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บริบทคนไทยท่ีเป็นผู้ใหญ่วยัทํางาน (2) ศกึษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม
ผสานเอ็นเนียแกรมท่ีมีตอ่ความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางาน (3) เปรียบเทียบผลของการให้
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ทํางานจากการวิจยัระยะท่ี 1 จํานวน 17 คน โดยมีรูปแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ และมีการ
ทดสอบก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล ผลการวิจยัพบว่า การวิจยัระยะท่ี 1 
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ทํางานท่ีเข้าร่วมการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม  มีความฉลาดทาง
จิตวิญญาณสงูกว่ากลุ่มควบคมุทัง้ในระยะหลงัการทดลองและการติดตามผลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยไม่พบความแตกตา่งระหว่างผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีเข้าร่วมการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตาม
แนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมกับผู้ ใหญ่วัยทํางานท่ีเข้าร่วมการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตาม
แนวอตัถิภาวนิยม 
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The objectives of this research were as follows: (1) to study the components of 

spiritual intelligence in working adults in the Thai context; (2) to study the effect of integrating 
an enneagram and existential group counseling on spiritual intelligence in working adults; and 
(3) to compare the effect of integrating an enneagram and existential group counseling and an 
existential group counseling on spiritual intelligence in working adults. This research consisted 
of two phases. In the first phase, the qualitative method was conducted using the components 
of the interview framework of Amram and Dryer. Then, a spiritual intelligence test was 
constructed from the qualitative results, and confirmatory factor analysis was analyzed. In the 
second phase, the quasi-experimental control-group pretest, posttest, and follow-up design 
were conducted with seventeen working adults from the previous phase. The first phase 
results showed that spiritual intelligence in the Thai context consisted of four components; 
consciousness, meaningful living, transcendence, and authentic living. The results of the 
second phase showed that the spiritual intelligence levels of working adults participating 
in integrating the enneagram and existential group counseling were higher than the 
control group after the experiment and during the follow-up period (p<0.01). However, 
spiritual intelligence levels of working adults participating in integrating the enneagram and 
existential group counseling were not statistically different with those participating in 
the existential group counseling. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความฉลาดทางสติปัญญาหรือการใช้เหตผุล (Intellectual หรือ Rational intelligence; 
IQ) เป็นความสามารถในการจดัการกบัสิ่งต่างๆ ตามหลกัเหตผุลหรือกฏเกณฑ์ตามความคิดของ
มนษุย์ และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence; EQ) เป็นความสามารถในการ
เข้าใจอารมณ์ ความรู้สกึของบคุคลอ่ืน เข้าใจสถานการณ์ทางสงัคมและสามารถตอบสนองอย่าง
เหมาะสม รวมทัง้เข้าใจตนเองและตระหนกัถึงแรงจงูใจท่ีทําให้เกิดพฤตกิรรมของตนเอง นอกจากนี ้
ยงัมีความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual intelligence; SQ) ท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เป็นความสามารถในการเข้าถึงความหมาย ค่านิยมหลกั 
ตระหนักอย่างลึกซึง้ถึงเป้าหมายในชีวิต และเข้าถึงแรงจูงใจสูงสุด มีบทบาทสําคัญในการ
พิจารณาสถานการณ์และกระทําเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้แตกต่างและดียิ่งขึน้กว่าเดิม  
(Zohar & Marshall, 2004, pp. 63-67) นอกจากนีค้วามฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual 
intelligence; SQ) ยงัหมายถึง การตระหนกัรู้ในตนเองอย่างลึกซึง้ทัง้ระดบัร่างกาย จิตใจและ          
จิตวิญญาณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงเป็นความฉลาดจริงแท้ (Authentic intelligence)          
ซึง่หมายรวมความคิด กรอบความคิด การจดัการและการแก้ไขปัญหาของการดํารงอยู่ของมนษุย์ 
ขณะเดียวกนัสามารถเช่ือมโยงเป็นหนึง่เดียวกบับคุคลอ่ืนและกบัโลก นําสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิต 
และช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ การผสมผสานและการปรับตัวในมุมมองท่ีเป็นนามธรรมและ     
เหนือการรับรู้ทางกายภาพของการดํารงชีวิต (George, 2006, p. 426; King, 2008, p. 54; 
Nasel, 2004, p. 42; Sisk & Torrance, 2001, p. 8; Vaughan, 2002, pp. 19-20; Wolman, 
2001, p. 83; Zohar & Marshall, 2004, p. 3, 64) 

บคุคลท่ีมีความฉลาดทางจิตวิญญาณจะตระหนกัและค้นพบวา่ ความรัก ความสงบ และ
ความพอใจในสิ่งท่ีเป็นอยู่ อยู่ภายในพวกเราทกุคนตลอดเวลา (George, 2006, p. 428, 435)      
มีความต้องการท่ีจะรู้สึกประสานเช่ือมโยง คํานึงถึงส่วนรวม เป็นอิสระจากข้อจํากัด สมัผัสถึง
อิสรภาพภายในและใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย (Sisk & Torrance, 2001, p. 8) บคุคลท่ีมี         
ความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูจะมีสขุภาวะทางจิตท่ีดี และมีเป้าหมายในชีวิต (Sahebalzamani, 
Farahani, Abasi, & Talebi, 2013) รวมทัง้มีความพงึพอใจในงาน (Koražija, Šarotar Žižek, & 
Mumel, 2016; Nodehi & Nehardani, 2013) มีคณุภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี (Sadeghi, 
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Zamani, & Mamasani, 2015) และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Anwar & 
Osman-Gani, 2015) ในขณะท่ีบุคคลท่ีขาดความฉลาดทางจิตวิญญาณจะดํารงชีวิตอยู่กับ     
ความกลวั ความโกรธ และความโศกเศร้า รวมทัง้เครียดและวิตกกงัวลโดยไม่รู้สาเหต ุพยายาม
แสวงหาความรักและความสขุจากผู้ อ่ืนและจากโลก ทําให้ต้องเผชิญความเศร้าโศกและผิดหวงัอยู่
เสมอ พยายามสร้างภาพลกัษณ์ภายนอก นําสูค่วามกลวัและความโกรธ รวมทัง้ต้องป้องกนัตนเอง
เม่ือภาพลกัษณ์ท่ีไม่เป็นจริงนีถ้กูคมุคาม (George, 2006, p. 432, 435; Shivani, 2011) นอกจาก
ความกลวั ความโกรธ และความโศกเศร้าจะทําให้เกิดความทุกข์ภายในตนเองแล้ว ย่อมส่งผล
กระทบต่อบุคคลแวดล้อมท่ีต้องปฏิสัมพันธ์กัน ทัง้คนใกล้ชิดและสังคมภายนอกท่ีต้องพบปะ          
ในชีวิตประจําวัน ดังนัน้การพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงมีความสําคัญ นอกจากนี  ้           
การพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณยังมีประโยชน์ในการลดปัญหาด้านสุขภาพจิต 
(Charkhabi, Mortazavi, Alimohammadi, & Hayati, 2014) 

อย่างไรก็ตามเพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณในแนวทางท่ี
เหมาะสม การทําความเข้าใจถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงมีความสําคญั     
ในปัจจุบนัมีการศึกษาและนําเสนอถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณหลากหลาย
แนวคิด แตย่งัไม่พบข้อสรุปท่ีชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทคนไทย ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษา
เพื่อทําความเข้าใจองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย โดยนําแนวคิด
และองค์ประกอบความฉลาดทางจิตวิญญาณของอมัรัมและดรายเออร์ (Amram & Dryer, 2008, 
pp. 41-45) เป็นกรอบเบือ้งต้นในการศกึษา เน่ืองจากแบบทดสอบมีการพฒันาโดยศกึษาในกลุ่ม
บุคคลท่ีมีจิตวิญญาณในการดําเนินชีวิตประจําวัน (ครูทางจิตวิญญาณและผู้ นําทางธุรกิจ) 
เปรียบเทียบกบักลุม่บคุคลท่ีไม่พบหลกัฐานการพฒันาทางจิตวิญญาณมาก่อน (นกัศกึษาปริญญา
โทด้านบริหารธุรกิจ) ซึ่งน่าจะประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านความฉลาดทางจิตวิญญาณได้อย่าง
กว้างขวาง 

การพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณให้ความสําคัญกับการไตร่ตรองตนเอง 
(Reflection) และตรวจสอบตนเอง (Self-examination) เพื่อให้เกิดการเข้าใจตนเอง (Self-
understanding) ทัง้ในด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม และเกิดการตระหนกัรู้ในตนเอง  
(Luckcock, 2008, p. 389; Lynton & Thøgersen, 2009, pp. 114-115) การประเมินรูปแบบของ
บุคลิกภาพท่ีเช่ือมโยงถึงแง่มมุภายในและแง่มมุท่ีเหนือการรับรู้ทางกายภาพของมนุษย์ รวมทัง้     
ทําให้ทราบถึงแนวโน้มค่านิยมและความเช่ือของบุคคล จะนําให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองใน
ระดบัลกึ และนําสู่การพฒันาจิตวิญญาณ โดยระบบการประเมินบุคลิกภาพหนึ่งท่ีสามารถนําให้
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เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) และยกระดบัพัฒนาการทางจิตวิญญาณ ได้แก่ 
เอ็นเนียแกรม (Enneagram) (Luckcock, 2008, p. 389) 

เอ็นเนียแกรม (Enneagram) เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีช่วยให้มองเห็นและรู้จกัตวัตนทัง้
ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ภายในตนเองท่ีสัง่สมจนเกิดเป็นบุคลิกภาพ การตระหนักรู้ใน
ตนเองนีจ้ะช่วยให้บคุคลเป็นอิสระจากรูปแบบทางบคุลิกภาพท่ีมีและสัง่สมมาแตกํ่าเนิดจากการใช้
กลไกการป้องกนัตนเอง (defense mechanisms) เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและไม่สบายใจ      
ซึง่เป็นอปุสรรคสําคญัในการพฒันาทางจิตวิญญาณ และช่วยให้ตอบสนองตอ่สถานการณ์ในชีวิต
อย่างสงบมากขึน้ (Synod, 2010, p. 1; ประเวศ วะสี, 2554, น. 99-106) เอ็นเนียแกรมแบง่คน
ออกเป็น 9 แบบ ตามแรงจูงใจพืน้ฐาน และรากฐานแห่งมุมมองท่ีมีต่อโลก ซึ่งความแตกต่างนี ้      
มาจากการเรียนรู้ในช่วงต้นของชีวิต เพื่อให้รู้สึกปลอดภยัและเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ       
ในครอบครัวและสิง่แวดล้อม ตามพรสวรรค์และความสามารถตามธรรมชาติของแตล่ะบคุคล และ
ก่อเป็นรูปแบบพฤติกรรม (Baron & Wagele, 1994, pp. 1-3) นอกจากนีเ้อ็นเนียแกรมบอกถึง
ความโน้มเอียงของมมุมองท่ีมีตอ่โลก 1 ใน 9 แบบ ทัง้มมุมองทางอารมณ์และการรู้คิด นําให้เกิด
การพัฒนาภายในตนเอง พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พัฒนาในแง่มุมท่ีเหนือการรับรู้        
ทางกายภาพของมนุษย์ รวมทัง้มีการนําเสนอถึงระดับขัน้การพัฒนาของคนในแต่ละรูปแบบ             
9 ระดบั ใน 3 ช่วงหลกั ได้แก่ ช่วงสขุภาวะ (ระดบัท่ี 1-3) ช่วงปานกลาง (ระดบัท่ี 4-6) และช่วง
อ่อนแอ (ระดบัท่ี 7-9) เม่ือพฒันาสงูสดุจะเข้าสู่การหลดุพ้นจากอตัตาและมีประสิทธิภาพทาง      
จิตวิญญาณ (Riso & Hudson, 1996, pp. 421-426; 1999, pp. 75-87) โดยเคลและชริวาสตาวา 
(Kale & Shrivastava, 2003) ได้เสนอแนะขัน้ตอนการใช้เอ็นเนียแกรมในการพฒันาจิตวิญญาณ
ในท่ีทํางาน โดยเร่ิมจากการตรวจสอบตนเองผ่านบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม ค้นหาและเผชิญหน้า
กบัตวัตนภายในทัง้ด้านบวกและลบ การพิจารณาใคร่ครวญด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึง้จะนําสู่
การพฒันาทางจิตวิญญาณ 

นอกจากการประเมินรูปแบบบุคลิกภาพดงักล่าวท่ี เอือ้ต่อการพฒันาจิตวิญญาณแล้ว      
ยังมีแนวทางท่ีมีการกล่าวถึงในการพัฒนาทางจิตวิญญาณคือ การตัง้คําถามถึงการดํารงอยู่
หรืออตัถิภาวะ (Existential question) และการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ (Paynter, 2001, pp. 42-
45) โดยทฤษฎีการให้คําปรึกษาท่ีมีเป้าหมายมุ่งเน้นการค้นหาความหมายและเป้าหมายในการใช้
ชีวิต เพื่อการดําเนินชีวิตบนความจริงแท้ เข้าใจถึงความเช่ือและคา่นิยม มัน่ใจและตดัสินใจในการ
ใช้ชีวิตด้วยตนเองตามความเช่ือและค่านิยมนัน้ ใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวา เอาใจใส่ มีจินตนาการ 
สร้างสรรค์ มีความหวงั และมีความสขุในการดําเนินชีวิต คือ การให้คําปรึกษาตามแนวอตัถิภาวนิยม 
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(Existential counseling) (Sharf, 2012, p. 159) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการบําบดัแนวความหมายใน
ชีวิต (Logotherapy) ซึง่เป็นแนวคิดอตัถิภาวนิยมท่ีให้ความสําคญักบัมิติทางจิตวิญญาณสําหรับ
การดํารงอยูข่องมนษุย์ (Batthyány & Tallon, 2010, p. 62) 

การพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณให้ความสําคัญกับการไตร่ตรองตนเอง และ
ตรวจสอบตนเอง เพื่อให้เกิดการเข้าใจตนเอง ทัง้ในด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม        
และเกิดการตระหนกัรู้ในตนเองนัน้ (Luckcock, 2008, p. 389; Lynton & Thøgersen, 2009, pp. 
114-115) ทัง้เอ็นเนียแกรมซึง่นําให้เกิดการตระหนกัรู้ในตนเองในระดบัลกึ (Luckcock, 2008, p. 
389) และการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมซึ่งสนับสนุนให้สมาชิกเกิดการ            
ตัง้คําถามถึงการดํารงอยู่หรืออตัถิภาวะ (Paynter, 2001, pp. 42-45) ต่างนํามาสู่การพฒันา
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ดงันัน้การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มท่ีประยุกต์โดยรวมระหว่างทฤษฎี
อตัถิภาวนิยมกับเอ็นเนียแกรมนัน้ เอ็นเนียแกรมน่าจะสนับสนุนการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตาม
แนวอัตถิภาวนิยมในด้านการตระหนักรู้ในตนเองและนําให้เกิดการพัฒนาความฉลาดทางจิต
วิญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมเพียง
อยา่งเดียว 

นอกจากนีก้ารพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางานน่าจะเกิดประโยชน์
อย่างยิ่งทัง้ต่อพนักงานและต่อองค์การ เน่ืองจากความฉลาดทางจิตวิญญาณส่งผลต่อความ         
พึงพอใจในงาน คณุภาพชีวิตในการทํางาน และมีบทบาทสําคญัต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ โดยผู้ วิจยัสนใจท่ีศกึษาในกลุม่ผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีอายรุะหว่าง 25 ถึง 40 ปี ซึง่เป็นวยั   
ท่ีมีการพฒันาทางกายสมบูรณ์เต็มท่ี มีความพร้อมของพฒันาการด้านความคิดและสติปัญญา 
และอยู่ในช่วงของการปรับตวัและการค้นหาความหมายในชีวิต ทัง้ในด้านการประกอบอาชีพ     
การเลือกคูค่รอง การเป็นโสดหรือการใช้ชีวิตสมรส (Boundless, 2017; Hicks & Flamez, 2016, 
pp. 389-414; ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2553, น. 414-415) ดงันัน้ความฉลาดทางจิตวิญญาณ          
จงึมีความสําคญัตอ่การปรับตวัในการดําเนินชีวิตประจําวนัและคณุภาพชีวิตในการทํางานอยา่งยิง่ 

แม้จะมีการเสนอแนะถึงการใช้เอ็นเนียแกรมในการพัฒนาจิตวิญญาณในท่ีทํางาน 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัยังไม่มีการวิจัยท่ีศึกษาถึงผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว     
อตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมท่ีมีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณ ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มท่ีมีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ ใหญ่วยัทํางาน 
โดยใช้การประเมินรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม (Enneagram) นําสู่การไตร่ตรองและ
ตรวจสอบตนเอง เพื่อให้เกิดการเข้าใจและตระหนกัรู้ในตนเอง ผสานกบัทฤษฎีการให้คําปรึกษา
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แบบอตัถิภาวนิยม (Existential counseling) เพื่อการเข้าถึงความหมายของการดํารงชีวิต อย่างมี
คณุค่าและมีจุดมุ่งหมาย ขณะเดียวกันสามารถเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับบุคคลอ่ืนและกับโลก 
นําสู่การพฒันาคณุภาพชีวิต และพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ เพื่อ เอือ้ต่อการดํารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพและในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีอิสรภาพภายใน และใช้ชีวิตอย่างมี
ความหมาย 

 
ค าถามการวิจัย 

1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยมีองค์ประกอบอย่างไร 
2. การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมมีผลต่อ       

ความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางานได้มากน้อยเพียงใด 
3. การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมมีผลต่อ       

ความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ ใหญ่วัยทํางาน แตกต่างจากการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตาม
แนวอตัถิภาวนิยมมากน้อยเพียงใด 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยท่ีเป็น
ผู้ใหญ่วยัทํางาน 

2. เพื่อศกึษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม
ท่ีมีตอ่ความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางาน 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสาน
เอ็นเนียแกรมกับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม ท่ีมีต่อความฉลาดทาง              
จิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางาน 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ความส าคัญเชิงวิชาการ 
1. ทําให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกับความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยท่ีเป็น

ผู้ใหญ่วยัทํางาน 
2. ทําให้ได้แนวทางพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยการให้คําปรึกษาแบบ

กลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมสําหรับผู้ใหญ่วยัทํางาน 
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3. ทําให้เห็นความแตกตา่งระหว่างการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม
ผสานเอ็นเนียแกรม กบั การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมท่ีมีต่อความฉลาดทาง
จิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางาน 

 
ความส าคัญเชิงปฏิบัต ิ

1. ทําให้ได้แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยท่ีเป็นผู้ใหญ่วยั
ทํางาน 

2. นําการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาความฉลาดทาง      
จิตวิญญาณสําหรับผู้ ใหญ่วัยทํางาน เพื่อการใช้ชีวิตประจําวันและ ในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีอิสรภาพภายใน และใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และสามารถประยุกต์ใช้แนว
ทางการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณนีก้บักลุม่บคุคลอ่ืนๆ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยันีด้ําเนินการวิจยั 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 ดําเนินการศกึษาและการวิเคราะห์
องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย โดยเร่ิมต้นจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured In-depth interview) ซึง่เป็นวิธีการเชิงคณุภาพ จากนัน้นํา
ข้อมลูไปใช้สําหรับการพฒันาแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ แล้วเก็บข้อมลูในการวิจยั
เชิงปริมาณเพื่อนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ระยะท่ี 2 เป็นการวิจยักึ่งทดลอง โดยมี
รูปแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ และมีการทดสอบก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการ
ติดตามผล (Quasi-experimental control-group pretest, posttest, and follow-up design) 
เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม  และ
การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม ท่ีมีตอ่ความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยั
ทํางาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาและการวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทาง     

จิตวิญญาณในบริบทคนไทย แบง่เป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
ช่วงท่ี 1 ศกึษาความหมายและองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน

บริบทคนไทย โดยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึแบบกึ่งโครงสร้าง 
กลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาความหมาย และ

องค์ประกอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย เป็นกลุ่มบุคคลท่ีศึกษาและเข้าใจใน
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ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ได้แก่ บคุคลท่ีมีงานเขียนเร่ืองความฉลาดทางจิตวิญญาณหรือเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับจิตวิญญาณ หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีการดําเนินชีวิตท่ีแสดงถึงการนําแง่มุมต่างๆ ของ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การดําเนินชีวิตเพื่อการพัฒนาทาง           
จิตวิญญาณด้วยสติระลกึรู้ผ่านการตระหนกัรู้ของจิต จํานวน 7 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

ช่วงท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน
บริบทคนไทย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากร คือ ผู้ ใหญ่วยัทํางาน ในช่วงผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีอายุระหว่าง       

25 ถึง 40 ปี ท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึน้ไป และทํางานในบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ ได้แก่ ผู้ ใหญ่วัย

ทํางาน ในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นท่ีมีอายรุะหวา่ง 25 ถึง 40 ปี ท่ีจบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 
และทํางานในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 388 คน (58 คน สําหรับการตรวจสอบ
คณุภาพแบบทดสอบเบือ้งต้น และ 330 คน สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั) โดย
ขนาดตวัอย่างจํานวน 300 คน มีความเพียงพอในระดบัดี (Good) (Comrey & Lee, 1992, p. 
217) และมีขนาดตวัอย่างไม่น้อยกว่า 5 เท่าของจํานวนตวัแปร (Hair, Black, Babin, & 
Anderson, 2010, p. 100) 

การวิจัยระยะที่ 2 การศกึษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม
ผสานเอ็นเนียแกรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากร คือ ผู้ ใหญ่วยัทํางาน ในช่วงผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีอายรุะหว่าง 25 ถึง 

40 ปี ท่ีจบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และทํางานในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้ ใหญ่วยัทํางาน ในช่วงผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีอายุระหว่าง 
25 ถึง 40 ปี ท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึน้ไปและทํางานในบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย และทําแบบทดสอบความฉลาดทาง                
จิตวิญญาณแล้วพบว่ามีคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณตํ่ากว่าเปอร์เซนไทล์ท่ี 30 จํานวน       
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17 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลองท่ี 1 จํานวน 6 คน กลุม่ทดลองท่ี 2 จํานวน 5 คน และกลุม่ควบคมุ
จํานวน 6 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
การวิจยัระยะท่ี 2 การศกึษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม

ผสานเอ็นเนียแกรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ประกอบด้วยตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตาม ดงันี ้

ตวัแปรอิสระ (ตวัแปรจดักระทํา) ได้แก่ 
1) การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
2) การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม 

ตวัแปรตาม คือ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ หมายถึง การตระหนกัรู้ในตนเองอย่างลึกซึง้ทัง้
กาย ใจ และ จิตวิญญาณ สามารถหยั่งรู้ตนเองถึงการรู้สึกตัวในระดับต่างๆ สามารถเข้าถึง
ความหมาย ค่านิยมหลกั สามารถแก้ไขปัญหาและบรรลุเป้าหมายในการดํารงชีวิตของมนุษย์
อย่างลึกซึง้ สามารถแยกจากยึดติดในตนเองไปสู่การใส่ใจกับบุคคลอ่ืนหรือสิ่งต่างๆ ทัง้ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและให้ความสําคัญกับแง่มุมท่ีหลากหลาย สามารถผสมผสาน
เช่ือมโยงสิ่งต่างๆ ในชีวิต เพื่อพฒันาการทําหน้าท่ีและคณุภาพชีวิต โดยนิยามความฉลาดทาง       
จิตวิญญาณใน 4 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดงันี ้

1) การมีสติ (Consciousness) หมายถึง การระลกึรู้กบัปัจจุบนั และสามารถ
หยัง่รู้ความจริงท่ีอยู่ภายในตวับุคคล โดยการฝึกทางจิตวิญญาณเป็นปัจจยัสําคญัต่อการมีสติ 
ประกอบด้วย สติ (Mindfulness) การหยัง่รู้ (Intuition) และการฝึกทางจิตวิญญาณ (Spiritual 
practice) 

2) การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย (Meaningful living) หมายถึง การค้นหา
คณุคา่และความหมายในชีวิตและวางเป้าหมายท่ีทําให้ชีวิตมีคณุคา่และความหมายท่ีจะดํารงอยู ่
ทัง้เพื่อการพัฒนาตนเองและเพื่อเอือ้ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ส่วนรวม และสงัคมโลก ประกอบด้วย 
ความหมายแห่งการดํารงอยู ่(Purpose) และการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน (Service) 

3) การข้ามพ้นตนเอง (Transcendence) หมายถึง การละวางตวัตนหรือการยดึ
ติดในตนเอง และนําไปสูก่ารใสใ่จหรือให้ความสําคญัตอ่สิ่งตา่งๆ หรือบคุคลอ่ืนท่ีนอกเหลือไปจาก
ตนเอง ทําให้พบว่าสรรพสิ่งมีความสมัพนัธ์เก่ียงข้องเป็นเนือ้เดียวกนั ทําให้เกิดความเข้าใจและ
เห็นใจผู้ อ่ืน รวมทัง้มีศรัทธาในชีวิตและธรรมชาติ ประกอบด้วย การไม่ยึดตนเอง (Egolessness) 
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ความเป็นองค์รวม (Holism) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (Relatedness) และความเช่ือมัน่ศรัทธา 
(Faith) 

4) การใช้ชีวิตอยู่บนความจริง (Authentic living) หมายถึง การดําเนินชีวิตบน
ความจริงด้วยตนเองอย่างมีอิสระ เป็นตวัของตนเองโดยไม่โกรธ เกลียด หรือกลวัท่ีจะเป็นตนเอง 
ยอมรับตามความเป็นจริงอยา่งสงบเย็น เปิดรับ และรู้สกึขอบคณุตอ่สิ่งตา่งๆ ในชีวิต ประกอบด้วย 
การดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเอง (Inner-directedness) ความสงบภายใน (Equanimity) ความ
บริบรูณ์ภายใน (Inner-wholeness) การเปิดรับ (Openness) และความรู้สกึขอบคณุ (Gratitude) 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณในการวิจยันี ้วดัโดยใช้แบบทดสอบความฉลาดทาง
จิตวิญญาณท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้สําหรับการประเมินตนเอง โดยการประมาณค่ามาตรวดัของลิเคิร์ท  
แบบ 6 ระดบั ตัง้แตร่ะดบั 1 คือ ไม่ตรงเลย ถึง ระดบั 6 คือ ตรงท่ีสดุ สําหรับข้อความทางบวก และ
ตัง้แตร่ะดบั 6 คือ ไม่ตรงเลย ถึง ระดบั 1 คือ ตรงท่ีสดุ สําหรับข้อความทางลบ แปลความหมาย
จากการใช้ผลรวมคะแนนดิบ โดยคะแนนสูงหมายถึงมีความฉลาดทางจิตวิญญาณในระดบัสูง 
และคะแนนตํ่าหมายถึงมีความฉลาดทางจิตวิญญาณในระดบัตํ่า 

2. การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
หมายถึง กระบวนการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมท่ีนําเอ็นเนียแกรมมา
ผสมผสาน โดยมีนกัจิตวิทยาการให้คําปรึกษาเป็นผู้ นํากลุ่ม ทําหน้าท่ีเอือ้ให้สมาชิกกลุ่มจํานวน    
6-8 คน เกิดการเรียนรู้ตนเองและผู้ อ่ืนผ่านประสบการณ์ เร่ืองราว และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ม การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมในการวิจยันี ้จะให้
ความสําคญักบัการตระหนกัรู้ในตนเองอย่างลกึซึง้ผ่านเอ็นเนียแกรมและดําเนินการภายใต้กรอบ
ทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม ผู้ วิจัยเป็นผู้ ดําเนินการกลุ่ม โดย
ดําเนินการกลุม่ตลอดวนั ระยะเวลา 2 วนัตอ่เน่ือง จํานวน 10 ช่วง ช่วงละ 60 ถึง 90 นาที รวม
เวลา 10 ถึง 15 ชัว่โมง 

3. การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม หมายถึง กระบวนการให้
คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม โดยมีนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษาเป็นผู้ นํากลุ่ม         
ทําหน้าท่ีเอือ้ให้สมาชิกกลุ่มจํานวน 6-8 คน เกิดการเรียนรู้ตนเองและผู้ อ่ืนผ่านประสบการณ์ 
เร่ืองราว และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุม่ การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม
ดําเนินการภายใต้กรอบทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม  ผู้ วิจัยเป็น
ผู้ดําเนินการกลุม่ โดยดําเนินการกลุม่ตลอดวนัระยะเวลา 2 วนัตอ่เน่ือง จํานวน 10 ช่วง ช่วงละ 60 
ถึง 90 นาที รวมเวลา 10 ถึง 15 ชัว่โมง 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
การวิจยันีมี้จดุมุง่หมายท่ีจะศกึษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม

ผสานเอ็นเนียแกรมกับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมท่ีมีต่อความฉลาดทาง      
จิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางาน โดยดําเนินการวิจยัใน 2 ระยะ ได้แก่ 

การวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษาและการวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทาง            
จิตวิญญาณในบริบทคนไทย  ดําเนินการโดยใช้นิยามความฉลาดทางจิตวิญญาณใน                        
5 องค์ประกอบตามแนวคิดของอมัรัมและดรายเออร์ (Amram & Dryer, 2008, pp. 29-34) เป็น
กรอบเบือ้งต้นในการสมัภาษณ์เชิงลกึแบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อศกึษาถึงความหมายและองค์ประกอบ
ของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย และนําข้อมลูไปใช้สําหรับการพฒันาแบบทดสอบ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ดงัภาพประกอบ 1 

 
  



  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวญิญาณ 

ความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ 

การใช้ชีวิต 
อยูบ่นความจริง 

การใช้ชีวิต 
อยา่งมีความหมาย 

การข้ามพ้นตนเอง 

การมีสต ิ

การใช้ชีวิต 
อยา่งสง่างาม 
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การวิจัยระยะท่ี 2 การศึกษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม
ผสานเอ็นเนียแกรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ เป็นการวิจยักึ่งทดลองโดยมีรูปแบบ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ และมีการทดสอบก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตาม
ผล (Quasi-experimental control-group pretest, posttest, and follow-up design)  เพื่อ
เปรียบเทียบผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม  และการ
ให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมท่ีมีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ ใหญ่วัย
ทํางาน โดยดําเนินการให้คําปรึกษาตามแนวอตัถิภาวนิยมบนฐานคิดการบําบดัแนวความหมาย
ในชีวิต (Logotherapy) ของวิคเตอร์ ฟรังเคิล (Viktor Frankl) (Batthyány & Tallon, 2010, pp. 
107-120) ดําเนินการวิจยัดงัภาพประกอบ 2 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคิดการทดลองเพื่อการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

 

ตวัแปรจดักระทํา ตวัแปรตาม 

กลุม่ทดลองท่ี 1 
การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตาม

แนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
(Spiritual intelligence) 

กลุม่ทดลองท่ี 2 
การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ 

ตามแนวอตัถิภาวนิยม 

กลุม่ควบคมุ 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
การวิจยักึ่งทดลองในการวิจยัระยะท่ี 2 มีสมมติฐานเพื่อศึกษาผลของการให้คําปรึกษา

แบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมกับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว               
อตัถิภาวนิยมท่ีมีตอ่ความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางาน โดยมีรูปแบบกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุ และมีการทดสอบก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล มีรายละเอียด
ดงันี ้

1. ผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสาน
เอ็นเนียแกรม มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูกวา่กลุม่ควบคมุในระยะหลงัการทดลอง 

2. ผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสาน
เอ็นเนียแกรม มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูกวา่กลุม่ควบคมุในระยะการติดตามผล 

3. ผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสาน
เอ็นเนียแกรม มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูกว่าผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบ
กลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็น

แนวทางในการเข้าใจถึงแง่มมุตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบังานวิจยั โดยนําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual intelligence) 
2. การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม (Existential counseling) 
3. เอ็นเนียแกรม (Enneagram) 

 
ความฉลาดทางจิตวญิญาณ 

ความเป็นมาของความฉลาดทางจติวิญญาณ 
ความฉลาดของมนษุย์ (Human intelligence) มีการประเมินมาตัง้แต ่2,200 ปีก่อน

คริสตกาลในลกัษณะการประเมินความสามารถเพื่อคดัเลือกเข้าทํางาน  หรือในลกัษณะของการ
ประเมิน “ความฉลาดทางสติปัญญาหรือการใช้เหตผุล (Intellectual หรือ Rational intelligence; 
IQ)” ซึง่การศกึษาและสร้างแบบทดสอบความฉลาดทางสติปัญญาได้เร่ิมอภิปรายอย่างแพร่หลาย
ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 โดยการทดสอบเก่ียวข้องทัง้ในแง่ผลทางอาชีพ การศกึษา เศรษฐกิจ และ
สงัคม (Kush, 2013, p. 2) จนกระทัง่ ค.ศ.1995 กระบวนทศัน์ต่อความฉลาดของมนุษย์ได้
เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากโกลแมน (Daniel Goleman) ได้นําเสนอหนงัสือ “ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional intelligence; EQ)” ซึง่เป็นความฉลาดในการปฏิสมัพนัธ์ การเข้าใจผู้ อ่ืนและ
เข้าใจสถานการณ์ท่ีกําลังเผชิญหน้า รวมทัง้สามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง        
ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยขยายความคิดเชิงกลยทุธ์และการใช้ความฉลาดทางสติปัญญาอย่าง
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากคนเราใช้กลยทุธ์ทางอารมณ์ไปพร้อมๆ กบัการใช้เหตผุล ต่อมาในปลาย
คริสต์ทศวรรษ 1990 ความฉลาดของมนุษย์ได้รับการนําเสนอให้สมบูรณ์ด้วยความฉลาดในการ
เข้าถึงความหมาย คา่นิยมหลกัหรือคณุค่าท่ีบคุคลยดึถือ และตระหนกัอย่างลกึซึง้ถึงเป้าหมายใน
ชีวิต โดยโซฮาร์และมาร์แชล (Danah Zohar และ Ian Marshall) เรียกความฉลาดนีว้่า              
“ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual intelligence; SQ)” ขณะท่ีความฉลาดทางสติปัญญา 
(IQ) ทําให้เกิดการเรียนรู้กฏเกณฑ์ต่างๆ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ทําให้เกิดการปรับตวัไป
ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม รวมถึงการเข้าใจตนเองและแรงจูงใจท่ีขับเคลื่อนพฤติกรรม 
อย่างไรก็ตามมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตภายในกรอบกฏเกณฑ์และปรับตัวในทุกสถานการณ์      
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ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) จึงมีบทบาทสําคญัในการพิจารณาสถานการณ์และกระทําเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้แตกตา่งและดียิ่งขึน้กว่าเดิม (Zohar & Marshall, 2000, pp. 3-6; 
2004, pp. 63-67) 

ความหมายของความฉลาดทางจติวิญญาณ 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณเป็นสว่นหนึง่ในความฉลาดของมนษุย์ท่ีมีบทบาทสําคญั

ต่อการใช้ชีวิต จึงมีนักวิจัยให้ความสนใจดําเนินการศึกษาวิจัย  โดยมีการให้ความหมายของ        
ความฉลาดทางจิตวิญญาณทัง้ในแง่การเข้าถึงความหมาย การตระหนกัรู้ในตนเองอย่างลึกซึง้ 
และการรับรู้ในแง่มุมท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวัน ทัง้ในการแก้ไขปัญหา      
การบรรลุเป้าหมาย สามารถดํารงชีวิตอย่างกลมกลืนและมีสุขภาวะ ดังท่ีโซฮาร์และมาร์แชล 
(Zohar & Marshall, 2004, p. 3, 64) ได้ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณ คือ       
ความฉลาดในการเข้าถึงความหมาย ค่านิยมหลกั ตระหนกัอย่างลึกซึง้ถึงเป้าหมายในชีวิต และ
เข้าถึงแรงจงูใจสงูสดุ ในขณะท่ีซิสค์และทอร์แรนซ์ (Sisk & Torrance, 2001, p. 8) กลา่วว่า         
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ คือ การตระหนกัรู้ในตนเองอย่างลึกซึง้ เป็นการตระหนกัถึงมิติของ
ตวัตน (self) ท่ีมากกว่าเฉพาะร่างกาย แต่หมายรวมทัง้กาย ใจ และ จิตวิญญาณ นอกจากนี ้       
เอมมอนส์ (Emmons, 2000, p. 3) ได้ประเมินและสรุปว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณ               
เป็นความสามารถและประสิทธิภาพท่ีทําให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาและบรรลุเป้าหมาย        
ในชีวิตประจําวนั โวลแมน (Wolman, 2001, pp. 83-84) ได้เสนอนิยามของความฉลาดทาง           
จิตวิญญาณว่าเป็นประสิทธิภาพของมนุษย์ในการตัง้ข้อสงสยัอย่างมากเก่ียวกบัความหมายของ
ชีวิต และเปิดรับประสบการณ์ในการเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเพื่อนมนุษย์แต่ละบคุคลและ
โลกท่ีดําเนินชีวิตอยู่ในขณะเดียวกนั วอห์น (Vaughan, 2002, pp. 19-20) ได้นําเสนอมมุมองและ
ให้นิยามว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เก่ียวข้องกับชีวิตภายในจิตใจและจิตวิญญาณ และ    
การปฏิสมัพนัธ์ของชีวิตภายในตอ่การดํารงชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจถึงข้อสงสยัในการ
ดํารงชีวิตของมนษุย์อย่างลกึซึง้ และหยัง่รู้ตนเองถึงการรู้สกึตวัในระดบัต่างๆ เป็นการตระหนกัว่า
จิตวิญญาณเป็นพืน้ฐานการดํารงชีวิตหรือเป็นพลงัสร้างสรรค์ของชีวิตท่ีนําสู่วิวฒันาการ เนเซล 
(Nasel, 2004, p. 42) เสนอว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณอธิบายถึงความสามารถในการนํา
ประสิทธิภาพและทรัพยากรทางจิตวิญญาณมาระบอุย่างชดัเจน ค้นหาความหมาย และแก้ปัญหา 
ในประเด็นเก่ียวกบัการดํารงชีวิต จิตวิญญาณ และการนําไปปฏิบตัิ จอร์จ (George, 2006, p. 
426) กล่าวว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณ หมายถึงการตระหนกัและเข้าใจถึงอตัลกัษณ์และ
ธรรมชาติท่ีแท้จริง ความหมายและเป้าหมายของชีวิต และค่านิยมท่ีสําคญัต่อการดํารงชีวิตอย่าง
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กลมกลืน อมัรัม (Amram, 2007, p. 2) ได้ให้นิยามความฉลาดทางจิตวิญญาณว่า เป็น
ความสามารถในการประยุกต์และนําทรัพยากรและคุณภาพทางจิตวิญญาณมาใช้ เพื่อพฒันา    
การทําหน้าท่ีและสขุภาวะในชีวิตประจําวนั และคิงส์ (King, 2008, p. 54) นิยามความฉลาดทาง
จิตวิญญาณว่าเป็นกลุ่มของประสิทธิภาพทางจิตท่ีทําให้เกิดการประยุกต์สู่การตระหนักรู้           
การผสมผสาน และการปรับตัวในมุมมองท่ีเป็นนามธรรมและเหนือการรับรู้ทางกายภาพของ       
การดํารงชีวิต 

จากความหมายของความฉลาดทางจิตวิญญาณข้างต้น กลา่วได้ว่า ความฉลาดทาง
จิตวิญญาณ หมายถึง การตระหนกัรู้ในตนเองอย่างลึกซึง้ทัง้กาย ใจ และ จิตวิญญาณ สามารถ
หยัง่รู้ตนเองถึงการรู้สึกตวัในระดบัต่างๆ สามารถเข้าถึงความหมาย ค่านิยมหลกั สามารถแก้ไข
ปัญหาและบรรลเุป้าหมายในการดํารงชีวิตของมนษุย์อยา่งลกึซึง้ สามารถแยกจากยดึติดในตนเอง
ไปสู่การใส่ใจกบับุคคลอ่ืนหรือสิ่งต่างๆ ทัง้ในความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและให้ความสําคญักบั
แง่มุมท่ีหลากหลาย สามารถผสมผสานเช่ือมโยงสิ่งต่างๆ ในชีวิต เพื่อพฒันาการทําหน้าท่ีและ
คณุภาพชีวิต 

องค์ประกอบของความฉลาดทางจติวิญญาณ 
จากความหมายของความฉลาดทางจิตวิญญาณท่ีกล่าวมา เห็นได้ว่าความฉลาด

ทางจิตวิญญาณประกอบไปด้วยความหมายย่อยๆ มาผสมผสานเป็นนิยามของความฉลาดทาง    
จิตวิญญาณ โดยนกัวิจยัหลายท่านได้ศกึษาและนําเสนอองค์ประกอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ
ในแง่มมุต่างๆ ซึง่องค์ประกอบท่ีมีความสอดคล้องอย่างชดัเจน ได้แก่ องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบั
การมีสติ การพัฒนาหรือยกระดับการมีสติ และการตระหนักรู้เหนือการรับรู้ทางกาย ดังท่ี               
เอมมอนส์ (Emmons, 2000, pp. 9-13) กลา่วว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณเป็นความสามารถท่ี
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ (1) ความสามารถในการตระหนกัรู้เหนือการรับรู้ทางกาย
และทางวตัถ ุ(The capacity to transcend the physical and material) (2) ความสามารถในการ
ยกระดบัการมีสติ (The ability to experience heightened states of consciousness) (3) 
ความสามารถในการพฒันาศีลธรรมในทุกการกระทํา (The ability to sanctify everyday 
experience) (4) ความสามารถในการใช้ทรัพยากรทางจิตวิญญาณในการแก้ปัญหา (The ability 
to utilize spiritual resources to solve problems) (5) ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมี
ศีลธรรม (The capacity to be virtuous) เช่น การแสดงพฤติกรรมการให้อภยั ความกตญัญ ู       
อ่อนน้อมถ่อมตน เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน และรักอย่างเสียสละ และอมัรัมและดรายเออร์ (Amram & 
Dryer, 2008, pp. 29-34) ได้ทําการวิจยัและสรุปลกัษณะของความฉลาดทางจิตวิญญาณโดย
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แบง่เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การมีสติ (Consciousness) หมายถึง ความสามารถในการ
หยัง่รู้ การรู้สกึตวั และสงัเคราะห์มมุมองท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มพนูการทําหน้าท่ี เพิ่มพนูคณุภาพใน
ชีวิตประจําวนั แบง่เป็น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การหยัง่รู้ (Intuition) สติ (Mindfulness) และ
การสงัเคราะห์ (Synthesis) (2) การใช้ชีวิตอย่างสง่างาม (Grace) หมายถึง ความสามารถในการ
ดําเนินชีวิตบนความจริงภายในและมีอิสระ (Inner-directedness: Discernment and Freedom) 
ดําเนินชีวิตด้วยความรัก มีแรงบันดาลใจ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสวยงามในแต่ ละขณะ        
ตามธรรมชาติ เพื่อพฒันาการทําหน้าท่ีและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ แบง่เป็น 5 องค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 
ความสวยงาม (Beauty) การดําเนินชีวิตด้วยตนเอง (Inner-directedness) ประกอบด้วย            
การดําเนินชีวิตบนความจริงภายใน (Discernment) และการมีอิสระ (Freedom) ความซาบซึง้ใน
ชีวิต (Gratitude) การใช้ชีวิตอยู่กบัปัจจบุนัขณะ (Immanence) และความสขุ (Joy) (3) การใช้
ชีวิตอย่างมีความหมาย (Meaning) หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวนัอย่างมี
ความหมาย ทํากิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ ตามค่านิยม และสร้างความหมายเพื่ อพฒันา       
การทําหน้าท่ีและคณุภาพชีวิต แม้เผชิญความเจ็บปวดและความทกุข์ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ เป้าหมาย (Purpose) และการบริการ (Service) (4) การเข้าถึงสภาวะเหนือการรับรู้
ทางกาย (Transcendence) หมายถึง ความสามารถในการแยกจากยดึติดในตนเองไปสูก่ารใส่ใจ
กับบุคคลอ่ืนหรือสิ่งต่างๆ ทัง้ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและให้ความสําคัญกับแง่มุมท่ี
หลากหลาย เพื่อพัฒนาการทําหน้าท่ีและคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่          
การรับรู้เหนืออตัตา (Higher-self) ความเป็นองค์รวม (Holism) การฝึกทางจิตวิญญาณ (Practice) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (Relatedness) และการรับรู้ทางจิตวิญญาณ (Sacredness) และ (5) 
การใช้ชีวิตอยู่บนความจริง (Truth) หมายถึง ความสามารถในการใช้ชีวิตบนความจริง รักและ
ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสงบเย็น เปิดรับ อยู่กบัปัจจบุนั อ่อนน้อมถ่อมตน และใช้ชีวิตเพื่อ
การเพิ่มพนูการทําหน้าท่ีและคณุภาพชีวิตประจําวนั แบง่เป็น 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การไม่ยดึ
ในตน (Egolessness) อเุบกขา (Equanimity) ความบริบรูณ์ภายใน (Inner-wholeness) การ
เปิดรับ (Openness) การอยู่กบัปัจจบุนั (Presence) และการไว้วางใจ (Trust) นอกจากนีค้ิงส์ 
(King, 2008, pp. 54-79) ได้นําเสนอ 4 องค์ประกอบหลกัของความฉลาดทางจิตวิญญาณ ได้แก่ 
(1) การคดิวิเคราะห์ถึงการดํารงอยู่ของมนษุย์ (critical existential thinking) คือ ความสามารถใน
การสงัเกตวิเคราะห์ถึงธรรมชาติการดํารงอยู่ ความจริง จักรวาล อวกาศ เวลา ความตาย และ
ประเดน็การดํารงอยูอ่ื่นๆ หรือปรัชญาเก่ียวกบัความจริงในธรรมชาติ (2) การสร้างความหมายของ
ชีวิตสว่นบคุคล (personal meaning production) คือ ความสามารถในการสร้างความหมายและ
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เป้าหมายส่วนตนจากประสบการณ์ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและภายในจิตใจ รวมทัง้มีประสิทธิภาพใน
การดําเนินตามเป้าหมายชีวิตนัน้ๆ ด้วยความเข้าใจถ่องแท้ (3) การตระหนกัรู้เหนือการรับรู้ทาง
กาย (transcendental awareness) คือ ความสามารถในการบ่งชีห้รือตระหนกัถึงมิติท่ีเหนือการ
รับรู้ทางกายของตนเอง ของผู้ อ่ืน และของโลกทางกายภาพ ได้แก่ วตัถ ุกิจกรรม ประสบการณ์และ
เหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนั ในสภาวะปกติท่ีมีการตื่นรู้ตวั พร้อมกบัสามารถบ่งชีถ้ึงความสมัพนัธ์
ของมิติท่ีเหนือการรับรู้เหลา่นัน้ตอ่ตนเองและตอ่โลกทางกายภาพ  (4) การพฒันาระดบัของการมี
สติ (conscious state expansion) คือ ความสามารถในการเข้าสูแ่ละออกจากสภาวะการมีสติขัน้
สงู ด้วยการตดัสินใจของตนเอง โดยวิธีการเช่น การเข้าฌาน นัง่สมาธิ สวดมนต์ ฯลฯ 

นอกจากองค์ประกอบในแง่การยกระดบัการมีสติ และการตระหนกัรู้เหนือการรับรู้
ทางกายท่ีมีความสอดคล้องแล้ว อมัรัมและดรายเออร์ และคิงส์ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบเก่ียวกบั
การสร้างความหมายและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย นอกจากนีอ้มัรัมและดรายเออร์ได้อธิบาย
ในแง่การใช้ชีวิต และเอมมอนส์ได้กล่าวในประเด็นด้านศีลธรรมและการใช้ทรัพยากรทาง                
จิตวิญญาณในการแก้ปัญหา ในขณะท่ีคิงส์ได้กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ถึงการดํารงอยู่ของมนษุย์ 
ซึง่สอดคล้องกบัองค์ประกอบการตัง้คําถามถึงการดํารงอยู่หรืออตัถิภาวะ (Existential questioning) 
ของเนเซล (Nasel, 2004, pp. 192-193) โดยเนเซลได้แบง่ความฉลาดทางจิตวิญญาณเป็น 2 
องค์ประกอบ อีกหนึ่งองค์ประกอบได้แก่ การตระหนกัรู้ถึงการมีอยู่ทางจิตวิญญาณ (Awareness 
of divine presence) ซึง่ก็เป็นไปในทางเดียวกบัการตระหนกัรู้เหนือการรับรู้ทางกายท่ีกลา่วแล้ว 
โดยสรุปองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณดงัตาราง 1 
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ตาราง 1  สรุปองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

องค์ประกอบ เอม
มอนส์ 
(2000) 

คิงส์ 
(2008) 

อมัรัมและ 
ดรายเออร์ 

(2008) 

เนเซล 
(2004) 

การมีสต ิการพฒันาหรือยกระดบัการมีสติ     
การตระหนกัรู้เหนือการรับรู้ทางกาย     

การสร้างความหมายและการใช้ชีวิตอยา่งมี
ความหมาย 

    

การคดิวิเคราะห์ถึงการดํารงอยูข่องมนษุย์     

การใช้ชีวิตอยา่งสง่างาม ดําเนินชีวิตบน
ความจริงภายในและมีอิสระ 

    

การใช้ชีวิตอยูบ่นความจริง รักและยอมรับ
ตามความเป็นจริงอยา่งสงบเย็น 

    

การพฒันาศีลธรรมในทกุการกระทํา     
การใช้ทรัพยากรทางจิตวิญญาณในการ
แก้ปัญหา 

    

การใช้ชีวิตอยา่งมีศีลธรรม     

 
แบบทดสอบและการประเมินความฉลาดทางจติวิญญาณ 

สําหรับการศึกษาถึงการทดสอบและการประเมินความฉลาดทางจิตวิญญาณนัน้       
ในปีค.ศ. 2000 โซฮาร์และมาร์แชล (Zohar & Marshall, 2000, p. 276) ได้กลา่วไว้ว่าความฉลาด
ทางจิตวิญญาณไม่สามารถทําการวัดในเชิงปริมาณได้ เน่ืองจากความฉลาดทางจิตวิญญาณ
แตกตา่งจากความฉลาดทางปัญญาท่ีมีลกัษณะเชิงเส้นตรง มีตรรกะ สามารถตดัสินด้วยเหตผุลได้ 
เช่นเดียวกับเอมมอนส์ (Emmons, 2000, p. 15) ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการวดัความฉลาดทาง           
จิตวิญญาณ อยา่งไรก็ตามในเวลาตอ่มาได้มีนกัวิจยัสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินความฉลาดทาง
จิตวิญญาณขึน้ เช่นในปี 2004 เนเซลได้พัฒนาแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
(Spiritual Intelligence Scale (SIS)) จาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การตัง้คําถามถึงการดํารงอยู่
หรืออัตถิภาวะ (Existential questioning) และการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ทางจิตวิญญาณ 
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(Awareness of divine presence) โดยมีข้อคําถามทัง้หมด 17 ข้อ เนเซลได้สร้างข้อคําถามขึน้
จํานวน 12 ข้อ สําหรับข้อคําถามอีก 5 ข้อได้รับการคดัเลือกและพฒันามาจากแบบทดสอบเชิง
จิตวิทยาด้านจิตวิญญาณ (Psychometrix Spirituality Inventory (PSI)) ของโวลแมน (Wolman, 
2001) ตอบคําถามโดยการประมาณคา่แบบ 4 ระดบั ตัง้แตร่ะดบั 1 คือไม่เคย (Never) ถึงระดบั 4 
คือเกือบจะทกุครัง้ (Almost always) (Nasel, 2004, pp. 192-193, 214-215, 349) อย่างไรก็ตาม
แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณของเนเซลได้สร้างขึน้บนฐานของคริสต์ศาสนา ในขณะท่ี
แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาด้านจิตวิญญาณ (PSI) ของโวลแมนได้ให้ความสําคญักบัประสบการณ์
และพฤติกรรมทางด้านจิตวิญญาณ (Wolman, 2001, p. 2) นอกจากนีไ้ด้มีการสร้างแบบทดสอบ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณเพื่อการศึกษาวิจัย เช่น แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
“The Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS)” ท่ีพฒันาโดยอมัรัมและดรายเออร์ 
(Amram & Dryer, 2008, pp. 41-45) โดยเร่ิมต้นสร้างแบบทดสอบฉบบัยาว มีข้อคําถามทัง้หมด 
83 ข้อ และนําข้อคําถามจากฉบบัยาวมาประยกุต์เป็นฉบบัสัน้ โดยมีข้อคําถามทัง้หมด 45 ข้อ 
ตอบคําถามโดยการประมาณคา่มาตรวดัของลิเคิร์ทแบบ 6 ระดบั (6-point Likert scale) ตัง้แต่
ระดบั 1 คือ ไม่เคยหรือเกือบจะไม่เคย (Never or almost never) ถึงระดบั 6 คือ ทกุครัง้หรือ
เกือบจะทกุครัง้ (Always or almost always) ทําการพฒันาแบบทดสอบโดยศกึษาระหว่างกลุม่ครู
ทางจิตวิญญาณ 17 คน และผู้ นําทางธุรกิจท่ีมีจิตวิญญาณในการดําเนินชีวิตประจําวนัอย่างเห็น
ได้ชดั 15 คน เปรียบเทียบกับกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจท่ีไม่พบหลกัฐานการ
พฒันาทางจิตวิญญาณในทางใดทางหนึ่ง 21 คน โดยมีกลุ่มเปรียบเทียบ 210 คน ผลการศกึษา
พบองค์ประกอบความฉลาดทางจิตวิญญาณจํานวน 5 องค์ประกอบในแบบทดสอบ ISIS ได้แก่ 
การมีสติ (Consciousness), การใช้ชีวิตอย่างสง่างาม (Grace), การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 
(Meaning), การเข้าถึงสภาวะเหนือการรับรู้ทางกาย (Transcendence) และการใช้ชีวิตอยู่บน
ความจริง (Truth) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นอัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.97 รวมทัง้
แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ “The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory 
(SISRI–24)” ท่ีพฒันาโดยคิงส์ (King, 2008) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 24 ข้อ สําหรับ            
4 องค์ประกอบ คือ การคิดวิเคราะห์ถึงการดํารงอยู่ของมนษุย์ (critical existential thinking),       
การสร้างความหมายของชีวิตสว่นบคุคล (personal meaning production), การตระหนกัรู้เหนือ
การรับรู้ทางกาย (transcendental awareness) และการพฒันาระดบัของการมีสติ (conscious 
state expansion) ตอบคําถามโดยการประมาณค่ามาตรวดัของลิเคิร์ทแบบ 5 ระดบั (5-point 
Likert scale) ตัง้แตร่ะดบั 0 คือ ไม่จริงสําหรับฉนัเลย (Not at all true of me) ถึงระดบั 4 คือ จริง
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ทัง้หมดสําหรับฉนั (Completely true of me) ทําการพฒันาแบบทดสอบโดยศกึษากบันกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่อลัฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.92 

แบบทดสอบและประเมินความฉลาดทางจิตวิญญาณถกูสร้างขึน้โดยอิงจากฐานของ
นิยามและองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณเป็นสําคัญ และสร้างขึน้สําหรับการ
ประเมินความฉลาดทางจิตวิญญาณของตนเอง (self-report) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองต่อไป โดยการวิจัยนีผู้้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว          
อตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมท่ีมีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยนําแบบทดสอบความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณของอัมรัมและดรายเออร์เป็นกรอบเบือ้งต้นในการศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบ เน่ืองจากแบบทดสอบมีการพฒันาโดยศึกษาในกลุ่มบุคคลท่ีมีจิตวิญญาณในการ
ดําเนินชีวิตประจําวนั (ครูทางจิตวิญญาณและผู้ นําทางธุรกิจ) เปรียบเทียบกบักลุ่มบคุคลท่ีไม่พบ
หลกัฐานการพัฒนาทางจิตวิญญาณมาก่อน (นักศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ) ซึ่งน่าจะ
ประยกุต์ใช้ในการศกึษาด้านความฉลาดทางจิตวิญญาณได้อยา่งกว้างขวาง 

เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางจติวิญญาณ 
งานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัความฉลาดทางจิตวิญญาณ พบว่า คนท่ีมีความฉลาดทาง

จิตวิญญาณสูงจะมีสุขภาวะทางจิตท่ีดี มีเป้าหมายในชีวิต ดงัท่ีซาเฮบาลซามานิและคณะ 
(Sahebalzamani et al., 2013) ได้ทําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางจิตวญิญาณ
กบัสขุภาวะทางจิต (psychological well-being) และเป้าหมายในชีวิต (purpose in life) ของ
พยาบาลในประเทศอิหร่าน จํานวน 270 คน โดยศกึษาความฉลาดทางจิตวิญญาณตามแนวคิด
ของคงิส์ พบวา่ ความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสขุภาวะทางจิต (r = 0.48, 
p = 0.001) และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเป้าหมายในชีวิต (r = 0.53, p = 0.001) และงานวิจยั
ของสดุารัตน์ รัตนเพชร (2558) พบวา่คนท่ีมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูจะมีสติและมีความสขุ
ตามแนวทางพุทธศาสนา จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางจิตวิญญาณ สติ 
และความสขุตามแนวทางพทุธศาสนาของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่ง
หนึง่ จํานวน 350 คน พบวา่ความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสติ (r = 0.82, 
p<0.01) และความสขุตามแนวทางพทุธศาสนา (r = 0.66, p<0.01) โดยความฉลาดทางจิต
วิญญาณส่งผลทางอ้อมผ่านสติ และสติส่งผลทางอ้อมผ่านความฉลาดทางจิตวิญญาณไปสู่
ความสขุตามแนวทางพทุธศาสนา นอกจากนีค้วามฉลาดทางจิตวิญญาณเป็นตวัแปรปรับเปลี่ยน
ความสมัพันธ์ระหว่างสติกับความสุขตามแนวทางพุทธศาสนา และสติเป็นตวัแปรปรับเปลี่ยน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางจิตวิญญาณกบัความสขุตามแนวทางพทุธศาสนาอีกด้วย 
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รวมทัง้พบว่าการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ช่วยลดปัญหาสขุภาพจิต โดย
ชาร์คฮาบิและคณะ (Charkhabi et al., 2014) ได้ทําการวิจยัเชิงทดลองกบันกัเรียนระดบัมธัยม 
ศกึษาในประเทศอิหร่าน จํานวน 60 คน เพื่อศกึษาผลของการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ
ท่ีมีต่อสขุภาพจิต โดยมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง และมีกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง 
(กลุม่ละ 30 คน) ผลการทดลองพบว่าการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ สามารถลดปัญหา
สขุภาพจิตโดยรวม ลดความรู้สกึบกพร่องในการติดตอ่กบัผู้ อ่ืน (Interpersonal Sensitivity) ความ
ผิดปกติของร่างกาย (Somatization) การยํา้คิดยํา้ทํา (Obsessive-Compulsive) ความก้าวร้าว 
(Aggression) และความรู้สกึหวาดระแวง (Paranoid Ideation) (p<0.05) โดยฮาซซนัและชาบานิ 
(Hassen & Shabani, 2013) พบว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณสง่ผลทางอ้อมผ่านความฉลาด
ทางอารมณ์ โดยทําการศึกษาการเป็นตวัแปรส่งผ่านของความฉลาดทางอารมณ์ ระหว่างความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณกับปัญหาสุขภาพจิต โดยให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศ
อิหร่าน จํานวน 247 คน ทําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ISIS (Amram & Dryer, 
2008) แบบคดักรองสขุภาพจิต (Goldberg’s General health questionnaire; GHQ-28) และ
แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence inventory: youth version; IEQ-I 
YV) จากการศกึษาพบวา่ ความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความฉลาดทาง
อารมณ์ (r = 0.628, p<0.01) และสมัพนัธ์ทางลบกบัปัญหาสขุภาพจิต (r = -0.553, p<0.01) โดย
ความฉลาดทางจิตวิญญาณส่งผลทางอ้อมผ่านความฉลาดทางอารมณ์ไปสู่การลดปัญหา
สขุภาพจิต 

ในแง่การทํางานในองค์การต่างๆ การวิจยัพบว่าคนท่ีมีความฉลาดทางจิตวิญญาณ
สงูจะมีความพึงพอใจในงาน โดยคอราซจึา และคณะ (Koražija et al., 2016) ได้ทําการศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางจิตวิญญาณกบัความพึงพอใจในงานระหว่างกลุ่มผู้ นําและ
กลุม่พนกังานในโรงงานโลหะท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสโลวีเนีย โดยได้รับข้อมลูจากผู้ นําจํานวน  37 
คนและพนกังานจํานวน 75 คน รวม 112 คน โดยทําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ISIS (Amram, 2007) และแบบวดัความพงึพอใจในงาน the Job Descriptive Index (JDI) ของ 
สมิธ เคนดอล และฮลูิน (Smith, Kendall, & Hulin) การศกึษาพบว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจในงานในกลุม่พนกังาน (r = 0.289, p<0.05) แตไ่ม่พบ
ความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในกลุ่มผู้ นํา (r = 0.090, p=0.596) และโนเดฮี และ         
เนฮาร์ดานิ (Nodehi & Nehardani, 2013) ทําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทาง               
จิตวิญญาณกบัความพงึพอใจในงานของครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาในเมืองมชัฮดั ประเทศอิหร่าน 
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215 คน โดยใช้แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณของ Abdullah Zadeh และคณะ และ
แบบวดัความพึงพอใจในงาน the Job Descriptive Index (JDI) ของสมิธ เคนดอล และฮลูิน 
(Smith, Kendall, & Hulin) การศกึษาพบว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัความพงึพอใจในงาน (r = 0.375, p<0.01) นอกจากคนท่ีมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูจะมี
ความพึงพอใจในงานแล้ว ยงัพบว่าคนท่ีมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูจะมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานท่ีดี ดงังานวิจยัของสาเดกีและคณะ (Sadeghi et al., 2015) ทําการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ์กับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาของเมืองหนึ่งในประเทศอิหร่านจํานวน 127 คน โดยทําแบบทดสอบ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณของคิงส์ แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ของเกรฟส์และ        
บราดเบอร์ร่ี และแบบทดสอบคุณภาพชีวิตในการทํางานของวอลตัน ผลการศึกษาพบว่า          
ความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชีวิตในการทํางาน (r = 0.37, 
p<0.01) รวมทัง้คนท่ีมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูงจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ ดงัท่ีอนัวาร์ และ ออสแมน-กานิ (Anwar & Osman-Gani, 2015) ได้ทําการศกึษาผลของ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนกังานท่ีทํางาน
ในกลุ่มอตุสาหกรรมการผลิตและอตุสาหกรรมการบริการในประเทศมาเลเซีย จํานวน 112 คน 
จากอตุสาหกรรมการผลิตและอตุสาหกรรมการบริการกลุ่มละ 10 องค์การ โดยใช้แบบทดสอบ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณของคิงส์ (SISRI-24) และแบบทดสอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การของ Podsakoff และคณะ จากการวิเคราะห์การถดถอยพบว่าความฉลาดทาง           
จิตวิญญาณสง่ผลทางบวกตอ่พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (t = 5.880, p<0.05) 

จากงานวิจยัท่ีกล่าวมา ความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสมัพนัธ์ต่อสขุภาพจิต 
สขุภาวะทางจิต สติ ความสุข และความฉลาดทางอารมณ์ รวมทัง้ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และมีบทบาทสําคัญต่อพฤติกรรม         
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ดงันัน้การพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงมีความสําคญัทัง้
ตอ่การดําเนินชีวิตประจําวนัและชีวิตในการทํางาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นดงัจะ
กลา่วตอ่ไป 
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การพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณในผู้ใหญ่ตอนต้น 
วยัผู้ ใหญ่ตอนต้น อยู่ในช่วงอายรุะหว่าง 20-25 ปี ถึง 40 ปี ซึง่เป็นวยัท่ีมีการพฒันา

ทางกายสมบรูณ์เต็มท่ี ในขณะท่ีพฒันาการด้านความคิดและสติปัญญามีการเปลี่ยนแปลงตลอด
ชีวิต โดยจะพฒันาสงูสดุในช่วงอายปุระมาณ 35 ปี วยัผู้ ใหญ่ตอนต้นเป็นช่วงวยัท่ีเร่ิมมีแนวคิด
และมุมมองท่ีหลากหลาย และเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ไม่ได้มีคําตอบท่ีถูกต้องเพียงคําตอบเดียว 
สามารถใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต พร้อมทัง้ยอมรับในความแตกต่าง 
ข้อบกพร่อง และประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีผู้้ ใหญ่ตอนต้นจะพฒันาทกัษะความรู้
ความชํานาญทัง้จากการศกึษาและการประกอบอาชีพ ซึง่ช่วยเสริมทกัษะในการแก้ไขปัญหาและ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ มีแนวโน้มท่ีจะให้ความสําคญัต่อการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีมี
ความหมาย และค้นหาความหมายในชีวิตผ่านการทํางานและครอบครัว การดําเนินชีวิตในช่วงวยั
ผู้ ใหญ่ตอนต้น จึงเป็นระยะแห่งการปรับตวั ทัง้ในด้านการประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบท่ีเพิ่ม
มากขึน้ การเลือกคู่ครอง การเป็นโสดหรือการใช้ชีวิตสมรส (Boundless, 2017; Hicks & Flamez, 
2016, pp. 389-414; ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2553, น. 414-415) เห็นได้วา่ผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นช่วงท่ีมี
ความพร้อมของพัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญา และอยู่ในช่วงของการปรับตัวและ          
การค้นหาความหมายในชีวิต ดงันัน้การพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางานช่วง
ผู้ ใหญ่ตอนต้น น่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตประจําวันและคุณภาพชีวิตใน          
การทํางาน โดยการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณได้มีการเสนอแนวทางดงัจะกลา่วตอ่ไป 

แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ศักยภาพในการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณมีในมนุษย์ทุกคน นักวิจัยได้

เสนอแนวทางการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณไว้ดงันี ้
ลคัค็อค (Luckcock, 2008, p. 389) ได้เสนอแนวทางพฒันาความฉลาดทาง       

จิตวิญญาณสําหรับผู้ นําไว้ว่า การประเมินรูปแบบของบุคลิกภาพท่ีเช่ือมโยงถึงแง่มมุภายในและ
แง่มมุท่ีเหนือการรับรู้ทางกายภาพของมนษุย์ รวมทัง้ทําให้ทราบถึงแนวโน้มค่านิยมและความเช่ือ
ของบุคคล สามารถประยุกต์เพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณได้ เช่น การประเมินบุคลิกภาพด้วย 
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ตามทฤษฎีของ Carl G. Jung โดยรูปแบบบคุลิกภาพ 
MBTI มีความสําคญัตอ่การเข้าใจตนเอง (self-understanding) นอกจากการประเมินบคุลิกภาพ
ด้วย MBTI แล้ว ระบบการประเมินบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม (Enneagram) ซึง่บอกถึงความโน้ม
เอียงของมมุมองท่ีมีตอ่โลก 1 ใน 9 แบบ ทัง้มมุมองทางอารมณ์และการรู้คิด นําให้เกิดการพฒันา
ภายในตนเอง พัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทัง้พัฒนาในแง่มุมท่ีเหนือการรับรู้ทาง
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กายภาพของมนษุย์ สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของเคลและชริวาสตาวา (Kale & Shrivastava, 
2003) ถึงการใช้เอ็นเนียแกรมเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาจิตวิญญาณในท่ีทํางาน 

ในขณะท่ีลินตนัและเทอเกอร์เซน (Lynton & Thøgersen, 2009, pp. 114-117) 
พบว่าวิธีการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ นํา
ชาวตะวันตกและชาวจีน โดยผู้ นําชาวตะวันตกจะพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณผ่าน            
การไตร่ตรองตนเอง (Reflection) เป็นประจําอย่างตอ่เน่ือง ตรวจสอบตนเอง (Self-examination) 
ทัง้ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม ความแตกต่างระหว่างค่านิยมกบัการกระทํา และตดัสินใจ
ลดพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ลงท่ีละขัน้ ในขณะท่ีการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณของผู้ นํา
ชาวจีนจะขึน้กับความเช่ือและค่านิยมร่วมในกลุ่มตามประเพณีดัง้เดิม ในพลงัของชะตากรรม         
ในการสง่ผา่นพลงัจากธรรมชาติหรือความจริงพืน้ฐาน ในครอบครัว และในการเสียสละตนเอง 

นอกจากนีก้ารเพิ่มการตระหนักรู้และฝึกความละเอียดอ่อนของประสบการณ์
ภายใน เช่น การสวดมนต์ (prayer) การเข้าฌาน (contemplation) การนัง่สมาธิ (meditation) 
การฝึกสติ (mindfulness) การเพ่งความสนใจและรับรู้ความรู้สกึจากภายใน (Focusing & felt 
sense) การฝึกโยคะ (yoga) การฝึกช่ีกง (Qigong) ฝึกศิลปะการป้องกนัตวั (martial art) 
(Paynter, 2001, pp. 33-47; Vaughan, 2002, p. 27) การตัง้คําถามถึงการดํารงอยู่หรือ              
อตัถิภาวะ (Existential question) และการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ (Paynter, 2001, pp. 42-45) 
จะนําสู่การพัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยทฤษฎีการให้คําปรึกษาท่ีมีเป้าหมายมุ่งเน้นการค้นหา
ความหมายและเป้าหมายในการใช้ชีวิต เพื่อการดําเนินชีวิตบนความจริงแท้ เข้าใจถึงความเช่ือ
และค่านิยม มั่นใจและตดัสินใจในการใช้ชีวิตด้วยตนเองตามความเช่ือและค่านิยมนัน้ ใช้ชีวิต
อย่างมีชีวิตชีวา เอาใจใส่ มีจินตนาการ สร้างสรรค์ มีความหวงั และมีความสขุในการดําเนินชีวิต 
คือ การให้คําปรึกษาแบบอตัถิภาวนิยม (Existential counseling) (Sharf, 2012, p. 159) อย่างไร
ก็ตามยงัไมพ่บการวิจยัท่ีทําเพื่อพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณโดยตรง 

จากแนวทางข้างต้น การเข้าใจตนเอง ไตร่ตรองและตรวจสอบตนเอง มีความสําคญั
ต่อการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยการประเมินรูปแบบบุคลิกภาพท่ีเช่ือมโยงแง่มมุ
ภายในจะสนบัสนนุให้การไตร่ตรองและตรวจสอบตนเองมีความชดัเจน และทําให้เกิดความเข้าใจ
ต่อตนเองได้มากกว่าการรับรู้ทางกายภาพทัว่ไปของมนษุย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการประเมิน
บคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม (Enneagram) และการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมท่ีจะ
กลา่วในรายละเอียดตอ่ไป 
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การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม (Existential counseling) 
สําหรับการแก้ปัญหาส่วนบุคคล ระหว่างบุคคล และการช่วยให้บุคคลเกิดการ

เปลี่ยนแปลง กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการทางเลือกท่ีมีประโยชน์ยิ่ง เน่ืองจากกลุ่มช่วยให้สมาชิก
เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ทัง้จากภายในกลุ่มและปฏิสัมพันธ์ภายนอกกลุ่มใน
ชีวิตประจําวนั รวมทัง้สมาชิกได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของสมาชิกคนอ่ืนๆ เรียนรู้ท่ีจะ
รับมือกบัปัญหาของตนเองผ่านการสงัเกตจากผู้ อ่ืนในประเด็นท่ีใกล้เคียงกนั และมีความหวงัท่ีจะ
พฒันาชีวิตให้แตกตา่งจากเดิม (G. Corey, 2012, p. 4; M. S. Corey, Corey, & Corey, 2014, p. 
6) การให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม มุ่งท่ีกระบวนการระหว่างบุคคลและวิธีการแก้ปัญหา โดยให้
ความสําคญักบัความคดิ ความรู้สกึ และพฤติกรรมในขณะรู้สติ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการป้องกนั 
พฒันา และบําบดัรักษา สําหรับบุคคลท่ีอาจมีปัญหาในระยะการเปลี่ยนแปลงของชีวิต มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดปัญหาส่วนบุคคลหรือระหว่างบุคคล หรือบุคคลท่ีต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ 
กระบวนการกลุ่มอาจช่วยให้สมาชิกสามารถตดัสินใจต่อปัญหาการดํารงชีวิตหรือประเด็นในการ
พฒันา (M. S. Corey et al., 2014, p. 9) 

การให้คําปรึกษามีทฤษฎีท่ีหลากหลาย เช่น การให้คําปรึกษาแนวจิตวิเคราะห์ การให้
คําปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง การให้คําปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม การให้คําปรึกษา
แนวอตัถิภาวนิยม ฯลฯ แตล่ะทฤษฎีมีแนวคิดและเป้าหมายในการให้คําปรึกษาท่ีแตกต่างกนั โดย
ทฤษฎีท่ีมีเป้าหมายสอดคล้องกับคุณลักษณะของความฉลาดทางจิตวิญญาณ ได้แก่ การให้
คําปรึกษาตามแนวทฤษฎีอตัถิภาวนิยม (Existential counseling) 

ทฤษฎีอตัถิภาวนิยม (Existentialism) เช่ือวา่มนษุย์มีศกัยภาพในการตระหนกัรู้ในตนเอง 
ต้องการแสวงหาเอกลักษณ์และความสัมพันธ์ต่อผู้ อ่ืน แสวงหาความหมายของการมีชีวิตว่า 
ตนเองเป็นใคร มาจากไหน มีเป้าหมายการให้คําปรึกษาเพ่ือการค้นหาจดุมุง่หมายของการดํารงอยู่
ของมนุษย์ ใช้ชีวิตบนความจริงแท้ เกิดการตระหนกัรู้ เข้าใจถึงความเช่ือและค่านิยมของตนเอง 
มัน่ใจและตดัสินใจเลือกดําเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมายของตนอย่างมีอิสระและมีความรับผิดชอบ 
(G. Corey, 2013, p. 134; Sharf, 2012, p. 149) การให้คําปรึกษาตามแนวทฤษฎีอตัถิภาวนิยม
จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ค้นพบตนเองอย่างท่ีเป็นจริง ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับ     
การดํารงอยู่ ได้สํารวจตนเอง ซื่อสตัย์ต่อตนเอง ขยายมมุมองต่อตนเองและต่อโลกรอบตวั ทําให้
เข้าใจกระจ่างชดัเก่ียวกับเป้าหมายของชีวิตทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต ประสบความสําเร็จใน
การผา่นพ้นวิกฤตการณ์ทัง้ในอดีต ปัจจบุนัและอนาคต เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนมากขึน้ รวมทัง้เรียนรู้
วิธีการสื่อสารกบัผู้ อ่ืนให้ดียิ่งขึน้ (Deurzen, 2014, pp. 162-163) 
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ความเป็นมาของทฤษฎีอตัถิภาวนิยม 
ทฤษฎีอัตถิภาวนิยมพัฒนามาจากงานของนักปรัชญาชาวยุโรปหลายท่านตัง้แต่

ศตวรรษท่ี 19 โดยเร่ิมจากเซอเรน เคียร์เคอกอร์ (Søren Kierkegaard, 1813-1855) ได้เขียน
หนังสือเก่ียวกับความน่ากลวั ความวิตกกังวล และความไม่แนนอนในชีวิต และฟรีดริช นีทเชอ 
(Friedrich Nietzsche, 1844-1900) ให้ความสําคญักบัความต้องการอํานาจในตนเอง (will to 
power) ตอ่มามาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ (Martin Heidegger, 1889-1976) ได้เขียนหนงัสือ Being and 
Time ซึ่งมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทฤษฎีอัตถิภาวนิยม โดยเน้นในประเด็น             
การตระหนกัรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ (awareness of existence หรือ dasein) นอกจากนี ้ฌ็อง-ปอล 
ซาทร์ (Jean-Paul Sartre, 1905-1980) นําเสนอถึงการมีอิสระของมนษุย์ในการเลือกและตดัสินใจ
ด้วยตนเองภายใต้ข้อจํากดัของบริบทแวดล้อม และมาร์ติน บเูบอร์ (Martin Buber, 1878-1965) 
กลา่วถึงการดําเนินชีวิตระหว่างสองสิ่ง (betweenness) คนเราไม่สามารถดําเนินชีวิตด้วยตนเอง
โดยปราศจากการปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งอ่ืนหรือบคุคลอ่ืน (I/Thou relationships) จากแนวคิดปรัชญา
เชิงอัตถิภาวนิยมได้ถูกนํามาใช้ในด้านจิตวิเคราะห์แนวอัตถิภาวนิยม โดยลุดวิก บินสแวเงอร์ 
(Ludwig Binswanger, 1881-1966) และเมดาร์ด บอส (Medard Boss, 1903-1991) ซึง่รับ
แนวคดิสว่นใหญ่มาจากไฮเด็กเกอร์ และนําไปสูแ่นวคดิหลกัของจิตบําบดัแนวอตัถิภาวนิยม 

วิคเตอร์ ฟรังเคิล (Viktor Frankl, 1905-1997) ได้พฒันาการบําบดัแนวความหมาย
ในชีวิต (Logotherapy: therapy through meaning, will to meaning) และโรลโล เมย์ (Rollo 
May, 1909-1994) ได้นําเสนอประเด็นในการดํารงชีวิต เช่น ความวิตกกังวล การจดัการด้าน
อํานาจ การยอมรับถึงอิสระและความรับผิดชอบ และการพฒันาอตัลกัษณ์ของบคุคล ทัง้ฟรังเคิล
และเมย์เป็นผู้ เผยแผ่แนวคิดจิตบําบดัแนวอตัถิภาวนิยมจากยโุรปไปสูส่หรัฐอเมริกา ตอ่มาเออร์วิน 
ยาลอม (Irvin Yalom, 1931-) ได้พฒันาวิธีการสําหรับจิตบําบดัรายบคุคลและแบบกลุม่ตามแนวคิด
อตัถิภาวนิยมในการจดัการกบัพืน้ฐานของการดํารงชีวิต ได้แก่ ความโดดเดี่ยว การไร้ความหมาย 
ความตาย และอิสรภาพ ยาลอมมีบทบาทอย่างมากทัง้ในยโุรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนีเ้จมส์ 
บเูจนทลั (James Bugental, 1915-2008) ได้ช่วยบคุคลพฒันาการเข้าใจตนเองในเชิงอตัถิภาวะ
ผ่านการสํารวจหรือค้นหาภายในตนเอง และค้นพบตนเองในขณะปัจจบุนั นอกจากการเผยแผ่ใน
สหรัฐอเมริกาแล้ว นกัจิตวิทยาแนวอตัถิภาวนิยมท่ีมีบทบาทอย่างมากในการพฒันาและเผยแผ่
แนวคิดอตัถิภาวนิยมในองักฤษ คือ เอมม่ี แวน เดอร์เซน (Emmy van Deurzen, 1951-) โดยเป็น
ผู้พฒันาหลกัสตูรทางวิชาการและการฝึกอบรมและร่วมก่อตัง้ The new school of psychotherapy 
and counselling (G. Corey, 2013, pp. 128-133; Sharf, 2012, pp. 144-149) 
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ความหมายของทฤษฎีอัตถิภาวนิยม 
ทฤษฎีอัตถิภาวนิยมมีการพัฒนามาอย่างยาวนานผ่านผู้ เช่ียวชาญหลายท่าน 

แนวคิดของทฤษฎีอตัถิภาวนิยมมีประโยชน์อย่างยิ่งในทางจิตบําบดัและการให้คําปรึกษา โดยมี
การให้ความหมายของอตัถิภาวะและแนวทางการบําบดัแนวอตัถิภาวนิยม โดยฟรังเคิล (Frankl, 
1985, pp. 123-134) ได้ให้ความหมายของอตัถิภาวะไว้ว่า อตัถิภาวะ หมายถึง การมีชีวิตอยู่ของ
มนุษย์ ความหมายของการมีชีวิต และการพยายามค้นหาความหมายของการมีชีวิตอย่างเป็น
รูปธรรม โดยความหมายของชีวิตมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่าง
ช่วงเวลา จึงเป็นการกล่าวถึงความหมายของชีวิต ณ ช่วงเวลานัน้ ฟรังเคิลทําการบําบัดผ่าน
ความหมายของชีวิต (Logotherapy) เพื่อให้ผู้ รับการบําบดัตระหนกัถึงความหมายของชีวิตอย่าง
ชดัเจนและมีความรับผิดชอบ โดยค้นหาความหมายของชีวิตผ่านประสบการณ์ในการทํากิจกรรม
ต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จ ผ่านประสบการณ์ตามธรรมชาติและวฒันธรรม เช่น ความดี ความ
จริง และความสวยงาม ผ่านประสบการณ์ในความสมัพนัธ์กับบุคคลอ่ืนโดยการได้รัก และผ่าน
ทศันคติตอ่ความทกุข์ทรมานท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมย์ (May, 1958, p. 12) กลา่วถึงอตัถิภาวะว่าเป็น
การปรากฏขึน้และแปรเปลี่ยนไป โดยมีพลวตัตลอดเวลา จึงเรียกว่าการดํารงอยู่ อตัถิภาวนิยมจะ
พยายามทําความเข้าใจถึงการแปรเปลี่ยน ซึ่งเป็นโครงสร้างพืน้ฐานของการดํารงอยู่ของมนุษย์ 
และยาลอม (Yalom, 1980, p. 5, 8) ได้นิยามความหมายของจิตบําบดัแบบอตัถิภาวนิยมว่าเป็น
แนวทางการบําบดัท่ีมีพลวตั ซึง่มุ่งความสําคญัต่อประเด็นท่ีเป็นรากฐานของการดํารงชีวิต ได้แก่ 
ความตาย อิสรภาพ ความโดดเดี่ยว และการไร้ความหมาย นอกจากนีแ้วน เดอร์เซน (Deurzen, 
2002, pp. 2-3) กล่าวถึงทฤษฎีอตัถิภาวนิยมว่าเป็นแนวคิดท่ีให้ความสําคญักบัศกัยภาพของ
บคุคลท่ีจะตดัสินใจเลือกในการดําเนินชีวิตโดยพิจารณาข้อมลูอย่างรอบคอบ การบําบดัหรือการ
ให้คําปรึกษาแนวอัตถิภาวนิยมจะสนับสนุนให้บุคคลดําเนินชีวิตบนมาตรฐานของตนเอง เป็น
กระบวนการในการสํารวจว่าอะไรทําให้ชีวิตมีความหมาย โดยมุ่งให้บุคคลมีมมุมองต่อชีวิตและ
การดําเนินชีวิตอยา่งชดัเจน 

เห็นได้ว่าทฤษฎีอตัถิภาวนิยม เป็นแนวทางในการบําบดัหรือการให้คําปรึกษาเพื่อ
การค้นหาความหมายของการดํารงอยู่ของมนษุย์ ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ เน่ืองจากการดํารงอยู่มีการ
แปรเปลี่ยนตลอดเวลา บนรากฐานท่ีสําคญัได้แก่ ความตาย อิสรภาพ ความโดดเดี่ยว และการไร้
ความหมาย การบําบดัหรือการให้คําปรึกษาจะมุ่งให้บุคคลตระหนักถึงความหมายของชีวิต มี
มุมมองต่อชีวิตและการดําเนินชีวิตอย่างชัดเจน ตดัสินใจเลือกในการดําเนินชีวิตโดยพิจารณา
ข้อมลูอยา่งรอบคอบ และมีความรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจนัน้ 
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แนวคดิส าคญัของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม 
แนวคิดตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยมนัน้จะให้ความสําคัญกับการเคารพในบุคคล 

พยายามค้นหาแง่มมุใหม่ๆ ของพฤติกรรมมนษุย์ และขยายแนวทางในการเข้าใจมนษุย์  บนฐาน
คิดท่ีว่าธรรมชาติของมนุษย์จะแสวงหาสมดุลระหว่าง มิติด้านข้อจํากัดและความทุกข์ในการ
ดํารงชีวิต กบั ความเป็นไปได้และโอกาสของชีวิตมนษุย์ ซึง่พฒันามาจากมีความผกูพนักบัสภาวะ
ยุ่งยากใจ เช่น ความโดดเดี่ยว ความแปลกแยก และการไร้ความหมาย จากประสบการณ์การใช้
ชีวิตบนโลกเพียงลําพังและต้องเผชิญกับความวิตกกังวลต่อความโดดเดี่ยว มนุษย์เรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงตวัเองอย่างต่อเน่ืองผ่านประสบการณ์ในชีวิตท่ีแตกต่างกนั เพื่อตอบสนองต่อความ
ตงึเครียดและความขดัแย้งในชีวิต มนษุย์จะตัง้คําถามตอ่ตนเอง ผู้ อ่ืน และโลกอยู่เสมอว่า เราเป็น
ใคร เราสามารถเรียนรู้อะไร สิ่งใดท่ีเราควรจะทํา อะไรท่ีเราสามารถคาดหวังได้ เราจะไปไหน        
(G. Corey, 2013, pp. 133-134) แนวคิดท่ีสําคญัของทฤษฎีอตัถิภาวนิยมจะเป็นแนวทางในการ
พิจารณาและพยายามทําความเข้าใจต่อโลกภายในจิตใจของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้(G. Corey, 2012, pp. 225-238) 

1) การตระหนกัรู้ในตนเอง (self-awareness) ความสามารถในการเลือกอย่าง
อิสระเป็นผลจากความสามารถในการตระหนกัรู้ในตนเองของมนษุย์ มนษุย์มีอิสระในการเลือก ทัง้
ในแง่ความตัง้ใจ ความสร้างสรรค์ และการแสดงออก โดยอยู่บนข้อจํากดัของสิ่งแวดล้อมและทาง
สงัคม มนุษย์สามารถเลือกโดยขึน้กบัการตระหนกัรู้ถึงปัจจยัท่ีเป็นข้อจํากัดเหล่านัน้ รวมทัง้รับรู้
ผ่านการตระหนักรู้ในตนเองถึงความรับผิดชอบท่ีมาพร้อมกับความอิสระในการเลือกหรือ             
การแสดงออก กลุ่มแนวอตัถิภาวะจะช่วยให้สมาชิกค้นหาความหมายของตนเองและตระหนกัถึง
การดํารงอยู่อย่างสมบูรณ์ รวมทัง้เข้าใจถึงสิ่งท่ีเป็นไปได้และเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกอย่างท่ีเป็น
ตนเอง ผู้ เข้าร่วมกลุ่มจะได้รับโอกาสแสดงความรู้สึกเฉพาะตนตามมมุมองท่ีมีต่อโลกภายในของ
ตนเอง ซึง่ต้องเผชิญหน้ากบับคุคลอ่ืนและเรียนรู้ท่ีจะจดัการกบัความวิตกกงัวลท่ีเกิดขึน้ 

2) การตัดสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
(self-determination, freedom, and personal responsibility) มนษุย์จะดําเนินชีวิตอย่างไรหรือ
เติบโตเป็นอะไร เป็นผลจากการเลือก หากบุคคลรอผู้ อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมให้เปลี่ยนแปลง ย่อม
นํามาซึ่งความทุกข์และความสิน้หวงั การเปลี่ยนแปลงของชีวิตจะเกิดขึน้ได้ ก็ต่อเม่ือบุคคลนัน้
ยอมรับว่าตนเองมีอิสระในการควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทําของตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อการค้นหาคําตอบท่ีถูกต้องของปัญหาและปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วง มนุษย์มี
ความสามารถในการเผชิญหน้ากบัเง่ือนไขหรือข้อจํากดัตา่งๆ และตดัสินใจดําเนินชีวิตอย่างอิสระ 
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สมาชิกกลุ่มแนวอตัถิภาวะจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงท่ีตนเองไม่สามารถหลีกหนีจากอิสระ
และความรับผิดชอบในการดําเนินชีวิต การยอมรับความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ รวมทัง้
ความเสี่ยงในการเลือก นํามาซึง่ความวิตกกงัวล กลุม่จะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมได้เผชิญหน้าและจดัการ
กับความวิตกกังวลท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีก้ลุ่มจะช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบส่วน
บุคคล ผ่านการตอบสนองของบุคคลอ่ืน มองเห็นตนเองผ่านมุมมองของผู้ อ่ืนและเรียนรู้ว่า
พฤติกรรมของตนส่งผลต่อผู้ อ่ืนอย่างไร นําสู่ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองในการ
ดํารงชีวิตประจําวนั 

3) ความวิตกกงัวลต่อการดํารงชีวิต (existential anxiety) เป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยง
ไม่ได้จากการเผชิญหน้ากับความตาย อิสรภาพ ความโดดเดี่ยว และการไร้ความหมาย ซึ่งเป็น
รากฐานของการดํารงชีวิต นอกจากนีค้วามวิตกกงัวลเป็นผลจากการเผชิญหน้ากบัการเลือกโดย
ปราศจากแนวทางท่ีชัดเจนและไม่รู้ถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ รวมทัง้เป็นผลจากการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบของตนเองต่อผลท่ีตามมาจากการกระทํานัน้ ความวิตกกงัวลจะช่วยให้บุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตบนความจริงแท้มากยิ่งขึน้ การทํากลุ่มแนวอัตถิภาวะจึงคาดหวังให้
สมาชิกเกิดความวิตกกงัวล สนบัสนนุให้สมาชิกเผชิญหน้าและจดัการกบัความวิตกกงัวลนัน้ และ
ออกมาจากการดํารงชีวิตบนความคุ้นเคยเดมิๆ 

4) ความตายและการไม่มีอยู่ (death and nonbeing) มีความสําคญัต่อการ
ค้นพบความหมายและเป้าหมายของชีวิต เน่ืองจากจดุสิน้สดุจะกระตุ้นให้บคุคลให้ความสําคญักบั
สิง่ท่ีมีคา่ท่ีสดุ อยา่งไรก็ตามขณะปัจจบุนัเป็นเวลาท่ีมีคา่ท่ีสดุ เน่ืองจากปัจจบุนัคือทัง้หมดท่ีบคุคล
มีอยู่ มนุษย์มีความวิตกกงัวลถึงความตายในอนาคตและพยายามหลีกเลี่ยงความจริงนี ้จึงนําให้
เกิดความแปลกแยก การตระหนกัถึงความตายจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัใน
ชีวิต นอกจากความตายทางกายภาพแล้วยงัหมายรวมถึงความตายในด้านอ่ืนของชีวิต เช่นการเข้า
ร่วมกลุม่ก็มีจดุสิน้สดุเช่นกนั 

5) การค้นหาความหมาย (the search for meaning) การค้นพบความหมายจะ
ทําให้ชีวิตมีทิศทาง ความหมายของชีวิตเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ต้องสร้างขึน้ ชีวิตไม่ได้มีความหมายด้วย
ตวัเอง มนุษย์สามารถสร้างกรอบความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ สื่อสาร และขยายโลกของ
ตนเองทัง้ทางกายภาพและทางจิตใจ การค้นหาความหมายในชีวิตเป็นกระบวนการท่ีดําเนินไป
ตลอดชีวิต สิ่งท่ีมีความหมายในวนันีอ้าจไร้ความหมายในวนัถัดไป ความหมายสามารถสร้างได้
หลายแนวทาง เช่น ผ่านการทํางาน ผ่านความรัก ผ่านความทุกข์ หรือผ่านการทําเพื่อบุคคลอ่ืน 
ตามแนวคดิอตัถิภาวนิยมการขาดความหมายเป็นสาเหตหุลกัให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลใน
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การดํารงชีวิต รวมทัง้เกิดความรู้สึกว่างเปล่าภายในหรือเกิดภาวะสูญญากาศในการดํารงชีวิต 
กลุ่มจะช่วยให้สมาชิกได้สํารวจถึงการสร้างความหมาย รวมทัง้ตรวจสอบและละทิง้ค่านิยมท่ี
คุ้นเคยแต่ไร้ความหมายในปัจจบุนั การขาดอตัลกัษณ์จากการดําเนินชีวิตตามความคาดหวงัของ
สงัคม 

6) การค้นหาความจริงแท้ (the search for authenticity) การดํารงชีวิตบน
ความจริงแท้ เพื่อค้นพบ สร้างสรรค์ และรักษาแก่นลึกซึง้ภายในตวัตน เป็นกระบวนการท่ียาก        
ไม่คงท่ี และไม่รู้จบ การดํารงชีวิตบนความจริงแท้จะนําให้เกิดความรู้สึกสงบภายในอย่างลึกซึง้ 
เป็นตวัของตนเองอย่างแท้จริง อยู่เหนือตนเอง ยอมรับในความเช่ือของตนเอง รู้และยอมรับใน
ข้อจํากัด ยอมรับในสิ่งท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและกล้าท่ีจะเปลี่ยนในสิ่งท่ีตนสามารถทําได้        
การบําบดัผ่านความหมายของชีวิต (Logotherapy) ตามแนวคดิของฟรังเคลิให้ความสําคญักบัมิติ
ทางจิตวิญญาณของมนษุย์และความปรารถนาขัน้สงู เป็นแรงบนัดาลใจในการค้นหาความหมาย
อย่างต่อเน่ืองซึ่งจําเป็นยิ่งต่อการใช้ชีวิตบนความจริงแท้ ความกลวัท่ีพบมากท่ีสุดจากกลุ่มคือ
ความกลวัว่าหากได้มองตนเองอย่างซื่อสตัย์แล้ว จะพบว่าตนเองนัน้ว่างเปล่าไม่มีแก่นสารและ         
ไม่เหลืออะไรเลย เกิดความรู้สกึผิดในการดํารงชีวิต (Existential guilt) จากการตระหนกัว่าสิ่งท่ีตน
เป็นจริง ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ รู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์และตระหนกัว่าตนเองมองชีวิตผ่าน
สายตาของบุคคลอ่ืน อนญุาตให้บุคคลอ่ืนมาออกแบบชีวิต จึงดํารงชีวิตภายใต้ข้อจํากดั กลุ่มจะ
นําให้สมาชิกได้พิจารณาตนเอง และกําหนดระดบัท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีของตนได้อย่างสมบูรณ์ 
สามารถคดัค้านความคาดหวงัของบคุคลอ่ืนและพิจารณาเลือกในสิ่งท่ีเป็นตนเองอยา่งแท้จริง 

7) การอยู่ลําพงัและความสมัพนัธ์ (aloneness and relatedness) แม้ว่ามนษุย์
จะค้นหาความหมายผา่นความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน แตม่นษุย์เราเกิดมาบนโลกเพียงลําพงัและจะ
จากโลกนีไ้ปโดยลําพงั แม้มนษุย์จะมีเพื่อนสนิท แตม่นษุย์เราจะต้องอยู่ลําพงัในท่ีสดุ เม่ือตระหนกั
ว่าการต้องอยู่ลําพังในท่ีสุดเป็นสิ่งท่ีน่าหวาดกลวั ทําให้บางคนพยายามหลีกเลี่ยงโดยการนํา
ตนเองไปสู่ความสมัพนัธ์อย่างมีสาเหตแุละกิจกรรมท่ีตื่นเต้น โดยเช่ือว่าจะทําให้ไม่ต้องรู้สึกกลวั
หรือทุกข์ทางกายและใจ อย่างไรก็ตามหากมนุษย์ไม่สามารถค้นพบจุดแข็งภายในตนเอง ก็ไม่
สามารถรักษาความสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืนให้สมบูรณ์โดยไม่ขาดพร่อง ดงันัน้มนุษย์ต้องอยู่โดย
ลําพงัอย่างสนัโดษ (Solitude) ใช้เวลากบัตวัเอง ค้นพบว่าตนเองเป็นใคร และเปลี่ยนแปลงตนเอง 
ก่อนท่ีจะสามารถใช้ชีวิตกับบุคคลอ่ืนได้อย่างแท้จริง ผู้ เข้าร่วมกลุ่มจะได้รับโอกาสในการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนอย่างมีความหมาย เรียนรู้ท่ีจะเป็นตวัเองเม่ืออยู่ร่วมกบับคุคลอ่ืน และ
เรียนรู้วา่คําตอบของคําถามเก่ียวกบัความหมายและเป้าหมายของชีวิตไม่สามารถหาได้จากบคุคล
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อ่ืน และเกิดการยอมรับว่ามนษุย์ต้องดํารงชีวิตโดยลําพงัในท่ีสดุ แตไ่ม่ใช่เราเพียงลําพงัท่ีต้องตอ่สู้
อย่างกล้าหาญในการค้นหาตนเองและสร้างอัตลักษณ์ของตน กลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
สมัพนัธ์ใกล้ชิดกบับคุคลอ่ืนในกลุม่ซึง่การบําบดัรายบคุคลไม่สามารถทําได้ 

จากแนวคิดตามแนวอัตถิภาวนิยมข้างต้น เห็นได้ว่า การตระหนักรู้ในตนเองมี
ความสําคัญอย่างมาก หากขาดการตระหนักรู้ในตนเอง มนุษย์จะขาดความสามารถในการ
ตดัสินใจด้วยตนเองหรือการเลือกอยา่งอิสระ ขาดความรับผิดชอบตอ่ผลของการกระทําของตนเอง 
การตระหนักรู้นีจ้ะนําสู่การค้นหาความหมาย ท่ีทําให้มีทิศทางในการดําเนินชีวิต ลดความวิตก
กงัวลจากความรู้สกึว่างเปล่าและความรู้สกึผิดในการดําเนินชีวิต และนําสูก่ารค้นหาความจริงแท้ 
ยอมรับและเป็นตวัของตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นแนวคิดหลกัของการบําบดัแนวความหมายใน
ชีวิต (Logotherapy) โดยวิคเตอร์ ฟรังเคิล (Viktor Frankl) พฒันาการบําบดัแนวความหมายใน
ชีวิต บนฐานคิดหลกั 3 ประการท่ีเช่ือมโยงระหว่างกัน โดยมีรายละเอียดดงันี ้(Batthyány & 
Tallon, 2010, pp. 107-120) 

1) อิสรภาพของเจตนารมณ์ (Freedom of will) อิสรภาพในการดําเนินชีวิตของ
มนษุย์อยูภ่ายใต้ข้อจํากดัและเง่ือนไขโดยธรรมชาต ิทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และทางสงัคม อย่างไรก็
ตามมนุษย์ยังคงมีอิสระในการยืนหยัดและเลือกทัศนคติท่ี มีต่อเง่ือนไขต่างๆ มนุษย์สามารถ          
ยืนหยดัทัง้ตอ่โลกและตอ่ตนเอง และสามารถตดัสินใจตอ่การกระทําของตนเอง 

2) เจตนารมณ์สู่ความหมาย (Will to meaning) มนษุย์มีสิทธ์ิในการตดัสินใจ
และเลือก แม้จะมีความเสี่ยงท่ีจะตัดสินใจหรือเลือกผิดพลาด อย่างไรก็ตามมนุษย์จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจเพื่อเติมเต็มความหมายท่ีเหมาะสมกับชีวิตของแต่ละบุคคล การ
ดําเนินชีวิตอยา่งมีความหมายจะได้รับการเตมิเตม็ไมเ่ฉพาะจากตนเอง แตไ่ด้รับจากสิง่ท่ีเหนือกวา่
ตนเอง (Transcendence) 

3) ความหมายในชีวิต (Meaning of life) ชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความหมายมาจาก        
3 วิถีทาง ได้แก่ การให้แก่ชีวิตผ่านการกระทําหรือการทํางานอย่างสร้างสรรค์ การได้รับจากโลก
ผ่านคุณค่าจากประสบการณ์ จากธรรมชาติหรือจากวฒันธรรม และการยืดหยดัต่อโชคชะตาท่ี
เปลี่ยนแปลงไมไ่ด้ เช่น การเจ็บป่วยท่ีไม่สามารถรักษา ซึง่ทําให้มนษุย์ต้องเผชิญกบัเง่ือนไขในการ
ดําเนินชีวิต รวมทัง้ความเจ็บปวด ความตาย และการรู้สกึผิด 

จากฐานคิดการบําบดัแนวความหมายในชีวิต (Logotherapy) ข้างต้น รวมทัง้การให้
ความสําคญักบัมิติทางจิตวิญญาณสําหรับการดํารงอยู่ของมนษุย์ของการบําบดัแนวความหมาย
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ในชีวิต ผู้ วิจยัจึงให้ความสําคญักับฐานคิดการบําบดัแนวความหมายในชีวิตเป็นหลกัในการให้
คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม 

จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม 
กลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมจะแสดงให้เห็นถึงโลกในมุมมองท่ีผู้ เข้าร่วมดํารงชีวิต 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินกลุ่มจะทําให้เห็นถึงปัญหาทัง้แง่ปฏิสมัพนัธ์และแง่การดํารงชีวิตใน
ปัจจุบันขณะภายในกลุ่ม โดยเป้าหมายของกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม มีรายละเอียดดังนี  ้         
(G. Corey, 2012, pp. 224-225; M. S. Corey et al., 2014, p. 115) 

1) ช่วยให้สมาชิกค้นพบตนเองอย่างท่ีเป็นจริง ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์
ภายในกลุม่เก่ียวกบัการดํารงชีวิต 

2) ผู้ เข้าร่วมกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมสร้างพันธะสญัญาท่ีจะสํารวจตนเอง 
(self-exploration) ผา่นประสบการณ์การเดนิทางชัว่ชีวิต 

3) กระบวนการกลุ่มจะช่วยสนับสนุนให้สมาชิกเร่ิมฟังและให้ความสนใจต่อ
ประสบการณ์ภายในของตนเอง 

4) ช่วยให้ผู้ เข้าร่วมกระจ่างชดัถึงการค้นหาความหมายและเป้าหมาย ผ่านการ
ให้ความสนใจตอ่ประสบการณ์ในปัจจบุนัขณะและท่ีกําลงัดําเนินตอ่ไป โดยให้ความสําคญักบัการ
ค้นหาตนเองของสมาชิกผ่านกระแสการตระหนักรู้ภายในตนเอง โดยไม่ผ่านการชีนํ้าของผู้ ให้
คําปรึกษา 

5) ช่วยให้ผู้ เข้าร่วมรับรู้และยอมรับถึงความเป็นอิสระในการดําเนินชีวิตด้วย
ตนเอง ผ่านการพิจารณาถึงแนวทางท่ีผู้ เข้าร่วมใช้ในการหลีกเลี่ยงความเป็นอิสระมีมาพร้อมกับ
ความรับผิดชอบ 

6) การสํารวจและแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับการดํารงชีวิตท่ีเป็นธรรมดา
ของโลก จะช่วยให้สมาชิกพัฒนาความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน โดยใช้ชีวิตอย่างมี
ความหมายลกึซึง้ 

เห็นได้ว่าการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
สมาชิกได้ค้นพบตนเองผ่านการสํารวจและให้ความสนใจต่อประสบการณ์ภายในตนเอง และ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภายในกลุ่ม โดยให้ความสําคญักบัประสบการณ์ในปัจจุบนัขณะ นําให้
เกิดความกระจ่างชัดต่อความหมายและเป้าหมายของการดํารงชีวิต เกิดการตระหนักรู้ภายใน
ตนเอง ดําเนินชีวิตอยา่งมีอิสระและมีความรับผิดชอบ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลอ่ืน และใช้ชีวิต
อยา่งมีความหมายลกึซึง้ 
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บทบาทและหน้าที่ของผู้น ากลุ่มตามแนวอัตถภิาวนิยม 
ผู้ นํากลุ่มในการให้คําปรึกษาตามแนวอตัถิภาวนิยมเปรียบเสมือนผู้ ร่วมเดิมทางไป

พร้อมกบัสมาชิกกลุ่มในประเด็นท่ีเป็นรากฐานสําคญัของการดํารงชีวิต เพื่อบรรลจุุดมุ่งหมายใน
การให้คําปรึกษาและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลกึซึง้ ผู้ นํากลุ่มหรือผู้ ให้คําปรึกษามีบทบาทและ
หน้าท่ีดงันี ้(G. Corey, 2012, pp. 238-239) 

1) สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างผู้ นํากลุ่มและสมาชิก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะ
เร่ิมต้นได้จากความสมัพนัธ์ท่ีดี 

2) สนบัสนนุให้สมาชิกเกิดการตระหนกัรู้ในตนเองในมิติท่ีกว้างและลกึขึน้ ทําให้
สมาชิกตระหนกัถึงวิธีท่ีสมาชิกกกัขงัตนเองและผลเสียท่ีตามมา 

3) สนับสนุนความสัมพันธ์ ท่ี มีความหมายในระหว่างผู้ เ ข้า ร่วม โดยมุ่ง
ความสําคญัและสร้างบรรยากาศให้เกิดการสํารวจในประเด็นหลกัเก่ียวกบัการดํารงชีวิต 

4) สนบัสนนุให้สมาชิกประเมินความเป็นอิสระท่ีอาจถกูจํากดัไว้ และสะท้อนให้
สมาชิกสามารถเลือกดําเนินชีวิตด้วยตนเองและรับผิดชอบตอ่การเลือกนัน้ 

5) กระตุ้นให้สมาชิกเผชิญหน้ากับคําถามทั่วไปเก่ียวกับการดํารงชีวิต ความ
วิตกกงัวลในการดํารงชีวิต และเรียนรู้ท่ีจะดําเนินชีวิตอย่างสมบรูณ์ จริงแท้ และมีความรับผิดชอบ
มากยิ่งขึน้ 

6) ช่วยให้สมาชิกสะท้อนถึงสถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิต จดัการและเผชิญหน้ากบั
สถานการณ์ท่ีลําบากเหลา่นัน้ และตดัสินใจด้วยตนเองได้ดียิ่งขึน้ 

7) นําให้สมาชิกให้ความสนใจตอ่สิ่งท่ีเก่ียวข้องปัจจบุนัขณะ ยอมรับและจดัการ
กบัการตอ่ต้านการเปลี่ยนแปลงของตนเอง 

เห็นได้วา่กลุม่โดยการดําเนินกลุม่ของผู้ นํากลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมดงับทบาทและ
หน้าท่ีข้างต้น จะช่วยให้สมาชิกได้เข้าใจรูปแบบท่ีจํากัดตนเองไว้ เข้าใจตนเองผ่านสถานการณ์
ภายในกลุม่ และเพิ่มการตระหนกัรู้ถึงแนวทางการดํารงชีวิตของตนเอง 

เทคนิคของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม 
อตัถิภาวนิยมให้ความสําคญักบัประสบการณ์และการเข้าใจสมาชิกกลุ่มในปัจจบุนั

ขณะมากกว่าการใช้เทคนิคท่ีเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากการให้ความสําคญักบัเทคนิคท่ีมากเกินไป 
จะทําให้ผู้ให้คําปรึกษาละเลยตอ่การทําความเข้าใจตอ่โลกภายในของผู้ รับคําปรึกษา อตัถิภาวนิยม
ให้ความสําคญัต่อความเข้าใจและการสํารวจโลกภายในท่ีเป็นจริงของผู้ รับคําปรึกษา ผ่านการ
เผชิญหน้าและการสนทนาระหว่างผู้ ให้และผู้ รับคําปรึกษา ใช้การสนทนาท่ีเน้นการดํารงอยู่ของ
มนุษย์ทัง้ในมิติทางจิตวิทยา ทางสังคม ทางกายภาพ และทางจิตวิญญาณไปพร้อมๆ กัน           
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ผู้ ให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมอาจใช้เทคนิคท่ีหลากหลายจากแนวคิดอ่ืนๆ มา
ผสมผสานกนั อย่างไรก็ตามแนวทางท่ีใช้จะเกิดขึน้จากฐานคิดและทศันคติซึง่มาจากมมุมองทาง
ปรัชญาเก่ียวกบัธรรมชาติการดํารงอยู่ของมนษุย์ โดยสนบัสนนุให้ใช้แนวทางท่ีสะท้อนบคุลิกภาพ
และสไตล์ของผู้ให้คําปรึกษา หากแตย่งัคงความยืดหยุ่นตอ่ความต้องการของผู้ รับคําปรึกษา ผู้ นํา
กลุม่เป็นผู้ กําหนดลกัษณะของกลุม่โดยมุง่ให้เกิดประสบการณ์ท่ีนําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมมุมอง
ท่ีมีต่อโลกในปัจจุบันของสมาชิกกลุ่ม เผชิญหน้ากับตนเอง และนําสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง           
(G. Corey, 2012, pp. 239-240) 

ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม 
การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมให้ความสําคญักบัการช่วยสมาชิก

ในการสร้างความหมายของชีวิต กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกเร่ิมเข้าใจว่าตนเองสามารถ
เลือกท่ีจะออกแบบชีวิตด้วยตนเอง การค้นพบจะค่อยๆ พฒันาและสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการ
กลุม่ 3 ระยะ (G. Corey, 2012, p. 241) ได้แก่ 

1) ระยะเร่ิมแรก (Initial phase) เป็นระยะท่ีมกัจะยากสําหรับสมาชิกกลุ่ม
หลายๆ คน เน่ืองจากสมาชิกอาจมองปัญหาของตนเองว่าเกิดจากสาเหตภุายนอก เกิดจากบคุคล
อ่ืนทําให้ตนเองรู้สกึ และบคุคลอ่ืนต้องรับผิดชอบตอ่การกระทําหรือไม่กระทํานัน้ๆ ผู้ ให้คําปรึกษา
หรือผู้ นํากลุ่มจะช่วยให้สมาชิกได้ตรวจสอบค่านิยม ความเช่ือ และมมุมองท่ีมีต่อโลก ช่วยให้
สมาชิกได้กําหนดนิยามและตัง้คําถามถึงแนวทางการรับรู้และเข้าใจตอ่การดํารงชีวิต สอนสมาชิก
ให้สามารถสะท้อนปัญหาการดํารงชีวิตและตรวจสอบบทบาทในความรับผิดชอบตอ่ปัญหาในการ
ดํารงชีวิต 

2) ระยะกลาง (Middle phase) เป็นระยะท่ีสมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบ
ตนเองอย่างเต็มท่ี นําสูค่วามเข้าใจอย่างลกึซึง้และปรับเปลี่ยนคา่นิยมและทศันคติให้เหมาะสมใน
การดําเนินชีวิต โดยการสํารวจเชิงอตัถิภาวะให้ความสําคญักบัมิติทางจิตวิญญาณในการค้นหา
ความหมาย มุง่ประเดน็ท่ีเป็นแก่นของชีวิต และดําเนินการกบัประเด็นทางศีลธรรมในการดํารงชีวิต 

3) ระยะสดุท้าย (Final phase) ให้ความสําคญักบัการช่วยให้สมาชิกนําสิ่งท่ี
เรียนรู้เก่ียวกับตนเองผ่านการตรวจสอบค่านิยมภายในไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ประสบการณ์จากกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกค้นพบจุดแข็งและใช้ความสามารถนีใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อ
การดํารงชีวิตอยา่งมีความหมาย สามารถออกแบบชีวิตตนเองอยา่งมีสติ 

องค์ประกอบในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม 
1) การเลือกสมาชิกกลุ่มพิจารณาจากวตัถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม ความ

คล้ายคลงึกนัของสมาชิกกลุม่จะนําให้เกิดความสอดคล้องท่ีทําให้สมาชิกพร้อมเปิดเผยและสํารวจ
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วิกฤตชีวิต นําให้สมาชิกแสดงความรู้สกึท่ีเก็บซอ่นไว้ กลุม่ท่ีคล้ายคลงึกนั เป็นกลุม่ท่ีประกอบด้วย
สมาชิกท่ีอายใุกล้เคียงกนั เช่น เด็ก วยัรุ่น หรือผู้สงูอาย ุหรือเป็นกลุม่ท่ีมีความสนใจหรือมีปัญหาท่ี
เฉพาะเจาะจง เช่น ความเหงา ความโดดเดี่ยว การขาดความหมาย และอ่ืนๆ แม้ปัญหาทัว่ไปของ
สมาชิกจะคล้ายคลึงกนัแต่ประสบการณ์ท่ีแตกต่างจะนําให้เกิดความหลากหลายขึน้ภายในกลุ่ม 
อยา่งไรก็ตามความแตกตา่งของสมาชิกกลุม่ก็ให้ประโยชน์ในกลุม่พฒันาตนตา่งๆ เน่ืองจากความ
แตกต่างของสมาชิกเปรียบเหมือนตวัแทนของโครงสร้างสงัคมขนาดเล็ก ทําให้สมาชิกได้เรียนรู้
พฤตกิรรมใหม่ๆ  พฒันาทกัษะระหวา่งบคุคล และได้รับการตอบสนองกลบัจากคนท่ีหลากหลายซึง่
เป็นตวัแทนของการดําเนินชีวิตประจําวนัท่ีมีความแตกต่างทัง้อาย ุเชือ้ชาติ วฒันธรรม เพศ และ
ความแตกตา่งอ่ืนๆ (G. Corey, 2012, p. 75; M. S. Corey et al., 2014, p. 155) สําหรับกลุม่       
จิตบําบดัแนวความหมายในชีวิต เป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้นถึงความหมายในชีวิตและการดํารงอยู่
ด้านจิตวิญญาณซึ่งเป็นพืน้ฐานของมนุษย์ จึงไม่มีการจํากัดด้านเพศ อาย ุสถานภาพทางสงัคม 
หรือพืน้ฐานทางการศึกษา โดยการเลือกสมาชิกกลุ่มควรคํานึงถึงความสมคัรใจเข้าร่วม มีความ
เข้าใจและยอมรับกติกาของกลุม่ มีความพร้อมในการเข้าร่วม และสามารถเปิดเผยสิ่งท่ีเป็นปัญหา
ได้ (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 114) 

2) ขนาดของกลุม่ ขึน้กบัหลายปัจจยั ได้แก่ อายขุองสมาชิกกลุม่ ประสบการณ์ของ
ผู้ นํากลุ่ม ชนิดของกลุม่ และลกัษณะปัญหาท่ีต้องการสํารวจ โดยกลุม่ท่ีดําเนินกบัผู้ ใหญ่ สมาชิก
กลุม่จํานวน 8 คน เป็นขนาดของกลุม่ท่ีเหมาะสม ใหญ่เพียงพอท่ีสมาชิกจะปฏิสมัพนัธ์กนัและเล็ก
เพียงพอท่ีสมาชิกจะรู้สกึถึงความเป็นกลุม่ (M. S. Corey et al., 2014, p. 155) โดยสมาชิกกลุม่
ตัง้แต ่6 คนขึน้ไปเพียงพอให้สมาชิกเกิดปฏิกริยาร่วมในลกัษณะพลงักลุ่ม และกลุม่ขนาดเล็กจะ
ช่วยให้สมาชิกรู้สกึเป็นสว่นตวัและผกูพนักบักลุม่ได้ดี (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 114) 

3) ความถ่ีและระยะเวลาของการดําเนินกลุ่ม พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
ลกัษณะของผู้ นําและสมาชิกกลุม่ สําหรับกลุม่ท่ีดําเนินกบัผู้ ใหญ่สขุภาพปกติ ระยะเวลา 2 ชัว่โมง 
สปัดาห์ละ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม ระยะเวลา 2 ชัว่โมงนานเพียงพอสําหรับ
การดําเนินกลุม่อย่างเข้มข้นโดยไม่อ่อนล้า (M. S. Corey et al., 2014, p. 156) สําหรับกลุ่ม        
จิตบําบดัแนวความหมายในชีวิต มีระยะเวลาการดําเนินกลุ่มครัง้ละ 90 นาที ถึง 3 ชัว่โมง รวม
เวลา 18 ถึง 24 ชัว่โมง แบง่เป็นสปัดาห์ละ 1 ถึง 4 ครัง้ หรือดําเนินการกลุ่มตลอดวนัอย่างน้อย         
7 ชัว่โมง โดยพกัรับประทานอาหาร (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 115) 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม 
มีงานวิจัยท่ีดําเนินการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมหรือกลุ่ม          

จิตบําบดัแนวความหมายในชีวิตเพื่อวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลาย พบว่าการเข้าร่วมกลุ่มสามารถ
เสริมสร้างความหมายในชีวิต โดย ธัญณิชา เปไธสง (2557) ศึกษาผลของการให้คําปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยมท่ีมีต่อความหมายในชีวิตของวัยรุ่น โดยศึกษากับนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 จํานวน 6 คน การทดลองพบว่า วยัรุ่นท่ีเข้าร่วมการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎีอตัถิภาวนิยมจํานวน 9 ครัง้ ระยะเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ                     
1-1.5 ชัว่โมง มีความหมายในชีวิตเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (t = 4.01, p<0.01) ชาญชยั 
ศกัดิศ์ริิสมัพนัธ์ (2558) ศกึษาการเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ โดยใช้รูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม ดําเนินการศึกษากับวยัรุ่นท่ีมาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลเลิดสิน         
เขตกรุงเทพมหานคร และสถานพยาบาลจฬุาเวช จงัหวดัสมทุรปราการ จํานวน 24 คน แบ่งเป็น
กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง กลุม่ละ 12 คน การทดลองพบว่า วยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์กลุม่ทดลองท่ีเข้า
ร่วมการให้การปรึกษากลุม่ภวนิยม โดยประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้เร่ิมต้น ขัน้ดําเนินการ และ
ขัน้ยุติการให้การปรึกษากลุ่ม มีความหมายในชีวิตในระยะหลงัการทดลองและการติดตามผล 
เพิ่มขึน้มากกว่าก่อนเข้าร่วมและเพิ่มขึน้มากกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.01) 
และโรบาทมิลิและคณะ (Robatmili et al., 2015) ศกึษาผลของกลุม่จิตบําบดัแนวความหมายใน
ชีวิตท่ีมีต่อความหมายในชีวิตและระดบัภาวะซึมเศร้าของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชาวอิหร่าน 
จํานวน 20 คน แบง่เป็นกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง กลุม่ละ 10 คน การทดลองพบว่านกัศกึษาท่ี
เข้าร่วมกลุ่มทดลองจํานวน 10 ครัง้ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง มีความหมายในชีวิต
เพิ่มขึน้และมีภาวะซึมเศร้าลดลงมากกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.001) ทัง้
ขณะหลงัจากเข้าร่วมกลุ่มและหลงัจากเข้าร่วมกลุ่มเป็นเวลา 1 เดือน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของมสูาวิมอกฮาดาม รอคนิ และพอร์แมนด์ (Musavimoghadam, Rokni, & Pourmand, 2015) 
ในผู้ ป่วยซมึเศร้าจํานวน 40 คน อายรุะหว่าง 19 ถึง 35 ปี แบง่เป็นกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง 
กลุม่ละ 20 คน พบวา่ผู้ ป่วยท่ีเข้าร่วมกลุม่จิตบําบดัแนวความหมายในชีวิตจํานวน 12 ครัง้ มีภาวะ
ซมึเศร้าลดลงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.001) เม่ือเทียบกบัทัง้ก่อนทดลองและกลุ่มควบคมุ 
นอกจากการลดภาวะซึมเศร้ายงัพบว่าการให้คําปรึกษากลุ่มแบบภวนิยมสามารถลดความวิตก
กงัวลในการดําเนินชีวิต โดยอนวุตั ศรีพร (2546) ศกึษาผลของการให้คําปรึกษากลุม่แบบภวนิยมท่ี
มีตอ่ความวิตกกงัวลของผู้ติดเชือ้เอดส์ วดัพระบาทนํา้พ ุจงัหวดัลพบรีุ โดยศกึษากบัผู้ติดเชือ้เอดส์
ในระยะท่ี 2 หรือระยะติดเชือ้ท่ีมีอาการ และมีคะแนนความวิตกกังวลในการดําเนินชีวิตตัง้แต่
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เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 50 ขึน้ไป จํานวน 9 คน การทดลองพบว่า การให้คําปรึกษากลุ่มแบบภวนิยม 
จํานวน 10 ครัง้ เป็นเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 1-1.5 ชัว่โมง ทําให้ผู้ติดเชือ้มี       
ความวิตกกังวลในการดําเนินชีวิตลดลงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.01) นอกจากนีก้ารให้
คําปรึกษาแบบกลุ่มจิตบําบัดแนวความหมายในชีวิตส่งผลต่อความสุขและคุณภาพชีวิต โดย            
อกัฮาจานิ (Aghajani, 2015) ศกึษากบัหวัหน้าครอบครัวเพศหญิงในประเทศอิหร่านจํานวน 30 คน 
แบง่เป็นกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง กลุม่ละ 15 คน พบว่าผู้ เข้าร่วมกลุม่ทดลองมีความสขุและ     
มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้มากกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.01) 

จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาเห็นได้ว่า การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม
หรือกลุม่จิตบําบดัแนวความหมายในชีวิตสามารถนําไปใช้ในการเสริมสร้างความหมายในชีวิต ลด
ภาวะซมึเศร้า ช่วยลดความวิตกกงัวลในการดําเนินชีวิต รวมทัง้ทําให้มีความสขุและมีคณุภาพชีวิต
ท่ีดี อย่างไรก็ตามยงัไม่พบการวิจัยท่ีศึกษาถึงการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม
หรือกลุม่จิตบําบดัแนวความหมายในชีวิตท่ีมีตอ่การพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
 
เอ็นเนียแกรม (Enneagram) 

ความเป็นมาของเอน็เนียแกรม 
ในปัจจบุนัเอ็นเนียแกรมมีการเผยแผ่ไปยงัประเทศตา่งๆ ทัว่โลก แตไ่ม่มีการกล่าวถึง

ต้นกําเนิดหรือแหลง่ท่ีมาท่ีแน่ชดั เน่ืองด้วยเอ็นเนียแกรมเป็นความรู้โบราณ โดยคําว่า เอ็นเนียแกรม 
(Enneagram) มาจากภาษากรีก แปลว่า แผนภาพ 9 จดุ (a nine diagram) สญัลกัษณ์เอ็นเนียแกรม
นีไ้ด้รับการเผยแผ่โดยจอร์จ อิวาโนวิค เกิร์ดจีฟฟ์ ครูทางจิตวิญญาณเชือ้สายกรีกและอาร์มีเนีย 
(George Ivanovich Gurdjieff, ค.ศ. 1877-1949) รวมทัง้เป็นผู้ นําเอ็นเนียแกรมมาสูโ่ลกตะวนัตก 
ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1910 และ 1920 ระบบท่ีเกิร์ดจีฟฟ์สอนเป็นการศึกษาทัง้ในแง่จิตวิทยา          
จิตวิญญาณ และจกัรวาลวิทยา อย่างกว้างขว้างและซบัซ้อน เพื่อมุ่งให้ลกูศิษย์เข้าใจถึงเป้าหมาย
การดํารงอยู่ของชีวิตในจกัรวาล โดยสญัลกัษณ์เอ็นเนียแกรม  (ภาพประกอบ 3) ประกอบด้วย        
3 องค์ประกอบ ได้แก่ วงกลม สามเหลี่ยม และอนกุรม 6 ลําดบั (hexad) โดยวงกลม แสดงถึง
ความเป็นเอกภาพ  (unity, wholeness, and oneness) สามเหลี่ยม แสดงถึง การคงอยู่ของทกุสิ่ง
เป็นผลของปฏิสมัพนัธ์ของ 3 สิ่ง ไม่มองความจริงเพียงสองด้านตรงข้าม เช่น ขาว หรือ ดํา แตส่ิ่ง
ต่างๆ มี 3 ด้าน เช่น ขาว ดํา และ เทา ขณะท่ีอนุกรม 6 ลําดบั (hexad) เป็นการเคลื่อนท่ี
เปลี่ยนแปลงใน 6 ลําดบัและกลบัมายงัจดุเร่ิมต้นหมนุเวียนไป แสดงถึง การเปลี่ยนแปลง  มีพลวตั
ตลอดเวลา ไม่มีสิง่ใดคงท่ี การเผยแผ่เอ็นเนียแกรมของเกิร์ดจีฟฟ์เป็นต้นแบบของกระบวนการทาง
ธรรมชาติ โดยไม่พบการกลา่วถึงแบบลกัษณ์ทางจิตวิทยา หรือรูปแบบทางบคุลิกภาพแตอ่ยา่งใด 
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ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1950 และ 1960 ออสการ์ อิชาโซ ครูทางจิตวิญญาณชาว
โบลิเวีย (Oscar Ichazo, ค.ศ.1931-ปัจจุบนั) ทําการวิจยัและสงัเคราะห์องค์ประกอบของ      
เอ็นเนียแกรมจนพบความเช่ือมโยงระหว่างสญัลกัษณ์และรูปแบบทางบคุลิกภาพ 9 แบบ และเป็น
แม่แบบพืน้ฐานลําดบัของเอ็นเนียแกรมจนถึงปัจจุบนั ต่อมาในปีค.ศ.1970 คลาวดิโอ นารานโฮ 
จิตแพทย์ชาวชิลี (Claudio Naranjo, ค.ศ.1932-ปัจจบุนั) ได้ไปศกึษากบัอิชาโซ และเป็นผู้ขยาย
ความรายละเอียดของแต่ละรูปแบบ หาความสมัพันธ์ของแต่ละรูปแบบกับประเภททางจิตเวช 
รวมทัง้เป็นผู้ ริเร่ิมวิธีการเข้าใจรูปแบบผ่านการอภิปรายกลุ่มในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1970 โดย
งานของอิชาโซและนารานโฮเป็นรากฐานสําคญัในการพฒันาและศึกษาเอ็นเนียแกรมในแง่มุม
ตา่งๆ ตอ่มา (Riso & Hudson, 1996, pp. 11-26; 1999, pp. 19-25) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3  สญัลกัษณ์เอ็นเนียแกรม และองค์ประกอบของสญัลกัษณ์ 

ท่ีมา: Riso, D. R., & Hudson, R. (1999). The wisdom of the enneagram: the 
complete guide to psychological and spiritual growth for the nine personality types. p. 9, 
21. 

 วงกลม สามเหลี่ยม อนกุรม 6 ลําดบั (hexad) 

 สญัลกัษณ์เอน็เนียแกรม 
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ความหมายของเอ็นเนียแกรม 
เอ็นเนียแกรมได้รับการเผยแผ่ตอ่มาจากอิชาโซและนารานโฮ โดยอาจารย์และผู้วิจยั

หลายท่านและนําไปประยกุต์ใช้ในหลายแง่มมุ โดยการให้ความหมายของเอ็นเนียแกรมเป็นไปใน
แนวทางร่วมกนั คือเป็นรูปแบบบคุลิกภาพหรือบคุลิกลกัษณะ 9 รูปแบบ บนสญัลกัษณ์ 9 จดุ โดย
มีรายละเอียดท่ีนําเสนอทัง้ในแง่การตระหนักรู้ในตนเองตามรูปแบบลกัษณะนิสยัทางความคิด 
ความรู้สึกหรืออารมณ์ และพฤติกรรม การพฒันาตนเอง รวมถึงการเข้าใจผู้ อ่ืนและการพัฒนา
ความสมัพนัธ์ ดงัท่ีพาล์มเมอร์ (พาล์มเมอร์, 2552, น. 3-5) กล่าวว่า เอ็นเนียแกรม เป็นคําสอน
โบราณท่ีอธิบายถึงบุคลิกลกัษณะและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลิกลกัษณะ 9 แบบ ช่วยให้
ตระหนกัถึงบคุลิกภาพในขัน้สงู เห็นวิธีการจดัการปัญหาของตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืน และรู้ถึงความโน้ม
เอียงทางบุคลิกภาพท่ีนําสู่การพัฒนาตนเอง เรียนรู้ท่ีจะปล่อยวาง ทําให้มีความสุขและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ บารอนและวาเกล (Baron & Wagele, 1994, p. 1) กลา่วว่า เอ็นเนียแกรม 
เป็นการศึกษาถึงเก้ารูปแบบพืน้ฐานของคน ท่ีอธิบายให้เข้าใจถึงการแสดงพฤติกรรม และชี ้
แนวทางท่ีเจาะจงเพื่อการพฒันาตนเอง รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการพฒันาความสมัพนัธ์
กบัครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ไมตรี (Maitri, 2000, p. 3) กลา่วว่า เอ็นเนียแกรม บรรยาย
ถึงรูปแบบบุคลิกภาพหรือรูปแบบอตัตา (ego types) ท่ีแตกต่างกนั 9 รูปแบบ ตามรูปแบบ
ลกัษณะนิสยัทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม รวมทัง้อธิบายถึงวิธีการและสาเหตุของการ
เกิดขึน้ของแตล่ะรูปแบบ เน่ืองจากการสญูเสียความเช่ืองโยงอยา่งลกึซึง้ทางจิตวิญญาณในช่วงต้น
ของวยัเด็ก และลาพิด-บ็อกดา (Lapid-Bogda, 2010, p. xvii) กลา่วว่า เอ็นเนียแกรม หมายถึง 
สญัลกัษณ์ท่ีมีเก้าจุด แต่ละจุดแสดงรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 9 รูปแบบ สะท้อนลกัษณะนิสยัทาง
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม รวมทัง้เช่ือมโยงกับแนวทางการพัฒนาท่ีเฉพาะของแต่ละ
รูปแบบ นอกจากนีมี้การกล่าวถึงเอ็นเนียแกรมในแง่พลวตัและความซบัซ้อน รวมถึงการเข้าใจถึง
แรงจงูใจในระดบัจิตใต้สํานึก โดยริโซและฮดัสนั (Riso & Hudson, 2003a, p. 5) กล่าวว่า     
เอ็นเนียแกรม คือ รูปเรขาคณิตท่ีแสดงรายละเอียดบคุลิกภาพพืน้ฐาน 9 รูปแบบตามธรรมชาติของ
มนษุย์ และความสมัพนัธ์อยา่งซบัซ้อนระหวา่งกนั และเดเนียลและไพรส์ (Daniels & Price, 2009, 
p. 1) กล่าวว่า เอ็นเนียแกรม คือ ระบบบุคลิกภาพท่ีมีประสิทธิภาพและมีพลวตั ท่ีบรรยายถึง
พืน้ฐานแบบแผนความคิด ความรู้สึก และการแสดงออกท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจนเก้ารูปแบบ      
การค้นพบรูปแบบจะทําให้เข้าใจตนเองและเข้าใจถึงแรงจูงใจในระดับจิตใต้สํานึก นําสู่การ
เปลี่ยนแปลงชีวิตด้านบวก เข้าใจเหตกุารณ์และปัญหาท่ีเผชิญมากยิ่งขึน้ 
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จากความหมายของเอ็นเนียแกรมข้างต้น กลา่วได้ว่า เอ็นเนียแกรม คือ การศกึษาถึง
รูปแบบบคุลิกภาพ 9 รูปแบบ บนสญัลกัษณ์ 9 จดุ ท่ีมีพลวตัและมีความซบัซ้อน ซึ่งการค้นพบ
รูปแบบจะช่วยให้เกิดการตระหนกัถึงบคุลิกภาพในขัน้สงู เข้าใจแบบแผนทางความคิด ความรู้สึก 
และการแสดงออกหรือพฤติกรรม เข้าใจถึงแรงจูงใจระดบัจิตใต้สํานึกและความโน้มเอียงทาง
บคุลิกภาพ นําสูก่ารพฒันาตนเองตามแนวทางท่ีเฉพาะเจาะจงของแตล่ะรูปแบบ 

การอธิบายโครงสร้างทางบุคลิกภาพผ่านเอน็เนียแกรม 
จากสัญลักษณ์เอ็นเนียแกรมและองค์ประกอบของสัญลักษณ์ เอ็นเนียแกรม

ประกอบด้วย 9 จดุ แต่ละจดุแทนรูปแบบทางบคุลิกภาพแต่ละแบบ โดยแต่ละแบบจะมีลกัษณะ
สมัพนัธ์กับอีก 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบข้างเคียงทัง้ 2 ข้าง (ปีก) และแบบตามเส้นสมัพนัธ์บน
สญัลกัษณ์ (ลกูศร) โดยรูปแบบตามทิศทางลกูศร แสดงถึงลกัษณะขณะมัน่คงหรือผ่อนคลาย และ
รูปแบบย้อนทางลกูศร แสดงถึงลกัษณะขณะเครียด เช่น รูปแบบท่ี 7 มีรูปแบบข้างเคียง คือ 6 และ 
8 และรูปแบบตามเส้นสมัพนัธ์ (เส้นประ) คือ 5 (ขณะมัน่คงหรือผ่อนคลาย) และ 1 (ขณะเครียด) 
(ภาพประกอบ 4) 

ภาพประกอบ 4  ตวัอยา่งรูปแบบสมัพนัธ์ของรูปแบบท่ี 7 

นอกจากนี ้ 9 รูปแบบ มีการจําแนกเป็น 3 ศนูย์ ตามลกัษณะการตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเข้ากระทบ โดย รูปแบบท่ี 9, 1 และ 8 ได้แก่ ศนูย์กายหรือการตอบสนองตาม
สญัชาตญาณ (ความโกรธ) รูปแบบท่ี 3, 2 และ 4 ได้แก่ ศนูย์ใจหรือการตอบสนองตามความรู้สกึ 
(ความอบัอาย) และรูปแบบท่ี 6, 5 และ 7 ได้แก่ ศนูย์หวัหรือการตอบสนองตามความคิด (ความ
วิตกกงัวล) (Baron & Wagele, 1994, pp. 4-7; Riso & Hudson, 1996, pp. 27-55; 1999, pp. 
69-94; พาล์มเมอร์, 2552, pp. 60-66) 

9 

2 

3 

4 
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ลักษณะบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม 9 รูปแบบโดยสังเขป และกลไกป้องกันตวั 
ลกัษณะบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรมเกิดจากแรงจงูใจพืน้ฐาน และรากฐานแห่งมมุมองท่ี

มีต่อโลก ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบมาจากการเรียนรู้ในการรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ใน
ครอบครัวและสิง่แวดล้อม เพื่อให้รู้สกึปลอดภยัในช่วงต้นของชีวิตตามพรสวรรค์และความสามารถ
ตามธรรมชาติของแตล่ะบคุคล และก่อเป็นรูปแบบพฤติกรรม (Baron & Wagele, 1994; พาล์ม
เมอร์, 2552; ลาพิด-บ็อกดา, 2549) การเข้าใจลกัษณะบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรมช่วยให้มองเห็น
และตระหนกัรู้ในตนเองทัง้ด้านความคิด ความรู้สกึ และอารมณ์ภายในตนเอง รวมทัง้ตระหนกัถึง
การใช้กลไกการป้องกนัตวั (defense mechanism) เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและไม่สบายใจ 
ซึง่เป็นอปุสรรคสําคญัในการพฒันาทางจิตวิญญาณ และช่วยให้ตอบสนองตอ่สถานการณ์ในชีวิต
อย่างสงบมากขึน้ (Synod, 2010, p. 1; ประเวศ วะสี, 2554, น. 99-106) โดยลกัษณะบคุลิกภาพ
เอ็นเนียแกรม 9 รูปแบบ ได้แก่ 

แบบท่ี 1 คนสมบรูณ์แบบ – นกัปฏิรูป – นกัสู้ เพื่อคณุธรรม – คนมีศีลธรรม 
โลกนีไ้ม่สมบรูณ์แบบ ฉนัต้องพยายามปรับปรุงให้ดีขึน้กวา่เดมิ 
กลไกป้องกนัตวัท่ีใช้คือ การแสดงปฏิกริยาตรงข้าม (reaction 
formation) 

แบบท่ี 2 ผู้ให้ – ผู้ช่วยเหลือ – ผู้คอยดแูล – นกัพฒันาคน 
โลกนีต้้องการความช่วยเหลือจากฉนั ฉนัต้องพยายามช่วยพวกเขา 
กลไกป้องกนัตวัท่ีใช้คือ การเก็บกด (repression) 

แบบท่ี 3 นกัแสดง – ผู้ใฝ่สําเร็จ – ผู้สร้างความสําเร็จ – ผู้ ริเร่ิม 
โลกนีย้กยอ่งผู้ชนะ ฉนัจงึต้องพยายามสร้างความสําเร็จและมีเป้าหมาย 
กลไกป้องกนัตวัท่ีใช้คือ การยดึติดกบัอตัลกัษณ์ (identification) 

แบบท่ี 4 คนโศกซึง้ – ศิลปิน – ผู้ใฝ่ความงาม – ปัจเจกชน 
โลกนีธ้รรมดาสามญัเกินไป ฉนัต้องมีเอกลกัษณ์และความแตกตา่ง 
กลไกป้องกนัตวัท่ีใช้คือ การรับความรู้สกึมาไว้ภายใน (introjection) 

แบบท่ี 5 ผู้สงัเกตการณ์ – ฤาษี – นกัคดิ – นกัค้นคว้าสํารวจ 
โลกนีมี้ทรัพยากรจํากดั ฉนัต้องสะสมหาความรู้ไว้ให้มาก 
กลไกป้องกนัตวัท่ีใช้คือ การแยกตวัออกจากความรู้สกึ (isolation) 
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แบบท่ี 6 นกัปจุฉา – ผู้จงรักภกัดี – นกัตัง้คําถาม – คนช่างสงสยั 
โลกนีไ้ม่คอ่ยปลอดภยั ฉนัจงึต้องระวงัตวั 
กลไกป้องกนัตวัท่ีใช้คือ การโยนใสส่ิง่อื่น (projection) 

แบบท่ี 7 ผู้ เสพย์สขุ – ผู้ รู้รอบด้าน – ผู้ มีวิสยัทศัน์ – ผู้ ช่ืนชมสิง่ดีๆ ในชีวิต 
โลกนีเ้ต็มไปด้วยโอกาสท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ ฉนัจงึมองโลกในแง่ดี 
กลไกป้องกนัตวัท่ีใช้คือ การหาเหตผุลมาอธิบาย (rationalization) 

แบบท่ี 8 เจ้านาย – ผู้ นํา – ผู้ ท้าทาย – ผู้ปกป้อง 
ในโลกนี ้คนท่ีแข็งแกร่งเท่านัน้ท่ีจะอยูร่อด ฉนัจงึต้องเข้มแข็ง 
กลไกป้องกนัตวัท่ีใช้คือ การปฏิเสธความจริง (denial) 

แบบท่ี 9 นกัไกลเ่กลี่ย – ผู้ประสานไมตรี – ตวัเช่ือม – กาวใจ 
โลกจะน่าอยูถ้่ามีแตค่วามสงบ ฉนัจงึควรทําตวักลมกลืนไปกบัคนอ่ืน 
กลไกป้องกนัตวัท่ีใช้คือ การทําให้มนึเมา (narcotization) 

เห็นได้ว่ารูปแบบทัง้ 9 มีลกัษณะบคุลิกภาพท่ีแตกต่างกนั ทัง้ในฐานคิด ความเช่ือ 
แรงจูงใจ แบบแผนทางอารมณ์ และการแสดงออกทางพฤติกรรม รวมทัง้มีการเลือกรับรู้และมี
กลไกป้องกันตวัท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้การพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณเป็นไปในทิศทางท่ี
เหมาะสมตามรูปแบบบุคลิกภาพแต่ละบคุคล จึงควรประเมินรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมให้
ถูกต้อง โดยมีการนําเสนอแบบทดสอบและการประเมินรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมดงัจะ
กลา่วตอ่ไป 

แบบทดสอบและการประเมินรูปแบบบุคลิกภาพเอน็เนียแกรม 
ในปัจจุบันมีการสร้างแบบทดสอบขึน้มาหลายฉบับ ทัง้ในลักษณะการอ่าน

รายละเอียดของแตล่ะรูปแบบตัง้แตรู่ปแบบท่ี 1 ถึงรูปแบบท่ี 9 และในลกัษณะข้อคําถาม อย่างไรก็
ตามยงัไม่มีแบบทดสอบใดท่ีสามารถอธิบายความซบัซ้อนของบุคลิกภาพมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
ทัง้หมด รวมทัง้การไม่ตระหนักรู้ตนเองในขัน้สูงของผู้ ทําแบบทดสอบ ทําให้ไม่สามารถประเมิน
รูปแบบได้อย่างแม่นยํา กระบวนการกลุ่มและการอภิปรายกลุ่มยงัคงเป็นวิธีการท่ีสําคญัในการ
ประเมินรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมในปัจจุบนั เน่ืองจากการประเมินรูปแบบท่ีถูกต้องเป็น
ปัจจยัสําคญัในการพฒันาตนเองในทิศทางท่ีถูกต้องชดัเจนต่อไป โดยมีแบบทดสอบท่ีได้รับการ
พฒันาและนําเสนอไว้ ดงันี ้

1) Wagner Enneagram Personality Style scales (WEPSS) พฒันาโดย    
แวกเนอร์ในปี ค.ศ.1999 ประกอบด้วย คําหรือวลีบอกลกัษณะ 200 ข้อ รูปแบบบุคลิกภาพละ    
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22 ข้อ 9 รูปแบบ รวม 198 ข้อ และข้อความไม่นบัคะแนน จํานวน 2 ข้อ โดยให้ผู้ ทําแบบทดสอบ
ประเมินตนเองใน 5 ระดบั (5-point Likert scale) ตัง้แต ่(1) เกือบจะไม่ใช่เลย (2) ไม่คอ่ยใช่ (3) 
ใช่บางครัง้ (4) คอ่นข้างใช่ (5) เกือบจะใช่เสมอ ใช้เวลาทําแบบทดสอบประมาณ 20 ถึง 40 นาที 
นําคะแนนดบิจากการทําแบบทดสอบไปแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน โดยนําคะแนนสงูสดุ 4 อนัดบั 
มาประเมินรูปแบบหลกั ปีกหลกั และลกูศร (Wagner, 1999) 

2) Essential Enneagram Test พฒันาโดยเดเนียลและไพรส์ในปีค.ศ.2000 
และปรับแก้ไขในปี 2009 แบบทดสอบประกอบด้วย 9 บทความสัน้ๆ ท่ีบรรยายรากฐานสําคญัของ
บุคลิกภาพ บทความละ 1 รูปแบบ ให้ผู้ ทําแบบทดสอบอ่านพิจารณาเลือก 3 บทความและ         
จดัอนัดบับทความท่ีตรงกบัความเป็นตนเอง เพื่อนําไปตรวจวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อระบรูุปแบบ
บคุลิกภาพเอ็นเนียแกรมท่ีถกูต้อง และใช้เป็นแนวทางการพฒันาตนเอง พฒันาปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
และพฒันาจิตวิญญาณ (Daniels & Price, 2009) แบบทดสอบ Essential Enneagram Test 
ฉบบัปี ค.ศ.2000 มีการแปลเป็นภาษาไทยและใช้ประกอบการอบรมเอ็นเนียแกรม (ศนูย์สง่เสริม
และพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคณุธรรม (ศนูย์คณุธรรม), 2551, น. 120-127, 171; สํานกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.), 2552, น. 77-81) 

3) Riso-Hudson Enneagram Type Indicator (RHETI, Version 2.5) พฒันา
โดยริโซและฮดัสนั และได้รับการตรวจสอบความเท่ียงและความตรงโดยนิวเจนท์ ในปี  ค.ศ.2001 
(Newgent, 2001) แบบทดสอบประกอบด้วย 144 คูข้่อความแบบบงัคบัเลือก ให้ผู้ ทําแบบทดสอบ
เลือกข้อความท่ีบรรยายถึงความเป็นผู้ ทําแบบทดสอบได้ดีท่ีสดุ โดยนกึถึงช่วงวยัผู้ใหญ่ตอนต้น แต่
ละข้อความเป็นตัวแทนบรรยายของแต่ละรูปแบบ คะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบจะเป็น
คะแนนของแตล่ะรูปแบบทัง้ 9 รูปแบบ (Riso & Hudson, 2003a) 

4) Riso-Hudson Quick Enneagram Sorting Test (QUEST) พฒันาโดยริโซ
และฮดัสนั ในปี ค.ศ.1999 แบบทดสอบประกอบด้วย 2 ข้อคําถาม ข้อคําถามละ 3 ตวัเลือก ให้
ผู้ ทําแบบทดสอบเรียงลําดบัข้อความท่ีบรรยายถึงความเป็นผู้ ทําแบบทดสอบได้ดีท่ีสดุจากมากไป
น้อย นําคะแนนของ 2 คําถามมารวมและนําไปพิจารณารูปแบบ (Riso & Hudson, 1999; Riso & 
Hudson, 2003b) 

5) Riso-Hudson Type Attitude Sorter (TAS) พฒันาโดยริโซและฮดัสนั ในปี 
ค.ศ.1999 ประกอบด้วย ข้อความท่ีบรรยายลักษณะเฉพาะของแต่ละรูปแบบ รูปแบบละ                
15 ข้อความ เดิมใช้ร่วมกบั QUEST เพื่อการตรวจสอบรูปแบบให้ถกูต้องชดัเจน (Riso & Hudson, 
1999) 
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โดยการวิจัยนีจ้ะประเมินรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมของผู้ เข้าร่วมโดยใช้
แบบทดสอบ Essential Enneagram Test ฉบบัปี ค.ศ.2000 ท่ีมีการแปลเป็นภาษาไทย 
(สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.), 2552, น. 77-81) เพื่อการตรวจสอบรูปแบบในช่วง
ต้นของกระบวนการกลุ่ม ซึ่งการประเมินรูปแบบนี มี้ความสําคัญต่อการพัฒนาตนเองและ          
การพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

เอ็นเนียแกรมกับการพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 
มีการประยุกต์ใช้เอ็นเนียแกรมในหลากหลายแง่มุม ทัง้ในการพัฒนาตนเอง           

การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และการทํางานในองค์การ เช่น การสื่อสาร การทํางานเป็นทีม การบริหาร
ความขัดแย้ง และภาวะผู้ นํา รวมทัง้มีการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางจิตวิญญาณ โดยมี         
การกลา่วถึงเอ็นเนียแกรมในเชิงจิตวิญญาณ ดงันี ้

1. ริโซและฮดัสนั (Riso & Hudson, 1996, pp. 421-426; 1999, pp. 75-87) 
ได้แบง่ระดบัขัน้การพฒันาของคนในแตล่ะรูปแบบของเอ็นเนียแกรมเป็น 9 ระดบั ใน 3 ช่วงหลกั 
คือ ช่วงสขุภาวะ (ระดบัท่ี 1-3) ช่วงปานกลาง (ระดบัท่ี 4-6) และช่วงอ่อนแอ (ระดบัท่ี 7-9) เม่ือ
พฒันาสู่ช่วงสขุภาวะโดยสมบูรณ์ หรือพฒันาสู่ระดบัท่ี 1 จะเข้าสู่การหลดุพ้นจากอตัตาและมี
ประสิทธิภาพทางจิตวิญญาณ ระดบัขัน้นีบ้คุคลสามารถพิจารณาด้วยตนเองจากระดบัความเป็น
อิสระและระดับการตระหนักรู้ ช่วงสุขภาวะบุคคลจะมีอิสระจากรูปแบบบุคลิกภาพและอัตตา 
สามารถเลือกและตดัสินใจกระทําด้วยตนเองในการดําเนินชีวิต รวมทัง้เอ็นเนียแกรมจะนําสู่การ
พฒันาเม่ือบคุคลตระหนกัรู้รูปแบบและช่วงระดบัอยา่งถกูต้อง โดยทัง้ 9 ระดบัมีรายละเอียดดงันี ้

1) ช่วงสขุภาวะ (The healthy range) 
ระดบัท่ี 1 ระดบัหลดุพ้น (Level of Liberation) เป็นระดบัในอดุมคติ     

มีสขุภาวะสงูสดุ อยู่เหนืออตัตา (ego transcendence) ภาวะท่ีจิตบรรลถุึงความสมดลุ มีอิสระ      
มีประสิทธิภาพทางจิตวิญญาณ (spiritual capacities) และมีศีลธรรม (virtue) 

ระดบัท่ี 2 ระดบัประสิทธิภาพทางจิต (Level of Psychological 
Capacity) เป็นระดบัท่ีมีสขุภาวะ สามารถตระหนกัถึงตนเองและรูปแบบการคิดของตนเองอย่าง
ชดัเจน แต่เร่ิมมีอตัตาและการป้องกนัตนเองในการตอบสนองต่อความกงัวลพืน้ฐานจากวยัเด็กท่ี
เกิดจากความสมัพนัธ์กบัพอ่แม่ 

ระดบัท่ี 3 ระดบัคา่นิยมทางสงัคม (Level of Social Value) เป็นระดบัท่ี
ยงัคงมีสขุภาวะและแสดงลกัษณะทางสงัคมท่ีมีสขุภาวะต่อผู้ อ่ืน แม้อตัตาและการแสดงออกทาง
บคุลิกภาพอยู่ภายใต้กลไกการป้องกนัตนเอง แต่ยงัไม่ทําให้เสียสมดลุอย่างร้ายแรง และสามารถ
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บรรลหุรือกลบัคืนสู่ระดบัหลดุพ้นได้ (ระดบัท่ี 1) หากสามารถเอาชนะต่อความกลวัพืน้ฐานและ
แสดงออกอยา่งเหมาะสมตอ่ความต้องการพืน้ฐาน 

2) ช่วงปานกลาง (The average range) 
ระดบัท่ี 4 ระดบัเสียสมดลุ (Level of Imbalance) มีอตัตาและการ

ป้องกนัตนเองเพิ่มขึน้ และเร่ิมเสียสมดลุ เกิดสถานการณ์ท่ีไร้ความหวงัโดยไมรู้่ตวั ซึง่นําสูค่วามคิด
ท่ีขดัแย้งและความขดัแย้งระหว่างบคุคล 

ระดบัท่ี 5 ระดบัการควบคมุบคุคลอ่ืน (Level of Interpersonal Control) 
มีอตัตาเพิ่มขึน้อยา่งมาก พยายามควบคมุสิง่แวดล้อมหรือบคุคลอ่ืนและใช้กลไกการป้องกนัตนเอง
มากขึน้ และสร้างลกัษณะนิสยัด้านลบมากกว่าในระดบัก่อนหน้า ตัง้แตร่ะดบันีล้งไปจะมีลกัษณะ
นิสยัท่ีใช้ตนเองเป็นศนูย์กลาง ป้องกนัตนเอง และมีความขดัแย้งเพิ่มมากขึน้ 

ระดบัท่ี 6 ระดบัการปรับคืนเกินพอดี (Level of Overcompensation) 
เร่ิมปรับตัวจากความขัดแย้งมากเกินไปและมีความกังวลเพิ่มขึน้ ลักษณะการใช้ตนเองเป็น
ศูนย์กลางเกิดในระดบันี ้ขัดแย้งกับผู้ อ่ืนมากขึน้ และป้องกันตนเองอย่างเต็มท่ี มีแนวโน้มท่ีจะ
บงัคบัให้ผู้ อ่ืนทําในสิง่ท่ีไม่ต้องการตามความกลวัพืน้ฐานของตนเอง 

3) ช่วงออ่นแอ (The unhealthy range) 
ระดบัท่ี 7 ระดบัการรบกวนทําลาย (Level of Violation) มีความ

ผิดปกติทางอารมณ์อย่างมากและเสียสมดลุ แต่ยงัไม่ถึงขัน้เป็นโรค เกิดจากการล้มเหลวในการ
เสริมสร้างอัตตา ทําให้เกิดความกังวลอย่างรุนแรง ซึ่งไปรบกวนตนเองและผู้ อ่ืน จนเกิดความ
ขดัแย้งระหวา่งบคุคลอยา่งรุนแรง 

ระดบัท่ี 8 ระดบัหลงผิดและทําตามใจตนเอง (Level of Delusional 
thinking and Compulsive behavior) มีความกงัวลเพิ่มขึน้ มีความขดัแย้งทางความคิดอย่าง
รุนแรง และพยายามสร้างความจริงขึน้เองเพื่อจดัการความกงัวล มีการบิดเบือนความคิด การรับรู้ 
ความรู้สกึและพฤตกิรรมอย่างรุนแรง มีความผิดปกติทางอารมณ์ในขัน้การเป็นโรค 

ระดบัท่ี 9 ระดับการทําลายจากโรค (Level of Pathological 
Destructiveness) ขัน้เป็นโรคระดบัสดุท้าย พยายามทําลายตนเองและผู้ อ่ืน เพื่อเก็บรักษาภาพ
หลอนและตวัตนสร้างขึน้เพื่อหลีกหนีความกังวลจากสถานการณ์จริง  นําสู่ความบาดเจ็บและ
เสียชีวิต 

ระดับขัน้การพัฒนาของแต่ละบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงขึน้ลงได้
ตลอดเวลา ตามเหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนั การเปลี่ยนแปลงนีจ้ะอยูใ่นช่วงของพฤตกิรรมท่ีทําเป็น
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ประจํา โดยเปลี่ยนจากปกติในระยะเวลาสัน้ๆ แตไ่ม่มีการเปลี่ยนรูปแบบบคุลิกภาพ เป็นการแสดง
พฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะระดบัขัน้ตามรูปแบบบคุลิกภาพของบคุคลหนึง่ๆ 

2. ไมตรี (Maitri, 2000, pp. 7-10) มีมมุมองท่ีแตกตา่งจากริโซและฮดัสนั แม้ว่า
ระดบัขัน้การพฒันาท่ีนําเสนอโดยริโซและฮดัสนัจะมีประโยชน์ในมมุมองทางจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม
ไมตรีพิจารณาว่ารูปแบบบุคลิกภาพท่ีพฒันาจากประสบการณ์ในชีวิตจะสร้างเปลือกภายนอก
ขึน้มา ทําให้การเช่ือมโยงทางจิตวิญญาณคอ่ยๆ เลือนหายไป แม้มีระดบัขัน้การพฒันาท่ีแตกต่าง
กัน แต่ยังคงอยู่ภายในขอบเขตของเปลือกท่ีสร้างขึน้มานี ้แม้พัฒนาต่างกันแต่ยังอยู่ภายใน
ข้อจํากดัทางบุคลิกภาพเช่นเดิม ดงันัน้เพื่อการก้าวข้ามข้อจํากดัเหล่านี ้จึงควรเรียนรู้การอยู่กบั
ปัจจุบันภายในร่างกาย อารมณ์ และความคิดของตน และเรียนรู้ท่ีจะสํารวจและค้นหาผ่าน
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง โดยปกติคนจะตระหนกัถึงเปลือกชัน้นอกของบุคลิกภาพในเบือ้งต้น 
โครงสร้างท่ีลึกลงไปจะค่อยๆ ปรากฏออกมาและชัดเจนขึน้ตามความก้าวหน้าของการสํารวจ
ค้นหาตนเอง การสํารวจเพียงระดบัของบุคลิกภาพโดยขาดการพิจารณาถึงความจริง จะพบว่า
ประสบการณ์เหล่านัน้จะผ่านการกรองและบิดเบือน ซึ่งเป็นผลจากเหตกุารณ์ท่ีเผชิญหน้าตัง้แต่
ช่วงต้นของชีวิตจนถึงปัจจบุนั โดยแบบแผนทางอารมณ์และแนวทางการตอบสนองต่อเหตกุารณ์
ต่างๆ จะเป็นไปตามรูปแบบเอ็นเนียแกรม การสํารวจถึงความเป็นจริงในระดบัลกึผ่านการพฒันา
ความสามารถในการอยู่กับปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง สมัผสัประสบการณ์อย่างลึกซึง้ และใส่ใจใน
รายละเอียด จะนําสู่การพิจารณาความเป็นจริงโดยปราศจากการบิดเบือน  แสดงให้เห็นว่า
จิตวิทยาและการพฒันาทางจิตวิญญาณไม่สามารถแยกจากกนัได้ การแก้ปัญหาท่ีหยัง่รากลกึและ
ก่อเป็นบุคลิกภาพ ไม่สามารถประสบความสําเร็จโดยปราศจากการบูรณาการเข้ากับมิติทาง          
จิตวิญญาณอยา่งเหมาะสม 

3. เคลและชริวาสตาวา (Kale & Shrivastava, 2003, pp. 308-328) นําเสนอ
ขัน้ตอนการใช้เอ็นเนียแกรมเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาจิตวิญญาณในท่ีทํางาน ดําเนินการโดยพี่
เลีย้ง (Mentor) ท่ีมีความชํานาญเอ็นเนียแกรม แนะนําและให้ข้อมลูแก่พนกังานครัง้ละ 10-12 คน 
ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ทําความรู้จกักบัทฤษฎีเอ็นเนียแกรม 
2) ค้นหารูปแบบเอ็นเนียแกรมของแตล่ะบคุคล 
3) นําเสนอแนวคิดบคุลิกภาพ (Personality) การยดึติด (Fixation) และแก่น

แท้ของชีวิต (Essence) ในบริบทของเอ็นเนียแกรม 
4) ค้นหาตนเอง (Self-discovery) ผา่นการตระหนกัรู้และสงัเกตตนเอง 
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5) เผชิญหน้ากบัความกลวัพืน้ฐาน (Basic fear) และการใช้กลไกป้องกนั
ตนเอง (Defense mechanism) ขัน้นีค้วรดําเนินการเม่ือผู้ เข้าร่วมเข้าใจรูปแบบบคุลิกภาพของ
ตนเองอย่างชดัเจน และมีแรงจงูใจอย่างมากในการพฒันาจิตวิญญาณ เน่ืองจากจะสง่ผลกระทบ
ทางอารมณ์และความรู้สกึ 

6) พิจารณาใคร่ครวญ (Contemplation) ทัง้แง่บวกและลบของแต่ละ
รูปแบบ ในขัน้นีจ้ะสามารถพิจารณาถึงแนวทางการออกจากกบัดกัตวัตนท่ียดึติด และค้นพบแก่น
แท้ของชีวิต 

จากข้อมลูข้างต้น เห็นได้ว่าเอ็นเนียแกรมมีการกล่าวถึงใน 2 มิติสําคญั ได้แก่    
มิติทางจิตวิทยาหรือในเชิงบุคลิกภาพ และมิติทางจิตวิญญาณ การพฒันาทางจิตวิญญาณให้
ประสบความสําเร็จนัน้ การเข้าใจตนเองในเชิงบุคลิกภาพผ่านเอ็นเนียแกรมจะช่วยให้เกิดความ
ชดัเจนในการก้าวข้ามจากการยึดติดทางบุคลิกภาพ และนําสู่การพฒันาทางจิตวิญญาณ ดงัท่ี     
เคลและชริวาสตาวาได้นําเสนอแนวทางในการพฒันาทางจิตวิญญาณ โดยเร่ิมจากการตรวจสอบ
ตนเองในเชิงบุคลิกภาพผ่านเอ็นเนียแกรม ค้นหาและเผชิญหน้ากบัตวัตนภายในทัง้ด้านบวกและ
ลบ เม่ือผ่านการพิจารณาใคร่ครวญด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ย่อมนําสู่การพัฒนาทาง              
จิตวิญญาณ และน่าจะยกระดบัความฉลาดทางจิตวิญญาณให้สูงขึน้ การศึกษานีส้นใจศึกษา            
จิตวิญญาณในมิติของความฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเอ็นเนียแกรมน่าจะเป็นส่วนสําคัญใน      
การพฒันาดงักล่าว นอกจากกระบวนการในการประยกุต์ใช้เอ็นเนียแกรมท่ีดําเนินการโดยพี่เลีย้ง 
(Mentor) แล้ว มีการดําเนินการผา่นกระบวนการให้คําปรึกษาดงัจะนําเสนอตอ่ไป 

การประยุกต์ใช้เอ็นเนียแกรมในการให้ค าปรึกษา 
มีการประยกุต์ใช้เอ็นเนียแกรมในการให้คําปรึกษาเพื่อเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน เช่น 

เพื่อการหยัง่รู้และการเปลี่ยนแปลง การเข้าใจตนเอง การมีสติ ความสามารถในการสื่อสาร และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. แทปป์และเอนเกเบรตสนั (Tapp & Engebretson, 2010, pp. 65-72) ได้
นําเสนอบทความการประยกุต์เอ็นเนียแกรมในกระบวนการให้คําปรึกษา มีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยให้
เกิดความเข้าใจตนเองผ่านรูปแบบเอ็นเนียแกรมของตนเอง เข้าใจถึงรูปแบบแรงจูงใจ การรับรู้ 
ปฏิสมัพันธ์และความสมัพันธ์ ผ่านเอ็นเนียแกรม นําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและ
พฤติกรรม และเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ในแง่ความสมัพนัธ์และภายในตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีกระบวนการดงันี ้
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1) พฒันาสมัพนัธภาพในการให้คําปรึกษา 
2) แนะนําผู้ รับคําปรึกษาและอภิปรายร่วมกนัถึงการนําความเข้าใจเก่ียวกบั

เอ็นเนียแกรมเข้ามาในกระบวนการให้คําปรึกษา 
3) ให้ความรู้และแนะนําหนังสือท่ีเ ก่ียวข้องกับเอ็นเนียแกรมแก่ผู้ รับ

คําปรึกษา 
4) สนบัสนนุให้ผู้ รับคําปรึกษาระบุรูปแบบเอ็นเนียแกรมของตนเอง ทัง้จาก

การอ่าน การสนทนา และจากคําถามของผู้ ให้คําปรึกษา เพื่อช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาได้ตรวจสอบ
รูปแบบให้ถกูต้อง 

5) หลงัจากพิจารณาระบุรูปแบบเอ็นเนียแกรม โดยเห็นตรงกนัทัง้ผู้ ให้และ
ผู้ รับคําปรึกษา จึงมุ่งไปยงัประเด็นเร่ืองจุดแข็งและอุปสรรคของรูปแบบนัน้ๆ และเช่ือมโยงไปยงั
ความเข้าใจในด้านความสมัพนัธ์ตอ่บคุคลอ่ืนหรือรูปแบบอ่ืน 

6) พิจารณาแนวทางปฏิบัติเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคของรูปแบบนัน้ๆ ใน
ประเด็นความสมัพนัธ์และการรับรู้บนกรอบของรูปแบบนัน้ๆ 

7) สนบัสนนุให้ผู้ รับคําปรึกษารับรู้อย่างเข้าใจและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม 
8) สนบัสนุนให้ผู้ รับคําปรึกษาพฒันาทศันคติในการเห็นอกเห็นใจและเห็น

คณุค่า ทัง้ตนเองและบุคคลอ่ืนๆ ในชีวิต นําสู่การแก้ปัญหาความขดัแย้ง สร้างผลเชิงบวก และ
สร้างบรรยากาศท่ีนําสูก่ารเตบิโตและพฒันา 

กระบวนการนีไ้ด้รับการนําเสนอสําหรับการให้คําปรึกษารายบุคคล โดย
สามารถประยุกต์ใช้ในการให้คําปรึกษาแบบคู่ แบบกลุ่ม หรือในการแก้ปัญหาความขดัแย้งในท่ี
ทํางาน 

2. ลี ยนุ และ โด (J. S. Lee, Yoon, & Do, 2013, pp. 649-657) ดําเนิน
การศึกษาผลของโปรแกรมเอ็นเนียแกรมในการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม (Enneagram group 
counseling program) ท่ีมีตอ่การเข้าใจตนเองและภาวะซมึเศร้าของนกัศกึษาพยาบาลในประเทศ
เกาหลี จํานวน 63 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง จํานวน 3 กลุม่ จํานวนรวม 30 คน และกลุม่ควบคมุ 
จํานวน 33 คน จากการทดลองพบว่า การเข้าร่วมโปรแกรมเอ็นเนียแกรมในการให้คําปรึกษาแบบ
กลุม่ของกลุม่ทดลอง จํานวน 8 ครัง้ รวมเวลา 38 ชัว่โมง ใน 4 หวัข้อหลกั ได้แก่ 1) ความเข้าใจ
และการสํารวจรูปแบบเอ็นเนียแกรม 2) การตระหนกัรู้ในตนเอง 3) การพฒันาตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก และ 4) การสร้างศกัยภาพและกลยทุธ์ในการพฒันา  ทําให้ผู้ เข้าร่วมมีความ
เข้าใจตนเองมากกวา่กลุม่ควบคมุ โดยไมพ่บความแตกตา่งในด้านภาวะซมึเศร้า 
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3. ลี (M. R. Lee, 2015, pp. 235-246) ดําเนินการศกึษาผลของโปรแกรม
เอ็นเนียแกรมในการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ (Enneagram group counseling program) ท่ีมีตอ่
การมีสติ ความสามารถในการสื่อสาร และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ของนกัศกึษาพยาบาลใน
ประเทศเกาหลี จํานวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จํานวน 10 คน และกลุ่มควบคมุ จํานวน        
10 คน โปรแกรมเอ็นเนียแกรมในการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม ประกอบด้วย การสงัเกตตนเอง        
การสํารวจตนเองและการเข้าใจตนเอง การเปลี่ยนแปลงตนเองและการเข้าใจผู้ อ่ืน และการเติบโต
ในตนเอง ดําเนินการทัง้หมด 8 ครัง้ สปัดาห์ละ 2 หรือ 3 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชัว่โมง ผลการทดลองพบวา่ 
ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมเอ็นเนียแกรมในการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ (กลุม่ทดลอง) มีการพฒันาการมีสติ 
ความสามารถในการสื่อสาร และความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล สงูกว่ากลุม่ทดลองอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ 

เห็นได้ว่าการประยุกต์เอ็นเนียแกรมในกระบวนการให้คําปรึกษา ทัง้การให้
คําปรึกษารายบุคคลและการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม มีประโยชน์ในหลากหลายแง่มมุ และน่าจะ
นําสู่การพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณหากมีกระบวนการและแนวทางท่ีเหมาะสม ดงันัน้
ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะนําเอ็นเนียแกรมผสานกบัทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบอตัถิภาวนิยม โดยใช้การ
ประเมินรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมนําสู่การไตร่ตรองและตรวจสอบตนเอง เพื่อให้เกิดการ
เข้าใจและตระหนกัรู้ในตนเอง ผสานกบัทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบอตัถิภาวนิยม  เพื่อการเข้าถึง
ความหมายของการดํารงชีวิต อยา่งมีคณุคา่และมีจดุมุง่หมาย ขณะเดียวกนัสามารถเช่ือมโยงเป็น
หนึ่งเดียวกับบุคคลอ่ืนและกับโลก นําสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาความฉลาดทาง          
จิตวิญญาณ โดยดําเนินการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล รวมทัง้เรียนรู้จากประสบการณ์ของบคุคลอ่ืน 

 



 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การวิจยันีมี้ความมุง่หมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน

บริบทคนไทย สร้างการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมท่ีมีต่อ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางาน การวิจยันีด้ําเนินการวิจยั 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 
วิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย เร่ิมต้นจากการสมัภาษณ์
เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured In-depth interview) ซึ่งเป็นวิธีการเชิงคณุภาพ 
จากนัน้นําข้อมลูไปใช้สําหรับการพฒันาแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ แล้วเก็บข้อมลู
ในการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ระยะท่ี 2 เป็นการวิจยักึ่งทดลอง 
โดยมีรูปแบบกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ และมีการทดสอบก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และ
การติดตามผล (Quasi-experimental control-group pretest, posttest, and follow-up design) 
เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม และ
การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมท่ีมีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ ใหญ่วยั
ทํางาน ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาและการวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทาง           
จิตวิญญาณในบริบทคนไทย แบง่เป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงท่ี 1 ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน
บริบทคนไทย โดยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาองค์ประกอบและพัฒนา
แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย เป็นกลุ่มบุคคลท่ีศึกษาและเข้าใจใน
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ได้แก่ บคุคลท่ีมีงานเขียนเร่ืองความฉลาดทางจิตวิญญาณหรือเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับจิตวิญญาณ หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีการดําเนินชีวิตท่ีแสดงถึงการนําแง่มุมต่างๆ ของ
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ความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การดําเนินชีวิตเพื่อการพัฒนาทาง           
จิตวิญญาณด้วยสติระลกึรู้ผ่านการตระหนกัรู้ของจิต จํานวน 7 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

ช่วงท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบท
คนไทย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากร คือ ผู้ ใหญ่วยัทํางาน ในช่วงผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีอายรุะหว่าง 25 ถึง 

40 ปี ท่ีจบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และทํางานในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ ได้แก่ ผู้ ใหญ่วัย
ทํางาน ในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นท่ีมีอายรุะหวา่ง 25 ถึง 40 ปี ท่ีจบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 
และทํางานในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 388 คน (58 คน สําหรับการตรวจสอบ
คณุภาพแบบทดสอบเบือ้งต้น และ 330 คน สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั) โดย
ขนาดตวัอย่างจํานวน 300 คน มีความเพียงพอในระดบัดี (Good) (Comrey & Lee, 1992, p. 
217) และมีขนาดตวัอยา่งไมน้่อยกวา่ 5 เท่าของจํานวนตวัแปร (Hair et al., 2010, p. 100) 

การวิจัยระยะที่ 2 การศกึษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม
ผสานเอ็นเนียแกรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากร คือ ผู้ใหญ่วยัทํางาน ในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นท่ีมีอายรุะหว่าง 25 ถึง 40 ปี 

ท่ีจบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และทํางานในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 

กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้ใหญ่วยัทํางาน ในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นท่ีมีอายรุะหวา่ง 25 ถึง 
40 ปี ท่ีจบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไปและทํางานในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ท่ีมีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย โดยผู้ วิจัยติดต่อเพื่อเชิญผู้ สนใจเข้าร่วมการวิจัยท่ี ทํา
แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณแล้วพบว่ามีคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณตํ่ากว่า
เปอร์เซนไทล์ท่ี 30 จํานวน 17 คน ทําการสุ่มอาสาสมคัรเข้ากลุ่มตามวนัท่ีอาสาสมคัรสะดวกเข้า
ร่วมการวิจยัท่ีกําหนด แบง่เป็นกลุม่ทดลองท่ี 1 จํานวน 6 คน กลุม่ทดลองท่ี 2 จํานวน 5 คน และ
กลุม่ควบคมุจํานวน 6 คน โดยสมาชิกกลุม่ตัง้แต ่6 คนขึน้ไปเพียงพอให้สมาชิกเกิดปฏิกริยาร่วมใน
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ลกัษณะพลงักลุ่ม และกลุ่มขนาดเล็กจะช่วยให้สมาชิกรู้สึกเป็นส่วนตัวและผูกพันกับกลุ่มได้ดี 
(อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 114) 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย เคร่ืองมือตรวจสอบระดบัความฉลาดทาง    
จิตวิญญาณ ได้แก่ แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ เคร่ืองมือในการพฒันาความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ ได้แก่ การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม และ
การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม และผู้ วิจัยในฐานะเคร่ืองมือวิจัย โดยมี
รายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้

แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวญิญาณ 
แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ มีขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้

ช่วงท่ี 1 ศกึษาความหมายและองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน
บริบทคนไทย โดยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึแบบกึ่งโครงสร้าง 

1) ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลภายใต้นิยามของความฉลาดทาง            
จิตวิญญาณจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และใช้องค์ประกอบความฉลาดทาง
จิตวิญญาณของอมัรัมและดรายเออร์ (Amram & Dryer, 2008, pp. 29-34) เป็นกรอบเบือ้งต้นใน
การสมัภาษณ์เชิงลกึแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured In-depth interview) โดยมีแนวคําถาม
ในการสมัภาษณ์ดงันี ้

- ความฉลาดทางจิตวิญญาณในมมุมองของท่าน ท่านมองวา่คืออะไร 
- การดําเนินชีวิตอยา่งไรท่ีแสดงให้เห็นวา่อยู่บนวิถีของการมีความฉลาด

ทางจิตวิญญาณ 
- ในฐานะท่ีท่านทัง้เขียนและดําเนินชีวิตบนวิถีจิตวิญญาณ คนท่ีมี   

ความฉลาดทางจิตวิญญาณควรมีคณุลกัษณะอยา่งไร 
- จากประสบการณ์ของท่าน องค์ประกอบของความฉลาดทาง                

จิตวิญญาณตามแนวคิดของอมัรัมและดรายเออร์ แตล่ะองค์ประกอบเก่ียวข้องกบัความฉลาดทาง
จิตวิญญาณอยา่งไร 

 การมีสตเิก่ียวข้องกบัความฉลาดทางจิตวิญญาณอย่างไร 
 การใช้ชีวิตอย่างสง่างามเก่ียวข้องกบัความฉลาดทางจิตวิญญาณ

อยา่งไร 
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 การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเก่ียวข้องกับความฉลาดทาง          
จิตวิญญาณอยา่งไร 

 การเห็นความสมัพันธ์ของสรรพสิ่งเก่ียวข้องกับความฉลาดทาง        
จิตวิญญาณอยา่งไร 

 การใ ช้ ชีวิตอยู่บนความจริง เ ก่ียว ข้องกับความฉลาดทาง              
จิตวิญญาณอยา่งไร 

- จากองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณตามแนวคิดของ
อัมรัมและดรายเออร์ องค์ประกอบเหล่านัน้เป็นองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ
หรือไม่ หรือท่านเห็นวา่องค์ประกอบใดท่ีควรตดัออกหรือองค์ประกอบใดท่ีควรเพิ่มเติมเข้ามา 

2) ดําเนินการถอดเสียงการสัมภาษณ์อย่างละเอียดแบบคําต่อคํา 
(Verbatim) และทําการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) จากนัน้จึงดําเนินการสงัเคราะห์
องค์ประกอบและนิยามขององค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

ช่วงท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน
บริบทคนไทย 

1) นําข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึมาสร้างข้อคําถามสําหรับแบบทดสอบ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยตวัอยา่งแบบทดสอบแสดงในตาราง 2  
  



  55 

ตาราง 2  ตวัอยา่งแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

ข้อ ข้อความ ตรง
ท่ีสดุ 

ตรง คอ่นข้าง
ตรง 

คอ่นข้าง
ไม่ตรง 

ไม่ตรง ไม่ตรง
เลย 

การมีสต ิ
1 จิตใจของฉนัไมอ่ยูก่บัสิ่งท่ีกําลงัทํา       
2 การฝึกให้เกิดความสงบภายในจิตใจ 

ทําให้ฉันมองเห็น และเข้าใจความรู้สึก
นกึคดิของตนเอง 

      

การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 
1 ฉนัเข้าใจความหมายของชีวิตจากความ

ทกุข์ในชีวิต 
      

2 ฉันยินดีและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือคน
รอบข้างอยา่งเต็มศกัยภาพ 

      

การข้ามพ้นตนเอง 
1 ทุ ก สิ่ ง ร อ บ ตัว ฉั น มี ค ว า ม สัม พัน ธ์

เก่ียวข้องตอ่กนั 
      

2 ฉันเ ช่ือมั่นว่าสิ่ งต่างๆ ในชีวิตจะมี
ทางออกท่ีเหมาะสม 

      

การใช้ชีวิตอยู่บนความจริง 
1 แม้ในสถานการณ์ท่ีมีทางเลือกจํากัด 

ฉนัยงัคงมีอิสระ 
      

2 แม้สิ่งต่างๆ จะยุ่งเหยิง ฉันยงัคงรับรู้สิ่ง
ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งเข้าใจ 

      

 
และสร้างแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณสําหรับการประเมิน

ความฉลาดทางจิตวิญญาณของตนเอง (self-report) โดยการประมาณคา่มาตรวดัของลิเคิร์ทแบบ 
6 ระดบั (6-point Likert scale) ได้แก่ 
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ระดบั 1 คือ ไม่ตรงเลย 
ระดบั 2 คือ ไม่ตรง 
ระดบั 3 คือ คอ่นข้างไมต่รง 
ระดบั 4 คือ คอ่นข้างตรง 
ระดบั 5 คือ ตรง 
ระดบั 6 คือ ตรงท่ีสดุ 

การคํานวณผลรวมคะแนนดิบมีเกณฑ์การให้คะแนนจากแบบทดสอบความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ ดงัตาราง 3 

ตาราง 3  เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

ข้อความ ตรงท่ีสดุ ตรง คอ่นข้าง
ตรง 

คอ่นข้าง
ไม่ตรง 

ไม่ตรง ไม่ตรงเลย 

ข้อความทางบวก 6 5 4 3 2 1 
ข้อความทางลบ 1 2 3 4 5 6 

 
โดยมีเกณฑ์การแปลผลระดับความฉลาดทางจิตวิญญาณจากการหา

คา่เฉลี่ยของผลรวมคะแนนดบิตามความกว้างของอนัตรภาคชัน้ จากสตูร 

อนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนตํ่าสดุ 
 จํานวนชัน้ 

โดยแบง่ความฉลาดทางจิตวิญญาณออกเป็น 6 ระดบั ดงันี ้
คา่เฉลี่ย 5.18 – 6.00 คะแนน หมายถึง ความฉลาดทางจิตวิญญาณระดบัสงูท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 4.34 – 5.17 คะแนน หมายถึง ความฉลาดทางจิตวิญญาณระดบัสงู 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.33 คะแนน หมายถึง ความฉลาดทางจิตวิญญาณระดบัคอ่นข้างสงู 
คา่เฉลี่ย 2.68 – 3.50 คะแนน หมายถึง ความฉลาดทางจิตวิญญาณระดบัคอ่นข้างตํ่า 
คา่เฉลี่ย 1.84 – 2.67 คะแนน หมายถึง ความฉลาดทางจิตวิญญาณระดบัตํ่า 
คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.83 คะแนน หมายถึง ความฉลาดทางจิตวิญญาณระดบัตํ่าท่ีสดุ 
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2) นําข้อคําถามท่ีสร้างขึน้ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) โดยผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 คน และคํานวณหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of item-
objective congruence: IOC) ระหวา่งข้อคําถามกบันิยามท่ีกําหนดขึน้ โดยข้อคําถามจะต้องมีคา่
ดชันีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จากการตรวจสอบจากผู้ทรงคณุวุฒิพบว่า มีข้อ
คําถามท่ีมีคา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60 ถึง 1.00 จํานวน 53 ข้อ (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค) รวมทัง้
พิจารณาตดัข้อคําถามอีก 1 ข้อ ซึง่พบว่ามีความไม่ชดัเจนโดยพิจารณาร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ รวมข้อคําถามแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณท่ีนําไปทดสอบกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง จํานวน 52 ข้อ 

3) นําแบบวดัความฉลาดทางจิตวิญญาณไปทดสอบก่อนใช้จริง (Try out) 
กบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 58 คน เพื่อตรวจสอบคณุภาพ หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย
วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) วิเคราะห์ค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation, 
CITC) เพื่อหาค่าอํานาจจําแนก โดยต้องมีค่าตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป และค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัต้องมีคา่มากกว่า 0.7 (Nunnally, 1978, p. 245) ผลการตรวจสอบคณุภาพ
แบบทดสอบเบือ้งต้นพบว่า มีข้อคําถามท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation, CITC) ผ่านเกณฑ์ จํานวน 39 ข้อ โดยมีค่า
อํานาจจําแนก CITC ระหว่าง .234-.662 (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค) และมีคา่ความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
เท่ากบั .896 

4) เ ม่ือดําเนินการปรับปรุงเ รียบร้อย จึงนําแบบวัดความฉลาดทาง              
จิตวิญญาณไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 330 คน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 
การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมในการวิจยันี ้

ผู้วิจยัดําเนินการผสมผสานเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ทัง้จากทฤษฎีอตัถิภาวนิยม
และเอ็นเนียแกรม เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ ใหญ่วัยทํางาน การให้
คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมในการวิจยันี ้จะให้ความสําคญักบั
การตระหนกัรู้ในตนเองอย่างลึกซึง้ผ่านเอ็นเนียแกรมและดําเนินการภายใต้กรอบทฤษฎีการให้
คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม โดยดําเนินการกลุม่ตลอดวนัระยะเวลา 2 วนัตอ่เน่ือง 
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จํานวน 10 ช่วง ช่วงละ 60 ถึง 90 นาที รวมเวลา 10 ถึง 15 ชัว่โมง โดยกลุม่จิตบําบดัแนว
ความหมายในชีวิต มีระยะเวลาและความถ่ีการดําเนินกลุม่ครัง้ละ 90 นาที ถึง 3 ชัว่โมง รวมเวลา 
18 ถึง 24 ชัว่โมง อาจแบ่งเป็นสปัดาห์ละ 1 ถึง 4 ครัง้ หรือจะดําเนินการกลุ่มตลอดวนัอย่างน้อย        
7 ชัว่โมง โดยพกัรับประทานอาหาร (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 115) มีรายละเอียดการให้
คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม ดงัภาคผนวก ข โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1) ระยะเร่ิมแรก (Initial phase) เป็นระยะของการสร้างสมัพนัธภาพและอธิบาย
วตัถปุระสงค์และรายละเอียดในการดําเนินการในช่วงนัน้ๆ โดยผู้ให้คําปรึกษาหรือผู้ นํากลุม่จะช่วย
ให้สมาชิกได้ตรวจสอบค่านิยม ความเช่ือ และมมุมองท่ีมีตอ่โลก ช่วยให้สมาชิกได้กําหนดนิยาม
และตัง้คําถามถึงแนวทางการรับรู้และเข้าใจตอ่การดํารงชีวิต 

2) ระยะกลาง (Middle phase) เป็นระยะท่ีสมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบ
ตนเองอย่างเต็มท่ี นําสู่ความเข้าใจอย่างลกึซึง้และปรับเปลี่ยนคา่นิยมและทศันคติให้เหมาะสมใน
การดําเนินชีวิต โดยมีรายละเอียดแตล่ะช่วงการให้คําปรึกษากลุม่ ดงันี ้

ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศและการสํารวจตนเอง สมาชิกจะได้ทบทวน สํารวจ
และไตร่ตรองถึงลกัษณะนิสยัสว่นบคุคล 

ช่วงที่ 2 การตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ สมาชิกได้รู้จกั เข้าใจและเกิด
การตระหนักรู้ในตนเอง รวมทัง้เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลผ่านรูปแบบบุคลิกภาพ     
เอ็นเนียแกรม โดยดําเนินการร่วมกบัแนวคดิการตระหนกัรู้ในตนเองของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 3 การตระหนักถึงการแสดงออกตามสถานการณ์ สมาชิกได้รู้จัก 
เข้าใจและเกิดการตระหนกัรู้ในตนเอง รวมทัง้เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลผ่านการสํารวจ
โครงสร้างบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม โดยดําเนินการร่วมกับแนวคิดการตระหนักรู้ในตนเองของ       
อตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 4 การเผชิญหน้ากับความวิตกกังวล สมาชิกได้พิจารณาถึงการใช้
กลไกป้องกันตนเองผ่านรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม และสนบัสนุนให้สมาชิกได้เผชิญหน้า
และเลือกจัดการกับความวิตกกังวล โดยใช้สติกํากับความคิด ความรู้สึกและการกระทํา โดย
ดําเนินการร่วมกบัแนวคดิความวิตกกงัวลตอ่การดํารงชีวิตของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 5 ความหมายแห่งการดํารงอยู่ สมาชิกได้พิจารณาถึงความหมาย
แห่งการดํารงอยู ่รวมทัง้พิจารณาถึงคณุคา่และความหมายของชีวิต โดยดําเนินการร่วมกบัแนวคิด
ความตายและการไม่มีอยูข่องอตัถิภาวนิยม 
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ช่วงที่ 6 การดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยึดตนเอง สมาชิกได้พิจารณา
ทบทวนและค้นหาความหมายในชีวิตจากการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยึดตนเอง โดย
ดําเนินการร่วมกบัแนวคดิการค้นหาความหมายของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 7 สัมพัน ธ์คื อสํ าคัญ สมา ชิกไ ด้ทบทวนถึ งสัมพันธภาพ ท่ี มี
ความสําคญักับชีวิต รวมทัง้ค้นหาความหมายในชีวิตผ่านสมัพันธภาพ โดยดําเนินการร่วมกับ
แนวคดิการอยูล่ําพงัและความสมัพนัธ์ของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 8 การดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน สมาชิกได้
พิจารณาทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ และค้นหาเป้าหมายในชีวิตและดําเนินชีวิต
อยา่งเป็นตนเอง โดยดําเนินการร่วมกบัแนวคดิการค้นหาความจริงแท้ของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 9 การเปิดรับประสบการณ์ใหม ่สมาชิกได้พิจารณาทบทวนถึงการทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวัตรประจําวัน เพื่อให้สมาชิกได้กล้าท่ีจะเรียนรู้และ
เผชิญหน้ากบัประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยดําเนินการร่วมกบัแนวคดิการตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็น
อิสระ และความรับผิดชอบสว่นบคุคลของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 10 ปัจฉิมนิเทศ สมาชิกได้ทบทวนและสรุปถึงประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากกลุม่ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงช่วงสดุท้ายนี ้และประเมินตนเองถึงการเปลี่ยนแปลงภายในท่ีเกิดขึน้ 

3) ระยะสุดท้าย (Final phase) เป็นระยะของการทบทวนและสรุปร่วมกัน
ระหวา่งสมาชิกในกลุม่และสรุปภาพรวมในแตล่ะช่วง โดยให้ความสําคญักบัการช่วยให้สมาชิกนํา
สิ่งท่ีเรียนรู้เก่ียวกับตนเองผ่านการตรวจสอบค่านิยมภายในไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ค้นพบจดุแข็งและนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่การดํารงชีวิต 

โดยรายละเอียดการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสาน      
เอ็นเนียแกรมได้สร้างขึน้ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณจากการ
วิจยัระยะท่ี 1 และผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) เพื่อพิจารณา
กระบวนการให้คําปรึกษาให้สอดคล้องเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดย
ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คน และนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of item-
objective congruence: IOC) โดยมีคา่ IOC ของรายละเอียดการให้คําปรึกษาทัง้ 10 ช่วงเท่ากบั 
1.00 (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค) เม่ือดําเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ
แล้ว จึงนําไปทดลอง (pilot) กบัผู้ใหญ่วยัทํางานท่ีไม่ใช่กลุม่ทดลองจํานวน 6 คน และปรับปรุงอีก
ครัง้ก่อนนําไปใช้กบักลุม่ทดลอง 
 



  60 

การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม 
การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมในการวิจยันี ้ผู้ วิจยัดําเนินการใน

แนวทางเดียวกบัการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม อย่างไรก็ตาม
ผู้ เข้าร่วมจะได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมเท่านัน้ โดยไม่มีการตระหนกัรู้
ในตนเองผ่านเอ็นเนียแกรมในช่วงท่ี 2 ถึงช่วงท่ี 4 ซึ่งแนวคิดของทฤษฎีอตัถิภาวนิยมมีความ
สอดคล้องกบัองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในหลายองค์ประกอบ เช่น การใช้ชีวิต
อย่างมีความหมาย สอดคล้องกบัแนวคิดหลกัของอตัถิภาวนิยมคือ การค้นหาความหมาย การใช้
ชีวิตอยูบ่นความจริง สอดคล้องกบัแนวคดิของอตัถิภาวนิยมคือ การค้นหาความจริงแท้ นอกจากนี ้
การตระหนักรู้ในตนเอง และการตระหนักถึงความวิตกกังวลต่อการดํารงชีวิต ซึ่งเป็นแนวคิดท่ี
สําคญัของอตัถิภาวนิยม น่าจะนําไปสูก่ารพฒันาสติเพื่อกํากบัความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรม
ได้ โดยดําเนินการกลุม่ตลอดวนัระยะเวลา 2 วนัตอ่เน่ือง จํานวน 10 ช่วง ช่วงละ 60 ถึง 90 นาที 
รวมเวลา 10 ถึง 15 ชัว่โมง โดยกลุม่จิตบําบดัแนวความหมายในชีวิต มีระยะเวลาและความถ่ีการ
ดําเนินกลุ่มครัง้ละ 90 นาที ถึง 3 ชัว่โมง รวมเวลา 18 ถึง 24 ชัว่โมง อาจแบ่งเป็นสปัดาห์ละ               
1 ถึง 4 ครัง้ หรือจะดําเนินการกลุ่มตลอดวนัอย่างน้อย 7 ชัว่โมง โดยพกัรับประทานอาหาร 
(อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 115) มีรายละเอียดการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม 
ดงัภาคผนวก ข โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1) ระยะเร่ิมแรก (Initial phase) เป็นระยะของการสร้างสมัพนัธภาพและอธิบาย
วตัถปุระสงค์และรายละเอียดในการดําเนินการในช่วงนัน้ๆ โดยผู้ให้คําปรึกษาหรือผู้ นํากลุม่จะช่วย
ให้สมาชิกได้ตรวจสอบค่านิยม ความเช่ือ และมมุมองท่ีมีตอ่โลก ช่วยให้สมาชิกได้กําหนดนิยาม
และตัง้คําถามถึงแนวทางการรับรู้และเข้าใจตอ่การดํารงชีวิต 

2) ระยะกลาง (Middle phase) เป็นระยะท่ีสมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบ
ตนเองอย่างเต็มท่ี นําสูค่วามเข้าใจอย่างลกึซึง้และปรับเปลี่ยนคา่นิยมและทศันคติให้เหมาะสมใน
การดําเนินชีวิต โดยมีรายละเอียดแตล่ะช่วงการให้คําปรึกษากลุม่ ดงันี ้

ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศและการสํารวจตนเอง สมาชิกจะได้ทบทวน สํารวจ
และไตร่ตรองถึงลกัษณะนิสยัสว่นบคุคล 

ช่วงที่ 2 การตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ สมาชิกได้รู้จกั เข้าใจตนเอง 
และตระหนักถึงมุมมองภายในจิตใจตนเอง ผ่านการทบทวนตนเองถึงจุดเด่นและจุดอ่อนหรือ
จดุบกพร่องของตนเอง โดยดําเนินการร่วมกบัแนวคดิการตระหนกัรู้ในตนเองของอตัถิภาวนิยม 
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ช่วงที่ 3 การตระหนักถึงการแสดงออกตามสถานการณ์ สมาชิกได้รู้จัก 
เข้าใจและเกิดการตระหนกัถึงการแสดงออกท่ีแตกตา่งกนัตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ 
ขณะเป็นตวัของตนเอง ขณะเครียด และการตอบสนองต่อสิ่งท่ีมากระทบ โดยดําเนินการร่วมกบั
แนวคดิการตระหนกัรู้ในตนเองของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 4 การเผชิญหน้ากับความวิตกกงัวล สมาชิกได้พิจารณาทบทวนถึง
สถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความวิตกกงัวล และสนบัสนนุให้สมาชิกได้เผชิญหน้าและเลือกจดัการกบั
ความวิตกกงัวล โดยใช้สติกํากบัความคดิ ความรู้สกึและการกระทํา โดยดําเนินการร่วมกบัแนวคิด
ความวิตกกงัวลตอ่การดํารงชีวิตของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 5 ความหมายแห่งการดํารงอยู่ สมาชิกได้พิจารณาถึงความหมาย
แห่งการดํารงอยู ่รวมทัง้พิจารณาถึงคณุคา่และความหมายของชีวิต โดยดําเนินการร่วมกบัแนวคิด
ความตายและการไม่มีอยูข่องอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 6 การดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยึดตนเอง สมาชิกได้พิจารณา
ทบทวนและค้นหาความหมายในชีวิตจากการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยึดตนเอง โดย
ดําเนินการร่วมกบัแนวคดิการค้นหาความหมายของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 7 สัมพัน ธ์คื อสํ าคัญ สมา ชิกไ ด้ทบทวนถึ งสัมพันธภาพ ท่ี มี
ความสําคญักับชีวิต รวมทัง้ค้นหาความหมายในชีวิตผ่านสมัพันธภาพ โดยดําเนินการร่วมกับ
แนวคดิการอยูล่ําพงัและความสมัพนัธ์ของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 8 การดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน สมาชิกได้
พิจารณาทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ และค้นหาเป้าหมายในชีวิตและดําเนินชีวิต
อยา่งเป็นตนเอง โดยดําเนินการร่วมกบัแนวคดิการค้นหาความจริงแท้ของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 9 การเปิดรับประสบการณ์ใหม ่สมาชิกได้พิจารณาทบทวนถึงการทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวัตรประจําวัน เพื่อให้สมาชิกได้กล้าท่ีจะเรียนรู้และ
เผชิญหน้ากบัประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยดําเนินการร่วมกบัแนวคดิการตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็น
อิสระ และความรับผิดชอบสว่นบคุคลของอตัถิภาวนิยม 

ช่วงที่ 10 ปัจฉิมนิเทศ สมาชิกได้ทบทวนและสรุปถึงประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากกลุม่ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงช่วงสดุท้ายนี ้และประเมินตนเองถึงการเปลี่ยนแปลงภายในท่ีเกิดขึน้ 

3) ระยะสุดท้าย (Final phase) เป็นระยะของการทบทวนและสรุปร่วมกัน
ระหวา่งสมาชิกในกลุม่และสรุปภาพรวมในแตล่ะช่วง โดยให้ความสําคญักบัการช่วยให้สมาชิกนํา
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สิ่งท่ีเรียนรู้เก่ียวกับตนเองผ่านการตรวจสอบค่านิยมภายในไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ค้นพบจดุแข็งและนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่การดํารงชีวิต 

โดยรายละเอียดการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมได้สร้างขึน้ให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณจากการวิจัยระยะท่ี 1 และผ่านการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) เพื่อพิจารณากระบวนการให้คําปรึกษาให้
สอดคล้องเพื่อการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คน ซึง่ดําเนินการ
ไปพร้อมกบักระบวนการของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
และนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) 
โดยมีคา่ IOC ของรายละเอียดการให้คําปรึกษาทัง้ 10 ช่วงเท่ากบั 1.00 (รายละเอียดดงัภาคผนวก 
ค)  

ผู้วิจัยในฐานะเคร่ืองมือวจิัย 
ผู้วิจยัเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการดําเนินการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม และเพื่อให้ได้

ผลการวิจยัท่ีมีความน่าเช่ือถือ ผู้วิจยัได้ผา่นการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ท่ีจะทําวิจยั ดงันี ้
1) ผ่านการเรียนวิชาจิตบําบดัแนวความหมายในชีวิต (Logotherapy) และได้

เข้าร่วมกลุม่จิตบําบดัแนวความหมายในชีวิต ในภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2559 สอนโดย             
รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคําภีร์ คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2) ผ่านการเรียนวิชาทฤษฎีการให้คําปรึกษาเปรียบเทียบ  (Comparative 
theories of counseling) และได้เข้าร่วมกลุม่การให้คําปรึกษา ในภาคต้น ปีการศกึษา 2557 สอน
โดย อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล ผศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และ อ.ดร.นฤมล พระใหญ่ คณะ
ศกึษาศาสตร์ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3) ผ่านการฝึกปฏิบตัิด้านการให้คําปรึกษา (Internship in professional 
counseling) ในภาคต้น ปีการศกึษา 2557 โดยมีประสบการณ์การเป็นผู้ นํากลุม่การให้คําปรึกษา
ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม รวม 10 กลุม่ ระยะเวลา 104 ชัว่โมง 

4) เข้าร่วมการอบรมเอ็นเนียแกรม ในปี พ.ศ.2546 เข้าร่วมการอบรมเอ็นเนียแกรม
ในฐานะผู้ช่วยการฝึกอบรม ในปี พ.ศ.2555 และเข้าร่วมการอบรมโค้ชช่ิงด้วยเอ็นเนียแกรม ในปี 
พ.ศ.2559 ฝึกอบรมโดย อ.วาจาสิทธ์ิ ลอเสรีวานิช ผู้ เช่ียวชาญการอบรมเร่ืองเอ็นเนียแกรม และมี
ผลงานแปลและเรียบเรียงหนงัสือเอ็นเนียแกรมจํานวนมาก 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยันีไ้ด้รับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจยัจากคณะกรรมการสําหรับพิจารณา

โครงการวิจัยท่ีทําในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/E-
054/2561 (ภาคผนวก ง) การวิจยันีด้ําเนินการวิจยั 2 ระยะ ได้แก่ การศกึษาและการวิเคราะห์
องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย และ การศึกษาผลของการให้
คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทาง             
จิตวิญญาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมลูและมีแบบแผนการทดลอง ดงันี ้

การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาและการวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทาง   
จิตวิญญาณในบริบทคนไทย มีรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

ช่วงท่ี 1 ศกึษาความหมายและองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน
บริบทคนไทย โดยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึแบบกึ่งโครงสร้าง 

1) คดัเลือกผู้ให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์ 
2) นัดหมายและดําเนินการสมัภาษณ์ถึงความฉลาดทางจิตวิญญาณใน

บริบทคนไทย ทําการขออนุญาตผู้ ให้ข้อมูลบนัทึกเสียงการสมัภาษณ์ โดยดําเนินการสมัภาษณ์
จนกระทัง่ข้อมลูอิ่มตวัหรือไม่พบข้อมลูใหมเ่พิ่มเตมิ 

3) ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น รวมทัง้ดําเนินการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลทัง้จากการทบทวน
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลท่ีได้รับจากการสมัภาษณ์ และใช้การสงัเกตร่วมด้วย และตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยส่งบทถอดความจากการสัมภาษณ์ให้ผู้ ให้ข้อมูลตรวจสอบ        
ความถกูต้อง (Member check) 

4) วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อพิจารณาองค์ประกอบให้ได้ข้อมลูครบถ้วน 
ช่วงท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน

บริบทคนไทย 
1) นําองค์ประกอบจากช่วงท่ี 1 มาสร้างข้อคําถามสําหรับแบบทดสอบ

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
2) เม่ือปรับปรุงแบบทดสอบในแง่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาแล้ว จึงนํา

แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่าง และนําผลการทดสอบมา
ตรวจสอบคณุภาพเพื่อหาคา่ความเช่ือมัน่ คา่อํานาจจําแนก และดําเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั ปรับปรุงแบบทดสอบก่อนนําไปใช้ในการวิจยัระยะท่ี 2 
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การวิจัยระยะที่ 2 การศกึษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม
ผสานเอ็นเนียแกรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยมีแบบแผนการทดลอง ดงันี ้

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง โดยมีรูปแบบกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ และ
มีการทดสอบก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล (Quasi-experimental control-
group pretest, posttest, and follow-up design) เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบผลของการให้
คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม และการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตาม
แนวอตัถิภาวนิยมท่ีมีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ ใหญ่วยัทํางาน แบบแผนการทดลอง
แสดงในตาราง 4 (ชศูรี วงศ์รัตนะ & องอาจ นยัพฒัน์, 2551, น. 51-55) 

ตาราง 4  แบบแผนการวจิยักึ่งทดลอง โดยมีรูปแบบกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ และมีการ
ทดสอบก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการตดิตามผล 

กลุม่ ทดสอบก่อน สิง่ทดลอง ทดสอบหลงั การตดิตามผล 
กลุม่ทดลองท่ี 1 T1In XIn T2In T3In 
กลุม่ทดลองท่ี 2 T1Ex XEx T2Ex T3Ex 

กลุม่ควบคมุ T1Con  T2Con T3Con 

 
โดยอกัษรยอ่มีความหมายดงันี ้

T1In หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองท่ี 1 
T1Ex หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองท่ี 2 
T1Con หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลองของกลุม่ควบคมุ 
XIn หมายถึง  การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม  

  ผสานเอ็นเนียแกรม 
XEx หมายถึง  การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม 
T2In หมายถึง  การทดสอบหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ี 1 
T2Ex หมายถึง  การทดสอบหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ี 2 
T2Con หมายถึง  การทดสอบหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ 
T3In หมายถึง  การทดสอบติดตามผลหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ี 1 
T3Ex หมายถึง  การทดสอบติดตามผลหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ี 2 
T3Con หมายถึง  การทดสอบติดตามผลหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจยัติดตอ่ผู้ ใหญ่วยัทํางานจากการวิจยัระยะท่ี 1 ท่ีสนใจเข้าร่วมการวิจยัและมี

คะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณตํ่ากว่าเปอร์เซนไทล์ท่ี 30 มีความสมคัรใจเข้าร่วมการวิจัย 
อาสาสมัครทุกคนได้รับการชีแ้จงรายละเอียดการวิจัยและต้องลงนามในเอกสารแสดงความ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั 

2) อาสาสมคัรเข้าสู่กระบวนการวิจยักึ่งทดลอง โดยทําการสุ่มอาสาสมคัรเข้ากลุ่ม
ตามวนัท่ีอาสาสมคัรสะดวกเข้าร่วมการวิจยัท่ีกําหนด ประกอบด้วย กลุม่ทดลอง 2 กลุม่ ได้แก่ การ
ให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม และการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามแนวอตัถิภาวนิยม และกลุ่มควบคมุ 1 กลุม่ โดยกลุ่มควบคมุไม่ได้รับการจดักระทําใดๆ โดย
ผู้ เข้าร่วมการวิจยัทุกคนทําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณก่อนเร่ิมต้นกระบวนการให้
คําปรึกษาแบบกลุม่ เพื่อประเมินความฉลาดทางจิตวิญญาณก่อนการทดลอง 

3) หลังจากกลุ่มทดลองได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม
ผสานเอ็นเนียแกรม หรือ การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม ผู้ เข้าร่วมการวิจยัทัง้
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ทําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ เพื่อประเมินความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณหลงัการทดลอง 

4) หลงัการทดลองสิน้สดุเป็นระยะเวลา 10 วนั ผู้ เข้าร่วมการวิจยัทัง้กลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคุม ทําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ เพื่อทดสอบความฉลาดทาง               
จิตวิญญาณในระยะการติดตามผลหลงัการทดลอง 
 
การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยระยะที่  1 การศึกษาและการวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทาง          
จิตวิญญาณในบริบทคนไทย ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

ช่วงท่ี 1 ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน
บริบทคนไทย โดยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึแบบกึ่งโครงสร้าง 

1) ดําเนินการถอดเสียงการสมัภาษณ์อย่างละเอียดแบบคําต่อคํา (Verbatim) 
และฟังเสียงการสมัภาษณ์ซํา้พร้อมกบัทบทวนบทถอดความเพื่อตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
ผู้วิจยันําบทถอดความมาอา่นซํา้เพื่อทําความเข้าใจ 

2) ทําการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) โดยใช้ทัง้รหสัข้อมลูแบบนิรนยั 
(Deductive coding) และอปุนยั (Inductive coding) ทําการให้รหสัข้อมลูแบบนิรนยัโดยเตรียม
รายการรหสัไว้ลว่งหน้า ทัง้รหสัสําหรับประเด็นหลกั (Themes) ตามองค์ประกอบความฉลาดทาง
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จิตวิญญาณของอมัรัมและดรายเออร์ (Amram & Dryer, 2008, pp. 29-34) และพิจารณากําหนด
รหัสย่อยสําหรับข้อความท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นหลกันัน้ๆ จากการทบทวนเอกสาร รวมทัง้เปิด
โอกาสให้มีรหสัข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างจากรหสัข้อมลูท่ีผู้วิจยักําหนดไว้ล่วงหน้า ตามความหมายท่ี
ค้นพบจากการสมัภาษณ์ โดยให้รหสัข้อมลูแบบอปุนยั 

3) นําเสนอข้อมลูต่อนกัวิจยัท่ีมีประสบการณ์ด้านการวิจยัเชิงคณุภาพจํานวน     
2 คนเพื่อตรวจสอบการให้รหสั รวมทัง้พิจารณาร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา และดําเนินการปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

4) ดําเนินการสังเคราะห์องค์ประกอบและนิยามขององค์ประกอบของความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยพิจารณาและสรุปร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาอีกครัง้ และนําองค์ประกอบ
และนิยามขององค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณตอ่ไป 

ช่วงท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบท
คนไทย 

1) วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานโดยหาความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2) วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของแบบทดสอบ

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective 
congruence: IOC) ระหวา่งข้อคําถามกบันิยามท่ีกําหนดขึน้ 

3) หาค่าความเช่ือมั่น โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) วิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบั
คะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation, CITC) เพื่อหาคา่อํานาจจําแนก 

4) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis: CFA)  
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.72 

การวิจัยระยะที่ 2 การศกึษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม
ผสานเอ็นเนียแกรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1) วิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณของ

กลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric) 
ใช้การทดสอบโดยสถิติทดสอบครัสกลั-วอลลีส (The Kruskal-Wallis one-way ANOVA Test) 
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และใช้การเปรียบเทียบพหคุณู (Multiple comparison) เพื่อตรวจสอบหาความแตกตา่งรายคู่ โดย
วิธีของดนัน์-บอนเฟอร์โรนี (Dunn-Bonferroni test) (Dunn, 1964, pp. 241-252) 



 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยันีมี้ความมุง่หมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน

บริบทคนไทย และเพื่อศึกษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสาน
เอ็นเนียแกรมท่ีมีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ ใหญ่วยัทํางาน โดยแบ่งการดําเนินการวิจยั
เป็น 2 ระยะ ดงันี ้

การวิจยัระยะท่ี 1 การศึกษาและการวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทาง        
จิตวิญญาณในบริบทคนไทย ผู้วิจยัแบง่การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงที่ 1 ศกึษาความหมายและองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน
บริบทคนไทย โดยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึแบบกึ่งโครงสร้าง 

ช่วงท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน
บริบทคนไทย 

การวิจยัระยะท่ี 2 การศกึษาและเปรียบเทียบผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตาม
แนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมและการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมท่ีมีตอ่
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ผู้วิจยัแบง่การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงที่ 1 การวิเคราะห์ผลการวิจยักึ่งทดลอง 
ช่วงที่ 2 ผลการให้คําปรึกษาแบบกลุม่เพื่อพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
 

การวิจัยระยะที่ 1  
ช่วงที่ 1 ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน

บริบทคนไทย โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 
การสมัภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบของ

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ แบง่การนําเสนอเป็น 2 ตอน ได้แก่ ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ให้ข้อมลู และ 
องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ ให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์เชิงลึกในการวิจยันีเ้ป็นกลุ่มบุคคลท่ีศึกษาและ

เข้าใจในความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยมีงานเขียนหรือทําการศึกษาวิจยัเร่ืองความฉลาดทาง    
จิตวิญญาณหรือเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิญญาณ รวมทัง้เป็นบุคคลท่ีมีการดําเนินชีวิตท่ีแสดงถึง
การนําแง่มมุตา่งๆ ของความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้ในชีวิตประจําวนั เช่น การดําเนินชีวิตเพื่อ
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การพฒันาทางจิตวิญญาณ โดยดําเนินชีวิตอยา่งมีสติระลกึรู้กบัปัจจบุนั การดําเนินชีวิตเพื่อค้นหา
ความหมายในชีวิตและเพื่อผู้ อ่ืน ดําเนินชีวิตเพื่อปลดปลอ่ยตนเองจากความเห็นแก่ตวั ความโกรธ 
และความหลง ผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจําวนั หรือการเป็นอาสาสมคัรมลูนิธิเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน โดยผู้ให้ข้อมลูจํานวน 7 คน ประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลยั นกัจิตวิทยา พระสงฆ์ และ
นกัธุรกิจ เป็นผู้ให้ข้อมลูเพศชายจํานวน 4 คน และเพศหญิงจํานวน 3 คน 

องค์ประกอบของความฉลาดทางจติวิญญาณ 
จากการวิจัยพบว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณ เป็นความสามารถท่ี

เก่ียวข้องกับเร่ืองภายในจิตใจ พืน้ท่ีท่ีอยู่ภายในหรือโลกภายใน ในการเห็นเหตุผลหรือความ
เช่ือมโยงของปรากฏการณ์ภายในจิตใจ เป็นเส้นทางหรือแนวทางท่ีทําให้เห็นทางออกท่ีเป็น
ประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและบุคคลอ่ืน สามารถค้นหา เข้าถึงและเข้าใจสภาวะความเป็นจริง โดยมี
หลกัยึดเหน่ียวจิตใจ มีความเช่ือ ความมุ่งมัน่และศรัทธา ไม่ท้อถอยในการทําสิ่งท่ียาก และสิ่งท่ีมี
ความหมายท่ีเหนือกว่าตนเอง ซึ่งพบว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยให้
ความสําคัญกับพืน้ท่ีภายในจิตใจ การไม่ท้อถอยในการทําสิ่งท่ียาก และสิ่งท่ีมีความหมายท่ี
เหนือกวา่ตนเอง โดยความฉลาดทางจิตวิญญาณประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. การมีสต ิ(Consciousness) เป็นพืน้ฐานสําคญัของความฉลาดทาง
จิตวิญญาณ การมีสติจะทําให้เกิดการระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน โดยไม่มีเร่ืองในอดีตหรือเร่ืองใน
อนาคตมาเก่ียวข้อง และการอยู่กบัปัจจบุนันีจ้ะทําให้เกิดการหยัง่รู้ความจริงท่ีอยู่ภายในตวับคุคล 
สามารถใช้ใจไปสัมผัสรู้โดยไม่ใช่การใช้ความคิดไปตัดสิน ดังนัน้การฝึกทางจิตวิญญาณจึงมี
ความสําคญัต่อการมีสติ โดยการมีสติ ประกอบด้วย สติ การหยัง่รู้ และการฝึกทางจิตวิญญาณ มี
รายละเอียดดงันี ้

1.1 สต ิเป็นการระลกึรู้อยู่กบัสิ่งท่ีกําลงักระทํา เช่น การรู้ตวัในขณะ
เดิน ขณะรับประทานอาหาร หรือขณะทํากิจกรรมต่างๆ การมองหรือสงัเกตตนเองเป็นประจํา ใช้
จิตรู้โดยไม่ใช้ความคิด จะทําให้มนษุย์เรามีสติอยู่กบัปัจจบุนัโดยไม่คิดถึงเร่ืองในอดีตและเร่ืองใน
อนาคต เน่ืองจากสตไิม่ใช่ความคิด ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“คําว่าสติไม่ใช่ความคิด ถา้เมือ่ใดทีเ่ราไปฝึกสติแลว้ยงั เฮย้นานรึ
ยงั พอรึยงั อย่างนีม้นัแสดงว่ายงัคิด เพราะคําว่านานเกิดข้ึนจากการคิดถึงอดีต และคิดถึงอนาคต
ด้วย เพราะฉะนัน้สติไม่มีเร่ืองอดีต และไม่มีเร่ืองอนาคต เราจะสามารถสมัผสัความหมายใน
อนาคตไดเ้พราะเราคิดข้ึนมา และเราจะสามารถรู้สึกไดถึ้งความหมายในอดีตเพราะเราคิดกลบัไป 
เพราะฉะนัน้ความหมายของการเจริญสติก็คือการอยู่กบัปัจจบุนั” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6) 
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“คนที่จะรู้ถึงความคิดความรู้สึกของตนเองอย่างลึกซ้ึงจะต้องมี
สตินํา” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1) 

1.2 การหยั่ งรู้ เป็นความรู้ท่ีผดุปรากฏขึน้จากการสมัผสัความเป็น
จริงท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล จากการอยู่กับปัจจุบนั เป็นการใช้ใจไปสมัผัสรู้โดยไม่ใช้ความคิดไป
ตดัสิน ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“ความรู้ผดุปรากฏได้โดยไม่มีที่มาที่ไปก็ได้ ความรู้ประเภทนี้เรา
เรียกว่า intuition” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6) 

“การอยู่กบัปัจจุบนัทําให้เราสมัผสัความเป็นจริงที่อยู่ภายในตวั
เราได้ ทีนี้ความหมายแบบที่ว่าเนี่ย ผมเข้าใจว่านี้คือความจําเป็น และตรงนี้จะเป็น intuition” 
(ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6) 

1.3 การฝึกทางจิตวิญญาณ เป็นการฝึกสติ โดยให้ความสําคญักบั
พืน้ท่ีภายในจิตใจ สมัผสัรู้ถึงความหมายภายในจิตใจผ่านประสบการณ์ท่ีพบจากโลกภายนอกใน
แตล่ะวนั โดยฝึกทบทวนและสงัเกตจิตใจ อารมณ์ ความคิด และความรู้สกึของตนเองโดยไม่ตดัสิน 
เพื่อค้นหาจดุอ่อน ค้นหาปมหรือจิตใต้สํานกึของตนเอง การฝึกเป็นประจําจะทําให้เกิดการเติบโตที
ละเลก็ทีละน้อย และสิ่งท่ีสําคญัสําหรับการฝึกก็คือการลงมือทําท่ีเป็นประจํา ดงัท่ีผู้ ให้ข้อมลูกลา่ว
วา่ 

“Spiritual ตวันีม้นัคือการฝึก ฝึกจากทัง้กระบวนการของจิตวิทยา
ดว้ย ของศาสนา หรือความเขา้ใจทีเ่ราค่อยๆ เขา้ใจมากข้ึนกบัชีวิต แลว้ก็เอาตวัเองกลบัมาสู่ภาวะ 
Balance ตรงกลางไดม้ากข้ึน ไดเ้ป็นมากข้ึน” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3) 

“เป็นส่ิงทีส่ะสม แล้วค่อยๆ เพ่ิมข้ึน เมื่อเราไดพิ้จารณามนับ่อยๆ 
สงัเกตมนับ่อยๆ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1) 

จากคํากล่าวของผู้ ใ ห้ ข้อมูลแส ดงให้เห็นว่า ความฉลาดทาง               
จิตวิญญาณเป็นสิ่งท่ีสะสมคอ่ยๆ เพิ่มขึน้ ดงันัน้การฝึกทางจิตวิญญาณจึงมีความสําคญั  โดยการ
ฝึกท่ีสําคญัก็คือการฝึกสติ ฝึกการระลึกรู้อยู่กับสิ่งท่ีกําลงักระทํา อยู่กับปัจจุบนั ดงัท่ีผู้ ให้ข้อมูล
กลา่ววา่ 

“มนัตอ้งฝึกตรงนี ้พอฝึกตรงนีแ้ลว้ ก็อยู่ทีว่่าคนจะเท่าทนัมัย้ ก็อยู่
ทีพื่น้ฐานดว้ย ใครฝึกมามากนอ้ยแค่ไหน ถา้ฝึกมา ฝึกมาๆ จะเขา้ใจของมนั เวลาเราผิดพลาดนีไ่ง
ขาดสติ เวลาใครผิดพลาด นีไ่งขาดสติ ก็เป็นบททดสอบว่าเราตอ้งพฒันาข้ึน” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4) 

นอกจากนีก้ารฝึกทบทวนและสังเกตจิตใจ  อารมณ์ ความคิด       
ความเช่ือ และความรู้สกึ จะช่วยให้มีสติ ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 
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“หาส่ิงทีเ่คา้ชอบ ทีเ่คา้ถนดัทีจ่ะฝึกการแยกแยะว่านีค่วามคิด อนั
นีค้วามรู้สึก อนันี.้..” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5) 

“อย่ารีบเชื่อ เพราะบางทีเราปักใจ แล้วเราก็เชื่อ พอมนัเชื่ออย่าง
นัน้ เราก็พยายามหาทกุอย่างมา Support ในความเชือ่ นีไ่งมนัเป็นอย่างนีจ้ริงๆ ดว้ยเพราะอย่าง
นัน้อย่างนี้ มนัก็คือ bias คืออคติของเราเองอยู่แล้ว แล้วเราก็พยายามหาทุกอย่าง ศาสตร์
จิตวิทยาคือ Gestalt อ่ะ มนัคือ figure ของเรา แลว้เราก็เห็นแต่ figure เราไม่เห็น ground อย่าง
อืน่ แลว้ figure ก็คือความเชือ่ของเรา แต่ถา้เรามีสติ เราชา้ลง เราพิจารณาใคร่ครวญไดดี้ข้ึน มนัก็
ไดเ้ห็นว่าอ่อนีคื่อ figure นะ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3) 

2. การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย (Meaningful living) เป็นการค้นหา
ความหมายในชีวิต จากการถามคําถามว่าชีวิตคืออะไรและเกิดมาทําไม และวางเป้าหมายท่ีทําให้
ชีวิตมีความหมายท่ีจะดํารงอยู ่เป็นเป้าหมายท่ีอยูเ่หนือวตัถเุงินทองและมีความหมายมากกวา่การ
ประกอบอาชีพเพียงเพื่อรายได้หรือความก้าวหน้าทางอาชีพ เป็นเป้าหมายท่ีเกิดมาเพื่อจะทําให้
สําเร็จโดยไม่ย่อท้อ แม้จะหนกัหรือยากลําบาก ทัง้เพื่อการพฒันาตนเองและเพื่อเอือ้ประโยชน์แก่
ผู้ อ่ืน ส่วนรวม และสงัคมโลก โดยให้ความสําคญักบัผลประโยชน์ของสงัคมและส่วมรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง ประกอบด้วย ความหมายแห่งการดํารงอยู่ และการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน มี
รายละเอียดดงันี ้

2.1 ความหมายแห่งการด ารงอยู่ เป็นความสามารถในการค้นหา
คณุคา่และความหมาย จากการถามคําถามว่าชีวิตคืออะไรและเกิดมาทําไม และวางเป้าหมายใน
การทําหน้าท่ีของชีวิตและพฒันาจิตใจตนเอง เป็นเป้าหมายท่ีเกิดมาเพื่อจะทําให้สําเร็จโดยไม่ย่อ
ท้อ แม้จะหนกัหรือยากลําบาก เพื่อทําให้ชีวิตมีคณุคา่และความหมายท่ีจะดํารงอยู่ ดงัท่ีผู้ ให้ข้อมลู
กลา่ววา่ 

“ต้องค้นให้ได้ว่าจริงๆ แล้วเราทําอะไรแล้วมี passion ทําได้ดี 
พดูง่ายๆ คือ born to be เกิดมาเพือ่จะทํามนั ก็จะทําใหเ้ราไม่ทอ้ ไม่ท้ิงง่ายๆ ทําใหชี้วิตมี meaning 
มีความหมายในการดํารงชีวิตอยู่” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5) 

“เรามีหนา้ทีที่ต่อ้งทํา คําว่าหนา้ทีเ่นีย่ มนัเป็นส่ิงทีต่อ้งทําและเรา
จะทําใหค้วามหมายในชีวิตเราเนีย่ปรากฏข้ึนผ่านหนา้ทีนี่ ้ไม่ไดเ้กี่ยวกบัสินจ้างรางวลันะครับ แต่
เราจะมีความรู้สึกดีเหลือเกินทีไ่ดทํ้า ไม่ว่ามนัจะหนกั ไม่ว่ามนัจะยาก หรือไม่ว่ามนัจะเป็นอย่างไร 
แมก้ระทัง่เราอาจจะยอมเสีย่งชีวิตแต่เราก็จะทํา” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6) 
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การทําหน้าท่ีของชีวิตอย่างมีความหมาย จะทําให้มีพลงัท่ีจะทําให้
สําเร็จ โดยไม่ท้อแม้จะยากลําบาก ซึง่การทําหน้าท่ีนีไ้ม่ได้ทําเพียงเพื่อท่ีจะได้เงินหรือค่าตอบแทน 
ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“อาชีพเป็นองค์ประกอบเพียงแค่หล่อเลี้ยงเปลือกข้างนอกทาง
กายภาพ แน่นอนถา้ไม่มีอาชีพ ก็ไม่สามารถจะหล่อเลีย้งตวัตนในเชิงภายนอกไดน้ะครับ แต่ว่าแค่
นัน้ไม่พอ แค่นัน้ไม่พอ เราจะต้องทํากิจที่มากไปกว่านัน้ เพราะถ้าบอกว่าทํางานเพือ่หาเงิน ถ้า
สมมติคนหน่ึงมีเงินสกัจํานวนหน่ึงพอแลว้ก็ไม่ตอ้งทําอะไรสิ ไม่ใช่ครับ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6) 

2.2 การด าเนินชีวิตเพื่อผู้อ่ืน เป็นการดําเนินชีวิตเพื่อเอือ้ประโยชน์
แก่ผู้ อ่ืน ส่วนรวม และสงัคมโลก โดยให้ความสําคญักับผลประโยชน์ของสงัคมและส่วมรวมมาก
กวา่ผลประโยชน์ของตนเอง ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“เวลาเราพูดถึงส่ิงที่เรียกว่าการงานเนี่ย เราไม่ได้คํานึงถึงส่ิงที่
เป็นผลตอบแทนในมิติของส่ิงที่เราจะได้รับ แต่เรากําลังมองผลที่ผู้อื่นเค้าเสพสมัผสัผลของ
ความหมายนัน้ได”้ (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6) 

“จิตใจต้องเป็นสาธารณะ จิตใจเป็นสาธารณะหมายความว่า 
ผลประโยชน์ของคนอืน่สําคญักว่า ผลประโยชน์ของสงัคมสําคญักว่า” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4) 

การทําหน้าท่ีหรือการงานตา่งๆ เป็นการทําเพื่อประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนหรือ
สงัคม สามารถทําได้ในชีวิตประจําวนักบัคนรอบตวั ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“ได้ตัง้ปณิธาน ตัง้คติไว้ว่า ใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเรา ที่เรามี
ประสบการณ์ดว้ย ถึงแมเ้ราจะไม่ว่ิงเข้าหาสงัคม แต่ทกุคนทีผ่่านเข้ามา ถ้าเรามีโอกาสถา้เราช่วย
เคา้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยวิธีใด อาจจะดว้ยคําพูด ดว้ยสายตา ดว้ยการกระทํา อะไรเล็กๆ นอ้ยๆ ถา้เผือ่
ทําได ้ก็จะพยายามเขา้ใจ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1) 

นอกจากนีก้ารได้เรียนรู้ท่ีจะทําเพื่อผู้ อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน จะช่วยให้ได้เรียนรู้
ท่ีจะพฒันาคณุภาพจิตใจ ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“เวลาที่เราไปอยู่กบัการช่วย หรือว่าการดูแลส่ิงอื่น โลกเรา หรือ
ว่า... คุณภาพจิตใจไม่เหมือนเดิม แล้วลองไปสมัผสัดู ไม่มีอะไรที่ต้องทกุข์ทรมาน สมมติว่าเรา
เศร้า สมมติเราเห็นคนตดัต้นไม้ เศร้า แต่มนัเป็นความเศร้าคนละแบบกบัที่เราเศร้าเพราะเร่ืองที่
เราไม่ไดด้ัง่ใจ ทีเ่ราคาดหวงัแลว้มนัไม่ได ้คนละแบบเลย” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5) 

3. การข้ามพ้นตนเอง (Transcendence) เป็นเร่ืองของการละวาง
ตวัตนหรือการยดึติดในตนเอง และนําไปสูก่ารใสใ่จหรือให้ความสําคญัตอ่สิ่งตา่งๆ หรือบคุคลอ่ืนท่ี
นอกเหนือไปจากตนเอง จะทําให้พบว่าสรรพสิ่งตา่งๆ รอบตวันัน้มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องเป็นเนือ้
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เดียวกัน ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจและเห็นใจผู้ อ่ืน สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยความ
เข้าใจ รวมทัง้มีศรัทธาในชีวิตและธรรมชาติ ประกอบด้วย การไม่ยึดตนเอง ความเป็นองค์รวม 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล และความเช่ือมัน่ศรัทธา มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 การไม่ยึดตนเอง เป็นการดําเนินชีวิตโดยละวางการยึดใน
ตนเอง ละวางจากการคิดให้เหตผุลตดัสินทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน เช่น ถกูหรือผิด ดีหรือชัว่ เม่ือรู้แล้ว
ปลอ่ยวาง ไมย่ดึมัน่ถือมัน่ ไม่ยดึตนเอง ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“ไปเรียนรู้ ไปสมัผสั การทําเพือ่ส่ิงอื่นบ้างที่ไม่ใช่... เหนือตวัตน 
ไปกว่าตวัตนของตนเอง อย่าไปยึดกบัตวัเองแบบแน่นมาก ละลายมนัไปบา้ง” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5) 

เห็นได้วา่การได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ท่ีเหนือกว่าตนเอง หาก
ได้กลบัมาพิจารณาทบทวน จะพบวา่มีความแตกตา่งทางการรับรู้ภายในจิตใจและลดการยดึติดใน
ตนเอง นอกจากนีก้ารรู้แล้วปล่อยวางก็มีความสําคญัทางจิตวิญญาณ เน่ืองจากคนเราคุ้นเคยกบั
การใช้ความคิด เม่ือมีการใช้ความคิดจะทําให้เกิดการตดัสินเป็นคู่ของความหมาย ซึ่งจะเกิดผล
ตามมาด้วยการยดึถือกบัการตดัสินนัน้ ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“เราเสพติดรสชาติชีวิตผ่านการคิด รสชาติของชีวิตก็ถือเป็น
รสชาติทีม่นัถูกทําใหเ้ป็นคู่ เราจึงรู้สึกแย่ถา้เรารู้สึกว่ามนัไม่ดี มนัผิด เราโหยหาความดี เราไม่รู้เรา
จึงโหยหาความรู้ ซ่ึงเราทําใหม้นัเกิดความหมายทีม่นัเป็นคู่หมดเลย ทีนีป้ระเด็นนีเ้ป็นประเด็นทีผ่ม
เขา้ใจว่าคนทีเ่ราจะเกิดความงอกงามไพบูลย์ทางจิตวิญญาณ พอไปถึงจุดๆ หน่ึง แต่นีเ้ป็นจุดทีสู่ง
นะ เพราะฉะนัน้คณุสมบติัข้อนีน้ะครบั เร่ิมใชภ้าษาธรรมดายากเสียแลว้ เพราะถา้ใชไ้ปก็เป็นเพียง
แค่ทําให้คนอื่นคิดตาม พอคนอื่นคิดตามปุ๊ บ มนัก็ทําให้ยงัมีคําถามว่า ใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือไม่
จริง” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6) 

“ฉลาดทางธรรม ละ วาง รู้แล้วปล่อยวาง ไม่ยึดถือ ไม่ยึดมัน่ถือ
มัน่” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4) 

3.2 ความเป็นองค์รวม เป็นการรับรู้ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์ และ
เช่ือมโยงเป็นเนือ้เดียวกันของสรรพสิ่ง ทัง้คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และสิ่งต่างๆ รวมถึงโลกและ
จักรวาล และสามารถเช่ือมโยงปรากฏการณ์ต่างๆ มุมมองความขัดแย้งหรือการรับรู้ท่ีเกิดขึน้
ภายในจิตใจ ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“สรรพส่ิงในส่ิงที่ฝึกกบัตวัเองอยู่คือทัง้หมด ไม่ได้เป็นเฉพาะกบั
มนษุย์หรือสตัว์เท่านัน้ มนัคือทัง้โลกและจกัรวาล ในการทีต่วัเองค่อยๆ ใชชี้วิต ว่าเรา link กบัส่ิง
เหล่านีห้มดเลยนะ link กบัผูค้น link กบัอากาศ พืน้ดิน ทอ้งฟ้า ทรัพยากรทัง้หลาย หรือ Energy 
บางอย่าง เรา link กบัมนั” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3) 
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“ความเป็นเนื้อเดียวกนักบัธรรมชาติทัง้มวลทัง้หมด ตวัเนี่ย ไม่
ตอ้งมีคําเรียกอ่ะ คือเราไม่มีเรา ไม่มีคําว่าเรา ก็คือการ connect กบัธรรมชาติทัง้มวล” (ผู้ให้ข้อมลู
คนท่ี 5) 

นอกจากความเป็นองค์รวมจะเก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงเป็นเนือ้
เดียวกันของสรรพสิ่งแล้ว ยงัเป็นความสามารถในการเห็นความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์ทาง
จิตใจ ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“คําว่าจิตวิญญาณ ความฉลาดเร่ืองของจิต เป็นเร่ืองของจิตใจ 
เป็นความสามารถของคน ทีจ่ะใหเ้หตผุลหรือเห็นความเชือ่มโยงของปรากฏการณ์ความรู้สึกนึกคิด
ทีเ่กิดข้ึนในจิตใจ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1) 

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการใช้ชีวิตร่วมกบับคุคลอ่ืน
ด้วยความเข้าใจและเห็นใจ เน่ืองจากคนเราก็มีเหตกุารณ์ในชีวิตท่ีแม้จะแตกต่างกนั แต่ทุกคนก็
ต่างเป็นผู้ เลือกหรือตัดสินใจในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนไม่แตกต่างกัน ในการดําเนินชีวิต
ร่วมกบัผู้ อ่ืนจึงทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเอง ทําให้เกิดการปรับตวัในการดําเนินชีวิตจาก
การรับรู้ผา่นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสงัคม ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“ให้มนัเป็นอยู่ในชีวิตที่เราใช้ชีวิตร่วมกบัคนอื่นได้ ไม่เป็นภาระ
กบัเคา้ ไม่ไปสร้างความยากในการอยู่ดว้ยกนั มีให้มนันอ้ยทีส่ดุ ไม่ใช่ไม่มีเลย ให้มนัง่ายเวลาอยู่
กบัคนอืน่” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3) 

“เห็นอกเห็นใจเนอะ เข้าใจ ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นยงัไง คนอืน่ก็ไม่ได้
แตกต่างจากเรา” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1) 

3.4 ความเช่ือม่ันศรัทธา เป็นสภาวะความรู้สกึหรือการรับรู้ท่ีเกิด
จากภายใน ทําให้คนสามารถดําเนินชีวิตโดยมีความเช่ือมั่นและศรัทธาท่ีแม้จะพบกับงานท่ียาก
หรือท้าทายความสามารถ แตก็่เช่ือมัน่ว่าจะสามารถทําสิ่งนัน้ได้สําเร็จลลุ่วง เช่ือมัน่และศรัทธาใน
ชีวิตวา่สิง่ตา่งๆ จะมีหนทางท่ีเหมาะสมเสมอ ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“เมื่อผมเป็นบุรุษไปรษณีย์ ผมจึงไม่กลวัที่จะน้ําท่วมหรือฝนตก
หรือหมาด ุแต่ผมจะพยายามหาวิธีอย่างไรก็ได ้เพือ่เอาจดหมายไปส่งใหไ้ด ้เพราะการส่งจดหมาย
สําเร็จนัน้คือความหมายของผม เพราะงัน้ความหมายของผมจะไม่หยุดลงเพียงบอกว่าไม่ได้ส่ง
หรอก เพราะว่าช่วงนัน้น้ําท่วมไม่ได ้ผมไปแลว้แต่หมามนัด ุผมเลยไม่ส่งอย่างนีไ้ม่ได ้ความหมาย
แบบเนีย่เป็นความหมายทีผ่มเขา้ใจว่านีคื้อพนัธกิจ และพนัธกิจทีเ่ราพูดถึงเนีย้ เราไม่ไดเ้ป็นพนัธะ
สญัญาระหว่างเรากบัมนษุย์ ถ้าในความหมายนัน้ มนัเป็นพนัธะสญัญาระหว่างเรากบัพระผูเ้ป็น
เจ้า หรือเรากบัตวัเราเองจริงๆ ภายใน” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6) 
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“ศรัทธาเป็นสภาวะความรู้สึกที่แนบแน่นอยู่ภายใน และ
ความรู้สึกทีเ่ป็นองค์ของศรทัธานีเ่ป็นความหมายที ่ทีอ่ธิบายโดยความคิดไม่ไดเ้ลย” (ผู้ให้ข้อมลูคน
ท่ี 6) 

เห็นได้ว่าความเช่ือมัน่ศรัทธาเป็นสภาวะท่ีเกิดจากการรับรู้ภายใน 
หากขาดความเช่ือมัน่ศรัทธายอ่มสง่ผลตอ่การดําเนินชีวิต ดงัท่ีผู้ให้ข้อมูลกลา่ววา่ 

“ถ้ําทางกายภาพทีเ่คา้ไปติดอยู่นัน้อะนะครับ ผมเข้าใจว่ามนัไม่..
มนัไม่ไดก่้ออนัตรายมากเท่ากบัถ้ําคือ สภาวะทีใ่จเรารับรู้ภายใน พอใจรับรู้ภายในปุ๊ บตรงนีแ้หละ 
ผมถึงบอกว่าพวกเราหลายคนอาจจะติดอยู่ในถ้ํานานแลว้ก็ได ้แต่ไม่มีหน่วยกู้ภยัเข้าไปช่วย” (ผู้ให้
ข้อมลูคนท่ี 6) 

4. การใช้ชีวิตอยู่บนความจริง (Authentic living) เป็นการดําเนินชีวิต
ท่ีสอดคล้องกับความจริงภายใน สามารถเลือกและตดัสินใจท่ีจะดําเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างมี
อิสระ เป็นตวัของตนเอง ยอมรับตนเอง โดยไม่โกรธ เกลียด หรือกลวัท่ีจะเป็นตนเอง ยอมรับสิ่ง
ต่างๆ ตามความเป็นจริงอย่างสงบเย็น โดยไม่หวัน่ไหวต่อสิ่งท่ีมากระทบจิตใจ พร้อมท่ีจะเรียนรู้
และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ มีความซาบซึง้และรู้สกึขอบคณุต่อสิ่งต่างๆ ในชีวิตทัง้สิ่งท่ีชอบใจ 
และรู้สกึขอบคณุตอ่สิ่งท่ีไม่ชอบใจท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง พฒันาจิตใจให้ตื่นรู้เพิ่ม
มากขึน้ ประกอบด้วย การดําเนินชีวิตอยา่งเป็นตนเอง ความสงบภายใน ความบริบรูณ์ภายใน การ
เปิดรับ และความรู้สกึขอบคณุ มีรายละเอียดดงันี ้

4.1 การด าเนินชีวิตอย่างเป็นตนเอง เป็นการดําเนินชีวิตโดย
ตระหนกัและยืนหยดัต่อความรู้สกึภายในตนเองและแสดงออกอย่างสอดคล้องต่อสิ่งท่ีเป็นตนเอง 
เป็นตวัของตนเอง ไม่ดําเนินชีวิตตามกระแสสงัคม แต่สามารถพิจารณาทบทวนความรู้สกึภายใน 
สามารถตดัสินใจและเลือกท่ีจะดําเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างมีอิสระ รวมทัง้ยอมรับในผลท่ีเกิดขึน้ 
ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“เมื่อก่อนเป็นคนขี้เกรงใจ มนัมีจุดนะ ชอบทําใหค้นอืน่พอใจ แต่
มนัเว่อร์ไป เหมือนกบัว่าอยากเป็นคนดีจนทําร้ายตวัเอง พอเป็นแบบนี ้ไม่แล้ว ฉนัตอ้งการอะไรที่
ฉนัคิดว่าไม่ทําใหค้นเดือดร้อน ก็จะบอกเคา้ไปตรงๆ เหมือนถอยตวัเข้ามาสู่จุดกลางๆ มากข้ึน ไม่
สดุโต่ง ไม่ไดอ้ยากดี ไม่อยากใหค้นอืน่มาชม จะเป็นของฉนัแบบนี้มากข้ึนนะ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1) 

“ไม่ใหค้วามคาดหวงัของคนอืน่มาครอบเรา” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3) 
“ทําอะไรไม่โลเล ไม่เปลี่ยนแปลงตามคําพูดของผูอื้่นหรือสงัคม” 

(ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7) 
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จากคํากล่าวข้างต้นแสดงถึงการดําเนินชีวิตด้วยตนเองและยืนหยดั
ต่อความรู้สึกภายในตนเอง โดยไม่ดําเนินชีวิตโดยปล่อยไปตามความคาดหวงัหรือความต้องการ
จากบคุคลอ่ืนหรือสงัคม ซึง่อาจก่อให้เกิดความอึดอดัคบัข้องใจ และขาดอิสระในการเลือกดําเนิน
ชีวิต นอกจากการมีอิสระในการเลือกดําเนินชีวิตแล้ว การมีอิสระจากปมหรือสิ่งท่ีติดในจิตใต้สํานึก
จะมีความสําคญัตอ่การดําเนินชีวิต ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“อิสระในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีอะไรบงการ ไม่ว่าจะเป็นปมเก่าๆ 
ชัน้ตอ้งดีทีส่ดุอะไรอย่างนี ้อนันีก็้ครอบงํา ตอ้งทําตามคนโนน้คนนี ้มนัไม่ใช่เร่ือง body ไม่ใช่เร่ือง 
environment ข้างนอก เป็นเร่ืองจิตใจ พีช่อบเรียกมนัว่าปม” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5) 

“เรามีความรู้สึกว่าเราเลือก จะดีจะชัว่จะรวยจะจนจะอะไรยงัไง 
ไม่ว่าจะไดผ้ลอะไรยงัไง นัน่ก็คือส่ิงทีเ่หมาะสําหรับฉนั” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1) 

4.2 ความสงบภายใน เป็นความสงบหรือไม่หวัน่ไหวต่อสิ่งท่ีมา
กระทบกบัจิตใจ ทัง้ความสขุ ความทุกข์ หรือปัญหาต่างๆ ในชีวิต อนัเน่ืองมาจากความเข้าใจใน
ธรรมชาติของสิง่นัน้ สามารถรับรู้สิง่ตา่งๆ ตามความเป็นจริงอยา่งสงบโดยไม่มีอคต ิดงัท่ีผู้ให้ข้อมลู
กลา่ววา่ 

“มีคํานึงคําว่า ความสงบ ความสขุของคนมี SQ มนัไม่ใช่ความสขุ
แบบนัน้นะ มนัเป็นความสงบ เป็นความสงบทีใ่จมนัไม่ค่อยกระเพือ่มไปกบัอะไรสกัเท่าไหร่ จะว่าดีใจ
ก็ไม่ใช่ดีใจมาก แต่มนัมีความสขุนะ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1) 

“เราเป็นพระ มนัมองถึงทีม่าเลย มองถึงว่าจริตนิสยั มองถึงคนที่
เป็นไป  แล้วทีจ่ะทํานะ ก็ทําไดแ้ค่เนีย่ ทําคือว่าให้โอกาสทกุๆ คน เวลาหลวงตาท่านพูดนะ เวลา
ท่านแสดงธรรม หนา้ทีเ่ราไดทํ้าแลว้ คือไดบ้อกเหตบุอกผล บอกทกุๆ อย่างแลว้ ต่อไปนีเ้ป็นหนา้ที่
ของเธอ หนา้ทีข่องคนนัน้จะเอาจริงหรือไม่เอาจริง นีพ่ทุธศาสนาสอนอย่างนี ้พอถา้สอนอย่างนีป๊ั้บ
แลว้เนีย่ อเุบกขา พรหมวิหารสี ่ถา้อย่างนีแ้ลว้ จบ โทษนะ ถา้ทําแลว้เคา้ไดดี้ ดีของเคา้ ถา้เคา้ไม่
ยอม เคา้ยงัทําความเลวอยู่ ก็ของเคา้ อเุบกขาไง พรหมวิหารสีน่ะ ชัน้ไม่เดือดร้อนนะ” (ผู้ให้ข้อมลู
คนท่ี 4) 

4.3 ความบริบูรณ์ภายใน เป็นการยอมรับตนเองในสิ่งท่ีเป็นอยู ่
พอใจในตนเอง เป็นตวัของตนเองโดยไม่โกรธ เกลียด หรือกลวัท่ีจะเป็นตนเอง เน่ืองจากความ
เข้าใจและรับรู้โดยไม่ใช้ความคิดปรุงแต่งท่ีเกิดจากความกลวั ความโกรธและความเกลียดภายใน
จิตใจ ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“พอเข้าใจจะยอมรับทั้งส่ิงที่คิด รู้สึกว่าฉันเป็นอย่างนั้น และ
ยอมรับในส่ิงทีต่วัเองทํา” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1) 
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“พอใจในส่ิงทีต่วัเองเป็นนะ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1) 
“เป็นคนทีมี่ความผิดพลาดได ้ไม่สมบูรณ์ มนัเป็นคําทีเ่ข้าใจโดย

คําพดู ทีเ่ราบอกว่า nobody perfect” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3) 
จากคํากลา่วของผู้ให้ข้อมลูแสดงถึงการยอมรับตนเองในสิ่งท่ีเป็นอยู ่

นอกจากนีย้งัมีคํากล่าวถึงความโกรธ ความเกลียด และความกลวัท่ีเกิดจากการคิดปรุงแต่งอยู่
ภายใน ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“มนษุย์เกิดมาบนโลกใบนี ้ไม่ไดพ้กความโกรธ ความเกลียดอะไร
มาเลย ความโกรธ ความเกลียดเป็นเพียงแค่เมฆหมอกที่พดัผ่านเข้ามาในใจเรา เมื่อเราคิดปรุง
แต่งเท่านัน้เอง” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6) 

“คําว่ามนษุย์กบัคําว่าเมตตาเนี่ย คําว่ามิตร เป็นคําทีม่าจากราก
ศพัท์เดียวกนั เพราะทนัทีทีเ่ราเป็นมนษุย์คือมีจิตใจทีป่ระกอบดว้ยเมตตาธรรม เพราะฉะนัน้ทกุคน
ทีอ่ยู่บนโลกใบนี ้โดยพืน้ฐานแลว้ก็เป็นมิตรของเรา เราไม่ไดเ้กิดมาเพือ่จะพบศตัรูเลยนะครับ เรา
เกิดมาเพือ่จะพบมิตร แต่ความเป็นศตัรูเนี่ยจะหมายความถึงว่าเรายงัมีอะไรบางอย่างที่เป็นเมฆ
หมอกของความกลวั ความโกรธอยู่ภายใน” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6) 

4.4 การเปิดรับ เป็นการพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ทดลอง
แนวทางท่ีหลากหลายเพื่อค้นหาสิ่งท่ีเหมาะสมและนําไปสู่การพฒันาตนเอง เน่ืองจากการไปสู่
เป้าหมายหรือการแก้ปัญหาตา่งๆ มีหลากหลายวิธีการ ซึง่อาจจะเหมาะสมกบัแตล่ะเหตกุารณ์หรือ
แตล่ะบคุคล ดงันัน้การจะไปสู่เป้าหมายหรือแก้ปัญหาของแตล่ะบคุคล การได้ทดลอง เรียนรู้ และ
หาประสบการณ์ใหม่ๆ  ด้วยตนเองจงึเป็นสิง่ท่ีมีความสําคญั นอกจากจะทําให้ได้เรียนรู้กบัสิ่งตา่งๆ 
และวิธีการใหม่ๆ แล้ว ยงัได้เรียนรู้กลบัเข้ามาภายในจิตใจผ่านประสบการณ์ในแต่ละวนัในชีวิต 
ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“ไดล้องแลว้ จนรู้ว่าอะไรทีม่นัใช่ มนัเหมาะ มนั fit กบัตวัเอง และ
อะไรทีม่นัไม่ใช่ แต่ไดไ้ปลอง พยายามทีจ่ะใหมี้ความรู้สึกคา้งคาเกิดข้ึนใหน้อ้ยกบัชีวิต เป็นความ
ตัง้ใจกบัตวัเองในหลายๆ เร่ือง ทัง้เร่ืองเล็กเร่ืองใหญ่ จะไดรู้้สึกว่ามนัไดใ้ช้ชีวิต ไม่ใช่มนัมาใช้เรา” 
(ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3) 

“ไม่ได้มีประตูเดียว ที่จะเข้าไปในห้องนั้น แต่ห้องนั้นมีหลาย
ประตูหลายช่องทางทีจ่ะเข้าได ้ประตูของเราไม่ใช่ประตูที่ใหญ่ที่สดุ และถูกทีส่ดุ คนอื่นเข้าประตู
อืน่ไดห้มด และเราจะไปลองเข้าประตูเคา้บา้งก็ได ้หรือเคา้จะอยากมาลองของเราอนันีแ้ลว้แต่เคา้ 
แต่เราชอบไปลองของคนอืน่ดว้ย แลว้เราไม่มีปัญหาในการเขา้ประตูคนอืน่ หรือคนอืน่มาเข้าประตู
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เรา เราก็ไม่มีปัญหา แต่ทัง้หมดไปที่ห้องเดียวกนั แต่มนัต้องรู้ก่อนว่าวิธีที่เข้าห้องนัน้ถูกต้องมัย้” 
(ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3) 

4.5 ความรู้สึกขอบคุณ เป็นความรู้สกึซาบซึง้และขอบคณุต่อสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตทัง้สิ่งท่ีชอบใจและรู้สึกขอบคณุต่อสิ่งท่ีไม่ชอบใจท่ีทําให้ได้เรียนรู้และพฒันาตนเอง 
รวมทัง้พฒันาจิตใจให้ตื่นรู้เพิ่มมากขึน้ ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูกลา่ววา่ 

“มองเห็นเคา้เป็นศตัรูอยากจะว่ิงหนีอย่างเดียว แลว้ศาสนาก็มีคํา
สอนทีส่อนใหเ้ราเห็นว่า ถา้เราสามารถจะปฏิบติักบัเคา้ มีเมตตาแมแ้ต่ศตัรู มีเมตตาไดก็้จะดี แลว้ 
ณ วนันึงก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตวัเราเองที่ว่าเราสามารถที่จะนึกขอบคณุเค้าได้จากใจจริง” 
(ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1) 

“กลายมาเป็น option เป็นทางเลือกใหก้บัชีวิตมากข้ึน ทําใหรู้้สึก
ว่าเลือกกบัชีวิตได้ ก็รู้สึกขอบคุณ ทัง้ครอบครัว ทัง้เพื่อนฝูง ใดๆ ก็ตามที่เค้าให้เลือกได้ ก็เลย
เลือกๆๆๆ” (ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3) 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยแบง่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ การมีสติ การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย การข้ามพ้นตนเอง และการใช้ชีวิตอยู่
บนความจริง โดยทัง้ 4 องค์ประกอบสอดคล้องกับองค์ประกอบหลกัของอมัรัมและดรายเออร์ 
(Amram & Dryer, 2008, pp. 29-34) จาก 4 ใน 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท่ีไม่พบจากการ
สมัภาษณ์ ได้แก่ องค์ประกอบการใช้ชีวิตอย่างสง่างาม ซึง่ในแง่ของการซาบซึง้กบัความสวยงาม
ในชีวิต และแง่ของความสุขในการทํากิจกรรมต่างๆ จากการสัมภาษณ์ได้ถูกกล่าวถึงใน
ความหมายความสงบภายใน ภายใต้องค์ประกอบของการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง ซึง่หมายถึงการ
ไม่หวัน่ไหวตอ่สิ่งท่ีมากระทบจิตใจไม่ว่าสขุหรือทกุข์ รวมทัง้องค์ประกอบตา่งๆ จากการสมัภาษณ์ 
มีความแตกต่างจากองค์ประกอบของอัมรัมและดรายเออร์ในการให้นิยาม ความหมาย และ
รายละเอียดของแตล่ะองค์ประกอบดงัท่ีกลา่วข้างต้น 
 

ช่วงที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความฉลาดทางจิตวิญญาณใน
บริบทคนไทย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ แบ่งการนําเสนอเป็น 3 
ตอน ได้แก่ การพฒันาข้อคําถามจากองค์ประกอบและนิยามเชิงปฏิบตัิการ การตรวจสอบคณุภาพ
แบบทดสอบเบือ้งต้น และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
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การพัฒนาข้อค าถามจากองค์ประกอบและนิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
ผู้ วิจัยพฒันาข้อคําถามของแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดย

สงัเคราะห์นิยามและองค์ประกอบจากผลการวิจยัเชิงคณุภาพในการวิจยัช่วงท่ี 1 ซึง่พบว่าความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบหลกั และ 14 องค์ประกอบย่อย 
ผู้วิจยัพฒันาข้อคําถามในช่วงเร่ิมต้น จํานวน 56 ข้อ รายละเอียดดงัตาราง 5 

ตาราง 5  องค์ประกอบของแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบยอ่ย จํานวนข้อ 
1. การมีสต ิ 1.1 สต ิ 3 

1.2 การหยัง่รู้ 3 
1.3 การฝึกทางจิตวิญญาณ 4 

รวมข้อคําถามองค์ประกอบการมีสติ 10 
2. การใช้ชีวิตอยา่งมีความหมาย 2.1 ความหมายแห่งการดํารงอยู ่ 5 

2.2 การดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน 3 
รวมข้อคําถามองค์ประกอบการใชชี้วิตอย่างมีความหมาย 8 

3. การข้ามพ้นตนเอง 3.1 การไมย่ดึตนเอง 4 
3.2 ความเป็นองค์รวม 6 
3.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 3 
3.4 ความเช่ือมัน่ศรัทธา 6 

รวมข้อคําถามองค์ประกอบการข้ามพน้ตนเอง 19 
4. การใช้ชีวิตอยูบ่นความจริง 1.1 การดําเนินชีวิตอยา่งเป็นตนเอง 7 

1.2 ความสงบภายใน 3 
1.3 ความบริบรูณ์ภายใน 3 
1.4 การเปิดรับ 3 
1.5 ความรู้สกึขอบคณุ 3 

รวมขอ้คําถามองค์ประกอบการใชชี้วิตอยู่บนความจริง 19 
รวมข้อค าถามทัง้หมด 56 
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จากนัน้ผู้วิจยันําข้อคําถามที่สร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 คน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) และนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์คา่ดชันีความ
สอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) ระหว่างข้อคําถามกบันิยามเชิง
ปฏิบตัิการ โดยคดัเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 จากการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคณุวฒุิพบว่า มีข้อคําถามท่ีมีคา่ IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 จํานวน 53 ข้อ 
โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค) รวมทัง้พิจารณาตดัข้อ
คําถามอีก 1 ข้อ ซึง่พบว่ามีความไม่ชดัเจนโดยพิจารณาร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
รวมข้อคําถามแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณท่ีนําไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 
52 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบเบือ้งต้น 
ผู้วิจยันําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ จํานวน 52 ข้อ ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างผู้ ใหญ่วยัทํางาน 
ในช่วงผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีอายรุะหว่าง 25 ถึง 40 ปี ท่ีจบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และ
ทํางานในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 58 คน ผลการตรวจสอบคณุภาพ
แบบทดสอบเบือ้งต้นพบว่า มีข้อคําถามท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Corrected Item-Total Correlation, CITC) ผ่านเกณฑ์ คือมีคา่อํานาจจําแนก CITC 
ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป จํานวน 39 ข้อ โดยมีคา่อํานาจจําแนก CITC ระหว่าง .234-.662 (รายละเอียด
ดังภาคผนวก ค) และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั .896 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ผู้วิจยันําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ จํานวน 39 ข้อ จากการ

ตรวจสอบคณุภาพแบบทดสอบเบือ้งต้นไปทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างผู้ ใหญ่วยัทํางาน ในช่วงผู้ ใหญ่
ตอนต้นท่ีมีอายรุะหว่าง 25 ถึง 40 ปี ท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และทํางานใน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 330 คน โดยพบว่าผู้ตอบแบบทดสอบเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 71.8 และ 28.2 ตามลําดบั มีอายใุนช่วง 36-40 ปี เป็นสว่นใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 56.7 ช่วงอาย ุ25 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.8 และช่วงอาย ุ31 - 35 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 24.5 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและโท ร้อยละ 53.3 และ 45.5 ตามลําดบั และจบ
การศึกษาในระดบัปริญญาเอกร้อยละ 1.2 ทํางานในระดบัพนกังานหรือเจ้าหน้าท่ีเป็นส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 49.7 โดยทํางานในระดบัหวัหน้างาน ผู้จดัการ และ ผู้ อํานวยการหรือเจ้าของกิจการ 
ร้อยละ 17.0, 23.0 และ 10.3 ตามลําดบั นอกจากนีผู้้ตอบแบบทดสอบมีลกัษณะงาน ได้แก่       
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ด้านการขาย ด้านการบญัชีและการเงิน ด้านไอที และด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ 19.4, 16.4, 
12.4 และ 11.5 ตามลําดบั และมีลกัษณะบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการเงิน และ บริษัทยา จํานวนผู้ตอบ
แบบทดสอบเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 17.3 รองลงมาได้แก่ บริษัทสินค้าอปุโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 
14.5 และบริษัทดิจิทลัและไอที และ บริการทางการแพทย์ จํานวนผู้ตอบแบบทดสอบเท่ากนัคิดเป็น
ร้อยละ 11.2 โดยข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบทดสอบมีรายละเอียดดงัตาราง 6 
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ตาราง 6  ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวญิญาณ (n=330) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
93 

237 

 
28.2 
71.8 

2. อายุ 
25 - 30 ปี 
31 - 35 ปี 
36 - 40 ปี 

 
62 
81 

187 

 
18.8 
24.5 
56.7 

3. ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
373 
119 

8 

 
53.3 
45.5 
1.2 

4. ระดบัต าแหน่งงาน 
พนกังาน/เจ้าหน้าที่ 
หวัหน้างาน 
ผู้จดัการ 
ผู้อํานวยการ/เจ้าของกิจการ 

 
164 
56 
76 
34 

 
49.7 
17.0 
23.0 
10.3 

5. ลักษณะงาน 
การบญัชีและการเงิน 
การขาย 
การตลาด 
ไอที 
อื่นๆ 

 
54 
64 
38 
41 

133 

 
16.4 
19.4 
11.5 
12.4 
40.3 

6. ลักษณะบริษัท 
สินค้าอปุโภคบริโภค 
ดิจิทลัและไอที 
ธรุกิจการเงิน 
บริการทางการแพทย์ 
บริษัทยา 
อื่นๆ 

 
48 
37 
57 
37 
57 
94 

 
14.5 
11.2 
17.3 
11.2 
17.3 
28.5 

รวม 330 100.0 
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จากข้อมลูแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณของกลุม่ตวัอย่างข้างต้น 
ผู้ วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation, SD) รายละเอียดดงัตาราง 7 

ตาราง 7  คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณ (n=330) 

องค์ประกอบ คา่เฉลี่ย 
(Mean) 

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (SD) 

แปลผล
คา่เฉลี่ย 

1. การมีสต ิ 4.04 0.66 คอ่นข้างสงู 
1.1 สต ิ 3.75 1.00 คอ่นข้างสงู 
1.2 การหยัง่รู้ 4.34 0.85 สงู 
1.3 การฝึกทางจิตวิญญาณ 4.04 0.88 คอ่นข้างสงู 

2. การใช้ชีวิตอยา่งมีความหมาย 4.51 0.73 สงู 
2.1 ความหมายแห่งการดํารงอยู ่ 4.40 0.95 สงู 
2.2 การดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน 4.61 0.77 สงู 

3. การข้ามพ้นตนเอง 4.38 0.54 สงู 
3.1 การไมย่ดึตนเอง 3.59 1.09 คอ่นข้างสงู 
3.2 ความเป็นองค์รวม 4.46 0.75 สงู 
3.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 4.68 0.77 สงู 
3.4 ความเช่ือมัน่ศรัทธา 4.50 0.67 สงู 

4. การใช้ชีวิตอยูบ่นความจริง 4.39 0.63 สงู 
4.1 การดําเนินชีวิตอยา่งเป็นตนเอง 4.19 0.93 คอ่นข้างสงู 
4.2 ความสงบภายใน 3.97 0.72 คอ่นข้างสงู 
4.3 ความบริบรูณ์ภายใน 4.38 1.04 สงู 
4.4 การเปิดรับ 4.71 0.81 สงู 
4.5 ความรู้สกึขอบคณุ 4.80 0.84 สงู 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 4.33  0.54  คอ่นข้างสงู 
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จากตาราง 7 พบว่า คะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณโดยรวม มีคะแนน
เฉลี่ยในระดบัค่อนข้างสงูท่ี 4.33 โดยการมีสติ มีคะแนนเฉลี่ยในระดบัคอ่นข้างสงูท่ี 4.04 การใช้
ชีวิตอย่างมีความหมาย มีคะแนนเฉลี่ยในระดบัสงูท่ี 4.51 การข้ามพ้นตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยใน
ระดบัสูงท่ี 4.38 และการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง มีคะแนนเฉลี่ยในระดบัสูงท่ี  4.39 โดย
องค์ประกอบย่อยมีค่าเฉลี่ยในระดบัค่อนข้างสงูถึงสงู โดยมีค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบย่อย
ตัง้แต ่3.59 ถึง 4.80 

นอกจากนีผู้้วิจยัได้ตรวจสอบคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยมี
ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั .91 โดยเม่ือ
พิจารณาคา่ความเช่ือมัน่แตล่ะองค์ประกอบ ได้แก่ การมีสติ การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย การ
ข้ามพ้นตนเอง และการใช้ชีวิตอยู่บนความจริงพบว่า มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .697, .657, .744 
และ .809 ตามลําดบั และมีคา่ความเช่ือมัน่ขององค์ประกอบย่อยระหว่าง .422 ถึง .747 หลงัจาก
นัน้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง (Second order Confirmatory Factor 
Analysis, CFA) เพื่อตรวจสอบว่าตวัแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยมีโครงสร้าง
ตามนิยามทางทฤษฎี มีความสอดคล้องกับข้อมูลตามสภาพท่ีเป็นจริงหรือไม่  และศึกษาว่า
องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบอยู่ภายใต้องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ
หรือไม่ (สภุมาส องัศโุชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, & รัชนีกลู ภิญโญภานวุฒัน์, 2557, น. 153) โดย
ใช้โปรแกรม LISREL 8.72 ตามวิธีของโจร์เรสคอกและซอร์บอม (Jöreskog & Sörbom, 2005) 
และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนข้อคําถามแต่ละองค์ประกอบย่อย ซึ่งข้อ
คําถามท่ีนํามารวมกนัควรมีลกัษณะความเป็นเอกมิติ อย่างไรก็ตามควรประเมินถึงความเช่ือมโยง
ระหว่างข้อมลูทางทฤษฎีกบัทางสถิติท่ีไม่สามารถแยกจากกนั และไม่สามารถตดัสินบนฐานของ
ข้อมลูทางสถิติเพียงสว่นเดียว (Abelson, 1995, as cited in Matsunaga, 2008) จากการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น โดยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากการวิเคราะห์ค่า 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) พบว่ามีคา่เท่ากบั .902 ซึง่มีคา่
เข้าใกล้ 1 โดยค่าท่ีมากกว่า .80 ขึน้ไปมีความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก 
นอกจากนีทํ้าการวิเคราะห์ค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 
2219.473 (p=.000) ซึง่ยอมรับสมมติฐานว่าเมทริกซ์สหสมัพนัธ์นีไ้ม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์อย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิติ แสดงวา่ตวัแปรตา่งๆ มีความสมัพนัธ์กนัสามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ (Hair et al., 2010, pp. 102-103) 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง (Second order 
confirmatory factor analysis) ของโมเดลการวดัความฉลาดทางจิตวิญญาณพบว่า มีความ

สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมีคา่สถิติไค-สแควร์ (Chi - square: 2 ) เท่ากบั 
29.41 ซึง่ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p=0.07995) คา่นยัสําคญั (p-value) มากกว่า .05 
แสดงถึงความสอดคล้องกลมกลืน โดยคา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์ หรือคา่อตัราสว่นระหวา่งคา่ไคสแควร์

กบัจํานวนองศาอิสระ (Relative Chi - square: 2/df) เท่ากบั 1.47 ซึง่คา่น้อยกว่า 2.00 แสดงว่า
สอดคล้องกลมกลืนดี สอดคล้องกับค่าดชันีวดัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit 
Index: CFI) ซึง่พบว่ามีคา่เท่ากบั 1.00 และคา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit 
Index: GFI) มีคา่เท่ากบั 0.99 โดยคา่ CFI และ GFI มากกว่า 0.95 แสดงว่าสอดคล้องกลมกลืนดี 
คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่า
เท่ากบั 0.93 โดยค่า AGFI ระหว่าง 0.90 ถึง 0.95 แสดงว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 
นอกจากนีค้า่รากของคา่เฉลี่ยกําลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) เท่ากบั 0.038 และคา่รากของคา่เฉลี่ยกําลงัสองของเศษเหลือ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) มีคา่เท่ากบั 
0.041 โดยคา่ RMSEA และ SRMR น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนดี จากผล

การวิเคราะห์สรุปได้วา่ โมเดลการวดัความฉลาดทางจิตวิญญาณ (2=29.41, df=20, 2/df=1.47, 
p=0.07995, CFI=1.00, GFI=0.99, AGFI=0.93, RMSEA=0.038, SRMR=0.041) มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดี (Diamantopoulos & Siguaw, 2000, pp. 83-88, 98) 

เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน (  ) ซึง่เป็นคา่
นํา้หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
(ภาพประกอบ 5 และ ตาราง 8) พบวา่คา่สมัประสทิธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานทัง้ 14 ตวัแปร 
มีคา่ตัง้แต ่0.42 ถึง 0.86 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทกุคา่นํา้หนกัองค์ประกอบและตวั
แปรสงัเกตได้แตล่ะตวัแปรมีความแปรผนัร่วมกบัองค์ประกอบหลกัระหว่างร้อยละ 17 ถึง 74 โดย
องค์ประกอบท่ี 1 การมีสติ มีคา่สมัประสิทธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.57 ถึง 0.75 
โดยตวัแปรการฝึกทางจิตวิญญาณ มีสมัประสทิธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.75 
และมีความแปรผนัร่วมร้อยละ 56 รองลงมาได้แก่ การหยัง่รู้ และ สติ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ินํา้หนกั
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.67 และ 0.57 และมีความแปรผนัร่วมร้อยละ 44 และ 32 
ตามลําดบั 
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องค์ประกอบท่ี 2 การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มีค่าสมัประสิทธ์ินํา้หนกั
องค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.64 ถึง 0.66 โดยตวัแปรความหมายแห่งการดํารงอยู่ มี
สมัประสิทธ์ินํา้หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และมีความแปรผนัร่วมร้อยละ 43 
รองลงมาได้แก่ การดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ินํา้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากบั 0.64 และมีความแปรผนัร่วมร้อยละ 42 

องค์ประกอบท่ี 3 การข้ามพ้นตนเอง มีค่าสมัประสิทธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานระหวา่ง 0.56 ถึง 0.86 โดยตวัแปรความเป็นองค์รวม มีสมัประสิทธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.86 และมีความแปรผนัร่วมร้อยละ 74 รองลงมาได้แก่ การไม่ยดึตนเอง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และความเช่ือมัน่ศรัทธา โดยมีค่าสมัประสิทธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากบั 0.68, 0.60 และ 0.56 และมีความแปรผนัร่วมร้อยละ 46, 36 และ 31 ตามลําดบั 

องค์ประกอบท่ี 4 การใช้ชีวิตอยู่บนความจริง มีค่าสมัประสิทธ์ินํา้หนัก
องค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.42 ถึง 0.79 โดยตวัแปรการเปิดรับ มีสมัประสิทธ์ินํา้หนกั
องค์ประกอบมาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.79 และมีความแปรผนัร่วมร้อยละ 62 รองลงมาได้แก่ 
ความรู้สกึขอบคณุ ความสงบภายใน การดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเอง และ ความบริบูรณ์ภายใน 
โดยมีคา่สมัประสิทธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.66, 0.54, 0.46 และ 0.42 และมี
ความแปรผนัร่วมร้อยละ 44, 30, 21 และ 17 ตามลําดบั 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานของความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดบัท่ีสองพบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ิ
นํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานของทัง้ 4 องค์ประกอบระหว่าง 0.93 ถึง 0.98 และมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ทกุคา่ โดยมีคา่สมัประสทิธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเรียงตามลําดบั ได้แก่ 
องค์ประกอบการข้ามพ้นตนเอง มีคา่เท่ากบั 0.98 การมีสติ และ การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มี
คา่เท่ากนัท่ี 0.96 และการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง มีคา่เท่ากบั 0.93 โดยแตล่ะองค์ประกอบมีความ
แปรผนัร่วมร้อยละ 96, 93, 93 และ 86 ตามลําดบั 

นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาค่าความเช่ือมั่นรวมของตัวแปรแฝง (Composite 
reliability, CR) ของความฉลาดทางจิตวิญญาณพบว่ามีคา่เท่ากบั 0.98 โดยเม่ือพิจารณาแตล่ะ
องค์ประกอบ ได้แก่ การมีสติ การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย การข้ามพ้นตนเอง และการใช้ชีวิตอยู่
บนความจริงพบว่ามีค่าความเช่ือมัน่รวมของตวัแปรแฝงเท่ากบั 0.70, 0.59, 0.77 และ 0.72 
ตามลําดบั โดยคา่ความเช่ือมัน่รวมของตวัแปรแฝงตัง้แต ่0.60 อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (Hair et 
al., 2010, p. 619) 
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ภาพประกอบ 5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลการวดั              
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

สติ 

การฝึกทาง 
จิตวิญญาณ 

การหยัง่รู้ 

การไมย่ดึตนเอง 

ความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งบคุคล 

ความเป็นองค์รวม 

ความเช่ือมัน่ศรัทธา 

ความหมายแหง่ 
การดํารงอยู่ 

การดําเนินชีวิต 
เพ่ือผู้ อ่ืน 

การดําเนินชีวิต 
อยา่งเป็นตนเอง 

ความบริบรูณ์ภายใน 

การเปิดรับ 

ความสงบภายใน 

ความรู้สกึขอบคณุ 

การใช้ชีวิต 
อยา่งมี 

ความหมาย 

การใช้ชีวิต 
อยูบ่น 

ความจริง 
 

การข้ามพ้น
ตนเอง 

การมีสติ 

ความฉลาดทาง
จิตวิญญาณ 

0.96 

0.98 

0.93 

0.46 

0.96 

0.54 

0.42 

0.79 

0.66 

0.68 

0.86 

0.60 

0.56 

0.66 

0.64 

0.57 

0.67 

0.75 
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ตาราง 8  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลการวดัความฉลาดทาง      
จิตวิญญาณ 

องค์ประกอบ  SE t R2 CR 
การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หน่ึง 
1. การมีสติ     0.70 

1.1 สติ 0.57 - - 0.32 - 
1.2 การหยัง่รู้ 0.67 0.08 6.77* 0.44 - 
1.3 การฝึกทางจิตวิญญาณ 0.75 0.09 7.53* 0.56 - 

2. การใช้ชีวิตอยา่งมีความหมาย     0.59 
2.1 ความหมายแหง่การดํารงอยู่ 0.66 - - 0.43 - 
2.2 การดําเนินชีวิตเพ่ือผู้ อ่ืน 0.64 0.06 8.64* 0.42 - 

3. การข้ามพ้นตนเอง     0.77 
3.1 การไมย่ดึตนเอง 0.68 - - 0.46 - 
3.2 ความเป็นองค์รวม 0.86 0.11 5.72* 0.74 - 
3.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 0.60 0.09 5.22* 0.36 - 
3.4 ความเช่ือมัน่ศรัทธา 0.56 0.08 4.93* 0.31 - 

4. การใช้ชีวิตอยูบ่นความจริง     0.72 

4.1 การดําเนินชีวิตอยา่งเป็นตนเอง 0.46 - - 0.21 - 

4.2 ความสงบภายใน 0.54 0.05 7.52* 0.30 - 

4.3 ความบริบรูณ์ภายใน 0.42 0.06 7.70* 0.17 - 

4.4 การเปิดรับ 0.79 0.09 7.11* 0.62 - 

4.5 ความรู้สกึขอบคณุ 0.66 0.08 7.28* 0.44 - 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ     0.98 
1. การมีสติ 0.96 0.11 8.55* 0.93 - 
2. การใช้ชีวิตอยา่งมีความหมาย 0.96 0.09 10.17* 0.93 - 
3. การข้ามพ้นตนเอง 0.98 0.16 6.27* 0.96 - 
4. การใช้ชีวิตอยูบ่นความจริง 0.93 0.13 7.31* 0.86 - 

2=29.41, df=20, 2/df=1.47, p=0.07995, CFI=1.00, GFI=0.99, AGFI=0.93, RMSEA=0.038, SRMR=0.041 

 = คา่สมัประสทิธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน, SE = คา่ความคลาดเคล่ืนมาตรฐาน (Standard Error),  
T = คา่สถิติทดสอบ t (t-test), R2 = สดัสว่นความแปรปรวนของตวัแปรที่อธิบายได้โดยตวัแปรแฝง,  
CR = คา่ความเช่ือมัน่รวมของตวัแปรแฝง (Composite reliability), *p<.01 
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การวิจัยระยะที่ 2 
ช่วงที่ 1 การวิเคราะห์ผลการวิจัยกึ่งทดลอง 

การวิเคราะห์ผลการวิจยักึ่งทดลองในช่วงท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูในเชิงปริมาณ 
เพื่อศึกษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม             
(กลุม่ทดลองท่ี 1) กบั การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม (กลุม่ทดลองท่ี 2) ท่ีมีตอ่
ความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางาน โดยมีรูปแบบกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ และมี
การทดสอบก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล โดยแบง่การนําเสนอเป็น 2 ตอน 
ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติพืน้ฐานของความฉลาดทางจิตวิญญาณ และ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์สถติพิืน้ฐานของความฉลาดทางจติวิญญาณ 
ผู้วิจยัทําการวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) ของคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณทัง้โดยรวมและรายองค์ประกอบ ทัง้ก่อน
การทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล ของกลุ่มการทดลองท่ี 1 การให้คําปรึกษาแบบ
กลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม และกลุ่มการทดลองท่ี 2 การให้คําปรึกษาแบบ
กลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม และกลุม่ควบคมุ รายละเอียดดงัตาราง 9  

ตาราง 9  คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และการตดิตามผล ของกลุม่การทดลองท่ี 1 และ 2 และกลุม่ควบคมุ 

คะแนนความฉลาด 
ทางจติวญิญาณ 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง การตดิตามผล 
Mean SD Mean SD Mean SD 

กลุม่ทดลองท่ี 1 4.08 0.41 4.50 0.23 4.53 0.21 
กลุม่ทดลองท่ี 2 4.09 0.50 4.44 0.28 4.51 0.47 

กลุม่ควบคมุ 3.68 0.41 3.67 0.59 3.53 0.66 

 
จากตาราง 9 พบว่าคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณของกลุม่ทดลองท่ี 1 

การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และการติดตามผล มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.08, 4.50 และ 4.53 ซึง่อยู่ในระดบั คอ่นข้างสงู สงู 
และ สงู และคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณของกลุ่มทดลองท่ี 2 การให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามแนวอัตถิภาวนิยม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.09, 4.44 และ 4.51 ซึง่อยู่ในระดบั ค่อนข้างสงู สงู และ สงู ในขณะท่ีคะแนนความฉลาดทาง         
จิตวิญญาณของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และการติดตามผล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.68, 3.67 และ 3.53 ซึง่อยูใ่นระดบั คอ่นข้างสงูทัง้ 3 ระยะ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

ผู้ วิจัยทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทาง จิตวิญญาณ
ระหว่างการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม (กลุม่การทดลองท่ี 1) 
การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม (กลุม่การทดลองท่ี 2) และกลุม่ควบคมุ ของแต่
ละระยะการวิจัย ได้แก่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผล โดยใช้สถิติ
ทดสอบครัสกลั-วอลลีส (The Kruskal-Wallis one-way ANOVA Test) และใช้การเปรียบเทียบ
พหคุณู (Multiple comparison) เพื่อตรวจสอบหาความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของดนัน์-บอน
เฟอร์โรนี (Dunn-Bonferroni test) รายละเอียดดงัตาราง 10 
  



  91 

ตาราง 10  การเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางจิตวญิญาณระหวา่งการให้คําปรึกษาแบบกลุม่
ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม (กลุม่การทดลองท่ี 1) การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตาม
แนวอตัถิภาวนิยม (กลุม่การทดลองท่ี 2)  และกลุม่ควบคมุ ในระยะก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง และการติดตามผล 

ระยะการทดลอง กลุม่ Mean Rank 2 Z p 

ก่อนการทดลอง ทดลองท่ี 1 10.17 
2.63 - 0.268 ทดลองท่ี 2 10.80 

ควบคมุ 6.33 
หลงัการทดลอง ทดลองท่ี 1  12.17  

7.96* - 0.019 ทดลองท่ี 2  10.70  
ควบคมุ  4.42  

 ทดลองท่ี 1 - ควบคมุ 7.75 - 2.67** 0.008 
 ทดลองท่ี 2 - ควบคมุ 6.28 - 2.07* 0.039 
 ทดลองท่ี 2 - ทดลองท่ี 1 1.47 - 0.48 0.630 

การติดตามผล ทดลองท่ี 1  11.83  
8.52* - 0.014 ทดลองท่ี 2  11.40  

ควบคมุ  4.17  
 ทดลองท่ี 1 - ควบคมุ 7.67 - 2.63** 0.009 
 ทดลองท่ี 2 - ควบคมุ 7.23 - 2.37* 0.018 
 ทดลองท่ี 2 - ทดลองท่ี 1 0.43 - 0.14 0.887 

*p<0.05, **p<0.01 
 
จากตารางท่ี 10 พบว่าระยะก่อนการทดลอง คะแนนความฉลาดทาง            

จิตวิญญาณไม่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติระหว่างกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่ทดลองท่ี 2 

และกลุม่ควบคมุ (2=2.63, p=0.268) 
ระยะหลงัการทดลอง คะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความแตกต่าง

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2=7.96, p=0.019) เม่ือทําการตรวจสอบหาความ
แตกต่างรายคู่ พบว่า คะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณของกลุ่มการทดลองท่ี 1 สงูกว่า         
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กลุม่ควบคมุ (Z=2.67, p=0.008) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และกลุม่การทดลองท่ี 2 
สงูกว่ากลุ่มควบคมุ (Z=2.07, p=0.039) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ไม่มีความ
แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติระหว่างกลุม่การทดลองท่ี 1 กบักลุม่การทดลองท่ี 2 (Z=0.48, 
p=0.630) 

ระยะการติดตามผล คะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความแตกต่าง
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มการ

ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ (2=8.52, p=0.014) เม่ือทําการตรวจสอบหาความแตกตา่งรายคู ่
พบว่าคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณของกลุ่มการทดลองท่ี 1 สงูกว่ากลุม่ควบคมุ (Z=2.63, 
p=0.009) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และกลุ่มการทดลองท่ี 2 สงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
(Z=2.37, p=0.018) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติระหวา่งกลุม่ทดลองท่ี 1 กบักลุม่ทดลองท่ี 2 (Z=0.14, p=0.887) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถนําเสนอผลการวิจยัแตล่ะสมมติฐานดงันี ้
สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบ

กลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูกว่ากลุม่ควบคมุ
ในระยะหลงัการทดลอง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระยะหลังการทดลอง คะแนนความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
สงูกว่ากลุ่มควบคมุ (Z=2.67, p=0.008) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกบั
สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 ผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบ
กลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูกว่ากลุม่ควบคมุ
ในระยะการติดตามผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระยะการติดตามผล คะแนนความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
สงูกว่ากลุ่มควบคมุ (Z=2.63, p=0.009) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกบั
สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 3 ผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบ
กลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูงกว่าผู้ ใหญ่วยั
ทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระยะหลังการทดลองและระยะการ
ติดตามผลคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม
ผสานเอ็นเนียแกรมกบัการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิติ (Z=0.48, p=0.630 และ Z=0.14, p=0.887 ตามลําดบั) ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานการวิจยัท่ี 3 
 

ช่วงที่ 2 ผลการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 
จากการดําเนินการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 

(กลุ่มทดลองท่ี 1) และ การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม (กลุม่ทดลองท่ี 2) เพื่อ
การพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยแตล่ะกลุ่มดําเนินการกลุม่ตลอดวนัระยะเวลา 2 วนั
ตอ่เน่ือง จํานวน 10 ช่วง มีรายละเอียดการให้คําปรึกษาดงัภาคผนวก ข ผู้วิจยันําเสนอผลการให้
คําปรึกษากลุม่ ดงันี ้

ผลการด าเนินการกลุ่มทดลองที่ 1 การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว 
อัตถภิาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 

ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศและการส ารวจตนเอง มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้
สมาชิกเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอน และรายละเอียดของการดําเนินการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม 
พฒันาความไว้วางใจและสร้างสมัพนัธภาพภายในกลุ่ม และเพื่อให้สมาชิกทบทวนและสํารวจ
ตนเอง 

ระยะเร่ิมแรก สมาชิกมีความสนใจและตัง้ใจรับฟัง และพร้อมท่ีจะทํา
ความรู้จกัซึง่กนัและกนั โดยการแนะนําประวตัิและลกัษณะนิสยัของตนเอง รวมทัง้สอบถามและมี
ปฏิสมัพนัธ์ในการทําความรู้จกักบัสมาชิกท่านอ่ืน รับฟังวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอน และรายละเอียดใน
การดําเนินการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มด้วยความตัง้ใจ ยินยอมให้บนัทึกเสียงการสนทนา รับทราบ
ข้อตกลงในการรักษาความลบัของสมาชิกภายในกลุม่ 

ระยะกลาง สมาชิกได้กล่าวถึง “ความเข้าใจเก่ียวกับคําว่าความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ” พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ยงัไม่รู้จกัหรือไม่มีความเข้าใจเก่ียวกบัความฉลาดทาง
จิตวิญญาณ แต่มีความสนใจเพิ่มเติมจากการอ่านข้อคําถามท่ีได้ทําแบบทดสอบความฉลาดทาง
จิตวิญญาณท่ีได้รับมาก่อนหน้านี ้โดยจากการทําแบบทดสอบและประสบการณ์ท่ีผ่านมาสมาชิก
กลา่วเก่ียวกบัความเข้าใจเร่ืองความฉลาดทางจิตวิญญาณวา่  

“ก็ยงัไม่เข้าใจมากนกั ในแบบสอบถามก็ยงัมีความสงสยั น่าจะเป็น
การหาความสมัพนัธ์ของส่ิงรอบๆ ตวักบัตวัเรา (1)” 
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“น่าจะเหมือนกบัการไดห้าตวัเอง (2)” 
“ถา้มีความฉลาดทางจิตวิญญาณน่าจะมีสติ รู้ตน (3)” 
“น่าจะเร่ืองชีวิต เชือ่มโยงส่ิงต่างๆ รอบตวั (4)” 
“น่าจะเป็นการรู้จกัตวัเรามากพอ (5)” 
“หลกัๆ น่าจะเป็นการรู้ตวัเองไดดี้แค่ไหน รู้จกัตวัเองก็น่าจะเชือ่มโยง

กบัส่ิงอืน่ไดต่้อไป (6)” 
นอกจากนีส้มาชิกได้ทบทวนและสํารวจตนเองถึงลกัษณะนิสยัส่วน

บุคคล และเล่าถึงลกัษณะนิสยัส่วนบุคคลและมุมมองต่อตนเอง ตามท่ีสมาชิกพร้อมจะเปิดเผย
ตนเอง โดยผู้ นํากลุม่ใช้เทคนิคการเงียบเพื่อฟัง การตัง้คําถาม และการตีความ โดยสมาชิกกลา่วถึง
ตนเองดงันี ้

“ในการทํางานก็ไม่ต่างจากคนอืน่มากนกั ทํางานก็จะจริงจงั ปฏิเสธ
คนไม่เก่ง งานมาก็จะรับมาทําหมด (1)” 

“อยู่ทีทํ่างานก็จะน่ิงๆ เงียบๆ พูดนอ้ย จะไม่คยุกบัคนแปลกหนา้ ถ้า
คนอืน่มาคยุก่อนก็คยุดว้ยได ้ไม่ค่อยปฏิสมัพนัธ์กบัคนอืน่เท่าไหร่ (2)” 

“เป็นคนคิดมาก ชอบเก็บมาคิด บางครั้งก็ค้างคา ไม่สามารถเอา
ออกไปจากความคิดไดไ้ม่ว่าผ่านไปนานแค่ไหน ทําให้รู้สึกผิดกบัส่ิงนัน้ ก็ยงัหาวิธีหลดุพน้จากจุด
นัน้ คนรอบขา้งอาจจะเห็นว่าคยุเล่น น่ารกั ก็ไม่อยากใหใ้ครไม่ชอบ จะรู้สึก fail มาก (3)” 

“เหมือนพี ่ (3) มากๆ เลย คิดมาก ไม่อยากให้ใครไม่ชอบเรา ไม่
อยากมี conflict กบัใคร ทํางานก็ อะได ้รับมาแลว้ก็ไม่แน่ใจว่าไหวมัย้ ช่วงหลงัก็พยายามปรับตวั 
ไม่ไหวจริงๆ ก็จะบอกเคา้ไป เป็นคนอะไรก็ได ้ทําให้เดือดร้อนในการทํางาน เป็นคนสบายๆ แต่ก็
คิดมาก หาจดุระบายออกไม่ได ้(4)” 

“เมื่อกี้ทีคิ่ดเร็วๆ มี 3 คําในหวัคือ เป็น Achiever Learner และ 
Hunger เป็นทัง้ดา้นดีและดา้นมืด คือ Achiever สงัเกตตวัเองดว้ยงานทีทํ่า มีนอ้งเคยบอกว่า
ตวัเองเป็นคนเสพติดความสําเร็จ ทํางานจนลืมไปว่า การทีเ่รา focus แต่งานทีทํ่า เราจะตอ้งดูแล
ทีมหรือ support คนในแต่ละมมุยงัไงบา้ง เป็น Learner เพราะมกัจะไดที้ ่1 by default ทัง้ทีไ่ม่
ค่อยอ่านหนงัสือ เรียนรู้ผ่านการฟัง ผ่านภาพและเสียง คนอื่นก็จะมองแบบนี้ แต่เตือนตวัเอง
ตลอดเวลาว่าเราไม่ไดเ้ก่งทีส่ดุ เรามาเรียนรู้ Hunger เพราะรู้สึกไม่พอตลอดเวลา เช่น ออกกําลงั
กายตอ้งทําทกุวนั สมองจะ generate ทํางานตลอดเวลา โดยลืมไปเลยว่าเราตอ้งคยุหรือฟังคน
รอบข้างบ้าง เป็นเพราะงานทีทํ่า เราตอ้ง observe คนตลอดเวลา ทําให้ทนัทกุคนและสามารถ 
connect กบัทกุคนได ้(5)” 
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“ถา้เมือ่ 4-5 ปีทีแ่ลว้จะตอบไดช้ดัมาก มีแผนถึงอาย ุ60 ปี แต่ตอนนี้
ผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง บางอย่างก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอ ความคิดเปลี่ยนไปเยอะ แต่
พืน้ฐานเหมือนเดิมคือ ขี้เกียจ ขี้รําคาญ ขี้เบื่อ แต่ทีเ่หมือนจะ active เพราะพยายามเอาตวัเอง
ออกจากความขี้เกียจ เป็นสายกิจกรรม ไม่ใช่สายวิชาการ สามารถ adapt ตวัเองได ้ลยุ ลองทํา 
เป็นคนกระหายความสําเร็จเหมือนกนั ทํางานสําเร็จไดร้วดเร็ว จนรู้สึกว่าแค่นีอ้าจจะไม่ใช่ น่าจะมี
ที่อื่นที่สําเร็จได้มากกว่านี้ เช่น สร้างอะไรของตวัเองที่คนรู้จัก ต้องพูดถึง พอออกมาแล้วไม่ใช่ 
กลายเป็นว่าชื่อเล็กลงเพราะคนอื่นใหญ่มากกว่าทีเ่ราเคยเจอในทีทํ่างานเดิม ทําให้มองข้างนอก
มากข้ึน มองคนอืน่ เข้าใจคนอืน่มากข้ึน แลว้มีโอกาสไดก้ลบัมาทํางานทีเ่ดิมดว้ยความคิดทีเ่ปลีย่น 
focus กบังานทีไ่ม่ใช่เพือ่ใหเ้ราสําเร็จ แต่มองว่าแมง้านจะเล็กแต่ไดเ้รียนรู้ก็ทําเถอะ จากเดิมทีช่ัน้
รู้ๆ ก็เร่ิมมีคําพูดใหม่ว่า ไม่รู้สิ กลา้พูดว่าไม่รู้ เดิมไม่รู้ก็ตอ้งไปหามาเพราะ culture งานมนั push 
มาก (6)” 

โดยระหว่างพดูคยุผู้ นํากลุม่สนบัสนนุให้สมาชิกมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
กัน ซึ่งสมาชิกตัง้ใจฟังและมีส่วนร่วมในการพูดคุย โดยเฉพาะเม่ือมีการเล่าถึงลักษณะหรือ
เหตกุารณ์ท่ีคล้ายกบัตนเองหรือประเด็นท่ีสนใจ 

ระยะสดุท้าย พบว่าสมาชิกทําความรู้จักและมีความคุ้นเคยกันมากขึน้ 
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์  ขัน้ตอน และรายละเอียดในการดําเนินการ  สมาชิกได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และสมาชิกได้สรุปร่วมกนัถึงเป้าหมายในการเข้าร่วม โดย
สมาชิกมีความสนใจในการพฒันาตนเองไปเร่ือยๆ ในมมุของความฉลาดทางจิตวิญญาณ เรียนรู้
ตนเองเพิ่มขึน้ อยากรู้จกัตนเองและอยูก่บัตนเองให้ดีขึน้ 

ช่วงที่ 2 การตระหนักถึงมุมมองภายในจิตใจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สมาชิกได้รู้จัก เข้าใจและเกิดการตระหนักรู้ในตนเอง รวมทัง้เข้าใจบุคคลอ่ืน เข้าใจถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลผ่านรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม โดยดําเนินการร่วมกับแนวคิดการ
ตระหนกัรู้ในตนเองของอตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด 
อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุม่แนะนําให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกต
ตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงและฝึก
การพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา ตัง้แตข่ณะเร่ิมต้นในช่วงนี ้ระหว่างการ
ดําเนินกลุม่วา่มีความคดิและความรู้สกึท่ีได้รับหรือลดหายออกไป และความคิดและความรู้สกึเม่ือ
จบการดําเนินการในช่วงนี ้รวมทัง้ชีแ้จงถึงการฝึกสงัเกตตนเองระหว่างการดําเนินการกลุ่มตลอด     
2 วนั โดยจะใช้เอกสารนีต้ัง้แตช่่วงท่ี 2 ถึงช่วงท่ี 9 พบว่าสมาชิกเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ของเอกสาร
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แบบสงัเกตและประเมินตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” และเร่ิมสงัเกต
และบนัทกึข้อความในสว่นของความคดิและความรู้สกึขณะเร่ิมต้นในช่วงนี ้พบว่าสมาชิกสว่นใหญ่
ยงัไม่ได้คิดอะไร แต่มีความรู้สึกตื่นเต้นต่อจากช่วงก่อนหน้า บางส่วนมีความคิดว่าตนเองมาทํา
อะไรและจะได้เรียนรู้อะไร และมีความรู้สกึกงัวล 

ระยะกลาง สมาชิกได้ทบทวนตนเองผา่นรูปแบบบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม 
โดยการอ่านแบบทดสอบเอ็นเนียแกรมซึง่ประกอบด้วย 9 บทความสัน้ๆ ท่ีบรรยายรากฐานสําคญั
ของบคุลิกภาพ บทความละ 1 รูปแบบ ให้สมาชิกอ่านแบบทดสอบและพิจารณาเลือกบทความท่ี
ตรงกบัความเป็นตนเองท่ีสดุ หรือพิจารณาเลือก 3 บทความและจดัอนัดบับทความท่ีตรงกบัความ
เป็นตนเอง โดยทบทวนถึงลกัษณะบคุลิกภาพในช่วงก่อนอายุ 25 ปี ซึง่ลกัษณะบคุลิกภาพจะมี
ความชดัเจนมากกว่าเม่ืออายมุากขึน้ ระหว่างนีผู้้ นํากลุ่มช่วยสนบัสนนุให้สมาชิกเกิดความเข้าใจ
และตอบข้อสงสยัในการประเมินรูปแบบ หลงัจากสมาชิกทกุคนอ่านแบบทดสอบเอ็นเนียแกรมทัง้ 
9 บทความและประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึงกา รตระหนักถึง
ความรู้สกึและมมุมองท่ีมีตอ่โลกภายในของตนเอง โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของ
การรู้จกัตนเอง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกถึงความรู้สกึและมมุมองภายในจิตใจตอ่โลก
ท่ีสะท้อนถึงรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมตามท่ีตนเองประเมิน และสะท้อนสู่การเข้าใจใน
เอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล และการตระหนกัรู้ในตนเอง โดยใช้เทคนิคการเงียบ ฟังอย่างตัง้ใจ และ
การตีความ โดยสมาชิกกลา่วเก่ียวกบัการพิจารณาตนเองวา่ 

“คิดว่าตนเองเป็น 5 กบั 9 … ปกติจะนัง่เงียบๆ เวลาเกิดปัญหาจะ
ไม่คิดทนัทีว่าเกิดจากอะไร จะแยกตวัออกมาก่อนมาคิดทีหลงั ทบทวนว่าเกิดจากอะไร แต่อยู่ใน
สถานการณ์จะรับรู้เร่ืองราว แต่ยงัไม่คิดประเมินตอนอยู่ในสถานการณ์ เพราะเชื่อว่าถ้าออกมา
จากสถานการณ์และมองกลบัไป อาจจะเห็นอะไรชดักว่า (1)” 

“คิดว่าน่าจะเป็น 7 เพราะเป็นคนชอบเห็นภาพใหญ่ เป็นคนเห็นภาพ
ใหญ่แลว้จะทํา detail ได ้จะตืน่เตน้มากเลยถา้เห็นนัน่นู่นนีม่าเกีย่วขอ้งกนั ชอบทําส่ิงทีส่นใจ เป็น
คนขี้เบื่อ แต่ก็ยากที่จะทนกบัเร่ืองที่ไม่อยากทําแต่จําเป็นต้องทํา คิดว่าคนเราควรจะมีชีวิตที่มี
ความสขุ ไม่อยากเจอเร่ืองไม่ดี ไม่ชอบอยู่ในกรอบ (6)” 

“น่าจะแบบ 4 เพราะช่วงอายุ 25 เป็นคนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ ทกุอย่างมีอารมณ์ เราเติบโตไดด้ว้ยการ connect กบัคน เราใส่ใจว่าเราจะถูก
ปฏิเสธ จะมีความแบบทําไมไม่ชอบเรา และแสดงอารมณ์ออกไปโดยไม่รู้ตวั และเป็นคนเก็บ
อารมณ์เข้ามาทกุอย่าง บางทีก็ระเบิดใส่ใน Facebook บา้ง (5)” 
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“ลงัเลระหว่าง 2 กบั 9  รู้สึกว่า 9 ตรงสดุเพราะเป็นคนตดัสินใจอะไร
ไม่ค่อยได้ ชอบมองหลายๆ มุม คิดในด้านคนอื่น ไม่ได้ใส่ใจตวัเองเท่าไหร่ ชอบหลีกเลี่ยงความ
ขดัแย้ง กลไกป้องกนัตนเองคือใช่เลยชอบทําให้ตวัเองตีมึน จะหลีกเลี่ยงหรือแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
บ่อย ส่วนอนัที ่2 จะเร่ืองของคนอืน่เหมือนกนั จะใกล้ๆ กนั กลไกป้องกนัตนเองแบบเก็บกด (4)” 

“เลือก 4 ตัง้แต่เด็กจนโตข้ึนมาจะเป็นคนทีแ่บบ Drama Queen ดว้ย
ความทีเ่ป็นคนคิดมาก เก็บกด ร้องไหบ่้อยมาก อ่อนไหว ชีวิตช่วงนัน้ (พิจารณาช่วง 25 ปี) เหมือน
ละครหลงัข่าว (3)” 

“ที่ตรงคือแบบที่ 5 ตัง้แต่เรียนจะไม่ชอบเข้ากลุ่ม เรียนเสร็จก็กลบั 
เพือ่จะตอ้งจบก่อน กิจกรรมไม่เอาทัง้ส้ิน เป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยคยุอะไรกบัใครอยู่แลว้ เลือกงานก็
เลือกทําเอกสาร จะไดไ้ม่ตอ้งเจอคนเยอะ ขอดูอยู่ห่างๆ (2)” 

สมาชิกตัง้ใจฟังมีส่วนร่วมในการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั ผู้ นํากลุม่ชีใ้ห้สมาชิกเห็นถึงมมุมองตอ่โลกท่ีแตกตา่ง
กันของคนแต่ละแบบ แม้จะเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ละคนจะมองโลกตามมุมมองท่ีตนเองมี  
นอกจากนีผู้้ นํากลุม่ได้ชวนให้สมาชิกกลบัมาพิจารณาความรู้สกึและมมุมองท่ีเป็นตวัเราจริงๆ ของ
สมาชิก โดยสมาชิกบางคนรู้สกึกงัวลกบัการย้อนกลบัไปทบทวนสถานการณ์ในช่วงอาย ุ25 ปี โดย
ผู้ นํากลุม่ได้ชีแ้จงข้อควรระวงัของเอ็นเนียแกรมคือ “การรู้รูปแบบอาจจะพาให้กลบัไปยดึติดกบัสิ่งท่ี
เคยเป็นในอดีต วตัถปุระสงค์ท่ีจะกลบัไปรู้จกันีเ้พื่อท่ีจะรู้ว่าเราเป็นอย่างไรและจะพฒันาเติบโตไป
อย่างไร เน่ืองจากเอ็นเนียแกรมเป็นรูปแบบท่ีไม่เปลี่ยนแปลง แต่เราเติบโตขึน้ในรูปแบบนัน้ๆ  
นอกจากนีไ้ม่ควรนําเอ็นเนียแกรมไปใช้ในการประเมินคนอ่ืน ควรใช้เพื่อการตระหนกัรู้และพฒันา
ตนเองเท่านัน้” สมาชิกพบวา่จากช่วงอาย ุ25 ปีจนถึงปัจจบุนัตา่งมีการพฒันาเติบโต และสมาชิกมี
ความชัดเจนในรูปแบบมากขึน้แม้จะยัง มีความสงสัยอยู่ บ้าง โดยพบว่าสมาชิกในกลุ่ม
ประกอบด้วยรูปแบบท่ี 4 จํานวน 2 คน รูปแบบท่ี 5 จํานวน 2 คน และรูปแบบท่ี 7 และ 9 รูปแบบ
ละ 1 คน 

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความรู้สึกและ
มุมมองภายในจิตใจต่อโลกของตนเองและเพื่อนสมาชิก และเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด 
อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทําตลอดช่วงการตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ ตามแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดยสมาชิกพบว่า ตนเองมีสติตัง้ใจรับฟังมากถึงมากท่ีสดุ 
โดยหลงัจากฟังเพื่อนสมาชิกทําให้เข้าใจมมุมองของคนอ่ืน ได้นึกย้อนกลบัมาพิจารณาตนเอง ทํา
ให้ยอมรับคนอ่ืนมากขึน้ เห็นใจผู้ อ่ืน และจะพยายามยอมรับคนอ่ืนให้มากกว่านี ้รู้สกึประหลาดใจ
กบัสิ่งท่ีได้รับรู้และลดความสงสยัลง การคิดตามท่ีตนเองพดูไปเร่ือยจะทําให้เข้าใจตนเองมากขึน้ 
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ได้สะท้อนตนเองมากกว่าการทําแบบทดสอบ ดีใจท่ีได้รู้จกัคนหลากหลายและได้รู้มมุมองของแต่
ละคน นอกจากนีส้มาชิกพบว่า แม้จะเป็นคนรูปแแบบเดียวกนั ก็ยงัมีความแตกตา่งกนั การเลา่ถึง
เร่ืองในอดีตไมไ่ด้ทําให้คิดมากอยา่งท่ีกงัวลในตอนแรก มีความรู้สกึตื่นเต้นกบัสิ่งท่ีจะคยุตอ่ไปและ
อยากพฒันาความคดิ ความรู้สกึมากขึน้ โดยจะนําประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิกมาปรับใช้ในการ
พฒันาตนเอง 

ช่วงที่ 3 การตระหนักถึงการแสดงออกตามสถานการณ์ มีวตัถปุระสงค์
ให้สมาชิกได้รู้จัก เข้าใจและเกิดการตระหนักรู้ในตนเอง รวมทัง้เข้าใจบุคคลอ่ืน เข้าใจถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลผ่านการสํารวจโครงสร้างบุคลิกภาพแบบเอ็นเนียแกรม โดยดําเนินการ
ร่วมกบัแนวคดิการตระหนกัรู้ในตนเองของอตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการ
พิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา และอธิบายให้สมาชิกเข้าใจถึง
โครงสร้างบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม โดยใช้เอกสารภาพโครงสร้างบุคลิกภาพเอ็ นเนียแกรม
ประกอบการอธิบาย ประกอบด้วย รูปแบบข้างเคียงหรือรูปแบบปีก รูปแบบขณะมัน่คงหรือผ่อน
คลาย รูปแบบขณะเครียด และลกัษณะการตอบสนองตอ่สิ่งท่ีมากระทบ 3 แบบ (ความโกรธ ความ
วิตกกังวล และ ความอบัอาย) โดยในช่วงเร่ิมต้นพบว่าสมาชิกมีความตื่นเต้นและอยากรู้ต่อจาก
ช่วงก่อนหน้า เม่ืออธิบายถึงโครงสร้างบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม สมาชิกมีความสนใจ โดยเร่ิม
ทบทวนตนเองและสอบถามเพิ่มเตมิเป็นระยะ 

ระยะกลาง สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบตนเองตามโครงสร้าง
บคุลิกภาพเอ็นเนียแกรมตามท่ีอธิบายในระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึงการตระหนกั
ถึงความรู้สกึและมมุมองท่ีมีตอ่โลกภายในของตนเองตามลกัษณะโครงสร้างบคุลกิภาพเอ็นเนียแกรม 
โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการรู้จกัตนเอง เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกถึง
ความรู้สกึและมมุมองภายในจิตใจตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิต โดยสมาชิกได้พิจารณาถึงรูปแบบ
ข้างเคียงหรือรูปแบบปีกของตนเอง และพิจารณาถึงลกัษณะการตอบสนองต่อสิ่งท่ีมากระทบ 3 
แบบ (ความโกรธ ความวิตกกงัวล และ ความอบัอาย) พบวา่ 

“ตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็น 6 หรือ 7 พอเห็นเร่ืองปีกเลยเขา้ใจน่าจะปีก 
6 มีบา้งที ่drive ดว้ยความกลวั ขีเ้กียจแต่ก็กลวัสมองเสือ่ม เห็นจุดอ่อนในความคิดเห็นของคนอืน่ 
แต่ปีก 8 ไม่ใช่ทัง้หมด เพราะเป็นคนขี้เบือ่ ใจร้อน ไม่ชอบอดทนกบัพฤติกรรมบางอย่างทีรู้่สึกว่า
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ทําไมไดเ้ท่านี ้แต่ถา้เคา้พยายามเราจะรู้สึกโอเค แสดงออกทางสีหนา้ คนกลวัเราเยอะ ก็พยายาม
บอกตนเองให้อดทนฟังเค้าก่อน แต่ทํางานกบัเรา คยุกับเราก่อนให้เรียบร้อย พอนําเสนองานเรา
จะช่วยอยู่ฝ่ังเคา้ ปีก 2 ข้างน่าจะตรง น่าจะเป็น 7 จริงๆ (6)” 

“คิดว่าถา้ในเร่ือง Anxiety ก็ 5 ไม่น่าจะเป็น 9 ปีก 4 ดูจะไม่ใช่เลย 
ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเป็นพิเศษ ไม่มีจินตนาการอะไรมากมายเลย พอมามอง 6 น่าจะใช่บางส่วน 
เพราะคิดว่าไม่เคยเชือ่ใจใครง่ายๆ เร่ืองทีห่ลีกเลีย่งไม่ไดม้กัจะเป็นเร่ืองของเราโดยตรง ก็มกัจะชน
ตรงๆ ตลอด ส่วนใหญ่ไม่ไปยุ่งเร่ืองของคนอืน่อยู่แลว้ (1)” 

“เมือ่กี้สบัสนระหว่าง 9 กบั 2 ก็ชอบช่วยเหลือคนอืน่ แต่กลบัมาคิด
ดีๆ อีกที base อยู่ที ่9 พอดูปีก 1 กบั 8 คือ 1 ใช่เลย แต่ 8 มีอยู่ตรงความถูกตอ้ง ปกป้องพวก
พอ้ง ต่อตา้นถา้ไม่ถูกตอ้ง แต่บางทีไม่ไดพู้ดออกมา คิดในใจ เป็นคนเปิดกวา้ง ไม่ค่อยจะไม่เชือ่ใจ
ใคร (4)” 

“ชดัมาก 3 4 5 ตรงกลางคือ 4 เราหยิบ 3 กบั 5 มาใชใ้นการทํางาน 
3 คืองานทีเ่ราทํา เสพติดความสําเร็จ 5 ทีห่ยิบมาคือเร่ืองของเผาผลาญพลงังานระหว่างวนัไป
ทัง้หมด จบวนัจะตอ้งมี moment เป็นของตวัเอง เวลาทํางานใน 1 วนัจะตอ้งแบ่งเวลา 2-3 ชัว่โมง
นัง่ทํางานกบัตวัเอง เพือ่ analyse และ investigate ปัญหาทกุอย่าง offline จากทกุคน 3 เป็น
ผูนํ้าเพราะกลวัทีจ่ะเสียหนา้ กลวัทําอะไรแลว้พลาด ไม่อยากอายตวัเอง (5)” 

“3 กบั 5 มีทัง้ใช่และไม่ใช่ 3 คือเป็นคนทําอะไรหลายอย่างตัง้แต่เด็ก 
เป็นเด็กกิจกรรม ต้องการส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลา ประสบความสําเร็จและภูมิใจ แต่ทุกอย่างก็ใส่
ความรู้สึกในส่ิงทีเ่ราทํา ไม่ไดต้ดัความรู้สึกออกไป 5 จะเป็นเร่ืองการใชเ้วลาอยู่ตามลําพงัเวลาอยู่
บา้น เพลิดเพลินใจกบัการคิดถึงประสบการณ์ในอดีต (3)” 

“6 ไม่ใช่เลย เชือ่ใจคนทกุคน นอกจากมีอะไรมาสะกิดใจ ก็จะไม่เอา
อีกแล้ว ความรู้สึกทีใ่ห้คือหมดแล้ว คือปล่อยไป มาตรงกบั 4 เป็นเพราะอยู่คนเดียวมัง้ เลยคิด
เยอะว่าคนอืน่เหนือกว่าเรา เราอยู่ไปวนัๆ ทัง้ทีค่นอืน่เติบโตข้ึน มีครอบครวัทีดี่ (2)” 

สมาชิกตัง้ใจฟังมีส่วนร่วมในการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั เช่น ในประเด็นการเปรียบเทียบกบัผู้ อ่ืน ทําให้เห็นว่า
แม้คนอ่ืนจะเหนือกว่า แต่ก็มีความทกุข์เช่นเดียวกัน เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบขณะมัน่คงหรือผ่อน
คลาย รูปแบบขณะเครียด พบวา่ 

“ไป 1 ตอนมัน่คงจะนึกถึงตอนทีม่ัน่ใจในตวัเอง ความคิดเราเร่ืองนี้
ถูกแลว้ ก็จะไม่กลวั ทําไดดี้ ไม่งัน้ปกติในทีป่ระชมุจะกลวัจะกงัวลมาก แต่เวลากลวัจะไป 2 เลย
มองว่าปัจจุบนัเราเป็น 2 ก็เลยคิดอยู่ว่าแปลว่าทกุวนันี้เครียดตลอดเวลา แล้วเป็นคนที่ไวต่อ
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ความรู้สึกคนอืน่ จะคิดว่าถา้เราช่วยเคา้ไดแ้ลว้เราไม่ช่วย จะรู้สึกแย่มาก ถึงยุ่งขนาดไหนถา้ช่วยได้
ตอ้งช่วย (3)” 

“ผ่อนคลายจะเป็นคน Speak out แล้วมีศีลธรรมข้ึนมาทนัที ชอบ
ตรงทีผ่่อนคลายแลว้เป็น Perfectionist จะแต่งตวัเป็นสีเดียวกนั ของทีใ่ชเ้ป็นสีเดียวกนั คือเลือกไว้
ตอนทีผ่่อนคลาย งานช่วงผ่อนคลายจะเนีย๊บมากถึงมากทีส่ดุ ถา้เครียดประสาทการรบัรู้ความรู้สึก
คน การฟังคนจะเยอะเป็นพิเศษ จะน่ิงเงียบ (5)” 

“ตอนผ่อนคลายไป 3 จะรู้สึกว่ามีอะไรตอ้งทําเต็มไปหมดเลย แต่
เยอะก็อาจจะไม่ทําเลย เครียดแลว้ไป 6 คือนอยด์ หลีกเลีย่งอนัตราย อนัไหนทีรู้่สึกว่าไม่ปลอดภยั
ไม่โอเค บางทีก็หนีไปดื้อๆ เลย ถ้ากงัวลมากบางทีก็พุ่งชน เข้าไปเคลียร์ตรงๆ เลย ก็น่าจะเป็น 9 
แต่คิดว่าทีช่ดัสดุของ 9 คือลกัษณะของการตีมึน ชอบมากคํานี ้(4)” 

“จาก 5 ไป 8 ทีต่รงคือเร่ืองการตดัสินใจ ถา้ตืน่เชา้มาไม่เครียดอะไร 
อยากไปนี ่ไปเลย คนเดียวก็ไป ออกไปทําเลย ล่าสดุไปเกาะลา้นคนเดียว เครียดหรือรู้สึกไม่ดีก็จะ
หาเร่ืองอืน่ทํา (2)” 

“มีความสขุเป็น 8 เคยทํา Test อนันึง เค้าบอกว่าเป็นผูป้กป้อง 
แสดงว่าตอนนัน้มีความสขุกบัชีวิตดี ก็คิดว่าใช่ ปกติไม่คิดจะไปยุ่งเร่ืองของใคร นอกจากเพื่อน
สนิท เครียดเป็น 7 เคยทํางานลม้เหลว ก็มองในแง่ดีว่าทีเ่คา้ไม่รับไม่ใช่เพราะเหตผุลทางวิชาการ
เราไม่ดี แต่เป็นอารมณ์ทีเ่ราไปกระตุน้เยอะจนเคา้รําคาญ (1)” 

“7 ถ้าผ่อนคลายจาก active ก็จะเก็บตวั อยู่คนเดียว ใช้เวลากบั
ตวัเอง พอเครียดจะเร่ิม control อยากไดค้วาม Perfect ไม่อยากใหแ้ย่กว่าเดิม (6)” 

สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแบ่งปันมุมมองร่วมกัน
ระหว่างการพูดคุย รวมทัง้ได้เรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ท่ีปรากฏขึน้ระหว่างการพูดคุยภายในกลุ่ม 
ผู้ นํากลุม่ชวนให้สมาชิกได้พิจารณาถึงรูปแบบท่ีแตล่ะคนสงสยั และจากการพิจารณาทําให้สมาชิก
ทกุคนมีความชดัเจนในรูปแบบของตนเองแล้ว  

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความรู้สึกและ
มมุมองภายในจิตใจตอ่การแสดงออกตามสถานการณ์ของตนเองและเพื่อนสมาชิก และเลา่ถึงการ
ใช้สติกํากบัความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วงการตระหนกัถึงการแสดงออก
ตามสถานการณ์ ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดยสมาชิกพบว่า ตนเองมี
สติตัง้ใจรับฟังปานกลางถึงมากท่ีสดุ สมาชิกมีความเข้าใจและเกิดการตระหนกัรู้ในตนเอง จาก
ความชดัเจนในรูปแบบมากขึน้ และเข้าใจความซบัซ้อนของบคุลิกภาพมากขึน้ เข้าใจคนอ่ืนมากขึน้ 
พยายามตัง้ใจและเปิดใจรับฟังรูปแบบอ่ืนๆ เข้าใจถึงการกระทําท่ีแตกตา่งระหว่างตนเองและผู้ อ่ืน 
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เข้าใจความสมัพนัธ์ของอารมณ์และการกระทํา ความสงสยัและคลมุเครือลดหายไป และรู้สกึผ่อน
คลาย 

ช่วงที่ 4 การเผชิญหน้ากับความวิตกกังวล ในช่วงนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อให้
สมาชิกพิจารณาการใช้กลไกป้องกันตนเองผ่านรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม เผชิญหน้ากับ
ความวิตกกังวลและออกมาจากความคุ้ นเคยเดิมผ่านรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม โดย
ดําเนินการร่วมกับแนวคิดความวิตกกงัวลต่อการดํารงชีวิตของอตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิก
พฒันาการมีสตใินการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทํา และอธิบายถึงการใช้กลไก
ป้องกนัตนเองของแตล่ะรูปแบบบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม โดยให้สมาชิกพิจารณาตามเอกสารกลไก
ป้องกนัตนเองตามรูปแบบเอ็นเนียแกรม โดยในช่วงเร่ิมต้นพบว่าสมาชิกมีความตื่นเต้นท่ีจะรับรู้สิ่ง
ใหมแ่ละอยากรู้เก่ียวกบักลไกป้องกนัตวัเอง 

ระยะกลาง สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบตนเองถึงการใช้กลไกป้องกนั
ตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิต โดยใช้เทคนิคการพูดคุยนําทางในประเด็นของความวิตก
กังวลและการเลือก ให้สมาชิกพิจารณาถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกในขณะท่ีใช้กลไกการ
ป้องกนัตนเองนัน้ และให้สมาชิกพิจารณาถึงสถานการณ์เดิมหากไม่ใช้กลไกป้องกนัตนเอง ซึง่จะ
นําให้เกิดความวิตกกังวลและเลือกท่ีจะออกจากความคุ้นเคยเดิม โดยพิจารณาตามรูปแบบ
เอ็นเนียแกรมของตนเองซึง่เป็นกลไกป้องกนัตนเองหลกัท่ีอาจใช้เป็นประจําโดยไมต่ระหนกัรู้ตนเอง 
สมาชิกพบวา่ 

“เป็นบ่อยเลย พยายามเอาเหตผุลที่จะไม่ทํา ก็จะสบายใจ ถ้าไม่คิด
หาเหตผุลจะรู้สึกกงัวล ทัง้เร่ืองทีย่งัไม่ตอ้งทําก็ได ้ควรทําแล้ว แต่ยงัไม่ทําสกัที ถึงเหตผุลจะฟังไม่
ข้ึน แต่ก็มีเหตผุลนะ อาจจะไม่ใช่เหตผุลที่ดีพอ แต่ก็คือเหตผุลของเรา บางทีก็คิดว่าทําไม่ทํา ถ้า
ทําก็จบแลว้ล่ะ (6)” 

“อ่านแล้วตรงเลย ใช่เลย คือการโทษตวัเอง คือส่ิงทีเ่กิดข้ึน เคา้ไม่ได้
โทษเราหรอก แต่เราโทษตวัเอง (3)” 

“รู้สึกว่าชดัเจนตัง้แต่ 4 บางทีก็ใช้ 3 กบั 5 ด้วย เราจะ Take 
responsibility ทกุอย่างของทกุคนมาเป็นของเรา จะให ้area เราในการจดัการตนเอง heal ตวัเอง 
ให้อภยัตวัเอง ทําให้ตวัเองอิสระจากทกุอย่างได้ เรารับทกุอย่างเข้ามา เหตผุลด้วยที่ว่าเราเป็น 
emotion และเรารู้ว่าเราไม่สามารถจดัการใครได้นอกจากจดัการตวัเอง บางครั้งใช้วิธีการ
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เลียนแบบในการจดัการ เป็นหวัหน้าตวัเองในการตอบคําถาม หรือเลียนแบบคนอีกคนเพือ่แก้ไข
บางสถานการณ์ 3 กบั 4 จะใช ้handle situation ส่วน 5 จะใช ้handle ตวัเอง รับ 4 มาเยอะ ไม่
ไหวแลว้ จะใหเ้วลาตวัเองในการแยก Thinking กบั Feeling แลว้จดัการทีละอย่าง ถา้ไม่ใชค้งรับ
อะไรไม่ไดเ้ลย (5)” 

“ทําตวัเองมึน บางทีก็มองข้ามความรู้สึกของคนอื่น บางทีไม่ใช่แค่
ความรู้สึกตวัเอง ตีมึนแลว้ก็ไม่ไดคิ้ดถึงคนอืน่เลย ก็รู้สึกว่าควรปรับตรงนี ้เหมือนหนีปัญหา ก็รู้สึก
ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เราสบายใจแต่ปัญหามนัไม่ได้รับการแก้ เวลาใช้บางทีจะไปเล่นเกมส์ อ่าน
การ์ตูน ไป focus อย่างอืน่ทีไ่ม่เครียด ก็จะสบายใจ แต่บางปัญหาเร้ือรัง ก็ควรตอ้งไดร้ับการแก้ไข 
ตอ้งดึงตวัเองกลบัมาใหช้นมนัใหไ้ด ้(4)” 

“แยกตัวเองออกจากความรู้สึก ก็มีความกังวลอยู่เนอะ การแยก
ออกมาก็ดูสมเหตสุมผลแลว้ แลว้ก็มีปล่อยเบลอตีมึน แต่ถึงเราจะแยกตวัเองออกมา สดุทา้ยมนัก็
กลบัมาทําร้ายเราอยู่ดี ถ้าเรารู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วพยายามแก้โดยไม่แยกตวัออกมา มนั
อาจจะจบไปแลว้ก็ได ้(1)” 

“การแยกตัวออกจากความรู้สึก จะในชีวิตส่วนตัวมากกว่า จะ
พยายามไม่รบัรู้ จะไดไ้ม่ตอ้งรู้สึก ถามว่าไม่ใชไ้ดม้ัย้ บางทีก็อยากฟังแม่พูดบา้ง แต่ก็ไดแ้ค่ฟังช่วย
อะไรไม่ได ้ก็จะพยายามฟังใหม้ากข้ึน (2)” 

สมาชิกตัง้ใจรับฟังมีส่วนร่วมในการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
กัน แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันและได้เรียนรู้ถึงการใช้กลไกการป้องกันตนเองทัง้จาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของตนเองและของเพื่อนสมาชิก ได้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อน
สมาชิกในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั และนํามาปรับใช้กบัตนเอง สมาชิกเกิดความวิตกกงัวลหากจะไม่
ใช้กลไกป้องกนัตนเอง ผู้ นํากลุ่มแนะนําสมาชิกเพิ่มเติมถึงการใช้กลไกป้องกนัตนเองว่า เป็นสิ่งท่ี
คุ้นเคยในในการจดัการกบัชีวิต แตห่ากไม่ใช้กลไกเหลา่นีจ้ะทําให้สมาชิกสามารถเป็นอิสระจากสิ่ง
ท่ีติดอยู่ ทําให้สมาชิกเข้าใจมากขึน้ถึงการใช้กลไกป้องกนัตนเอง เป็นสิ่งท่ีใช้มาตลอดและพบว่า
กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้อยู่ก็ทําให้สมาชิกเกิดความวิตกกงัวลตามมา ถ้าไม่ใช้คงต้องใช้พลงัมาก
ขึน้ ผู้ นํากลุม่สนบัสนนุให้สมาชิกได้เผชิญหน้าและเลือกท่ีจะจดัการกบัความวิตกกงัวล และเลือกท่ี
จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง สมาชิกกลา่วถึงการฝึกสติและนัง่สมาธิจะทําให้มีสติในการกํากบัการ
กระทําในปัจจบุนัได้ดีขึน้ 

ระยะสุดท้าย สมาชิกสรุปร่วมกันถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับการใช้กลไก
ป้องกนัตนเองและการจดัการกบัความวิตกกงัวลต่อสถานการณ์ต่างๆ และเล่าถึงการใช้สติกํากบั
ความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทําตลอดช่วงการเผชิญหน้ากบัความวิตกกงัวล ตามแบบ
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บนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดยสมาชิกพบว่า ตนเองมีสติตัง้ใจรับฟังปานกลางถึง
มากท่ีสดุ ได้เรียนรู้ว่าถ้ามีสติจะไม่ต้องใช้กลไกป้องตนเองท่ีมี ถ้ามีสติก็จะป้องกนัตนเองได้ อยาก
ให้เวลากับตวัเองในการฝึกสติ สมาชิกพบว่ามีคนท่ีใช้กลไกป้องกันตนเองในแบบเดียวกนั ทําให้
เข้าใจตนเองมากขึน้และไม่ใช่คนเดียวในโลก ลดความรู้สึกแปลกแยก และยอมรับตวัเอง โดยจะ
พยายามท่ีจะไม่ใช้หรือลดการใช้กลไกป้องกนัตนเองให้น้อยลง สมาชิกขอบคณุท่ีทําให้ได้รับรู้และ
เข้าใจ เร่ืองเดียวกนัแต่การตีความ การกระทําไม่เหมือนกนั ทําให้ได้เข้าใจมากขึ น้ในหลายอย่าง 
หลายรูปแบบ และจะยอมรับมนัยงัไง เข้าใจความแตกต่างและวิธีการจัดการความคิดและการ
กระทําของแต่ละคน ไม่คิดว่าจะได้เข้าใจเห็นภาพเยอะขนาดนี ้นอกจากเข้าใจตวัเองเป็นอย่างไร 
เข้าใจไปถึงว่าทําไม เกิดอะไรขึน้ การกระทําแบบไหนท่ีแสดงออกมา สามารถเรียนรู้วิธีการจดัการ
ดแูลได้ดีขึน้ ก็น่าจะลดความกงัวลไปได้ 

ช่วงที่ 5 ความหมายแห่งการด ารงอยู่  มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้สมาชิกได้
พิจารณาถึงความหมายแห่งการดํารงอยู่ พิจารณาถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต โดย
ดําเนินการร่วมกับแนวคิดความตายและการไม่มีอยู่ของอัตถิภาวนิยม  และเพื่อให้สมาชิก
พฒันาการมีสตใินการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มทบทวนถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัเอ็นเนียแกรม 
ได้แก่ รูปแบบ โครงสร้างเอ็นเนียแกรม และการใช้กลไกป้องกันตนเอง สนับสนุน ให้สมาชิก
พิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงและฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา และ
ให้สมาชิกทบทวนถึงการมีหรือการไม่มีชีวิตอยู่ และความอยากท่ีจะมีชีวิตอยู่  โดยในช่วงเร่ิมต้น
พบว่าสมาชิกมีความกังวลและสงสยัถึงหัวข้อนีว้่าเก่ียวกับอะไร ถ้าแชร์อะไรจากประสบการณ์
ตวัเองก็อยากแชร์ รู้สกึคุ้นเคยกบัทกุคนมากขึน้ รู้สกึผอ่นคลาย 

ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึงการมีชีวิตหรือการไม่มีชีวิตอยู ่และหาก
ไม่อยู่แล้วอยากจะให้คนอ่ืนระลกึถึงสมาชิกว่าอย่างไร โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็น
ของการความตายและการไม่มีอยู่ รวมทัง้ใช้เทคนิคการเงียบ การตัง้คําถาม และการตีความจาก
แตล่ะคํากลา่วของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน โดยสมาชิกอยากให้คน
ระลกึถึงวา่ 

“อยากให้คนจําว่าเราเป็นเด็กร่าเริง อยากใหค้นจํารอยย้ิมเรา เพราะ
เป็นส่ิงทีง่่ายทีส่ดุเวลาเจอกนั และเป็นคนทีเ่จอใครจะย้ิมใหต้ลอดเวลา เป็นเด็กร่าเริง เพราะอยาก
เป็นคนทีเ่รียนรู้ตลอดเวลา ตืน่ตวั เด็กเพราะเป็นลูกคนเล็ก (5)” 
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“อยากให้จําในส่ิงที่ดีของเรา ไม่ดื้อกบัที่บ้าน ไม่ทําให้ที่บ้านทกุข์ใจ 
ส่ิงทีค่นอืน่บอกว่าไม่ดี จะไม่ทํา (2)” 

“ถ้าได้ทําส่ิงที่อยากทํา ตอนที่ตายก็จะไม่มีเร่ืองติดคา้งในใจ ไม่เคย
คิดว่าใครจะนึกถึงเรายงัไง เคยคิดว่าจะตายยงัไง คือไม่อยากตายแบบป่วยทรมานเป็นโรคเร้ือรัง  
คนอืน่อาจจะคิดว่ายงัไม่น่าไปรึเปล่า แต่ก็ไม่ได ้concern ความคิดของคนอืน่ ถา้ในชีวิตทําดีแลว้ 
ก็คงคิดถึงเราในแง่ดี คงไม่คิดถึงเราในแง่ทีแ่บบยงัมีอะไรติดคา้งกนัอยู่ (1)” 

“อยากจากไปแบบโชคดี คือหลบัไปเลย อยากให้ส่งเสริมว่าเราไปดี
แลว้ ไม่เจ็บป่วยทรมาน ทีผ่่านมาไดใ้ชชี้วิตอย่างคุม้ค่าแลว้ ไม่อยากใหค้นรู้สึกว่าน่าเสียดายจริงๆ 
เลยนะ ยงัทําอะไรไดม้ากกว่านี ้หรือน่าสงสารเนอะ หวงัว่าจะไม่ไดยิ้น (6)” 

สมาชิกได้แบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับญาติผู้ ใหญ่ และสิ่งท่ีเรียนรู้
จากเหตกุารณ์นัน้ๆ สมาชิกเลา่วา่  

“ประสบเร่ืองความเจ็บป่วยกบัตวัเองและกบัยาย ทําให้เข้าใจชีวิต 
และเรียนรู้ว่าจะตอ้งดูแลตวัเองใหไ้ดม้ากทีส่ดุ ทําวนันีใ้หดี้ทีส่ดุ อย่ารออาย ุ60 ค่อยกลบัมาแก้ไข
บาดแผลในอดีตหรอ... ไม่จําเป็น (5)” 

“รอบตวัมีคนสูงอายุเยอะอยู่ ก็อยากเป็นคนแก่ที่แข็งแรงแบบนี้ ได้
เห็นความเปลีย่นแปลงในชีวิต อยากจากไปอย่างสงบ เป็นทีร่กัของลูกหลาน (4)” 

“ต้องไปหลงัพ่อกบัแม่ ด้วยความที่เป็นลูกคนเดียว เค้ามีแค่เราคน
เดียว คนทีเ่สียใจทีส่ดุคงจะเป็นพอ่กบัแม่ (3)” 

นอกจากนีส้มาชิกได้พิจารณาให้คะแนนความอยากท่ีจะมีชีวิต จาก 
0 ถึง 100 โดย 0 คือไม่อยาก ถึง 100 คืออยากท่ีจะมีชีวิตอยู่ และใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางใน
ประเด็นของการความตายและการไม่มีอยู่ ให้สมาชิกได้พิจารณาและแบ่งปันประสบการณ์และ
สาเหตใุนการให้คะแนนดงักลา่ว และนําสูก่ารค้นหาความหมายแห่งการดํารงอยู ่โดยพบวา่ 

“ใหร้้อยเลย แน่ๆ เลย ใชห้นีใ้หห้มดก่อน ตอ้งเกินร้อย ตอ้งส่งแม่ก่อน 
ยงัไปไหนไม่ได ้(6)” 

“ร้อย ไม่อยากเป็นภาระคนอืน่ ทําประกนัเยอะมาก (4)” 
“ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นร้อย เพราะพ่อแม่ก็พ่ึงพาคนอื่นได้ น้องดูแล

ได ้ไม่ตอ้งห่วงเคา้ สกั 50 ก็ได ้อาจจะเพราะยงัไม่ไดเ้ทีย่ว ยงัตายไม่ได้ มีส่ิงทีอ่ยากทํา แต่ไม่
จําเป็นต้องทําทุกอย่างก็ได้ ตอนนี้ยงันึกไม่ออกจริงๆ ว่าตวัเราเองต้องการอะไร เรายงัไม่รู้ว่า
ความสุขที่แท้จริงคืออะไร แต่ตอนนี้รู้สึกสุขมัย้ ก็สขุ ผ่อนคลาย อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ห้ามมนั
ไม่ได ้(1)” 
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“ตอนเช้าร้อย แต่ตอนเย็นเท่าไหร่ไม่รู้ เพราะในหน่ึงวันมีภาวะ
อารมณ์ทีเ่กิดข้ึนมา ตืน่เชา้มาเรามีพลงังานเยอะ ตอนเย็นจะ down ทกุอย่าง มี moment ไปริม
ตึก โดดไปตีป่าวนะ ไม่เที่ยวคนเดียว ยืนบนหน้าผา โดดไปเป็นยงัไงนะ แต่ถ้าสงัเกตจะเป็น
คําถามทา้ทายตวัเอง แต่ยงัมีอะไรอยากทําอีกเยอะแยะมากมาย มนัไม่มีความสขุมากทีส่ดุหรอก 
และไม่มีทกุข์ทีส่ดุ สดุทา้ยอยู่ทีต่วัเราเอง อยู่ทีเ่ราจะจดัการตวัเองยงัไงในแต่ละสถานการณ์ นีคื่อ
ชีวิต (5)” 

“ตอนแรกก็ไม่ร้อย พอ (6) พูดถึงหนี ้แต่ก็ทําประกนัไวแ้ลว้นี ่ทกุวนันี้
มีชีวิตอยู่ก็เพือ่พ่อแม่ เคา้คือคนทีแ่คร์เราทีส่ดุ ถา้เราเป็นอะไรไป แต่ถา้เราทะเลาะกบัเคา้ มนัก็ทํา
ใหไ้ม่อยากมีชีวิตอยู่เหมือนกนั...ก็พยายามหาทียึ่ดเหนีย่วมากกว่าพอ่แม่ดว้ย (3)” 

สมาชิกตัง้ใจรับฟังมีส่วนร่วมในการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
กนั แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนั ทําให้เรียนรู้ว่าประสบการณ์ของแต่ละคน ทําให้มีวิธีการคิดต่อ
ความหมายในการมีชีวิตท่ีไม่เหมือนกนั สมาชิกได้แบง่ปันเร่ืองราวของการดําเนินชีวิตในครอบครัว 
สนบัสนนุ แนะนําและให้กําลงัใจซึง่กนัและกนั และจะพยายามดําเนินชีวิตให้มีสมดลุมากขึน้ 

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการมีชีวิตหรือ
การไม่มีชีวิตอยู่ และความหมายแห่งการดํารงอยู่  และเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วงความหมายแห่งการดํารงอยู่  ตามแบบบันทึกความ
เปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดยสมาชิกพบว่า ตนเองมีสติตัง้ใจรับฟังมากถึงมากท่ีสดุ และทกุ
คนต่างเผชิญกบัความตายของคนใกล้ตวั รู้สกึดีใจท่ีไม่ใช่คนเดียวท่ีคิดเร่ืองความตาย พบมมุมอง
ดีๆ คือ ความสขุแบบท่ีสงัคมเรียก อาจจะไม่ใช่ความสุขของเราก็ได้ เราสามารถออกแบบทกุข์สขุ 
ความตาย การใช้ชีวิตของตวัเอง ทําให้ระลกึว่าอยู่ทกุวนันีมี้สติให้รู้ว่าอย่าใช้ชีวิตแบบประมาท ทกุ
ช่วงเวลาต้องมีสตริะลกึรู้ สมาชิกได้เรียนรู้เป้าหมายและมมุมองในชีวิตของเพื่อนสมาชิก รู้สกึดีท่ีได้
คยุกนัในหวัข้อแบบนี ้ทําให้ได้กลบัมาคิด นํามมุมองของเพื่อนสมาชิกมาปรับใช้ และควรวางแผน
ชีวิตของตนเองเพื่อจะสามารถดแูลตนเองและไมต้่องห่วงคนข้างหลงั 

ช่วงที่ 6 การด าเนินชีวิตเพื่อผู้อ่ืนและการไม่ยึดตนเอง มีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยดึตนเอง ค้นหาความหมายในชีวิต
จากการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยึดตนเอง โดยดําเนินการร่วมกับแนวคิดการค้นหา
ความหมายของอตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสตใินการพิจารณาความคิด อารมณ์ 
ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
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และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทํา และให้สมาชิกทบทวน
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาถึงการมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน และการไม่ยดึตนเอง โดยการละวางจากการตดัสินทัง้
ตนเองและผู้ อ่ืน โดยในช่วงเร่ิมต้นพบวา่ สมาชิกพยายามทบทวนเหตกุารณ์การทําเพื่อผู้ อ่ืน 

ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึงประสบการณ์การมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน มี
ความหมายกบัใจอย่างไร ทําให้ชีวิตมีความหมายหรือมีคณุค่าอย่างไรจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการมีชีวิตท่ีไม่เป็นไปเพื่อตนเอง โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้ทบทวนประสบการณ์ท่ีผา่นมาถึงการมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน และแบง่ปันประสบการณ์การไม่ยดึ
ตนเอง สามารถปล่อยวางไม่ยึดมัน่ถือมัน่ ไม่ตดัสินสิ่งต่างๆ ให้สมาชิกพิจารณาถึงความรู้สกึ และ
ปฏิกริยาภายในท่ีตามมาจากประสบการณ์ดงักลา่ว โดยสมาชิกพบวา่ 

“ไดบ้ริจาค ช่วยเหลือสงัคม ก็รู้สึกดีทีไ่ดส้ละอะไรไปบา้ง ยงัไม่ไดเ้จอ
ความรู้สึกแบบซาบซ้ึงหรือเสียสละอนัย่ิงใหญ่ เป็นส่ิงที่เราให้ได้ ทีมี่ความหมายมากๆ น่าจะเป็น
บริจาคเลือดครั้งแรก เพือ่บริจาคให้พ่อ ไม่กลา้มาตัง้นาน กลา้เพือ่บริจาคพ่อ พอพ่อเสียรู้เลยว่า
เวลาที่มีให้ เท่าไหร่ก็ไม่พอหรอก... ให้อภยัเรียกมัย้...มีคนที่ไม่ชอบเลย วนันึงอยู่ๆ ก็อภยัได้แล้ว 
รู้สึกดีกบัตวัเองทีป่ลดปล่อยตวัเองออกจากความเกลียดชงั รู้สึกคลาย ใจรู้สึกมนักว้างข้ึน เป็นส่ิง
ดีๆ ทีส่ามารถทําได ้(6)” 

“คิดว่าไม่ไดมี้ชีวิตเพือ่ผูอื้น่ เรามีชีวิตเพือ่ตวัเอง เคยผ่านช่วงทีต่ามใจ
ทกุคน ตอนนัน้เราเหนือ่ย Suffer เรารับทกุอย่างเข้ามาคนเดียว เลยกลบัมาคิดว่าแลว้ความหมาย
ของการช่วยคนอื่นของเราคืออะไร พอเลยจุดนัน้มาทําให้เราช่วยคนอื่นโดยมีสติ เลือกที่จะช่วย 
ตรงไหนที่เราช่วยได้บ้าง ไม่ได้ก็จะบอกตรงๆ ส่วนที่เราสามารถช่วยเค้าได้ ก็จะเห็นความหมาย 
พอช่วยก็จะได ้bonding มี connection กบัเคา้ ก็จะช่วยคนทีช่่วยได ้และจะเลือกคนทีจ่ะช่วย 
(5)” 

“การทําเพื่อผู้อื่น เราก็ได้รับความรู้สึกดีๆ กลบัมาด้วย เพื่อนสนิท
มกัจะโทรหาเราเวลามีปัญหา ถึงงานไม่เสร็จก็จะพยายามไปอยู่กบัเพือ่น แลว้เมือ่ไหร่ทีเ่ราตอ้งการ
เคา้ ก็รู้สึกว่าเคา้ก็ทําเพือ่เราได ้ไดท้ัง้คู่ (3)” 

“ไดช่้วยเพือ่นเลือกซ้ือคอม ก็รู้สึกดีเพราะเป็นส่ิงทีเ่ราชอบ เพือ่นก็ได้
ส่ิงทีเ่พือ่นตอ้งการ เราก็ได ้update เทคโนโลยี (1)” 

“บริจาคเสือ้ผ้าให้เด็กโรงเรียนที่ต่างจงัหวดั แล้วครูเค้าถ่ายรูปที่เด็ก
ใส่ส่งมาใหดู้ ก็รู้สึกดี อยากใหอี้ก (2)” 

“เป็นคนชอบคิดถึงคนอืน่ รู้สึกว่าส่วนใหญ่ใชชี้วิตอยู่เพือ่คนอืน่ เวลา
มีปัญหาก็มกัจะเป็นคนไกล่เกลีย่ ไม่ใหใ้ครรู้สึกไม่โอเค ในเร่ืองของสงัคมก็พยายามจะ Green คือ
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ลดใชพ้ลาสติก ก็พยายามทํา จะรู้สึกดีถา้มีใครเห็นแลว้เคา้อยากเปลีย่นแปลง เพือ่นสนิทก็เร่ิมเอา
กล่องลงไปซ้ืออาหาร ส่วนตวัก็ไม่อยากบงัคบั ก็ทําไปเลยดีกว่า ได้ช่วยนิดนึงก็ยงัดี ไม่คิดว่าจะ
เปลีย่นใหโ้ลกหายร้อน แค่ลดสกันิด (4)” 

สมาชิกสนใจเร่ืองการลดใช้พลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รู้สึกช่ืน
ชมเพื่อนสมาชิกและคิดว่าจะกลบัไปทําบ้าง โดยเร่ิมจากมีแก้วเป็นของตนเอง และเดิมสมาชิก
ไม่ได้คิดถึงเร่ืองนี ้ก็ทําให้พบวา่การทําเพื่อโลกก็เป็นการทําเพื่อผู้ อ่ืนเหมือนกนั และสมาชิกก็ทําอยู่
เช่นกัน นอกจากนีส้มาชิกพิจารณาถึงการทําเพื่อตนเองและผู้ อ่ืน โดยมองว่า ทุกสิ่งกลบัมาท่ีเรา
หมดเลย สะท้อนกลบัไปมา โลกดีเราก็ดี เราดีโลกก็ดี นอกจากนีส้มาชิกได้แบ่งปันประสบการณ์
เร่ืองความสมัพนัธ์กบัเพื่อน โดยเฉพาะเม่ืออยากหาท่ีปรึกษาท่ีสามารถคยุได้ทกุเร่ือง และสามารถ
เป็นตวัของตนเอง ในด้านการตดัสินผู้ อ่ืน สมาชิกจะให้เวลาในการปฏิสมัพนัธ์ก่อน โดยไม่ตดัสิน
ขณะแรกเจอ 

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการมีชีวิตเพื่อ
ผู้ อ่ืน และการไม่ยดึตนเอง  และเลา่ถึงการใช้สติกํากบัความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา
ตลอดช่วงการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยดึตนเอง ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train 
of Mind” โดยสมาชิกพบว่า ตนเองมีสติตัง้ใจรับฟังปานกลางถึงมากท่ีสดุ ในช่วงแรกสมาชิก
ตีความเร่ืองการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนว่าเป็นสิ่งท่ีใหญ่เกินความสามารถ หลงัจากฟังเพื่อสมาชิกทํา
ให้พบว่า สิ่งท่ีทําในปัจจบุนัสามารถสะท้อนถึงผู้ อ่ืนทัง้ทางตรงและทางอ้อม การรักษาสิ่งแวดล้อม
สามารถช่วยกันคนละไม้คนละมือ ลดการใช้พลาสติกก็สามารถทําให้เป็นผลท่ีใหญ่ขึน้ได้ และ
สมาชิกได้คําตอบให้กบัตนเองในการทําเพื่อผู้ อ่ืนในสิ่งท่ีช่วยได้ รู้สกึมีอิสระ ยอมรับในตนเอง การ
ทําเพื่อผู้ อ่ืนมีหลายรูปแบบ อาจจะไมไ่ด้ให้เป็นการกระทํา อาจเป็นการให้อภยั หรือทําเพื่อสว่นรวม 
รู้สกึวา่ตนเองก็สามารถทําเพ่ือผู้ อ่ืนได้ อาจจะเป็นเร่ืองท่ีเลก็ลงมา อาจเป็นแคเ่จตนาท่ีอยากให้บาง
สิ่งดีขึน้ การฟังและเป็นท่ีปรึกษาให้เพื่อน การให้เวลากับพ่อแม่และครอบครัวให้มากกว่าเดิม 
สมาชิกรู้สกึภมูิใจท่ีได้ทําเพื่อผู้ อ่ืน เพื่อสงัคม ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดว่าเราก็ทําได้ โดย
ไม่ต้องคาดหวงัให้คนอ่ืนรับรู้ และทําเพื่อผู้ อ่ืนในรูปแบบของตนเอง 

ช่วงที่ 7 สัมพันธ์คือส าคัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึง
สมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักับชีวิต ค้นหาความหมายในชีวิตผ่านสมัพนัธภาพ โดยดําเนินการ
ร่วมกบัแนวคิดการอยู่ลําพงัและความสมัพนัธ์ของอตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพฒันาการมี
สติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 
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ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทํา และให้สมาชิกทบทวน
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาถึงสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญัหรือมีความหมายกบัชีวิต โดยในช่วงเร่ิมต้น
พบว่า สมาชิกมองความสมัพันธ์เป็นเร่ืองใกล้ตวั แต่บางครัง้ก็ไม่ได้คิดถึง และเป็นท่ียึดเหน่ียว
จิตใจ 

ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึงสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักบัชีวิต 
สมัพนัธภาพนัน้มีความสําคญัอย่างไร โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการอยู่ลําพงั
และความสมัพนัธ์ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงสมัพนัธภาพท่ีมีสําคญัหรือมีความหมาย
ในชีวิตของสมาชิกแตล่ะคน โดยสมาชิกพบวา่ 

“คิดว่าความสมัพนัธ์คือทีพ่ึ่งทางจิตใจ เพือ่ใหค้วามรู้สึกบางอย่างกบั
ตวัเอง (5)” 

“ยึดติดกับความสมัพนัธ์ในชีวิตค่อนข้างเยอะ กลายเป็นที่พ่ึงทาง
จิตใจ ว่าเรามีความสมัพนัธ์ทีดี่ต่อคนอืน่หรือป่าว มมุมองของคนอืน่ทีมี่ต่อเรา ค่อนข้างสําคญัมาก 
ชอบเห็นความสมัพนัธ์ทีดี่ (4)” 

“เคยมีเพือ่นสนิทจนกระทัง่สอบเข้ามหาวิทยาลยั ตอนสอบเข้าปวด
ทอ้งจนขอออกมาจากหอ้งสอบ เพือ่นก็ออกมาดว้ย ออกมาซ้ือยาให ้ขนาดยอมทําข้อสอบไม่เสร็จ 
สดุทา้ยแล้วตัง้ใจจะมาเรียนทีเ่ดียว แต่เราติดแต่เพือ่นไม่ติดคณะทีต่ัง้ใจกนัไว้ ทําให้ตะขิดตะขวง
ใจเร่ืองนีแ้ลว้ไม่ไดค้ยุเคลียร์กนั ก็เลยเร่ิมห่างออกไป จากเพือ่นทีดี่คนนึงในชีวิต ก็รู้สึกผิด แต่ก็ดีใจ
ทีเ่พือ่นทําขนาดนี้ ทําให้รู้สึกว่าให้ความสําคญักบัการบอกว่าใครสกัคนเป็นเพือ่นสนิทข้ึนมา ก็
อยากทําใหดี้กบัเคา้ ไม่อยากสูญเสียอีก (1)” 

“เด่นชดัสดุคือกบัแม่ มาอยู่กบัป้าตัง้แต่เด็ก ห่างในความสมัพนัธ์กบั
แม่ เวลาเจอกนัก็แค่สวสัดีแลว้เข้าบา้น ก็คิดว่าแม่คงอยากกอด อยากคยุกบัเรา ไม่งัน้คงไม่โทรมา
หา ก็จะพยายามคยุกบัแม่มากข้ึน ไม่ตอ้งมาเสียดายว่าทําไมเราไม่ทําตัง้แต่ตอนนัน้ แต่กบัป้าคือ
คยุเล่าตลอด (2)” 

“มีความเชือ่มโยง connection เยอะมาก ตัง้แต่เด็ก พอมหาลยัรู้สึก
ว่า connection สําคญัมาก แล้วความสมัพนัธ์ทีเ่ชื่อมโยงกนั มนัให้ประโยชน์เราเยอะมาก เลย
พยายามทีจ่ะ keep connection ไว้ มีโอกาสไดทํ้างานพิเศษเพราะรู้จกัพีค่นนึง จริงๆ จะไม่มี
โอกาสไดรู้้จกัเลย ถา้ไม่ไดรู้้จกัเป็นทอดๆๆๆ ไป ย่ิงพอมี Facebook เห็นเลยว่า Mutual friend มนั
เชือ่มโยงกนัหมด และมนัก็เลยสําคญัว่า ถา้เราไม่ไดใ้หค้วามสําคญัและรักษาความสมัพนัธ์แค่เสน้
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จุดนึง มันอาจจะส่งผลร้ายต่อๆๆๆๆ ไปทั้งหมดเลยก็ได้ แต่ถ้าเกิดให้ความสําคัญและรักษา
ความสมัพนัธ์ทกุจดุ มนัก็ส่งผลดีต่อเราในวงกวา้ง ทกุอย่างเชือ่มโยงกนัหมด (4)” 

“เร่ืองความสมัพนัธ์เหมือนเป็น circle ที่สดุท้ายจะ circulate 
กลบัมาเจอกนั เลยชอบมีเหมือนแบบ อา้ว! โลกกลมจงัเลย แต่จริงๆ อาจจะเป็นเพราะวงทีเ่ราอยู่
ดว้ยกนัก็มีความใกลชิ้ดกนั link กนัไม่กีท่อดอาจจะเจอใครสกัคนทีเ่ราคาดไม่ถึง เลยคิดว่าทําอะไร
มันก็จะย้อนกลับมา เช่นกับที่ทํางานเก่า สุดท้ายก็จะไปถึงที่อื่น แล้วคนเราต้อง balance 
ความสมัพนัธ์ 5 อย่าง ซ่ึงไม่สามารถทําทัง้ 5 ได้ตลอดเวลา มีความสมัพนัธ์ในเร่ืองตวัเอง 
ครอบครัว คนทีร่ัก เร่ืองเพือ่น และเร่ืองการทํางาน มาคิดไดว่้าทําแต่งานอย่างเดียวไม่ไดน้ะ ตอน
นัน้ไม่สบาย ตวัเองไม่ดีก็คงทําอย่างอืน่ไม่ได ้ก็กลบัมาคิดเร่ืองตวัเองบา้ง พอพ่อไม่สบายก็กลบัมา
มีวงกลมเร่ืองครอบครัวกลบัเข้ามาในชีวิต จากที่งานใหญ่มาก ถดัมาจะเป็นเพื่อน เช่นเพื่อนที่
ทํางานเพราะเจอกนัอยู่แลว้ เพือ่นข้างนอกหายไปเลย การจะ balance 5 วงกลม อาจจะไม่ใช่ทกุ
วนั แต่ทัง้เดือน balance ไดม้ัย้ ก็พยายาม balance ในจดุทีโ่อเค (6)” 

สมาชิกได้แบ่งปันประสบการณ์ความสัมพันธ์กับเพื่อนในด้านการ
พดูคยุระหว่างกนั และทําให้เกิดความกลวัในความสมัพนัธ์จากการท่ีเพื่อนนําไปพดูตอ่ในทางไม่ดี 
และแบง่ปันประสบการณ์ร่วมกนัในด้านความเช่ือมโยงของความสมัพนัธ์ เห็นได้ว่าสมาชิกมีความ
เข้าใจถึงความเก่ียวข้องเช่ือมโยงของสิ่งตา่งๆ รอบตวั และเห็นวา่ทกุสิง่มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนั 
นอกจากนีส้มาชิกได้แบ่งปันประสบการณ์และทัศนคติต่อการมีคู่  และความสมัพนัธ์กับเพื่อนท่ี
ทํางาน นอกจากนีส้มาชิกได้พิจารณาการไม่มีสมัพนัธภาพท่ีสําคญันัน้ และสมาชิกพบว่าตลอด
ชีวิตเหมือนทําคนตกหล่นไปเร่ือยๆ ไม่มีอะไรท่ีถาวร พยายามทําใจยอมรับกับความสมัพันธ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ 

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัสมัพนัธภาพท่ีมี
ความสําคญักบัชีวิต และเลา่ถึงการใช้สติกํากบัความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทําตลอด
ช่วงสมัพนัธ์คือสําคญั ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดยสมาชิกพบว่า 
ตนเองมีสติตัง้ใจรับฟังมากถึงมากท่ีสดุ และมีความชดัเจนในตนเอง ความคลมุเครือท่ีมีในเร่ือง
ความสมัพนัธ์ลดหายไป จากการพิจารณาตนเองระหว่างการฟังประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิก 
พบว่านิยามความสมัพนัธ์ของคนแต่ละรูปแบบเอ็นเนียแกรมไม่เหมือนกนั ขึน้กบัประสบการณ์ท่ี
แต่ละคนประสบมา และมองความสมัพนัธ์อย่างเป็นธรรมชาติ มีเร่ิม พฒันา และมีวนัจบ ตราบท่ี
ความสมัพนัธ์ยงัอยู่ก็จะทําให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ ควรให้ความสําคญักับความสมัพนัธ์ท่ีอยู่ใน
ระยะยาวมากกว่าความสมัพนัธ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้และดบัลง ความสมัพนัธ์ท่ีสําคญัมีหลายด้าน ทัง้
ตอ่ตนเอง ครอบครัว คนรัก เพื่อน และการทํางาน ควรรักษาความสมัพนัธ์ทกุๆ ด้านให้สมดลุ โดย
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เห็นวา่ความสมัพนัธ์เหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัความเช่ือใจ ความใกล้ชิด และการแบง่เวลา คําถามว่าถ้า
ความสมัพนัธ์นัน้ไม่อยู่จะรู้สกึอย่างไร ทําให้สมาชิกรู้สกึถึงผลกระทบท่ีใหญ่กว่าการถามว่าถ้าเรา
หายไปเค้าจะรู้สกึยงัไง ทําให้สมาชิกตระหนกัถึงความสมัพนัธ์กบัสิ่งอ่ืนๆ ท่ียงัอยากให้มีอยู่ ทําให้
ได้ทบทวนวา่ได้ทําใครหายไประหวา่งทางมัย้ ท่ีเป็นคนสําคญัท่ีทําให้เสียใจหรือเสียดาย  

ช่วงที่ 8 การด าเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน  มี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ ค้นหาเป้าหมายในชีวิต
และดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเอง โดยดําเนินการร่วมกับแนวคิดการค้นหาความจริงแท้ของ            
อตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสตใินการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และ
การกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทํา และให้สมาชิกทบทวนถึงการ
เลือกในการประกอบอาชีพ โดยในช่วงเร่ิมต้นพบว่า สมาชิกมีความคิดถึงมมุมองและปัจจยัต่างๆ 
ในการเลือกอาชีพของตนเอง โดยบางคนมีประสบการณ์การทํางานท่ีหลากหลาย และ มีสนใจท่ีจะ
รับฟังประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิก 

ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึงการตดัสินใจเลือกและความรู้สกึหรือ
มมุมองตอ่การประกอบอาชีพในปัจจบุนั รวมทัง้พิจารณาถึงสิง่ท่ีทําให้สมาชิกไมส่ามารถทําในสิง่ท่ี
ต้องการ และทิศทางของชีวิตท่ีสมาชิกต้องการ โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการ
ค้นหาความจริงแท้ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ และ
พิจารณาถึงการดํารงชีวิตภายใต้ข้อจํากดั โดยอนุญาตให้บุคคลอ่ืนมาออกแบบชีวิต โดยสมาชิก
พบวา่ 

“ทกุวนันีทํ้าในส่ิงทีเ่ราไม่ไดอ้ยากทํา แต่ถามว่าอยากเป็นอะไร ก็บอก
ไม่ไดเ้หมือนกนั  แต่มี passion ว่าอยากเป็นนกัเล่าเร่ือง อยากเป็นนกัเขียน อยากเอา skill ทีใ่ชใ้น
การเล่าเร่ืองเพือ่ทีจ่ะไปทําอาชีพนัน้ ภาพของตวัเองในการเลือกอาชีพและดําเนินชีวิตก็ชดัเจน ทกุ
วนันี้ทําเพื่อตอบความต้องการของตวัเอง ...ถ้าจะเล่าเร่ือง อยากจะเล่าเร่ืองที่เป็น Know-how 
หรือ process ในการคิด ตอนนี้คิดว่าอาชีพที่ทํา ควรต้องเป็นอาชีพที่เราสามารถใช้ skill ที่
อยากจะฝึก แลว้เอาส่ิงทีไ่ดม้าเล่าเป็นเร่ือง (5)” 

“ก่อนที่เลือกสายงานปัจจุบนั ค้นหาตวัเองด้วยการเปลี่ยนงาน และ
ไดไ้ปเรียนต่อ กบังานปัจจุบนัมีเหตผุลมากข้ึน คือไม่ใช่งาน Routine จําเจ อยากหางาน project 
จบเป็นช้ินๆ ไป ทีมี่ความทา้ทาย และคอมพิวเตอร์น่าจะแทนเราไม่ได ้(1)” 
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“ตอนทีอ่อกไปทํางานกบัเพือ่น ทําใหไ้ดเ้ปิดโลก พอกลบัมาตอนนีไ้ม่
รู้ว่าตวัเองอยากทําอาชีพอะไร ก่อนหนา้นีคิ้ดไว้หมดเลย พอออกไปเลยรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าอาชีพเรา
จะเท่ากับอะไร ซ่ึงไม่ใช่อย่างที่วางแผนไว้อีกแล้ว ตอนนี้ไม่ได้ยึดติดกับการที่ต้องมีอาชีพใน
ตําแหน่งทีว่างแผนไว ้และทําให้รู้สึกคลมุเครือกบัตวัเองอยู่ช่วงนึง ตอนนีโ้อเคมากกบัส่ิงทีทํ่า งาน
ที่ได้ทําเหมือนมีจุดให้เราได้พฒันาไปเร่ือย แต่อนาคต ณ ปัจจุบนัยงันึกไม่ออก บางคนอาจจะ
แบบตอ้งหาตวัเองใหเ้จอนะ แต่ตอนนีม้องว่าดีใจทีป่ล่อยตวัเองให ้open ไดม้ากพอทีจ่ะลองอะไร
ก็ได ้ทีเ่ข้ากบั style ของตวัเอง ...ชือ่ตําแหน่งเป็นแค่ส่ิงทีทํ่าใหค้นเข้าใจเท่านัน้เอง (6)” 

“อยากจะพฒันาตนเอง ที่บริษัทเมื่อก่อนทกุคนต้องทําทกุอย่างเป็น 
เพราะบริษัทรับงานหลายรูปแบบ ...ตอนนี ้Happy ตืน่เช้ามาก็อยากไปทํางาน ทีบ่้านก็จะให้ไป
เรียนต่อ ถา้เรียนก็อยากเรียนเพือ่ทีจ่ะ expert ในดา้นทีทํ่า จะไดส้อนคนในทีมไดม้ากกว่านี ้จะได้
ส่งงานไดไ้วข้ึน ...ทีทํ่างานมีบรรยากาศทีดี่ คนทีอ่ยากทําอะไร ก็ใหโ้อกาสทําเลย (4)” 

“ไม่อยากทํางานกบัคน เรียนจบก็เลยเลือกสมคัรงานด้านเอกสาร 
(2)” 

“เป็นคนชอบพบปะผูค้น ไดล้องทํางานวิจยั ก็สนกุมาก แรกๆ ไดทํ้า
อะไรในส่ิงทีไ่ม่เคยทําเยอะแยะไปหมด งานหลากหลาย ชอบเพราะว่าเป็นอะไรทีไ่ม่สามารถทําใน
ชีวิตประจําวนัได้ สนกุแต่หนกัมาก ปัจจุบนัไม่หนกัเท่าอดีตเหมือนมี Benchmark มาแล้ว พอ
ระบบเปลี่ยนเอาเทคโนโลยีมามากข้ึน ทําให้งานมากข้ึนเลย ก็เลยลองเปลี่ยน ...ไดเ้รียนรู้หลายๆ 
อย่าง หลายๆ วฒันธรรมองค์กร (3)” 

สมาชิกได้แบ่งปันประสบการณ์การตดัสินใจเลือกสาขาท่ีเรียนการ
เลือกอาชีพ และประสบการณ์การทํางาน รวมทัง้ปัญหาจากการทํางานตามรูปแบบเอ็นเนียแกรม
และเพื่อนสมาชิกร่วมกันแนะนําแนวทางในการจัดการปัญหา  เพื่อท่ีจะทํางานให้ประสบ
ความสําเร็จในแบบท่ีเป็นตนเอง นอกจากนีส้มาชิกได้ทบทวนและทําความเข้าใจกับปัญหา 
อปุสรรค หรือความทุกข์ว่ามีความหมายต่อการดําเนินชีวิตอย่างไร และมีมมุมองอย่างไรในการ
จดัการกบัปัญหา อปุสรรค หรือความทุกข์นัน้ โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการ
ค้นหาความจริงแท้ เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาและยอมรับในความเช่ือของตนเอง รู้และยอมรับใน
ข้อจํากดั ยอมรับในสิง่ท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและกล้าท่ีจะเปลี่ยนในสิ่งท่ีตนสามารถทําได้ และ
เป็นตวัของตนเองอยา่งแท้จริง โดยสมาชิกพบวา่ 

“ทําใหเ้ราโตข้ึน ...ถา้เราเจอปัญหาทีแ่ก้ไม่ได ้แลว้เราดึงตวัเองข้ึนมา
ได ้เราก็จะขอบคณุสถานการณ์ (5)” 
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“ถา้ไม่มีปัญหาเคา้คงไม่จ้างเรามาทํา ใครก็คงทําได ้ทกุวนัทีทํ่าก็เจอ
ปัญหาทกุวนั และก็ตอ้งแก้ปัญหาทกุวนัเหมือนกนั ก็มีความเชือ่อยู่อย่างนึงว่าปัญหาส่วนใหญ่มนั
แกไ้ด ้ตอนแรกมนัอาจจะดูไม่มีหนทาง แต่หนทางก็จะออกมาเอง แลว้เราก็จะเรียนรู้จากมนั (1)” 

“ทกุวนันีอ้ปุสรรคหรือ learning ทีที่มได ้มนัดีทีทํ่าใหไ้ดเ้รียนรู้ แล้ว
ทําให้เรามองภาพกว้าง แล้วก็ detail ด้วย บางครั้งก็ขอบคณุนะ ถ้าไม่เกิดปัญหานี้ข้ึนมา ใน
อนาคตอาจไปเกิดในงานทีใ่หญ่กว่านีก็้ได ้ยงัขอบคณุทีทํ่าใหเ้ราและทีมไดเ้รียนรู้ (3)” 

“รู้สึกว่าปัญหาอปุสรรคอยู่ทีต่วัเอง ในการตีมึนกบัปัญหาของตวัเอง 
รู้ตวัมาไม่นานว่าตวัเองตีมึนมาตลอด กําลงัพยายามจะหาวิธีแก้ไข รู้สึกว่าเราจะตีมึนกบัปัญหา
แบบนีค้งไม่ไดแ้ล้ว รู้สึกดีมากเลยนะทีม่าทําอนันี ้ก็ไดเ้จอคน Type ต่างๆ ไดเ้ห็นมมุมองจากคน
อืน่ๆ ไดรู้้วิธีการแกไ้ขปัญหาของแต่ละคน ว่าคิดแกไ้ขปัญหากนัยงัไง (4)” 

“ดว้ยงานทีทํ่าปัจจุบนั มนัอาจจะมีปัญหาทีไ่ม่คาดคิด อะไรก็เกิดข้ึน
ได ้บางครั้งกลบัมาโทษตวัเอง ทัง้ทีคิ่ดไวแ้ล้วว่าอาจจะเกิดข้ึนทําไมไม่ทําเตรียมไว ้ย้อนกลบัมาดู
จริงๆ จะทําไหวได้ไง ก็จะหาเหตผุลให้ตวัเองสบายใจ ค่อยเร่ิมแก้ปัญหาต่อไป ทีนี้เวลาทําง าน 
บางครัง้เราอยากจะทําใหม้นัจบๆไปเร็วๆ ก็อาจจะใช้ shortcut ดว้ยการคิดเอง บางครั้งก็ hold ไว้
ก่อน รู้ว่าสําคญัและใหญ่ แต่ใจยงัไม่พร้อม ต้องพร้อมและอยากทําจะคิดงานได้ง่ายกว่า เราไม่
ชอบปัญหาเลยมีปฏิกริยาทีแ่บบต่อตา้น ก่อนทีจ่ะเร่ิมกระบวนการ บางครั้งก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ่อน
ประสบการณ์ แต่ก็เป็นเร่ืองปกติทีเ่กิดข้ึนได้ (6)” 

“เชื่อว่าปัญหาทกุอย่างมีทางออก งานที่ทําจํากดัด้วยเวลา แล้วตอ้ง
ตามเอกสารจากคนอืน่ ก็ตอ้งหาวิธี แต่ทกุอย่างก็แกไ้ขได ้(2)” 

สมาชิกได้แบง่ปันประสบการณ์การพบปัญหาจากการทํางาน และได้
พดูคยุถึงปัญหาและวิธีรับมือกบัปัญหาการทํางานของแตล่ะคน โดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวกบัคน 

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการดําเนินชีวิต
อย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน และเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
และการกระทําตลอดช่วงสมัพนัธ์คือสําคญั ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 
โดยสมาชิกพบวา่ ตนเองมีสติตัง้ใจรับฟังปานกลางถึงมากท่ีสดุ สมาชิกมีความพอใจและรู้สกึดีกบั
สิ่งท่ีทําในปัจจุบนั สมาชิกได้พิจารณาระหว่างงานท่ีใช้ในการดําเนินชีวิตกับสิ่งท่ีอยากท่ีจะทํา 
มองเห็นเป้าหมายของแตล่ะสว่นและสามารถวางแผนเพื่อจะทําให้เกิดขึน้ให้ได้ สมาชิกได้ผ่านการ
ลองผิดลองถูก เกิดการเรียนรู้ระหว่างทาง เกิดการพัฒนาตวัเอง  เรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหาและการ
ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยไม่จําเป็นต้องทํางานท่ีตรงกบัสายงานท่ีเรียนมาก็ได้ การจะได้ลองทําอะไร
ท่ีแตกตา่งก็ไม่สายเกินไป นอกจากนีส้มาชิกได้เรียนรู้แนวทางท่ีจะนําไปปรับใช้ในการทํางาน และ
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พบว่าการเลือกงานก็เหมือนการค้นหาตวัเอง การรู้จกัและการเรียนรู้ตวัเองก็เป็นตวัช่วยในการ
เลือกงาน 

ช่วงที่ 9 การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้สมาชิกได้
ทบทวนถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวัตรประจําวัน  กล้าท่ีจะเรียนรู้และ
เผชิญหน้ากบัประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยดําเนินการร่วมกบัแนวคดิการตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็น
อิสระ และความรับผิดชอบสว่นบคุคลของอตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการ
พิจารณาความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา และให้สมาชิกทบทวนถึงการทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวตัรประจําวนั โดยในช่วงเร่ิมต้นพบว่า สมาชิกรู้สกึว่าเป็นสิ่ง
ท่ีน่าสนใจ และคิดถึงประสบการณ์ใหม่ๆ  ในอนาคต 

ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงาน
ในกิจวตัรประจําวนัว่ามีความหมายต่อชีวิตอย่างไร และมีคํากล่าวว่า “ทุกประสบการณ์ล้วนมี
ความหมาย” สมาชิกคิดหรือรู้สกึอย่างไรกบัประโยคนี ้และใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็น
ของการตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระ ความกล้าเผชิญหน้ากับสถานการณ์และ
บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยจากการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวัตรประจําวนั  โดยสมาชิก
พบวา่ 

“เป็นเร่ืองที่พยายามคิดมาหลายรอบ แต่ก็คิดไม่ออกและก็ไม่ได้
เร่ิมทําจริงๆ สกัที ก็จะลองทําดูบา้ง (1)” 

“ก็คิดถึงเร่ืองเทีย่วคนเดียว ก็ไปเองไดแ้ต่ตอ้งหาข้อมูล ประสบการณ์
ก็สอนใหเ้ราไดรู้้ว่าไปตรงนีต้อ้งทํายงัไง (2)” 

“อยาก find out หาวิธีแก้ปัญหามากข้ึน ตอนนีรู้้สึกว่าประสบการณ์
นี ้เป็นประสบการณ์ใหม่ทีรู้่สึกว่ามนัเปิดมมุมอง และรู้สึกว่ามนัดีมากทีไ่ดเ้ห็นมมุมองใหม่ๆ จาก
คนอืน่ๆ อาจจะเป็นมมุมองทีไ่ม่รู้เพราะว่าเราตีมึนมาตลอด คือเราพยายามจะไม่รบัรู้เพือ่ทีว่่าจะได้
ไม่ต้องรู้สึกแย่ ถ้าพูดถึงกิจกรรมอื่นๆ ก็เป็นคนกิจกรรมเยอะอยู่ เยอะมากด้วย ก็ได้รับรู้
ประสบการณ์ต่างๆ มาเร่ือยๆ อาจจะเป็นคนชอบความสนกุด้วยมัง้ ถ้าจะทําอะไรเพ่ิมเติมคิดว่า
อยากจะ focus กบัปัญหามากข้ึน เล่นใหน้อ้ยลง...เราใชอ้นันีเ้ป็นวิธีแก้ปัญหาของเราอยู่ อาจจะ
ไม่ไดแ้กปั้ญหาในส่ิงทีค่วรจะตอ้งแก้ (4)” 



  114 

“เปิดรับประสบการณ์ใหม่เต็มที ่มีโอกาสอะไรทําไดทํ้าหมด เสียดาย
ด้วยซ้ําถ้าได้รับโอกาสแต่เราไม่ได้ไป เป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกนั แต่ละกิจกรรมให้ประสบการณ์
ใหม่ทกุอย่าง ไดม้มุมองใหม่ทกุอนั ถึงจะเป็นกิจกรรมเดียวกนั แต่ก็ใหม้มุมองทีแ่ตกต่าง ทกุอย่าง
ทีเ่คยทําตัง้แต่เด็กมนัใหก้ารเรียนรู้กบัเราหมด คงไม่หยดุคน้หา แสวงหา (3)” 

“ไม่อยากทําอะไรที่ทุกคนทําเหมือนกนัหมด คิดว่าจะต้องลด safe 
zone กบั comfort zone ตอ้ง face ...จะรู้สึกว่า ถา้นีคื่อ comfort zone ก็ไม่ตอ้งทําสิ เพราะเรา
ไม่ได ้seek for comfort zone …มนัจะใหค้วามคิดอะไรบางอย่าง ว่าเราไดอ้ะไรจากมนั เราดีข้ึน
ยงัไง ถา้มนัไม่ดีข้ึน แลว้เราจะทําต่อมัย้ ข้ึนอยู่กบัว่าตอนนัน้เรามองหาอะไร (5)” 

“ช่วงปีที่ผ่านมากลบัมาคิดถึงเร่ืองใหม่ๆ ที่อยากจะทํา เพราะกลวั
สมองเสือ่ม หนงัสือที่พูดถึงเร่ืองสมองแทบจะทกุเล่ม ส่ิงที่พูดเหมือนกนัคือต้องเอาตวัเองออกไป
ทํากิจกรรมใหม่ๆ ซ่ึงมนัไม่ใช่งาน แต่หมายถึงกิจกรรมเพื่อให้ทัง้ร่างกาย ไม่ใช่แค่สมอง ได้มี 
action กบัเร่ืองใหม่ๆ บ้าง จะพยายามเอาตวัเองออกไปลอง อะไรที่เคยทําแล้วไม่ค่อยชอบ ก็
กลบัไปลอง เช่นโยคะเด็กๆ ไม่ชอบเลย ตอนนีรู้้สึกว่าสนกุดี (6)” 

นอกจากนีส้มาชิกได้แบ่งปันประสบการณ์การทดลองสิ่งใหม่ การ
ท่องเที่ยวสถานท่ีใหม่ๆ การทดลองรับประทานอาหาร ทัง้อาหารท่ีชอบและไม่ชอบ และสมาชิกคิด
วา่จะพยายามทลายกําแพงและสามารถกินอาหารท่ีไม่ชอบได้สกัวนั 

ระยะสุดท้าย สมาชิกสรุปร่วมกันถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับการเปิดรับ
ประสบการณ์ใหม่ และเล่าถึงการใช้สติกํากบัความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอด
ช่วงสมัพนัธ์คือสําคญั ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดยสมาชิกพบว่า 
ตนเองมีสติตัง้ใจรับฟังมากถึงมากท่ีสดุ เห็นว่าควรมีพืน้ท่ีในการทดลองสิ่งใหม่ๆ รู้สกึว่าก่อนท่ีใคร
จะกล้าทําอะไร ตัง้ต้นจากความคดิท่ีจะเป็นเดก็ลง คือทําๆ ไปเลย ไมค่ิดมาก พอกล้าจะเป็นเดก็ลง 
จะกล้าลอง และควรกลบัไปลองสิ่งท่ีไม่ชอบด้วย พยายามออกจาก comfort zone และรู้ว่าการ
เปิดรับสิ่งใหม่จะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึน้ รู้ตวัเองและเข้าใจตนเองมากขึน้ รู้สึกตื่นเต้นและกังวล 
เข้าใจแล้วว่า emotion จะมาตอนไหน แม้จะเคยทําอะไรมาเยอะมากแล้ว ก็ยงัมีสิ่งใหม่ๆ ในโลกท่ี
ยงัไม่เคยทํา ก็อยากทํามากกว่านี ้เป็นความรู้สึกท้าทายว่ามีอะไรท่ีจะทําไม่ได้บ้าง แค่คิดจะทําก็
ตื่นเต้นแล้ว สมาชิกจะลองวางแผนทํากิจกรรมใหม่ๆ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งอย่าง โดย
ประสบการณ์ใหม่ อาจจะไม่ใช่เร่ืองยุ่งยาก แค่เปลี่ยนมมุมอง เปลี่ยนความคิดจากปกติท่ีเคยทํา 
การเร่ิมต้นอะไรใหม่ๆ อาจไม่เป็นอย่างท่ีคาดและทําให้เกิดความวิตกกงัวลได้ แตก็่ทําให้ร่างกายดี
ขึน้และจิตใจเบิกบานได้ 
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ช่วงที่  10 ปัจฉิมนิเทศ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทบทวนและสรุป
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุ่ม ประเมินตนเองถึงการเปลี่ยนแปลงภายในท่ีเกิดขึน้ และยตุิการให้
คําปรึกษากลุม่ 

ระยะเร่ิมแรก ให้สมาชิกทบทวนประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุ่มตัง้แต่
เร่ิมต้นจนกระทัง่ถึงช่วงปัจฉิมนิเทศนี ้

ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึง “ความเข้าใจเก่ียวกบัคําวา่ความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ” หลงัจากผ่านการเข้าร่วมกลุม่มาจนถึงช่วงสดุท้ายนี ้โดยให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีได้
เรียนรู้ ความรู้สกึ และมมุมองตอ่การนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนัต่อไป โดยใช้เทคนิคการสรุป การเงียบ การตัง้คําถาม และการตีความ โดยสมาชิก
พบวา่  

“เป็นเร่ืองของการมีสติ รับรู้ถึงปัจจุบนั ในเร่ืองของปัญหา การแก้ไข 
การเชื่อมโยงของส่ิงต่างๆ เร่ืองของคน เข้าใจคนมากข้ึน เข้าใจเหตุผลของเหตุต่างๆ มากข้ึน 
อาจจะเพราะวิธีคิดของแต่ละคน ส่วนทีไ่ดเ้รียนรู้ จริงๆ เราไม่ค่อยรู้ว่า คนแต่ละคนจริงๆ คิดอะไร
อยู่ ก็อาจจะมีมมุที่เค้าอาจจะมีกรอบของเค้า เราเข้าไปถึงได้แค่ตรงนัน้ เราก็ควรยืนอยู่ข้างนอก
กรอบนัน่แหละ (4)” 

“ยงัมีคําถามเร่ืองความเชื่อมโยงกบัธรรมชาติ ... ชอบไปนัง่ริมทะเล 
ก็รู้สึกสบายไม่มีอะไรตอ้งคิด เวลาผ่านไปเร็วมาก ก็เขา้ใจมากข้ึน ตอ้งลองไปใหม่ (1)” 

“ตระหนกัรู้เข้าใจตนเอง ตระหนกัรู้ตวัเราและภาวะของตวัเรา หา
ความสมัพนัธ์เชือ่มโยงกบัคนอืน่ ไม่แน่ใจว่าแค่ตวัเราหรือมีเร่ืองความเข้าใจคนอืน่ ความเข้าใจใน
ส่ิงแวดลอ้ม (6)” 

“ไดรู้้ว่าตวัเองเป็นยงัไง มีอะไรทีเ่ราตอ้งคิดเยอะข้ึน ตอ้งทําอะไรบ้าง
เพือ่ตวัเองและคนอืน่ๆ (2)” 

“รับรู้ตวัตน ตระหนกั มีสติว่าเราเป็นยงัไง พอมาดูกบัเอ็นเนียแกรม 
ทําไมตอ้งแยกเป็น 9 type เพราะแต่ละ type แตกต่างกนั คือจิตวิญญาณคงไม่ไดมี้แค่แบบเดียวก็
ได ้เหมือนอาชีพทีแ่ตกต่างกนั แต่ละคนก็มีความฉลาดในรูปแบบทีแ่ตกต่างกนั คือการทีเ่ราฉลาด
โดยเราเข้าใจในส่ิงทีเ่ราเป็น รับมือและใช้ประโยชน์จากส่ิงทีเ่ราเป็นไดถู้กทาง มีวิธีแก้ปัญหาทีถู่ก 
way ทีไ่ม่บงัคบัตวัเองมากเกินไป แทนทีจ่ะไป negative เวลาวิตกกงัวล (3)” 

“คือการรู้ตวัเอง รู้จกัตวัเอง และรู้จกัวิธีการปฏิบติัของตวัเราเอง และ
การเรียนรู้ของตวัเราเองต่อคนอืน่ การปฏิบติัตวัเองต่อคนอืน่ จึงตอ้งมี personality type ใหเ้รียนรู้
ว่าเราเป็นใคร คนอืน่เป็นใคร มนัคือ element ของมมุมองทีมี่ต่อชีวิต ตัง้แต่ตวัเองเป็นยงัไง จิตใจ
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เป็นยังไง เราแสดงออกกับสถานการณ์ต่างๆ ยังไง เวลาเจอความวิตกกังวล เรามี defense 
mechanism ตอบกลบัไปยงัไง ทศันคติของเราต่อชีวิตกับความตายเป็นยงัไง มุมมองต่อ
ความสมัพนัธ์กบัคนอื่น มมุมองกบัการงาน สงัคมข้างนอก ภาวะอารมณ์ที่จะเปิดใจรับส่ิงต่างๆ  
คณุค่าของชีวิตคืออะไร ความหมายของชีวิตคืออะไร เป้าหมายของชีวิตคืออะไร เป็นเร่ืองของหลกั
ทียึ่ดเหนีย่วของชีวิต และจุดทีเ่ราจากตรงนีไ้ปเชือ่มกบัคนอืน่เป็นยงัไง ทัง้หมดภาพใหญ่คือการฝึก
ตนเอง ว่าเรามีสติ เมือ่มีสติเราก็จะทําส่ิงอืน่ๆ ทีเ่ล่ามาทัง้หมดได ้(5)” 

สมาชิกได้สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้และผู้ วิจัยได้สรุปและอธิบายเก่ียวกับ
องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยสมาชิกได้สอบถามเพื่อทําความเข้าใจเก่ียวกบั
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ รวมทัง้ได้พูดคยุในประเด็นการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ
โดยไม่มีการผสานเอ็นเนียแกรม สมาชิกพบว่าในการดําเนินการตัง้แตช่่วงท่ี 5 จนถึงช่วงนีแ้ม้ไม่ได้
กล่าวถึงเอ็นเนียแกรม แต่เม่ือเพื่อนสมาชิกพูด สมาชิกมองเห็นรูปแบบของเพื่อนสมาชิกและมี
ความเข้าใจเพื่อน และหากไม่มีอาจไม่เห็นตวัเองขัน้ลกึ ซึง่เม่ือเช่ือมโยงไปเร่ือยๆ จะทําให้ตดัอคติ
บางอย่างออก จนเจอจริงๆ ว่าตวัเราเป็นแบบนี ้หากไม่มีเอ็นเนียแกรมจะไม่มีหลกัให้จับยึด จะ
สามารถตีความไปเร่ืองไหนก็ได้ ถ้าไม่มีจะเกิดภาวะ group think เหมือนกนัเลยและคล้อยตามได้ 
นอกจากนีผู้้ นํากลุ่มได้สอบถามสมาชิกถึงประสบการณ์ท่ีได้รับว่าเหมือนหรือแตกต่างจากความ
คาดหวงัในตอนต้นอย่างไร ให้สมาชิกได้ทบทวนและสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ทัง้หมดผ่านประสบการณ์
กลุ่ม และพิจารณาถึงการนําประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุ่มไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั โดย
สมาชิกพบวา่ 

“เหนือกว่าทีค่าดไว้ Surprise ตัง้แต่เอ็นเนียแกรมเมือ่วาน ว่าทําให้
เราเข้าใจตวัเองไดลึ้กซ้ึงมากข้ึน มนัดีมากเลยทีใ่ครสกัคนจะไดรู้้จกัตวัเองแบบนี ้จนเหมือนแบบทํา
ยงัไงดีใหค้นอืน่ไดเ้ขา้ใจแบบทีเ่รามาเจอบา้ง เพราะคิดว่ามนัน่าจะทําใหเ้ราเขา้ใจวิธีการอยู่ร่วมกนั 
คิดขนาดทีว่่าอยากใหไ้ปทําใหที้ ่office มากเลย (6)” 

“เหนือกว่าที่คาดหวังไว้เหมือนกัน ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมาก...
สดุทา้ยไดรู้้อะไรเยอะมาก ฉลาดข้ึน ทีจ่ะรบัรู้และก็เขา้ใจเร่ืองภายในตนเอง (3)” 

“เหนือกว่ามาก มาแบบไม่คาดหวงัอะไรเลย มาไม่รู้ว่าจะเจออะไร
ดว้ย พอไดเ้ขา้ก็เลยไดรู้้ตัง้แต่เมือ่วานทีไ่ดรู้้ว่าตวัเองเป็นยงัไง คนอืน่เป็นยงัไง การปฏิบติักบัคนอืน่
เป็นยงัไง ไดรู้้เยอะมาก คิดเยอะมากตอนนีว่้าจะตอ้งทําอะไรใหเ้ยอะข้ึนจากทีเ่ป็นอยู่ในตอนนี ้(2)” 

“เหนือกว่าทีค่าดไว้มากเหมือนกนั คิดว่าส่ิงทีพี่ทํ่าน่าจะใหส้งัคมรู้จกั
ในวงกวา้ง เพือ่ประโยชน์ของคนทัว่ไป ...มนัไม่ไดมี้การสอนอยู่ในระบบการศึกษา แต่รู้สึกว่ามนัจะ
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มีประโยชน์กบัชีวิตของคนทีจ่ะใช้ชีวิตต่อไป แต่กลบัไม่มีใครให้ความสําคญั ก็อยากจะใหง้านทีพี่่
ทําไดเ้ป็นทีรู้่จกั (1)” 

“เหนือความคาดหมายมาก เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะรู้จักตัวเอง 
ข้อเสียทีไ่ม่เคยยอมรับมาก่อน เร่ืองของความโกรธของตวัเองทีแ่บบตวัเองก็โกรธมาตลอด แต่ไม่ได้
โกรธ ไม่รู้สึกอะไร จริงๆ ก็คือเหมือนแค่เราไม่ยอมรับ มนัมีอีกมากที่ตอนแรกเรามองคนอื่นเป็น
ยังไง ยอมรับในความไม่เหมือนมากข้ึน อยากจะเรียนต่อไปอีก อยากให้มีเกิดข้ึนใน office 
เหมือนกนั (4)” 

“หลงัจากรู้รายละเอียดทัง้หมดของ Spiritual intelligence แลว้ รู้สึก
มัน่ใจ รู้สึกเหนือความคาดหวงั Surprise, Unexpected คิดว่าเร่ืองนีม้นัเป็นประโยชน์ แต่มนัจะ
เป็นประโยชน์กบัใคร มีพีค่นนึงบอกว่า คนที่เค้าไม่มีปัญหาเค้าจะไม่กลบัมาทําความรู้จกัตวัเอง
หรอก จะไม่เปิดใจยอมรับ เร่ืองนีมี้ประโยชน์แต่เป็นเร่ืองทีย่าก ความยากของเร่ืองนีคื้อจะตอ้งทํา
เร่ืองยากใหง่้าย เพือ่ทีจ่ะใหค้นทัว่ไปเขา้ใจและรู้จกั (5)” 

นอกจากนีส้มาชิกได้พูดคุยถึงประเด็นการพัฒนาความฉลาดทาง    
จิตวิญญาณและสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ร่วมกนั โดยสมาชิกคิดว่า คนท่ีน่าจะสนใจมี 2 กลุม่ คือ อยากรู้
เร่ืองของตนเอง อาจไม่รู้ว่าตวัเองมีปัญหารึป่าว อยากพฒันาหรือปรับปรุง กบักลุม่ท่ีมีปัญหาจริงๆ 
และต้องการความช่วยเหลือ ถ้าเข้าใจตวัเองมากขึน้จะเช่ือมโยงกบัเร่ืองอ่ืนๆ ตอ่ไปได้ จะทําให้เกิด
การจดุประกายบางอยา่งที่ทําให้อยากเร่ิมต้น เพราะฉะนัน้ช่วงอ่ืนตอ่ๆ มาจะสามารถทําได้ พอเร่ิม
รู้ตวั จะเร่ิมสงัเกตตวัเอง และเช่ือมโยงไปสูอ่งค์ประกอบอ่ืนๆ เร่ิมสงัเกตตวัเอง แปลว่าเร่ิมมีสติ สติ
ในชีวิตประจําวนับางคนอาจไม่รู้ตวัว่าฝึกสติได้ น่าจะต้องเร่ิมจากรู้จกัตวัเอง แล้วจะต่อยอดเป็น
อย่างอ่ืนได้มากขึน้ จะกล้าเปิดใจมากขึน้ ถ้าสามารถกล้าท่ีจะเผชิญความจริง รับรู้ว่าตวัเองเป็น
ยงัไง จะทําให้อย่างอ่ืนตามมาได้ รับรู้และยอมรับ เพราะ action จะไม่เกิด ถ้าเราไม่ยอมรับ 
สมาชิกสอบถามถึงการวดั โดยสมาชิกมองว่า การทําแบบทดสอบอาจเป็นช่วงท่ีจิตปรุงแต่งได้ 
อาจจะไม่ตรงกบัความเป็นจริงก็ได้ คนท่ีทําแบบทดสอบอาจไม่รู้จกัตนเองตามความเป็นจริงก็ได้ 
ควรเป็นเร่ืองของการประเมินตนเองอยา่งที่เป็นจริงๆ 

ระยะสดุท้าย ผู้ นํากลุ่มสรุปและยตุิการให้คําปรึกษากลุ่ม กล่าวขอบคณุ
สมาชิกทุกคนท่ีเปิดใจแบ่งปันประสบการณ์ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ซึ่งสมาชิกกล่าวขอบคณุ
เช่นกัน “ก็ขอบคณุที่มีพืน้ที่ให้แชร์ ไม่เคยมีโอกาสได้แชร์ ก็เก็บมาตลอด เพ่ิงมีโอกาสได้แชร์เป็น
ครั้งแรก” ให้สมาชิกทําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในระยะหลงัการทดลอง และนดั
หมายการทําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในระยะการติดตามผล 
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ผลการด าเนินการกลุ่มทดลองที่ 2 การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว 
อัตถภิาวนิยม 

ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศและการส ารวจตนเอง มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้
สมาชิกเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอน และรายละเอียดของการดําเนินการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม 
พฒันาความไว้วางใจและสร้างสมัพนัธภาพภายในกลุ่ม และเพื่อให้สมาชิกทบทวนและสํารวจ
ตนเอง 

ระยะเร่ิมแรก สมาชิกมีความสนใจและตัง้ใจรับฟัง และพร้อมท่ีจะทํา
ความรู้จกัซึง่กนัและกนั โดยการแนะนําประวตัิและลกัษณะนิสยัของตนเอง รวมทัง้สอบถามและมี
ปฏิสมัพนัธ์ในการทําความรู้จกักบัสมาชิกท่านอ่ืน รับฟังวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอน และรายละเอียดใน
การดําเนินการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มด้วยความตัง้ใจ ยินยอมให้บนัทึกเสียงการสนทนา รับทราบ
ข้อตกลงในการรักษาความลบัของสมาชิกภายในกลุม่ 

ระยะกลาง สมาชิกได้กล่าวถึง “ความเข้าใจเก่ียวกับคําว่าความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ” พบว่า สมาชิกยังไม่ รู้จักหรือไม่มีความเข้าใจเก่ียวกับความฉลาดทาง                 
จิตวิญญาณ โดยสมาชิกกลา่วเก่ียวกบัความเข้าใจเร่ืองความฉลาดทางจิตวิญญาณวา่  

“ความสามารถในการควบคมุจิตใจของเรา (1)” 
 “ยงังง ลงรากลึกถึงจิตวิญญาณ น่าสนใจ (2)” 
“เหมือนทางอารมณ์รึเปล่า (3)” 
นอกจากนีส้มาชิกได้ทบทวนและสํารวจตนเองถึงลกัษณะนิสยัส่วน

บุคคล และเล่าถึงลกัษณะนิสยัส่วนบุคคลและมุมมองต่อตนเอง ตามท่ีสมาชิกพร้อมจะเปิดเผย
ตนเอง โดยผู้ นํากลุม่ใช้เทคนิคการเงียบเพื่อฟัง การตัง้คําถาม และการตีความ โดยสมาชิกกลา่วถึง
ตนเองดงันี ้

“เป็นคน friendly เข้ากบัคนอืน่ง่ายพอสมควร มีน้ําใจ เวลามีปัญหา
อะไรเข้ามาจะหวัร้อนเร็วพอสมควร อารมณ์มนัไปเร็ว แต่ว่าแป๊บเดียวก็หาย แล้วก็ลืมไปเลย เป็น
คนขีเ้กรงใจคนอืน่ ไม่กลา้ปฏิเสธตรงๆ จนบางทีก็รู้สึกว่าเดือดร้อนตวัเองเหมือนกนั (1)” 

“ใจร้อนบางทีกบับางเร่ือง เป็นคนตรงๆ ไม่ชอบพูดออ้มๆ เหมือนทํา
ใหบ้างครั้งพูดออกไปโดยทีลื่มคิดว่ามนัอาจจะทําร้ายเคา้ เอาแต่ใจบางที  ส่วนใหญ่เอาแต่ใจกบั
คนในครอบครัว แต่กบัคนข้างนอกก็ไม่ (4)” 

“เป็นคนขีอ้าย จริงๆ เป็นคนขวานผ่าซากมาก เป็นคนพดูตรงๆ แลว้ก็
ไม่คิดอะไร จนมีคนมาว่าถึงจะรู้ จริงๆ เป็นคนไม่ชอบทํางานกบัคนเยอะๆ แต่ตอนนี้ทํางานต้อง
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เจอคน รูปแบบการทํางานฉีกไปเลยจากเมื่อก่อน ความรู้สึกเหมือนมนัไม่ใช่ตวัเอง แต่ก็จะรู้ว่า
ตวัเองถนดัอะไร ไม่ถนดัอะไร (5)” 

“เป็นคนพูดมาก เกี่ยวกับงานต้องรู้ให้หมด เวลาเจอลูกค้าเรา
ประหม่าไม่ได ้มนัเกิดความกดดนั บางครั้งต่อใหทํ้าการบา้นมากแค่ไหน พอถึงเวลาไปหนา้ลูกคา้ 
เรามีแผน A B C แต่ไปถึงแผน D ตอ้งวางแผนเฉพาะหนา้ มนัเจอความกดดนั มนัเก็บกด มนั
เครียด แต่แสดงใหเ้คา้รู้ว่าเครียดไม่ได ้ตอ้งแกปั้ญหาทกุวินาที (2)” 

“เป็นคนมีโลกส่วนตวั บางทีก็มีอารมณ์แบบว่าอยากอยู่แบบเงียบๆ 
บางทีก็อยากออกไปบนัเทิงกบัเพือ่น ก็มีหลายโลกของตวัเอง เป็นคนขี้เกรงใจ ก็เลยต้องปรับเข้า
กบัคนอืน่ใหไ้ด ้บางทีก็ไม่ค่อยรู้จกัตวัเองว่าตวัเองเป็นคนยงัไง (3)” 

โดยระหวา่งพดูคยุสมาชิกมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ซึง่สมาชิกตัง้ใจฟัง
และมีสว่นร่วมในการพดูคยุ โดยมีการสอบถามเป็นระยะ 

ระยะสดุท้าย พบว่าสมาชิกทําความรู้จักและมีความคุ้นเคยกันมากขึน้ 
เข้าใจถึงวตัถุประสงค์ ขัน้ตอน และรายละเอียดในการดําเนินการ สมาชิกได้สร้างสมัพนัธภาพ
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และสมาชิกได้สรุปร่วมกนัถึงเป้าหมายในการเข้าร่วม โดยสมาชิกมีความ
สนใจในแง่การรู้จกัและเข้าใจตนเอง แตย่งัไม่เข้าใจเก่ียวกบัความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

ช่วงที่ 2 การตระหนักถึงมุมมองภายในจิตใจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สมาชิกได้รู้จักและเข้าใจตนเอง และตระหนักถึงมุมมองภายในจิตใจ โดยดําเนินการร่วมกับ
แนวคิดการตระหนักรู้ในตนเองของอัตถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพัฒนาการมีสติในการ
พิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุม่แนะนําให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกต
ตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงและฝึก
การพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา ตัง้แตข่ณะเร่ิมต้นในช่วงนี ้ระหว่างการ
ดําเนินกลุม่วา่มีความคดิและความรู้สกึท่ีได้รับหรือลดหายออกไป และความคิดและความรู้สกึเม่ือ
จบการดําเนินการในช่วงนี ้รวมทัง้ชีแ้จงถึงการฝึกสงัเกตตนเองระหวา่งการดําเนินการกลุม่ตลอด 2 
วนั โดยจะใช้เอกสารนีต้ัง้แต่ช่วงท่ี 2 ถึงช่วงท่ี 9 พบว่าสมาชิกเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ของเอกสาร
แบบสงัเกตและประเมินตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” และเร่ิมสงัเกต
และบนัทึกข้อความในสว่นของความคิดและความรู้สกึขณะเร่ิมต้นในช่วงนี ้พบว่าสมาชิกสนใจว่า
เพื่อนสมาชิกจะมีเร่ืองราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรให้ได้เรียนรู้ใหม่ อยากค้นหาตนเอง และ
พยายามคดิทบทวนตนเอง นอกจากนีส้มาชิกได้ทบทวนตนเองถึงจดุเดน่และจดุอ่อนของตนเอง 
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ระยะกลาง สมาชิกได้ทบทวนตนเองเก่ียวกบัการตระหนกัถึงความรู้สกึ
และมมุมองท่ีมีต่อโลกภายในของตนเอง โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการรู้จกั
ตนเอง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกถึงความรู้สึกและมมุมองภายในจิตใจต่อโลกผ่าน
จดุเด่นและจดุอ่อนหรือข้อบกพร่องของตนเอง และสะท้อนสู่การเข้าใจในเอกลกัษณ์เฉพาะบคุคล 
และการตระหนกัรู้ในตนเอง โดยใช้เทคนิคการเงียบ ฟังอย่างตัง้ใจ และการตีความ โดยสมาชิก
กลา่วเก่ียวกบัการพิจารณาตนเองวา่ 

“บางครั้งเราพูดมากจนลืมนึกถึงคนอื่นทีเ่คา้ฟัง นี่คือข้อเสียอย่างนึง 
เราคิดว่าการฟังคนอืน่ทีพู่ด ต่อให้เคา้พูดนอ้ยแต่เราลดระดบัของเราลงบ้าง แล้วเราฟังเคา้ เราได้
ขอ้คิดจากเคา้มาเยอะ บางครัง้การพดูไม่ไดบ้อกว่าเรารู้มากกว่าคนทีเ่คา้ไม่พูด ...ดว้ยงานมนัสอน
ว่าเราต้องปรับตัวบ้าง เราต้องผ่อนบ้าง ยอมบ้าง ...บางครั้งการเป็นคนเคร่งครัดเข้มงวด 
กระตือรือร้น ทกุอย่างตอ้งเสร็จ ยงัไงก็ไดต้อ้งเสร็จ เลยกลายเป็นบงัคบั ดว้ยความทีเ่ป็นลูกคนโต 
การตดัสินใจตอ้งเด็ดขาด ตอนแรกเอาไม่เอา Yes หรือ No อย่างเดียว ไม่มีทางก่ึงกลาง ...จนมา
เจอเพือ่นทางสายกลาง มนัไม่ไดก็้ไม่ตายนีห่ว่า ไม่เสร็จก็ไม่ตายนีห่ว่า ...เป็นคนอารมณ์ร้อน เป็น
คนพูดเร็ว พูดรัว จําไม่ไดด้ว้ยว่า Topic คืออะไร จะสรุปยงัไง ถึงเวลาจะคิดว่าชัน้ถูก ข้อเสียของ
ตวัเองเลยนะ มนัคือข้อเสียทีบ่างครั้งมนัตอ้งยอมบา้ง มนัคือชกัเย่อ ดึง 2 ข้างขาดทัง้คู่ ...เป็นคน
มองข้อเสียตวัเองมากกว่าข้อดี สมยัเด็กเป็นคนเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ จะเอานิสยัเห็นแก่ตวัมาใช้ไม่เป็น 
มนัคือฝังมาตัง้แต่เด็ก (2)” 

“เป็นคนมองโลกในแง่ดี แต่จริงๆ ไม่มองอะไรมากกว่า ไม่ไดคิ้ดอะไร
เลย พอเร่ิมทํางานก็รู้ตวัเองเป็นคนชอบทํางานแบบที่ไม่เกี่ยวกบัคน เพราะเข้าใจยาก คือเราไม่
เข้าใจเคา้ ไม่ชอบทํางานกลุ่ม ชอบทํางานตัง้แต่เร่ิมคนเดียว เพราะเป็นคนไม่มีระเบียบแบบแผน 
คิดเร็วทําเร็ว active เลย ชอบไปทํางานหนา้งาน แกปั้ญหาเก่ง งานประเภทนีเ้หมาะมาก คือไปหา
และแก้ปัญหาหน้างาน คิดเองลงมือทําเอง ทําเดีย๋วนัน้ แก้เดีย๋วนัน้ แล้วก็ทําใหเ้สร็จ พ่ึงตวัเองได ้
ก็เป็นขอ้ดีนะ ทําใหเ้ราเป็นคนแกปั้ญหาเร็ว แก้ปัญหาเฉพาะหนา้เก่ง ทําอะไรเป็น step ทําใหเ้ป็น
คนรอบคอบ เพราะทําเสร็จต้องตรวจสอบว่าใช้ได้ทัง้หมด ...ปกติเป็นคนไม่ชอบยุ่งกบัใครก็ตาม 
แต่คบไดท้กุคนเลยนะ เป็นคนง่ายๆ คนก็คบหมดเลย ...เป็นคนไม่คิดอะไรเลย มองโลกในแง่ดีมาก 
ซ่ึงมนัเป็นข้อดีทีก่ลายเป็นข้อเสีย คือไว้ใจคนเกินไป ทําให้เกิดปัญหากบัตวัเอง...ตอนนีรู้้สึกดีมาก
เลยที่เป็นบทเรียนให้ก้าวต่อไป เป็นประสบการณ์ที่ดี ระวงัตวัมากข้ึน ที่เค้ามีคําพูดว่าตอนที่เรา
มืดมนจะเห็นว่าใครเป็นเพือ่นแทข้องเรา ตอนนัน้เห็นจริงๆ ตอนนัน้มีเพือ่นอยู่ไม่กี่คน แลว้ก็ทีบ่า้น
ดีมากเลย (5)” 
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“เป็นคนมุ่งมั่น ชอบแบบมีเป้าหมาย ทําอะไรอยากให้ Achieve 
เป็นมาตัง้แต่เด็ก เลยเป็นส่ิงทีไ่ม่ดี เลยเหมือนเราคิดว่าตอ้งเป็นแบบนีสิ้ คนอืน่จะตอ้งเป็นแบบนีสิ้ 
คือเราคิดว่าคนอืน่จะตอ้งเข้าใจเรา คิดว่าส่ิงทีเ่ราคิดจะตอ้งถูก เป็นใน way นัน้ ซ่ึงสดุทา้ยมนัก็
ไม่ใช่ ...เป็นข้อเสียที่เรามัน่ใจในส่ิงที่เราคิด เราเชื่อมัน่มากเกินไป แล้วก็ไม่ได้เผือ่ใจว่ามนัจะไม่
เป็นไปตามทีเ่ราคาดหวงัหรือเชือ่มัน่ ...ชอบอะไรใหม่ๆ ทา้ทาย อยู่ทีเ่ดิมเราเบือ่ ชอบเจอคนใหม่ๆ 
เจอสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ (4)” 

“เป็นคนค่อนข้างเชื่อฟังที่บ้าน เป็นคนลงัเล ตดัสินใจฉึบฉบัไม่ได้ ...
ปกติเป็นคนขีเ้กรงใจ อะไรก็คือทําก็ได ้...เป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตคืออยากจะรวยไดด้ว้ยตวัเอง มี
เป้าหมายในชีวิตว่าชัน้อยากไดเ้งินเดือนเท่านี้ๆ ๆ นะ แต่จริงๆ ไม่ใช่จะไปทํางานทีไ่หนเพราะว่าเคา้
ให้เงินเดือนเยอะอย่างเดียว อนันี้คือไม่ใช่ ถ้าทําไปเร่ือยๆ ก็อยากเติบโตในสายงาน อยากหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เพ่ิม value ให้ตวัเอง ...เป็นคนเครียดง่าย ค่อนข้างที่จะกงัวล แต่พอ
ระยะเวลาผ่านไปสกัวันสองวนั ก็จะรู้สึกตวัได้ว่าจะกังวลทําไม ก็ปล่อยเบลอดิ ปล่อยไป พอ
กลบัมาทํางานค่อยคิดหาทางแก้ปัญหา ...แม้ตอนนี้จะยงัรู้สึก ยงัจดัการกบัปัญหามากไม่ได้ ยงั
คิดอะไรแบบฟันธงไม่ได้ เป็นคนลงัเล แล้วไม่แน่ใจว่าทําอย่างนีจ้ะดีรึเปล่า เป็นปัญหาทีอ่ยากจะ
แก้เหมือนกนั ทําไมไม่ตดัสินใจดว้ยตวัเองให้มนัโอเคไปเลย แต่ข้อดีก็มีอยู่ ปกติถา้คนทีเ่ราไม่รู้จกั
เคา้ดีพอ จะฟังเคา้เยอะ ไม่ค่อย blame หรืออะไรใครง่ายๆ ก็จะฟังดูก่อน ถา้สมมติเราฟังแลว้มนั
ขดักบัความรู้สึกทีเ่ราคิดว่ามนัควรจะเป็นส่ิงทีถู่กตอ้ง ก็ปล่อยเคา้พูดไป เราเป็นประเภทไม่ไดชี้้ว่า
อะไรมนัผิดมนัถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเป็นคนที่พยายามหาทางที่มนัไปได้ต่อ เราก็เรียนรู้ หาวิธี
จดัการ (1)” 

“เป็นคนที่มีความอดทน ความกดดนัก็รับได้ ปรับตวัได้ง่าย ทําให้
ทํางานตรงจุดไหนก็ได้ ใครมีคําแนะนําก็เก็บมาตลอด ค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นคนต้องพฒันาเสมอ 
เป็นคนไม่เก่ง จบัฉ่าย ทํางานไดห้มด แต่ไม่ไดเ้ก่ง ไม่ไดดี้อะไรสกัอย่าง ก็เลยเห็นว่าใครว่าอะไรดีๆ 
เราก็เก็บมนัมาใช้ ก็เลยคิดว่าอนัก็คงเป็นข้อดีของตวัเอง แต่มนัก็ทําให้เราเหมือนกบัว่าไม่ค่อยมี
ความคิดเป็นของตวัเองจริงๆ ทํางานอยู่ในกรอบมาตลอด ข้อเสียจะเป็นเร่ืองเชื่อคนง่าย ด้วย
ความทีไ่วใ้จ จะเกีย่วกบัเร่ืองความรกัมากกว่า (3)” 

สมาชิกตัง้ใจฟังมีส่วนร่วมในการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกนั  

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความรู้สึกและ
มุมมองภายในจิตใจต่อโลกของตนเองและเพื่อนสมาชิก และเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด 
อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทําตลอดช่วงการตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ ตามแบบบนัทึก
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ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดยสมาชิกพบวา่ ตนเองมีสตติัง้ใจรับฟังมาก โดยพบวา่โลกนี ้
ยังมีอีกหลายๆ อย่างท่ียังไม่รู้ ท่ีแต่ละคนพบเจอไม่เหมือนกัน คนมีความแตกต่างทัง้ความคิด 
ลกัษณะนิสยั ควรมองโลกทัง้ด้านบวกและลบกบัทุกๆ เร่ือง มองโลกทกุๆ แง่มมุบนทางสายกลาง 
เม่ือฟังปัญหาของคนอื่น รู้สกึว่าคนอื่นมีอะไรท่ีหนกักวา่ตนเอง และผ่านมนัมาได้ ทําให้รู้สกึว่าเร่ือง
ของตนเองเป็นแค่เร่ืองเล็กน้อย จะต้องรู้จักฟังให้มากขึน้ การฟังทําให้คิดได้ เพราะแต่ละคนมี
ความคิด มีประสบการณ์ชีวิตท่ีไม่เหมือนกนั ทัง้ท่ีดีและไม่ดี ต่างเป็นบทเรียนท่ีสอนเราให้ทําให้ดี
ขึน้หรือไมทํ่าผิดพลาดอีกในอนาคต ควรลดการตัง้ความคาดหวงักบัอะไรท่ีจะทําให้ตนเองเป็นทกุข์ 
และอยู่กับความเป็นจริง ปรับตัวกับมันให้ได้ ควรทําความเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละ
ประเภท จะได้ไม่ต้องทกุข์จากการใช้ชีวิตร่วมกนั 

ช่วงที่ 3 การตระหนักถึงการแสดงออกตามสถานการณ์ มีวตัถปุระสงค์
ให้สมาชิกรู้จกัและเข้าใจตนเอง และตระหนกัรู้ถึงการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัตามสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยดําเนินการร่วมกับแนวคิดการตระหนักรู้ในตนเองของอัตถิภาวนิยม และ
เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสตใินการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา และให้สมาชิกทบทวนตนเองถึง
การแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ ขณะเป็นตวัของตนเอง ขณะเครียด และ
การตอบสนองต่อสิ่งท่ีมากระทบผ่านความคิด อารมณ์ ความรู้สึก หรือการกระทํา โดยในช่วง
เร่ิมต้นพบว่า สมาชิกทบทวนถึงการแสดงออกว่าเหมาะสมหรือไม่ และพิจารณาถึงการแสดงออก
ตามกาลเทศะ 

ระยะกลาง สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบตนเองถึงการแสดงออกท่ี
แตกต่างกันตามสถานการณ์ และผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึงการตระหนักถึงความรู้สึกและ
มมุมองท่ีมีตอ่โลกภายในของตนเอง โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการรู้จกัตนเอง 
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกถึงความรู้สึกและมมุมองภายในจิตใจต่อสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิต โดยสมาชิกพบวา่ 

“เครียดก็จะเงียบ ไม่อยากคยุกบัใคร อยู่กบัตวัเอง กลวัเราไปแสดง
หน้าตาให้คนอื่นรู้ เวลาปกติแล้วแต่ว่าอยู่กบัใคร ถ้าอยู่กบัลูกค้า จะเกร็งๆ ไม่เป็นตวัของตวัเอง 
เกรงใจ เห็นไดช้ดั ถา้อยู่กบัเพือ่นก็ปรบัตามสถานการณ์ บางกลุ่มก็แนวเฮฮา บางทีก็งงว่าอะไรคือ
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ตวัของตวัเอง จะสนิทกบัพีส่าว คิดว่าจะเป็นตวัของตวัเองตอนอยู่กบัพีส่าวนอ้งสาว แชร์ได ้คยุได้
ทกุเร่ือง ดว้ยวยัใกลก้นั สามารถ comment ไดเ้ลย (3)” 

“การอยู่กบัคนอื่น ไม่สามารถแสดงตวัตนของตวัเอง ต้องมีมารยาท
ทางสงัคมที่เป็นตวับงัคบักาลเทศะ ฝังหวัมาตัง้แต่เด็ก ข้ึนกบัสถานการณ์ว่าจะใช้ยงัไง ...คนอื่น
มองว่าจู้จ้ี ขีบ่้น เร่ืองเยอะ เจ้าระเบียบ ซ่ึงญาติพีน่อ้งรบัไม่ได ้กวาดบา้นตลอดเวลา แต่บา้นคนอืน่
ไม่แตะ แต่บางทีตวัเองก็รก ทํางานทัง้วนั ปวดหวัเป็นโรคไมเกรน ต้องหลบัเลย ถ้าไม่คยุแสดงว่า
เครียดแลว้ จะไม่พดูกบัใครเลย (2)” 

“ถ้าเครียด โมโหเพื่อน ก็จะไม่พูด เงียบ จะเงียบเฉพาะเพื่อนที่มี
ปัญหาดว้ย กบัคนอืน่สามารถคยุไดต้ามปกติ ถา้เครียดจากเร่ืองงาน ไม่ใช่จากคนๆ นึงทีทํ่าใหเ้รา
โมโห ก็จะเงียบๆ ไม่ค่อยคุยกบัใครเหมือนกนั แต่ถามว่าเป็นตวัของตวัเองตอบไม่ได้เต็มปากว่า
เป็นตวัของตวัเอง 100% มัย้ เพราะไม่แน่ใจว่ามนัใช่ตวัของเราจริงๆ รึเปล่า ก็จะชอบตืน่สาย ขี้
เกียจ ชอบนัง่ดูหนงัทัง้วนั กบัเพือ่นตอ้งคิดก่อนว่าจะโกรธมัย้ (1)” 

“จะพูดเยอะกับคนที่พูดได้ เพื่อนสนิท ปกติจะไม่เครียดเร่ืองงาน 
เครียดส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองส่วนตวั เป็นตวัของตวัเอง เราคิดหรือรู้สึกจะพูดออกไปเลยทนัที งอแง
ไดเ้ลย แต่จริงๆ ก็ไม่ดี คนอืน่อาจไม่สามารถรองรบัอารมณ์เราไดท้กุๆ เวลา (4)” 

“เป็นตวัของตวัเองคือ อยู่กบัคนอื่นจะขําทัง้วนั อารมณ์ดีกบัทกุคน 
แต่ไม่เป็นตวัของตวัเองเลยถา้ตอ้งทําเอกสาร จะเครียด ลน เพราะไม่ถนดัและถูกเร่ง (5)” 

สมาชิกตัง้ใจฟังมีส่วนร่วมในการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างการพูดคุย ผู้ นํากลุ่มชวนให้สมาชิกได้พิจารณาถึงความรู้สึกและ
มุมมองภายในจิตใจ นอกจากนีส้มาชิกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นของการพบคนท่ี
หลากหลายรูปแบบ และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนแบบตา่งๆ 

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความรู้สึกและ
มมุมองภายในจิตใจตอ่การแสดงออกตามสถานการณ์ของตนเองและเพื่อนสมาชิก และเลา่ถึงการ
ใช้สติกํากบัความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วงการตระหนกัถึงการแสดงออก
ตามสถานการณ์ ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดยสมาชิกพบว่า ตนเองมี
สติตัง้ใจรับฟังมาก โดยการเป็นตัวของตนเองขึน้กับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง ต้องคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในขณะนัน้ และสมาชิกพบว่าการแสดงออกในแต่ละสถานการณ์
จะมีอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีต่างกันไป ควรจะเป็นตวัของตวัเองให้ได้มากท่ีสดุโดยไม่ให้คนท่ีอยู่
รอบข้างเดือดร้อน ควรควบคมุอารมณ์ให้ได้ ไม่แสดงออกจนคนอ่ืนไม่มีความสขุและตนเองก็ทกุข์ 



  124 

จะทําให้ความสมัพนัธ์หรือสถานการณ์แย่ลง ควรมีสติ ควรอยู่กับปัจจุบนัมากกว่าการยึดติดกับ
อดีต ควรมีสติในการควบคมุอารมณ์ตนเอง 

ช่วงที่ 4 การเผชิญหน้ากับความวิตกกังวล ในช่วงนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อให้
สมาชิกเผชิญหน้ากับความวิตกกังวลและออกมาจากความคุ้นเคยเดิม โดยดําเนินการร่วมกับ
แนวคิดความวิตกกงัวลต่อการดํารงชีวิตของอตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติใน
การพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา และทบทวนถึงสถานการณ์ท่ีทํา
ให้เกิดความวิตกกงัวล โดยในช่วงเร่ิมต้นพบว่าสมาชิกพยายามทบทวนประสบการณ์ท่ีทําให้เกิด
ความวิตกกังวล สมาชิกพบว่าตนเองมกัจะกังวลกับปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ได้ง่าย และสมาชิกรู้สึก
กลวัท่ีจะเผชิญปัญหา 

ระยะกลาง สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบตนเองถึงสถานการณ์ของ
ชีวิตท่ีทําให้เกิดความวิตกกงัวล โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของความวิตกกงัวลและ
การเลือก ให้สมาชิกพิจารณาถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกในขณะท่ีเกิดความวิตกกังวล และ
วิธีการรับมือกบัความวิตกกงัวลนัน้ สมาชิกพบวา่ 

“มกัจะกลวัลูกคา้ เพราะเราไม่รู้ลึกในหลายๆ อย่างทีเ่ราทํา ก็เลยเป็น
ความกงัวลในเร่ืองนัน้ ถา้สมมติว่ารู้ จะไม่กงัวล แมลู้กคา้จะตวัใหญ่ยงัไงก็ไม่กงัวล เราไม่ไดรู้้จริงๆ 
เลยกลวั ...รบัมือโดยใชค้วามกลา้ทีจ่ะลองทําดู กลา้ทีจ่ะทํา ถา้ไม่ลองกลา้ทีจ่ะก้าวข้ามความกลวั 
ก็จะกลวัไปเร่ือยๆ (5)” 

“จะคลา้ยๆ กนั เจอหนา้ลูกคา้กลวัไม่ได ้ก็กงัวล มีแผนหน่ึงสองสาม
สีที่คิ่ดไว ้แต่ก็ยงักงัวล มีปัญหาทีละอย่างๆ แต่ตอ้งไม่ใหลู้กคา้รู้ ตอ้งกา้วขา้มใหไ้ด ้(2)” 

“ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกบัเร่ืองงาน จะกงัวลและเครียด กลวัทําผิดพลาด 
จะยากตอนเร่ิมต้น เพราะเราเรียนมาแต่ทฤษฎี ตอนปฏิบติัมนัไม่เหมือน ...วิธีจัดการกบัความ
กงัวลก็จะละเอียดมากข้ึน ถา้ไม่แน่ใจก็ถาม (1)” 

“ตอนที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวทริปแรก พ่อแม่ไม่โอเคที่
จะใหไ้ปเทีย่วคนเดียว ก็หาเพือ่นไปเทีย่วดว้ยจนได ้ปรากฏว่าเพือ่นไม่เตรียมเงินไป เลยตอ้งไปหา
ที่กดเงิน แล้วหลงกบัเพือ่น ติดต่อกนัก็ไม่ได้ กลวัและเป็นห่วงเพือ่น แต่สดุท้ายเค้าก็เดินกลบัมา
เอง บอกว่าเห็นว่าเราเหนือ่ยแลว้ เลยไปหาทีก่ดเงินเอง โดยทีไ่ม่บอกอะไรเรา หลงัจากนัน้มาเราก็



  125 

เลยไปคนเดียว รู้สึกว่าแบบเหนือ่ยกว่าไปเอง แล้วก็เครียด แทนทีจ่ะไปเทีย่วสนกุๆ ตอ้งมาเครียด
กงัวล สดุทา้ยก็โอเคทําใหเ้รียนรู้คน (4)” 

“วิตกกงัวลกบังานใหม่ ตอนนัน้เครียดมากตัง้แต่เร่ืองการเดินทาง 
การทํางาน ทกุเร่ืองกงัวลหมด แต่เราก็ตอ้งสู ้ตอ้งผ่านให้ได ้เพราะเราเลือกทางเดินของเราแลว้ ก็
ตอ้งใชเ้วลา กว่าจะปรบัตวักบัทกุอย่างได ้กงัวลทกุเร่ือง ก็ไดเ้พือ่นร่วมงานใหร่้วมงานใหคํ้าปรึกษา
แนะนํา แต่เราก็ตอ้งช่วยเหลือตวัเองไม่ใช่จะพ่ึงเคา้ไดต้ลอด สดุทา้ยพอผ่านประสบการณ์แลว้สูก้บั
มนั เราก็รู้สึกภูมิใจที่ทําได้ ถึงแม้คนอื่นอาจจะมองเป็นเร่ืองเล็กๆ แต่เราก็รู้สึกว่าเราทําได้ ...พอ
ผ่านความวิตกกงัวลแลว้ก็แกปั้ญหาได ้มนัก็รู้สึกโล่งอก เหมือนเรากา้วไดอี้กขัน้นึง (3)” 

สมาชิกตัง้ใจรับฟังมีส่วนร่วมในการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
กัน แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน โดยพบว่าทุกคนกล้าท่ีจะเผชิญหน้ากับความกลวั ความวิตก
กังวล ทําให้ได้เรียนรู้เติบโต และกล้าท่ีจะเผชิญหน้าต่อไป และได้พูดคุยในประเด็นของการทํา
ผิดพลาด ซึ่งสมาชิกพบว่า คนท่ีไม่เคยทําผิดพลาดคือคนท่ีไม่ได้ทําอะไร และเม่ือเจอความ
ผิดพลาดจะทําให้มีประสบการณ์เพิ่มขึน้ 

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการเผชิญหน้า
กบัความวิตกกงัวล และเลา่ถึงการใช้สติกํากบัความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทําตลอด
ช่วงการเผชิญหน้ากบัความวิตกกงัวล ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดย
สมาชิกพบวา่ ตนเองมีสติตัง้ใจรับฟังปานกลางถึงมาก ทกุคนตา่งมีความกงัวล และก้าวข้ามความ
กังวลโดยการเผชิญหน้าและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีของตนเอง และควรจะหาสาเหตุของ
ปัญหาท่ีทําให้เกิดความกงัวล ก็จะสามารถลดความกงัวลลงและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สมาชิก
อยากจะลดความกงัวล โดยเฉพาะการกงัวลไปล่วงหน้า และไม่นําทกุสิ่งมาใส่ใจหรือใส่ใจคนอ่ืน
มากเกินไป ลดความคาดหวงักบัคนอ่ืน ลดการมองคนอ่ืนในแง่ลบหากไม่เป็นไปตามคาดหวงั และ
อยากยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนท่ีคิดต่างกัน โดยสมาชิกรู้สึกสบายใจ ลดความกังวลและ
เข้าใจคนอื่นมากขึน้ 

ช่วงที่ 5 ความหมายแห่งการด ารงอยู่  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้
พิจารณาถึงความหมายแห่งการดํารงอยู่ พิจารณาถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต โดย
ดําเนินการร่วมกับแนวคิดความตายและการไม่มีอยู่ของอัตถิภาวนิยม  และเพื่อให้สมาชิก
พฒันาการมีสตใินการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา และให้สมาชิกทบทวนถึงการมี
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หรือการไม่มีชีวิตอยู่ และความอยากท่ีจะมีชีวิตอยู่ โดยในช่วงเร่ิมต้นพบว่า สมาชิกตัง้คําถามกบั
ตวัเองว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร จะมีคนเสียใจหรือไม่ ถ้าไม่อยู่ และคิดว่าความตายเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ี
เกิดขึน้ได้ 

ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึงการมีชีวิตหรือการไม่มีชีวิตอยู ่และหาก
ไม่อยู่แล้วอยากจะให้คนอ่ืนระลกึถึงสมาชิกว่าอย่างไร โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็น
ของการความตายและการไม่มีอยู่ รวมทัง้ใช้เทคนิคการเงียบ การตัง้คําถาม และการตีความจาก
แตล่ะคํากลา่วของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน โดยสมาชิกพบวา่ 

“ในชีวิตเรามีคนไม่กี่คนที่จะระลึกถึงเราตอนตาย ตายคือสละแล้ว 
เกิดแก่เจ็บตายเป็นเร่ืองธรรมชาติ ทกุคนไม่รู้ว่าตายแลว้คนขา้งหลงัจะพดูถึงเรามัย้ มนัมีแต่ชือ่ คน
จะจําความชัว่ทีค่นๆ นัน้ทํา มากกว่าความดีหลายร้อยเท่า (2)” 

“อยากให้คนระลึกถึงที่เคยช่วย ถ้าเราเคยดูแลคนๆ นึง หากไม่อยู่
แล้วใครจะดูแลหล่ะ เป็นเร่ืองดีๆ ทีเ่คยทําให้คนอืน่ประทบัใจและระลึกถึง ...เป็นคนไม่จําส่ิงแย่ๆ 
ของคนอืน่ ผ่านไปแลว้ก็ผ่าน (4)” 

“อยากให้เพือ่นสนิทคิดถึงเราว่าเราเป็นเพือ่นที่ดีคนนึง ที่บ้านคงคิด
ว่าอยากจะฝากผีฝากไข้กบัเธอนะ คนอืน่ทีไ่ม่สนิทก็คงแค่ว่าตายแลว้ ไปงานมัย้ (1)” 

“อยากให้คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน พ่อแม่ จําเราในมุมที่ดี แต่ไม่
อยากใหเ้คา้มาเสียใจ ไม่อยากใหเ้คา้ทกุข์ ไม่อยากใหเ้คา้ร้องไห้ (3)” 

“ก่อนตายอยากจะทําอะไรใหค้นทีอ่ยู่ สมมติทํา asset ก้อนนึงข้ึนมา 
ให ้asset นัน้ยงัมี value ของมนัไดเ้ร่ือยๆ เพือ่ทีไ่ม่ไดว่้าจะใหเ้คา้ระลึกถึงเราหรอกนะ แต่เพือ่ทีว่่า
เราตายไปแลว้ แต่ก็ยงัสร้าง value ใหก้บัพอ่แม่เราได ้เคา้จะไดไ้ม่ลําบาก (5)” 

นอกจากนีส้มาชิกได้พิจารณาให้คะแนนความอยากท่ีจะมีชีวิต จาก 
0 ถึง 100 โดย 0 คือไม่อยาก ถึง 100 คืออยากท่ีจะมีชีวิตอยู่ และใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางใน
ประเด็นของการความตายและการไม่มีอยู่ ให้สมาชิกได้พิจารณาและแบ่งปันประสบการณ์และ
สาเหตใุนการให้คะแนนดงักลา่ว และนําสูก่ารค้นหาความหมายแห่งการดํารงอยู่ โดยพบวา่ 

“มี 100% เลย ตายนีไ่ม่มี ทกุวนันีไ้ม่เคยคิด ตืน่ข้ึนมาแลว้อยากตาย 
เพราะยงัมีอะไรทําอยู่ (2)” 

“ก็น่าจะร้อย รู้ว่าความตายเป็นเร่ืองใกล้ตวั อะไรก็เกิดข้ึนกบัเราได้
ตลอดเวลา แต่ตอนนีย้งัมีภาระ ก็ตอ้งดําเนินชีวิตต่อไป ในอนาคตถึงแม้ว่าเราไม่มีครอบครัว ไม่มี
ลูกทีจ่ะมาเลีย้งเรา เราก็ตอ้งสร้าง...ถา้ปลดเกษียณแลว้ไม่มีใครดูแล ก็ตอ้งดูแลตวัเราเอง ตายไป
เลยก็ไม่เป็นไร ถา้มีชีวิตอยู่ก็ตอ้งหาเงินเก็บ เพือ่ใหป้ลดเกษียณเราจะใชชี้วิตยงัไง (3)” 
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“100% เพราะไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจ ไม่อยากใหค้นในบา้นเสียใจ 
ถา้จะตายก็อยากจะตายทีหลงั เคา้จะไดไ้ม่เสียใจ หรือไปพร้อมกบัเคา้ จะไม่มีใครเสียใจ (5)” 

“ก็ร้อย แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ใจ ถ้าเราจะตายเพราะโรคภยัไข้เจ็บก็
ปล่อยมนัเป็นไป แต่ 100% ก็เพราะว่าอยากดูแลพ่อแม่ ทํางานมาสกัพกันึงก็ยงัไม่ไดดู้แลพ่อแม่
เท่าทีค่วร ก็อยากดูแลเคา้เผือ่เคา้ไม่สบาย ก็เป็นหนา้ทีข่องเรา ยงัมีอีกหลายอย่างในชีวิตทีย่งัไม่ได้
ทํา เทีย่วหลายๆ ประเทศทีอ่ยากไป ...แต่ถา้เกิดป่วยตอนนีแ้ลว้ตายตอนนี ้ก็พร้อมไป (1)” 

“ก็ 100% นะ ยงัมีเป้าหมายในชีวิตหลายๆ อย่างทีเ่รายงัไม่ไดทํ้า
หรือว่ายงัไม่ achieve ก็ยงัอยากทําใหม้นั achieve (4)” 

สมาชิกตัง้ใจรับฟังมีส่วนร่วมในการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
กนั และได้พดูคยุในประเดน็การเป็นโรคซมึเศร้าและการฆา่ตวัตาย 

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการมีชีวิตหรือ
การไม่มีชีวิตอยู่ และความหมายแห่งการดํารงอยู่  และเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วงความหมายแห่งการดํารงอยู่  ตามแบบบันทึกความ
เปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดยสมาชิกพบวา่ ตนเองมีสตติัง้ใจรับฟังปานกลางถึงมาก ได้ข้อคิด
จากประสบการณ์ของเพื่อน ทําให้ได้ย้อนกลบัมาทบทวนว่าตนเองทําอะไรอยู่และคิดว่ามีชีวิตอยู่
ไปเพื่ออะไร ปัจจุบนัทําสิ่งท่ีเหมาะสมหรือไม่ มีอะไรท่ีควรเปลี่ยนแปลง และจะทําอะไรเพื่อคน
รอบตวัได้บ้าง หากทําปัจจบุนัให้ดี ให้มีคณุคา่ ก็ไม่สําคญัวา่คนอื่นจะคิดอยา่งไร โดยสมาชิกอยาก
ท่ีจะมีชีวิตอยูเ่พื่อครอบครัว เพื่อคนท่ีสมาชิกรัก 

ช่วงที่ 6 การด าเนินชีวิตเพื่อผู้อ่ืนและการไม่ยึดตนเอง มีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยดึตนเอง ค้นหาความหมายในชีวิต
จากการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยึดตนเอง โดยดําเนินการร่วมกับแนวคิดการค้นหา
ความหมายของอตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสตใินการพิจารณาความคิด อารมณ์ 
ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทํา และให้สมาชิกทบทวน
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาถึงการมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน และการไม่ยดึตนเอง โดยการละวางจากการตดัสินทัง้
ตนเองและผู้ อ่ืน โดยในช่วงเร่ิมต้นพบว่า สมาชิกทบทวนถึงสิ่งท่ีเคยทําเพื่อผู้ อ่ืนโดยไม่หวงัสิ่งตอบ
แทน การทําเพื่อคนท่ีสมาชิกรัก และคิดวา่สิง่ท่ีตนเองทําสามารถช่วยผู้ อ่ืนได้จริงหรือไม่ 
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ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึงประสบการณ์การมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน มี
ความหมายกบัใจอย่างไร ทําให้ชีวิตมีความหมายหรือมีคณุค่าอย่างไรจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา 
โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการมีชีวิตท่ีไม่เป็นไปเพื่อตนเอง โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้ทบทวนประสบการณ์ท่ีผา่นมาถึงการมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน และแบง่ปันประสบการณ์การไม่ยดึ
ตนเอง สามารถปล่อยวางไม่ยึดมัน่ถือมัน่ ไม่ตดัสินสิ่งต่างๆ ให้สมาชิกพิจารณาถึงความรู้สกึ และ
ปฏิกริยาภายในท่ีตามมาจากประสบการณ์ดงักลา่ว โดยสมาชิกพบวา่ 

“เคยทํางานดูแลคนเดินไม่ได้ก่ึงอมัพาต ต้องนัง่ wheelchair ต้อง
ทําอาหารเช้ากลางวนัเย็น ตอนกลางคืนช่วยเปลี่ยนเสือ้ผา้ พาไปนอน ดูแลใส่เคร่ืองช่วยหายใจ 
ตอนนัน้ทําเพื่อหาเงิน แต่พอได้ช่วยรู้สึกว่าขนาดเค้าเป็นแบบนี้ยงัสามารถทํางาน หาเงินดูแล
ตวัเองได ้ขณะทีเ่ราครบ 32 น่าจะทําอะไรเยอะกว่านี ้(4)” 

“เป็นลูกคนโต มีหนา้ที่ตอ้งดูแลนอ้ง อนันีคื้อการเสียสละ เราไม่ตอ้ง
ไปเล่น ไปไม่ได ้เป็นหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ นีคื่อเพือ่ครอบครวั (2)” 

“ไปเรียนภาษาต่างประเทศกบัเพือ่นสนิท แล้วเพือ่นมีปัญหาเร่ืองที่
พกั ก็ช่วยเพือ่นหาทีพ่กั ไปดูเยอะมาก ช่วยขนของยา้ยของ ทําใหเ้รารู้ว่า ถา้เพือ่นเรามีปัญหา เรา
ช่วยก็เป็นส่ิงทีค่วรจะทํา ถา้เราบอกว่าไม่ว่าง แลว้เพือ่นจะอยู่ยงัไง ไปอยู่เมืองนอกมนัลําบาก (1)” 

“ทีผ่่านมาการทําอะไรใหค้นอืน่จะมีนิดนึงทีม่องว่าเป็นหนา้ทีที่จ่ะตอ้ง
ทําเพือ่ผลประโยชน์ของตนเอง แต่ถา้ช่วยคนอืน่ดว้ยความบริสทุธ์ิใจจริงๆ น่าจะเป็นครอบครัวคือ
ไม่หวงัอะไร มีความสขุทีจ่ะช่วย (3)” 

“เมื่อก่อนทํางานเลิกดึกบ่อย พอดีเห็นคนแก่ขายขนม แล้วมนัเย็น
แลว้ ร้านอืน่ก็ทะยอยปิด ก็เลยช่วยซ้ือหมดเลย แต่ไม่ชอบกิน ก็เลยไปแจกคนอืน่ต่อ (5)” 

สมาชิกตัง้ใจรับฟังมีส่วนร่วมในการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
กนั และได้พดูคยุในประเด็นของการลดความคาดหวงัท่ีจะได้รับสิ่งตอบแทนจากการทําเพื่อผู้ อ่ืน 
ซึง่ทําให้เกิดความทกุข์ และการเลือกท่ีจะช่วยคนท่ีสมควรจะให้ความช่วยเหลือ เช่น คนชรา คนท่ี
พยายามทําด้วยตนเอง ไม่ใช่รอแตใ่ห้ช่วยเหลือและไม่เรียนรู้ท่ีจะทําด้วยตนเอง นอกจากนีส้มาชิก
ได้แบง่ปันประสบการณ์การไม่ยึดตนเอง สามารถปล่อยวางไม่ยดึมัน่ถือมัน่ ในประเด็นด้านความ
รัก เม่ือความรักไม่เหมือนเดิม หากยึดติดกับความรู้สึกเดิมๆ อยากให้เป็นเหมือนเดิมก็จะทําให้
ทกุข์ เม่ือสมาชิกสามารถปล่อยวางได้ก็จะค่อยๆ ดีขึน้ ค่อยๆ คลายออก และทําใจได้ และในด้าน
การทํางานเมื่อสามารถตดัสินใจยกเลกิโครงการท่ีมีปัญหา แม้จะเสียดายสิง่ท่ีตนเองพยายามสร้าง
มา แตก็่ทําให้เกิดความโลง่ใจสบายใจ ทัง้ตอ่ตวัสมาชิกเองและคนท่ีห่วงใยสมาชิก 
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ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการมีชีวิตเพื่อ
ผู้ อ่ืน และการไม่ยดึตนเอง  และเลา่ถึงการใช้สติกํากบัความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา
ตลอดช่วงการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยดึตนเอง ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train 
of Mind” โดยสมาชิกพบวา่ ตนเองมีสตติัง้ใจรับฟังปานกลางถึงมาก โดยการช่วยเหลือคนอ่ืนไม่ว่า
เร่ืองเลก็เร่ืองใหญ่ ถ้าทําด้วยความเต็มใจ โดยไม่คาดหวงัสิ่งตอบแทน ไม่คิดว่าเป็นหน้าท่ีท่ีต้องทํา 
จะทําให้มีความสขุท่ีแท้จริง และควรช่วยเหลือโดยไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อน ทําเท่าท่ีกําลงัตนเอง
จะทําได้ การลดการยดึติดในตนเองหรือลดการเห็นแก่ตวัเองจะทําให้ทกุข์น้อยลงและกดดนัตวัเอง
น้อยลง การทําให้ผู้ อ่ืนด้วยใจโดยไม่คาดหวงั ทําด้วยใจบริสทุธ์ิ  ปลอ่ยวาง ไม่ยดึติดผลลพัธ์ จะทํา
ให้รู้สกึโลง่ใจ สบายใจ 

ช่วงที่ 7 สัมพันธ์คือส าคัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึง
สมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักับชีวิต ค้นหาความหมายในชีวิตผ่านสมัพนัธภาพ โดยดําเนินการ
ร่วมกบัแนวคิดการอยู่ลําพงัและความสมัพนัธ์ของอตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพฒันาการมี
สติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทํา และให้สมาชิกทบทวน
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาถึงสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญัหรือมีความหมายกบัชีวิต โดยในช่วงเร่ิมต้น
พบว่า สมาชิกคิดถึงคนรอบตัวท่ีเข้ามาในชีวิต และบุคคลท่ีมีความสําคัญกับสมาชิก รวมทัง้
พิจารณาวา่ตนเองสําคญักบัคนอ่ืนหรือไม่ 

ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึงสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักบัชีวิต 
สมัพนัธภาพนัน้มีความสําคญัอย่างไร โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการอยู่ลําพงั
และความสมัพนัธ์ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงสมัพนัธภาพท่ีมีสําคญัหรือมีความหมาย
ในชีวิตของสมาชิกแตล่ะคน โดยสมาชิกพบวา่ 

“การจากลามี 2 ประเภทระหว่างตายจาก กบัจากแบบยงัมีชีวิต การ
จากลาแบบขาดความสมัพนัธ์ไปเลยแต่ยงัมีชีวิตอยู่ เราว่าตายไปเลยยงัดีกว่า ความสมัพนัธ์กบัคน
มนัตดักนัไม่ขาด ก็ยงัระลึกถึงอยู่ (2)” 

“คนที่สําคญัคงเป็นพ่อแม่ ทุกวนันี้อยู่เพื่อพ่อแม่อย่างเดียวเลย ถ้า
เคา้ไม่อยู่คงเหมือนขาดอะไรในชีวิตไป ยงัคิดเลยว่าวนัหยดุจะกลบัไปทีไ่หน จะไปเจอใคร ...ตอนนี้
คงเป็นหลานทีจ่ะเป็นจดุศูนย์กลาง (3)” 
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“ก็ตอ้งเป็นครอบครัวเหมือนกนั พ่อแม่ พีน่อ้ง แลว้ก็หลาน ถา้ไม่มีคง
เวง้วา้ง เหมือนอยู่คนเดียว ก็เหงาได ้(5)” 

“มีเพือ่นที่รู้สึกว่าเป็นเพือ่นแท ้2 คน ตอนที่ต้องแก้งานดา้นภาษา 
เพื่อนคนนี้บอกว่าเรานัดเจอกันแต่เช้าทุกวัน ประมาณหน่ึงอาทิตย์เพื่อมาช่วยแก้ให้ เพราะ
บางอย่างตอ้งคยุกนัว่าตอ้งการจะสือ่อะไร เคา้ยอมตืน่เช้าทกุวนัเพือ่มาแก้งานให้เรา ซ่ึงรู้สึกว่าไม่
เคยเจอใครแบบนี้ เร่ืองนี้มนั touch มาก ส่วนอีกคนให้ทกุอย่างที่ให้ได้ การที่จะหาเพือ่นคนที่
ช่วยเหลือเรา มีอะไรทีเ่ราไม่สบายใจเราปรึกษาไดต้ลอด ก็คือพวกเคา้ (4)” 

“คนที่สําคญัในชีวิตก็พ่อแม่นี่แหละ ยงัไงครอบครัวก็สําคญั แต่วนันี้
จะแชร์ถึงคนทีสํ่าคญักบัชีวิตเรา ไดรู้้จกักบัเพือ่นคนนึง แชร์ทกุอย่างใหเ้ราฟังและเราก็แชร์ทกุอย่าง
ใหเ้คา้ฟังได ้ก็เร่ิมสนิทกนั ไปไหนมาไหนดว้ยกนัประมาณ 1 ปี พอมีช่วงทีไ่ม่ไดเ้จอกนั ก็เร่ิมรู้สึก
ว่าไม่มีอะไรทํา เหงาๆ นิดนึง ก็รู้สึกดีกบัเคา้ เคา้ก็สําคญัในชีวิตเราแลว้ ก็เลยเลือกทีจ่ะคยุต่อ แม้
จะมีปัญหาเขา้มาบา้ง ก็ทําใหชี้วิตเปลีย่นไปอีกครั้ง หลงัจากทีเ่คยคิดว่าจะไม่มีแลว้แฟน (1)” 

สมาชิกตัง้ใจรับฟังมีส่วนร่วมในการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
กัน  โดยร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ของความสัมพันธ์ท่ี มีความสําคัญกับสมาชิก ซึ่งได้แก่
ครอบครัว เพื่อน และคนรัก นอกจากนีส้มาชิกได้พิจารณาถึง คํากล่าวว่า “ทุกสิ่งมีความสมัพนัธ์
เก่ียวข้องกนั” เพื่อให้สมาชิกพิจารณาถึงความเก่ียวข้องเช่ือมโยงของสิ่งตา่งๆ รอบตวั โดยสมาชิก
ได้พยายามคิดถึงเร่ืองท่ีจะไม่เก่ียวข้องกนัว่าจะมีหรือไม่ โดยสมาชิกพิจารณาจากเร่ืองราวต่างๆ 
และพบวา่ทกุสิง่ล้วนสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนั บางสิง่ท่ีไม่คิดวา่จะเก่ียวข้องกบัเรา อาจจะมาเก่ียวก็ได้ 

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัสมัพนัธภาพท่ีมี
ความสําคญักบัชีวิต และเลา่ถึงการใช้สติกํากบัความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทําตลอด
ช่วงสมัพนัธ์คือสําคญั ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดยสมาชิกพบว่า 
ตนเองมีสติตัง้ใจรับฟังปานกลางถึงมากท่ีสดุ โดยพบว่าสขุทกุข์อยู่ไม่นาน ไม่มีอะไรยัง่ยืน วตัถไุม่
สําคัญเท่ากับความสัมพันธ์ นํา้ใจ มิตรภาพระหว่างกัน ความสัมพันธ์ท่ีสําคัญนี ส้มาชิกให้
ความสําคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ทําให้สมาชิกรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร และรู้ว่าตนเอง
ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก ในขณะท่ีความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ก็มี
ความสําคญัในแง่ท่ีทําให้สมาชิกได้เรียนรู้เติบโต ได้เรียนรู้การแก้ปัญหา สมาชิกจะพยายามทําสิ่ง
ดีๆ เพ่ือคนท่ีมีความสําคญัตอ่สมาชิกตอนท่ียงัอยู่ด้วยกนั ดีกว่ากลบัมาคิดถึงตอนท่ีจากกนัไปแล้ว 
นอกจากนีส้มาชิกพบว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ และวัตถุ ต่างมีความ
เช่ือมโยงกนัหมด ไมค่วรมองแตต่นเอง แตค่วรมองถึงผลกระทบตอ่ผู้ อ่ืนด้วย 
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ช่วงที่ 8 การด าเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน  มี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ ค้นหาเป้าหมายในชีวิต
และดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเอง โดยดําเนินการร่วมกับแนวคิดการค้นหาความจริงแท้ของ          
อตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสตใินการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และ
การกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทํา และให้สมาชิกทบทวนถึงการ
เลือกในการประกอบอาชีพ โดยในช่วงเร่ิมต้นพบว่า สมาชิกพิจารณาถึงงานท่ีกําลังทําอยู่ ว่าเป็น
งานท่ีชอบ อยากทํา และเหมาะกบัสมาชิกจริงๆ หรือไม่ 

ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึงการตดัสินใจเลือกและความรู้สกึหรือ
มมุมองตอ่การประกอบอาชีพในปัจจบุนั รวมทัง้พิจารณาถึงสิง่ท่ีทําให้สมาชิกไมส่ามารถทําในสิง่ท่ี
ต้องการ และทิศทางของชีวิตท่ีสมาชิกต้องการ โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการ
ค้นหาความจริงแท้ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ และ
พิจารณาถึงการดํารงชีวิตภายใต้ข้อจํากดั โดยอนุญาตให้บุคคลอ่ืนมาออกแบบชีวิต โดยสมาชิก
พบวา่ 

“ทํางานอะไรก็แล้วแต่ความชอบมนัมาก่อน จะทําได้ยาว เลือกงาน
ปัจจบุนัเพราะเป็นส่ิงทีช่อบ ผ่านอปุสรรคมาเยอะ (2)” 

“ทําตามที่พ่อกําหนดมา แต่สดุท้ายก็ได้เลือกทางเดินชีวิตเรา ก็รู้สึก
ว่าตวัเองค่อนข้างโชคดีทีค่นเมตตาเรา งานปัจจุบนับางทีก็ไม่ไดว่้าเป็นตวัของตวัเองนะ ก็ไม่ใช่ว่า
แบบใจรกั ดว้ยความทีป่ระสบการณ์มนัมา โอกาสมนัมา เราก็ตอ้งควา้ไวก่้อน ประเด็นก็คือทําแลว้
มนัได้เงิน มนัก็คุ้มกบัที่เราเหนื่อย ก็เลยคิดว่าก็ต้องสู้และอดทนกบัมนั เพราะเราได้โอกาสแล้ว 
ข้อดีของตรงนีก็้คือ มนัไดเ้จอประสบการณ์ใหม่ๆ หลายอย่าง ทําใหเ้ราเข้มแข็งข้ึน โตข้ึน (3)” 

“เป็นคนสบายๆ พ่อแม่ไม่คาดหวงั อยากทําอะไรก็ทําไป เป็นคนชีวิต
ไม่หนกั ตอนที่สมคัรทํางานเป็นคนที่รู้ว่าตวัเองอยากทําอะไร ปกติเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเพือ่เงิน 
อยากทําอะไรก็ทํา ไม่อยากทําใหเ้ยอะเท่าไหร่ก็ไม่ทํา แต่ถา้อยากทํา ไม่ค่อยใหก็้ทํา ติสต์นิดนึง ก็
ทํางานดว้ยความสนกุสนาน เรียนโทก็เรียนดา้นทีต่วัเองชอบล้วนๆ ทํางานก็ทําทีต่วัเองชอบลว้นๆ 
ก็เลยรู้สึกว่าชอบมาก แต่ว่างานมนัก็เหนือ่ยมาก เพราะว่าใจมนัชอบ ก็เลยทําไดเ้ร่ือยๆ (5)” 

“ชอบงานเป็น project ไม่ชอบงานอะไรเดิมๆ แล้วเราไปเทีย่วบ่อย 
งาน project เนีย่ดีมากเลย แลว้วนัลาเยอะ น่าจะ Happy ถา้งาน Routine ไม่สามารถลาเป็น
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หลาย week ได ้ดว้ยความทีเ่ป็น project ไม่เดือดร้อนใครอยู่แลว้ ก็วางแผนล่วงหนา้ เคา้ก็หาคน
มาแทน แต่ไม่ได้มีผลกบับริษัท ก็เหมาะกบัการใช้ชีวิตเรา งานที่ทําหรือเงินมนัไม่ใช่เป้าหมายใน
ชีวิตเรา คงเพราะตอ้งการเงินเพือ่ไป support เป้าหมายหลกัของเรา ก็ happy กบัเพือ่นร่วมงาน 
กบัสงัคม ไดเ้จอคน (4)” 

“ตอนนีโ้อเคกบังานทีทํ่า มนัไปต่อไดเ้ร่ือยๆ มนัมีงานหลายส่วนทีเ่รา
ตอ้งเรียนรู้ เพ่ิงเรียนรู้ไดแ้ค่เสีย้วนึงของงานทัง้หมด ก็อยากเรียนรู้ใหค้รบๆ ก่อน จะไดรู้้ว่าเราชอบ
หรือไม่ชอบมนัจริงๆ ก็โอเคแต่มีบางอย่างทีเ่ราไม่ชอบ อย่างเช่น ตอ้งคยุกบัคนทีไ่ม่โอเค พอความ
คิดเห็นไม่ตรงกนัก็มีปัญหา ...เป้าหมายก็อยากจะเก็บเงินสกัก้อน เผือ่ในอนาคตอยากทําอะไรที่
ตวัเองชอบ ทีไ่ม่ตอ้งเป็นลูกนอ้งใคร (1)” 

สมาชิกได้แบ่งปันประสบการณ์การตดัสินใจเลือกสาขาท่ีเรียนการ
เลือกอาชีพ และประสบการณ์การทํางาน นอกจากนีส้มาชิกได้ทบทวนและทําความเข้าใจกับ
ปัญหา อปุสรรค หรือความทกุข์วา่มีความหมายตอ่การดําเนินชีวิตอยา่งไร และมีมมุมองอยา่งไรใน
การจดัการกบัปัญหา อปุสรรค หรือความทกุข์นัน้ โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของ
การค้นหาความจริงแท้ เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาและยอมรับในความเช่ือของตนเอง รู้และยอมรับ
ในข้อจํากดั ยอมรับในสิ่งท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและกล้าท่ีจะเปลี่ยนในสิ่งท่ีตนสามารถทําได้ 
และเป็นตวัของตนเองอยา่งแท้จริง โดยสมาชิกพบวา่ 

“บางครั้งปัญหามนัคือกิเลสของเรา คือความโลภของเราที่มนัสร้าง
ปัญหา กิเลสไม่มี ความโลภไม่มี ปัญหาก็ไม่เกิด ข้ึนกบัปัญหาอะไร จ๊ิบๆ จ้อยๆ หรือปัญหาเร้ือรัง 
ถา้ไม่ทําอะไรเลยก็ไม่มีปัญหา ปัญหาคือโอกาส คือบทเรียน (2)” 

“ปัญหามีทัง้แบบที่แก้ได้แล้วก็แก้ไม่ได้ ถ้าเราแก้ได้ ปัญหาเฉพาะ
หน้าก็แก้ก็ทําไป ที่มนัแก้ไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของจิตใจ ถ้าทําคนอื่นเสียความรู้สึกไปแล้ว 
ตอ้งใชเ้วลาใหม้นัเจือจางไป สกัวนัก็คงผ่านไป เร่ืองความรกัก็ทําใหเ้ราทกุข์ก็เป็นปัญหากระทบต่อ
งาน บางทีก็แกไ้ม่ได ้ก็ตอ้งใชเ้วลา ใหจ้างใหดี้ข้ึน แข็งแรงข้ึน (3)” 

“งานทกุวนัที่ทําคือการแก้ปัญหาของชาวบ้าน ก็เจอปัญหาทกุวนั ก็
หาวิธีแก้ ไม่รู้สึกกลวั วิตกอะไร ก็แก้มนัใหไ้ด ้อาจใชเ้วลาเยอะหน่อยก็แล้วแต่ ถา้เทียบกบัปัญหา
เร่ืองคน จะเข้าใจยากกว่า เพราะคนเขา้ใจย๊ากยาก ปัญหาก็อาจจะเป็นพืน้ฐานใหเ้ราแก้ปัญหาใน
อนาคตก็ไดใ้นการทํางาน ถา้ไม่มองว่ามนัเป็นปัญหา แต่ทําใหไ้ดเ้รียนรู้อะไรเยอะกว่าเดิม สําหรับ
แก้ปัญหาครั้งต่อไป เอาปัญหามาใช้เป็นประโยชน์ เป็นประสบการณ์ ปัญหาที่เคยหนกัๆ ในชีวิต 
มองย้อนกลบัไปตอนนี้ก็เป็นแค่อะไรนิดนึงในชีวิตที่ทําให้เราเติบโตข้ึน ก็ทําให้เราเรียนรู้อะไร
หลายๆ อย่าง ก็ข้ึนกบัมมุมองมากกว่า (5)” 
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“ทุก ส่ิงทุกอย่างที่ เข้ามา ไม่ ว่าจะดีหรือไม่ ดี  เรามองว่าเป็น
ประสบการณ์ในชีวิตเรา เราไม่ไดม้องว่าอนันีม้นัทําใหเ้ราทกุข์ อาจจะทกุข์แป๊บนึง ณ ตอนนัน้ แต่
ว่าพอทกุอย่างมนัคลีค่ลายแลว้ เรามองว่าเป็นส่ิงทีอ่ย่างนอ้ยเราไดเ้รียนรู้หรือเป็นประสบการณ์ มี
คนเคยบอกว่า อย่าพูดว่ามนัเป็นปัญหา ให้พูดว่ามนัเป็นประเด็น ทําให้เรารู้สึกว่ามนัเล็กลง แล้ว
เราสามารถทีจ่ะ handle กบัมนัได ้เพราะทกุอย่างอยู่ทีใ่จ ถา้คิดว่าจะแก้มนัได ้สดุทา้ยก็จะแก้มนั
ได ้(4)” 

“การแก้ปัญหาถ้าเป็นเร่ืองงาน จะพยายามแก้ด้วยตวัเองก่อน หรือ
อาจจะปรึกษาคนทีพ่อแนะนําได ้แล้วก็ผ่านมนัไปให้ได ้ส่วนปัญหาส่วนใหญ่ทีเ่ราจะเจอก็ปัญหา
เร่ืองคนที่ทุกคนก็เจอ บางทีเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจ หรือไม่ชอบ ไม่โอเคกบัส่ิงที่เค้าทํา เค้าพูด 
ในขณะที่เราไม่พอใจเค้า เราไม่รู้หรอกว่าเค้าคิดกับเรายงัไง เค้าก็อาจจะไม่พอใจกับส่ิงที่เรา
แสดงออกเหมือนกนัก็ได้ เพราะเราคิดต่าง อารมณ์คนก็ห้ามไม่ได้ เราก็โกรธได้ แต่ก็ควรจะแก้ที่
ตวัเองให้ได้ก่อน เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแก้คนอื่นได้ยงัไง เราก็ต้องแก้ที่ตวัเองก่อนว่าเราจะ
ผ่านจุดนี้ไปให้ได้ ส่วนมุมมองในการแก้ปัญหาก็คือ เราคิดว่าปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาทําให้เรา
เติบโตข้ึน เหมือนมีประสบการณ์จากปัญหาทีเ่กิดข้ึนอย่างที ่(5) บอกว่าพอมาเก็บเล็กเก็บนอ้ยก็
ช่วยให้เราแก้ปัญหาในอนาคตได้ดีข้ึน หรืออาจจะยงัไม่ดีที่สดุ แต่ก็ช่วยให้ดีข้ึนเร่ือยๆ ถ้าเราไม่
หมดหวงัหรือท้อแท้กบัมนั ก็ควรอยู่กบัปัจจุบนัให้ดีที่สุด และแก้ที่ตวัเรา จิตใจเราเองให้ได้ แต่
สถานการณ์จริงอาจทําไม่ได ้ปกติอารมณ์จะอยู่เหนือเหตผุล ก็จะพยายามตระหนกัว่าเราควรมอง
ทีต่วัเองเป็นหลกั เพราะเราแกที้ค่นอืน่ไม่ได้ (1)” 

สมาชิกได้แบง่ปันประสบการณ์การพบปัญหาจากการทํางาน และได้
พดูคยุถึงปัญหาและวิธีรับมือกับปัญหาการทํางานของแต่ละคน โดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวกบัคน
และการควบคมุอารมณ์ โดยการใช้สต ิ

ระยะสดุท้าย สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการดําเนินชีวิต
อย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน และเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
และการกระทําตลอดช่วงสมัพนัธ์คือสําคญั ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 
โดยสมาชิกพบว่า ตนเองมีสติตัง้ใจรับฟังปานกลางถึงมาก สมาชิกรู้สกึสนกุ ตื่นเต้นท่ีได้ฟังอาชีพ
ของเพื่อนสมาชิก สมาชิกบางท่านก็ยงัไมแ่นใ่จวา่ตนเองทํางานท่ีชอบรึยงั เน่ืองจากอยูใ่นช่วงกําลงั
ค้นหาตนเอง แตล่ะคนเลือกอาชีพท่ีทําจากท่ีใจรัก หรือทําไปตามโอกาสท่ีได้รับ อาจจะไม่สามารถ
เลือกงานท่ีชอบได้ด้วยปัจจยัอ่ืนๆ เช่น เงิน ครอบครัว ถ้าได้ทํางานท่ีชอบจะทํางานอย่างมีความสขุ
และอดทนได้มากกวา่การทํางานท่ีไม่ชอบ และจะพยายามค้นหาตนเองให้เจอวา่ชอบทําอะไรจริงๆ 
และทํางานไปเพื่ออะไร สมาชิกได้กลบัมาทบทวนว่าคณุค่าในตนเองจริงๆ คืออะไร ทุกคนล้วนมี
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ปัญหาและอปุสรรคก็ต้องฝ่าฟันกันไป ขึน้กบัมมุมองท่ีมีต่อปัญหาว่าเป็นปัญหาหรือสิ่งท่ีต้องข้าม
ผ่าน ทุกคนต้องต่อสู้  และเก็บมาเป็นประสบการณ์ และเดินไปบทเส้นทางของตนเองให้สําเร็จ 
เส้นทางและเป้าหมายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ทําให้เข้าใจชีวิตมากขึน้  สมาชิกรู้สึกดีใจท่ีเพื่อน
สมาชิกมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดท่ีดีในการต่อยอดสิ่งท่ีไม่เคยรู้มาก่อน รวมทัง้มีความคิดท่ีจะ
ศกึษาตอ่เพิ่มเตมิ 

ช่วงที่ 9 การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้
ทบทวนถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวัตรประจําวัน  กล้าท่ีจะเรียนรู้และ
เผชิญหน้ากบัประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยดําเนินการร่วมกบัแนวคดิการตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็น
อิสระ และความรับผิดชอบสว่นบคุคลของอตัถิภาวนิยม และเพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการ
พิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

ระยะเร่ิมแรก ผู้ นํากลุ่มสนบัสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบ
สงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
และฝึกการพิจารณาความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา และให้สมาชิกทบทวนถึงการทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวัตรประจําวัน โดยในช่วงเร่ิมต้นพบว่า สมาชิกคิดว่ามี
ประสบการณ์ใหม่ๆ  อะไรในชีวิตบ้างท่ีตนเองสนใจ  และมีความสนใจในการหาประสบการณ์ใหม่ๆ  

ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงาน
ในกิจวตัรประจําวนัว่ามีความหมายต่อชีวิตอย่างไร และมีคํากล่าวว่า “ทุกประสบการณ์ล้วนมี
ความหมาย” สมาชิกคิดหรือรู้สกึอย่างไรกบัประโยคนี ้และใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็น
ของการตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระ ความกล้าเผชิญหน้ากับสถานการณ์และ
บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยจากการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวัตรประจําวนั  โดยสมาชิก
พบวา่ 

“การกินอาหารอร่อยทําให้คนร่ืนเ ริง ตื่นเต้นทุกครั้ ง ที่ได้ลอง 
ingredient ใหม่ๆ (2)” 

“การเปิดรับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกบัการรู้จกัคนมนัน่าสนใจ จาก
ทีม่า 2 วนันี ้เหมือนเราไดรู้้จกัแต่ละคนมากย่ิงข้ึนๆ ทัง้ทีเ่ราก็ไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน แต่ละคนก็มี
เกร็ดการดําเนินชีวิต ทําให้รู้สึกว่าเร่ืองของแต่ละคนก็เอาไปปรับใช้ได ้แต่ละคนก็มีชีวิตทีน่่าสนใจ 
ก็ได้รู้จักคน การเรียนรู้จากคนมันคุ้มค่า มาใช้กับชีวิตของเราได้ ทุกประสบการณ์ล้วนมี
ความหมายมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ มาวิเคราะห์ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะกบัเรา ถ้าไม่ใช่
ครั้งนี้ ถ้าเป็นการรู้จักคนอื่น บางทีก็ยอมรับว่าเราก็ปิดกั้นตวัเองเหมือนกัน บางทีที่เราถ้าไม่
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อยากจะรู้จกั ไม่อยากจะรับรู้อะไรใคร เราก็แบบจะปฏิเสธไปเลยก็มี ก็คิดว่ามนัมีอะไรเข้ามาก็ควร
จะศึกษาเรียนรู้ไวท้ัง้ในแง่ดีหรือไม่ดี (3)” 

“เป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆ ทําอะไรใหม่ๆ ตลอด แต่ไม่ไดห้มายความว่า
เดีย๋วก็เปลีย่นๆ นะ คือทําเพราะอยากจะทํา ทําดว้ยความชอบ ก็รู้สึกสนกุ ทกุประสบการณ์ลว้นมี
ความหมายเพราะทําให้เราได้ความรู้ ความคิดอะไรใหม่ๆ เพราะเป็นอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อน 
เพราะเราไม่ไดเ้รียนดา้นนี ้แต่เราสนใจด้านนี ้เพราะเราเปิดใจทีจ่ะรับรู้มนัเราก็ไดค้วามรู้ดา้นนีม้า
เพ่ิม ซ่ึงมนัอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตกบัเราก็ได ้(5)” 

“ถา้ปัจจุบนัก็จะเป็นเขียนหนงัสือ ทกุครั้งทีเ่ดินทางจะมี diary ก็รู้สึก
ว่าเราอยากจะถอดประสบการณ์เหล่านัน้ออกมาเป็นหนงัสือให้คนอืน่ไดอ่้าน ไดเ้รียนรู้กบัส่ิงทีเ่รา
เจอ แต่ละคนก็เจอส่ิงทีม่นัต่างกนัออกไป อยากจะแชร์ประสบการณ์มากกว่าข้อมูลทัว่ไป แลว้ก็มี
งานอดิเรกทีช่อบ ก็ยงัอยากจะทํามนัอยู่ แลว้ก็เร่ืองเทีย่วก็เจอประสบการณ์เยอะเหมือนกนั (4)” 

“ไดเ้รียนรู้การเร่ิมทําธรุกิจกบัเพือ่นว่าควรจะเป็นยงัไง หลงัผลิตสินคา้
แลว้เตรียมขายยงัไง ทํายงัไงใหข้ายได ้ก็ช่วยกนัคิดวิเคราะห์กบัเพือ่น พอเร่ิมขายทําใหเ้รารู้ว่าการ
จะเร่ิมต้นทําธุรกิจอะไรบางอย่าง บางทีคําว่าความอยากทําของเราอย่างเดียวมนัไม่พอ เป็น
ประสบการณ์ทีไ่ดเ้รียนรู้เยอะมากเลย ทัง้เงินสํารองและเวลา ประสบการณ์ที่ไม่ดี ครั้งหนา้เราก็จะ
หลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ทํา อะไรทีม่นัดี เราก็เก็บไป ไปทําให้มนัดีข้ึนหรือต่อยอดมนัได ้ประสบการณ์
ใหม่ๆ บางทีก็มีทัง้ดีและไม่ดีก็ปนๆ กนัไป (1)” 

สมาชิกตัง้ใจรับฟังมีส่วนร่วมในการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
กัน  โดยร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีตนเองชอบ รวมทัง้ให้
คําแนะนําเพิ่มเติมแกเพ่ือนสมาชิก 

ระยะสุดท้าย สมาชิกสรุปร่วมกันถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับการเปิดรับ
ประสบการณ์ใหม่ และเล่าถึงการใช้สติกํากบัความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอด
ช่วงสมัพนัธ์คือสําคญั ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” โดยสมาชิกพบว่า 
ตนเองมีสติตัง้ใจรับฟังปานกลางถึงมาก เม่ือได้ฟังประสบการณ์จากเพื่อนสมาชิก ทําให้ได้เรียนรู้
ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ท่ีไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่มขึน้  ทําให้ได้คิดว่าโลกนีย้งัมีสิ่งน่าสนใจอีก
มาก ควรหาประสบการณ์ใหม่ๆ  เพิ่มเตมิมากกวา่ท่ีเป็นอยู่ อาจเป็นกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ท่ีมีคณุคา่
กบัจิตใจ ท่ีไม่เก่ียวกบัด้านการเงินหรือธุรกิจ ขึน้กบัว่าจะเปิดใจท่ีจะเรียนรู้หรือไม่ ต้องกล้าท่ีเปิดใจ
ลองทําก่อนถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีและชอบหรือไม่ชอบ และพบว่าสิ่งใหม่ๆ ทุกคนทําด้วยใจรัก แม้
อาจทํางานท่ีไม่ได้ชอบมาก แต่ประสบการณ์เหล่านี ้เป็นสิ่งท่ีเป็นตัวตนท่ีใจรักจริงๆ ทําให้ได้
กลบัมามองตนเองและจุดประกายท่ีจะต้องค้นหาตนเองให้เจอ นอกจากนีส้มาชิกนึกถึงคําว่า 
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Memory last forever วตัถทํุาให้มีความสขุไม่นาน แตค่วามทรงจําหรือประสบการณ์ท่ีได้มาทัง้ดี
และไม่ดี จะอยู่กบัความทรงจําตลอดไป รู้สกึดีใจท่ีได้ฟังเพื่อนสมาชิกทกุคนเลา่ ชีวิตของแตล่ะคน
มีคุณค่าทัง้กับตนเองและคนอ่ืนรอบตัว อยากให้คนอ่ืนได้ลองทําอะไรใหม่ๆ ท่ีไม่เคยทํา แค่
กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ท่ีแตกตา่งไปจากเดิมก็ได้ อาจจะพบวา่เป็นความชอบของตนเอง 

ช่วงที่ 10 ปัจฉิมนิเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทบทวนและสรุป
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุ่ม ประเมินตนเองถึงการเปลี่ยนแปลงภายในท่ีเกิดขึน้ และยตุิการให้
คําปรึกษากลุม่ 

ระยะเร่ิมแรก ให้สมาชิกทบทวนประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุ่มตัง้แต่
เร่ิมต้นจนกระทัง่ถึงช่วงปัจฉิมนิเทศนี ้

ระยะกลาง สมาชิกได้พิจารณาถึง “ความเข้าใจเก่ียวกบัคําวา่ความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ” หลงัจากผ่านการเข้าร่วมกลุม่มาจนถึงช่วงสดุท้ายนี ้โดยให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีได้
เรียนรู้ ความรู้สกึ และมมุมองตอ่การนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนัต่อไป โดยใช้เทคนิคการสรุป การเงียบ การตัง้คําถาม และการตีความ โดยสมาชิก
พบวา่  

“คือการอยู่กับตัวเอง ทุกส่ิงทุกอย่างที่เข้ามาหรือว่าความรู้สึก 
ความคิด ไม่ไปมองแต่คนอืน่รอบตวั (4)” 

“ตระหนกัถึงตนเอง อยู่กบัตนเอง ณ ปัจจบุนั มีสติ (2)” 
“การมีสติ รู้ว่าตัวเองกําลังรู้สึกยังไง กําลังทําอะไรอยู่ วิเคราะห์

พิจารณาทีต่วัเราเอง อยู่กบัตวัเราเอง (1)” 
“ทําใหเ้รารู้จกัตนเองมากข้ึน รู้ใจตนเอง เป็นการฝึกฝน (3)” 
“การที่สามารถ Handle ตวัเองในสถานการณ์ ซ่ึงสถานการณ์นี้

อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดจากตวัเราเองหรือเกิดจากส่ิงแวดล้อม สามารถรู้ เข้าใจ มีสติ การ
เข้าใจว่าทกุอย่างไม่สามารถคาดหวงัอะไรได ้ไม่สามารถคิดว่าตอ้งอย่างงีอ้ะไร 100% ได ้แต่ว่า
เราคาดหวงักบัตวัเราเองได ้อะไรจะเกิดก็ตอ้งเกิดแต่ว่าเราควบคมุไดอ้ย่างเดียวคือควบคมุตวัเรา
เอง (5)” 

สมาชิกได้สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้และผู้ วิจัยได้สรุปและอธิบายเก่ียวกับ
องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ นอกจากนี ผู้้ นํากลุ่มได้สอบถามสมาชิกถึง
ประสบการณ์ท่ีได้รับว่าเหมือนหรือแตกต่างจากความคาดหวงัในตอนต้นอย่างไร  ให้สมาชิกได้
ทบทวนและสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ทัง้หมดผ่านประสบการณ์กลุม่ และพิจารณาถึงการนําประสบการณ์
ท่ีได้รับจากกลุม่ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั โดยสมาชิกพบวา่ 
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“ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ของหลายๆ คน ประสบการณ์ทีเ่ราไม่
เคยเจอ เป็นประสบการณ์ทีดี่ทีน่่าสนใจ ไดเ้ปิดไอเดียอะไรใหม่ๆ หลายๆ อย่างใหเ้รา (5)” 

“ตอนแรกก็คาดหวงัว่า..คือพอจะรู้คร่าวจากการอ่านรู้ว่าเกีย่วกบัเร่ือง
ทางจิตวิทยา ก็คิดว่าอยากจะรู้ว่าตวัเองเป็นคนยงัไง แต่หลงัจากที่คยุกนัมาคือเราก็ไม่รู้หรอกว่า
เราเป็นคนดีไม่ดี แต่เราทําดีทีส่ดุแลว้ในมมุของเรา แต่ว่าหลกัๆเลย เราไดท้บทวนตวัเองทัง้ส่ิงทีเ่รา
กําลงัทําอยู่และส่ิงทีเ่ราเคยผ่านมาในอดีตว่าเราทําแบบนีคื้อมนัเหมาะสมหรือเป็นส่ิงทีเ่ราใชส้ติทํา
จริงๆ รึเปล่า ก็คิดว่าจะเอาตรงนีไ้ปปรบัใชใ้นอนาคต (1)” 

“มนัเหมือนแบบว่าได้อยู่กบัตวัเองมากข้ึน เพราะว่าปกติเรามกัจะ
คิดถึงแต่คนอืน่ๆ แต่บางครั้งเราลืมทีจ่ะอยู่กบัตวัเอง แต่ว่าคิดทบทวนส่ิงทีผ่่านมาหรือส่ิงทีเ่กิดข้ึน
ตอนนี ้เหมือนไดก้ลบัมาทบทวนตวัเองมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจริงๆ มองว่ามนัเป็นส่ิงทีถ่า้สมมติผ่านวนันีไ้ป
แลว้ ก็เป็นส่ิงทีเ่รายงัควรจะทํา อาจจะไม่ใช่ทกุวนัแต่ว่าเราก็ควรทีก่ลบัมามองยอ้นว่า ส่ิงทีเ่ราทําที่
มนัเกิดข้ึนเนี่ยมนัเป็นยงัไง หรือว่า ณ ปัจจุบนัของเรามนัเป็นยงัไง ก็เหมือนได้รู้ใจตวัเอง ได้รู้ว่า
ตอนนีเ้รารู้สึกยงัไง คิดอะไรยงัไง ไดม้ากย่ิงข้ึน (4)” 

“จากการเข้ากลุ่ม ทําให้รู้สึกเหมือนว่าเราได้รู้จกัตวัเองมากข้ึน จาก
ประสบการณ์ทีเ่พือ่นๆ บอกมา ทําใหเ้ราก็เอามาคิดแลว้ก็มาทบทวน แลว้ก็เร่ืองการมีสติ บางทีเรา
ก็...คืออย่างนอ้ยการไดฟั้งเร่ืองของคนอืน่แลว้คิดตาม เราก็รู้สึกว่าอนันีม้นัก็เหมือนกบัว่าการมีสติ
แล้วหล่ะว่าเราก็จดจ่อกบัเร่ืองราวของเพือ่นๆ ได้นําประสบการณ์มาใช้ทัง้หมด ก็คิดว่าน่าจะเอา
มาพฒันาตวัเองในหลายๆ ดา้นได ้(3)” 

“เหมือนฤดูกาลทีเ่ปลีย่นแปลง คนเราตอ้งมีพฒันา ทกุอย่างมนัมีการ
เร่ิมตน้และมีจดุจบและมีการเปลีย่นแปลง กว่าจะเปลีย่นแปลงตอ้งมีการจากลาก่อน ทําใจกบัจุดๆ 
นัน้ไดแ้ค่ไหน การเร่ิมตน้ไม่ใช่ส่ิงทีย่าก แต่มนัอยู่ทีใ่จ แลว้ก็ความคาดหวงั ต่อใหเ้ราคาดหวงัว่ามนั
จะได ้มนัอาจจะผิดหวงั แต่เอาผิดหวงันัน้มาใช้ชีวิตยงัไง สูต่้อไปยงัไงมากกว่า คิดว่าทกุคนที่มา
วนันีม้นัคือมิตรภาพ มนัคือประสบการณ์ทีดี่ ทีเ่งินซ้ือไม่ได ้(2)” 

ระยะสดุท้าย ผู้ นํากลุ่มสรุปและยุติการให้คําปรึกษากลุ่ม ให้สมาชิกทํา
แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในระยะหลังการทดลอง และนัดหมายการทํา
แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในระยะการตดิตามผล 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง “การศกึษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสาน

เอ็นเนียแกรมท่ีมีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณของผู้ ใหญ่วยัทํางาน” มีความมุ่งหมายของการ
วิจยั 3 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย
ท่ีเป็นผู้ใหญ่วยัทํางาน 2) เพื่อศกึษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสาน
เอ็นเนียแกรมท่ีมีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางาน และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผล
ของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมกบัการให้คําปรึกษาแบบ
กลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมท่ีมีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ ใหญ่วยัทํางาน โดยแบ่งการ
ดําเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 สมัภาษณ์เชิงลกึเพื่อศกึษาองค์ประกอบของความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ จากนัน้นําองค์ประกอบท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาพฒันาแบบทดสอบความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ และวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย และ
ระยะท่ี 2 เป็นการวิจยักึ่งทดลอง เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตาม
แนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม และการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมท่ีมีตอ่
ความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางาน 

การวิจยัระยะท่ี 1 ผู้วิจยัดําเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ ให้ข้อมลู โดยเป็นกลุ่มบคุคลท่ี
ศกึษาและเข้าใจในความฉลาดทางจิตวิญญาณ รวมทัง้เป็นบคุคลท่ีมีการดําเนินชีวิตท่ีแสดงถึงการ
นําแง่มมุตา่งๆ ของความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้ในชีวิตประจําวนั จํานวน 7 ท่าน หลงัจากนัน้
ดําเนินการพฒันาแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณและวิเคราะห์องค์ประกอบของความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ ใหญ่วัยทํางานในช่วงผู้ ใหญ่
ตอนต้นท่ีมีอายรุะหว่าง 25 ถึง 40 ปี ท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และทํางานใน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 330 คน 

สว่นการวิจยัระยะท่ี 2 ผู้วิจยัดําเนินการวิจยักึ่งทดลองกบักลุ่มตวัอย่างผู้ ใหญ่วยัทํางาน 
ในช่วงผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีมีอายรุะหว่าง 25 ถึง 40 ปี ท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และ
ทํางานในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีสมคัรใจเข้าร่วมการวิจยั  จํานวน 17 คน แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มทดลองท่ี 1 การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
จํานวน 6 คน กลุม่ทดลองท่ี 2 การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม จํานวน 5 คน 
และกลุม่ควบคมุ จํานวน 6 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยการวิจยัระยะท่ี 1 ได้แก่ แบบทดสอบความฉลาดทาง           
จิตวิญญาณ โดยมีข้อคําถามจํานวน 39 ข้อ มีคา่อํานาจจําแนกรายข้อ (CITC) ระหว่าง .234-.662 
และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .896 และการวิจยัระยะท่ี 2 ได้แก่ 1) 
แบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณจากการวิจยัระยะท่ี 1 2) เคร่ืองมือในการพฒันาความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ ได้แก่ การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
และการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม ท่ีผ่านการตรวจสอบกระบวนการและความ
สอดคล้องในการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน โดยมีคา่ดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ค) เมื่อดําเนินการปรับปรุงเพิ่มเตมิตามคําแนะนํา
ของผู้ เช่ียวชาญแล้ว จึงนําไปทดลอง (pilot) กบัผู้ใหญ่วยัทํางานท่ีไม่ใช่กลุม่ทดลองจํานวน 6 คน 
ก่อนนําไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอย่างตอ่ไป และ 3) ผู้วิจยัในฐานะเคร่ืองมือวิจยั ได้ผ่านการเรียนและ
ฝึกปฏิบตัิในการเป็นผู้ นํากลุม่การให้คําปรึกษาแนวอตัถิภาวนิยมหรือจิตบําบดัแนวความหมายใน
ชีวิต และผา่นการอบรมและเข้าใจเอ็นเนียแกรมเป็นอยา่งดี 

การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัระยะท่ี 1 ในสว่นของการสมัภาษณ์เชิงลกึ เร่ิมจากถอดเสียง
การสมัภาษณ์อยา่งละเอียดแบบคําตอ่คํา และทําการวิเคราะห์เนือ้หาจากบทถอดความ ทําการให้
รหัสและจัดกลุ่มข้อมูล และตรวจสอบการให้รหัสโดยนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์ด้านการวิจัยเชิง
คณุภาพจํานวน 2 ท่าน ก่อนดําเนินการสงัเคราะห์องค์ประกอบและนิยามขององค์ประกอบของ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ สําหรับการพฒันาแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ทําการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญและหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคําถามและนิยามท่ีกําหนดขึน้ และใช้โปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานและตรวจสอบคณุภาพแบบทดสอบ หาคา่อํานาจจําแนกโดยการวิเคราะห์
คา่สมัประสิทธ์ิระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (CITC) และหาคา่ความเช่ือมัน่โดยวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค จากนัน้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้
โปรแกรม LISREL สําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัระยะท่ี 2 ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณของกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่ม
ควบคมุ โดยใช้สถิติทดสอบครัสกลั-วอลลีส (The Kruskal-Wallis one-way ANOVA Test) และใช้
การเปรียบเทียบพหคุณู (Multiple comparison) เพื่อตรวจสอบหาความแตกตา่งรายคู่ โดยวิธีของ
ดนัน์-บอนเฟอร์โรนี (Dunn-Bonferroni test) 
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สรุปผลการวจิัย 
ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยัเป็น 3 ตอนตามลําดบัการดําเนินการวิจยั ได้แก่  (1) การศกึษา

องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย  (2) การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย  (3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการให้คําปรึกษา
แบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม 
และกลุ่มควบคมุ ท่ีมีต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ ใหญ่วยัทํางาน ระหว่างก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และการติดตามผล ดงันี ้

ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคน
ไทย 

ผลการวิจยัพบว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณ เป็นความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง
ภายในจิตใจ พืน้ท่ี ท่ีอยู่ภายในหรือโลกภายใน ในการเห็นเหตุผลหรือความเช่ือมโยงของ
ปรากฏการณ์ภายในจิตใจ เป็นเส้นทางหรือแนวทางท่ีทําให้เห็นทางออกท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ต่อ
ตนเองและบุคคลอ่ืน สามารถค้นหา เข้าถึงและเข้าใจสภาวะความเป็นจริง โดยมีหลกัยึดเหน่ียว
จิตใจ มีความเช่ือ ความมุ่งมัน่และศรัทธา ไม่ท้อถอยในการทําสิ่งท่ียาก และสิ่งท่ีมีความหมายท่ี
เหนือกว่าตนเอง ซึ่งพบว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทยให้ความสําคญักับพืน้ท่ี
ภายในจิตใจ การไมท้่อถอยในการทําสิ่งท่ียาก และสิ่งท่ีมีความหมายท่ีเหนือกว่าตนเอง โดยความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดงันี ้

1) การมีสต ิ(Consciousness) หมายถึง การระลกึรู้กบัปัจจบุนั และสามารถหยัง่
รู้ความจริงท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล โดยการฝึกทางจิตวิญญาณเป็นปัจจยัสําคญัต่อการมีสติ ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ยดงันี ้

1.1 สติ (Mindfulness) หมายถึง การระลึกรู้อยู่กบัสิ่งท่ีกําลงักระทํา อยู่กบั
ปัจจบุนัโดยไมค่ิดถึงเร่ืองในอดีตและอนาคต 

1.2 การหยัง่รู้ (Intuition) หมายถึง การสมัผสัความเป็นจริงท่ีอยู่ภายในตวั
บคุคลผา่นการเข้าใจอยา่งลกึซึง้จากการอยูก่บัปัจจบุนั ทําให้เกิดความรู้ท่ีผดุปรากฏขึน้ 

1.3 การฝึกทางจิตวิญญาณ (Spiritual practice) หมายถึง การฝึกสติ 
ทบทวนและสงัเกตจิตใจ อารมณ์ ความคิด และความรู้สึกของตนเองโดยไม่ตดัสิน รวมทัง้ค้นหา
จดุอ่อนของตนเอง 

2) การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย (Meaningful living) หมายถึง การค้นหาคณุคา่
และความหมายในชีวิตและวางเป้าหมายท่ีทําให้ชีวิตมีคณุคา่และความหมายท่ีจะดํารงอยู่ ทัง้เพื่อ
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การพัฒนาตนเองและเพื่อเอือ้ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ส่วนรวม และสังคมโลก ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบยอ่ยดงันี ้

2.1 ความหมายแห่งการดํารงอยู่ (Purpose) หมายถึง ความสามารถในการ
ค้นหาความหมาย และวางเป้าหมายในการทําหน้าท่ีของชีวิตและพฒันาจิตใจตนเอง เพื่อทําให้
ชีวิตมีความหมายท่ีจะดํารงอยู่ 

2.2 การดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน (Service) หมายถึง การดําเนินชีวิตเพื่อเอือ้
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน สว่นรวม และสงัคมโลก 

3) การข้ามพ้นตนเอง (Transcendence) หมายถึง การละวางตวัตนหรือการยึด
ติดในตนเอง และนําไปสูก่ารใสใ่จหรือให้ความสําคญัตอ่สิ่งตา่งๆ หรือบคุคลอ่ืนท่ีนอกเหลือไปจาก
ตนเอง ทําให้พบว่าสรรพสิ่งมีความสมัพนัธ์เก่ียงข้องเป็นเนือ้เดียวกนั ทําให้เกิดความเข้าใจและ
เห็นใจผู้ อ่ืน รวมทัง้มีศรัทธาในชีวิตและธรรมชาต ิซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ยดงันี ้

3.1 การไม่ยึดตนเอง (Egolessness) หมายถึง การดําเนินชีวิตโดยละวาง
การคิดให้เหตผุลตดัสินทัง้ต่อตนเองและผู้ อ่ืน เช่น ถกูหรือผิด ดีหรือชัว่ รู้แล้วปล่อยวาง ไม่ยึดมัน่
ถือมัน่ ไม่ยดึตนเอง 

3.2 ความเป็นองค์รวม (Holism) หมายถึง การรับรู้ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์ 
และเช่ือมโยงเป็นเนือ้เดียวกันของสรรพสิ่ง สามารถเช่ือมโยงปรากฏการณ์ต่างๆ หรือมุมมองท่ี
หลากหลาย 

3.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (Relatedness) หมายถึง การใช้ชีวิตร่วมกบั
บคุคลอ่ืนด้วยความเข้าใจ เห็นใจ และเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง 

3.4 ความเช่ือมัน่ศรัทธา (Faith) หมายถึง ความเช่ือมัน่และศรัทธาในพลงังาน
และธรรมชาติว่าสามารถสง่ผลกระทบต่อชีวิต เช่ือมัน่และศรัทธาในชีวิตว่าสิ่งต่างๆ จะมีหนทางท่ี
เหมาะสมเสมอ 

4) การใช้ชีวิตอยู่บนความจริง (Authentic living) หมายถึง การดําเนินชีวิตบน
ความจริงด้วยตนเองอย่างมีอิสระ เป็นตวัของตนเองโดยไม่โกรธ เกลียด หรือกลวัท่ีจะเป็นตนเอง 
ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสงบเย็น เปิดรับ และรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆ ในชีวิต ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ยดงันี ้

4.1 การดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเอง (Inner-directedness) หมายถึง การ
ตระหนกัและยืนหยดัตอ่ความรู้สกึภายในตนเอง และแสดงออกอย่างสอดคล้องตอ่สิ่งท่ีเป็นตนเอง
ตามธรรมชาติ มีอิสระในการเลือกดําเนินชีวิตด้วยตนเอง และยอมรับในผลท่ีเกิดขึน้ 
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4.2 ความสงบภายใน (Equanimity) หมายถึง การสงบตอ่สิ่งท่ีมากระทบกบั
จิตใจ อนัเน่ืองมาจากความเข้าใจในธรรมชาตขิองสิ่งนัน้ๆ 

4.3 ความบริบรูณ์ภายใน (Inner-wholeness) หมายถึง การยอมรับตนเองใน
สิง่ท่ีเป็นอยู ่เป็นตวัของตนเองโดยไมโ่กรธ เกลียด หรือกลวัท่ีจะเป็นตนเอง 

4.4 การเปิดรับ (Openness) หมายถึง การพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม ่
ทดลองแนวทางที่หลากหลายเพื่อค้นหาสิง่ท่ีเหมาะสมและนําสูก่ารพฒันาตนเอง 

4.5 ความรู้สกึขอบคณุ (Gratitude) หมายถึง ความรู้สกึขอบคณุตอ่สิ่งตา่งๆ 
ในชีวิตทัง้ท่ีชอบใจและไม่ชอบใจ ด้วยมมุมองท่ีทําให้ได้เรียนรู้พฒันาจิตใจให้ตื่นรู้เพิ่มมากขึน้ 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคน

ไทย 
การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั

อันดับท่ีสอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลการวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ (2=29.41, df=20, 2/df=1.47, p=0.07995, 
CFI=1.00, GFI=0.99, AGFI=0.93, RMSEA=0.038, SRMR=0.041) โดยคา่สมัประสิทธ์ินํา้หนกั
องค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตได้ทัง้ 14 ตวัแปรมีค่าตัง้แต่ 0.42 ถึง 0.79 และมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่านํา้หนักองค์ประกอบ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่ง และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ินํา้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง
พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ินํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานของทัง้ 4 องค์ประกอบระหว่าง 0.93 ถึง 
0.98 และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทกุคา่ โดยแตล่ะองค์ประกอบมีคา่สมัประสิทธ์ินํา้หนกั
องค์ประกอบมาตรฐาน ได้แก่ องค์ประกอบการข้ามพ้นตนเอง มีค่าเท่ากบั 0.98 การมีสติ และ 
การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มีค่าเท่ากนัท่ี 0.96 และการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง มีค่าเท่ากับ 
0.93 เม่ือพิจารณาคา่ความเช่ือมัน่รวมของตวัแปรแฝงของความฉลาดทางจิตวิญญาณพบว่ามีคา่
เท่ากบั 0.98 โดยแตล่ะองค์ประกอบมีคา่ระหวา่ง 0.59 ถึง 0.77 

 
ตอนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 

การวิจัยนีมี้สมมติฐานเพื่อศึกษาผลของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว            
อตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมกบัการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมท่ีมีตอ่ความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณในผู้ใหญ่วยัทํางาน โดยสรุปผลตามสมมติฐานการวิจยัได้ดงันี ้
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สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตาม
แนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูกว่ากลุ่มควบคมุในระยะ
หลงัการทดลอง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ระยะหลงัการทดลอง คะแนนความฉลาดทาง
จิตวิญญาณของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม สงูกว่ากลุม่
ควบคมุ (Z=2.67, p=0.008) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกบัสมมติฐานการ
วิจยัท่ี 1 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 ผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตาม
แนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูกว่ากลุ่มควบคมุในระยะ
การตดิตามผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ระยะการติดตามผล คะแนนความฉลาดทาง      
จิตวิญญาณของการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม สงูกว่ากลุม่
ควบคมุ (Z=2.63, p=0.009) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกบัสมมติฐานการ
วิจยัท่ี 2 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 3 ผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตาม
แนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูงกว่าผู้ ใหญ่วัยทํางานท่ี
ได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ระยะหลงัการทดลองและระยะการติดตามผล 
คะแนนความฉลาดทางจิตวิญญาณของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสาน
เอ็นเนียแกรมกับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ (Z=0.48, p=0.630 และ Z=0.14, p=0.887 ตามลําดบั) ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานการวิจยัท่ี 3 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผู้วิจยัอภิปรายผลการวิจยัใน 3 ประเด็น ได้แก่  (1) องค์ประกอบของความฉลาดทาง         
จิตวิญญาณในบริบทคนไทย  (2) การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
เพื่อพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ  (3) การเปรียบเทียบการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนว 
อตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมกบัการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมเพื่อพฒันา
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ดงันี ้
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ประเดน็ที่ 1 องค์ประกอบของความฉลาดทางจติวิญญาณในบริบทคนไทย 
จากการวิจยัในระยะการวิจยัท่ี 1 พบว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย

เป็นความสามารถท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองภายในจิตใจ พืน้ท่ีท่ีอยู่ภายในหรือโลกภายใน ในการเห็น
เหตุผลหรือความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์ภายในจิตใจ เป็นเส้นทางหรือแนวทางท่ีทําให้เห็น
ทางออกท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและบคุคลอ่ืน สามารถค้นหา เข้าถึงและเข้าใจสภาวะความ
เป็นจริง โดยมีหลกัยึดเหน่ียวจิตใจ มีความเช่ือ ความมุ่งมัน่และศรัทธา ไม่ท้อถอยในการทําสิ่งท่ี
ยาก และสิ่งท่ีมีความหมายท่ีเหนือกว่าตนเอง ซึ่งพบว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคน
ไทยจากการสมัภาษณ์ให้ความสําคญักบัพืน้ท่ีภายในจิตใจ การไม่ท้อถอยในการทําสิ่งท่ียาก และ
สิง่ท่ีมีความหมายท่ีเหนือกว่าตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัการทบทวนเอกสารท่ีกลา่วถึงในประเด็นของ
การตระหนักรู้ในตนเองอย่างลึกซึง้ การสามารถบรรลุเป้าหมาย และกล่าวถึงการเข้าถึง
ความหมายและสิ่งท่ีนอกเหนือจากตนเอง อย่างไรก็ตามความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคน
ไทยมีฐานอยู่บนพทุธศาสนา ซึง่ในทางพทุธศาสนาคําว่าจิตวิญญาณเป็นคําท่ีใช้ภายหลงัอย่างไม่
เป็นทางการสําหรับคําภาษาองักฤษว่า “Spirituality” โดยใช้ในความหมายถึงมิติท่ีสงูส่งของจิต
หรือการมีจิตใจสงู จิตท่ีหลดุพ้น เห็นแก่ตวัน้อย ทําให้เป็นอิสระ เบาสบาย สงบ มีความสขุท่ีแท้จริง 
โดยการเข้าถึงสิ่งสงูสดุในทางพทุธศาสนาหรือการมีจิตวิญญาณสงูสดุก็คือการบรรลพุระนิพพาน 
หลดุพ้นจากความเห็นแก่ตวัโดยสิน้เชิง (ประเวศ วะสี, 2554, น. 99-101) ดงันัน้ความฉลาดทาง
จิตวิญญาณในบริบทคนไทยแบง่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีสติ การใช้
ชีวิตอยา่งมีความหมาย การข้ามพ้นตนเอง และการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง โดยทัง้ 4 องค์ประกอบ
สอดคล้องกบัองค์ประกอบหลกัของอมัรัมและดรายเออร์ (Amram & Dryer, 2008, pp. 29-34) 
จาก 4 ใน 5 องค์ประกอบ 

โดยองค์ประกอบท่ีไม่พบจากการสมัภาษณ์ ได้แก่ องค์ประกอบการใช้ชีวิตอย่างสง่า
งาม ซึง่ในแง่ของการซาบซึง้กบัความสวยงามในชีวิต และแง่ของความสขุในการทํากิจกรรมตา่งๆ 
จากการสมัภาษณ์ได้ถกูกล่าวถึงในความหมายความสงบภายใน ภายใต้องค์ประกอบของการใช้
ชีวิตอยู่บนความจริง ซึ่งหมายถึงการไม่หวัน่ไหวต่อสิ่งท่ีมากระทบจิตใจไม่ว่าสขุหรือทุกข์ รวมทัง้
องค์ประกอบตา่งๆ จากการสมัภาษณ์ มีความแตกตา่งจากองค์ประกอบของอมัรัมและดรายเออร์
ในการให้นิยาม ความหมาย และรายละเอียดของแตล่ะองค์ประกอบดงัแสดงรายละเอียดในหวัข้อ
ผลการวิจยั 

โดยการมีสติเป็นองค์ประกอบท่ีได้รับการกล่าวถึงเป็นอนัดบัแรกเน่ืองจากการมีสติ
เป็นพืน้ฐานสําคญัท่ีจะทําให้มนุษย์ดําเนินชีวิตอยู่กบัปัจจุบนั สามารถระลึกรู้ตวัและทําหน้าท่ีใน
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ชีวิตประจําวนัอย่างมีคุณภาพ นําสู่การหยัง่รู้ความจริงภายในตวับุคคล รวมทัง้สติเป็นสิ่งท่ีช่วย
รักษาสมาธิหรือความตัง้ใจมั่น และเป็นเหตุให้เกิดสัมปชัญญะคือความรู้ตัว และเกิดปัญญา 
(หลวงปู่ ชา สภุทฺโท, 2562ก, 2562ง) โดยงานวิจยัของสดุารัตน์ รัตนเพชร (2558) ศกึษาพบว่า
บคุคลท่ีมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสงูจะเป็นบคุคลท่ีมีสติ รวมทัง้เอมมอนส์ (Emmons, 2000, 
pp. 9-13) และคิงส์ (King, 2008, pp. 54-79) ได้กลา่วถึงการยกระดบัหรือพฒันาระดบัการมีสติ 
และนิยามความฉลาดทางจิตวิญญาณของซิสค์ (Sisk, 2016, p. 197) ท่ีให้ความสําคญักบัการฝึก
ทางจิตวิญญาณ การใช้วิธีการรับรู้ท่ีหลากหลาย รวมถึงการหยัง่รู้  การใคร่ครวญ และการสร้าง
จินตภาพ ในขณะท่ีอมัรัม (Amram, 2007, pp. 3-4) ได้กลา่วถึงการมีสติในแง่ของการพฒันาการ
ตระหนกัรู้และการรู้จกัตนเอง 

นอกจากการมีสติแล้ว การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายก็เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความสําคญัท่ีจะทําให้มนษุย์ดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและใช้ชีวิตอย่างมีคณุคา่ มีความหมาย
ท่ีจะดํารงชีวิตอยู่ โดยไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ทัง้เพื่อการพฒันาตนเองและเอือ้ประโยชน์ต่อ
สว่นรวม โดยอมัรัมและดรายเออร์ (Amram, 2007, p. 4; Amram & Dryer, 2008, p. 31) ได้
กล่าวถึงในประเด็นของการรับรู้เป้าหมายผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของซาเฮบาลซามานิและคณะ (Sahebalzamani et al., 2013) ซึง่พบว่าบคุคลท่ีมีความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณสงูจะเป็นผู้ ท่ีมีเป้าหมายในชีวิต นอกจากนีค้ิงส์ (King, 2008, pp. 54-79) 
และซิสค์ (Sisk, 2016, p. 197) ได้กลา่วถึงในแง่การให้ความสําคญัต่อการดํารงอยู่และการหา
ความหมายและเป้าหมายในชีวิต รวมทัง้เนเซล (Nasel, 2004, pp. 192-193) ได้กลา่วถึงการตัง้
คําถามถึงการดํารงอยู่ อย่างไรก็ตามในบริบทคนไทยท่ีมีรากฐานอยู่บนพทุธศาสนา เป้าหมายท่ี
แท้จริงคือการทําจิตให้เหนือสขุเหนือทกุข์ (หลวงปู่ ชา สภุทฺโท, 2562ค) 

องค์ประกอบถัดมา ได้แก่ การข้ามพ้นตนเอง เป็นองค์ประกอบท่ีมุ่งเน้นการดําเนิน
ชีวิตโดยให้ความสําคญักบัสิ่งต่างๆ รอบตวัท่ีนอกเหนือจากตนเอง ละวางการคิดตดัสินทัง้ตนเอง
และผู้ อ่ืน คือพิจารณาให้รู้แล้วปลอ่ยวาง โดยไมย่ดึมัน่ถือมัน่ (หลวงปู่ ชา สภุทฺโท, 2562ข) ใสใ่จตอ่
ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์เป็นหนึ่งเดียวของสิ่งตา่งๆ รอบตวั ดําเนินชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความเข้าใจ 
เห็นใจ และมีความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อธรรมชาติและชีวิตว่าจะมีหนทางท่ีเหมาะสมเสมอ ซึ่ง ซิสค์ 
(Sisk, 2016, p. 197) ท่ีกล่าวถึงการเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวและการรับรู้ถึงสิ่งท่ีนอกเหนือจาก
ตนเอง อมัรัม (Amram, 2007, p. 4) ได้กล่าวถึงในแง่การแยกจากยึดติดในตนเองไปสู่การ
เช่ือมโยงกบับคุคลอ่ืนหรือสิ่งตา่งๆ เอมมอนส์ (Emmons, 2000, pp. 9-13) และคิงส์ (King, 2008, 
pp. 54-79) กล่าวถึงในแง่การตระหนกัรู้ในมิติท่ีเหนือจากการรับรู้ทางกายภาพและทางวตัถ ุ
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นอกจากนีใ้นบริบทคนไทยท่ีมีรากฐานอยู่บนพุทธศาสนา ศรัทธาและความเช่ือเป็นจุดเร่ิมต้น
นําไปสู่การค้นหาความจริง และนําไปสู่ปัญญา คือความรู้คิดเข้าใจท่ีถกูต้องและมองเห็นสิ่งต่างๆ 
ตามความเป็นจริง (ป. อ. ปยตฺุโต, 2561, น. 204, 239) 

องค์ประกอบสดุท้าย คือ การใช้ชีวิตอยู่บนความจริง เป็นองค์ประกอบท่ีมุ่งเน้นการ
ดําเนินชีวิตของบคุคล โดยดําเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระตามความรู้สกึภายในของตนเอง ด้วยความ
สงบหรือไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆ ท่ีมากระทบจิตใจ หรือสามารถวางใจเป็นกลางและตัดสิน
เหตุการณ์ตามความเป็นจริง โดยไม่หวัน่ไหวตามกระแสโลก หรืออุเบกขาในหลกัพรหมวิหารสี่     
(ป. อ. ปยตฺุโต, 2561, น. 75, 284) ยอมรับตนเองและเป็นตวัของตนเอง พร้อมเปิดรับและเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อการพฒันาตนเอง รวมทัง้รู้สึกขอบคณุต่อสิ่งต่างๆ ท่ีทําให้ได้เรียนรู้ท่ีจะ
พฒันาตนเอง โดยอมัรัมและดรายเออร์ (Amram, 2007, p. 4; Amram & Dryer, 2008, p. 33) ได้
กล่าวถึงในแง่ของการรักและยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสงบ เปิดรับ และอยู่กบัปัจจบุนัอย่าง
อ่อนน้อม นอกจากนีว้อห์น (Vaughan, 2002, pp. 16-33) ได้กล่าวว่า ความฉลาดทาง               
จิตวิญญาณจะทําให้มนษุย์สามารถพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างท่ีเป็นจริง โดยปราศจากการบิดเบือน
จากจิตใต้สํานึก ทําให้สามารถตดัสินใจด้วยตนเองอย่างมีอิสระตามความรู้สึกภายในของตนเอง 
ด้วยใจท่ีเปิดรับและสงบจากภายในเม่ือเผชิญกับความท้าทายในชีวิต รวมทัง้นําสู่ความรู้สึก
ขอบคณุ 
 

ประเดน็ที่ 2 การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

จากการวิจยัระยะท่ี 2 พบว่าผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตาม
แนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมหลังการทดลองและการติดตามผล มีความฉลาดทาง            
จิตวิญญาณสงูกวา่กลุม่ควบคมุ (p<0.01) 

โดยการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมเพื่อพฒันา
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ในการวิจยันีด้ําเนินการให้คําปรึกษาตามแนวอตัถิภาวนิยมบนฐาน
คิดการบําบดัแนวความหมายในชีวิต (Logotherapy) จํานวน 10 ช่วงการให้คําปรึกษา การให้
คําปรึกษาแบบกลุ่มในช่วงท่ี 1 เป็นช่วงของการปฐมนิเทศ ทําให้สมาชิกได้เข้าใจถึงรายละเอียด
การดําเนินการ ได้ทําความรู้จกัและสร้างสมัพนัธภาพระหว่างกัน ซึ่งสมาชิกได้สํารวจตนเองใน
เบือ้งต้น เรียนรู้และทําความรู้จกัผ่านลกัษณะนิสยัและมมุมองต่อตนเองของเพื่อนสมาชิกภายใน
กลุม่ และใช้เอ็นเนียแกรม (Enneagram) เป็นเคร่ืองมือในช่วงท่ี 2 ถึงช่วงท่ี 4 ของการให้คําปรึกษา 
จากการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ในช่วงท่ี 2 ถึงช่วงท่ี 4 พบว่าสมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบตนเอง 
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และเกิดการสะท้อนมมุมองทัง้จากตนเองและเพื่อนสมาชิก นําให้เกิดการตระหนกัรู้ในตนเองผ่าน
การรับรู้รูปแบบบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม (ช่วงท่ี 2) ผา่นการรับรู้โครงสร้างบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม 
(ช่วงท่ี 3) และผ่านการสํารวจกลไกการป้องกนัตนเองตามรูปแบบบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม (ช่วงท่ี 
4) จากการตระหนกัรู้ในตนเองทําให้สมาชิกเข้าใจและยอมรับตนเองอย่างท่ีเป็นจริง เข้าใจบคุคล
อ่ืนมากขึน้ และรับรู้ถึงความวิตกกงัวลท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการใช้กลไกป้องกนัตนเองท่ีสมาชิกแต่ละ
คนมีการใช้เป็นประจํา ซึง่สมาชิกพบวา่การฝึกสติจะช่วยให้สมาชิกมีสติในการกํากบัการกระทําใน
ปัจจบุนัได้ดีขึน้และจะพยายามให้เวลากบัการฝึกสติ เห็นได้วา่ เอ็นเนียแกรมเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ี
ทําให้สมาชิกในกลุ่มได้สํารวจตนเองตัง้แต่การอ่านแบบทดสอบเพื่อประเมินรูปแบบบุคลิกภาพ
เอ็นเนียแกรม การสํารวจตนเองผ่านโครงสร้างบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรมซึง่ทําให้สมาชิกได้สํารวจ
ตนเองในความซบัซ้อนของบุคลิกภาพ รวมทัง้สมาชิกได้ทบทวนถึงความคิด ความรู้สึก และการ
กระทําท่ีแตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในขณะเครียด หรือขณะเป็นตวัของตนเอง และ
สํารวจตนเองถึงลกัษณะการตอบสนองตอ่สิ่งท่ีมากระทบ ทัง้ในแง่ความโกรธ ความวิตกกงัวล และ
ความรู้สกึอบัอาย นอกจากนีส้มาชิกได้สํารวจตนเองถึงลกัษณะกลไกการป้องกนัตนเองของแตล่ะ
รูปแบบ ทําให้สมาชิกเกิดการตระหนกัรู้ในตนเอง ตระหนกัถึงข้อดีและข้อเสีย ตระหนกัถึงแรงจงูใจ
เบือ้งหลงัของความคิด ความรู้สกึ และการกระทํา สมาชิกได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภายในกลุ่ม
ถึงแต่ละสถานการณ์ในชีวิต ซึ่งทําให้สมาชิกพบว่าคนแต่ละรูปแบบมีมุมมองต่อสถานการณ์
แตกตา่งกนั แม้จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีคล้ายคลงึกนั สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันา
ทางจิตวิญญาณซึง่ให้ความสําคญักบัการไตร่ตรองตนเอง (Reflection) เป็นประจําอย่างตอ่เน่ือง 
ตรวจสอบตนเอง (Self-examination) ทัง้ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม (Lynton & 
Thøgersen, 2009, pp. 114-117) นอกจากนีจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลกึในการวิจยัระยะท่ี 1 ผู้ให้
ข้อมลูท่านท่ี 6 ได้กลา่วถึงการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณว่า “มีเพียงแนวทางเดียว คือ ให้
กลบัมาสู่ตนเอง... กลบัไปสู่พืน้ทีภ่ายใน... กลบัสู่โลกดา้นใน... ไม่ว่าเราจะเดินทางไปสู่โลกกว้าง
ข้างนอกไกลเพียงใด แต่ขอให้การเดินทางนัน้ เป็นโอกาสในการกลบัไปสมัผสัรู้ความหมายด้าน
ใน” 

การตระหนกัรู้ในตนเองผ่านรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมทําให้สมาชิกมีหลกัยึด
หรือมีแนวทางในการกลบัมาสู่โลกภายในตนเอง ซึ่งสิ่งสําคญัต่อการกลบัสู่โลกภายในก็คือการมี
สติ โดยตลอดการให้คําปรึกษาอุปกรณ์สําคญัท่ีใช้เพื่อให้สมาชิกได้พฒันาการมีสติ คือ เอกสาร
แบบสงัเกตและประเมินตนเอง และแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of mind” ซึง่ทําให้
สมาชิกได้ฝึกถึงการระลกึรู้กบัสิ่งท่ีกําลงักระทําหรืออยู่กบัปัจจบุนั และเกิดการรับรู้หรือเกิดมมุมอง
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ใหม่ท่ีผดุปรากฏขึน้ ทําให้สมาชิกได้สํารวจตนเองถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา
ในแต่ละช่วงการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม นอกจากการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณในด้าน
การมีสติ พบว่าการตระหนกัรู้ในตนเองผ่านรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นแกรมทําให้สมาชิกมีมมุมองท่ี
เปลี่ยนแปลงไปทัง้ต่อตนเองและผู้ อ่ืน เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง ยอมรับและเห็นใจผู้ อ่ืนมาก
ยิ่งขึน้ ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล มีความบริบูรณ์ภายใน และตามมาด้วยความรู้สึก
ขอบคณุ 

หลงัจากสมาชิกตระหนกัรู้ในตนเองผ่านรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมแล้ว การ
ดําเนินการให้คําปรึกษาในช่วงต่อๆ ไปตามแนวอัตถิภาวนิยมบนฐานคิดการบําบัดแนว
ความหมายในชีวิต ช่วงท่ี 5 ถึงช่วงท่ี 7 ได้พาให้สมาชิกได้ค้นหาความหมายในชีวิตในแนวทาง
ต่างๆ โดยผ่านจุดสิน้สุดคือความตายและการไม่มีอยู่ ผ่านการทําเพื่อผู้ อ่ืน ผ่านความสมัพันธ์ 
นอกจากนีใ้นการดําเนินการให้คําปรึกษาช่วงต่างๆ ได้กล่าวถึงรายละเอียดความฉลาดทาง              
จิตวิญญาณในด้านการข้ามพ้นตนเองและในด้านการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง ได้แก่ ช่วงท่ี 6 
กล่าวถึงการไม่ยึดตนเอง ในแง่การปล่อยวาง ไม่ตัดสินตนเองและผู้ อ่ืน ช่วงท่ี 7 กล่าวถึง
ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกันของสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางจิตวิญญาณในด้าน
การข้ามพ้นตนเอง ช่วงท่ี 8 กล่าวถึงการเลือกดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองและความสงบภายใน
ผ่านการเลือกประกอบอาชีพ และช่วงท่ี 9 กล่าวถึงการเลือกดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองผ่าน
กิจกรรมท่ีนอกเหนือจากงานในกิจวตัรประจําวนั และการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของความฉลาดทางจิตวิญญาณในด้านการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง และในช่วงท่ี 10 เป็นช่วง
ของการปัจฉิมนิเทศ ได้ทําการสรุปประสบการณ์ท่ีสมาชิกได้เรียนรู้และสรุปถึงความหมายและ
องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

จากการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ในช่วงท่ี 5 พบว่า สมาชิกได้ทบทวนถึงความหมาย
ของชีวิต ผา่นความตายและการไม่มีอยู่ โดยสมาชิกพบวา่ความตายเป็นเร่ืองใกล้ตวั จึงควรดําเนิน
ชีวิตอย่างมีสติ โดยสมาชิกระลึกถึงคนท่ีมีความหมายต่อการมีชีวิตและมีความสําคญัท่ีสมาชิก
ห่วงใย ได้แก่ พ่อแม่ และคนในครอบครัว การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มในช่วงท่ี 6 พบว่า สมาชิกได้
ทบทวนถึงความหมายจากการทําเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยดึตนเอง โดยสมาชิกพบว่าการทําเพื่อผู้ อ่ืน
มีหลายรูปแบบและทกุคนสามารถทําได้ เช่น การร่วมมือกนัลดใช้พลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  
การให้อภยั การให้เวลาพ่อแม่และครอบครัว การฟังหรือเป็นท่ีปรึกษาให้เพื่อน ซึง่นอกจากจะเกิด
ประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนและสว่นรวม สมาชิกก็รู้สกึภมูิใจ มีอิสระและยอมรับในตนเอง การให้คําปรึกษา
แบบกลุม่ในช่วงท่ี 7 พบว่า สมาชิกได้ทบทวนถึงความหมายจากความสมัพนัธ์และความเก่ียวข้อง
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เช่ือมโยงของสิ่งตา่งๆ ซึง่พบว่าแตล่ะความสมัพนัธ์มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกนั และเม่ือเกิดขึน้ก็
ต้องดบัลงในท่ีสดุ อย่างไรก็ตามสมาชิกจะรักษาความสมัพนัธ์ท่ีสําคญัให้ดีท่ีสดุ การให้คําปรึกษา
แบบกลุม่ในช่วงท่ี 8 พบวา่ สมาชิกได้ทบทวนตนเองในแง่การเลือกประกอบอาชีพ ซึง่พบวา่สมาชิก
เลือกดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเอง ผ่านการเรียนรู้และลองผิดลองถกูเพื่อเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบั
ตนเอง และดําเนินชีวิตเพื่อการเรียนรู้ ค้นหาและพฒันาตนเองต่อไป การให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม
ในช่วงท่ี 9 พบว่า สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกทํากิจกรรมท่ีนอกเหนือจากงานในกิจวตัร
ประจําวนั เพื่อเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยสมาชิกพบว่าการได้เปิดรับประสบการณ์ใหม่เป็น
เร่ืองท้าทายและน่าตื่นเต้น แม้จะทําให้เกิดความวิตกกังวลและอาจไม่เป็นอย่างท่ีคาดหวงั แต่
สมาชิกก็อยากท่ีจะทํากิจกรรมใหม่ๆ ให้มากขึน้ และการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ในช่วงท่ี 10 พบว่า 
สมาชิกได้เรียนรู้และสอบถามเพื่อทําความเข้าใจเก่ียวกบัความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยสมาชิก
พบว่าการเข้าใจตนเองและการรู้จกัตนเอง ทําให้สมาชิกกล้าเปิดใจท่ีจะเผชิญความจริง รับรู้และ
ยอมรับตนเอง และเร่ิมสงัเกตตวัเอง และเร่ิมฝึกสติผ่านการสงัเกตตนเองในชีวิตประจําวนั และใช้
สติกํากบั ความคิด ความรู้สกึ และการกระทํา ซึง่สมาชิกพบว่าหากสมาชิกยงัไม่ยอมรับตนเองจะ
ไม่เกิดการเร่ิมต้นท่ีจะพฒันา โดยการตระหนกัรู้ในตนเองจะทําให้เกิดการจุดประกายบางอย่างท่ี
ทําให้อยากเร่ิมต้นและเช่ือมโยงไปสูอ่งค์ประกอบอ่ืนๆ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัในระยะท่ี 1 ใน
ด้านการฝึกทางจิตวิญญาณ ซึง่การจะพฒันาหรือเติบโตทางจิตวิญญาณนัน้ ปัจจยัท่ีสําคญัคือการ
ฝึกท่ีทําเป็นประจํา จะทําให้เกิดการเติบโตทีละเล็กละน้อย และสอดคล้องกบัท่ีวอห์น (Vaughan, 
2002, p. 20) กลา่วว่า ความฉลาดทางจิตวิญญาณสามารถพฒันาด้วยการฝึก ซึง่จะทําให้บคุคล
สามารถแยกสิ่งท่ีเป็นความจริงจากความเช่ือหรือความเข้าใจผิดๆ ได้ การดําเนินการให้คําปรึกษา
แบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมจึงเป็นจดุเร่ิมต้นให้กบัสมาชิกผู้ เข้าร่วมในการ
นําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัเพื่อพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณต่อไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มผู้ ใหญ่ตอนต้น ซึ่งเป็นวัยท่ีมีการพัฒนาทางกายสมบูรณ์เต็มท่ี มีความพร้อมของ
พฒันาการด้านความคิดและสติปัญญา และอยู่ในช่วงของการปรับตวัและการค้นหาความหมาย
ในชีวิต ทัง้ในด้านการประกอบอาชีพ การเลือกคู่ครอง การเป็นโสดหรือการใช้ชีวิตสมรส 
(Boundless, 2017; Hicks & Flamez, 2016, pp. 389-414; ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2553, น. 414-
415) จากการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มพบว่าสมาชิกในวัยผู้ ใหญ่ตอนต้นเป็นวัยท่ีเหมาะแก่การ
พฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ เห็นได้วา่สมาชิกอยูใ่นช่วงของการลองผิดลองถกูเพื่อค้นหาสิ่ง
ท่ีเหมาะสมกับตนเองและเก็บเก่ียวประสบการณ์ต่างๆ ทัง้ในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ความสมัพนัธ์กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน และด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งการให้คําปรึกษาแบบ
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กลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมในวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น เป็นช่วงการเร่ิมต้นท่ีดีต่อการ
พัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณท่ีช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เข้าใจและยอมรับทัง้
ตนเองและผู้ อ่ืน ช่วยให้สามารถปรับตวัในการดําเนินชีวิตประจําวนั และมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานท่ีดี รวมทัง้นําสูก่ารฝึกทางจิตวิญญาณหรือการฝึกสติท่ีทําเป็นประจําตอ่ไป 
 

ประเดน็ที่ 3 การเปรียบเทียบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม
ผสานเอน็เนียแกรมกับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมเพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางจติวิญญาณ 

จากการวิจยัระยะท่ี 2 พบว่าผู้ ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตาม
แนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมหลังการทดลองและการติดตามผล มีความฉลาดทาง         
จิตวิญญาณไมแ่ตกตา่งจากผู้ใหญ่วยัทํางานท่ีได้รับการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม 

สําหรับการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยม ดําเนินการจํานวน 10 ช่วง
การให้คําปรึกษาเช่นเดียวกบัการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
โดยแตกต่างกนัในช่วงท่ี 2 ถึงช่วงท่ี 4 การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มในช่วงท่ี 1 เป็นช่วงของการ
ปฐมนิเทศ ทําให้สมาชิกได้เข้าใจถึงรายละเอียดการดําเนินการ ได้ทําความรู้จักและสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งสมาชิกได้สํารวจตนเองในเบือ้งต้น เรียนรู้และทําความรู้จักผ่าน
ลกัษณะนิสยัและมมุมองต่อตนเองของเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่ม จากการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม
ในช่วงท่ี 2 ถึงช่วงท่ี 4 พบว่าสมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบตนเอง และแบง่ปันประสบการณ์กบั
เพื่อนสมาชิก ผ่านจุดเด่นและจุดอ่อน (ช่วงท่ี 2) ผ่านการแสดงออกขณะเป็นตวัของตนเองและ
ขณะเครียด (ช่วงท่ี 3) และผ่านการทบทวนสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความวิตกกงัวล (ช่วงท่ี 4) จาก
การดําเนินการพบว่า สมาชิกมีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนัภายในกลุ่ม โดยสมาชิกพบว่า คนใน
กลุ่มมีความแตกต่างในมุมมอง ความคิด และลักษณะนิสยั ทัง้การมองโลกในแง่บวกและลบ 
ปัญหาในชีวิตท่ีแตกต่างกนั สมาชิกพบว่าตนเองมีลกัษณะการแสดงออกขณะเป็นตวัของตนเอง
แตกต่างจากขณะเครียด โดยสมาชิกจะปรับตัว พยายามใช้สติควบคุมอารมณ์ตนเอง และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เม่ือมีความวิตกกังวล สมาชิกจะเผชิญหน้า หา
สาเหตขุองปัญหาและแก้ปัญหาด้วยวิธีการของแตล่ะคน โดยสมาชิกจะพยายามลดความคาดหวงั
กับบุคคลอ่ืน ลดการมองในแง่ลบหากไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั และมีความเข้าใจคนอ่ืนมากขึน้
และอยากยอมรับความคดิเห็นของคนอ่ืนท่ีแตกตา่งกนัให้มากขึน้ อย่างไรก็ตามการทบทวนตนเอง
ในเร่ืองลกัษณะนิสยั จุดเด่นและจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ทบทวนถึงความคิด ความรู้สึก และการ
กระทําท่ีแตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในขณะเครียด หรือขณะเป็นตวัของตนเอง และ
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ทบทวนถึงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความวิตกกงัวล ทําให้สมาชิกได้เรียนรู้ร่วมกนัผ่านประสบการณ์
ของสมาชิกภายในกลุ่ม แต่ไม่สามารถทําให้สมาชิกเกิดการตระหนกัรู้ในตนเอง หรือตระหนกัถึ ง
แรงจงูใจเบือ้งหลงัของความคดิ ความรู้สกึ และการกระทําได้ 

จากการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ในช่วงท่ี 5 พบว่า สมาชิกได้ทบทวนถึงความหมาย
ของชีวิต ผ่านความตายและการไม่มีอยู่ โดยสมาชิกได้ทบทวนว่าตนเองทําอะไรอยู่ มีชีวิตอยู่ไป
เพื่ออะไร และมีอะไรท่ีควรเปลี่ยนแปลงและทําอะไรเพื่อคนรอบข้างได้บ้าง โดยสมาชิกอยากมีชีวิต
อยู่เพื่อครอบครัวและคนท่ีสมาชิกรัก การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มในช่วงท่ี 6 สมาชิกได้ทบทวนถึง
ความหมายจากการทําเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยดึตนเอง โดยสมาชิกพบว่า การช่วยเหลือคนอ่ืนไม่ว่า
เร่ืองเล็กเร่ืองใหญ่ หากทําด้วยความเต็มใจ ไม่หวงัสิ่งตอบแทน ไม่คิดว่าเป็นหน้าท่ี และปลอ่ยวาง 
ไม่ยดึติดในผลลพัธ์ จะทําให้มีความสขุท่ีแท้จริง โลง่ใจ สบายใจ การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ในช่วง
ท่ี 7 พบว่า สมาชิกได้ทบทวนถึงความหมายจากความสมัพนัธ์และความเก่ียวข้องเช่ือมโยงของสิ่ง
ตา่งๆ ซึง่พบว่า สมาชิกให้ความสําคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ทําให้สมาชิกรู้ว่ามีชีวิตอยู่ไป
เพื่ออะไร  ในขณะท่ีความสมัพนัธ์อ่ืนๆ มีความสําคญัตอ่การเรียนรู้และเติบโต สมาชิกได้พิจารณา
และพบว่าทุกสิ่งรอบตวัต่างมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงและมีผลกระทบระหว่างกัน ทัง้คน สตัว์ 
สิ่งของและวตัถ ุการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มในช่วงท่ี 8 พบว่า สมาชิกได้ทบทวนตนเองในแง่การ
เลือกประกอบอาชีพ ซึง่พบว่าสมาชิกตดัสินใจเลือกอาชีพด้วยตนเอง ซึง่อาจเป็นอาชีพท่ีใจรักหรือ
ตามท่ีได้รับโอกาส และสมาชิกยงัคงค้นหาตนเองให้เจอว่าชอบอะไรจริงๆ เพื่อจะทํางานอย่างมี
ความสขุและอดทนตอ่ความยากลําบาก ซึง่เป็นประสบการณ์ให้เรียนรู้ตอ่ไป การให้คําปรึกษาแบบ
กลุ่มในช่วงท่ี 9 พบว่า สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกทํากิจกรรมท่ีนอกเหนือจากงานในกิจวตัร
ประจําวนั เพื่อเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยสมาชิกพบว่ายงัมีสิ่งท่ีน่าสนใจให้เรียนรู้อีกมาก ต้อง
กล้าเปิดใจท่ีจะเรียนรู้และลองทําสิ่งใหม่ๆ ซึ่งทําให้ได้กลบัมามองตนเองและจะพยายามค้นหา
ตนเองต่อไป โดยอาจเป็นกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิมท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจโดยไม่
เก่ียวกบัด้านการเงินหรือการทําธุรกิจ และการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ในช่วงท่ี 10 พบว่า สมาชิกได้
เรียนรู้และทําความเข้าใจเก่ียวกบัความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดยสมาชิกพบว่า ควรมีสติอยู่กบั
ปัจจบุนั เพื่อกํากบัความคิด ความรู้สกึ และการกระทําของตนเอง สมาชิกได้อยู่กบัตนเองมากขึน้ 
ได้ทบทวนตนเองมากขึน้ และได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเพื่อนสมาชิกท่ีสามารถนําไปปรับ
ใช้ตอ่ไป จากกระบวนการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มในช่วงท่ี 5 ถึงช่วงท่ี 10 ซึง่ดําเนินการเหมือนกนั
ทัง้สองกลุ่มทดลอง พบว่าสมาชิกสามารถเรียนรู้และทําความเข้าใจเก่ียวกับความฉลาดทาง         
จิตวิญญาณได้ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณท่ี
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กล่าวถึงการตัง้คําถามถึงการดํารงอยู่หรืออตัถิภาวะ และการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม (Paynter, 
2001, pp. 42-45) ทําให้การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมสามารถพฒันาความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณได้เช่นเดียวกับการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมผสาน
เอ็นเนียแกรม อย่างไรก็ตามพบว่าสมาชิกยงัขาดการตระหนกัรู้ในตนเอง จากการทดลองพบว่า 
การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมเป็นการจุดประกายให้สมาชิกเร่ิมค้นหาตนเอง 
ในขณะท่ีการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม สมาชิกเกิดการ
ตระหนกัรู้ในตนเองและเป็นการจดุประกายท่ีทําให้เร่ิมต้นการฝึกทางจิตวิญญาณ ซึง่การจะพฒันา
หรือเติบโตทางจิตวิญญาณนัน้ ปัจจยัท่ีสําคญัคือการฝึกท่ีทําเป็นประจํา จะทําให้เกิดการเติบโตที
ละเลก็ละน้อย และเช่ือมโยงไปสูก่ารพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ข้อค้นพบจากการศึกษาองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคน
ไทย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีสติ การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย การข้ามพ้น
ตนเอง และการใช้ชีวิตอยู่บนความจริง การทําความเข้าใจและทบทวนตนเองในแต่ละ
องค์ประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของผู้ ท่ีสนใจ และหน่วยงานหรือบริษัทเอกชน
สามารถนําองค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ความฉลาดทางจิตวิญญาณของพนกังานในองค์การ 

2. การวิจยัพบว่าการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
ทําให้ผู้ ใหญ่วัยทํางานท่ีเข้าร่วมมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูงกว่าการไม่ได้เข้าร่วม ดังนัน้
นักจิตวิทยาการให้คําปรึกษาท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู้ นํากลุ่มแนวอัตถิภาวนิยมและมีความ
เข้าใจเอ็นเนียแกรม สามารถนําการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
ไปใช้ในการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณในกลุม่ผู้ ใหญ่วยัทํางาน เพื่อการใช้ชีวิตประจําวนั
และในการทํางานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีอิสรภาพภายใน และใช้ชีวิตอยา่งมีความหมาย เน่ืองจาก
เอ็นเนียแกรมทําให้ผู้ เข้าร่วมเกิดการตระหนกัรู้ในตนเอง ซึง่เป็นหลกัยดึและเป็นแนวทางในการฝึก
สติและพฒันาตนเอง และการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมช่วยให้สมาชิกได้ค้นหา
ความหมายในชีวิตในแง่มมุตา่งในการดําเนินชีวิต 

3. การวิจยัพบว่าการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอัตถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
ทําให้ผู้ ใหญ่วยัทํางานมีความฉลาดทางจิตวิญญาณไม่แตกต่างจากการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามแนวอัตถิภาวนิยม ดังนัน้นักจิตวิทยาการให้คําปรึกษาท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู้ นํากลุ่ม
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แนวอัตถิภาวนิยม สามารถนําการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยม ไปใช้ ในการ
พฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณในกลุ่มผู้ ใหญ่วยัทํางาน เพื่อการใช้ชีวิตประจําวนัและในการ
ทํางานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีอิสรภาพภายใน และใช้ชีวิตอยา่งมีความหมาย 

4. จากข้อค้นพบทัง้องค์ประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณและการให้คําปรึกษา
แบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม หน่วยงาน บริษัทเอกชน หรือฝ่ายทรัพยากร
บุคคลของบริษัทเอกชนต่างๆ สามารถจดัอบรมเพื่อการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณของ
พนกังานในองค์การ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. การวิจยันีด้ําเนินการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรม 
และการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอัตถิภาวนิยมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
เพียงอย่างละ 1 กลุม่การทดลอง นกัวิจยัควรทําการวิจยัโดยเพิ่มจํานวนกลุม่ตวัอย่างและจํานวน
กลุ่มการทดลองให้มากขึน้ เพื่อให้ผลการวิจัยมีความชัดเจนยิ่งขึน้และลดปัจจัยแทรกซ้อนจาก
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของสมาชิกแตล่ะกลุม่การทดลอง 

2. การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมเพื่อพฒันาความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณในการวิจัยนีด้ําเนินการทดลองกับกลุ่มผู้ ใหญ่วัยทํางาน ในช่วงผู้ ใหญ่
ตอนต้นท่ีมีอายรุะหว่าง 25 ถึง 40 ปี ท่ีจบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และทํางานใน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสําคญักบั
ทุกๆ คนในการดําเนินชีวิต โดยไม่จํากัดตามอายุ เพศ หรือระดบัการศึกษา นักวิจัยควรศึกษา
เพิ่มเตมิโดยนําไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งอื่นๆ ในวงกว้างน่าจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง 

3. การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมเพื่อพฒันาความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณในการวิจัยนีทํ้าให้สมาชิกได้ตระหนักรู้ในตนเองตามรูปแบบบุคลิกภาพ
เอ็นเนียแกรม นกัจิตวิทยาการให้คําปรึกษาท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู้ นํากลุ่มแนวอตัถิภาวนิยม
และมีความเข้าใจเอ็นเนียแกรม ควรพัฒนารูปแบบการให้คําปรึกษาให้เหมาะสมกับคนแต่ละ
รูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม น่าจะทําให้เกิดการพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณได้อย่าง
ตอ่เน่ืองและเติบโตตามรูปแบบได้ดียิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก 
 



 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการตรวจเคร่ืองมือการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบวัดความฉลาดทางจติวญิญาณ 
 

1. อ.ดร.นิยะดา จิตต์จรัส อาจารย์ 
 ภาควิชาจิตวิทยา  
 คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

2. ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ภาควิชาจิตวิทยา 
 คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

3. รศ.ดร.นิรนาท แสนสา รองศาสตราจารย์ 
 แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 

4. พระมหามฆวินทร์ ปริุสตฺุตโม, ผศ.ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 สาขาวิชาพทุธศาสนาและปรัชญา 
 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
  

5. รศ.ดร.ดษุฎี โยเหลา รองศาสตราจารย์ 
 สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว 
อัตถภิาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม และรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 

ตามแนวอัตถิภาวนิยมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 
 

1. ผศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี รองศาสตราจารย์ 
 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

3. อ.ดร.นฤมล พระใหญ่ อาจารย์ 
 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 
 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 



  

ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือการวจิัย 
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แบบทดสอบความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ค าชีแ้จง ขอให้ท่านอา่นแตล่ะข้อความ และทําเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสดุ 
โดยพิจารณาจากการกระทําพฤติกรรมหรือความรู้สกึท่ีตรงกบัตวัท่าน โดยมีเกณฑ์ดงันี ้

ตรงท่ีสดุ หมายถึง ข้อความตรงท่ีสดุกบัการกระทําหรือความรู้สกึของท่าน 
ตรง หมายถึง ข้อความตรงกบัการกระทําหรือความรู้สกึของท่าน 
คอ่นข้างตรง หมายถึง ข้อความคอ่นข้างตรงกบัการกระทําหรือความรู้สกึของทา่น 
คอ่นข้างไมต่รง หมายถึง ข้อความคอ่นข้างไมต่รงกบัการกระทําหรือความรู้สกึของทา่น 
ไม่ตรง หมายถึง ข้อความไมต่รงกบัการกระทําหรือความรู้สกึของท่าน 
ไม่ตรงเลย  หมายถึง ข้อความไมต่รงกบัการกระทําหรือความรู้สกึของท่านเลย 

ข้อ ข้อความ 
ตรง
ท่ีสดุ 

ตรง คอ่นข้าง
ตรง 

คอ่นข้าง
ไม่ตรง 

ไม่ตรง ไม่ตรง
เลย 

1 ฉนัมีชีวิตอยูเ่พื่อพฒันาจิตใจของ
ตนเอง 

      

2 ฉนัยินดีและพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือคน
รอบข้างอยา่งเต็มศกัยภาพ 

      

3 ฉนัใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยความเห็น
อกเห็นใจ 

      

4 ฉนัอารมณ์เสยีเมื่อสิง่ตา่งๆ ไม่เป็นไป
ตามท่ีต้องการ 

      

5 ฉนัดําเนินชีวิตอยา่งกลมกลนืกบั
ธรรมชาต ิ

      

6 ฉนัดําเนินชีวิตอยูท่่ามกลางความกลวั       
7 ฉนัรู้สกึวา่ตวัเองขาดอิสระในการ

ดําเนินชีวิต 
      

8 ฉนัฝึกค้นหาจดุอ่อนหรือข้อบกพร่อง
ของตนเอง 

      

9 ฉนัรู้สกึขอบคณุตอ่สิ่งท่ีฉนัมีและสิ่งดีๆ 
มากมายท่ีเกิดขึน้ในชีวิต 
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ข้อ ข้อความ 
ตรง
ท่ีสดุ 

ตรง คอ่นข้าง
ตรง 

คอ่นข้าง
ไม่ตรง 

ไม่ตรง ไม่ตรง
เลย 

10 แม้อยูท่่ามกลางความขดัแย้ง ฉนัจะ
ค้นหาข้อเท็จจริงจนพบความเช่ือมโยง
ตอ่กนัในเร่ืองความขดัแย้งได้ 

      

11 ฉนัหมัน่ฝึกสต ิ       
12 ฉนัเปิดโอกาสให้ตวัเองได้ทดลองทํา

สิง่ใหม่ๆ  
      

13 ไม่วา่จะทําสิง่ใด ฉนัคดิถึง
ผลประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่
ผลประโยชน์ของตนเอง 

      

14 ฉนัให้เวลาสําหรับการทบทวนตนเอง       
15 ฉนัเข้าใจมมุมองของบคุคลอ่ืน       
16 ฉนัไมพ่อใจในตนเอง       
17 แม้สิง่ตา่งๆ รอบตวัจะยุง่เหยิงและมี

ปัญหาท่ีคาดไม่ถึง ฉนัยงัคงมีสติอยูไ่ด้ 
      

18 ฉนัดําเนินชีวิตสอดคล้องกบัหลกัคํา
สอนทางศาสนา 

      

19 ฉนัรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของสิง่ตา่งๆ 
รอบตวั 

      

20 ฉนัมกัคดิประเมินตนเองและคนรอบ
ข้างวา่ดีหรือไมด่ี 

      

21 ฉนัต้องการได้รับการดแูลอย่างคน
พิเศษ 

      

22 ระหวา่งทํากิจกรรมหรือการสนทนา 
ฉนัทบทวนและสงัเกตอารมณ์ 
ความรู้สกึ และความคดิของฉนั 

      

23 จิตใจของฉนัไมอ่ยูก่บัสิ่งท่ีกําลงัทํา       
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ข้อ ข้อความ 
ตรง
ท่ีสดุ 

ตรง คอ่นข้าง
ตรง 

คอ่นข้าง
ไม่ตรง 

ไม่ตรง ไม่ตรง
เลย 

24 ฉนัไมเ่ป็นตวัของตนเอง เม่ือต้อง
ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

      

25 แม้บคุคลใกล้ชิดไม่ได้พดูอะไรออกมา 
แตฉ่นัสามารถเข้าใจความรู้สกึของ
บคุคลนัน้ได้ 

      

26 ฉนัหวัน่ใจว่าชีวิตตอ่ไปของตวัเองจะ
เลวร้าย เหมือนท่ีเคยผา่นมา 

      

27 การใช้เวลาอยูก่บัธรรมชาติ ทําให้ฉนั
เห็นถึงความเก่ียวข้องสมัพนัธ์ของสิง่
ตา่งๆ 

      

28 ฉนัเช่ือมัน่วา่สิง่ตา่งๆ ในชีวิตจะมี
ทางออกท่ีเหมาะสม 

      

29 ทกุสิง่รอบตวัฉนัมีความสมัพนัธ์
เก่ียวข้องตอ่กนั 

      

30 เพื่อท่ีจะเข้าใจอยา่งลกึซึง้ตอ่ปัญหา
ตา่งๆ ในชีวิตประจําวนั ฉนัจะมองใน
ภาพกว้างหรือมองภาพรวม 

      

31 ฉนัเรียนรู้สิง่ใหม่ วิธีการใหม่ จาก
เหตกุารณ์หรือผู้คนท่ีฉนัประสบใน
ชีวิตประจําวนั 

      

32 ฉนัว้าวุน่ใจหากวา่ฉนัไมป่ระสบ
ความสําเร็จอยา่งท่ีต้องการ 

      

33 เม่ือบางสิง่เกิดผิดพลาด มนัเป็นเร่ือง
ยากสําหรับฉนัท่ีจะเร่ิมต้นใหม ่โดยไม่
คิดตําหนิใคร 
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ข้อ ข้อความ 
ตรง
ท่ีสดุ 

ตรง คอ่นข้าง
ตรง 

คอ่นข้าง
ไม่ตรง 

ไม่ตรง ไม่ตรง
เลย 

34 การฝึกให้เกิดความสงบภายในจิตใจ 
ทําให้ฉนัมองเห็น และเข้าใจความรู้สกึ
นกึคดิของตนเอง 

      

35 แม้ในสถานการณ์ท่ีมีทางเลอืกจํากดั 
ฉนัยงัคงมีอิสระ 

      

36 ฉนัเข้าใจความหมายของชีวิตจาก
ความทกุข์ในชีวิต 

      

37 ฉนัรู้สกึขอบคณุตอ่สิ่งท่ีไม่ชอบใจหรือ
ศตัรู ท่ีทําให้ฉนัได้เรียนรู้ท่ีจะพฒันา
ตนเอง 

      

38 แม้สิง่ตา่งๆ จะยุง่เหยงิ ฉนัยงัคงรับรู้
สิง่ท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งเข้าใจ 

      

39 ชีวิตคือของขวญั ทกุช่วงเวลาจึงเป็น
ช่วงท่ีดีท่ีสดุสาํหรับฉนั 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศและการส ารวจตนเอง 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ขัน้ตอน และรายละเอียดของการดําเนินการให้
คําปรึกษาแบบกลุม่ 

2. เพื่อพฒันาความไว้วางใจและสร้างสมัพนัธภาพภายในกลุม่ 
3. เพื่อให้สมาชิกทบทวนและสํารวจตนเอง 

 
แนวคิดส าคญั 
 ช่วงท่ี 1 ของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นขัน้ตอนของการปฐมนิเทศและการสํารวจ 
(Orientation and Exploration) ผู้ นํากลุ่มจะชีแ้จงให้สมาชิกเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอน และ
รายละเอียดของการดําเนินการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม และให้สมาชิกได้สํารวจถึงเป้าหมายและ
ความคาดหวงัในการเข้าร่วมและสอบถามข้อสงสยั เน่ืองจากในช่วงเร่ิมต้นสมาชิกอาจมีความ
คาดหวงั ความสงสยั และความวิตกกงัวลในการเข้าร่วมการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ นอกจากนีเ้ป็น
ช่วงของการสร้างสมัพนัธภาพเพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหวา่งสมาชิกในกลุม่ และระหวา่งสมาชิก
ในกลุ่มกบัผู้ นํากลุม่ เอือ้ให้เกิดการสํารวจตนเอง เปิดเผยตนเอง และมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก
ในกลุม่ (G. Corey, 2012, pp. 80-81) 
 
เทคนิค 
 การให้คําปรึกษาตามแนวอตัถิภาวนิยมมุ่งเน้นการทําความเข้าใจและสํารวจความเป็น
จริงภายในจิตใจในปัจจบุนัขณะของสมาชิกแต่ละคนมากกว่าการใช้เทคนิคท่ีอาจปิดกัน้ผู้ นํากลุ่ม
ต่อการทําความเข้าใจโลกภายในจิตใจของสมาชิกแต่ละคน การให้คําปรึกษาดําเนินการโดยการ
การเผชิญหน้าและพดูคยุสนทนาระหว่างผู้ นํากลุ่มกบัสมาชิก อย่างไรก็ตามการให้คําปรึกษาตาม
แนวอัตถิภาวนิยมอาจนําเทคนิคจากทฤษฏีการให้คําปรึกษาอ่ืนมาประยุกต์ใช้โดยอยู่ภายใต้
พืน้ฐานแนวคิดอตัถิภาวนิยม และให้ความสําคญักับสมัพนัธภาพท่ีค่อยๆ ก่อตวัขึน้ภายในกลุ่ม
อยา่งเป็นธรรมชาต ิโดยเทคนิคหลกัท่ีใช้ในการช่วงการปฐมนิเทศและการสํารวจตนเอง ได้แก่ การ
เงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่างการสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) 
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จากคําบอกเป็นนยัของสมาชิก และการตีความ (Interpretations) จากแตล่ะคํากลา่วของสมาชิก
เพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแตล่ะคน (G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่มและแนะนําตนเอง และให้สมาชิกกลุ่มแนะนําตนเอง
เพื่อทําความรู้จกัระหวา่งกนัในเบือ้งต้น ได้แก่ การบอกช่ือเลน่ และอาชีพหรือลกัษณะงาน
ท่ีทําอยู่ 

2. ผู้ นํากลุ่มอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอน และรายละเอียดในการดําเนินการให้คําปรึกษา
แบบกลุม่ 

3. ผู้ นํากลุ่มชีแ้จงและกําหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ การรักษา
ความลบัของสมาชิกในกลุม่ 

ระยะกลาง 
1. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึง “ความเข้าใจเก่ียวกับคําว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณ” 

และ “สาเหตท่ีุมาเข้าร่วมการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มครัง้นี”้ และ เพื่อให้สมาชิกสํารวจถึง
เป้าหมายและความคาดหวงัในการเข้าร่วม และนําเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามข้อ
สงสยัตอ่การมาเข้าร่วมกลุม่ครัง้นี ้เพื่อทําความเข้าใจร่วมกนัภายในกลุม่ 

2. ให้สมาชิกได้แนะนําตนเองและทําความรู้จักเพื่อนสมาชิกเพิ่มมากขึน้ โดยการบอกเล่า
ประวตัิสว่นตวั เช่น งานอดิเรก หรือประวตัิในครอบครัว 

3. ให้สมาชิกได้ทบทวนและสํารวจตนเองถึงลกัษณะนิสยัสว่นบคุคล และเลา่ถึงลกัษณะนิสยั
สว่นบคุคลและมมุมองตอ่ตนเอง ตามที่สมาชิกพร้อมจะเปิดเผยตนเอง 

4. ผู้ นํากลุม่เอือ้ให้เพื่อนสมาชิกได้สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมระหว่างกนัและร่วมกนัแลกเปลี่ยน
แบง่ปันประสบการณ์ 

ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกันถึงเป้าหมายในการเข้าร่วม ความเข้าใจเก่ียวกับความฉลาดทาง      

จิตวิญญาณ และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

2. ให้สมาชิกสรุปถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัตนเองและเพื่อนสมาชิก 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 
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การประเมินผล 
1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ

และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 2 การตระหนักถงึมุมมองภายในจติใจ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกรู้จกัและเข้าใจตนเองผา่นรูปแบบบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม 
2. เพื่อให้สมาชิกตระหนกัรู้ในตนเอง รวมทัง้เข้าใจบคุคลอ่ืน เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง

บคุคลผา่นรูปแบบบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม 

3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 
ผา่นรูปแบบบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 2 เป็นขัน้ตอนของการสร้างการตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-awareness) เป็นแนวคิด
ตามแนวอัตถิภาวนิยมท่ีควรกล่าวถึงในช่วงต้นของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม เน่ืองจาก
ความสามารถในการตระหนกัรู้ในตนเองจะทําให้คนตระหนกัถึงอิสระในการเลือกดําเนินชีวิตของ
ตนเองภายใต้ข้อจํากดัทางสิง่แวดล้อมและสงัคม รวมทัง้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมาพร้อมกบั
การอิสระในการเลือกและการกระทํานัน้ (G. Corey, 2012, pp. 225-226) โดยเป้าหมายในการ
สร้างการตระหนกัรู้ในตนเอง รวมถึงการตระหนกัถึงการมีทางเลือกท่ีหลากหลาย แรงจงูใจ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลตอ่บคุคล และตระหนกัถึงการมีเป้าหมายสว่นบคุคล (G. Corey, 2013, pp. 134-135) 

 

เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ ได้แก่ การพดูคยุนําทาง ตาม

หลกัของโสเครตสิ (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้
ให้สมาชิกกลุ่มได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนักรู้ด้วยตนเอง ในช่วงการตระหนักรู้ใน
ตนเองนีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการรู้จกัตนเอง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
แสดงออกถึงความรู้สึกและมุมมองภายในจิตใจต่อโลก และสะท้อนสู่การเข้าใจในเอกลักษณ์
เฉพาะบุคคล และการตระหนักรู้ในตนเอง นอกจากการพูดคุยนําทาง เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใช้ใน
กระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่างการ
สนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนัยของสมาชิก และการตีความ 
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(Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน 
(อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 

นอกจากเทคนิคในการให้คําปรึกษาในช่วงนีจ้ะใช้แบบทดสอบเอ็นเนียแกรมเป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองผ่านรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม โดยแบบทดสอบ
ประกอบด้วย 9 บทความสัน้ๆ ท่ีบรรยายรากฐานสําคญัของบคุลิกภาพ บทความละ 1 รูปแบบ ให้
สมาชิกอ่านแบบทดสอบ พิจารณาเลือก 3 บทความ และจัดอนัดบับทความท่ีตรงกับความเป็น
ตนเอง เพื่อนําไปตรวจวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อระบรูุปแบบบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรมท่ีถกูต้อง และ
ใช้เป็นแนวทางการพฒันาตนเอง พฒันาปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และพฒันาจิตวิญญาณในช่วงต่อๆ 
ไป 
 
อุปกรณ์ 

1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 
3. แบบทดสอบเอ็นเนียแกรม 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มแนะนําให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึกความ

เปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตัง้แต่ขณะเร่ิมต้นในแตล่ะ
ช่วง ระหว่างการดําเนินกลุ่มว่ามีสิ่งท่ีได้รับหรือสิ่งท่ีลดหายออกไป และเม่ือจบการ
ดําเนินการในแตล่ะช่วง 

ระยะกลาง 
1. ผู้ นํากลุม่ให้สมาชิกได้ทบทวนตนเอง ผ่านการอ่านแบบทดสอบเอ็นเนียแกรม 9 บทความ

สัน้ๆ ท่ีบรรยายรากฐานสําคญัของบคุลกิภาพ และประเมินรูปแบบบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม
ของตนเอง โดยเลือกรูปแบบท่ีตรงกับความเป็นตนเองท่ีสุด หรือพิจารณาเลือก 3 
บทความและจดัอนัดบับทความท่ีตรงกบัความเป็นตนเอง โดยผู้ นํากลุ่มช่วยสนบัสนนุให้
สมาชิกเกิดความเข้าใจและตอบข้อสงสยัในการประเมินรูปแบบ 

2. หลงัจากสมาชิกทุกคนอ่านแบบทดสอบเอ็นเนียแกรมทัง้ 9 บทความและประเมินตนเอง
เรียบร้อยแล้ว ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึงการตระหนกัถึงความรู้สึกและมมุมองท่ีมีต่อ
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โลกภายในของตนเอง โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการรู้จกัตนเอง โดย
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกถึงความรู้สกึและมมุมองภายในจิตใจต่อโลกท่ีสะท้อน
ถึงรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมตามท่ีตนเองประเมิน และสะท้อนสู่การเข้าใจใน
เอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล และการตระหนักรู้ในตนเอง โดยใช้เทคนิคการเงียบ ฟังอย่าง
ตัง้ใจ และการตีความ 

3. ผู้ นํากลุ่มเอือ้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
สมาชิกจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มท่ีอาจมีรูปแบบเหมือนหรือแตกต่าง
กนั สะท้อนให้สมาชิกเห็นถึงความรู้สกึทัง้ต่อตนเองและเพื่อนสมาชิกและเกิดการยอมรับ 
รวมทัง้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล ลดความรู้สกึแปลกแยกและยอมรับ
ในตนเอง รวมทัง้ช่วยให้สมาชิกได้ตรวจสอบรูปแบบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม เพื่อการ
ประเมินรูปแบบท่ีเป็นจริง ซึง่มีประโยชน์ตอ่การพฒันาตนเองตอ่ไป 

ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความรู้สึกและมมุมองภายในจิตใจต่อโลก

ของตนเองและเพื่อนสมาชิก 

2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง
การตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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แบบสังเกตและประเมินตนเอง 

ล าดบั
ที่ 

หวัข้อ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 ระดบัการมีสตติัง้ใจรับฟัง      

2 
ความกระตือรือร้นในการมีสว่นร่วม
และการแบง่ปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ 

     

3 
การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจ
แก่เพื่อนสมาชิก 

     

4 การตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ      

5 ระยะเวลาการมีสติตัง้ใจรับฟัง (%)  

 

ขณะที่ตัง้ใจรับฟัง มีการรับรู้ มีมุมมองใหม่ หรือมีปรากฏการณ์ที่ผุดขึน้ในใจอย่างไร จาก
ขณะเวลาหรือเหตุการณ์หรือเร่ืองราวใด 
  

ช่วงเวลา/ เหตุการณ์/  
เร่ืองราว 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ท าให้เกิด 

การรับรู้ใหม่/ มุมมองใหม่/  
ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึน้ 
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แบบบันทกึความเปล่ียนแปลง “Train of Mind” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ครรชิต แสนอบุล (2562)  

ขณะเร่ิม Session 

ระหว่าง Session 

ขณะจบ Session 

ความคิดขณะจบ Session 
สถานีปลายทาง 

สถานีระหวา่งทาง 

สถานีต้นทาง 

ความรู้สกึขณะจบ Session 

ความคิดท่ีลด/หายออกไป 

ความรู้สกึท่ีลด/หายออกไป 

ความคิดท่ีได้รับ 

ความรู้สกึท่ีได้รับ 

ความคิดขณะเร่ิม Session 

ความรู้สกึขณะเร่ิม Session 
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แบบทดสอบเอ็นเนียแกรม 
 

“เอ็นเนียแกรม (Enneagram)” แบ่งคนออกเป็น 9 แบบ ตามแรงจูงใจพืน้ฐาน และ
รากฐานมมุมองต่อโลก ซึง่ความแตกตา่งนีม้าจากการเรียนรู้ในการรับมือกบัสถานการณ์ตา่งๆ ใน
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยในช่วงต้นของชีวิตตามพรสวรรค์และ
ความสามารถตามธรรมชาตขิองแตล่ะบคุคล และก่อเป็นรูปแบบพฤติกรรม (Baron และ Wagele, 
1994, ลาพิด-บอ็กดา, 2549 และ พาล์มเมอร์, 2552) 

ข้อความเพื่อการประเมินตนเองในเอกสารชดุนี ้เป็นคําบรรยายลกัษณะของแตล่ะรูปแบบ
บุคลิกภาพท่ีแตกต่างกัน จํานวน 9 แบบ ซึ่งไม่มีแบบใดเด่นหรือด้อยกว่าแบบอ่ืน คนท่ีมีรูปแบบ
แตกต่างกันจะมีมุมมองต่อโลกท่ีต่างกัน อ่านข้อความแต่ละรูปแบบโดยมองภาพรวม และ
พิจารณาว่ารูปแบบใดท่ีบรรยายตรงกบัท่านมากท่ีสดุ โดยทบทวนถึงลกัษณะบคุลิกภาพของท่าน
ในช่วงก่อนอาย ุ25 ปี ซึง่ลกัษณะบคุลิกภาพจะมีความชดัเจนมากกวา่เมื่ออายมุากขึน้ 

 
รูปแบบที่ 1 

คนสมบรูณ์แบบ – นกัปฏิรูป – นกัสู้ เพื่อคณุธรรม – คนมีศีลธรรม 
 

ฉันมีมาตรฐานภายในท่ีสูงมากสําหรับเร่ืองความถูกต้อง และฉันก็คาดหวังตัวเองว่า
จะต้องทําให้ได้ตามมาตรฐานนัน้ด้วย เป็นเร่ืองง่ายมากสําหรับฉนัท่ีจะมองเห็นข้อผิดพลาดในสิ่ง
ตา่งๆ ท่ีเป็นอยู่ และบอกได้ด้วยว่าจะแก้ไขมนัให้ดีขึน้ได้อย่างไรบ้าง บางคนอาจจะมองว่าฉนัเป็น
คนชอบวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไป หรือชอบเรียกร้องความสมบูรณ์แบบไม่มีท่ีติ แต่มนัก็เป็นเร่ือง
ยากมากสําหรับฉนัท่ีจะละเลยหรือยอมรับในสิ่งต่างๆ ท่ีทําอย่างไม่ถกูต้อง ฉนัรู้สกึภมูิใจในตวัเอง
มากวา่ถ้าให้ฉนัรับผิดชอบทําอะไรแล้วละก็ มัน่ใจได้เลยวา่ฉนัจะทําสิง่นัน้อยา่งถกูต้อง บางครัง้ฉนั
จะรู้สกึไม่พอใจมากเวลาท่ีคนอ่ืนไม่ได้พยายามจะทําสิ่งตา่งๆ ตามท่ีควรจะทํา หรือทําอะไรโดยไม่
รับผิดชอบหรือไม่เป็นธรรม แม้ว่าฉนัมกัจะไม่ค่อยแสดงมนัออกมาอย่างเปิดเผยต่อหน้าเขาก็ตาม 
สําหรับฉนังานต้องมาก่อนความสนกุสนาน และฉนัจะพยายามควบคมุความต้องการท่ีจะทําอะไร
ตามใจตวัเองไว้จนกวา่จะทํางานเสร็จเสียก่อน 

โลกนีไ้ม่สมบรูณ์แบบ ฉนัต้องพยายามปรับปรุงให้ดีขึน้กวา่เดมิ 
เร่ืองท่ีใสใ่จ: อะไรถกู อะไรผิด อะไรเหมาะสม อะไรไมเ่หมาะสม 

กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การแสดงปฏิกริยาตรงข้าม (reaction formation) 
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รูปแบบที่ 2 
ผู้ให้ – ผู้ช่วยเหลือ – ผู้คอยดแูล – นกัพฒันาคน 

ฉนัเป็นคนท่ีไวต่อความรู้สกึของคนอ่ืน ฉนัสามารถรู้ได้ว่าเขาต้องการอะไรแม้จะยงัเกือบ
ไม่รู้จักเขาเลยก็ตาม บางครัง้ก็เป็นเร่ืองน่าอึดอัดท่ีจะคอยไปรู้ชัดถึงความต้องการของคนอ่ืน 
โดยเฉพาะความเจ็บปวดและความรู้สกึไมมี่ความสขุของพวกเขา เพราะว่าฉนัไม่สามารถช่วยอะไร
เขาได้มากตามท่ีฉันอยากจะทํา เป็นเร่ืองง่ายมากสําหรับฉันท่ีจะเสียสละตวัเอง จนบางครัง้ฉัน
อยากจะให้ตวัเองเป็นคนท่ีปฏิเสธคนอื่นได้ดีกวา่นี ้เพราะว่าฉนัมกัลงเอยด้วยการทุ่มเทพลงังานไป
กับการใส่ใจดแูลคนอ่ืนมากกว่าท่ีจะดแูลตวัเอง ฉันจะเสียความรู้สึกมากเลยถ้าคนอ่ืนคิดว่าฉัน
กําลังพยายามจัดการหรือควบคุมพวกเขา ทัง้ๆท่ีฉันเพียงแต่พยายามจะทําความเข้าใจและ
ช่วยเหลือพวกเขา ฉันอยากถูกมองว่าเป็นคนท่ีอบอุ่นและเป็นคนดี แต่ถ้าฉันรู้สึกว่าไม่ได้ รับ
ความสําคัญหรือไม่เป็นท่ีช่ืนชมฉันจะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์และเรียกร้องให้ได้ตามใจ 
ความสมัพนัธ์ท่ีดีมีความหมายสําหรับฉนัมาก และฉนัก็พร้อมท่ีจะทุ่มเทตวัเองอยา่งเต็มท่ีเพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีนีใ้ห้เกิดขึน้ 

โลกนีต้้องการความช่วยเหลือจากฉนั ฉนัต้องพยายามชว่ยพวกเขา 
เร่ืองท่ีใสใ่จ: มีใครต้องการให้ฉนัช่วยอะไรไหม คนอื่นชอบฉนัหรือไม่ 

กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การเก็บกด (repression) 
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รูปแบบที่ 3 
นกัแสดง – ผู้ใฝ่สําเร็จ – ผู้สร้างความสําเร็จ – ผู้ ริเร่ิม 

การเป็นเลิศในสิ่งท่ีฉันทําคือแรงจูงใจท่ีสําคญัสําหรับฉัน และตลอดเวลาท่ีผ่านมาฉันก็
ได้รับการยอมรับอย่างมากจากผลงานและความสําเร็จท่ีมี ฉันทําอะไรต่ออะไรหลายอย่างและ
มกัจะประสบความสําเร็จในเกือบทุกเร่ืองท่ีลงมือทํา ฉันให้ความสําคญักับสิ่งท่ีฉันทําอย่างมาก 
เพราะโดยรวมแล้วฉันเช่ือว่าคุณค่าของเราขึน้อยู่กับผลงานท่ีเราทําสําเร็จและการยอมรับท่ีเรา
ได้มาจากความสําเร็จนัน้ ฉนัมีอะไรๆ ท่ีต้องทําเยอะไปหมดจนไม่เคยมีเวลาพอ ฉนัจึงต้องตดัเร่ือง
ของความรู้สกึและการพิจารณาไตร่ตรองหรือทบทวนเก่ียวกบัตวัเองออกไปก่อน เพื่อท่ีจะได้ทํางาน
ต่างๆ ให้เสร็จ ฉนัเห็นว่ามีเร่ืองท่ีต้องไปทําอยู่ตลอดเวลา จึงรู้สึกว่าไม่สามารถอยู่เฉยๆ โดยไม่ทํา
อะไรได้ ฉนัทนไม่ได้เลยกบัคนท่ีทําให้ฉันเสียเวลาโดยใช่เหต ุถ้าฉันเห็นว่าโครงการท่ีคนอ่ืนทําไม่
ยอมเสร็จสกัที ฉนัจะรู้สกึอยากเข้าไปจดัการกบัมนัเสียเองอยูบ่อ่ยๆ ฉนัชอบท่ีจะรู้สึกและถกูมองวา่
เป็นคนท่ีสามารถควบคมุสถานการณ์และจดัการให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามท่ีควรจะเป็นได้เสมอ อ้อ! 
อยา่มองฉนัผิดไปละ่ แม้ฉนัจะชอบแข่งขนัแตฉ่นัก็เป็นคนท่ีทํางานเป็นทีมได้ดีมากเหมือนกนันะ 

โลกนีย้กยอ่งผู้ชนะ ฉนัจงึต้องพยายามสร้างความสําเร็จและมีเป้าหมาย 
เร่ืองท่ีใสใ่จ: ฉนัจะทําให้คนอ่ืนยอมรับและนบัถือได้อยา่งไร 

กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การวางตวัด้วยการเลียนแบบ (Identification) 
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รูปแบบที่ 4 
คนโศกซึง้ – ศิลปิน – ผู้ใฝ่ความงาม – ปัจเจกชน 

ฉนัเป็นคนท่ีออ่นไหวและเตม็ไปด้วยอารมณ์ความรู้สกึท่ีแรงกล้า มีบอ่ยครัง้ท่ีฉนัรู้สกึว่าคน
อ่ืนไมเ่ข้าใจฉนัและรู้สกึว้าเหว ่เพราะฉนัรู้สกึวา่ตวัเองแตกตา่งจากคนอ่ืนๆ พฤติกรรมของฉนัอาจด ู
“เวอ่ร์” เหมือนละครสําหรับคนอ่ืนๆ และฉนัมกัจะถกูวิจารณ์วา่ออ่นไหวและมีอารมณ์ความรู้สกึกบั
เร่ืองต่างๆ มากเกินไป แต่สิ่งท่ีดําเนินไปอยู่ภายในจริงๆ ก็คือความปรารถนาท่ีจะมีความสมัพนัธ์
ทางอารมณ์และประสบการณ์อันลึกซึง้ของสัมพันธภาพ ฉันมักจะมีปัญหาในการท่ีจะช่ืนชม
ความสมัพนัธ์ท่ีตวัเองมีในปัจจบุนัให้ได้อย่างเต็มท่ีตามท่ีควรจะเป็น เพราะฉนัมกัจะอยากได้และ
ไขว่คว้าในสิ่งท่ีฉันไม่มี และละเลยในสิ่งท่ีมีอยู่ ฉันเฝ้าค้นหาความสมัพนัธ์ทางอารมณ์มาตลอด
ชีวิต และการขาดความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงทางอารมณ์จะทําให้ฉันรู้สึกเศร้าสร้อยและหดหู่ใจ 
บางครัง้ฉันรู้สึกสงสยัว่าทําไมคนอ่ืนๆ จึงดเูหมือนจะมีอะไรมากกว่าฉันเสมอ.. มีความสมัพนัธ์ท่ี
ดีกว่า มีชีวิตท่ีมีความสขุมากกว่า ฉนัมีศิลปะในตวัและสามารถเข้าถึงสนุทรียภาพท่ีละเอียดอ่อน 
และสมัผสัถึงโลกภายในท่ีรุ่มรวยด้วยอารมณ์ความรู้สกึและความหมายท่ีลกึซึง้ได้ 

โลกนีธ้รรมดาสามญัเกินไป ฉนัต้องมีเอกลกัษณ์และความแตกตา่ง 
เร่ืองท่ีใสใ่จ: ฉนัจะถกูปฏิเสธหรือรู้สกึวา่ตวัเองบกพร่องหรือไม่  

ฉนัจะแสดงความรู้สกึของตวัเองออกมาได้ไหม 
กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การรับความรู้สกึมาไว้ภายใน (introjection) 
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รูปแบบที่ 5 
ผู้สงัเกตการณ์ – ฤาษี – นกัคดิ – นกัค้นคว้าสํารวจ 

ฉันมองตวัเองว่าเป็นคนเงียบๆ เป็นคนช่างคิดช่างวิเคราะห์ท่ีต้องการเวลาอยู่ตามลําพงั
มากกว่าคนส่วนใหญ่ ฉันชอบท่ีจะสงัเกตความเป็นไปของสิ่งต่างๆ มากกว่าท่ีจะเข้าไปยุ่งเก่ียว
พวัพนักบัมนั ฉนัไม่ชอบให้คนมาเรียกร้องอะไรจากฉนัมากนกั หรือมาคาดหวงัให้ฉนัรู้และบอกถึง
ความรู้สึกของฉัน ฉนัจะสามารถสมัผสัและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สกึของตวัเองได้ดีกว่าเม่ือฉันอยู่
ลําพงัอิสระจากผู้คน ไม่ใช่เวลาอยู่กบัคนอ่ืน ฉันมกัจะรู้สึกเพลิดเพลินใจกบัประสบการณ์ท่ีเคยมี
เม่ือฉนัย้อนกลบัไปทบทวนถึงมนัได้มากกวา่เม่ือฉนักําลงัอยู่ในเหตกุารณ์นัน้จริงๆ ด้วยซํา้ ฉนัแทบ
ไม่เคยรู้สกึเบื่อหน่ายเลยกบัการอยูล่ําพงัคนเดียว เพราะฉนัมีชีวิตจิตใจท่ีตื่นตวัอยูภ่ายใน ฉนัพอใจ
ท่ีจะมีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ซบัซ้อนและพึ่งพาตนเองได้ เพราะฉันให้ความสําคญัมากกับการท่ี
จะต้องปกป้องเวลาและพลงังานของตวัเอง 

โลกนีมี้ทรัพยากรจํากดั ฉนัต้องสะสมหาความรู้ไว้ให้มาก 
เร่ืองท่ีใสใ่จ: มีใครจะเรียกร้องเวลา แรงงาน หรือสิ่งตา่งๆ จากฉนัหรือไม่ 
กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การแยกตวัออกจากความรู้สกึ (isolation) 
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รูปแบบที่ 6 
นกัปจุฉา – ผู้จงรักภกัดี – นกัตัง้คําถาม – คนช่างสงสยั 

 
ฉันมีจินตนาการท่ีแจ่มชัด โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกับสิ่งท่ีอาจจะคุกคามต่อความ

ปลอดภยัและความมัน่คง ฉันมกัจะสามารถมองเห็นสิ่งท่ีอาจจะเป็นอนัตรายหรือไม่ปลอดภยัได้
อยู่เสมอ และอาจรู้สึกกลวัได้มากๆ เหมือนกับว่ามนักําลงัเกิดขึน้จริงๆ เลย ฉันอาจจะพยายาม
หลีกเลี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา หรืออาจจะตัดสินใจเข้าไปเดินหน้าชนกับมันตรงๆ เลยก็ได้ 
จินตนาการของฉันยงันําไปสู่ความเป็นคนมีไหวพริบ ปฏิภาณ และมีอารมณ์ขนัชนิดท่ีคาดไม่ถึง
ทีเดียว ฉนัอยากให้ชีวิตเป็นไปด้วยความชดัเจนและแน่นอนมากกว่านี ้แต่โดยทัว่ไปฉนัมกัจะรู้สกึ
ไม่ไว้ใจผู้คนและสิ่งตา่งๆรอบตวั ฉนัมกัเห็นข้อบกพร่องหรือจดุอ่อนในความคดิเห็นของคนอื่นได้อยู่
เสมอ และคงด้วยเหตนีุแ้หละคนอ่ืนจึงมกัจะมองว่าฉนัเป็นคนเฉียบคมมาก ฉนัมีแนวโน้มท่ีมกัจะ
สงสยัและไม่ค่อยไว้ใจคนท่ีมีอํานาจ และค่อนข้างจะอึดอดัมากกับการถูกมองว่าเป็นผู้ มีอํานาจ 
เน่ืองจากฉนัสามารถมองเห็นความคิดท่ีเป็นกระแสหลกัในสงัคมนัน้มีข้อผิดพลาดอย่างไรบ้าง ฉนั
จงึมีแนวโน้มท่ีจะเข้าข้างฝ่ายท่ีด้อยโอกาสและเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสงัคม และอาจจะอทุิศตวัตอ่สู้
เพื่อพวกเขา ถ้าเม่ือใดฉนัตกลงปลงใจกบัใครหรือกบัอดุมการณ์สกัอย่างท่ีฉนัเช่ือมัน่แล้วละก็ ฉนั
จะจงรักภกัดีกบัคนหรือสิ่งนัน้มากทีเดียว 

โลกนีไ้ม่คอ่ยปลอดภยั ฉนัจงึต้องระวงัตวั 
เร่ืองท่ีใสใ่จ: จะมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึน้ได้บ้าง จะไว้ใจใครได้บ้าง ฉนัตดัสินใจได้ดีท่ีสดุหรือยงั 

กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การโยนใสส่ิง่อ่ืน (projection) 
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รูปแบบที่ 7 
ผู้ เสพย์สขุ – ผู้ รู้รอบด้าน – ผู้ มีวิสยัทศัน์ – ผู้ ช่ืนชมสิง่ดีๆ ในชีวิต 

 
ฉนัเป็นคนมองโลกในแง่ดี และสนกุกบัการทําอะไรท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจ สมองของฉนั

ตื่นตวัมากและจะคิดเร่ืองตา่งๆ กลบัไปกลบัมาอย่างรวดเร็ว ฉนัชอบท่ีจะนําความคิดตา่งๆ เหลา่นี ้
มาประสานกันเป็นภาพรวม และจะรู้สึกตื่นเต้นมากเวลาท่ีสามารถเช่ือมโยงแนวความคิดท่ีตอน
แรกดูเหมือนไม่น่าจะเก่ียวข้องกันเลยเข้าด้วยกันได้ ฉันชอบทําในสิ่งท่ีตัวเองสนใจและจะมี
พลงังานมากมายท่ีจะอทุิศให้กบัมนั ฉนัเบื่อท่ีจะจมอยู่กบังานท่ีซํา้ซากจําเจและไม่เห็นผล ฉนัชอบ
อยู่ในช่วงเร่ิมต้นของโครงการ ในช่วงของการวางแผนซึ่งมีทางเลือกท่ีน่าสนใจต่างๆ ให้พิจารณา 
เวลาท่ีฉันหมดความสนใจในเร่ืองไหนไปแล้ว ก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะให้ฉันทนอยู่กบัมนัต่อไป เพราะ
ฉนัอยากจะเปลี่ยนไปทําเร่ืองอ่ืนท่ีกําลงัสนใจในตอนนัน้ ถ้าบางสิง่ทําให้ฉนัรู้สกึแย่หรือรู้สกึไม่ดีฉนั
ก็จะหนัไปสนใจความคดิอ่ืนท่ีน่าพอใจกวา่ เพราะฉนัเช่ือวา่คนเราสมควรมีชีวิตท่ีน่าร่ืนรมย์ 

โลกนีเ้ต็มไปด้วยโอกาสท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ ฉนัจงึมองโลกในแง่ดี 
เร่ืองท่ีใสใ่จ: มีอะไรน่าตื่นเต้นหรือไม่ ฉนัรู้สกึวา่ถกูจํากดัอิสระภาพหรือเปลา่ 

ฉนัจะหลีกเลีย่งความเจ็บปวดได้หรือไม่ 
กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การหาเหตผุลมาอธิบาย (rationalization) 
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รูปแบบที่ 8 
เจ้านาย – ผู้ นํา – ผู้ ท้าทาย – ผู้ปกป้อง 

 
ฉนัจะมองสิง่ตา่งๆ และตดัสินเร่ืองราวตา่งๆ อยา่งเด็ดขาด แบบใช่หรือไม่ใช่ ถ้าใช่ก็ต้องใช่

ทัง้หมด ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไปเลย ไม่มีการคลมุเครือ โดยเฉพาะกบัเร่ืองราวท่ีสําคญัต่อตวัฉัน ฉันให้
คณุค่ากบัการเป็นคนเข้มแข็ง การเปิดเผยซื่อตรง และการเป็นท่ีพึ่งพาได้ ฉนัเป็นหรือคิดอย่างไรก็
แสดงออกมาอย่างนัน้ ไม่มีการเสแสร้ง ฉนัจะไม่เช่ือใจใครง่ายๆ จนกว่าพวกเขาจะพิสจูน์ตวัเองได้
ว่าไว้วางใจได้ ฉนัชอบให้คนอ่ืนใช้ท่าทีท่ีตรงไปตรงมากบัฉัน ฉนัมกัจะรู้ทนัได้เสมอถ้ามีใครกําลงั
เล่นไม่ซื่อโกหกหรือพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมกบัฉนั ฉนัรู้สกึทนความอ่อนแอของคนอ่ืนไม่ค่อยจะได้ 
นอกจากฉันจะเข้าใจเหตผุลของความอ่อนแอนัน้ หรือเห็นว่าเขากําลงัพยายามปรับปรุงแก้ไขอยู ่
ฉันมกัรู้สึกไม่ค่อยอยากจะทําตามคําสัง่หรือแนวทางท่ีวางไว้ ถ้าฉันไม่รู้สึกเห็นด้วยและมีความ
เคารพในตวัคนท่ีมีอํานาจตรงนัน้จริงๆ ฉันชอบท่ีจะเป็นคนจดัการเสียเองมากกว่า ฉันพบว่าเป็น
การยากมากถ้าจะไม่ให้ฉนัแสดงความรู้สกึออกมาเวลาท่ีฉนัโกรธ ฉนัพร้อมเสมอท่ีจะปกป้องและ
ต่อสู้ เพื่อเพื่อนสนิท เพื่อนๆ หรือคนรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาท่ีพวกเขาถูกปฏิบตัิด้วยอย่างไม่
ยตุิธรรม ฉนัอาจไม่จําเป็นต้องชนะคนอ่ืนๆ ในการตอ่สู้ทกุครัง้ แตอ่ย่างน้อยพวกเขาก็จะรู้ได้ว่าฉนั
ได้สู้อยา่งเต็มท่ีแล้ว 

ในโลกนี ้คนท่ีแข็งแกร่งเทา่นัน้ท่ีจะอยูร่อด ฉนัจงึต้องเข้มแข็ง 
เร่ืองท่ีใสใ่จ: ทกุสิง่ทกุอยา่งอยูภ่ายใต้การควบคมุอยา่งมีประสิทธิภาพและยตุิธรรมหรือไม่ 

กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การปฏิเสธความจริง (denial) 
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รูปแบบที่ 9 
นกัไกลเ่กลี่ย – ผู้ประสานไมตรี – ตวัเช่ือม – กาวใจ 

 
ดเูหมือนว่าฉันจะมีความสามารถท่ีจะมองเร่ืองต่างๆจากทุกแง่ทุกมมุ และเข้าใจมมุมอง

ของทุกฝ่ายได้อย่างง่ายดาย จนบางครัง้อาจจะทําให้ฉนัดเูป็นคนท่ีตดัสินใจอะไรไม่ได้ เพราะฉัน
สามารถเห็นทัง้ข้อดีและข้อเสียของทกุๆ ด้านได้ทัง้หมด ความสามารถในการมองได้จากทกุแง่มมุ
นีทํ้าให้ฉนัสามารถช่วยเหลือคนอ่ืนแก้ไขความขดัแย้งท่ีเกิดจากความแตกตา่งระหว่างพวกเขาได้ดี 
แตด้่วยความสามารถอนัเดียวกนัน่ีแหละท่ีทําให้หลายครัง้ฉนัจะใสใ่จกบัจุดยืนแผนการและเร่ืองท่ี
มีความสําคญัสําหรับคนอ่ืนๆ มากกว่าเร่ืองของตวัฉันเอง จนบางทีฉันอาจจะตอบตวัเองไม่ได้ว่า
จริงๆ แล้วฉันต้องการอะไร และอะไรคือสิ่งท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดสําหรับฉัน เป็นเร่ืองปกติ
สําหรับฉนัท่ีจะถกูดงึดดูความสนใจออกไปจากงานสําคญัๆ ท่ีฉนักําลงัพยายามทําอยู่ เวลาท่ีเป็น
อย่างนัน้ความใส่ใจของฉันมกัจะถูกหนัเหไปท่ีงานเล็กๆ ท่ีไม่สลกัสําคญัแทน เป็นเร่ืองยากมาก
สําหรับฉนัท่ีจะรู้วา่อะไรคือสิ่งท่ีสําคญัจริงๆ สําหรับฉนั และฉนัก็มกัหลีกเลี่ยงความขดัแย้งด้วยการ
ทําไปตามท่ีคนอ่ืนต้องการ ผู้คนรอบข้างมกัเห็นวา่ฉนัเป็นคนง่ายๆ ใจดี เป็นคนน่าคบ เพราะมกัจะ
เห็นด้วยไม่ค่อยขัดใคร (ถ้าไม่จําเป็นจริงๆ) ต้องเป็นเร่ืองหนักหนาสาหัสจริงๆ ท่ีจะทําให้ฉัน
เหลืออดจนแสดงความโกรธใครออกมาและตรงๆ ฉันชอบชีวิตท่ีสบายๆ กลมกลืนและให้คนอ่ืนๆ 
ยอมรับฉนั 

โลกจะน่าอยูถ้่ามีแตค่วามสงบ ฉนัจงึควรทําตวักลมกลืนไปกบัคนอ่ืน 
เร่ืองท่ีใสใ่จ: มีการพิจารณาความคดิเห็นของทกุคน รวมทัง้ตวัเราหรือยงั 

กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การทําตวัเองให้มนึ (narcotization) 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 3 การตระหนักถงึการแสดงออกตามสถานการณ์ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกรู้จกัและเข้าใจตนเองผ่านการสํารวจโครงสร้างบคุลิกภาพแบบเอ็นเนียแกรม 
2. เพื่อให้สมาชิกตระหนกัรู้ในตนเอง รวมทัง้เข้าใจบคุคลอ่ืน เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง

บคุคลผา่นการสํารวจโครงสร้างบคุลิกภาพแบบเอ็นเนียแกรม 

3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 
 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 3 เป็นขัน้ตอนของการสร้างการตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-awareness) เป็นแนวคิด
ตามแนวอัตถิภาวนิยมท่ีควรกล่าวถึงในช่วงต้นของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม เน่ืองจาก
ความสามารถในการตระหนกัรู้ในตนเองจะทําให้คนตระหนกัถึงอิสระในการเลือกดําเนินชีวิตของ
ตนเองภายใต้ข้อจํากดัทางสิง่แวดล้อมและสงัคม รวมทัง้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมาพร้อมกบั
การอิสระในการเลือกและการกระทํานัน้ (G. Corey, 2012, pp. 225-226) โดยเป้าหมายในการ
สร้างการตระหนกัรู้ในตนเอง รวมถึงการตระหนกัถึงการมีทางเลือกท่ีหลากหลาย แรงจงูใจ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลตอ่บคุคล และตระหนกัถึงการมีเป้าหมายสว่นบคุคล (G. Corey, 2013, pp. 134-135) 

 

เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการตระหนกัถึงการแสดงออกตามสถานการณ์ ได้แก่ การพดูคยุนํา

ทาง ตามหลกัของโสเครติส (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักับการสมัผสัมิติทาง          
จิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้สมาชิกกลุม่ได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนกัรู้ด้วยตนเอง ในช่วงการ
ตระหนกัรู้ในตนเองนีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการรู้จกัตนเอง โดยเปิดโอกาส
ให้สมาชิกได้แสดงออกถึงความรู้สึกและมุมมองภายในจิตใจต่อโลก และสะท้อนสู่การเข้าใจใน
เอกลกัษณ์เฉพาะบคุคล และการตระหนกัรู้ในตนเอง นอกจากการพดูคยุนําทาง เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใช้
ในกระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่าง
การสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนัยของสมาชิก และการตีความ 
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(Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน 
(อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 

นอกจากเทคนิคในการให้คําปรึกษาในช่วงนีจ้ะใช้ภาพโครงสร้างเอ็นเนียแกรมในการ
อธิบายประเด็นของรูปแบบข้างเคียง (รูปแบบปีก) รูปแบบขณะมัน่คงหรือผ่อนคลายและรูปแบบ
ขณะเครียด (รูปแบบตามลกูศร) และลกัษณะการตอบสนองต่อสิ่งมากระทบ 3 แบบ ได้แก่ ความ
โกรธ (การใช้สัญชาตญาณ) ความวิตกกังวล (การใช้ความคิด) และความอับอาย (การใช้
ความรู้สกึ) ซึง่จะทําให้สมาชิกเกิดการตระหนกัรู้ในตนเองเพิ่มมากขึน้ 

อุปกรณ์ 
1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 
3. ภาพโครงสร้างบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม 

วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

กระทํา และสนับสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุ่มอธิบายเพิ่มเติมถึงโครงสร้างบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม โดยใช้เอกสารภาพ
โครงสร้างบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรมประกอบการอธิบาย ดงันี ้
3.1 รูปแบบข้างเคียง หรือ รูปแบบปีก ได้แก่ รูปแบบท่ีอยู่ทัง้สองข้างของรูปแบบท่ี

สมาชิกประเมินตนเองในรูปโครงสร้างบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม เช่น รูปแบบท่ี 9 มี
รูปแบบข้างเคียงคือ รูปแบบท่ี 8 และรูปแบบท่ี 1 ซึ่งสมาชิกอาจมีลักษณะ
บคุลิกภาพท่ีพบรูปแบบปีกทัง้สองข้าง หรือพบเพียงข้างใดข้างหนึ่ง หรือไม่พบเลย 
คือมีลกัษณะบคุลิกภาพท่ีชดัเจนตามท่ีรูปแบบท่ีสมาชิกประเมินตนเอง ซึ่งรูปแบบ
ปีกนีทํ้าให้บคุคลมีลกัษณะเฉพาะตน และมีความแตกตา่งระหวา่งบคุคลอยา่งมาก 
 
 



  190 

3.2 รูปแบบขณะมั่นคงหรือผ่อนคลาย ได้แก่ รูปแบบตามลูกศรจากรูปแบบท่ีสมาชิก
ประเมินตนเองในรูปทิศทางขณะมัน่คงหรือผ่อนคลาย (Direction of integration) 
เช่น รูปแบบท่ี 1 เม่ือมีความมัน่คงหรือผ่อนคลาย จะแสดงออกถึงบคุลิกภาพของ
รูปแบบท่ี 7 

3.3 รูปแบบขณะเครียด รูปแบบตามลกูศรจากรูปแบบท่ีสมาชิกประเมินตนเองในรูป
ทิศทางขณะเครียด (Direction of disintegration) เช่น รูปแบบท่ี 2 เม่ือมี
ความเครียด จะแสดงออกถึงบคุลิกภาพของรูปแบบท่ี 8 

3.4 ลกัษณะการตอบสนองตอ่สิ่งมากระทบ 3 แบบ ดงันี ้ 
- ความโกรธ (การใช้สญัชาตญาณ) จะพบวา่รูปแบบท่ี 8, 9 และ 1 ตอบสนองตอ่

สิง่มากระทบโดยใช้สญัชาตญาณเป็นหลกั ทําให้มกัมีความโกรธ 
- ความวิตกกงัวล (การใช้ความคดิ) จะพบวา่รูปแบบท่ี 5, 6 และ 7 ตอบสนองตอ่

สิง่มากระทบโดยใช้ความคดิเป็นหลกั ทําให้มกัมีความวิตกกงัวล 
- ความอบัอาย (การใช้ความรู้สกึ) จะพบว่ารูปแบบท่ี 2, 3 และ 4 ตอบสนองตอ่

สิง่มากระทบโดยใช้ความรู้สกึเป็นหลกั ทําให้มกัรู้สกึอบัอาย 
ระยะกลาง 

1. ให้สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบตนเองตามโครงสร้างบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมตามท่ี
อธิบายในระยะเร่ิมต้น ได้แก่ 
1.1 รูปแบบข้างเคียง หรือ รูปแบบปีก (อาจจะพบหรือไม่ก็ได้) 
1.2 รูปแบบขณะมัน่คงหรือผ่อนคลาย 
1.3 รูปแบบขณะเครียด 
1.4 ลกัษณะการตอบสนองตอ่สิ่งมากระทบ 3 แบบ 

2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึงการตระหนกัถึงความรู้สกึและมมุมองท่ีมีต่อโลกภายในของ
ตนเองตามลกัษณะโครงสร้างบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางใน
ประเด็นของการรู้จักตนเอง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกถึงความรู้สึกและ
มมุมองภายในจิตใจตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิต 

3. ผู้ นํากลุม่เอือ้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุม่ ทําให้
เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เข้าใจบุคคลอ่ืน และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
มากยิ่งขึน้ รวมทัง้ให้สมาชิกได้ตรวจสอบการประเมินรูปแบบของตนเองให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
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ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความรู้สึกและมมุมองภายในจิตใจต่อการ

แสดงออกตามสถานการณ์ของตนเองและเพื่อนสมาชิก 

2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง
การตระหนกัถึงการแสดงออกตามสถานการณ์ ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train 
of Mind”   

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 

  
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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ภาพโครงสร้างบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม 
 

  
  

 ทิศทางขณะมัน่คงหรือผ่อนคลาย ทิศทางขณะเครียด 
 (Direction of Integration) (Direction of disintegration) 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ศนูย์สญัชาตญาณ 
(The Instinctive Center) 

ศนูย์ความคดิ 
(The Thinking Center) 

ศนูย์ความรู้สกึ 
(The Feeling Center) 

ความโกรธ 
(Anger or Rage) 

ความอบัอาย 
(Shame) 

ความวิตกกงัวล 
(Anxiety) 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 4 การเผชิญหน้ากับความวิตกกังวล 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกพิจารณาการใช้กลไกป้องกนัตนเองผา่นรูปแบบบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม 
2. เพื่อให้สมาชิกเผชิญหน้ากบัความวิตกกงัวลและออกมาจากความคุ้นเคยเดิมผ่านรูปแบบ

บคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม 
3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 4 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ แนวคิดเร่ืองความวิตกกงัวลต่อการดํารงชีวิต (existential 
anxiety) ซึง่เป็นสิง่ท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการเผชิญหน้ากบัความตาย อิสรภาพ ความโดดเดี่ยว และ
การไร้ความหมาย ซึ่งเป็นรากฐานของการดํารงชีวิต นอกจากนีค้วามวิตกกังวลเป็นผลจากการ
เผชิญหน้ากบัการเลือกโดยปราศจากแนวทางท่ีชดัเจนและไม่รู้ถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ รวมทัง้เป็นผลจาก
การตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อผลท่ีตามมาจากการกระทํานัน้ ความวิตกกงัวลจะ
ช่วยให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตบนความจริงแท้มากยิ่งขึน้ การทํากลุ่มแนว           
อตัถิภาวนิยมจึงคาดหวงัให้สมาชิกเกิดความวิตกกงัวล สนบัสนนุให้สมาชิกเผชิญหน้าและจดัการ
กบัความวิตกกงัวลนัน้ และออกมาจากการดํารงชีวิตบนความคุ้นเคยเดิมๆ (G. Corey, 2012, p. 
229) 

 
เทคนิค 

เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการเผชิญหน้ากับความวิตกกังวล ได้แก่ การพูดคยุนําทาง ตาม
หลกัของโสเครตสิ (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้
ให้สมาชิกกลุ่มได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนักรู้ด้วยตนเอง ในช่วงการเผชิญหน้ากับ
ความวิตกกงัวลนีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของความวิตกกงัวลและการเลือก โดย
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการใช้กลไกป้องกนัตนเองในสถานการณ์ตา่งๆ ของชีวิต ซึง่เกิด
จากความคุ้นเคยเดิมและมีผลมาจากความวิตกกงัวล นอกจากการพดูคยุนําทาง เทคนิคอื่นๆ ท่ีใช้
ในกระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่าง
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การสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนัยของสมาชิก และการตีความ 
(Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน 
(อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 

 
อุปกรณ์ 

1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 
3. เอกสารกลไกป้องกนัตนเองตามรูปแบบเอ็นเนียแกรม 
4. แบบบนัทกึสิง่ท่ีต้องการพฒันาหรือเปลี่ยนแปลง 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

กระทํา และสนับสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุ่มอธิบายถึงการใช้กลไกป้องกนัตนเองของแต่ละรูปแบบบคุลิกภาพเอ็นเนียแกรม 
โดยให้สมาชิกพิจารณาตามเอกสารกลไกป้องกนัตนเองตามรูปแบบเอ็นเนียแกรม 

ระยะกลาง 
1. ให้สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบตนเองถึงการใช้กลไกป้องกันตนเองในสถานการณ์

ต่างๆ ของชีวิต โดยใช้เทคนิคการพูดคุยนําทางในประเด็นของความวิตกกังวลและการ
เลือก ให้สมาชิกพิจารณาถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกในขณะท่ีใช้กลไกการป้องกัน
ตนเองนัน้ และให้สมาชิกพิจารณาถึงสถานการณ์เดิมหากไม่ใช้กลไกป้องกนัตนเอง ซึง่จะ
นําให้เกิดความวิตกกังวลและเลือกท่ีจะออกจากความคุ้นเคยเดิม โดยพิจารณาตาม
รูปแบบเอ็นเนียแกรมของตนเองซึง่เป็นกลไกป้องกนัตนเองหลกัท่ีอาจใช้เป็นประจําโดยไม่
ตระหนกัรู้ตนเอง 

2. สมาชิกอาจเกิดความวิตกกงัวลในการทบทวนสถานการณ์ท่ีอาจเจ็บปวด หรือวิตกกงัวล
ในการเปิดเผยถึงการใช้กลไกป้องกันตนเองของแต่ละบุคคล ผู้ นํากลุ่มจะสนับสนุนให้
สมาชิกได้เผชิญหน้าและเลือกท่ีจะจัดการกับความวิตกกังวล และนําสู่การเลือกท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง 
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3. ผู้ นํากลุ่มเอือ้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
รวมทัง้สนบัสนนุให้กําลงัใจเพื่อนสมาชิกในการพฒันาตนเอง 

4. ให้สมาชิกเขียนบนัทึกถึงสิ่งท่ีต้องการพฒันาหรือเปลี่ยนแปลงในตนเองในการเผชิญหน้า
กบัความวิตกกงัวล และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา โดย
ใช้สติกํากบั 

ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการใช้กลไกป้องกนัตนเองและการจดัการ

กบัความวิตกกงัวลตอ่สถานการณ์ตา่งๆ 

2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง
การเผชิญหน้ากบัความวิตกกงัวล ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 

  
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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กลไกป้องกันตนเองตามรูปแบบเอน็เนียแกรม 
 

รูปแบบที่ 1 กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การแสดงปฏิกริยาตรงข้าม (reaction formation) 
การแสดงปฏิกิริยาตรงข้าม (Reaction Formation) เป็นการแสดงออกในทางตรงข้ามกบั

ความรู้สึกจริงๆ เช่น การทําดีกว่าปกติกบัคนท่ีตวัเองไม่ชอบ การยิม้ให้กบัคนท่ีเกลียด แสดงการ
ชมเชยคนท่ีตวัเองอิจฉา เพื่อไมใ่ห้ตวัเองรู้สกึวา่ทําสิง่ท่ีผิด หรือ ไม่ดีในสายตาคนอ่ืนๆ 

 
รูปแบบที่ 2 กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การเก็บกด (repression) 

การเก็บกด (Repression) เป็นการข่ม ความรู้สกึไม่ดี ท่ีอาจจะเป็นอปุสรรคของการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน เช่น อารมณ์โกรธ  โศกเศร้า ขุ่นเคือง และความอิจฉา นอกจากนีย้งัรวมถึง
การเก็บกด ความคิด ความเช่ือ  หรือ ลกัษณะของตนเองท่ีคนอ่ืนอาจไม่ชอบด้วย จนแสดงออกแต่
สิง่ดีๆ และนิสยันีอ้าจเป็นเหตใุห้บางคนรู้สกึวา่เสแสร้ง ไม่จริงใจ ได้เช่นกนั 

 
รูปแบบที่ 3 กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การวางตวัด้วยการเลียนแบบ (Identification) 

การวางตวัด้วยการเลียนแบบ (Identification) เป็นการแสดงบทบาทตามบคุลิกลกัษณะ
ของคนท่ีน่านบัถือ น่าช่ืนชม เพื่อให้มีภาพลกัษณ์ท่ีคนอ่ืนยอมรับ และหลีกเลี่ยงความวิตกกงัวล 
ความเศร้า ความละอาย และป้องกนัความทุกข์ใจจากความรู้สึกว่าตวัเองไม่มีคนช่ืนชม หรือ รัก
เขาอยา่งที่ตวัเขาเป็นจริงๆ 
 
รูปแบบที่ 4 กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การรับความรู้สกึมาไว้ภายใน (introjection) 

การรับความรู้สกึมาไว้ภายใน (Introjection) เป็นการโทษตวัเอง หรือเข้าใจว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้
ภายนอก เช่น การแสดงออก ความรู้สกึ หรือความทกุข์ของผู้ อ่ืน เกิดขึน้จากตนเอง เพื่อทําให้รู้สกึ
ว่าเป็นเร่ืองท่ีตวัเองจดัการได้ เพื่อไม่ให้ตวัเองได้รับความเจ็บปวดแบบเดิม ทําให้มกัรู้สกึเจ็บปวด
ภายในใจบอ่ยครัง้ 

 
รูปแบบที่ 5 กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การแยกตวัออกจากความรู้สกึ (isolation) 

การแยกตวัออกจากความรู้สกึ (Isolation)  แยกความรู้สกึออกจากการรับรู้ หรือ การแยก
อารมณ์จนเหลือแต่ความคิด เพื่อป้องกันความทุกข์ใจ หรือ ความลําบากใจ เช่น ความรู้สึกเศร้า
หมอง หวาดกลัว หรือ เหงา แม้แต่ความยุ่งยากในการข้องเก่ียวกับคนอ่ืนๆ จนอาจทําให้ขาด
อารมณ์ร่วมในทกุเร่ือง 
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รูปแบบที่ 6 กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การโยนใสส่ิง่อื่น (projection) 
การโยนใสส่ิง่อื่น (projection) เป็นการโยนความรู้สกึตวัเองให้คนอ่ืนๆ หรือการโทษคนอ่ืน 

เป็นการปกป้องจิตใจจากความกลวั หรือ เลี่ยงความทกุข์ในใจตวัเอง โดยมองว่าความรู้สกึนัน้เกิด
จากสิ่งภายนอกตวั เช่น เม่ือไม่มัน่ใจ จะโยนความรู้สึกนีอ้อกจากตวั โดยรับรู้ว่าคนอ่ืนต่างหากท่ี
กําลงัคดิวา่เขาเป็นคนไมม่ัน่ใจตวัเอง หรือ  ถ้าตวัเองรู้สกึไม่ชอบคนอ่ืน ก็จะคิดว่าคนอ่ืนตา่งหากท่ี
ไม่ชอบตนเอง ทําให้ มกัระแวง หรือ สงสยัคนอ่ืนๆ เพราะเช่ือวา่เป็นต้นเหตขุองภยัคกุคาม 
 
รูปแบบที่ 7 กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การหาเหตผุลมาอธิบาย (rationalization) 

การหาเหตุผลมาอธิบาย (rationalization) เป็นการหาเหตุผลด้านบวกมาอธิบายแบบ
เข้าข้างตวัเอง เพื่อหลีกเลี่ยงความทุกข์ ความรู้สึกไม่ดีท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําของตนเอง หรือ
บุคคลอ่ืน เช่น อยากกินเค้กเพิ่ม แต่รู้ว่าไม่ดีต่อสขุภาพ ก็จะบอกตวัเองว่า “เดี๋ยวตอนเช้า ก็ออก
กําลงักายแล้ว” แม้ทําให้รู้สกึสบายใจขึน้  แตก็่ทําให้มองโลกในแง่ดีเกินจริง หรือ โลกสวยได้เช่นกนั 
 
รูปแบบที่ 8 กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การปฏิเสธความจริง (denial) 

การปฏิเสธความจริง (Denial) คือ การไม่ยอมรับในบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้รู้สกึว่าตวัเอง
เข้มแข็ง เช่น การปฏิเสธจุดอ่อน ไม่แสดงความอ่อนไหวหรือเปราะบาง ทําให้เกิดความมัน่ใจ ใน
การรับมือและควบคมุกบัปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 
 
รูปแบบที่ 9 กลไกป้องกนัตนเองท่ีใช้คือ การทําตวัเองให้มนึ (narcotization) 

การทําตวัเองให้มนึ  (Narcotization) คือ การทําให้ความรู้สกึของตวัเองเลือนรางลง ด้วย
การจดจ่อกิจกรรมต่างๆ เช่น การกิน การอ่าน การดูทีวี การคยุเร่ืองตลก พดูมาก ใส่ใจเร่ืองจกุจิก  
ทัง้นี ้เพื่อเลี่ยงการรับรู้ความรู้สึก ความต้องการของตนเอง เพื่อการตดัขาดความรู้สึกไม่สบายใจ 
และปกป้องตวัเองจากความทกุข์ ความรู้สกึพลดัพราก ไม่เป็นท่ีสนใจ หรือ แม้แต่การไม่เป็นส่วน
หนึง่ของกลุม่ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
เชสนตั, บ. (2556). Enneagram คู่มือเอนเนียแกรม แนวทาง 27 แบบ สู่การรู้จกัตวัเอง (พิมพ์ครัง้

ท่ี 2) (สรุพนัธ์ วิโรจน์ดลุย์, ผู้แปล). นนทบรีุ: ภาพพิมพ์.  
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แบบบันทกึส่ิงที่ต้องการพฒันาหรือเปล่ียนแปลง 
 
กลไกการป้องกนัตนเองท่ีใช้ 

 อนัดบัท่ี 1   

  

 อนัดบัท่ี 2   

  

 อนัดบัท่ี 3   

  

 

สิง่ท่ีต้องการพฒันาหรือเปลีย่นแปลง 

 อนัดบัท่ี   ด้านความคดิ   

  

  

  

  

 อนัดบัท่ี   ด้านความรู้สกึ   

  

  

  

  

 อนัดบัท่ี   ด้านการกระทํา   
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 5 ความหมายแห่งการด ารงอยู่ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาถึงความหมายแห่งการดํารงอยู่ 
2. เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาถึงคณุคา่และความหมายของชีวิต 
3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 5 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ ความตายและการไม่มีอยู่ (death and nonbeing) มี
ความสําคญัต่อการค้นพบความหมายและเป้าหมายของชีวิต เนื่องจากจุดส้ินสุดจะกระตุ้นให้
บคุคลให้ความสําคญักบัส่ิงที่มีค่าที่สดุ อย่างไรก็ตามขณะปัจจุบนัเป็นเวลาท่ีมีค่าท่ีสดุ เน่ืองจาก
ปัจจุบนัคือทัง้หมดท่ีบุคคลมีอยู่ มนุษย์มีความวิตกกังวลถึงความตายในอนาคตและพยายาม
หลีกเลี่ยงความจริงนี ้จงึนําให้เกิดความแปลกแยก การตระหนกัถึงความตายจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัในชีวิต (G. Corey, 2012, pp. 230-232) 

 

เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงความหมายแห่งการดํารงอยู ่ได้แก่ การพดูคยุนําทาง ตามหลกัของ

โสเครติส (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้
สมาชิกกลุ่มได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนักรู้ด้วยตนเอง ในช่วงความหมายแห่งการ
ดํารงอยู่นีจ้ะใช้เทคนิคการพูดคุยนําทางในประเด็นของการความตายและการไม่มีอยู่ โดยเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้พิจารณาถึงการมีหรือการไม่มีชีวิตอยู่ รวมทัง้พิจารณาความคิด อารมณ์ 
ความรู้สกึ และการกระทําจากการปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุม่ นอกจากการพดูคยุนําทาง เทคนิคอ่ืนๆ 
ท่ีใช้ในกระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลา
ระหว่างการสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนยัของสมาชิก และการตีความ 
(Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน 
(อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
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อุปกรณ์ 
1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และ       

การกระทํา และสนบัสนนุให้สมาชิกพจิารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทกึ
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ให้สมาชิกทบทวนถึงการมีหรือการไม่มีชีวิตอยู ่และความอยากท่ีจะมีชีวิตอยู ่ 
ระยะกลาง 

1. ให้สมาชิกพิจารณาถึงการมีชีวิตหรือการไม่มีชีวิตอยู่ และหากไม่อยู่แล้วอยากจะให้คนอ่ืน
ระลึกถึงสมาชิกว่าอย่างไร โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการความตาย
และการไม่มีอยู่ รวมทัง้ใช้เทคนิคการเงียบ การตัง้คําถาม และการตีความจากแต่ละคํา
กลา่วของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแตล่ะคน 

2. ให้สมาชิกพิจารณาให้คะแนนความอยากท่ีจะมีชีวิต จาก 0 ถึง 100 โดย 0 คือไม่อยาก ถึง 
100 คืออยากท่ีจะมีชีวิตอยู่ และใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการความตาย
และการไม่มีอยู่ ให้สมาชิกได้พิจารณาและแบ่งปันประสบการณ์และสาเหตุในการให้
คะแนนดงักลา่ว และนําสูก่ารค้นหาความหมายแห่งการดํารงอยู่ 

3. ให้เพื่อนสมาชิกร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกและมมุมองต่อสถานการณ์นัน้ๆ ใน
เชิงบวก เพื่อสนบัสนนุและให้กําลงัใจเพื่อนสมาชิก 

4. ให้สมาชิกพิจารณาถึงความรู้สกึ และปฏิกริยาภายในท่ีตามมาจากการพิจารณาดงักลา่ว 
ระยะสดุท้าย 

1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกันถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับการมีชีวิตหรือการไม่มีชีวิตอยู่ และ
ความหมายแห่งการดํารงอยู ่

2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง
ความหมายแห่งการดํารงอยู ่ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 
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การประเมินผล 
1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ

และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 6 การด าเนินชีวิตเพื่อผู้อ่ืนและการไม่ยดึตนเอง 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไมย่ดึตนเอง 
2. เพื่อให้สมาชิกได้ค้นหาความหมายในชีวิตจากการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยึด

ตนเอง 
3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 6 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ การค้นหาความหมาย (the search for meaning) การ
ค้นพบความหมายจะทําให้ชีวิตมีทิศทาง ความหมายของชีวิตเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ต้องสร้างขึน้ ชีวิต
ไม่ได้มีความหมายด้วยตวัเอง มนษุย์สามารถสร้างกรอบความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ สื่อสาร 
และขยายโลกของตนเองทัง้ทางกายภาพและทางจิตใจ การค้นหาความหมายในชีวิตเป็น
กระบวนการท่ีดําเนินไปตลอดชีวิต สิ่งท่ีมีความหมายในวันนีอ้าจไร้ความหมายในวันถัดไป 
ความหมายสามารถสร้างได้หลายแนวทาง เช่น ผา่นการทํางาน ผ่านความรัก ผ่านความทกุข์ หรือ
ผา่นการทําเพื่อบคุคลอ่ืน การขาดความหมายเป็นสาเหตหุลกัให้เกิดความเครียดและวิตกกงัวลใน
การดํารงชีวิต รวมทัง้เกิดความรู้สึกว่างเปล่าภายในหรือเกิดภาวะสูญญากาศในการดํารงชีวิต 
กลุ่มจะช่วยให้สมาชิกได้สํารวจถึงการสร้างความหมาย รวมทัง้ตรวจสอบและละทิง้ค่านิยมท่ี
คุ้นเคยแต่ไร้ความหมายในปัจจบุนั การขาดอตัลกัษณ์จากการดําเนินชีวิตตามความคาดหวงัของ
สงัคม (G. Corey, 2012, pp. 233-234) 

 

เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยึดตนเอง ได้แก่ การพดูคยุนํา

ทาง ตามหลกัของโสเครติส (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักับการสมัผสัมิติทาง             
จิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้สมาชิกกลุม่ได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนกัรู้ด้วยตนเอง ในช่วงการ
ดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยดึตนเองนีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการมีชีวิต
ท่ีไม่เป็นไปเพื่อตนเอง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนประสบการณ์ท่ีผ่านมาถึงการมีชีวิตเพื่อ



  203 

ผู้ อ่ืนและการไมย่ดึตนเอง นอกจากการพดูคยุนําทาง เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใช้ในกระบวนการให้คําปรึกษา 
ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่างการสนทนา การตัง้คําถาม 
(Questions) จากคําบอกเป็นนยัของสมาชิก และการตีความ (Interpretations) จากแต่ละคํา
กล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 
66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
 
อุปกรณ์ 

1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

กระทํา และสนับสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ให้สมาชิกทบทวนประสบการณ์ท่ีผ่านมาถึงการมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน และการไม่ยึดตนเอง โดย
การละวางจากการตดัสินทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน 

ระยะกลาง 
1. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึงประสบการณ์การมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน มีความหมายกบัใจอย่างไร 

ทําให้ชีวิตมีความหมายหรือมีคณุคา่อยา่งไรจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา โดยใช้เทคนิคการ
พดูคยุนําทางในประเด็นของการมีชีวิตท่ีไม่เป็นไปเพื่อตนเอง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
ทบทวนประสบการณ์ท่ีผา่นมาถึงการมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน 

2. ให้สมาชิกทํากิจกรรม “โปรดจําฉนัไว้ว่า....” โดยให้สมาชิกนึกถึงบุคคลที่มีความหมาย
หรือความสําคญักบัสมาชิก จากนัน้ให้นึกถึงส่ิงทีอ่ยากทําให้คน ๆ นัน้ไดจ้ดจําไว้และนึก
ถึงตลอดไป  จากนัน้ สมาชิกร่วมกนัแบง่ปันประสบการณ์การมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนท่ีทําให้ชีวิตมี
ความหมายหรือมีคณุคา่ และแบง่ปันประสบการณ์การไม่ยดึตนเอง สามารถปลอ่ยวางไม่
ยึดมัน่ถือมัน่ ไม่ตดัสินสิ่งต่างๆ ให้สมาชิกพิจารณาถึงความรู้สึก และปฏิกริยาภายในท่ี
ตามมาจากประสบการณ์ดงักลา่ว 
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ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน และการไม่ยดึตนเอง 

2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง
การดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยดึตนเอง ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of 
Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

ช่วงที่ 7 สัมพันธ์คือส าคัญ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักบัชีวิต 
2. เพื่อให้สมาชิกได้ค้นหาความหมายในชีวิตผา่นสมัพนัธภาพ 
3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 7 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ การอยู่ลําพังและความสมัพนัธ์ (aloneness and 
relatedness) แม้ว่ามนุษย์จะค้นหาความหมายผ่านความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน แต่มนุษย์เราเกิด
มาบนโลกเพียงลําพงัและจะจากโลกนีไ้ปโดยลําพงั แม้มนษุย์จะมีเพื่อนสนิท แต่มนษุย์เราจะต้อง
อยู่ลําพังในท่ีสุด เม่ือตระหนักว่าการต้องอยู่ลําพังในท่ีสุดเป็นสิ่งท่ีน่าหวาดกลวั ทําให้บางคน
พยายามหลีกเลี่ยงโดยการนําตนเองไปสูค่วามสมัพนัธ์อยา่งมีสาเหตแุละกิจกรรมท่ีตื่นเต้น โดยเช่ือ
ว่าจะทําให้ไม่ต้องรู้สกึกลวัหรือทกุข์ทางกายและใจ อย่างไรก็ตามหากมนุษย์ไม่สามารถค้นพบจดุ
แข็งภายในตนเอง ก็ไม่สามารถรักษาความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนให้สมบรูณ์โดยไม่ขาดพร่อง ดงันัน้
มนษุย์ต้องอยู่โดยลําพงัอย่างสนัโดษ (Solitude) ใช้เวลากบัตวัเอง ค้นพบว่าตนเองเป็นใคร และ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ก่อนท่ีจะสามารถใช้ชีวิตกับบุคคลอ่ืนได้อย่างแท้จริง ผู้ เข้าร่วมกลุ่มจะได้รับ
โอกาสในการสร้างความสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างมีความหมาย เรียนรู้ท่ีจะเป็นตวัเองเม่ืออยู่
ร่วมกบับุคคลอ่ืน และเรียนรู้ว่าคําตอบของคําถามเก่ียวกบัความหมายและเป้าหมายของชีวิตไม่
สามารถหาได้จากบคุคลอ่ืน และเกิดการยอมรับว่ามนษุย์ต้องดํารงชีวิตโดยลําพงัในท่ีสดุ แตไ่ม่ใช่
เราเพียงลําพงัท่ีต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญในการค้นหาตนเองและสร้างอตัลกัษณ์ของตน กลุ่มเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้สมัพนัธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืนในกลุ่มซึ่งการบําบดัรายบุคคลไม่สามารถทําได้ 
(G. Corey, 2012, pp. 237-238) 
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เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงสมัพนัธ์คือสําคญั ได้แก่ การพดูคยุนําทาง ตามหลกัของโสเครติส 

(Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้สมาชิกกลุม่ได้
ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนกัรู้ด้วยตนเอง ในช่วงสมัพนัธ์คือสําคญันีจ้ะใช้เทคนิคการ
พดูคยุนําทางในประเด็นของการอยูล่ําพงัและความสมัพนัธ์ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึง
สมัพนัธภาพท่ีมีสําคญัหรือมีความหมายในชีวิตของสมาชิกแต่ละคน นอกจากการพดูคยุนําทาง 
เทคนิคอื่นๆ ท่ีใช้ในกระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและ
ให้เวลาระหว่างการสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนยัของสมาชิก และการ
ตีความ (Interpretations) จากแตล่ะคํากลา่วของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่
ละคน (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์.  2559: 66-68; Corey.  2012: 239-240) 
 
อุปกรณ์ 

1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

กระทํา และสนับสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ให้สมาชิกทบทวนประสบการณ์ท่ีผา่นมาถึงสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักบัชีวิต 
ระยะกลาง 

1. ให้สมาชิกเล่าถึงสัมพันธภาพท่ีมีความสําคัญกับชีวิต สัมพันธภาพนัน้มีความสําคัญ
อย่างไร โดยใช้เทคนิคการพูดคุยนําทางในประเด็นของการอยู่ลําพงัและความสมัพนัธ์ 
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงสมัพนัธภาพท่ีมีสําคญัหรือมีความหมายในชีวิตของ
สมาชิกแตล่ะคน 

2. ให้สมาชิกและเพื่อนสมาชิกร่วมกนัแบ่งปันประสบการณ์ของความสมัพนัธ์ท่ีทําให้ชีวิตมี
ความหมายหรือมีคณุคา่ 
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3. มีคํากลา่ววา่ “ทกุสิง่มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนั” สมาชิกคดิหรือรู้สกึอยา่งไรกบัประโยคนี ้
โดยใช้เทคนิคการพูดคุยนําทางในประเด็นของการอยู่ลําพังและความสมัพันธ์ เพื่อให้
สมาชิกพิจารณาถึงความเก่ียวข้องเช่ือมโยงของสิง่ตา่งๆ รอบตวั 

4. ให้สมาชิกพิจารณาถึงการมีหรือไม่มีอยู่ของสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักบัชีวิต โดยใช้
เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการอยู่ลําพงัและความสมัพนัธ์ เพื่อพิจารณาถึง
การอยู่ลําพงัหากไม่มีสมัพนัธภาพท่ีสําคญันัน้ และเรียนรู้ท่ีจะเป็นตวัเองเม่ืออยู่ร่วมกับ
บคุคลอ่ืน 

ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักบัชีวิต 

2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง
สมัพนัธ์คือสําคญั ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 
 
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 8 การด าเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ 
2. เพื่อให้สมาชิกได้ค้นหาเป้าหมายในชีวิตและดําเนินชีวิตอยา่งเป็นตนเอง 
3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 8 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ การค้นหาความจริงแท้ (the search for authenticity) การ
ดํารงชีวิตบนความจริงแท้ เพื่อค้นพบ สร้างสรรค์ และรักษาแก่นลึกซึง้ภายในตัวตน เป็น
กระบวนการท่ียาก ไม่คงท่ี และไม่รู้จบ การดํารงชีวิตบนความจริงแท้จะนําให้เกิดความรู้สึกสงบ
ภายในอยา่งลกึซึง้ เป็นตวัของตนเองอยา่งแท้จริง อยูเ่หนือตนเอง ยอมรับในความเช่ือของตนเอง รู้
และยอมรับในข้อจํากัด ยอมรับในสิ่งท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและกล้าท่ีจะเปลี่ยนในสิ่งท่ีตน
สามารถทําได้ การบําบดัผ่านความหมายของชีวิต (Logotherapy) ตามแนวคิดของฟรังเคิลให้
ความสําคญักบัมิติทางจิตวิญญาณของมนษุย์และความปรารถนาขัน้สงู เป็นแรงบนัดาลใจในการ
ค้นหาความหมายอย่างต่อเน่ืองซึ่งจําเป็นยิ่งต่อการใช้ชีวิตบนความจริงแท้ ความกลวัท่ีพบมาก
ท่ีสดุจากกลุม่คือความกลวัวา่หากได้มองตนเองอยา่งซื่อสตัย์แล้ว จะพบว่าตนเองนัน้ว่างเปลา่ไม่มี
แก่นสารและไม่เหลืออะไรเลย เกิดความรู้สึกผิดในการดํารงชีวิต (Existential guilt) จากการ
ตระหนักว่าสิ่งท่ีตนเป็นจริง ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ รู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์และตระหนกัว่า
ตนเองมองชีวิตผ่านสายตาของบุคคลอ่ืน อนุญาตให้บุคคลอ่ืนมาออกแบบชีวิต จึงดํารงชีวิต
ภายใต้ข้อจํากดั กลุ่มจะนําให้สมาชิกได้พิจารณาตนเอง และกําหนดระดบัท่ีจะสามารถทําหน้าท่ี
ของตนได้อย่างสมบูรณ์ สามารถคดัค้านความคาดหวงัของบุคคลอ่ืนและพิจารณาเลือกในสิ่งท่ี
เป็นตนเองอยา่งแท้จริง (G. Corey, 2012, pp. 235-236) 
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เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน ได้แก่ การ

พดูคยุนําทาง ตามหลกัของโสเครติส (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติ
ทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้สมาชิกกลุม่ได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนกัรู้ด้วยตนเอง ในช่วง
การดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายในนีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็น
ของการค้นหาความจริงแท้ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ 
นอกจากการพูดคุยนําทาง เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใช้ในกระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ 
(Silence) เพื่อฟังอยา่งเปิดรับและให้เวลาระหว่างการสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคํา
บอกเป็นนยัของสมาชิก และการตีความ (Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อ
เสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 
2012, pp. 239-240) 
 
อุปกรณ์ 

1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

กระทํา และสนับสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ให้สมาชิกทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ 
ระยะกลาง 

1. ให้สมาชิกเล่าถึงการตดัสินใจเลือกและความรู้สึกหรือมุมมองต่อการประกอบอาชีพใน
ปัจจบุนั รวมทัง้ถามตอ่ถึงสิ่งท่ีทําให้สมาชิกไม่สามารถทําในสิ่งท่ีต้องการ และทิศทางของ
ชีวิตท่ีสมาชิกต้องการ โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการค้นหาความจริง
แท้ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ และพิจารณาถึง
การดํารงชีวิตภายใต้ข้อจํากดั โดยอนญุาตให้บคุคลอ่ืนมาออกแบบชีวิต 
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2. ให้สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบว่าการประกอบอาชีพท่ีทําอยู่ในปัจจุบนันี ้ทําไปเพื่อ
อะไร เพื่อให้สมาชิกได้สํารวจถึงเป้าหมายและสิ่งท่ีเป็นความหมายในชีวิตจากการทํางาน 
โดยใช้เทคนิคการพูดคยุนําทางในประเด็นของการค้นหาความจริงแท้ เพื่อให้สมาชิกได้
ค้นหาความหมายอยา่งตอ่เน่ือง 

3. ให้สมาชิกได้ทบทวนและทําความเข้าใจกับปัญหา อุปสรรค หรือความทุกข์ว่ามี
ความหมายต่อการดําเนินชีวิตอย่างไร และมีมุมมองอย่างไรในการจัดการกับปัญหา 
อุปสรรค หรือความทุกข์นัน้ โดยใช้เทคนิคการพูดคุยนําทางในประเด็นของการค้นหา
ความจริงแท้ เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาและยอมรับในความเช่ือของตนเอง รู้และยอมรับ
ในข้อจํากดั ยอมรับในสิง่ท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและกล้าท่ีจะเปลี่ยนในสิง่ท่ีตนสามารถ
ทําได้ และเป็นตวัของตนเองอยา่งแท้จริง 

ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความ

สงบภายใน 
2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง

การดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองอย่างสงบภายใน ตามแบบบันทึกความเปลี่ ยนแปลง 
“Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 9 การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวตัรประจําวนั 
2. เพื่อให้สมาชิกได้กล้าท่ีจะเรียนรู้และเผชิญหน้ากบัประสบการณ์ใหม่ๆ  
3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 9 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ การตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ และความ
รับผิดชอบสว่นบคุคล (self-determination, freedom, and personal responsibility) มนษุย์จะ
ดําเนินชีวิตอยา่งไรหรือเติบโตเป็นอะไร เป็นผลจากการเลือก หากบคุคลรอผู้ อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมให้
เปลี่ยนแปลง ย่อมนํามาซึ่งความทุกข์และความสิน้หวงั การเปลี่ยนแปลงของชีวิตจะเกิดขึน้ได้ ก็
ต่อเม่ือบุคคลนัน้ยอมรับว่าตนเองมีอิสระในการควบคมุความคิด ความรู้สึก และการกระทําของ
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการค้นหาคําตอบท่ีถูกต้องของปัญหาและปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วง 
มนุษย์มีความสามารถในการเผชิญหน้ากับเง่ือนไขหรือข้อจํากัดต่างๆ และตดัสินใจดําเนินชีวิต
อย่างอิสระ สมาชิกกลุ่มแนวอตัถิภาวะจะต้องเผชิญหน้ากบัความจริงท่ีตนเองไม่สามารถหลีกหนี
จากอิสระและความรับผิดชอบในการดําเนินชีวิต การยอมรับความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ 
รวมทัง้ความเสี่ยงในการเลือก นํามาซึ่งความวิตกกงัวล กลุม่จะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมได้เผชิญหน้าและ
จดัการกบัความวิตกกงัวลท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีก้ลุ่มจะช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล ผ่านการตอบสนองของบุคคลอ่ืน มองเห็นตนเองผ่านมมุมองของผู้ อ่ืนและเรียนรู้ว่า
พฤติกรรมของตนส่งผลต่อผู้ อ่ืนอย่างไร นําสู่ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองในการ
ดํารงชีวิตประจําวนั (G. Corey, 2012, pp. 227-228) 
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เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ได้แก่ การพดูคยุนําทาง ตามหลกัของ

โสเครติส (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้
สมาชิกกลุม่ได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนกัรู้ด้วยตนเอง ในช่วงการเปิดรับประสบการณ์
ใหม่นีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ และ
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานในกิจวตัรประจําวนั นอกจากการพดูคยุนําทาง เทคนิคอื่นๆ ท่ีใช้ในกระบวนการ
ให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่างการสนทนา การ
ตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนยัของสมาชิก และการตีความ (Interpretations) จากแต่
ละคํากลา่วของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแตล่ะคน (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, 
น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

กระทํา และสนับสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ให้สมาชิกทบทวนถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวตัรประจําวนั 
ระยะกลาง 

1. ให้สมาชิกเล่าถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวัตรประจําวันว่ามี
ความหมายต่อชีวิตอย่างไร และมีคํากล่าวว่า “ทุกประสบการณ์ล้วนมีความหมาย” 
สมาชิกคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับประโยคนี ้และใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของ
การตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบส่วนบคุคล โดยเปิดโอกาส
ให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระ ความกล้าเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์และบคุคลท่ีไม่คุ้นเคยจากการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวตัร
ประจําวนั 

2. ให้สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบความรู้สึกและปฏิกริยาภายในท่ีเกิดขึน้เม่ือได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวตัรประจําวนั และได้เรียนรู้
ผ่านความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เช่นการมาเข้ากลุ่มครัง้นี ้ใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางใน
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ประเด็นของการตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาถึงความวิตกกังวลจากการเลือกกิจกรรม และเรียนรู้ถึงความ
รับผิดชอบส่วนบุคคลจากการตอบสนองของผู้ อ่ืน มองตนเองผ่านมมุมองของผู้ อ่ืนและ
เรียนรู้วา่พฤติกรรมของตนสง่ผลตอ่ผู้ อ่ืนอย่างไร นําสูค่วามรับผิดชอบตอ่การเปลี่ยนแปลง
ตนเอง 

3. ให้สมาชิกและเพื่อนสมาชิกร่วมกนัแบง่ปันประสบการณ์ ความรู้สกึ และปฏิกริยาภายในท่ี
เกิดขึน้ 

ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ 
2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง

การเปิดรับประสบการณ์ใหม ่ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 
3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอน็เนียแกรม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 10 ปัจฉิมนิเทศ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกทบทวนและสรุปประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุม่ 
2. เพื่อให้สมาชิกประเมินตนเองถึงการเปลี่ยนแปลงภายในท่ีเกิดขึน้ 
3. เพื่อยตุิการให้คําปรึกษากลุม่ 

 
แนวคดิส าคญั 
 ช่วงท่ี 10 ของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นขัน้ตอนของการปัจฉิมนิเทศ เป็นช่วงท่ี
สมาชิกได้สรุป รวบรวมข้อสงสัย ผสมผสาน และตีความประสบการณ์จากกลุ่ม เพื่อนํา
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุม่ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั และเป็นช่วงท่ีสมาชิกอาจเกิดความ
กลวัหรือวิตกกงัวลจากการยตุิการเข้าร่วมกลุม่และเผชิญกบัโลกความเป็นจริงในแตล่ะวนัโดยไม่มี
การสนบัสนนุจากกลุม่ นอกจากนีต้ามแนวคิดความตายและการไม่มีอยู่ (death and nonbeing) 
ช่วงการปัจฉิมนิเทศซึ่งเป็นจุดสิน้สุดของการเข้าร่วมกลุ่มมีความสําคญั เน่ืองจากจุดสิน้สุดจะ
กระตุ้นให้บคุคลให้ความสําคญักบัขณะปัจจบุนัท่ีเป็นเวลาท่ีมีคา่ท่ีสดุ เน่ืองจากปัจจบุนัคือทัง้หมด
ท่ีบคุคลมีอยู่ การตระหนกัถึงจดุสิน้สดุจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (G. Corey, 2012, 
pp. 109-114, 230-232) 
 
เทคนิค 

เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงปัจฉิมนิเทศ ได้แก่ การสรุป (Summarizing) การเงียบ (Silence) 
เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่างการสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็น
นยัของสมาชิก และการตีความ (Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้าง
ความหมายของสมาชิกแตล่ะคน (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 
239-240) 
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วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ให้สมาชิกทบทวนประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุม่ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนกระทัง่ถึงช่วงปัจฉิมนิเทศนี ้

ระยะกลาง 
1. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึง “ความเข้าใจเก่ียวกับคําว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณ” 

หลังจากผ่านการเข้าร่วมกลุ่มมาจนถึงช่วงสุดท้ายนี ้โดยให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
ความรู้สกึ และมมุมองต่อการนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้
ในชีวิตประจําวนัตอ่ไป โดยใช้เทคนิคการสรุป การเงียบ การตัง้คําถาม และการตีความ 

2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึงประสบการณ์ท่ีได้รับว่าเหมือนหรือแตกต่างจากความ
คาดหวังในตอนต้นอย่างไร ให้สมาชิกได้ทบทวนและสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ทัง้หมดผ่าน
ประสบการณ์กลุม่ และพิจารณาถึงการนําประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุม่ไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวนั 

3. ให้สมาชิกประเมินตนเองและสรุปถึงการเปลี่ยนแปลงภายในท่ีเกิดขึน้ จากประสบการณ์
ในระหวา่งการดําเนินกลุม่ และจากการใช้แบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 
ในทุกช่วงการดําเนินกลุ่ม ให้สมาชิกและเพื่อนสมาชิกร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ 
ความรู้สกึ และการเปลี่ยนแปลงภายในท่ีเกิดขึน้ 

ระยะสดุท้าย 
1. ผู้ นํากลุม่สรุปและยตุิการให้คําปรึกษากลุม่ 
2. ให้สมาชิกทําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

3. นดัหมายการทําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในระยะการติดตามผล 

  
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศและการส ารวจตนเอง 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ขัน้ตอน และรายละเอียดของการดําเนินการให้
คําปรึกษาแบบกลุม่ 

2. เพื่อพฒันาความไว้วางใจและสร้างสมัพนัธภาพภายในกลุม่ 
3. เพื่อให้สมาชิกทบทวนและสํารวจตนเอง 

 
แนวคดิส าคญั 
 ช่วงท่ี 1 ของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นขัน้ตอนของการปฐมนิเทศและการสํารวจ 
(Orientation and Exploration) ผู้ นํากลุ่มจะชีแ้จงให้สมาชิกเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอน และ
รายละเอียดของการดําเนินการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม และให้สมาชิกได้สํารวจถึงเป้าหมายและ
ความคาดหวงัในการเข้าร่วมและสอบถามข้อสงสยั เน่ืองจากในช่วงเร่ิมต้นสมาชิกอาจมีความ
คาดหวงั ความสงสยั และความวิตกกงัวลในการเข้าร่วมการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ นอกจากนีเ้ป็น
ช่วงของการสร้างสมัพนัธภาพเพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหวา่งสมาชิกในกลุม่ และระหวา่งสมาชิก
ในกลุ่มกบัผู้ นํากลุม่ เอือ้ให้เกิดการสํารวจตนเอง เปิดเผยตนเอง และมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก
ในกลุม่ (G. Corey, 2012, pp. 80-81) 
 
เทคนิค 
 การให้คําปรึกษาตามแนวอตัถิภาวนิยมมุ่งเน้นการทําความเข้าใจและสํารวจความเป็น
จริงภายในจิตใจในปัจจบุนัขณะของสมาชิกแต่ละคนมากกว่าการใช้เทคนิคท่ีอาจปิดกัน้ผู้ นํากลุ่ม
ต่อการทําความเข้าใจโลกภายในจิตใจของสมาชิกแต่ละคน การให้คําปรึกษาดําเนินการโดยการ
การเผชิญหน้าและพดูคยุสนทนาระหว่างผู้ นํากลุ่มกบัสมาชิก อย่างไรก็ตามการให้คําปรึกษาตาม
แนวอัตถิภาวนิยมอาจนําเทคนิคจากทฤษฏีการให้คําปรึกษาอ่ืนมาประยุกต์ใช้โดยอยู่ภายใต้
พืน้ฐานแนวคิดอตัถิภาวนิยม และให้ความสําคญักับสมัพนัธภาพท่ีค่อยๆ ก่อตวัขึน้ภายในกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเทคนิคหลกัท่ีใช้ในการช่วงการปฐมนิเทศและการสํารวจตนเอง ได้แก่    
การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่างการสนทนา  การตัง้คําถาม 
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(Questions) จากคําบอกเป็นนยัของสมาชิก และการตีความ (Interpretations) จากแต่ละคํา
กลา่วของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแตล่ะคน (G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่มและแนะนําตนเอง และให้สมาชิกกลุ่มแนะนําตนเอง
เพื่อทําความรู้จกัระหวา่งกนัในเบือ้งต้น ได้แก่ การบอกช่ือเลน่ และอาชีพหรือลกัษณะงาน
ท่ีทําอยู่ 

2. ผู้ นํากลุ่มอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอน และรายละเอียดในการดําเนินการให้คําปรึกษา
แบบกลุม่ 

3. ผู้ นํากลุ่มชีแ้จงและกําหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ได้แก่ การรักษา
ความลบัของสมาชิกในกลุม่ 

ระยะกลาง 
1. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึง “ความเข้าใจเก่ียวกับคําว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณ” 

และ “สาเหตท่ีุมาเข้าร่วมการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มครัง้นี”้ และ เพื่อให้สมาชิกสํารวจถึง
เป้าหมายและความคาดหวงัในการเข้าร่วม และนําเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามข้อ
สงสยัตอ่การมาเข้าร่วมกลุม่ครัง้นี ้เพื่อทําความเข้าใจร่วมกนัภายในกลุม่ 

2. ให้สมาชิกได้แนะนําตนเองและทําความรู้จักเพื่อนสมาชิกเพิ่มมากขึน้ โดยการบอกเล่า
ประวตัิสว่นตวั เช่น งานอดิเรก หรือประวตัิในครอบครัว 

3. ให้สมาชิกได้ทบทวนและสํารวจตนเองถึงลกัษณะนิสยัสว่นบคุคล และเลา่ถึงลกัษณะนิสยั
สว่นบคุคลและมมุมองตอ่ตนเอง ตามที่สมาชิกพร้อมจะเปิดเผยตนเอง 

4. ผู้ นํากลุม่เอือ้ให้เพื่อนสมาชิกได้สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมระหว่างกนัและร่วมกนัแลกเปลี่ยน
แบง่ปันประสบการณ์ 

ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกันถึงเป้าหมายในการเข้าร่วม ความเข้าใจเก่ียวกับความฉลาดทาง        

จิตวิญญาณ และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

2. ให้สมาชิกสรุปถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัตนเองและเพื่อนสมาชิก 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 
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การประเมินผล 
1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ

และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 2 การตระหนักถงึมุมมองภายในจติใจ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกรู้จกัและเข้าใจตนเอง 
2. เพื่อให้สมาชิกตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ 

3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 
 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 2 เป็นขัน้ตอนของการสร้างการตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-awareness) เป็นแนวคิด
ตามแนวอัตถิภาวนิยมท่ีควรกล่าวถึงในช่วงต้นของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม เน่ืองจาก
ความสามารถในการตระหนกัรู้ในตนเองจะทําให้คนตระหนกัถึงอิสระในการเลือกดําเนินชีวิตของ
ตนเองภายใต้ข้อจํากดัทางสิง่แวดล้อมและสงัคม รวมทัง้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมาพร้อมกบั
การอิสระในการเลือกและการกระทํานัน้ (G. Corey, 2012, pp. 225-226) โดยเป้าหมายในการ
สร้างการตระหนกัรู้ในตนเอง รวมถึงการตระหนกัถึงการมีทางเลือกท่ีหลากหลาย แรงจงูใจ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลตอ่บคุคล และตระหนกัถึงการมีเป้าหมายสว่นบคุคล (G. Corey, 2013, pp. 134-135) 

 

เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ ได้แก่ การพดูคยุนําทาง ตาม

หลกัของโสเครตสิ (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้
ให้สมาชิกกลุ่มได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนักรู้ด้วยตนเอง ในช่วงการตระหนักรู้ใน
ตนเองนีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการรู้จกัตนเอง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
แสดงออกถึงความรู้สึกและมุมมองภายในจิตใจต่อโลก และสะท้อนสู่การเข้าใจในเอกลักษณ์
เฉพาะบุคคล และการตระหนักรู้ในตนเอง นอกจากการพูดคุยนําทาง เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใช้ใน
กระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่างการ
สนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนัยของสมาชิก และการตีความ 
(Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน 
(อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
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อุปกรณ์ 
1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และ        

การกระทํา และแนะนําให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตัง้แตข่ณะเร่ิมต้นใน
แต่ละช่วง ระหว่างการดําเนินกลุ่มว่ามีสิ่งท่ีได้รับหรือสิ่งท่ีลดหายออกไป และเม่ือจบการ
ดําเนินการในแตล่ะช่วง 

3. ให้สมาชิกได้ทบทวนตนเองถึงจดุเดน่และจดุอ่อนของตนเอง 
ระยะกลาง 

1. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึงการตระหนกัถึงความรู้สกึและมมุมองท่ีมีต่อโลกภายในของ
ตนเอง โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการรู้จกัตนเอง โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้แสดงออกถึงความรู้สกึและมมุมองภายในจิตใจต่อโลกผ่านจดุเด่นและจดุอ่อน
หรือข้อบกพร่องของตนเอง และสะท้อนสู่การเข้าใจในเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล และการ
ตระหนกัรู้ในตนเอง โดยใช้เทคนิคการเงียบ ฟังอยา่งตัง้ใจ และการตีความ 

2. ผู้ นํากลุ่มเอือ้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
สมาชิกจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงจุดเด่นและจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของเพื่อนสมาชิก 
สะท้อนให้สมาชิกเห็นถึงความรู้สกึทัง้ตอ่ตนเองและเพื่อนสมาชิกและเกิดการยอมรับ และ
สะท้อนให้เห็นถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและยอมรับในตนเอง 

ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความรู้สึกและมมุมองภายในจิตใจต่อโลก

ของตนเองและเพื่อนสมาชิก 

2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง
การตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 
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การประเมินผล 
1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ

และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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แบบสังเกตและประเมินตนเอง 

ล าดบั
ที่ 

หวัข้อ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 ระดบัการมีสตติัง้ใจรับฟัง      

2 
ความกระตือรือร้นในการมีสว่นร่วม
และการแบง่ปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ 

     

3 
การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจ
แก่เพื่อนสมาชิก 

     

4 การตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ      

5 ระยะเวลาการมีสติตัง้ใจรับฟัง (%)  

 

ขณะที่ตัง้ใจรับฟัง มีการรับรู้ มีมุมมองใหม่ หรือมีปรากฏการณ์ที่ผุดขึน้ในใจอย่างไร จาก
ขณะเวลาหรือเหตุการณ์หรือเร่ืองราวใด 
  

ช่วงเวลา/ เหตุการณ์/  
เร่ืองราว 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ท าให้เกิด 

การรับรู้ใหม่/ มุมมองใหม่/  
ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึน้ 
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แบบบันทกึความเปล่ียนแปลง “Train of Mind” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ครรชิต แสนอบุล (2562)  

ขณะเร่ิม Session 

ระหว่าง Session 

ขณะจบ Session 

ความคิดขณะจบ Session 
สถานีปลายทาง 

สถานีระหวา่งทาง 

สถานีต้นทาง 

ความรู้สกึขณะจบ Session 

ความคิดท่ีลด/หายออกไป 

ความรู้สกึท่ีลด/หายออกไป 

ความคิดท่ีได้รับ 

ความรู้สกึท่ีได้รับ 

ความคิดขณะเร่ิม Session 

ความรู้สกึขณะเร่ิม Session 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 3 การตระหนักถงึการแสดงออกตามสถานการณ์ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกรู้จกัและเข้าใจตนเอง 
2. เพื่อให้สมาชิกตระหนกัถึงการแสดงออกท่ีแตกตา่งกนัตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 
 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 3 เป็นขัน้ตอนของการสร้างการตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-awareness) เป็นแนวคิด
ตามแนวอัตถิภาวนิยมท่ีควรกล่าวถึงในช่วงต้นของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม เน่ืองจาก
ความสามารถในการตระหนกัรู้ในตนเองจะทําให้คนตระหนกัถึงอิสระในการเลือกดําเนินชีวิตของ
ตนเองภายใต้ข้อจํากดัทางสิง่แวดล้อมและสงัคม รวมทัง้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมาพร้อมกบั
การอิสระในการเลือกและการกระทํานัน้ (G. Corey, 2012, pp. 225-226) โดยเป้าหมายในการ
สร้างการตระหนกัรู้ในตนเอง รวมถึงการตระหนกัถึงการมีทางเลือกท่ีหลากหลาย แรงจงูใจ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลตอ่บคุคล และตระหนกัถึงการมีเป้าหมายสว่นบคุคล (G. Corey, 2013, pp. 134-135) 

 

เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการตระหนกัถึงการแสดงออกตามสถานการณ์ ได้แก่ การพดูคยุนํา

ทาง ตามหลกัของโสเครติส (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักับการสมัผสัมิติทาง            
จิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้สมาชิกกลุม่ได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนกัรู้ด้วยตนเอง ในช่วงการ
ตระหนกัรู้ในตนเองนีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการรู้จกัตนเอง โดยเปิดโอกาส
ให้สมาชิกได้แสดงออกถึงความรู้สึกและมุมมองภายในจิตใจต่อโลก และสะท้อนสู่การเข้าใจใน
เอกลกัษณ์เฉพาะบคุคล และการตระหนกัรู้ในตนเอง นอกจากการพดูคยุนําทาง เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใช้
ในกระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่าง
การสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนัยของสมาชิก และการตีความ 
(Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน 
(อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
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อุปกรณ์ 
1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

กระทํา และสนับสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกว่า สมาชิกเคยสงัเกตหรือไม่ว่ามีการแสดงออกในสถานการณ์
ตา่งๆ ที่แตกตา่งกนั โดยให้สมาชิกพิจารณาในประเด็นดงันี ้
3.1 การแสดงออกขณะเป็นตวัของตนเอง 
3.2 การแสดงออกขณะเครียด 
3.3 ลกัษณะการตอบสนองต่อสิ่งมากระทบ ผ่านความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ หรือการ

กระทํา 
ระยะกลาง 

1. ให้สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบตนเองถึงการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัตามสถานการณ์ 
ในประเดน็ดงันี ้
1.1 การแสดงออกขณะเป็นตวัของตนเอง 
1.2 การแสดงออกขณะเครียด 
1.3 ลกัษณะการตอบสนองต่อสิ่งมากระทบ ผ่านความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ หรือการ

กระทํา 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึงการตระหนกัถึงความรู้สกึและมมุมองท่ีมีต่อโลกภายในของ

ตนเอง โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการรู้จกัตนเอง โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้แสดงออกถึงความรู้สกึและมมุมองภายในจิตใจตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิต 

3. ผู้ นํากลุม่เอือ้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุม่ ทําให้
เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เข้าใจบุคคลอ่ืน และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
มากยิ่งขึน้ 
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ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความรู้สึกและมมุมองภายในจิตใจต่อการ

แสดงออกตามสถานการณ์ของตนเองและเพื่อนสมาชิก 

2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง
การตระหนกัถึงการแสดงออกตามสถานการณ์ ตามแบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train 
of Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 
 
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 4 การเผชิญหน้ากับความวิตกกังวล 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกเผชิญหน้ากบัความวิตกกงัวลและออกมาจากความคุ้นเคยเดมิ 
2. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 4 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ แนวคิดเร่ืองความวิตกกงัวลต่อการดํารงชีวิต (existential 
anxiety) ซึง่เป็นสิง่ท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการเผชิญหน้ากบัความตาย อิสรภาพ ความโดดเดี่ยว และ
การไร้ความหมาย ซึ่งเป็นรากฐานของการดํารงชีวิต นอกจากนีค้วามวิตกกังวลเป็นผลจากการ
เผชิญหน้ากบัการเลือกโดยปราศจากแนวทางท่ีชดัเจนและไม่รู้ถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ รวมทัง้เป็นผลจาก
การตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อผลท่ีตามมาจากการกระทํานัน้ ความวิตกกงัวลจะ
ช่วยให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตบนความจริงแท้มากยิ่งขึน้ การทํากลุ่มแนว            
อตัถิภาวนิยมจึงคาดหวงัให้สมาชิกเกิดความวิตกกงัวล สนบัสนนุให้สมาชิกเผชิญหน้าและจดัการ
กบัความวิตกกงัวลนัน้ และออกมาจากการดํารงชีวิตบนความคุ้นเคยเดิมๆ (G. Corey, 2012, p. 
229) 

 
เทคนิค 

เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการเผชิญหน้ากับความวิตกกังวล ได้แก่ การพูดคยุนําทาง ตาม
หลกัของโสเครตสิ (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้
ให้สมาชิกกลุ่มได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนักรู้ด้วยตนเอง ในช่วงการเผชิญหน้ากับ
ความวิตกกงัวลนีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของความวิตกกงัวลและการเลือก โดย
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการใช้กลไกป้องกนัตนเองในสถานการณ์ตา่งๆ ของชีวิต ซึง่เกิด
จากความคุ้นเคยเดมิและมีผลมาจากความวิตกกงัวล นอกจากการพดูคยุนําทาง เทคนิคอื่นๆ ท่ีใช้
ในกระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่าง
การสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนัยของสมาชิก และการตีความ 
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(Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน 
(อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
 
อุปกรณ์ 

1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 
3. แบบบนัทกึสิง่ท่ีต้องการพฒันาหรือเปลี่ยนแปลง 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และ        

การกระทํา และสนบัสนนุให้สมาชิกพจิารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทกึ
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ให้สมาชิกทบทวนถึงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความวิตกกงัวล 
ระยะกลาง 

1. ให้สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบตนเองถึงสถานการณ์ของชีวิตท่ีทําให้เกิดความวิตก
กังวล โดยใช้เทคนิคการพูดคุยนําทางในประเด็นของความวิตกกังวลและการเลือก ให้
สมาชิกพิจารณาถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สกึในขณะท่ีเกิดความวิตกกงัวล และวิธีการ
รับมือกบัความวิตกกงัวลนัน้ 

2. สมาชิกอาจเกิดความวิตกกังวลในการทบทวนสถานการณ์ท่ีอาจเจ็บปวดหรือวิตกกังวล 
ผู้ นํากลุ่มจะสนับสนุนให้สมาชิกได้เผชิญหน้าและเลือกท่ีจะจัดการกับความวิตกกังวล 
และนําสูก่ารเลือกท่ีจะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง 

3. ให้สมาชิกทบทวนและบันทึกถึงสิ่งท่ีต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในตนเองในการ
เผชิญหน้ากบัความวิตกกงัวล และฝึกการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการ
กระทํา โดยใช้สติกํากบั 
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ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการเผชิญหน้ากบัความวิตกกงัวล โดยผู้ นํา

กลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 
2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง

การเผชิญหน้ากบัความวิตกกงัวล ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 
3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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แบบบันทกึส่ิงที่ต้องการพฒันาหรือเปล่ียนแปลง 

สิง่ท่ีต้องการพฒันาหรือเปลีย่นแปลง 

 ด้านความคดิ   

  

  

  

  

  

 ด้านอารมณ์   

  

  

  

  

  

 ด้านความรู้สกึ   

  

  

  

  

  

 ด้านการกระทํา   
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 5 ความหมายแห่งการด ารงอยู่ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาถึงความหมายแห่งการดํารงอยู่ 
2. เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาถึงคณุคา่และความหมายของชีวิต 
3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 5 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ ความตายและการไม่มีอยู่ (death and nonbeing) มี
ความสําคญัต่อการค้นพบความหมายและเป้าหมายของชีวิต เนื่องจากจุดส้ินสุดจะกระตุ้นให้
บคุคลให้ความสําคญักบัส่ิงที่มีค่าทีส่ดุ อย่างไรก็ตามขณะปัจจุบนัเป็นเวลาท่ีมีค่าท่ีสดุ เน่ืองจาก
ปัจจุบนัคือทัง้หมดท่ีบุคคลมีอยู่ มนุษย์มีความวิตกกังวลถึงความตายในอนาคตและพยายาม
หลีกเลี่ยงความจริงนี ้จงึนําให้เกิดความแปลกแยก การตระหนกัถึงความตายจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัในชีวิต (G. Corey, 2012, pp. 230-232) 

 

เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงความหมายแห่งการดํารงอยู ่ได้แก่ การพดูคยุนําทาง ตามหลกัของ

โสเครติส (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้
สมาชิกกลุ่มได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนักรู้ด้วยตนเอง ในช่วงความหมายแห่งการ
ดํารงอยู่นีจ้ะใช้เทคนิคการพูดคุยนําทางในประเด็นของการความตายและการไม่มีอยู่ โดยเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้พิจารณาถึงการมีหรือการไม่มีชีวิตอยู่ รวมทัง้พิจารณาความคิด อารมณ์ 
ความรู้สกึ และการกระทําจากการปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุม่ นอกจากการพดูคยุนําทาง เทคนิคอ่ืนๆ 
ท่ีใช้ในกระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลา
ระหว่างการสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนยัของสมาชิก และการตีความ 
(Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน 
(อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
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อุปกรณ์ 
1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

กระทํา และสนับสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ให้สมาชิกทบทวนถึงการมีหรือการไม่มีชีวิตอยู ่และความอยากท่ีจะมีชีวิตอยู ่ 
ระยะกลาง 

1. ให้สมาชิกพิจารณาถึงการมีชีวิตหรือการไม่มีชีวิตอยู่ และหากไม่อยู่แล้วอยากจะให้คนอ่ืน
ระลึกถึงสมาชิกว่าอย่างไร โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการความตาย
และการไม่มีอยู่ รวมทัง้ใช้เทคนิคการเงียบ การตัง้คําถาม และการตีความจากแต่ละคํา
กลา่วของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแตล่ะคน 

2. ให้สมาชิกพิจารณาให้คะแนนความอยากท่ีจะมีชีวิต จาก 0 ถึง 100 โดย 0 คือไม่อยาก ถึง 
100 คืออยากท่ีจะมีชีวิตอยู่ และใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการความตาย
และการไม่มีอยู่ ให้สมาชิกได้พิจารณาและแบ่งปันประสบการณ์และสาเหตุในการให้
คะแนนดงักลา่ว และนําสูก่ารค้นหาความหมายแห่งการดํารงอยู่ 

3. ให้เพื่อนสมาชิกร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกและมมุมองต่อสถานการณ์นัน้ๆ ใน
เชิงบวก เพื่อสนบัสนนุและให้กําลงัใจเพื่อนสมาชิก 

4. ให้สมาชิกพิจารณาถึงความรู้สกึ และปฏิกริยาภายในท่ีตามมาจากการพิจารณาดงักลา่ว 
ระยะสดุท้าย 

1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกันถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกับการมีชีวิตหรือการไม่มีชีวิตอยู่ และ
ความหมายแห่งการดํารงอยู ่

2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง
ความหมายแห่งการดํารงอยู ่ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 
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การประเมินผล 
1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ

และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 6 การด าเนินชีวิตเพื่อผู้อ่ืนและการไม่ยดึตนเอง 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไมย่ดึตนเอง 
2. เพื่อให้สมาชิกได้ค้นหาความหมายในชีวิตจากการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยึด

ตนเอง 
3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 6 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ การค้นหาความหมาย (the search for meaning) การ
ค้นพบความหมายจะทําให้ชีวิตมีทิศทาง ความหมายของชีวิตเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ต้องสร้างขึน้ ชีวิต
ไม่ได้มีความหมายด้วยตวัเอง มนษุย์สามารถสร้างกรอบความคิด จินตนาการ สร้างสรรค์ สื่อสาร 
และขยายโลกของตนเองทัง้ทางกายภาพและทางจิตใจ การค้นหาความหมายในชีวิตเป็น
กระบวนการท่ีดําเนินไปตลอดชีวิต สิ่งท่ีมีความหมายในวันนีอ้าจไร้ความหมายในวันถัดไป 
ความหมายสามารถสร้างได้หลายแนวทาง เช่น ผา่นการทํางาน ผ่านความรัก ผ่านความทกุข์ หรือ
ผา่นการทําเพื่อบคุคลอ่ืน การขาดความหมายเป็นสาเหตหุลกัให้เกิดความเครียดและวิตกกงัวลใน
การดํารงชีวิต รวมทัง้เกิดความรู้สึกว่างเปล่าภายในหรือเกิดภาวะสูญญากาศในการดํารงชีวิต 
กลุ่มจะช่วยให้สมาชิกได้สํารวจถึงการสร้างความหมาย รวมทัง้ตรวจสอบและละทิง้ค่านิยมท่ี
คุ้นเคยแต่ไร้ความหมายในปัจจบุนั การขาดอตัลกัษณ์จากการดําเนินชีวิตตามความคาดหวงัของ
สงัคม (G. Corey, 2012, pp. 233-234) 

 

เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยึดตนเอง ได้แก่ การพดูคยุนํา

ทาง ตามหลกัของโสเครติส (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักับการสมัผสัมิติทาง           
จิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้สมาชิกกลุม่ได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนกัรู้ด้วยตนเอง ในช่วงการ
ดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยดึตนเองนีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการมีชีวิต
ท่ีไม่เป็นไปเพื่อตนเอง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนประสบการณ์ท่ีผ่านมาถึงการมีชีวิตเพื่อ
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ผู้ อ่ืนและการไมย่ดึตนเอง นอกจากการพดูคยุนําทาง เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใช้ในกระบวนการให้คําปรึกษา 
ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่างการสนทนา การตัง้คําถาม 
(Questions) จากคําบอกเป็นนยัของสมาชิก และการตีความ (Interpretations) จากแต่ละคํา
กล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 
66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
 
อุปกรณ์ 

1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และ        

การกระทํา และสนบัสนนุให้สมาชิกพจิารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทกึ
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ให้สมาชิกทบทวนประสบการณ์ท่ีผ่านมาถึงการมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน และการไม่ยึดตนเอง โดย
การละวางจากการตดัสินทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน 

ระยะกลาง 
1. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึงประสบการณ์การมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน มีความหมายกบัใจอย่างไร 

ทําให้ชีวิตมีความหมายหรือมีคณุคา่อยา่งไรจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา โดยใช้เทคนิคการ
พดูคยุนําทางในประเด็นของการมีชีวิตท่ีไม่เป็นไปเพื่อตนเอง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
ทบทวนประสบการณ์ท่ีผา่นมาถึงการมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน 

2. ให้สมาชิกทํากิจกรรม “โปรดจําฉนัไว้ว่า....” โดยให้สมาชิกนึกถึงบุคคลที่มีความหมาย
หรือความสําคญักบัสมาชิก จากนัน้ให้นึกถึงส่ิงทีอ่ยากทําให้คน ๆ นัน้ไดจ้ดจําไว้และนึก
ถึงตลอดไป  จากนัน้ สมาชิกร่วมกนัแบง่ปันประสบการณ์การมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนท่ีทําให้ชีวิตมี
ความหมายหรือมีคณุคา่ และแบง่ปันประสบการณ์การไม่ยดึตนเอง สามารถปลอ่ยวางไม่
ยึดมัน่ถือมัน่ ไม่ตดัสินสิ่งต่างๆ ให้สมาชิกพิจารณาถึงความรู้สึก และปฏิกริยาภายในท่ี
ตามมาจากประสบการณ์ดงักลา่ว 
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ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการมีชีวิตเพื่อผู้ อ่ืน และการไม่ยดึตนเอง 

2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง
การดําเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไม่ยดึตนเอง ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of 
Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพันธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 7 สัมพันธ์คือส าคัญ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักบัชีวิต 
2. เพื่อให้สมาชิกได้ค้นหาความหมายในชีวิตผา่นสมัพนัธภาพ 
3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 7 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ การอยู่ลําพังและความสมัพนัธ์ (aloneness and 
relatedness) แม้ว่ามนุษย์จะค้นหาความหมายผ่านความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน แต่มนุษย์เราเกิด
มาบนโลกเพียงลําพงัและจะจากโลกนีไ้ปโดยลําพงั แม้มนษุย์จะมีเพื่อนสนิท แต่มนษุย์เราจะต้อง
อยู่ลําพังในท่ีสุด เม่ือตระหนักว่าการต้องอยู่ลําพังในท่ีสุดเป็นสิ่งท่ีน่าหวาดกลวั ทําให้บางคน
พยายามหลีกเล่ียงโดยการนําตนเองไปสูค่วามสมัพนัธ์อยา่งมีสาเหตแุละกิจกรรมท่ีตื่นเต้น โดยเช่ือ
ว่าจะทําให้ไม่ต้องรู้สกึกลวัหรือทกุข์ทางกายและใจ อย่างไรก็ตามหากมนษุย์ไม่สามารถค้นพบจดุ
แข็งภายในตนเอง ก็ไม่สามารถรักษาความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนให้สมบรูณ์โดยไม่ขาดพร่อง ดงันัน้
มนษุย์ต้องอยู่โดยลําพงัอย่างสนัโดษ (Solitude) ใช้เวลากบัตวัเอง ค้นพบว่าตนเองเป็นใคร และ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ก่อนท่ีจะสามารถใช้ชีวิตกับบุคคลอ่ืนได้อย่างแท้จริง ผู้ เข้าร่วมกลุ่มจะได้รับ
โอกาสในการสร้างความสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างมีความหมาย เรียนรู้ท่ีจะเป็นตวัเองเม่ื ออยู่
ร่วมกบับุคคลอ่ืน และเรียนรู้ว่าคําตอบของคําถามเก่ียวกบัความหมายและเป้าหมายของชีวิตไม่
สามารถหาได้จากบคุคลอ่ืน และเกิดการยอมรับว่ามนษุย์ต้องดํารงชีวิตโดยลําพงัในท่ีสดุ แตไ่ม่ใช่
เราเพียงลําพงัท่ีต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญในการค้นหาตนเองและสร้างอตัลกัษณ์ของตน กลุ่มเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้สมัพนัธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืนในกลุ่มซึ่งการบําบดัรายบุคคลไม่สามารถทําได้ 
(G. Corey, 2012, pp. 237-238) 
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เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงสมัพนัธ์คือสําคญั ได้แก่ การพดูคยุนําทาง ตามหลกัของโสเครติส 

(Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้สมาชิกกลุม่ได้
ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนกัรู้ด้วยตนเอง ในช่วงสมัพนัธ์คือสําคญันีจ้ะใช้เทคนิคการ
พดูคยุนําทางในประเด็นของการอยูล่ําพงัและความสมัพนัธ์ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึง
สมัพนัธภาพท่ีมีสําคญัหรือมีความหมายในชีวิตของสมาชิกแต่ละคน นอกจากการพดูคยุนําทาง 
เทคนิคอื่นๆ ท่ีใช้ในกระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและ
ให้เวลาระหว่างการสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนยัของสมาชิก และการ
ตีความ (Interpretations) จากแตล่ะคํากลา่วของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่
ละคน (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
 
อุปกรณ์ 

1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

กระทํา และสนับสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ให้สมาชิกทบทวนประสบการณ์ท่ีผา่นมาถึงสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักบัชีวิต 
ระยะกลาง 

1. ให้สมาชิกเล่าถึงสัมพันธภาพท่ีมีความสําคัญกับชีวิต สัมพันธภาพนัน้มีความสําคัญ
อย่างไร โดยใช้เทคนิคการพูดคุยนําทางในประเด็นของการอยู่ลําพงัและความสมัพนัธ์ 
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงสมัพนัธภาพท่ีมีสําคญัหรือมีความหมายในชีวิตของ
สมาชิกแตล่ะคน 

2. ให้สมาชิกและเพื่อนสมาชิกร่วมกนัแบ่งปันประสบการณ์ของความสมัพนัธ์ท่ีทําให้ชีวิตมี
ความหมายหรือมีคณุคา่ 
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3. มีคํากลา่ววา่ “ทกุสิง่มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนั” สมาชิกคดิหรือรู้สกึอยา่งไรกบัประโยคนี ้
โดยใช้เทคนิคการพูดคุยนําทางในประเด็นของการอยู่ลําพังและความสมัพันธ์ เพื่อให้
สมาชิกพิจารณาถึงความเก่ียวข้องเช่ือมโยงของสิง่ตา่งๆ รอบตวั 

4. ให้สมาชิกพิจารณาถึงการมีหรือไม่มีอยู่ของสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักบัชีวิต โดยใช้
เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการอยู่ลําพงัและความสมัพนัธ์ เพื่อพิจารณาถึง
การอยู่ลําพงัหากไม่มีสมัพนัธภาพท่ีสําคญันัน้ และเรียนรู้ท่ีจะเป็นตวัเองเม่ืออยู่ร่วมกับ
บคุคลอ่ืน 

ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัสมัพนัธภาพท่ีมีความสําคญักบัชีวิต 

2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง
สมัพนัธ์คือสําคญั ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 
 
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 8 การด าเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ 
2. เพื่อให้สมาชิกได้ค้นหาเป้าหมายในชีวิตและดําเนินชีวิตอยา่งเป็นตนเอง 
3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 8 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ การค้นหาความจริงแท้ (the search for authenticity) การ
ดํารงชีวิตบนความจริงแท้ เพื่อค้นพบ สร้างสรรค์ และรักษาแก่นลึกซึง้ภายในตัวตน เป็น
กระบวนการท่ียาก ไม่คงท่ี และไม่รู้จบ การดํารงชีวิตบนความจริงแท้จะนําให้เกิดความรู้สึกสงบ
ภายในอยา่งลกึซึง้ เป็นตวัของตนเองอยา่งแท้จริง อยูเ่หนือตนเอง ยอมรับในความเช่ือของตนเอง รู้
และยอมรับในข้อจํากัด ยอมรับในสิ่งท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและกล้าท่ีจะเปลี่ยนในสิ่งท่ีตน
สามารถทําได้ การบําบดัผ่านความหมายของชีวิต (Logotherapy) ตามแนวคิดของฟรังเคิลให้
ความสําคญักบัมิติทางจิตวิญญาณของมนษุย์และความปรารถนาขัน้สงู เป็นแรงบนัดาลใจในการ
ค้นหาความหมายอย่างต่อเน่ืองซึ่งจําเป็นยิ่งต่อการใช้ชีวิตบนความจริงแท้ ความกลวัท่ีพบมาก
ท่ีสดุจากกลุม่คือความกลวัวา่หากได้มองตนเองอยา่งซื่อสตัย์แล้ว จะพบว่าตนเองนัน้ว่างเปลา่ไม่มี
แก่นสารและไม่เหลืออะไรเลย เกิดความรู้สึกผิดในการดํารงชีวิต (Existential guilt) จากการ
ตระหนักว่าสิ่งท่ีตนเป็นจริง ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ รู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์และตระหนกัว่า
ตนเองมองชีวิตผ่านสายตาของบุคคลอ่ืน อนุญาตให้บุคคลอ่ืนมาออกแบบชีวิต จึงดํารงชีวิต
ภายใต้ข้อจํากดั กลุ่มจะนําให้สมาชิกได้พิจารณาตนเอง และกําหนดระดบัท่ีจะสามารถทําหน้าท่ี
ของตนได้อย่างสมบูรณ์ สามารถคดัค้านความคาดหวงัของบุคคลอ่ืนและพิจารณาเลือกในสิ่งท่ี
เป็นตนเองอยา่งแท้จริง (G. Corey, 2012, pp. 235-236) 
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เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน ได้แก่ การ

พดูคยุนําทาง ตามหลกัของโสเครติส (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติ
ทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้สมาชิกกลุม่ได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนกัรู้ด้วยตนเอง ในช่วง
การดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความสงบภายในนีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็น
ของการค้นหาความจริงแท้ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ 
นอกจากการพูดคุยนําทาง เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีใช้ในกระบวนการให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ 
(Silence) เพื่อฟังอยา่งเปิดรับและให้เวลาระหว่างการสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคํา
บอกเป็นนยัของสมาชิก และการตีความ (Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อ
เสริมสร้างความหมายของสมาชิกแต่ละคน (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 
2012, pp. 239-240) 
 
อุปกรณ์ 

1. แบบสงัเกตตนเอง 
2. แบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

กระทํา และสนับสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ให้สมาชิกทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ 
ระยะกลาง 

1. ให้สมาชิกเล่าถึงการตดัสินใจเลือกและความรู้สึกหรือมุมมองต่อการประกอบอาชีพใน
ปัจจบุนั รวมทัง้ถามตอ่ถึงสิ่งท่ีทําให้สมาชิกไม่สามารถทําในสิ่งท่ีต้องการ และทิศทางของ
ชีวิตท่ีสมาชิกต้องการ โดยใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการค้นหาความจริง
แท้ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกในการประกอบอาชีพ และพิจารณาถึง
การดํารงชีวิตภายใต้ข้อจํากดั โดยอนญุาตให้บคุคลอ่ืนมาออกแบบชีวิต 
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2. ให้สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบว่าการประกอบอาชีพท่ีทําอยู่ในปัจจุบนั นี ้ทําไปเพื่อ
อะไร เพื่อให้สมาชิกได้สํารวจถึงเป้าหมายและสิ่งท่ีเป็นความหมายในชีวิตจากการทํางาน 
โดยใช้เทคนิคการพูดคยุนําทางในประเด็นของการค้นหาความจริงแท้ เพื่อให้สมาชิกได้
ค้นหาความหมายอยา่งตอ่เน่ือง 

3. ให้สมาชิกได้ทบทวนและทําความเข้าใจกับปัญหา อุปสรรค หรือความทุกข์ว่ามี
ความหมายต่อการดําเนินชีวิตอย่างไร และมีมุมมองอย่างไรในการจัดการกับปัญหา 
อุปสรรค หรือความทุกข์นัน้ โดยใช้เทคนิคการพูดคุยนําทางในประเด็นของการค้นหา
ความจริงแท้ เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาและยอมรับในความเช่ือของตนเอง รู้และยอมรับ
ในข้อจํากดั ยอมรับในสิง่ท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและกล้าท่ีจะเปลี่ยนในสิง่ท่ีตนสามารถ
ทําได้ และเป็นตวัของตนเองอยา่งแท้จริง 

ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองด้วยความ

สงบภายใน 
2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง

การดําเนินชีวิตอย่างเป็นตนเองอย่างสงบภายใน ตามแบบบันทึกความเปลี่ยนแปลง 
“Train of Mind” 

3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 9 การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวตัรประจําวนั 
2. เพื่อให้สมาชิกได้กล้าท่ีจะเรียนรู้และเผชิญหน้ากบัประสบการณ์ใหม่ๆ  
3. เพื่อให้สมาชิกพฒันาการมีสติในการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการกระทํา 

 
แนวคดิส าคญั 

ช่วงท่ี 9 มีแนวคิดท่ีสําคญัคือ การตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ และความ
รับผิดชอบสว่นบคุคล (self-determination, freedom, and personal responsibility) มนษุย์จะ
ดําเนินชีวิตอยา่งไรหรือเติบโตเป็นอะไร เป็นผลจากการเลือก หากบคุคลรอผู้ อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมให้
เปลี่ยนแปลง ย่อมนํามาซึ่งความทุกข์และความสิน้หวงั การเปลี่ยนแปลงของชีวิตจะเกิดขึน้ได้ ก็
ต่อเม่ือบุคคลนัน้ยอมรับว่าตนเองมีอิสระในการควบคมุความคิด ความรู้สึก และการกระทําของ
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการค้นหาคําตอบท่ีถูกต้องของปัญหาและปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วง 
มนุษย์มีความสามารถในการเผชิญหน้ากับเง่ือนไขหรือข้อจํากัดต่างๆ และตดัสินใจดําเนินชีวิต
อย่างอิสระ สมาชิกกลุ่มแนวอตัถิภาวะจะต้องเผชิญหน้ากบัความจริงท่ีตนเองไม่สามารถหลีกหนี
จากอิสระและความรับผิดชอบในการดําเนินชีวิต การยอมรับความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ 
รวมทัง้ความเสี่ยงในการเลือก นํามาซึง่ความวิตกกงัวล กลุม่จะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมได้เผชิญหน้าและ
จดัการกบัความวิตกกงัวลท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีก้ลุ่มจะช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล ผ่านการตอบสนองของบุคคลอ่ืน มองเห็นตนเองผ่านมมุมองของผู้ อ่ืนและเรียนรู้ว่า
พฤติกรรมของตนส่งผลต่อผู้ อ่ืนอย่างไร นําสู่ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองในการ
ดํารงชีวิตประจําวนั (G. Corey, 2012, pp. 227-228) 
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เทคนิค 
เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ได้แก่ การพดูคยุนําทาง ตามหลกัของ

โสเครติส (Socratic dialogue) โดยให้ความสําคญักบัการสมัผสัมิติทางจิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้
สมาชิกกลุม่ได้ค้นพบความหมายในชีวิตและตระหนกัรู้ด้วยตนเอง ในช่วงการเปิดรับประสบการณ์
ใหม่นีจ้ะใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางในประเด็นของการตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ และ
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานในกิจวตัรประจําวนั นอกจากการพดูคยุนําทาง เทคนิคอื่นๆ ท่ีใช้ในกระบวนการ
ให้คําปรึกษา ได้แก่ การเงียบ (Silence) เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่างการสนทนา การ
ตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็นนยัของสมาชิก และการตีความ (Interpretations) จากแต่
ละคํากลา่วของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความหมายของสมาชิกแตล่ะคน (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, 
น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 239-240) 
 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามถึงการฝึกสติด้วยการพิจารณาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

กระทํา และสนับสนุนให้สมาชิกพิจารณาตนเองตามแบบสงัเกตตนเองและแบบบนัทึก
ความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 

3. ให้สมาชิกทบทวนถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวตัรประจําวนั 
ระยะกลาง 

1. ให้สมาชิกเล่าถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวัตรประจําวันว่ามี
ความหมายต่อชีวิตอย่างไร และมีคํากล่าวว่า “ทุกประสบการณ์ล้วนมีความหมาย” 
สมาชิกคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับประโยคนี ้และใช้เทคนิคการพดูคุยนําทางในประเด็นของ
การตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบส่วนบคุคล โดยเปิดโอกาส
ให้สมาชิกได้ทบทวนถึงการเลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระ ความกล้าเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์และบคุคลท่ีไม่คุ้นเคยจากการทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวตัร
ประจําวนั 

2. ให้สมาชิกได้สํารวจและตรวจสอบความรู้สึกและปฏิกริยาภายในท่ีเกิดขึน้เม่ือได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในกิจวตัรประจําวนั และได้เรียนรู้
ผ่านความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เช่นการมาเข้ากลุ่มครัง้นี ้ใช้เทคนิคการพดูคยุนําทางใน
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ประเด็นของการตดัสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาถึงความวิตกกังวลจากการเลือกกิจกรรม และเรียนรู้ถึงความ
รับผิดชอบส่วนบุคคลจากการตอบสนองของผู้ อ่ืน มองตนเองผ่านมมุมองของผู้ อ่ืนและ
เรียนรู้วา่พฤติกรรมของตนสง่ผลตอ่ผู้ อ่ืนอย่างไร นําสูค่วามรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง 

3. ให้สมาชิกและเพื่อนสมาชิกร่วมกนัแบง่ปันประสบการณ์ ความรู้สกึ และปฏิกริยาภายในท่ี
เกิดขึน้ 

ระยะสดุท้าย 
1. ให้สมาชิกสรุปร่วมกนัถึงสิง่ท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ 
2. ให้สมาชิกเล่าถึงการใช้สติกํากับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทําตลอดช่วง

การเปิดรับประสบการณ์ใหม ่ตามแบบบนัทกึความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 
3. ผู้ นํากลุม่เสริมเพิ่มเตมิและสรุปในภาพรวม 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
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รายละเอียดการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวอตัถิภาวนิยม 
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ช่วงที่ 10 ปัจฉิมนิเทศ 
ระยะเวลา 60 ถึง 90 นาท ี

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สมาชิกทบทวนและสรุปประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุม่ 
2. เพื่อให้สมาชิกประเมินตนเองถึงการเปลี่ยนแปลงภายในท่ีเกิดขึน้ 
3. เพื่อยตุิการให้คําปรึกษากลุม่ 

 
แนวคดิส าคญั 
 ช่วงท่ี 10 ของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นขัน้ตอนของการปัจฉิมนิเทศ เป็นช่วงท่ี
สมาชิกได้สรุป รวบรวมข้อสงสัย ผสมผสาน และตีความประสบการณ์จากกลุ่ม เพื่อนํา
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุม่ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั และเป็นช่วงท่ีสมาชิกอาจเกิดความ
กลวัหรือวิตกกงัวลจากการยตุิการเข้าร่วมกลุม่และเผชิญกบัโลกความเป็นจริงในแตล่ะวนัโดยไม่มี
การสนบัสนนุจากกลุม่ นอกจากนีต้ามแนวคิดความตายและการไม่มีอยู่ (death and nonbeing) 
ช่วงการปัจฉิมนิเทศซึ่งเป็นจุดสิน้สุดของการเข้าร่วมกลุ่มมีความสําคญั เน่ืองจากจุดสิน้สุดจะ
กระตุ้นให้บคุคลให้ความสําคญักบัขณะปัจจบุนัท่ีเป็นเวลาท่ีมีคา่ท่ีสดุ เน่ืองจากปัจจบุนัคือทัง้หมด
ท่ีบคุคลมีอยู่ การตระหนกัถึงจดุสิน้สดุจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (G. Corey, 2012, 
pp. 109-114, 230-232) 
 
เทคนิค 

เทคนิคหลกัท่ีใช้ในช่วงปัจฉิมนิเทศ ได้แก่ การสรุป (Summarizing) การเงียบ (Silence) 
เพื่อฟังอย่างเปิดรับและให้เวลาระหว่างการสนทนา การตัง้คําถาม (Questions) จากคําบอกเป็น
นยัของสมาชิก และการตีความ (Interpretations) จากแต่ละคํากล่าวของสมาชิกเพื่อเสริมสร้าง
ความหมายของสมาชิกแตล่ะคน (อรัญญา ตุ้ยคําภีร์, 2559, น. 66-68; G. Corey, 2012, pp. 
239-240) 
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วิธีด าเนินการ 
ระยะเร่ิมแรก 

1. ผู้ นํากลุม่กลา่วทกัทายสมาชิก 
2. ให้สมาชิกทบทวนประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุม่ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนกระทัง่ถึงช่วงปัจฉิมนิเทศนี ้

ระยะกลาง 
1. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึง “ความเข้าใจเก่ียวกับคําว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณ” 

หลังจากผ่านการเข้าร่วมกลุ่มมาจนถึงช่วงสุดท้ายนี ้โดยให้สมาชิกสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
ความรู้สกึ และมมุมองต่อการนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช้
ในชีวิตประจําวนัตอ่ไป โดยใช้เทคนิคการสรุป การเงียบ การตัง้คําถาม และการตีความ 

2. ผู้ นํากลุ่มสอบถามสมาชิกถึงประสบการณ์ท่ีได้รับว่าเหมือนหรือแตกต่างจากความ
คาดหวังในตอนต้นอย่างไร ให้สมาชิกได้ทบทวนและสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ทัง้หมดผ่าน
ประสบการณ์กลุม่ และพิจารณาถึงการนําประสบการณ์ท่ีได้รับจากกลุม่ไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวนั 

3. ให้สมาชิกประเมินตนเองและสรุปถึงการเปลี่ยนแปลงภายในท่ีเกิดขึน้ จากประสบการณ์
ในระหวา่งการดําเนินกลุม่ และจากการใช้แบบบนัทึกความเปลี่ยนแปลง “Train of Mind” 
ในทุกช่วงการดําเนินกลุ่ม ให้สมาชิกและเพื่อนสมาชิกร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ 
ความรู้สกึ และการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึน้ 

ระยะสดุท้าย 
1. ผู้ นํากลุม่สรุปและยตุิการให้คําปรึกษากลุม่ 
2. ให้สมาชิกทําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

3. นดัหมายการทําแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในระยะการติดตามผล 

  
การประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม ได้แก่ การให้ความสนใจ
และตัง้ใจรับฟัง ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันประสบการณ์ภายใน
กลุม่ การสรุปและการสนบัสนนุทางจิตใจแก่เพื่อนสมาชิก 

2. ประเมินจากการสงัเกตถึงการตระหนกัรู้ในตนเองของสมาชิกแตล่ะคน 
 



  

ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
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แบบทดสอบความฉลาดทางจติวิญญาณ 

ตาราง 11  คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) ระหวา่งข้อ
คําถามกบันิยามปฏิบตัิการของแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

ข้อ 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
3 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
5 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
6 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
8 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

10 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
12 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
14 0 0 0 +1 0 0.20 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
15 +1 0 0 +1 0 0.40 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
16 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
18 0 +1 +1 +1 0 0.60 ผา่นเกณฑ์ 
19 0 +1 0 +1 0 0.40 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
21 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ข้อ 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 

23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
28 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
32 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
33 +1 +1 +1 +1 -1 0.60 ผา่นเกณฑ์ 
34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
37 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
40 +1 +1 0 +1 0 0.60 ผา่นเกณฑ์ 
41 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
42 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
43 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
44 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
45 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
46 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
47 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ผา่นเกณฑ์ 



  251 

ตาราง 11 (ตอ่) 

ข้อ 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 

48 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
49 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
50 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
51 +1 +1 0 +1 0 0.60 ผา่นเกณฑ์ 
52 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
53 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ผา่นเกณฑ์ 
54 1 1 1 1 1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
55 1 1 1 1 1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
56 1 1 1 1 1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
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ตาราง 12  ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม 
(Corrected Item-Total Correlation, CITC) ของแบบทดสอบความฉลาดทางจิตวญิญาณ 

ข้อที่ CITC 
1 .256 
2 .311 
3 .316 
4 .467 
5 .345 
6 .408 
7 .499 
8 .417 
9 .419 
10 .425 
11 .306 
12 .422 
13 .313 
14 .234 
15 .340 
16 .440 
17 .393 
18 .382 
19 .452 
20 .402 
21 .422 
22 .538 
23 .478 
24 .607 
25 .426 
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ตาราง 12  (ตอ่) 

ข้อที่ CITC 
26 .375 
27 .376 
28 .302 
29 .391 
30 .575 
31 .455 
32 .561 
33 .469 
34 .374 
35 .470 
36 .331 
37 .662 
38 .451 
39 .374 

 
ค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s coeffocient alpha) ของ
แบบสอบถามความฉลาดทางจิตวิญญาณทัง้ฉบบั เท่ากบั .896 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพฒันาความฉลาดทางจติวญิญาณ 

ตาราง 13  คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) ของรูปแบบ
การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมผสานเอ็นเนียแกรมเพื่อพฒันาความฉลาดทาง
จิตวิญญาณ 

หวัข้อ 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ช่วงท่ี 1 การปฐมนิเทศและการสํารวจตนเอง  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 2 การตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 3 การตระหนกัถึงการแสดงออกตามสถานการณ์  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 4 การเผชิญหน้ากบัความวิตกกงัวล  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 5 ความหมายแหง่การดํารงอยู ่  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
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ตาราง 13  (ตอ่) 

หวัข้อ 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ช่วงท่ี 6 การดาํเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไมย่ดึตนเอง  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 7 สมัพนัธ์คือสําคญั  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 8 การดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 9 การเปิดรับประสบการณ์ใหม ่  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 10 ปัจฉิมนิเทศ  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
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ตาราง 14  คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) ของรูปแบบ
การให้คําปรึกษาแบบกลุม่ตามแนวอตัถิภาวนิยมเพ่ือพฒันาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

หวัข้อ 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ช่วงท่ี 1 การปฐมนิเทศและการสํารวจตนเอง  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 2 การตระหนกัถึงมมุมองภายในจิตใจ  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 3 การตระหนกัถึงการแสดงออกตามสถานการณ์  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 4 การเผชิญหน้ากบัความวิตกกงัวล  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 5 ความหมายแหง่การดํารงอยู ่  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 6 การดาํเนินชีวิตเพื่อผู้ อ่ืนและการไมย่ดึตนเอง  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
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ตาราง 14  (ตอ่) 

หวัข้อ 
ผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 

IOC ผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ช่วงท่ี 7 สมัพนัธ์คือสําคญั  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 8 การดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นตนเองด้วยความสงบภายใน  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 9 การเปิดรับประสบการณ์ใหม ่  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

ช่วงท่ี 10 ปัจฉิมนิเทศ  
ด้านวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านแนวคดิสําคญั +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
ด้านวิธีดําเนินการ +1 +1 +1 1.00 ผา่นเกณฑ์ 

 



  

ภาคผนวก ง 
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย 
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ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ภทัรพร เตชทวีฤทธ์ิ 
วัน เดอืน ปี เกิด 23 มีนาคม 2523 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา เภสชัศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)   

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2545  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550   
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