กาหนดรู้เฝ้าสังเกตความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับพูดในใจ
“ปล่อยวาง ให้ อภัยๆ” เป็ นเวลา 5-7 นาทีและอธิฐานจิตแผ่เมตตาต่อบุคคลคนนัน้
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาและสมาชิ กร่ วมกันสรุ ปประเด็นส าคัญๆที่ ได้ พูดคุยกันในครั ง้ นี ้
ประสบการณ์ด้านความคิดความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นและเสนอมุมมองเพิ่มเติม
3. สมาชิกบันทึกสิ่ งที่ได้ เรี ยนรู้ ในครั ง้ นี ้ ประสบการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปลงในแบบ
รายงานตนเอง จากนันนั
้ ดหมายวัน เวลาและสถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
แนวทางการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้ าร่ วมกลุ่มให้ คาปรึกษา การให้ ความ
สนใจ การทากิจกรรมฝึ กสติและการเสนอข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
2. แบบรายงานตนเองเกี่ ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในครัง้ นี ้เกี่ ยวกับสิ่งที่มีอยู่ประจาโลก(โลก
ธรรม)การมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่มากระทบ ลักษณะการเปิ ดใจกว้ างยอมรับ

290
รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 10
เรื่อง ศิลปะแห่ งการดาเนินชีวิตที่งดงาม
สาระสาคัญ
การดาเนินชี วิตจะต้ องมี ทัง้ ความรู้ และศิลปะการประยุกต์ใช้ หมายความว่า จะต้ อง
ศึกษาถึง หลักการดาเนินชี วิตที่อยู่บนฐานของความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเหมาะสม กล่าวคือ
จะต้ องเป็ นผู้มีความเห็นที่ถกู ต้ อง มีความคิดที่ถกู ต้ องอันเป็ นส่วนของปั ญญาที่จะนาพาชีวิตไปสู่
ความเจริ ญงอกงามและพ้ นไปจากความทุกข์ความเดือดร้ อน อีกทังจะต้
้ องมีศีล (ศิลปะ) คือ ความ
ประพฤติที่ไ ม่เ สียหายในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้ แก่ การมีวาจาที่ถูกต้ อง การมีหน้ าที่การงานที่
ถูกต้ องและการเลีย้ งชีวิตที่ถูกต้ องรวมเรี ยกว่า ศีล อันเป็ นหนทางที่จะนาไปสู่ความสุขเบื ้องต้ น
ความสุขที่ละเว้ นจากการกระทาชัว่ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคนอื่น ๆ, 2556)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ ท บทวนบทบาทการใช้ ชี วิ ต ของตนเองที่ ผิ ด พลาดน าไปสู่ค วาม
เดือดร้ อน
2. เพื่อให้ สมาชิกได้ เรี ยนรู้แนวทางหรื อศิลปะการดาเนินชีวิตที่ถกู ต้ องดีงาม
3. เพื่อให้ สมาชิกได้ ตระหนักและเรี ยนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การดาเนินชีวิต(ศีล)
ระยะเวลา

1.30-2.00 ชัว่ โมง

สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร

อุปกรณ์

1. ระฆังแห่งสติ

2. สมุดบันทึกและปากกา

วิธีการดาเนินการ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาหลักการฝึ กสติร้ ู เท่าทัน
พฤติกรรม-จิต เป็ นเบื ้องต้ นให้ คาปรึกษา มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษากล่าวต้ อนรับสมาชิกเข้ ากลุม่ ขณะเดียวกันก็สร้ างบรรยากาศให้ เกิด
ความอบอุ่นด้ วยการพูดคุยอย่างเป็ นกันเองด้ วยหลักกัลยาณมิตรธรรม ทบทวนเนื ้อหาในการเข้ า
กลุม่ ที่ผา่ นมาสอบถามถึงประสบการณ์เกี่ยวกับความคิดความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้น
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2. ผู้ให้ คาปรึ กษาชี ้แจงวัตถุประสงค์และประเด็นที่จะพูดคุยกันในการให้ คาปรึ กษา
ครั ง้ นี ้ ยา้ ถึง เป้า หมายและบทบาทหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก ที่ อ าศัยกระบวนการกลุ่ม ช่วยขับ เคลื่ อ น
กระตุ้นให้ สมาชิกช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
3. ผู้ให้ คาปรึกษาให้ สมาชิกนัง่ ล้ อมวงกับพื ้นในท่าที่ผ่อนคลาย มือประสานกันที่หน้ า
อัก หลับตา เบาๆ จากนัน้ ให้ ตระหนักรู้ ในกิริยาท่าทางที่ตนเองนั่ง รั บรู้ ความรู้ สึกที่เกิดขึน้ ผ่าน
อวัยวะส่วนต่างๆ รับรู้ความคิดที่จรเข้ ามาด้ วยอาการผ่อนคลาย ไม่ฝืนหรื อต่อต้ าน เฝ้าสังเกตเฉยๆ
เป็ นเวลา 7-10 นาที(ใช้ สญ
ั ญาณระฆังสติ) จากนันมี
้ สอบถามความคิดความรู้สกึ ที่เกิดขึน้
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาตังประเด็
้
นคาถาม “ท่านคิดว่า การดาเนินชีวิตเป็ นศิลปะหรื อไม่ ”
จากนันชวนสมาชิ
้
กได้ ใคร่ครวญการใช้ ชีวิตที่ผา่ นมาว่าส่งผลต่อความสุขหรื อความทุกข์ในปั จจุบนั
อย่างไรและสนับสนุนให้ สมาชิกบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ ้นที่มีตอ่ การดาเนินชีวิต ในขณะนัน้
(ใช้ เทคนิคการฟั ง สะท้ อนความคิดความรู้สกึ )
2. ผู้ให้ คาปรึกษาใช้ เทคนิคการจินตนาการให้ สมาชิกนึกถึงบทเพลงและภาพต่างๆ ที่
ชวนให้ เ กิ ดความสุนทรี ยะหรื อผ่อนคลาย จากนัน้ ตัง้ คาถาม “ภาพหรื อเพลงอะไรที่ ปรากฏใน
จินตนาการ”แล้ วขอให้ สมาชิกได้ บอกเล่าสิ่งนัน้ ผู้ให้ คาปรึกษาสะท้ อนให้ เห็นถึงความงดงามของ
ศิลปะที่มีอยูใ่ นเพลงหรื อภาพนันที
้ ่ก่อให้ เกิดความสุขในการสัมผัส
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาใช้ เทคนิคการเปรี ยบเทียบ “การดาเนินชีวิตก็เป็ นศิลปะ” จากนัน้
ขอให้ สมาชิกอธิบายภาพชีวิตตนเองนันว่
้ า มีลกั ษณะทางศิลปะอย่างไรที่ก่อให้ เกิดความสุนทรี ยะ
หรื อความเดือดร้ อนต่อสภาพจิตใจ ร่วมกันเสนอข้ อคิดเห็น
4. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวถึง ศิลปะในการดาเนินชี วิตตามหลักพุทธธรรมได้ แก่ ศีล ศิลปะของความประพฤติ จากนันขอให้
้
สมาชิกได้ ใคร่ครวญและทบทวนตนเองอีกครัง้ และกระตุ้น
ให้ สมาชิกยกตัวอย่างว่าชีวิตของตนเองขาดศิลปะด้ านใดและจะแต่งเติมศิลปะด้ านใดให้ กบั การใช้
ชีวิต
5. ผู้ให้ คาปรึ กษาและสมาชิกกล่าวเสริ มให้ กาลังใจซึ่งและกัน กระตุ้นให้ เกิดความ
เชื่อมัน่ ในตนเองที่จะเป็ นประติมากรวาดชีวิตให้ สวยงาม
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ สมาชิกนั่งในท่าที่ผ่อนคลายหลับตา รับรู้ ความคิดความรู้ สึกที่
เกิดขึ ้น ณ ปัจจุบนั จากนันชวนจิ
้
นตนาการถึงภาพชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าด้ วยการมีศีล(ศิลปะ) การมีจิตใจ
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ที่สงบเยือกเย็น การเป็ นผู้มีความคิดสติปัญญาที่สมบูรณ์ เป็ นระยะเวลา 5-7 นาที จากนันตั
้ งจิ
้ ต
อธิฐานให้ ชีวิตของตนเองมีความงอกงาม(ใช้ สญ
ั ญาณระฆังสติ)และสอบถามรู้สกึ นึกคิดที่เกิดขึ ้น
2. ผู้ให้ คาปรึกษาและสมาชิกร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้ จากการพูดคุยในครัง้ นี ้และ
เสนอข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม
3. สมาชิกบันทึกสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้การเข้ ากลุ่มในครัง้ นี ้ลงในแบบรายงานตนเองและนัด
หมายวัน เวลาและสถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ ต่อไป
แนวทางการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้ าร่ วมกลุ่มให้ คาปรึกษา การให้ ความ
สนใจ การทากิจกรรมฝึ กสติและการเสนอข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
2. แบบรายงานตนเองเกี่ ยวกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในครัง้ นีเ้ กี่ ยวกับศีล(ศิลปะในการดาเนิน
ชีวิต) คุณค่าของความสงบและการใคร่ครวญที่เกิดจากปัญญาที่เข้ าใจชัด
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รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 11
เรื่อง บทบาทหน้ าที่บ่งบอกถึงคุณค่ าของชีวิต
สาระสาคัญ
การทาหน้ าที่ เป็ นการแสดงออกถึง ความสามารถของบุคคล คุณค่าของชีวิตอยู่ที่การ
ปฏิ บัติห น้ า ที่ ต ามบทบาทที่ ต นได้ รั บ มอบหมาย หากมี ค วามมุ่ง มั่น เอาใจใส่ ตัง้ ใจขวนขวาย
ประกอบกระทายิ่งจะแสดงให้ เห็นถึงความเอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลต่อหน้ าที่ดงั กล่าว นอกจากนี ้ หน้ าที่การ
งานที่ตนกระทายังประกอบด้ วยประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม เป็ นการงานที่ปราศจากโทษ อีกทัง้
ได้ ช่วยเหลือเกือ้ กูลการงานของคนอื่นๆด้ วยจิต ใจที่กรุ ณา ย่อมจะทาให้ เกิดความสุข (ไพโรจน์ สิง
บัน, 2552; พุทธทาสภิกขุ, 2547) การมีสติระลึกรู้ถึงบทบาทหน้ าที่ของตนเองจะช่วยให้ เกิดปั ญญา
ที่ร้ ู จักเข้ าไปทาหน้ าที่จดั แจง จัดสรร จัดการหรื อเข้ าไปทาหน้ าที่และเกี่ ยวข้ องกับสิ่งนัน้ ได้ อย่าง
ถูกต้ อง(สุรพล ไกรสราวุฒิ, 2552)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ ต ระหนัก ถึ ง คุณ ค่า ของตนเองต่อ การท าหน้ า ที่ ก ารงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2. เพื่อให้ สมาชิกเกิดความมุง่ มัน่ ในการทาหน้ าที่ของตนเองอย่างเกื ้อกูล
3. เพื่อให้ สมาชิกตระหนักในบทบาทหน้ าที่ของตนเองที่เกื ้อกูลต่อผู้อื่น
ระยะเวลา
อุปกรณ์

1.30-2.00 ชัว่ โมง
1. ระฆังแห่งสติ

สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร
2. สมุดบันทึกและปากกา

วิธีการดาเนินการ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐานในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาหลักการฝึ กสติร้ ู เท่าทัน
ขณะเคลื่อนไหวร่างกายโดยการขยับอวัยวะส่วนต่างๆในการฝึ กเบื ้องต้ นตามขันตอนดั
้
งนี ้
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ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวต้ อนรับสมาชิกกลุ่ม สร้ างบรรยากาศให้ เกิดความผ่อนคลาย
ด้ วยการพูดคุยด้ วยหลักกัลยาณมิตร สอบถามเกี่ยวกับหัวข้ อและประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นกับความ
คิดความรู้สกึ ของตนเองในการเข้ าร่วมกลุม่ ที่ผา่ นมา
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาชี ้แจงวัตถุประสงค์และประเด็นที่จะพูดคุยกันในการให้ คาปรึ กษา
ครัง้ นี ้ ย ้าถึงบทบาทและหน้ าที่ของตนเองที่จะช่วยเพื่อนสมาชิกและขับเคลื่อนกระบวนการกลุ่ม
ไปสูเ่ ป้าหมาย
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ สมาชิกนัง่ เป็ นวงกลมบนที่รองนัง่ จากนัน้ ให้ สมาชิกค่อยๆโยก
ศีรษะไปมาซ้ าย-ขวา ยกไหล่ซ้าย-ขวา ยกแขนซ้ าย-ขวา สลับกันอย่างช้ าๆพร้ อมทาสติกาหนดรู้การ
เคลื่อนไหวและค่อยๆ รับรู้ความรู้สึกอวัยวะที่กาลังเคลื่อนไหวพร้ อมทัง่ สังเกตความคิดของตนเอง
(ให้ สญ
ั ญาณระฆังสติ)เป็ นเวลา 7-10 นาทีและสอบถามความคิดความรู้สกึ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึ กษาให้ สมาชิกทบทวนว่า “การงานอะไรที่ตนเองเคยทาแล้ วก่อให้ เกิด
ความภาคภูมิใจ” และขอให้ สมาชิกได้ ทบทวนและบอกเล่าเกี่ ยวกับหน้ าที่การงานนัน้ พร้ อมกับ
บทบาทหน้ าที่ของตนเอง
2. ผู้ให้ คาปรึกษาตังค
้ าถามต่อไปว่า “การงานนันมี
้ ประโยชน์ตอ่ ตัวท่านเองและผู้อื่น
อย่างไร” แล้ วสะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดความรู้ สึกที่ใส่ใจและมุ่งมัน่ ตังใจในการแสดงพฤติ
้
กรรม
การทางาน
3. ผู้ให้ คาปรึ กษาตัง้ ประเด็นชวนคิดว่า “ทุกอย่างล้ วนเกิ ดมามี หน้ าที่กันทัง้ นัน้ ใช่
หรื อไม่” แล้ วให้ สมาชิกลองยกตัวอย่างอะไรก็ได้ แล้ วสอบถามสมาชิกคนอื่นๆว่า สิ่งนันมี
้ หน้ าที่อะไร
จากนัน้ แล้ วกระตุ้นให้ สมาชิกได้ ทบทวนตนเองเกี่ ยวกับคุณค่าของชีวิ ตอยู่ที่การมีหน้ าที่และทา
หน้ าที่
4. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวเสริ มด้ วยคาถามปลายปิ ดเพื่อย ้าอีกว่า “ค่าของคนอยู่ที่ผล
ของงานใช่หรื อไม่” แล้ วให้ สมาชิกได้ บอกเล่าหน้ าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบในปั จจุบนั แล้ ว
สะท้ อนความคิดความรู้สึกว่า งานที่ตนเองรับผิดชอบนันท
้ าให้ ตนเองมีคณ
ุ ค่าและเชื่อมโยงกับคน
อื่นๆอย่างไร
5. ผู้ให้ คาปรึกษาขอให้ สมาชิกได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการได้ ฟังเรื่ องราวของ
สมาชิกคนอื่นๆและสะท้ อนให้ สมาชิกได้ เห็นถึงการเป็ นผู้ให้ และการเป็ นผู้รับของแต่ละคนที่ทา
หน้ าที่ตอ่ กันอย่างเกื ้อกูล
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6. ผู้ให้ คาปรึ กษากล่าวชมเชยบทบาทหน้ าที่ของสมาชิ กและสนับสนุนสมาชิ กให้
กาลังใจในการทาหน้ าที่ของคนอื่นๆ
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้ให้ คาปรึกษาชวนสมาชิกระลึกรู้ร่างกายทุกส่วนที่กาลังทาหน้ าที่ของตนเอง เช่น
หัวใจ ลมหายใจเข้ า -ออก เป็ นต้ น จากนัน้ อธิ ฐ านจิต “ขอบคุณอวัยวะทุกส่วนซึ่งทาหน้ าที่ของ
ตนเองอย่างดีที่สดุ ” เป็ นเวลา 5-7 นาที(ใช้ สญ
ั ญาณระฆังสติ)
2. ผู้ให้ คาปรึ กษาและสมาชิกร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ ประเด็นจากการพูดคุยครัง้ นี ้
และเพิ่มเติมข้ อคิดบางประการที่เป็ นประโยชน์
3. สมาชิกบันทึกสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ในครัง้ นี ้ลงในแบบรายงานตนเอง กล่าวให้ กาลังใจและ
ชี ้แจงนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ในการให้ คาปรึกษาครัง้ สุดท้ าย
แนวทางการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเข้ าร่ วมกลุ่มให้ คาปรึกษา การให้ ความ
สนใจ การทากิจกรรมฝึ กสติและการเสนอข้ อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
2. แบบรายงานตนเองเกี่ ยวกั บสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในครัง้ นีใ้ นประเด็นความเข้ าใจ เกี่ ยวกับ
คุณค่าของคน บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
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รู ปแบบการให้ คาปรึกษากลุ่ม ครัง้ ที่ 12
เรื่ อง สะท้ อนการเรี ยนรู้ เพื่อความเติบโตและปั จฉิมนิเทศ
สาระสาคัญ
การทบทวนเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ ผ่ า นมาในชี วิ ต เป็ นการตรวจสอบศัก ยภาพและ
ความสามารถของตนเองในการเผชิญกับสิ่งเหล่านัน้ เป็ นการเปิ ดประสบการณ์ภายในตัวเองที่มี
ต่อเหตุการณ์และเรื่ องราวเพื่อให้ เห็นการเชื่อมโยงต่างๆ ระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในผ่าน
บทเรี ยนที่มีทงั ้ ดีและร้ าย อาจจะสร้ างความเจ็บปวดหรื อความภาคภูมิใจ นอกจากนี ้ยังเป็ นการ
สร้ างความหมายใหม่ตอ่ ประสบการณ์เหล่านันซึ
้ ่งจะช่วยให้ เกิดมุมมองต่อการใช้ ชีวิตให้ มากขึ ้นใน
ปั จ จุบัน รู้ จัก ที่ จ ะตัง้ เป้าหมายที่ เ หมาะสมในอนาคต รวมถึ ง ยัง ต้ อ งค านึง ถึ ง คนรอบข้ างด้ ว ย
ความรู้ สึกเป็ นกัลยาณมิตรที่จะคอยเกือ้ กูลซึ่งกันและกันและพร้ อมที่จ ะเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิง
บวกในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆในสังคม อีกทังเกิ
้ ดการตระหนักรู้ ในคุณค่าและความหมายของ
การได้ มาพบกัน ตระหนักถึงการใช้ ความสามารถ ศักยภาพของตนเองในการสร้ างสรรค์สิ่งที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมด้ วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามบทบาทที่ตนเองที่ได้ รับ
มอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อความเติบโตภายในตนเองและการอยูร่ ่วมกันอย่างปกติสขุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ สมาชิกสะท้ อนการเรี ยนรู้ถึงคุณค่าในการเข้ าร่วมกลุม่
2. เพื่อให้ สมาชิกได้ ตระหนักรู้ความดีงามภายในตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อให้ สมาชิกรู้จกั การตังเป้
้ าหมายการใช้ ชีวิต
4. เพื่อให้ สมาชิกตระหนักรู้ในการอยูร่ ่วมกันเป็ นสังคม
ระยะเวลา

1.30-2.00 ชัว่ โมง

อุปกรณ์

1. ระฆังสติ

สถานที่ ห้ องการศึกษา เรื อนจากลางกาแพงเพชร

2. สมุดบันทึกและปากกา

วิธีการดาเนินการ
การให้ คาปรึ กษากลุ่มเชิง ตามแนวสติปัฏฐานในครัง้ สุดท้ ายนี ้ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการตาม
ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
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ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ นการให้ คาปรึกษา
1. กล่าวทักทายและทบทวนการบ้ าน สะท้ อนการเรี ยนรู้การเข้ ากลุ่มครัง้ ที่ 1 – 11 ให้
สมาชิกแต่ละคนแสดงความรู้สกึ นึกคิดและสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ผ่านมา ผู้นากลุม่ สรุปย่อๆ
2. ชี ้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการเข้ าร่ วมกลุ่มในครัง้ นี ้ สรุ ปรู ปแบบการฝึ ก
สติตงแต่
ั ้ กาย ความรู้สกึ จิตและธรรมแบบรวบยอด
3. สมาชิกนัง่ ในท่าที่ผอ่ นคลาย-หลับตา จากนันผู
้ ้ นากลุม่ กล่าวทบทวนเพื่อให้ สมาชิก
ตระหนักรู้ ท่าทาง สารวจอวัยวะส่วนต่างๆ(กายานุปัสสนา) แล้ วค่อยๆไล่ไปสู่ความรู้ สึก(เวทนา
นุปัสสนา)และสังเกตกระแสความคิด(จิตตานุปัสสนา)จากนันใคร่
้ ครวญธรรมชาติ(ธรรมานุปัสส
นา)ที่เกิดขึ ้นกับตนเองเช่น ธรรมชาติของนิวรณ์ 5 กฎไตรลักษณ์ เป็ นต้ น เป็ นเวลา 7-10 นาที(สติ
รวบยอด)
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการให้ คาปรึกษา
1. กระตุ้นให้ สมาชิกแต่ละคนกล่าวถึง “คุณค่าของตนเองที่มีต่อกลุ่ม” และ “คุณค่า
ของกลุม่ (สังคม)ที่มีตอ่ ตนเอง” และแลกเปลี่ยนร่วมกัน
2. ผู้นาตังค
้ าถาม “เป้าหมายของท่านคืออะไร สิ่งนันเกื
้ ้อกูลตนเองและสังคมอย่างไร”
หลังจากนันร่
้ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สะท้ อนมุมมอง ให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน
3. สมาชิกนัง่ จับมือกัน ผู้นากลุ่มกล่าวถึงคุณค่าของการอยูร่ ่วมกันและการจากลาที่มี
ความหมาย พร้ อมกับสอบถามสมาชิกถึงคุณค่าที่ตนเองได้ รับแล้ วในการเข้ าร่วมกลุม่
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุตกิ ารให้ คาปรึกษา
1. ผู้น ากลุ่ม และสมาชิ กกลุ่ม ร่ ว มกัน สรุ ปเรื่ อ งราว ปั ญ หาอุป สรรค ความงดงาม
ประสบการณ์ตา่ งๆที่ตนเองนึกได้ ขณะเข้ าร่วมกลุม่ ตังแต่
้ ครัง้ แรกจนถึงครัง้ นี ้
2. สมาชิกและผู้นากลุ่มแสดงความรู้ สึกที่ได้ มาพบกัน เรี ยนรู้ ร่วมกัน กล่าวเสริ มให้
กาลังใจต่อกันและกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคน
แนวทางการประเมินผล
1. การสัม ภาษณ์ การสัง เกตพฤติ ก รรม การให้ ค วามสนใจภายในกลุ่ม การเสนอ
ข้ อคิดเห็นต่อปัญหาของเพื่อนสมาชิก
2. แบบรายงานตนเองของสมาชิกแต่ละคนด้ านการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นกับตนเอง การเรี ยนรู้
จากผู้นากลุม่ และการเรี ยนรู้ที่เกิดจากกระบวนการกลุม่

ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่ างการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการวิเคราะห์ เนือ้ หา
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ภาคผนวก ฉ. 1. ตัวอย่ างผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาลักษณะสุขภาวะทางปั ญญาของผู้ต้องขัง
จากผู้เชี่ยวชาญ
ตาราง 37 ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื ้อหาเชิงคุณภาพลักษณะสุขภาวะทางปัญญาของผู้ต้องขัง
Quotation

เนือ้ หา
“รู้ดีร้ ูชวั่ เป็ นเรื่ องของปั ญญาที่จะต้ องพิจารณาตัวเองได้ แต่
พอไปอยูใ่ นนันพอรู
้ ้ ก็จะต้ องยอมรับกฎกติกาพิจารณาตัวเองว่า
ควรทาอย่างไรที่แยกแยะสิ่งดีชวั่ โดยจิตใจเราเองแต่ต้องยอมรับ
กติกาแล้ วก็ทาตามกติกาถ้ ามองดูวา่ กติกามันดีดียงั ไงถ้ าเราทา
ตามแล้ วเราก็จะไม่ถกู ลงโทษ”
“สภาวะปัญญาของตัวเขาเป็ นอย่างไรในขณะนัน้ เค้ าอยูใ่ น
สถานะอะไรเขาจะแก้ ไขปัญหาอย่างไรโดยการใช้ หลักธรรมตัว
อริยสัจสี่ก็ไม่เลวสิ่งที่เค้ าจะนามาแก้ ไขตัวของเค้ าเองก็คือ
ปัญหามันเกิดขึ ้นมาได้ อย่างไรสาเหตุที่มนั เกิดปัญหามาได้
อย่างไรแล้ วเค้ าแก้ ปัญหาตอนนันมั
้ นถูกหรื อมันผิดวิธีแก้ ของเค้ า
ถูกหรื อผิดให้ เค้ ารู้วา่ สิ่งที่เขาทาไปนันมั
้ นเป็ นการกระทาที่ไม่ถกู
เราก็ให้ ทางใหม่ที่มนั ถูกต้ องก็คือให้ ปัญญาลงไปวิธีแก้ ”
“จาขึ ้นใจว่าเป็ นบทเรี ยน นี่เป็ นบทเรี ยน แล้ วก็ประการที่
สองคือ มองมันเป็ นบทเรี ยนไม่ได้ มองมันเป็ นความผิดพลาด
ล้ มเหลว เขาถึงจะมีความสุข คือเขาต้ องมองเห็นภาพแบบนี ้”
“บางคนที่มีแต่เห็นแก่ได้ แก่ตวั อะไรทังหลาย
้
ผมมองว่าคนที่
กระเสือกกระสนจะเอานัน่ เอานี่จนเกินทังหลายบางที
้
มนั น่าจะ
ไม่มีความสุขมากนะ แต่ถ้าห่วงนัน่ ห่วงนี่มนั ก็ในเรื อนจานี่ผมว่า
เรื อนจาคงจะไม่มีความสุขมากกว่านี ้หรอกแต่ถ้าพวกดิ ้นรน
ทังหลายกระเสื
้
อกกระสนอยากเอานัน่ เอานี่ทงหลายมากเกิ
ั้
นไป

Coding

Categories
(สุขภาวะ
ทางปั ญญา)
ประเด็นย่ อย
ด้ าน
การพิจารณา
แยกแยะดี-ชัว่
ถูก-ผิด คุณโทษ ประโยชน์
ไม่ใช่ประโยชน์
การแก้ ไข
ปัญหาด้ วย
สติปัญญาและ
การรู้
รู้จกั เชื่อมโยง
เหตุผล

การมองเห็น
คุณค่าจาก
ปัญหาอุปสรรค
การรู้เท่าทัน
และเห็นโทษ
ของกิเลส

300
จนเกินกว่าความจาเป็ นหรื อจงเกลียดจงชังกันบางทีมนั ก็ไม่มี
ความสุข”
“ผมก็จะเน้ นไปในเรื่ องของการผิดชอบรู้จกั สิ่งดีไม่ดีแล้ วก็
อยากให้ ร้ ูจกั ใช้ ความสามารถตัวเองบางคนมีความสามารถแต่
ไม่ยอมใช้ แต่ไม่ดงึ ความส่วนที่ห้องตัวเองมาใช้ ให้ เต็มที่จะเอา
สวยสบายมานึกว่าอันนี ้ง่ายจะทาในสิ่งนัน”
้
“คือรู้ตวั เองว่าตอนนี ้อยูใ่ นสถานะอะไรอยูอ่ ยูใ่ นสถานะอะไร
อยูแ่ ล้ วก็ปฏิบตั ติ นปฏิบตั ติ วั ให้ อยูใ่ นสถานะที่พอดีกบั ระเบียบ
พอดีกบั ความเป็ นอยูข่ องตัวเองเค้ าเรี ยกว่าผู้ร้ ูผ้ ตู ื่นก็คือตื่นจาก
ให้ ร้ ูเท่าทันสภาพแวดล้ อมในเรื อนจาอาจจะมีข้อสิ่งที่ดีบ้างไม่ดี
บ้ างรู้จกั ตื่นตัวอย่าไปหลงเชื่อคาพูดคนนันคนนี
้
้”
“คือเค้ าจะต้ องคิดให้ มนั รอบคอบกว่านัน้ คิดให้ มนั กว้ างไกล
มากกว่าแค่เอาผลของความรู้สกึ ชัว่ ขณะ เพราะเท่าที่เห็นสภาพ
ของกลุม่ คน ซึง่ ตัดสินใจทาอะไรลงไปผิดๆ ส่วนใหญ่มกั จะมี
อารมณ์ความรู้สกึ เข้ ามาร่วม ถ้ าภาษาพระคือกิเลส พอเข้ ามา
จะทาให้ เราไม่มีสติพอ ขาดความยับยังชั
้ ง่ ใจ ประกอบด้ วย
ความเข้ าใจไม่รอบคอบพอ ไม่รอบรู้พอ ก็จะตัดสินใจโดยทันที”
“ดึงส่วนที่เป็ นกุศลให้ มากขึ ้น คือเขาต้ องมีความคิดความ
เชื่อหรื อได้ สมั ผัสในส่วนที่มนั เป็ นกุศล ให้ มากๆและอยูบ่ อ่ ยๆ
อารมณ์ถึงจะเบิกบาน เพราะสภาพของคนกลุม่ นี ้จิตจะคิดไป
ในทางอกุศล จะไม่ไปทางกุศล วิธีการที่จะทาให้ เบิกบานได้ คือ
ไปในทางกุศล ผ่านความรู้สึก อะไรที่ทาให้ ร้ ูสกึ ดี ที่เขาจะสัมผัส
รับรู้ได้ นึกถึงสิ่งที่ดีๆ ปรุงในทางฝ่ ายกุศลให้ เยอะๆ ก็จะช่วย
ดึงเขาขึ ้นมา”
“เข้ าใจความทุกข์วา่ มันไม่อยูก่ บั เขา มันเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ
ไม่ใช่บางคนจมอยูก่ บั ความรู้สกึ ผิด แสดงว่าไม่เห็นอนิจจัง ชีวิต
มันไม่ได้ หยุดนิ่ง ทุกข์ขงั คือเขาต้ องเข้ าใจความจริงว่า สภาพ
ของชีวิตมันถูกบีบคัน้ เป็ นธรรมดาของชีวิต ไม่วา่ จะเป็ น
ทางด้ านร่างกาย ที่คณ
ุ จะต้ องทาอะไรในแต่ละวัน”

อดทนและ
มุง่ มัน่ ด้ วย
ความพยายาม
ของตนเอง
การตระหนักรู้
ณ ปัจจุบนั
ขณะ

การตื่น

การควบคุม
พฤติกรรมและ
อารมณ์ของ
ตนเองได้

ภาวะจิตใจที่
สงบ มีเมตตา
และให้ อภัย

รู้เท่าทันโลก
และชีวิตตาม
ความเป็ นจริง

ความเบิก
บาน
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“คือ ชีวิตนะวินาทีนี ้ มันยังสร้ างคุณค่าใหม่ได้ ยังให้
ความหมายกับชีวิตใหม่ได้ ถ้ ามันยังไม่ตาย มีความเชื่อหมัน่ ใน
การกระทาตังแต่
้ วินาทีนี ้ ว่ามันสามรถที่จะสร้ างคุณค่าได้ ใหม่
เรื่ อยๆ ให้ กบั ชีวิต ชีวิตไม่ได้ สญ
ู เสียคุณค่าซะทีเดียว ตราบใด
ที่ยงั ไม่ตาย”
“ให้ เขาพัฒนาเรื่ องของคุณธรรมคุณธรรมที่เหมาะสมกับการ
ดาเนินชีวิตก็จะเป็ นเรื่ องอะไรต่างๆที่ทาให้ เหมาะสมเพื่อที่จะ
พัฒนาจิตใจเขาเมื่อเขามีคณ
ุ ธรรมแล้ วจิตใจเขสูงขึ ้นก็จะมี
ความสุขแล้ วก็จะไม่มาอีกไม่วนกลับมาสูเ่ รื อนจาอีกจะไม่หวน
กลับมาทาผิดอีก”

เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มี
ความหมาย
และเป้าหมาย
ในการดารงอยู่
เกื ้อกูลต่อ
หน้ าที่และ
ดาเนินชีวิต
อย่างปกติสขุ
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ภาคผนวก ฉ. 2. ตัวอย่ างผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาลักษณะพฤตินิสัยของผู้ต้องขังจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ต้องขัง
ตาราง 38 ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื ้อหาเชิงคุณภาพลักษณะพฤตินิสยั ของผู้ต้องขัง
Quotation

เนือ้ หา
“คือพูดถึงถ้ าสังเกตดูนะ ถ้ าเรามีกิจกรรมอะไรก็แล้ วแต่
หรื อมีสิ่งที่เขาได้ ดไู ด้ เห็นได้ ฟังก็คือเขาจะมีความสุขกับ
การใช้ ชีวิตแบบนัน้ ทีวีเปิ ดให้ ดรู ายการทีวีหรื อมีคอนเสิร์ต
หรื อมีดนตรี ให้ ฟังแต่ถามว่าให้ ไปทาอะไรที่เป็ นอย่างอื่น
เช่นให้ ไปนัง่ สมาธิเอาตรงตรงถ้ าถามว่าทุกคนชอบไหมไม่
หรอกเป็ นแค่บางคน แต่ถ้าเป็ นพื ้นฐานเนี่ยการเสพทางใจ
จะเป็ นสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่สวยงาม แววตาก็จะมีประกายมี
ชีวิตชีวาขึ ้น และเห็นคนแปลกหน้ าเข้ ามาเขาจะมี
ความสุข”
“ไม่คอ่ ยรู้สกึ ถูกใจอะไรเท่าไร รู้สกึ สนุกตามเวลาเห็น
เพื่อนเล่นกีฬา มีอารมณ์ร่วมไปด้ วย เวลาได้ ยิน
เสียงเพลงที่ชอบก็จะมีความสุข เวลาที่ร้ ูสึกผ่อนคลายก็จะ
เป็ นความสุขทางใจ มีอาการแบบความเครี ยดหายไป ทา
ให้ เราได้ ปลดปล่อย”
“โผงผางเอาแต่ใจ เอาตัวเองเป็ นใหญ่เพื่อนพูดไม่ถกู ใจ
ก็จะแสดงพฤติกรรมคนกลุม่ นี ้ก็จะมีลกั ษณะแบบก้ าวร้ าว
ถ้ าถูกกระตุ้นถ้ าในภาวะปกติก็จะไม่มีพฤติกรรมอะไรแบบ
นันถ้
้ าถูกเพื่อนต่อว่าหรื อมีการกระทบกระทัง่ กันทาง
ความคิดหรื อทางร่างกายทาให้ มีความรู้สึกหงุดหงิด”
“สีหน้ าครับถ้ าไม่พอใจเราออกสินะเลยคนรอบข้ างจะรู้
เลยว่าเราไม่พอใจนะเราไม่ชอบเราชอบเราจะแสดงออก

Coding

แก่ น
ความรู้

Categories
(พฤตินิสัย
,จริต)
ลักษณะ

ราคจริต
(รักสวยรักงาม)
ประสบการณ์

ความรู้

ประสบการณ์

โทสจริต
(โกรธ,หงุดหงิด)
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ทันทีเป็ นคนที่แสดงออกทางสีหน้ าถ้ าจะเกิด ขันแรกจะ
้
แสดงออกทางสีหน้ าก่อนขันที
้ ่สองคือจะเป็ นคนพูดแรงถ้ า
เกิดโมโหจริงๆเราจะพูดเลย”
“ส่วนใหญ่จะมีปัญหาจากญาติที่มาเยี่ยมหรื อว่าคิดมา
จากคนทางครอบครัวก็จะมีภาวะซึมเศร้ าอยูค่ นเดียวเก็บ
ตัวไม่พดู คุยกับใครไม่ทานอาหารก็จะมีอย่างนี ้เป็ นต้ น
แล้ วก็ทีนี ้ก็จะเริ่มป่ วยป่ วยกายก็คือเป็ นโน้ นเป็ นนี่ หนักเข้ า
ก็จะมีอาการทางจิตหนักขึ ้น”
“เคยคิดว่า ตอนอยู่ข้างนอก ถ้ าเราไม่ทาผิดแบบนี ้ อาจ
มีชีวิตที่ดีกว่านี ้ เคยตาหนิตวั เองเหมือนเราเป็ นคนผิดเอง
เพราะเราเลือกเอง เวลามีคนบอกง่ามันไม่ดีนะ มันผิดนะ
แต่เราก็ไม่เคยเชื่อเค้ า มาคิดทีหลังก็ทาอะไรไม่ได้ เรารู้สกึ
ผิด
“การถวายการมีความเป็ นพุทธธรรมการกราบไหว้ สิ่ง
ศักดิส์ ิทธิ์ การเชื่อไสยศาสตร์ การพนันฟ้าฝนวันนี ้ฝนจะตก
ไหมเค้ าก็ยงั มีความเชื่ออยูเ่ ชื่อในเรื่ องว่าผู้ต้องขังตายต้ อง
ประกาศปล่อยตัววิญญาณเค้ าถึงจะออกแบบนี ้ก็มี”
“เชื่อว่าทาดีได้ ดี ทาชัว่ ได้ ชวั่ กรรมตามสนอง เชื่อว่าเรา
ทาแบบนี ้แล้ วน่าจะเป็ นกรรมที่เราทา ไม่เชิงว่าเชื่อ กลัว
มากกว่า มีจริงหรื อเปล่าไม่ร้ ู ”
“มาเจอเพื่อน ไม่ร้ ูวา่ มันจะทาจริงหรื อเปล่า แต่เวลา
จริงไม่ได้ เกิดขึ ้นหรอก ผมเห็นแล้ วเดี๋ยวจะไปขายตรงนัน้
จะทาตรงนี ้มันก็คยุ กับเพื่อนเดี๋ยวมีอะไรจะชวนไป ผมว่า
พรุ่งนี ้มันก็คยุ กันไปงัน้ ให้ มนั ระบาย พอพ้ นโทษไป อย่าง
ผู้หญิงกับผู้ชายเพราะอยู่ด้วยกันพอเวลาจริงๆไม่ได้ เจอกัน
ก็ไปแล้ ว แต่อยูท่ ี่นี่พอผู้หญิงเขียนจดหมายมาส่งของกิน
ให้ กนั มัง่ เพื่อตัวเองอยูร่ อดส่วนใหญ่จะสร้ างพาวเวอร์
ตัวเองขึ ้นมาให้ ดดู ี

ความรู้

ประสบการณ์

โมหจริต
(หลง
จินตนาการ)

ความรู้

ประสบการณ์

ศรัทธาจริต
(เชื่อ)

ความรู้

วิตกจริต
(ฟุ้งซ่าน,กังวล)
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“ห่วงเรื่ องที่บ้าน เพราะเป็ นห่วง ไม่ร้ ูเป็ นอยูย่ งั ไง เพราะ ประสบการณ์
เราไม่ได้ อยูก่ บั เค้ า ยังไม่ได้ ออกว่า ออกไปจะทาอะไร จะ
เริ่มต้ นยังไง ไปในทางไหน ส่วนมากจะสับสน ไม่คอ่ ย
กังวล”
“ผู้คนที่เขาคิดได้ ด้วยตัวเค้ าเอง บางคนที่เข้ ามาแล้ ว
ความรู้
ยอมรับความจริงได้ วา่ ตัวเองทาผิดแล้ วเกิดเห็นสัจธรรมใน
การใช้ ชีวิตแล้ วก็ร้ ูวา่ จะต้ องปรับปรุงตัวอย่างไรพวกนี ้รับ
กับสิ่งที่เรามอบให้ เอาไปปรับใช้ และใช้ ชีวิตประสบ
ความสาเร็จ”
“การรู้ดีร้ ูชวั่ รู้ผิดรู้ถกู มีความจาเป็ นเพราะมันจะทาให้ ประสบการณ์
เราอยูร่ ่วมกันได้ เพราะว่าความรู้ผิดรู้ถกู เพราะอย่างสังคม
ในนี ้ก็คือการอยูร่ ่วมกันการพึ่งพาอาศัยกันถ้ า เกิดไม่ร้ ูผิดก็
อยูร่ ่วมกันไม่ได้ แต่ถ้าเกิดบางทีทาถูกคิดถูกมันก็นา่ จะคุ้ม
กว่าการที่เราคิดผิด

พุทธิจริต
(เหตุผล)

ภาคผนวก ช
หนังสือรับรองการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
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