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สุธิดา พลชํานิ : การสร้างเสริ มความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย.
(AN ADVERSITY QUOTIENT ENHANCEMENT FOR THAI UNIVERSITY STUDENTS)
อ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร.พันธ์ศกั ดิ์ พลสารัมย์, อ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผศ.ดร.อรุ ณี
หงษ์ศิริวฒั น์, 488 หน้า.
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาด้านความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทย วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และวิธีการสร้างเสริ มความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
สร้างและทดลองโปรแกรมการสร้างเสริ มความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตนักศึกษาไทยและผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) นิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จํานวน 1,439 คน 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ชั้นปี ที่ 1 ที่สมัครใจเข้าร่ วม
โปรแกรม จํานวน 30 คน 3) ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 8 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) เครื่ องมือ
หลักที่ใช้ในการศึกษาตามรายวัตถุประสงค์การวิจยั 2) เครื่ องมือที่ใช้ทดลองภายในโปรแกรม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ ีการ
วิเคราะห์เนื้อหา สถิติเชิงบรรยายได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจยั
สรุ ปได้ดงั นี้
1.การศึกษาสภาพและปัญหาด้านความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ร้อยละ 86.56
(1,439 คน) พบว่า นิสิตนักศึกษาไทยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนปัญหาด้านความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมากที่สุด คือ ด้าน
ความอดทน ( X =2.32,SD=0.691) รองลงมา คือ ด้านความสามารถแก้ไขปัญหา ( X=2.29,SD=0.702) และ ด้านความ
รับผิดชอบ ( X=2.23,SD=0.819) ตามลําดับ แม้วา่ โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของของคะแนนปัญหาจะอยูใ่ นระดับน้อย
( X=2.25,SD=0.590)
2.การวิเคราะห์เนื้อหาร่ วมเกี่ยวกับการสร้างเสริ มความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากการศึกษา ตํารา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากแนวคิดหลัก คือ แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient)
โดยสต๊อลทซ์ ( Stoltz) ร่ วมกับแนวคิดตะวันตกและแนวคิดตะวันออก ได้แก่ แนวคิดจิตวิทยา แนวคิด ศาสนาคริ สต์ ศาสนา
พุทธ ศาสนาอิสลามและการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิซ่ ึงเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย หลักการ แนวคิดและวิธีการสร้างเสริ ม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้ในตนเอง 2) ด้านความอดทน 3) ด้าน
ความพากเพียร 4) ด้านความสามารถแก้ไขปัญหา และ5) ด้านความรับผิดชอบ
3.โปรแกรมการสร้างเสริ มความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยสร้างขึ้นจากการศึกษา
สภาพและปัญหาด้านความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยและการวิเคราะห์หลักการ แนวคิดและวิธีการ
สร้างเสริ มความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย โดยวิเคราะห์สาระร่ วมกับผลทัศนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ ได้แก่ 3.1) การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
3.2) การเตรี ยมความพร้อม 3.3) การกําหนดคุณสมบัติของวิทยากรและทีมงาน 3.4) การดําเนินกิจกรรมโปรแกรม
ประกอบด้วย ปฐมนิเทศ 1 ครั้ง การฝึ กอบรม รวม 17 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) ปัจฉิมนิเทศ 1ครั้ง และการสนับสนุน
หลังการฝึ ก รวม 8 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) 3.5) ผลที่ได้รับจากการสร้างเสริ มความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตาม
โปรแกรมโดยใช้แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคร่ วมกับแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 4) ผลการทดลองใช้
โปรแกรมเมื่อนําไปใช้กบั นิสิตนักศึกษา ภายหลังการทดลองพบว่า นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมโปรแกรมมีการพัฒนา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคขึ้นและมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจยั แสดงว่าโปรแกรมการสร้างเสริ มความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
สามารถพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยได้บรรลุตามเป้ าหมาย
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This research aimed to study the nature and problems of Thai university students’ Adversity Quotient (AQ),
to analyze the principles, concepts and methods for enhancement of their AQ and to develop and experiment AQ
enhancement program. The population included Thai university students and senior experts with the sample group of
1) 1,439 public and private university students, 2) 30 first-year students of Lampang Rajabhat University who voluntarily
joined the program and 3) 8 senior experts. Besides, Researching tools composed as follows: 1.The main tools for studying
each research objective. 2.The tools for studying and experimenting in Adversity Quotient Enhancement Program. The
content analysis, descriptive statistics, frequency, mean, standard deviation, and t-test were employed in the data analysis.
The research results could be summarized as follows.
1. According to the study of the nature and problems of AQ among 86.56% of Thai university students
(1,439 students), their AQ problems with the three highest mean scores were the endurance ( X =2.32, SD =0.691), problem
solving ( X =2.29, SD =0.702), and responsibility ( X =2.23, SD =0.819), respectively. Despite the low level ( X =2.25, SD
=0.590) of overall mean score of AQ problems.
2. The content analysis of AQ enhancement was conducted through the exploration of the relevant
textbooks, documents and research papers. The main concept was based on Stoltz’s AQ Theory with the integration of
Eastern and Western ideologies including the psychology, Buddhism, Christianity and Islam. The senior experts were also
interviewed to reflect the principles, concepts and methods for Thai university students’ AQ enhancement in 5 aspects:
1) self perception, 2) endurance, 3) perseverance, 4) problem solving, and 5) responsibility.
3. The development of AQ enhancement program was based on the study of the nature and problems of
Thai university students’ AQ and the analysis of the principles, concepts and methods for enhancement their AQ. This
analysis was made in conjunction with the analysis of the specialists’ attitudes including 1) principles, 2) objectives, and 3)
procedures - 3.1) arrangement of the suitable environment for the sample group, 3.2) preparedness arrangement,
3.3) determination of the characteristics and duties of trainers and their staffs, 3.4) activities in the program :the orientation,
17 sessions of AQ training course (1.30 hours each), final orientation and 8 sessions of post-training supports (1.30 hours
each) and 3.5) results of AQ enhancement based on the Adversity Quotient Assessment Form and Behavioral Observation
Form and 4) experimental results after the implementation with the students. According to post-trial results, the students
attending program activities had AQ improvement and higher AQ level when compared to the pre-trial one at the 0.5 level
of significance. Therefore, it can be said that, according to those research results, the goals of Adversity Quotient
Enhancement Program for Thai university students were achieved, particularly their AQ improvement.
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เมตตา เสียสละเวลาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธภายนอกในครั้งนี้ รวมถึงความกรุณาชี้แนะแนวทาง
ที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาอุดมศึกษาทุกทานที่ไดถายทอดวิชาความรูและ
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เครื่องมือในการทําวิจัย ตลอดจนใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่กรุณาใหการสนับสนุน
ทุนวิจัย “ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ”ในครั้งนี้และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่สนับสนุน
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ความรัก หวงใย เปนกําลังใจที่สําคัญ สนับสนุนการศึกษาและการดําเนินการทําวิทยานิพนธ
จนประสบความสําเร็จ
สุดทาย ผลประโยชนที่พึงไดรับจากงานวิจัย ขอมอบใหแกผูมีพระคุณทุกทานที่มีสวนตอ
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ดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบัน นิสิตนักศึกษาดําเนินชีวิตทามกลางสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปตามยุคโลกาภิวัตนที่
สังคมมีการแขงขันและมีความซับซอนมากขึ้น ซึ่งทําใหนิสิตนักศึกษาตองเผชิญกับอุปสรรคตางๆ ใน
การดําเนินชีวิต ไดแก ปญหาจากสภาพแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัยและปญหาจากสภาพแวดลอม
ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะปญหาดานการปรับตัว ของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (ณัฐพล แนว
จําปา, 2540; กฤตนี ตรงสิทธิรักษ , 2546; ราตรี พงษสุวรรณ, 2546; อุษากร แซเหลา, 2550) ซึ่ง
นิสิตนักศึกษาตองมีการปรับตัวโดยทั่วไปตั้งแตเขาศึกษาในระดับชั้นปที่

1 จนถึงระดับชั้นปที่ 4

(วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543) เนื่องจาก ระบบการเรียนการสอนในระดับ มหาวิทยาลัยทําให
นิสิตนักศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอตนเองในดานการเรียนรูทางวิชาการและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การปรับตัวทางดานสังคมและอารมณเพื่อใหสามารถดําเนินบทบาทและหนาทีไ่ ดอยางสมบูรณ
การศึกษางานวิจัยพบวา นิสิตนักศึกษาแตละระดับชั้นป คณะวิชา และสังกัด
สถานศึกษามีการเผชิญปญหาและมีวิธีการแกปญหาที่แตกตางกัน (พีรภาว ลิมปนวัสส, 2549) โดยผู ที่
สามารถเผชิญ อุปสรรค และสามารถจัดการกับปญหาไดจะสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข ใน ทางตรงกันขาม ยังมีนิสิตนักศึกษาจํานวนหนึ่งไมสามารถเผชิญ อุปสรรคและจัดการกับ
ปญหาได ซึ่งสงผลตอภาวะจิตใจทําใหไมมีความสุขและหาทางออก ในการแกไขปญหาที่ไมเหมาะสม
(นุชลี อุปภัย, 2555) กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมหรือโศกนาฏกรรมดังเชนตามที่ไดรับรู ขอมูล จากสื่อ
สารสนเทศตางๆ
จากขอมูลขาวสารตามสื่อสิ่งพิมพ สื่อสารสนเทศทางอินเตอรเน็ ตพบวา นิสิตนักศึกษาทั้ง
ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ซึ่งศึกษาอยูในระดับชั้นป คณะวิชาที่ตางกัน (ผูจัดการ,

2552;

เดลินิวส, 2553; ขาวสด, 2553) สวนใหญ มีปญหาในการเผชิญอุปสรรคเกิดขึ้น ดังนี้
นิสิตนักศึกษาไมมีจิตใจที่เขมแข็ง ขาดความอดทนตอการเผชิญอุปสรรคในชีวิต

ซึ่ง

นําไปสูปญหาในการทํารายตนเอง ดังเชน จากขอมูลทาง สถิติการฆาตัวตายนิสิตนักศึกษาของสมาคม

2
สมาริตันสแหงประเทศไทยในชวงระหวางป

2546-2551 พบวาจํานวนนิสิตนักศึกษาฆาตัวตายมี

จํานวน 66 คน (มติชน, 2551) รวมถึงขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขถึงการฆาตัวตายของคนไทยมี
สูงขึ้นเรื่อยๆโดย ในป 2551 มีผูตั้งใจทํารายตัวเองเพื่อฆาตัวตายถึง 7,237 ราย ทั้งนี้มีกลุมนักศึกษารอย
ละ 17 โดยจัดเปนกลุมที่ตั้งใจฆาตัวตายรองเปนอันดับสองจากกลุมผูใชแรงงาน (กระทรวงสาธารณสุข
, 2551: ออนไลน) และการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนอยางตอเนื่องในแตละปถึงนิสิตนักศึกษาที่
ฆาตัวตายเพราะไมสามารถทนตอความเครียดในดานการเรียนหรือการไดรับความผิดหวังในชีวิตได
(ขาวสด, 2552; ขาวสด, 2553; เดลินิวส , 2553;ไทยรัฐ , 2553, เดลินิวส, 2555; ไทยรัฐ, 2556) ทําให
ปจจุบันกลุมนิสิตนักศึกษาจัดเปนกลุมเสี่ยงที่มีแนวโนมฆาตัวตายมาก สาเหตุที่พบเกิดจาก ความกดดัน
จากการแขงขันสูง ผิดหวังในความรัก เครียดกับการเรียน ทําให เกิดความเครียดสะสมเรื้อรัง มีความ
คับของใจทนตอความกดดันในสังคมไมได นิสิตนักศึกษาที่ฆาตัวตายสวนใหญจะมีอายุไมถึง 20 ป ซึ่ง
จัดอยูในชวงวัยรุนตอนปลาย (มาลี จุฑา, 2544)โดย เปนชวงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงหากมีเรื่อง
กระทบกระเทือนจิตใจ เมื่อไมสามารถเผชิญกับอุปสรรคดังกลาวจึงหาทางแกไขปญหาไมได ทําให
เกิดอารมณเศรา สิ้นหวัง ไมมีใคร โดดเดี่ยว จึงหาทางออกดวยการฆาตัวตาย (กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข, 2553: ออนไลน ) โดยผูที่ฆาตัวตายซึ่งอยูในชวงวัยรุนสวนใหญจะเปนผูที่ไมสามารถทน
รับตอความเสียใจ ความผิดหวังได และเปนผูที่ขาดทักษะในการปรับตัวเมื่อเผชิญปญหาและอุปสรรค
ในชีวิต (Robert S. Feldman, 1996)
นิสิตนักศึกษาขาดความ เขาใจการแกไขปญหาชีวิตที่ถูกตอง จึงหาวิธีการเผชิญอุปสรรคที่
ไมเหมาะสมโดยการพึ่งสิ่งเสพติด เชน สุรา ดังการ รายงานผลวิจัยเชิงสํารวจจากศูนยวิจัยความสุข
ชุมชนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรวมกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบวา นิสิตนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนตกต่ําลงเกิดความรูสึกเครียด หมดหวังในชีวิต มีนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาบัณฑิตรอยละ 60.60 หาวิธีการแกปญหาที่เกิดจากความเครียด ความหมดหวังในชีวิตดวย
การดื่มสุรา (matichon, 2010: online) ซึ่งเปนวิธีแกปญหาที่มีผลทางลบทั้งตอตนเองและสังคม
รวมถึงปญหาการ ขาดสติในการควบคุมตนเองเมื่อเกิดความไมพอใจ

เปนเหตุใหทําราย

รางกายผูอื่นจน บาดเจ็บหรือ ถึงแกชีวิต (ศรีวรรณ มีคุณ, 2548; เพิ่มพูน แพนศรี, 2551) และการ ขาด
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คุณลักษณะที่สําคัญในการทํางาน ของบัณฑิต ในดาน ความสามารถในการแกปญหา ความอดทน
ความรับผิดชอบ และ ความขยัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การ ขาดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค โดย ไม
สามารถหาวิธีการที่แกปญหากับอุปสรรค หรือสภาพเหตุการณเชิงลบที่เปนวิกฤติชีวิต (วีระวัฒน ปนนิ
ตามัย, 2551; ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ , 2551) ทําให บุคคลไมสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง
และไมสามารถประสบความสําเร็จ ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรมนุษยของประเทศชาติอยางนา
เสียดาย ทั้งนี้ การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา พบวาสถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัด
กิจกรรมเพื่อฝกใหนิสิตนักศึกษา สามารถมี ความอดทนตอ สภาวะแวดลอมตางๆ ที่เปน ปญหาในการ
ดําเนินชีวิต (พศิน แตงจวง, 2551; มารศรี กลางประพันธ, 2548) ขณะเดียวกันรัฐบาลไดกําหนดใหมี
นโยบายการพัฒนานิสิตนักศึกษาโดย ใหสถาบัน อุดมศึกษาจัด ให มีการเรียนการสอนและกิจกรรมใน
การพัฒนาดานการแกปญหา

ดาน ความอดทน และ ดาน ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น

(สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,

2551: 20) และพัฒนาทักษะการแก ไข

ปญหา ซึ่งเปนทักษะหนึ่งที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญอุปสรรคตาง
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,

ๆ ในการดําเนินชีวิตได

2552) รวมถึง การศึกษาเกี่ยวกับ

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) รวมอยูดวย ในการพัฒนาเชื่อมโยงกับ
ความสามารถในดานตางๆ ของบุคคล (สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) เพื่อนําไปสูการพัฒนาจัดการศึกษาเพื่อใหคนไทยเปนคนดี คนเกงและ
คนมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
พรอมกันนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552) ไดมี แนวทางการพัฒนาคุณภาพคนไทยโดยหนึ่งในดานที่ตองพัฒนาคือ
ความสามารถในการแกปญหา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,

2552)

ประกอบกับ แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนปรัชญาพื้นฐานเพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
มาตรการตาง ๆ ของแผนโดยหนึ่งในคุณลักษณะ ไดแก การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัว
ใหพรอมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
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โดยหนึ่งในเงื่อนไขที่สําคัญคือมีคุณธรรม เชน มีความอดทน มีความเพียร และใชสติปญญาใน
การดําเนินชีวิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และเจตนารมณ ของ
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) มุงพัฒนาคนไทยใหเปน (1) คนดีคือ คนที่
ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งทางดาน
จิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชน ความพากเพียร ขยัน (2) คนเกงคือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการ
ดําเนินชีวิต เชน รูจักตนเอง ควบคุมตนเองได สามารถใชสติและปญญาในการเผชิญและพิชิตปญหา
และ (3) คนมีความสุขคือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและ มี จิตใจ ที่เขมแข็ง (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
ดวยเหตุนี้ การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจึงเปนแนวทางที่มี
ความสําคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนผูที่สามารถทํางานและดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากชวยให บุคคลเปนผูที่มีสติใ นการอดทนตอปญหาและอุปสรรคดวยจิตใจที่
มุงมั่นจนสามารถผานพนปญหาและอุปสรรค นั้นไปไดดวยดี (Stoltz Paul G, 1997) เนื่องจากสามารถ
สรางความเชื่อมั่นใหกับตนเองถึงความสามารถในการควบคุมสถานการณและนําไปสูการแก ไขปญหา
ไดในที่สุด
รวมทั้ง ชวยใหบุคคลมีเจต คติที่ดีในการดําเนินชีวิตซึ่งสงผลใหเกิดความสําเร็จในดาน
การเรียนและการทํางานตอไป (นพดลโชติกพานิชย, 2549; Monica Brannon Johnson, 2005) เนื่องจาก
รายงาน ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาหาความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคกับตัวแปรตางๆ พบวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมีความสัมพันธทางบวกกับเชาวน
อารมณผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จในวิชาชีพ ความสม่ําเสมอและใฝใจในการเรียนรู
ความสามารถในการแกไขปญหา

การมีวินัยในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว

การรับรู

ความสามารถในตนเอง และ การเห็นคุณคาในตนเอง และการมองโลกในแงดี (วิสุทธิ วนาอินทรายุธ,
2548; ชมพูนุช เตชะนัดดา, 2550; ธันยธรณ ยัญญางกูร, 2550; วันเพ็ญ ยอดคง, 2550; ศศิธร แสงใส,
2550; สุภะ อภิญญาภิบาล, 2550; สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552; Mark W. Williams, 2003)
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ดังนั้น

แนวทางในการ สรางเสริม ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ของนิสิตนักศึกษา

สามารถพิจารณา ทฤษฎี ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:AQ) ของสตอลทซ
(Stoltz Paul G,1997) เนื่องจากเปนทฤษฎีที่ สรางขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลให สามารถเผชิญและเอาชนะตอ
อุปสรรคหรือวิกฤติการณ ในแตละชวงชีวิตได ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย
สามารถนําทฤษฎี ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของสตอลทซ ( Stoltz Paul G, 1997) มาใชเปน
แนวคิดหลักโดยนําแนวคิดทางตะวันตกและทางตะวันออกซึ่งประกอบดวยทฤษฎีจิตวิทยาและแนวคิด
ศาสนาเขามาประกอบการวิเคราะหรวม
การนําทฤษฎีจิตวิทยาเขามา

พิจารณาประกอบการวิเคราะห

รวมในการสรางเสริม

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา เนื่องจากเปน แนวคิด ของศาสตรทางตะวันตกที่
มีการเรียนรูอยางเปนระบบเกี่ยวกับการศึกษาธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษยดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร โดยมีการศึกษา พิสูจน ทดลองปฏิบัติดวยวิธีการทําวิจัยอยางเปนระบบจากผูเชี่ยวชาญ
ไดรับการยอมรับในระดับสากล

และจากการวิจัยทางจิตวิทยาพบวาทฤษฎีจิตวิทยาสามารถนํามา

ปฏิบัติการไดจริงในการชวยแกปญหาที่เกิดจากอุปสรรคหรือวิกฤติ (Robert S. Feldman, 1996)
สวนการนําแนวคิดศาสนาเขามาพิจารณาประกอบการวิเคราะหรวมในการส

รา งเสริม

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา เนื่องจากหลักคําสอนทางศาสนาสามารถเปนที่
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจโดยนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตเพื่อเปนแนวทางชวยใหจิตใจเขมแข็ง สามารถ
ยอมรับความจริงและหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได (ภัทรพร สิริกาญจน และคณะ , 2546) และ
หลักคําสอนทางศาสนาหรือหลักธรรมะสามารถนํามาประยุกตใชในการบําบัดจิตใจใหกับผูที่กําลัง
เผชิญปญหาโดยเนนการปรับอารมณเพื่อนําไปสูการปรับพฤติกรรม

(กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข, 2553) พรอมกันนี้ กรอบการดําเนินงานตามแนวนโยบาย ตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได สงเสริมสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และบูรณาการการศึกษากับศาสนาสามารถนําไปปฏิบัติและใชเปน
แนวทางในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติอยางยั่งยืน (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
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แนวคิดศาสนา แรก ที่นํามา พิจารณาประกอบการวิเคราะหรวม

ไดแก ศาสนาพุทธ

เนื่องจากเปนการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ไดผลสามารถจัดการกับชีวิตที่
เปนอยูจริงในโลกนี้ (พระราชวรมุนี, 2529) และมีผลการวิจัยที่แสดงขอคนพบถึงหลักธรรมของพุทธ
ศาสนาในการนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณและแกไขปญหาชีวิตหรือปญหาอื่นๆ

เพื่อลด

ปญหาสังคมในอนาคตไดอยางแทจริง (พระมหาจําเนียนนอย วชิรวโส (สิงหรักษ), 2545; พระสมุห
สุนทรอภิชาโต(ศรีทา) , 2547; ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ, 2547; ดรุณี ชูประยูร, 2547; มารศรี กลาง
ประพันธ, 2548) ตอมา พิจารณา แนวคิดศาสนาอิสลามเนื่อง จากมีหลักธรรมคําสอนในพระคัมภี รอัลกุ
รอานที่ภาพรวมเนนความสามารถในการคิดใครครวญของมนุษย มีเหตุผล การปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงโดยรับเอาความเจริญเติบโตความรูและปรับรูปแบบการใชเหตุผลให
เหมาะสมกับกาลเทศะ (อิมรอน มะลูลิฟ,

2539) จากนั้น พิจารณาแนวคิด ศาสนาคริสตเนื่องจาก

สามารถนํามาปรับใชไดจริงกับบริบททางสังคมของมนุษยและเปนตนแบบแนวทางที่ดีในการ

ปรับ

เจตคติและพฤติกรรมเพื่อ ดําเนินชีวิต รวมกับผูอื่นในสังคม ไดอยางราบรื่น (นิภา พรฤกษงาม, 2543;
ทองหลอ วงษธรรมา, 2551)
จากการศึกษาแนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางตะวันออก ซึ่งประกอบดวยแนวคิด
จิตวิทยาและแนวคิดศาสนาตางมีแนวทางปฏิบัติรวมที่คลายคลึงกัน กลาวคือ มีการพัฒนาบุคคลใหเกิด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทั้งพฤติกรรมภายใน ไดแก ความคิด ความรูสึก เจตคติ และจาก
พฤติกรรมภายนอก ไดแก การปฏิบัติการลงมือกระทําเหมือนกัน อยางไรก็ตามตาม แนวคิดจิตวิทยามุง
พัฒนาพฤติกรรมและเจตคติในการเผชิญอุปสรรคจากสิ่งแวดลอมหรือปจจัยภายนอกโดยเนนการ
พัฒนาพฤติกรรมและความเขาใจในธรรมชาติของมนุษยในการทําใหเกิดความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค สวนแนวคิดศาสนามุงพัฒนาใหเกิดความรูความเขาใจในตนและสภาพความเปนจริงจาก
ภายในจิตใจไปสูการปรับความรูสึกนึกคิด เจตคติในการกระทําหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมใน
การเผชิญอุปสรรคโดยเนนการพัฒนาจิตใจที่ดีในการ สรางเสริมใหเกิด ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคดวยเหตุนี้ การวิเคราะหทฤษฎี ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Stoltz Paul G, 1997)
รวมกับแนวคิดทาง ตะวันตกและ ทางตะวันออก จะชวย พัฒนาบุคคลใหมีความสามารถในการเผชิญ
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อุปสรรคทั้ง ทางดานจิตใจและการปรับพฤติกรรมตอสภาวะที่เปนอุปสรรคไดอยางเหมาะสม ตอบริบท
ในสังคมไทยและสังคมโลก
ทั้งนี้ การสรางเสริม ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมีความแตกตางจากลักษณะทาง
พันธุกรรมจึงสามารถเรียนรูได ( Stoltz Paul G, 1997) เนื่องจากเปนรูปแบบพฤติกรรมการตอบสนอง
ตออุปสรรคของชีวิตซึ่งเปนกลไกของสมองอันเกิดจากใยประสาทตางๆ

ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อฝกฝน

(ศันยสนีย ฉัตรคุปต, 2545) ซึ่ง สามารถพัฒนาไดดวยการคิดทบทวนเรียนรูจากสิ่งที่เกิดขึ้น (วีระวัฒน
ปนนิตามัย , 2551) ประกอบกับ การศึกษางาน วิจัยพบวา โปรแกรมฝกอบรมสามารถเพิ่มระดับ
ความสามารถใน การเผชิญอุปสรรคของบุคคลได (สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552; นันทิยา วชิลาภไพฑูรย , 2547; Stoltz Paul G, 1997; Archana
Almenda, 2009) ดังนั้น การสรางเสริม ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ของนิสิตนักศึกษาสามารถ
ทําไดโดยการฝกฝน
จากความสําคัญและความเปนมาดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหผูวิจัยเห็นถึงความ
จําเปนที่จะตองมีการสรางเสริม ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ใหกับนิสิตนักศึกษาซึ่งเปนวัยที่อยู
ในชวงวัยรุนตอนปลาย ( Late Adolescence)โดยมีอายุระหวาง 18-21 ป ซึ่งเปนวัยที่ตองปรับตัว
รับผิดชอบตอตนเองและสังคมมากขึ้น (พาสนา ผโลศิลป, 2535; พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2549)
ดังนั้นการเปนผู มี ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจะชวยสงเสริมให นิสิตนักศึกษา เกิดศักยภาพ
สูงสุดที่พึงมีตอการเอื้ออํานวยใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค อันจะนําไปสูการประสบความสําเร็จใน
ชีวิต (วิทยา นาควัชระ, 2544 ; ศันสนีย ฉัตรคุปต , 2545) ผูวิจัยเชื่อวา การศึกษาแนวคิด การสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค รวมระหวางแนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางตะวันออก จะทํา
ใหเกิดแนวทาง ใหม ในการสรา งเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรร คนิสิตนักศึกษาไทย ไดอยาง
ครอบคลุม เนื่องจากสงเสริมให

เปนผูที่มีความพรอมในการอดทน ปรับตัว

ตอวิกฤติการณ

สามารถพัฒนาตนในการทํางานและการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เปนแนวทางใหมหาวิทยาลัยพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยใหมีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต

8
วัตถุประสงค
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
2. วิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย
3. สรางและทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
ขอบเขตการวิจัย
1.การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยมุงพัฒนานิสิต
นักศึกษาปกติทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของนิสิตนักศึกษา
2.การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยเปนการศึกษา
แนวคิด การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ทางตะวันตกซึ่งประกอบดวย (1) แนวคิด
จิตวิทยา (2) แนวคิด ศาสนาคริสต และแนวคิด การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ทาง
ตะวันออกซึ่งประกอบดวย (1) แนวคิดศาสนาพุทธ (2) แนวคิดศาสนาอิสลาม
ทั้งนี้การศึกษาแนวคิด ดังกลาวเปนการศึกษาวิเคราะหเฉพาะแนวคิด ดานการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรครวมกับแนวคิดหลักคือทฤษฎี ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(Adversity Quotient:AQ) ของสตอลทซ ( Stoltz Paul G,1997) โดยการวิเคราะหจากแนวคิดที่มี
องคประกอบรวมกันหรือคลายคลึงกัน สําหรับ เปนแนวทา งสรางเสริม ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคที่เหมาะสมกับบริบทของนิสิตนักศึกษาไทยและสามารถนําไปปรับใชใหเขากับธรรมชาติของ
นิสิตนักศึกษาไทยในทุกภูมิภาคไดอยางเหมาะสม
3.การศึกษาแนวคิด การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากแนวคิดศาสนา
พุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ไดศึกษาวิเคราะห เฉพาะภาพรวมเกี่ยวกับแนวคิดหลักรวมกัน
ของแตละศาสนาโดยไมไดแบงแยกเปนนิกายใด ๆ
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4.การวิจัยเรื่องการส รางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากนิสิตนักศึกษาปกติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนซึ่งมีสถานะเปน
มหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไทย ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาบัณฑิต
ทุกชั้นป ในระบบทวิภาค ภาคในเวลาราชการโดยเก็บขอมูลนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชนที่มีสถานะเปนมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนใน 3 กลุมสาขาวิชา หรือมีการเรียน
การสอนอยางนอย 2 ใน 3 ของกลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ทั้งนี้ยกเวนการเก็บ
ขอมูลจากนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีสถานะเปนมหาวิทยาลัยที่มีสถานะ
เปน วิทยาเขตในตางภูมิภาค
5. นิสิตนักศึกษากลุมตัวอยางสําหรับทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยไดจากการรับสมัครนักศึกษาโดยสมัครใจเปนอาสาสมัคร
เขารวมกิจกรรมในโปรแกรม จากนั้นคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ไดผลคะแนนจากแบบวัดความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค( Pretest) ที่อยูในเกณฑระดับต่ํา (คะแนน T35-T44) และต่ํามาก (คะแนน T34
และต่ํากวา) จากนั้นเรียงลําดับผลคะแนนที่ไดจากระดับคะแนนต่ําที่สุดขึ้นไปโดยกําหนดจํานวนกลุม
ตัวอยางสําหรับทดลอง ทั้งหมด 30 คน
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ความสามารถ

หมายถึง ความสามารถทางรางกายและจิตใจที่เรียนรูหรือมีเอง

ตามธรรมชาติ เปนความสามารถที่เกิดขึ้นแลวสามารถนํามาใชไดเลย
อุปสรรค ( Adversity) หมายถึง สภาพปญหาที่ขัดขวางความสําเร็จของบุคคลหรือภาวะ
วิกฤติที่ทําใหเกิดความทุกขในการดําเนินชีวิต
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient) หมายถึง ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค หรือ เชาวนในการเผชิญอุปสรรค โดย สามารถอดทนอดกลั้นและมีความพยายาม
อยางสูงตอการจัดการ แกไขปญหา และตอบสนองตอเหตุการณที่เปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตได
อยางเหมาะสมและประสบความสําเร็จโดยมีสติ เจตคติทางบวก และมีความหวัง
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สําหรับงานวิจัยนี้ หมายถึง ความสามารถใน การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศีกษาไทย
5 ดาน คือ (1) ความอดทน (2) ความพากเพียร (3) ความสามารถแกไขปญหา (4) ความรับผิดชอบ
และ (5) การรับรูในตนเอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความอดทน (Endurance) ประกอบดวย ความอดทนทางจิตใจและความอดทนทางกาย
ความอดทนทางจิตใจ หมายถึง ความอดทนอดกลั้นตออุปสรรคที่ทําใหเกิดความไม
สบายใจดวยการมองโลกในแงดีอยางมีกําลังใจและมีความหวังในการดําเนินชีวิต
ความอดทนทางกาย หมายถึง ความอดทนตอความลําบากตรากตรําโดยสามารถเผชิญ
ภาวะอุปสรรคที่ทําใหเกิดความทุกขทางกาย
2. ความพากเพียร (Perseverance) ประกอบดวย การมีความพยายามและการมีเปาหมาย
ในการทํางานใหประสบความสําเร็จ
การมีความพยายาม หมายถึง การมีแรงจูงใจ การมีความมุมานะ ความขยันหมั่นเพียร
การกระทําในสิ่งที่มุงหวังโดยไมทอถอยตออุปสรรค
การมีเปาหมายในการทํางานใหประสบความสําเร็จ หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
3. ความสามารถแกไขปญหา (Problem Solving) ประกอบดวย การหาแนวทางและวิธีการ
แกไขปญหาใหสําเร็จ และการมีสติในการเผชิญปญหา
การหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จ หมายถึง ความสามารถในการหาหนทาง
แกไขปญหาใหหมดไปและผานพนอุปสรรคไดสําเร็จ
การมีสติในการเผชิญปญหา หมายถึง ความสามารถควบคุมอารมณในดานลบที่มีตอ
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณดวยการมีวิจารณญาณที่มีเหตุผลและการมีเจตคติที่ดี
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ประกอบดวย การหมั่นตรวจสอบและปรับปรุงในสิ่ง
ที่กระทําและการรับผิดชอบความผิดพลาดในการกระทําของตน
การหมั่นตรวจสอบและปรับปรุงในสิ่งที่กระทํา หมายถึง การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
และอุปสรรคและตรวจขอบกพรองพรอมแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น
การรับผิดชอบความผิดพลาดในการ กระทํา ของตนเอง หมายถึง ความสามารถใน
การพิจารณาสิ่งที่ตนเองไดกระทําผิดพลาดโดยมีบทบาทรับผิดชอบตอปญหานั้นดวยตนเอง
5. การรับรูในตนเอง (Self Perception) ประกอบดวย การรับรูความสามารถของตนเอง
ในการเผชิญปญหา
การรับรูความสามารถของตนเอง ในการเผชิญปญหา หมายถึง ความสามารถในการรับรู
ถึงระดับความสามารถในการควบคุมตนเองใหผานพนปญหาและอุปสรรคไปได
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นิสิตนักศึกษาปกติ หมายถึง ผูที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนซึ่งมีสถานะ
เปนมหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไทย ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญา
บัณฑิตทุกชั้นป ในระบบทวิภาค ภาคในเวลาราชการ โดยเปนผูที่ไมปวยเปนโรคทางจิตเวชซึ่งมีอาการ
เสื่อมถอยของสมรรถภาพสมองที่ทําใหมีปญหาในการดําเนินชีวิตตองเขารับการรักษาอยางตอเนื่อง
จากแพทย
การวิเคราะห หมายถึง การศึกษา แนวคิดในการสรางเสริม ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในแตละ แนวคิดรวมกันโดย มีความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยสามารถรวมใหเกิด
การประสานกลมกลืนอยางสมดุลย สําหรับเปนแนวทางในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยไดอยาง
เหมาะสม
การสรา งเสริม หมายถึง การเกื้อหนุน สนับสนุน สงเสริมใหบุคคลมีความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองมากขึ้น
แนวคิดทางตะวันตก หมายถึง การศึกษาแนวคิด การสรางเสริม ความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคโดยวิเคราะหจากศาสตร ทางตะวันตกที่ไดรับการยอมรับอยางเปนสากลและสามารถ
นํามาปรับใหเขากับบริบทของนิสิตนักศึกษาไทยไดอยางเหมาะสม ประกอบดวย

(1) ทฤษฎี

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) (Stoltz Paul G, 1997) (2) แนวคิด
จิตวิทยา (3) แนวคิดศาสนาคริสต
แนวคิดทางตะวันออก หมายถึง การศึกษาแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคโดยวิเคราะหจากศาสตร ทางตะวันออกที่ไดรับการยอมรับอยางเปนสากล และสามารถนํามา
ปรับใหเขากับบริบทของนิสิตนักศึกษาไทยไดอยางเหมาะสม ประกอบดวย (1) แนวคิดศาสนาพุทธ
(2) แนวคิดศาสนาอิสลาม
โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (An Adversity Quotient
Enhancement Program) หมายถึง กระบวนการ วิธีการ และการดําเนินกิจกรรมในการเกื้อหนุนและ
สนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาไดพัฒนา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ซึ่งจัดทํา และดําเนินการตาม
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของโดยมีการจัดองคประกอบตาง ๆ ใหเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

ปญหาในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยในปจจุบัน
1.ขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อสารสนเทศ

แนวคิดทางตะวันตก

นิสิตนักศึกษาขาดความเขมแข็งทางจิตใจ ,ขาดความเขาใจในการแกไข

แนวคิดทางตะวันออก

ปญหาชีวิตที่ถูกตอง ขาดสติในการควบคุม ตัวเอง
2.รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 9 ปปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2542-2551
นิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตยังขาดคุณลักษณะที่สําคัญ
ในการทํางานขาดความสามารถในการแกปญหา ขาดความอดทน ความ
รับผิดชอบ และความขยันในการทํางาน (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)

1.Adversity Quotient :AQ
(Stoltz,1997)
1.การควบคุม(control)
ระดับความรับรูถึงความสามารถ
ในการควบคุมตนเองใหสามารถ
ผานเหตุการณที่ยากลําบากหรือ

นโยบายการพัฒนานิสิตนักศึกษาของรัฐบาล
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนปรัชญาพื้นฐาน
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการตางๆของแผนการมีภูมิคุมกัน
ที่ดีในตัวเงื่อนไขที่สําคัญคือมีคุณธรรม เชน มีความอดทน มีความเพียร
และใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
เจตนารมณแผนการศึกษาแหงชาติ มุงพัฒนาคนไทยใหเปนคนดี-ความ
พากเพียร ขยัน,คนเกง -รูจักตนเอง ควบคุมตนเองได สามารถใชสติและ
ปญญาในการเผชิญและพิชิตปญหา, 3.คนมีความสุข -จิตใจเขมแข็ง
รางกายแข็งแรง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)

อุปสรรค
2.สาเหตุและความรับผิดชอบ
(origin&ownership)
การรับรูตนเหตุและความ
รับผิดชอบปญหาของตนเอง
3.การเขาสูปญหาอยางมีสติ
(Reach)
ความสามารถควบคุมอารมณ
ดานลบตอปญหาอุปสรรค
4.ความอดทน(endurance)
ความสามารถจัดการความยืดเยื้อ
และแกไขปญหาอุปสรรคให
หมดไป

2.จิตวิทยา

.Self-Efficacy Theory
(Bandura,1986)
1.ความคาดหวังใน
ความสามารถของตน
2ความคาดหวังใน
ผลลัพธ. .MaslowMotivation
TheoryOf Human
Behavior(Maslow,1954)
แรงจูงใจที่สืบเนื่องจากความ
ตองการขั้นพื้นฐาน ไดแก

1.ความตองการทางดานสรีระ

2.ความตองการความปลอดภัย
3.ความตองการความรัก
4.ความตองการเมีคุณคา
5.ความตองการที่จะรูจักตนเอง
ตรงตามสภาพที่เปนจริง
6.ความตองการที่จะรูและเขาใจ
7.ความตองการทางดาน
สุนทรียN eedforAchievement
Theory (Mcclelland,1953 )
การมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิโ์ ดยมี
ความบากบั่น พยายาม อดทน
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ตองการทํางานใหดีที่สุดโดย
เนนถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของ
ความสําเร็จ

3.ศาสนาคริสต
ศรัทธาในพระ
เจา
1.การมี
ศรัทธา
2.
การมีกําลังใจตอการเผชิญ
อุปสรรคปญหา
3.การมีสวนรวมรับผิดชอบ
กระทําตาม
ผูเปนสุข
1.การมีความอดทนตออุปสรรค
ในการดําเนินชีวิต
2.การมีกําลังใจและมีความหวัง
ในพระเจา
3.การยอมรับและเขาใจใน
ขอบกพรองไมดีของตน
(เริงฤทธิ์ พลนามอินทร,2552;
ทองหลอ วงษธรรมา,2551;กอง
วิชาการมหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลิฟอรเนียร,2550)
ความอดทน
1.การมีความอดทนตอความ
ทุกขทางกาย
2.การมีความอดทนตอความ
ทุกขทางใจ
3.การมีกําลังใจในการทําความดี
เพื่อพระเจา (สมาคมพระคริสต
ธรรมไทย,2514;สมาคมพระ
คริสตธรรมในประเทศไทย
,2518 )

4.ศาสนาพุทธ

5.ศาสนาอิสลาม

กฎแหงกรรม

หลักศรัทธาขอที่ 6

1.ความเกี่ยวเนื่องของการกระทําและผลของการกระทํา

1.การศรัทธาในลิขิตของพระเจา

2.การพิจารณาอยางมีเหตุผล

2.การไมยึดมั่นถือมั่นในตัวตน

สติสัมปชัญญะ

3.ยอมรับสภาพความเปนจริง

1.สติ-การระลึกไดในสิ่งที่กระทํา

4.การเสริมสรางกําลังใจโดยการมี

2.สัมปชัญญะ-การมีปญญาในการพิจารณาการกระทํา

เจตคติที่ดี

อิทธิบาทสี่

ขันติธรรม

1.ฉันทะ -ความพอใจในสิ่งที่ทํา

1.ความอดทนเมื่อพบอุปสรรคทางกาย

2.วิริยะ-ความพากเพียรอดทน

2.ความอดทนทางใจ

3. จิตตะ -การมีใจฝกใฝในงาน

3.การปฏิบัติงานให

4.วิมังสา – การพิจารณาใครครวญหาเหตุผละคิดคน

สําเร็จ

อะมานะห

วิธีแกไขปรับปรุง (พระราชวรมุน,ี 2529; สมเด็จพระญาณ

1.ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 2540; พระ

งานที่ไดรับ

ประชิต ธมมวโร,2548

2.การทํางานเต็มความสามารถ

ขันติธรรม

)

1.ความสามารถควบคุมตนเองโดยใชปญญา
2.ความอดทนทางใจ
3.ความอดทนทางกาย (พระพุทธิวงศมุนี, 2545;พระมหาขัน
ทอง วิชาเดช, 2545; มารศรี กลางประพันธ
,2548)

อริยสัจสี่

1.ทุกข-กําหนดรูทุกข

การสรางเสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย
ประกอบดวย 5 ดาน
1.ความอดทน
2. ความสามารถ
แกไขปญหา
3.ความพากเพียร
4.ความรับผิดชอบ
5.การรับรูในตนเอง

3.ความสามารถทํางานใหสําเร็จ
(ศักดา เซะวิเศษ,2546 อางถึงใน
อัลกุรอาน 42:43; อะหมัด ยี่สุนทรง
,2546:หนา 67 (อางถึงใน ดุสิต หวัน
เหล็ม,2530; ทองหลอ วงษธรรมา,
2551)

2.สมุทัย-วิเคราะหเหตุปญหา
3.นิโรธ-เปาหมายกระบวนการแกปญหา
4.มรรค –ขอปฏิบัติในการแกไขเหตุแหงปญหา
(พระราชวรมุนี ,2529; พระสมุหสุนทรอภิชาโต ,2547; พระ
อุทิศอภิวโร,2547)
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โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
(An Adversity Quotient Enhancement Program for Thai Universiy Students)
ก.หลักการ

ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา

การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยพัฒนาขึ้นจากการศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

Chickering &

พัฒนาการของ

ตัวปอน-

Reisser, 1993

Erikson, 1963

สภาพแวดลอมผลลัพธ
(I-E-O Model)
Astin, 1993

ขอที่ 6 การ

พัฒนาการของ

การ

พัฒนาเปาหมาย

มนุษยเนน

เปลี่ยนแปลง

(Developing

ความสัมพันธ

หรือพัฒนาการ

Purpose)

และความ

ของนิสิต

การสรางความ

ตองการของ

นักศึกษา

ชัดเจนใน

สังคม ขั้นที่ 5

เปรียบเทียบได

เปาหมายตางๆ

เปนชวงที่

จากลักษณะ

การวางแผน

นิสิตนักศึกษา

ผลลัพธกับ

ทามกลาง

จะทําความ

ตัวปอน

อุปสรรคตางๆ

เขาใจตนเอง

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีความ

แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย
รูปแบบการพัฒนาดานจิตพิสัยโดย
Krathwohl, Bloom และ Masia (Instruction
Model Based on Affective Domain by

สามารถในการ เผชิญอุปสรรค(Adversity Quotient : AQ) ของสตอลทซ ( Stoltz Paul G ,1997) รวมกับแนวคิดในการสรางเสริมความสามารถใน

Krathwohl, Bloom & Masia) (Bloom, 1956

การเผชิญอุปสรรคจากแนวคิดตะวันตกไดแกแนวคิดจิตวิทยา แนวคิดศาสนาคริสต และแนวคิดตะวันออก ไดแก แนวคิดศาสนาพุทธ และ แนวคิด

อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2554)

ศาสนาอิสลาม นํามาประมวลเขาดวยกันเกิดการประสานกลมกลืนอยางสมดุลยสําหรับเปนแนวทางในการ พัฒนานิสิตนักศึกษาไทยไดอยางเหมาะสม

ประกอบดวย

ข.วัตถุประสงค
เพื่อชวยสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ไดแก ดานความอดทน ดานความพากเพียร
ดานความสามารถแกไขปญหา ดานความรับผิดชอบ และดานการรับรูในตนเอง
ค.กระบวนการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ประกอบดวย

ก.ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด
ข.วัตถุประสงค
ค.กระบวนการ

1.การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยาง (Erikson,1963;Astin,1993)
2. การเตรียมความพรอมของกลุมตัวอยาง (Erikson,1963;Astin,1993)
2.1) การใหความรูและความสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและประโยชนที่จะไดรับจากการสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค ตามทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา( Chickering&Reisser,1993)
2.2) ชวยใหกลุมตัวอยางประเมินความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของตนจากแบบวัดความสามารถในการแผชิญอุปสรรค (Pre-Test)
2.3) การใหกําลังใจและสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนในการรับการฝกในกิจกรรม

2.4) การปองกันความเหนื่อยลาและความเครียดจากการทํากิจกรรม
3. การดําเนินกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
3.1) การฝกอบรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานความอดทน ดานความพากเพียร ดานความสามารถแกไขปญหา
ดานความรับผิดชอบ ดานการรับรูในตนเอง
3.2) การสนับสนุนหลังการฝกโดยการใหคําปรึกษา
4.ผลที่ไดรับจากการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (โดยใชแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค แบบบันทึกพฤติกรรม กอนระหวาง-หลังทดลอง )
ง.ผลการทดลองใชโปรแกรม เมื่อนําไปทดลองใกับกลุมนิสิตนักศึกษา(การวิเคราะหคะแนนเปรียบเทียบจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ชุดที่ 1 (pretest-posttest) แบบวัดชุดที่ 2 และขอมูลเชิงคุณภาพจากผลการบันทึกพฤติกรรมกอน-ระหวาง-หลังทดลอง,)

กิจกรรม
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
การฝกอบรม (ชูชัย สมิทธิไกร, 2551)
.1.การกําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม
2.แนวทางการจัดเนื้อหาในกิจกรรม
3.การกําหนดระยะเวลาการฝกอบรม
4การเลือกวิธีการฝกอบรม
5.วิธีการจัดกิจกรรม
6.การประเมินผล
การใหคําปรึกษา
กระบวนการใหคําปรึกษาแบบกลุมที่จะนําไปสู
การพัฒนาพฤติกรรมใหดีขึ้น (Glasser, 1975)

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยใน 5 ดาน ไดแก ( 1) ดานความอดทน โดยสามารถมีความอดทนทางจิตใจและความอดทนทางกาย
(2) ดานความพากเพียร โดยเปนผูที่ สามารถมีความพยายามและ เปาหมายในการทํางานให ประสบความ สําเร็จ (3) ดานความสามารถแกไขปญหา โดยเปนผูที่
สามารถหาแนวทางและวิธีแกไขปญหาใหสําเร็จ และมีสติในการเผชิญปญหา (4) ดานความรับผิดชอบ โดยเปนผูที่สามารถ หมั่นตรวจสอบและปรับปรุงในสิ่งที่
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กระทําและรับผิดชอบความผิดพลาดในการกระทําของตนเอง และ (5) ดานการรับรูในตนเองโดยเปนผูที่สามารถรับรูความสามารถของตนเองในการเผชิญปญหา
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สรุปมโนทัศนอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยไดวิเคราะหและสังเคราะห ดังตอไปนี้
1. ปญหาในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยในปจจุบัน
สภาพปญหาที่พบ ไดแก
1.1 การ ขาดความเขมแข็งทางจิตใจ จากการเก็บสถิติการฆาตัวตายนิสิตนักศึกษาของ
สมาคมสมาริตันสแหงประเทศไทยในชวงระหวางป 2546-2551 พบวามีจํานวนนิสิตนักศึกษาฆาตัวตาย
มีจํานวนถึง 66 คน (มติชน, 2551) รวมถึงขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขถึงการฆาตัวตายของคนไทย
มีสูงขึ้นเรื่อยๆโดยในป 2551 มีผูตั้งใจทํารายตัวเองเพื่อฆาตัวตายถึง 7,237 ราย ทั้งนี้มีกลุมนักศึกษา
รอยละ 17 โดยจัดเปนกลุมที่ตั้งใจฆาตัวตายรองเปนอันดับสองจากกลุมผูใชแรงงาน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2551: ออนไลน) ทั้งนี้ กลุมเสี่ยงที่มีแนวโนมฆาตัวตายมากคือกลุมนิสิตนักศึกษา สาเหตุที่
พบเกิดจากมีการแขงขันสูง ผิดหวังในความรัก เครียดกับการเรียน เกิดความเครียดสะสมเรื้อรัง มี
ความคับของใจทนตอความกดดันในสังคมไมได

(ขาวสด, 2552; ไทยรัฐ, 2553; กรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข, 2553: ออนไลน)
1.2 การขาดความเขาใจในการแกไขปญหาชีวิตที่ถูกตอง รายงานผลวิจัยเชิงสํารวจจาก
ศูนยวิจัยความสุขชุมชนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรวมกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบวา
นิสติ นักศึกษาที่มีผลการเรียนตกต่ําลงเกิดความรูสึกเครียดหมดหวังในชีวิตโดยมีจํานวนนิสิตนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาบัณฑิตรอยละ 60.60 หาวิธีการแกปญหาที่เกิดจากความเครียด ความ
หมดหวังในชีวิตดวยการดื่มสุรา (matichon, 2010: online)
1.3 การขาดสติในการควบคุมตนเอง จากการเผยแพรขาวทางสื่อมวลชนอยางตอเนื่อง
เกี่ยวกับการควบคุมตนเองไมไดของนักศึกษาเมื่อเกิดความไมพอใจ จนเปนเหตุใหขาดสติทํารายรางกาย
ผูอื่นจนถึงแกชีวิต รวมทั้ง ปญหานักศึกษาทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันทําใหบาดเจ็บและเสียชีวิต
(เนชั่น, 2550; คมชัดลึก, 2551; ไทยรัฐ, 2552; ผูจัดการ, 2552)
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1.4 นิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตยังขาดคุณลักษณะที่สําคัญในการทํางาน
โดยการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 9 ปของการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542-2551 นิสิตนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตขาดความสามารถในการแกปญหา ขาดความอดทน ความรับผิดชอบ และ
ความขยันในการทํางาน
ดังนั้น จากการวิเคราะห ปญหาในการเผชิญอุปสรรคของ นิสิตนักศึกษาไทย สามารถสรุป
ไดวา นิสิตนักศึกษาไทยในปจจุบันมีปญหาในดานการขาดความเขมแข็งทางจิตใจ ขาดความเขาใจใน
การแกไขปญหาชีวิตที่ถูกตอง ขาดสติในการควบคุมตนเอง และขาดคุณลักษณะที่สําคัญในการทํางาน
ไดแก ความสามารถแกปญหา ความอดทน ความรับผิดชอบและความขยันในการทํางาน
2. นโยบายการพัฒนานิสิตนักศึกษาของรัฐบาลไทย
ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทย ดังนี้
2.1 การศึกษาองคความรูทักษะทางเชาวน 6 ดาน หนึ่งในองคความรูนั้นมีการศึกษา
เกี่ยวกับ ความสามารถ ในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) รวมอยูดวย เพื่อศึกษา
ความเชื่อมโยงความสามารถในดานตางๆ ของบุคคล เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียน ตามเปาหมายใน
มาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 1 คือคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคในฐานะพลเมืองและพลโลก
และเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในการจัดการศึกษา
เพื่อใหคนไทยเปนคนดี คนเกงและคนมีความสุข

(สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
2.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552) วาดวย แนวทางการพัฒนาคุณภาพคนไทยโดยหนึ่งในดานที่ตองพัฒนาคือ
ความสามารถในการแกปญหา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
2.3 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) การยึดหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนปรัชญาพื้นฐานเพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
มาตรการตางๆ ของแผน โดยหนึ่งในคุณลักษณะ ไดแก การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัว
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ใหพรอมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
โดยหนึ่งในเงื่อนไขที่สําคัญคือมีคุณธรรม เชน มีความอดทน มีความเพียร และใชสติปญญาใน
การดําเนินชีวิต รวมถึง เจตนารมณแผนการศึกษาแหงชาติมุงพัฒนาคนไทยใหเปน 1) คนดี คือ คนที่
ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งทางดาน
จิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชน ความพากเพียร ขยัน

2) คนเกง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงใน

การดําเนินชีวิต เชน รูจักตนเอง ควบคุมตนเองได สามารถใชสติและปญญาในการเผชิญและพิชิตปญหา
3) คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต เชน จิตใจเขมแข็ง รางกายแข็งแรง

(สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
2.4 ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 โดยมี กรอบแนวทาง
ในการพัฒนาคนไทยยุคใหม โดยหนึ่งในองคประกอบที่ตองพัฒนาคือทักษะการแกปญหา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
2.5 แนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
ทางการพัฒนาเยาวชนนิสิตนักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต โดยใหอุดมศึกษาจัดมีการเรียนการสอนและ
กิจกรรมดานการแกปญหา ความอดทนและความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น

(พ.ศ.2551-2565)

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 20)
2.6 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) โดยมี กรอบการดําเนินงาน
ตามแนวนโยบายขอ 1.2 บูรณาการการศึกษากับศาสนาโดยผานกระบวนการเรียนรูที่เนนคุณธรรมนํา
ความรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและเขาใจในแกนธรรมของศาสนา สามารถนําไปปฏิบัติและ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติอยางยั่งยืน
รวมถึงกรอบการดําเนินงานตามแนวนโยบาย 2.1 โดยสงเสริมการศึกษาศาสนาเพื่อใหเกิด
การเรียนรูศาสนาและการพัฒนาผูเรียนและสงเสริมสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดี ความสงบสุข และ
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ความสมานฉันทของสังคมไทยและสันติสุขของโลก

( สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
ดังนั้น สามารถ สรุปนโยบาย การพัฒนา นิสิตนักศึกษาของรัฐบาล ไทยในการใหนิสิต
นักศึกษาสามารถเผชิญปญหาและอุปสรรค ในดานตางๆ ไดแก การพัฒนาความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) ตามแนวทางของสตอลทซ (Stoltz Paul G, 1997) และการพัฒนา
ใหนักศึกษามี ความสามารถแก ไขปญหา ความอดทน ความพากเพียร ความขยัน ความรับผิดชอบ การ
รูจักและควบคุมตนเอง ความสามารถใชสติและปญญาในการเผชิญและพิชิตปญหา การมีจิตใจเขมแข็ง
และการนําหลักธรรมทางศาสนามาปรับใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. แนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
การพิจารณาแนวคิดหลักคือทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (
Adversity
Quotient: AQ) ของสตอลทซ ( Stoltz,1997) เปนทฤษฎี สงเสริม ความสามารถของ บุคคลในดาน
ความอดทนตอการเผชิญปญหาและอุปสรรค หรือวิกฤติการณในแตละชวงชีวิตไดเปนพฤติกรรมที่
บุคคลสามารถตอบสนองตอปญหาและอุปสรรคดวยเจตคติทางบวก มีสติ มีความรับผิดชอบและหา
แนวทางแกไขปญหาดวยความมุงมั่นอดทน จนสามารถประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาและ
ผานพนอุปสรรคไปดวยดี ประกอบดวย 4 มิติ (CO2RE)ไดแก
3.1 Control (C) ไดแก ระดับการรับรูถึงความสามารถในการควบคุมตนเองใหสามารถ
ผานอุปสรรคไปได และความพยายามหาทางออกในการแกไขปญหา
3.2 Origin&Ownership (O2) ไดแก ความสามารถในการวิเคราะหหาสาเหตุและปจจัยซึ่ง
เปนสาเหตุของอุปสรรคและปญหานั้นโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของตนโดยเรียนรูที่จะปรับปรุงแกไข
มีความรับผิดชอบตอความผิดพลาดของตนเอง ไมผลักภาระใหผูอื่น
3.3 Reach (R)ไดแก การเขาสูปญหาอยางมีสติ ความสามารถควบคุมอารมณดานลบ
และพรอมรับกับอุปสรรคความยากลําบากทุกสถานการณ เปนการวัดผลกระทบของปญหาความยุงยาก
ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลวามีมากเพียงใดโดยไมประมาทและมีสติในการตอบรับ
กับปญหาและอุปสรรคที่จะเขามาในชีวิตตอไป
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3.4 Endurance (E)ไดแก ความอดทน ความสามารถในการจัดการกับความยืดเยื้อ
ของอุปสรรค รวมถึงการหาวิธีการในการแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นใหหมดไป
การวิเคราะหรวมกับแนวคิดทางตะวันตกในการสรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค ไดแก แนวคิดจิตวิทยาและแนวคิดศาสนาคริสต ดังนี้
แนวคิดจิตวิทยา
จิตวิทยาเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย
หรือสัตว โดยศึกษาถึงสาเหตุตาง ๆ ที่สงผลใหแตละคนมีพฤติกรรมที่แตกตางกันและพฤติกรรมนั้นมี
จุดมุงหมาย ทั้งนี้เพื่อทําความเขาใจในการนําไปสูการปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพจาก
งานวิจัยนี้ไดศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาในการศึกษาพฤติกรรมที่จะนําไปสูการเขาใจและตอบสนอง
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดังนี้
ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตน (Self-Efficacy Theory) ของแบนดูรา (Bandura,
1986) บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตน บุคคลจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับการรับรูความสามารถ
ของตนและผลลัพธ มีผลตอความเชื่อมั่นในความสามารถแหงตน วาตนเองสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
หรือไม บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนสูงจะมีความมั่นใจวาจะสามารถทําสิ่งนั้นไดแมวาจะอยู
ในสถานการณที่ไมเอื้ออํานวย ซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งที่ทําใหบุคคลมีความสามารถในการเผชิญกับ
อุปสรรค
ทฤษฎีการจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human Motivation) (Maslow, 1954)
สามารถวิเคราะหไดวาเปนแนวคิดที่ชวยส รา งเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของบุคคล
กลาวคือทุกคนมีแรงจูงใจภายในที่สามารถจะไปถึงสภาพการณ
จริง” (Self

“การรูจักตนเองตรงตามสภาพที่เปน

Actualization) คือ ความสามารถที่จะเขาใจตนเอง ยอมรับตนในสวนที่บกพรอง

แรงจูงใจที่สืบเนื่องมาจากความตองการขั้นพื้นฐานจะสงเสริมใหเกิดความสามารถในการเผชิ ญอุปสรรค
โดยชวยใหเกิดการกระทําเพื่อลดความเครียดตาง ๆ เพื่อใหรางกายอยูในสภาพสมดุลย สวนแรงจูงใจที่
สืบเนื่องมาจากความตองการขั้นสูงจะสงเสริมใหเกิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดีกวา
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ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Need for Achievement) (McClelland, 1953) การมีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ จะทําใหมี ความบากบั่น ความพยายาม ความอดทนทํางานใหบรรลุเปาหมาย ไมทอถอยงาย
ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สงเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของบุคคลไดเปนอยางดี
แนวคิดศาสนาคริสต ประกอบดวย
ศรัทธาในพระเจา เปนคําสอนที่เปนแกนสําคัญของชาวคริสตโดยการศรัทธาในพระเจาซึ่ง
เปนที่เคารพจะทําใหเกิดความเชื่อในการมีกําลังใจตอการเผชิญอุปสรรคปญหา ทั้งนี้บุคคลจะตองมีสวน
รวมรับผิดชอบในการกระทําตามหลักจริยธรรมคําสอนของพระเจา บุคคลจึงจะสามารถเผชิญกับ
อุปสรรคและปญหาได
คําเทศนาบนภูเขา“ผูเปนสุข” เปนคําสอนที่ทําใหบุคคลเกิดกําลังใจเมื่อเผชิญปญหามีหลัก
สําคัญคือการมีความอดทนตออุปสรรคในการดําเนินชีวิตโดยการมีกําลังใจและมีความหวังในพระเจา
หลักการดําเนินชีวิตดานความอดทน คือความสามารถเผชิญ ความยากลําบากไดดวยการมี
ความอดทนตอความทุกขทางกายและทางใจดวยการมีกําลังใจในการทําความดีเพื่อพระเจา
จากนั้นวิเคราะหรวมกับแนวคิดทางตะวันออกในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค ไดแก แนวคิดศาสนาพุทธ และแนวคิดศาสนาอิสลาม
แนวคิดศาสนาพุทธ ประกอบดวย
กฎแหงกรรม เปนกระบวนการตามธรรมชาติที่กอใหเกิดการกระทําและใหผลการกระทํา
ตามเหตุปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยมีแนวปฏิบัติคือการใชปญญาพิจารณาอยางมีเหตุผลถึง
ความเกี่ยวเนื่องของการกระทําและผลของการกระทําโดยนํามาปรับปรุงและพัฒนาตน
สติสัมปชัญญะ เ ปนหลักคําสอนที่มาควบคูกันโดย สติ คือ การระลึกไดในสิ่งที่กระทํา
สวน สัมปชัญญะ คือ การมีปญญาในการพิจารณาการกระทําที่ควรหรือไมควร
อิทธิบาทสี่ คือ หลักธรรมในพุทธศาสนาที่นําไปสูความสําเร็จ การสรางศรัทธาและฉันทะ
ใหเกิดเปนสิ่งสําคัญคือเมื่อเกิดความรักความพอใจก็จะมีความเพียรพยายามสงผลใหมีจิตใจจดจอ
สามารถใครครวญสิ่งตาง ๆ ดวยปญญา ทําใหเกิดความรู จากนั้นจะสงผลใหบุคคลเกิดแรงจูงใจ
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ใฝสัมฤทธิ์ มีกําลังใจ มุงมั่นในการทําในสิ่งที่ตั้งใจใหประสบความสําเร็จ แมวากําลังเผชิญอุปสรรคและ
ปญหาในสภาวะตาง ๆ
ขันติธรรม คือ หลักธรรมในพุทธศาสนาที่มุงสอนใหบุคคลมีความอดทนซึ่งเปน
คุณลักษณะพื้นฐานที่ทําใหประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ไดแก ดานการเรียน ดานการทํางานและ
ดานการดําเนินชีวิต เนื่องจากเปนความอดทนชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จแมจะมีปญหาหรือ
อุปสรรคมากเพียงใด ก็ไมทําใหผูมีความอดทนเกิดความทอแทและสิ้นหวัง แตยังคงใชปญญาเพื่อแกไข
ปญหาจนบรรลุเปาหมายในที่สุด
อริยสัจสี่ คือ วิธีการที่ชวยใหบุคคลมีระบบการคิดอยางมีหลักการและมีเหตุผลซึ่งเปนการ
สงเสริมใหบุคคลเปนผูที่มีความคิดในการเผชิญอุปสรรคไดอยางสรางสรรคเนื่องจากหลักอริยสัจ
จะชวยใหเปนผูที่คิดเปน สามารถแกไขปญหาตามหลักแหงความเปนจริงไดดวยตนเองทั้งในปจจุบัน
และในอนาคตโดยมีการคิดแกปญหาอยางสุขุมรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
แนวคิดศาสนาอิสลาม ประกอบดวย
หลักธรรมคําสั่งสอนในหลักศรัทธาขอที่ 6 คือ การศรัทธาในกฎแหงความดีความชั่ว หรือ
ศรัทธาในลิขิต (กฎสภาวะ) ของพระเจา โดยเปนหลักธรรมที่เปนแกนของศาสนาอิสลาม สามารถนํามา
เปนแนวคิดในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ดังนี้
1.การไมยึดมั่นถือมั่นในตัวตนโดยสามารถยอมรับสภาพความเปนจริงของตนได
โดยเฉพาะในจุดออนของตน
2.การเสริมสรางใหตนเองมีกําลังใจหากเผชิญกับอุปสรรคดวยการมีเจตคติที่ดีในการ
ดําเนินชีวิตและการมีศรัทธาในสิ่งที่เรานับถือ
หลักขันติธรรม

คือ ความสามารถอดทน อดกลั้น เมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคและตกอยูใน

ภาวะที่ลําบาก ดังนี้
1. ความอดทนทางกาย คือ การอดทนตอความยากลําบากทางกายโดยมี ความพากเพียร
พยายามเพื่อความสําเร็จโดยไมยอทอตออุปสรรค
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2. ความอดทนทางใจ คือ การอดทนอดกลั้นตอกิเลสและอารมณทางลบในการดําเนินชีวิต
หลักอะมานะห คือการมีความผูกพันกับภาระหนาที่ที่เขาจะถูกสอบสวนตอหนาพระพักตร
ของอัลเลาะห ดังนั้นอิสลามใหความสําคัญตอการรักษาสิทธิตางๆ ไวอยางครบถวน บริบูรณ ไมวาสิทธิ
ที่พึงมีตออัลเลาะ หตอเพื่อนมนุษยดวยกันและตอภาระงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมุสลิมทุกคน
ตองมีความรูสึกรับผิดชอบ ซื่อสัตยตอหนาที่การงานนั้นๆ
หลักอะมานะหที่เหมาะสมในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย คือ อะมานะหที่พึงมีตอการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบใหสมบูรณและดีที่สุด ดังนี้
1.การมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ
ของตน
2. มีความไววางใจได โดยสามารถทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีซึ่งจะตองเปนการกระทํา
อยางเปนประจํา
4. การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
จากการศึกษาแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิ ดทฤษฎีความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ) ของสตอลทซ ( Stoltz, 1997) รวมกับแนวคิดทาง
ตะวันตกและ แนวคิดทาง ตะวันออก สามารถวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาเพื่อนําไปสูการไดมาซึ่ง
องคประกอบและนิยามเชิงปฏิบัติการในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทย (รายละเอียดใน หนา 178-202) โดยสามารถสรุปขอมูลดังแผนภาพตอไปนี้
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ความอดทนทางจิตใจ
ความอดทน

ความอดทนทางกาย
การมีความพยายาม

ความพากเพียร
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค

(Adversity Quotient)

ความสามารถ
แกไขปญหา

ความรับผิดชอบ

การมีเปาหมาย
ในการทํางานใหสําเร็จ
การหาแนวทางและวิธีการ
แกไขปญหาใหสําเร็จ
การมีสติในการเผชิญปญหา
การหมั่นตรวจสอบและ
ปรับปรุงในสิ่งที่กระทํา
การรับผิดชอบความผิดพลาด
ในการกระทําของตนเอง

การรับรูในตนเอง

การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการเผชิญปญหา

แผนภาพที่ 1 5.องค
ประกอบการสร
ความสามารถในการเผชิ
ญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ทฤษฎี
พัฒนานิสิตนัางเสริ
กศึกมษาที
่เกี่ยวของ
แนวคิด การพัฒนานิสิตนักศึกษา ของชิคเคอรริ่งและไรเซอร (Chickering & Reisser,
1993) ดานการพัฒนาเปาหมาย (Developing Purpose) หมายถึง การเพิ่มความสามารถในการเปนคนที่
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ตั้งใจแนวแน ความสามารถในการประเมินความสนใจและทางเลือกตาง ๆ การสรางความชัดเจนใน
เปาหมายตาง ๆ การวางแผนและการยืนหยัดอยูแมจะมีอุปสรรคตาง ๆ โดยจะตองมีการวางแผนสําหรับ
การกระทําและมีการกําหนดสิ่งที่ควรทํากอนใน

3 ดาน คือแผนและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพ

ความสนใจสวนตัว และความผูกพันกับบุคคลอื่นและครอบครัว นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการมี
ความสามารถที่จะเชื่อมโยงเปาหมายที่แตกตางของตนใหอยูภายใตเปาหมายหลักที่ใหญกวาและมี
ความหมายมากกวาและการมีความตั้งใจในการทําสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปน ขอที่สอดคลองใน
การพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา โดยเปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจ
ความพยายามและการพัฒนาตน
แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน

ทฤษฎี พัฒนาการ ของอิริคสันเชื่อวาลําดับ

ขั้นพัฒนาการของมนุษยดําเนินไปอยางเปนระบบระเบียบ และตลอดชีวิตตองดําเนินไปตามระบบทาง
รางกาย ระบบความเปนตน และระบบของสังคมในฐานะเปนสมาชิกของสังคม โดยมนุษย ตองพยายาม
ปรับตัวโดยปรับสภาพทางจิตใจรางกายใหเขากับสังคม พออายุมากขึ้นรางกายเจริญเติบโตขึ้นก็ตอง
ปรับตัวอยูเรื่อย ๆ เพราะวาสังคมกําหนดใหมนุษยแตละวัยมีบทบาทตางกันออกไป
จากขอมูลที่ไดศึกษาในทฤษฎีดังกลาวทั้งจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัย
สามารถนําทฤษฎีพัฒนาการ 8 ขั้นของอีริคสัน โดยเฉพาะในพัฒนาการขั้นที่

6 ซึ่ง เปนขั้นที่เกี่ยวกับ

ความรูสึกใกลชิดและการแยกตัว ซึ่งจะอยูในชวงวัย 18-35 ปโดยนํามาประยุกตใชในการพัฒนานิสิต
นักศึกษาซึ่งโดยรวมจะอยูในชวงวัยดังกลาว สามารถนํามาเปนแนวทางในการส รางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปส รรคของนิสิตนักศึกษาโดย จัด เขาไปในกระบวนการของโปรแกรม เพื่อ

ชวย ให

นิสิตนักศึกษายอมรับตนเอง เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งจะทําใหเกิดการมองโลกในแงดี
อันจะสงเสริมใหดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
แนวคิดการทฤษฎีตัวปอน-สภาพแวดลอม-ผลลัพธ (I-E-O Model) ของแอสติน
แอสติน( Astin,1993) ไดเสนอแนวคิดถึงผลกระทบของสภาพแวดลอมภายใน
สถาบันอุดมศึกษาตอการพัฒนานิสิตนักศึกษาโดยสรางทฤษฎีตัวปอน-สภาพแวดลอม-ผลลัพธ
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(I-E-O Model) คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาภายหลังที่ไดประสบกับสภาพแวดลอมตางๆ แลว ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบไดจากลักษณะของผลลัพธกับ
ตัวปอน ดวยเหตุนี้ การพัฒนาการฝกอบรม ตามโปรแกรมฯ เพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษา สามารถนําแนวคิดทฤษฎีตัวปอน-สภาพแวดลอม-ผลลัพธ ( I-E-O Model)
ในการประยุกตใชดานการจัดสิ่งแวดลอม สําหรับ สนับสนุนการจัด สภาพแวดลอม ใหมีความเหมาะสม
และสงเสริมการเรียนรูกับนิสิตนักศึกษาไทยในการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม
6. แนวทางการจัดกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ผูวิจัยไดจัดทํากิจกรรม โดยศึกษาการจัดกิจกรรมในดานวัตถุประสงค วิธีดําเนินการ
จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาและกําหนดจํานวนครั้งใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการ โดยแบง
เนื้อหาและเวลาเปน 27 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที (การกําหนดจํานวนครั้งทั้งหมด 27 ครั้งเพราะทําใหสามารถ
จัดกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไดครอบคลุม
ทุกองคประกอบ สวนการจัดกิจกรรมในการฝกโดยใชเวลาประมาณ 90 นาทีเนื่องจากคํานึงถึงความ
ตั้งใจในการเรียนรูกับวัยของนิสิตนักศึกษาซึ่งเปนวัยรุนตอนปลาย ซึ่งจากการศึกษาตามแนวคิดการ
เรียนรู (มาลี จุฑา, 2544) พบวาการตั้งใจในการเรียนรูกับวัยของผูเรียนรู มีความเกี่ยวพันกับระยะเวลาใน
การเรียนรูดังนั้นจึงตองกําหนดเวลาใหมีความเหมาะสม) การจัดกิจกรรมในการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ไดจัดกิจกรรมเปน 2 สวน ไดแก 1) กิจกรรมการฝกอบรม และ
2) กิจกรรมสนับสนุนหลังการฝกอบรมโดยการใหคําปรึกษา
การ

ฝกอบรม

จากการศึกษางาน

วิจัยพบวา โปรแกรมฝกอบรมสามารถเพิ่มระดับความสามารถใน

การเผชิญอุปสรรคของบุคคลได (สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552; นันทิยา วชิลาภไพฑูรย , 2547 ; Stoltz Paul G, 1997) ดังนั้น การฝกอบรมจึงเปน
สวนหนึ่งในกิจกรรมตามโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
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การฝกอบรม คือ กระบวนการจัดการเรียนรูที่อาศัยการดําเนินการอยางเปนระบบและ
ขั้นตอนที่มีการวางแผนที่ดีและมีการกระทําที่ตอเนื่องโดยเสริมสรางเพิ่มพูนความรู (knowledge) ทักษะ
(skill) และเจตคติ (attitude) อันจะเปนประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรมใหเกิดการพัฒนาตน
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2551)
การฝกอบรมจึงประกอบดวย การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม การวางแนวทาง
การจัดเนื้อหาในกิจกรรมโดยระบุสิ่งที่ตองการจะใหเกิดการเรียนรู การกําหนดระยะเวลาการฝกอบรม
การเลือกใชวิธีการฝกอบรมโดยมีหลักเกณฑการเลือกใชวิธีการฝกอบรมที่ทําใหเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ภูมิหลังของผูเขารับการอบรม
การกระทําจริง และการประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลการฝกอบรมสามารถกระทําไดโดย
อาศัยเกณฑ ไดแก ( 1) ปฏิกิริยา (2) การเรียนรู

(3) พฤติกรรมการประเมิน (4) ผลลัพธ คือ

การประเมินผลการฝกอบรมหรือการจัดกิจกรรมวาไดมีสวนชวยในการสงเสริมและพัฒนา
นิสิตนักศึกษาใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามวัตถุประสงค

ในการฝกอบรมตามโปรแกรมของ

การวิจัยในครั้งนี้ ไดประเมินผลจากแบบวัดโดยเปรียบเทียบกอนและหลังการฝกอบรม
การฝกอบรมตามโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทยในครั้งนี้ ไดนํา วิธีการที่สามารถนํามาปรับและประยุกตใหเหมาะสมกับแนวทางและ
วิธีการจัดกิจกรรมตามแนวทางตะวันออกและตะวันตกที่ไดวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อนํามาใชในการ
ฝกอบรมครั้งนี้ ประกอบดวย 1) วิธีการสําหรับใหนิสิตนักศึกษาไดฝกการคิด วิเคราะห แกปญหาไดดวย
ตนเอง ไดแก กรณีตัวอยาง (Case) บทบาทสมมติ (Role Playing) สถานการณจําลอง ( Simulation)
2) วิธีการสําหรับใหนิสิตนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและรวมแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน
ไดแก การอภิปรายกลุม ( Group Discussion) 3) วิธีการสําหรับใหนิสิตนักศึกษาไดฝกความอดทนและ
ฝกการแกปญหาโดยมีประสบการณรวม ไดแก เกม( Game) และ 4) วิธีการสําหรับใหนิสิตนักศึกษา
ฝกสติ รับรูเขาใจในตนเองและผอนคลายความตึงเครียด ไดแก

การสรางจินตภาพ ( Imaginary)

การเจริญสติ ตารางหรือหนาตางโจฮารี (Johari’s window) และการพูดคุยกับตนเอง (Self Talk)
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การใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษา (Counseling) เปนกระบวนการที่ชวยใหผูเรียนที่ประสบปญหาและกําลัง
ตองการตัดสินใจ หรือแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ไดรับการชวยเหลือจนกระทั่งสามารถแกไขปญหา
ของตนเองได สามารถนําตนเองได ตลอดจนสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม โดยไดรับการยอมรับวา
เปนศาสตรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาบุคคล และประเทศชาติเปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากเปน
กระบวนการหรือกลวิธีที่จะชวยใหคนในสังคมรูจักตนเอง สิ่งแวดลอม สามารถพึ่งตนเองและปรับ
ตนเองใหเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งชวยใหนิสิตนักศึกษาเปนผูคิดเปน ทําเปน
และแกปญหาเปน
การใหคําปรึกษา มีจุดมุงหมายใหผูรับคําปรึกษาเกิดการเรียนรูและเขาใจตนเอง การเลือก
แนวทางแกปญหาหรือการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด พรอมกับเกิดความรับผิดชอบ
ในการชวยตนเองอยางจริงจัง วิธีการใหคําปรึกษานั้นมีหลายแบบ การเลือกใชแบบใดนั้นขึ้นอยูกับ
ชนิดของปญหา ลักษณะของผูรับคําปรึกษา รวมทั้งความรูและบุคลิกภาพของผูใหคําปรึกษา
ทั้งนี้การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาในงานวิจัยนี้
มีการนํากิจกรรมเขามามีสวนชวยในการพัฒนานิสิตนักศึกษา ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ การให
คําปรึกษา โดยการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมในงานวิจัยนี้ คือ การใหคําปรึกษา เชิงจิตวิทยาโดยปรับจาก
ทฤษฎีแบบพิจารณาความเปนจริงของกลาสเซอร (Glasser, 1975)
การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพิจารณาความเปนจริงของกลาสเซอร
การใหคําปรึกษาตามแบบพิจารณาความเปนจริง ( Reality Therapy) ของกลาสเซอรเปน
กิจกรรมที่นํามาใชสนับสนุนการฝกอบรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษาที่เขารับการฝกมีการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
การใหคําปรึกษาตามแบบพิจารณาความเปนจริง (Reality Therapy) ของกลาสเซอร( Glasser, 1975) เปน
การชวยใหผูมารับการปรึกษาเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของตนเอง โดยชวยเหลือบุคคลใหรูจักกับ
การเผชิญความจริง ปรับปรุงการรับรูของตนใหมีความสอดคลองกับความเปนจริง
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การใหคําปรึกษาตามแบบพิจารณาความเปนจริง (

Reality Therapy) ของกลาสเซอร

(Glasser , 1975) มีความเหมาะสมอยางมากในการใหการปรึกษากลุม (วัชรี ทรัพยมี,

2547) เพราะ

นิสิตนักศึกษาอยูในชวงวัยรุนซึ่งมักจะเปดเผยตัวเองกับเพื่อนรุนเดียวกันมากกวาผูใหญ การสนับสนุน
จากเพื่อนรุนเดียวกันจะทําใหสมาชิกเกิดความกลาที่จะแสดงออกในการนําปญหามาอภิปรายกันและ
บรรยากาศของกลุมจะชวยเอื้ออํานวยตอพัฒนาการในการประเมินพฤติกรรมในแงของความถูกตอง
ความรับผิดชอบและความเปนจริง
นอกจากนี้เปนวิธีการที่สามารถนําไปฝกปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยสามารถปองกัน
ปญหาพฤติกรรมและสงเสริมใหบุคคลมีความรับผิดชอบ ประสบความสําเร็จ โดยเนนที่พฤติกรรม
ปจจุบัน ชวยใหบุคคลสามารถรูจักตนเองสามารถตัดสินใจในการแกปญหาและพัฒนาตนเองให ประสบ
ความสําเร็จได
7. แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของ แครทโวล บลูม และมาเซีย (Instruction Model
Based on Affective Domain by Krathwohl, Bloom & Masia) (Bloom, 1956 อางถึงใน ทิศนา
แขมมณี, 2554)
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยที่เนนเฉพาะการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษา ซึ่งมุงชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดเจตคติที่พึงประสงค จึงนําแนวคิดรูปแบบ
การพัฒนาจิตพิสัยที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายมาใชเปนกรอบโครงสรางโปรแกรมการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย คือ แนวคิดรูปแบบการพัฒนาดานจิตพิสัย
ของแครทโวล บลูม และมาเซีย (Instruction Model Based on Affective Domain by Krathwohl, Bloom
& Masia) (Bloom, 1956 อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2554) ซึ่งประกอบดวย
ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด
แครทโวล บลูม และมาเซีย

(Krathwohl, Bloom , Masia) ไดจําแนกจุดมุงหมายทาง

การศึกษาออกเปน 3 ดาน คือ ดานความรู ( Cognitive Domain) ดานเจตคติและความรูสึก ( Affective
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Domain) และดานทักษะ ( Psychomotor Domain) ซึ่งในดานเจตคติและความรูสึก บลูมจัดลําดับขั้น
การเรียนรูไว 5 ขั้น ประกอบดวย
1. ขั้นการรับรู ( Receiving or Attending) คือ การที่ผูเรียนไดรับรูคานิยมที่ตองการจะ
ปลูกฝงในตัวผูเรียน
2. ขั้นการตอบสนอง ( Responding) คือ การที่ผูเรียนไดรับรูและเกิดความสนใจใน
คานิยมนั้น แลวมีโอกาสไดตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
3. ขั้นการเห็นคุณคา ( Valuing) คือ ขั้นที่ผูเรียนไดรับประสบการณเกี่ยวกับคานิยมนั้น
แลวเกิดเห็นคุณคาของคานิยมนั้นทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอคานิยมนั้น
4. ขั้นการจัดระบบ ( Organization) คือ เปนขั้นที่ผูเรียนรับคานิยมที่ตนเห็นคุณคานั้นเขา
มาอยูในระบบคานิยมของตน
5. ขั้นการสรางลักษณะนิสัย ( Characterization) คือ ขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมที่
ตนรับมาอยางสม่ําเสมอและทําจนกระทั่งเปนนิสัย
ข. วัตถุประสงค
เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความรูสึก/เจตคติ/คานิยม/คุณธรรม หรือจริยธรรมที่
พึงประสงคอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนไปตามความตองการ
ค. กระบวนการ
ขั้นที่ 1 การรับรูคานิยม (Receiving or Attending)
การจัดประสบการณหรือสถานการณที่ชวยใหผูเรียนไดรับรูคานิยมนั้นอยางใสใจ
ขั้นที่ 2 การตอบสนองตอคานิยม (Responding)
การจัดสถานการณใหผูเรียนไดตอบสนองตอคานิยมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ขั้นที่ 3 ขั้นการเห็นคุณคาของคานิยม(Valuing)
การจัดประสบการณหรือสถานการณที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นคุณคาของคานิยมนั้น
ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดระบบคานิยม (Organizational)
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เมื่อผูเรียนเห็นคุณคาของคานิยมและเกิดเจตคติที่ดีตอคานิยมและมีความโนมเอียง
ที่จะรับคานิยมนั้นมาใชในชีวิตตน ควรกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคานิยมนั้นกับคานิยมหรือคุณคาอื่นๆ
ของตนและสรางความสัมพันธระหวางคานิยมตางๆ ของตน ในขั้นนี้ควรกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม
ที่สําคัญคือ
1) การสรางมโนทัศนในคุณคานั้น (Conceptualization of value)
2) การจัดระบบคุณคานั้น (Organization of a value system)
ขั้นที่ 5 การสรางลักษณะนิสัย (Characterization by value)
การสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมนั้นอยางสม่ําเสมอโดยติดตามผลการ
ปฏิบัติและใหขอมูลปอนกลับ และการเสริมแรงเปนระยะๆ จนกระทั่งผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจนเปน
นิสัย ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม ดังนี้
1) การมีหลักยึดในการตัดสินใจ (Generalization)
2) การปฏิบัติตามหลักยึดนั้นจนเปนนิสัย (Characterization)
การดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ไมสามารถดําเนินการไดในระยะเวลาอันสั้น ตอง
อาศัยเวลา โดยเฉพาะในขั้นที่ 4 และในขั้นที่ 5 ตองการเวลาและประสบการณ ซึ่งอาจจะมากนอย
แตกตางกันไปในผูเรียนแตละคน
ง. ผลที่ผูเรียนจะไดรับ
ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงคานิยมที่พึงประสงคจนถึงระดับที่สามารถปฏิบัติไดจนเปน
นิสัย นอกจากนั้นผูเรียนยังไดเรียนรูกระบวนการในการปลูกฝงคานิยมใหเกิดขึ้น ซึ่งผูเรียนสามารถ
นําไปใชในการปลูกฝงคานิยมอื่นๆ ใหแกตนเองหรือผูอื่นตอไป
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. พัฒนาแนวทางในการสรางเสริมนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยไดพัฒนาตนเปนผูที่มี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
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2. เปนแนวทางใหมหาวิทยาลัยพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตอไปในอนาคต
3. ผลการวิจัยเปนแนวทางใหผูที่สนใจ จัดทําแผนการพัฒนานิสิตนักศึกษาหรือ นําไปใช
ในงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไปได

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทย ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารเพื่อรวบรวม แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.1 แนวคิดการนิยามความหมายอุปสรรค
1.2 แนวคิดการนิยามความหมายของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.3 แนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทางตะวันตก
1.3.1 แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.3.2 แนวคิดทางจิตวิทยา
1.3.3 แนวคิดศาสนาคริสต
1.4 แนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทางตะวันออก
1.4.1 แนวคิดศาสนาพุทธ
1.4.2 แนวคิดศาสนาอิสลาม
ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
2.1 แนวคิดการพัฒนานิสิตนักศึกษาของชิคเคอรริ่งและไรเซอร
2.2 แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน
2.3 แนวคิดทฤษฎีตัวปอน-สภาพแวดลอม-ผลลัพธของแอสติน
ตอนที่ 3 แนวทางในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
3.1 การพัฒนาดานจิตพิสัย
3.2 กิจกรรมในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย

32
3.2.1 การฝกอบรม
3.2.2 การใหคําปรึกษา
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยภายในประเทศ
4.2 งานวิจัยในตางประเทศ
ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.1 แนวคิดการนิยามความหมายอุปสรรค
ศันสนีย ฉัตรคุปต (
2545) กลาวถึงอุปสรรค คือ สภาพปญหาและความทาทายในการ
ดําเนินชีวิต
พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก (
2553) กลาวถึง อุปสรรค คือ การประสบตอความ
ผิดพลาด ความลมเหลว ความพายแพ และความเสียใจ

ซึ่งเปนสิ่งหรือเหตุที่มาขัดขวางไมใหเกิด

ความสําเร็จ
เฟลดแมน (Robert S. Feldman, 1996) กลาวถึงอุปสรรค คือ สภาพปญหาของมนุษยใน
แตละชวงวัยและภาวะวิกฤติที่สงผลตอความสามารถของบุคคลในการประสบความสําเร็จ
สตอลทซ (Stoltz Paul G, 1997) ไดอธิบายถึงอุปสรรค คือ ความทุกขยากและภาวะวิกฤติ
ในการดําเนินชีวิตของบุคคล
กอตลิบและวิททัน ( Ian H. Gotlib & Blair Wheaton, 1997) กลาวถึง อุปสรรค คือ
ความเครียด ความกดดันซึ่งทําใหเกิดความคับของใจและความลําบากในแตละชวงวัย
สตอลทซและวายเมเยอร ( Stoltz Paul G & Erik Weihenmeiyer, 2006) กลาวถึงอุปสรรค
คือ ความยากลําบากและการตอสูดิ้นรนในการดําเนินชีวิต
กลาวโดยสรุป อุปสรรค คือ สภาพปญหาที่ขัดขวางความสําเร็จของบุคคลหรือภาวะวิกฤติ
ที่ทําใหเกิดความทุกขในการดําเนินชีวิต
1.2 แนวคิดการนิยามความหมายของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
วิทยา นาควัชระ ( 2544: 91) ใหความหมายวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค คือ
ความอดทนเมื่อมีอุปสรรคและความสามารถฝาฟนอุปสรรคไดอยางคนมีกําลังใจและมีความหวัง
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มัณฑรา ธรรมบุศย (

2544: 17) ไดอธิบาย ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

คือ

ความสามารถในตนเองของบุคคลตอการตอบสนองเหตุการณที่ตองเผชิญกับปญหาหรืออุปสรรค
ศันสนีย ฉัตรคุปต (2545:103) ไดอธิบาย ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค คือ รูปแบบ
ปฏิกริยาตอบสนองหรือพฤติกรรมของคนๆนั้นตอปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เปนรูปแบบพฤติกรรม
การตอบสนองตอปญหาอุปสรรคในชีวิต ซึ่งจะเปนกลไกของสมอง

เกิดจากใยประสาทตางๆ ที่ถูก

สราง ฝกฝนขึ้น หรือ รูปแบบการจัดการกับปญหา
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ (

2546) ใหความหมาย Adversity Quotient (AQ) วา เชาวนแหง

ความอึด คือ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient:AQ) หรือ พลังแหงความสําเร็จ
มีหัวใจหลักคือ ความอดทน ความอึด การไมหยุด ไมยอมลมเลิก และการมีความหวัง
อารี พันธมณี ( 2546:101-102) กลาววา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคหรือ
การเอาชนะปญหาและอุปสรรค หมายถึง บุคคลที่มีความอดทน จิตใจเขมแข็งและมีเปาหมายชัดเจน
แนนอน มีความเขาใจโลก สามารถอดทนตอความเหนื่อยยาก ลําบาก ความเจ็บปวด การรอคอย อดทน
ตอความเบื่อหนาย มุงมั่น ฟนฝาอุปสรรคและแกปญหาใหได
วีระวัฒน ปนนิตามัย ( 2551) ไดอธิบาย ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค คือ การ
เอาชนะอุปสรรคในชีวิตผูคน ใหผูคนสามารถนําพาชีวิตคืนสูสภาวะปกติในยามที่เผชิญกับอุปสรรค
ปญหาหรือวิกฤติตางๆในชีวิต โดยการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การมุมานะ อดทนตอความเครียด
และแรงกดดัน
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ (
2551) ไดใหความหมาย Adversity Quotient (AQ) วา
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคและความยากลําบาก หรือ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและ
เอาชนะปญหา”
สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (
2552)
ไดให ความหมาย Adversity Quotient (AQ) วา ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค
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ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ และทิพยสุดา เมธีพลกุล (

2554) ใหความหมาย Adversity

Quotient (AQ) วา เชาวนในการแกปญหา คือ ความสามารถในการควบคุมปญหา การรับรูถึงสาเหตุ
ของปญหาจากปจจัยภายนอก ความรับผิดชอบตอปญหา และความอดทนตอปญหาโดยไมปลอยให
ยืดเยื้อเกินความจําเปน
สตอลทซ (Stoltz Paul G , 1997: 7) ไดใหนิยาม Adversity Quotient (AQ) คือ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคและความยากลําบาก หรือ ความฉลาดในการฝาวิกฤติ ซึ่งถือเปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการประสบความสําเร็จในชีวิต
วิลเลี่ยม (Mark W. Williams ,2003:7) ใหความหมาย Adversity Quotient (AQ) คือ ความ
พยายามอยางสูงในการทนตอความลําบาก ความทาทายและภาวะความตึงเครียดทางอารมณ
กลาวโดยสรุป ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค คือ ความสามารถอดทนอดกลั้นและ
การมีความพยายามอยางสูงตอการจัดการและตอบสนองตอเหตุการณที่เปนปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมและประสบความสําเร็จโดยมีสติและเจตคติทางบวก หรือเชาวนใน
การเผชิญอุปสรรคโดยสามารถเผชิญกับวิกฤติดวยความอดทนและจัดการ แกไขปญหาและอุปสรรค
นั้นไดอยางเหมาะสมและประสบความสําเร็จ อยางมีความพยายาม และมีความหวังเสมอ
1.3 แนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทางตะวันตก
1.3.1 แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:
AQ) โดยสตอลทซ (Stoltz Paul G, 1997)
แนวคิดจิตวิทยาที่ไดศึกษาและเผยแพรโดยสตอลทซ ( Stoltz Paul G, 1997)
หมายถึงความสามารถในการเผชิญและเอาชนะตออุปสรรคหรือวิกฤติการณในแตละชวงชีวิตได ซึ่ง
เปนพฤติกรรมที่บุคคลสามารถตอบสนองตอปญหาและอุปสรรคดวยเจตคติทางบวก มีสติ มีความ
รับผิดชอบและหาแนวทางแกปญหาดวยความมุงมั่น อดทน จนสามารถประสบความสําเร็จในการ
แกไขปญหาและผานพนอุปสรรคไปดวยดี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) เปนปจจัยที่
สําคัญในการประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งนี้แนวคิด
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(Adversity Quotient: AQ) ถูกสรางขึ้นจากพื้นฐานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแหงและ
จากการศึกษาขอเขียนจากทั่วโลกมากกวา 500 ชิ้น มีแนวคิดเชิงปฏิบัติที่สําคัญ 2 ประการ คือ
เปนทฤษฎีที่มีความเปนวิทยาศาสตรและสามารถประยุกตใชไดในโลกแหงความเปนจริง ( Stoltz Paul
G, 1997)
แนวคิด ทฤษฎี ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ)
ประยุกตจากหลักการทางวิทยาศาสตร 3 สาขาวิชา ดังนี้
จิตวิทยาการรูคิด
(Cognitive Pychology)
สรีรประสาทวิทยา
(Neurophysiology)

AQ

จิตเวชประสาท
และภูมิคุมกันวิทยา
(Pychoneuroimmunnology)

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:AQ)
ที่มา: Stoltz Paul G, 1997. Adversity Quotient : Turning Obstacles into Opportunities.
1.จิตวิทยาการรูคิด (Cognitive Pychology) คือ หลักวิชาการที่เกี่ยวของกับความตองการ
ของมนุษยในการควบคุมตนเองหรือเหตุการณตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานตางๆ
2.สรีร ะประสาทวิทยา ( Neurophysiology) คือ หลักวิชาการวาดวยสมองของคนเรา
ประกอบดวยโครงสรางที่สมบูรณ สามารถสรางความเคยชินได หากเปลี่ยนจิตใตสํานึกเสียใหม สราง
ทัศนคติทางบวก ก็สามารถสรางความเคยชินใหมและพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคได
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3. จิตเวชประสาทและภูมิคุมกันวิทยา (Pychoneuroimmunnology) คือ ขอคนพบของ
นักวิชาการถึงความสามารถในการขจัดอุปสรรคและความยากลําบากของคนนั้นเกี่ยวของกับสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของตนโดยตรง ความเขมแข็งทางจิตใจและการควบคุมตนเองจะสงผลตอภูมิ
ตานทานโรคภัยไขเจ็บหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได
ดวยเหตุที่แนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ) เปน
ศาสตรในการสงเสริมทักษะของบุคคลในดานความอดทนตอการเผชิญปญหาและอุปสรรค จึงเปน
แนวคิดที่มีการศึกษาและประยุกตจาก 3 สาขาจากศาสตรหลัก ๆ คือ (1) จิตวิทยาการรูคิด( Cognitive
Psychology) (2) จิตเวชประสาทและภูมิคุมกันวิทยา (Pychoneuroimmunnology) และ (3) สรีรประสาท
วิทยา (Neurophysiology)

มีแนวคิดเชิงปฏิบัติที่สําคัญ 2 ประการ คือ เปนทฤษฎีที่มีความเปน

วิทยาศาสตรและสามารถประยุกตใชไดในโลกแหงความเปนจริง
ความสําคัญของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ตามแนวคิดของสตอลทซ (Stoltz Paul G, 1997) ไดอธิบายถึงความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ) ในการเปนตัวบงชี้ถึงความอดทน ความพากเพียร และ
ความสามารถในการเผชิญและตอสูกับความยากลําบากตาง ๆ ของบุคคล โดยสามารถเปนตัวพยากรณ
ถึงความสําเร็จของบุคคล
คุณสมบัติของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค( Adversity Quotient: AQ) แบงเปน
3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค( Adversity Quotient: AQ) เปนแนวคิด
ใหมที่ทําใหเกิดความเขาใจและสงเสริมใหตอสูกับอุปสรรคในการนําพาใหบุคคลสามารถประสบ
ความสําเร็จดังที่ตั้งใจ ซึ่งเปนทฤษฎีที่สรางขึ้นมาจากพื้นฐานงานวิจัยที่สําคัญในอดีตโดยเปนการ
นําเสนอองคความรูใหมที่ผสมผสานและสามารถประยุกตใชไดในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใหคํา
จํากัดความใหมวา “อะไรที่จะทําใหไดรับความสําเร็จ”
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รูปแบบที่ 2

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ) เปน

เครื่องมือวัดและประเมินการตอบสนองตออุปสรรคและความยากลําบากของแตละบุคคลโดยทําให
บุคคลเกิดความเขาใจรูปแบบการแกปญหาของตนเองไดพรอมกับสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเผชิญอุปสรรคได
รูปแบบที่ 3

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค( Adversity Quotient: AQ) เปน

เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนและชวยปรับปรุงการตอบสนองของบุคคลที่มีตอ
ภาวะวิกฤติ ความยากลําบาก โดยผลที่ไดจากการวัดความสามารถสามารถนํามาเพิ่มประสิทธิผลดาน
สวนตัวและอาชีพของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเรียนรูและปรับใชทักษะนี้กับตนเอง ผูอื่นและองคการได
คุณสมบัติความสามารถในการเผชิญอุปสรรค( Adversity Quotient: AQ) ทั้ง 3 สวน
สามารถแสดงความเชื่อมโยงในแผนภาพ ดังนี้
การประเมินที่เที่ยงตรง
(A Valid Measure)

เครื่องมือสูความสําเร็จ
(Tools to Ascend)

AQ

ทฤษฎีใหมแหงความมีประสิทธิผล
(New Theory of Effectiveness)
แผนภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงคุณสมบัติความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:AQ)
ที่มา: Stoltz Paul G,1997. Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities.
แนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค( Adversity Quotient: AQ) สามารถนํามาใช
เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพของทีมงาน (Teams) สัมพันธภาพ( Relationships) ครอบครัว( Families)
องคการ(Organizations) ชุมชน(Communities) วัฒนธรรม(Cultures) และสังคม (Societies) ไดอีกดวย
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นอกจากนี้ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค( Adversity Quotient: AQ) สามารถใชเปน
ตัวพยากรณความสําเร็จ 17 ประการ ไดแก
1. ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
2. แรงจูงใจ (Motivation)
3. การมีอํานาจ (Empowerment)
4. ความคิดสรางสรรค (Creativity)
5. การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
6. การเรียนรู (Learning)
7. พลังงาน (Energy)
8. ความหวัง (Hope)
9. ความสุข ความเขมแข็ง และความสนุกสนาน(Happiness, Vitality & Joy)
10. สุขภาพอารมณ (Emotinal Health)
11. สุขภาพกาย (Physical Health)
12. การพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ (Improvement over time)
13. การยืนกรานเดินหนาไมลดละ (Persistence)
14. ความยืดหยุน (Resilence)
15. เจตคติ (Attitude)
16. การมีอายุยืน (Longevity)
17. การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง (Response to change)
การแบงประเภทของบุคคลตามแนวคิดของสตอลทซ
สตอลทซ (Stoltz Paul G, 1997) ไดอธิบายการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลเมื่อ
เผชิญปญหาโดยเปรียบเทียบกับนักปนเขาโดยแตละบุคคลจะมีรูปแบบการจัดการกับปญหาที่แตกตาง
กัน ซึ่งสามารถแบงลักษณะของบุคคลออกเปน 3 กลุม ไดแก
1. คนไมสู (Quitter) เปนกลุมที่หลีกเลี่ยงการปนเขา ยอมแพงาย ๆ ไมมีความกระตือรือรน
ชอบบนถึงความยากลําบาก ใจไมสู
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2. คนตั้งแคมป (Camper) เปนกลุมที่เริ่มปนเขาไดในระยะหนึ่ง แตเมื่อเจอที่ราบนาพัก จึง
ตั้งคายพักและยกเลิกการปนเขาตอไป บุคคลกลุมนี้มีความกระตือรือรนบางเมื่อเผชิญกับความทาทาย
หรืออุปสรรคใหม ๆ แตสุดทายเลือกที่จะหยุดกลางทางและตัดสินใจดําเนินชีวิตอยางเรียบ ๆ
3. คนปนเขา (Climber) เปนกลุมที่มีความทาทาย มีความเพียรพยายามที่จะปนไปใหถึง
ยอดเขาไมวาจะพบกับปญหาใด ๆ มีความกระตือรือรน มีแรงบันดาล ใจสูง กลาและพรอมที่จะ
เผชิญปญหาโดยไมยอมแพ

คนปนเขา (Climbers)

คนตั้งแคมป (Campers)

คนไมสู (Quitters)

ความตองการรูจักตนเอง
ตรงตามสภาพที่เปนจริง

ความตองการความรัก

ความตองการทางดานสรีระ

แผนภาพที่ 4 การเปรียบเทียบกับทฤษฎีของมาสโลว (Maslow)
ที่มา: Stoltz Paul G, 1997.Adversity Quotient:Turning obstacles into opportunities.
ประเภทของอุปสรรคและวิกฤติในชีวิต
สตอลทซ (Stoltz Paul G, 1997) ไดอธิบายถึงวิกฤติหรืออุปสรรคในชีวิตของบุคคล โดย
แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1.วิกฤติทางสังคม (Societal Adversity) คือ ความทุกขหรือวิกฤติที่มีสาเหตุมาจากปญหา
สังคม เชน ความทุกขหรือวิกฤติที่มีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา คาเงินออนตัว คาครองชีพที่สูงขึ้น

40
หรือปญหาการวางงาน ปญหาอาชญากรรม ปญหาครอบครัวขาดความอบอุน ปญหายาเสพติด เปนตน
ซึ่งปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอบุคคลซึ่งดํารงชีวิตในสังคม
2.วิกฤติทางอาชีพ (Workplace Adversity) คือ การขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
อาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่ไมดีสงผลตอความไมแนนอนในองคการที่บุคคลทํางาน การปรับเปลี่ยน
ระบบตาง ๆ ขององคการที่สงผลกระทบตอผูถูกจาง เชน การรื้อปรับระบบใหม การลดจํานวน
คนทํางาน การปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางานใหม เพื่อทําใหองคการรอดจากวิกฤติเศรษฐกิจแต
สงผลทางลบตอบุคคลในการถูกเลิกจาง ซึ่งเปนอุปสรรคหรือวิกฤติของคนทํางาน
3. วิกฤติในระดับบุคคล ( Individual Adversity) คือ ลําดับขั้นในการเผชิญกับอุปสรรค
หรือวิกฤติชีวิตของบุคคล โดยเริ่มจากวิกฤติทางสังคม วิกฤติทางอาชีพ และวิกฤติในระดับบุคคล
ตามลําดับ ซึ่งโดยทั่วไปบุคคลจะรับภาระที่เปนอุปสรรคหรือวิกฤติในชีวิตทั้งสามระดับ
ดังนั้นอุปสรรคหรือวิกฤติตาง ๆ ที่บุคคลเผชิญในโลกปจจุบันสืบเนื่องมาจากวิกฤติทาง
สังคม วิกฤติทางอาชีพ และวิกฤติในระดับบุคคล ซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงแกไขปญหาที่เกิดจากอุปสรรค
หรือวิกฤติตองเริ่มตนที่ตัวบุคคลซึ่งการที่บุคคลจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิกฤติเหลานั้นใหเปนโอกาสที่
ดี บุคคลตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ)
ในระดับสูง ทั้งนี้สตอลทซ (Stoltz Paul G, 1997) ไดเปรียบเทียบอุปสรรคหรือวิกฤติทั้ง 3 ประเภท
เปนรูปพีระมิดที่มีการทํางานจากยอดของสามเหลี่ยมลงมาดานฐาน ดังนี้
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ระดับสังคม
(Societal)
ระดับอาชีพ (Workplace)
ระดับบุคคล (Individual)

แผนภาพที่ 5 ระดับอุปสรรคและวิกฤติในชีวิต
ที่มา: Stoltz Paul G, 1997.Adversity Quotient:Turning obstacles into opportunities.
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) ประกอบดวย 4 มิติ
(CO2RE) สามารถอธิบายไดดังนี้
มิติที่ 1 ความสามารถในการควบคุม (Control: C) คือ ระดับความรับรูถึงความสามารถใน
การควบคุมตนเองใหสามารถผานเหตุการณที่ยากลําบากหรืออุปสรรคได โดยผูที่มีความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคสูงจะสามารถควบคุมสถานการณได
ยกตัวอยางเชน นักศึกษาตั้งใจทํารายงานและพยายามนําเสนองานใหออกมาดีที่สุดแตยัง
ถูกอาจารยผูสอนตําหนิอยางรุนแรงซึ่งปฏิกิริยาคือการพยายามควบคุมสถานการณใหไดโดยการ
ควบคุมสถานการณมี 2 รูปแบบ
รูปแบบที่

1 คือการควบคุมสถานการณเมื่อไดสติ กรณีเชนการโตตอบหรือแสดงการ

กระทําที่อาจทําใหเสียใจภายหลังได โดยการชักสีหนาหรือแสดงทาทางกาวราวตออาจารยผูสอน ซึ่ง
ตอมานักศึกษาคิดไดและไดสติกลับคืนมาจึงปรับวิธีการโตตอบตอสถานการณนั้นใหมโดยอาจกลับไป
ขอโทษหรือแสดงการกระทําใหเห็นวาสํานึกผิดตออาจารยผูสอน ซึ่งเปนรูปแบบการควบคุม
สถานการณที่พบไดโดยทั่ว ๆ ไป
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รูปแบบที่

2 คือการควบคุมสถานการณทันทีเมื่อเผชิญกับวิกฤติการณหรือมีปญหาเกิดขึ้น

กรณีเชน นักศึกษามีความรูสึกภายในโดยรูสึกโกรธ รูสึกผิดหวัง รูสึกเสียใจ แตนักศึกษาจะมีความรูสึก
ทางดานลบนี้ไมนานโดยการคิดทางบวกและมีปฏิกิริยาโตตอบในทางบวกทันที โดยการขอบคุณ
อาจารยที่ชวยเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงงานใหสมบูรณขึ้นและคิดบวกวาอาจารยมีความหวังดี
และปรารถนาดีตอศิษยจึงตําหนิเพื่อกอ ซึ่งในรูปแบบที่ 2 คือความสามารถในการควบคุม( Control: C)
ที่ตองไดรับการฝกฝน
มิติที่ 2 การรับรูตนเหตุและความรับผิดชอบปญหาของตนเอง (Origin and Ownership:
O2) คือ ระดับความสามารถในการวิเคราะหหาสาเหตุและปจจัยซึ่งเปนสาเหตุของอุปสรรคและปญหา
นั้น โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของตนโดยเรียนรูที่จะปรับปรุงแกไข โดยไมมีการตําหนิโทษตนเอง
ถาพบวาเปนความผิดพลาดของตนเองจะเขาไปมีบทบาทในการรับผิดชอบ หาทางแกปญหาใหได
ไมผลักภาระความรับผิดชอบใหผูอื่น
ยกตัวอยางเชน นักศึกษาทํางานกลุมรวมกันแตปรากฎวางานกลุมของนักศึกษากลับได
คะแนนนอยที่สุดในชั้นเรียนและไดรับงานคืนใหกลับไปทํามาสงใหม กรณีที่นักศึกษามีความสามารถ
ในดานการรับรูตนเหตุและความรับผิดชอบปญหาของตนเอง (Origin and Ownership: O2)ในระดับสูง
นักศึกษาในกลุมทุกคนจะคิดวาเปนปญหาของตนโดยชวยกันคิดถึงสาเหตุในการแกไขและปรับปรุง
งานกลุมใหดีขึ้นโดยไมโทษกันเองที่เปนสาเหตุของความผิดพลาดในงานนั้น
มิติที่ 3 การเขาสูปญหาอยางมีสติ ( Reach: R) คือ ความสามารถควบคุมอารมณดานลบ
และพรอมรับกับอุปสรรคความยากลําบากทุกสถานการณ เปนการวัดผลกระทบของปญหาความยุงยาก
ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลวามีมากเพียงใดโดยไมประมาทและมีสติในการตอบรับกับ
ปญหาและอุปสรรคที่จะเขามาในชีวิตตอไป
ยกตัวอยางเชน นักศึกษาเปนคนที่ตั้งใจเรียนและเรียนดีมาตลอด แตในวันสอบปลายภาค
นักศึกษาเอาขอสอบใหเพื่อนลอกอาจารยจับไดจึงถูกภาคฑัณฑปรับใหสอบตกทั้งคู นักศึกษาตองเรียน
ชาไปอีกหนึ่งเทอมและพลาดหวังจากบัณฑิตเกียรตินิยม ซึ่งหากนักศึกษามีความสามารถในดานการเขา
สูปญหาอยางมีสติ (Reach : R) ในระดับต่ํา นักศึกษาจะมีมุมมองในทางลบ รูสึกอับอายเสียหนา คิดวา
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ปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเปนสิ่งที่ตนรับไมได รูสึกหมดหวังและไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
ในทางตรงกันขามหากนักศึกษา มีความสามารถในดาน การเขาสูปญหาอยางมีสติ ( Reach: R) ใน
ระดับสูง นักศึกษาจะคิดวาปญหานั้นเปนจุดผิดพลาดหนึ่งในชีวิตโดยมีมุมมองวาปญหานั้นมีทางแกไข
โดยปรับพฤติกรรมระวังไมทําผิดพลาดอีกโดยพยายามกลับมาเรียนซ้ําใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นั้นและประพฤติตัวในทางที่ดี
มิติที่ 4 ความอดทน (Endurance: E) คือ การรับรูถึงความคงทนของอุปสรรคไดมากหรือ
นอย และความสามารถในการจัดการกับความยืดเยื้อของอุปสรรค รวมถึงการหาวิธีการในการแกไข
ปญหาและอุปสรรคนั้นใหหมดไป
ยกตัวอยางเชน นักศึกษาไปฝกงานในชั้นปสุดทายของการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษา
ไดพบพี่เลี้ยงฝกงานใหงานนักศึกษามาทํามากมายโดยบางงานเปนงานที่นักศึกษาไมถนัด ขณะเดียวกัน
นักศึกษาจะตองทํารายงานนําเสนอตออาจารย กรณีที่นักศึกษามี

ความอดทน ( Endurance: E) ใน

ระดับสูง นักศึกษาจะอดทนตอปญหาที่เผชิญโดยการพยายามเรียนรู ตั้งใจทํางาน และแบงเวลาใน
การฝกงานและทํารายงานสงอาจารยไดอยางเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาจะสามารถผานพนความคับของใจ
ในชวงนั้นไปไดดี
ดังนั้น ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเปนสิ่งที่บุคคลทุกคนสามารถปรับปรุงและ
สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได สตอลทซ (Stoltz Paul G, 1997) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค เรียกวา “THE LEAD Sequence” ดังนี้
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดวยเทคนิค

The LEAD

Sequence (Stoltz, 1997: 154)
แอล (L = Listen to your adversity response) เปนการฟงและรับรูถึงวิธีการตอบโตปญหา
อุปสรรคของตนเองวาอยางไร มีมิติ CO2RE ใดที่ต่ําสูง
อี (E = Explore all origins and your ownership of the result) เปนการสํารวจวาสิ่งใดคือ
สาเหตุดั้งเดิมของอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระบุใหชัดเจนอยางเฉพาะเจาะจงวาตนเองตองทําสิ่งใดเพื่อให
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สถานการณดีขึ้นและสาเหตุดังกลาวมีสวนใดที่อยูในความรับผิดชอบของเราและสิ่งใดที่อยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของเรา
เอ (A = Analyze the evidence) คือการวิเคราะหใหเกิดความชัดเจน โดยการหาหลักฐาน
หรือภาวะแวดลอมมาสนับสนุนวาสิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุมจริง ๆ แลวมีอะไรบาง ทําอยางไรใน
การจัดการไมใหปญหาอยูในชีวิตนาน พรอมทั้งวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการแกไขและเพิ่ม
ศักยภาพของตนเอง
ดี (D = Do something) คือการเลือกวิธีการและลงมือดําเนินการเพื่อใหอุปสรรคอยูกับเรา
นอยที่สุด ดวยการหาขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติม และวิธีที่จะสามารถควบคุมไมใหอุปสรรคเขามามีบทบาท
ตอชีวิต
ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (

Adversity Quotient:AQ)

เทียบกับความสามารถทางสติปญญา ( Intelligence Quotient:IQ) และความสามารถทางอารมณ
(Emotional Quotient:EQ) ตอการประสบความสําเร็จของบุคคล
กรณีตัวอยางเกี่ยวกับความสามารถทางสติปญญาของบุคคล ( Intelligence Quotient:IQ)
บางกรณี ทําใหเกิดขอสงสัยวา บุคคลบางคนมีความสามารถทางสติปญญาของบุคคล (

Intelligence

Quotient:IQ) สูง มีความสามารถพิเศษ มีรางกายที่แข็งแรง อยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่ดีโดยมีครอบครัว
ที่อบอุนและมีทรัพยากรที่สามารถใชไดอยางไมจํากัด แตทําไมบุคคลที่มีความพรอมและมีโอกาส
เหนือกวาหลาย ๆ คน กลับประสบความลมเหลวและไมสามารถบรรลุศักยภาพที่มีอยู ซึ่งสตอลทซ
(Stoltz Paul G, 1997) ไดกลาวถึงบุคคลในกลุมดังกลาวทุมเทในการทํางานนอยกวาคนอื่นที่มีระดับ
ความสามารถทางสติปญญาของบุคคล ( Intelligence Quotient:IQ) ปานกลาง ดังเชน กรณีของ เท็ด
คัคซินสกี ( Stoltz Paul G, 1997: 11-12) ซึ่งเปนผูที่มีความสามารถทางสติปญญา ( Intelligence
Quotient: IQ)ในระดับสูง ถูกกลาวหาในขอหาเปนมือวางระเบิด เขามีความฉลาดอยางโดดเดนในวัย
เด็ก สามารถเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยฮารวารดไดเมื่ออายุ 16 ป และเรียนจบเมื่ออายุ 20 ป จากนั้นศึกษา
ตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดานคณิตศาสตรที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน และเขาสอนที่
มหาวิทยาลัยเบิรกลีย เปนเวลา 2 ป ซึ่งตลอดชีวิตของเท็ด คัคซินสกี ไมเคยพัฒนาทักษะทางสังคมและ
ความฉลาดทางอารมณ ( Emotional Quotient:EQ) ของตัวเองเลย โดยเขาไมยอมเขาสังคมกับใครและ
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ไมยอมผูกมัดหรือเกี่ยวของกับผูใด เขาไดรับสมญานามจากเพื่อน ๆ วา “ฤาษีแหงฮารวารด” ตอมาเท็ด
คัคซินสกี ไดแสดงความฉลาดปราดเปรื่องของเขาโดยการสรางและวางระเบิดเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต
ถึง 3 คน บาดเจ็บ 22 คน ซึ่งเขาไดกระทําการที่ละเมิดกฎหมายและถูกดําเนินคดีในเวลาตอมา จาก
กรณีดังกลาวสามารถยืนยันไดวาความสามารถทางสติปญญาของบุคคล ( Intelligence Quotient:IQ)
อยางเดียวไมสามารถจะทํานายความสําเร็จของบุคคลได
ตอมาไดมีแนวคิดที่สามารถพยากรณความสําเร็จในชีวิต ไดแก แนวคิดความสามารถทาง
อารมณ ( Emotional

Quotient:EQ) ซึ่งมีสมมติฐานวาความสามารถทางอารมณ (

Emotional

Quotient:EQ) สามารถสะทอนถึงความสามารถในการเขาใจในตัวผูอื่น การรูจักระงับสติอารมณในทาง
ลบ การควบคุมกิเสลตัณหา การมีสติ มีความอดทนอดกลั้น รวมถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น
โดยมีนักจิตวิทยาผูเชี่ยวชาญไดมีขอคนพบทางการวิจัยสนับสนุนแนวคิดนี้ ไดแก แดเนียล โกลแมน
ซึ่งไดแสดงความคิดเห็นวา ในชีวิตของบุคคลการมีความสามารถทางอารมณ (Emotional Quotient:EQ)
สําคัญกวาความสามารถทางสติปญญา (Intelligence Quotient:IQ)
ในบางกรณีบุคคลบางคนมีทั้งความสามารถทางอารมณ (

Emotional Quotient:EQ) และ

ความสามารถทางสติปญญา ( Intelligence Quotient:IQ) ครบถวนทุกดาน แตไมสามารถบรรลุถึง
ศักยภาพของตนเอง แสดงใหเห็นวาไมใชทั้งความสามารถทางอารมณ ( Emotional Quotient:EQ) และ
ความสามารถทางสติปญญา ( Intelligence Quotient:IQ) ที่เปนสิ่งที่พยากรณความสําเร็จของบุคคล
เพราะไมใชทุกคนที่จะสามารถใชประโยชนจากความสามารถทางอารมณ ( Emotional Quotient:EQ)
และความสามารถทางสติปญญา ( Intelligence Quotient:IQ) ไดอยางเต็มที่ เพราะบางคนลมเลิก
ความตั้งใจและยุติการกระทําทั้งๆ ที่มีศักยภาพและมีทักษะมากพอ นั่นเปนเพราะขาดความเพียร
พยายามที่จะเผชิญและตอสูกับอุปสรรคในการดําเนินชีวิตได
สวนในดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (

Adversity Quotient:AQ) เชื่อกันวาทําให

บุคคลสามารถเอาชนะอุปสรรคไดมากขึ้น มีความอดทนและมีพลังที่จะฟนฝาอุปสรรคสงผลใหมี
ผลงานมากซึ่งสงผลตอความสําเร็จในชีวิตรวมทั้งความสุขก็จะมีมากขึ้น
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ทั้งนี้บุคคลที่จะประสบความสําเร็จตองอาศัยองคประกอบความดีหลายประการ เริ่มตั้งแตมี
สติปญญาดี มีอารมณดี มีสังคมดี และประการที่สําคัญคือ ตองสามารถเอาชนะปญหาและอุปสรรคได
หรือมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:AQ) นั่นเอง (อารี พันธมณี, 2546)
สตอลทซ (Stoltz Paul G, 1997) ไดเสนอแนวคิดวาความสําเร็จนั้นตองมาจากองคประกอบ
3 ดาน ไดแกความสามารถทางสติปญญา ( Intelligence Quotient:IQ) ความสามารถทางอารมณ
(Emotional Quotient:EQ) และความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient:AQ) โดย
แสดงความสัมพันธของทั้ง 3 องคประกอบดังภาพตอไปนี้
AQ

EQ

IQ

แผนภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางเอคิว (AQ) ไอคิว (IQ) และอีคิว (EQ)
ที่มา: Stoltz Paul G, 1997.Adversity Quotient:Turning Obstacles Into Opportunities.
จากภาพสามารถอธิบายไดวา บุคคลที่มีความสามารถทางสติปญญา (

Intelligence

Quotient)
ผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดี จะสามารถแกปญหาไดดีตองมีความสามารถ
ทางอารมณ (Emotional Quotient:EQ)โดยรูจักบริหารอารมณใหสงบ มีสติ มีความมั่นคง ซึ่งจะชวยให
เกิดสติปญญาในการแกปญหามากขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อมีสาเหตุที่ทําใหตองเผชิญปญหาเพิ่มขึ้น ตองมี
ความเชื่อมั่นในตนเองถึงความสามารถในการควบคุมสถานการณนั้นไดโดยเชื่อวาปญหามักจะเกิดจาก
ปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาโดยจะไมยืดเยื้อและไมสงผลกระทบตอสวนอื่นๆในชีวิต
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และสามารถแกไขไดในที่สุดโดยการมีความพยายามและอดทนตอการแกไขปญหานั้นซึ่งเปน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:AQ) นั่นเอง
1.3.2 แนวคิดจิตวิทยา
จิตวิทยาเปนการศึกษาถึงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต เชน การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ซึ่ง
จะชวยใหเกิดความรูความเขาใจถึงสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นถึงวัตถุประสงค
ของพฤติกรรมที่แสดงออกวามีความตองการอยางไร ทั้งนี้เพื่อที่บุคคลที่เกี่ยวของจะไดเขาใจและ
ตอบสนองพฤติกรรมดังกลาวใหเหมาะสมตอไป เนื่องจากพฤติกรรมของคนเราที่แสดงออกยอมมี
สาเหตุและพฤติกรรมนั้นมีจุดมุงหมายเชนกัน ( All Behavior is Purposive) ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้ได
ศึกษาแนวคิดจิตวิทยาที่มีความเหมาะสมตอการศึกษาและปรับพฤติกรรมในการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดังนี้
ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตน (Self-Efficacy)
ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตน (Self-Efficacy) มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู
ทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) โดยใหความสําคัญกับตน
กําเนิดทางสังคมของความคิดและการกระทําของมนุษยและอิทธิพลเชิงเหตุผลของกระบวนการทาง
ความคิดตอการจูงใจอารมณ ความรูสึกและการกระทําของมนุษย
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีนี้เชื่อวาบุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดจากการมี
ปฏิสัมพันธรวมกันใน 3 องคประกอบ คือ พฤติกรรมมนุษย (Behavior) องคประกอบทางปญญาและ
องคประกอบสวนบุคคลอื่น (Cognitive and other factors) รวมถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอม
(Environmental influences) สามารถสรุปใหเห็นดังภาพ
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P

B

E

B แทน พฤติกรรมของมนุษย (Behavior)
P แทน องคประกอบทางปญญา
และองคประกอบสวนบุคคลอื่น
(Cognitive and other factors)
E แทน อิทธิพลของสภาพแวดลอม
(Environmental influences)

แผนภาพที่ 7 ความสัมพันธขององคประกอบทั้งสามคือพฤติกรรมของมนุษย
(Behavior)
องคประกอบทางปญญาและองคประกอบสวนบุคคลอื่น (Cognitive and other factors) และอิทธิพล
ของสภาพแวดลอม (Environmental influences) (Bandura, 1986)
จากภาพประกอบจะเห็นไดวา B,P และ E ลวนแตมีลูกศรชี้เขาหากัน ( Reciprocal
Causation) แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของมนุษย (Behavior) องคประกอบทางปญญาและองคประกอบ
สวนบุคคลอื่น (Cognitive and Other Factors) และ อิทธิพลของสภาพแวดลอม ( Environmental
Influences) ตางเปนตัวกําหนดที่มีอิทธิพลเชิงเหตุผลซึ่งกันและกัน ถาองคประกอบใดองคประกอบ
หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะสงผลใหองคประกอบอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่งในมุมมองของการ
พัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค สามารถยกตัวอยางเชน กลุมนิสิตนักศึกษาชั้นปที่

1 กลุม

หนึ่งไดเขารับการแนะแนวจากรุนพี่คณะเดียวกันที่ประสบความสําเร็จดานการเรียนและการทํางาน ( E)
มีผลทําใหนิสิตนักศึกษากลุมนั้นเชื่อวา ( P) ถาตนมีความมุงมั่นและมีความพากเพียรก็จะสามารถ
ประสบความสําเร็จได สงผลใหนิสิตนักศึกษากลุมนั้นมีพฤติกรรม ( B) ตั้งใจเรียนโดยมีความมุงมั่น
พยายาม ซึ่งพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 1 กลุมดังกลาวก็ทําหนาที่เปนสภาพแวดลอม ( E) ให
เพื่อนนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียนกลุมอื่นๆ ดวย
การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) คือ ความเชื่อในความสามารถแหงตน
วาตนเองสามารถทําไดแมวาจะอยูในสถานการณที่ทําใหเกิดความตึงเครียด ไดแก สถานการณที่มี
ความทาทาย เหนือการควบคุมไมสามารถทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นได ซึ่งการรับรูความสามารถของบุคคล
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ในขณะนั้นไมไดขึ้นอยูกับทักษะที่มีในขณะนั้น แตบุคคลเชื่อวาการรับรูความสามารถของเขาใน
ขณะนั้นสามารถทําไดดวยทักษะที่มีอยู (Bandura, 1986)
ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเองของแบนดูรา ประกอบดวย
1) ความคาดหวังในความสามารถของตน ( Efficacy Expectation) คือ การที่บุคคลเชื่อมั่น
วาสามารถกระทําหรือแสดงพฤติกรรมที่จะนําไปสูผลลัพธที่ตองการ เปนความคาดหวังที่เกิดขึ้นกอน
การกระทําหรือการแสดงพฤติกรรม
2) ความคาดหวังในผลลัพธ ( Outcome Expectation) คือ การที่บุคคลคาดการณถึงการ
กระทําที่จะนําไปสูผลลัพธที่คาดหวัง เปนการคาดหวังในผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
การรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลลัพธมีความสัมพันธกัน ซึ่ง
สามารถทําความเขาใจไดดีขึ้นจากภาพ
ความคาดหวังในผลลัพธ
สูง
สูง
ความคาดหวัง
ในความสามารถของตน

ต่ํา

ต่ํา

มีแนวโนมจะทําแนนอน มีแนวโนมจะไมทํา
มีแนวโนมจะไมทํา

มีแนวโนมจะไมทํา
แนนอน

แผนภาพที่ 8 ความสัมพันธระหวางความคาดหวังในความสามารถและความคาดหวังในผลลัพธ
(Bandura, 1986)
จากภาพจะเห็นไดวาความคาดหวังในความสามารถของตนเปนปจจัยสําคัญตอ
การตัดสินใจในการกระทําพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลที่มีความคาดหวังในความสามารถของตน
สูง และมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธสูงเชนเดียวกัน บุคคลจะมีการตัดสินใจกระทําพฤติกรรม
แนนอน ตรงกันขามหากบุคคลมีความคาดหวังต่ําในความสามารถของตนและในผลลัพธ บุคคลจะ
ตัดสินใจไมกระทําพฤติกรรมนั้น
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ทั้งนี้บุคคลที่มีความคาดหวังในความสามารถของตนสูงและมีความคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลลัพธสูงจะมีความเชื่อมั่นในความสามารถแหงตนวาตนเองสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได แมวาจะอยู
ในสถานการณที่ไมเอื้ออํานวย ซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งที่ทําใหบุคคลมีความสามารถในการเผชิญและ
ชนะกับอุปสรรคได
ทฤษฎีการจูงใจ (Maslow ’s General Theory of Human Motivation)
ทฤษฎีการจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human Motivation) เปนทฤษฎีซึ่งมาส
โลว กลาวถึงสิ่งจูงใจจากความตองการของมนุษยซึ่งมาสโลวไดศึกษาคนควาถึงความตองการมนุษย
และไดเสนอทฤษฎีที่มีชื่อวา A Theory of Need Gratification หรือ A Theory of Growth Motivation
โดยไดเสนอถึง

มนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีที่สิ้นสุด

ขณะที่ความตองการใดไดรับการ

ตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นจะเขามาแทนที่ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว และ
ความตองการของมนุษยมีลําดับขั้นจากตํ่าไปหาสูง (Hierarchy of Needs)
มาสโลวเชื่อวาทุกคนมีแรงจูงใจภายในที่สามารถจะไปถึงสภาพการณที่เรียกวา “การรูจัก
ตนเองตรงตามสภาพที่เปนจริง” (Self Actualization) ซึ่งหมายถึงความสามารถที่จะเขาใจตนเอง
ยอมรับตนเองในสวนที่บกพรอง ซึ่งการที่บุคคลจะสามารถไปถึงสภาพการณดังกลาวความตองการใน
ระดับขั้นตนๆจะตองไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอเสียกอน
มาสโลวไดเสนอความตองการ 7 ขั้น ออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 (ความตองการขั้นที่ 1-4) เรียกวา “ความตองการพื้นฐาน” หรือ D Needs
(Lower Deficiency Needs) ความตองการซึ่งตองการการตอบสนองจากปจจัยภายนอก
กลุมที่ 2 (ความตองการขั้นที่ 5-7) เรียกวา “ความตองการขั้นสูง” หรือ B Needs
(Higher Being Needs ) ความตองการพัฒนาเปนความตองการ เมื่อ ความตองการพื้นฐานไดรับการ
ตอบสนองอยางเพียงพอ มนุษยจะพัฒนามาถึงขั้นความตองการที่ 5 ที่เรียกวา “การรูจักตนเองตรงตาม
สภาพที่เปนจริง” (Self Actualization)
ทฤษฎีการจูงใจ (Maslow ‘s General Theory of Human Motivation: Maslow, 1954)
ประกอบดวย

51
ขั้นที่ 1 ความตองการทางดานสรีระ (Physiological Needs)
เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่สิ่งมีชีวิตตองการเพื่อการมีชีวิตอยู เชน ความตองการ
อาหารและน้ํา การพักผอน ความตองการทางเพศ เปนตน ความตองการเหลานี้มีอยูในมนุษยทุกคนโดย
ไมจําเปนตองไดรับการเรียนรู
ความตองการเหลานี้จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับการศึกษาและเขาใจ ตลอดจนรูจักควบคุม
ตนเอง เชน นักศึกษาซึ่งอยูในชวงวัยรุนบางคนงวงนอนอยูเสมอจึงตองใชเวลาสวนใหญไปกับการ
นอนมากกวาเตรียมตัวอานหนังสือหรือออกกําลังกาย แตนักศึกษาบางคนกลับควบคุมตนเองไดเพราะ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางธรรมชาติของตนแลวหาทางปองกัน ดังนั้นถาบุคคลไมศึกษา
ตัวเองถึงความตองการขั้นพื้นฐานตางๆ เหลานี้ดีพอจะไมสามารถควบคุมความตองการเหลานี้ได จะมี
อิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยซึ่งจะเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาตัวบุคคลในความตองการ
ขั้นอื่น
ขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs)
เปนความตองการความปลอดภัยใหแกชีวิตทั้งทางรางกายและทางจิตใจ โดยทางดานรางกายไดแก
การมีอายุยืน ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ แข็งแรงมีสุขภาพดี สวนทางดานจิตใจ ไดแก การมีจิตใจราเริง
แจมใส พยายามหลีกเลี่ยงจากบุคคลหรือสิ่งตางๆ ที่จะทําใหเกิดความไมสบายใจ
ความตองการความปลอดภัยในชีวิตจะมีมากหรือนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความเขาใจ
โลกเขาใจชีวิตของตนเองและผูอื่น ตลอดจนเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของตน เชน
นักศึกษาบางคนกังวลใจในสภาพรางกายของตนเองในเรื่องน้ําหนัก ผิวพรรณ เขาตองการไดรับ
การแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในทางที่ถูกตอง ไดรับรูและเขาใจธรรมชาติของตนเองเพื่อความ
มั่นใจและความปลอดภัยในชีวิต ดังนั้นถามนุษยสามารถควบคุมความตองการในขั้นนี้ได ยอมเกิด
ความสุข ในชีวิตไดงายขึ้นและมีโอกาสพัฒนาตนเองไปสูความตองการขั้นสูงตอไป
ขั้นที่ 3 ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของกลุม (Love or Belongingness
Needs)
เปนความตองการที่จะใหคนอื่นมารักหรือชอบตน ขณะเดียวกันก็ตองการที่จะรักคนอื่น
และสิ่งอื่นดวย ความตองการชนิดนี้คนที่ยิ่งขาดมากก็ยิ่งตองการมาก เชน นิสิตนักศึกษาที่ไมไดรับ
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ความรักอยางพอเพียงจากครอบครัว มักเรียกรองความรักจากคนใกลชิด เพื่อนๆ ทั้งเพศเดียวกันและ
ตางเพศมาชดเชย จนบางครั้งกอใหเกิดปญหาทางอารมณเมื่อไมสมหวัง หรือเกิดปญหาสังคม เชน
พฤติกรรม ชิงสุกกอนหาม หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเปนตน ดังนั้นการศึกษาทําความเขาใจและ
ยอมรับความเปนจริงของชีวิตจะทําใหเขาพบวายังมีความตองการอื่นๆ ที่จะทําใหเกิดความสุขในชีวิตได
ขั้นที่ 4 ความตองการเห็นตนเองมีคุณคา (Esteem or Status Needs)
ความตองการที่จะไดอยูรวมกับสังคมกับผูอื่นและตองการเปนคนมีคาทั้งในสายตาตนเอง
และผูอื่น ซึ่งความตองการนี้จะควบคูไปกับความรูสึกมั่นใจ เขมแข็ง มีความสามารถพึ่งตนเองได
ประสบความสําเร็จ ไดรับการยอมรับ ซึ่งจะปรากฎในลักษณะของคําชม การยกยอง การไดรับตําแหนง
ที่สูงขึ้น เกียรติยศ ชื่อเสียง เปนตน
ขั้นที่ 5 ความตองการที่การรูจักตนเองตรงตามสภาพที่เปนจริ(Self–Actualization
ง
Needs)
ความตองการที่จะเขาใจตนเองตรงตามสภาพที่ตนเองเปนอยู เขาใจถึงความสามารถ
ความสนใจ ความตองการของตนเอง ยอมรับไดในสิ่งที่ดีและสวนบกพรอง เปนความตองการที่แตละ
คนตองการจะพัฒนาใหเปนคนชนิดที่เราเปนไดดีที่สุด
ความตองการขั้นนี้ เปนความตองการของคนที่มีการพัฒนาทางดานจิตใจขั้นสูง ที่ตองการ
จะเปนตัวของตัวเอง ตองการที่คิดจะทําอะไรดวยตนเอง ทําตัวใหเปนภาระแกคนอื่นนอยที่สุด รูจัก
เลือก รูจักตัดสินใจ รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือก โดยไมติดอยูกับผูใดหรือสิ่งใด เชน เมื่อนิสิต
นักศึกษาไดรับการใหคําปรึกษาในการแกไขปญหา ตองสามารถพิจารณาดวยตนเองวาสิ่งใดควรเชื่อ
สิ่งใดไมควรเชื่อ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือไมควรปฏิบัติ รูจักเลือก คิดไดดวยตนเอง เปนตน
ขั้นที่ 6 ความตองการที่จะรูและเขาใจ (Desire to know and Understand)
ความตองการที่จะศึกษาหาความรูเพื่อเขาใจสิ่งตางๆ ของชีวิต ซึ่งเปนความพึงพอใจของ
งาน ตลอดจนความปรารถนาที่จะแสวงหาสิ่งที่มีคุณคาใหแกชีวิต
ขั้นที่ 7 ความตองการดานสุนทรียะ (Aesthetic Needs)
ความตองการของมนุษยในเรื่องความรูสึกซาบซึ้งเกี่ยวกับงานดานศิลปะ ความงาม ซึ่งถือ
วาเปนสิ่งจรรโลงจิตใจคน
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ลําดับขั้นความตองการของมนุษยในทฤษฎีมาสโลว สามารถสรุปไดดังภาพ ตอไปนี้

ความตองการทางดานสุนทรีย (Aesthetic Needs)
ความตองการที่จะ
รูและเขาใจ
(Desire to know & Understand)
ความตองการที่จะ
รูจักตนเองตรงตามสภาพที่เปนจริง (Self – Actualization Needs)
ความตองการเห็นตนเอง
มีคุณคา
ความตองการความรัก และ
เปนสวนหนึ่งของกลุม

B Needs
(Higher Being Needs)

(Esteem or Status Needs)

( Love or Belongingness Needs)

ความตองการความปลอดภัย

(Security or Safety Needs)

ความตองการทางดานสรีระ

(Physiological Needs)

D Needs
(Lower Deficiency Needs)

แผนภาพที่ 9 ลําดับขั้นความตองการของมนุษย (Maslow, 1954)

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจูงใจ( Maslow’s General Theory of Human) ของ
มาสโลวซึ่งกลาวถึงสิ่งจูงใจจากความตองการของมนุษย สามารถวิเคราะหไดวาเปนแนวคิดที่ชวย
สงเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของบุคคล กลาวคือ
แรงจูงใจที่สืบเนื่องมาจากความตองการขั้นพื้นฐานจะสงเสริมใหเกิดความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค กลาวคือ
1.เกิดการกระทําเพื่อลดความเครียดตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหรางกายอยูในสภาพที่สมดุลย เชน
นิสิตนักศึกษาที่ตองการไดรับการยอมรับจะพยายามทํากิจกรรมหรือเขารวมงานของมหาวิทยาลัยหรือ
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ชมรมตางๆ เพื่อใหเกิดการยอมรับในกลุมเพื่อนและรุนพี่
2.มนุษยสามารถกระทํากิจสิ่งใดไดตามจุดหมายโดยสามารถหลีกเลี่ยงจากความทุกข
ทรมาน เชน เมื่อนิสิตนักศึกษาตองอานหนังสือสอบในฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็นก็สามารถสวมใส
เสื้อผาที่ใหความอบอุนแกรางกายและนั่งอานหนังสือตอไปได
3.เกิดความรูสึกพนจากความทุกข ความกระวนกระวายใจ มีความรูสึกอิ่มตัวเขามาแทน
เชน คนที่ตองการความรักความเอาใจใสเมื่อไดรับสิ่งนั้นแลวจะเกิดความรูสึกไมตองการสิ่งใดแลวใน
ขณะนั้น
สวนแรงจูงใจที่สืบเนื่องมาจากความตองการขั้นสูงจะสงเสริมใหเกิดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคที่ดีกวา กลาวคือ
1.ทําใหบุคคลเกิดความสบายใจ สามารถอยูไดแมในสภาวะที่ตึงเครียด เชน สามารถทน
ไดตอคํานินทาวาราย ไมเกิดความรูสึกหรืออารมณในทางลบเพราะตระหนักดีถึงความรูความสามารถ
ของตนที่จะทําประโยชนใหแกสังคม
2.ทําใหบุคคลเกิดความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี เชน มีความปรารถนาที่จะแสวงหาความรู
มากกวาการกระทําเพื่อหวังสิ่งตอบแทน
3.บุคคลเปนผูสนองความตองการใหแกตนเองซึ่งจะนําไปสูการพึ่งตนเองหรือการนํา
ตนเองได เปนตัวของตัวเอง ทําใหสามารถทํางานไดเต็มที่
4. คํานึงถึงปญหามากกวาเรื่องสวนตัว ทํางานมุงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว
5. สามารถชวยเหลือตนเองไดดีแมอยูในภาวะที่คับขัน ทั้งนี้เพราะเปนผูที่มีความมั่นใจ
ในตนเองสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆไดดีดวยตนเอง
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Need for Achievement)
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Need for Achievement) คือ ความปรารถนาที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และแขงขันกับมาตรฐานอันดีเยี่ยมหรือทําใหดีกวาคนอื่นที่เกี่ยวขอ งพยายาม
เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จและมีความวิตกกังวลใจเมื่อพบกั บ
ความลมเหลว (Mc Clelland, 1953)
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บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีลักษณะดังนี้ (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2549 )
1.กลาเสี่ยง (Moderate Risk Taking) ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงตองการใช ของตนเอง
เลือกทําสิ่งที่ยากพอควรเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีการตัดสินใจเด็ดเดี่ยว
2.ขยัน/พากเพียร ( Energetic) มีความมานะพากเพียรโดยเฉพาะการทําในสิ่งที่ทาทาย
ความสามารถของตนเอง มีความพึงพอใจในงานที่ตองใชความสามารถทางสมองและงานที่มีความ
แปลกใหมโดยหาวิธีการใหมๆในการแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
3.รับผิดชอบในตนเอง ( Individual Responsibility) มีความพยายามทํางานใหสําเร็จเพื่อ
ความพอใจของตนเองโดยไมไดหวังการยกยอง เปนผูที่มีอิสระทางความคิด ไมชอบการควบคุม
4. การตรวจสอบผลลัพธในการตัดสินใจ ( Knowledge of Result of Decision) การ
พยายามทําใหดีขึ้นกวาเดิมเมื่อทราบผลลัพธในการกระทําของตนเอง
5.คาดการณลวงหนา ( Anticipation of Future Possibility) มีการวางแผนระยะยาว
มองการณไกล
6.ทักษะในการจัดระบบงาน (Organization Skills)
กลาวโดยสรุป ลักษณะบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักจะเปนผูที่มีความบากบั่น
พยายาม อดทนทํางานใหบรรลุเปาหมาย ตองการทํางานใหดีที่สุดโดยเนนถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของ
ความสําเร็จ ชอบความทาทายของงานโดยมุงทํางานสําคัญใหประสบความสําเร็จ ชอบแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค ทํางานอยางมีหลักเกณฑเปนขั้นตอนและมีการวางแผน และมี
ความรับผิดชอบในตนเองและการทํางาน
1.3.3 แนวคิดศาสนาคริสต
ศาสนาคริสตเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมและอารยธรรมตะวันตก ผูที่นับถือศาสนาคริสต
มีอยูทั้งสิ้นประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลก มีประชากรที่นับถือราว ๆ 1,955.5 ลานคน (ทองหลอ
วงษธรรมา, 2551) ซึ่งศาสนาคริสตเปนศาสนาที่มีผูนับถือมากที่สุดในโลก (นิภา พรฤกษงาม, 2543)
สวนใหญผูที่นับถือศาสนาคริสตจะอยูในทวีปยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย

สวนในประเทศไทย

ศาสนาคริสต ถือเปนศาสนาที่มีความสําคัญ 1 ใน 5 และ มีผูนับถือศาสนาคริสตจัดเปนลําดับที่ 3 (จิรกร
กาญจนชัยรัตน, 2549) จากสถิติและการจัดอันดับของประชากรที่นับถือแสดงใหเห็นวามีผูยอมรับใน
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แนวคิดทางศาสนาคริสตมาก ซึ่งแนวคิดทางศาสนาคริสตสามารถนํามาปรับใชไดจริงกับบริบททาง
สังคมของมนุษยและเปนตนแบบแนวทางที่ดีในการดําเนินชีวิต
ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่มีพระเยซูคริสตเปนศาสดา โดยชาวคริสตมีความเชื่อวาพระเยซู
คริสตเปนผูที่ไดรับเลือกใหเปนตัวแทนของพระเจาในการประกาศคําสอน ซึ่งศาสนาคริสตไดปรากฎ
ขึ้นเมื่อพระเยซูทรงประกาศคําสอนอยางกวางขวางนั่นเอง ทั้งนี้ศาสนาคริสตแบงแยกออกเปนนิกาย
ยอยมากมายซึ่งนิกายใหญที่เปนที่รูจักกันดีคือ นิกายคาทอลิก นิกายโปรแตสแตนท และนิกาย
ออรทอดอกซ อยางไรก็ตามหลักคําสอนทั่วไปมีลักษณะรวมกัน
หลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาคริสตเปนหลักคําสอนที่แสดงความสัมพันธระหวาง
พระเจากับมนุษยและจริยธรรมทางสังคม (เสฐียร พันธรังษี,

2542; ภัทรพร สิริกาญจน, 2546) โดย

หลักคําสอนที่คริสตนิกชนทุกคนจะตองไดเรียนรู คือ หลักตรีเอกานุภาพ หลักความรัก และ
หลักอาณาจักรของพระเจา
หลักตรีเอกานุภาพคือ ความเชื่อวาพระเจาทรงมี

3 ภาคในองคเดียวกันซึ่ง ไดแก พระบิดา

(The Father) หมายถึง พระเจาผูสรางโลก สรรพสิ่ง มนุษย และทรงรักมนุษยมากกวาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
สวนพระบุตร ( The Son) หมายถึง พระเยซูคริสตซึ่งมีฐานะเปนพระบุตรของพระเจาโดยเสด็จมาใน
โลกเพื่อไถบาปแกมนุษยผูหลงผิดใหกลับคืนไปหาพระเจาได และพระจิตหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์
(The Holy Spirit) หมายถึง พลังอํานาจของพระเจาซึ่งเปนพลังแหงความรักที่ประสานพระบิดากับ
พระบุตรเขาดวยกันและเปนพลังอํานาจของพระเจาที่ทรงแสดงตอมนุษยเพื่อดลบันดาลใหมนุษย
กลับใจมาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระเจา
ทั้งนี้หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมที่สําคัญที่สุดของศาสนาคริสตซึ่ง
หลักความรักตามแนวคิดของศาสนาคริสตคือความเปนมิตรและปรารถนาดีใหผูอื่นมีความสุข ซึ่งใน
พระคริสตธรรมทั้งพระคริสตธรรมใหมและพระคริสตธรรมเกา ตางมีคําสอนที่เนนความรัก ไดแก
ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา และความรักระหวางมนุษยกับมนุษย ซึ่งหลักความรักและ
หลักอาณาจักรของพระเจามีความสัมพันธกันโดยมนุษยจะสามารถเขาถึงอาณาจักรของพระเจาไดตอง
อาศัยความรักเปนคุณธรรมนําทาง และอาณาจักรของพระเจาก็เปนอาณาจักรแหงความรัก

57
หลักอาณาจักรของพระเจา เปนหลักคําสอนที่พระเยซูใหความสําคัญโดยเนนถึงความดี
งามของบุคคลในการที่จะมีคุณสมบัติเขาไปอยูในอาณาจักรของพระเจา ซึ่งหลักคําสอนใน
พระคริสตธรรมคัมภีรใหมคือ ดินแดนที่เต็มไปดวยความรักและความสุขของโลกนี้และเปนอาณาจักร
ที่มีแตความสันติสุขซึ่งคําสอนหลักอาณาจักรเปนคําสอนที่ชวยใหคริสตนิกชนมีความหวังและมี
กําลังใจในการตอสูกับอุปสรรคความทุกขยากในการดําเนินชีวิตปจจุบันเนื่องจากมีความเขาใจใน
สภาพของตน มีจิตใจที่เขมแข็งในการศรัทธาและมีความหวังในพระเจา
สวนคัมภีรของศาสนาคริสต คือ คัมภีรไบเบิ้ล( Bible) ซึ่งมีกําเนิดมาจากการเขียนขึ้นของ
มนุษยโดยมีการดลใจจากพระเจา เปนคัมภีรซึ่งชาวคริสตถือวาศักดิ์สิทธิ์เพราะเปนพระวาจาของ
พระเจา (The Word of God) คัมภีรไบเบิ้ลแบงออกเปน 2 ตอนใหญคือ พระคัมภีรเกาหรือพันธะสัญญา
เดิม (Old Testament) และพระคัมภีรใหมหรือพันธะสัญญาใหม (New Testament)
พระคัมภีรเกาหรือพันธะสัญญาเดิม (

Old Testament) ไดรับการยอมรับนับถือวาเปน

คัมภีรศักดิ์สิทธิ์รวมกันทั้งชาวยิวและชาวคริสตมีความจุประมาณ 3ใน 4 ของคัมภีรไบเบิ้ลทั้งหมด
บันทึกดวยภาษาฮีบรูโบราณและภายหลังไดแปลเปนภาษาละตินและภาษาอังกฤษ แบงเปน 3 ตอน คือ
1) เพนทาทุก(Pentateuch) หมายถึง หนังสือ 5 เลม ซึ่งบางครั้งรวมเรียกวาคัมภีรโตราห( Torah) แปลวา
กฎหมาย เปนคัมภีรสวนที่ไดบันทึกถึงการกระทําและกฎเกณฑตาง ๆ ที่พระเจาทรงกําหนดใหชาวยิว
ยึดถือปฏิบัติ 2) ศาสดาพยากรณ ( Prophets) เปนการบันทึกเรื่องราวคําสอนและคําทํานายศาสดา
พยากรณของชาวยิวซึ่งเกิดในสมัยตาง ๆ แบงเปนบทยอย

21 ตอน โดยเนื้อหาสาระแบงเปน

ภาคใหญ 3 ภาค คือภาคประวัติศาสตร ภาคศาสดาพยากรณ และภาคศาสดาพยากรณยอย และ
3) ฮาจิโอกราฟา ( Hagiographa) พระคัมภีรสวนนี้เปนสวนหนึ่งของคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ เปนเรื่องเบ็ดเตล็ด
เชน เปนวรรณคดีหลักของพันธสัญญาเดิมที่มีความไพเราะในเชิงกวีสูงไดแก เพลงสดุดี สุภาษิต
เพลงคร่ําครวญและเปนพงศวดาร เปนตน
พระคัมภีรใหมหรือพันธะสัญญาใหม (

New Testament) เปนพระคัมภีรที่ยอมรับนับถือ

ในหมูชาวคริสตเทานั้น ไดแบงออกเปน 4 ตอนคือ (1) พระวรสาร มีจํานวน 4 เลม ไดแก พระวรสาร
ของนักบุญมัทธิว มีจํานวน 28 บท พระวรสารของนักบุญมาระโกหรือมารค มีจํานวน 16 บท พระวร
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สารของนักบุญ ลูกาหรือลูค มีจํานวน 24 บท และพระวรสารของนักบุญยอหน มีจํานวน 21 บท
(2) หนังสือกิจการอัครธรรมทูต จํานวน 1 เลม (3) จดหมายของบรรดาสาวกถึงคริสตชนในที่ตาง ๆ
จํานวน 21 เลม และ (4) หนังสือวิวรณ จํานวน 1 เลม
จากการศึกษาแนวคิดทางศาสนาคริสตซึ่งไดแกหลักธรรมคําสั่งสอนของพระเยซูจาก
ตํารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหหลักธรรมคําสั่งสอน
ที่สามารถสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติกับ
นิสิตนักศึกษาไทย ไดแก ( 1) ศรัทธาในพระเจา ( 2) ผูเปนสุข และ ( 3) ความอดทน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ศรัทธาในพระเจา
คําสอนใหศรัทธาในพระเจา เปนแกนสําคัญของชาวคริสต

โดยบุคคลใดเชื่อในพระเจาซึ่ง

เปนพระบิดา พระบุตรและพระจิต (ตรีเอกนุภาพ) พระเจาจะชวยมนุษยโดยการใหความรักความเมตตา
และพลังในการดําเนินชีวิตและตอสูกับปญหา แตทั้งนี้บุคคลจะตองมีสวนรวมรับผิดชอบการกระทํา
ตามเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเชื่อและศรัทธาในพระเจาอยางแทจริง ทั้งนี้การเชื่อในพระเจาจะทําให
ไดรับความรักและความเมตตาจากพระเจาๆ จะชวยในการเผชิญปญหา ประทานกําลัง ใหพระจิต ให
กําลังใหสันติสุข ความสุขลึกๆในใจเมื่อพบกับปญหา มีสติปญญาในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
นั่นคือมนุษยมีความเชื่อนําในพระเจาและมนุษยตองมีการกระทําตามเพื่อเปนการพิสูจนวามีความเชื่อ
ความศรัทธาในพระเจาจริง และพระเจาจะชวยใหมนุษยสามารถเผชิญอุปสรรคได (ศิลปชัย
เชาวนเจริญรัตน, 2549; กองวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอรเนียร, 2550; สาธนัญ บุณยเกียรติ,
2554)
ดังนั้นการศรัทธาในพระเจาซึ่งเปนที่เคารพจะทําใหเกิดความเชื่อในการมีกําลังใจตอ
การเผชิญอุปสรรคปญหา ทั้งนี้บุคคลจะตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการกระทําตามหลักจริยธรรม
คําสอนของพระเจาบุคคลจึงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคและปญหาได
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คําสอนในคริสตธรรม ผูเปนสุข
คําสอนในพระคริสตธรรม “ผูเปนสุข ” เปนคําสอนหนึ่งของ “คําเทศนาบนภูเขา” ซึ่งเปน
การแสดงธรรมเทศนาที่มีความสําคัญของพระเยซูเนื่องจากเปนปฐมเทศนา เปนการแสดงหลักใหม
หลักสําคัญของศาสนาคริสต เปนคําสอนที่จัดเปนระบบมากที่สุดโดยแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคของ
พระเยซูที่ตองการปฏิรูปชีวิตมนุษยใหไปสูหนทางที่ถูกตอง อีกทั้งเปนหลักจริยธรรมที่พระเยซูทรง
มอบใหแกมนุษยทุกคนไดปฏิบัติโดยมีความเชื่อวาเปนการปฏิบัติเพื่อความสุขในโลกนี้และโลกหนา
คําสอนในพระคริสตธรรม “ผูเปนสุข ” คือ คําสอนนี้มีลักษณะสงเสริมการใหกําลังใจแก
คนทุกคน เพื่อใหพวกเขาสามารถเผชิญหนากับปญหาไดอยางไมหวั่นไหว แมนวาตนเองจะรูสึกวา
มีความบกพรองไมดีพอ บุคคลก็ยังมีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตตอไป (เริงฤทธิ์ พลนามอินทร, 2552)
เพราะบุคคลเชื่อวา การที่บุคคลประพฤติปฏิบัติในทางที่ดี

ยอมไดรับอนุญาตจากพระเจาใหอยูใน

อาณาจักรสวรรคซึ่งเปนที่ของพระเจา ดังนั้นหากบุคคลปฏิบัติตามแนวทางของพระเจาจึงไมจําเปนตอง
ยินดียินรายตอคํานินทาวารายของผูอื่น

และไมหวั่นเกรงตอการขมเหงของผูขมเหงเหลานั้น เพราะ

บุคคลจะไดรับการดูแลรักษาจากพระเจา
ตัวอยาง เนื้อหาในคําสอน “ผูเปนสุข”
“บุคคลผูใดรูสึกบกพรองฝายวิญญาณก็เปนสุข เพราะแผนดินสวรรคเปนของเขาแลว”
“บุคคลใดโศกเศราผูนั้นก็เปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับการทรงปลอบประโลม”
“บุคคลใดมีใจออนโยนผูนั้นก็เปนสุข เพราะวาเขาไดรับแผนดินโลกเปนมรดก”
“บุคคลใดหิวกระหาย ความชอบธรรม ผูนั้นก็เปนสุข เพราะวาพระเจาจะทรงใหอิ่ม
บริบูรณ”
“บุคคลใดมีใจกรุณา ผูนั้นก็เปนสุข เพราะวาเขาไดรับพระกรุณาตอบ”
“บุคคลใดมีใจบริสุทธิ์ ผูนั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดเห็นพระเจา”
“บุคคลผูใดสรางสันติ ผูนั้นเปนสุขเพราะวาพระเจาจะทรงเรียกเขาวาเปนบุตร”
“บุคคลใดตองถูกขมเหง เพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้นก็เปนสุข เพราะวาแผนดินสวรรค
เปนของเขา”
“เมื่อเขาจะติเตียนขมเหงและนินทาวารายทานทั้งหลายเปนความเท็จเพราะเราทานก็เปนสุ”ข
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“จงชื่นชมยินดี เพราะวาบําเหน็จของทานมีบริบูรณในสวรรค เพราะเขาไดขมเหงผูเผยพระ
วจนะทั้งหลายที่อยูกอนทานเหมือนกัน” (พระคริสตธรรมคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม2547)
,
จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวา

เนื้อหาคําสอน ในพระคริสตธรรมคัมภีรใหม

“ผูเปนสุข ” คําสอนของพระเยซู เรื่องความสุขวา “ผูใดมีสมถะในจิตใจ ผูนั้นเปนสุขผูใดเศราโศกจะ
ไดรับการปลอบโยนและเปนสุข ผูใดมีจิตใจออนโยน กระหายความชอบธรรม มีใจเมตตากรุณา
มีใจบริสุทธิ์ สรางสันติ ลวนเปนผูเปนสุขทั้งสิ้น ” แสดงใหเห็นวาผูที่รูสึกบกพรองทางจิตใจจะไดรับ
ความสุขเพราะสวรรคเปนของเขาแลว ผูเศราโศกจะไดพบทางบรรเทาทุกข ผูหิวกระหายจะอิ่มหนํา
สําราญ ผูมีความเมตตาปราณี อยูในใจจะไดรับความเมตตาปราณีเชนเดียวกัน ผูมีใจบริสุทธิ์ไดชื่อวา
เห็นพระเจา ผูระงับการแตกแยกสามัคคีไดชื่อวาเปนลูกพระเจา ผูที่สามารถทนการประทุษราย
เบียดเบียนได ทนการขมเหงนินทาได จะไดรับบําเหน็จจากสวรรค เพราะพวกมนุษยทั้งหลายลวนเปน
ผูที่ถูกขมเหง ถูกนินทาทั้งนั้น (กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอรเนียร, 2550; ทองหลอ วงษ
ธรรมา, 2551) ซึ่งบุคคลที่กระทําความดีมีความประพฤติชอบตามคําสั่งสอนของพระเจา บุคคลผูนั้นก็
จะปลอดภัยเพราะพระเจาจะทรงคุมครอง
คําสอนในพระคริสตธรรม เรื่อง ความอดทน
คําสอนในหลักของความอดทน เปนคําสอนที่ชาวคริสตทุกคนจะไดรับการเรียนรูจาก
การศึกษาในพระคัมภีรไบเบิ้ล ซึ่งจะมีเนื้อหาแทรกอยูในแตละตอนของพระคัมภีร ผูวิจัยไดศึกษา
หลักความอดทนจากพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมและพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม และได
วิเคราะห สรุปและยกตัวอยางดังนี้
ตัวอยาง

คําสอนหลักความอดทน

หลักคําสอนเรื่องความอดทน

จากพระคริสตธรรมคัมภีร ในพระธรรมยอหน บทที่

3

ขอที่ 16 วาดวย “แตทานจงหนักแนนมั่นคง จงอดทนตอความยากลําบาก จงทําหนาที่ผูประกาศขาว
ประเสริฐและจงกระทําพันธบริการของทานใหสําเร็จ” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2514)
คําสอนเรื่อง “การยอมทนทุกขอยางคริสตชน” จากพระคริสตธรรมคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิมและสัญญาใหม (เปโตร 5:12) วาดวย “การไดรับทุกขยากแสนสาหัสเปนเหมือนการลองใจ
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จากพระเจาซึ่งจงชื่นชมยินดีเพราะไดมีสวนรวมในความทุกขยากของพระคริสต ” และ “คนที่ไดรับ
ความทุกขทรมานจงประพฤติชอบเพราะพระเจาจะคุมครอง”
คําสอนเรื่อง “การยอมทนทุกขเพราะเห็นแกความชอบธรรม”

จากพระคริสตธรรม

คัมภีรภาค พันธสัญญาเดิมและสัญญาใหม (เปโตร 3:8) วาดวย “การทนทุกขหากมีความประพฤติที่
ชอบธรรม ไมควรกลัวคนที่จะมาทํารายและวิตกกังวล เพราะวาการไดรับความทุกขเพราะทําความดี ถา
เปนที่ชอบพระทัยของพระเจาก็ดีกวาตองทนอยูเพราะการประพฤติชั่ว ”
จากหลักคําสอนเรื่องความอดทนดังขางตนสามารถสรุปไดวา หลักความอดทนตาม
แนวคิดของศาสนาคริสต คือ บุคคลใดเมื่อตกอยูในความยากลําบากสามารถเผชิญภาวะนั้นไดดวยการมี
ความอดทนตอความทุกขทางกายและการมีความอดทนตอความทุกขทางทางใจดวยการมีกําลังใจใน
การทําความดีเพื่อพระเจา
1.4 แนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทางตะวันออก
1.4.1 แนวคิดศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่พระพุทธเจาทรงกอตั้งขึ้นเมื่อ 2,500 กวาปมาแลว โดยพระองค
ทรงคนพบความจริงของชีวิตซึ่งเปนสัจธรรมเกี่ยวกับความทุกขและความพนทุกข (ภัทรพร สิริกาญจน
และคณะ, 2546) จากนั้นพระองคจึงทรงเผยแพรสิ่งที่ทรงคนพบใหแกชาวโลก ปจจุบันศาสนาพุทธ
เจริญรุงเรืองอยูในแถบประเทศเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยมีชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธกวารอยละ
90 ของประชากรในประเทศ (กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอรเนีย, 2550) ซึ่งศาสนาพุทธ
มีนิกายที่สําคัญอยู 2 นิกาย คือ นิกายเถรวาทและนิกายอาจริยาวาทหรือมหายาน
คัมภีรของศาสนาพุทธ คือคัมภีรพระไตรปฏกโดยมีจุดเริ่มตนจากการที่สาวกรวบรวมจาก
การทองจําสืบตอกันมาจากนั้นทําการสังคายนารวมกันและไดจารึกขึ้นภายหลังเปนภาษาบาลี
สันสกฤต จีน ทิเบต และไทย โดยเนื้อหาในพระไตรปฎกประกอบดวย ( 1) พระวินัยปฎก วาดวยศีล
ของภิกษุ ภิกษุณี ขอประพฤติปฏิบัติและวิธีดําเนินการในการบริหารคณะสงฆ มีทั้งหมด

21,000

พระธรรมขันธ ( 2) พระสุตตันตปฎก คือพระสูตรวาดวยคําเทศนาสั่งสอนของพระพุทธเจาและพระ
สาวก มีเรื่องราวและรายละเอียดที่พระพุทธเจาทรงโตตอบกับนักบวชในศาสนาอื่น มีการกลาวถึง
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ภูมิประเทศ เหตุการณ บุคคล และกาลเวลา มีทั้งหมด 21,000 พระธรรมขันธ และ ( 3) พระอภิธรรม
ปฎก วาดวยอภิธรรม เปนเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะในเชิงวิชาการ ซึ่งเปนเนื้อหาธรรมะที่อธิบาย
รายละเอียดหลักธรรมในพระสุตตันตปฎก มีทั้งหมด 42,000 พระธรรมขันธ
ดังนั้นหลักคําสอนของพระพุทธเจาทั้ง

84,000 พระธรรมขันธ จึงเปนหลักคําสอนที่มี

ความสําคัญและเปนประโยชนตอผูที่ศึกษาและนําไปปฏิบัติ โดยหลักคําสอนของศาสนาพุทธที่สําคัญ
ที่สุดคือ หลักคําสอนที่วาดวยเหตุและผลของสรรพสิ่งโดยแสดงถึงความจริงสายกลางที่สามารถเปน
ประโยชนในการปฏิบัติในชีวิตจริงและสามารถเปนหลักการในการดําเนินชีวิตใหเกิดความรูเทาทัน
ชีวิต นับวาศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงการกระทําและเปนศาสนาแหงความเพียรพยายาม (พระเทพเวที
(ประยุทธ ปยุตโต), 2531) เนื่องจากหลักธรรมคําสอนในทางศาสนาพุทธนั้นมุงผลในทางปฏิบัติโดย
บุคคลจะสามารถนําหลักธรรมคําสั่งสอนทางศาสนาพุทธในการจัดการกับปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินชีวิตไดโดยการศึกษาแนวคิดของหลักธรรมและปฏิบัติไดดวยตนเอง
ทั้งนี้หลักธรรมตางๆ ในทางพุทธศาสนา ไมวาจะเปนหลักธรรมใดลวนมีความสัมพันธ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสิ้น เนื่องจากมีที่มาจากหลักสัจธรรมเดียวกันและมีจุดมุงหมายเดียวกันแต
นํามาแสดงในชื่อที่ตางกัน โดยชี้ความจริงเพียงสวนใดสวนหนึ่งซึ่งเปนความจริงอันเดียวกันแตแสดง
ใหเห็นในแนวทางที่ตางกัน เพื่อวัตถุประสงคคนละอยาง ดวยเหตุนี้หลักธรรมบางขอจึงเปนเพียง
สวนยอยของหลักใหญ บางขอเปนหลักใหญดวยกัน ครอบคลุมความหมายของกันและกัน แตก็มีแนว
หรือรูปแบบการแสดงและความมุงหมายเฉพาะที่ตางกัน (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต), 2531; พระ
พรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), 2554)
จากการศึกษาแนวคิดศาสนาพุทธซึ่งไดแกหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาจากตํารา
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของและจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ผูวิจัย
ไดวิเคราะหและสังเคราะหหลักธรรมคําสั่งสอนที่สามารถสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคและเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติกับนิสิตนักศึกษาไทย ไดแก (

1) กฎแหงกรรม

(2) สติสัมปชัญญะ (3) ขันติธรรม (4) อริยสัจสี่ (5) อิทธิบาทสี่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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กฎแหงกรรม
ในทางพุทธศาสนา กรรมมีฐานะเปนกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย คือ
กระบวนการกอการกระทําและการใหผลของกระทํา (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต),

2531) ซึ่ง

หลักกฎแหงกรรมเปนหลักธรรมสวนยอยและเปนกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาทเปนหลักธรรมใหญที่แสดงความเปนไปของชีวิตทั้งหมดมีขอบเขต
กวางขวางครอบคลุมหลักธรรมปลีกยอยในระดับตาง ๆ อยางทั่วถึง ถือไดวาเปนกระบวนการแหงชีวิต
คือทุกอยางเปนไปตามกฎแหงเหตุผล ไมมีใครสรางหรือกําหนดขึ้นแตเปนอยูและเปนไปโดย
ความสัมพันธกันเปนลูกโซแหงเหตุและผล ชีวิตจึงดําเนินไปโดยอาศัยกันและกันตามเหตุและผลของ
การกระทํา ทั้งนี้หลักปฏิจจสมุปบาทจะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการทํากรรมและการใหผลของกรรม
ทั้งหมด ตั้งแตเหตุที่ใหทํากรรมจนถึงวิบากอันเปนผลที่จะไดรับซึ่งการอธิบายตามแนวปฏิจจสมุปบาท
เปนการพิจารณาในแงของกระบวนการธรรมชาติวาดวยตัวกฎหรือสภาวะลวนๆ ซึ่งในทางปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิตจริงจะปรากฎอยางเดนชัดในการดําเนินชีวิตประจําวันในเรื่องของการแสดงออกซึ่ง
เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของคนโดยตรงคือสวนที่เรียกวา “กรรม”
กรรม หมายถึง การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา หรือการกระทําที่เปนไปดวยความ
จงใจ ซึ่งสามารถอธิบายประเภทของกรรม ดังนี้
1.อกุศลกรรม คือ กรรมที่เปนอกุศล การกระทําที่ไมดี หรือกรรมชั่ว ซึ่งเกิดจากสิ่งที่
ไมดี ไดแก ความโลภ (โลภะ) ความโกรธ (โทสะ) ความหลง (โมหะ) เปนตน
2. กุศลกรรม คือ กรรมที่เปนกุศล การกระทําที่ดี หรือ กรรมดี ซึ่งเปนการกระทําที่เกิดจาก
สิ่งที่ดี ไดแก ความไมโลภ (อโลภะ) ความไมโกรธ (อโทสะ) ความไมหลง (อโมหะ) เปนตน
ทั้งนี้สามารถจําแนกกรรมตามการแสดงออก ไดดังนี้
1. กายกรรม คือ กรรมที่ทําดวยกาย หรือกระทําทางกาย
2. วจีกรรม คือ กรรมทําดวยวาจา หรือการกระทําทางวาจา
3. มโนกรรม คือ กรรมทําดวยใจ หรือการกระทําทางใจ
ตามหลักพุทธรรมไดมีเกณฑวินิจฉัยกรรมดีกรรมชั่วโดยถือเอาเจตนาหลักตัดสินใน
การกําหนดถึงกรรมดีหรือกรรมชั่วของบุคคล โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้
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1. เกณฑหลัก ไดแก
ตัดสินดวยความเปนกุศลหรืออกุศล ดังนี้
1.1 พิจารณามูลเหตุวาเปนเจตนาที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือ
เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ
1.2 พิจารณาตามสภาวะวา เปนสภาพที่เกื้อกูลตอชีวิตจิตใจหรือไม ทําใหจิตใจสบาย
ไรโรค ปลอดโปรง ผองใส สมบูรณ หรือไม ชวยเสริมหรือบั่นทอนจิตใจ ชวยใหเกิดความเจริญงอก
งามหรือไม
2. เกณฑรวม
2.1 ใชมโนธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาวาการกระทํานั้น
ตนตําหนิตนเองไดหรือเสียความเคารพตนเองหรือไม
2.2 พิจารณาการยอมรับของวิญู หรือนักปราชญ หรือบัณฑิตชน วาไดรับ
การยอมรับ ชื่นชมสรรเสริญ หรือการตําหนิติเตียน
2.3 พิจารณาลักษณะและผลของการกระทําทั้งตอตนเองและผูอื่น วาเปน
การเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอื่น ทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอนหนือไม และเปนไปเพื่อประโยชน
สุข หรือเปนไปเพื่อโทษทุกข ทั้งแกตนเองและผูอื่น
จากเกณฑวินิจฉัยกรรมดีกรรมชั่วดังขางตน สามารถสรุปการตัดสินกรรมดีกรรมชั่ว
ที่สัมพันธกับสังคมนิยมได ดังนี้
1.วาดวยคุณโทษตอชีวิต หรือตอจิตใจและบุคลิกภาพ คือ เปนสภาวะที่เกื้อกูลแก
ชีวิตจิตใจหรือไม เอื้อหอรืไมตอคุณภาพชีวิต สงเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ทํา
ใหกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายอื่นลดถอยหรือเจริญงอกงาม ชวยสรางเสริมบุคลิกภาพที่ดีงาม
หรือไม
2.วาดวยคุณโทษตอบุคคล คือ เปนการเบียดเบียนตนหรือไม ทําใหตนเดือดรอน
หรือไม เปนไปเพื่อทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขที่แทจริงแกตน
3.วาดวยคุณโทษตอสังคม คือ เปนการเบียดเบียนผูอื่นหรือไม ทําใหผูอื่นเดือดรอน
หรือไม เปนไปเพื่อทําลายหรืออํานวยประโยชนสุขแกผูอื่นและแกสวนรวม
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4.วาดวยมโนธรรม คือ โดยสํานึกอันมีตามธรรมชาติของความเปนมนุษย คือ
พิจารณาเห็นดวยความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตนเองวา การนั้นเมื่อทําแลว ตนเองติเตียนหรือกลาวโทษ
ตนเองหรือไม
5.วาดวยมาตรฐานทางสังคม คือ ตามบัญญัติทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และ
สถาบันตาง ๆ ทางสังคม เชน กฎหมาย เปนตน
การใหผลของกรรม
การพิจารณาการใหผลของกรรม แบงเปน 4 ระดับ คือ
1.ระดับภายในจิตใจ วากรรมทําใหเกิดผลภายในจิตใจ มีการสั่งสมคุณสมบัติคือ
กุศลธรรมและอกุศลธรรม คุณภาพและสมรรถภาพของจิต มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด ความ
โนมเอียง ความนิยมชมชอบ และความสุข ความทุกข เปนตน
2.ระดับบุคลิกภาพ วากรรมทําใหเกิดผลในดานการสรางเสริมนิสัย ปรุงแตง
ลักษณะความประพฤติ การแสดงออก ทาที การวางตนปรับตัว อาการตอบสนองความเกี่ยวของ
สัมพันธกับคนอื่น ๆ และตอสถานการณหรือสภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไปอยางไร การใหผลระดับนี้ตอ
เนื่องมาจากระดับที่ 1 และมีขอบเขตสัมพันธกัน
3.ระดับวิถีชีวิตของบุคคล วากรรมชักนําความเปนไปในชีวิตของบุคคล ทําให
บุคคลไดรับประสบการณที่นาปรารถนาและไมปรารถนา ประสบผลตอบสนองจากภายนอก พบความ
เสื่อมความเจริญ ความเลมเหลว ความสําเร็จ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และความสูญเสียตาง ๆ ที่ตรงขาม
ซึ่งรวมกันเรียกวา “โลกธรรม” ซึ่งสามารถแยกเปนดานยอย 2 ดาน คือ
3.1 ผลสนองจากปจจัยดานอื่น ๆ ของสภาพแวดลอมที่นอกจากคน
3.2 ผลสนองจากปจจัยดานบุคคลอื่นและสังคม
4.ระดับสังคม วากรรมที่บุคคลและคนทั้งหลายกระทํา มีผลตอความเปนไปของ
สังคมอยางไรบาง เชนทําใหเกิดความเสื่อม ความเจริญ ความรมเย็นเปนสุข ความทุกขยากเดือดรอน
รวมกันของมนุษยทั้งหลาย รวมทั้งผลจากการที่มนุษยกระทําตอสภาพแวดลอมอื่น ๆ แลวยอนกลับมา
หาตัวมนุษยเอง
จากขอมูลขางตนสามารถสรุปคุณคาทางจริยธรรมของหลักกฎแหงกรรมที่นํามา
เปนแนวทางในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา ดังนี้
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1. แนวคิดที่ทําใหเปนผูมีเหตุผล เปนคนหนักแนนโดยสามารถพิจารณาการกระทํา
และผลของการกระทําตามแนวทางเหตุปจจัย ไมเชื่ออยางงมงาย
2. การแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จที่ตนตองการและจุดหมายที่ปรารถนาจะสามารถ
สําเร็จดังใจไดตองเปนผูลงมือกระทําสิ่งนั้นดวยตนเองโดยการพึ่งตนเอง มีความเพียรพยายาม ไม
รอคอยแตโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
3. การมีความรับผิดชอบตอตนเองในการงดเวนจากกรรมชั่ว และเรียนรูที่จะ
รับผิดชอบตอผูอื่นดวยการกระทําความดีตอเขา
4. บุคคลมีสิทธิโดยธรรมชาติที่จะกระทําการตาง ๆ เพื่อแกไขปรับปรุง สรางเสริม
ตนเองใหดีขึ้น โดยเทาเทียมกัน
5. ในแงของกรรมเกาใหถือเปนบทเรียนในการรูจักพิจารณาเขาใจตนเองตามเหตุผล
เขาใจและรับรูในตนเองตอการแกไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาตอไป
สติสัมปชัญญะ
สติทําใหเกิดสมาธิและสมาธิทําใหเกิดปญญา (พระเมธีธรรมาภรณ(ประยูร ธมมจิตโต),
2539) เพราะฉะนั้นการฝกสติใหอยูกับปจจุบันโดยมีใจจดจอเฉพาะหนาที่ที่ตองทําจะทําใหมีสมาธิซึ่ง
ทําใหเกิดปญญา ปญญาที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน เรียกวา “สัมปชัญญะ”
ทั้งนี้การที่จะสามารถตั้งสติได ตองไดรับการฝกสติ ซึ่งสามารถพิจารณาในหลักของ
“ สติปฎฐาน 4 ” (พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตโต), 2554) ดังนี้
1. กายานุปสสนา หมายถึง การพิจารณากาย หรือตามดูรูทันกาย คือ
1.1 อาปานาสติ คือ ไปในที่สงัด นั่งขัดสมาธิ ตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก
โดยอาการตางๆ
1.2 กําหนดอริยบถ คือ เมื่อยืน เดิน นั่ง นอน หรือรางกาย อยูในอาการอยางไรๆ
ก็รูชัดในอาการที่เปนอยูนั้นๆ
1.3 สัมปชัญญะ คือ มีสัมปชัญญะในการกระทําและความเคลื่อนไหวทุกอยาง
เชน การกาวเดิน การเหลียวมอง การเหยียดมือ นุงหมผา กิน ดื่ม เคี้ยว ถายอุจจาระ ปสสาวะ การตื่น
การหลับ การพูด การนั่ง เปนตน
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1.4 ปฏิกูลมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตนตั้งแตศีรษะจดปลายเทา ซึ่งมี
สวนประกอบที่ไมสะอาดตางๆ มากมายมารวมๆ อยูดวยกัน
1.5 ธาตุมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตนโดยใหเห็นแยกประเภทเปนธาตุ 4
แตละอยางๆ
1.6 นวสีวถิกา คือ มองเห็นศพที่อยูในสภาพตาง ๆ กัน โดยระยะเวลา 9 ระยะ
ตั้งแตตายใหมๆ ไปจนถึงกระดูกผุแลวในแตละกรณีนั้น ใหยอนมานึกถึงรางกายของตนวาจะตองเปน
เชนนั้นเหมือนกัน
2. เวทนานุปสสนา หมายถึง การตามดูรูทันเวลา คือ
เมื่อเกิดความรูสึกสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เปนชนิดสามิส (สุขที่เกิดจากกามคุณ)
และนิรามิส (สุขที่ไมใชกามคุณ) ก็รูชัดตามที่เปนอยูขณะนั้น
3. จิตตานุปสสนา หมายถึง การตามดูรูทันจิต คือ
จิตของตนในขณะนั้นๆ เปนอยางไร เชน มีราคะ ไมมีราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ
ไมมีโมหะ ฟุงซาน เปนสมาธิ หลุดพน ยังไมหลุดพน ฯลฯ ก็รูชัดตามที่มันเปนอยูขณะนั้นๆ
4. ธัมมานุปสสนา หมายถึง การตามดูรูทันธรรม คือ
4.1 นิวรณ คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วา นิวรณ 5 (สิ่งที่กีดกั้นขัดขวางจิตไมใหกาวหนา
ไดแก กามฉันทะ พยาบาท ความหดหูงวงเหงา ความฟุงซานกังวลใจ ความสงสัยคลางแคลงใจ) แตละ
อยางๆ มีอยูในใจตนหรือไม ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลว ละเสียไดอยางไร ที่ละไดแลว
ไมเกิดขึ้นอีกตอไปอยางไร รูชัดตามที่เปนไปอยูในขณะนั้น ๆ
4.2 ขันธ คือ กําหนดรูวาขันธ 5 แตละอยาง คืออะไร เกิดขึ้นได อยางไร ดับไปได
อยางไร
4.3 อายตนะ คือ รูชัดในอายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) อายตนะภายนอก
(รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งตองกาย อารมณ) แตละอยางๆ รูชัดในสัญโญชน (กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว) ที่เกิดขึ้น
เพราะอาศัยอายตนะนั้นๆ รูชัดวาสัญโญชนที่ยังไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไร ที่เกิดแลว ละเสียไดอยางไรที่
ละไดแลวไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปอยางไร
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4.4 โพชฌงค คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วาโพชฌงค 7 (องคแหงการตรัสรู คือ สติ ธรรม
วิจัย วิริยะ ปติ ปสสัทธิ (ความสงบกายสงบใจ) สมาธิ อุเบกขา) แตละอยางๆ มีอยูในใจตนหรือไม ที่ยัง
ไมเกิด เกิดขึ้นไดอยางไรที่เกิดขึ้นแลว เจริญเต็มบริบูรณไดอยางไร
4.5 อริยสัจ คือ รูชัดอริยสัจ 4 แตละอยางๆ ตามความเปนจริงวาคืออะไร เปนอยางไร
จากขอความในตําแสดงสติปฏฐานแตละขอขางตน จะเห็นไดวาในเวลาปฏิบัตินั้น
ไมใชสติเพียงอยางเดียว แตมีธรรมขออื่นรวมดวย คือ สมาธิ และมีธรรมที่ระบุไวดวย ไดแก
1. อาตาป คือ การมีความเพียร (ไดแกองคมรรคขอ 6 คือสัมมาวายามะซึ่งหมายถึง
เพียรระวังปองกันและละความชั่วกับเพียรสรางและรักษาความดี)
2. สัมปชาโน คือ มีสัมปชัญญะ (คือตัวปญญา ไดแกสัมมาทิฏฐิ) ซึ่งเปนธรรมที่มัก
ปรากฏควบคูสติ สัมปชัญญะคือปญญา ดังนั้นการฝกฝนในเรื่องสติจึงเปนสวนหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาปญญา
3. สติมา คือ มีสติ (หมายถึงสัมมาสติ)
สวนสัมปชัญญะ คือ ปญญาเฉพาะเรื่อง สวนปญญาคือความรอบรู ดังนั้น
สัมปชัญญะจึงหมายถึงความรูชัดรูจริงในการแกปญหาเฉพาะขณะนั้น ฉะนั้นถาขาดสติก็ไมเกิดปญญา
เพราะสติกับสัมปชัญญะมีความสัมพันธกัน สติคิอความรูทัน สัมปชัญญะคือความรูเทาถึงการณโดย
สามารถพิจารณาและวิเคราะหถึงเหตุและผลลัพธที่จะตามมา เมื่อเกิดปญหาในเรื่องตางๆ การมีสติจะ
ชวยใหเกิด การระดมปญญาในการแกไขปญหานั้น โดยสติเปนเครื่องกําหนดการรูตัวขณะนั้น สวน
สัมปชัญญะจะเปนตัวพิจารณาวาสิ่งใดควรและไมควร
ตามแนวทางพุทธศาสนา สัมปชัญญะ คือ ความรูชัด 4 ประการ คือ
1.สาตถกสัมปชัญญะ คือ การยั้งคิดถึงผลประโยชนที่เกิดจากการกระทําและคําพูด
ของตน การยั้งคิดคือสติสัมปชัญญะในการตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเอง กอนพูด กอนทํา วามี
ประโยชนหรือไม คนที่หมั่นตรวจสอบตัวเองจะทําใหเกิดความผิดพลาดนอยหรือแทบจะไมเกิดขึ้นเลย
ทําใหเกิดความสุข
2. สัปปายสัมปชัญญะคือ การเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับตัวเอง หรือความพอเหมาะกับตัว
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3.โคจรสัมปชัญญะ คือ การมีธรรมะประจําใจ การมีธรรมะจะชวยใหเกิดภูมิคุมกัน
ชวยใหสุขภาพจิตดี มีความแข็งแรงทางจิตใจ อดทน และมีความยืดหยุนได
4. อสัมโมหสัมปชัญญะ คือ มีการฝกใจไมใหหลงลืม โดยการมีคติธรรมประจําไว
สอนใจ ซึ่งจะเปนเครื่องยับยั้งชั่งใจและมีธรรมะสําหรับปองกันแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ซึ่งจะ
ชวยใหผานพนอุปสรรคและปญหาในชีวิตชวงนั้นไปได
หลักขันติธรรม
หลักธรรมในศาสนาพุทธที่มุงสอนใหบุคคลมีความอดทนซึ่งเปนคุณลักษณะพื้นฐานที่ทํา
ใหประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ไดแก ดานการเรียน ดานการทํางานและดานการดําเนินชีวิต
เนื่องจากเปนความอดทนชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จแมจะมีปญหาหรืออุปสรรคมากเพียงใด
ก็ไมทําใหผูมีความอดทนเกิดความทอแทและสิ้นหวัง

แตยังคงใชปญญาเพื่อแกไขปญหาจนบรรลุ

เปาหมายในที่สุด นอกจากนี้ความอดทนยังชวยใหคนอยูรวมกันอยางสันติสุขทั้งในระดับชุมชน
ตลอดจนถึงระดับโลกเนื่องจากผูที่มีความอดทนจะเปนผูที่สามารถสะกดยับยั้งอารมณความรูสึก
ในทางลบและควบคุมตนเองไมใหแสดงพฤติกรรมที่ไมดีตอคนรอบขาง

ซึ่งบุคคลที่มีความอดทน

จึงเปนบุคคลที่มีความพรอมในการเผชิญและเอาชนะอุปสรรค
ขันติ หรือ “ความอดทน ” จึง หมายถึง ความสามารถที่จะทนตอความลําบาก มีจิตใจ
เขมแข็ง สามารถควบคุมตนเองโดยใชปญญามิใหมีพฤติกรรมในทางลบ (พระพุทธิวงศมุนี ( บุญมา
ทีปธมมากร ), 2545; พระมหาขันทอง วิชาเดช,

2545; มารศรี กลางประพันธ, 2548; พระอาจารย

มิตซูโอะ คเวสโก, 2553) อันไดแก
1.ความอดทนทางใจ อดทนตอความเจ็บใจ อดทนตอการกระทําลวงเกิน เชน ถูกดา ถูก
ดูหมิ่น ถูกนินทา ถูกยั่วยุ เปนตน ตองตอบโตดวยสันติวิธี เพื่อไมใหทําสิ่งไมดีดวยโทสะ และอดทนตอ
กิเลส เชน อดทนตอสิ่งตาง ๆ ที่เขามายั่วยวนใหหลงไหลใหหมกมุนมัวเมา การเดินทางสายกลาง
การรูจักควบคุมจิตใจตนเองใหมั่นคง ไมหลงตามงาย ๆ
2.ความอดทนทางกาย อดทนตอความลําบากตรากตรําโดยอดทนตอความยากลําบาก
คือ มีจิตใจเขมแข็งที่จะทํางานใหลุลวงลวงสําเร็จ หนักเอาเบาสู ไมวาจะเหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย
ก็เพียรพยายามทํางานที่ตั้งใจไวใหสําเร็จ และทุกขเวทนาทางกายโดยอดทนตอความเจ็บปวยทางกาย
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ไมโอดครวญไมทอแท

ไมแสดงอาการฉุนเฉียว ไมแสดงความออนแอจนเกินเหตุ

ทั้งนี้เพื่อมีสติ

สามารถทํางานไดสําเร็จ
จากการศึกษาคุณธรรมดานขันติ แสดงใหเห็นวาเปนหลักธรรมที่สามารถชวยให
บุคคลสามารถเผชิญอุปสรรคโดยประสบความสําเร็จในการทํางานทุกอยางเพราะทําใหไมยอทอตอ
อุปสรรคที่พบ และรูจักใชปญญาเพื่อแกปญหาจนบรรลุเปาหมายในที่สุด อีกทั้งยังเปนคุณธรรมที่ชวย
ใหคนอยูรวมกันอยางสันติสุขทั้งในระดับชุมชนและในระดับโลก
อริยสัจสี่
อริยสัจสี่เปนหนึ่งในหลักพุทธธรรมซึ่งเปนคําสอนในทางศาสนา พุทธ เปนแนวทางหนึ่ง
ในการแกปญหาตามความจริงและไดผล ซึ่งมีระบบขั้นตอนอยางมีหลักการโดยประการแรกตองศึกษา
ปญหาใหกระจางชัดตามความเปนจริงถึงสาเหตุที่มาของปญหา จากนั้นจึงวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหา เมื่อรูสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาจะสามารถหาวิธีแกปญหาใหถูกตองได
ความหมายคือความจริงอันประเสริฐ 4 ที่ทําใหเกิดผลแหงความสุขและเปนวิธีคิดตามเหตุ
ตามผล (พระราชวรมุนี : ประยุทธ ปยุตโต, 2529; พระสมุหสุนทรอภิชาโต : ศรีทา, 2547; พระอุทิศ
อภิวโร มีดี, 2547) ประกอบดวย
1.ทุกข คือ กําหนดรูทุกข โดยทําความเขาใจสภาพและขอบเขตของปญหา สภาพ
สิ่งที่เปนปญหาใหเขาใจชัดเจนวาคืออะไร
2. สมุทัย คือ การวิเคราะหคนหามูลเหตุหรือตนตอของปญหาซึ่งจะตองแกไขใหได
3. นิโรธ คือ การเล็งเห็นชัดเจนถึงเปาหมายและตัวกระบวนการของการแกปญหา
4. มรรค คือ การกําหนดขอปฏิบัติในการที่จะแกไขกําจัดสาเหตุของปญหาใหสําเร็จ
โดยสอดคลองกับเปาหมายและหลักการทั่วไปเพื่อเตรียมลงมือแกไขปญหาตอไปโดยมีวิธีปฏิบัติใน
การแกปญหาดวยมรรค 8 ไดแก
1) เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) หมายถึง การงดเวนจากการพูดอันไมสมควร 4 ประการ
คือ การไมพูดปด ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบและไมพูดเพอเจอ
2) การกระทําชอบ (สัมมากัมมันตะ) หมายถึง การกระทําที่ถูกตอง คือ ไมฆาสัตว ไม
ลักทรัพยและไมประพฤติผิดในกาม
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3) เลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) หมายถึง การประกอบอาชีพในทางที่ถูกตองสุจริต
กลาวคือไมเบียดเบียนผูอื่นใหเดือดรอน
4) การมี ใจตั้งมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ ) หมายถึง การมีจิตใจตั้งมั่นเปนสมาธิ จนบรรลุ
ฌานขั้นตางๆ โดยสามารถสํารวมจิตใจไดแนวแนโดยจิตที่มีสมาธิยอมมีประโยชนคือ ทําใหเปน
ผูหนักแนน สงบเยือกเย็น ไมฟุงซาน ไมวิตกกังวล และทําการงานไดมีประสิทธิภาพ
5) ความระลึกชอบ (สัมมาสติ ) หมายถึง การระมัดระวังจิตใจใหรูเทาทันความชั่ว ไม
ปลอยใจใหฟุงซาน มีสติรูตัวระลึกได โดยมีการตั้งสติ 4 ประการคือ สติปฏฐาน ไดแก การพิจารณาให
เห็นสภาพรางกายตามความเปนจริงถึงความไมยั่งยืนของสังขาร พิจารณาความรูสึกของตนตามความ
เปนจริงวากําลังรูสึกอยางไร พิจารณาจิตของตนตามความจริงถึงสภาพอยางไรในขณะนั้น และ
พิจารณาปรากฎการณทั้งหลายตามความจริง ซึ่งจะชวยลดความยึดมั่นหรือความประมาทในชีวิตได
6) ความเพียรชอบ (สัมมาวายามะ) หมายถึง เพียรปองกันบาปอกุศลที่ยังไมเกิดไมให
เกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป โดยพยายามระวังไมใหความชั่วเกิดขึ้นกับตน พยายาม
สรางความดีใหเกิดขึ้นกับตนและพยายามรักษาความดีใหมั่นคง
7) ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ ) หมายถึง การมีความรูความเขาใจในเรื่องทุกข เหตุ
แหงทุกข ความดับทุกข และวิธีดับทุกข การมีความรูความเขาใจถึงความไมยั่งยืนและแปรเปลี่ยนของ
ปรากฎการณ ตาง ๆ การมีความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกที่ควร รูจักผิดชอบชั่วดีเพื่อละความชั่วทําความดี
และรูจักการมีเหตุและผล ซึ่งการจะมีความเห็นชอบดังกลาวไดตองอาศัยปจจัยสนับสนุน คือ มีเพื่อนที่
ดี อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี คบหาคนดี และมีเหตุผลที่ถูกตอง
8) ความคิดชอบ (สัมมาสังกัปปะ) หมายถึง การมีความคิดในการทําสิ่งทีดี คือ การไม
พยาบาท การคิดไมเบียดเบียน การคิดในทางกุศลโดยคิดชวยเหลือผูอื่น มีความเมตตากรุณา และปรารถ
ดีตอสิ่งมีชีวิตทั่วไป
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สรุปการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ

วิธีการปฏิบัติในการแกปญหาดวยมรรค 8 ดังนี้

เจรจาชอบ(สัมมาวาจา)
การกระทําชอบ(สัมมากัมมันตะ)

ศีล

เลี้ยงชีพชอบ(สัมมาอาชีวะ)
การมีใจตั้งมั่นชอบ(สัมมาสมาธิ)
ความระลึกชอบ(สัมมาสติ)

สมาธิ

แนวปฏิบัติไปสู
ความหลุดพนทุกข

ไตรสิกขา

มีความเพียรชอบ(สัมมาวายามะ)
ความเห็นชอบ(สัมมาทิฏฐิ)

ปญญา

ความคิดชอบ(สัมมาสังกัปปะ)
แผนภาพที่ 10 วิธีการปฏิบัติในการแกไขปญหาดวยมรรค 8
จากการศึกษาหลักอริยสัจ สี่ สามารถนํามาใชเปนแนวคิดและเปนแนวทางในการเผชิญ
อุปสรรคของบุคคลเนื่องจากหลักอริยสัจเปนวิธีการแหงปญญาซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตามระบบ
แหงเหตุผลเปนวิธีการที่ชวยใหบุคคลมีระบบการคิดอยางมีหลักการและมีเหตุผลโดยการแกปญหาและ
จัดการกับชีวิตของตนดวยปญญาของมนุษยซึ่งนําเอาหลักความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติมาใช
ประโยชน ดังนั้น หลักอริยสัจ คือ หลักความจริงในการแกปญหาซึ่งมีความยั่งยืนและสามารถใช
ประโยชนไดตลอดกา ลและ สงเสริมใหบุคคลเปนผูที่มีความคิดในการเผชิญอุปสรรคไดอยาง
สรางสรรคเนื่องจากหลักอริยสัจจะชวยใหเปนผูที่คิดเปน สามารถแกไขปญหาตามหลักแหงความเปน
จริงไดดวยตนเองทั้งในปจจุบันและในอนาคต โดยมีการคิดแกปญหาอยางสุขุมรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ
อิทธิบาทสี่
อิทธิบาทสี่ หมายถึง หลักแหงความสําเร็จซึ่งจําแนกไวเปนสี่ คือ

(1) ฉันทะ คือ ความ

พอใจรักใครในสิ่งนั้น (2) วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น (3) จิตตะ คือ ความเอาใจใสฝกใฝใน
สิ่งนั้น

(4) วิมังสา คือ ควรหมั่นสอดสองในเหตุผลของสิ่งนั้นโดยการใชปญญา

(พระราชวรมุนี
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(ประยุทธ ปยุตโต), 2529; สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 2540;
พระประชิต ธมมวโร(ผาตากแดด), 2548; พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก, 2553 )
ธรรม 4 อยางนี้ ยอมเกี่ยวเนื่องกัน แตละอยางมีหนาที่เฉพาะของตน กลาวคือ
1. ฉันทะ คือ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น มีใจรักในการทํางานใหสําเร็จ
2. วิริยะ คือ ความพยายามทําสิ่งนั้น หรือ ความพากเพียร มีความมุมานะ เขมแข็งอดทน
ไมทอถอยตออุปสรรคงาย หมั่นเพียรพยายามในการทํางานใหสําเร็จตามจุดหมาย
3. จิตตะ คือ การมีใจฝกใฝในงานที่ทํา โดยการใชความคิด สติปญญา จนกวางานนั้นจะ
สําเร็จตามสมประสงค
4. วิมังสา คือ การหมั่นตริตรองพิจาณาเหตุผลในสิ่งนั้น การพิจารณาใครครวญหาเหตุผล
ในสิ่งนั้น ใชปญญาไตรตรองตรวจหาเหตุผลขอบกพรองในสิ่งที่ทําและคิดคนวิธีแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น
ดังนั้น อิทธิบาท 4 จึงเปน หลักธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาชวย
ในดานความสําเร็จทางการศึกษาเลาเรียน การสรางศรัทธาและฉันทะใหเกิดเปนสิ่งสําคัญคือเมื่อเกิด
ความรักความพอใจก็จะมีความเพียรพยายามสงผลใหมีจิตใจจดจอ สามารถใครครวญสิ่งตางๆ

ดวย

ปญญา ทําใหเกิดความรู จากนั้นจะสงผลใหบุคคลเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีกําลังใจ มุงมั่นในการทําใน
สิ่งที่ตั้งใจใหประสบความสําเร็จ แมวากําลังเผชิญอุปสรรคและปญหาในสภาวะตางๆ ก็จะพยายามที่จะ
กระทําหรือปฏิบัติสิ่งใดๆ ให ประสบความสําเร็จอยางมีสติ โดย บุคคลสามารถเผชิญอุปสรรค
ในการแกปญหาหรืออุปสรรคในชีวิตนั้นไดอยางเหมาะสม
1.4.2 แนวคิดศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม เกิดในประเทศซาอุดิอาระเบีย ประมาณ

113 ป หลังพุทธศักราช เปน

ศาสนาประเภทเอกเทวนิยมที่มีพัฒนาการตอเนื่องมาจากศาสนายูดายและศาสนาคริสต โดยนับถือ
พระเจาสูงสุดเพียงองคเดียวคือพระอัลเลาะหเปนผูทรงสรางโลกและสรรพสิ่งโดยทรงกําหนดชะตา
กรรมของมนุษยและสรรพสัตว ศาสดาของศาสนาอิสลามคือ พระนบีมะหะหมัด ศาสนาอิสลามเปน
ศาสนาที่มีผูนับถือแพรหลายทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในทวีปตะวันออกกลาง เอเชียและแอฟริกา
(ภัทรพร สิริกาญจน, 2546) โดยเปนศาสนาที่มีผูนับถือมากที่สุดเปนอันดับสองของโลก มีประชากรที่
นับถือราว 1,384.8 ลานคน และในประเทศไทยมีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยูเปนอันดับ สองซึ่งมีกระจาย
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อยูเกือบ ทุก จังหวัด ในประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยได ใหความสําคัญโดย ตราพระราชกฤษฎีกาและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับอิสลามขึ้นตั้งแตป 2488 เปนตนมา (ทองหลอ วงษธรรมา, 2551)
ศาสนาอิสลามมีนิกายตางๆ อยูมาก แตนิกายใหญๆ ในศาสนามีอยู 2 นิกาย คือ นิกายซุนี
และนิกายชีอะห แตทุกนิกายในศาสนาอิสลามมีจุดหมายรวมกันคือการมีจุดหมายปลายทางของชีวิต
อันเปนความสุขนิรันดร คือ การไดไปอยูกับพระอัลเลาะห ซึ่งวิธีปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดหมายนั้น
ศาสนิกชนตองปฏิบัติตามคําสอนของพระนบีมะหะหมัดอยางเครงครัดและถูกตองสมบูรณ
คัมภีรที่สําคัญของศาสนาอิสลาม คือ (

1) คัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งมุสลิมทุกคนถือวาเปนสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่ตองแสดงความเคารพอยางเครงครัดเพราะทุกตัวอักษรทุกคําเกิดจากการเปดเผย (วะฮีย)
ของพระเจา เปนเทวบัญชาของพระเจาและเปนสัจพจนที่บริสุทธิ์ของพระเจาที่ไมมีใครจะอาศัย
ดัดแปลงแกไขไดซึ่งมุสลิมจะถือวาพระคัมภีรอัลกุรอานเปนธรรมนูญสูงสุดในการดําเนินชีวิต และ
(2) คัมภีรอัลฮะดิสเปนแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติอันดีงามเนื่องจากคัมภีรอัลฮะดิสเปนโอวาท
และ จริยวัตร ตาง ๆ ของทานศาสดาพระนบีมะหะหมัด ซึ่งเหลาสาวกเปนผูรวบรวมโดยมีการรวบรวม
หลายครั้งซึ่งมุสลิมสวนใหญถือวาคัมภีรอัลฮะดิสที่รวบรวมขึ้นในสมัยคอลีฟะห อะบาซิด (ค.ศ. 875 )
เปนฉบับแทซึ่งคัมภีรอัลฮะดิสมีฐานะเปนคําสอนและบทอธิบายพระคัมภีรอัลกุรอาน จึงไมมี
ความสําคัญและความศักดิ์สิทธิ์เทียบเทาคัมภีรอัลกุรอาน
สวนในดานหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนาอิสลามที่เปนคําสอนของอัลเลาะห
ทรงประทานมาเปนศาสนาแกศาสดาตางๆ มีแกนแทอยูที่ความศรัทธา ซึ่งสามารถแบงเปน 3 หลัก ดังนี้
1.หลักศรัทธาในศาสนาอิสลาม
มุสลิมจะตองมีศรัทธา 6 ประการ ดังนี้
1.1 ศรัทธาในเอกภาพของพระเจา
มุสลิมจะตองมีศรัทธาวาอัลเลาะหทรงเปนพระเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น คําวา อัล
เลาะหเปนวิสามัญนามของพระผูเปนเจาเที่ยงแท ทรงมีคุณลักษณะ 99 ประการดังที่กลาวไวในคัมภีร
อัลกุรอาน ตัวอยางเชน พระองคทรงมีอยูดั้งเดิม ผูทรงเปนหนึ่ง ทรงเปนผูสราง ผูทรงอภิบาล ผูทรง
ประทานปจจัยยังชีพ ผูทรงไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือน ผูทรงยุติธรรม ผูทรงเห็น ผูทรงรอบรู
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ผูทรงกรุณาปราณี ผูทรงเมตตาปราณี ฯลฯ มุสลิมทุกคนเชื่อมั่นวาพระองคมีมาแตดั้งเดิม เปนอมตะ
ไมมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบกับพระองคได พระองคทรงเปนสภาวะอันนิจนิรันดร ทรงใหกําเนิดมวล
มนุษยทั้งหมด พระองคทรงเปนผูคุมครองโลกปจจุบันและทรงเปนผูพิพากษาในวันของการตัดสิน
1.2 ศรัทธาในเทวทูตของพระเจา
เทวทูตของพระเจาในศาสนาอิสลามเรียกวา มาลาอีกะห หลักศาสนาเกี่ยวกับ
เทวทูตหรือมาลาอีกะหคือมุสลิมทุกคนจะตองศรัทธา ลักษณะของเทวทูตนั้นเปนนามธรรมไมมีตัวตน
เทวทูตนี้เปนสื่อกลางระหวางพระผูเปนเจากับศาสดาทั้งหลาย อิสลามถือวาศรัทธาในอํานาจเรนลับ
เปนสวนหนึ่งของศรัทธาในศาสนาอิสลามอยางแยกกันไมได ในบรรดาสิ่งที่อยูในลักษณะเรนลับก็มี
มาลาอีกะฮ ซึ่งเปนวิญญาณที่รับบัญชาจากอัลเลาะหเพื่อนําไปปฏิบัติอยางซื่อสัตย จํานวนของ
มลาอีกะหมีมากมาย พวกเขามีพลังมากมายเพื่อรับใชอัลเลาะห เชน “ญิบริล” มีหนาที่นําพระวจนะ
ของอัลเลาะหมายังศาสดาตางๆ โดยการวะฮยูหรือการประทานสาสนผานมาลาอีกะห “อิสรอฟล” มี
หนาที่เปาแตรเปนสัญญาณครั้งแรกเพื่อประกาศถึงการสิ้นโลกและเปาครั้งที่สองเพื่อเรียกวิญญาณของ
มนุษยใหฟนขึ้นในวันพิพากษา เปนตน มุสลิมทุกคนมีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งนี้แตมิได
หมายความวาจะตองเคารพสักการะเทวทูตเหลานั้น สวนในเรื่องเกี่ยวกับความมหัศจรรยหรืออภินิหาร
มุสลิมจะไมยอมรับเชื่อถือนอกเหนือจากความมหัศจรรยหรืออภินิหารที่ปรากฏหลักฐานตาม พระ
คัมภีรอัลกุรอานไดกลาวไวเทานั้น
1.3 การศรัทธาในคัมภีร
มุสลิมทุกคนตองยอมรับวาคัมภีรดั้งเดิมแหงคําสอนของศาสนาตาง ๆ นั้นเปน
คัมภีรของอัลเลาะหที่มอบใหแกมนุษยชาติโดยผานทางศาสดา อัลเลาะหไดทรงแตงตั้งศาสดาขึ้น
มากมายเพื่อเทศนา เชิญชวนมนุษยไปสูการภักดีตอพระองค โดยพระองคทรงประทานพระวจนะของ
พระองคไวในพระคัมภีรตาง ๆ แลวประทานลงมาแกศาสดาตาง ๆ ในแตละยุคสมัยเหลานั้น โดย
พระคัมภีรสําคัญ ไดแก
1. คัมภีรเตารอต ที่ประทานแกศาสดา นบี มูซา (โมเสซ)
2. คัมภีรซะบูร ที่ประทานแกศาสดา นบี ดาวูด (เดวิด)
3. คัมภีรอินญีล ที่ประทานแกศาสดา นบี อีซา (เยซู)
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4. คัมภีรอัลกุรอาน ที่ประทานแกศาสดานบีมฮัมหมัด
ปจจุบันคัมภีรที่ 1 ถึงคัมภีรที่ 3 ไดสูญหายไปและไมมีตนฉบับหลงเหลือไวให
เปนหลักฐานอางอิงไดอีกแลว จึงมีแตคัมภีรอัลกุรอานเพียงเลมเดียวในขณะนี้ ดังนั้นมุสลิมจึงถือวา
คัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรที่สมบูรณที่สุดและเปนคัมภีรสุดทาย เพราะคัมภีรอัลกุรอานไดรับ
การบันทึกระหวางที่ศาสดายังมีชีวิตอยูซึ่งเปนคัมภีรที่แนะแนวทางหรือเปนเครื่องชี้ทางสําหรับมนุษย
ในการดําเนินชีวิต เปนธรรมนูญของชีวิต ( Way of Life) ซึ่งเปนคําสอนของศาสนาที่มีทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ มุสลิมทุกคนตองเรียนรูและมีความเชื่อมั่นอยางจริงใจในภาคทฤษฎีและเริ่มปฏิบัติอยาง
นอยที่สุดเมื่ออายุบรรลุนิติภาวะตามที่ศาสดากําหนดไว
1.4 การศรัทธาในบรรดาศาสดานบี
การศรัทธาในบรรดาศาสดาเปนความจําเปนขั้นพื้นฐานอีกประการหนึ่งของ
มุสลิมเพราะบรรดาศาสดาคือบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูนําสารหรือวจนะของอัลเลาะหมาบอก
กลาวแกมนุษยชาติ นบีจะเทศนาตักเตือนและเชิญชวนผูคนใหศรัทธาในอัลเลาะหและตระหนักถึงการ
ตองคืนกลับไปหาพระองค มุสลิมจําตองศรัทธาในบรรดาศาสดานบีเหลานั้น โดยเฉพาะศาสดานบีมะ
ฮะหมัดซึ่งเปนศาสดานบีทานสุดทาย
1.5 การศรัทธาในวันสิ้นโลก
การศรัทธาในวันสิ้นโลกและวันแหงการฟนคืนชีพเปนการศรัทธาในชีวิตหลัง
ความตายซึ่งทุก ๆ ชีวิตจะตองฟนขึ้นมาในวันหนึ่งและไปยืนรวมกันตอหนาพระเปนเจาเพื่อรอรับ
การตัดสินอันยุติธรรมและรับการตอบแทนสําหรับการกระทําของเขาในระหวางที่มีชีวิตอยู
1.6

การศรัทธาในกฎแหงความดีความชั่ววามาจากอัลเลาะหหรือศรัทธาใน

ลิขิต (กฎสภาวะ) ของพระเจา
มุสลิมยอมรับวากฎทั้งหลายในธรรมชาตินั้นมาจากอัลเลาะห กฎธรรมชาตินั้น
คือกฎที่พระเจากําหนด ซึ่งหลักศรัทธาขอนี้มิไดหมายความวามนุษยจะดีหรือชั่วพระเจาไดลิขิต
ลวงหนา หากแตหมายถึงอัลเลาะหทรงกําหนดความดี ความชั่วไว แลวทรงประทานสติปญญาให
มนุษยตรึกตรองและเลือกที่จะกระทํา มนุษยจึงตองยึดความดีความชั่วที่อัลเลาะหทรงจําแนกไวใน
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ศาสนามาเปนมาตรฐานซึ่งมนุษยไมสามารถตั้งมาตรฐานความดีความชั่วจากความรูสึกนึกคิดของ
ตนเองเพราะถามนุษยตางคนตางกําหนดมาตรฐานความดีความชั่วดวยตนเองแลวอาจทําใหเกิดความ
วุนวายในสังคมไมมีที่สิ้นสุด
2. หลักปฏิบัติ 5 ประการ (การยืนยันความศรัทธาดวยการปฏิบัติ)
อิสลามเปนศาสนาและแนวทางการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวยโครงสรางทั้งหลัก
ศรัทธาและปฏิบัติ พื้นฐานการเปนมุสลิมอยูที่การยืนยันความศรัทธา ดังนี้
2.1 การปฏิญาณตน
ผูที่หันมานับถือศาสนาอิสลามหรือเกิดเปนมุสลิมทุกคนจะตองกลาวคํา
ปฏิญาณตามแบบอยางศาสดานบี มูฮัมหมัด โดยการกลาววา “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลเลาะห
และมูฮัมหมัดเปนศาสนฑูตของพระองค”
2.2 การนมัสการ หรือ นมาซ (ละหมาด)
อิสลามสอนวาพระผูเปนเจาทรงสรางมนุษยขึ้นมาในโลกนี้ ดังนั้นเพื่อขัดเกลา
ตนเองจากบาปมลทินโดยการมุงนมัสการและเคารพภักดีตอองคพระผูเปนเจา โดยทรงบัญญัติให
มุสลิมปฏิบัตินมาซ วันละ 5 เวลา เปนภาระที่กําหนดแกชายที่เริ่มรูจักรับรูทางเพศ และหญิงที่เริ่มมี
ประจําเดือน ซึ่งถือวาเริ่มเขาสูวัยแหงความเปนผูใหญแลว
2.3 การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
การที่มนุษยจะสามารถขัดเกลาตนเองใหบริสุทธิ์สะอาดไดดียิ่งขึ้นคือการถือ
ศีลอดโดยงดเวนการกิน การดื่ม เสพสิ่งตางๆ รวมถึงความสัมพันธทางเพศ อารมณใฝต่ําและการ
ประพฤติอันไมควรทั้งปวงตั้งแตดวงตะวันขึ้นจนถึงดวงตะวันตก ตลอดเดือนรอมฎอนอันเปนเดือนที่
เกาตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งผูที่ไดรับการผอนผันไมตองถือศีลอด ไดแก ผูเดินทางไกล ผูปวย คนชรา
สตรีมีครรภ สตรีที่มีประจําเดือน
2.4 การจายทรัพยเปนซะกาต
การจายซะกาต คือการจายทรัพยสินตามอัตราที่ศาสนาอิสลามกําหนดไว เมื่อมี
ทรัพยสินที่สะสมไวครบตามจํานวนและเวลา จะตองจายใหแกผูมีสิทธิไดรับ

8 ประเภท ไดแก
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คนยากจน คนขัดสน ผูที่หัวใจโนมมาสูศาสนาอิสลาม เจาหนาที่ผูเก็บซะกาต(ของรัฐอิสลาม) ไถทาส
ผูมีหนี้สินลนพนตัว คนพลัดถิ่นหลงทาง และในวิถีทางศาสนาของอัลเลาะห อิสลามถือวาทรัพยที่ถูก
จายออกไปจะสรางความจําเริญแกทรัพยที่คงเหลืออยู เปนการชําระมลทินของทรัพยสินและขัดเกลา
จิตใจของเจาของทรัพยผูบริจาค
2.5 การทําฮัจญ
มุสลิมผูมีความสามารถพรอมดวยสุขภาพ ทรัพยสิน และความปลอดภัยใน
การเดินทางจักตองไปประกอบพิธีฮัจญ ณ นครเมกกะฮ ประทศซาอุดิอาระเบีย ในเดือนซุลฮิจญะฮ
ตามวันและเวลาที่ปรากฏ ผูที่ประกอบพิธีฮัจญนับเปนผูยอมจํานนตอพระประสงคของอัลเลาะหจนละ
ทิ้งครอบครัว หนาที่การงาน สถานภาพ และอภิสิทธิตางๆ ดังนั้นในชวงเวลาที่ไปประกอบพิธีฮัจญ
นับเปนการทดสอบคุณธรรม ความอดทน ความเสียสละ และทดสอบการบริหารเงินที่พระผูเปนเจา
ฝากไวแกมุสลิมดวย ทั้งนี้การประกอบพิธีฮัจญแสดงถึงเอกภาพและพลังอํานาจของพระเปนเจาซึ่งเปน
จุดศูนยรวมแหงจิตใจของมุสลิมทั่วโลกที่ตางพากันมาชุมนุมอยูในชุดแตงกายและมีพฤติกรรมที่
เหมือนกันอยางพรอมเพรียง
3. หลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักคุณธรรม จริยธรรม เปนหลักการอิสลามพื้นฐานประการสุดทาย โดยเปน
หลักการที่เกี่ยวของกับมารยาทและคุณธรรมทางดานจิตใจ ตลอดจนความประพฤติอันดีงาม ซึ่งเรียก
รวมกันวา “อิหซาน” คุณธรรมอันสูงสุด คือ การที่มนุษยสํานึกในความเปนขาทาสของตนเองตอ
พระผูเปนเจาดวยใจอันบริสุทธิ์ จิตใจผูกพันกับพระองคตลอดเวลา ซึ่งความผูกพันระหวางมนุษยกับ
พระผูเปนเจานั้นจะเปนสายสัมพันธอันแนนเหนียว ซึ่งกอใหเกิดความประพฤติที่ดีงามทั้งที่กระทําตอ
พร ผูเปนเจาและกระทําตอมนุษย สายสัมพันธสองดานนี้เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดสันติสุขและ
สันติภาพในสังคมโลก โดยสัมพันธกับอัลเลาะห ทําใหมนุษยมีจิตยําเกรง สํารวมตอพระองค

และ

สัมพันธกับมนุษยทําใหมนุษยมีความประพฤติที่ดีตอกันหวังดีตอกัน
หลักคุณธรรม แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก (1) คุณธรรมที่ตองประพฤติ ( 2) คุณลักษณะ
ที่ตองละเวน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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คุณธรรมที่ตองประพฤติ
หมายถึงความดีตาง ๆ ที่ตองประพฤติอยูเสมอ อันไดแกหนาที่และมารยาทที่ตอง
แสดงออก และคุณสมบัติที่ดีทางจิตใจ เชน
1.หนาที่ของบุคคลตอพระเจา ตองระลึกอยูเสมอวา ตัวเองอยูตอหนาพระผูเปนเจา
พระองคทรงมองเห็นอยูตลอดเวลา จึงตองทําแตความดี มีมารยาท และละเวนการกระทําที่ผิดตอ
บทบัญญัติของพระองค
2.หนาที่ของผูรู ครู จะตองมีจิตสํานึกเสมอวาความรูที่ตนไดมาเปนไปโดยความเมตตา
ของพระผูเปนเจา พระองคทรงเปนผูประทานให ดังนั้นจึงตองเผยแพรตอใหผูอื่น ใหไดรับความรู โดย
ไมมุงหวังอามิสสินจางใด ๆ ทั้งสิ้น และไมนําความรู ไปสรางสมบารมี หรือนําความรูไปแขงขันกับ
ผูใด หรือทับถมผูรูอื่น ๆ หรือหาประโยชนอันมิชอบ
3.หนาที่ของผูใฝรู ผูใฝรูจะตองศึกษาเพื่อใหไดความรู ซึ่งความรูมิไดจํากัดแตเฉพาะ
ความรูทางดานสามัญ หรือ ศาสนา ดานใดดานหนึ่ง มุสลิมตองเรียนรูความรูทั้งสองดาน จนสามารถนํา
ความรูความสามารถไปประพฤติทางดานศาสนาไดเปนอยางดี และนําความรูดานสามัญหรือวิชาชีพไป
ประกอบสัมมาอาชีพตอไปและผูเรียนรูทุกคนตองเคารพตอผูสอน มีความนอบนอมถอมตน พูดจา
สุภาพออนโยนและคอยอุปถัมภผูสอนของตนเสมอ
4.หนาที่ของลูก ลูกทุกคนมีหนาที่ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญของบิดามารดา ตองมี
ความ กตัญูกตเวที ตองคิดอุปการะไมปลอยใหบิดามารดาเดียวดายอยูกับความเหงา และตอง
ปรนนิบัติบิดามารดาอยางดีที่สุด
5.หนาที่ของพอแม ตองเลี้ยงดูลูกอยางดีใหการดูแล ใหความสุข ใหการศึกษา คอย
อบรมบมนิสิยใหเปนคนดี มีมารยาท ไมปลอยปละละเลยตอลูกจนขาดความอบอุนทางจิตใจ พอแม
ตองมีหนาที่สรางสถาบันครอบครัวใหเปนความหวังและเปนสวรรคของลูก
6.หนาที่ของเพื่อน คนทุกคนมีเพื่อน ไดแก เพื่อนรวมงาน เพื่อนเรียน เพื่อนบาน จนถึง
เพื่อนรวมโลก ทุกคนตองหวังดี มีความประพฤติที่ดีตอกัน ไมดูถูก ไมเกลียด ไมอาฆาตแคน ไมทับถม
หรือทําลายใคร สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข

80
7.หนาที่ของสามี ทั้งสามีภรรยาจะตองมีหนาที่พึงปฏิบัติตอกัน กลาวคือสามีตอง
รับผิดชอบในดานการปกครองครอบครัวและการหารายไดเลี้ยงดูครอบครัวตลอดจนการเปนที่พึ่งของ
ครอบครัว มีความประพฤติที่ดีงามตอคนในครอบครัว เปนแบบอยางที่ดีแกคนในครอบครัวโดย
สม่ําเสมอ ไมทิ้งครอบครัวออกไปหาความสุขนอกบานและตองตักเตือนสอนภรรยาและ
คนในครอบครัว
8.หนาที่ของภรรยา ภรรยามีหนาที่ชวยเหลือสามีในดานตาง ๆ เปนกําลังใจใหสามี
ตอนรับแขกของสามีดวยความยิ้มแยมแจมใสและดวยความจริงใจ ไมนินทาสามีลับหลังไมทําตัว
กาวราวตอสามี หากสามีทําผิดควรเตือนดวยความหวังดี ครองสติ ไมโมโหเกรี้ยวกราด ใหเกียรติและ
อยูในโอวาทสามี
9.หนาที่ของผูนํา ผูนําทางสังคมในตําแหนงตาง ๆ ที่ถูกแตงตั้งหรือเลือกตั้งก็ตาม
จะตองปฏิบัติตนตอผูตามดวยความเมตตาและดวยความนอบนอม ไมถือตัว พูดจาสุภาพออนโยน ใช
อํานาจดวยความยุติธรรม มีความกลาหาญ กลาตัดสินใจ ไมลังเล ไมออนแอ ไมขลาดกลัว มีความ
ประพฤติดีและเปนตัวอยางที่ดีสําหรับประชาชน และตองเสียสละทุกสิ่งเพื่อประชาชน
10.หนาที่ของประชาชน ประชาชนในฐานะผูตามตองเคารพผูนํากฎตางๆ ที่ออกมาโดย
ชอบธรรม ประชาชนตองปฏิบัติโดยเครงครัด มีความกลาหาญในการเตือนผูนําหากผูนําทําผิดหรือออก
กฎหมายโดยไมชอบธรรม ใหความรวมมือในกิจกรรมที่ดี รักษาและปกปองเกียรติยศของผูนําที่มี
คุณธรรมไมละเมิดตอสิทธิของผูนําและสิทธิของประชาชนดวยกัน
คุณลักษณะที่ตองละเวน
คุณลักษณะที่มุสลิมตองละเวนมีอยูมากมายซึ่งลวนเปนขอหามที่อิสลามไดบัญญัติไว
สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1.คุณลักษณะที่ตองละเวนทางจิตใจโดยเกี่ยวกับคุณลักษณะดานรายทําจิตใจ ไดแก
ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความเกลียดชัง ความตระหนี่ถี่เหนียว ความโลภ ความยะโสโอหัง
ความลําพอง ความโออวด เปนตน
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2. คุณลักษณะที่ตองละเวนดานความประพฤติโดยทั่วไป ไดแก ความฟุมเฟอย การพูด
มาก ความเกียจคราน การเอารัดเอาเปรียบ การดูถูกผูอื่น การรังแกผูอื่น การฉอโกง การนินทาใสราย
การสอเสียด การลักขโมย การปลนฉกชิงวิ่งราว การลวงประเวณี การพนัน การประกอบอาชีพทุจริต
การดื่มสุราของมึนเมา การกินดอกเบี้ย เปนตน
3. คุณลักษณะและความประพฤติที่มีผลตอการศรัทธาซึ่งขอหามเหลานี้มีผลทําให
ผูประพฤติตองสิ้นสภาพอิสลามทันที เชน การนับถือสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห การกราบสิ่งอื่นนอกจาก
อัลเลาะห การกระทําอันเปนการเหยียดหยามตออัลเลาะห ตอมลาอีกะห ตอศาสนฑูต ตอคัมภีร ตอ
บทบัญญัติทางศาสนา ใชคําพูดกลาวหามุสลิมวาไมใชมุสลิม การเชื่อโชคลางของขลัง การปฏิเสธ
คัมภีรอัลกุรอาน เปนตน
จากการศึกษาศาสนาอิสลาม พบวาการเรียนรูศาสนาอิสลามที่แทจริงตองเริ่มทําความ
เขาใจกับหลักพื้นฐาน 3 ประการที่ไดกลาวมา ไดแก ( 1) หลักศรัทธา ( 2) หลักปฏิบัติ และ ( 3) หลัก
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลัก 3 ประการดังกลาวจะนําไปสูความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับความรูที่
ถูกตองจะนําไปสูการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอซึ่งจะเพิ่มพูนใหเกิดคุณธรรมจริยธรรม นั่นคือการกอใหเกิด
ความสํานึกในคุณธรรมจริยธรรมตอพระเปนเจา ผูทรงสรางและประทานปจจัยตางๆ แกมนุษย
ตลอดจนความสํานึกในหนาที่ตอตนเอง ตอผูรู ตอผูใฝรู ตอลูก ตอเพื่อนบาน ตอคูครองตอผูนําตอ
ผูตามตอผูลําบากยากไร และตอประเทศชาติโดยสวนรวม อันจะนํามาสูความสันติสุขของสังคม
ประเทศชาติ ทั่วโลก ซึ่งเปนไปตามความหมายของ “อิสลาม” ซึ่งหมายถึง ความสันติสุขอันถาวร
จากขอมูลดังขางตนซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหหลักธรรมคําสั่งสอนที่สามารถสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติกับนิสิตนักศึกษาไทยจาก
การศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางดานศาสนาอิสลาม ดังนี้ (1) หลักศรัทธาในกฎแหงความดีความชั่วหรือศรัทธาในลิขิต (กฎสภาวะ)
ของพระเจา หรือ หลักศรัทธาขอที่ 6 (2) หลักขันติธรรม และ ( 3) หลักอะมานะห ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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หลักศรัทธาในกฎแหงความดีความชั่ววาหรือศรัทธาในลิขิต (กฎสภาวะ)

ของพระเจา

หรือ หลักศรัทธาขอที่ 6
การตระหนักวากฎทั้งหลายในธรรมชาติมาจากอัลเลาะห

เปนกฎที่พนญาณวิสัยของ

มนุษยกฎแหงความดีความชั่วหรือกฎสภาวะของพระเปนเจาเปนสิ่งเตือนใจมนุษยถึงการไมยึดมั่นถือ
มั่นในอัตตาของตนเองเพราะวิถิชีวิตของมนุษยเปนสิ่งไมเที่ยง กรณีตัวอยาง เชน มหาเศรษฐีบางคนไม
สามารถจะรักษาความร่ํารวยไวไดตลอดชีวิตตอมาตองประสบมรสุมราย ๆ ในชีวิตทําใหกลายเปนคน
ยากจน เปนตน นอกจากนี้ในวิถีชีวิตของมนุษยทุกคนตองประสบความผิดหวังนับครั้งไมถวน ไมมี
มนุษยคนใดที่สามารถหลบพนความผิดหวังไปได ดังนั้นความผิดหวัง ความทุกขที่มนุษยไดรับขณะ
ดําเนินชีวิตถือเปนการทดสอบจากพระผูเปนเจา ดังตัวอยางคําสอนที่มีในอัลกุรอาน เชน “และแนนอน
เราจะทดลองสูเจาดวยสิ่งแหงความหวาดกลัวภัยอันตราย และความหิว การขาดแคลนทรัพยสมบัติ การ
สูญเสียชีวิต และการแหงแลงของพืชผล มูฮัมหมัดจงแจงขาวดีแกผูอดทน” (อัลกุรอาน 2:15 อางถึงใน
ภัทรพร สิริกาญจน และ คณะ, 2546) ดังนั้น เขาจึงมีความอดทนตอความทุกขยาก และสามารถ
แกปญหาตาง ๆไดดวยกําลังใจและความมั่นใจ หลักศรัทธาในคัมภีรของพระเจาชวยแกปญหามุสลิม
ได ทําใหมุสลิมปรับปรุงตนเอง แกไขขอบกพรอง เคารพพระเจาและเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนมนุษย ซึ่ง
การศรัทธาในหลักการขอนี้มิไดหมายความวามนุษยจะดีหรือชั่วนั้นพระเจาเปนผูกําหนดมาลวงหนา
เปนการเรียบรอยแลว หรือมนุษยจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองไดและตองยอมตกอยูใน
สภาพจํานนตอชะตากรรมโดยไมยอมดิ้นรนเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเองและสภาพแวดลอม ดังที่
คัมภีรอัลกุรอานกลาวไวอยางชัดเจนวา“แทจริงอัลเลาะหจะไมทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของประชาชาติเวน
แตเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของเขาเสียกอน”(บรรจง บินกาซัน, 2536:31) โดยมนุษยตองยึดความดีความ
ชั่วที่อัลเลาะหไดกําหนดไวมาใชเปนมาตรฐานเพื่อไมใหเกิดความวุนวายในสังคมตามมา
ดังนั้น ดวยสติปญญาและความสามารถที่มีอยูนั้น มนุษยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากสภาพ
ความชั่วไปสูความดีไดหากเขาตองการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เชน มนุษยสามารถจะเปลี่ยนแปลง
สภาพความยากจนไปสูความมีอันจะกินไดหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหมีความรูความสามารถ ขยัน
ทํางานและรูจักประหยัดมากขึ้น ทั้งนี้หากมนุษยไดพยายามเปลี่ยนแปลงอยางสุดกําลังความสามารถ
และไดผลเชนไรแลวจงยอมรับผลแหงการกระทํานั้นวาเปนสิ่งที่พระผูเปนเจากําหนด

ซึ่งศาสนา
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อิสลามสอนใหหาแนวทางชีวิตที่ถูกตองและวิธีการแกปญหาชีวิตตาง ๆ จากพระคัมภีรอัลกุรอาน
และอัลฮะดิส อันแสดงกฎเกณฑและมาตรการของพระเจาอยางยุติธรรมและเปนสากล
หลักศรัทธาจึงสามารถนํามาใชแกปญหาตาง ๆ ของมนุษยได กลาวคือ หลักศรัทธาเปน
หลักคําสอนที่กระตุนใหมนุษยทําความดี โดยมุงหมายใหพระเจาทรงพอพระทัย และไมหวังชื่อเสียง
เกียรติยศ คําสรรเสริญ และสิ่งตอบแทนใด ๆ จากสังคม
จากหลักธรรมคําสั่งสอนดานหลักศรัทธาขอที่

6 สามารถนํามาเปนหลักแนวคิด

ในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย โดยสรุปไดดังตอไปนี้
1. การไมยึดมั่นถือมั่นในตัวตนโดยสามารถยอมรับสภาพความเปนจริงของตนได
โดยเฉพาะในจุดออนของตน
2. การเสริมสรางใหตนเองมีกําลังใจหากเผชิญกับอุปสรรคดวยการมีเจตคติที่ดีใน
การดําเนินชีวิตและการมีศรัทธาในสิ่งที่เรานับถือ
หลักขันติธรรม
หลักขันติธรรม คือ การมีความอดทนอดกลั้นในศาสนาอิสลามสอนใหมุสลิมมี ขันติธรรม
โดยเชื่อวาพระเจาจะเปลี่ยนสิ่งที่ไมดีหรือสิ่งที่เราไมชอบใหเปนสิ่งที่ดีกวาหากเรามีขันติธรรม โดยจากใน
พระคัมภีรอัลกุรอานจะมีจารึกไววา“อัลเลาะหทรงรักผูมีความอดทน”(อณัส อมาตยกุล,2554)
ผูอดทนในศาสนาอิสลาม หมายถึง ผูที่พยายามรักษาความสงบนิ่งในทุกสถานการณและ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ตอไปในทุกสภาวะการณ ไดแก
1.ความอดทนในสภาวะของความโกรธ คือการควบคุมตนเองซึ่งสอดคลองกับ
ความสุภาพออนโยน
2.ความอดทนในสภาวะของกิเลสและตัณหาราคะ คือความสันโดษ
3.ความอดทนในแงชีวิตที่หรูหราฟุมเฟอย คือความสมถะ
ความอดทนเปนคุณธรรมที่ไดรับการยกยองเปนอยางมากในอิสลาม คัมภีรอัลกุรอาน
ยกยองคุณธรรมขอนี้ เกียรติยศและผลตอบแทนของความอดทน ไดรับการกลาวถึง
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ตัวอยางเชน “และจงแจงขาวดีแกผูอดทนเถิด คือบรรดาผูที่เมื่อเคราะหรายมาประสบกับพวกเขา

แหง
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พวกเขาก็กลาววาแทจริงพวกเราเปนกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห และแทจริงพวกเราจะกลับไปหา
พระองค” (บทที่ 2 โองการที่ 155 และ156 อางถึงใน มุฮัมหมัด มะฮดี อิบนี อบิซัร อัน นะรอกิ, 2547)
ในบทบัญญัติอิสลามไดจําแนกความอดทน เปน

5 ลักษณะ (มุฮัมหมัด มะฮดี อิบนี

อบิซัร อันนะรอกิ, 2547; ทองหลอ วงษธรรมา, 2551) ดังนี้
1. ความอดทนที่จําเปน (วายิบ) คือ การออกหางจากความหรรษารื่นเริงและความ
ปรารถนาที่ตองหาม
2. ความอดทนที่ตองหาม (ฮะรอม) คือ การอดทนตอความอยุติธรรมโดยไมตอสูหรือ
แกไขปญหา เชน การกดขี่ขมเหง เปนตน
3. ความอดทนที่สงเสริม (มุสตะฮับ) คือ การมีความมานะพยายามที่จะปฏิบัติในสิ่งที่
สงเสริมใหกระทํา
4. ความอดทนที่นารังเกียจ (มักรูฮ) คือ การอดทนในสภาวะที่พึงหลีกเลี่ยง
5. ความอดทนที่อนุญาต (มุบาฮ) คือ สิ่งที่อนุญาตใหกระทําในสภาพทั่ว ๆ ไป
ความอดทนอดกลั้น เปนคุณธรรมที่สําคัญประการหนึ่ง ดังนั้นมุสลิมที่ยึดมั่นในคําสอน
ของศาสนายอมเปนผูที่มีขันติธรรมโดยสามารถอดทนอดกลั้นตอกิเลสและอารมณในทางลบและ
สามารถยับยั้งความโกรธความเจ็บแคนและสามารถใหอภัยได ซึ่งเปนลักษณะที่ประเสริฐอยางหนึ่ง
ของมนุษยที่พวกเขาจะไดรับความรักและความพอพระทัยจากอัลเลาะห รวมถึง มุสลิมพึงปฏิบัติงาน
ดวยความอดทน เพราะความอดทนเปนคุณธรรมที่กระตุนใหเกิดความพากเพียร พยายามเพื่อ
ความสําเร็จโดยไมยอทอตออุปสรรค ศาสนาอิสลามสอนใหมีความอดทนตักเตือนกันและกันไมยอทอ
ตอความยากลําบา กซึ่งหลักคําสอนดังกลาวจะถูกถายทอดในพระคัมภีรอัลกุรอานและพระคัมภีรอัล
หะดิศ ทั้งนี้เพื่อใหผูที่นับถือศาสนาอิสลามไดเรียนรูและประพฤติปฏิบัติตามในการดําเนินชีวิตเมื่อ
ประสบกับความทุกขหรืออุปสรรค
ตัวอยางคําสอน
“การทํางานนั้นยอมมีปญหาหรืออุปสรรค จําเปนตองใชความอดทนเพื่อความสําเร็จของ
งานนั้น ความอดทนเปนภาระที่หนักมาก ผูกระทําไดเปนผูศรัทธาอยางมั่นคงซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอ
ผูที่สามารถปฏิบัติได” (อะหมัด ยี่สุนทรง, 2546:หนา 68 อางถึงใน ดุสิต หวันเหล็ม, 2530)
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เรื่องความอดกลั้นและการใหอภัยโทษ ดังโองการที่วา “และแนนอนผูที่อดทนและให
อภัยแทจริงนั่นคือสวนหนึ่งของกิจการที่หนักแนนมั่นคง” (ศักดา เซะวิเศษ, 2546 อางถึงใน อัลกุรอาน
42:43)
“และสําหรับผูอดกลั้นและใหอภัยโทษนั้น แทจริงการดังกลาวยอมเปนงานอันเด็ดเดี่ยว
มั่นคง” (ซุเราะห อัช-ชูรอ อายะฮที่ 3 อางถึงใน อณัส อมาตยกุล, 2543)
“คนที่แข็งแรงไมใชคนที่สามารถเลนมวยปล้ําได แตเปนผูที่สามารถควบคุมตนเองได
ในเวลาโกรธ” (กิติมา อมรทัต, 2545)
“บุคคลใดผูขมความโกรธ ในขณะที่เขามีอํานาจที่จะกระทําได บุคคลนั้นจะได
รับประทานรางวัลอันยิ่งใหญจากพระผูเปนเจา บุคคลฉลาดและมีสติสัมปชัญญะ คือ ผูรูจักขมกิเลส
ตัณหาแหงตน โดยหวังการตอบแทนจากพระผูเปนเจา แตบุคคลโงไรสติสัมปชัญญะ คือผูปลอยตน
ตามกามตัณหา และทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับการขออภัยตออัลเลาะห” (ศรีสุรางค พูลทรัพย, 2550)
“เขาผูเหวี่ยงบุคคลอื่นลงไปดวยความโกรธ จะเปนผูที่มีความเขมแข็งและอํานาจก็หาไม
แตบุคคลใดถอนความโกรธโยนทิ้งได บุคคลนั้นจะไดชื่อวามีอํานาจอันเขมแข็ง ไมมีเครื่องดื่มใดที่ดีไป
กวากลืนความโกรธเพื่อพระเปนเจา” (ศรีสุรางค พูลทรัพย, 2550)
“พวกเจาจงเปนผูที่มีความอดทนเพราะอัลเลาะหทรงเปนผูที่มีความอดทน”
“ผูที่มีความอดทนตอความทุกขยากในเวลาตกต่ําและคับขัน ผูนั้นชื่อวาเปนผูยําเกรงพระเจา”
(ทองหลอ วงษธรรมา, 2551)
จากการศึกษาหลักขันติธรรมตามแนวคิดทางศาสนาอิสลามสามารถสรุปไดวา
ขันติธรรม ในศาสนาอิสลามคือ ความสามารถอดทนเมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคและตกอยูในภาวะที่
ลําบากดังนี้
1.ความอดทนทางกาย คือ การอดทนตอความยากลําบากทางกายโดยมี ความพากเพียร
พยายามเพื่อความสําเร็จโดยไมยอทอตออุปสรรค
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2.ความอดทนทางใจ คือ การอดทนอดกลั้นตอกิเลสและอารมณทางลบในการดําเนินชีวิต
หลักอะมานะห
หลักอะมานะห (มานี ชูไทย, 2532; อะหหมัด ยี่สุนทรง, 2546; ศักดา เซะวิเศษ, 2546)
เปนคุณสมบัติของมุสลิมที่ดี โดยมีความสําคัญคือการมีความผูกพันกับภาระหนาที่ที่เขาจะถูกสอบสวน
ตอหนาพระพักตรของอัลเลาะ ห หากกลาวโดยภาพรวม อะมานะห หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งตอง
ประพฤติปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบใหสมบูรณและดีที่สุด มีความบริสุทธิ์ใน ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ
ตอสิทธิหนาที่ที่พึงมีตอเพื่อนมนุษยใหครบถวน

โดยมี จิตสํานึกรูสึกรับผิดชอบตอหนาที่

และ

ระมัดระวังการละเลย หรือละทิ้งตอหนาที่
ตามแนวทางของศาสนาอิสลาม บุคคลควรมีอามานะหตอบุคคลและตอการประพฤติ
ปฏิบัติตัว ดังตอไปนี้
1.อะมานะหที่พึงมีตออัลเลาะหและรอซูล ดวยการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองคทรงใช
และละทิ้งสิ่งที่พระองคทรงหามดวยความบริสุทธิ์ใจและรับผิดชอบตอหนาที่ที่อัลเลาะหและรอซูลได
บัญญัติไวอยางจริงจัง
2.อะมานะหที่พึงมีตอที่ประชุม ดวยการรักษาสิทธิในที่ประชุม หามเปดเผยเรื่อง
ภายใน และเรื่องราวในที่ประชุม
3.อะมานะหตอกฎระเบียบตางๆ ในที่ประชุม กลาวคือ องคประชุมทุกคนตองรักษาไว
ซึ่งเกียรติในที่ประชุมดวยการรักษาเคารพกฎระเบียบตางๆที่รางขึ้นในที่ประชุม มิฉะนั้นแลวเกียรติใน
ที่ประชุมก็เปนโมฆะ ไรซึ่งพลังและบทบาทอํานาจ

ซึ่ง ที่ประชุมนั้นจําตองมีอะมานะ หเวนไว

สามที่เทานั้น คือที่ประชุมเรื่องการฆาฟน เรื่องการละเมิดประเวณีและเรื่องการฉกชิงทรัพยโดยมิชอบ
4.อะมานะหระหวางสามีภรรยา ซึ่งความสัมพันธระหวางสามี ภรรยานั้น จะตองวาง
อยูบนฐานของความบริสุทธิ์ใจ บรรยากาศการอยูรวมกันฉันสามีภรรยาภายในบานจําเปนตองปกปดไว
อยาไดกระจายและเปดเผยเรื่องราวตาง
บุคคลภายนอกรูเปนอันขาด

ๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว

ระหวางสามีภรรยาให
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5.อะมานะหที่พึงมีตอการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบใหสมบูรณและดีที่สุด เนื่องจาก
อิสลลามยกยองสรรเสริญตอบุคคลที่บริสุทธิ์ใจทําหนาที่ใหสมบูรณและซื่อสัตยรับผิดชอบตอสิทธิ
หนาที่ของมนุษยใหครบถวนการที่บุคคลใดละเลยตอหนาที่รับผิดชอบมีความบิดพริ้วคดโกงตอหนาที่
รับยอมกอใหเกิดความหายนะตอเสถียรภาพความมั่นคงในสังคมได
จากการศึกษาหลักอะมานะหตอการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทยสามารถนําหลักอามานะหตอการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบใหสมบูรณในเรื่องการทํา
สิ่งที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงโดยมุสลิมตองเปนผูที่วางใจไดเชื่อถือไดและมีความรับผิดชอบ
ในหนาที่ๆ ตนไดรับมอบหมาย ซึ่งบุคคลผูที่ปฏิบัติตามคําสอนดังกลาวจะเปนผูที่มีความพยายามและมี
ความตั้งใจโดยไมทอแทกับอุปสรรคเนื่องจากเปนผูที่มีความรับผิดชอบในการกระทําสิ่งตางๆ
ใหประสบความสําเร็จและมุงมาตรฐานที่เปนเลิศ
ตัวอยางคําสอน
“มุสลิม เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานตองปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปตามหนาที่ความ
รับผิดชอบไมทําเฉพาะตอหนาคนเทานั้นตองทําจนสุดความสามารถและรักษาความไววางใจตลอดไป
” (อะหมัด ยี่สุนทรง, 2546: หนา 67 อางถึงใน ดุสิต หวันเหล็ม, 2530)
“แทจริงอัลลอฮทรงใชพวกเจาใหมอบคืนบรรดาของฝากแกเจาของของมัน

”

(ศักดา เซะวิเศษ, 2546 อางถึงใน อัลกุรอาน 4:58)
“ มุสลิมจะตองเปนผูที่ไววางใจได เชื่อถือได เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานของหมูคณะ
ตองทําใหสําเร็จลุลวงไปตามที่ไดรับมอบหมาย ไมทําเฉพาะตอหนาคนเทานั้นหรือดีแตรับคําแตตอง
ทําจนสุดความสามารถและตองรักษาความไววางใจนั้นใหคงอยูตลอดไป ” (มานี ชูไทย, 2532)
“แทจริงอัลเลาะหทรงบัญชาทานทั้งหลายใหปฏิบัติตามอะมานะห(สิ่งที่ไดรับ
มอบหมาย)ใหลุลวงอยางครบถวนแกผูมอบหมายเถิด ” (ซูเราะฮ อัน-นิซาฮ อายะหที่ 57 อางถึงใน
อณัส อมาตยกุล, 2543)
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ดังนั้น คนที่มีอ ะมานะหดังกลาว จะมีความรับผิดชอบอยางแทจริง โดยทําใหภาระงาน
ของเขาบรรลุสูเปาหมายที่วางไวและเปนที่เชื่อถือของสมาชิกในสังคม อันสงผลดีตอบุคคล ดังนี้
1)ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูรวมงานและผูอื่น
2) การปฏิบัติงานจะพบความสําเร็จทันเวลา และทันตอเหตุการณ ภายใตสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3) ทําใหเกิดความเชื่อถือในตนเอง เพราะปฏิบัติหนาที่ไดอยางเรียบรอย
4) ไดรับการยอมรับนับถือจากผูอื่น
5) ประสบความสําเร็จในการทํางานและการดําเนินชีวิตเนื่องจากสามารถปฏิบัติงานได
อยางราบรื่นเพราะทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี
ดวยเหตุนี้สามารถสรุปไดวาหลักอะมานะหที่เหมาะสมตอการเปนแนวทางใน
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย คือ การมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถของตน มีความไววางใจได โดยสามารถ
ทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีซึ่งจะตองเปนการกระทําอยางเปนประจํา ซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาว
จะสงผลใหสามารถดําเนินชีวิตไดประสบความสําเร็จ
ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยว ของในการ สรางเสริม ความสามารถในการเผชิญ อุปสรรค ของ
นิสิตนักศึกษาไทย ประกอบดวย
2.1 แนวคิดการพัฒนานิสิตนักศึกษาของชิคเคอรริ่งและไรเซอร(Chickering & Reisse, 1993)
ในป ค.ศ.1993 ชิคเคอรริ่งและไรเซอร (Chickering & Reisser, 1993) ไดปรับทฤษฎี
แนวคิดในการพัฒนานิสิตนักศึกษาโดยปรับ 7 ดาน ดังนี้
1.การพัฒนาความสามารถ (Developing Competence) หมายถึง การพัฒนาความสามารถ
ในดานสติปญญาโดยฝกทักษะในการใชสมองและความคิด การพัฒนาความสามารถทางรางกายซึ่ง
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางกีฬาและศิลปะ มีความแข็งแรงและมีวินัยในตนเอง และความสามารถในดาน
สัมพันธกับผูอื่นโดยฝกทักษะในการฟง การรวมมือและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและ
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ความสามารถที่ซับซอนขึ้นในการปรับตัวเขากับผูอื่นและตอบโตอยางเหมาะสม รวมไปถึงการปรับ
แนวทางของตนใหเขากับเปาหมายของกลุมและการเลือกยุทธวิธีตาง ๆ ที่หลากหลายเพื่อชวยใหเกิด
ความสัมพันธที่ดี
2. การจัดการกับอารมณ (Managing Emotions) หมายถึง การรูจักการควบคุมอารมณ มี
การยืดหยุน รูจักอารมณและความรูสึกแบบตาง ๆ และรูจักที่จะจัดการ จัดระเบียบใหแกตนเองมากกวา
เก็บกด
3.การพัฒนาความเปนตัวของตัวเองไปสูการพึ่งพาอาศัยกัน (Moving Through Autonomy
Toward Interdependence) หมายถึง การเรียนรูที่จะพอใจในตนเอง มีความรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมายที่ตนเลือกไว ไมถูกชักนําโดยความคิดเห็นของคนอื่น การพัฒนาในดานนี้จะตองนําไปสูความ
เปนอิสระทั้งทางอารมณและในดานความตองการชวยเหลือจากภายนอกและนําไปสูการยอมรับพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน
4. การพัฒนาสัมพันธภาพกับผูอื่นอยางมีวุฒิภาวะ (Developing Mature Interpersonal
Relationships) หมายถึง การยอมรับและชื่นชมความแตกตางระหวางบุคคลและความสามารถใน
การใกลชิดผูกพันกับผูอื่น
5. การสรางอัตลักษณเฉพาะตน (Establishing Identity) หมายถึง กระบวนการคนหาวา
ประสบการณชนิดใด ระดับใด และการกระทําประสบการณนั้นๆบอยเทาไร ที่จะทําใหเราพึงพอใจ
รูสึกปลอดภัย และมั่นใจในตนเอง
6. การพัฒนาเปาหมาย (Developing Purpose) หมายถึง การเพิ่มความสามารถในการเปน
คนที่ตั้งใจแนวแน ความสามารถในการประเมินความสนใจและทางเลือกตางๆ การสรางความชัดเจน
ในเปาหมายตางๆ การวางแผนและการยืนหยัดอยูแมจะมีอุปสรรคตางๆโดยจะตองมีการวางแผน
สําหรับการกระทําและมีการกําหนดสิ่งที่ควรทํากอนใน 3 ดาน คือแผนและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ
อาชีพความสนใจสวนตัว และความผูกพันกับบุคคลอื่นและครอบครัว นอกจากนั้นยังรวมไปถึง
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การมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงเปาหมายที่แตกตางของตนใหอยูภายใตเปาหมายหลักที่ใหญกวาและ
มีความหมายมากกวาและการมีความตั้งใจในการทําสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
7. การพัฒนาความมีคุณธรรม (Developing Integrity) หมายถึง การพัฒนาความมี
คุณธรรมประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) คานิยมดานเกี่ยวกับมนุษยเปลี่ยนจากการทําตามความเชื่อตาง
ๆโดยอัตโนมัติไปสูการรักษาความสมดุลระหวางความสนใจของตนเองกับความสนใจของเพื่อน
มนุษย (2) คานิยมเกี่ยวกับบุคคลเปนการยอมรับคานิยมและความเชื่อตาง ๆ อยางมีสติในขณะเดียวกัน
ก็เคารพความคิดเห็นของคนอื่น (3) การพัฒนาความเหมาะสมโดยการประสานระหวางคานิยมสวนตัว
กับพฤติกรรมที่ตองรับผิดชอบตอสังคม
จากแนวคิดของชิคเคอรริ่งและไรเซอร (Chickering & Reisser, 1993) มีขอที่สอดคลอง
ในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาในดานการพัฒนาเปาหมาย ซึ่งเปน
แนวทางในการสรางแรงจูงใจ ความพยายามและการพัฒนา
2.2 แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน
ทฤษฎี พัฒนาการ ของอิริคสันเชื่อวาลําดับขั้นพัฒนาการของมนุษยดําเนินไปอยางเปน
ระบบระเบียบ และตลอดชีวิตตองดําเนินไปตามระบบทางรางกาย ระบบความเปนตน และระบบของ
สังคมในฐานะเปนสมาชิกของสังคม โดยมนุษยตองพยายามปรับตัวโดยปรับสภาพทางจิตใจรางกายให
เขากับสังคม พออายุมากขึ้นรางกายเจริญเติบโตขึ้น ก็ตองปรับตัวอยูเรื่อยๆ เพราะวาสังคมกําหนดให
มนุษยแตละวัยมีบทบาทตางกันออกไป
จากเนื้อหาพัฒนาการตามลําดับขั้นของมนุษยทั้ง 8 ขั้นของอิริคสันสามารถสรุตารางดั
ป งนี้
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ตารางที่ 1 พัฒนาการตามลําดับขั้นของมนุษย 8 ขั้นของมนุษยของอิริคสัน (Erikson, 1968)
ขั้น

วิกฤติการณ

อายุ

เหตุการณสําคัญ

1

พื้นฐานความไวใจและไมไวใจ

0-18เดือน

การเลี้ยงดู

2

การชวยตนเองและความละอาย

18 เดือน-3 ป

การฝกควบคุมการขับถาย

3

ความคิดริเริ่มและความรูสึกผิด

3-6 ป

กิจกรรมเคลื่อนไหว

4

ความขยันหมั่นเพียรและความต่ําตอย

6-12 ป

เรียนรูทักษะตางๆในโรงเรียน

5
6

การมีเอกลักษณและความสับสน
ความรูสึกใกลชิดและการแยกตัว

12-18 ป
18-35 ป

มีสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมวัย
สัมพันธภาพเกี่ยวกับความรัก

7

ความสามารถทํางานและความเฉื่อยชา

35-60 ป

หนาที่ของบิดามารดา

8

การมีชีวิตสมบูรณและความลมเหลว

60 ปขึ้นไป

การคิดถึงสิ่งที่ผานมายอมรับ

จากตารางที่ 1 ทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสันเปนทฤษฎีที่อธิบายพัฒนาการของชีวิต ตั้งแต
วัยทารกจนถึงวัยชรา โดยเชื่อวาวัยแรกของชีวิตเปนวัยที่เปนรากฐานเบื้องตนและวัยตอๆ มา ก็สราง
จากรากฐานนี้ สําหรับชีวิตของคนถาหากในวัยทารกเด็กทารกไดรับการดูแลอยางดีและอบอุน ก็จะ
ชวยใหเด็กมีความเชื่อถือในผูอื่นที่อยูรอบๆ ตั้งแตบิดา มารดา พี่เลี้ยง เปนตน ซึ่งเปนรากฐานที่จะชวย
ใหเด็กชวยตัวเองมีความตั้งใจที่จะทําอะไรเอง และเมื่อใดโตขึ้นก็จะเปนผูที่รูสึกวาตนเองมีสมรรถภาพ
ที่จะทําอะไรได (Competence) และนอกจากนี้ จะมีความซื่อสัตยตอตนเอง และผูอื่น สามารถที่จะ
ยอมรับสิ่งที่ดีและไมดีของตนเองและผูอื่น สามารถที่จะสนิทสนมกับผูอื่นทั้งเพศเดียวกันและเพศตรง
ขามโดยสนิทใจ โดยไมมีความอิจฉาวาเพื่อนจะดีกวาตน เมื่อเปนผูใหญก็จะเปนผูเสียสละไมเห็นแกตัว
ดูแลผูที่เยาวกวา เต็มใจที่ชวยใหความรูถายทอดศิลปวิทยาใหคนรุนหลัง และเมื่ออยูวัยชราก็จะมี
ความสุข เพราะไดทําประโยชน และหนาที่มาอยางเต็มที่แลว
ตาม

ทฤษฎีพัฒนาการอีริคสันถือวาชีวิตของคนเราแตละวัยจะมีปญหาหรือประสบปญหา

บางเปนธรรมดา แตบางคนก็จะสามารถแกปญหาดวยตนเอง และ ดําเนินชีวิตไปตามขั้น แตบางคนก็มี
ปญหาที่อาจจะแกเองไมได อาจจะตองไปหาจิตแพทย หรือนักจิตวิทยาเพื่อชวยแกปญหา แตบุคลิกภาพ
ของแตละบุคคล เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และทุกคนมีโอกาสที่จะแกไขบุคลิกภาพของตน ซึ่ง
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ผูใหญที่อยูแวดลอม ก็มีสวนที่จะชวยสงเสริมหรือแกไขบุคลิกภาพของผูเยาวที่อยูในความดูแลให
เจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีความสุข
จากขอมูลที่ไดศึกษาในทฤษฎีดังกลาวทั้งจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัย
สามารถนําทฤษฎีพัฒนาการ 8 ขั้นของอีริคสัน โดยเฉพาะในพัฒนาการขั้นที่

6 ซึ่ง เปนขั้นที่เกี่ยวกับ

ความรูสึกใกลชิดและการแยกตัว ซึ่งจะอยูในชวงวัย 18-35 ปโดยนํามาประยุกตใชในการพัฒนา
นิสิตนักศึกษาซึ่งโดยรวมจะอยูในชวงวัยดังกลาว สามารถนํามาเปนแนวทางในการสงเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาโดย จัดกิจกรรมที่ชวยใหนักศึกษายอมรับตนเอง
เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งจะทําใหเกิดการมองโลกในแงดีอันจะสงเสริมใหดําเนินชีวิต
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
2.3 แนวคิดทฤษฎีตัวปอน-สภาพแวดลอม-ผลลัพธ (I-E-O Model) ของแอสติน(Astin)
แอสติน(

Astin,1993) ไดเสนอแนวคิดถึงผลกระทบของสภาพแวดลอมภายใน

สถาบันอุดมศึกษาตอการพัฒนานิสิตนักศึกษาโดยสรางทฤษฎี ตัวปอน-สภาพแวดลอม-ผลลัพธ ( I-E-O
Model)

ไดแก ตัวปอน ( I=Input)

หมายถึงลักษณะของนิสิต นักศึกษาเมื่อแรกเริ่มเขาสู

สถาบันอุดมศึกษา สภาพแวดลอม ( E=Environment) หมายถึง สภาพแวดลอมที่เปนตัวแปร ไดแก
โปรแกรม นโยบายของสถาบัน คณาจารยกลุมเพื่อน และประสบการณทางการศึกษาที่มีผลตอผลลัพธ
(O=Output) หมายถึงคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาภายหลังที่ไดประสบกับสภาพแวดลอมตางๆ แลว
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบไดจากลักษณะของ
ผลลัพธกับตัวปอน
ดวยเหตุนี้ การพัฒนาการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษา สามารถนําแนวคิด I-E-O Model ในการประยุกตใชในดานการจัดสิ่งแวดลอมใน
การสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูกับนิสิตนักศึกษาไทย
ทั้งนี้การพัฒนานิสิตนักศึกษานั้น กระบวนการที่จะศึกษาวิจัยการสรางเสริม ความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษามีความจําเปนที่จะตองเรียนรูหลักทฤษฎีขางตน เพื่อความ
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เขาใจในธรรมชาตินิสิตนักศึกษาและเปาหมายที่ถูกตองของปรัชญาการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
ตอนที่ 3

แนวทางการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
3.1 การพัฒนาดานจิตพิสัย
การพัฒนาดานจิตพิสัยเปนรูปแบบที่มุงชวยพัฒนาบุคคลใหเกิดความรูสึก เจตคติที่
พึงประสงค ถือวาเปนความรูสึกเชื่อ ศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนเกิดความพรอมที่จะแสดงการกระทํา
ออกมา จนนําไปสูการพัฒนาเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค ทั้งนี้ตามหลักทฤษฎีการเรียนรู จิตพิสัย
สามารถเรียนรูไดเหมือนกับลักษณะอื่นๆ ของบุคคล (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ
, 2543)
นอกจากนี้ การพัฒนาจิตพิสัยทําใหเกิดเจตคติในการพัฒนาเปนลักษณะนิสัยได เนื่องจากเปนการชวย
ใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคาของคานิยมที่ตองการปลูกฝงไดดี (ทิศนา แขม
มณี, 2542 อางถึงใน Bloom, 1956) ทั้งนี้การพัฒนาจิตพิสัยเพื่อใหเปนลักษณะนิสัยของบุคคลสามารถ
ทําไดโดยการใหบุคคลรับรู พึงพอใจ เห็นคุณคาและประโยชนในสิ่งที่ตองการจะพัฒนา จากนั้นบุคคล
มีโอกาสนําการพัฒนาดังกลาวไปใชในระบบชีวิตของตนเอง และไดลงมือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
จนกระทั่งปฏิบัติไดเปนลักษณะนิสัย (ทิศนา แขมมณี, 2542) จนกลายเปนลักษณะนิสัยของตน ซึ่ง
นับเปนขั้นสูงสุดของการพัฒนาทางดานจิตพิสัย
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา มุงชวยพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดเจตคติที่พึงประสงคในการแสดงการกระทําที่เหมาะสมและนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
พัฒนาแลว จึงสามารถพิจารณาแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย ดังตอไปนี้
การพัฒนาดานจิตพิสัย ตามแนวคิด การสรางรูปแบบการพัฒนาดานจิตพิสัย ของ
แครทโวล บลูม และมา เซีย (Instruction Model Based on Affective Domain by Krathwohl,
Bloom & Masia) (Bloom, 1956 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554) ประกอบดวย
ก.ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
แครทโวล บลูม และมา
ความรู ( Cognitive

เซีย ไดจําแนกจุดมุงหมายทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน คือ ดาน

Domain) ดานเจตคติและความรูสึก( Affective

Domain) และดานทักษะ

(Psychomotor Domain) ซึ่งในดานเจตคติและความรูสึก ไดจัดลําดับขั้นการเรียนรูไว
ประกอบดวย

5 ขั้น
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1.ขั้นการรับรู (Receiving or Attending) คือ การที่ผูเรียนไดรับรูคานิยมที่ตองการจะ
ปลูกฝงในตัวผูเรียน
2.ขั้นการตอบสนอง ( Responding) คือ การที่ผูเรียนไดรับรูและเกิดความสนใจ
ในคานิยมนั้น แลวมีโอกาสไดตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
3.ขั้นการเห็นคุณคา (Valuing) คือ ขั้นที่ผูเรียนไดรับประสบการณเกี่ยวกับคานิยมนั้น
แลวเกิดเห็นคุณคาของคานิยมนั้นทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอคานิยมนั้น
4.ขั้นการจัดระบบ ( Organization) คือ เปนขั้นที่ผูเรียนรับคานิยมที่ตนเห็นคุณคานั้น
เขามาอยูในระบบคานิยมของตน
5.ขั้นการสรางลักษณะนิสัย ( Characterization) คือ ขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยม
ที่ตนรับมาอยางสม่ําเสมอและทําจนกระทั่งเปนนิสัย
ข.วัตถุประสงคของรูปแบบ
เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความรูสึก/เจตคติ/คานิยม/คุณธรรม หรือจริยธรรมที่
พึงประสงคอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนไปตามความตองการ
ค.กระบวนการของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 การรับรูคานิยม (Receiving or Attending)
การจัดประสบการณหรือสถานการณที่ชวยใหผูเรียนไดรับรูคานิยมนั้นอยางใสใจ
ขั้นที่ 2 การตอบสนองตอคานิยม (Responding)
การจัดสถานการณใหผูเรียนมีโอกาสตอบสนองตอคานิยมในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง
ขั้นที่ 3 ขั้นการเห็นคุณคาของคานิยม (Valuing)
การจัดประสบการณหรือสถานการณที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นคุณคาของคานิยมนั้น
ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดระบบคานิยม (Organizational)
เมื่อผูเรียนเห็นคุณคาของคานิยมและเกิดเจตคติที่ดีตอคานิยมและมีความโนม
เอียงที่จะรับคานิยมนั้นมาใชในชีวิตตน ควรกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคานิยมนั้นกับคานิยมหรือคุณคา
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อื่นๆของตนและสรางความสัมพันธระหวางคานิยมตางๆของตน ในขั้นนี้ควรกระตุนใหผูเรียนเกิด
พฤติกรรมที่สําคัญคือ
1. การสรางมโนทัศนในคุณคานั้น (Conceptualization of Value)
2. การจัดระบบคุณคานั้น (Organization of a Value System)
ขั้นที่ 5 การสรางลักษณะนิสัย (Characterization by Value)
การสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมนั้นอยางสม่ําเสมอโดยติดตามผลการ
ปฏิบัติและใหขอมูลปอนกลับ และการเสริมแรงเปนระยะๆ จนกระทั่งผูเรียนสามารถปฏิบัติได
จนเปนนิสัย ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม ดังนี้
1.การมีหลักยึดในการตัดสินใจ (Generalization)
2. การปฏิบัติตามหลักยึดนั้นจนเปนนิสัย (Characterization)
การดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ไมสามารถดําเนินการไดในระยะเวลาอันสั้น
ตองอาศัยเวลา โดยเฉพาะในขั้นที่ 4 และในขั้นที่ 5 ตองการเวลาและประสบการณ ซึ่งอาจจะมากนอย
แตกตางกันไปในผูเรียนแตละคน
ง. ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ
ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงคานิยมที่พึงประสงคจนถึงระดับที่สามารถปฏิบัติไดจนเปน
นิสัย นอกจากนั้นผูเรียนยังไดเรียนรูกระบวนการในการปลูกฝงคานิยมใหเกิดขึ้น ซึ่งผูเรียนสามารถ
นําไปใชในการปลูกฝงคานิยมอื่นๆ ใหแกตนเองหรือผูอื่นตอไป
3.2 กิจกรรมในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทย ผูวิจัยจัดนอกเหนือเวลาเรียนของนักศึกษาโดย ใชเวลาที่จัดกิจกรรมจะอยูในชวงหลัง
เวลาเลิกเรียน ครั้งละ 90 นาที เริ่มตั้งแตเวลา 16.30 น.- เวลา 18.00 น. คิดเปนสัปดาหละ 5 ครั้ง
รวมทั้งหมด 27 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ซึ่งจะใชเวลาในการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบงานวิจัยครั้งนี้ รวมเวลาเปน 5 สัปดาห
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เนื่องจากการจัดกิจกรรมอยูในชวงเวลาหลังเลิกเรียนเพื่อปองกันไมใหกลุมตัวอยางเกิด
ความเหนื่อยลาจึงจัดสถานที่ใหกลุมตัวอยางไดพักผอนตามอัธยาศัยและจัดอาหารวางใหรับประทาน
กอนเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม ใชเวลา 20 นาที
ลําดับในการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทยเริ่มจากความสามารถในการรับรูในตนเองเนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเปนการพัฒนาเจตคติ
ทัศนคติ เพื่อนําไปสูการปรับพฤติกรรม ดังนั้นจึงตองเริ่มจากการรับรูในตนเองกอนทั้งนี้เพื่อรับรูระดับ
ความสามารถในการควบคุมตนเองในการเผชิญปญหาและอุปสรรค จึงพัฒนาในดานอื่นๆ ตามมาโดย
เรียงลําดับการจัดกิจกรรมในการฝกอบรมใหเหมาะสมกับการสงเสริมการเรียนรูในแตละองคประกอบ
ใหมีประสิทธิภาพ
3.2.1 การฝกอบรม
การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่อาศัยการดําเนินการอยางเปน
ระบบและขั้นตอนที่มีการวางแผนที่ดีและมีการกระทําที่ตอเนื่องโดยเสริมสรางเพิ่มพูนความรู
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) อันจะเปนประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรมใหเกิด
การพัฒนาตน (ชูชัย สมิทธิไกร, 2551) ประกอบดวย
1. การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม
โดยกําหนดเปาหมายการฝกอบรมจะตองเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปในทางใดระดับหนึ่ง ซึ่ง
2.แนวทางการจัดเนื้อหาในกิจกรรม
ระบุสิ่งที่ตองการจะใหเกิดการเรียนรู ไดแก ( 1) ความรูหรือขอมูลที่ตองการให
รู (2) ทักษะที่ตองการใหรู (3) แบบฝกหัดหรือกิจกรรมที่ตองการใหฝก
3.การกําหนดระยะเวลาการฝกอบรม
1.การกําหนดระยะเวลาทั้งหมดของการฝกอบรม
การกําหนดระยะเวลาในการฝกอบรมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเนื้อหาการ
ฝกอบรม รวมทั้งพื้นฐานความรูของผูเขารับการฝกอบรม การฝกอบรมที่ตองการใหผูรับการอบรม
เปลี่ยนแปลงทักษะหรือทัศนคติ ใชระยะเวลานานากวาการฝกอบรมที่ตองการใหเกิดความรูความเขาใจ
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2.การแบงสรรเวลา
เมื่อกําหนดระยะเวลาโดยรวมของการฝกอบรม จากนั้นแบงสรรเวลาสําหรับ
การฝกอบรมในแตละหัวขอ ดังนี้
2.1 เทียบเคียงวัตถุประสงคและเนื้อหาทั้งหมด กับจํานวนชั่วโมงการ
ฝกอบรมที่มีอยู จากนั้นแบงสรรเวลาที่จะใหเขากับวัตถุประสงคและเนื้อหาในแตละหัวขอตามความ
เหมาะสม
2.2 วัตถุประสงคและเนื้อหาที่มีความสําคัญและความยากมาก ควรจะมีเวลา
สําหรับการฝกอบรมมากกวาวัตถุประสงคและเนื้อหาที่มีความสําคัญและความยากนอย
ตัวอยาง โครงสรางเวลาการฝกอบรม
การกําหนดระยะเวลาการฝกอบรมโดยพิจารณาจากกระบวนการฝกอบรมโดย
แบงเปน 4 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 การเตรียมความพรอมใหแกผูเขารับการฝกอบรม
ระยะที่ 2 ระยะเวลาการฝกอบรม (1 เดือน)
ระยะที่ 3 ระยะการรักษาและถายโอนการเรียนรู
ระยะที่ 4 การประเมินผลความสําเร็จ
4. การเลือกใชวิธีการฝกอบรม
หลักเกณฑการเลือกใชวิธีการฝกอบรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ควรคํานึงถึง
4.1 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
การเลือกวิธีการฝกอบรมจะตองพิจารณาถึงการฝกอบรมตองการใหผูเรียนมี
พฤติกรรมอยางไร เกิดความสามารถกระทําสิ่งใด ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคตางกันอาจตองใชวิธีการ
ฝกอบรมที่ตางกันดวย
4.2 ภูมิหลังของผูเขารับการอบรม
การเลือกวิธีการฝกอบรม ตองคํานึงถึงตัวแปร เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา
และประสบการณ เปนตน
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4.3 การกระทําจริง
การเลือกวิธีการฝกอบรมควรใหผูรับการอบรมไดฝกฝนกับการดําเนินชีวิตจริง
5.วิธีการการจัดกิจกรรม (ทิศนา แขมมณี, 2554) ประกอบดวย
5.1) กรณีตัวอยาง (Case) เปนการศึกษากรณีหรือเรื่องราวซึ่งไดรวบรวมขึ้นจาก
เหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ภายใตสถานการณ
ที่ใกลเคียงกับความจริงมากที่สุดและเปนวิธีการที่เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมกลุมเล็กๆ
5.2) บทบาทสมมติ (Role Playing) กระบวนการที่ใชในการชวยใหผูเขารับ
การฝกอบรมเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดโดยการใหผูเขารับการฝกอบรมสวมบทบาทใน
สถานการณจําลองซึ่งมีความใกลเคียงกับความเปนจริง และแสดงออกตามความรูสึกนึกคิดของตนและ
นําเอาการแสดงออกของผูแสดง ทั้งทางดานความรู ความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบมา
เปนขอมูลในการอภิปราย เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
5.3) สถานการณจําลอง ( Simulation) เปนการจําลองแบบสถานการณจริงเปน
วิธีการที่นํามาชวยในการศึกษาวิเคราะหและหาผลลัพธเพื่อนําไปใชในการแกปญหาในดานตางๆ
วิธีการโดยสรางสถานการณใหใกลเคียงกับความเปนจริง แลวใหผูเขาฝกอบรมลงไปอยูในสถานการณ
นั้น และมีปฏิกิริยาโตตอบกัน วิธีการนี้จะชวยใหผู เขาฝกอบรมไดมีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมตาง
ๆ ซึ่งในสถานการณจริง
5.4) การอภิปรายกลุม ( Group Discussion) การจัดแบงกลุมผูเขารับการฝกอบรม
ออกเปนกลุมยอยจํานวนระหวาง 5-20 คน เพื่อประชุมพิจารณาหรืออภิปรายกันในหัวขอและเวลาที่
กําหนด โดยอาศัยความรูและประสบการณที่ผูเขารับการฝกอบรมหรือสมาชิกแตละคนในกลุมมี
จนไดผลสรุป
5.5) เกม (Game) กระบวนการที่ชวยใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดโดย
การเลนเกมตามกติกาและนําเนื้อหาขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลการเลนเกม
ของผูเขารวมกิจกรรมมาอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู
5.6) การสรางจินตภาพ (Imaginary) วิธีการชวยลดความตึงเครียดทั้งทางกายและทาง
จิตใจโดยวิธีการสรางภาพในสมอง ( Mental Image) ทําใหเกิดการเรียนรูและแกไขขอบกพรองของ
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ตนเองซึ่งจะสามารถนําสภาพจิตใจของตนเองกลับคืนสูสภาวะปกติไดเปนอยางดี (วีระวัฒน ปนนิตา
มัย, 2551 อางถึงใน Shapiro, 1997)
5.7) สุนทรียสนทนา (Dialogue) เปนกระบวนการหนึ่งที่เกี่ยวของกับวิธีการสื่อสาร
การสนทนา ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญในการนําไปสูการเรียนรูรวมกันของมนุษยและเปนการฝกฝนการมี
สติแหงตน (จิรัฐกาล พงศภคเธียร, 2550)
5.8) การเจริญสติ เปนการฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาสติ โดยการฝกเฝาสังเกตและดูแล
ตนเองทั้งทางกาย วาจา และใจ อยางใครครวญ (จิรัฐกาล พงศภคเธียร, 2550)
5.9) ตารางโจฮารี (Johari’s window) เปนตัวแทนของความจําเปนสําหรับรับฟงคําติ
ชมจากผูอื่นซึ่งจะชวยปรับปรุงตนเองใหดีขึ้โดยมีจุดหลักคือ รับฟง, ยอมรับในสิ่งที่ถูกตอง และ
ปรับปรุง (เทอดศักดิ์ เดชคง, 2544)
5.10) การพูดคุยกับตนเอง( Self Talk) เปนความคิดแกความรูสึกแบบการบําบัดทาง
อารมณ (Rational Emotive Therapy) โดยการพูดคุยใหสติเตือนอยูในตนฟง ( Inner Voice) (วีระวัฒน
ปนนิตามัย, 2551 อางถึงใน Shapiro, 1997)
6.การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลการฝกอบรม สามารถกระทําไดโดยอาศัยเกณฑ 4 ประเภท ไดแก
6.1) ปฏิกิริยา คือ ความรูสึกของผูรับการอบรมที่มีตอการฝกอบรม ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ดานเนื้อหา วิทยากร วิธีการอบรม และสภาพแวดลอมตางๆของการฝกอบรม
6.2) การเรียนรู คือเกณฑที่บงชี้วาผูเขารับการอบรมมีความรู ทักษะ หรือทัศนคติ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาเดิมหรือไม มีวิธีการประเมินการเรียนรู 3 ลักษณะ ไดแก
(1) ความรู ( Knowledge)คือ การประเมินระดับความรูของผูรับการอบรมโดย
การใชแบบทดสอบความรู
(2) ทักษะ ( Skills) คือ การตรวจสอบวาผูเรียนมีการพัฒนาดานทักษะเพิ่มขึ้น
หรือไม ซึ่งวิธีการประเมินที่ดีที่สุดคือ การใหผูเรียนไดแสดงหรือกระทําทักษะนั้นๆออกมา
(3) ทัศนคติ ( Attitude) คือ การประเมินทัศนคติเปนการวัดความเปลี่ยนแปลง
ดานความรูสึกของผูรับการอบรมที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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6.3) พฤติกรรม คือ การประเมินโดยใชเกณฑพฤติกรรม คือการประเมินพฤติกรรม
ของผูเขารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไมภายหลังจากการฝกอบรม ประเมิน
จากการนําผลการฝกอบรมหรือการเขารวมกิจกรรม โดยการสังเกตพฤติกรรมจากการการสอบถาม
ความคิดเห็นจากคณาจารยเพื่อนนิสิตนักศึกษาหรือการรายงานตนเอง
6.4) ผลลัพธ คือ การประเมินผลการฝกอบรมหรือการจัดกิจกรรมวาไดมีสวนชวยใน
การสงเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามวัตถุประสงค โดยอาศัยแบบ
วัด โดยเปรียบเทียบกอนและหลังการฝกอบรมหรือการเขารวมกิจกรรม
3.2.2 การใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษาไดรับการพิจารณาวาเปนกระบวนการของสัมพันธภาพการใหความ
ชวยเหลืออยางหนึ่งเพื่อชวยใหบุคคลสามารถติดสินใจแกปญหาไดและเปนการรวมมือกันระหวางผูให
คําปรึกษากับผูรับคําปรึกษาในการหาแนวทางในการลดหรือขจัดปญหาที่เปนสาเหตุแหงความทุกขให
หมดสิ้นไปซึ่งการใหคําปรึกษาจะเปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลปกติที่มีปญหาในลักษณะปกติโดย
ผูใหคําปรึกษาจะชวยใหผูรับคําปรึกษาสามารถปรับตัวไดดีขึ้นในขณะที่ดําเนินชีวิตในสังคมซึ่งจะชวย
ใหบุคคลนั้นมีสุขภาพจิตที่ดี เขาใจในตนเอง ยอมรับในตนเองและยอมรับผูอื่นไดมากขึ้นซึ่งจะชวยให
การทํางานรวมกับผูอื่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันเปนการสรางสรรคประโยชนใหแกตนเองและสังคม
ตอไป (พงษพันธ พงษโสภา, 2544; วัชรี ทรัพยมี, 2546)
ดวยเหตุนี้ลักษณะที่สําคัญของการใหคําปรึกษาคือ กระบวนการปองกันปญหา
แกไขปญหาและสงเสริมพัฒนาการ โดยมีจุดประสงคที่สําคัญ 5 ประการ ประกอบดวย
1. เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2. เพื่อปรับปรุงความสามารถของผูรับบริการในการสรางและรักษาสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล
3. เพื่อสงเสริมความสามารถของผูรับบริการในการแกปญหา
4. เพื่อสงเสริมกระบวนการตัดสินใจ
5. เพื่อสงเสริมใหผูรับคําปรึกษาไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่
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ดังนั้นองคประกอบสําคัญของการใหคําปรึกษาจึงประกอบดวย ผูใหการปรึกษา
ผูรับการปรึกษา สภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางจิตภาพ ดังภาพตอไปนี้
ผูใหการปรึกษา

สภาพแวดลอมทางกายภาพ

กระบวนการ
ใหบริการปรึกษา

สภาพแวดลอมทางจิตภาพ

ผูรับคําปรึกษา

แผนภาพที่ 11 องคประกอบของการใหคําปรึกษา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร, 2545)
ผูใหการปรึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการใหการปรึกษาเนื่องจากเปนผูที่
สงผลตอประสิทธิภาพการใหคําปรึกษามากที่สุด ดังนั้นผูใหการปรึกษาควรเปนผูที่มีบุคลิกภาพและมี
เจตคติที่เหมาะสมโดยเปนผูที่เขาใจและยอมรับในตนเอง ตระหนักในคานิยมและความเชื่อของตน
สามารถพัฒนาสัมพันธภาพอันอบอุนและใกลชิดผูอื่น เปนคนเปดเผย มีความรับผิดชอบ และตองเปน
ผูที่มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพอยางมั่นคง รวมทั้งเปนผูที่มีความรูทักษะในการใหการปรึกษาและเปนผูที่
มีเจตคติที่ดีตอตนเองและผูอื่น
สวนผูรับการปรึกษาจัดไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการใหบริการปรึกษา
เพราะหากขาดองคประกอบนี้กระบวนการใหการปรึกษาจะไมสามารถเกิดขึ้นได ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณา
ในตัวของผูรับคําปรึกษาคือ (1) ลักษณะเดนของพัฒนาการเฉพาะวัยเพราะลักษณะเฉพาะของแตละวัย
ทําใหเกิดปญหาที่แตกตางกันแมจะเปนปญหาเดียวกันแตระดับความเขมขนและซับซอนตางกัน
(2) ประสบการณชีวิตตามวัยซึ่งบุคคลแตละวัยมีประสบการณชีวิตที่แตกตางกันซึ่งประสบการณในวัย
เด็กจะอยูในวงแคบกวาประสบการณในวัยรุนหรือวัยผูใหญซึ่งไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมทั้งใน
ครอบครัว และการดําเนินชีวิตในสังคมมากกวา และ ( 3) จุดเนนของปญหาที่พบในแตละวัยซึ่งจุดเนน
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ของปญหาสําหรับวัยรุนจะเปนปญหาสวนตัวที่ไดรับอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอมในสังคมเปน
สวนใหญ องคประกอบดานสภาพแวดลอมทางกายภาพเปนสภาพแวดลอมที่เปนรูปธรรมซึ่งมีสวน
สงเสริมใหการใหการปรึกษามีประสิทธิภาพ ไดแกวัสดุ อุปกรณ หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส และสภาพ
หองหรือที่นั่งขณะใหการปรึกษาโดยควรเปนหองสําหรับใหการปรึกษาโดยเฉพาะเปนมุมสงบที่ไมมี
การรบกวนกลางคันระหวางกระบวนการใหการปรึกษาและมีการตกแตงซึ่งสงผลใหเกิดบรรยากาศที่ดี
เชน ตนไมหรือดอกไม ทั้งนี้การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมจะนําไปสูสภาพแวดลอม
ทางจิตภาพที่เอื้ออํานวยใหเกิดความสบายใจและผอนคลายตอผูรับการปรึกษาซึ่งสภาพแวดลอมทางจิต
ภาพที่ดีควรเปนสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความรูสึกทางบวกทั้งแกผูใหการปรึกษาและผูรับคําปรึกษา
ทั้งนี้สภาพแวดลอมทางจิตภาพที่เหมาะสมในกระบวนการใหการปรึกษาจะทําใหผูรับคําปรึกษาเกิด
ความรูสึกอบอุน เชื่อถือศรัทธาในตัวผูใหการปรึกษา
นอกจากนี้ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่มารับการปรึกษาที่มีผลทางบวกตอความคิด
ความรูสึก และพฤติกรรมผูใหและผูรับการปรึกษาเมื่อมีการปรึกษาแบบกลุมซึ่งเปนการใหคําปรึกษา
แกผูที่มีปญหาลักษณะเดียวกันก็ถือเปนสภาพแวดลอมทางสังคมที่เปนสวนหนึ่งขององคประกอบ
ทางดานจิตภาพเชนกัน
จากการศึกษาจุดมุงหมาย แนวคิดและองคประกอบของการใหการปรึกษาโดยพิจารณา
รวมกับแนวคิดในการจัดกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทยสามารถจัดกิจกรรมการใหการปรึกษา เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหคง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่ไดรับการพัฒนาจากกิจกรรมฝกอบรมและสงเสริมใหผูรับ
คําปรึกษาไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุดที่พึงมีตอไป
ดวยเหตุนี้การใหคําปรึกษาที่เหมาะสมตามแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค และเหมาะสมในการใหคําปรึกษาแกกลุมนิสิตนักศึกษา คือ การใหคําปรึกษาเชิง
จิตวิทยาตามแบบพิจารณาความเปนจริงของกลาสเซอร(Glasser, 1975) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
การใหคําปรึกษา เชิงจิตวิทยาตาม แบบพิจารณาความเปนจริงของกลาสเซอร
การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแบบพิจารณาความเปนจริง ( Reality Therapy) เปนทฤษฎีที่วิลเลียม
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กลาสเซอร เสนอและนําไปปฏิบัติในการใหคําปรึกษา โดยเริ่มขึ้นในป ค.ศ.

1960 ผูที่มีสวนใน

การพัฒนาทฤษฎีนี้คือ กลาสเซอร และโรเบิรด วูบเบิลดิง ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานการมองมนุษยใน
แงดี สนับสนุนการชวยเหลือที่ใหความสําคัญกับความคิดและพฤติกรรมปจจุบันโดยชวยใหบุคคล
ประสบความสําเร็จมากขึ้นตอการไดรับการตอบสนองตอความตองการพื้นฐาน และเปนการชวยใหผู
มารับการปรึกษาเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของตนเอง โดยชวยเหลือบุคคลใหรูจักกับการเผชิญความจริง
ปรับปรุงการรับรูของตนใหมีความสอดคลองกับความเปนจริง โดยที่บุคคลตองรูจักสังเกตความ
ตองการของตน สามารถประเมินพฤติกรรมของตนเอง สามารถตอบสนองความตองการของตนเอง มี
ความรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตนเองและยอมรับวาพฤติกรรมนั้นเปนผลจากแรงผลักดันจากภาย
ในของตนและเปนแรงจูงใจที่แสดงออกมาเพื่อควบคุมการรับรูของตนตอสถานการณนั้น
การใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแบบพิจารณาความเปนจริง (
เหมาะสมอยางมากในการใหการปรึกษากลุม (วัชรี ทรัพยมี,

Reality Therapy) มีความ
2547) เพราะนิสิตนักศึกษาอยูในชวง

วัยรุนซึ่งมักจะเปดเผยตัวเองกับเพื่อนรุนเดียวกันมากกวาผูใหญ การสนับสนุนจากเพื่อนรุนเดียวกันจะ
ทําใหสมาชิกเกิดความกลาที่จะแสดงออกในการนําปญหามาอภิปรายกันและบรรยากาศของกลุมจะ
ชวยเอื้ออํานวยตอพัฒนาการในการประเมินพฤติกรรมในแงของความถูกตอง ความรับผิดชอบ และ
ความเปนจริง ไดรวดเร็วกวาการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล สมาชิกกลุมสามารถนําหลักการที่ไดมา
ประยุกตใชซึ่งกันและกันภายในกลุม ไดเรียนรูทักษะทางสังคม การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นหลังจาก
จบชั่วโมงการใหคําปรึกษา นอกจากนี้สมาชิกยังไดสังเกตพฤติกรรมและการสะทอนกลับแกกันและ
กันไดอีกดวยซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันมีการนําวิธีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแบบพิจารณาความเปนจริงไปใชกับบุคคล
ที่มีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ ตลอดจนบุคคลหรือกลุมที่ตองการพัฒนาตนเองใหมีความสําเร็จ
ในระยะตอมามีการนําหลักการของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแบบพิจารณาความเปนจริงไปใชอยาง
แพรหลาย โดยเฉพาะในวงการศึกษา รวมทั้งนําไปฝกปฏิบัติในชีวิตประจําวัน วิธีดังกลาวสามารถ
ปองกันปญหาพฤติกรรมและสงเสริมใหบุคคลมีความรับผิดชอบ ประสบความสําเร็จ โดยเนนที่
พฤติกรรมปจจุบัน ชวยใหบุคคลสามารถรูจักตนเอง สามารถตัดสินใจในการแกปญหาและพัฒนา
ตนเองใหประสบความสําเร็จได
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กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแบบพิจารณาความเปนจริง
กลาซเซอร ( Glasser,

1975) ไดสรุปกระบวนการที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม โดยใชระบบ ดับเบิ้ลยู ดี อี พี ( Procedures That Lead to Change : The WDEP System) ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1.การสํารวจความตองการการรับรูของบุคคล ( Wants, Needs and Perception) หรือ
ดับเบิ้ลยู (W) คือ การที่ผูใหการปรึกษาชวยใหผูรับบริการคนพบความตองการของเขา
2.การมุงเนนที่พฤติกรรมการกระทําในปจจุบัน (Focus on Current
Behavior/Doing/Direction ) หรือ ดี (D) คือ ทิศทางหรือการกระทํา หลังจากผูที่ไดรับการปรึกษาได
คนพบสิ่งที่เขาตองการ หรือ การที่ผูใหการปรึกษาอธิบาย ( Describe) วิถีชีวิตของเขาวาเขาทําอะไรใน
แตละวัน เชน “ ตอนนี้คุณกําลังทําอะไร” “ในสัปดาหที่ผานมาคุณทําอะไร” “คุณตองการทําอะไรใน
อนาคต” เปนตน
3.การชวยใหผูรับการปรึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเอง (

Getting Clients to

Evaluation Their Behavior) หรือ อี (E) คือ การที่ผูใหการปรึกษาชวยใหผูรับบริการ ประเมิน
พฤติกรรมของตนเอง โดยการตั้งคําถามวาการกระทําดังกลาวบังเกิดผลอยางไร
4.การวางแผนเพื่อการกระทํา ( Planning and Action) หรือ พี ( P) คือ การที่ผูให
การปรึกษาชวยใหผูรับบริการวางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน ซึ่งแผนที่วางไวควรจะมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
4.1) แผนการนั้นอยูในขอบขายที่ผูรับบริการจะปฏิบัติได
4.2) แผนการที่ดีจะตองงายตอความเขาใจ กะทัดรัด เจาะจง วัดได ยืดหยุน และ
สะดวกตอการเปลี่ยนแปลง
4.3) แผนการนั้นตองปฏิบัติไดจริง ผูใหการปรึกษาจะตองชวยใหผูรับบริการ
วางแผนที่จะปฏิบัติไดจริง แมจะเปนแผนที่เล็กไมใหญโตนักแตก็นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4.4) แผนการนั้นตองเปนสิ่งที่ผูรับบริการอยากจะทํา
4.5) แผนการนั้นจะตองปฏิบัติไดดวยตนเอง ไมตองพึ่งผูอื่น
4.6) แผนการนั้นจะตองปฏิบัติไดทันที
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บทบาทและหนาที่ของผูนํากลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแบบพิจารณาความเปนจริง
1.มีหนาที่ทําใหสมาชิกมีความตองการรวมกับผูนําที่จะทํางานรวมกัน เพื่อบรรลุ
เปาหมายของกลุมและสมาชิก
2.มีบทบาทแสดงความอบอุน อาทร เปนมิตร เคารพ มองโลกในแงดี มีความจริงแท
3.แสดงบทเปนทั้งครู ผูฟง เพื่อน และพันธมิตรของสมาชิก
4.เปดเผยตัวเองตอสมาชิกแตกระทําอยางจํากัด
5.ใชสรรพนาม “ เรา” เพื่อเนนความตองการใหเกิดความรวมมือชวยกันในกระบวน
การกลุม
6.ใหความสําคัญกับพฤติกรรมและสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันมากกวาอารมณ
7.ใชคําถามที่ขึ้นตนดวย “อะไร” มากกวา “ทําไม” และจะไมกดดัน ประเมินหรือ
บีบบังคับสมาชิก แตจะทําใหสมาชิกเกิดแรงจูงใจโดยการใหกําลังใจ สนับสนุน และมีทัศนคติ
การมองโลกในแงดี
8. มีหนาที่ชวยใหสมาชิกวางแผนที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง ดําเนินการ
ทําขอตกลงกับสมาชิกในการแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุเปาหมาย
9. มีหนาที่ใหสมาชิกกลุมประเมินพฤติกรรมและความตองการของตนทั้งนี้หลีกเลี่ยงการ
เสียเวลากับการแกตัว พยายามเคลื่อนไปขางหนามากกวาถอยหลัง
10.ผูนํากลุมควรสรางแรงจูงใจและสนับสนุนใหสมาชิกเกิดการมุงมั่นที่จะแสดง
พฤติกรรม
11.ใชระบบดับเบิ้ลยู ดี อี พี (WDEP) เพื่อชี้นํากระบวนการปรึกษา สอนการวางแผนและ
ทักษะอื่น ๆ ที่สําคัญแกสมาชิก นอกจากนี้อาจใชวิธีการตางๆ ที่สรางสรรคหรือการจินตนาการเพื่อชวย
ใหสมาชิกมีความตั้งใจไมลมเลิกแผนการหรือชวยใหสมาชิกเกิดมุมมองใหม
12.ใชคําพูดที่ทําใหสมาชิกตระหนักในความรับผิดชอบตออารมณและพฤติกรรมของตน
เชน “ขณะนี้คุณกําลังทําอะไร”
13.แสดงบทบาทเปนตัวแทนของสังคม กํากับความตองการและพฤติกรรมของสมาชิก
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความจริง กฎกติกาของสังคมและกฎหมาย
14.มีความมุงมั่นที่จะชวยสมาชิกใหบรรลุเปาหมายและจะตองไมยอมแพ
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15.ชวยสอนใหสมาชิกนําสิ่งที่ไดเรียนรูในกลุมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีวิธีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแบบพิจารณาความเปนจริง
ของกลาสเซอรสามารถสรุปลักษณะเฉพาะและขอดี ดังนี้
1.ทฤษฎีการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแบบพิจารณาความเปนจริง เปนทฤษฎีการ
ชวยเหลือในระยะสั้นและจัดการกับสิ่งที่เปนปญหาในระดับรูตัว ผูรับการปรึกษาไดรับการประเมิน
พฤติกรรมของตนโดยมีการวางแผนที่จะแสดงพฤติกรรมใหม และมีความตั้งใจแนวแน
2.หลักการของทฤษฎีนี้ประสบความสําเร็จในการประยุกตใชในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
3.การประยุกตใชทฤษฎีการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแบบพิจารณาความเปนจริง
อยางตรงไปตรงมา พบวาประสบความสําเร็จในการชวยเหลือผูรับการปรึกษาที่มีปญหาในการ
ปรับปรุงพฤติกรรม (ดวงมณี จงรักษ, 2549)
ทั้งนี้การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพิจารณาความเปนจริง ชวยใหผูรับการปรึกษามี
ความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการที่จะตอบสนองตอความ
ตองการของตนเองได อันเปนการชวยใหผูรับการปรึกษาไดเปลี่ยนแปลงตนจากผูที่มีแนวโนมเปน
ผูลมเหลวไปสู ผูที่ประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูวิจัยเชื่อวามีความเหมาะสมที่จะนํามาใชพัฒนาการ
เรียนรูวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาที่มีแนวโนมจะเปนผูที่มี
ปญหาในการดําเนินชีวิต ทั้งนี้เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถจัดการกับปญหาหรือความคับของใจของ
ตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตอนที่ 4

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยภายในประเทศไทย
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในประเทศไทย
ตั้งแตปพ.ศ.2547 จนถึงปจจุบัน ดังนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาและเยาวชน
อรรถพล ระวิโรจน ( 2547) ไดศึกษาความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาคณะสัตวแพทย ชั้นปที่ 6 ในประเทศไทย และพิจารณาปจจัยที่มีสวนสัมพันธกับ
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ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค เครื่องมือหลักที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามความ
คาดหวังในวิชาชีพสัตวแพทย และแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค โดยสง
แบบสอบถามไปยังกลุมนิสิตนักศึกษาเปนจํานวน 498 ชุด ไดกลับคืนมาทั้งสิ้น 328 ชุด คิดเปนอัตรา
การตอบกลับรอยละ 66.3 จากการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตาง ๆ กับการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ สามารถ
สรุปไดวาคาระดับความคาดหวังในวิชาชีพสัตวแพทยอยูในเกณฑสูงในดานความคาดหวังตอเนื้องาน
และความคาดหวังตอระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และคาระดับความสามารถในการเผชิญและฟน
ฝาอุปสรรคมีคะแนนรวมอยูในเกณฑ ปานกลางถึงสูง สวนผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงคูพบวา
ภูมิลําเนาที่เติบโตและความคาดหวังในวิชาชีพสัตวแพทยมีความสัมพันธกับความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรคทั้งนี้เมื่อนําตัวแปรดังกลาวเขาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบเพียงตัวแปรเดียวคือ
ความคาดหวังในวิชาชีพสัตวแพทยที่สามารถทํานายความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษา
สวนอนันต ดุลยพีรดิส (
2547) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค การรับรูความสามารถดานการเรียน และนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิหลัง
แตกตางกันในดานเพศ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับชั้นเรียน กลุมตัวอยางประกอบดวย
นิสิตที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 761 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคือ แบบวัดความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานการ
เรียน และ แบบสํารวจนิสัยในการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน วิเคราะหความ
แปรปรวนสองทาง และวิเคราะหเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธีของดันเนต ( Dunnett’T3) พบวานิสิต
นักศึกษามีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคอยูในระดับสูง มีความมั่นใจในความสามารถของตน
ดานการเรียนคอนขางมากและมีนิสัยในการเรียนดีพอใช
ในงานวิจัยของ สุภะ อภิญญาภิบาล ( 2550) ไดศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย
การมองโลกในแงดี ลักษณะมุงอนาคต ความเชื่ออํานาจภายในตน ลักษณะความเปนชายและความเปน
หญิงกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค พรอมทั้งศึกษาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยเชิงสาเหตุ
ตาง ๆขางตนที่สงผลตอความสามารถในการเผชิญอุปสรรค โดยมีกลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี
ภาคตน ปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 431 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบ
สองขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามการมองโลกในแงดี แบบสอบถามลักษณะ
มุงอนาคต แบบสอบถามความเชื่ออํานาจภายในตน และแบบสอบถามลักษณะความเปนชายและ
ลักษณะความเปนหญิง ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการประมาณคาเฉลี่ยและการวิเคราะห
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การถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลการวิจัยพบวานิสิตมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในระดับสูง การมอง
โลกในแงดี ลักษณะมุงอนาคต และความเชื่ออํานาจภายในตนในระดับปานกลาง ลักษณะความเปน
ชายและลักษณะความเปนหญิงในระดับคอนขางสูง สวนตัวแปรการมองโลกในแงดี ความเชื่ออํานาจ
ภายในตนลักษณะความเปนชายและความเปนหญิงมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคทั้งนี้ลักษณะมุงอนาคตไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค สวน
คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรความเชื่ออํานาจภายในตน ลักษณะความเปนชายและการมองโลกใน
แงดีสงผลทางบวกตอความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาน้ําหนัก
ความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน เทากับ .174, .132 และ 130 ตามลําดับ โดยตัวแปรลักษณะมุง
อนาคตและลักษณะความเปนหญิงไมสงผลตอความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
เชนเดียวกับ วันเพ็ญ ยอดคง (
2550) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความถนัดเฉพาะ
วิชาชีพพยาบาล กับความสามารถในการแกปญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งศึกษา
คาน้ําหนักความสําคัญของความถนัดเฉพาะวิชาชีพพยาบาล เชาวนอารมณ ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล ที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหาทางการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2548 ของวิทยาลัยพยาบาลในเครือขายภาคกลาง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 8 สถาบัน กลุมตัวอยาง 405 คน โดยการสุมแบบแบงกลุม( Cluster
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะ
วิชาชีพพยาบาล แบบทดสอบวัดเชาวนอารมณ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
และแบบทดสอบวัดจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล สวนความสามารถในการแกปญหาทางการพยาบาล
วัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความถนัดเฉพาะวิชาชีพ
พยาบาล เชาวนอารมณ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล มี
ความสัมพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01 สวนน้ําหนักความสําคัญของความถนัดเฉพาะวิชาชีพพยาบาลและจริยธรรมในวิชาชีพ
พยาบาลสงผลทางบวกตอความสามารถในการแกปญหาทางการพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ สวนเชาวนอารมณและความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสงผลตอ
ความสามารถในการแกปญหาทางการพยาบาลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
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รัชนิดา สบายวรรณ (2547) ไดสรางแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชกลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 จํานวน 1,681 คน ซึ่งไดจากการสุม
แบบแบงชั้น ศึกษาโดยใชเครื่องมือเปนแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่สรางขึ้นตาม
แนวคิดของ สตอลทซ ( Stoltz) จํานวน 2 ฉบับ คือ ชนิดสถานการณและขอความแบบไบโพลาร
(bipolar) ฉบับละ 40 ขอ แตละฉบับประกอบดวย 5 ดาน คือดานควบคุมอารมณ ดานการวิเคราะหตน
ตอของอุปสรรค ดานการยอมรับผลการกระทําของตนเอง ดานการรับรูและเขาถึงอุปสรรค และดาน
ความอดทนตออุปสรรค ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการทดสอบ 3 ครั้ง ผลการวิจัยพบวาแบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทั้ง 2 ฉบับที่สรางขึ้นมีโครงสรางสอดคลองกับแนวคิด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามรูปแบบแนวคิดของสตอลทซ (Stoltz) สวนคาความเที่ยงโดย
การวิเคราะหดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาพบวาแบบวัดชนิดสถานการณมีคาความเที่ยงทั้งฉบับ .8263
และแบบวัดขอความแบบ ไบโพลาร ( bipolar) มีคาความเที่ยงทั้งฉบับ .8921 เกณฑปกติของแบบวัด
ชนิดสถานการณมีคะแนนทีปกติอยูระหวาง T 22 ถึง T 77 และแบบวัดขอความแบบไบโพลาร
(bipolar) มีคะแนนทีปกติอยูระหวาง T 17 ถึง T80
วิสุทธิ วนาอินทรยุทธ ( 2548) ไดสรางแบบวัด “ความฉลาดในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรค” จากการนําแนวคิดและรูปแบบของคําถามจากแบบวัด (The Adversity Response Profile
Quick Take) ของสตอลทซ (Stoltz Paul G , 1997) ซึ่งไดเสนอถึงองคประกอบในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคประกอบดวย 4 มิติ คือ การควบคุม ( Control) การรับรูตนเหตุและรับผิดชอบตอปญหาของ
ตนเอง (Origin And Ownership) การเขาสูปญหาอยางมีสติ (Reach) และความอดทน (Endurance) โดย
ผูวิจัยไดสรางขอคําถามโดยการประยุกตแนวคิดของแบบวัด ( The Adversity Response Profile Quick
Take) ของสตอลทซ (Stoltz Paul G,1997) ขึ้นมาใหมเพื่อใหเหมาะสมกับบริบททางการศึกษา และ
รายการขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาตามความรูสึกมี

5 ระดับ มีขอคําถาม

ทั้งหมด 20 ขอ
นันทิยา วชิรลาภไพฑูรย (

2547) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคลกับความสามารถในการเผชิญ

และฟนฝาอุปสรรคจากประชากรจํานวน 81 คน นํามาวัดความความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคดวยแบบสอบถามที่มีระดับความเชื่อมั่น

0.80 ซึ่งมีลักษณะเปน 2 ขั้ว ในแตละขอ มี

สถานการณเพียงสถานการณเดียว ซึ่งดัดแปลงขอคําถามบางขอมาจาก ธีรศักดิ์ กําบรรณารักษ และปรับ
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ใหสอดคลองกับกลุมตัวอยาง โดยระดับความรูสึกมีความละเอียด 7 ระดับเชนเดียวกัน แตใชระดับ
ตัวเลขเปน 3 2 1 0 1 2 3 โดยใชชื่อแบบสอบถามวา “แบบประเมินความเขาใจในตนเอง” ซึ่งเปน
การเลี่ยงใชคําอื่นเพื่อปองกันกลไกการปองกันตัวเองของผูตอบโดยไมใหผูตอบทราบวาผูวัดกําลัง
วัดอะไร โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้น 20 ขอ
กรรณิกา สุขมัย

( 2549 อางถึงใน สํานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ไดทําการ

พัฒนามาตรวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค โดยสรางขึ้นตามแนวคิดของสตอลซ ( Stoltz, 1997)
ทําการแปลงลักษณะของมาตรวัดเดิมที่มีลักษณะคลายมาตรจําแนกความหมาย ( Semantic Differential
Scale) ใหกลายเปนมาตรการประมาณคาของลิเคิรต ( Likert’s Summated Rating Scale) และตัดระดับ
ความรูสึกปานกลางออกไป เหลือระดับความรูสึกเพียง 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก นอย และนอยที่สุด
โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งสิ้น 35 ขอ และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .89 โดยใช
เกณฑเปอรเซนไทลในการจัดระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เกณฑเปอรเซนไทล มากกวา
77.00 หมายถึง ผูที่มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคสูง เกณฑเปอรเซนไทลมากกวา 23.01-77.00
หมายถึง ผูที่มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคปานกลาง และเกณฑนอยกวา 23.01 ลงมา หมายถึง
ผูที่มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคต่ํา
ธี

ระศักดิ์ กําบรรณ ารักษ (2550 อางถึงในสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ได

พัฒนา แบบวัดความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค โดยนํามาใชในการเรียนการสอนพัฒนา
แบบวัดและโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคและ
สรางความสําเร็จในการทํางานโดยการแปลมาตรวัดของสตอลทซ ( Stoltz, 1997) และพัฒนารูปแบบ
ของแบบวัดใหสอดคลองกับวัฒนธรรมไทยและมีความเหมาะสมกับชวงอายุ อาชีพ ตัวแปรที่ใชในการ
วิจัย และคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ลักษณะมาตรวัดใชในการศึกษาทางดานจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ ดังนั้นในการสรางและพัฒนาแบบ แบบทดสอบความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรค

จึงเนนขอคําถามที่แสดงสถานการณของวิกฤติทางอาชีพเปนหลักและปรับ

ขอคําถามใหสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา สวนเกณฑคะแนนมาตรวัด ทั้งหมด 20 ขอ การ
ใหคะแนนปรับจากสตอลทซ (Stoltz , 1997; Stoltz, 2000) โดยใหคะแนนความสามารถในการเผชิญและ
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ฟนฝาอุปสรรค (AQ) แบบรวม และคะแนน ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค (AQ) ตาม
มิติซีโออารอี (CORE)
ในทํานองเดียวกัน ภัคณัฏฐ สมพงษธรรม ( 2551) ไดพัฒนาแบบวัดความสามารถในการ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรคชนิดมาตรประมาณคาและชนิดสถานการณตามทฤษฎีของสตอลทซ( Stoltz)
โดยปรับเปนแบบวัดชนิดมาตรประมาณคาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น แบบวัดชนิดสถานการณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
และแบบวัดที่สตอลทซ (Stoltz) พัฒนาขึ้น มีจํานวนขอ 31 ขอซึ่งแบบวัดชนิดมาตรประมาณคามีมาตร
3 ระดับ สวนแบบวัดชนิดสถานการณมีตัวเลือก 3 ตัว ผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป พบวา เมื่อเปรียบเทียบโมเดลการวัดของแบบวัดชนิดมาตรประมาณคา
และโมเดลการวัดของแบบวัดชนิดสถานการณมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเหมือนกัน มี
ความตรงตามสภาพและไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาความเที่ยงแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพสัมพัทธเฉลี่ยพบวาแบบวัดชนิด
สถานการณมีประสิทธิภาพสูงกวาแบบวัดชนิดมาตรประมาณคา สวนเกณฑปกติของแบบวัดชนิด
มาตรประมาณคามีคะแนนทีปกติอยูระหวาง T18 ถึง T82 เกณฑปกติของแบบวัดชนิดสถานการณมี
คะแนนทีปกติอยูระหวาง T22 ถึง T82
4.2 งานวิจัยในตางประเทศ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในตางประเทศ ตั้งแต
ป 1997 จนถึงปจจุบัน ดังนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา เยาวชนและ
บุคคลทั่วไป
จี่เดี่ยน มารคแมน (Gideon D. Markman , 1998)ไดศึกษาความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (Adversity Quotient:AQ) ในการวัดความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับอุปสรรคโดยทํา
การวิจัยกับนักประดิษฐที่มีผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร จํานวน
199 คน คนพบวาการไดรับ
การสงเสริมทัศนะความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient:AQ) มีความสัมพันธตอ
การควบคุมอุปสรรคและความรับผิดชอบตอผลลัพธของอุปสรรค และมีคาความเชื่อมั่นที่แตกตางกัน
ระหวางนักประดิษฐที่คิดคนโครงการใหม ๆ ในองคกรกับนักประดิษฐที่แทบจะไมทํางานสําหรับ
องคกร
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มารค วิลเลี่ยม
(Mark W. Williams , 2003) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการตอบสนอง
ของอาจารยใหญกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ) และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน โดยเนนศึกษาถึงความสัมพันธระหวางหลักการตอบสนองของอาจารยใหญ
ที่มีตอความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานการเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยมีผูเขารวมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีอาจารยใหญ จํานวน
17 คนและครู จํานวน 79 คน จาก
โรงเรียนในรัฐอริโซนา ( Flagstaff Unitified School District of Arizona) เก็บรวบรวมขั้นปฐมภูมิโดย
การสัมภาษณ และเก็บขอมูลขั้นทุติยภูมิโดยคะแนนจากแบบทดสอบนักเรียนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช
คือแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (ARP: The Adversity Response Profile) ของสตอลทซ
(Stoltz , 2000) ในการวัดการตอบสนองสวนบุคคลที่มีตอความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีผลคะแนนในการเรียนสูงมีอาจารยใหญที่มีความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค(Adversity Quotient: AQ) สูง โดยการตอบสนองของอาจารยใหญตอความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคไมมีความสัมพันธทางบวกตอการตอบสนองของครูตอความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค อยางไรก็ตามการตอบสนองตออุปสรรคของอาจารยใหญจะมีผลตอการบริหารงานการรับรู
ความมีประสิทธิภาพในตนเองของครูผูสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โมนิกา แบรนนอน จอหนสัน (Monica Brannon Johnson, 2005) ไดศึกษาเปรียบเทียบถึง
ความเกี่ยวของกันระหวางลักษณะการอธิบายเชิงเหตุผลกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(Adversity Quotient: AQ)โดยศึกษากับพนักงานขายจํานวน 112 คนในเขตทางใตของประเทศอเมริกา
จาก 500 บริษัทคอมพิวเตอรฮารดแวร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือคือ แบบสอบถามการใชเหตุผล
(ASQ: attributional style questionnaire) ของพีเทอรสัน ( Perterson,1982) สําหรับวัดลักษณะ
การอธิบายเชิงเหตุผล และแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (ARP: The Adversity Response
Profile) ของ สตอลทซ ( Stoltz , 2000) สําหรับวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity
Quotient: AQ) ผลการวิจัยพบวาการอธิบายเชิงเหตุผลกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งความสามารถในการควบคุมมีความสําคัญมากที่สุดตอการอธิบาย
เชิงเหตุผลกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค โดยแสดงใหเห็นวาความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ
และพนักงานที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ) อยูในระดับสูงจะ
ปฏิบัติงานไดดีขึ้น
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โฮเวิรด เอ็ดเวิรด ฮอลเลอร (
Howard Edward Haller, 2008) ไดศึกษาสํารวจความสัมพันธ
และผลกระทบของอุปสรรค สิ่งขัดขวางและความทาทายในการขัดเกลาและพัฒนาจุดเดนของผูนํา
ทําการวิจัยกับกลุมคนจํานวน 160 คน ซึ่งเปนวุฒิสมาชิกของอเมริกา นายทหารชั้นนายพลที่
ปลดเกษียณ และผูบริหารสถาบันการศึกษาขนาดใหญซึ่งเปนอธิการบดี นักเขียน นักพูดที่มีชื่อเสียง
มหาเศรษฐี จํานวน 2 คน และ ประธานกรรมการบริหารบริษัท จํานวน 6 คน ทําการศึกษาโดยการ
สัมภาษณถึงอุปสรรคที่บุคคลเหลานี้เคยเผชิญในวัยเยาวน การวิจัยพบวา (1) การเผชิญอุปสรรคใน
วัยเยาวน มีความสําคัญตอการเปนผูนํา (2) สิ่งขัดขวางและอุปสรรคที่ไดรับเปรียบเสมือนสิ่งทาทายใน
การเอาชนะ (3) การเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ และการประสบความสําเร็จเหนือสิ่งที่ขัดขวางทําใหเกิด
ความกาวหนาในการเปนผูนํา (4) แรงจูงใจและแรงบันดาลใจมีสวนสําคัญในการชวยใหบุคคลผาน
พนอุปสรรคไปดวยดี (5) การออนนอมถอมตนเปนสิ่งจําเปนในการเปนผูนํา (6) การยึดมั่นในศาสนา
และครอบครัวมีความสําคัญและเปนสิ่งที่ชวยเหลือบุคคลไดดี และ (7) มุมมองและความคิดเกี่ยวกับ
ภาวะผูนํามีผลมาจากประสบการณชีวิตที่ โชกโชน
อารชานา อัลเมนดา ( Archana Almenda, 2009) ไดพัฒนาโปรแกรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ) กับนักศึกษาใหม โดยศึกษาวิจัยกึ่ง
ทดลอง ซึ่งทําการศึกษาทดลองกับนักศึกษาใหมในวิทยาลัยขนาดกลางที่มีการเรียนการสอนใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ไดแก วิทยาลัยโทมัส ( Thomas Baptisma Junior College) และวิทยาลัยวารทัก
(Vartuck College of Vasai Taluka, District Thane) ในประเทศอินเดีย โดยแบงเปนกลุมทดลอง
จํานวน 50 คน และกลุมควบคุม จํานวน 50 คน โดยกลุมทดลองและกลุมควบคุมจะไดทดสอบกอน
( Pretest) และ ทดสอบหลัง (Posttest) แตกลุมทดลองจะไดเขารวมโปรแกรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) กับนักศึกษาใหมเพียงกลุมเดียว สวนเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคือ แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (ARP: The Adversity Response Profile)
ของสตอลทซ ( Stoltz, 1997) จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแอนโควาร ( Ancova) พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมทดลองกอนเขารวมโปรแกรมและหลังเขารวมโปรแกรมโดยกลุม
ทดลองมีคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ) สูงขึ้นหลังเขารวม
โปรแกรม และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมทดลองกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดย
กลุมทดลองมีคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ) สูงกวากลุม
ควบคุม
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แจสมิน เอนกริเควซ (

Jasmine Engriquez, 2009)ไดศึกษาและทดลองผลของโปรแกรม

พี่เลี้ยงตอความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกับนักศึกษาใหมที่เขาเรียนระหวางเทอม 2 ในปการศึกษา
2008-2009โดยสุมตัวอยางแบบงายจํานวน 25% ของนักศึกษาใหมในวิทยาลัย ไดนักศึกษาที่เปน
ตัวแทนประชากร จํานวน 181 คน จากการทดสอบระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดวยแบบ
วัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( AQ Profile ® Version 8.1) พบวากอนการเขารวมโปรแกรมพี่
เลี้ยงกลุมตัวอยางมีระดับคะแนน ( Pretest) ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคต่ํา ซึ่งหลังจากเขารวม
โปรแกรมพี่เลี้ยงระดับคะแนน ( Posttest) ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงขึ้น โดยโปรแกรม
พี่เลี้ยงมีผลตอความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โจ ฮุยเจวียน (Zhou Huijuan, 2009) ไดศึกษาสํารวจความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(Adversity Quotient: AQ) และการปฏิบัติงานทางวิชาการโดยคัดเลือกนักศึกษาจากวิทยาลัยเซนต
โจเซฟ (St.Joseph’s College, Quezon City) ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2008-2009 ประชากรที่
ศึกษาคัดเลือกโดยใชเทคนิคการสุมอยางงายคือ นักศึกษาชายหญิง จํานวน 280 คน ที่ศึกษาอยูวิทยาลัย
ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร และพยาบาล เครื่องมือหลักที่ใชในการศึกษาวิจัยคือแบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค (ARP: Version 8.1: Student Version) และเครื่องมือรองที่ใชคือเอกสารประวัติ
ขอมูลในการเรียนซึ่งเกรดเฉลี่ย ( GPA)ในภาคการศึกษาแรกของปปจจุบันจะใชเปนตัวบงชี้ในการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการ จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป( SPSS) โดยใช
สถิติที ( t-test) ซึ่งพบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญระหวางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(Adversity Quotient:AQ) และเพศ อยางไรก็ตามการวิเคราะหโดยวันเวยอโนวา ( One-Way ANOVA)
ไดพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (

Adversity

Quotient:AQ) กับคอรสที่เรียนและระดับชั้นป และจากการวิเคราะหความสัมพันธ ( Pearson r) พบวามี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient:AQ)
กับการปฏิบัติงานทางวิชาการในดานความรับผิดชอบตอการเรียน
ลี ดาราดัล คารนิเวล (Lea Daradal Canivel, 2010)ไดศึกษาวิจัยเชิงสํารวจถึงความสัมพันธ
ระหวางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ) ของอาจารยใหญกับภาวะผูนํา
การปฏิบัติงาน และการฝกหัด โดยศึกษากับกลุมอาจารยใหญในโรงเรียนเอกชนของจังหวัดไรซัล

115
(Rizal) ประเทศฟลิปปนสโดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(Adversity Quotient:AQ) แบบอิเลคทรอนิกส แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ( SPSS version 10.0) ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวาคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient:AQ) ของอาจารย
ใหญโรงเรียนเอกชนของจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑมาตรฐานทั้ง

4 มิติ (CORE) ซึ่งคะแนน

เฉลี่ยในสวนของมิติโอ (O: Ownership) จะมีต่ํากวาในมิติอื่น โดยการปฏิบัติงานและการฝกหัดมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (

Adversity Quotient:AQ) แตไมมี

ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:AQ) และภาวะผูนําของ
อาจารยใหญ (Selling Leadership Style, Delegating Leadership Style, Telling Leadership Style) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
สตอลทซ (Stoltz Paul G , 1997) ไดสรางแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(Adversity

Quotient:AQ)โดยนําเสนอในหนังสือเรื่องเอคิวพลังแหงความสําเร็จ (

Adversity

Quotient:Turning Obstacles into Opportunities) เปนแบบทดสอบฉบับยอที่ใชเวลาไมนานในการตอบ
และสามารถแปลผลไดอยางรวดเร็ว สามารถนําเสนอขอมูลออกมาในรูปกราฟและสามารถแปลผลให
เหมาะสมกับผูทําแบบทดสอบเฉพาะบุคคล ลักษณะโดยทั่วไปของมาตรวัด ( The Adversity Response
Profile-ARP,1997) มีลักษณะคลายมาตรจําแนกความหมาย ( Semantic Differential Scale) กลาวคือใน
แตละขอคําถามจะมีระดับความรูสึกใหเลือกตอบอยูตรงกลาง

5 ระดับ โดยมีประโยคหรือวลีที่มี

ความหมายตรงกันขามอยู 2 ขั้ว แตไมไดเปนคําคุณศัพทสั้นๆ เหมือนมาตรจําแนกความหมาย และใน
แตละขอคําถามจะเปนสถานการณสมมติที่อาจเกิดขึ้นไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยใหผูตอบ
จินตนาการวาหากเกิดเหตุการณเหลานี้กับตัวเองจะคิดและตอบสนองตอเหตุการณนั้นอยางไร ซึ่งมี
จํานวนขอคําถามทั้งสิ้น 30 ขอ และในแตละขอจะมีคําถามยอยอีก 2 ขอ และ มีมิติซีโอ 2 อารอี
(CO2RE) ที่มีเครื่องหมายกํากับไว สวนเกณฑคะแนนและการแปลความหมาย แบงเปน 2 สวน คือ
(1) การใหความหมายของระดับคะแนนเอคิว ( Adversity Quotient: AQ) รวม และ (2) การให
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ความหมายของระดับคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient: AQ) ในแตละ
มิติ
สตอลทซ (
Stoltz Paul G, 2000) ไดพัฒนาแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(Adversity Quotient: AQ) เดิมคือ เอ อาร พี (The Adversity Response Profile-ARP) (Stoltz, 1997)
โดยปรับเนนการเผชิญกับวิกฤติทางอาชีพ ทําใหขอคําถามสวนใหญเปนสถานการณสมมติที่เกี่ยวของ
กับชีวิตการทํางาน ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปของมาตรวัด มีลักษณะคลายมาตรจําแนกความหมาย แตเหลือ
คําถามเพียงคําถามเดียวในแตละสถานการณ ลักษณะขอคําถามและวลีที่ใชทั้ง 2 ขั้วนั้นมีความสั้น
กระชับ และเขาใจงาย มีจํานวนขอคําถามรวมทั้งสิ้น 20 ขอและไมมีการเขียนมิติกํากับไว และในการ
คิดคะแนนจะรวมมิติสาเหตุและความรับผิดชอบเขาดวยกัน ไมมีการคิดแยกแลวคอยมารวมทีหลัง
เหมือนแบบทดสอบแรก ( Stoltz, 1997) ซึ่งสงผลใหการคํานวณคะแนนไมยุงยาก และสามารถแปล
ผลไดงายมิติของเอคิว( AQ) จึงรวมเรียกวาซี โอ อาร อี ( CORE) โดย เกณฑคะแนนและการแปล
ความหมายระดับคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:AQ) รวม
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ สามารถสังเกตไดวาแบบวัดในประเทศจะปรับแบบวัดโดยประยุกตตาม
แนวทางของสตอลทซ ( Stoltz, 1997) เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ไดมีการทดลองกับกลุมตัวอยางจาก
ทั่วโลกและไดรับการยอมรับอยางเปนสากล ทั้งนี้แบบวัดตามแนวทางของสตอลทซ ( Stoltz, 1997)
มุงทดสอบกับกลุมประชากรวัยทํางานและตอบสนองตอเหตุการณในการทํางาน ดังนั้นลักษณะแบบ
วัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในประเทศไทยที่ไดรับการพัฒนาจนถึงปจจุบันจะแปลงมาตร
วัดของสตอลทซ ( Stoltz, 1997) และปรับรูปแบบของแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคให
เขากับบริบทของประเทศไทยและเหมาะสมกับชวงอายุ อาชีพ ตัวแปรในงานวิจัย และคุณลักษณะ
ของกลุมตัวอยาง รวมไปถึงงานวิจัยเชิงทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการฝกอบรมใน
การเพิ่มระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (นันทิยา วชิรลาภไพฑูรย,
2547) การสรางและ
พัฒนาแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจึงใชขอคําถามที่แสดงสถานการณวิกฤติทางอาชีพ
เปนหลักและปรับขอคําถามใหสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาซึ่งแบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของ ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ จะไดรับการนํามาปรับใชมากที่สุด (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) สวนในวงการการศึกษาเนนการสรางและพัฒนาแบบวัดความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคใหเปนแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถนําไปใชกับผูเรียนในแตละระดับชั้น
การศึกษาโดยพัฒนามาตรวัดจากสตอลทซ ( Stoltz, 1997) แตมีการปรับรูปแบบมาตรวัดใหเปนไปตาม
ความเหมาะสมของกลุมตัวอยางไดแกมาตรารวมการประมาณคา (วิสุทธิ วนาอินทรยุทธ,
2548;
กรรณิกา สุขมัย, 2549 การสรางขอคําถามเชิงสถานการณและแบบไบโพลาร ( Bipolar) (รัชนิดา
สบายวรรณ, 2547) แลมีการปรับเกณฑคะแนนจากคะแนนดิบแปลงเปนเกณฑเปอรเซนไทล หรือเปน
เกณฑคะแนนที เปนตน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ”
ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรและกลุมตัวอยาง มีดังนี้
ประชากร ประกอบดวย
1.ประชากรสําหรับศึกษาสภาพและปญหา ดานความสามารถ ในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย ไดแก นิสิตนักศึกษาผูที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนซึ่งมี
สถานะเปนมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญา
บัณฑิต ทุกชั้นป ในระบบทวิภาค ภาคในเวลาราชการ ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากมหาวิทยาลัยที่มี
การเรียน การสอนใน 3 กลุมสาขาวิชาหรือมีการเรียนการสอน 2 ใน 3 ของกลุมสาขาวิชา ไดแก
(1) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
(3) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

โดยจําแนก ตามเขต ภูมิภาค ไดจํานวน 4 ภูมิภาค ไดแก

มหาวิทยาลัยในภาคกลาง รวมจํานวน 612,849 คน มหาวิทยาลัย ในภาคเหนือ รวมจํานวน 176,957 คน
มหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจํานวน 225,680 คน และมหาวิทยาลัยใน ภาคใต รวม
จํานวน 92,438 คน รวมจํานวนประชากรทั้งหมด 1,107,924 คน
2.ประชากรสําหรับทดลองการ สรางเสริม ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย ไดแก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระดับปริญญาบัณฑิตใน
ระบบทวิภาคจากทุกคณะวิชา ภาคในเวลาราชการ
3. ผูทรงคุณวุฒิสําหรับสัมภาษณเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ประกอบดวย
3.1 ผูเชี่ยวชาญดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

จํานวน 1 ทาน
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3.2 ผูเชี่ยวชาญดานศาสนาพุทธ

จํานวน 3 ทาน

3.3 ผูเชี่ยวชาญดานศาสนาคริสต

จํานวน 1 ทาน

3.4 ผูเชี่ยวชาญดานศาสนาอิสลาม

จํานวน 1 ทาน

3.5 ผูเชี่ยวชาญดานศาสนาเปรียบเทียบ

จํานวน 1 ทาน

3.6 ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา

จํานวน 1 ทาน

กลุมตัวอยาง ประกอบดวย
1.กลุมตัวอยางสําหรับ ศึกษาสภาพและปญหา ดานความสามารถ ในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย ไดแก นิสิตนักศึกษาผูที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนซึ่งมี
สถานะเปนมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู ในระดับปริญญา
บัณฑิตทุกชั้นป ในระบบทวิภาค ภาคในเวลาราชการ โดยมีการเรียนการสอนใน 3 กลุมสาขาวิชา หรือ
มีการเรียนการสอนอยางนอย 2 ใน 3 ของกลุมสาขาวิชาไดแก (1) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ( 3) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่
แบ งตามภูมิภาค จํานวน 4 ภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัย ในภาคกลาง รวม 400 คน มหาวิทยาลัย ใน
ภาคเหนือ รวม 400 คน มหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 400 คน และมหาวิทยาลัยใน
ภาคใต รวม 400 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด 1,600 คน
การเลือกกลุมตัวอยางแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 การรวบรวมขอมูลทางสถิติจํานวนทั้งหมดของนิสิตนักศึกษาโดยแบงเปน
มหาวิทยาลัยของในแตละภูมิภาค จากนั้นนําขอมูลทางสถิติจํานวนทั้งหมดของนิสิตนักศึกษาในแตละ
ภูมิภาค (สถิติขอมูลนิสิตนักศึกษา ปการศึกษา 2552 จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไทย )โดย
ใชระบบสัดสวนตามตารางยามาเน (

Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

โดยยอมใหมีความ

คลาดเคลื่อนไดที่ระดับ .05
1.2 จากนั้นทําการสุมอยางงาย โดยสุมสถาบันอุดมศึกษา 2 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยของ
รัฐ จํานวน 1 แหง และมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 1 แหง ในแตละภูมิภาค ซึ่งสามารถศึกษากลุม
ตัวอยางจากสถาบันอุดมศึกษา ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 2 กลุมตัวอยางสําหรับศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
ภูมิภาค

ภาคกลาง
ภาค เหนือ
ภาคอีสาน

ภาคใต

รวม

จํานวนกลุม ประเภท
ตัวอยางที่
สถาบัน
ศึกษา
อุดมศึกษา
(มหาวิทยาลัย)
(คน)
400
รัฐบาล
เอกชน
400
รัฐบาล
เอกชน
400
รัฐบาล
เอกชน
400

รัฐบาล

1,600 คน

เอกชน
8 แหง

รายชื่อ
มหาวิทยาลัย

กลุม
ตัวอยาง
ศึกษา
(คน)

ชั้นปที่ศึกษา
1 2 3
4

จุฬาลงกรณ
200 50
ธุรกิจบัณฑิตย
200 50
เชียงใหม
200 50
พายัพ
200 50
ขอนแกน
200 50
*ภาคตะวันออก 200 50
เฉียง เหนือ
ราชภัฏ
200 50
สุราษฎรธานี
*หาดใหญ
200 50
1,600 400
รวม (คน)

( สูง
กวา)

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50

50

50

50 50 50
400 400 400

*มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนใน 2 กลุมสาขาวิชา
การศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทย ผูวิจัยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย ในปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งหมด 1,600 ชุด ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน
1,487 ชุด คิดเปนรอยละ 92.93 แบบสอบถามที่ตอบไมสมบูรณ จํานวน 48 ชุด คิดเปนรอยละ 3.37
ดังนั้น ไดแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณจากนิสิตนักศึกษา จํานวน 1,439 คน คิดเปนรอยละ 89.93
2. กลุมตัวอยางสําหรับทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ไดแก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่กําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต ในระบบทวิภาคจากทุกคณะ ภาคในเวลาราชการ ในปการศึกษา 2555 ดังนี้
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2.1 กลุมตัวอยางไดจากการรับสมัคร นักศึกษา โดยสมัครใจเปนอาสาสมัครเขารวม
กิจกรรมในโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย โดยมี
นักศึกษาสมัครใจเขารวมเปนอาสาสมัคร จํานวน 206 คน ซึ่งเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในชั้นปที่ 1
โดยศึกษาในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
2.2

ใหนักศึกษาที่สมัครเขารวมเปนอาสาสมัครจํานวน

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

206 คน ทําแบบวัด

(Pretest) ไดผลคะแนนอยูในระดับสูงมาก จํานวน

10 คน

ระดับสูง จํานวน 41 คน ระดับปานกลาง จํานวน 102 คน ระดับต่ํา จํานวน 47 คน และระดับต่ํามาก
จํานวน 6 คน จากนั้น เลือกกลุมตัวอยางที่ทําแบบวัด ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Pretest) ได
ผลคะแนน อยูในเกณฑ ระดับต่ํา และระดับ ต่ํา มาก ตอมาเรียงลําดับคะแนนที่ไดจากระดับคะแนนต่ํา
ที่สุดขึ้นไปจัดเปนกลุมทดลอง โดยกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 30 คน
3. ผูทรงคุณวุฒิสําหรับสัมภาษณเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ใช วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ประกอบดวย
3.1

ผูเชี่ยวชาญดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค โดยมีคุณสมบัติ

เปน

นักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการ และมีประสบการณในการทําวิจัยและเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดวยลักษณะที่ยอมรับใน วงวิชาชีพ
และวงวิชาการ ไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 1 ทาน
3.2 ผูเชี่ยวชาญดานศาสนา จํานวน 6 ทาน ไดแก
3.2.1) ผูเชี่ยวชาญศาสนาพุทธโดยมีคุณสมบัติเปนนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการ
และมีประสบการณในการทําวิจัยและเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและงานวิจัยทางดานศาสนาพุทธ ดวย
ลักษณะที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการ ไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 3 ทาน
3.2.2)

ผูเชี่ยวชาญศาสนาคริสตโดยมีคุณสมบัติ เปนนักวิชาการที่มีผลงานทาง

วิชาการและมีประสบการณในการทําวิจัยและเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและงานวิจัยทางดานศาสนา
คริสตดวยลักษณะที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการ ไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 1 ทาน
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3.2.3) ผูเชี่ยวชาญศาสนาอิสลามโดยมีคุณสมบัติ เปนนักวิชาการที่มีผลงานทาง
วิชาการและมีประสบการณในการทําวิจัยและเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและงานวิจัยทางดานศาสนา
อิสลาม ดวยลักษณะที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการ ไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 1 ทาน
3.2.4) ผูเชี่ยวชาญศาสนาเปรียบเทียบโดยมีคุณสมบัติ เปนนักวิชาการที่มีผลงานทาง
วิชาการและมีประสบการณในการทําวิจัยและเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและงานวิจัยทางดานศาสนา
เปรียบเทียบ ดวยลักษณะที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการ ไมต่ํากวา 5 ป จํานวน 1 ทาน
3.3 ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยคุณสมบัติเปนนักวิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญดานการพัฒนานิสิตนักศึกษาดวยลักษณะเปนที่ยอมรับ ในวงวิชาชีพและวงวิชาการไมต่ํากวา
5 ป จํานวน 1 ทาน
2. ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรตน ไดแก โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 ชุดดวยกัน คือ
1.เครื่องมือหลักที่ใชในการศึกษาตามรายวัตถุประสงคการวิจัย

(รายละเอียดใน

ภาคผนวก ก) ประกอบดวย
1.1) แบบสอบถามสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 สภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
1.2) แบบวิเคราะห เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ หลักกา ร แนว คิด และวิธี การ สรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
1.3) แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
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1.4) แบบบันทึกการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
1.5) แบบสอบถามทัศนะผูทรงคุณวุฒิ เรื่องการสรา งเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ
2.เครื่องมือที่ใชในการทดลองภายในโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย (รายละเอียดในภาคผนวก ก) ประกอบดวย
2.1 คูมือการจัดกิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย
2.2 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษากอน-ระหวาง-หลังเขารวมกิจกรรม
โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
2.3 แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย แบงเปน 2 ชุด
ดังนี้
2.3.1) แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ( PretestPosttest) ลักษณะมาตราการประมาณคาของลิเคิรต ( Likert ’s Scale type) 5 อันดับ ไดแก เปนจริง
มากที่สุด เปนจริงมาก เปนจริงปานกลาง เปนจริงนอย ไมเปนจริงที่สุด
2.3.2) แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ลักษณะ
เปนคําถามปลายเปดโดยใหเขียนแสดงความรูสึกและพฤติกรรมที่แสดงออกของตนเองหลังจากเขารวม
กิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในแตละดานของ
นิสิตนักศึกษาไทย
4. การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือในการทําวิจัยชุดที่ 1 สําหรับใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ประกอบดวย
1.เครื่องมือหลักที่ใชในการศึกษาตามรายวัตถุประสงคการวิจัย
ไดแก แบบสอบถามสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ภายในโปรแกรมการ สรา งเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา ไทย ไดแก แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนิสิตนักศึกษา
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กอน-ระหวาง-หลังเขารวมกิจกรรม แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค สําหรับนิสิตนักศึกษา
ไทย ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ผูวิจัยไดเลือกผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ เครื่องมือในการทําวิจัย ชุดที่ 1 โดยอาศัย
ทัศนะจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1 เปนนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการ และมีประสบการณใน
การทําวิจัยและเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ดวยลักษณะที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการ ไมต่ํากวา 5 ป
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2 เปนนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการและมีประสบการณใน
การทําวิจัยและเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
และทางดานจิตวิทยา ดวยลักษณะที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการ ไมต่ํากวา 5 ป
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3

เปน จิตแพทย ที่มี ประสบการณการทํางาน ในวง วิชาชีพ

และวงวิชาการไมต่ํากวา 5 ป
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4 เปน นักการอุดมศึกษาผูมีประสบการณการทํางานและการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาดวยลักษณะเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการไมต่ํากวา 5 ป
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 5 เปนนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ดวยลักษณะเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการไมต่ํากวา 5 ป
เครื่องมือในการทําวิจัยชุดที่ 2 สําหรับใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ประกอบดวย
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ภายในโปรแกรมการ สรา งเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษา ไทย ไดแก คูมือการจัดกิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ผูวิจัยไดเลือกผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ เครื่องมือในการทําวิจัย ชุดที่ 2 โดยอาศัยทัศนะ
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1 เปนนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการ และมีประสบการณในการทํา
วิจัยและเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ลักษณะเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการ ไมต่ํากวา 5 ป

ดวย
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ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2 เปนนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการและมีประสบการณในการทํา
วิจัยและเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ดวย
ลักษณะที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการ ไมต่ํากวา 5 ป
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3 เปนจิตแพทย ที่มีประสบการณการทํางาน ในวงวิชาชีพและวงวิชาการ
ไมต่ํากวา 5 ป
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4 เปน นักการอุดมศึกษาผูมีประสบการณการทํางานและการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาดวยลักษณะเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการไมต่ํากวา 5 ป
ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 5 เปนนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนานิสิตนักศึกษาดวย
ลักษณะเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพและวงวิชาการไมต่ํากวา 5 ป
ผูวิจัยไดกําหนดใหมีวิธีการสรางเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
1. เครื่องมือหลักที่ใชในการศึกษาตามรายวัตถุประสงคการวิจัย ไดแก
1.1 แบบสอบถามสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทยนําเสนอ ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม จากนั้นผูวิจัยทําการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ( Content Validity) เพื่อวิเคราะห
ความสอดคลองของขอคําถามแตละขอกับประเด็นที่ตองการถาม
แบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน

มีวิธีการดําเนินงานวิจัยโดยนํา

5 ทานพิจารณา หลังจากนั้นจะทําการคํานวณคาดัชนี

ความสอดคลองของขอคําถาม ซึ่งการใหคะแนนระดับความสอดคลอง แบงออกเปน 3 ระดับดังนี้
+1

= แนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามเนื้อหา

0

= ไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามเนื้อหา

-1

= แนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดไมตรงตามเนื้อหา

จากนั้นจึงนําผลการตรวจสอบความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณคาดัชนีความ
สอดคลองดวยสูตร ดังนี้
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IOC = ∑ (R/N)
โดยที่

IOC = ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา

∑ R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N = จํานวนผูทรงคุณวุฒิ
โดยมีเกณฑการตัดสินความสอดคลองขอคําถามกับเนื้อหา ดังนี้
ถา IOC > 0.50 ถือวาขอคําถามนั้นวัดไดสอดคลองกับเนื้อหา
ถา IOC ≤ 0.50 ถือวาขอคําถามนั้นวัดไดไมสอดคลองกับเนื้อหา
ผูวิจัยนําขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาคัดเลือกขอคําถามที่มีคา

IOC > 0.50 (มีคา IOC

ตั้งแต 0.60 ถึง 1.00) และพิจารณาตัดทิ้งขอที่มีคา IOC < 0.50 (มีคา IOC = 0.40) จากนั้นปรับปรุง
แกไขความเหมาะสมของภาษาตามขอเสนอแนะ

แบบสอบถามมีจํานวนทั้งหมด 74 ขอ ลักษณะ

มาตราการประมาณคาของลิเคิรต ( Likert ’s Scale type) มี 5 อันดับ ไดแก ไมเปนปญหาเลย เปนปญหา
นอย เปนปญหาปานกลาง เปนปญหาคอนขางมาก เปนปญหามากที่สุด มีจํานวน 73 ขอ และลักษณะ
เปนขอคําถามปลายเปด มีจํานวน 1 ขอ นําแบบสอบถามดานสภาพและปญหาในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทยที่ไดปรับปรุง ทดลองใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน
30 คน เพื่อทําการตรวจสอบความเที่ยง

(Reliability) ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ .772 ซึ่งผานเกณฑที่ตั้งไวโดยกําหนดเกณฑ
ใหมีคาความเที่ยง (Reliability) ไมต่ํากวา .60 จากนั้นนําแบบสอบถามดําเนินการเปนเอกสารรับรอง
โครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เปนมาตรฐานสากลโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
ตัวอยาง แบบสอบถามดานสภาพและปญหาในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ขอที่

ขอความ

1

ไมสามารถจัดการกับปญหาในชีวิตได

2

กลัวความลมเหลว

1

2

3

4

5
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เกณฑการพิจารณาในแบบ สอบถามสภาพและปญหาดาน ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย มีดังนี้
กําหนดคาคะแนนแบบสอบถามสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย เปน 5 ระดับ ในการตรวจใหคะแนนขอปญหาแตละขอ ดังนี้
หากตอบขอปญหา “ไมเปนปญหาเลย”

มีคาคะแนนเทากับ 1 คะแนน

หากตอบขอปญหา “ มีปญหาบางครั้ง”

มีคาคะแนนเทากับ 2 คะแนน

หากตอบขอปญหา “มีปญหาปานกลาง”

มีคาคะแนนเทากับ 3 คะแนน

หากตอบขอปญหา “มีปญหาคอนขางมาก” มีคาคะแนนเทากับ 4 คะแนน
หากตอบขอปญหา “มีปญหามาก”

มีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน

จากนั้น คํานวณคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยแตละดานของนิสิตนักศึกษาจนครบทุกๆ ดาน
แยกกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม โดยพิจารณาแบงกลุมไมเปนปญหากับสภาพและปญหา
ดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและกลุมที่มีปญหากับสภาพและปญหาดานความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค โดยใชคะแนนเฉลี่ย ที่คํานวณไดจากสภาพและปญหาดานความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยแตละดานของนิสิตนักศึกษาแตละคนตามเกณฑตอไปนี้
1) แบง กลุมไมเปนปญหา กับสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค หมายถึง ผูที่ตอบแบบสอบถามสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคได
คะแนนเฉลี่ยในปญหาดานนั้นๆ มีคาเทากับ 1.00 – 1.49
2) กลุมที่มีปญหา กับสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
หมายถึง ผูที่ตอบแบบสอบถามสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคแตละดาน
ตั้งแตมีปญหาในบางครั้งจนถึงมีปญหามาก โดยพิจารณาแบงกลุมที่มีปญหาตามความมากนอย
จากคาคะแนนเฉลี่ย ในปญหาดานนั้นๆ ตามเกณฑตอไปนี้
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คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีปญหาในระดับนอย
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีปญ
 หาในระดับปานกลาง
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีปญหาในระดับคอนขางมาก
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีปญหาในระดับมาก
จากนั้นแปลผลคะแนนระดับปญหา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาแตละดาน โดยถือตามเกณฑเฉลี่ยดังขางตน โดยนําเสนอกลุมตัวอยางของนิสิตนักศึกษาไทย
ทั้งหมด
1.2 แบบวิเคราะห เนื้อหาสาระ หลักการ แนวคิด และวิธี การสรางเสริม ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาโดยผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมพิจารณาแลวนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
1.3 แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจากกลุมตัวอยางจํานวน 8 ทานเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยโดยผานการตรวจส อบ
จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอง ความเหมาะสมการใชภาษา ความครอบคลุมของขอมูล นําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
1.4 แบบบันทึกการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย โดยผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความ

เหมาะสมการใชภาษา ความครอบคลุมของขอมูล นําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
1.5 แบบสอบถามทัศนะผูทรงคุณวุฒิ จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เรื่องการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปได
ในการนําไปปฏิบัติ โดยผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมการใชภาษา ความครอบคลุมของ
ขอมูล แลวนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ภายในโปรแกรมการ สรา งเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย

128
2.1 คูมือการจัดกิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวมพิจารณาตรวจสอบ ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบ แลวนําไปปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะแลว นําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทานตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมการใช
ภาษา และความครอบคลุมของขอมูลเนื้อหา นําไปปรับปรุงตามผูทรงคุณวุฒิแนะนํา ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลสรุป ทัศนะโดยภาพรวมผูทรงคุณวุฒิ (5 ทาน) ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติของ
โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ดานที่ 1 ดานทัศนะโดยภาพรวม
1.1 โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยเปน
โปรแกรมที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได และมีประโยชนยิ่งในการเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย เนื่องจากแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ที่ชัดเจน และมีแนวคิดที่ดีในการสังเคราะหปจจัยที่จะเพิ่มศักยภาพของความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค รวมถึงมีรายละเอียดเนื้อหาที่ครอบคลุมตามหลักการแนวคิดทางตะวันออกและตะวันตกอยาง
สมดุลในกระบวนการ ทั้งนี้มีกิจกรรมฝกอบรม จํานวน

7

กิจกรรม

ยังไมสงเสริมทักษะ

ไดตรงตามวัตถุประสงค
1.2 โปรแกรมดังกลาวจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกอนการดําเนินการควรมี
การปฐมนิเทศอยางมีขั้นตอนและกระบวนการเตรียมทีมงานในการใชโปรแกรม รวมถึงกําหนด
คุณสมบัติของทีมงานและผูเขารวมการทดลองจะทําใหโปรแกรมมีความสมบูรณมากขึ้น
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ดานที่ 2 ดานปญหาและอุปสรรค
2.1 โปรแกรมอาจจะยากไปบางและการใหความรวมมือของนักศึกษากลุมตัวอยาง อาจเปนไป
อยางเต็มที่ไดยาก เพราะตองใชเวลาและตองมีความตั้งใจมาก แตถาผูเขารวมการฝกอบรมในโปรแกรม
มีความเขาใจ ตระหนักและเห็นประโยชนของการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคก็จะมี
ความอดทนที่จะเขารวมโปรแกรมจนจบกระบวนการ
2.2 เนื่องจากยังไมมีรูปแบบเฉพาะในการสงเสริมทักษะดานตางๆ และกิจกรรมที่มีการพัฒนา
แลวอาจไมตรงตามวัตถุประสงคที่ระบุตามแตละหัวขอ ผูวิจัยจึงควรมีการทดลองปฏิบัติ( pilot study)
ในบางกิจกรรมที่ยังไมสงเสริมทักษะไดตรงตามวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของกิจกรรม
กับการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในแตละวัตถุประสงค
ดานที่ 3 ดานขอเสนอแนะ
3.1 ควรทดลองปฏิบัติ ( pilot study) แตละกิจกรรมกอนเพื่อใหเห็นความชํานาญและ
ประเมินผลความสามารถในการทํากิจกรรมของคณะวิจัย และประเมินผลกิจกรรมแตละกิจกรรมวา
มีปญหาในการปฏิบัติหรือไมกอนดําเนินกิจกรรมหรือกิจกรรมที่ยังไมเชื่อมโยงใหลองทําการทดลอง
ปฏิบัติเพื่อหาวิธีเพิ่มความเหมาะสมในแตละวัตถุประสงค
3.2 ควรมีการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาอยางเหมาะสมและตอเนื่อง เชนการยกยองชมเชย
การใหรางวัลที่กระจายใหครอบคลุมกลุมตัวอยาง
3.3 หากมีผูชวยวิทยากร จะชวยใหการจัดกิจกรรมในโปรแกรมดําเนินการไดอยางราบรื่นขึ้น
3.4 ควรมีการพัฒนาคูมือการใชโปรแกรม เพราะเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหเกิดมาตรฐานและ
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและทําใหมีความเขาใจในวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมตรงกัน
นอกจากนี้ควรจัดทํากรอบการดําเนินงาน ( Framework) ของโปรแกรมทั้งหมดใหเห็นภาพในเชิงสรุป
จะทําใหเขาใจภาพรวมของกระบวนการดําเนินงานโปรแกรมไดชัดเจนขึ้น
3.5. ควรมีเกณฑการประเมินผลที่มีลักษณะรูบริค ( Rubric Scoring) ในการนํามาใชเปน
มาตรฐานในการวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาถึงผลการเขารวมฝกอบรม
กิจกรรมในโปรแกรม
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ผูวิจัยไดปรับกิจกรรมในโปรแกรมตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
สําหรับการนําไปปฏิบัติใหมีความเหมาะสม ดังนี้
1) กิจกรรม ฝกอบรมที่ 1 เรื่อง การรับรูในตนเอง ชื่อกิจกรรม ฉันนั้นเปนอยางไรนะ
วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถรับรูถึงระดับความสามารถของตนเองในการเผชิญปญหา
และอุปสรรค ดังนั้น สิ่งที่ควรปรับในกิจกรรมนี้ คือ การปรับใบงานการจัดกิจกรรม

ใบกิจกรรม 1

“ฉันนั้นเปนอยางไรนะ” โดยปรับคําชี้แจงจากเดิมเปนการบรรยายแบบความเรียงเปนแผนภาพ
(diagram) เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาโดยการเปรียบเทียบไดเขาใจมากขึ้น
2) กิจกรรมฝกอบรมที่ 2 เรื่อง การรับรูในตนเอง ชื่อกิจกรรม กวาจะรูตัว
วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถรับรูถึงความสามารถของตนเองในการควบคุมตนเองให
ผานพนปญหาเมื่อเผชิญกับวิกฤติและอุปสรรค ดังนั้น ควรปรับ กรณีศึกษาในใบกิจกรรม “กวาจะรูตัว”
โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่องของการตีความ เฉลยใหเขาใจเพื่อใหมีความสัมพันธกับแกนเรื่องมากขึ้น
3) กิจกรรมฝกอบรมที่ 4 เรื่อง ความอดทน ชื่อกิจกรรม ชั่วโมงที่โลกมืด
วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถมีความอดทนทางจิตใจดวยการมองโลกในแงดีอยาง
มีกําลังใจและมีความหวังในการดําเนินชีวิต ดังนั้น กิจกรรมฝกอบรมที่

4 ปรับจากกิจกรรมเดิม

คือ “การบําเพ็ญประโยชน” ซึ่งมีการฝกกิจกรรมที่กวางเกินไปและไมสงเสริมทักษะไดตรงตาม
วัตถุประสงค เปน กิจกรรม “ชั่วโมงที่โลกมืด” ซึ่งปรับใหมีการฝกกิจกรรมเฉพาะเพื่อสงเสริมทักษะ
ไดตรงตามวัตถุประสงคในการฝกกิจกรรมมากขึ้น
4) กิจกรรมฝกอบรมที่ 5 เรื่อง ความอดทน ชื่อกิจกรรม อดได ทนได
รูปแบบในการจัดกิจกรรมเดิมเปน “ละครใบ”ยังไมสงเสริมทักษะไดตรง ควรปรับ
สวนกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถอดทนทางกายดวยการอดทนตอความลําบาก
ตรากตรําได จึงเปลี่ยนเปนกิจกรรมสําหรับปรับและควบคุมพฤติกรรมใหอยูในกฎ กติกาของกลุมคน
ในสังคมโดยใชวิธีการเจริญสติ
5) กิจกรรมฝกอบรมที่ 6 เรื่อง ความอดทน ชื่อกิจกรรม จิกซอวฝกความอึด
การปรับในสวนกิจกรรมโดยมีการชี้แจงใหชัดเจนขึ้นถึงวิธีการดําเนินกิจกรรมที่
สามารถสงเสริมใหตรงตามวัตถุประสงค ทั้งนี้ไดเพิ่มความยากในการทํากิจกรรม เพื่อใหนักศึกษา
สามารถมีความอดทนทางกายโดยสามารถเผชิญภาวะอุปสรรคที่ทําใหเกิดความทุกขทางกายได
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6) กิจกรรมฝกอบรมที่ 11 เรื่อง ความสามารถแกไขปญหา ชื่อกิจกรรม ชุบชีวิตใหรูปภาพ
การพิจารณาเปลี่ยนกิจกรรมใหม เนื่องจากกิจกรรมเดิมคือ “หองสัมภาษณ” เปน
การจําลองสถานการณที่เปนปญหาและอุปสรรคตอนักศึกษาโดยกําหนดใหนักศึกษาไดรับการแสดง
ปฏิกิริยาทาทางในเชิงลบ และถูกตําหนิโดยใชคําพูดที่รุนแรง กิจกรรมนี้หากไมสามารถผอนคลาย
ความกดดันขณะทํากิจกรรมอาจทําใหผูเขาฝกอบรมมีความกดดันที่ตกคาง เปนกิจกรรมที่ทําใหเกิด
ความเครียดตอผูเขาฝกอบรมมากเกินไป ดังนั้นจึงเปลี่ยนกิจกรรมใหมเปน “ชุบชีวิตใหรูปภาพ”
สําหรับฝกใหนักศึกษาสามารถมีสติในการเผชิญปญหาโดยสามารถควบคุมอารมณในดานลบที่มีตอ
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ โดยมีการดําเนินกิจกรรมเปนกลุมในการแกไขปญหา
ทั้งนี้เพื่อ ลดความตีงเครียดที่อาจเกิดขึ้นระหวางการทํากิจกรรม
7) กิจกรรมฝกอบรมที่ 12 เรื่อง ความสามารถแกไขปญหา ชื่อกิจกรรม คิดในทางที่ดี
การปรับเนื้อหาใบกิจกรรม 1 เนื่องจากเนื้อหาเดิมในใบกิจกรรมแสดงถึงการยอมรับ
ความทอแท ( Quitter =คนไมสู) จะทําใหไมสงเสริมทักษะในการเผชิญอุปสรรคได ดังนั้นจึงปรับ
เนื้อหาใบกิจกรรม 1 เปนการสรางสถานการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาสามารถมีสติในการเผชิญปญหา
โดยการมีวิจารณญาณที่มีเหตุผลและมีเจตคติที่ดี และปรับการใชประโยคที่เปนเรื่องงายใน
ชีวิตประจําวัน
จากนั้นผูวิจัยนํากิจกรรมโปรแกรมที่ปรับตามคําแนะนําไป
วิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

ให อาจารยที่ปรึกษา

พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง

ความเหมาะสมการใชภาษา ความครอบคลุมของขอมูล นําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ อีกครั้ง
จึงทดลองปฏิบัติ ( Pilot Study) กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ชั้นปที่ 1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ที่กําลังศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน ประจําปการศึกษา

2554 โดยประเมินผล

ความเหมาะสมในลักษณะมาตราการประมาณคาของลิเคิรต (Likert ’s Scale type) 5 อันดับ ไดแก
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ของการจัดกิจกรรมโปรแกรม 5 ดาน (รายละเอียดใน
ภาคผนวก จ) ดังนี้
การประเมินผลกิจกรรมการฝกอบรมที่ทดลองปฏิบัติ ( Pilot Study) ทั้งหมด 7 กิจกรรม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากในทุกดาน ไดแก

1) มีความสอดคลองกับดานวัตถุประสงคใน
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การฝกอบรม 2) มีความเหมาะสมดานการจัดการเวลา 3) มีความเหมาะสมดานการใชภาษาและ
การสื่อสาร 4) มีความเหมาะสมดานวิทยากร และ 5) มีความเหมาะสมดานการจัดเอกสารและอุปกรณ
ที่ใชประกอบการดําเนินกิจกรรม
2.2 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนิสิตนักศึกษากอน-ระหวาง-หลังเขารวมกิจกรรม
โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมพิจารณา
นําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ จากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม การใชภาษาและความครอบคลุมของขอมูลเนื้อหา จากนั้นนํา
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนิสิตนักศึกษา และดําเนินการใหเปนเอกสารรับรองโครงการวิจัยตาม
แนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เปนมาตรฐานสากลโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
2.3 แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค สําหรับนิสิตนักศึกษาไทย โดยผานความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมพิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ความครอบคลุมและความเหมาะสมของปริมาณขอคําถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของแบบ
วัดแลวนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทานตรวจสอบ ดังนี้
2.3.1 แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค สําหรับนิสิตนักศึกษาไทยชุดที่ 1
(Pretest-Posttest) ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ความตร งเชิง เนื้อหา (Content Valadity)โดยตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดหมายที่ตองการวัด ( IOC) ความครอบคลุมของขอคําถาม และ
ความชัดเจนของการใชภาษา คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี

IOC ตั้งแต 0 .50 ขึ้นไป โดยคัดเลือก

ขอคําถามจํานวน 44 ขอ (มีคา IOC ตั้งแต 0.60 ถึง 1.00)และพิจารณาตัดออก 6 ขอ (มีคา IOC 0.20
และ 0.40) จากนั้นปรับปรุงขอคําถามความชัดเจนของภาษา ตามผูทรงคุณวุฒิแนะนํา

และนําไป

ทดลองใช (try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดแก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ศึกษาในชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2554 ศึกษาในกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 14 คน และ และศึกษาในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 16 คน เพื่อวิเคราะหหาคาความเที่ยง( Reliability)โดยใชสถิติโดยคํานวณคา
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สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach ’s Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยง
(Reliability) เทากับ .863
การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
(Pretest-Posttest) ในการทําวิจัยครั้งนี้ประยุกตจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
ตางประเทศ (The Adversity Response profifle Quick Take: ARP) ของสตอลทซ (Stoltz Paul G,
1997) กับแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในประเทศ มาปรับใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย
และบริบทของงานวิจัยตามรูปแบบงานวิจัยใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ
กลุมนิสิตนักศึกษาไทย ซึ่งการปรับและพัฒนาแบบวัดโดยคํานึงถึง
1) ความเหมาะสมของสถานการณโดยการสรางขอคําถามที่แสดงสถานการณที่เปน
กลุมประชากรที่ศึกษาคือ นิสิตนักศึกษามีโอกาสตองเผชิญในชีวิตประจําวัน การสรางสถานการณ
ควรเนนปญหาและอุปสรรคที่มักเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษา
2) รูปแบบของมาตรวัด ควรปรับโดยพิจารณาถึงความคุนเคยของนิสิตนักศึกษาใน
การทําแบบวัดในมาตราการประเมินคาของลิเคิรต ( Likert’s scale) และไมคุนกับลักษณะขอคําถามอยู
ตรงกลาง การกําหนดคําชี้แจงควรปรับเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาไทยโดยมีความชัดเจน เขาใจงาย
และอธิบายใหผูทําแบบวัดทราบและเขาใจถึงระดับความรูสึกที่ตัวเองเลือกตอบนั้นหมายความวา
อยางไร ตัวเลือกใดตรงกับความรูสึกและการตอบสนองตอสถานการณนั้นจริง
3) ความยาวของแบบวัด ควรมีความเหมาะสมโดยคํานึงถึงวัยของนิสิตนักศึกษา
ไมควรมากหรือนอยเกินไป ซึ่งแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจะเปนลักษณะมีโจทย
สถานการณสมมติ ผูตอบตองใชเวลาในการคิด หากมีจํานวนขอมากอาจทําใหเกิดความเบื่อหนายทําให
ขอมูลที่ไดไมเปนไปตามความจริง แตถามีนอยเกินไปจะทําใหไมสามารถวิเคราะหความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไดอยางชัดเจน
4) แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคควรวัดองคประกอบที่สังเคราะหจาก
แนวคิดตามรูปแบบงานวิจัยประกอบดวย การรับรูในตนเอง ความอดทน ความพากเพียร ความสามารถ
แกไขปญหา และความรับผิดชอบ

134
5) เกณฑคะแนนแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (

Pretest-Posttest)

สําหรับนิสิตนักศึกษาไทยในรูปแบบงานวิจัยครั้งนี้ใชเกณฑคะแนนโดยการแปลงคะแนนดิบเปน
คะแนนที (T-Score ) ทั้งนี้เพื่อทําใหทราบวาจํานวนกี่สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คะแนนดิบอยูสูงกวา
หรือต่ํากวาคาเฉลี่ย เพื่อทําใหนิสิตนักศึกษาที่ทําแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทราบถึง
ระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของตนเอง ในงานวิจัยนี้แบงระดับความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคเปนระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ํา และระดับต่ํามาก
จากขอมูลขางตน การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย ไดศึกษาแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในตางประเทศ และในประเทศ
โดยวิเคราะหและปรับใหเหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยในครั้งนี้ ดังขอมูลในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของตางประเทศและในประเทศ
รายการ

ประชา กร
ที่วัด

ไมระบุแตรวบรวมจากจํานวน นิสิตระดับ
ประชากรกวา 20,000 คนจาก ปริญญาตรี
หลากหลายอาชีพทั่วโลก

ใชทดสอบ
ใชทดสอบ
AQ เพื่อศึกษา AQในวงการ
ความ
การศึกษา
สัมพันธตอ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

ฝกอบรม
บุคลากรใน
องคกร
ใชทดสอบใน
วงการ
จิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองคการ

ใชทดสอบ
AQ นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ใชวัด
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
(Adversity
Quotient)
ของนิสิต
นักศึกษาไทย

กลุมเยาวชน
ที่กระทําผิด

นักเรียนชั้น นักเรียนชวง
มัธยมศึกษาป ชั้นที่ 4
ที่ 6

คนวัยทํางาน

นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นิสิตนักศึกษา
ในระดับ
ปริญญาตรี

ธีระศักดิ์ กํา
บรรณารักษ, 2550

ใชทดสอบ
AQในกลุม
เยาวชน

กรรณิกา สุขมัย, 2549

ใชทดสอบ
AQ นิสิต
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒ

วิสุทธ วนาอินทรายุทธ
2548

สรรหา
คัดเลือก การ
สอนงาน การ
ฝกอบรม
และพัฒนา
บุคลากรใน
องคกร

ตามรูปแบบ

นันทิยา วชิรลาภ
ไพฑูรย, 2547

รัชนิดา สบายวรรณ,
2547

ฝกอบรม
ทดสอบ AQ
บุคลากร

ภัคณัฏฐ สมพงษธรรม
2551

กลุม

พัฒนาขึ้น
Stoltz Paul G , 2000

จุดมุงหมาย

แบบวัดที่

แบบวัดในประเทศไทย

Stoltz Paul G , 1997

ผูสราง

แบบวัดตางประเทศ

งานวิจัย
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ตารางที่ 4 (ตอ)
รายการ

รัชนิดา สบายวรรณ,
2547

วิสุทธ วนาอินทรายุทธ
2548

กรรณิกา สุขมัย, 2549

ธีระศักดิ์ กํา
บรรณารักษ, 2550

ภัคณัฏฐ สมพงษธรรม
2551

ตามรูปแบบ

นันทิยา วชิรลาภ
ไพฑูรย, 2547

พัฒนาขึ้น
Stoltz Paul G , 2000

ขอคําถาม

แบบวัดที่

แบบวัดในประเทศไทย

Stoltz Paul G , 1997

ผูสราง

แบบวัดตางประเทศ

สถานการณ

สถานการณ

ประยุกต

ประยุกต

ประยุกต

ประยุกต

ประยุกต

ประยุกต

สถานการณ/

สมมติใน

สมมติที่

แนวคิดของ

แนวคิดของ

แนวคิดของ

แนวคิดของ

แนวคิดของ

แนวคิดของ

ภาวะวิกฤติ

ชีวิตประจําวัน เกี่ยวของกับ

แบบวัด

แบบวัด

แบบวัด

แบบวัด

แบบวัด

แบบวัด

และการ

และการ

Stoltz (1997) Stoltz (1997) Stoltz

Stoltz (1997) Stoltz

Stoltz

ตอบสนอง

ตอบสนองตอ ทํางานเนน

ปรับขอ

(1997)ปรับ

ปรับใหเขา

(1997,2000)

(1997)ปรับ

ปรับให

เหตุการณ

การเผชิญกับ

คําถามเขากับ กับเยาวชนที่

ใหเขากับ

กับนักเรียน

ปรับขอ

ใหเขากับ

สอดคลองกับ

วิกฤตทาง

นิสิต

นักเรียนชั้น

ในชวงชั้นที่

คําถามให

นักเรียนชั้น

นิยามเชิง

อาชีพ

ปริญญาตรี

มัธยมศึกษา

4

สอดคลองกับ มัธยมศึกษา

ปฏิบัติการ

กลุมตัวอยาง

ตามรูปแบบ

ชีวิตการ

ปรับใหเขา
กระทําผิด

ปที่ 6

ที่ทําการศึกษา

ตอนปลาย

งานวิจัย

จุดมุงหมาย
และกลุม
ประชากร
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ตารางที่ 4 (ตอ)
รายการ

(คําถามยอย)

20 ขอ

35 ขอ

ภัคณัฏฐ สมพงษธรรม
2551

20 ขอ

ธีระศักดิ์ กํา
บรรณารักษ, 2550

ฉบับละ

กรรณิกา สุขมัย, 2549

รัชนิดา สบายวรรณ,
2547

Stoltz Paul G , 2000
20 ขอ

วิสุทธ วนาอินทรายุทธ,
2548

30 ขอ

นันทิยา วชิรลาภ
ไพฑูรย, 2547

จํานวนขอ

แบบวัดที่

แบบวัดในประเทศไทย

พัฒนาขึ้น
Stoltz Paul G , 1997

ผูสราง

แบบวัดตางประเทศ

20 ขอ

ฉบับละ

40 ขอ

ตามรูปแบบ
งานวิจัย

44 ขอ

31 ขอ

2 ขอ
รวม 60 ขอ
องคประกอบ

(CO2RE)

(CORE)

องคประกอบ

องคประกอบ

องคประกอบ องคประกอบ

องคประกอบ

องคประกอบ

องคประกอบ

ตามแบบวัด

ตามแบบวัด

ตามแบบวัด

ตามแบบวัด

ตามแบบวัด

ตามแบบวัด

ที่สังเคราะห

Stoltz (1997)

Stoltz (1997)

Stoltz (1997)

Stoltz (1997)

Stoltz (2000)

Stoltz (1997)

จากแนวคิด
ตามรูปแบบ
งานวิจัย
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ตารางที่ 4 (ตอ)
รายการ

รัชนิดา สบายวรรณ,
2547

วิสุทธ วนาอินทรายุทธ,
2548

กรรณิกา สุขมัย, 2549

ธีระศักดิ์ กํา
บรรณารักษ, 2550

ภัคณัฏฐ สมพงษธรรม
2551

ตามรูปแบบ

นันทิยา วชิรลาภ
ไพฑูรย, 2547

พัฒนาขึ้น
Stoltz Paul G , 2000

องค
ประกอบ
(ตอ)

แบบวัดที่

แบบวัดในประเทศไทย

Stoltz Paul G , 1997

ผูสราง

แบบวัดตางประเทศ

1.Control
2.Origin
&Ownership
3.Reach
4.Endurance

1.Control
2.Origin
&Ownership
3.Reach
4.Endurance

1.Control
2.Origin
&Ownership
3.Reach
4.Endurance

1.Control
2.Origin
&Ownership
3.Reach
4.Endurance

1.Control
2.Origin
&Ownership
3.Reach
4.Endurance

1.Control
2.Origin
&Ownership
3.Reach
4.Endurance

1.Control
2.Origin
&Ownership
3.Reach
4.Endurance

1.Control
2.Origin
&Ownership
3.Reach
4.Endurance

1.การรับรู
ในตนเอง
2.ความ
อดทน
3.ความ
พากเพียร
4.ความ
สามารถ
แกไขปญหา
5.ความ
รับผิดชอบ

งานวิจัย
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ตารางที่ 4 (ตอ)

ปรับเปน
มาตร
ประมาณคา
(likert’s
Scale)
มีระดับ
ความรูสึก
5 ระดับ

ปรับเปน
มาตร
ประมาณคา
(likert’s
Scale )
เหลือระดับ
ความรูสึก
4 ระดับ

ภัคณัฏฐ สมพงษธรรม,
2551

พัฒนาจาก
มาตรวัด
ธีระศักดิ์
กํา
บรรณารักษ
ปรับระดับ
ความรูสึก
เปน 7 ระดับ

แบบวัดที่
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ,
2550

ปรับเปน 2
ชุด 1.แบบ
สถานการณ
ใชมาตรวัด
multiple
choice 3
ตัวเลือก
2.แบบ Bipola
มีระดับ
ความรูสึก
5ระดับ

กรรณิกา สุขมัย, 2549

มาตรจําแนก
ความหมาย
เหลือ 1
คําถาม: 1
สถานการณ
ปรับประโยค
2 ขั้วให
กระชับไม
เขียนมิติกํากับ
(CORE)

วิสุทธ วนาอินทรายุทธ,
2548

มาตรจําแนก
ความหมาย
มีระดับ
ความรูสึก 5
มีประโยคอยู
ตรงขาม 2 ขั้ว
มีมิติ CO2RE
กํากับ
มี 2 คําถาม:
1สถานการณ

นันทิยา วชิรลาภไพฑูรย,
2547

รัชนิดา สบายวรรณ,
2547

มาตรวัด

แบบวัดในประเทศไทย

Stoltz Paul G , 2000

ผูสราง

แบบวัดตางประเทศ
Stoltz Paul G , 1997

รายการ

พัฒนาจาก
มาตรวัดของ
Stoltz (2000)
มีระดับ
ความรูสึก
7 ระดับ

ปรับเปน
2 ชุด
1.มาตร
ประมาณคา
(likert’s
scale)
ระดับ
ความรูสึก
3 ระดับ
2. แบบ
สถานการณ
ใช multiple
choice
3 ตัวเลือก

พัฒนาขึ้น
ตามรูปแบบ
งานวิจัย

1.มาตร
ประมาณคา
(Likert ‘s
Scale)
ระดับ
ความรูสึก
5 ระดับ
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ตารางที่ 4 (ตอ)

เกณฑปกติ
แบบคะแนน
ดิบตาม
แนวทาง
Stoltz (1997)

คะแนน
เปอรเซนต
ไทล
แบงเปน
3 ระดับ เปน
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

ภัคณัฏฐ สมพงษธรรม,
2551

เกณฑปกติ
แบบคะแนน
ดิบตาม
แนวทาง
Stoltz (1997)

แบบวัดที่
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ,
2550

กรรณิกา สุขมัย, 2549

T-Score norm
แบงเปน
5 ระดับ
สูง
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางต่ํา
ต่ํา

วิสุทธ วนาอินทรายุทธ,
2548

เกณฑปกติ
แบบคะแนน
ดิบ
คะแนนใน
ภาพรวม
แบงเปน
5 ระดับ
สูง
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางต่ํา
ต่ํา

นันทิยา วชิรลาภไพฑูรย,
2547

รัชนิดา สบายวรรณ,
2547

เกณฑคะแนน เกณฑปกติ
แบบคะแนน
ดิบแบงเปน
1.คะแนน
ภาพรวม
แบงเปน
5 ระดับ
สูง
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางต่ํา
ต่ํา
2.คะแนนใน
มิติแบงเปน
3 ระดับ เปน
สูง ปานกลาง
ต่ํา

แบบวัดในประเทศไทย

Stoltz Paul G , 2000

ผูสราง

แบบวัดตางประเทศ
Stoltz Paul G , 1997

รายการ

เกณฑปกติ
คะแนน
แบบคะแนน มาตรฐาน
ดิบตามแนว T-Score
ทาง
Stoltz (2000)

พัฒนาขึ้น
ตามรูปแบบ
งานวิจัย

คะแนน
มาตรฐาน
T-Score
แบงเปน
5 ระดับ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
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ตารางที่ 4 (ตอ)

ความตรงเชิง
โครงสราง
CFA และ
MTMM

ความเที่ยง

ไมระบุ

ไมระบุ

สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์
แอลฟา
แอลฟา
ครอนบัค.8263 ครอนบัค .80

ความตรงตาม ความตรงเชิง
เนื้อหา
โครงสราง
CFA

สัมประสิทธิ์
แอลฟา
ครอนบัค
.9044

1.ความตรง
ตามเนื้อหา
2.ความตรง
เชิโครงสราง
CFA
สัมประสิทธิ์
แอลฟา
ครอนบัค.89

พัฒนาขึ้น

ภัคณัฏฐ สมพงษธรรม,
2551

ไมระบุ

แบบวัดที่
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ,
2550

รัชนิดา สบายวรรณ,
2547

ไมระบุ

กรรณิกา สุขมัย, 2549

Stoltz Paul G , 2000

ความตรง

วิสุทธ วนาอินทรายุทธ,
2548

แบบวัดในประเทศไทย

Stoltz Paul G , 1997

ผูสราง

แบบวัดตางประเทศ
นันทิยา วชิรลาภไพฑูรย,
2547

รายการ

ไมระบุ

ความตรงเชิง
โครงสราง
CFA

ความตรง
ตามเนื้อหา

ไมระบุ

สัมประสิทธิ์
แอลฟา
ครอนบัค
.773, .801

สัมประสิทธิ์
แอลฟา
ครอนบัค.863

ตามรูปแบบ
งานวิจัย
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ดังนั้น แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยชุดที่1
ใชสําหรับวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษา กอนและหลังเขารวมกิจกรรมใน
โปรแกรม (Pretest-Posttest) ลักษณะเปนแบบมาตราการประมาณคาของลิเคิรต ( Likert ’s Scale type)
มี 5 อันดับ ไดแก เปนจริงมากที่สุด เปนจริงมาก เปนจริงปานกลาง เปนจริงนอย ไมเปนจริงที่สุด
มีทั้งหมด 44 ขอ มีลักษณะการออกแบบเพื่อวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทยแบงเปน 5 ดาน ตามองคประกอบรวมของแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ที่สังเคราะหไดจากแนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางตะวันออก ไดแก ดานการรับรูในตนเอง
ดานความอดทน ดานความพากเพียร ดานความสามารถแกไขปญหา และดานความรับผิดชอบ โดย
ผูตอบพิจารณาแตละขอความวาตรงกับตนเองในระดับใด
ตัวอยางแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ชุดที่ 1
ขอ

ขอความ

ที่

เปน

เปน

เปน

เปน

ไม

จริง

จริง

จริง

จริง

เปน

มาก

มาก

ปาน

นอย

จริง

ที่สุด

1
2
3

กลาง

ที่สุด

เมื่อเผชิญปญหาขาพเจารูสึกวาสามารถจัดการใหผานพน
ไปได
ขาพเจาสามารถบอกสาเหตุของปญหาและอุปสรรคที่
ขาพเจากําลังเผชิญอยูได
ขาพเจาสามารถอธิบายถึงความรูสึกของตนเองไดเมื่อ
ตองเผชิญกับเหตุการณที่เปนปญหาและอุปสรรค
เกณฑการพิจารณาในแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ชุดที่ 1 ดังนี้
เกณฑการใหน้ําหนักคะแนนในแตละขอคําตอบในแบบวัดความสามารถในการเผชิญ

อุปสรรค ชุดที่ 1 ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ตัดสินดังนี้ มีจํานวน

44 ขอ ประกอบดวย

ขอคําถาม ดานการรับรูในตนเอง จํานวน 8 ขอ ดานความอดทน จํานวน 9 ขอ ดานความพากเพียร
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จํานวน 10 ขอ ดานความสามารถแกไขปญหา จํานวน 8 ขอ และดานความรับผิดชอบ จํานวน 8 ขอ โดย
ขอคําถามที่เปนขอความทางบวก ไดแก ขอ 1-6,9-11,14-18,20,21,22-25,28-30,32-35,37-38,41-43 และ
ขอคําถามที่เปนขอความทางลบ ไดแก ขอ 7,8,12,13,19,21,26,27,31,36,39,40 และ 44 มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา

5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท ( Likert) โดยมีการกําหนดความหมาย

ของคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้
ขอคําถามที่เปนขอความทางบวก
เปนจริงมากที่สุดเทากับ

5 คะแนน

เปนจริงมากเทากับ

4 คะแนน

เปนจริงปานกลางเทากับ

3 คะแนน

เปนจริงนอยเทากับ

2 คะแนน

เปนจริงนอยที่สุดเทากับ

1 คะแนน

ขอคําถามที่เปนขอความทางลบ
เปนจริงมากที่สุดเทากับ

1 คะแนน

เปนจริงมากเทากับ

2 คะแนน

เปนจริงปานกลางเทากับ

3 คะแนน

เปนจริงนอยเทากับ

4 คะแนน

เปนจริงนอยที่สุดเทากับ

5 คะแนน

วิธีการแปลผลคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค โดยการแปลงคะแนนดิบ
ของแบบวัดใหเปนคะแนนทีปกติ (Normalized T-Score) มีผลแปลคะแนนดังนี้
ตั้งแต T65 และสูงกวา แปลวา มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงมาก
ตั้งแต T55-T64

แปลวา มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูง

ตั้งแต T45-T54

แปลวา มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคปานกลาง

ตั้งแต T35-T44

แปลวา มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคต่ํา

ตั้งแต T34 และต่ํากวา แปลวา มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคต่ํามาก
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2.3.1 แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยชุดที่ 2 ลักษณะ
เปนคําถามปลายเปดโดยเปนการสมมติสถานการณหรือวิกฤติการณ จากนั้นใหนิสิตนักศึกษาเขียน
เกี่ยวกับความรูสึกและพฤติกรรมที่แสดงออกของตนเองหลังเขารวมโปรแกรมการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย มีทั้งหมด 5 ดานในแตละดานจะเปนคําถาม
เกี่ยวกับสถานการณหรือวิกฤติการณ จํานวน 5 สถานการณ ใหผูทรงคุณวุฒิ รวมพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตอง ความเหมาะสมการใชภาษา ความครอบคลุมของขอมูล

แลวนําไปปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะและจัดทําใหสมบูรณขึ้น
ตัวอยางแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ชุดที่ 2
1. ดานการรับรูในตนเอง (Self Perception)
เมื่อนักศึกษาทํางานกลุมและนักศึกษาจับฉลากไดรับมอบหมายใหทํางานในสวนที่ยาก
ที่สุดและมีเนื้อหามากกวาคนอื่นในกลุม โดยนักศึกษาก็ไมถนัดในวิชานั้น นักศึกษา รูสึกอยางไร และ
จะแสดงออกอยางไร
…………………………………………………………………………………………..
เกณฑการพิจารณาในแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ชุดที่ 2 ดังนี้
เกณฑการใหน้ําหนักคะแนนในแตละขอคําตอบในแบบวัดความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค ชุดที่ 2 ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ตัดสินจากเหตุผลที่กลุมตัวอยางตอบในแตละ
สถานการณ แลวพิจารณาตามลําดับ “ The LEAD Sequence” (Stoltz, 1997) โดยเรียงลําดับคา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากนอยไปหามาก ดังนี้
1) L=Listen to your adversity response เปนการฟงและรับรูถึงวิธีการตอบโตปญหา
อุปสรรคของตนเองวาอยางไร
ใหคะแนน 1 คะแนน (ขั้นที่ 1)
2) E=Explore all origins and your ownership of the result เปนการสํารวจวาสิ่งใดคือ
สาเหตุดั้งเดิมของอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระบุใหชัดเจนอยางเฉพาะเจาะจงวาตนเองตองทําสิ่งใดเพื่อให
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สถานการณดีขึ้นและสาเหตุดังกลาวมีสวนใดที่อยูในความรับผิดชอบของเราและสิ่งใดที่อยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของเรา
ใหคะแนน 2 คะแนน (ขั้นที่ 2)
3) A=Analyze the evidence คือการวิเคราะหใหเกิดความชัดเจน โดยการหาหลักฐาน
หรือภาวะแวดลอมมาสนับสนุนวาสิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุมจริงๆ แลวมีอะไรบาง ทําอยางไรในการ
จัดการไมใหปญหาอยูในชีวิตนานพรอมทั้งวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการแกไขและเพิ่มศักยภาพ
ของตนเอง
ใหคะแนน 3 คะแนน (ขั้นที่ 3)
4) D=Do something คือการเลือกวิธีการและลงมือดําเนินการเพื่อใหอุปสรรคอยูกับเรา
นอยที่สุด ดวยการหาขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติมและวิธีที่จะสามารถควบคุมไมใหอุปสรรคเขามามีบทบาทตอ
ชีวิต
ใหคะแนน 4 คะแนน (ขั้นที่ 4)
จากนั้นใหน้ําหนักคะแนนในลักษณะรูบริค (
Rubric Scoring) ดังนี้
ตัวอยางการใหคะแนนแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ชุดที่ 2
ดานที่ 1 การรับรูในตนเอง (Self Perception)

เกณฑ
การให
คะแนน

น้ําหนักคะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 2
สามารถ
สามารถ
สามารถสํารวจ
ควบคุมตนเอง วิเคราะหถึง
พฤติกรรมของ
ใหผานพน
ความสามารถ ตนเองในการ
ปญหาเมื่อ
ในการควบคุม เผชิญอุปสรรค
เผชิญกับ
ตนเองในการ และวิเคราะห
วิกฤติและ
เผชิญปญหา
ถึงระดับ
อุปสรรคไป และอุปสรรค ความสามารถ
ได
ได
ในการเผชิญ
อุปสรรคของ
ตนเองได

1 คะแนน
ขั้นที่ 1
สามารถ
รับรู
พฤติกรรม
ของตนเอง
ขณะเผชิญ
ปญหาและ
อุปสรรค
ได

0 คะแนน
-นักศึกษาไม
สามารถรับรู
ถึงระดับ
ความสามารถของ
ตนเองในการเผชิญ
ปญหาและ
อุปสรรคได
และไมสามารถ
ควบคุมตนเอง ใน
การเผชิญปญหา
และอุปสรรคได

146
ตัวอยาง การใหคะแนนจากขอคําถามและการตอบคําถาม ดานการรับรูในตนเอง
ขอคําถาม เมื่อนักศึกษาทํางานกลุมและนักศึกษาจับฉลากไดรับมอบหมายใหทํางานในสวนที่
ยากที่สุดและมีเนื้อหามากกวาคนอื่นในกลุม โดยนักศึกษาก็ไมถนัดในวิชานั้น
นักศึกษารูสึกอยางไร และจะแสดงออกอยางไร
ให 0 คะแนน หากตอบวา - รูสึกเครียด กังวลใจ กลัวทํางานไมสําเร็จ
-ไมอยากทํางานนั้นแลว
- ยืนกรานจะไมทําเด็ดขาด เสนอใหเพื่อนที่ถนัดในงานนี้ทําแทน
- โกรธ ไมพอใจในการทํางานที่ตัวเองไมถนัด
ให 1 คะแนน หากตอบวา - ตกใจ และเริ่มคิดหาทางออก
-กังวลใจวาจะทําไดหรือไม แตเก็บอาการหรือพฤติกรรมที่
แสดงออกทางลบ
- พยายามขอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุมอื่นที่สามารถทํางานชิ้นนั้น
ให 2 คะแนน หากตอบวา

-อาจแสดงอาการไมพอใจ หรือตอรอง แตหากจําเปนตองทํางาน
นั้นก็จะหาขอมูลและวางแผนการทํางานใหสําเร็จเทาที่จะทําได
-เกิดความเครียดในระดับไมมาก แตจะคอยๆ ปรับอารมณใหดีขึ้น
โดยมองวาเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาความรู

ให 3 คะแนน หากตอบวา

- รูสึกวาการทํางานที่ยากและไมถนัดจะชวยใหมีความรูมากขึ้น
และพยายามทําใหดีที่สุด
-แมจะเปนสิ่งที่ไมชอบหรือไมถนัดก็จะพยายามทําและขอ
คําชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญ

ให 4 คะแนน หากตอบวา

-มองสิ่งที่ยากและไมถนัดใหเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถ
ชวยใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน
-ทําความเขาใจกับงานที่ไดรับผิดชอบและสนุกกับการทํางาน
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วิธีการแปลผลคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ถือตามเกณฑเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 1.00 หมายถึง นักศึกษาขาดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยูในระดับต่ํามาก
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยูในระดับต่ํา
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป หมายถึง ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยูในระดับสูง
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1.เครื่องมือหลักที่ใชในการศึกษาตามรายวัตถุประสงคการวิจัย ไดแก
1.1 ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ผูวิจัยทําการกําหนดรหัส ( Code) ของแบบสอบถามไวทุกชุดเพื่อความ
สะดวกในการติดตามโดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและสงแบบสอบถามทางไปรษณีย หลังจากนั้น
ติดตามเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานในการจัดสงแบบสอบถามคืน
หรือเดินทางไปรับแบบสอบถามดวยตนเอง
1.2

ขอมูลจาก แบบวิเคราะห เนื้อหาสาระ หลักการ แนว คิด และวิธี การ สรางเสริม

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหสาระ (Content Analysis) ทําการตีความ วิเคราะหและสรุปโดยแบงเปนประเด็นที่ชัดเจน
1.3 ขอมูลจากแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิดวยตนเองและสรุปสาระ
1.4 ขอมูลจาก แบบสอบถามทัศนะผูทรงคุณวุฒิ เรื่องการสรา งเสริมความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยเดินทางไปสงและรับแบบสอบถามดวยตนเองบางสวน และขอความอนุเคราะห
หนวยงานในการจัดสงแบบสอบถามคืน
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2.เครื่องมือที่ใชในการทดลองภายในโปรแกรมสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย ประกอบดวย
2.1 ขอมูลจากคูมือการจัดกิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
2.2 ขอมูลจากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนิสิตนักศึกษากอน-ระหวาง-หลังเขารวม
กิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองโดยการบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมของกลุมตัวอยางอยางตอเนื่อง รวม 27 ครั้ง
2.3 ขอมูลจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค สําหรับนิสิตนักศึกษาไทย ผูวิจัย
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
2.3.1 ขอมูลจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค สําหรับนิสิตนักศึกษาไทย
ชุดที่ 1 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลหลังจากใหกลุมตัวอยางไดทําแบบวัดกอนทดลอง ( pretest) และทําแบบวัด
หลังการทดลอง ( posttest) หลังจากเขารวมกิจกรรมในโปรแกรมครบทั้ง

5 ดาน เปนระยะเวลา

1 สัปดาห
2.3.2 ขอมูลจาก แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค สําหรับนิสิตนักศึกษาไทย
ชุดที่ 2 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางไดทําแบบวัดหลังจากกลุมตัวอยางไดเขารวมกิจกรรมใน
แตละดานของโปรแกรมครบ เปนระยะเวลา 1 สัปดาห
6. การวิเคราะหขอมูล
1.นําขอมูลจากแบบสอบถามสภาพและปญหาที่เกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษามา วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย ชวยในการวิเคราะห
โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหโดยสรุปสาระ
2.นําขอมูลที่ศึกษาหลักการ แนวคิด และวิธีการในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
โดยการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในแนวทางของตะวันตก
และแนวทางของตะวันออก จากเอกสาร ทฤษฎี ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยการ

วิเคราะห เนื้อหา

(Content Analysis) สาระสําคัญ และขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิโดยวิเคราะหสาระและสรุปผล
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การวิเคราะห จากนั้นนํามาวิเคราะหรวมกันกับการวิเคราะหขอมูลในขอ

1 ในการราง

โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
3.นําผลการทดลองใชโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทยมาวิเคราะหโดย
3.1 วิเคราะหผลเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติโดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
คะแนนจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไทยของกลุมตัวอยางที่ เปน
กลุมทดลอง วัดกอนและหลังการทดลอง ดังนี้
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
สําหรับนิสิตนักศึกษาไทย (

Pretest-Posttest) กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยในการทดสอบคาที (t-test dependent)
3.2 วิเคราะหผลเปรียบเทียบ ขอมูล จากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 2
หลังการทดลอง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย ชวยในการวิเคราะหโดยการหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพ จากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม กอน
ระหวาง และหลังการทดลอง โดยวิธีการ หาคาความถี่และ วิเคราะห สาระเพื่อหาขอสรุป ในการทดลอง
โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ไดจําแนกรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ

นิสิตนักศึกษาไทย
1.1 รวบรวม และศึกษา ขอเท็จจริงสภาพ และปญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ในปจจุบันจากเอกสาร สื่อสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ ตําราและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
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1.2 จัดทํารางแบบสอบถามดานสภาพและปญหาในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทยการศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
1.3 ตรวจสอบแบบสอบถามดานสภาพและปญหาในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทยโดยนําเสนอ ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม จากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาทําการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา ( Content Validity) เพื่อวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามแตละขอกับประเด็นที่
ตองการถาม จากนั้นปรับปรุงแกไขความเหมาะสมของภาษาตามขอเสนอแนะ
1.4 นําแบบสอบถามดานสภาพและปญหาในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยที่
ไดปรับปรุงแลวไป นําไปทดลองใชกับ นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
ไดแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ศึกษาในระดับชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 หรือ สูงกวา โดยเปนนิสิตที่
ศึกษาในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 10 คน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 10 คน และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 10 คน เพื่อทําการตรวจสอบ
ความเที่ยง(Reliability) ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคา
ความเที่ยงเทากับ .772
1.5 ดําเนินการขอรับรองเอกสารตามโครงการวิจัยตามแนวทางจริยธรรมวิจัยในคนที่เปน
มาตรฐานสากลในปการศึกษา 2554
1.6 ดําเนินงานติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ใน
ปการศึกษา 2554 จํานวน 1,600 ชุด เพื่อศึกษาถึงสภาพปจจุบันรวมถึงปญหาและอุปสรรคใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 1
รอยละ 89.93

,439 ชุด คิดเปน
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
2.1 ศึกษาขอมูล หลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในแนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางตะวันออก จากเอกสาร ทฤษฎี ตํารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
2.2 พัฒนาแบบ วิเคราะห เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ หลักกา ร แนวคิด และวิธี การสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
จากนั้นผูวิจัยศึกษาขอมูลตามเนื้อหาของรูปแบบและขอบเขตของงานวิจัย และทําการ
ตีความ วิเคราะห สังเคราะหเนื้อหา และเขียนสรุปสาระสําคัญ ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางการวิเคราะหสาระ
แบบบันทึกขอมูล
แหลงที่มา...พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต). 2531. กรรมตามนัยแหงพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร:
…………..อมรินทรพรินติ้งกรุฟ............................................................................
....พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตโต). 2554. พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพครั้งที่ 26.
...................กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา……………………………………………….
....พุทธทาสภิกขุ, มปพ. กฎแหงกรรม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา……………………
....สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก, มปพ. กฎแหงกรรม
...................บุญเปนหลักใหญของโลก. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา……………………
หัวขอเรื่อง.....กฎแหงกรรม...........
……ประเด็น 1 ........ความหมาย...............................................................................................................
.......ประเด็น 2 .......แนวทางปฏิบัติในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค.................
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ขอความที่สกัดเอกสาร
……………“กฎธรรมชาติที่มีความเปนไปตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยมีความเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม
มนุษย การพิจารณาการกระทําและผลของการกระทําตามแนวทางเหตุปจจัยอยางมีเหตุผลโดยการ
พึ่งตนเองและพัฒนาตนเอง” (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต), 2531)...................................................
.......................“ กฎสภาวะที่เปนกระบวนการตามธรรมชาติที่ครอบคลุมเหตุปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด การพิจารณาความเปนเหตุปจจัยที่เกี่ยวของและเปนไปในกระบวนการ ” (พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ.ปยุตโต), 2554)…………………………………………………………………………………
........................“ การกระทําของตนที่ประกอบไปดวยเจตนาและการใหผลเปนไปตามกรรมดีกรรมชั่ว
การควบคุมกรรม ไมปลอยชีวิตไปตามกรรม และอยูเหนือกรรมโดยการปฏิบัติใหจิตหลุดพน

”

(พุทธทาสภิกขุ, มปพ)..............................................................................................................................
.....................“การที่กระทําหรือสิ่งที่บุคคลกระทําทางกายวาจาใจที่เปนสวนกุศลและอกุศลดวยเกิดจาก
จิตที่ประกอบดวยเจตนาคือความจงใจและผลที่ไดรับจากการกระทํา การใชปญญาพิจารณาการกระทํา
และผลแหงการกระทําอยางเปนเหตุและเปนผล

”(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆ ปริณายก, มปพ.)…………………………………………………………………….
สรุปสาระสําคัญ
ประเด็น 1 ความหมาย “กฎแหงกรรม”
..................กระบวนการตามธรรมชาติที่กอใหเกิดการกระทําและใหผลการกระทําตามเหตุปจจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ...............................................................................................................................
ประเด็น 2 แนวทางปฏิบัติในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
................. การใชปญญาพิจารณาอยางมีเหตุผลถึงความเกี่ยวเนื่องของการกระทําและผลของการ
กระทําโดยนํามาปรับปรุงและพัฒนาตน........................................................................................
จากนั้น นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสาระดังกลาว บันทึกเปนตารางสรุปสาระเพื่อให
สะดวกตอการทบทวนและอางอิงขอมูลตอไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
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2.3 วิเคราะห สาระสําคัญของเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและวิธีการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
2.4 นําขอมูลการวิเคราะหในขอ 2.3 มาสังเคราะหองคประกอบและสาระสําคัญของ
องคประกอบความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
2.5 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม องคประกอบ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยการวิเคราะหสาระสําคัญ
2.6 สรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาตามรายวัตถุประสงคการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ประกอบดวย
2.6.1 แบบสัมภาษณและแบบบันทึกการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิดและวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
2.6.2 แบบสอบถามทัศนะผูทรงคุณวุฒิ เรื่องการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ
2.7 วิเคราะหขอมูล หลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบดวย (1) ผูเชี่ยวชาญดาน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค จํานวน 1 ทาน (2) ผูเชี่ยวชาญศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนา
อิสลาม และศาสนาเปรียบเทียบ รวมจํานวน 6 ทาน (3) ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา จํานวน
1 ทาน โดยวิเคราะหสาระและสรุปผลการวิเคราะห จากนั้นนํามาวิเคราะหรวมกันกับขอมูลในขอ 2.3
ขอ 2.4 และขอ 2.5 ในการวิเคราะหสาระสําคัญ หลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของ นิสิตนักศึกษาไทย
จากการดําเนินงานวิจัยในขั้นตอนที่ 2 สามารถสรุปเปนแผนภาพในการดําเนินงาน ดังนี้
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ศึกษาแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
จากเอกสาร ตําราทางวิชาการ และงานวิจัย

วิเคราะหสรุปเนื้อหาหลักของแตละแนวคิด

วิเคราะหสังเคราะหองคประกอบ แนวคิด และ
วิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค

สรุป
วิเคราะห
สังเคราะห
เนื้อหาสาระสําคัญ
ดานความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
ของนิสิต
นักศึกษาไทย

องคประกอบ
นิยามเชิง
ปฏิบัติการ
หลักการ แนวคิด
และวิธีการสราง
เสริมความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
ดานเนื้อหา หลักการ/องคประกอบ
แนวคิด และวิธีการ
สรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

แผนภาพที่ 12 การดําเนินงานวิจัยในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3 สรางและทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
นักศึกษาไทย

ขั้นที่ 3.1 รางโปรแกรมสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
3.1.1

ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย และแนวคิดทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
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รวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมในโปรแกรม โดยวิเคราะหสาระสําคัญองคประกอบของการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
3.1.2 นําผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 และผลการศึกษาขอมูล
ในขอ 3.1.1 มาเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย ดังนี้
นักศึกษากลุมตัวอยางทดลองทําแบบวัด กอนฝกอบรม (Pretest)
ปฐมนิเทศ
การฝกอบรมที่ 1-2 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานการรับรูในตนเอง
(นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมการฝกอบรมที่ 1-2 ครบ)
การฝกอบรมที่ 3-4 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานความอดทน
(นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมการฝกอบรมที่ 3-4 ครบ)
การฝกอบรมที่ 5-8 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานความพากเพียร
(นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมการฝกอบรมที่ 5-8 ครบ )
การฝกอบรมที่ 9-12 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานความสามารถแกไขปญหา
(นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมการฝกอบรมที่ 9-12 ครบ)
การฝกอบรมที่ 13-15 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานความรับผิดชอบ
(นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมการฝกอบรมที่ 13-15 ครบ )
นักศึกษากลุมตัวอยางทดลองทําแบบวัด หลังฝกอบรม (Posttest)
ปจฉิมนิเทศ
การสนับสนุนหลังการฝกโดยการใหคําปรึกษา

การดําเนินกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ประกอบดวย
3.1.3.นําขอมูลในขอ 3.1 และ 3.2 มารางโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ซึ่งประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการ
กิจกรรม และผลการทดลองใชโปรแกรม
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3.1.4. สรางเครื่องมือที่ใชในโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทยและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบดวย
3.1.4.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนิสิตนักศึกษากอน-ระหวาง-หลังเขารวม
กิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
3.1.4.2 แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ขั้นที่ 3.2 การพิจารณารางโปรแกรมสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
3.2.1 นํารางโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทยใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมพิจารณา
3.2.2 กําหนดผูทรงคุณวุฒิจากผูเชี่ยวชาญในการพิจารณารางโปรแกรมสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ขั้นที่ 3.3 การตรวจสอบคุณภาพโปรแกรม
3.3.1 นําโปรแกรมที่แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่
ปรึกษารวม เสนอตอผูทรงคุณวุฒิพิจารณาถึง ความเหมาะสม

ความเปนไปไดใ นการนํา โปรแกรม

การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยไปปฏิบัติ
3.3.2

นําโปรแกรมที่แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ปรับแก

เหมาะสม และทําการทดลองปฏิบัติ (Pilot Study) กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง
3.3.3 ปรับโปรแกรมใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นและจัดทําคูมือในการทํากิจกรรม
ในโปรแกรม
ขั้นที่ 3.4 ทดลองโปรแกรมสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย
การทดลองโปรแกรมสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทยที่พัฒนาขึ้นเปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีแบบแผนการทดลองแบบศึกษากลุมเดียววัดสองครั้ง
(The One-Group Pretest-Posttest Design) (วรรณี แกมเกตุ, 2551) ดังแบบการทดลอง ดังนี้
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กลุมตัวอยาง

การวัดกอนการทดลอง

O1

E

การวัดหลังการทดลอง
X

O2

E คือ กลุมทดลอง

O1

คือ คาผลที่วัดไดจากระยะกอนการทดลอง

O2

คือ คาผลที่วัดไดจากระยะหลังการทดลอง

X

คือ ตัวแปรที่จัดกระทํา (การจัดกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถ

ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย)
ขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง มี 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะกอนการทดลอง
1) กําหนดตารางในการปฏิบัติงานเก็บขอมูล โดยประสานงานกับ หนวยงานของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง ในการอํานวยความสะดวกและสนับสนุนในการเก็บขอมูลและ
ทีมงานเพื่อเตรียมความพรอมรวมกัน ดังนี้

ประชุม
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ตารางที่ 5 การปฏิบัติงานเก็บขอมูลการทดลองกิจกรรมโปรแกรม
แผนการ
จัดกิจกรรม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

กอน
ทดลอง

9 มิ.ย.55
- 13 มิ.ย. 55

1

18 มิ.ย. 55

5 มิ.ย.55
- 8 มิ.ย. 55

เวลา

รายละเอียด

10.00 น.- 16.00 น. การเก็บขอมูลในระยะกอนทดลอง
(รับสมัครอาสาสมัครรวมในโครงการ)
การทําแบบวัด กอนการทดลอง (Pretest)
10.00 น.- 16.00 น. เตรียมการทดลองในโปรแกรม (ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เตรียมสถานที่ ประชุมทีมงานเพื่อเตรียม
ความพรอมในการดําเนินกิจกรรม)
17.00 น. – 18.30 น. ปฐมนิเทศ : ทําความรูจัก เตรียมความ
พรอมในการทํางานรวมกัน

2

19 มิ.ย. 55

17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 1 เรื่อง การรับรูในตนเอง :
“ฉันนั้นเปนอยางไรนะ”

3

20 มิ.ย. 55

17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 2 เรื่อง การรับรูในตนเอง :
“กวาจะรูตัว”

4

21 มิ.ย. 55

17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 3 เรื่องความอดทน :
“เลาสูกันฟง”

5

22 มิ.ย. 55

16.30 น. – 17.30 น. การฝกอบรมที่ 4 เรื่องความอดทน :
“ชั่วโมงที่โลกมืด”

6

25 มิ.ย. 55

17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 5 เรื่องความอดทน :
“อดได ทนได”

7

26 มิ.ย. 55

17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 6 เรื่องความอดทน :
“จิกซอวฝกความอึด”
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ตารางที่ 5 (ตอ)
แผนการจัด
กิจกรรม
ครั้งที่
8

วัน/เดือน/ป

9

28 มิ.ย. 55

10

29 มิ.ย. 55

11

2 ก.ค. 55

12

3 ก.ค. 55

13

4 ก.ค. 55

14

5 ก.ค. 55

15

6 ก.ค. 55

16

9 ก.ค. 55

17

10 ก.ค. 55

18

11 ก.ค. 55

27 มิ.ย. 55

เวลา

รายละเอียด

17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 7 เรื่องความพากเพียร :
“แนวทางการสรางแรงจูงใจ”
17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 8 เรื่องความพากเพียร :
“ของที่ระลึก”
16.30 น. – 18.00 น. การฝกอบรมที่ 9 เรื่องความพากเพียร :
“การทําเปาหมายใหสําเร็จ”
17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 10 เรื่องความพากเพียร :
“บานในฝน”
17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 11 เรื่องสามารถแกไข
ปญหา : “ชุบชีวิตใหรูปภาพ”
17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 12 เรื่องสามารถแกไข
ปญหา : “คิดในทางที่ดี”
17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 13 เรื่องสามารถแกไข
ปญหา : “เราทําได”
16.30 น. – 18.00 น. การฝกอบรมที่ 14 เรื่องสามารถแกไข
ปญหา : “ศึกษาวิธีคิดจากประสบการณ
ชีวิตจริง”
17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 15 เรื่องความรับผิดชอบ :
“อะไรคือสาเหตุ”
17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 16 เรื่องความรับผิดชอบ :
“สํารวจตนเอง”
17.00 น. – 18.30 น. การฝกอบรมที่ 17 เรื่องความรับผิดชอบ :
“หากเปนเราจะทําอยางไร”

160
ตารางที่ 5 (ตอ)
แผนการจัด
กิจกรรม
ครั้งที่
หลังทดลอง
(1 สัปดาห)
19

วัน/เดือน/ป

20

25 ก.ค. 55

21

26 ก.ค. 55

22

27 ก.ค. 55

23

28 ก.ค. 55

เวลา

รายละเอียด

19 ก.ค.55

16.30 น. – 17.15 น. การทําแบบวัดหลังการทดลอง (Posttest)

24 ก.ค. 55

16.30 น. – 18.00 น. การปจฉิมนิเทศ : การสรุปผลการเขารวม
กิจกรรมตามโปรแกรม
17.00 น. – 18.30 น. การสนับสนุนหลังการฝกอบรมครั้งที่ 1 :
การใหคําปรึกษาในการเผชิญปญหาและ
อุปสรรคดานตางๆ
17.00 น. – 18.30 น. การสนับสนุนหลังการฝกอบรมครั้งที่ 2 :
การใหคําปรึกษาในการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดานที่ 1 การรับรูในตนเอง
17.00 น. – 18.30 น. การสนับสนุนหลังการฝกอบรมครั้งที่ 3 :
การใหคําปรึกษาในการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดานที่ 2 ความอดทน
(ทางกาย)
10.00 น. – 11.30 น. การสนับสนุนหลังการฝกอบรมครั้งที่ 4 :
การใหคําปรึกษาในการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดานที่ 2 ความอดทน
(ทางจิตใจ)

161
ตารางที่ 5 (ตอ)
แผนการจัด
กิจกรรม
ครั้งที่
24

วัน/เดือน/ป

25

30 ก.ค. 55

26

31 ก.ค. 55

27

1 ส.ค. 55

28 ก.ค. 55

เวลา

รายละเอียด

13.00 น. – 14.30 น. การสนับสนุนหลังการฝกอบรมครั้งที่ 5 :
การใหคําปรึกษาในการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดานที่ 3 ความพากเพียร
17.00 น. – 18.30 น. การสนับสนุนหลังการฝกอบรมครั้งที่ 6 :
การใหคําปรึกษาในการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดานที่ 4 ความสามารถแกไข
ปญหา
17.00 น. – 18.30 น. การสนับสนุนหลังการฝกอบรมครั้งที่ 7 :
การใหคําปรึกษาในการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดานที่ 5 ความรับผิดชอบ
17.00 น. – 18.30 น. การสนับสนุนหลังการฝกอบรมครั้งที่ 8 :
การประเมินและยุติกลุม

2) รับสมัคร นักศึกษาอาสาสมัคร เขารวมกิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
3) ทําการวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ นักศึกษาอาสาสมัคร โดยใช
แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ( Pretest) โดยแบงเกณฑเปน 5 ขั้น
ไดแก เกณฑขั้นต่ํามาก เกณฑขั้นต่ํา เกณฑขั้นปานกลาง เกณฑขั้นสูง และเกณฑขั้นสูงมาก
4) พิจารณากลุมตัวอยางที่ได คะแนนจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(Pretest)ในระดับต่ําและระดับต่ํามาก จากนั้นเลือกกลุมตัวอยางจากการเรียงลําดับคะแนนจากต่ําที่สุดขึ้น
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ไป เปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน จากนั้นกําหนดรหัส ( CODE) ประจําตัวในการเขารวมกิจกรรม
โปรแกรมใหกับกลุมตัวอยางทุกคน
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการทดลอง
5) สังเกตและบันทึกพฤติกรรมกลุมตัวอยางกอน-ระหวาง เขารวมกิจกรรมภายใน
โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
6) กลุม ตัวอยางเขารวมและดําเนินกิ จกรรมเพื่อสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
7) สังเกตและบันทึกพฤติกรรมกลุมตัวอยางกอน-ระหวาง เขารวมกิจกรรมภายใน
โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
8) หลังจากกลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรมสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย สังเกตและบันทึกพฤติกรรมกลุมตัวอยางอีกครั้ง
9) หลังการเขารวมกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทยในแตละดานครบ เปนระยะเวลา 1 สัปดาห ใหกลุมตัวอยางทําแบบวัดความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 2
ระยะที่ 3 ระยะหลังการทดลอง
10) หลังจากกลุมตัวอยางเขารวม การทดลองกิจกรรมโปรแกรมครบทุกดาน ประมาณ
1 สัปดาห ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับ นิสิตนักศึกษาไทย
(Posttest)
11) เก็บรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติและวิธีการเชิงคุณภาพ
12) นําขอมูลที่เก็บรวบรวมวิเคราะหเพื่อ สรุปผลการทดลอง
ระยะที่ 4 ระยะการประเมินผล
13) ผลที่ไดรับจากการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทยโดยสรุปผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
นิสิตนักศึกษา และขอมูลจากแบบบันทึกสังเกตพฤติกรรม กอน-ระหวาง-หลังเขารวมกิจกรรม
14) ผลการทดลองใชโปรแกรมโดยเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังจากทําแบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไทยชุดที่ 1 และคะแนนแบบวัดความสามารถ
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ในการเผชิญอุปสรรค ชุดที่ 2 วิเคราะหรวมกับขอมูลเชิงคุณภาพจากผลบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
กอน-ระหวาง-หลัง เขารวมกิจกรรมโปรแกรม
แผนภาพที่ 13 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอน

กระบวนการ

ผลที่ไดรับ

รวบรวมและศึกษาขอเท็จจริงสภาพ
และปญหาเกี่ยวกับความสามารถ

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาสภาพและปญหา
ดานความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย

ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทยในปจจุบันจาก
เอกสาร สื่อสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

จัดทําแบบสอบถามดาน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย

ทดลองใชแบบสอบถาม
สภาพและปญหาเกี่ยวกับ

ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม

ความสามารถในการเผชิญ

สภาพและปญหาเกี่ยวกับ

อุปสรรคของนิสิตนักศึกษา

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

ไทยกับนิสิตนักศึกษาที่

ของนิสิตนักศึกษาไทย

ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน
ได คาความเที่ยง .772

ดําเนินการเอกสารรับรอง
โครงการวิจัยตามหลักจริยธรรม
การวิจัยในคน

ศึกษาสภาพและปญหาที่เกี่ยวกับ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทยจาก

สภาพและปญหาที่
เกี่ยวกับความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของ

แบบสอบถามกลุมตัวอยางนิสิต

นิสิตนักศึกษาไทย

นักศึกษาทั่วประเทศ 1,439 คน

ในปจจุบัน
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ขั้นตอน

กระบวนการ
ศึกษาขอมูลหลักการ แนวคิดและวิธีการ

องคประกอบ

สรางเสริมความสามารถในการเผชิญ

ความสามารถ

อุปสรรคในแนวคิดของตะวันตกและ

ในการเผชิญอุปสรรค

แนวคิดของตะวันออก จากเอกสาร ทฤษฎี
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 2
วิเคราะหหลักการ
แนวคิด และวิธีการ
สรางเสริม
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย

ผลที่ไดรับ

1.ความอดทน ประกอบดวย
ความอดทนทางจิตใจและ
ความอดทนทางกาย

จัดทําเครื่องมือวิเคราะหเนื้อหาสาระ
หลักการ แนวคิดและวิธีการสรางเสริมฯ
วิเคราะห สาระสําคัญและสังเคราะห
องคประกอบและสาระสําคัญขององคประกอบ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ศึกษา หลักการ แนวคิด วิธีการ จากทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา องคประกอบ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

2.ความพากเพียร ประกอบดวย
การมีความพยายามและ
เปาหมายในการทํางานให
ประสบความสําเร็จ
3.ความสามารถแกไขปญหา
ประกอบดวย การหาแนวทาง
และวิธีแกไขปญหาใหสําเร็จ
และการมีสติในการเผชิญ
ปญหา
4.ความรับผิดชอบ
ประกอบดวย การหมั่น
ตรวจสอบแกไขในสิ่งที่กระทํา

จัดทําเครื่องมือวิจัยตามรายวัตถุประสงคและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย

และการรับผิดชอบความ
ผิดพลาดในการกระทําของตน
5.การรับรูในตนเอง

วิเคราะหสาระสําคัญจากขอมูลหลักการ
แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย

ประกอบดวยการรับรู
ความสามารถของตนเองใน
การเผชิญปญหา

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
หลักการ แนวคิดและวิธีการ
วิเคราะหสาระสําคัญ

สรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
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ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3
สรางและทดลองโปรแกรม
การสรางเสริม
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย

กระบวนการ

ผลที่ไดรับ

ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย และแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา และ
แนวทาง การจัดกิจกรรมในรูปแบบ
โปรแกรม
วิเคราะหสาระสําคัญ

ขั้นที่ 3.1

องคประกอบของโปรแกรม

การรางโปรแกรม

การสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค

วิเคราะหขอมูลรวม

ขอมูลพื้นฐานใน การจัด
กิจกรรมเพื่อสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญ

ขอมูลในขั้นตอนที่ 1 และ
ขอมูลในขั้นตอนที่ 2

อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
รางโปรแกรมการสรางเสริม

รางโปรแกรมการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย

ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทยประกอบดวย หลักการ
วัตถุประสงค กระบวนการ
กิจกรรมและการประเมินผล

รางเครื่องมือวิจัยที่ใชใน
โปรแกรม และตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยอาจารยที่ปรึกษา
หลัก-รวม และผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญ

แบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทยชุดที่ 1 (PretestPosttest) ชุดที่ 2 และ แบบ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรม
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ขั้นตอน

กระบวนการ

ผลที่ไดรับ

นํารางโปรแกรมฯใหอาจารยที่ปรึกษา

ขั้นที่ 3.2

และอาจารยที่ปรึกษารวมพิจารณา

โปรแกรม
การสรางเสริม
ความสามารถ

พิจารณารางโปรแกรม

ในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย

กําหนดผูทรงคุณวุฒิจากผูเชี่ยวชาญ
ในการพิจารณารางโปรแกรม

เสนอตอผูทรงคุณวุฒิพิจารณาถึง ความเหมาะสม /
ความเปนไปไดในการนํา โปรแกรมการสรางเสริม

ขั้นที่ 3 .3
การตรวจสอบคุณภาพ
โปรแกรม

ความสามารถในการเผชิญอุปสรร

คของนิสิต

นักศึกษาไทยไปปฏิบัติ
นําเสนอขอมูลที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิถึงความ
เหมาะสม/ความเปนไปไดในการนําโปรแกรมการ
สรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทยใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารย
ที่ปรึกษารวมพิจารณาใหขอเสนอแนะ
คูมือการจัดกิจกรรม
ทําการทดลองปฏิบัติ (Pilot Study ) กับนักศึกษาที่
ไมใชกลุมตัวอยาง

โปรแกรม
การสรางเสริม
ความสามารถ

แกไขและปรับปรุงโปรแกรมใหสมบูรณ

ในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย
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ขั้นตอน

กระบวนการ

ผลที่ไดรับ

ขัน้ ที่ 3. 4
ทดลองใชโปรแกรม
การสรางเสริม
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
กําหนดตารางในการปฏิบัติงานเก็บขอมูล
โดยประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และทีมงาน

รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัคร โดยสมัครใจ

ระยะที่ 1
ระยะกอน

เขารวมกิจกรรมในโปรแกรมการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทย

การทดลอง
ทําการวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(pretest ) และเลือกนักศึกษาที่ไดคะแนน

กลุมตัวอยางเขารวม

ต่ํา และ ต่ํามาก ตามเกณฑที่กําหนด

การทดลองกิจกรรม
โปรแกรมการสราง

เลือกกลุมตัวอยางโดยเรียงจากผล
คะแนนที่ต่ําสุดขึ้นไป เปนกลุมทดลอง
กําหนดกลุมตัวอยางทั้งหมด 30 คน

เสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค
ของ นิสิตนักศึกษาไทย
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ขั้นตอน

กระบวนการ

ผลที่ไดรับ

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมกลุม
ตัวอยางกอน-ระหวาง-หลัง เขารวม
กิจกรรม

กลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรมเพื่อ
สรางเสริมความสามารถในการ

ระยะที่ 2
ระยะดําเนิน
การทดลอง

เผชิญอุปสรรค
ขอมูล
ดําเนินกิ จกรรมการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย

กับกลุม

ตัวอยาง
กลุมตัวอยางทําแบบวัดชุดที่ 2 หลัง
การเขารวมกิจกรรมการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในแตละดานครบตามโปรแกรม
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมกลุม
ตัวอยางหลังเขารวมกิจกรรมฯ

ขณะ
ดําเนินกิจกรรม
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ขั้นตอน

กระบวนการ

หลังจาก การทดลอง โปรแกรม ผูวิจัยได

ระยะที่ 3
ระยะหลัง
การทดลอง

ใหกลุมตัวอยา งทํา แบบวัดความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค

สําหรับ

นิสิตนักศึกษาไทย (Posttest)

ผลที่ไดรับ

โปรแกรมขอมูล
พื้นฐาน
ในการนําไป
สรุปผล
การทดลองใช

นําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมทั้งหมดมา
วิเคราะหตามวิธีการทางสถิติและสรุปสาระ

ผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
นิสิตนักศึกษาชุดที่ 1 (pretest-posttest)

ผลที่ไดรับจาก
การสรางเสริม
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค

ระยะที่ 4
การ
ประเมินผล

เปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลังจาก

ของ

การทําแบบวัดความสามารถใน

นิสิตนักศึกษาไทย

การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
วิเคราะหขอมูลรวมกับผลขอมูล
จากแบบวัดชุดที่ 2 และแบบบันทึก
การสังเกตพฤติกรรม กอน-ระหวางหลัง เขารวมกิจกรรม
เปรียบเทียบผลขอมูลจากแบบวัด ชุดที่1
และผลขอมูลจากแบบวัดชุดที่ 2 และ
ผลขอมูลจากแบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมกอน-ระหวาง-หลัง เขารวม
กิจกรรมโปรแกรม

ผลการทดลองใช
โปรแกรม
การสรางเสริม
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
ของ
นิสิตนักศึกษาไทย
ที่พัฒนา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัย เรื่ องการสรา งเสริม ความสามารถในการเผชิญอุป สรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ตอนที่ 3 การสรางและผลการทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
จากการศึ ก ษาสภาพและป ญ หาด า นความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย ไดแก ขอมูลจากแบบสอบถามสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองจํานวน 600 ชุด และจัดสงแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย จํานวน 1,000 ชุด รวมจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 1,600 ชุด ไดรับแบบสอบถามคืน
จํานวน 1,487 ชุด คิดเปนรอยละ 92.93 โดยเปนแบบสอบถามที่ตอบไมสมบูรณ จํานวน 48 ชุด
คิดเปนรอยละ 3.37 ดังนั้น ไดแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ จํานวน 1,439 ชุด คิดเปนรอยละ 89.93
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
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ตารางที่ 6 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาไทย (N=1,439)
รายการ

จํานวนนิสิตนักศึกษา
จํานวน(คน)

เพศ
ศาสนาที่นับถือ

ชาย

651

45.20

หญิง

788

54.80

พุทธ

1,319

91.70

คริสต

56

3.90

อิสลาม

62

4.30

2

0.20

ภาคกลาง

390

27.10

ภาคเหนือ

383

26.60

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

379

26.30

ภาคใต

287

19.90

17 ป

1

1.06

18-19 ป

507

31.68

20-22 ป

800

50

23ป-25ป

121

7.56

26 ป

1

1.06

อื่นๆ..ฮินดู.........
ภูมิภาค

ชวงอายุ

รอยละ
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ตารางที่ 6 (ตอ)
รายการ

จํานวนนิสิตนักศึกษา
จํานวน(คน)

รอยละ

ประเภทของ

รัฐบาล

780

54.20

มหาวิทยาลัยที่

เอกชน

659

45.80

ชั้นปที่ 1

357

24.80

ชั้นปที่ 2

361

25.10

ชั้นปที่ 3

371

25.80

ชั้นปที่ 4

350

24.30

กลุมสาขาวิชาที่

วิทยาศาสตรสุขภาพ

372

25.90

ศึกษา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

544

37.80

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

523

36.30

ศึกษา

ชั้นปที่ศึกษา

จากตารางที่ 6 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปโดยรวมของกลุมตัวอยางนิสิตนักศึกษา แสดงถึง
นิสิตนักศึกษาไทยเปนเพศชาย มีจํานวน 651 คน คิดเปนรอยละ 45.20 และเปนเพศหญิง มีจํานวน
788 คน คิดเปนรอยละ 54.80
ศาสนาที่นิสิตนักศึกษานับถือมากที่สุด คือศาสนาพุทธ มีจํานวน 1,319 คน คิดเปนรอยละ
91.70 ศาสนาที่นิสิตนักศึกษานับถือรองมา คือศาสนาอิสลาม มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 4.30
ศาสนาที่นิสิตนักศึกษานับถือลําดับตอมา คือ ศาสนาคริสต มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 3.90 และ
ศาสนาอื่นๆ คือ ศาสนาฮินดู ตามลําดับ
นิสิตนักศึกษาศึกษาอยูในภาคกลาง มีจํานวน 390 คน คิดเปนรอยละ 27.10 นิสิตนักศึกษา
ศึ ก ษาอยู ใ นภาคเหนื อ มี จํ า นวน 383 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 26.60 นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาอยู ใ น
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ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี จํ า นวน 379 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 26.30 และศึ ก ษาอยู ใ นภาคใต มี
จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 19.90
ชวงอายุของนิสิตนักศึกษาอยูในชวงอายุ 17 ป -26 ป โดยนิสิตนักศึกษาสวนใหญอยู
ในชวงอายุ 20-22 ป มีจํานวน 800 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมานิสิตนักศึกษาอยูในชวงอายุ 18-19
ปมีจํานวน 507 คน คิดเปนรอยละ 31.68 และนิสิตนักศึกษาอยูในชวงอายุ 23-25 ป มีจํานวน 121 คน
คิดเปน รอยละ 7.56 ตามลําดับ
ประเภทของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาโดยมี นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาอยู ใ น
มหาวิทยาลัยของรัฐ มีจํานวน 780 คน คิดเปนรอยละ 54.20 และมหาวิทยาลัยที่นิสิตนักศึกษาศึกษาอยู
ในมหาวิทยาลัยเอกชน มีจํานวน 659 คน คิดเปนรอยละ 45.80 คน
ชั้นปที่นิสิตนักศึกษาศึกษาโดยมีนิสิตนักศึกษาศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 มีจํานวน 357 คน
คิดเปนรอยละ 24.80 รองลงมา ศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 มีจํานวน 361 คน คิดเปนรอยละ 25.10 ถัดไป
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 3 มีจํานวน 371 คน คิดเปนรอยละ 25.80 และศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา
ตอมา ตามลําดับ
กลุมสาขาวิชาที่นิสิตนักศึกษา ศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชาวิทยศาสตรสุขภาพ มีจํานวน
372 คน คิ ด เป น รอ ยละ 25.90 รองลงมา ศึก ษาอยู ใ นกลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
มีจํานวน 544 คน คิดเปนรอยละ 37.80 และศึกษาอยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีจํานวน 523 คน คิดเปนรอยละ 36.30
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ตารางที่ 7 สภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
โดยรวม (N =1,439)
ที่

ปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

1
2
3

ดานความอดทน
ดานความพากเพียร
ดานความรับผิดชอบ

2.32
2.21
2.23

0.691
0.622
0.819

ระดับของ
ปญหา
นอย
นอย
นอย

4
5

ดานการรับรูในตนเอง
ดานความสามารถแกไขปญหา

2.13
2.29
2.25

0.612
0.702
0.590

นอย
นอย
นอย

รวม

X

SD

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไทย พบว า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไทยมี ค า เฉลี่ ย ของคะแนนป ญ หาด า นความสามารถ
ในการเผชิ ญ อุ ป สรรค มากที่ สุ ด คื อ ด า นความอดทน (𝑥̅ =2.32,SD=0.691) รองลงมาคื อ
ดานความสามารถแกไขปญหา (𝑥̅ =2.29,SD=0.702) ตอมาคือดานความรับผิดชอบ (𝑥̅ =2.23, SD=0.819)
ดานความพากเพียร (𝑥̅ =2.21,SD=0.622) และดานการรับรูในตนเอง (𝑥̅ =2.13,SD=0.612) ตามลําดับ
ดังนั้นโดยภาพรวม นิสิตนักศึกษาไทยมีปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
อยูในระดับนอย (𝑥̅ =2.25 , SD=0.590)

ตารางที่ 8 สภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
จําแนกตามเกณฑคาคะแนนเฉลี่ย (N =1,439)

175
เกณฑ
คาคะแนน
เฉลี่ย

ความหมาย
ระดับ
ของปญหา

ปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(ความถี่คาคะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ)
ความ

ความ

ความ

การรับรู

ความ

อดทน

พากเพียร

รับผิดชอบ

ในตนเอง

สามารถ

เฉลี่ย
รวม

แกไขปญหา (รอยละ)

1.00-1.49 ไมเปนปญหา

11.88

10.70

20.22

12.02

12.37

13.44

1.50-2.49 เปนปญหานอย

48.92

56.98

44.82

61.99

49.90

52.52

2.50-3.49 เปนปญหา
ปานกลาง
3.50-4.49 เปนปญหา
คอนขางมาก
4.50-5.00 เปนปญหามาก

33.84

28.91

25.43

23.14

32.52

28.77

5.14

3.34

9.31

2.78

5.14

5.14

0.21

0.07

0.21

0.07

0.07

0.13

เฉลี่ยรวมเปนปญหา (คิดเปนรอยละ)

86.56

จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไทยโดยจํ า แนกตามเกณฑ ค า คะแนนเฉลี่ ย พบว า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไทยมี ป ญ หา
ดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค รอยละ 86.56 โดยมีปญหาในทุกดาน ทั้งนี้นิสิตนักศึกษา
ไทยมีปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยูในระดับนอย คือ รอยละ 52.52 รองลงมามี
ปญหาในระดับปานกลาง คือ รอยละ 28.77

ตารางที่ 9 สภาพปญหาและอุปสรรคอื่นที่นักศึกษากําลังเผชิญ (N = 385)
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นอกจากนี้ จ ากการวิ เ คราะห ส ภาพป ญ หาและอุ ป สรรคอื่ น ที่ นั ก ศึ ก ษากํ า ลั ง เผชิ ญ
จากขอคําถามปลายเปด สามารถสรุปความ ดังนี้
สภาพปญหาและอุปสรรค

จํานวนนักศึกษา คิดเปนรอยละ
(คน)

1. ปญหาดานการเรียนโดยการเรียนในเนื้อหาวิชาที่ยาก

161

41.82

19

4.94

41

10.65

14

3.64

32

8.32

การทํากิจกรรมที่เปนอุปสรรคตอการทํางานสงอาจารย
การไมสามารถเตรียมตัวและการควบคุมตนเองใน
การเรียนได รวมถึงขาดอุปกรณทางเทคโนโลยีชวย
ในการเรียน
2. ปญหาตออาจารยผูสอนโดยมีความบกพรอง
ในการจัดการเรียนการสอน การวางตัวที่ไมเหมาะสม
และการมีปฏิสัมพันธที่ไมดีกบั นักศึกษา
3. ปญหาดานการเงินโดยการใชจายคาครองชีพ
และเงินคาเทอมไมเพียงพอ
4. ปญหาดานความรักโดยการคิดวิตกกังวล
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางชายหญิง
5.ป ญ ห า ด า น ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม โ ด ย ไ ม ไ ด รั บ
การตอบสนองในการให บ ริ ก ารด า นต า ง ๆ และ
การไมพอใจในกฎ กติกาของมหาวิทยาลัย การไมไดรับ
ความสะดวกจากการเดิ น ทางและเจตคติ ท างลบที่
บุคคลภายนอกมีตอมหาวิทยาลัย รวมถึงปญหาเกี่ยวกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
ตารางที่ 9 (ตอ)
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สภาพปญหาและอุปสรรค

จํานวนนักศึกษา

คิดเปนรอยละ

(คน)
6. ปญหาดานสุขภาพโดยพักผอนนอย สภาพรางกาย

22

5.71

7. ปญหาดานเพื่อนโดยมีสัมพันธภาพที่ไมดีตอกัน

3

0.80

8. ปญหาดานสภาพอารมณ โดยอยูในสภาวะอารมณ

13

0.94

16

3.38

18

4.68

20

5.20

26

6.76

ไมแข็งแรง รวมถึงการขาดสุขลักษณะที่ดีใน
การรับประทานอาหาร

เครียด
9. ปญหาดานครอบครัว โดยไดรับความกดดันใน
ดานการเรียนและการมีสัมพันธภาพที่ไมดีภายใน
ครอบครัว
10.ปญหาดานการปรับตัว โดยไมสามารถมีปฏิสัมพันธที่
ดีตอบุคคลรอบ ๆ ตัวได
11. ปญหาดานความกังวลในอนาคตของตนเอง โดยไม
มั่นใจในการวางเปาหมายและการวางแผนในชีวิตของ
ตนเอง
12. ปญหาภายในตัวเอง โดยการมีเจตคติตอตนเองในทาง
ลบ และใหความสําคัญกับวัตถุ (เทคโนโลยี) มากเกินไป
จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาสภาพปญหาและอุปสรรคอื่นที่นิสิตนักศึกษากําลังเผชิญ
พบวา สภาพปญหาและอุปสรรคอื่นที่นิสิตนักศึกษากําลังเผชิญ มากที่สุด คือ ปญหาดานการเรียนโดย
การเรียนในเนื้อหาวิชาที่ยาก การทํากิจกรรมที่เปนอุปสรรคตอการทํางานสงอาจารย รวมถึงการไม
สามารถเตรียมตัวและการควบคุมตนเองในการเรียนได รวมถึงขาดอุป กรณทางเทคโนโลยีชวยใน
การเรียน คิดเปนรอยละ 41.82 รองลงมา ปญหาดานการเงิน โดยการใชจายคาครองชี พและเงิน
ค า เทอมไม เ พี ย งพอ คิ ด เป น ร อ ยละ 10.65 ถั ด มา คื อ ป ญ หาด า นสภาพแวดล อ ม

โดยไม ไ ด รั บ
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การตอบสนองในการใหบริการดานตาง ๆ และการไมพอใจในกฎ กติกาของมหาวิทยาลัย การไมได
รับความสะดวกจากการเดินทาง และ เจตคติทางลบที่บุคคลภายนอกมีตอมหาวิทยาลัยรวมถึงปญหา
เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 8.32 ตอมา นักศึกษามีปญหาภายใน
ตัวเอง ปญหาดานสุขภาพ ปญหาดานความ ปญหาตออาจารยผูสอน ปญหาดานการปรับตัว ปญหา
ดานครอบครัว สุดทาย เปนปญหาดานความรัก และปญหาดานสภาพอารมณ ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย
ผูวิจัยวิเคราะหการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิดทางตะวันตก
กั บ แนวคิ ด ทางตะวั น ออกโดยวิ เ คราะห ร ว มกั บ ทฤษฎี ค วามสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค
(Adversity Quotient:AQ) ของสตอลทซ (Stoltz,1997) (รายละเอียดในภาคผนวก ข )
จากนั้ น วิเคราะห หลั ก การ แนวคิด และวิธีก ารการสรา งเสริม ความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย สามารถนําเสนอผลตามลําดับดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะห ห ลั ก การ แนวคิ ด และวิ ธี ก ารสร า งเสริ ม ความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ผลการวิ เ คราะห ห ลั ก การ แนวคิ ด และวิ ธี ก ารสร า งเสริ ม ความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
3. ผลการวิ เ คราะห ห ลั ก การ แนวคิ ด และวิ ธี ก ารสร า งเสริ ม ความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยนําเสนอดังตารางตอไปนี้
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1. ผลการวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากการศึกษาจากเอกสาร ตํารา
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ (รายละเอียดในภาคผนวก ข )
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห หลักการ แนวคิด จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
องคประกอบ/หลักการ
ตามแนวคิดตะวันตกและตะวันออก
1.การรับรูในตนเอง

แนวคิดการดําเนินกิจกรรม

-สามารถรับรูถึงความสามารถของตนเอง 1.สํารวจตนเองถึงความสามารถทั่วไปของตนเอง

-การรับรูความสามารถของตนเองในการเผชิญปญหา

ในการเผชิญปญหาและอุปสรรค

วัตถุประสงค

2.วิเคราะหความสามารถของตนเองในการเผชิญปญหา
และอุปสรรค

และอุปสรรค

3.การฝกควบคุมตนเองใหผานพนปญหาและอุปสรรคไปได
2.ความรับผิดชอบ

-สามารถตรวจสอบและปรับปรุงในสิ่งที่

-การตรวจสอบและปรับปรุงในสิ่งที่กระทํา

กระทําโดยการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 2.การตรวจขอบกพรองพรอมแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น

-การรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง

และอุปสรรค

3.การฝกใหรูตัวในสิ่งที่ตัวเองทําใหเกิดความผิดพลาด

- สามารถรับผิดชอบความผิดพลาดใน

และแสดงบทบาทความรับผิดชอบความผิดพลาดที่

การกระทําของตนเอง

ตนเองกระทํา

3.ความสามารถแกไขปญหา

1.การฝกวิเคราะหสาเหตุของปญหาและอุปสรรค

1.การฝกควบคุมตนเองและการแสดงออกทางพฤติกรรม

-การหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาไดสําเร็จ

-สามารถหาแนวทางและวิธีการแกไข

ที่เหมาะสมเมือ่ ประสบปญหาและอุปสรรค

-การมีสติในการเผชิญปญหา

ปญหาใหสําเร็จ

2.การฝกสมาธิมีสติกําหนดพิจารณาสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล

-สามารถมีสติในการเผชิญปญหา

3.การฝกเจตคติที่ดีโดยการมองโลกในแงดี
4.การฝกวางขั้นตอนในการหาแนวทางและวิธีแกไขปญหา
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5.การฝกแกไขปญหาดวยตนเอง
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ตารางที่ 10 (ตอ)

องคประกอบ/หลักการ
ตามแนวคิดตะวันตกและตะวันออก

แนวคิดการดําเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค

4.ความพากเพียร

-สามารถมีความพยายามโดยการ

1.การวางขั้นตอนกระทําในสิ่งทีม่ ุงหวังดวย

- การมีความพยายามโดยการมีแรงจูงใจ

มีแรงจูงใจ

การสรางแรงจูงใจใหกบั ตนเอง

-การมีเปาหมายในการทํางานใหประสบความสําเร็จ

-สามารถมีเปาหมายในการทํางาน

2.การกระทําในสิ่งที่มุงหวังโดยการมีความมุมานะ

ใหประสบความสําเร็จ

ขยันหมัน่ เพียรเห็นคุณคาแหงการกระทําของตนเอง
3.การนําความตองการมาตั้งเปนเปาหมายที่ชัดเจน และหา
แนวทางทีจ่ ะทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
4.การฝกใหทํางานตามจุดมุง หมายที่ตั้งไวใหสําเร็จ

5.ความอดทน

1.การฝกความอดทนอดกลั้นโดยการหาวิธีการผอนคลาย

-การมีความอดทนทางจิตใจดวยการอดทนอดกลั้นใจ

-สามารถมีความอดทนทางจิตใจดวย

ทางจิตใจที่เหมาะสมกับตนเอง

ดวยการมองโลกในแงดีอยางมีกําลังใจและมีความหวัง

การมองโลกในแงดีอยางมีกําลังใจ

2.การฝกควบคุมจิตใจใหเขมแข็งดวยการยึดหลักคําสอน

ในการดําเนินชีวิต

และมีความหวังในการดําเนินชีวติ

ทางศาสนา

-การมีความอดทนทางกายโดยอดทนตอความลําบาก

-สามารถมีความอดทนทางกายดวย

3.การนําหลักคําสอนทางศาสนามาวางแนวทางไปสูการ

ตรากตรํา

การอดทนตอความลําบากตรากตรํา

ปฏิบตั ิในการมองโลกในแงดี มีกาํ ลังใจมีความหวังในชีวิต
4.การฝกกิจกรรมที่ทําใหเกิดความอดทนทางจิตใจและ
ความอดทนทางกาย
5.การฝกความอดทนทางกายโดยปรับและควบคุม
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พฤติกรรม
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหวิธีการจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิธีการ

แนวคิดการดําเนินกิจกรรม
1.ดานการรับรูในตนเอง
1.1 สํารวจตนเองถึงความสามารถทั่วไปของตนเอง

1.1 ใบงานสํารวจตนเองการรับรูต นเองในการเผชิญปญหาและอุปสรรค

1.2 วิเคราะหความสามารถของตนเองในการเผชิญปญหา

1.2 วิเคราะหตนเองและสรุปอภิปรายรวมกัน

และอุปสรรค

1.3 การใชกรณี ( case) ในการสะทอนตนเองใหรบั รูความสามารถของตนเอง

1.3 การฝกควบคุมตนเองใหผานพนปญหาและอุปสรรคไปได

เมื่อเผชิญปญหาและอุปสรรค
-แบงกลุมทํากิจกรรมและสรุปอภิปรายรวมกัน

2.ความรับผิดชอบ
2.1 การฝกวิเคราะหสาเหตุของปญหาและอุปสรรค
2.2 การตรวจขอบกพรองพรอมแกไขปรับปรุงใหดขี ึ้น
2.3 การฝกใหรูตัวในสิ่งที่ตัวเองทําใหเกิดความผิดพลาดและ
แสดงบทบาทความรับผิดชอบความผิดพลาดที่ตนเองกระทํา

2.1การใชสถานการณจําลองจําลองเหตุการณใหนักศึกษาเผชิญปญหาและอุปสรรค
โดยฝกการหาวิธีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาและอุปสรรคนั้น
2.2 การวิเคราะหขอบกพรองของตนเองโดยการทําเทคนิคหนาตางโจฮารี (Johari’s Window)
-สรุปการวิเคราะหขอบกพรองตนเองและอภิปรายรวมกัน
2.3 การฝกใหรูตัวเองในสิ่งที่ทําใหตัวเองเกิดความผิดพลาด และแสดงบทบาทสมมติตาม
สถานการณที่กําหนดโดยแสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบในความผิดพลาดที่ตนเองกระทําซึ่ง
สามารถทําใหตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง
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182
ตารางที่ 11 (ตอ)
แนวคิดการดําเนินกิจกรรม
3.ความสามารถแกไขปญหา
3.1 การฝกควบคุมตนเองและการแสดงออกทางพฤติกรรม
ที่เหมาะสมเมือ่ ประสบปญหาและอุปสรรค
3.2 การฝกสมาธิมีสติกําหนดพิจารณาสิ่งตางๆอยางมีเหตุผล
3.3 การฝกเจตคติที่ดีโดยการมองโลกในแงดี
3.4 การฝกวางขั้นตอนในการหาแนวทางและวิธีแกไขปญหา
3.5 การฝกแกไขปญหาดวยตนเอง

4.ความพากเพียร
4.1 การวางขั้นตอนกระทําในสิ่งที่มุงหวังดวยการสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง
4.2 การกระทําในสิ่งที่มุงหวังโดยการมีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียร
เห็นคุณคาแหงการกระทําของตนเอง

วิธีการ
3.1 การเขารวมฟงบรรยายและสนทนากลุมกับผูป ระสบความสําเร็จที่มปี ระสบการณ
ผานภาวะวิกฤติที่เปนปญหาและอุปสรรคมาได
3.2 การฝกสมาธิดวยการฝกใหรูตัว
3.3 ใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นในการมีเจตคติที่ดี การมองโลกในแงดี
ตอสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว
3.4 การใชกรณีตัวอยาง (Case) ทีฝ่ กการวางขั้นตอนในการหาแนวทางและวิธีแกปญหา
-แบงกลุมทํากิจกรรมและสรุปอภิปรายรวมกัน
3.5 การสรางสถานการณจําลองเพื่อใหนักศึกษาสามารถหาหนทางแกไขปญหาและ
อุปสรรคดวยตนเอง
-การฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล
4.1 ใหเขียนแสดงสิ่งที่ตัวเองมุงหวังและการสรางแรงจูงใจในกระดาษและนําไปติดบนผนัง
-ใหเพื่อนรวมกันเขียนสะทอนความคิดเห็นในกระดาษของแตละคนและเขียนเสนอ
แนวทางในการสรางแรงจูงใจเพิม่ เติม
4.2. ใหอปุ กรณในการทําของที่ระลึกที่กําหนดใหโดยใหนักศึกษาทําเพื่อมอบใหกับ
คนทีน่ ักศึกษารักและเคารพที่สุด
-สรุปผลและอภิปรายรวมกัน
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183
ตารางที่ 11 (ตอ)
วิธีการ

แนวคิดการดําเนินกิจกรรม
4.ความพากเพียร (ตอ)
4.3 การนําความตองการมาตั้งเปนเปาหมายที่ชัดเจน และ

4.3 สํารวจความตองการของตนเองและกําหนดเปาหมายที่ตองการทํามากที่สุด

หาแนวทางทีจ่ ะทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว

-สรุปอภิปรายรวมกันในการหาแนวทางทีจ่ ะทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายทีต่ ั้งไว

4.4 การฝกใหทํางานตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวใหสําเร็จ

4.4 ใหนักศึกษาจับคูประดิษฐสิ่งของจากวัสดุทจี่ ํากัดโดยทําใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
-นําเสนอ สรุปอภิปรายรวมกัน

5.ความอดทน
5.1 การฝกความอดทนอดกลั้นโดยการหาวิธีการผอนคลาย

5.1 การผอนคลายทางจิตใจดวยการสรางจินตภาพ (Imaginary) โดยการจินตนาการ

ทางจิตใจที่เหมาะสมกับตนเอง

ในเหตุการณหรือสิ่งทีเ่ คยรูสึกมีความสุขที่สุดพรอมดนตรีบรรเลง

5.2 การฝกควบคุมจิตใจใหเขมแข็งดวยการยึดหลักคําสอน

5.2 การนําหลักคําสอนทางศาสนาทีป่ ระมวลเปนหลักสากลมาเปนแนวคิด

ทางศาสนา

ในการฝกควบคุมจิตใจใหเขมแข็ง

5.3 การนําหลักคําสอนทางศาสนามาวางแนวทางไปสูการ

5.3 การฝกปฏิบัติกิจกรรมที่สงเสริมการคิดดี ทําดี กระทําในสิ่งที่ดี

ปฏิบตั ิในการมองโลกในแงดี มีกาํ ลังใจมีความหวังในชีวิต

เชน การบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม หรืออาสาสมัคร เปนตน

5.4 การฝกกิจกรรมทีท่ ําใหเกิดความอดทนทางจิตใจและ

5.4 การทํากิจกรรมทีฝ่ กความอดทนทางจิตใจและทางกาย

ความอดทนทางกาย

5.5 การแสดงบทบาทของบุคคลประเภทตางๆในสังคมเพื่อสามารถปรับและควบคุม

5.5 การฝกความอดทนทางกายโดยปรับและควบคุมพฤติกรรม พฤติกรรม ใหอยูในกฎกติกาของกลุมคนในสังคมได
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2. ผลการวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ (รายละเอียดในภาคผนวก ข )
ตารางที่ 12 สรุปผลการวิเคราะหหลักการจากการสัมภาษณ
ผูทรง คุณวุฒิ ดานความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญ
หลักการ -การประสบกับ
ปญหาหรือวิกฤติใน
ชีวิตฝกใหเกิดการ
ปรับตัวและพัฒนาตน
-การมีวิธีคิดในการ
ตอบสนองปญหาที่
เหมาะสมโดยการ
ควบคุมตนเอง การ
รับรูตนเหตุ การมี
ความรับผิดชอบใน
ปญหา และมีความ
อดทนตอความยืดเยื้อ
ของปญหาได

ดาน
ศาสนาพุทธ

ดานศาสนา
คริสต

ดานศาสนา
อิสลาม

ดานศาสนา
เปรียบเทียบ

สรุป

- การวิเคราะห
ถึงตนเหตุและ
ผลแหงการ
กระทําของ
ตนเองอยาง
เปนเหตุเปน
ผลและมี
ความพยายาม
ในการตอสู
กับปญหาและ
การไดรับ
ความ
ชวยเหลือใน
การแนะแนว
และให
คําปรึกษาเมื่อ
มีความ
คับของใจ

-การมี
สติสัมปชัญญะ
ในการรูเทาทัน
ตนเองและการ
หาแนว
ทางแกไขปญหา
โดยพิจารณา
จากหลักเหตุ
และผลแหง
ความเปนจริง

–การเชื่อและศรัทธา
ในพระเจาอันจะทํา
ใหเกิดกําลังใจและ
สติปญญาในการ
แกไขปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นได

- การศรัทธา
ในลิขิตของ
พระเจาโดย
มอบความ
ไววางใจ
ใหกับพระเจา
อันจะทําให
เกิดแรง
บันดาล
ใจความสงบ
สุขและความ
อบอุนใจใน
การเผชิญ
อุปสรรคไป
ได

-ตามหลักศาสนา
พุทธมนุษยตอง
พึ่งตนเองโดย
พิจารณาใน
กฎธรรมชาติที่
เปนไปตามเหตุ
และผลแหงการ
กระทําและหา
แนวทางแกไข
ปญหาโดย
วิเคราะหจากหลัก
เหตุผลแหงความ
เปนจริงเขาใจถึง
กระบวนการ แหง
ชีวิตที่มี
ความสัมพันธซึ่ง
กันและกันตาม
กฎแหงเหตุผล

1.การแกไขปญหา
-ความสามารถเผชิญ
กับปญหาหรือวิกฤติ
ชีวิตในรูปแบบตางๆ
ไดดวยตนเองโดยมี
วิธีการตอบสนอง
ปญหาอยางมีสติและ
สามารถหาแนว
ทางแกไขปญหาที่
เหมาะสมโดย
วิเคราะหตามหลักเหตุ
และผลแหงความเปน
จริงดวยการมีความ
พยายาม มีความหวัง
และมีความศรัทธาใน
การทําใหอุปสรรค
และปญหานัน้ หมด
ไปได

-การดําเนินชีวิต
ใกลชิดพระเจาโดย
การอธิษฐานผาน
ทางพระคัมภีร
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การพัฒนา
นิสิตนักศึกษา

185
ตารางที่ 12 (ตอ)
ดานความ
การพัฒนา
ผูทรง คุณวุฒิ
สามารถในการ นิสิตนักศึกษา
ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญ เผชิญอุปสรรค

หลักการ

สามารถอดทน
ตอความทุกข
หรือวิกฤติ
ในชีวิตและมี
ความอดทน
ทางจิตใจ

อดทน
อดกลั้น
โดยการมี
ขันติธรรม

ดานศาสนา
พุทธ

ดานศาสนา
คริสต

ดานศาสนา
อิสลาม

ดานศาสนา
เปรียบเทียบ

การอดทน
ทางกายโดย
อดทนตอ
ความลําบาก
ตรากตรํา
และความ
ยากลําบาก
ตางๆทีเ่ ผชิญ
-การอดทน
ทางใจโดย
อดทนตอ
ปญหา
ความทุกข
ความเจ็บใจ

การ
พิจารณา
หลักคําสอน
ผูเปนสุข
โดยไม
จดจอแตกับ
ปญหาของ
ตนเอง
ควรใสใจ
ชวยเหลือ
ผูอื่น

การใชหลัก
ขันติธรรม
โดยเชื่อวา
พระเจา
ทรงรัก ผูมี
ความอดทน
โดยจะ
เปลี่ยน
สิ่งที่ไมดีให
เปนสิ่งที่
ดีกวาได

การไมยึดติด
ในความสุข
ความทุกข
มาก

สรุป

2.ความอดทน
การมีความอดทนอดกลั้น
-ความอดทน ทางกายโดย
อดทนตอความยากลําบากตรากตรํา
ตางๆ ที่เผชิญ
-ความอดทนทางใจ
โดยอดทนตอความทุกขหรือวิกฤติ
ในชีวิตและความเจ็บใจ
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ตารางที่ 12 (ตอ)
ผูทรง
คุณวุฒิซึ่ง
เปน
ผูเชี่ยวชาญ

หลักการ

ดานความ
สามารถใน
การเผชิญ
อุปสรรค

การพัฒนา
นิสิตนักศึกษา

ดานศาสนา
พุทธ

ดานศาสนา
คริสต

ดานศาสนา
อิสลาม

ดานศาสนา
เปรียบเทียบ

-การมุงมั่น
มีจุดมุงหมาย
ที่จะประสบ
ความสําเร็จ
อยางมี
ความหวัง
และมี
ความเพียร
พยายายาม

การมีสติ
เพื่อใหเขาใจ
จิตใจตนเอง
และมี
ใจจดจอในสิ่ง
ที่มุงหวัง
ตองการทําให
สําเร็จและมี
ความรูสึกตัว
ในการละอาย
ตอการกระทํา
ในดานลบ
และการมี
ความกตัญู
กตเวทีอันจะ
ทําใหเกิด
กําลังใจ

การมี
ความพยายาม
ในการบรรลุ
เปาหมาย
ใหสําเร็จ
-การมี
ความตั้งใจ
หมั่นพัฒนา
ปญญา มีใจรัก
ในสิ่งทีท่ ํามี
ความพากเพียร
มีใจฝกใฝและ
หมั่นตริตรอง
พิจารณาเหตุผล
ในสิ่งนั้น

การให
กําลังใจ
ตนเองและ
ผูอื่นเมื่อ
เผชิญปญหา
เชนกัน

-การกระทํา
ตามสัญญา
ที่ไดรับโดย
มีความ
ซื่อสัตย
รับผิดชอบ
ตอสิ่งที่
ไดรับ
มอบหมาย
และ
ไววางใจได

ตามหลัก
ศาสนาคริสต
และศาสนา
อิสลามศรัทธา
ในพระเจาๆ
จะเมตตา
มนุษย
ขณะเดียวกัน
มนุษยตอง
รวมมือกับ
พระเจาโดย
พึ่งตนเองและ
มีสวนรวม
รับผิดชอบ
ในการกระทํา
ของตน

สรุป

3.ความพากเพียร
-การมีความมุงมั่นพยายามใน
การบรรลุจุดมุงหมายไดสําเร็จ
หมั่นพัฒนาปญญา มีใจรักฝกใฝ
และหมั่นพิจารณาเหตุผลสิ่งนัน้
4.ความรับผิดชอบ
-การกระทําตามสัญญาที่ไดรับโดยมี
ความซื่อสัตยรับผิดชอบตอสิ่งที่ไดรับ
มอบหมายไววางใจได รับผิดชอบ
ในการกระทําของตน
5.การรับรูในตนเอง
-การมีสติในการเขาใจในตนเองถึง
ความมุงหวังและควาตองการใน
การกระทําใหสําเร็จและการควบคุม
ตัวเองไมใหเกิดพฤติกรรมในทางลบ
โดยตระหนักถึงคุณธรรมผูมีพระคุณ
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ตารางที่ 13 สรุปผลการวิเคราะหแนวคิดจากการสัมภาษณ
ผูทรง คุณวุฒิ
ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญ

แนวคิด

ดานความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค

ดานการพัฒนานิสิต
นักศึกษา

ดานศาสนา
พุทธ

ดานศาสนา
คริสต

ดานศาสนา
อิสลาม

ดานศาสนา
เปรียบเทียบ

-การมีสติใน
การควบคุมและ
เตือนตนเองได
-การเรียนรูใน
การแกปญหาดวย
ตนเองโดยรับรู
และเชื่อมั่นใน
ความสามารถ
ของตน
-การแขงขันอยาง
มีกติกาโดยแบง
บทบาท สิทธิ
หนาทีในการ
รับผิดชอบโดย
มีวิธีคิดใน
การตอบสนอง
ตอปญหาตามหลัก
CORE

- การฝกดานวิธีคิด
เมื่อเผชิญกับ
อุปสรรคโดย
สอดแทรกผานทาง
กิจกรรมโดยฝกให
คิดเปน อธิบายได
และสามารถปฏิบัติ
–อาจารยสามารถ
เปนผูใหคําปรึกษา
และแนะแนวโดย
สอดแทรกแนวทาง
วิธีการในการเผชิญ
อุปสรรคถึง
การแกปญหาและ
การปรับตัว
-การชวยเหลือให
ตรงกับปญหาที่
นิสิตนักศึกษาเผชิญ

-การมีสติ
สัมปชัญญะ
โดยมี
ความรูเทาทัน
ในตนเอง
ตอการเผชิญ
ปญหาและ
อุปสรรค
ตางๆ
โดยการ
ฝกอบรมใน
ภาคทฤษฎี
และ
ภาคปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสม
ตอบริบท
ในสังคม

- การเขาใจ
คําสอนเพื่อ
ตอบสนองตอ
ปญหาและ
อุปสรรคโดย
การเชื่อมโยง
คําสอนกับ
สถานการณ
จริงใน
ชีวิตประจําวัน
-การดําเนิน
ชีวิตใหมี
คุณคาในสาย
พระเนตรของ
พระเจาโดยมี
เปาหมายใน
การดํารงชีวิต
ใหมีคุณคาใน
ตนเองและ
ของผูอนื่

-การแสดงให
เห็นวา อุปสรรค
และปญหาเปน
สิ่งที่ทุกคนตอง
ประสบและเปน
การทดสอบ
จุดออนของ
บุคคล
-การวิเคราะห
ตามหลักเหตุ
และผลของ
ความเปนจริง
มีความยืดหยุน
ไมทําตาม
อารมณ

-การใหเขาใจ
ถึงความ
เชื่อมโยงใน
หลักเหตุ
และผลของ
ปจจัยตางๆ

สรุป

1.การแกไขปญหา
–การมีวิธีการตอบสนอง
ตอปญหาอยางมีสติโดย
การฝกอบรมใภาคทฤษฎี
และปฏิบัติใหเขาใจและ
สามารถปฏิบัติไดโดย
ปรับใหเขากับสถานการณ
จริงในชีวิต
- การหาแนวทางแกไข
ปญหาทีเ่ หมาะสมโดย
วิเคราะหตามหลักเหตุ
และผลแหงความเปนจริง
-การมีเจตคติที่ดีดวย
การมีความเชื่อมั่นในตนเอง
มีความพยายามมีความหวัง
และมีความศรัทธาใน
การทําใหอุปสรรคและ
ปญหานัน้ หมด ไปได

187

188
ตารางที่ 13 (ตอ)
ผูทรง คุณวุฒิ
ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญ

แนวคิด

ดาน
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
-การมีวิธีการในการ
ปลอบใจตนเองใน
การเผชิญปญหา
และวิกฤติในชีวิต
โดยไมยอมแพไม
ยอมจํานน
-อดทนตอความ
ยืดเยื้อของปญหา
โดยมองวาปญหา
เปนเรื่องชั่วคราวจะ
ไมอยูกับเรานาน
-การไมคิดในทาง
วิบัติไมคิดใหราย
ตนเองและไม
วิตกจริตเกินเหตุ
-การมีศรัทธาตอ
ตนเอง คุณงามความ
ดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
นับถือ

ดานการพัฒนานิสิต
นักศึกษา

ดานศาสนา
พุทธ

ดานศาสนา
คริสต

ดานศาสนา
อิสลาม

ดานศาสนา
เปรียบเทียบ

สรุป

-การฝก
นิสิตนักศึกษาใหมี
จิตใจทีเ่ ขมแข็งและ
มีกําลังใจโดยนํา
หลักธรรมะเขามา
ชวยสงเสริม
“ปญหาทุกอยาง
มีการแกไขได ใน
ชีวิตทุกคนตองเจอ
ปญหา ทุกคนตองมี
ทุกข แตทุกขนั้นจะ
อยูกับเราไมนาน
เกิดขึ้นตั้งอยูดบั ไป”

- การฝก
เตรียม
ความพรอม
กอนที่จะ
เผชิญปญหา
อยางมี
เปาหมาย

-การมี
จุดมุงหมาย
หลักคือ
การพัฒนา
สังคมโลก
มากกวาจดจอ
แตกับปญหา
ของตนเอง

-การสรางและ
เตือนสติตนเอง
ในเรื่องขันติ
ธรรมโดยฝก
ภายใต
ขอกําหนดกฎ
บังคับเพื่อ
เตือนสติตนเอง
และทดสอบ
ความอดทน
อดกลั้นทาง
จิตใจ

-การศรัทธาใน
ศาสนาอันจะ
ทําใหเกิด
ความหวังและ
กําลังใจใน
การตอสูกับ
อุปสรรคและ
ปญหา

2.การมีความอดทน
-การมีความอดทน
ทางกายโดยการฝก
เตรียมความพรอม
กอนที่จะเผชิญปญหา
และการทดสอบความ
อดทนโดยฝกภายใต
ขอกําหนดและขอบังคับ
ในการเตือนสติตน
-การมีความอดทนทางใจ
โดยการฝกใหมจี ิตใจที่
เขมแข็งโดยการนํา
หลักธรรมะเขามาชวย
สงเสริม
-การสรางขวัญและ
กําลังใจใหกบั ตนเองโดย
การมองโลกในแงดีและ
ศรัทธาในตนเอง
คุณงามความดีที่นบั ถือ
-การมีวิธีการระบาย
ความคับของใจ
ที่เหมาะสม
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ผูทรง คุณวุฒิ
ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญ

แนวคิด

ดาน
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
-การฝกวิธีการรู
และบรรลุเปาหมาย
ในชีวิตที่มุงหมาย
โดยนําหลักธรรมะ
มาปรับใชใน
การสงเสริม
การคิดใหเกิด
ความเพียรพยายาม
ในการบรรลุ
เปาหมายในชีวิต

ดานการพัฒนานิสิต
นักศึกษา
-การฝกใหมีสติ
สามารถยับยั้ง
อารมณในทางลบ
ได
-การมีความละอาย
ตอการกระทําผิด
-การตระหนักใน
การกระทําเพื่อ
ตอบแทนพระคุณ
บิดามารดาและ
ผูมีพระคุณสงผล
ใหมีความพยายาม
ในการผานพน
อุปสรรคไปได

ดานศาสนา
พุทธ

ดานศาสนา
คริสต

การมีความ
มีเปาหมายใน
พยายามใน
การดํารงชีวิต
การบรรลุ
เปาหมาย
ใหสําเร็จ
-การพิจารณา
วิเคราะห
ปญหาให
ชัดเจนตาม
หลักเหตุและ
ผลและหา
แนวทางแกไข
ที่เหมาะสม

ดานศาสนา
เปรียบ เทียบ

สรุป

การมีความ
รับผิดชอบ
การมีเกณฑ
ที่กําหนดให
ปฏิบตั ิโดยมี
ความรับผิดชอบ
ในสิ่งนั้น

การใหเห็น
คุณคาใน
สิ่งที่ทําโดย
ผานกิจกรรม
การฝกอบรม

3.ความพากเพียร
-การฝกโดยมีวิธีการรูและ
บรรลุเปาหมายในชีวิตมุง
หมายโดย นําหลักธรรมะ
มาปรับใชในการสงเสริม
การคิดใหเกิดความเพียร
พยายามและการพิจารณา
วิเคราะหปญหาใหชัดเจน
ตามหลักเหตุและผลและหา
แนวทางแกไขทีเ่ หมาะสม
4.การมีความรับผิดชอบ
-การมีเกณฑที่กําหนดให
ปฏิบตั ิโดยมีความ
รับผิดชอบในสิ่งนัน้
- มีสวนรวมรับผิดชอบใน
การกระทําของตน
5.การรับรูในตนเอง
-การฝกใหมีสติสามารถ
ยับยั้งอารมณในทางลบได
โดยมีความละอายตอการ
กระทําผิดโดยตระหนักถึง
พระคุณบิดามารดา
ผูมีพระคุณ
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ดานศาสนา
อิสลาม

190
ตารางที่ 14 สรุปผลการวิเคราะหวิธีการจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรง คุณวุฒิ

ดาน

ดานการพัฒนา

ดานศาสนา

ดานศาสนา

ดานศาสนา

ดานศาสนา

ซึ่งเปน

ความสามารถ

นิสิตนักศึกษา

พุทธ

คริสต

อิสลาม

เปรียบเทียบ

ผูเชี่ยวชาญ

ในการเผชิญ

สรุป

อุปสรรค

วิธีการ

-การฝกอบรม -การประชุมที -การใหนิสิต

-การเรียนรู

1.การแกไขปญหา

เปนบุคคลตัวอยางที่ ลักษณะกรณีศึกษา

ที่เหมาะสม

เปนรูปแบบ

จาก

–การฝกใหมีสติใน

มีความสามารถใน

โดยมีการฝกปฏิบัติ

กับบริบททีด่ ี

การรวมกันทํา ตระหนักเห็น

การเผชิญอุปสรรค

และบันทึกผล

งามในสังคม

กิจกรรมที่

คุณคาศาสนาใน ตรงโดยให

ในการมีสติสัมปชัญญะ

จนประสบ

การปฏิบัติ

โดยการฝก

สรางสรรค

การเปนที่

ผูเรียนมี

ในการกระทําสิ่งตาง

ความสําเร็จซึ่งตรง

-การจัดกิจกรรม

ภาคทฤษฎี

ไดแก

ยึดเหนี่ยวจิตใจ

สวนรวม

ในการดําเนินชีวิต

กับจริตของกลุม

แบบเพื่อนชวย

และปฎิบัตใิ ห การรองเพลง

-การฝกวิธีคิดและ

นิสิตนักศึกษาโดย

เพื่อน โดยใหนิสิต

เกิดสติ

การทํา

ตอบสนองตอปญหาอยาง

เรียนรูวิธีคิดในการ

นักศึกษาแสดง

สัมปชัญญะ

กิจกรรมกลุม

เหมาะสมจาก

แกปญหาจาก

ความคิดเห็น

การเชิญวิทยากรบุคคล

วิทยากร

แลกเปลี่ยนปญหา

ตัวอยางที่มีความสามารถ

และอุปสรรคโดยมี

ในการเผชิญอุปสรรค

อาจารยเปนผูให

โดยเรียนรูวิธีคดิ ใน

คําแนะนํา

การแกปญหาจากวิทยากร

-การเชิญวิทยากรที่

-การจัดกิจกรรมใน

นักศึกษา

ประสบการณ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ดานการพัฒนา
ผูทรง คุณวุฒิ ดาน ความสามารถ
ในการเผชิญ
นิสิตนักศึกษา
ซึ่งเปน
อุปสรรค
ผูเชี่ยวชาญ
-การอธิบายและ
วิธีการ -การสราง

ดานศาสนา
พุทธ

ดานศาสนา
คริสต

ดานศาสนา
อิสลาม

-การฝกใหรู

-การแบงปน

-การฝกใหมี

ดานศาสนา
เปรียบเทียบ

สรุป

-การจัด

2.การสรางสถานการณ
จําลองดวยกระบวนการ

สถานการณจําลอง

ระบุความเปนมา

เขาใจในการ

ประสบการณ เจตคติที่ดีเมื่อ

กระบวนการ

โดยสรางเงื่อนไข

ลักษณะปญหา

พิจารณา

ระหวางนิสิต เผชิญอุปสรรค

เรียนรูเพื่อการ เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ใหอยูใน

ของนิสิตนักศึกษา วิเคราะหและ

กับวิทยากร

ในชีวิตโดย

เปลี่ยนแปลง

สถานการณวิกฤติ

ที่ชัดเจน

หาแนว

การเลา

ยอมรับวาปญหา

โดยการเรียนรู ใครครวญเพื่อฝก

โดยฝกวิธีการ

ทางแกไข

ประสบการณ และอุปสรรคเปน ดวยใจอยาง

แกปญหาตามหลัก

ปญหาอุปสรรค ชีวิต และ

CO2RE จาก

ที่ชัดเจนและ

การอธิษฐาน เกิดขึ้นกับทุกคน

การสรางปญหา

เหมาะสม

กับพระเจา

โดยการเรียนรู ดวยใจอยาง
ประสบการณวิเคราะหและ

ใครครวญ

หาแนวทางแกไขปญหา

โดยทุก

อุปสรรคที่ชดั เจนเหมาะสม

-ฝกแกปญหาโดย ศาสนา

โดยปรับใช ไดในชีวิตจริง

การวิเคราะหตาม สามารถ

3.การแลกเปลี่ยน

หลักเหตุผลแหง

ปฏิบตั ิได

ประสบการณระหวาง

ความเปนจริง

โดยไมผิด

นักศึกษาหรือกับวิทยากร

ขอหามของ

-การมีเจตคติที่ดีตอ

ศาสนานั้น

การเผชิญปญหาโดยมีที่

การทดสอบซึ่ง

ยึดเหนี่ยว ทางจิตใจโดย
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หลักศาสนา มีแหลงปรึกษา

192
ตารางที่ 14 (ตอ)
ผูทรง คุณวุฒิ ดานความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญ

วิธีการ

-การสรางความ
เชื่อมั่นในการสามารถ
เผชิญกับ อุปสรรค
และปญหาในชีวิตโดย
มีวิธีการคิดเชิงบวก
“ทุกคนตองเจอปญหา
ไมมีใครไมมีปญหา
คนที่ชนะคือคนสู
ลมเหลวไมมี
มีแตลมเลิก อยากลัว
ความลมเหลว
แตกลัวการลมเลิก”
-การเสริมสราง
กําลังใจใหกบั ตนเอง
โดยมีศรัทธาในตนเอง
ตอคุณงามความดี ตอ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นบั ถือ

ดานศาสนา
พุทธ

ดานศาสนา
คริสต

ดานศาสนา
อิสลาม

ดานศาสนา
เปรียบเทียบ

สรุป

-การใหอภัยโดย
ฝกการสราง
เจตคติที่ดี
ทั้งตอตนเอง
และผูอื่น

- การเรียนรู
และฝก
ประสบการณ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
จาก
สถานการณ
จริง

-การนํา
ความรูไป
ประยุกตใช
ในการ
ดําเนินชีวิต
ประจําวันได
-การทํา
กิจกรรมที่
หลากหลาย
สรางสรรค
สําหรับวัยรุน
โดยอยูบน
พื้นฐาน
ความจริงและ
มีหลักการที่
เปนประโยชน
และนําไปใช
ไดจริง

-การฝกสรางสติ
และขันติธรรม
ในการกระทํา
สิ่งตางๆ ใน
การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
โดย มีการ
จัดกิจกรรม
หรือการฝกฝน

-การนําหลัก
คําสอนไป
เชื่อมโยงกับ
สถานการณ
ในการดําเนิน
ชีวิตได

2.ความอดทน
-ความอดทนทางกายโดย
การเรียนรูและฝก
ประสบการณในการเผชิญ
อุปสรรคจากสถานการณ
จริง
-ความอดทนทางจิตใจ
โดยการฝกใหมีเจตคติที่ดี
ในการดําเนินชีวิตโดย
สรางความเชื่อมั่นในตนเอง
การใหกําลังใจตนเอง
จากการศรัทธาในตนเอง
คุณงามความดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่นับถือและการรูจ ักใหอภัย
-การทํากิจกรรมทีฝ่ กฝน
การสรางสติในดาน
ขันติธรรม
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ดานการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา

193
ตารางที่ 14 (ตอ)
ผูทรง
คุณวุฒิซึ่ง
เปน
ผูเชี่ยวชาญ
วิธีการ

ดานความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค

ดานการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา

ดานศาสนา
พุทธ

-การใหทํางานกลุม

-การฝกสติโดย -การศึกษาและ

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

การฝกใหมี

ของกลุมโดยนํา
หลักธรรมอิทธิบาทสี่มา

ดานศาสนา
คริสต

ดานศาสนา
อิสลาม

ดานศาสนา
เปรียบ
เทียบ

สรุป

-การจัด

สามารถทําให การนําหลัก 3.ความพากเพียร

ฝกปฏิบัติจาก

กิจกรรมให

ภาระงาน

คําสอนไป

-การใหทํางานกลุมเพื่อให

สมาธิเชน

กรณีศึกษาการ

เหมาะสมกับ

บรรลุ

เชื่อมโยง

บรรลุเปาหมายของกลุม

การเจริญสติ

เผชิญอุปสรรค

การเรียนรูของ เปาหมายที่

กับ

โดยการศึกษาและฝกปฏิบตั ิ

ชวยในการสงเสริม

ในรูปแบบที่

นิสิตนักศึกษา วางไวและ

ความคิดใหเกิดความ

หลากหลาย

ในแตละชั้นป เปนที่เชื่อถือ

สถานการณ จากกรณีศึกษาการเผชิญอุปสรรค
ในการ
ในรูปแบบที่หลากหลาย และ

เพียรพยายาม

โดยเนนการ

ของสมาชิก

ดําเนินชีวิต สังเกตวิธีคิดและพฤติกรรมของ
ได
บุคคลในกลุมตอการ

-การสังเกตวิธีคิดและ

ใหความรัก

ในสังคม

พฤติกรรมของบุคคลใน

และการเผชิญ

ตอบสนองตอปญหาและอุปสรรค

กลุมตอการตอบสนองตอ

ความจริงใน

ที่แตกตางกันตามลักษณะ

ปญหาและอุปสรรคตาม

การตอสูกับ

การแบง ประเภทคน 3 แบบ

ลักษณะประเภทคนคือ

ปญหา

1. Quitter = คนไมสู

1.Quitter = คนไมสู

2. Camper = คนตัง้ แคมป

2. Camper = คนตัง้ แคมป

3. Climber = คนปนเขา
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3. Climber = คนปนเขา
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ผูทรง คุณวุฒิ
ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญ

วิธีการ

ดาน
ดานการพัฒนา
ดานศาสนา
พุทธ
ความสามารถใน นิสิตนักศึกษา
การเผชิญ
อุปสรรค
การฝก
-การฝกสติ
-การเตือนสติ

ดานศาสนา
คริสต

ดานศาสนา
อิสลาม

ดานศาสนา
เปรียบ เทียบ

สรุป

-ครูอาจารยเปน

-การฝกให

-การสอนผาน

4.ความรับผิดชอบ

โดยฝก

ไมใหกระทํา

ภาคทฤษฎี

แบบอยางที่ดีมี

มีความรูสึก

กิจกรรมที่มี

-การฝกใหมคี วามรูสึก

ใหมีสมาธิ

พฤติกรรม

และปฎิบัติ

สัมพันธที่ดีใส

รับผิดชอบ

การเชื่อมโยง

รับผิดชอบซื่อสัตยตอหนาที่

ขณะกระทํา

ในทางลบ

ใหเกิดการ

ใจใหคําแนะนํา ซื่อสัตย

สิ่งใดๆ

รูเทาทัน

และกําลังใจ

ตอหนาที่

ในสถานการณ การงานโดยสามารถทําให
ที่สามารถ
ภาระงานบรรลุเปาหมาย

ในชีวิต

ตนเอง

อยูเคียงขางเมื่อ

การงาน

นําไปใชได

ที่วางไวและเปนที่เชื่อถือ

ในชีวิตจริง

ของสมาชิกในสังคม

นิสิตนักศึกษา
มีปญหาและ

5.การรับรูในตนเอง

ความทุกข

-การฝกสติโดยการฝกใหมี
สมาธิ เชน การเจริญสติ
หรือการเตือนสติ ไมให
กระทําพฤติกรรมในทางลบ
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3. ผลการวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
ตารางที่ 15 สรุปผล การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
องคประกอบ/หลักการ

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

1.ความสามารถแกไขปญหา
- การหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหา

- สามารถหาแนวทางและ

1.1 การฝกควบคุมตนเองและการ

1.1 การสรางสถานการณจําลองเพื่อใหฝก

ใหสําเร็จโดยสามารถหาหนทางแกไข

วิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จ

แสดงออกทางพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม ควบคุมตนเองและการแสดงออกทางพฤติกรรม

ปญหาใหหมดไปและผานพนอุปสรรค

โดยสามารถหาหนทางแกไข

เมื่อประสบปญหาและอุปสรรค

ที่เหมาะสมเมือ่ ประสบปญหาและอุปสรรค

ไดสําเร็จ

ปญหาใหหมดไปและผานพน

1.2 การฝกสมาธิมีสติกําหนด

1.2 การฝกสมาธิมีสติ รูตัว กําหนดพิจารณา

-การมีสติในการเผชิญปญหาโดยสามารถ อุปสรรคไดสําเร็จ

พิจารณาสิ่งตางๆอยางมีเหตุผล

สิ่งตางๆอยางมีเหตุผลโดยการเจริญสติ

ควบคุมอารมณในดานลบที่มีตอปญหา

-สามารถมีสติในการเผชิญ

1.3 การฝกเจตคติที่ดีโดยการมอง

1.3 ใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นใน

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ

ปญหาโดยสามารถควบคุม

โลกในแงดี

การมีเจตคติทดี่ ี การมองโลกในแงดี ตอสภาพ

ดวยการมีวิจารณญาณที่มีเหตุผลและการ

อารมณในดานลบที่มีตอปญหา 1.4 การฝกวางขั้นตอนในการหา

ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองและสิ่งแวดลอม

มีเจตคติที่ดี

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทุก

แนวทางและวิธีแกไขปญหาโดย

รอบ ๆ ตัว

สถานการณดวยการมี

สามารถเขาใจ วิเคราะหและ

1.4 การใชกรณีตัวอยาง (Case) ทีฝ่ กการ

วิจารณญาณที่มีเหตุผลและการ

เชื่อมโยงตามหลักเหตุและผลแหง

วางขั้นตอนในการหาแนวทางและวิธีแกปญหา

มีเจตคติที่ดี

ความเปนจริง

-แบงกลุมทํากิจกรรมและสรุปอภิปรายรวมกัน
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ตารางที่ 15 (ตอ)
องคประกอบ/หลักการ

วัตถุประสงค

แนวคิด
1.5 การฝกแกไขปญหาดวยตนเอง
1.6 การมีความความมั่นใจในตนเอง
ในการแกไขปญหา
1.7 การสามารถนําความรูมาใชใน
การแกไขปญหา ไดจริง

2. ความอดทน
-การมีความอดทนทางจิตใจดวย
การอดทนอดกลั้นตอสิ่งที่ทําให
ไมสบายใจดวยการมองโลกในแงดี
มีกําลังใจและมีความหวังใน
การดําเนินชีวิต

-สามารถมีความอดทนทาง
2.1 ความอดทนทางจิตใจ
จิตใจโดยอดทนอดกลั้นตอ
2.1.1 การฝกความอดทนอดกลัน้
อุปสรรคทีท่ ําใหเกิดความไม โดยการหาวิธีการผอนคลายทางจิตใจ
สบายใจ
ที่เหมาะสมกับตนเอง
-สามารถมีความอดทนทาง
จิตใจดวยการมองโลกในแงดี
อยางมีกําลังใจและมี
ความหวังในการดําเนินชีวิต

วิธีการ
1.5 การสร างสถานการณจํ าลองเพื่ อใหนั กศึ กษา
สามารถหาหนทางแก ไ ขป ญ หาและอุ ป สรรคด ว ย
ตนเอง
1.6 การอธิษฐานตอสิ่งที่ศรัทธาหรือบุคคลที่รัก
เคารพในการเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนกําลังใจ
เมื่อเผชิญปญหาและอุปสรรค
1.7 การเข า ร ว มฟ ง บรรยายและสนทนากลุ ม กั บ
ผู ป ระสบความสํ า เร็ จ ที่ มี ป ระสบการณ ผ า นภาวะ
วิกฤติที่เปนปญหาและอุปสรรคมาไดโดยการศึกษา
วิธีคิดจากวิทยากรและความรูหลักคําสอนโดยนําไป
เชื่อมโยงประยุกตใชไดจริง
2.1 ความอดทนทางจิตใจ
2.1.1การผอนคลายทางจิตใจดวยการสรางจินตภาพ
(Imaginary)โดยการจิ น ตนาการในเหตุ ก ารณ ห รื อ
สิ่งที่เคยรูสึกมีความสุขที่สุดพรอมดนตรีบรรเลง
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ตารางที่ 15 (ตอ)
วิธีการ

องคประกอบ/หลักการ

วัตถุประสงค

แนวคิด

-การมีความอดทนทาง

-สามารถมีความอดทน

2.1.2 การระบายความเครียดโดยมี

2.1.2การระบายความเครียดโดยใชกิจกรรม เพื่อน

กายโดยอดทนตอความ ทางกายดวยการอดทน

วิธีปลอบใจตนเองที่เหมาะสมและ

ชวยเพื่อน

ลําบากตรากตรําและ

ตอความลําบาก

มีบุคคลที่ใหคําปรึกษาแนะแนว

2.1.3การนําหลักคําสอนทางศาสนาที่ประมวล

อดทน ตอภาวะตาง ๆ

ตรากตรํา

ชวยเหลือ

เปนหลักสากลมาเปนแนวคิดในการฝกควบคุม

ที่ทําใหเกิดความทุกข

-สามารถมีความอดทน

2.1.3 การฝกควบคุมจิตใจใหเขมแข็ง

จิตใจใหเขมแข็ง

ทางกาย ไดแก การ

ทางกายโดยสามารถ

ดวยการมีศรัทธาในศาสนาหรือสิง่ ที่ดี 2.1.4การฝกวิธีการคิดในการมองโลกในแงดี

เจ็บปวดเมื่อยลา

เผชิญภาวะอุปสรรค

งามและยึดหลักคําสอนทางศาสนา

มีกําลังใจมีความหวังในชีวิต

เปนตน

ที่ทําใหเกิดความทุกข

มาปรับใชในการดําเนินชีวิต

โดยการการนําหลักคําสอนทางศาสนามาวาง

ทางกาย

2.1.4 การนําหลักคําสอนทางศาสนา

แนวทางไปสูการปฏิบัติในการมองโลกในแงดี

มาวางแนวทางไปสูการปฏิบัตใิ น

2.1.5การฝกใหอยูในสถานการณที่ทําใหเกิด

การมองโลกในแงดี มีกําลังใจมี

กิจกรรมที่ทําใหเกิดความคับของใจและทุกขใจ

ความหวังในชีวิต

ไดแก การถูกควบคุมพฤติกรรมโดยพี่เลี้ยงกลุมใน

2.1.5 การทํากิจกรรมที่ทําใหเกิด

การประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุม

การฝกความอดทนทางจิตใจ

การถูกลงโทษเมื่อละเมิดในกฎกติกาของกลุม
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ตารางที่ 15 (ตอ)
องคประกอบ/หลักการ

3. ความพากเพียร
- การมีความพยายามดวย
การมีแรงจูงใจ มีความมุ
มานะ ขยันหมัน่ เพียร การ
กระทําในสิ่งที่มงุ หวังโดย
ไมทอถอยตออุปสรรค

วัตถุประสงค

-สามารถมีความพยายาม
โดยการมีแรงจูงใจ
-สามารถมีความพยายาม
โดยมีความมุมานะ
ความขยันหมัน่ เพียรใน
การกระทําสิ่งที่มุงหวัง

แนวคิด

วิธีการ

2.1.6 การกระทําในสิ่งที่มี
ประโยชนและเกิดคุณคาตอสังคม
มากกวาการจดจอแตปญหาของ
ตนเอง
2.2 ความอดทนทางกาย
2.2.1 การทํากิจกรรมใน
การฝกความอดทนทางกายโดย
ปรับและควบคุมพฤติกรรม

2.1.6 การฝกปฏิบัติกิจกรรมทีส่ งเสริมการคิดดี
ทําดีกระทําในสิ่งที่ดีและสรางคุณคาใหกับตนเอง
และสังคมไดแกการบําเพ็ญประโยชนตอ
สวนรวมหรืออาสาสมัครเปนตน
2.2 ความอดทนทางกาย
2.2.1การฝกความอดทนในการปรับและควบคุม
พฤติกรรมใหอยูในกฎกติกาของกลุมคนในสังคม
และการทํากิจกรรมกลุมโดยการเลนเกมเพื่อ
ฝกความอดทน

3.1 การฝกวิธีการรูและบรรลุ
เปาหมายในชีวิตมุงหมายดวย
การสรางแรงจูงใจใหกบั ตนเอง

3.1 เขียนแสดงสิ่งที่ตัวเองมุงหวังและการสราง
แรงจูงใจในกระดาษนําไปติดบนผนัง
-การฝกปฏิบัติกรณีศึกษาการเผชิญอุปสรรคใน
รูปแบบทีห่ ลากหลายโดยรวมกันเขียนสะทอน
ความคิดเห็นในใบงานของตนเสนอการสราง
แรงจูงใจฟนฝาอุปสรรคใหสําเร็จ
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ตารางที่ 15 (ตอ)
องคประกอบ/หลักการ

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

-การมีเปาหมาย
ในการทํางานให
ประสบความสําเร็จ
โดยสามารถทํางาน
ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี

-สามารถมีเปาหมาย
ในการทํางานให
ประสบความสําเร็จ
-สามารถทํางาน
ตามจุดมุงหมาย
ที่ตั้งไวใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี

3.2 การมีความพยายามในการกระทํา
สิ่งใดสิ่งหนึง่ เพื่อเห็นคุณคาแหง
การกระทําของตนเองและผูอื่น
3.3 การตั้งเปาหมายและหาแนวทาง
ที่จะทําใหประสบความสําเร็จตาม
ที่ตั้งใจไว
3.4 การฝกใหทํางานที่มปี ญหา
โดยใหสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
โดยพิจารณาวิเคราะหปญหา
ใหชัดเจน ตามหลักเหตุและผล
และหาแนวทางแกไขที่เหมาะสม

3.2 ใหอปุ กรณในการทําของที่ระลึกที่กําหนดให
โดยใหนักศึกษาทําเพื่อมอบใหกบั คนที่นักศึกษา
รักและเคารพที่สุด
-สรุปผลและอภิปรายรวมกัน
3.3 สํารวจความตองการของตนเองและกําหนด
เปาหมายทีต่ องการทํามากที่สุด
-สรุปอภิปรายรวมกันในการหาแนวทางที่
จะทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
3.4 ใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยประดิษฐสิ่งของ
จากวัสดุที่จํากัดโดยทําใหเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดและสังเกตวิธีคดิ และพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุมตอการตอบสนองตอปญหาและ
อุปสรรคที่แตกตางกันตามลักษณะการแบง
ประเภทคน 3 แบบ คือ
1.Quitter =คนไมสู
2.Camper=คนตั้งแคมป
3.Climber=คนปนเขา
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ตารางที่ 15 (ตอ)
องคประกอบ/หลักการ
4. ความรับผิดชอบ
-การหมั่นตรวจสอบและปรับปรุง
ในสิ่งที่กระทําโดยวิเคราะห
สาเหตุของปญหาและอุปสรรค
และตรวจขอบกพรองพรอม
แกไขปรับปรุงใหดขี ึ้น
-การรับผิดชอบความผิดพลาด
ในการกระทําของตนเองโดย
สามารถพิจารณาสิ่งที่ตนเอง
ไดกระทําผิดพลาดโดยมี
บทบาทรับผิดชอบปญหานั้น
ดวยตนเอง

วัตถุประสงค
-สามารถตรวจสอบและ
ปรับปรุงในสิ่งที่กระทํา
โดยการวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาและอุปสรรค
-สามารถตรวจสอบและ
ปรับปรุงในสิ่งที่กระทํา
โดยการตรวจขอบกพรอง
พรอมแกไขปรับปรุง
ใหดขี ึ้น
- สามารถรับผิดชอบ
ความผิดพลาดใน
การกระทําของตนเอง
-สามารถพิจารณาสิ่งที่
ตนเองไดกระทําผิดพลาด
โดยรับผิดชอบปญหา
ดวยตนเอง

แนวคิด
4.1 การเผชิญปญหา
และอุปสรรคโดยฝก
วิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาและอุปสรรคนัน้
4.2 การพิจารณา
การทํางานของตนเอง
โดยตรวจสอบขอบกพรอง
พรอมกําหนดเกณฑ
ในการแกไขปรับปรุง
ใหดขี ึ้น
4.3 การฝกใหรูตัวในสิ่งที่
ตัวเองทําใหเกิด ความ
ผิดพลาด และ แสดง
บทบาท ใน การรับผิดชอบ
ความผิดพลาดที่ตนเอง
กระทํา

วิธีการ
4.ความรับผิดชอบ
4.1 การใชสถานการณจําลองโดย
การจําลองเหตุการณใหนักศึกษา
เผชิญปญหาและอุปสรรคโดยฝก
การหาวิธีการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาและอุปสรรค
4.2 การพิจารณาการทํางานของตนเอง
โดยตรวจสอบขอบกพรองโดยเทคนิค
หนาตางโจฮารี (Johari’s Window)
มาเปนแนวทางในการวิเคราะห
-สรุปการวิเคราะหและอภิปรายรวมกัน
-กําหนดเกณฑในการแกไขปรับปรุง
ใหดี
4.3 การฝกใหรูตัวเองในสิ่งที่ทําให
ตัวเองเกิดความผิดพลาด โดยแสดงถึง
บทบาทความรับผิดชอบในความ
ผิดพลาดที่ตนเองกระทําซึ่งสามารถ
ทําใหตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ในการกระทําของตนเอง
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วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ
- การแสดงบทบาทสมมติตาม
สถานการณที่กําหนดใหโดยตั้งกติกา
และแบงบทบาท สิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบ
-สรุปอภิปรายรวมกัน

5.การรับรูในตนเอง
การรับรูความสามารถของตนเอง
ในการเผชิญปญหาโดยรับรูถึงระดับ
ความสามารถในการควบคุมตนเอง
ใหผานพนปญหาและอุปสรรคไปได

-สามารถรับรูถึงระดับ
ความสามารถของตนเองใน
การเผชิญปญหาและ
อุปสรรค
-สามารถรับรูถึง

5.1 สํารวจพฤติกรรมของ
ตนเองในการเผชิญปญหา
และอุปสรรค
5.2 วิเคราะหความสามารถใน
การควบคุมตนเองในการ
ความสามารถของตนเองใน เผชิญปญหาและอุปสรรค
การควบคุมตนเองใหผาน
พนปญหาเมื่อเผชิญกับ
วิกฤติและอุปสรรค

5.1 เลนเกมและศึกษาใบงานสํารวจ
พฤติกรรมของตนเองในการเผชิญ
ปญหาและอุปสรรค
5.2 วิเคราะหตนเองและสรุปอภิปราย
รวมกันถึงความสามารถในการควบคุม
ตนเองในการเผชิญปญหาและอุปสรรค
โดยการใชกรณีศึกษาในการสะทอน
ตนเอง ใหรับรูค วามสามารถของตนเอง
เมื่อเผชิญปญหาและอุปสรรค
โดยสรุปอภิปรายรวมกัน
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วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

5.3 การฝกตนใหมีสติ

5.3 การฝกตนเองใหมีสติ

ในการควบคุมตนเองให

ในการควบคุมตนเองใหสามารถ

สามารถผานพนปญหา

ผานพนปญหาและอุปสรรคไปได

และอุปสรรคไปได

โดยทํากิจกรรมสําหรับฝกตัวเอง

โดยระลึกถึงคุณธรรม

ใหมีสติ ในการกระทําสิ่งตางๆ

และผูมีพระคุณ ไดแก

ในการดําเนินชีวิตโดยระลึกถึง

บิดา มารดา เปนตน

คุณธรรมและผูมีพระคุณ
ไดแก บิดามารดา เปนตน
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ตอนที่ 3 ผลการสรางและทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทย
การสรางและผลการทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย แบงการดําเนินงานเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
นักศึกษาไทย

3.1 การสรางโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
ทฤษฏี ที่เกี่ยวกับความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค
วิเคราะหหลักการ แนวคิด และ
วิธีการสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย

องคประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ
ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
1) การรับรูในตนเอง
2) ความอดทน
3) ความพากเพียร
4) ความสามารถแกไขปญหา
5) ความรับผิดชอบ
รางโปรแกรม
การทดลองปฏิบัติ
(Pilot Study) โปรแกรม

1.ศึกษาสภาพและปญหา
ดานความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี
การพัฒนานิสิตนักศึกษา และ
แนวทางการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบโปรแกรม
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเปนไปไดในการ
นําโปรแกรมไปปฏิบตั ิ

โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ก.หลักการ................................................................................................................................................
ข.วัตถุประสงค........................................................................................................................................
ค.กระบวนการ ประกอบดวย 1) การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 2) การเตรียมความพรอมของกลุมตัวอยาง
3) การดําเนินกิจกรรมไดแก
3.1) การฝกอบรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน 5 ดาน ไดแก ดานการรับรูในตนเอง
ดานความอดทน ดานความพากเพียร ดานความสามารถแกไขปญหา และดานความรับผิดชอบ
3.2) การสนับสนุนหลังการฝกโดยการใหคําปรึกษา (Glasser,1975)
4) ผลที่ไดรับจากการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ง. ผลการทดลองใชโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย

แผนภาพที่ 14 แผนการสรางโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
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ทั้งนี้ รายละเอียดของโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย มีดังนี้
โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
1.หลักการ
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยพัฒนาขึ้นจาก
การศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญถึงหลักการ แนวคิดและวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคโดยการวิเคราะหและสังเคราะหองคประกอบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากทฤษฎี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:AQ) ของสตอลทซ (Stoltz Paul G,1997)
รวมกับแนวคิดทางตะวันตก ไดแก แนวคิดจิตวิทยา แนวคิดศาสนาคริสต และแนวคิดทางตะวันออก
ไดแก แนวคิดศาสนาพุทธ แนวคิดศาสนาอิสลามนํามาประมวลเขาดวยกันเกิดการประสานกลมกลืน
อย า งสมดุ ล ย สํ า หรั บ เป น แนวทางในการสร า งเสริ ม ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทยไดอยางเหมาะสม
2.วัตถุประสงค
เพื่ อ สร า งเสริ ม ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไทย ได แ ก
ด า นความอดทน ด า นความพากเพี ย ร ด า นความสามารถแก ไ ขปญ หา ด า นความรับ ผิ ดชอบ และ
ดานการรับรูในตนเอง
3.กระบวนการ
3.1.การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยาง
การจัดสภาพแวดลอมตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนานิสิตนักศึก ษา (Erikson, 1963;
Astin, 1993) และตามแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู ดังนี้
3.1.1) การเสริมแรงที่ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค
ตอไปในอนาคตโดยการใหกําลังใจ
3.1.2) การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู ไดแก ความเหมาะสมของ
สถานที่ ความเหมาะสมของเวลาตอการเรียนรู และการเตรียมทีมงานวิทยากรที่มีความรูและมีความเปน
กัลยาณมิตร
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3.1.3) การกําหนดคุณสมบัติของทีมงาน ดังนี้
วิทยากรหลัก มีคุณสมบัติ เปนผูที่มีความรูทางดานจิตวิทยาและมีประสบการณใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยมีประสบการณไมต่ํากวา 5 ป
วิทยากรรวม มีคุณสมบัติ เปนผูที่มีความรูทางดานจิตวิทยาและมีประสบการณ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยมีประสบการณไมต่ํากวา 5 ป หรือ เปนผูที่มี
ประสบการณ หรื อมี ความสามารถในการจัดกิจกรรมฝก อบรมที่ตรงตามวัตถุประสงคในแตละดา น
ของโปรแกรม
ผูชวยวิทยากร มีคุณสมบัติ เปนนิสิตนักศึกษาที่สมัครเขารวมเปนผูชวยวิทยากร
ในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมดวยความสมัครใจ โดยทั้งนี้ตองไดเขารับการอบรมเพื่อทําความเขาใจ
ร ว มกั น เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรม และแนวทางปฏิ บั ติ ข ณะดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ตามโปรแกรมกอนจะปฏิบัติกิจกรรมจริง
3.2.การเตรียมความพรอม
3.2.1) การใหความรูและความสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
และประโยชน ที่ จะได รับจากการสรา งเสริ มความสามารถในการเผชิ ญอุ ป สรรคใน 5 ดาน ได แก
ความสามารถอดทน ความสามารถพากเพียร ความสามารถแกไขปญหา ความสามารถรับผิดชอบ และ
ความสามารถรับรูในตนเอง
3.2.2)

ช ว ยให ผู เ รี ย นประเมิ น ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคของตน

จากการทําแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไทย (Pre-test)
3.2.3) การใหกําลังใจและสรางความมั่นใจใหกับผูเรียน
3.2.4) การปอ งกัน ความเหนื่ อยล า และความเครีย ดจากการทํ า กิจ กรรมโดย
มีวิธีการผอนคลายนักศึกษาผูเขาอบรมกอนฝกอบรม โดยการเตรียมหองพักเพื่อนั่งพักผอนตามอัธยาศัย
หรื อ ให นั ก ศึ ก ษาได พู ด คุ ย ทั ก ทายกั น พร อ มทั้ ง เตรี ย มอาหารว า งและเครื่ อ งดื่ ม ให รั บ ประทาน
กอนเขา รับการฝกอบรมกิจกรรมในโปรแกรม

206
3.3 การดําเนินกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีดังนี้
นักศึกษาทํา แบบวัดกอนฝกอบรม (Pretest)
ปฐมนิเทศ
การฝกอบรมที่ 1-2 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานการรับรูในตนเอง
นักศึกษาทําแบบวัด ชุดที่ 2 หลังจากเขารวมฝกอบรมที่ 1-2 ครบ
การฝกอบรมที่ 3-6 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความอดทน
นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมฝกอบรมที่ 3-6 ครบ
การฝกอบรมที่ 7-10 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความพากเพียร
นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมฝกอบรมที่ 7-10 ครบ
การฝกอบรมที่ 11-14 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความสามารถ
แกไขปญหา
นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมฝกอบรมที่11-14 ครบ
การฝกอบรมที่ 15-17 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความรับผิดชอบ
นักศึกษา ทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมฝกอบรมที่ 15-17 ครบ
นักศึกษาทําแบบวัดหลังฝกอบรม (Posttest)
ปจฉิมนิเทศ
การสนับสนุนหลังการฝกอบรม ( การใหคําปรึกษา )
การดําเนินกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทยมีดังนี้
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ตาราง ที่ 16 กิจกรรมฝกอบรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ครั้งที่
1

กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
ระยะเวลา
90 นาที

เรื่อง
การดําเนิน
กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศการ
เขารวมกิจกรรม
ในการทดลอง
ชื่อกิจกรรม
“สรางสัมพันธ”

วัตถุประสงค

แนวคิด

1.เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ 1.ประชุมกลุมใหญ
ดีระหวางผูวิจัย ทีมผูชวย 2.การทํากิจกรรม
ผูวิจัย กับนักศึกษา
กลุมสัมพันธ
2.เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูและเห็น
ความสําคัญประโยชนที่
ไดรับจากการสรางเสริม
ความสามารถ ในการ
เผชิญอุปสรรค
3. เพื่อใหนักศึกษาทราบ
หลักการ วัตถุประสงค
และการดําเนินกิจกรรม
การสรางเสริม
ความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค

วิธีการ
1.1 การแนะนํา
ตัวเองของวิทยากร
ทีมผูชวยผูวิจัย และ
ใหนักศึกษาแนะนํา
ตนเอง
*2.1 การอธิบายถึง
ความรูและเล็งเห็น
ความสําคัญถึง
ประโยชนทจี่ ะไดรับ
รวมถึงหลักการ
วัตถุประสงคและ
การดําเนินกิจกรรม
การสรางเสริม
ความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค

สรางเสริม

เทคนิค/แนวคิด/

ดาน

ทฤษฎี

การเตรียม
กลุมสัมพันธ
ความพรอม * ทฤษฎีการพัฒนา
ในการทํางาน นิสิตนักศึกษา ของ
รวมกัน
ชิคเคอริ่ง และ
ไรเซอร ขอที่ 6
การพัฒนาเปาหมาย
(Developing
Purpose)
(chickering&Reisser,
1993)
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208
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

2

การฝก
อบรม ที่ 1
การ
สรางเสริม
ความ
สามารถใน
การเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 1
ระยะเวลา
90 นาที

เรื่อง
การรับรูใน
ตนเอง
ชื่อกิจกรรม
“ฉันนั้นเปน
อยางไรนะ”

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

เพื่อใหสามารถรับรูถึง
ระดับความสามารถของ
ตนเองในการเผชิญ
ปญหาและอุปสรรค

1.สํารวจ
พฤติกรรมของ
ตนเองในการ
เผชิญปญหาและ
อุปสรรค
2. วิเคราะห ตนเอง
ถึงระดับ
ความสามารถ ของ
ตนเองในการ
เผชิญปญหาและ
อุปสรรค

1.1 ศึกษาใบงานสํารวจ
พฤติกรรมของตนเอง
ในการเผชิญปญหาและ
อุปสรรค
2.1 วิเคราะหตนเองถึง
ระดับความสามารถ
ของตนเองใน
การเผชิญอุปสรรคและ
เขียนวิเคราะหตนเองถึง
ระดับความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค
ในใบกิจกรรม

การรับรูถึง
ระดับความ
สามารถของ
ตนเองในการ
เผชิญปญหา
และอุปสรรค

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
กรณีศึกษา
Adversity Quotient
by Stoltz
(Stoltz, 1997)
ทฤษฎีการรับรู
ความสามารถ
ของตน
(Self Efficacy
Theory)
(Bandura,1986)
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209
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่
กิจกรรม
3

การฝก อบรม
ที่ 2 การสราง
เสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 1 (ตอ)
ระยะเวลา 90
นาที

เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
1.การใชกรณีศึกษาใน
1.การรับรูถึง
เกม
การรับรู เพื่อใหสามารถ 1. วิเคราะห
ความสามารถในการ
การสะทอนตนเองให
ความสามารถ
กรณีศึกษา
ในตนเอง รับรูถึงความ
ควบคุมตนเองในการ
รับรูความสามารถใน
ของตนเองใน
สติ
ชื่อกิจกรรม สามารถของ
การควบคุมตนเองใน
การควบคุมตนเอง (พระราชวรมุนี,
“กวาจะรูตัว” ตนเองใน การ เผชิญปญหาและ
ควบคุมตนเองให อุปสรรค
การเผชิญปญหาและ
ใหผานพนปญหา 2529; พระเมธี ธรร
ผานพนปญหา
2.การฝกตนใหมีสติใน อุปสรรค
เมื่อเผชิญกับวิกฤติ มาภรณ(ประยูร
เมื่อเผชิญกับ
การควบคุมตนเองให
2.1 การทํากิจกรรม
และอุปสรรค
ธมม จิตโต, 2539 ;
วิกฤติและ
สามารถผานพนปญหา สําหรับฝกตนเองใหมีสติ 2. การมีสติใน
พระพรหม คุณา
อุปสรรค
และอุปสรรคไปไดโดย ในการกระทําสิ่งตางๆใน การควบคุมตนเอง ภรณ ป.อ. ปยุตโต,
ระลึกถึงคุณธรรมและผู การดําเนินชีวิต
2554)
ใหสามารถผาน
มีพระคุณ ไดแก บิดา
2.2 การกระทําสิ่งตาง ๆ พนปญหาและ
มารดา เปนตน
ในการดําเนินชีวิตโดย
อุปสรรคไปได
ระลึกถึงคุณธรรมและผูมี
พระคุณ ไดแก บิดามารดา
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210
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่
กิจกรรม
4

เรื่อง

วัตถุประสงค

การฝก
ความอดทน สามารถมีความ
อบรม ที่ 3
ชื่อกิจกรรม อดทนทางจิตใจ
การสรางเสริม “เลาสูกันฟง” โดยอดทนอด
ความสามารถ
กลั้นตออุปสรรค
ที่
ทําให
ในการเผชิญ
อุปสรรค
เกิดความ
ดานที่ 2
ไมสบายใจ
ระยะเวลา
90 นาที

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

1.การฝกความอดทนอด
กลั้นโดยการหาวิธีผอน
คลายทางจิตใจที่
เหมาะสม กับตนเอง
2.การระบาย
ความเครียดโดย
มีวิธีปลอบใจตนเอง
ที่เหมาะสมและ
มีบุคคลที่ใหคําปรึกษา
แนะแนวชวยเหลือ

1.1 การผอนคลายทาง
จิตใจดวยการสราง จินต
ภาพโดยการจินตนาการ
ในเหตุการณหรือสิ่งที่เคย
รูสึกมีความสุขที่สุดพรอม
ดนตรีบรรเลง
2.1 การระบาย
ความเครียดโดยใช
กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน

การฝกความ
อดทนทางจิตใจ
โดยอดทน
อดกลั้นตอ
อุปสรรคที่ทําให
เกิดความ ไมสบาย
ใจได

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
จินตภาพ
การใหคําปรึกษา
แบบกลุม
*ขันติธรรม
(พระพุทธิ
วงศมุนี, 2545;
พระมหาขันทอง
วิชาเดช, มารศรี
กลางประพันธ,
2548)

210

211
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่
4
(ตอ)

กิจกรรม

เรื่อง

การฝก
ความอดทน
อบรม ที่ 3
การสรางเสริม
ความ สามารถ
ใน
การเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 2 (ตอ)
ระยะเวลา
90 นาที

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

สามารถมีความ
อดทนทางจิตใจ
โดยอดทน
อดกลั้นตอ
อุปสรรคที่ทํา ให
เกิดความ
ไมสบายใจ

3.การฝกจิตใจให
เขมแข็งดวยการมี
ศรัทธาในศาสนาและสิ่ง
ที่ดีงามโดยยึดหลักคํา
สอนทางศาสนามาปรับ
ใชในการดําเนินชีวิต

*3.1 การนําหลัก
คําสอนทางศาสนาที่
ประมวลเปนหลักสากล
มาเปนแนวคิดในการฝก
ควบคุมจิตใจใหเขมแข็ง

สรางเสริมดาน
การฝกความ
อดทนทางจิตใจ
โดยอดทน
อดกลั้นตอ
อุปสรรคที่
ทําใหเกิดความ
ไมสบายใจได

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
*ความอดทนตามคํา
สอนของศาสนา
คริสต
(สมาคมพระคริสต
ธรรมไทย, 2514;
สมาคม พระคริสต
ธรรมในประเทศ
ไทย, 2518
*ความอดทนตามคํา
สอนของศาสนา
อิสลาม (ศักดา เซะ
วิเศษ, 2546 อางถึง
ในอัลกุรอาน)
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212
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

5

การฝก
อบรม ที่ 4
การสรางเสริม
ความสามารถ
ใน การเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 2 (ตอ)
ระยะเวลา
90 นาที

ความอดทน
ชื่อกิจกรรม
“ชั่วโมง
ที่โลกมืด”

สามารถมีความ
อดทนทางจิตใจ
ดวยการมองโลก
ในแงดีอยางมี
กําลังใจและมี
ความหวังในการ
ดําเนินชีวิต

1. การนําหลักคําสอน
ทางศาสนามาวาง
แนวทางไปสู การมอง
โลกในแงดี มีกําลังใจ
และมีความหวังในชีวิต

*1.1 การฝกวิธีการคิดใน
การมองโลกในแงดี มี
กําลังใจ มีความหวังใน
ชีวิตโดยการนํา
หลักคําสอนทางศาสนา
มาวางแนวทางไปสู การ
ปฏิบัติในการมองโลก
ในแงดี

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การมีความอดทน *ความอดทนตามคํา
ทางจิตใจดวยการ สอนของศาสนา
มองโลกในแงดี
อิสลาม
อยางมีกําลังใจและ (ศักดา เซะวิเศษ,
มีความหวังในการ 2546 อางถึงใน
ดําเนินชีวิต
อัลกุรอาน)
การพูดคุยกับตนเอง
Self Talk
(วีระวัฒน
ปนนิตามัย, 2551
อางถึงใน
Shapiro, 1997)
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213
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

5 (ตอ) การฝก
อบรม ที่ 4
การสรางเสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 2 (ตอ)
ระยะเวลา
90 นาที

เรื่อง

วัตถุประสงค

ความอดทน สามารถมีความ
อดทนทางจิตใจ
ดวยการมองโลก
ในแงดีอยางมี
กําลังใจและมี
ความหวังในการ
ดําเนินชีวิต

แนวคิด

วิธีการ

2. การทํากิจกรรมที่ทํา
ใหเกิดการฝกความ
อดทนทางจิตใจ
3. การกระทําในสิ่งที่มี
ประโยชนและเกิด
คุณคาตอสังคมมากกวา
จดจอแตปญหาของ
ตนเอง

2.1 การฝกใหอยู
สถานการณที่ทําใหเกิด
ความคับของใจ ไดแกการ
ถูกควบคุมพฤติกรรมโดย
พี่เลี้ยงกลุมในการ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎ
กติกากลุม
การถูกลงโทษเมื่อละเมิด
ในกฎกติกากลุม
3.1 การฝกปฏิบัติกิจกรรม
ที่สงเสริมการคิดดี กระทํา
ในสิ่งที่ดี และสรางคุณคา
ใหกับตนเองและสังคม

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การมีความอดทน *ความอดทนตาม
ทางจิตใจดวยการ คําสอนของศาสนา
มองโลกในแงดี
อิสลาม
อยางมีกําลังใจ
(ศักดา เซะวิเศษ,
และมีความหวัง
2546 อางใน
ในการดําเนินชีวิต อัลกุรอาน)
การพูดคุยกับตนเอง
Self Talk
(วีระวัฒน
ปนนิตามัย, 2551
อางถึงใน Shapiro,
1997)
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214
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

6

การฝก
อบรม ที่ 5
การสรางเสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 2 (ตอ)
ระยะเวลา
90 นาที

ความอดทน
ชื่อกิจกรรม
“อดได
ทนได”

สามารถมีความ
อดทนทางกาย
ดวยการอดทน
ตอความลําบาก
ตรากตรํา

การทํากิจกรรมในการ
ฝกความอดทนทางกาย
โดยการปรับและ
ควบคุมพฤติกรรม

การฝกความอดทนทาง
กายใหอดทนตอความ
ลําบากตรากตรํา โดยการ
ทํากิจกรรมที่ปรับ
และควบคุมพฤติกรรม
ใหอยูในกฎ กติกา ของ
กลุมคนในสังคม

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การฝกความ
การเจริญสติ
อดทนทางกายดวย (พระพุทธยา
การอดทนตอ
นันทภิกขุ, 2546;
ความลําบาก
จิรัฐกาล
ตรากตรํา
พงคภคเธียร, 2550)
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215
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวคิด

7

การฝก
อบรม ที่ 6
การสรางเสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 2 (ตอ)
ระยะเวลา
90 นาที

ความอดทน
ชื่อกิจกรรม
“จิกซอว
ฝกความอึด”

สามารถมีความ
อดทนทางกาย
โดยสามารถ
เผชิญภาวะ
อุปสรรคที่ทําให
เกิดความทุกข
ทางกาย

การทํากิจกรรมในการ
ฝกความอดทนทางกาย
โดยการปรับและ
ควบคุมพฤติกรรม

วิธีการ

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การทํากิจกรรมกลุมโดย การฝกความ
เกม
การเลนเกม
เพื่อฝก อดทนทางกายโดย กลุมสัมพันธ
ความอดทน
สามารถเผชิญ
การเจริญสติ
ภาวะอุปสรรคที่ (พระพุทธยา
ทําใหเกิดความ
นันทภิกขุ, 2546;
ทุกขทางกาย
จิรัฐกาล
พงคภคเธียร, 2550)
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216
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

8

การฝก
อบรม ที่ 7
การสรางเสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 3
ระยะเวลา
90 นาที

ความพากเพียร
ชื่อกิจกรรม
“แนวทางการ
สรางแรงจูงใจ”

สามารถมีความ
พยายามโดย
การมีแรงจูงใจ

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การฝกวิธีการรู การเขียนแสดงสิ่งที่ตัวเอง
การมีความ
กรณีศึกษา
และบรรลุ
มุงหวังและการสราง
พยายามโดยการ ทฤษฎีแรงจูงใจNeed
เปาหมายในชีวิต แรงจูงใจในกระดาษ และ
มีแรงจูงใจ
for Achievement
ที่มุงหมายดวย การฝกปฏิบัติกรณีศึกษา
Theory (Mcclelland,
การสราง
การเผชิญอุปสรรคใน
1953)
แรงจูงใจ
รูปแบบที่หลากหลายโดย
ทฤษฎีการจูงใจ
ใหกับตนเอง
รวมกันเขียนสะทอน
Maslow Motivation
ความคิดเห็นในใบงาน
Theory of Human
ของตนในการเสนอการ
Behavior (Maslow,
สรางแรงจูงใจในการฟน
1954)
ฝาอุปสรรคใหสําเร็จ
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217
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่
9

กิจกรรม

เรื่อง

ความ
พากเพียร
ชื่อ
การสรางเสริม กิจกรรม
ความสามารถ “ของที่
ในการเผชิญ ระลึก”
อุปสรรค
ดานที่ 3
การฝก
อบรม ที่ 8

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

สามารถมีความ
พยายามโดยมี
ความมุมานะ
ความ
ขยันหมั่นเพียร
ในการกระทําสิ่ง
ที่มุงหวัง

การมีความพยายามใน
การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เพื่อเห็นคุณคาแหงการ
กระทําของตนเองและ
ผูอื่น

การใหอุปกรณในการทํา
ของที่ระลึกที่กําหนดให
โดยใหนักศึกษาทําเพื่อ
มอบใหกับคนที่นักศึกษา
รักและเคารพมากที่สุด

การมีความ
พยายามโดยมี
ความมุมานะ
ความ
ขยันหมั่นเพียรใน
การกระทําสิ่งที่
มุงหวัง

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การคิดจินตนาการ
ทฤษฎีการจูงใจ
Maslow Motivation
Theory of Human
Behavior
(Maslow, 1954)

ระยะเวลา
90 นาที
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ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

10

การฝก
อบรม ที่ 9
การสรางเสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 3
ระยะเวลา
90 นาที

ความ
พากเพียร
ชื่อกิจกรรม
“การทํา
เปาหมายให
สําเร็จ”

วัตถุประสงค
สามารถมี
เปาหมายใน
การทํางาน
ใหประสบ
ความสําเร็จ

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

การตั้งเปาหมายและหา
แนวทางที่จะประสบ
ความสําเร็จตามที่ตั้งใจ
ไว

สํารวจความตองการของ
ตนเองและกําหนด
เปาหมายที่ตองการทํามาก
ที่สุดและอภิปรายรวมกัน
และใหนักศึกษาหา
แนวทางที่
จะ
ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว

การมีเปาหมายใน
การทํางานให
ประสบ
ความสําเร็จ

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
อภิปราย
ทฤษฎีการ
ตั้งเปาหมาย GoalSetting Theory
(Locke, 1968)
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219
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่
11

กิจกรรม
การฝก
อบรม ที่ 10
การสรางเสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 3
ระยะเวลา
90 นาที

เรื่อง

วัตถุประสงค

ความ
พากเพียร
ชื่อกิจกรรม
“บานในฝน”

สามารถทํางาน
ตามจุดมุงหมาย
ที่ตั้งไวใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การฝกใหทํางานที่มี
ใหนักศึกษาทํางานกลุม การทํางานตาม
สถานการณจําลอง
ปญหาโดยใหสําเร็จตาม โดยประดิษฐสิ่งของจาก จุดมุงหมายที่ตั้งไว *Adversity
จุดมุงหมายที่ตั้งไวโดย วัสดุที่จํากัดโดยทําให
ใหสําเร็จลุลวง
Quotient by Stoltz
พิจารณาวิเคราะหปญหา เสร็จภายในเวลาที่กําหนด ไปดวยดี
(Stoltz, 1997)
ใหชัดเจนตามหลักเหตุ และ *สังเกต วิธีคิดและ
และผลและหาแนว
ตอบสนอง ตอปญหาและ
ทางแกไขที่เหมาะสม
อุปสรรคที่แตกตางกัน
ตามลักษณะการแบงคน 3
ประเภท คือ
1. Quitter = คนไมสู
2. Camper = นักตั้งแคมป
3. Climber = นักปนเขา
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220
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่
12

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การฝก
สถานการณจําลอง
ความสามารถ สามารถมีสติใน 1. การฝกควบคุมตนเอง 1.1 การสรางสถานการณ การมีสติในการ
อบรมที่ 11
แกไขปญหา การเผชิญปญหา และการแสดงออกทาง จําลองเพื่อใหฝกควบคุม เผชิญปญหาโดย *การเจริญสติ
การสรางเสริม ชื่อกิจกรรม โดยสามารถ
พฤติกรรมที่เหมาะสม ตนเองและแสดงออกทาง สามารถควบคุม (พระพุทธยานันท
ความสามารถ “ชุบชีวิตให ควบคุมอารมณ เมื่อประสบปญหาและ พฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อ อารมณในดานลบ ภิกขุ, 2546;
ในการ
ประสบปญหา และ
ที่มีตอปญหาและ จิรัฐกาล พงคภค
รูปภาพ” ในดานลบที่มีตอ อุปสรรค
เผชิญอุปสรรค
ปญหาและ
2. การฝกสมาธิมีสติ
อุปสรรค
อุปสรรคที่เกิดขึ้น เธียร, 2550)
ดานที่ 4
อุปสรรคที่
กําหนดพิจารณาสิ่ง
*2.1 การฝกสมาธิ รูตัว
เกิดขึ้นในทุก
กําหนดพิจารณาสิ่งตาง ๆ
ระยะเวลา
ตางๆอยางมีเหตุผล
90 นาที
สถานการณ
อยางมีเหตุผล
ดวย
การเจริญสติ
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221
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่
13

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

ความสามารถ สามารถมีสติใน
แกไขปญหา การเผชิญปญหา
ดวยการมี
การสรางเสริม ชื่อกิจกรรม วิจารณญาณที่มี
ความสามารถ “คิดในทางที่ เหตุผลและมีเจต
ในการเผชิญ
คติที่ดี
ดี”
อุปสรรค
ดานที่ 4
การฝก
อบรมที่ 12

ระยะเวลา
90 นาที

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

1. การฝกเจตคติที่ดีโดย
การมองโลกในแงดี
2. การฝกวางขั้นตอนใน
การหาแนวทางและ
วิธีแกไขปญหาโดย
สามารถเขาใจ วิเคราะห
และเชื่อมโยงตามหลัก
เหตุและผลแหงความ
เปนจริง

1.1 ใหนักศึกษารวมกัน
แสดงความคิดเห็นในการ
มีเจตคติที่ดี การมองโลก
ในแงดี ตอสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองและ
สิ่งแวดลอม
2.1 การใชกรณีตัวอยาง
ฝกการวางขั้นตอนในการ
หาแนวทางและวิธีแกไข
ปญหา

การ มีสติในการ
เผชิญปญหาดวย
การมีวิจารณญาณ
ที่มีเหตุผลและมี
เจตคติที่ดี

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
กรณีศึกษา
อริยสัจสี่
(พระราชวรมุนี,
2529 ; พระสมุห
สุนทรอภิชาโต,
2547; พระอุทิศ
อภิวโร, 2547)
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222
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่
14

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

การฝก
ความสามารถ สามารถหา
อบรม ที่ 13
แกไขปญหา แนวทางและ
การสรางเสริม ชื่อกิจกรรม วิธีการแกไข
ความสามารถ
“เราทําได” ปญหาใหสําเร็จ
ในการเผชิญ
โดยสามารถหา
อุปสรรค
หนทางแกไข
ดานที่ 4
ปญหานั้นให
หมดไป
ระยะเวลา
90 นาที

แนวคิด

วิธีการ

1.การฝกแกไขปญหา
ดวยตนเอง
2. การมีความมั่นใจใน
ตนเองในการแกไข
ปญหา

*1. 1 การสราง
สถานการณจําลองให
นักศึกษาสามารถหา
หนทางแกไขปญหาและ
อุปสรรคดวยตนเอง
2.1 การอธิษฐานตอสิ่งที่
ศรัทธาหรือบุคคลที่เคารพ
ในการเปนที่ยึดเหนี่ยว
เปนกําลังใจ ในการสราง
ความมั่นใจเมื่อเผชิญ
ปญหาและอุปสรรค

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
สามารถหาหนทาง สถานการณจําลอง
แกไขปญหานั้น
*Adversity
ใหหมดไป
Quotient by Stoltz
(Stoltz, 1997)
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223

ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่
15

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวคิด

การฝก
การสามารถนําความรู
ความสามารถ สามารถหา
อบรม ที่ 14
มาใชแกปญหาไดจริง
แกไขปญหา แนวทางและ
การสรางเสริม ชื่อกิจกรรม วิธีการแกไข
ความสามารถ “ศึกษาวิธีคิด ปญหาใหสําเร็จ
ในการเผชิญ
โดยสามารถผาน
จาก
อุปสรรค
ประสบการณ พนอุปสรรคได
ดานที่ 4
ชีวิตจริง” สําเร็จ
ระยะเวลา
90 นาที

วิธีการ
การเขารวมฟงบรรยาย
และสนทนากลุมกับผู
ประสบความสําเร็จที่มี
ประสบการณผานภาวะ
วิกฤติที่เปนปญหาและ
อุปสรรคมาได โดย
การศึกษาวิธีคิดมา
เชื่อมโยงประยุกตใชได
จริงในการดําเนินชีวิต

สรางเสริมดาน
การสามารถผาน
พนอุปสรรคได
สําเร็จ

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การบรรยาย
การสนทนา
ทฤษฎีการเรียนรู
ทางสังคม
Social Learnig
Theory (Bandura,
1977)
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224

ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวคิด

16

การฝก
อบรม ที่ 15
การสรางเสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 5
ระยะเวลา
90 นาที

ความ
รับผิดชอบ
ชื่อกิจกรรม
“อะไรคือ
สาเหตุ”

สามารถ
ตรวจสอบและ
ปรับปรุงใน
สิ่งที่กระทําโดย
การวิเคราะห
สาเหตุของปญหา
และอุปสรรค

การเผชิญปญหาและ
อุปสรรคโดยฝก
วิเคราะหสาเหตุของ
ปญหา และอุปสรรค

วิธีการ

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การใชสถานการณจําลอง การตรวจสอบและ สถานการณจําลอง
เหตุการณใหนักศึกษา
ปรับปรุงในสิ่งที่ อิทธิบาทสี่:วิมังสา
เผชิญปญหาและอุปสรรค กระทําโดยการ (พระราชวรมุนี,
โดยฝกการวิเคราะห
วิเคราะหสาเหตุ 2529 ; สมเด็จพระ
สาเหตุของปญหาและ
ของปญหาและ ญาณสังวรสมเด็จ
อุปสรรค
อุปสรรค
พระสังฆราชสกล
มหาปรินายก, 2540
;พระประชิต
ธมมวโร, 2548)
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225
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่
17

กิจกรรม
การฝก
อบรมที่ 16
การสรางเสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 5

เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

ความ
รับผิดชอบ
ชื่อกิจกรรม
“สํารวจ
ตนเอง”

สามารถ
ตรวจสอบและ
ปรับปรุงในสิ่งที่
กระทําโดยการ
ตรวจ
ขอบกพรอง
พรอมแกไข
ปรับปรุงใหดีขึ้น

การพิจารณาการทํางาน
ของตนเองโดย
ตรวจสอบขอบกพรอง
พรอมกําหนดเกณฑใน
การแกไขปรับปรุง

การพิจารณาการทํางาน
ของตนเองโดยตรวจสอบ
ขอบกพรองโดยแนวคิด
หนาตางโจฮารี (Johari’ s
Window) มาเปนแนวทาง
ในการวิเคราะห

การตรวจสอบและ
ปรับปรุงในสิ่งที่
กระทําโดยการ
ตรวจขอบกพรอง
พรอมแกไข
ปรับปรุงใหดีขึ้น

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
อภิปราย
Johari’ s
Window
( Luft,J &
Ingham, H,
1950)

ระยะเวลา
90 นาที

225

226
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

18

การฝก
อบรม ที่ 17
การสรางเสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
ดานที่ 5
ระยะเวลา
90 นาที

ความ
รับผิดชอบ
ชื่อกิจกรรม
“หากเปนเรา
จะทํา
อยางไร”

สามารถ
รับผิดชอบความ
ผิดพลาดในการ
กระทําของ
ตนเองโดย
รับผิดชอบปญหา
ดวยตนเอง

การฝกใหรูตัวในสิ่งที่
ตัวเองทําใหเกิดความ
ผิดพลาดและแสดง
บทบาทในการ
รับผิดชอบความ
ผิดพลาดที่ตนเองกระทํา

การแสดงบทบาท
สมมติตามสถานการณที่
กําหนดใหโดยตั้งกติกา
และแบงบทบาท สิทธิ
หนาที่ และความ
รับผิดชอบ

การรับผิดชอบ
ความผิดพลาดใน
การกระทําของ
ตนเองโดย
รับผิดชอบปญหา
ดวยตนเอง

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
บทบาทสมมติ
*Adversity
Quotient by Stoltz
(Stoltz, 1997)
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227
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

19

ปจฉิม นิเทศ
ระยะเวลา
90 นาที

ปจฉิมนิเทศ
หลังจากเขา
รวมกิจกรรม
โปรแกรม

1. เพื่อสรุปผล
การเขารวม
กิจกรรมตาม
โปรแกรม
2.เพื่อสนับสนุน
หลังการฝก

1. การอภิปราย
สรุปผลการเขารวม
กิจกรรมตามโปรแกรม
และการประเมินการเขา
รวมกิจกรรมตาม
โปรแกรม
2. การบรรยายชี้แจงถึง
การสนับสนุนการฝก

1. การสรุปผลการเขารวม
กิจกรรมตามโปรแกรม
2. การอภิปรายผล สรุป
การประเมินการเขารวม
กิจกรรมตามโปรแกรม
3.การบรรยายชี้แจงถึงการ
สนับสนุนการฝก
4. การพูดแสดงความรูสึก
จากผูวิจัย และผูเขารวม
กิจกรรมตามโปรแกรม
และประสบความสําเร็จ

1. การสรุปผลการ
เขารวมกิจกรรม
ตามโปรแกรม
2.การสนับสนุน
หลังการฝก

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
อภิปราย
บรรยาย
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228
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

20

การสนับสนุน
หลังการ
ฝกอบรม 1

การให
คําปรึกษาใน
การเผชิญ
ปญหาและ
อุปสรรค
ดานตางๆ

เพื่อใหนักศึกษา
สามารถมี
กําลังใจในการ
เผชิญอุปสรรค
และปญหาดาน
ตางๆ

แนวคิด

วิธีการ

การใหคําปรึกษาโดยใช 1. การทบทวนเนื้อหาใน
กระบวนการกลุม
การฝกอบรมตาม
โปรแกรม
2.การสรางกฎกติกาใน
กลุม และตั้งเปาหมายใน
กลุม
3. การเลาเรื่อง
ประสบการณใน
การเผชิญอุปสรรคและ
ปญหาดานตางๆ ผานกลุม

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การสนับสนุนหลัง การใหคําปรึกษา
การฝกอบรมใน (Glasser,
การเผชิญปญหา 1975)
และอุปสรรคตางๆ
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229
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

20

การสนับสนุน
หลังการ
ฝกอบรม 1

การให
คําปรึกษาใน
การเผชิญ
ปญหาและ
อุปสรรค
ดานตางๆ

เพื่อใหนักศึกษา
สามารถมี
กําลังใจในการ
เผชิญอุปสรรค
และปญหาดาน
ตางๆ

แนวคิด

วิธีการ

การใหคําปรึกษา
1. การทบทวนเนื้อหาใน
โดยใชกระบวนการ การฝกอบรมตาม
กลุม
โปรแกรม
2.การสรางกฎกติก ใน
กลุม และตั้งเปาหมายใน
กลุม
3. การเลาเรื่อง
ประสบการณใน
การเผชิญอุปสรรคและ
ปญหาดานตางๆ ผานกลุม

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การสนับสนุนหลัง การใหคําปรึกษา
การฝกอบรมในการ (Glasser,
เผชิญปญหาและ
1975)
อุปสรรคตางๆ
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230
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่
22

กิจกรรม

เรื่อง

การสนับสนุน การให
หลังการ
คําปรึกษาใน
ฝกอบรม 3 การสรางเสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 2
ความอดทน
(ทางกาย)

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักและ
เห็นถึง
ความสําคัญ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 2
ความอดทน
(ทางกาย)

แนวคิด

วิธีการ

การใหคําปรึกษาโดยใช 1. การทบทวนเนื้อหาใน
กระบวนการกลุม
การเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดานที่ 2
ความอดทน (ทางกาย)
2. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการนําไปเปน
แนวทางในการพัฒนา
ตนเองในการเผชิญ
อุปสรรคองคประกอบ
ดานที่ 2
ความอดทน (ทางกาย)

สรางเสริมดาน
การสนับสนุน
หลังการฝกอบรม
ในการเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 2
ความอดทน
(ทางกาย)

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การใหคําปรึกษา
(Glasser,
1975)
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231
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

23

การสนับสนุน
หลังการ
ฝกอบรม 4

การให
คําปรึกษาใน
การสราง
เสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 2
ความอดทน
(ทางจิตใจ)

เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักและ
เห็นถึง
ความสําคัญใน
การเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 2
ความอดทน
(ทางจิตใจ)

แนวคิด

วิธีการ

การใหคําปรึกษาโดยใช 1. การทบทวนเนื้อหาใน
กระบวน การกลุม
การเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดานที่ 2
ความอดทน(ทางจิตใจ)
2. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการนําไปเปน
แนวทางในการพัฒนา
ตนเองในการเผชิญ
อุปสรรคองคประกอบ
ดานที่ 2
ความอดทน (ทางจิตใจ)

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การสนับสนุนหลัง การใหคําปรึกษา
การฝกอบรมใน (Glasser,1975)
การเผชิญอุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 2
ความอดทน
(ทางจิตใจ)
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232
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

24

การสนับสนุน
หลังการ
ฝกอบรม 5

การให
คําปรึกษาใน
การสราง
เสริมความ
สามารถใน
การเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 3
ความ
พากเพียร

เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักและ
เห็นถึง
ความสําคัญใน
การเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 3
ความพากเพียร

แนวคิด

วิธีการ

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การใหคําปรึกษาโดยใช 1. การทบทวนเนื้อหา ใน การสนับสนุนหลัง การใหคําปรึกษา
กระบวน การกลุม
การเผชิญอุปสรรค
การฝกอบรมใน (Glasser,1975)
องคประกอบ
การเผชิญอุปสรรค
ดานที่ 3 ความพากเพียร องคประกอบ
2. การฟงเรื่องราวและ
ดานที่ 3
คิดหาเหตุผลใน
ความพากเพียร
การอธิบายความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบ ดานที่ 3
ความพากเพียร
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233
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

การสนับสนุน
หลังการ
ฝกอบรม 6

การให
คําปรึกษาใน
การสราง
เสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 4
ความสามารถ
แกไขปญหา

เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักและ
เห็นถึง
ความสําคัญใน
การเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 4
ความสามารถ
แกไขปญหา

แนวคิด
การใหคําปรึกษา
โดยใชกระบวน
การกลุม

วิธีการ
1. การทบทวนเนื้อหาในการ
เผชิญอุปสรรคองคประกอบ
ดานที่ 4 ความสามารถแกไข
ปญหา
2. การวางแผนพัฒนาตนเอง
ในการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคองคประกอบดานที่
4 ความสามารถแกไขปญหา
ดวยกระบวนการที่จะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยใชระบบดับเบิ้ลยูดีอีพี
WDEP (Procedures That
Lead to Change : The WDEP
System)

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การสนับสนุนหลัง การใหคําปรึกษา
การฝกอบรมใน (Glasser, 1975)
การเผชิญอุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 4
ความสามารถ
แกไขปญหา
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234
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

วัตถุประสงค

26

การสนับสนุน
หลังการ
ฝกอบรม 7

การให
คําปรึกษาใน
การสราง
เสริม
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 5
ความ
รับผิดชอบ

เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักและ
เห็นถึง
ความสําคัญใน
การเผชิญ
อุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 5
ความรับผิดชอบ

แนวคิด

วิธีการ

การใหคําปรึกษา
1. การทบทวนเนื้อหาในการ
โดยใชกระบวนการ เผชิญอุปสรรคองคประกอบ
กลุม
ดานที่ 5 ความรับผิดชอบ
2. การทบทวนผลการ
วางแผนพัฒนาตนเองในการ
สรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดานที่ 4
ในกิจกรรมการสนับสนุน
การฝกอบรมครั้งที่ 5
3. การรวมกันแสดงความ
คิดเห็นถึงแนวทางใน
การพัฒนาความสามารถ
ขององคประกอบดานที่ 4
โดยศึกษาจากผลลัพธที่ได

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การสนับสนุนหลัง การใหคําปรึกษา
การฝกอบรมใน (Glasser, 1975)
การเผชิญอุปสรรค
องคประกอบ
ดานที่ 5
ความรับผิดชอบ

234

235
ตาราง ที่ 16 (ตอ)
ครั้งที่

กิจกรรม

เรื่อง

27

การสนับสนุน
หลังการ
ฝกอบรม 8

การประเมิน
และยุติกลุม

วัตถุประสงค
เพื่อประเมิน
และยุติกลุม

แนวคิด

วิธีการ

การใหคําปรึกษาโดยใช 1. การแลกเปลี่ยนความ
กระบวน การกลุม
คิดเห็นถึงสิ่งที่ไดรับรู
จากเพื่อน
2. การประเมินเปาหมาย
ของกลุม
3. การประเมินกิจกรรมวา
กิจกรรมใดที่ประสบ
ความสําเร็จหรือไม
ประสบความสําเร็จ และ
ประเมินการเขารวม
กิจกรรม
4. การพูดแสดงความรูสึก
ที่ดีตอกัน

สรางเสริมดาน

เทคนิค/แนวคิด/
ทฤษฎี
การสนับสนุนหลัง การใหคําปรึกษา
การฝกอบรมการ (Glasser,1975)
ประเมินและยุติ
กลุม
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3.4. ผลที่ไดรับ
ผลจากการสร า งเสริ ม ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคตามกิ จ กรรมโปรแกรม
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย (โดยใชแบบวัดความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไทยชุดที่ 1 และชุดที่ 2 รวมกับแบบสังเกตพฤติกรรมกอนระหวาง-หลังการเขารวมกิจกรรมโปรแกรม)
4. ผลการทดลองใชโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับ
นิสิตนักศึกษาไทย
การนําโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทยไปใช กับนิสิตนัก ศึกษา จากนั้นเปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคชุดที่ 1 สําหรับนิสิตนักศึกษาไทยกอนและหลังการทดลอง และแบบวัดความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคชุดที่ 2 สําหรับวัดนิสิตนักศึกษาหลังเขารวมการทดลองกิจกรรมโปรแกรมในแตละดาน
ครบ วิเคราะหรวมกับขอมูลจากผลสรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรมกอน-ระหวาง-หลังการเขารวม
กิจกรรมโปรแกรม ดังภาพ
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ปฐมนิเทศ
การฝกอบรมที่ 1-2 การสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค ดานการรับรูในตนเอง

ทําแบบวัด
กอน
ฝกอบรม

การฝกอบรมที่ 3-6 การสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค ดานความอดทน
การฝกอบรมที่ 7-10 การสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญ อุปสรรค ดานความพากเพียร

(Pretest)

การฝกอบรมที่ 11-14 การสรางเสริมความสามารถ

ทําแบบวัด
ชุดที่ 2
หลังเขารวม
ทดลอง
กิจกรรม
โปรแกรมใน

ทําแบบวัด
หลัง
ฝกอบรม
(Posttest)

แตละดานครบ

ในการเผชิญ อุปสรรค ดานความสามารถแกไข
การฝกอบรมที่ 15-17 การสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค ดานความรับผิดชอบ
ปจฉิมนิเทศ
สรุป อภิปรายผลการดําเนินกิจกรรมโปรแกรม
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การสนับสนุนหลังการฝกอบรม

การสนับสนุนหลังการฝกอบรม เพื่อเปนการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงและทบทวนสิ่งที่ไดรับการฝกอบรมตามโปรแกรมโดยใหพฤติกรรม
คงอยู และมี ป ระโยชน ต อ การเรี ย นรู ใ นการพั ฒ นาความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคของนั ก ศึ ก ษาต อ ไปด ว ยการให คํ า ปรึ ก ษา
(Glasser,1975)
แนวทางการดําเนินการใหคาํ ปรึกษา 8 ครั้ง
การดําเนินการใหคําปรึกษาโดยการดําเนินการกลุม ใชเวลา 90 นาที (1 ชั่วโมง 30 นาที) ตอ 1 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 การใหคําปรึกษา การเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตาง ๆ
ครั้งที่ 2 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค องคประกอบ ดานที่ 1 การรับรูในตนเอง
ครั้งที่ 3 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค องคประกอบ ดานที่ 2 ความอดทน (ทางกาย)
ครั้งที่ 4 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค องคประกอบ ดานที่ 2 ความอดทน (ทางจิตใจ)
ครั้งที่ 5 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค องคประกอบ ดานที่ 3 ความพากเพียร
ครั้งที่ 6 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค องคประกอบ ดานที่ 4 ความสามารถแกไขปญหา
ครั้งที่ 7 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค องคประกอบ ดานที่ 5 ความรับผิดชอบ
ครั้งที่ 8 การใหคําปรึกษา การประเมินและการยุติกลุม

แผนภาพที่ 15 การดําเนินการทดลองกิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไทย
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3.2 ผลการทดลองใชโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
ผูวิจัยนําโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทยไปทดลองใช กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาอาสาสมั ค ร จากนั้ น เปรี ย บเที ย บผลคะแนนจากแบบวั ด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไทยกอนและหลังการทดลองโดยการทดสอบ
คาที วิเคราะหรวมกับผลคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ชุดที่ 2 โดยใชการ
วิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพจากผลสรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
กอน-ระหวาง-หลัง การเขารวมกิจกรรม สามารถนําเสนอผลการทดลอง ออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 1
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 2
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล จากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 1
ผูวิจัย วิเคราะหผลเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติโดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
คะแนนจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไทยของกลุมตัวอยางที่
เปนกลุมทดลองโดยวัดกอนและหลังการทดลอง โดยใชการทดสอบคาที (t-test dependent) ดังนี้
ตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 1
โดยใช การทดสอบคาที (t-test)
X
n
SD
t

ระดับ

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
กอนการทดลอง

30

38.80

0.92

ต่ํา
7.866 *

หลังการทดลอง
P < .05

30

52.75

1.76

ปานกลาง
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จากตารางที่ 17 พบวา กอนการทดลอง นักศึกษากลุมทดลอง มีคะแนนความสามารถใน
การเผชิ ญอุปสรรคจั ดอยู ในเกณฑระดับต่ํา (𝑥̅ = 38.80, SD = 0.92) ภายหลั งการทดลอง มี คะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจัดอยูในเกณฑระดับปานกลาง (𝑥̅ = 52.75, SD = 1.76) ดังนั้นนักศึกษา
กลุ ม ทดลองมี ค ะแนนความสามารถในการเผชิ ญอุ ป สรรคสู ง กว า กอ นการทดลอง และมี ค ะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สวนที่ 2

ผลการวิเคราะหขอมูลแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 2
ผูวิจัยใหนักศึกษาเขียนเลาแสดงความรูสึก ความคิดหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของตนใน

แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 2 ภายหลังจากเขารวมการทดลองกิจกรรมโปรแกรม
ในแตละดานครบ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามเกณฑเฉลี่ย ดังนี้
ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย ( �𝑥 ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนแบบวัดความสามารถใน

การเผชิญอุปสรรคชุดที่ 2 ของนักศึกษากลุมทดลอง

คะแนนของนักศึกษากลุมทดลอง (n = 30)

ความสามารถในการการเผชิญอุปสรรค

หลังเขารวมการทดลองในแตละดาน
𝑥̅

SD

ระดับ

1. ดานการรับรูในตนเอง

3.02

0.475

ปานกลาง

2. ดานความอดทน

3.05

o.466

ปานกลาง

3. ดานความพากเพียร

2.99

0.401

ปานกลาง

4. ดานความสามารถแกไขปญหา

3.07

0.304

ปานกลาง

5. ดานความรับผิดชอบ

3.07

0.354

ปานกลาง

3.04

0.487

ปานกลาง

รวม
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จากตารางที่ 18 พบวานักศึกษากลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงตามคาเฉลี่ยของคะแนนจากสูงที่สุดไปนอย
ที่สุด ดังนี้ ดานความสามารถแกไขปญหา (𝑥̅ = 3.07, SD = 0.304) ดานความรับผิดชอบ (𝑥̅ = 3.07, SD =
0.354) ถัดมา ดานความอดทน (𝑥̅ = 3.05, SD =0.466) และดานการรับรูในตนเอง ดานความพากเพียร
ตามลําดับ
ดั ง นั้ น โดยภาพรวม หลั ง การเข า ร ว มการฝ ก อบรมกิ จ กรรมโปรแกรม นัก ศึ ก ษากลุ ม
ทดลอง มี ค วามสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคอยู ใ นระดั บ ปานกลาง โดยมี ค า เฉลี่ ย ของคะแนน
ความสามารถ ในการเผชิญอุปสรรค (𝑥̅ ) เทากับ 3.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.487
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล จากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมโปรแกรมของ
กลุมตัวอยาง กอน-ระหวาง-หลัง การทํากิจกรรมทดลองอยางตอเนื่อง รวม 27 ครั้ง (รายละเอียด ตาราง
ที่ 16 หนา 207 ) ประกอบดวย ปฐมนิเทศ 1 ครั้ง การฝกอบรมกิจกรรมโปรแกรม 17 ครั้ง ปจฉิมนิเทศ
1 ครั้ง และ การสนับสนุนหลังการฝกอบรม 8 ครั้ง โดยวิธีการหาคาความถี่ของพฤติกรรมและสรุป
สาระ ผลการสังเกตพบวานักศึกษากลุมตัวอยางแสดงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น กอน-ระหวาง-หลัง การเขา
รวมทดลองกิจกรรมโปรแกรม (รายละเอียดในภาคผนวก ช) ดังนี้
1) กอนการทํากิจกรรม
ความถี่ของพฤติกรรมนักศึกษากลุมตัวอยางที่แสดงออกกอนทํากิจกรรมโดยมีพฤติกรรม
ทางบวก คือ อาการยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศัยตอผูเขารวมกิจกรรรมคนอื่นๆ เฉลี่ย 15 คน (ความถี่ = 27
ครั้ง มีจํานวนนักศึกษาระหวาง 9 -30 คน) ลําดับตอมา พฤติกรรมการแสดงออกถึงความกระตือรือรน
เฉลี่ย 12 คน (ความถี่ = 22 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษา ระหวาง 6-22 คน) ขณะเดียวกันนักศึกษาเมื่อเขารวม
กิจกรรมมีพฤติกรรมทางลบ คือ อาการนิ่งเฉยไมสนใจตอสิ่งรอบๆ ขาง เฉลี่ย 6 คน (ความถี่ = 26 ครั้ง
มีจํานวนนักศึกษา ระหวาง 5-15 คน ) ถัดมา แสดงพฤติกรรมเบื่อหนาย เฉลี่ย 2 คน (ความถี่ = 15 ครั้ง
มีจํานวนนักศึกษา ระหวาง 1-4 คน) และนักศึกษาคุยกับเพื่อนโดยไมสนใจฟงวิทยากรพูดชี้แจง เฉลี่ย
3 คน (ความถี่ = 14 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษา ระหวาง 2-8 คน) สามารถแสดงใหเห็น ดังภาพ
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แผนภาพที่ 16 บันทึกความถี่พฤติกรรมของนักศึกษากลุมตัวอยางกอนการทดลอง

พฤติกรรมทางบวก ไดแก อาการยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศัย กระตือรือรน
พฤติกรรมทางลบ ไดแก คุยกันไมสนใจฟงวิทยากร นิ่งเฉย ทาทางเบื่อหนาย

จากแผนภาพที่ 16 สามารถสรุปไดวาพฤติกรรมนักศึกษากลุมตัวอยางกอนการทดลองมี
พฤติ ก รรมทางบวกมากกว า พฤติ ก รรมทางลบ แม ว า ในครั้ ง ที่ 1 (ปฐมนิ เ ทศ) และครั้ ง ที่ 2-5
(การฝกอบรมที่ 1-4) จะแสดงพฤติกรรมทางลบมากกวาทางบวกโดยมีความถี่ใกลเคียงกัน ตอมา
ครั้งที่ 6–18 (การฝกอบรมที่ 5-17) ครั้งที่ 19 (ปจฉิมนิเทศ) และครั้งที่ 20-24 (สนับสนุนหลังการฝก
1-5) นักศึกษามีพฤติกรรมทางบวกมากกวาอยางตอเนื่อง จนกระทั่ง ครั้งที่ 25-27 (สนับสนุนหลัง
การฝก 6-7) นักศึกษามีความถี่พฤติกรรมทางบวกสูงขึ้นกวาครั้งอื่นทั้งหมด
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2) ระหวางการทํากิจกรรม
ระหวางการทํากิจกรรมทดลอง นักศึกษากลุมตัวอยางแสดงพฤติกรรมทางบวก คือตั้งใจ
และใหความรวมมือ กระตือรือรน เฉลี่ย 25 คน (ความถี่ = 27 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษา ระหวาง 20-30
คน) ลําดับตอมา นักศึกษาทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน เฉลี่ย 16 คน (ความถี่ = 25 ครั้ง มีจํานวน
นักศึกษา ระหวาง 10 -25 คน) และนักศึกษามีพฤติกรรมกลาแสดงออกความคิดเห็น เฉลี่ย 12 คน
(ความถี่ = 19 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษา ระหวาง 7-30 คน) สวนการแสดงพฤติกรรมทางลบ คือ การ
ไมใหความรวมมือ ไมสนใจทําอะไร ทําทาเบื่อหนายในการทํากิจกรรม เฉลี่ย 2 คน (ความถี่ = 21 ครั้ง
มีจํานวนนักศึกษา ระหวาง 1-6 คน) และนักศึกษามีพฤติกรรมเงียบ เฉลี่ย 3 คน (ความถี่ = 16 ครั้ง มี
จํานวนนักศึกษา ระหวาง 2-8 คน) ตามลําดับ สามารถแสดงใหเห็นดังภาพ
แผนภาพที่ 17 บันทึกความถี่พฤติกรรมของนักศึกษากลุมตัวอยางระหวางการทดลอง

พฤติกรรมทางบวก ไดแก ตั้งใจ ใหความรวมมือ กระตือรือรน สนุกสนาน กลาแสดงออก
พฤติกรรมทางลบ ไดแก ไมสนใจทํากิจกรรม ทําทาเบื่อหนาย เงียบ
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จากแผนภาพที่ 17 สามารถสรุ ป ได ว า ระหว า งการทดลองกิ จ กรรมโปรแกรม
นั ก ศึ ก ษากลุ ม ตั ว อย า งมี พ ฤติ ก รรมทางบวกมากกว า พฤติ ก รรมทางลบในทุ ก ครั้ ง โดย ครั้ ง ที่ 1
(ปฐมนิเทศ) ความถี่พฤติกรรมทางบวกของนักศึกษามีนอยที่สุดโดยมีระดับใกลเคียงกับพฤติกรรมทาง
ลบทั้ง นี้เนื่องจากนักศึก ษาเขารวมกิจกรรมเปนครั้ง แรก ยังไมคุนเคยกับวิทยากรและเพื่อนในกลุม
ตอมา ครั้งที่ 2-3 (ฝกอบรมดานที่ 1 การรับรูในตนเอง) นักศึกษามีพฤติกรรมทางบวกมากกวาครั้งแรก
และเพิ่มขึ้นมากในครั้งที่ 3 แสดงวานักศึกษาสามารถเรียนรูการฝกอบรมดานที่ 1 การรับรูในตนเองดี
ขึ้น สวนครั้งที่ 4-7 (ฝกอบรมดานที่ 2 ความอดทน) ความถี่พฤติกรรมทางบวกลดลงจากเดิม และมี
ระดับใกลเคียงกัน ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้มุงฝกใหนักศึกษาสามารถอดทน นักศึกษาจึง
ถูกฝกใหเผชิญกับความทุกขทางกายและจิตใจโดยเรียนรูความลําบากในการดําเนินชีวิตจากการทํา
กิ จกรรม ประกอบกั บ เป น ช วงที่ นัก ศึก ษาซอมกีฬ าและเพลงเชีย รจึง ทํา ใหเหนื่อยมากกวา ทุก ครั้ ง
นอกจากนี้ ครั้งที่ 8-11 (ฝกอบรมดานที่ 3 ความพากเพียร) นักศึกษามีพฤติกรรมทางบวกมากขึ้น
หากแตใน ครั้งที่ 11 กิจกรรม “บานในฝน” มีระดับความถี่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากปฏิบัติงานในเวลาที่
จํา กั ดจึ ง ทํ า ให นัก ศึ ก ษาเกิ ดความทอแท กัง วลในการทํา งานใหป ระสบความสํา เร็จตามเปา หมาย
จากนั้น ครั้งที่ 12 – 15 (ฝกอบรมดา นที่ 4 ความสามารถแกไขปญหา) ความถี่พฤติกรรมทางบวก
เพิ่มขึ้นจากเดิม จนมาถึง ครั้งที่ 14 กิจกรรม “เราทําได” ระดับความถี่ลดลง เนื่องจากการจัดกิจกรรม
สรางสถานการณจําลองใหนักศึกษาไดรับการทดสอบเชิงปฏิบัติทําใหนักศึกษาเกิดความเครียดมากกวา
ครั้ ง ที่ ผา นมา เมื่อถึ ง ครั้ ง ที่ 15 ระดับ ความถี่จึง เพิ่ม ขึ้น และครั้งที่ 16-18 (ฝก อบรมดา นที่ 5 ความ
รับผิดชอบ) พฤติกรรมทางบวกลดลงโดยมีระดับใกลเคียงกับครั้งที่ 17 จากนั้นเพิ่มขึ้นมากในครั้งที่ 18
กิจกรรม “หากเปนเราจะทําอยางไร” และ ครั้งที่ 19 (ปจฉิมนิเทศ) จากขอมูลนักศึกษาสามารถเรียนรู
และพัฒนาการ สรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของแตละดานไดจากการเขารับการ
ฝกอบรมในครั้งนี้
ตอมาครั้งที่ 20 – 21 (สนับสนุนหลังการฝกครั้งที่ 1-2) พฤติกรรมทางบวกลดลงจากเดิม
แตยังมากกวาการฝกอบรมครั้งที่ผานมา และครั้งที่ 22-27 (สนับสนุนหลังการฝกครั้งที่ 3-8) พฤติกรรม
ทางบวกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยครั้งที่ 24-27 มีระดับความถี่เพิ่มขึ้นสูงกวาครั้งอื่นทั้งหมด ดังนั้น
กิ จ กรรมสนั บ สนุ น หลั ง การฝ ก ช ว ยส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษามี พั ฒ นาการด า นความสามารถใน
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การเผชิญอุปสรรคไดดีขึ้น ทั้งนี้เปรียบเทียบจากระดับความถี่ของพฤติกรรมทางบวกในการเขารวม
กิจกรรมสนับสนุนหลังการฝกและกิจกรรมการฝกอบรม โดยนักศึกษามีพฤติกรรมทางบวกจากการเขา
รวมกิจกรรมสนับสนุนหลังการฝกมากขึ้นกวาการเขารวมกิจกรรมฝกอบรมในทุกดาน
3) หลังการทํากิจกรรม
หลังจากเขารวมการทดลองกิจกรรมในโปรแกรม นักศึกษากลุมตัวอยางแสดงพฤติกรรม
ทางบวก คือ ยิ้มแยม มีความสุข เฉลี่ย 17 คน (ความถี่ = 27 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษา ระหวาง 10 -30 คน)
รองลงมานักศึกษามีทาทางผอนคลาย เฉลี่ย 13 คน (ความถี่ = 25 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษา ระหวาง 10 30 คน) ถั ด มานั ก ศึ ก ษามี ค วามมั่ น ใจ แสดงความคิ ด เห็ น มากขึ้ น เฉลี่ ย 11

คน

(ความถี่ =22 ครั้ ง มี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา ระหว า ง 5 -26 คน) นอกจากนี้ นัก ศึก ษากลุม ตั วอยา งแสดง
พฤติกรรมทางลบ คือ แสดงอาการนิ่งเฉย เฉลี่ย 2 คน (ความถี่ = 20 ครั้ง มีจํานวนนักศึกษา ระหวาง
2 - 8 คน) และนักศึกษาไมมีสมาธิ ใจไมจดจอ เรงรีบกลับ เฉลี่ย 3 คน (ความถี่ = 16 ครั้ง ซึ่ง มีจํานวน
นักศึกษา ระหวาง 1- 13 คน) สามารถแสดงใหเห็น ดังภาพ
แผนภาพที่ 18 บันทึกความถี่พฤติกรรมของนักศึกษากลุม ตัวอยางหลังการทดลอง

พฤติกรรมทางบวก ไดแก ผอนคลาย มั่นใจ แสดงความคิดเห็นมากขึ้น ยิ้มแยม มีความสุข
พฤติกรรมทางลบ ไดแก นิ่งเฉย ไมมีสมาธิ ใจไมจดจอ เรงรีบกลับ
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จากแผนภาพที่ 18 สามารถสรุปไดวา หลังการทดลองกิจกรรมโปรแกรม นักศึกษากลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมทางบวกมากกวาพฤติกรรมทางลบในทุกครั้ง โดย ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) ถึง
ครั้งที่ 2-3 (ฝกอบรมดานที่ 1 การรับรูในตนเอง) นักศึกษามีพฤติกรรมทางบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง
ครั้งที่ 4 -7 (ฝกอบรมดานที่ 2 ความอดทน) ความถี่พฤติกรรมทางบวกลดลงโดยในแตละครั้งของการ
ฝกอบรมดานที่ 2 มีระดับความถี่พฤติกรรมทางบวกเพิ่มขึ้นลดลงไมแตกตางกันมากซึ่งมีความสัมพันธ
กับขอมูลความถี่พฤติกรรมชวงระหวางการทดลองกิจกรรม

ตอมา ครั้งที่ 8-11 (ฝกอบรมดานที่ 3

ความพากเพียร) ระดับความถี่พฤติกรรมทางบวกมีความใกลเคียงกับครั้งที่ 7 และในแตละครั้งของ
การฝกอบรมดานที่ 3 จากนั้นในครั้งที่ 12-15 (ฝกอบรมดานที่ 4 ความสามารถแกไขปญหา) ความถี่
พฤติกรรมทางบวกเริ่มเพิ่มมากขึ้นจนถึงครั้งที่ 13 และจึงลดลงในครั้งที่ 14 -15 ซึ่งมีระดับลดลงและ
เพิ่มขึ้นใกลเคียงกันทั้งนี้มีขอมูลสัมพันธกับความถี่พฤติกรรมชวงระหวางการทดลองกิจกรรม และ
ครั้งที่ 16-18 (ฝกอบรมดานที่ 5 ความรับผิดชอบ) นักศึกษามีพฤติกรรมทางบวกลดลงเล็กนอยและ
เพิ่มขึ้นสูงในครั้ง ที่ 17 จากนั้นลดต่ํา ลงในครั้งที่ 18 เนื่องจากนักศึกษาไดแสดงบทบาทสมมติใ น
ระหวา งการทํากิจกรรมซึ่ง ใหเวลาจํากัดทําใหมีอาการเหนื่อยหลังจากทํากิจกรรม ตอมา ครั้งที่ 19
(ป จฉิ ม นิ เทศ) นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมทางบวกเพิ่ม ขึ้น จากเดิม และมีระดับ ใกลเคีย งกับ ครั้งที่ 20-21
(สนับสนุนหลัง การฝกครั้งที่ 1-2) จากนั้นครั้งที่ 22-25 (สนับสนุนหลังการฝกครั้งที่ 3-6) มีระดับ
ความถี่พฤติกรรมทางบวกเพิ่มขึ้นและลดลงไมตางกันมาก จนถึงครั้งที่ 26-27 (สนับสนุนหลังการฝก
ครั้งที่ 7-8) พฤติกรรมทางบวกเพิ่มขึ้นสูงสุดกวาทุกครั้ง
ทั้งนี้ชวงกิจกรรมสนับสนุนหลังการฝกครั้งที่ 1-8 โดยภาพรวมนักศึกษามีพฤติกรรม
ทางบวกเพิ่มขึ้นกวาชวงกิจกรรมฝกอบรมเกือบทุกดานซึ่งมีขอมูลสัมพันธกับการสังเกตพฤติกรรม
ทางบวกช ว งก อ น-ระหว า ง การทํ า กิ จ กรรมทดลอง ดั ง นั้ น แสดงให เ ห็ น ว า เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได รั บ
การสนับสนุนหลังการฝกโดยการใหคําปรึกษา นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยสามารถ
ทบทวนความรู จากการฝก อบรมที่ผานมาในการพั ฒนาพฤติ กรรมและความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคของตนเองไดอยางตอเนื่อง
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จากขอมูลดังขางตน ผลการสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง กอน-ระหวาง-หลัง การเขา
รวมทดลองกิจกรรมโปรแกรม อยางตอเนื่อง รวม 27 ครั้ง สามารถสรุปดังนี้
นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ มี พ ฤติ ก รรมทางบวก ทั้ ง ก อ น-ระหว า ง-หลั ง การเข า ร ว มทดลอง
กิจกรรมโดยมีความตั้งใจ สนใจ พอใจในการทํากิจกรรม พรอมทั้งสามารถปฏิบัติกิจกรรมและเกิดการ
พัฒนาพฤติกรรมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไดครบทุกดาน ไดแก ดานการรับรูในตนเอง ดาน
ความอดทน ด า นความพากเพี ย ร ด า นความสามารถแก ไ ขป ญ หา และด า นความรั บ ผิ ด ชอบ
ขณะเดียวกันมีนักศึกษาจํานวนนอยที่มีพฤติกรรมทางลบขณะรวมกิจกรรม ไดแก อาการนิ่งเฉย ทําทา
เบื่อหนาย และมีอาการเงียบนั้น เมื่อผูวิจัยสังเกตจากการเขารวมกิจกรรมโปรแกรมในแตละครั้ง พบวา
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมดังกลาวสวนใหญจะเปนนักศึกษาคนเดิม ( 4-5 คน) ผูวิจัยสังเกตวา นักศึกษา
กลุมดังกลาวมีนิสัยขี้อายไมคอยมีความมั่นใจในตนเองและคอนขางเก็บตัว ครั้งตอมา ผูวิจัยจึงเขาไป
สรางความคุนเคยดวยการชวนสนทนา และใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยขอความชวยเหลือใหชวย
เก็บอุปกรณตาง ๆ และใหชวยถือของ รวมถึงใหนักศึกษามีบทบาทหนาที่รับผิดชอบโดยผลัดเปลี่ยน
เปนตัวแทนทํา ความเคารพและขอบคุณวิทยากร และใหเขากลุมกับเพื่อนที่มีบุคลิกภาพราเริงแจมใส มี
มนุษยสัมพันธดี และมีความเปนกัลยณมิตร รวมถึงกอนการฝกอบรมทุกครั้ง ผูวิจัยและทีมงานไดพูด
และชี้แจง ใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญประโยชนที่พึงไดรับเมื่อไดเขารวมกิจกรรมฝกอบรมครบทั้ง
5 ดาน ทั้งนี้นักศึกษาที่มีพฤติกรรมทางลบมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในการเขารวมกิจกรรมชวงหลัง ไดแก
การมีความตั้งใจ ยิ้มแยม สนใจการเขารวมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม เปนตน
รวมทั้ง นักศึกษากลุมดังกลาวใหความรวมมืออยางตอเนื่องโดยเขารวมกิจกรรมโปรแกรมทุกครั้งจน
ครบกระบวนการ ที่กําหนด
ดังนั้น กิจกรรมโปรแกรมการฝกอบรมสามารถชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและฝกฝน
พฤติกรรมใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคได รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนหลังการฝกสามารถ
ชวยสง เสริม ใหเกิดการพัฒนาพฤติ ก รรมและความสามารถในการเผชิญอุป สรรคไดดียิ่งขึ้นตอไป
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ตารางที่ 19 บันทึกการสังเกตพฤติกรรมกลุมตัวอยางถึงความสามารถในการเผชิญอุปสรรคขณะเขารวมกิจกรรมโปรแกรม
(สรุปสาระโดยภาพรวม)
ครั้งที่ 1
ปฐมนิเทศ
สาระสําคัญ

สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม

สรางสัมพันธภาพที่ดีรวมกันจะชวยใหเกิดเจตคติที่ดี ชวงแรกนักศึกษายังไมคุนเคยกัน จึงสนทนาเฉพาะกับเพื่อน
ตอกันและชวยใหนักศึกษาเขาใจทราบถึงประโยชนจาก
ที่รจู ัก ตอมา เมื่อไดเขารวมกิจกรรมแนะนําตัวเอง นักศึกษา
การเขารวมกิจกรรม
กระตือรือรนโดยพยายามทําความรูจักเพื่อนในกลุม มีทาทาง
สนุ ก สนานในการทํ า กิ จกรรมเมื่อดํา เนินกิจกรรมตอมานัก ศึก ษา
สนใจซั ก ถาม และจดบั นทึก การดํ า เนิ นกิ จกรรมโดยแสดงความ
เขาใจในความรูที่ไดรับ รวมถึงหลักการ วัตถุประสงคจากการแสดง
ความคิดเห็นและการซักถาม และเห็นถึงความสําคัญ ประโยชนที่จะ
ไดรับจากการทํากิจกรรมในครั้งนี้
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ตารางที่ 19 (ตอ)

สาระสําคัญ

นักศึกษาตั้งใจศึกษาใบความรู และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม มีการ
แสดงความคิดไดดีโดยสามารถวิเคราะหระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของตนเอง
ได และเห็นประโยชนที่ทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง (สรุปความจากนักศึกษา
จํานวน 25 คน)

นักศึกษาทํากิจกรรมดวยความสนุกสนานเนื่องจากมีการเลนเกมควบคูกับการทํากิจกรรมใน
การศึกษาใบความรู นอกจากนี้นักศึกษาแสดงความสามารถในการรับรูและเขาใจกรณีศึกษาถึง
การสะทอนตนเองใหรับรูความสามารถในการควบคุมตนขณะเผชิญปญหาและอุปสรรค ฝกตน
ใหมีสติในการดําเนินชีวิตโดยระลึกถึงคุณธรรม ความดีงาม และผูมีพระคุณ (สรุปความจาก
นักศึกษา จํานวน 25 คน) ดังตัวอยางขอความ จากใบกิจกรรม 4 ดังนี้
“รูจักหักหามใจตนเอง ใหรูตัวเสมอวาหนาที่ของเราตองตั้งใจเรียน และนึกถึงพอแมใหมาก ๆ”
“นําความผิดพลาดครั้งเกามาเตือนสติไมใหทําผิดซ้ํา ทําปจจุบันใหดีเพราะยังมีพอแมที่รักเรา
และเราตองดูแลทาน”
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ครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม “ฉันนั้นเปนอยางไร
นะ”
การใหนักศึกษาสามารถรับรูถึง
ระดั บ ความสามารถของตนเองในการ
เผชิ ญ ป ญ หาและอุ ป สรรคจะช ว ยให
นัก ศึก ษาสามารถเตรียมความพร อมใน
การพั ฒ นาความสาม ารถในการเผชิ ญ
อุ ป ส ร ร ค เ มื่ อ เ ผ ชิ ญ กั บ ป ญ ห า แ ล ะ
อุปสรรคโดยสามารถผานพนไปได
ครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม “กวาจะรูตัว”
การรั บ รู ถึ ง ความสามารถของ
ตนเองในการควบคุมตนเองเมื่อ เผชิญกับ
วิกฤติ ปญหาและอุปสรรคโดยการฝกตน
ใหมีสติโดยการระลึกถึงคุณธรรมและผูมี
พระคุณ ไดแก บิดามารดา ครูอาจารย ชวย
ใหผานพนวิก ฤติปญหา และอุปสรรคนั้น
ไปได

ครั้งที่ 2 -3
การฝกอบรม ดานที่ 1 การรับรูในตนเอง
สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
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ตารางที่ 19 (ตอ)

ครั้งที่ 4 - 7
การฝกอบรม ดานที่ 2 ความอดทน

สาระสําคัญ
ครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม “เลาสูกันฟง”
การฝ ก ความอดทนอดกลั้ น โดยการหาวิ ธี ก ารผ อ น
คลายทางจิ ต ใจที เ หมาะสมกั บ ตนเองและการระบาย
ความเครียดโดยวิธีปลอบใจตนเองที่เหมาะสม รวมถึงการมี
บุคคลใหคําปรึกษาแนะแนวและการมีศรัทธาในศาสนาและสิ่ง
ที่ดีงามโดยยึดหลักคําสอนทางศาสนามาปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตจะชวยทําใหนักศึกษามีความอดทนอดกลั้นตออุปสรรคที่
ทําใหเกิดความไมสบายใจได
ครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม “ชั่วโมงที่โลกมืด”
การนําหลักคําสอนทางศาสนามาเปนแนวทาง
ประกอบกับการทํากิจกรรมในการฝกความอดทนทางจิตใจ
และการกระทําในสิ่งที่มีประโยชนและเกิดคุณคาตอสังคม
มากกวาจดจอแตกับปญหาของตนเองจะชวยใหสามารถมี
ความอดทนทางจิตใจดวยการมองโลกในแงดีอยางมีกําลังใจ
และมีความหวังในการดําเนินชีวิต

สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาออกมาเลาปญหาของตนเองเพื่อขอคําแนะนําซึ่งไดรับ
ความสนใจจากเพื่อนโดยตั้งใจฟงและรวมใหขอเสนอแนะ จากนั้น
ผูที่มีปญหาที่คลายคลึงกันเริ่มทะยอยออกมาเลาถึงปญหาของตน
โดยมีปญหาดานการปรับตัวในมหาวิทยาลัยเพราะเปนนักศึกษาใหม
ยังไมคุนเคยกับสิ่งแวดลอมในระดับอุดมศึกษา จึงคับของใจ
หลังจากไดสนทนาและไดรับคําแนะนําจากเพื่อนรวมถึงวิทยากร
เสนอแนวทางการผอนคลายทางจิตใจที่เหมาะสม นักศึกษามีอาการ
ผอนคลาย ทาทางสบายใจขึ้น และยิ้มแยมแจมใส
นักศึกษาสามารถอดทนทํากิจกรรมนี้ไดสําเร็จ แมวาชวงหนึ่งถูกปดตา
และถูกควบคุมพฤติกรรม นักศึกษากลัว วิตกกังวล แตยังมีสติใหความ
รวมมือตอไป จนสามารถปฏิบัติภารกิจลุลวงดวยดี หลังจากรวมกิจกรรม
นักศึกษาเชื่อมั่นวาตนเองสามารถฝกใหมีความอดทนทางจิตใจได (สรุป
สาระจากการพูดแสดงความรูสึกของนักศึกษา จํานวน 17 คน) ดังตัวอยาง
ขอความนี้ “รูสึกวาการฝกครั้งนี้ชวยวัดความสามารถและความอดทนทาง
จิตใจของตนเองได เปนกิจกรรมที่ดี ฝกใหคิดดีในหลายๆดาน.....”
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ตารางที่ 19 (ตอ)
สาระสําคัญ
ครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม “อดได ทนได”
การฝกความอดทนทางกายโดยการทํากิจกรรม
ในการปรั บ และควบคุ ม พฤติ ก รรมใหอยูใ นกฎ กติก า
ของกลุม คนในสัง คม จะชวใหบุคคล มีความสามารถ
อดทนฃตอความลําบากตรากตรํา

ครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม “จิกซอวฝกความอึด”

สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาตั้งใจ มีสมาธิในการทํากิจกรรม แมวาจะมีอาการตื่นเตน กังวล
ในขอผิดพลาด ก็สามารถทําตามคําสั่งไดดี ยิ้มแยมราเริง โดยนักศึกษามี
เจตคติ ที่ ดี ต อ การฝ ก อบรมจึ ง ทํ า ให ส ามารถอดทนต อ ความลํ า บาก
ตรากตรํา และฝกใหอยูในระเบียบได (สรุปความจากนักศึกษา จํานวน
26 คน) ดังตัวอยางขอความ ใบกิจกรรม 3 ดังนี้ “การทํากิจกรรมทุก
อยางใหสําเร็จตองมีความอดทน” “คนเราไมสามารถทําตามอําเภอใจ
ทุกอยาง บางครั้งตองอยูในกฎระเบียบหรือสิ่งที่เราไมชอบ” นอกจากนี้
นั ก ศึ ก ษาได รั บ ประโยชน จ ากการทํ า กิ จ กรรมโดยสามารถฝ ก ความ
อดทนทางกายได ดังตัวอยางขอความ นี้ “ทําใหเรามีความอดทนมาก
ขึ้น รูจักอดทนตอความเมื่อยลาและเหน็ดเหนื่อย”
นักศึกษากระตือรือรน มุงมั่น อดทน ทํางานไดลุลวงแมวาจะมีอาการ

การฝกความอดทนทางกายโดยการทํากิจกรรมใน เหน็ ด เหนื่ อ ยจากการทํ า ตามคํ า สั่ ง ในกิ จ กรรม ยั ง ให ค วามร ว มมื อ
การปรับและควบคุมพฤติกรรมโดยการทํากิจกรรมกลุมและ ชวยเหลือเพื่อนในกลุมอยางสนุกสนาน ทั้งนี้มีนักศึกษาจํานวน 3-4 คน
การเล น เกม จะช ว ยให บุ ค คลมี ค วามสามารถเผชิ ญ ภาวะ ที่ทํางานลาชากวากลุมอื่นเพราะใชเวลาตามหาตัวจิกซอวนานจึงทอแท
อุปสรรคที่ทําใหเกิดความทุกขทางกาย

ในการตอจิก ซอวไ ดทันเวลา หลัง จากทํา กิจกรรมนัก ศึกษาภูมิใ จใน
ผลงานของตนเองโดยแสดงอาการดีใจและมีความสุขที่สามารถทําได
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ตารางที่ 19 (ตอ)

ครั้งที่ 8 - 11
การฝกอบรม ดานที่ 3 ความพากเพียร

สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
สาระสําคัญ
ยวันนี้นักศึกษามีอาการออนเพลียจากการซอมเพลงเชียร วิทยากรจึงใหพัก 15
ครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม “แนวทางการสรางแรงจูงใจ”
การฝกวิธีการรูและบรรลุเปาหมายในชีวิตดวย นาทีแลวจึงทํากิจกรรมตอ ซึ่งนักศึกษาใหความรวมมือดี โดยออกมานําเสนอ
การสรางกําลังใจใหกับตนเองจะชวยใหสามารถมีความ งานพรอมกับแสดงความคิดเห็นหนาหองโดยแสดงแนวทางการปฏิบัติใหเกิด
ความพากเพียรไปสูสิ่งที่มุงหวังโดยสามารถวิเคราะหศักยภาพตนไดเหมาะสม
พยายามโดยการมีแรงจูงใจ
มีความเปนเหตุและผล สามารถเลือกแนวทางที่มีแนวโนมปฏิบัติไดจริง (สรุป
ความจากนั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 25 คน) ดั ง ตั ว อย า ง ข อ ความใบกิ จ กรรม 1
“สิ่ง มุง หวังทึ่คิดวา ทํา ได ..อยากมีง านที่ดี ตองตั้ง ใจเรีย น มุง มั่น พยายาม”
นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเขาใจอธิบายแนวทางการสรางแรงจูงใจใหเกิด
ความพากเพียรในการดําเนินชีวิตได
นักศึกษาพยายามทํางานใหสําเร็จแมวาจะพบปญหาระหวางปฏิบัติงานก็หา
ครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม “ของที่ระลึก”
การมี ค วามพย าย ามโดย มี ค วามมุ ม านะ วิธีแกไขปญหาจนสามารถทําผลงานสําเร็จ แมวาจะถูกประเมินผลงานให
ขยั นหมั่ นเพีย รใน การกระทํา สิ่ง ที่มุง หวัง โดยมีความ นําไปปรับปรุงใหมก็นําไปแกไขปรับปรุงงานจนไดรับการประเมินในระดับ
พยายามในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเห็นคุณคาแหง ดี นักศึกษามีความสุขในการทํากิจกรรมพรอมกับชื่นชมและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
การกระทําของตนเองและผูอื่น
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สาระสําคัญ

สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม

นักศึกษามีการแสดงออกมากขึ้นโดยรวมเสนอความคิดเห็นขณะ
ครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม “การทําเปาหมายใหสําเร็จ”
การตั้ ง เป า หมายและหาแนวทางที่ จ ะประสบ ทํากิจกรรมกลุม ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตั้งเปาหมายระยะใกล
และระยะไกลพรอมกับหาแนวทางประสบความสําเร็จที่เหมาะสม
ความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว
(สรุปความจากนักศึกษา จํานวน 22 คน) ดังตัวอยางขอความ
ใบกิจกรรม 1 ดังนี้...นักศึกษากําหนดเปาหมายภายใน 1 ป..“ตองมี
ผลการเรียนดีขึ้นโดยตั้งใจเรียน ขยันอานหนังสือ”…นักศึกษา
กําหนดเปาหมายภายใน 5 ป...“สื่อสารกับชาวตางชาติไดคลองแคลว
ตองหมั่นฝกฝนความรูโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ”
ระยะแรกนักศึกษาทํากิจกรรมดวยความมั่นใจ ตอมานักศึกษามีแนวโนมทํา
ครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม “บานในฝน”
การสามารถทํางานตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวใหสําเร็จ ผลงานไมไดตามที่ตั้งใจ จึงเปลี่ยนรูปแบบงานจากเดิม โดยพยายามรวมเสนอ
ลุลวงไปดวยดีโดยพิจารณาวิเคราะหปญหาใหชัดเจนตามหลัก ความคิดเห็นจนทําผลงานเสร็จทันเวลา สวนนักศึกษากลุมหนึ่งหยุดทําเมื่อใกล
หมดเวลาโดยผลงานยังไมเสร็จสมบูรณ ทั้งนี้นักศึกษามีวิธีคิดและตอบสนอง
เหตุผลและหาแนวทางแกไขที่เหมาะสม
ตอปญหาอุปสรรคในระดับปานกลางหรือแบบคนตั้งแคมป(camper) เนื่องจาก
กระตือรือรน ตั้งใจทํางานใหดีที่สุด ตอมาเมื่อมีปญหาอุปสรรคมากขึ้น เริ่ม
เหนื่อยลา เฉื่อยชา จึงทํางานเพียงที่ทําไดโดยไมสนใจในเปาหมายและผลลัพธ
(สรุปความจากนักศึกษา จํานวน 26 คน) ดังตัวอยางขอความนี้ “กระตือรือรน
กับความทาทายหรืออุปสรรคใหมๆ แตพอถึงขีดสูงสุดของความพยายามจะ
หยุด” “รูสึกวาทําดีแลวก็พอแคนั้นไมไดมีความพยายามที่จะทําใหถึงที่สุด”
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ครั้งที่ 12 - 15
การฝกอบรม ดานที่ 4 ความสามารถแกไขปญหา

สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
เมื่ อ พบป ญหาและอุป สรรคขณะทํา กิ จกรรมนั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรม
การแกไ ขปญหาที่เหมาะสมโดยเมื่ อถู ก ควบคุ ม ให ทํ า งานในเวลาที่
จํากัดและมีปญหาไมเขาใจกันกับเพื่อนในกลุม สามารถปรับตัวและ
คิ ด หาวิ ธี แ ก ไ ขป ญ หารวดเร็ ว โดยระดมความคิ ด แบ ง หน า ที่ และ
ชวยเหลือกัน ทั้งนี้นักศึกษาประเมินความสามารถจัดการปญหาของ
ตนอยูในระดับปานกลาง (สรุปความจากนักศึกษา จํานวน 25 คน) ดัง
ตัวอยางขอความนี้ “ ผลงานยังไมสมบูรณแบบ หากแตพยายาม มีสติ
มีสมาธิในการทํากิจกรรม ผลงานจึงพอใช ” “ปญหาอุปสรรคที่เจอ
ไมยากไมงายเกินไปจึงสามารถจัดการไดในระดับหนึ่ง”
นักศึกษาสามารถมีสติในการเผชิญปญหาดวยวิจารณญาณที่มีเหตุผล
ครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม “คิดในทางที่ด”ี
การมีสติในการเผชิญปญหาโดยการมีวิจารณญาณที่มี มีเจตคติที่ดี และมองโลกในแงดีได (สรุปความจากนักศึกษาจํานวน 25
เหตุผลและมีเจตคติที่ดี โดยการมองโลกในแงดี และการฝกวาง คน) ดังตัวอยาง ขอความจากใบกิจกรรม 1 ดังนี้ “หากเปนโรคที่รักษา
ขั้นตอนในการหาแนวทางและวิธีแกไขปญหาโดยสามารถเขาใจ ไมหาย..เมื่อเกิดขึ้นแลว ตองตั้งสติ ดําเนินชีวิตตอไปอยางมีคุณคา ไม
ควรยอทอ” รวมถึง นัก ศึกษาสามารถหาแนวทางและวิ ธีก ารแก ไ ข
วิเคราะห และเชื่อมโยงตามหลักเหตุและผลแหงความเปนจริง
ปญหาที่เหมาะสมกับตนเองและมีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ
สาระสําคัญ
ครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม “ชุบชีวิตใหรูปภาพ”
การมีสติในการเผชิญปญหาโดยสามารถควบคุมอารมณ
ในดานลบที่มีตอปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ
โดยการควบคุมตนเองและแสดงออกทางพฤติกรรมที่ เหมาะสม
เมื่ อ ประสบป ญ หาและอุ ป สรรค รวมถึ ง การฝ ก สมาธิ มี ส ติ
กําหนดพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผล
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สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
ในชวงเริ่ม เขา รับ การทดสอบ นัก ศึ ก ษา (24 คน) มีความตั้ง ใจทํา
กิจกรรม แมวาจะมีอาการเกร็งและเครียด ทั้งนี้การทดสอบครั้งแรกไม
มีใครผานเนื่องจากนักศึกษาประหมา (10-15 คน) ตอมาเขารับการ
ทดสอบครั้ ง ที่ 2 นั ก ศึ ก ษาสามารถทํ า ได ดี ขึ้ น และเมื่ อ เข า รั บ การ
ทดสอบครั้ ง ที่ 3 นั ก ศึ ก ษามี ค วามมั่ น ใจขึ้ น โดยสามารถแก ไ ข
สถานการณเฉพาะหนาไดดี
ครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรม “ศึกษาวิธีคิดจากประสบการณชีวิตจริง” นักศึกษาสามารถนําความรูจ ากการบรรยายของวิทยากรนํามาใชแกไข
ปญ หาในการดํา เนิ น ชีวิ ต ได โดยแสดงความคิ ด เห็น สํ า หรับ นํ า ไป
การสามารถหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาให
สําเร็จโดยสามารถผานพนอุปสรรคโดยนําความรูมาใชแกปญหา ประยุ ก ต ใ ช แ ก ไ ขป ญ หาในชี วิ ต จริ ง โดยมี ส ติ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี และมี
วิธีการเสริมสรางกําลังใจใหกับตนเองไดอยางเหมาะสม (สรุปความ
ในการดําเนินชีวิตได
จากนักศึกษา จํานวน 23 คน) ดังตัวอยางขอความจากใบกิจกรรม 1
ดัง นี้ “ข อ คิ ด ที่ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต จริ ง .. การแก ไ ข
ปญหาตางๆ ดวยความคิดที่รอบคอบและไตรตรอง ทําจิตใจใหสงบ
พรอมเผชิญกับ ปญหาที่เกิดขึ้น ” “มีส ติในการยอมรับ ปญหาและ
แกไขปญหาดวยการคิดบวก”
สาระสําคัญ
ครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรม “เราทําได”
การสามารถหาแนวทางและวิ ธีก ารแกไ ขปญ หาให
สํ า เร็ จ โดยสามารถหาหนทางแก ไ ขป ญหานั้ นให หมดไปโดย
การฝกแกไขปญหาดวยตนเองอยางมีความมั่นใจ
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สาระสําคัญ
ครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม “อะไรคือสาเหตุ”

ครั้งที่ 16 - 18
การฝกอบรม ดานที่ 5 ความรับผิดชอบ
สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบและปรับปรุงในสิ่งที่กระทําโดยสามารถ

การตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ในสิ่ ง ที่ ก ระทํ า โดยฝ ก วิเคราะหสาเหตุและปญหาที่แทจริงอันเนื่องมาจากตัวเอง ดังตัวอยาง
การวิเคราะหสาเหตุของปญหาและอุปสรรค

ขอความจากใบกิจ กรรม 1 นี้ (สรุ ป ความจากนั ก ศึ ก ษา จํ า นวน
20 คน) “สาเหตุและปญหาที่แทจริง..ฉันมักจะทํางานออกมาไม
คอยดี เพราะเปนคนชอบทําอะไรเรงรีบ ไมรอบคอบ จึงตองฝกให
ตัวเองมีสมาธิ และมีใจจดจอกับงานมากขึ้น” “ปญหาเกิดจากตัวเอง
ที่มั ก ใช อารมณ เพราะมี ค วามตั้ ง ใจและอดทนน อย ก็จ ะพยายาม
ควบคุมตนเองใหมีสติ และใชเหตุผลมาควบคุมอารมณ ”

ครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม “สํารวจตนเอง”

นักศึกษาไดตรวจสอบขอบกพรองการทํางานของตนเอง โดยยอมรับ

การตรวจสอบและปรับปรุงในสิ่งที่กระทําโดยการตรวจ ในขอบกพรองนั้น และนํา มาเปดเผยกับเพื่อนรวมการฝกอบรมที่
ขอบกพรองพรอมแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น

คุนเคยเพื่อแลกเปลี่ย นขอคิดเห็นในการปรับปรุงขอบกพรองของ
ตนเอง ซึ่งนักศึก ษาตา งยอมรับ ฟง ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเปน
อยางดี
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สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษากระตือรือรน แสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อนในการแบงหนาที่
การรับผิดชอบความผิดพลาดในการกระทําของ และสามารถแสดงบทบาทที่ตัวเองไดรับอยางสมบูรณ จากการทํา
ตนเองโดยรับผิดชอบปญหาดวยตนเองและแสดงบทบาท กิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถตระหนักและเขาใจถึงการรับผิดชอบ
ในความผิดพลาดที่ตนเองไดกระทํา โดยรับผิดชอบปญหาดวยตนเอง
ในการรับผิดชอบความผิดพลาดที่ตนเองกระทํา
พรอมทั้งแสดงบทบาทรับผิดชอบในความผิดพลาดของตนไดอยาง
เหมาะสม (สรุปความจากนักศึกษา จํานวน 28 คน) ดังตัวอยางการ
วิเคราะหของนักศึกษา จากกรณีศึกษา ดังนี้
“กรณีนํางานเพื่อนไปลอกเลียนแบบ..คนทําผิดควรยอมรับผิดตออาจารย
ขอโทษเพื่อน และสัญญาวาจะไมทําอีกตอไป..”
“กรณีตื่นสายจึงทําใหเขาหองสอบไมทันเวลา....ยอมรับความผิด
ของตนเอง”
ตั้งใจเรียนใหม และนําความผิดพลาดมาเปนประสบการณสอนใจ ”
“กรณีทํางานกลุมลาชาจนทําใหเพื่อนในกลุมสงงานไมทัน.ขอโทษเพื่อน
ปรับปรุงตัวเองใหม และเปนตัวแทนกลุมพบอาจารยเพื่อขอแสดง
ความรับผิดชอบตอเรื่องที่เกิดขึ้น”
สาระสําคัญ
ครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรม “หากเปนเราจะทําอยางไร”
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ตารางที่ 19 (ตอ)

สาระสําคัญ
ครั้งที่ 19 “ปจฉิมนิเทศ”
การปจฉิมนิเทศหลังจากเขารวมกิจกรรม
โปรแกรมเพื่ อ สรุ ป ผลการเข า ร ว มกิ จ กรรมตาม
โปรแกรมและเพื่อสนับ สนุนหลังการฝกโดยการ
การอภิปรายสรุปผล และการประเมินการเขารวม
กิจกรรมตามโปรแกรมรวมถึงการบรรยายชี้แจงถึง
การสนับสนุนหลังการฝก

ครั้งที่ 19
ปจฉิมนิเทศ
สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาแสดงความเขาใจในผลดีและประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมฝกอบรม
ครั้งนี้ โดยมีความรูสึกประทับใจในการทํากิจกรรม เนื่องจากชวยปรับปรุง
ตนเองใหมีการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไดดีขึ้น (สรุปความจาก
นักศึกษา จํานวน 25 คน) สามารถยกตัวอยางจากการพูดแสดงความรูสึกของ
นักศึกษาที่มีตอการเขาฝกอบรมกิจกรรมโปรแกรม โดยสรุป ดังนี้
“ จากการเขารับการฝกอบรมในครั้งนี้ ทําให รูจักจัดการปญหาในชีวิต มีสติใน
การทําสิ่งตางๆ ทําใหมีความรับผิดชอบ ใจเย็น อดทนในการทําสิ่งตางๆไดสําเร็จ
มีเปาหมาย รูจักแบงเวลา ปรับตัว และไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนตางสาขา
วิชา ซึ่งดิฉันคิดวาการฝกอบรมในครั้งนี้เปนประโยชนมากสําหรับนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 ที่พึ่งจะเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาเพราะทําให สามารถปรับตัวเขากับ
สังคมในมหาวิทยาลัยไดดี”
“ การฝกกิจกรรมในครั้งนี้ทําใหไดรับรูประสบการณใหม ๆ โดยพบวาคนเรา ทุกคนตอง
เจอกับ ปญหาที่มีมากมายหลายแบบ และปญหาไมมีวันสิ้นสุด การมีส ติ มีค วามอดทน
พากเพียร ที่จะสามารถทําใหเราสามารถแกไขปญหาไดดีที่สุด”
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ตารางที่ 19 (ตอ)
สาระสําคัญ
ครั้งที่ 19

สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
“ รูสึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะจิตใจมีความเขมแข็ง มีความคิดแงบวก

“ปจฉิมนิเทศ”

รูสึกอยากเอาชนะตัวเอง มุงมั่นที่จะทําใหตัวเองประสบความสําเร็จ จากคนที่ทอแทงายไมอยากเผชิญหรือ

(ตอ)

รับรูปญหา แตมาวันนี้รูสึกพรอมจะเผชิญกับปญหาไมวาจะหนักหรือเบา ดิฉันประทับใจในกิจกรรมนี้
เพราะไดเห็นถึงปญหาหลายรูปแบบของบุคคลตาง ๆ บางปญหาก็ตรงกับเรา แตเขาก็สามารถชนะปญหา
ไดโดยมีแรงบันดาลใจที่จะทําใหสําเร็จ”
“บางครั้งก็อยากจะออกจากกิจกรรมนี้กลางคัน เพราะไมสามารถไปทําอยางอื่นไดในตอนเย็น แตก็เขาทุก
ครั้งและเมื่อไดทํากิจกรรมจนครบจึงรูวาการฝกใน
ครั้งนี้ สอนใหเรารูจักกับความอดทนเพื่อผานพนกับปญหาที่หนักไปได”
“การเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ทําใหเราอดทนกับปญหาดานตางๆ มีความเพียรพยายาม รูจักสรางกําลังใจ
ใหกับตนเอง เมื่อเจอกับอุปสรรคและปญหา มีความเขาใจกับการดําเนินชีวิตในการแกไขปญหาที่เหมาะสม ”
หลังจากนั้น วิทยากรชี้แจงการเขารวมกิจกรรมสนับสนุนหลังการฝกเพื่อทบทวนและพัฒนาตนเองตอ
โดยให นัก ศึก ษาอาสาสมัค รใจเขา รวม ซึ่ง นัก ศึก ษาสนใจโดยสมั ค รใจและแสดงความตองการเขา รว ม
กิจกรรมดังกลาวทุกคน
(นักศึกษา จํานวน 30 คน)
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260
ตารางที่ 19 (ตอ)

สาระสําคัญ

ครั้งที่ 20-27
สนับสนุนหลังการฝก
สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม

ครั้งที่ 20 การสนับสนุนหลังการฝกอบรม 1
เรื่อง “การใหคําปรึกษาการเผชิญอุปสรรคและ
ปญหาดานตาง ๆ ”
การให คํ า ปรึ ก ษา การเผชิ ญ อุ ป สรรคและ
ปญหาดานตาง ๆจะชวยใหนักศึกษาสามารถมีกําลังใจ
ในการเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตาง ๆ ตอไป

นักศึกษาสามารถมีกําลังใจในการเผชิญปญหาและอุปสรรคในการดําเนินชีวิตได โดย
แลกเปลี่ยนประสบการณ พรอมกับสามารถใหกําลังใจซึ่งกันและกันในการเผชิญปญหา
และอุปสรรคนั้น (สรุปความจากนักศึกษา จํานวน 23 คน) ดังตัวอยางการสนทนาใน
หัวขอ ดังนี้ “อุปสรรคและปญหาดานการเรียนที่กําลังเผชิญ..มีงานเยอะ บางครั้งทําไม
ทัน ดังนั้นใหตั้งสติกอน แลวคอยๆ จัดการงานแตละชิ้น” “อุปสรรคและปญหาสวนตัว
ที่กําลังเผชิญ..พอแมเสียชีวิตหมด รูสึกขาดความอบอุน เหมือนอยูตัวคนเดียว ฉะนั้นตอง
เขมแข็งเพราะไมมีใครอยูกับเราไปตลอด สรางกําลังใจใหกับตนเอง เพื่ออยูเปนตัวแทน
ของทานตอไป”
นักศึกษาสามารถสํารวจความสามารถในการรับรูในตนเองไดดีและมีการรับรูในตนเอง
ครั้งที่ 21 การสนับสนุนหลังการฝกอบรม 2
ดีขึ้น โดยสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในกิจกรรม (สรุปความจาก
เรื่อง “การใหคําปรึกษาการเผชิญอุปสรรคและปญหา
นักศึกษา จํานวน 20 คน) ดังตัวอยางนี้ “ขณะกําลังนําเสนองานหนาชั้นเรียน ถูกอาจารย
ดานที่1 การรับรูในตนเอง ”
การให คํ า ปรึ กษาแบบกลุ มจะชว ยให นักศึ กษา ดุและใหยุติการนําเสนองานกะทันหัน ฉันจะรูสึก… ตั้งสติ ควบคุมอารมณ เผชิญปญหา
ตระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการสร า งเสริ ม ที่เกิดขึ้นและหาโอกาสไปขอคําแนะนําที่ถูกตองจากอาจารย” “ตั้งสติพิจารณา แกไข
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค องคประกอบ ดาน ปญหา ควบคุมอารมณกิริยาทาทางที่ไมดี อดทนตอปญหา ปรับปรุงตัวโดยมองโลกใน
แงดี ”
ที่ 1 การรับรูในตนเอง
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ตารางที่ 19 (ตอ)
สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
สาระสําคัญ
ครั้งที่ 22 การสนับสนุนหลังการฝกอบรม 3 นักศึกษาสามารถเผชิญอุปสรรคดานความอดทนทางกายดีขึ้น โดยสามารถเสนอ
เรื่อง “การใหคําปรึกษาการเผชิญอุปสรรค แนวทางในการพัฒนาความอดทนทางกายไดเหมาะสม (สรุปความจากนัก ศึกษา
และปญหา ดานที่ 2 ความอดทน (ทางกาย) ” จํานวน 25 คน) ดังตัวอยางจากการใหคําปรึกษากลุม ตอไปนี้
การให คํ า ปรึ ก ษาแบบกลุม จะชวยให ..หลังจากที่ไดเขารับการฝกอบรม...“ มีความอดทนมากขึ้น สามารถนั่งเรียนเปน
นักศึกษาตระหนักและเห็นถึงความสําคัญใน เวลาหลายชั่วโมงไดโดยไมตองลุกออกจากที่นั่ง และเรียนในหองที่ไมมีแอรได”
การสร า งเสริ ม ความสามารถในการเผชิ ญ “สามารถอดทนไดนานกวาที่ผานมา โดยสามารถเดินไปไกลไดโดยไมบน”
อุปสรรค องคประกอบ ดานที่ 2 ความอดทน “ยัง ไมส ามารถทนอากาศที่รอนได จึง คอย ๆ ปรับ ตัว อดทนมากขึ้นโดยใชส ติ
มากกวาใชอารมณ และคอย ๆ ฝกตัวเองทีละนิดใหอดทนกับอากาศรอนโดยไม
(ทางกาย)
หงุดหงิด จะเปดพัดลมหรือแอรเฉพาะวันที่อากาศรอนมากเกินไปเทานั้น”
ครั้งที่ 23 การสนับสนุนหลังการฝกอบรม 4 นักศึกษาสามารถตระหนักความสําคัญในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค ดานความอดทนทางจิตใจ โดยสามารถอธิบายพรอมกับใหคําปรึกษาซึ่ง
เรื่อง “การใหคําปรึกษาการเผชิญอุปสรรค
และปญหาดานที่ 2 ความอดทน (ทางจิตใจ) ” กันและกันถึงแนวทางในการพัฒนาดานความอดทนทางจิตใจไดอยางเหมาะสม
การให คํ า ปรึ ก ษาแบบกลุม จะชวยให (สรุปความจากนักศึกษา จํานวน 28 คน) ดังตัวอยางสรุปความจากการใหคําปรึกษา
นักศึกษาตระหนักและเห็นถึงความสําคัญใน กลุม ตอไปนี้ “ มีจิตใจที่เขมแข็ง มองโลกในแงดี และมีความมั่นใจในตนเองและ
การสร า งเสริ ม ความสามารถในการเผชิ ญ สรางแรงจูงใจใหสูกับปญหาได” “ใหกําลังใจตนเอง เผชิญปญหาอยางมีสติ ”
อุปสรรค องคประกอบ ดานที่ 2 ความอดทน “สูกับปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีความหวังและมีเจตคติที่ดี ” “ควบคุมอารมณและการ
แสดงออกในทางลบ ใชหลักธรรมเปนคติสอนใจ”
(ทางจิตใจ)
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ตารางที่ 19 (ตอ)
สาระสําคัญ
ครั้งที่ 24 การสนับสนุนหลังการฝกอบรม 5
เรื่อง “การใหคําปรึกษาการเผชิญอุปสรรคและปญหา
ดานที่ 3 ความพากเพียร”
การใหคําปรึกษาแบบกลุมจะชวยใหนักศึกษา
ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการสรางเสริม
ความสามารถ องคประกอบ ดานที่ 3 ความพากเพียร
ครั้งที่ 25 การสนับสนุนหลังการฝกอบรม 6
เรื่อง “การใหคําปรึกษาการเผชิญอุปสรรคและปญหา
ดานที่ 4 ความสามารถแกไขปญหา ”
การใหคําปรึกษาแบบกลุมจะชวยใหนักศึกษา
ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการสรางเสริม
ความสามารถ องคประกอบ ดานที่ 4 ความสามารถแกไข
ปญหา

สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาสามารถตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคดานความพากเพียรโดยการเรียนรูและวิเคราะห
จากเหตุการณสมมติ ดังตัวอยาง (สรุปความจากนักศึกษา จํานวน 28
คน ) จากการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ “มีความเพียรพยายาม มุมานะ
อดทน กตัญู และ มีเปาหมายในชีวิต” “ การตั้งใจ ไมทอถอย
ไม ย อมแพ มี ค วามหวั ง กํ า ลั ง ใจ ทํ า ให มี แ รงบั น ดาลใจที่ จ ะทํ า ให
สําเร็จ” “มุมานะ ตั้งใจทําในสิ่งที่หวังดวยความมั่นใจ และคิดดี”
นักศึกษาสามารถตระหนักความสําคัญการสรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคดานการแกไขปญหา ทั้งนี้สามารถวิเคราะหโดย
สรุ ป ความ (นั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 29 คน) จากการนํ า เสนอขั้ น ตอน
แผนการพัฒนาตนเองดานการแกไขปญหา ดังตัวอยาง ตอไปนี้
“ มีสติ คิดทบทวนไตรตรองใหรอบคอบ ตั้งเปาหมายในปญหา
หาแนวทางและวิธีการแกไขปญหา ลงมือปฏิบัติและอดทนในการ
แกไขปญหา” จากนั้นนักศึกษาตั้งใจเขียนโปรแกรมยอยรายบุคคลใน
การนํา ไปแกไขปญหาที่ตนเองพบ เพื่อนํามาเสนอผลในครั้งตอไป
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ตารางที่ 19 (ตอ)
สาระสําคัญ
ครั้งที่ 26 การสนับสนุนหลังการฝกอบรม 7

สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาสามารถนําเสนอผลจากการวางแผนพัฒนาตัวเองครั้งกอนโดย

เรื่อง “การใหคําปรึกษาการเผชิญอุปสรรคและปญหา

ประสบความสําเร็จจากแผนที่วางไวเนื่องจากวางแผนในสิ่งที่สามารถ ทํา

ดานที่ 5 ความรับผิดชอบ”

ได ทั้งนี้มีเพื่อนผูลมเหลวไมสามารถทําตามแผนที่วางไว ซึ่งเพื่อนในกลุม

การให คํ า ปรึ ก ษาแบบกลุ ม จะช ว ยให นั ก ศึ ก ษา ตางแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางชวยเหลือเพื่อนผูลมเหลว การทํา
ตระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการสร า งเสริ ม กิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาสามารถฝกความรับผิดชอบโดยหมั่นตรวจสอบ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค องคประกอบดานที่ 5 ปรับปรุงสิ่งที่กระทํา นอกจากนี้ นักศึกษามีความมั่นใจในการแสดงความ
ความรับผิดชอบ

คิดเห็นมากขึ้น พรอมทั้งมี การพัฒนาตัวเองดีขึ้นกวาเดิม

ครั้งที่ 27 การสนับสนุนหลังการฝกอบรม 8

นัก ศึก ษา รู สึก ประสบความสํา เร็ จ จากการทํ า กิ จกรรมโดยได ป ระเมิ น

เรื่อง “การใหคําปรึกษา ประเมิน ยุติกลุม ”

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ทั้ง 5 ดานของตัวเอง ซึ่งพัฒนาไป

การประเมินและการยุติกลุมโดยการใหกระบวน

ในทางที่ดีขึ้นและเกิดประโยชนแกตัวเอง พรอมทั้งเขาใจ ตระหนัก และ

การกลุมยุติอยางราบรื่นและประเมินเปาหมายของกลุม

เห็นความสําคัญถึงการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค รวมถึง

ตลอดจนประสบการณของสมาชิกในกลุม

มีความประทับใจในการทํากิจกรรมรวมกันในครั้งนี้
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จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการทํ า กิ จ กรรมโปรแกรมของนั ก ศึ ก ษา ดั ง ข อ มู ล ข า งต น
สามารถสรุปผลการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาโดยภาพรวม ดังนี้
นักศึกษาสามารถตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคใน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการรับรูในตนเอง 2) ดานความอดทน 3) ดานความพากเพียร
4) ดานความสามารถแกไขปญหา และ 5) ดานความรับผิดชอบ ซึ่งนักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้นจาก
การทํ า กิ จ กรรมฝ ก อบรม โดยมี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ถึ ง ความสามารถเข า ใจและตระหนั ก ถึ ง
ความสํ า คั ญต อ การพั ฒนาความสามารถในการเผชิ ญอุป สรรค ประกอบกั บ นัก ศึก ษาที่เ ขา รั บ การ
ฝกอบรมกิจกรรมโปรแกรมครบทั้ง 5 ดาน แสดงเจตนาโดยยินดีสมัครใจเขารวมกิจกรรมสนับสนุน
หลั ง การฝ ก ทุ ก คนเพื่ อ ทบทวนความรู ที่ ไ ด รั บ จากการฝ ก อบรมกิ จ กรรมโปรแกรมในการพั ฒ นา
พฤติกรรมใหคงอยูและเปนประโยชนตอการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของตนตอไป ทั้งนี้สงผลใหนักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของตนมากขึ้น
กวาเดิมโดยมีเจตคติและมีการแสดงออกทางพฤติกรรมถึงความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของตน
ไดดี โดยสามารถดํ า เนิ นงานในกิจกรรมไดสํา เร็จ และเป นไปตามวัตถุป ระสงคที่กํา หนดไวอยา ง
ครอบคลุม
ดัง นั้ น ผลการวิ เคราะหขอมูล จากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุป สรรคชุ ดที่ 1
(pretest-posttest) และ แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ชุดที่ 2 รวมกับผลการวิเคราะห
ขอมูลจากบันทึกการสังเกตพฤติกรรม กอน –ระหวาง- หลังการทดลอง พบวา กอนที่นักศึกษากลุม
ตัวอยางจะเขารวมกิจกรรมโปรแกรม นักศึกษาเปนผูที่มีคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยู
ในระดับต่ําและต่ํามาก ตอมาเมื่อไดเขารวมทดลองโดยเขารวมทํากิจกรรมโปรแกรม นักศึกษากลุม
ตัวอยางมีการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะหผลขอมูลจากแบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 1 สําหรับวัดกอนและหลังการทดลอง นักศึกษามีคะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยมีคะแนน
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้สัมพันธกับผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญ
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อุปสรรคชุดที่ 2 ซึ่งใหนักศึกษาทําหลังจากเขารวมฝกอบรมกิจกรรมโปรแกรมในแตละดานครบ
นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ไดแก ดานการรับรูในตนเอง ดานความอดทน
ดานความพากเพียร ดานความสามารถแกไขปญหา และดานความรับผิดชอบ อยูในระดับปานกลาง
ทุกดานเชนกัน ทั้งนี้ผลการวิเคราะหโดยสรุปสาระจากบันทึกการสังเกตพฤติกรรม กอน –ระหวางหลั ง การทดลองของนั ก ศึ ก ษากลุ ม ตั ว อย า ง พบว า นั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรม มี ค วามสนใจและให
ความรวมมือทํากิจกรรมในโปรแกรม และมีผลการฝกอบรมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งสังเกต
จากการแสดงออกทางพฤติก รรม และผลการดําเนินงานในการทํากิจกรรมโปรแกรมดีขึ้นจากชวง
ก อ นการทดลอง และช ว งแรกของการทดลอง โดยมี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งจนถึ ง ชว งหลัง ของ
การทดลองกิจกรรมฝกอบรม และการเขารวมกิจกรรมสนับสนุนหลังการฝกจนครบทุกกระบวนการ
ดวยเหตุนี้ จากการวิเคราะหขอมูลดังขางตนสามารถแสดงใหเห็นวา การวิจัยครั้งนี้ได
ผลสําเร็จ โดยภายหลังการเขารวมกิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย นักศึกษามีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดีขึ้น ดังนั้น ผลการวิจัยดังกลาว
จึงสนับสนุนใหเห็นถึงความเปนไปไดของโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไทยในงานวิ จั ย นี้ ส ามารถนํ า มาพั ฒ นาความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทยได
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บทที่

5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย

ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีแบบแผนการทดลองแบบศึกษากลุมเดียววัดสองครั้ง
(The One-Group Pretest-Posttest Design) มีวัตถุประสงค เพื่อ 1 ) ศึกษาสภาพและปญหาดาน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย 2) วิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการ
สรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย และ 3) สรางและทดลอง
โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
1. ประชากรสําหรับศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย ไดแก นิสิตนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในปการศึกษา 2554
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย นิสิตนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จํานวน 1,439 คน
2. ประชากรสําหรับวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 คน
3. ประชากรสําหรับ ทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย ไดแก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทั้งนี้กลุมตัวอยาง ประกอบดวย
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา

2555 ที่สมัครใจเขารวมโปรแกรม

จํานวน 30 คน
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 2 ชุด คือ 1) เครื่องมือหลักที่ใชในการศึกษาตาม
รายวัตถุประสงคการวิจัย ไดแก

แบบสอบถามดานสภาพและปญหาในการเผชิญอุปสรรคของ

นิสิตนักศึกษาไทย แบบวิเคราะหเนื้อหาสาระ แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ แบบบันทึกการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ และแบบสอบถามทัศนะผูทรงคุณวุฒิ 2) เครื่องมือที่ใช

ทดลองภายในโปรแกรม
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การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ไดแก คูมือการจัดกิจกรรม
โปรแกรม แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนิสิตนักศึกษาไทย ชุดที่ 1 (นักศึกษาทําแบบวัด
กอนและหลังการเขารับการฝกอบรมกิจกรรมทุกดานในโปรแกรมครบ) แบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคนิสิตนักศึกษาไทย ชุดที่ 2 (นักศึกษาทําแบบวัดหลังจากเขารวมกิจกรรมฝกอบรม
ในแตละดานครบ)
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) เครื่องมือหลักที่ใชในการศึกษา
ตามรายวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองเปนสวนใหญ บันทึกและสรุปขอมูล
2) เครื่องมือที่ใช ทดลองภายในโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการบันทึก สรุปขอมูล และวิเคราะหพิจารณา
เปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังของระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัย ศึกษาสภาพและปญหา
ดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยโดยการวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัย วิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการ

สรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย โดยวิเคราะหสาระและสรุปผล
การวิเคราะหสาระ

ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัย สรางและทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถใน

การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย โดยการวิเคราะหสาระสําคัญองคประกอบของการสราง
เสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยและวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่ 1 และ
ขั้นตอนที่ 2 เสนอตอผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาถึง ความเหมาะสม ความเปนไปไดใน
การนําโปรแกรมไปปฏิบัติ จากนั้นทําการทดลองปฏิบัติ (Pilot Study) กิจกรรมโปรแกรมที่ผูทรงคุณวุฒิ
แนะนําใหพิจารณาถึงความเหมาะสมความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ แกไข ปรับปรุงโปรแกรมให
สมบูรณ และวิเคราะห ผลการทดลองโปรแกรมวิเคราะหขอมูลจากผลคะแนนแบบวัดความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 1 (Pretest-Posttest) โดยการทดสอบคาที และวิเคราะหขอมูลจากผลคะแนน
แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 2 โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมกับ
วิเคราะหโดยสรุปสาระจากผลบันทึกการสังเกตพฤติกรรมกอน-ระหวาง-หลังการทดลอง
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สรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัย การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทย ผูวิจัยสรุปผลโดยจําแนกออกเปน 3 สวน ดังนี้
1.1 ขอมูลทั่วไป
นิสิตนักศึกษาไทยที่ศึกษามีจํานวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย นิสิตนักศึกษานับถือ
ศาสนาพุทธมากที่สุด รองลงมา ไดแก ศาสนาอิลาม และศาสนาคริสต ภูมิลําเนาที่นิสิตนักศึกษาศึกษา
มากที่สุด คือ ภาคกลาง นิสิตนักศึกษามีอายุระหวาง 20 ถึง 22 ป มากที่สุด รองลงมา มีอายุระหวาง 18
ถึง19 ป ประเภทของมหาวิทยาลัยที่นิสิตนักศึกษาศึกษาเปนมหาวิทยาลัยของรัฐมากกวามหาวิทยาลัย
ของเอกชน สวนกลุมสาขาวิชาที่มีนิสิตนักศึกษามากที่สุดคือกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รองลงมาอยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอยูในกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ ตามลําดับ
1.2 ขอมูลสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทยในภาพรวมนิสิตนักศึกษาไทยมีปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทุกดาน ทั้งนี้ในแต
ละดานเปนปญหาในระดับนอย รองลงมาเปนปญหาในระดับปานกลาง
1.3 ขอมูลจากขอคําถามปลายเปด
เมื่อพิจารณาสภาพปญหาและอุปสรรคอื่นที่นิสิตนักศึกษากําลังเผชิญ พบวา สภาพ
ปญหาและอุปสรรคอื่นที่นิสิตนักศึกษากําลังเผชิญมากที่สุด คือ ปญหาดานการเรียน รองลงมาคือ
ปญหาดานการเงิน ปญหาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน นอกจากนี้นักศึกษามีปญหา
ภายในตัวเองโดยการมีเจตคติตอตนเองในทางลบ และใหความสําคัญกับวัตถุ (เทคโนโลยี) มากเกินไป
ลําดับตอไป คือปญหาดานสุขภาพ ปญหาดานความกังวลในอนาคตของตนเอง ปญหาที่มีตออาจารย
ผูสอน ปญหาดานการปรับตัวโดยไมสามารถมีปฏิสัมพันธที่ดีตอบุคคลรอบขางได ปญหา
ดานครอบครัว ปญหาดานความรัก และปญหาดานเพื่อนตามลําดับ
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2. ผลการวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย พบวา การวิเคราะหเนื้อหารวมเกี่ยวกับการสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยจากการศึกษา ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จาก
แนวคิดหลัก คือ ทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (

Adversity Quotient) โดยสตอลทซ

(Stoltz) รวมกับแนวคิดตะวันตกและแนวคิดตะวันออก ประกอบดวย แนวคิดจิตวิทยา ศาสนาคริสต
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ที่มีองคประกอบรวมหรือคลายคลึงกัน และผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย หลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยขององคประกอบ 5 ดาน ไดแก 1) ดานการรับรูในตนเอง ( Self
Perception) 2) ดานความอดทน (Endurance)

3) ดานความพากเพียร (Perseverance)

4) ดาน

ความสามารถแกไขปญหา (Problem Solving) และ 5) ดานความรับผิดชอบ (Responsibility)
สวนหลักการ การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
สามารถสรุปเปนรายดานดังนี้
1) ดานการรับรูในตนเอง ( Self Perception) ไดแก การรับรูความสามารถของตนเองใน
การเผชิญปญหา คือความสามารถในการรับรูถึงระดับความสามารถในการควบคุมตนเองใหผานพน
ปญหาและอุปสรรคไปได
2) ดานความอดทน (Endurance) ไดแก การมีความอดทนทางจิตใจโดยอดทนอดกลั้นตอ
อุปสรรคที่ทําใหเกิดความไมสบายใจดวยการมองโลกในแงดีอยางมีกําลังใจและมีความหวังใน
การดําเนินชีวิต และการมีความอดทนทางกายโดยอดทนตอความลําบากตรากตรําโดยสามารถเผชิญ
ภาวะอุปสรรคที่ทําใหเกิดความทุกขทางกาย
3) ดานความพากเพียร (Perseverance) ไดแก การมีความพยายามโดยการมีแรงจูงใจ การมี
ความมุมานะ ความขยันหมั่นเพียร การกระทําในสิ่งที่มุงหวังโดยไมทอถอยตออุปสรรค และการมี
เปาหมายในการทํางานใหประสบความสําเร็จ โดยมีความสามารถในการทํางานตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
4) ดานความสามารถแกไขปญหา ( Problem Solving) ไดแก การหาแนวทางและวิธีการ
แกไขปญหาใหสําเร็จโดยมีความสามารถในการหาหนทางแกไขปญหาใหหมดไปและผานพน
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อุปสรรคไดสําเร็จ และการมีสติในการเผชิญปญหาโดยสามารถควบคุมอารมณในดานลบที่มีตอปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณดวยการมีวิจารณญาณที่มีเหตุผลและการมีเจตคติที่ดี
5) ดานความรับผิดชอบ ( Responsibility) ไดแก การหมั่นตรวจสอบและปรับปรุงในสิ่งที่
กระทํา หมายถึง

การวิเคราะหสาเหตุของปญหาและอุปสรรคและตรวจขอบกพรองพรอมแกไข

ปรับปรุงใหดีขึ้น การรับผิดชอบความผิดพลาดในการกระทําของตนเอง

โดยสามารถพิจารณาสิ่งที่

ตนเองไดกระทําผิดพลาดโดยมีบทบาทรับผิดชอบตอปญหานั้นดวยตนเอง
สวนแนวคิด การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
สามารถสรุปเปนรายดานดังนี้
1) ดานการรับรูในตนเอง (Self Perception) ไดแก การสํารวจพฤติกรรมของตนเอง และ
การวิเคราะหความสามารถในการควบคุมตนเองในการเผชิญปญหาและอุปสรรค
2) ดานความอดทน (Endurance) ไดแก การมีความอดทนทางจิตใจโดยฝกใหมีความ
อดทนอดกลั้นโดยการหาวิธีการผอนคลายทางจิตใจที่เหมาะสมกับตนเอง การระบายความเครียดโดยมี
วิธีปลอบใจตนเองที่เหมาะสมและมีบุคคลที่ใหคําปรึกษาแนะแนวชวยเหลือ การฝกควบคุมจิตใจให
เขมแข็งดวย การมีศรัทธาในศาสนาหรือสิ่งที่ดีงามและ

ยึดหลักคําสอนทางศาสนามาปรับใชใน

การดําเนินชีวิต การนําหลักคําสอนทางศาสนามาวางแนวทางไปสูการปฏิบัติในการมองโลกในแงดี มี
กําลังใจมีความหวังในชีวิต การทํากิจกรรมที่ทําใหเกิดการฝกความอดทนทางจิตใจ การกระทําในสิ่งที่
มีประโยชนและเกิดคุณคาตอสังคมมากกวาการจดจอแตปญหาของตนเอง

และการมีความอดทน

ทางกายโดยการทํากิจกรรมในการฝกความอดทนทางกายโดยปรับและควบคุมพฤติกรรม
3) ดานความพากเพียร (Perseverance) ไดแก การฝกวิธีการรูและบรรลุเปาหมายในชีวิต
มุงหมายดวยการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง การมีความพยายามในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเห็น
คุณคาแหงการกระทําของตนเอง และผูอื่น

การตั้งเปาหมายและหาแนวทางที่จะทําใหประสบ

ความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว การฝกใหทํางานที่มีปญหาโดยใหสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยพิจารณา
วิเคราะหปญหาใหชัดเจนตามหลักเหตุและผลและหาแนวทางแกไขที่เหมาะสม
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4) ดานความสามารถแกไขปญหา ( Problem Solving) ไดแก การฝกควบคุมตนเองและ
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อประสบปญหาและอุปสรรค

การฝกสมาธิมีสติกําหนด

พิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผล การฝกเจตคติที่ดีโดยการมองโลกในแงดี

การฝกวางขั้นตอนใน

การหาแนวทางและวิธีแกไขปญหาโดยสามารถ เขาใจ วิเคราะหและเชื่อมโยงตามหลักเหตุและผลแหง
ความเปนจริง การฝกแกไขปญหาดวยตนเอง การมีความความมั่นใจในตนเองในการแกไขปญหา และ
การสามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาไดจริง
5) ดานความรับผิดชอบ ( Responsibility) ไดแก การเผชิญปญหาและอุปสรรคโดยฝก
วิเคราะหสาเหตุของปญหาและอุปสรรคนั้น

การพิจารณาการทํางานของตนเองโดยตรวจสอบ

ขอบกพรองพรอมกําหนดเกณฑในการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น การฝกใหรูตัวในสิ่งที่ตัวเองทําใหเกิด
ความผิดพลาด และแสดงบทบาทในการรับผิดชอบความผิดพลาดที่ตนเองกระทํา
สวนวิธีการ การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
สามารถสรุปเปนรายดานดังนี้
1) ดานการรับรูในตนเอง ( Self Perception) ไดแก การเลนเกมและศึกษาใบงานสํารวจ
พฤติกรรมของตนเองในการเผชิญปญหาและอุปสรรค วิเคราะหตนเองและสรุปอภิปรายรวมกันถึง
ความสามารถในการควบคุมตนเองในการเผชิญปญหา

และอุปสรรคโดยการใชกรณีศึกษาใน

การสะทอนตนเองใหรับรูความสามารถของตนเองเมื่อเผชิญปญหาและอุปสรรค
2) ดานความอดทน (Endurance) ไดแก การฝกความอดทนทางจิตใจ โดยการผอนคลาย
ทางจิตใจดวยการสรางจินตภาพ ( Imaginary)โดยการจินตนาการในเหตุการณหรือสิ่งที่เคยรูสึกมี
ความสุขที่สุดพรอมดนตรีบรรเลง การระบายความเครียดโดยใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน การนําหลัก
คําสอนทางศาสนาที่ประมวลเปนหลักสากลมาเปนแนวคิดในการฝกควบคุมจิตใจใหเขมแข็ง การฝก
วิธีการคิดในการมองโลกในแงดี มีกําลังใจมีความหวังในชีวิตโดยการนําหลักคําสอนทางศาสนามาวาง
แนวทางไปสูการปฏิบัติในการมองโลกในแงดี การฝกใหอยูในสถานการณที่ทําใหเกิดกิจกรรมที่ทําให
เกิดความคับของใจและทุกขใจ การฝกปฏิบัติกิจกรรมที่สงเสริมการคิดดี ทําดี กระทําในสิ่งที่ดี และ
สรางคุณคาใหกับตนเองและสังคม ไดแก การบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมหรืออาสาสมัคร เปนตน

272
และการฝกความอดทนทางกายโดยฝกความอดทนในการปรับและควบคุมพฤติกรรมใหอยูในกฎกติกา
ของกลุมคนในสังคม และ การทํากิจกรรมกลุมโดยการเลนเกม
3) ดานความพากเพียร (Perseverance) ไดแก การเขียนแสดงสิ่งที่ตัวเองมุงหวังและ
การสรางแรงจูงใจในกระดาษและนําไปติดบนผนัง (การฝกปฏิบัติกรณีศึกษาการเผชิญอุปสรรคใน
รูปแบบที่หลากหลายโดยรวมกันเขียนสะทอนความคิดเห็นในใบงานของตนในการเสนอการสราง
แรงจูงใจในการฟนฝาอุปสรรคใหสําเร็จ) การทําของที่ระลึกที่กําหนดใหโดยใหนักศึกษาทําเพื่อ
มอบใหกับคนที่นักศึกษารักและเคารพที่สุด การสํารวจความตองการของตนเองและกําหนดเปาหมายที่
ตองการทํามากที่สุด (สรุปอภิปรายรวมกันในการหาแนวทางที่จะทําใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว) การประดิษฐสิ่งของจากวัสดุที่จํากัดโดยทําใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนดและสังเกต
วิธีคิดและพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตอการตอบสนองตอปญหาและอุปสรรคที่แตกตางกัน
ตามลักษณะการแบงประเภทคน 3 แบบ คือ 1) คนไมสู (Quitter) 2) คนตั้งแคมป (Camper) 3) คนปน
เขา (Climber)
4) ดานความสามารถแกไขปญหา ( Problem Solving) ไดแก การสรางสถานการณจําลอง
เพื่อให ฝกควบคุมตนเองและการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อประสบปญหาและอุปสรรค
การฝกสมาธิมีสติ รูตัว กําหนดพิจารณาสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผลโดยการเจริญสติ
การใหนักศึกษา
รวมกันแสดงความคิดเห็นในการมีเจตคติที่ดี การมองโลกในแงดี ตอสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว การใชกรณีตัวอยาง ( Case) ที่ฝกการวางขั้นตอนในการหาแนวทางและ
วิธีแกไขปญหา การสรางสถานการณจําลองเพื่อใหนักศึกษาสามารถหาหนทางแกไขปญหาและ
อุปสรรคดวยตนเอง การอธิษฐานตอสิ่งที่ศรัทธาหรือบุคคลที่รักเคารพในการเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและ
เปนกําลังใจ เมื่อเผชิญปญหาและอุปสรรค
การเขารวมฟงบรรยายและสนทนากลุมกับผูประสบ
ความสําเร็จที่มีประสบการณผานภาวะวิกฤติที่เปนปญหาและอุปสรรคมาไดโดยการศึกษาวิธีคิดจาก
วิทยากรและความรูหลักคําสอนโดยนําไปเชื่อมโยงประยุกตใชไดจริง
5) ดานความรับผิดชอบ ( Responsibility) ไดแก การใชสถานการณจําลองโดยการจําลอง
เหตุการณใหนักศึกษาเผชิญปญหาและอุปสรรคโดยฝกการหาวิธีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาและ
อุปสรรคนั้น การพิจารณาการทํางานของตนเองโดยตรวจสอบขอบกพรอง โดยเทคนิคหนาตางโจฮารี
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(Johari’s Window) มาเปนแนวทางในการวิเคราะห การฝกใหรูตัวเองในสิ่งที่ทําใหตัวเองเกิดความ
ผิดพลาดโดยแสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบในความผิดพลาดที่ตนเองกระทําซึ่งสามารถทําให
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณที่
กําหนดใหโดยตั้งกติกาและแบงบทบาท สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ
3. ผลการสรางและทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย พบวาจากการศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทยและการวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย โดยวิเคราะหสาระรวมกับการวิเคราะหผลทัศนะจากผูเชี่ยวชาญ
ประกอบดวย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการ ไดแก (3.1) การจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับกลุมตัวอยาง (3.2) การเตรียมความพรอม (3.3) การกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ของวิทยากร
และทีมงาน (3.4) การดําเนินกิจกรรมโปรแกรม มีจํานวน 27 ครั้ง ประกอบดวย การปฐมนิเทศ 1 ครั้ง
การฝกอบรม รวม 17 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ไดแก การฝกอบรมที่ 1-2 ดานการรับรูในตนเอง
การฝกอบรมที่ 3-6 ดานความอดทน การฝกอบรมที่ 7-10 ดานความพากเพียร การฝกอบรมที่ 11-14
ดานความสามารถแกไขปญหา การฝกอบรมที่ 15-17 ดานความรับผิดชอบ การปจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง
และการสนับสนุนหลังการฝก รวม 8 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที) (3.5) ผลที่ไดรับจากการสราง
เสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามโปรแกรมโดยใชแบบวัดความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคชุดที่ 1 และชุดที่ 2 รวมกับผลบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
4) ผลการทดลองใชเมื่อนํา
โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยไปใชกับนิสิต
นักศึกษาซึ่งแสดงดังแผนภาพ ดังนี้
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แผนภาพที่ 17 โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
1.หลักการ
พัฒนาขึ้นจากการศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ

จากแนวคิดทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

(Adversity Quotient:AQ)

ของสตอลทซ (Stoltz Paul G,1997) รวมกับแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจา กตะวันตกและตะวันออก
ไดแก แนวคิดจิตวิทยา แนวคิดศาสนาคริสต และแนวคิดศาสนาพุทธ แนวคิดศาสนาอิสลามนํามาประมวลเขาดวยกันอยางสมดุลย

2.วัตถุประสงค
เพื่อสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ไดแก ดานความอดทน ดานความพากเพียร
ดานความสามารถแกไขปญหา ดานความรับผิดชอบ และดานการรับรูในตนเอง

3.กระบวนการ
3.1 การจัด
สภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมกับ
กลุมตัวอยาง
3.2 การเตรียม
ความพรอม
3.3 การดําเนิน
กิจกรรม

3.4 ผลที่ไดรับ

3.1.1) การเสริมแรงที่ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคโดยการใหกําลังใจ
3.1.2) การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
3.1.3) การกําหนดคุณสมบัติของทีมงาน ไดแก วิทยากรหลัก วิทยากรรวม และผูชวยวิทยากร
การใหความรูและความสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและประโยชนที่จะไดรับ และ
การใหกําลังใจและสรางความมั่นใจใหกับผูเขารับการฝกอบรม รวมถึงการปองกันความเหนื่อยลา และ
ความเครียดจากการทํากิจกรรม
นักศึกษาทําแบบวัดกอนฝกอบรม (Pretest)
ปฐมนิเทศ
การฝกอบรมที่ 1-2 ดานการรับรูในตนเอง
การฝกอบรมที่ 3-6 ดานความอดทน
การฝกอบรมที่ 7-10 ดานความพากเพียร
นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจาก
การฝกอบรมที่ 11-14 ดานความสามารถแกไขปญหา เขารวมกิจกรรมการฝกอบรมในแตละดานครบ
การฝกอบรมที่ 15-17 ดานความรับผิดชอบ
นักศึกษาทําแบบวัดหลังฝกอบรม (Posttest)
ปจฉิมนิเทศ
การสนับสนุนหลังการฝก โดยการใหคําปรึกษา
ผลจากการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย โดยใชแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 1 และ
ชุดที่ 2 รวมกับแบบบันทึกสังเกตพฤติกรรม กอน-ระหวาง-หลัง การเขารวมกิจกรรมโปรแกรม

4. ผลการทดลองใชโปรแกรม
เปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไทย ชุดที่ 1 กอนและหลังการ
ทดลอง และแบบวัดชุดที่ 2 วิเคราะหรวมกับขอมูลผลบันทึกการสังเกตพฤติกรรม กอน-ระหวาง-หลัง การเขารวมกิจกรรมโปรแกรม
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ภายหลังการทดลอง พบวา นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมโปรแกรมมีการพัฒนา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมากขึ้น และมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

.05 จากผลการวิจัยแสดงวาโปรแกรมการสรางเสริม

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย สามารถพัฒนาความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยได
อภิปรายผลการวิจัย
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย มีประเด็น
ในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1.การศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
พิจารณาจากขอมูลสภาพปญหาซึ่งจําแนกตามเกณฑคาคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม พบวา
นิสิตนักศึกษาไทย มีปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเปนจํานวนมากของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด โดยมีปญหาทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความอดทน ดานความสามารถแกไขปญหา

ดานความ

รับผิดชอบและดานอื่นๆ ตามลําดับ ตอมาเมื่อพิจารณาระดับความรุนแรงของปญหาในแตละดานพบวา
นิสิตนักศึกษาไทยมีปญหาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในระดับนอยทุกดาน อยางไรก็ตาม ควร
มีการปองกันเพื่อไมใหกลายเปนปญหาที่ลุกลามและมีระดับความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น จากขอคนพบ
ดังกลาว นิสิตนักศึกษาไทยจึงควรไดรับการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหครบทั้ง 5
ดาน ดังขางตน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหนิสิตนักศึกษาไทยสามารถมีศักยภาพในการเผชิญอุปสรรคไดอยาง
สมบูรณ
พรอมกันนี้ จากการศึกษาโดยวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางและพิจารณาเทียบ
รอยละจํานวนของกลุมตัวอยางทั้งหมดกับเกณฑคาเฉลี่ยของระดับคะแนนที่ไดของกลุมตัวอยาง พบวา
มีคาเฉลี่ยของระดับคะแนนที่ใกลเคียงกัน โดยจัดอยูในเกณฑที่เปนปญหา ดังนั้นแสดงวา นิสิต
นักศึกษาไทย ทุกเพศ ทุกชั้นป ทุกกลุมสาขาวิชา ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในทุก
ภูมิภาคและ ทุกศาสนา สามารถประสบกับปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคได ดวยเหตุ
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นี้ การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในงานวิจัยจึงควรมีการจัดกิจกรรมใหนิสิต
นักศึกษาไทย ทุกเพศ ทุกชั้นป ทุกกลุมสาขาวิชา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาค และ
ทุกศาสนา สามารถไดรับการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไดอยางครอบคลุ และทั่วถึง
ประกอบกับ ขอคนพบจากการศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ในปการศึกษา 2554 เพิ่มเติม (รายละเอียด หนา 17 4 ) พบวา
นิสิตนักศึกษาไทยตองเผชิญกับสภาพปญหาในปจจุบันที่ทําใหเกิดปญหาตอการดําเนินชีวิต โดยปญหา
ที่พบมากที่สุดคือปญหาดานการเรียน ปญหาดานการเงิน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
ดังนั้นการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยจึงฝกใหสามารถ
ปรับตัวไดในสถานการณที่เปนปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันเพื่อใหสามารถผานพนอุปสรรคหรือปญหา
ในชีวิตไปไดดวยดี
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทําใหพบขอควรระมัดระวังในการดําเนินการวิจัย กลาวคือ
ขอคํานึงในขั้นตอนการเก็บและรวบรวมขอมูลเบื้องตนที่ดีที่สุดควรเก็บรวบรวมดวยตนเองเพื่อเปน
การปองกันการไดขอมูลที่มีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงหรือไดขอมูลที่ไมสมบูรณ ทั้งนี้
เนื่องจากขอคําถามในแบบสอบถามมีจํานวนหลายขอและใชเวลาคอนขางมาก ซึ่งอาจทําให
กลุมตัวอยางเกิดความเบื่อหนายในการตอบได ดังนั้นการที่ผูวิจัยสามารถเขาถึงกลุมตัวอยางไดจึง
มีความสําคัญ โดยเริ่มจากการเขาไปทําความรูจัก แนะนําตัว รวมถึงการขอความรวมมือจากกลุม
ตัวอยางที่มีความพรอมในการตอบคําถาม พรอมทั้งชี้แจงความปลอดภัยและการรักษาขอมูลของกลุม
อยางเปนความลับโดยจะมีการนําเสนอขอมูลในภาพรวมไมระบุเจาะจงทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาความ
เปนสวนตัวของกลุมตัวอยาง จากนั้นแจงวัตถุประสงคที่เปนประโยชนตอตัวผูตอบคําถามและแสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญในการนําไปวิจัยพัฒนาตอไป จึงแนะนําวิธีการทําแบบสอบถามที่ถูกตองและ
คอยใหคําแนะนํากรณีกลุมตัวอยางเกิดขอสงสัยในการตอบคําถาม หากเกิดกรณีที่ผูวิจัยไมสามารถไป
เก็บขอมูลไดดวยตนเองตองดําเนินการติดตอประสานงานกับบุคลากรหรือผูรับผิดชอบในฝายงานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาโดยตรง เนื่องจากเปนฝายงานที่สามารถเขาถึงกลุมตัวอยางและ
เขาใจในบริบทของนิสิตนักศึกษาไดดีพรอมกับชี้แจงอธิบายการดําเนินการในการเก็บขอมูลใหกับผูที่
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เปนตัวแทนในการเก็บและรวบรวมขอมูลใหมีความเขาใจที่ถูกตองในขั้นตอนการดําเนินการกอน
ทุกครั้งซึ่งจะทําใหผูวิจัยสามารถไดรับขอมูลจริงที่จะเปนประโยชนตอการทําวิจัยและพัฒนาตอไป
จากขอมูลดังกลาว สามารถสรุปขอคนพบการศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยโดยภาพรวมดังนี้
นิสิตนักศึกษาไทยสวนใหญมีปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในทุกดาน
โดยนิสิตนักศึกษาในทุกเพศ ทุกกลุมสาขาวิชา ทุกชวงอายุ รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และอาศัยในทุกภูมิภาค ทุกศาสนา สามารถที่จะประสบกับปญหา
ดังกลาวได ทั้งนี้แมวาระดับความรุนแรงของปญหาที่นิสิตนักศึกษาประสบจะมีปญหาอยูในระดับนอย
ควรมีการใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษา เพื่อปองกันปญหาไมใหลุกลามหรือเกิดความรุนแรงมากขึ้น
ดังนั้นจึงควรมีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหกับนิสิตนักศึกษาไทยใหครบทั้ง
5 ดาน
2. การวิเคราะห หลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ผลการวิจัยพบวา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่พัฒนาจากแนวคิด
ตะวันตกและแนวคิดตะวันออก ไดแก แนวคิดจิตวิทยา แนวคิดศาสนาคริสต และแนวคิดศาสนาพุทธ
แนวคิดศาสนาอิสลาม สามารถสงเสริมใหเกิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคซึ่งกัน
และกันได และชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมากขึ้น
เนื่องจากการวิเคราะหขอดีของแตละแนวคิดในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
สามารถนํามาผสมผสานใหสอดคลองกับบริบทและธรรมชาติของนิสิตนักศึกษาไทย ดังนี้
ผลการวิเคราะหแนวคิดทางจิตวิทยาในขอบเขตที่ศึกษา พบวา จุดเดนของแนวคิดเปน
การพัฒนาพฤติกรรมและเจตคติในการเผชิญอุปสรรคจากสิ่งแวดลอมหรือปจจัยภายนอกโดยเนน
การพัฒนาพฤติกรรมและความเขาใจในธรรมชาติของมนุษยในการทําใหเกิดความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคจึงเปนการชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับบุคคลไดจริง ซึ่งสอดคลองกับเฟลดแมน
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(Robert S. Feldman, 1996) ที่พบวาทฤษฎีทางจิตวิทยาสามารถนํามาปฏิบัติการไดจริงในการชวยแก
ปญหาที่เกิดจากอุปสรรคหรือวิกฤติได
สวนผลการวิเคราะหแนวคิดทางศาสนาในขอบเขตที่ศึกษา พบวา โดยภาพรวมของ
แนวคิดศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต มีจุดเดนรวมกัน คือ มุงพัฒนาใหเกิดความรู
ความเขาใจในตนและสภาพความเปนจริงจากภายในจิตใจซึ่งจะนําไปสูการปรับความรูสึกนึกคิด เจต
คติในการกระทํา หรือการพัฒนาพฤติกรรมในการเผชิญอุปสรรคของบุคลได โดยเนนการพัฒนาจิตใจ
ที่ดีในการสรางเสริมใหเกิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกอนจึงจะเกิดการพัฒนาพฤติกรรม
ตอมา ซึ่งสอดคลองกับกรมสุขภาพจิต ( 2553) คือ หลักคําสอนทางศาสนาหรือหลักธรรมะสามารถ
นํามาประยุกตใชในการบําบัดจิตใจใหกับผูที่กําลังเผชิญปญหาโดยเนนการปรับอารมณเพื่อนําไปสู
การปรับพฤติกรรมได
ดังนั้นเมื่อนําขอดีของแตละแนวคิดมาประมวลเขาดวยกันจึงเกิดการประสานที่สมดุลย
สําหรับเปนแนวทางใหมในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ไดอยางเหมาะสม
จากขอคนพบดังขางตน สงผลใหการวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยในงานวิจัย มีความแตกตางจากแนวคิดเดิม
กลาวคือ ทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( Adversity Quotient:AQ) ของสตอลทซ ( Stoltz,
1997) ประกอบดวย 4 มิติ (CO2RE) หากแต องคประกอบและเนื้อหาขององคประกอบ ของการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 1) ดานการรับรูในตนเอง ( Self Perception) 2) ดานความ
อดทน ( Endurance) 3) ดานความพากเพียร(

Perserverance) 4) ดานความสามารถแกไขปญหา

(Problem Solving) และ 5) ดานความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยเปนการสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในดานหลักการ แนวคิด และวิธีการ
ของทางตะวันตกและทางตะวันออก อันจะชวยใหบุคคลสามารถพัฒนาตนใหเปนผูที่มีความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคทางดานจิตใจและการปรับพฤติกรรมตอสภาวะที่เปนอุปสรรคไดอยางเหมาะสม
ตอบริบทในสังคมไทยและสังคมโลกปจจุบันได
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ดังนั้น สามารถสรุปไดวา หลักการ แนวคิด และวิธีการ สรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคที่พัฒนาขึ้นสําหรับนิสิตนักศึกษาไทยมีลักษณะสงเสริมตอการพัฒนาความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค และนําไปสูการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษาไทยได
3. การสรางและทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย สามารถอภิปรายเปนประเด็นตามหัวขอ ดังนี้
3.1 การสรางโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย
ผลการสรางโปรแกรมโดยวิเคราะหจากการศึกษาสภาพปญหาดานความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย พบวา กิจกรรมโปรแกรมควรมีการปรับบริบทใหเหมาะสม
กับนิสิตนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธและนิสิตนักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่นสามารถปฏิบัติและเขารับ
การฝกรวมกันได เนื่องจากมหาวิทยาลัยไทยมีนิสิตนักศึกษาที่นับถือศาสนาหลากหลาย นอกเหนือจาก
ศาสนาพุทธ ไดแก ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ ศึกษารวมดวยทุกแหง ทั้งนี้รวมถึง
การจัดกิจกรรมโดยฝกใหนิสิตนักศึกษาไทยสามารถปรับตัวไดในสถานการณที่เปนปญหาที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันโดยพัฒนานิสิตนักศึกษาใหสามารถไดรับการฝกไดอยางครอบคลุม ทุกเพศ ทุกชั้นป ทุกกลุม
สาขาวิชา ทุกภูมิภาค และทุกประเภทมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่นับถือ
ทุกศาสนา มีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงเชนกัน
ดังนั้นการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหบรรลุผลตามเปาหมาย ควร
จัดกิจกรรมใหครอบคลุมในองคประกอบทุกดาน และเรียงลําดับขั้นตอนการเรียนรูที่เหมาะสมในแต
ละดานตามหลักการเรียนรู และจากการจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่ไดศึกษาคนพบ เพราะจะชวย
สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรูในแตละองคประกอบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการเรียนรูที่ดี
จะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลเกิดความรูความเขาใจในสิ่งนั้นกอน หรือ เกิดการปรับเปลี่ยนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิ่งนั้นแลวจึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา (ชูชัย สมิทธิไกร, 2551) ดังนั้น
นิสิตนักศึกษาควรไดรับการฝกความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในดานการรับรูตนเองกอน
เนื่องจากเปนพื้นฐานในการพัฒนาไปสูความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เพราะชวยใหบุคคลรับรู
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ความสามารถของตนเองในการเผชิญปญหาถึงระดับความสามารถในการควบคุมตนเองใหผานพน
ปญหาและอุปสรรคไปได (Bandura, 1986) ซึ่งจะทําใหเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญรวมถึง
ประโยชนในการเขารับการฝกอบรมกิจกรรมโปรแกรม สอดคลองกับสตอลทซ ( Stoltz, Paul G,1997)
ในมิติที่ 1 ดานความสามารถในการควบคุม ( Control: C) ถึงระดับการรับรูถึงความสามารถในการ
ควบคุมตนเองของบุคคลใหสามารถผานเหตุการณที่ยากลําบากหรืออุปสรรคได

ลําดับตอมาจึงฝก

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความอดทน เนื่องจากเปนฐานสําคัญในการสนับสนุนให
บุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานตอไปไดครบถวนและ
ประสบความสําเร็จ เพราะชวยใหบุคคลมีความพรอมในการเรียนรูครั้งตอไปไดดีโดยสามารถควบคุม
ตนเองใหเขารวมกิจกรรมฝกอบรมในดานอื่นๆไดสําเร็จลุลวง และชวยใหบุคคลทํางานประสบ
ความสําเร็จแมจะมีอุปสรรคและปญหามากเพียงใดก็ไมทําใหบุคคลเกิดความทอแทหรือสิ้นหวังแต
ยังคงใชปญญาแกไขปญหาจนบรรลุเปาหมายในที่สุด (มารศรี กลางประพันธ, 2548)
นอกจากนี้ การสรางโปรแกรมจากการศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการตาม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ พบวา มีการดําเนินการอยางเปนระบบโดยมีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
เหมาะสมตามวิธีการดําเนินงานวิจัยซึ่งสอดคลองกับขั้นตอนการสรางโปรแกรมในงานวิจัยของ
นพดล โชติกพานิชย ( 2549) และวันเพ็ญ วิวิธสิริ ( 2550) หากแตมีการศึกษาและดําเนินขั้นตอน
การสรางเพิ่มเติมเพื่อใหตรงกับบริบทของของรูปแบบงานวิจัยครั้งนี้มากที่สุดโดยการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเพื่อเปนการยืนยัน หลักการ แนวคิด และวิธีการดําเนินกิจกรรม
โปรแกรมถึงความเปนไปไดในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหกับนิสิต
นักศึกษาไทย
พรอมกันนี้ จากการศึกษาวิจัย พบวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเปนการพัฒนา
ดานจิตพิสัยเพื่อชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ดังนั้นผูวิจัยจึงนําแนวคิดรูปแบบการพัฒนา
ดานจิตพิสัยของแครทโวล บลูม และมาเซีย (Instruction Model Based on Affective Domain by
Krathwohl, Bloom & Masia) (Bloom, 1956 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2554) มาวางกรอบการดําเนินการ
โปรแกรมเพื่อใหนิสิตนักศึกษาที่เขารวมสามารถเรียนรูใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยพัฒนา
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ดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไดรูปแบบในโปรแกรมจึงประกอบดวย

1) หลักการ

2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการ และ 4) ผลการทดลองใชโปรแกรม
จากนั้น ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการทํากิจกรรม ครั้งละ 90 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 30 นาที ตอ
1 วัน รวมเปนจํานวน 27 ครั้ง โดยจัดกิจกรรมเปน

2 สวน ไดแก 1) กิจกรรมการฝกอบรม และ

2) กิจกรรมสนับสนุนหลังการฝก ทั้งนี้ไดศึกษาวิเคราะหเนื้อหาและกําหนดจํานวนครั้งใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการ จึงสามารถจัดกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไดครอบคลุมทุกองคประกอบ

และเปนระยะเวลาที่ผูวิจัยเชื่อมั่นวา

มีความเหมาะสมตอการพัฒนาดานจิตพิสัย ดังเชน การพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกลาวมีการจัดกิจกรรมใหผูเขาฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ และ
ตระหนักในความสําคัญของการเขารวมฝกอบรมโดยใชทฤษฎีที่หลากหลายในการพัฒนาและมีการจัด
กิจกรรมโดยใหผูเขาฝกอบรมไดมีประสบการณรวมโดยเห็นประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมฝก
กิจกรรมในแตละดาน รวมถึงการจัดกิจกรรมสนับสนุนหลังการฝกตอเนื่องจากกิจกรรมการฝกอบรม
ในการชวยสงเสริมใหบุคคลไดปฏิบัติอยางตอเนื่องสม่ําเสมอจนพัฒนาเปนลักษณะนิสัยที่พึงประสงค
ซึ่งใกลเคียงกับการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม โดยการจัดประสบการณที่ชวยใหบุคคลเห็นคุณคาของ
การปฏิบัติเพื่อนําไปสูความเต็มใจที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตจริงจนพัฒนาเปนลักษณะนิสัย (

Bloom,

1956 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2542) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในโปรแกรมไดผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญถึงความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและความสอดคลองกับวัตถุประสงค
แนวคิด รวมถึง วิธีในการดําเนินกิจกรรม ถึงความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริง ประกอบกับการ
ใชเวลาในการฝกกิจกรรม ครั้งละ 90 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 30 นาที ตอ 1 วัน เปนการกําหนดเวลาที่
เหมาะสมมีความสัมพันธตอความสามารถในการตั้งใจเรียนรูและรับรูของวัยนิสิตนักศึกษาซึ่งเปน
วัยรุนตอนปลาย (มาลี จุฑา, 2544) ซึ่งสามารถเรียนรูและรับรูไดดีในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งหากเปน
ชวงเวลาที่นอยกวานี้นิสิตนักศึกษาจะยังไมสามารถเรียนรู การพัฒนาจิตพิสัยได หรือ หากเปนชวงเวลา
ที่มากกวานี้โดยมีการฝกฝนในดานเดียวอยางตอเนื่องในชวงเวลาที่ใกลเคียงกันภายใน 1 วัน จะสงผล
ใหนิสิตนักศึกษา เกิดความเหนื่อยลาและสับสนกับเนื้อหาจนเกินไปจึงไมพรอมสําหรับการเรียนรู
เพราะฉะนั้น การเรียนรูที่ดีจะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลมีความพรอมในการรับรู ดังนั้นการกําหนดเวลาใน
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การจัดกิจกรรมจึงมีความสําคัญโดยจัดใหเหมาะสมตอการเรียนรู พรอมทั้งคํานึงถึงวัยของนิสิต
นักศึกษาที่มีความเกี่ยวพันกับระยะเวลาในการเรียนรู (Erikson, 1968) เชนเดียวกัน
ดังนั้น นิสิตนักศึกษาจะไดรับประโยชนจากโปรแกรมไดอยางแทจริงโดยเขารวมการ
ฝกกิจกรรมโปรแกรมใหครบถวนทุกดานตามกระบวนการ ซึ่งมีการจัดลําดับกิจกรรมในการฝกตาม
หลักการเรียนรู ที่สามารถฝกใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองตามลําดับการเรียนรูที่เหมาะสมและ
เปนไปอยางตอเนื่อง สงผลใหนิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาเจตคติเพื่อนําไปสูการปรับพฤติกรรมได
ตอไป
3.2 การทดลองโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
นิสิตนักศึกษาไทย
การทดลองในงานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองซึ่ง

แบบแผนการทดลองแบบศึกษา

กลุมเดียววัดสองครั้ง ( The One-Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งผูวิจัยไดพบขอดีของการทดลอง
ตามแบบแผนนี้ คือ มีการเปรียบเทียบจากขอมูลในการวัดหรือทดสอบในครั้งแรกประกอบการ
พิจารณาวา ผลการวัดหรือทดสอบหลังการทดลองเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร ซึ่งการสรุปผลในการ
ทดลองแบบนี้จะมีความชัดเจนวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดมาจากสิ่งทดลอง หากสามารถควบคุมปจจัย
แทรกซอนที่มีผลกระทบตอความตรงภายในได เชน สถานการณรอบ ๆ ตัว การวัดครั้งแรก เปนตน
ทั้งนี้เครื่องมือที่ใชวัด และมีปจจัยที่สงผลกระทบตอความตรงภายนอก คือปฏิสัมพันธระหวางการวัด
หรือทดสอบครั้งแรกกับสิ่งทดลอง และความลําเอียงในการเลือกตัวอยางกับสิ่งทดลอง ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงพัฒนาเครื่องมือในการวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทั้งหมด 2 ชุด โดยมี
การประเมินผลจากตัวผูเขารับการอบรมจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 1 และชุด
ที่ 2 รวมถึงบันทึกการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งจะทําใหการทดลองนี้สามารถสรุปไดวาการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่มีการพัฒนาขึ้นนี้มีผลมาจากการเขารับการฝกกิจกรรมโปรแกรม
ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
ผลการทดลอง พบวา เมื่อนําโปรแกรมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ไดเขารับการฝก
กิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
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กลุมตัวอยางมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สํานักมาตรฐานการศึกษา (2552), นันทิยา วชิลาภไพฑูรย ,
2547 และสตอลทซ (Stoltz , 1997; Stoltz, 2000 ) ที่พบวาโปรแกรมฝกอบรมสามารถเพิ่มระดับความ
สามารถในการเผชิญอุปสรรคของบุคคลได จึงแสดงใหเห็นวาโปรแกรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาสามารถเพิ่ม
ระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของบุคคลได ซึ่งนําไปสูประเด็นการอภิปราย ดังตอไปนี้
จากการทดลอง พบวาการพัฒนาระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของบุคคล
สามารถพัฒนาไดโดยพิจารณาจากธรรมชาติและพื้นฐานความสามารถเดิมของแตละบุคคลในการคิด
และตอบสนองตอปญหาและอุปสรรคที่เผชิญ ซึ่งสอดคลองกับสตอลทซ (

Stoltz,1997) ที่คนพบวิธี

คิดและตอบสนองตอปญหาและอุปสรรคที่แตกตางกันตามลักษณะการแบงคน

3 ประเภท คือ

1.คนไมสู (Quitter) 2.คนตั้งแคมป ( Camper) และ 3.คนปนเขา (Climber) โดยสามารถนํามา
เปรียบเทียบ กับกลุมตัวอยางการทดลองในงานวิจัย ดังนี้
กอนการทดลอง กลุมตัวอยางเปนนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
อยูในระดับต่ําและต่ํามาก เปรียบไดกับ คนประเภทที่ 1 คือ คนไมสู

(Quitter) โดยมีลักษณะใจไมสู

ยอมแพงาย ไมชอบทําอะไรที่ยากลําบาก จึงมักจะหลีกเลี่ยงการเผชิญปญหา ตอมาเมื่อ เขารวมทดลอง
กิจกรรมโปรแกรม กลุมตัวอยางมีการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยมี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง เปรียบไดกับคนประเภทที่ 2 คือ คนตั้ง
แคมป (Camper) ที่มีความกระตือรือรนในปญหาและอุปสรรคใหม ๆ เปนครั้งคราว โดยสังเกตความถี่
พฤติกรรมจะมีมากที่สุดในการจัดกิจกรรมฝกอบรมชวงแรก ตอมาเริ่มลดนอยลงโดยมีการพัฒนาที่
ตอเนื่องซึ่งระดับความถี่พฤติกรรมยังอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน จากนั้นเมื่อไดเขารวมกิจกรรม
สนับสนุนหลังการ ฝกนิสิตนักศึกษามีพฤติกรรมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในแตละดานเพิ่ม
มากขึ้นโดยมีระดับสูงกวาการเขากิจกรรมฝกอบรมในทุกดาน โดยเฉพาะในชวงกลางของกิจกรรม
นิสิตนักศึกษามีการพัฒนาสูงขึ้นเรื่อย ๆ เปรียบไดกับคนประเภทที่ 3 คือ คนปนเขา (Climber) ที่มีความ
เพียรพยายาม ตอสูกับปญหาโดยไมยอมแพ โดยมีการพัฒนาศักยภาพของตนไปสูความสําเร็จสูงสุด
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จากขอมูลขางตนพบวากิจกรรมฝกอบรมชวยพัฒนาใหบุคคลมีระดับความสามารถ
เพิ่มขึ้นทั้งนี้จะพัฒนาไดในระดับใดนั้นมีความเกี่ยวพันกับปจจัยพื้นฐานเดิมของแตละบุคคล ซึ่ง
สอดคลองกับ ชูชัย สมิทธิไกร (2551) เกี่ยวกับวิธีการฝกอบรมที่ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
ควรคํานึงถึงภูมิหลังของผูเขารับการอบรม

และสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ วิวิธศิริ (2550) ที่

พบวา ปจจัยเดิมของกลุมตัวอยางไดแก การศึกษา และประสบการณทํางาน มีผลตอการพัฒนาระดับ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของบุคคล ทั้งนี้พิจารณาจากผลการทดลองของกลุมตัวอยางใน
งานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีปจจัยพื้นฐานเดิม คือ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคอยูในระดับต่ําและต่ํามาก
ตอมาเมื่อไดเขารวมทดลองกิจกรรมโปรแกรมในชวงของการฝกอบรม จํานวน 17 ครั้ง กลุมตัวอยาง
สามารถพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเพิ่มขึ้น ทั้งนี้สามารถพัฒนาไดในระดับปานกลาง ยัง
ไมสามารถพัฒนาไดในระดับสูง หรือ สูงมาก ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตอมาเมื่อเขารวมกิจกรรมโปรแกรมในสวนของการสนับสนุนหลังการฝก
จากการสังเกตบันทึกความถี่ของพฤติกรรมในชวงแรกของกิจกรรม (ครั้งที่ 20-22) กลุมตัวอยางยังมี
การพัฒนาระดับความสามารถนอยกวาครั้งสุดทายที่ทํากิจกรรมการฝกอบรม (ครั้งที่ 18-19) ทั้งนี้
สืบเนื่องจากกลุมตัวอยางไดพักหนึ่งสัปดาหเพื่อติดตามความคงอยูของพฤติกรรมหลังฝกอบรม เมื่อ
กลับมาทํากิจกรรมอีกครั้งจึงอยูในระยะปรับตัวเพื่อทบทวนการเรียนรูที่ผานมา ตอมาเมื่อทํากิจกรรม
ในชวงกลางไปจนถึงชวงสุดทาย (ครั้งที่ 23-27) กลุมตัวอยางมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยมี
การพัฒนาระดับความสามารถในระดับสูงขึ้นในแตละครั้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการแสดงระดับ
ความสามารถ ระหวางชวงทํากิจกรรมฝกอบรมกับชวงทํากิจกรรมสนับสนุนหลังการฝก (รายละเอียด
หนา 243 – 244) มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยกลุมตัวอยางมีการพัฒนาระดับความสามารถใน
การทํากิจกรรมสนับสนุนหลังการฝกเพิ่มขึ้นและสูงกวาการทํากิจกรรมฝกอบรมในทุกดาน
จากการทดลองกิจกรรมโปรแกรม พบวากิจกรรมฝกอบรมสามารถเพิ่มระดับ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของบุคคลไดจากเดิม ซึ่งจะพัฒนาเพิ่มขึ้นในระดับมากหรือนอยนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานของบุคคลและวิธีการฝกที่เหมาะสมตอการเรียนรูและรับรูของบุคคล หาก
ตองการใหไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในระดับที่คาดหวัง อาจตองมีการขยายเวลาในการทํา
กิจกรรมฝกอบรมเพิ่มขึ้น และปรับกิจกรรม รวมถึงวิธีการฝกอบรมสําหรับมุงพัฒนาเฉพาะกลุม เชน
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นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับต่ําและต่ํามาก เปนตน หรือให เขารวมกิจกรรมสนับสนุน
หลังการฝกเนื่องจากชวยสงเสริมให บุคคลเกิดการพัฒนาความสามารถในระดับที่พึงประสงคตอไปได
ซึ่งคลายคลึงกับทิศนา แขมมณี ( 2542) การดําเนินการหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตพิสัย มีการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันโดยจัดระบบการติดตามผลอยางตอเนื่อง
และมีการเสริมแรงที่เหมาะสมในการพัฒนาใหมีลักษณะนิสัยที่พึงประสงค
ขอคนพบที่ไดจากการทดลองกิจกรรมโปรแกรม คือ การสรางเสริมความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคสามารถชวยใหนิสิตนักศึกษามีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเพิ่มขึ้นโดยใหเขา
รวมกิจกรรมการฝกอบรมทั้งนี้ควรเขารับการฝกอบรมใหครบทุกดานตามองคประกอบในโปรแกรม
และเพื่อใหนิสิตนักศึกษาเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในระดับที่คาดหวัง ควรมีกิจกรรมสนับสนุนหลัง
การฝก หรือกิจกรรมสงเสริมหลังการฝกที่เหมาะสมตอบริบทของนิสิตนักศึกษา (

Chickering &

Reisser, 1993) เพื่อเปนการทบทวนและทําใหพัฒนาความสามารถของตนตอไป ซึ่งชวยใหนิสิต
นักศึกษาไดพัฒนาความสามารถตามศักยภาพสูงสุดที่พึงมีของตนเอง
นอกจากนี้ ผูวิจัยพบวาการนําแนวคิดทางศาสนามาประกอบการวิเคราะหเพื่อ
สรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยสามารถพัฒนาใหเกิด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตอไปได ทั้งนี้สามารถพิจารณาจากจัดกิจกรรมการฝกอบรม การ
สรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในองคประกอบ 5 ดาน ไดแก ดานการรับรูตนเอง ดาน
ความอดทน ดานความพากเพียร ดานความสามารถในการแกไขปญหา และดานความรับผิดชอบ ได
นําแนวคิดศาสนาเขามารวมในวิธีการการฝกอบรมในทุกดาน ดังนี้
1) การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานการรับรูตนเอง
การใชกรณีศึกษา ในการสะทอนตนเองใหรับรูความสามารถในการควบคุมตนเองใน
การเผชิญปญหาและอุปสรรคจะชวยใหวิเคราะหความสามารถในการควบคุมตนเองในการเผชิญ
ปญหาและอุปสรรค รวมถึงการทํากิจกรรมสําหรับฝกตนเองโดยใชหลักธรรมดานสติสัมปชัญญะ ให
มีสติในการกระทําสิ่งตาง ๆในการดําเนินชีวิต โดยระลึกถึงคุณธรรมและผูมีพระคุณ ไดแก บิดามารดา
เปนตน จะสามารถทําใหมีสติในการควบคุมตนเองใหสามารถผานพนปญหาและอุปสรรคไปได
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(พระราชวรมุนี, 2529; พระเมธี ธรรมาภรณ (ประยูร ธมมจิตโต, 2539; พระพรหมคุณาภรณ ป.อ.
ปยุตโต, 2554) รวมถึงหลักศรัทธาขอที่ 6 ถึงการยอมรับสภาพความเปนจริงและเสริมสรางกําลังใจโดย
มีเจตคติที่ดี (ภัทรพร สิริกาญจนะ, 2546: อณัส อมาตยกุล, 2554)
2) การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความอดทน
การสรางเสริมใหนักศึกษาเกิดความอดทนทางจิตใจโดยการนําหลักคําสอนทางศาสนา
ที่ประมวลเปนหลักสากลมาเปนแนวคิดในการฝกควบคุมจิตใจใหเขมแข็งจะชวยใหสามารถอดทน
อดกลั้นตออุปสรรคที่ทําใหเกิดความไมสบายใจได (สมาคมพระคริสตธรรมไทย , 2514 ; สมาคม
พระคริสตธรรมในประเทศไทย , 2518 ; พระพุทธิวงศมุนี, 2545 ; ศักดา เซะวิเศษ, 2546 อางถึงใน
อัลกุรอาน 4:58 ; มารศรี กลางประพันธ, 2548) นอกจากนี้การฝกวิธีการคิดในการมองโลกในแงดี มี
กําลังใจมีความหวังในชีวิตโดยการนําหลักคําสอนทางศาสนามาวางแนวทางไปสูการปฏิบัติในการมอง
โลกในแงดี (พระพุทธิวงศมุนี, 2545; พระมหาขันทองวิชาเดช, มารศรี กลางประพันธ, 2548; ทองหลอ
วงษธรรมา , 2551; กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอรเนียร, 2550) รวมถึงการฝกปฏิบัติ
กิจกรรมที่สงเสริมการคิดดี กระทําในสิ่งที่ดี และสรางคุณคาใหกับตนเองและสังคม (ศักดา เซะวิเศษ,
2546 อางถึงใน อัลกุรอาน 4:58) จะทําใหสามารถมีความอดทนทางจิตใจดวยการมองโลกในแงดีอยาง
มีกําลังใจและมีความหวังในการดําเนินชีวิต
สวนการสรางเสริมใหเกิดความอดทนทางกายสามารถฝกไดโดยการทํากิจกรรมกลุมเพื่อ
ฝกความอดทนในการปรับและควบคุมพฤติกรรมใหอยูในกฎกติกาของกลุมคนในสังคมโดยใชหลัก
ขันติธรรม (พระพุทธยานันทภิกขุ, 2546; จิรัฐกาล พงคภคเธียร, 2550) สามารถทําใหเกิดความอดทน
ทางกายโดยสามารถเผชิญภาวะอุปสรรคที่ทําใหเกิดความทุกขทางกาย

และอดทนตอความลําบาก

ตรากตรําได
3) การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความพากเพียร
การฝกวิธีการรูและบรรลุเปาหมายในชีวิตที่มุงหมายดวยการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง
ทําใหบุคคลสามารถมีความพยายามโดยการมีแรงจูงใจทําเพื่อคนที่นักศึกษารักและเคารพมากที่สุด โดย
ใชหลักวิระยะ คือ ความพากเพียรมุมานะไมทอถอย และหลักจิตตะ คือ การมีใจฝกใฝในงานที่ทําโดย
ใชสติปญญาทําใหสําเร็จ (พระราชวรมุนี, 2529; พระประชิตธมมวโร, 2548; พระอาจารยมิตซูโอะคเวส
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โก, 2552) รวมถึงหลักอะมานะหโดยปฏิบัติงานใหสําเร็จโดยไมทอแท ทํางานใหสําเร็จลุลวงตามที่
ไดรับมอบหมายเต็มกําลังความสามารถของตนเอง (มานี ชูไทย , 2532; อะหหมัด ยี่สุนทรง , 2546;
ศักดา เซะวิเศษ, 2546 อางถึงใน อัลกุรอาน, 4:58)
4) การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความสามารถแกไขปญหา
การฝกควบคุมตนเองและแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อประสบปญหาและ
อุปสรรค และการฝกสมาธิรูตัวกําหนดพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผลดวยการเจริญสติ

(พระพุทธ

ยานันทภิกขุ, 2546 ; จิรัฐกาล พงคภคเธียร, 2550) เปนการฝกควบคุมตนเองและการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อประสบปญหาและอุปสรรค และชวยฝกสมาธิมีสติกําหนดพิจารณาสิ่งตางๆ
อยางมีเหตุผล ซึ่งชวยใหสามารถมีสติในการเผชิญปญหาโดยสามารถควบคุมอารมณในดานลบที่มีตอ
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ จากนั้นใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นในการมี
เจตคติที่ดี การมองโลกในแงดี ตอสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว โดยการ
ใชกรณีตัวอยางฝกการวางขั้นตอนในการหาแนวทางและวิธีแกไขปญหาการฝกเจตคติที่ดีโดยการมอง
โลกในแงดี ทั้งนี้เพื่อเปนการฝกวางขั้นตอนในการหาแนวทางและวิธีแกไขปญหาโดยสามารถเขาใจ
วิเคราะหและเชื่อมโยงตามหลักเหตุและผลแหงความเปนจริงของอริยสัจสี่ (พระราชวรมุนี,

2529 ;

พระสมุหสุนทรอภิชาโต, 2547 ; พระอุทิศอภิวโร, 2547) ทําใหนักศึกษาสามารถมีสติในการเผชิญ
ปญหาดวยการมีวิจารณญาณที่มีเหตุผลและมีเจตคติที่ดี
5) การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความรับผิดชอบ
การใชสถานการณจําลองเหตุการณใหนักศึกษาเผชิญปญหาและอุปสรรคโดยฝก
การวิเคราะหสาเหตุของปญหาและอุปสรรคการเผชิญปญหาและอุปสรรค ตามหลักอริยสัจสี่
(มรรค) (พระราชวรมุนี, 2529 ; สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก, 2540 ;
พระประชิต ธมมวโร, 2548)

รวมถึงการมีสวนรวมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองในหลัก

จริยธรรมคําสอน คริสตธรรม (ศิลปชัย เชาวนเจริญรัตน , 2549; กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลิฟอรเนียร, 2550; สาธนัญ บุญเกียรติ, 2554) และการมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานในหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายตามหลักอะมานะห ((มานี ชูไทย , 2532; อะหหมัด ยี่สุนทรง, 2546; ศักดา เซะวิเศษ,
2546 อางถึงใน อัลกุรอาน 4:58)
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ทั้งนี้จากการพิจารณาบันทึกความถี่พฤติกรรมจากการทํากิจกรรมรวมกับวิธีการจัด
กิจกรรมโปรแกรมซึ่งไดสอดแทรกแนวคิดทางศาสนามาประกอบวิธีการสรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยทําใหเกิดการพัฒนาความสามารถของนิสิตนักศึกษาไทยได
อยางตอเนื่อง พบวา ในชวงกิจกรรมฝกอบรมกลุมตัวอยางมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
เพิ่มขึ้นไมมากโดยมีระดับใกลเคียงกันในการฝกแตละดาน ตอมาเมื่อกลุมตัวอยางทํากิจกรรมในชวง
สนับสนุนหลังการฝก และพิจารณาความถี่พฤติกรรมความสามารถ พบวา กลุมตัวอยางมีความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก โดยมีระดับการพัฒนาสูงขึ้นอยางตอเนื่องไปจนถึงการทํา
กิจกรรมในครั้งสุดทาย (ครั้งที่ 27) ซึ่งการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีขึ้นในชวงสนับสนุนหลังการฝกมีผล
มาจากการฝกอบรมในกิจกรรมชวงแรกโดยในชวงนี้จะยังไมปรากฎผลการพัฒนาพฤติกรรมในระดับ
มาก เนื่องจากเปนชวงบมเพาะใหเกิดการเรียนรูในการพัฒนาเจตคติไปสูการพัฒนาพฤติกรรม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ซึ่งจะเห็นผลปรากฎหลังจากการฝกครบกระบวนการ
จากขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวาแนวคิดศาสนาสามารถสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคไดอยางตอเนื่อง
จากขอมูลทั้งหมดดังขางตน แสดงวาการวิจัยในครั้งนี้ ไดผลสําเร็จ

เนื่องจากภายหลัง

การเขารวมทํากิจกรรมโปรแกรม นักศึกษามีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดีขึ้น ผลการวิจัย
ดังกลาวจึงสนับสนุนใหเห็นถึงความเปนไปไดของโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยในการนํามาใชพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
นักศึกษา ไทยได
ดังนั้น สิ่งที่ไดจากการวิจัยนี้ คือ การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
แนวทางใหม ที่มีแนวคิดรวมระหวางตะวันตกและตะวันออกโดยมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับ
บริบทของนิสิตนักศึกษาไทย และมีความเปนไปไดที่จะสามารถพัฒนาความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยไดจริง
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ขอเสนอแนะ
จากการทําวิจัยในครั้งนี้ พบวา โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ทําใหกลุมตัวอยางมีระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคขึ้น
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1

สําหรับอาจารย บุคลากร ตลอดจนผูที่สนใจ จะนําโปรแกรมไปใชกับนิสิต

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ควรศึกษารายละเอียดของคูมือในโปรแกรมกอน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในการนําไปใชอยางถูกตอง และเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเขารับการอบรมอยางแทจริง โดยเฉพาะ
วิทยากรมีสวนสําคัญมากในการดําเนินกิจกรรมในโปรแกรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค ดังนั้น
ควรเตรียมทีมวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในโปรแกรมฯ หรือมีคุณสมบัติใกลเคียง ทั้งนี้
วิทยากรควรศึกษาทฤษฎีและองคประกอบของการฝกอบรม และศึกษาวิธีการดําเนินกิจกรรมใน
ขั้นตอนตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอันดี อันจะทําใหการดําเนินกิจกรรมในโปรแกรมฯ ลุลวงไปดวยดี
1.2 โปรแกรมจากผลการวิจัยนี้ เปนโปรแกรมที่มุงพัฒนาดานจิตพิสัยเพื่อนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมใหดีขึ้น จึงใชเวลาพอสมควร ซึ่งอาจมีผลตอการใหความรวมมือของ
นิสิตนักศึกษา เนื่องจากนิสิตนักศึกษาอาจจะไมตั้งใจในการทํากิจกรรมไดตลอดระยะเวลาที่กําหนดใน
โปรแกรม ดังนั้น ควรมีการสรางแรงจูงใจใหนิสิตนักศึกษาที่เขารวมการฝกอบรมในโปรแกรมอยาง
เหมาะสมและตอเนื่อง เชน การทําใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับซึ่งจะมี
ผลดีตอตนเอง การใหกําลังใจ มึความเปนกัลยาณมิตรที่ดีและเขาใจในปญหาของนิสิตนักศึกษา
รวมถึงการยกยอง ชมเชย ใหรางวัล เมื่อนิสิตนักศึกษามีผลงานหรือมีพฤติกรรมที่นาชื่นชม
1.3 การกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมจะชวยใหการดําเนินกิจกรรมบรรลุผลไดดี
เนื่องจากในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเวลาเปนชวงหลังเลิกเรียนในชวง 16.00 น.-18.00 น. ซึ่งใน
ชวงแรก หรือบางชวง จะมีนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมบางสวน จะมีทาทางเหน็ดเหนื่อย และใหความ
สนใจในการทํากิจกรรมในโปรแกรมนอย ดังนั้นเพื่อปองกันการเกิดตัวแปรแทรกซอน ควรมีวิธีการ
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ผอนคลายความเหนื่อยลาและความเครียดจากการเรียนของนักศึกษาผูเขาอบรมกอน โดยการเตรียม
หองพักเพื่อนั่งพักผอนตามอัธยาศัย หรือใหนักศึกษาไดพูดคุยทักทายกัน พรอมทั้งเตรียมอาหารวาง
และเครื่องดื่มใหรับประทานกอนเขารับการฝกอบรมกิจกรรมในโปรแกรม หรือการจัดเวลาในการ
ฝกอบรมที่นิสิตนักศึกษามีความพรอม ซึ่งอาจจะเปนชวงเวลาที่นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจรวมกัน
โดยเปนชวงที่ไมมีเรียนและมีเวลาตรงกัน
1.4 โปรแกรม นี้เหมาะกับการฝกอบรมนิสิตนักศึกษาจํานวนกลุมประมาณ 30 -40 คน
โดยไมควรมีจํานวนมากเกินกวานั้น เนื่องจากวิทยากรผูอบรมจะควบคุมการฝกอบรมไดยาก เพราะ
การฝกอบรมในโปรแกรม มีวิธีการใหผูเขาฝกอบรมไดลงมือปฏิบัติคอนขางมาก และคอนขางใชเวลา
จึงสามารถพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของบุคคลได
1.5 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยสามารถพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ได ดังนั้นควรสงเสริมใหฝายการพัฒนานิสิตนักศึกษาในแตละคณะหรือฝายกิจการนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย นําไปใชในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาในทุกชั้นป
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการ
เตรียมตัวใหนิสิตนักศึกษามีความพรอมในการปรับตัวเพื่อเปนบัณฑิตที่มีความพรอมสําหรับ
สถานการณในปจจุบันและอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีผลกระทบในดานเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรม รวมถึงดานการศึกษา ดังเชน การรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในไมชานี้
(สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาแหงประเทศ, 2553)
1.6 หลักการ แนวคิด และวิธีการในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของงานวิจัยนี้สามารถใหอาจารยผูสอนนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน ทั้งนี้
อาจารยผูสอนอาจจะทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาปญหาของนิสิตนักศึกษาที่ตนสอน และนําแนวคิด
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเฉพาะดานที่สอดคลองกับปญหานั้นไปใชในการ
แกไขปญหาและพัฒนาตอไป
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2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ หลังการฝกอบรมในโปรแกรม ไดมีการติดตามผล
การเปลี่ยนแปลงและทบทวนสิ่งที่ไดรับการฝกอบรมตามโปรแกรมฯ โดยใหพฤติกรรมคงอยูและมี
ประโยชนตอการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาตอไปโดยมี
การสนับสนุนหลังการฝกอบรม ดวยการใหคําปรึกษา ซึ่งการติดตามผลดังกลาวมีระยะเวลาไมมากและ
มีเพียงชวงหนึ่งซึ่งทําใหไมไดขอมูลในการคงทนหรือความกาวหนาของพฤติกรรมเทาที่ควร ดังนั้น
ควรมีการติดตามและประเมินผลในระยะยาวตอเนื่องเพื่อประเมินพัฒนาในกรณีรายบุคคลและ
กลุมสาขาวิชาที่นิสิตนักศึกษาศึกษาตางกัน เพื่อใหไดขอสรุปปรากฏการณที่ชัดเจนและเปนประโยชน
ตอการวิจัยพัฒนาตอไป
2.2 การทําวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมจะทําใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นหากมีการศึกษาวิจัย
โปรแกรม ใหมีบริบทในการนําไปใชในสถานการณปจจุบัน เชน การปรับบริบทในโปรแกรม
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยใหเหมาะสมในการปรับตัว
และตรียมความพรอมตอสภาพแวดลอมที่เปนปญหาตอการดําเนินชีวิตเมื่อเปนสมาชิกเครือขายสมาคม
อาเซียน เปนตน
2.3 หากมีการนํางานวิจัยนี้ไปวิจัยพัฒนาตอไป ควรมีการทดลองศึกษาเปรียบเทียบ 2
กลุม โดยมีการศึกษากับกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพื่อสามารถเปรียบเทียบ
ระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ( AQ) ในการสรุปถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเปนผลมาจาก
สิ่งทดลองไดชัดเจนขึ้น ทั้งนี้อาจมีการศึกษาโดยการสุมสี่กลุมแบบโซโลมอน (

The Randomized

Solomon Four-Group Design) ซึ่งมีขอดี คือ สามารถควบคุมและตรวจสอบปจจัยภายนอกที่มีผลตอ
ความตรงภายในไดทั้งหมด และสามารถควบคุมอิทธิพลของปฏิสัมพันธระหวางการวัดกอนการ
ทดลองกับสิ่งทดลอง ผลการวิจัยจึงมีความตรงภายในสูงในการสรุปความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล
ของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม (วรรณี แกมเกตุ, 2551)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

308
เครื่องมือหลักที่ใชในการศึกษาตามรายวัตถุประสงคการวิจัย
1. แบบสอบถามสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ นิสิตนักศึกษาไทย
2. แบบวิเคราะหเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
3. แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
4. แบบบันทึกการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักการ แนวคิดและวิธีการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
5. แบบสอบถามทัศนะผูทรงคุณวุฒิดานเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําโปรแกรม
ไปปฏิบัติ
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แบบสอบถามสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย
หมายเลขผูตอบ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ
โปรดเลือกโดยทําเครื่องหมาย √ ลงใน

หรือ เติมขอความลงในชองวาง

1. เพศ

ชาย

หญิง

2. นับถือศาสนา

พุทธ

คริสต

อิสลาม

อื่น ๆ.................

3. ปจจุบันทานอายุ............ป
4. ประเภทมหาวิทยาลัยที่ทานกําลังศึกษา

รัฐบาล

เอกชน

5. ภูมิภาคของมหาวิทยาลัยที่ทานกําลังศึกษา
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต

6. ทานกําลังศึกษาอยูใน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

คณะ.................สาขาวิชา................

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

คณะ................สาขาวิชา.................

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ...............สาขาวิชา..................
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ตอนที่ 2 คําชี้แจง : โปรดอานรายละเอียดของคําชี้แจงทั้งหมดกอนลงมือทํา
1. แบบสอบถามสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทย เปนมาตรประมาณคา มี 5 หนา รวมทั้งหมด 74 ขอ
ใชเวลาในการทํา 20-30 นาที
2. ขอมูลของนักศึกษาทุกคนจะเก็บเปนความลับและไมมีผลตอการเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ตัวแปรที่ศึกษา
1.ดานการรับรูในตนเอง

2. ดานความพากเพียร

3.ดานความสามารถแกปญหา

4. ดานความรับผิดชอบ

5. ดานความอดทน

6. ดานอื่นๆ

4. โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชองวางที่นักศึกษามีปญหาตาง ๆ มากนอยหรือไมเพียงใด ดังนี้
หมายเลข 1 หมายถึง ไมเปนปญหาเลย
หมายเลข 2 หมายถึง มีปญหาบางครั้ง
หมายเลข 3 หมายถึง มีปญหาปานกลาง
หมายเลข 4 หมายถึง มีปญหาคอนขางมาก
หมายเลข 5 หมายถึง มีปญหามาก
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ขอที่

ขอความ

1

ไมสามารถจัดการกับปญหาในชีวิตได

2

กลัวความลมเหลว

3

พึ่งพาตนเองไมได

4

ยอมแพงาย ๆ ถาเจอปญหาที่แกไมตก

5

หลีกเลี่ยงการเผชิญปญหากับความยุงยากตาง ๆ

6

ทําตัวไมถูกเมื่อเผชิญปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยไม
คาดคิด

7

เครียดจนควบคุมตนเองไมได

8

ไมทราบวาตนเองมีจุดเดนและจุดดอยดานใด

9

ไมมั่นใจในความสามารถของตนในการทําสิ่งตาง ๆ

10

กังวลใจในผลลัพธของงานที่ทํา

11

สามารถทุมเทเวลานาน ๆ กับสิ่งที่ตั้งใจทําเพื่อคนที่รักได

12

รูสึกหมดหวังเมื่อคะแนนสอบไมดี

13

ขาดความมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ

14

ไมชอบทํางานหนัก

15

มาเรียนไมสม่ําเสมอ

16

ทอถอยตอปญหาและอุปสรรค

17

ขาดการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

18

ชอบความสะดวกสบาย

1

2

3

4

5
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ขอที่

ขอความ

19

ทํางานตามอารมณ

20

ไมเคยตั้งเปาหมายในการดําเนินชีวิต

21

มักจะผลัดวันประกันพรุง

22

ไมวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง

23

ลมเลิกในสิ่งที่ตั้งใจจะทําบอยครั้ง

24

สงสัยวาจะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม

25

สามารถคิดหาวิธีการแกไขปญหาไดหลากหลายวิธี

26

มองปญหาใหเปนเรื่องทาทายและสนุกกับการ
แกไขปญหา

27

พยายามมากขึ้นเมื่อเจอปญหาที่ยากหรือคิดไมตก

28

มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ

29

ใชเหตุผลและประนีประนอมในการแกไขปญหา

30

มักจะจัดการกับปญหาตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

31

มักจะเปรียบเทียบผลลัพธแตละวิธีในการแกปญหา

32

มีวิธีการผอนคลายโดยทํากิจกรรมหรือ
งานอดิเรกที่ชอบ

33

สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดดี

34

วิตกกังวลถึงปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้น

35

โมโหและพูดไมดี ทํากิริยากาวราวกับคนรอบขาง
เมื่อแกปญหาไมได

36

ปญหาและอุปสรรคสงผลใหระบบการกิน
การนอนแปรปรวน

1

2

3

4

5
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ขอที่

ขอความ

37

มักคิดทบทวนใหรอบคอบกอนกระทําในสิ่งใด ๆ

38

มีความหวังวาจะแกปญหาไดสําเร็จ

39

ไมคิดวาทุกปญหาจะมีทางออกเสมอไป

40

วิเคราะหสาเหตุของปญหาและอุปสรรคใน
การทํางานเสมอ

41

แกไขขอบกพรองในการปฏิบัติของตนเองบอย ๆ

42

พยายามปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น

43

มีผูใหคําปรึกษาเมื่อมีปญหาในการเรียน

44

ปรับปรุงตนเองทุกครั้งเมื่อถูกตักเตือน

45

มักจะจัดระบบชีวิตและจัดระบบสิ่งตาง ๆ
ที่จะตองทําอยูเสมอ

46

สงงานชากวาเพื่อนในหองเสมอ

47

ตั้งใจปฏิบัติงานตามคําแนะนําของอาจารยเสมอ

48

กลาที่จะยอมรับผิดเมื่อทํางานผิดพลาด

49

ตองรับผิดชอบตอปญหาที่ตนมีสวนรวมกระทํา

50

เมื่อทํางานกลุมมีปญหามักโทษตัวเองกอน

51

กระตือรือรนที่จะแกไขงานที่รับผิดชอบใหดีขึ้น

52

รักษาสัญญาที่ใหไวกับผูอื่นเสมอ

53

มักจะมีสวนรวมในการทํางานกลุมมาก

54

ทําอะไรไมไดผลลัพธดั่งใจแลวมักจะพาล

55

มักจะคิดมากเมื่อถูกตําหนิติเตียนจากผูอื่น

56

หลีกเลี่ยงเพื่อนที่ชอบนินทาวาราย

57

หากถูกวิจารณผลงานในแงลบจะรูสึกเสียหนา

1

2

3

4

5
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ขอที่

ขอความ

58 มักจะกลุมใจเมื่อถูกอิจฉาริษยา
59 เจ็บใจเมื่อโดนคนพูดจาดูถูกเหยียดหยาม
60 มักจะกระทบกระเทือนใจไดงาย
61 มักจะเครียดและกังวลใจเกี่ยวกับการเรียน
62 แสดงอาการหงุดหงิดเมื่อถูกยั่วใหโกรธ
63 ถูกยั่วยวนจากสิ่งบันเทิงตาง ๆ ไดงาย
64 มักรูสึกวาไมมีคนใหกําลังใจ
65 ขาดความหวังในการดําเนินชีวิต
66 รูสึกเบื่อในการเดินทาง
67 ทํางานไมไดหากอากาศรอนหรือหนาวเกินไป
68 รูสึกวาอาจารยมอบหมายงานใหทํามากเกินไป
69 ถึงจะงวงแคไหนก็ยังคงอานหนังสือเตรียมสอบจนดึกดื่น
ได
70 รูสึกรางกายออนเพลียเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาบอยครั้ง
71 แสดงออกวาเจ็บปวดมากเมื่อรางกายไดรับบาดเจ็บไม
รุนแรง
72 ไมสามารถอดทนตอการรอคอยได
73 รูสึกอึดอัดเมื่อตองอยูในกฎกติกาของกลุมหรือสังคม

1

2

3

4

5
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ขอที่

ขอความ

1

74 สภาพปญหาและอุปสรรคอื่นที่นิสิตนักศึกษากําลังเผชิญ
นอกจากนี้ โปรดระบุ
1……………………………………………………………
2……………………………………………………………
3……………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

2

3

4

5
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แบบวิเคราะหเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและวิธีการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
แบบบันทึกขอมูล

แหลงที่มา……………………………………………………………..
หัวขอเรื่อง…………………………………………………………….
• ประเด็น 1……………………………………………...
• ประเด็น 2………………………………………………
• ประเด็น 3 …………………………………………….
ขอความที่สกัดเอกสาร
……………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
สรุปสาระสําคัญ
……………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
เรื่อง หลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ตอนที่ 1
ชื่อ/สกุล.............................................................ตําแหนง.......................................................
ตอนที่ 2
คํานิยาม
หลั ก การ แนวคิ ด และวิ ธี ก ารสรา งเสริม ความสามารถในการเผชิ ญอุ ป สรรคของนิ สิ ต
นักศึกษาไทย หมายถึงรูปแบบในการสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาไทยไดพัฒนาความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคโดยการที่นิสิตนักศึกษาสามารถอดทนอดกลั้นและมีความพยายามตอการเผชิญอุปสรรค
ในการดําเนินชีวิตดวยสติและเจตคติทางบวกโดยสามารถตอบสนองตอเหตุการณที่เปนอุปสรรคได
อยางเหมาะสมและประสบความสําเร็จ ดังนั้นประเด็นสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตามหลักแนวคิด
ศาสนา(พุทธ คริสต อิสลาม) หรือตามหลักวิชาการพัฒนานิสิตนักศึกษา หรือ ตามหลักความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค(Adversity Quotient: AQ) ตอการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
มีหลักการ แนวคิดและวิธีการอยางไรที่เหมาะสมในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาไทย
คําถาม
1. ตามหลักคําสอนของศาสนา............ หรือตามหลักวิชาการมีหลักการใดในการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
2. แนวคิดในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่เหมาะสมกับนิสิตนักศึกษา
ไทยควรเปนอยางไร
3. วิธีการในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่เหมาะสมกับนิสิตนักศึกษา
ไทยควรเปนอยางไร
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
เรื่อง หลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ครั้งที่.........วันที่...............เดือน............................พ.ศ..............................เวลา.................น.
ชื่อ-สกุล......................................................................ตําแหนง ............................................
ประเด็นในการสัมภาษณ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ผลการสัมภาษณ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ขอสังเกต/ขอคนพบใหม
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
นัดสัมภาษณครั้งตอไปเรื่อง/ประเด็น
............................................................................................................
วันที.่ ...............................เดือน.....................................พ.ศ.....................เวลา
ลงชื่อ ....................................(ผูสัมภาษณ)
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แบบสอบถามทัศนะผูทรงคุณวุฒิดานความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ
โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย

1.ชื่อ-สกุล.......................................................................................
2.ตําแหนง.......................................................................................
3.ทัศนะโดยรวม
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5.ขอเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

.....................................................
(......................................................)
............../.................../..................
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เครื่องมือที่ใชในการทดลองภายในโปรแกรม
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา
2. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ชุดที่ 1
3. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ชุดที่ 2
4. คูมือการจัดกิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา
การสังเกต ครั้งที่.......... รหัส (CODE)……….วันที่.......เดือน...............พ.ศ...........เวลา..............น.
สถานที่หรือสถานการณที่สังเกต
..................................................................................................................................................................
พฤติกรรมที่แสดงออก
..................................................................................................................................................................
...........................................( การบรรยายลักษณะการแสดงออกเห็น)......................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
การแปลความหมายของพฤติกรรมที่แสดงออก
..................................................................................................................................................................
.....................(การใหความคิดเห็นประกอบถึงสาเหตุของพฤติกรรมเชนนั้น)..........................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................
.....................(เสนอแนวทางใหความชวยเหลือพฤติกรรมเชนนั้นของบุคคล)..........................................
ผูสังเกต..............................................
ตําแหนง .............................................
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แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ชุดที่ 1
คําชี้แจง : โปรดอานรายละเอียดของคําชี้แจงทั้งหมดกอนลงมือทํา
1. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชุดที่ 1 เปนมาตรประมาณคามี 5 หนา
รวมทั้งหมด 44 ขอ ใชเวลาในการทํา 40 นาที
2. ขอมูลของนักศึกษาทุกคนจะเก็บเปนความลับและไมมีผลตอการเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น
3.ใหนักศึกษาพิจารณารายการแตละขอวาสอดคลองกับความรูสึก ความคิด หรือ
พฤติกรรมของ นักศึกษามากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่
กําหนดให
เปนจริงมากที่สุด หมายถึง นักศึกษามีความรูสึก ความคิด หรือพฤติกรรม
สอดคลองกับขอรายการนั้นมากที่สุด
เปนจริงมาก
หมายถึง นักศึกษามีความรูสึก ความคิด หรือพฤติกรรม
สอดคลองกับขอรายการนั้นมาก
เปนจริงปานกลาง หมายถึง นักศึกษามีความรูสึก ความคิด หรือพฤติกรรม
สอดคลองกับขอรายการนั้นปานกลาง
เปนจริงนอย หมายถึง นักศึกษามีความรูสึก ความคิด หรือพฤติกรรม
สอดคลองกับขรายการนั้นนอย
ไมเปนจริงที่สุด หมายถึง นักศึกษาไมมีความรูสึก ความคิด หรือพฤติกรรม
สอดคลองกับขอรายการนั้นเลย
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เปนจริง เปนจริง เปนจริง เปนจริง
ขอความ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

ไม
เปน
จริง
ที่สุด

1.เมื่อเผชิญปญหาขาพเจารูสึกวาสามารถ
จัดการใหผานพนไปได
2.ขาพเจาสามารถบอกสาเหตุของปญหาและ
อุปสรรคที่ขาพเจากําลังเผชิญอยูได
3.ขาพเจาสามารถอธิบายถึงความรูสึกของ
ตนเองไดเมื่อตองเผชิญกับเหตุการณที่เปน
ปญหาและอุปสรรค
4.เมื่ออยูในสภาวะที่กดดันขาพเจาสามารถ
ควบคุมจิตใจใหเปนปกติไดงาย
5. เมื่ออยูในสถานการณที่ตองเผชิญปญหา
หรืออุปสรรคที่ไมคาดคิด ขาพเจาสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมใหแสดงออกไดอยาง
เหมาะสม
6. ขาพเจารูตัวเสมอวากําลังทําอะไรอยู
7. ขณะเผชิญกับปญหาอยางกะทันหันขาพเจา
มักจะทําตัวไมถูก
8. บอยครั้งที่ขาพเจาไมรูวาควรจะทําอยางไร
กับปญหาที่แกไมตก
9. เมื่อมีคนตําหนิในตัวขาพเจา ขาพเจาจะไม
โกรธ โดยรับฟงและนํามาสํารวจและปรับปรุง
ตนเองใหดีขึ้น
10. หากมีคนแสดงอาการและกิริยาที่ไมดีกับ
ขาพเจา เชน พูดจาดูถูกเหยียดหยาม ขาพเจา
มักจะใหอภัยเขาเสมอ
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ขอความ
11. เมื่อขาพเจาปวย ขาพเจาเชื่อวาขาพเจาจะ
หายและไมเปนอะไรมาก
12. เมื่อขาพเจามีปญหาขาพเจามักจะเก็บไวใน
ใจคนเดียวไมใหใครรู
13. เมื่อขาพเจาไดรับความกระทบกระเทือน
ทางจิตใจ ขาพเจามักจะไมสามารถทําตัวให
สดชื่นได
14. ขาพเจามักจะทบทวนบทเรียนและทํา
ความเขาใจในวิชาที่ขาพเจาไมถนัดจนดึกดื่น
ถึงแมวารูสึกเพลียจากการเรียนในชวงกลางวัน
15. หากหองเรียนอยูชั้น 4 ขาพเจาจะขอขึ้น
ลิฟทถึงแมวาจะรอนาน แทนการเดินขึ้น
บันได
16. ขาพเจาไมเคยตอรองหรือบนหากอาจารย
มอบหมายงานใหทํามากเกินไป
17. ขาพเจาสามารถนั่งในรถโดยสารที่ที่อยู
ทามกลางการจราจรที่ติดขัดได
18. ขาพเจาสามารถทุมเทในการทํางานที่ชอบ
โดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย
19. หากงานที่ไดรับมอบหมายมีความยาก
ขาพเจามักจะวิตกกังวลวาจะทําไมสําเร็จ
20. ถึงงานจะหนักเพียงใด ขาพเจาจะ
กระตือรือรนทํางานจนเสร็จสมบูรณทุกครั้ง
21. ขาพเจาจะเลิกทํางานหากงานที่กําลังทํามี
ปญหามาก

เปนจริง เปนจริง เปนจริง เปนจริง ไมเปน
นอย
จริง
มาก
ปาน
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

325
ขอความ
22. เมื่อขาพเจาสอบไดคะแนนไมดีขาพเจาจะ
อานหนังสือและตั้งใจเรียนมากขึ้นจนกวาจะ
ไดคะแนนสอบดี
23. เมื่อขาพเจาตั้งเปาหมายในการทําสิ่งใด
ขาพเจาคิดวาจะตองทําใหสําเร็จ
24. ขาพเจาทํางานโดยยึดเปาหมายเปนหลัก
25. ขาพเจารูสึกวางานที่ทํายังไมสําเร็จเปนสิ่ง
ที่ทาทายความสามารถและจะตองใหเสร็จ
สมบูรณตามที่ตั้งใจไว
26.หากงานที่ทําไดผลลัพธไมเปนไปตามที่
คาดหวัง ขาพเจามักเปลี่ยนไปทํางานอยางอื่น
27.ขาพเจารูสึกเสียเวลาหากตองทํางานที่บรรลุ
เปาหมายไดชา
28.ขาพเจาสามารถหาแนวทางและวิธีการ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง
29. หากเกิดปญหาหรือเผชิญกับอุปสรรคใน
การดําเนินชีวิตขาพเจามั่นใจวาขาพเจาจะ
สามารถแกไขปญหาหรือเผชิญกับอุปสรรค
นั้นได
30. ขาพเจาสามารถคิดหาวิธีการแกไขปญหา
ไดหลากหลายวิธีและเปนวิธีที่เหมาะสมตาม
สถานการณ
31. หากตองแกไขสถานการณเฉพาะหนา
ขาพเจามักจะรูสึกตื่นตระหนกและลนลาน

เปนจริง เปนจริง เปนจริง เปนจริง ไมเปน
นอย จริงที่สุด
มาก
ปาน
มาก
กลาง
ที่สุด
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ขอความ
32. ขาพเจามักจะศึกษาวิธีคิดในการแกไข
ปญหาตาง ๆ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
33. หากขาพเจาถูกแฟนบอกเลิกกะทันหัน
ขาพเจาสามารถยอมรับและรักษากิริยาอาการ
ใหดูสงบได
34. ขาพเจาเชื่อวาทุกปญหายอมมีทางออก
เสมอ
35. ขาพเจาคิดวาอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญทําให
เราสามารถฝกฝนการแกไขปญหาไดดีขึ้น
36. ขาพเจาทําใจไมไดหากขาพเจาไมสามารถ
แกไขปญหานั้นไดสําเร็จ
37.ขาพเจามักจะนําคําวิจารณในดานลบมา
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหดีขึ้น
38. เมื่อทํางานผิดพลาด ขาพเจามักจะวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา
39. เมื่ออาจารยเสนอแนะแนวทางในการ
แกไขงานที่ทําสง ขาพเจามักจะเพิกเฉย
40. ขาพเจามักจะทํางานสงอาจารยใหพอผาน
41.ขาพเจากลาที่จะยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองได
กระทําผิดพลาด
42.หากขาพเจากระทําสิ่งใดแลวยังไมประสบ
ความสําเร็จ ขาพเจาจะพิจารณาตนเองกอน
เปนอันดับแรก

เปนจริง เปนจริง เปนจริง เปนจริง ไมเปน
นอย จริงที่สุด
มาก
ปาน
มาก
กลาง
ที่สุด
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ขอความ
43.เมื่อขาพเจาทําใหเพื่อนโกรธ ขาพเจาพรอม
ที่จะเขาไปขอโทษทันที
44. หากงานที่ทํากับเพื่อนในกลุมมีปญหา
ขาพเจามักจะ นิ่งเงียบและวางเฉย

เปนจริง เปนจริง
มากที่สุด มาก

เปนจริง
ปาน
กลาง

เปน
จริง
นอย

ไมเปน
จริง
ที่สุด
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แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ชุดที่ 2
คําชี้แจง : แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ลักษณะเปนแบบสอบถามโดยการตั้งคําถาม
ปลายเปด โดยใหผูถูกถามเขียนเลาแสดงความรูสึก ความคิดหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของตน

1. ดานการรับรูในตนเอง (Self Perception)
1.1 เมื่อนักศึกษาอยากจะทํางานใหเสร็จดังที่ตั้งใจไว แตทําไมเสร็จ นักศึกษามีความรูสึกอยางไร
และมี การแสดงออกอยางไร
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………........
1.2 เมื่อนักศึกษาทํางานกลุมและนักศึกษาจับฉลากไดรับมอบหมายใหทํางานในสวนที่ยากที่สุด
และมีเนื้อหามากกวาคนอื่นในกลุม โดยนักศึกษาก็ไมถนัดในวิชานั้นนักศึกษารูสึกอยางไร
และ จะแสดงออกอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........
1.3 หากวันหนึ่ง ขณะนักศึกษานั่งอยูในรถโดยสารเพื่อเดินทางไปมหาวิทยาลัย เกิดมีวัยรุนตาง
สถาบันกอเหตุทะเลาะวิวาทบนรถโดยสาร นักศึกษาจะทําอยางไร
……………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
1.4 หากนักศึกษาไปเที่ยวผับตอนกลางคืนแลวรูสึกติดใจและอยากจะไปอีก ครั้งตอไปนักศึกษาจะ
ทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………......
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2. ดานความอดทน (Endurance)
2.1 ขณะที่นักศึกษากําลังนําเสนองานหนาชั้นเรียน แตไมมีใครสนใจในเรื่องที่นักศึกษา
นําเสนอเลยและมีเพื่อนบางคนแสดงอาการเบื่อหนาย โดยจับกลุมคุยกัน
นักศึกษารูสึกอยางไรและจะแสดงออก อยางไร
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
2.2 ขณะที่นักศึกษากําลังทําธุระในหองน้ําที่หองสมุด นักศึกษาไดยินเสียงเพื่อนกลุมหนึ่งเขามา
ไดนินทาและพูดถึงนักศึกษาอยางเสียหาย นักศึกษาจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
2.3 อาจารยมอบหมายใหนักศึกษาทํารายงานเดี่ยวมาสงโดยมีกฎวาใหเขียนดวยลายมือตนเอง
หามพิมพงานดวยคอมพิวเตอร ซึ่งนักศึกษาตองทํารายงานมาสง ไมต่ํากวา 5 เรื่อง
นักศึกษาจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
2.4 ขณะที่นักศึกษากําลังนั่งเรียนอยูในหอง นักศึกษารูสึกหิวมากเพราะไมไดรับประทาน
อาหารเชามา ซึ่งกวาจะเลิกเรียนก็ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นักศึกษาจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
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3. ดานความพากเพียร (Perseverance)
3.1 นักศึกษาไดเขาเรียนในวิชาที่นักศึกษาคิดวาจะมีประโยชนในการทํางานตอไป และได
พบวาวิชานี้มีเนื้อหาที่ยากมาก และมีเกณฑในการประเมินผลการเรียนคอนขางสูง
นักศึกษาจะรูสึกอยางไร และจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
3.2 นักศึกษาไดทําสารนิพนธสงอาจารย ซึ่งอาจารยไดใหนักศึกษากลับไปแกไขงานหลายครั้ง
จนกระทั่งตอนนี้อาจารยก็ยังไมพอใจ ใหนักศึกษากลับไปแกไขงานอีกครั้ง นักศึกษาจะ
รูสึก อยางไร และจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
3.3 นักศึกษาตั้งใจเรียนมากแตผลการสอบไมเปนดังที่คาดหวังไวนักศึกษาจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
3.4 นักศึกษาพยายามตั้งใจเรียนตอไป แตคะแนนสอบก็ยังไมเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไว
นักศึกษา จะทํา อยางไรตอไป
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
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4. ดานความสามารถแกไขปญหา (Problem Solving)
4.1 นักศึกษารูสึกวามีเพื่อนในหองกลุมหนึ่งไมชอบนักศึกษาเลย โดยนักศึกษาคิดวา
ยังไมเคยทําอะไรที่ไมดีกับเขา นักศึกษาจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
4.2 นักศึกษาพบวาเพื่อนรักของนักศึกษาไดคัดลอกงานนักศึกษาไปสงอาจารยกอน
โดยแอบอางวาเปนงานที่เขาคิดเอง นักศึกษาจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
4.3 ถานักศึกษาเผลอลบขอมูลในคอมพิวเตอรโดยไมไดตั้งใจ ซึ่งขอมูลนั้นเปนขอมูล
ในรายงานที่จะตองสงอาจารยภายในวันพรุงนี้และนักศึกษาก็ยังไมไดบันทึกขอมูล
เก็บสํารองไว นักศึกษาจะรูสึก อยางไร และจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
4.4 ถาผูปกครองของนักศึกษาประสบปญหาทางเศรษฐกิจจนไมสามารถสงเสียนักศึกษาใหเรียน
ตอไดอีกนักศึกษาจะมีวิธีแกไขปญหาอยางไ
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
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5. ดานความรับผิดชอบ (Responsibility)
5. 1 งานสวนที่นักศึกษาไดรับมอบหมายจากการทํางานกลุมกับเพื่อน ปรากฏวา
ตัวนักศึกษาถูกตําหนิมากที่สุด นักศึกษาจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
5.2 ขณะเรียน อาจารยมักจะมองมาทางนักศึกษาบอย ๆ และเรียกใหตอบอยูเสมอ
นักศึกษาคิดอยางไร และจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
5.3 นักศึกษาตื่นสายไปสอบไมทันเพราะเมื่อคืนนอนดึก เนื่องจากเพื่อนรักรบเรา
ใหไปรวมฉลองงานวันเกิด นักศึกษาคิดอยางไรกับผลของปญหาที่เกิดขึ้น
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
5.4 นักศึกษาแอบนํางานของเพื่อนไปดูและทําหายระหวางทาง จนเพื่อนไมไดสงงาน
อาจารยจึงตําหนิ ติเตียนและปรับใหเพื่อนของนักศึกษาไมผานการเรียนในรายวิชานี้
นักศึกษาจะทําอยางไร
………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………….
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คํานํา
ปจจุบันนิสิตนักศึกษาดําเนินชีวิตทามกลางสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปตามยุคโลกาภิวัตนที่สังคม
มีการแขงขันและมีความซับซอนมากขึ้น ทําใหนิสิตนักศึกษาตองเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนิน
ชีวิตซึ่งนิสิตนักศึกษาบางสวนไมสามารถเผชิญอุปสรรคนั้นได ทําใหเกิดปญหาในการดําเนินชีวิต ไดแก
นิสิตนักศึกษาไมมีจิตใจที่เขมแข็ง ขาดความอดทนตอการเผชิญอุปสรรคในชีวิตซึ่งนําไปสูปญหาในการ
ทํา รา ยตนเองรวมถึง นิสิตนัก ศึก ษาขาดความเขา ใจการแกไ ขปญหาชีวิตที่ถูกตองจึงหาวิธีการเผชิญ
อุปสรรคที่ไมเหมาะสม เชน การพึ่งสิ่งเสพติด และนิสิตนักศึกษาขาดสติในการควบคุมตนเองเมื่อเกิด
ความไมพอใจ เปนเหตุใหทํารายรางกายผูอื่นจนบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตเปนตน จากปญหาดังกลาวสงผล
ใหบุคคลไมสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองและไมสามารถประสบความสําเร็จในการดําเนิน
ชีวิตเทาที่ควรเพราะบุคคลขาดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการหาวิธีการแกไขปญหากับสภาพ
เหตุการณเชิงลบที่เปนวิกฤติชีวิตและเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของตนได
ดวยเหตุนี้ การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจึงเปนแนวทางที่มีความสําคัญใน
การพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนผูที่สามารถทํางานและดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากชวย
สง เสริ ม บุค คลให เป นผู ที่ มี สติ อดทน และมีความสามารถในการแกไ ขปญหาดวยจิตใจที่มุง มั่นจน
สามารถผานพนปญหาและอุปสรรคไปไดดวยดี
ผู วิจั ย เห็ นถึ ง ความจํ า เป น ในการสรา งเสริ ม ความสามารถในการเผชิญ อุป สรรคของนิสิ ต
นักศึกษาไทย จึงพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมโปรแกรม เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยใหเปนผูที่มีความ
พรอมในการปรับตัวตอวิกฤติการณ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนในการทํางานและการดําเนินชีวิตที่
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนแนวทางใหมหาวิทยาลัยพัฒนา
นิสิตนักศึกษาไทยใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต
ผูวิจัย
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บทนํา

จากการศึกษาสภาพและปญหาดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทย ปรากฎผลวานิสิตนักศึกษาไทยโดยภาพรวมมีปญหาในการเผชิญอุปสรรค อันจะสงผลใหบุคคลไม
สามารถบรรลุศัก ยภาพสูงสุดของตนเองและไมส ามารถประสบความสํา เร็จเทาที่ควรเนื่องจากขาด
ความสามารถเผชิญตอปญหา หรือสภาพเหตุการณเชิงลบที่เปนวิกฤติชีวิตและอุปสรรคในการดําเนิน
ชีวิตของตนได
คูมือกิจกรรมโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
ไทยไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมหาวิทยาลัยในภาครัฐและเอกชนที่เห็นความสําคัญในการ
สรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาในสถาบันไดนําไปใชประกอบการจัด
กิจกรรมเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมีศักยภาพในการดําเนินชีวิตตอไป
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดของโปรแกรมการสร า งเสริม ความสามารถในการเผชิ ญ อุป สรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย ประกอบดวย
1.หลักการ
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทยพัฒนาขึ้นจาก
การศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและจาก
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญถึงหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคโดยการวิเคราะหและสังเคราะหองคประกอบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากแนวคิด
ทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:AQ) โดยสตอลทซ (Stoltz Paul G,1997)
รวมกับแนวคิดตะวันตกและตะวันออก ไดแก แนวคิดจิตวิทยา แนวคิดศาสนาคริสต แนวคิดศาสนา
พุทธ และแนวคิดศาสนาอิสลามนํามาประมวลเขาดวยกันเกิดการประสานกลมกลืนอยางสมดุลยสําหรับ
เปนแนวทางในการสร า งเสริ ม ความสามารถในการเผชิ ญอุป สรรคของนิสิ ตนัก ศึ ก ษาไทยได อย า ง
เหมาะสม
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2.วัตถุประสงค
เพื่อสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ไดแก ดานการ
รับรูในตนเอง ดานความอดทน ดานความพากเพียร ดานความสามารถแกไขปญหา และดานความ
รับผิดชอบ
3.กระบวนการ
3.1.การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูเขาฝกอบรมในโปรแกรม ฯ
การจั ด สภาพแวดล อ มตามแนวคิ ด ทฤษฎี พั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา(Erikson,1963;
Astin,1993) และตามแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู ดังนี้
3.1.1) การเสริมแรงที่ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค
ตอไปในอนาคตโดยการใหกําลังใจ
3.1.2) การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู ไดแก ความเหมาะสมของ
สถานที่ ความเหมาะสมของเวลาตอการเรียนรู และ การเตรียมทีมงานวิทยากรที่มีความรูและมีความเปน
กัลยาณมิตร
3.1.3) การกําหนดคุณสมบัติของทีมงาน ดังนี้
วิทยากรหลัก มีคุณสมบัติเปนผูที่มีความรูทางดานจิตวิทยาและมีประสบการณ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยมีประสบการณไมต่ํากวา 5 ป
วิทยากรรวม มีคุณสมบัติ เปนผูที่มีความรูทางดานจิตวิทยาและมีประสบการณ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยมีประสบการณไมต่ํากวา 5 ป หรือเปนผูที่มี
ประสบการณหรือมีความสามารถในการจัดกิจกรรมฝกอบรมที่ตรงตามวัตถุประสงคในแตละดานของ
โปรแกรมฯ
ผูชวยวิทยากร มีคุณสมบัติ เปนนิสิตนักศึกษาที่สมัครเขารวมเปนผูชวยวิทยากร
ในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมดวยความสมัครใจ โดยทั้งนี้ตองไดเขารับการอบรมเพื่อทําความเขาใจ
ร วมกั นเกี่ ย วกั บ วั ตถุ ป ระสงค วิ ธี ก ารดํา เนินกิจกรรม และแนวทางปฏิบัติ ข ณะดํา เนินกิจกรรมตาม
โปรแกรม กอนจะปฏิบัติกิจกรรมจริง
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3.2. การเตรียมความพรอม
3.2.1) การใหความรูและความสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและ
ประโยชนที่จะไดรับจากการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน 5 ดานไดแกความสามารถ
อดทน ความสามารถพากเพียร ความสามารถแกไขปญหา ความสามารถรับผิดชอบ และความสามารถ
รับรูในตนเอง
3.2.2) ชวยใหผูเรียนประเมินความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของตนจากการทํา
แบบวัด ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไทย (Pre-test)
3.2.3) การใหกําลังใจและสรางความมั่นใจใหกับผูเรียน
3.2.4) การปองกันความเหนื่อยลาและความเครียดจากการทํากิจกรรมโดยมีวิธีการผอน
คลายนักศึกษาผูเขาอบรมกอนรับการฝก ไดแก การเตรียมหองพักเพื่อนั่งพักผอนตามอัธยาศัยหรือให
นักศึกษาไดพูดคุยทักทายกัน รวมถึงการเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มใหรับประทานกอนเขารับการ
ฝกอบรมกิจกรรมในโปรแกรม เปนตน
3.3 การดําเนินกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีดังนี้
นักศึกษาทําแบบวัดกอนฝกอบรม (Pretest)
ปฐมนิเทศ
การฝกอบรมที่ 1-2 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานการรับรูในตนเอง
นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมการฝกอบรมที่ 1-2 ครบ
การฝกอบรมที่ 3-6 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความอดทน
นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมการฝกอบรมที่ 3-6 ครบ
การฝกอบรมที่ 7-10 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความพากเพียร
นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมการฝกอบรมที่ 7-10 ครบ
การฝกอบรมที่ 11-14 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานความสามารถ
แกไขปญหา
นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมการฝกอบรมที่ 11-14 ครบ
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การฝกอบรมที่ 15-17 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ดานความรับผิดชอบ
นักศึกษาทําแบบวัดชุดที่ 2 หลังจากเขารวมการฝกอบรมที่ 15-17 ครบ
นักศึกษาทําแบบวัดหลังฝกอบรม (Posttest)
ปจฉิมนิเทศ
การสนับสนุนหลังการฝกอบรม (การใหคําปรึกษา)
3.4. ผลที่ไดรับ
ผลจากการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามโปรแกรม (โดยใชแบบ
วัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสําหรับนิสิตนักศึกษาไทยรวมกับแบบสังเกตพฤติกรรมกอนระหวาง-หลังการเขารวมกิจกรรม)
4. ผลการใช โปรแกรมการสรา งเสริ ม ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคสํ า หรับ นิ สิ ต
นักศึกษาไทย
การนําโปรแกรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ไปใชกับนิสิตนักศึกษา จากนั้นเปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
สําหรับนิสิตนักศึกษาไทยกอนและหลังการทดลอง และแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ชุดที่ 2 วิเคราะหรวมกับขอมูลจากผลสรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรมกอน-ระหวาง-หลังการเขารวม
กิจกรรมในโปรแกรม
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คําชี้แจง
สําหรับวิทยากรฝกอบรมโปรแกรมการจัดกิจกรรม
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
1.วิทยากรควรศึกษารายละเอียดของคูมือการจัดกิจกรรมในโปรแกรมกอน เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
การนําไปใช อยางถูกตอง และเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเขารับการอบรมอยางแทจริง
2. วิทยากรควรศึกษาทฤษฎีและองคประกอบของตัวแปร และศึกษาวิธีการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอน
ตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอันดี อันจะทําใหการดําเนินกิจกรรมในโปรแกรมลุลวงไปดวยดี
3. กอนการทํากิจกรรมฝกอบรมตามโปรแกรม ควรมีการประชุมรวมกับวิทยากรรวม และผูชวย
วิทยากรเพื่อทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค วิธีการดําเนินกิจกรรม แนวทางปฏิบัติ
ขณะดําเนินกิจกรรมตามโปรแกรม และการเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือในโปรแกรม
กอนจะปฏิบัติกิจกรรมจริง
4. หลังการทํากิจกรรมฝกอบรมตามโปรแกรม ควรมีการประชุมเพื่อสรุป อภิปรายผลรวมกันถึง
ผลลัพธจากการดําเนินกิจกรรม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพตอไป
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การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ดานที่ 1 การรับรูในตนเอง
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แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2

การฝกอบรมที่ 2 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานที่ 1
เรื่อง

การรับรูในตนเอง

วัตถุประสงค
เพื่อใหสามารถรับรูถึงความสามารถของตนเองในการควบคุมตนเองใหผานพนปญหาเมื่อ
เผชิญกับวิกฤติและอุปสรรค
สาระสําคัญ
การรับรูถึงความสามารถของตนเองในการควบคุมตนเองเมื่อเผชิญกับวิกฤติ ปญหาและ
อุปสรรคโดยการฝกตนใหมีสติโดยการระลึกถึงคุณธรรมและผูมีพระคุณ ไดแก บิดามารดา ครูอาจารย
ชวยใหผานพนวิกฤติปญหา และอุปสรรคนั้นไปได
ชื่อกิจกรรม

กวาจะรูตัว

เทคนิค

เกม กรณี

ระยะเวลา

90 นาที
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กิจกรรมฝกอบรม
ขั้นตอน

เวลา

กิจกรรม

เนื้อหา/สื่อ

1.ขั้นเตรียม
ความพรอม

20 นาที 1.วิทยากรทักทายและนําเขาสูกิจกรรม
2.วิทยากรใหนักศึกษายืนลอมเปนวงกลม
3. วิทยากรใหนักศึกษาทําตามคําสั่งโดยใหแสดง
พฤติกรรมที่ตรงขามกับคําสั่ง เชน ถาสั่งใหหันซาย ใบกิจกรรม 1
ใหหันขวา ถาสั่งใหหลับตาตองลืมตา เปนตน
4. นักศึกษาที่ทําไมไดตามคําสั่งใหออกมาอยูกลาง
ใบกิจกรรม 2
วง(ทํากิจกรรม 3-4 รอบ) จากนั้นใหจับฉลากใบ
ลงโทษโดยตองทําตามคําสั่งในใบลงโทษจึงจะได
กลับเขาไปในวง

2. ขั้นดําเนินการ

55 นาที 5. วิทยากรกลาววา “ในกิจกรรมเกมหากนักศึกษา
ไมมีสติควบคุมตนเองใหผานพนปญหาไปได
นักศึกษาจะไดรับใบลงโทษใหทําในสิ่งที่ไมชอบ
แตในชีวิตจริงหากนักศึกษาไมมีสติอาจไดรับ
ผลรายหรือไดรับความรุนแรงมากกวานี้ได ”
6. ใหนักศึกษาศึกษากรณี “กวาจะรูตัว” เปน
รายบุคคล
7. ใหจับกลุมๆ ละ 5 คนอภิปรายถึงปญหาที่เกิดจาก
กรณี “กวาจะรูตัว”
8. วิทยากรซักถามนักศึกษา “นักศึกษารูสึกอยางไร”
9. ใหนักศึกษาทําใบกิจกรรม“ยอนเวลาใหวิภา”
10. ขออาสาสมัครออกมาเลาจากการทําใบกิจกรรม
“ยอนเวลาใหวิภา”
11.วิทยากรสรุปการทํากิจกรรม

ใบกิจกรรม 3

ใบกิจกรรม 4

ใบกิจกรรม 5

ใบชี้แจง 1
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ขั้นตอน
ขั้นสรุป

เวลา

กิจกรรม

เนื้อหา/สื่อ

15 นาที 12. วิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
อภิปรายรวมกันระหวางผูวิจัยและนักศึกษา
13.วิทยากรนัดหมายการทํากิจกรรมในครั้งตอไป
14. ปดกลุม

ขั้นตอนการทํากิจกรรม
1.วิทยากรทักทายและนําเขาสูกิจกรรม
2.วิทยากร ใหนักศึกษายืนลอมเปนวงกลม
3. วิทยากรใหนักศึกษาทําตามคําสั่งโดยใหนักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่ตรงกันขามกับคําสั่ง เชน ถาสั่ง
ใหหันซายใหหันขวา ถาสั่งใหหลับตาตองลืมตา เปนตน (ทํากิจกรรมนี้ ประมาณ 3-4 รอบ)
4. นักศึกษาที่ทําไมไดตามคําสั่งใหออกมาอยูกลางวงจากนั้นใหจับฉลากใบลงโทษโดยตองทําตามคําสั่ง
ในใบลงโทษใหไดจึงจะไดกลับเขาไปในวงเหมือนเดิม
5. วิทยากรใหคําชี้แนะโดยกลาววา “ในกิจกรรมเกมหากนักศึกษาไมมีสติควบคุมตนเองใหผานพน
ปญหา ไปไดนักศึกษาจะไดรับใบลงโทษใหทําในสิ่งที่ไมชอบ แตในชีวิตจริงหากนักศึกษาไมมีสติ
อาจไดรับ ผลรายหรือไดรับความรุนแรงมากกวานี้ได ” ผูวิจัยยกตัวอยาง ผลรายที่เกิดขึ้นจากการไม
มีสติในการควบคุมตนเองของบุคคล
6. วิทยากรใหนักศึกษาศึกษากรณี “กวาจะรูตัว” เปนรายบุคคล
7. จากนั้นจับกลุมๆ ละ 5 คนอภิปรายถึงปญหาที่เกิดจากกรณี “กวาจะรูตัว”
8. วิทยากรซักถามนักศึกษา “นักศึกษารูสึกอยางไรกับกรณี กวาจะรูตัว” “นักศึกษาคิดวาสาเหตุจาก
ผลลัพธที่ไดคืออะไร” พรอมกับทําใบกิจกรรม 4
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9. ใหนักศึกษาทําใบกิจกรรม 5 “ยอนเวลาใหวิภา”
10. ขออาสาสมัครออกมาเลาจากการทําใบกิจกรรม 5 ”ยอนเวลาใหวิภา”
11. วิทยากรสรุปการทํากิจกรรม “การรับรูถึงความสามารถของตนเองในการควบคุมตนเองเมื่อเผชิญ
กับวิกฤติ ปญหาและอุปสรรคโดยการฝกตนใหมีสติโดยการระลึกถึงคุณธรรมและผูมีพระคุณ
ไดแก บิดามารดา ครูอาจารย จะชวยใหผานพนวิกฤติปญหา และอุปสรรคนั้นไปได” และ “สายน้ํา
ยอมไมไหลกลับ เหมือนเวลาไมสามารถยอนกลับไปไดเชนกัน ดังนั้นเมื่อเจอกับปญหาและวิกฤติ
ในชีวิตควรตั้งสติในการควบคุตนเองกอนที่จะทําการผิดพลาดตั้งแตเล็กนอยจนถึงรุนแรง เพราะ
ชีวิตจริงของคนเราเมื่อทําผิดพลาดไมสามารถยอนเวลากลับไปแกไขไดเหมือนใบกิจกรรม 4
ยอนเวลาใหวิภา”
12. วิทยากรเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปรายรวมกับนักศึกษา
13. วิทยากรนัดหมายการทํากิจกรรมในครั้งตอไป
14. ปดกลุม
สื่อและอุปกรณ
ใบกิจกรรม
การประเมินผล
1.ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2.การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
3.ผลจากการเขียนใบกิจกรรม 4

349
ใบกิจกรรม 1 ตั้งสติใหดี
แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 เรื่อง การรับรูในตนเอง
คําชี้แจง ใหนักศึกษาฟงคําสั่งตอไปนี้และแสดงพฤติกรรมที่ตรงกันขามกับคําสั่ง
1. จงยกมือซาย (นักศึกษายกมือขวา)
2. จงเอียงศีระษะไปทางขวา (นักศึกษาเอียงศีระษะไปทางซาย)
3. จงนั่งลง

(นักศึกษายืนขึ้น)

4. จงหลับตา (นักศึกษาลืมตา)
5. จงหมุนตัวไปทางดานซาย (นักศึกษาหมุนตัวไปทางดานขวา)
6. จงขยิบตาขางขวา (นักศึกษาขยิบตาดานซาย)
7. จงเอียงศีระษะไปทางซาย (นักศึกษาเอียงศีระษะไปทางขวา)
8. จงหมุนตัวไปทางดานขวา (นักศึกษาหมุนตัวไปทางดานซาย)
9. จงยกมือขวา (นักศึกษายกมือซาย)
10. จงขยิบตาขางซาย (นักศึกษาขยิบตาดานขวา)
11. จงสลับที่กับเพื่อนทางดานซายมือ (นักศึกษาสลับที่กับเพื่อนทางดานขวามือ)
12. จงเดินกาวไปขางหนา 3 กาว (นักศึกษาเดินถอยหลัง 3 กาว)
13. จงสลับที่กับเพื่อนทางดานขวามือ (นักศึกษาสลับที่กับเพื่อนทางดานซายมือ)
14. จงเดินถอยหลัง 3 กาว (นักศึกษาเดินกาวไปขางหนา 3 กาว)
15. จงหลับตา (นักศึกษาลืมตา)
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ใบกิจกรรม 2 ใบลงโทษ
แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 เรื่อง การรับรูในตนเอง
คําชี้แจง ใหนักศึกษาทําตามคําสั่งในใบลงโทษ
ใบลงโทษ 1
ใหนักศึกษาชมเพื่อนทุกคนในกลุมโดยหามเอยชมซ้ํากัน
ใบลงโทษ 2
ใหนักศึกษากลาวออนวอนขออภัยโดยหามหยุดจนกวาเพื่อนในกลุมจะเอยปากยกโทษให
ใบลงโทษ 3
ใหนักศึกษาตั้งสมญานามใหเพื่อนทุกคนในหองโดยใชเวลาอยางรวดเร็ว
ใบลงโทษ 4
ใหนักศึกษาแสดงทาทางเพื่อขอขมาเพื่อนในกลุม
ใบลงโทษ 5
ใหนักศึกษารองเพลงเพื่อขออภัยจากผูนํากิจกรรม
ใบลงโทษ 6
ใหนักศึกษาหลอกลอใหเพื่อนในกลุมหัวเราะใหได
ใบลงโทษ 7
ใหนักศึกษาใหกําลังใจเพื่อนโดยหามพูดใหแสดงทาทางประกอบแทน
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ใบกิจกรรม 3 กวาจะรูตัว
แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 เรื่อง การรับรูในตนเอง (ตอ)
กรณีศึกษา วิภา
ฉันชื่อวิภา พอแมของฉันมีอาชีพเปนเกษตรกร แมจะไมร่ํารวยแตเรามีที่ดินเปนของตัวเอง ฉัน
เปนลูกคนเดียวพอแมจึงทุมเทความรักใหมาก ฉันถูกสงใหเขามาเรียนในโรงเรียนประจําจังหวัด ฉันมี
หนาที่เรียนใหไดเกรดดี ๆ เทานั้น ฉันเปนความหวังของพอแม ฉันจึงตั้งใจที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงใหได และฉันก็สามารถสอบเขามหาวิทยาลัยนั้นได พอแมภูมิใจมากเที่ยวปาวประกาศใหคนรู
ทั้งหมูบาน ทุกคนชื่นชมในตัวฉัน
ปแรกของการเรียนในมหาวิทยาลัย ฉันพักอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย ฉันทํากิจกรรมตางๆ
ไดพบเพื่อนจากหลาย ๆ ที่ ฉันสนุกมาก ฉันชอบไปเที่ยวหางสรรพสินคา และชอบแตงตัวมากขึ้น แตฉัน
ก็มีผลการเรียนดี เพียงแตฉันใชเงินมากกวาตอนเรียนมัธยมเทานั้น แตพอกับแมก็ไมเห็นวาอะไรยังสง
เงินใหฉันใชไมขาดมือ
ปสอง เพื่อนชวนฉันใหไปเที่ยวกลางคืน ฉันอยากลองจึงไป และรูสึกติดใจ ฉันจึงยายออกมา
อยูหอพักขางนอก อางกับพอแมวาเพื่อนเสียงดังอานหนังสือไมรูเรื่อง ฉันออกเที่ยวกลางคืนทุกอาทิตย
ใชเงินมากขึ้น ผลการเรียนตกลง แตก็ยังอยูในเกณฑปานกลาง
ปสาม ฉันไดพบเพื่อนของเพื่อนคนนึง ชื่อมนัส เขาเปนคนอัธยาศัยนารัก มาก เราไปเที่ย ว
ดวยกันบอย ตอมาเราจึงคบกันเปนแฟน ฉันรักเคามากและยายเขามาพักอยูหอพักเดียวกัน พอกับแมไมรู
แตฉันก็เห็นวาไมแปลกอะไรเพราะเพื่อนคนอื่นๆ ก็ทํากัน ฉันวางแผนวาเรียนจบเมื่อไรเราจะแตงงานกัน
ปสี่ ฉันใกลเรียนจบแลว แตฉันมีอาการผิดปกติกับตัวเอง ฉันจึงไปหาหมอ หมอบอกวาฉัน
ทองได 3 เดือน ฉันรีบไปบอกมนัส เคาทําทาตกใจและบอกวายังไมพรอม เคาเปนคนพาฉันไปเอาเด็ก
ออก ฉันกลัวแตก็ยอมเพราะฉันรักเคามากและกลัวเคาเลิกกับฉัน ฉันเสียเลือดมากและเกิดอาการชอกจน
เจาหนาที่ประจําคลินิกตองพาสงเขาโรงพยาบาล พอกับแมมาเยี่ยมฉัน หมอบอกพอกับแมวาฉันไปทํา
แท ง ที่ ค ลิ นิ ก เถื่ อน หมอต องรั ก ษาชีวิต ฉันโดยตัด มดลู ก ออก ฉัน จะไมส ามารถมีลูก ได ฉันนอนอยู
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โรงพยาบาลหาวัน ไมเห็นหนามนัสเลย มีเพียงพอกับแมที่ดูแลฉัน ตอมามนัสบอกเลิกฉัน ฉันเสียใจมาก
จนตองกินยาระงับประสาททุกคืน ฉันไปเรียนไมไหวจนตองดรอปเรียน
สี่ปตอมา ฉันตองเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ ดวยวุฒิการศึกษาม.6 เพราะฉันเรียนไมจบจน
โดนรีไทน พอเครียดกับฉันจนความดันขึ้นสูง และพอก็เสียชีวิต แมเสียใจมากจนเปนโรคซึมเศรา ฉัน
ตองพาแมไปพักรักษาที่โรงพยาบาล เงินไมพอใชจนฉันตองกูหนี้ยืมสินเพื่อมารักษาอาการปวยของแม
ตอนนี้ฉันไดงานทําแลว ฉันเปนลูกจางรายวันของโรงงานสงออกอาหารทะเล ฉันมีหนาที่แพค
อาหารทะเลใสถุง วันนี้หัวหนาบอกวาตองตั้งใจทํางานกวาเดิมเพราะผูจัดการจะมาตรวจดวยตัวเอง เมื่อ
ผูจัดการเขามาตรวจที่แผนกของฉัน ฉันไดยินเสียงผูจัดการจึงเงยหนามอง และก็ตองตกใจเพราะผูจัดการ
เคยเปนเพื่อนรวมหองสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยซึ่งฉันเคยนึกสบประมาทในใจวาเพื่อนเปนเด็กที่เชย
เพราะเอาแตเรียน
ขณะนี้ ฉันรูสึกเสียใจมาก ฉันไมกลาทักเพื่อนซึ่งเปนผูจัดการของฉัน ฉันรูสึกอายไดแตกม
หนาไมใหเพื่อนเห็น หากฉันไมดําเนินชีวิตผิดพลาด ควบคุมตนเองไดดีกวานี้ และมีสติในการดําเนิน
ชีวิตมากกวานี้ ฉันคงจะเรียนจบ และฉันคงไดเปนผูจัดการบาง พอแมคงภูมิใจ บานเราคงมีฐานะดีขึ้น
และทุกคนคงมีความสุข ......แต...เวลาไมสามารถยอนกลับไปไดอีก........กวาจะรูตัวก็สายไปเสียแลว
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ใบกิจกรรม 4 อภิปรายกรณีศึกษา จากใบกิจกรรม กวาจะรูตัว
แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 เรื่อง การรับรูในตนเอง (ตอ)
คําถาม
1. จากกรณีของวิภา นักศึกษาคิดวาวิภาไดดําเนินชีวิตผิดพลาดไหม หากคิดวาวิภาไดดําเนินชีวิต
ผิดพลาดนักศึกษาคิดวาเปนเพราะเหตุใด จงอธิบาย
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. จากกรณีของวิภา หากนักศึกษาเปนวิภา นักศึกษาจะทําอยางไรตอไปเพื่อดําเนินชีวิตตอไปใหมี
ความสุข และประสบความสําเร็จ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรม 5 ยอนเวลาใหวิภา
แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 เรื่อง การรับรูในตนเอง (ตอ)
กรณีศึกษา จากใบกิจกรรม กวาจะรูตัว
คําชี้แจง หากนักศึกษาเปนวิภา และสามารถยอนเวลากลับไปได นักศึกษาจะทําอยางไร จงเขียนเรื่อง
เพิ่มเติมในชองวางใหสมบูรณ
ฉันชื่อวิภา พอแมของฉันมีอาชีพเปนเกษตรกร แมจะไมร่ํารวยแตเรามีที่ดินเปนของตัวเอง ฉัน
เปนลูกคนเดียวพอแมจึงทุมเทความรักใหมากมาย ฉันถูกสงใหเขามาเรียนในโรงเรียนประจําจังหวัด ฉัน
มีหนาที่เรียนใหไดเกรดดี ๆ เทานั้น ฉันเปนความหวังของพอแม ฉันจึงตั้งใจที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยที่
มีชื่อเสียงใหได และฉันก็สามารถสอบเขามหาวิทยาลัยนั้นได พอแมภูมิใจมากเที่ยวปาวประกาศใหคนรู
ทั้งหมูบาน ทุกคนชื่นชมในตัวฉัน
ปแรกของการเรียนในมหาวิทยาลัย ฉันพักอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย ฉันทํากิจกรรมตางๆ
ไดพบเพื่อนจากหลาย ๆ ที่ ฉันสนุกมาก ฉันชอบไปเที่ยวหางสรรพสินคา และชอบแตงตัวมากขึ้น
...................................................................................................................................................................
ปสอง เพื่อนชวนฉันใหไปเที่ยวกลางคืน ฉันอยากลองไปสักครั้ง
...................................................................................................................................................................
ปสาม ฉันไดพบเพื่อนของเพื่อนคนนึง ชื่อมนัส เขาเปนคนอัธยาศัยนารัก มาก เราไปเที่ย ว
....................................................................................................................................................................
ปสี่
....................................................................................................................................................................
สี่ปตอมา
............................................................................................................................................................
ขณะนี้ .................................................................................................................................
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ใบชี้แจง 1 จากกิจกรรม กวาจะรูตัว
แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 เรื่อง การรับรูในตนเอง
วิทยากรสรุปขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรม “กวาจะรูตัว ” ดังตอไปนี้
1. จากกรณีศึกษาในกิจกรรม “กวาจะรูตัว” เปนขอคิดในการฝกการรับรูความสามารถของตนเองใน
การควบคุมตนเองใหผานพนวิกฤติและอุปสรรคไปได โดยการฝกตนใหสามารถควบคุมตนเอง
ใหมีสติใน การกระทําสิ่งตาง ๆ โดยการระลึกถึงคุณธรรมและผูมีพระคุณ ไดแก บิดามารดา ครู
อาจารย ซึ่งจะชวยใหมีสติในการควบคุมตนเองในการยับยั้งชั่งใจ เกิดการคิดที่ดีโดยไมกระทําใน
สิ่งที่ผิดพลาด หรือ สิ่งที่จะทําใหเกิดปญหาตามมา ซึ่งจะชวยใหสามารถเผชิญ และผานพนวิกฤติ
ปญหา และอุปสรรคไปได
2. เราไมสามารถยอนเวลากลับไปไดจริง ๆ ดังนั้นเมื่อเจอกับปญหาและวิกฤติในชีวิตควรตั้งสติกอน
เนื่องจากจะทําใหเรารับรูถึงความสามารถในการควบคุมตนเอง กอนที่จะทําการผิดพลาดตั้งแต
เล็กนอย จนถึงรุนแรง เพราะชีวิตจริงของคนเราเมื่อทําผิดพลาดไมสามารถยอนเวลากลับไปแกไข
ไดเหมือนใบ กิจกรรม 4 “ยอนเวลาใหวิภา”
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การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ดานที่ 2 ความอดทน
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แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7

การฝกอบรมที่ 6 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานที่ 2 คือ ความอดทน
เรื่อง ความอดทน (ตอ)
วัตถุประสงค
นักศึกษาสามารถอดทนทางกายโดยสามารถเผชิญภาวะอุปสรรคที่ทําใหเกิดความทุกขทางกาย
สาระสําคัญ
การฝกความอดทนทางกายโดยการทํากิจกรรมในการปรับและควบคุมพฤติกรรมโดยการทํา
กิจกรรมกลุมและการเลนเกม จะชวยใหบุคคลมีความสามารถเผชิญภาวะอุปสรรคที่ทําใหเกิดความทุกข
ทางกาย
ชื่อกิจกรรม จิกซอวฝกความอึด
เทคนิค

เจริญสติ เกม กลุมสัมพันธ

ระยะเวลา 90 นาที
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กิจกรรมฝกอบรม
ขั้นตอน

เวลา

กิจกรรม

เนื้อหา/
สื่อ

ขั้นเตรียม
ความพรอม

10 นาที 1. วิทยากรทักทาย
2. วิทยากรใหนักศึกษายืนเรียงแถวกันตามแนวนอน
และใหนักศึกษายืดตัวใหตรง แลวคอย ๆ หายใจ
เขาลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ ประมาณ 3-4 ครั้ง จนเกิด
สติสัมปชัญญะ จิตสงบแลว จึงคอย ๆ ปลอย
ลมหายใจสบาย ๆ ตามธรรมชาติ

ใบ
ขั้นดําเนินการ 70 นาที 3. วิทยากรชี้แจงการทํากิจกรรม “จิกซอวฝกความอึด”
3.1 ใหนักศึกษาจับกลุม ๆ ละ 6 คนเพื่อชวยกันตอ กิจกรรม 1
จิกซอว
3.2 การที่กลุมของนักศึกษาจะไดจิกซอวมาตอ
ตองทําตามเงื่อนไขและกติกาตามคําสั่งในใบกิจกรรม
( ใหนักศึกษาทําตามคําสั่งโดยสมาชิกในกลุมของแต
ละกลุมตองทําอยางพรอมเพรียงกัน กลุมใดทําไดดี
ที่สุด จะไดจิกซอวไปตอกอน)
3.3 นักศึกษาจากทุกกลุมทําตามคําสั่ง ดังนี้
3.3.1 ใหนักศึกษาแตละกลุมยืนเรียงกันเปน
แถวตอนโดยยืนหางกันหนึ่งชวงตัว จากนั้นเอามือไพล
หลัง ตัวตรง ตามองไปขางหนา นับ 1…2…3 ยกเทา
ขวาไปขางหนา....และพูดคําวา ขวา....จึงเหยียบเทาขวา
ลงไปขางหนา......จากนั้น นับ 1…2…3 (ในใจ)ยกเทา
ซายไปขางหนา....และพูดคําวา ซาย....จึงเหยียบเทาซาย
ลงไปขางหนา....จนสุดทางแลวจึงหันหลังกลับ เริ่มนับ
นับ 1…2…3 ยกเทาขวาไปขางหนา....(เหมือนรอบ
แรก) โดยตองทําใหพรอมเพรียงกับคนในกลุม
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ขั้นตอน

เวลา

กิจกรรม

เนื้อหา/
สื่อ

ขั้นดําเนินการ

จับเวลาประมาณ 10 นาที
3.3.2 จากนั้นใหนักศึกษาหยุดเดินแลวคอย
ๆ นั่งลงกับพื้นโดยนั่งทาขัดสมาธิ ยืดหลังตรง มือขวา
ทับมือซาย คอย ๆ หายใจเขาลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ
ใหกําหนดสติไวที่ลมหายใจเขาออก (10 นาที)
3.3.3 ใหนักศึกษาคอย ๆ ลืมตาและยืนขึ้นชา
จากนั้นใหเริ่มปฏิบัติเหมือนขอ 3.3.1 ( 10 นาที) และ
ปฏิบัติตามขอ 3.3.2 ตออีก 10 นาที และทําไปเรื่อย ๆ
จนกวาจะทําจนพรอมเพรียงกันหรือผูวิจัยบอกให
หยุดทํา
3.4 วิทยากรสังเกตการปฏิบัติของนักศึกษาแตละ
กลุมกลุมใดที่ปฏิบัติอยางพรอมเพรียงและตั้งใจ ให
หยุดทําและมารับจิกซอวไปตอ
3.5 นักศึกษาแตละกลุมรับจิกซอวไปตอโดยมี
เงื่อนไขใหสมาชิกในกลุมตองนั่งหันหนาเขาหากัน
และจับมือกันโดย *ในระหวางที่ตอจิกซอวหาม
ปลอยมือออกจากกันโดยเกี่ยวนิ้วกอยทั้งมือซายและ
มือขวาของทุกคนเขาดวยกัน และหามพูดกันกัน
ในขณะทํากิจกรรม

จิกซอว
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ขั้นตอน

เวลา

กิจกรรม
*ในระหวางที่ตอจิกซอวใกลเสร็จ

เนื้อหา/สื่อ
ใบนําทาง

สมาชิกจะสังเกตวาจิกซอวหายไปหนึ่งตัว

จิกซอวที่

(เนื่องจากผูชวยวิทยากรนําไปซอน) ใหสมาชิก

หายไป

ทุกคนในกลุมไปตามหาจิกซอวที่ขาดหายไปมา
ตอใหครบ โดยตามหาจิกซอวจากใบนําทางที่
วิทยากรแจกให
3.6 กลุมใดตอจิกซอวไดครบกอนและถูกตอง ใบเฉลย
กลุมนั้นเปนผูชนะ (ตองตอใหได 6 ชิ้น)
กิจกรรม 1
4. วิ ท ยากรให นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นความรู สึ ก
ซึ่งกันและกัน
ขั้นสรุป

10 นาที วิทยากรสรุปขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรม

ใบความรู1

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรทักทาย
2. วิทยากรใหนักศึกษายืนเรียงแถวกันตามแนวนอนและใหนักศึกษายืดตัวใหตรง แลวคอย ๆ หายใจ
เขาลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ ประมาณ 3-4 ครั้ง จนเกิดสติสัมปชัญญะ จิตสงบแลว จึงคอย ๆ ปลอยลม
หายใจสบาย ๆ ตามธรรมชาติ
3. วิทยากรชี้แจงการทํากิจกรรม “จิกซอวฝกความอึด”
3.1 ใหนักศึกษาจับกลุม ๆ ละ 6 คนเพื่อชวยกันตอจิกซอว จากนั้นตั้งชื่อกลุมเปนสีตาง ๆ ไดแก
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1.กลุมสีแดง 2.กลุมสีเขียว 3.กลุมสีเหลือง 4.กลุมสีฟา 5.กลุมสีชมพู 6.กลุมสีสม
3.2 การที่กลุมของนักศึกษาจะไดจิกซอวมาตอตองทําตามเงื่อนไขและกติกาตามคําสั่งในใบ
กิจกรรม
(ใหนักศึกษาทําตามคําสั่งโดยสมาชิกในกลุมของแตละกลุมตองทําอยางพรอมเพรียงกัน กลุมใด
ทําไดดีที่สุด จะไดจิกซอวไปตอกอน โดยรับจิกซอวตามกลุมสีของตัวเอง)
3.3 นักศึกษาจากทุกกลุม ทําตามคําสั่ง ดังนี้
3.3.1 ใหนักศึกษาแตละกลุมยืนเรียงกันเปนแถวตอนโดยยืนหางกันหนึ่งชวงตัว จากนั้นเอา
มือไพลหลัง ตัวตรง ตามองไปขางหนา นับ 1…2…3 ยกเทาขวาไปขางหนา....และพูด
คําวา ขวา....จึงเหยียบเทาขวาลงไปขางหนา......จากนั้น นับ 1…2…3 (ในใจ)ยกเทา
ซายไปขางหนา....และพูดคําวา ซาย....จึงเหยียบเทาซายลงไปขางหนา....จนสุดทาง
แลวจึงหันหลังกลับ เริ่มนับนับ 1…2…3 ยกเทาขวาไปขางหนา....(เหมือนรอบแรก)
โดยตองทําใหพรอม เพรียงกับคนในกลุมจับเวลาประมาณ 10 นาที
3.3.2 จากนั้นใหนักศึกษาหยุดเดินแลวคอย ๆ นั่งลงกับพื้นโดยนั่งทาขัดสมาธิ ยืดหลังตรง
มือขวาทับมือซาย คอย ๆ หายใจเขาลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ ใหกําหนดสติไวที่ลม
หายใจเขาออก (10 นาที)
3.3.3 ใหนักศึกษาคอย ๆ ลืมตาและยืนขึ้นชาๆ โดยพรอมเพรียงกัน จากนั้นใหเริ่มปฏิบัติ
เหมือนขอ 3.3.1 ( 10 นาที) และปฏิบัติตามขอ 3.3.2 ตออีก 10 นาที และทําไป
เรื่อย ๆ จนกวาจะทําจนพรอมเพรียงกันหรือวิทยากรบอกใหหยุดทํา
3.4 วิทยากร สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาแตละกลุมกลุมใดที่ปฏิบัติอยางพรอมเพรียง
และตั้งใจ ใหหยุดทําและมารับจิกซอวไปตอ (โดยกําหนดใหแตละกลุมตอจิกซอวสี่เหลี่ยม
ใหได 3 ชิ้น)
3.5 นักศึกษาแตละกลุม รับจิกซอวไปตอโดยมีเงื่อนไขใหสมาชิกในกลุมตองนั่งหันหนาเขาหากัน
และจับมือกันโดย *ในระหวางที่ตอจิกซอวหามปลอยมือออกจากกันโดยเกี่ยวนิ้วกอยทั้งมือ
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ซายและมือขวาของทุกคนเขาดวยกัน และหามพูดกัน หากไมทําตามเงื่อนไขดังกลาวจะถูก
ปรับใหแพ
*ในระหวางที่ตอจิกซอวใกลเสร็จ สมาชิกจะสังเกตวาจิกซอวหายไปหนึ่งตัว
(เนื่องจากผูชวยวิทยากรนําไปซอน) ใหสมาชิกทุกคนในกลุมไปตามหาจิกซอว
ที่ขาดหายไปมาตอใหครบ โดยตามหาจิกซอวจากใบนําทางที่ผูวิจัยให
3.6 กลุมใดตอจิกซอวไดครบกอนและถูกตองกลุมนั้นเปนผูชนะ (เมื่อกลุมใดตอเสร็จใหปรบมือ
พรอม ๆ กัน เพื่อเปนสัญญาณวาไดตอจิกซอวสําเร็จแลว)
4. วิทยากรใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความรูสึกซึ่งกันและกันในขณะทํากิจกรรม
5. วิทยากรสรุปขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรม
สื่อและอุปกรณ
1. ชุดจิกซอว ( จํานวน 6 ชุด)
2.ใบกิจกรรม
3. ใบความรู
4. ใบเฉลย
การประเมินผล
1.ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2.การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
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ใบกิจกรรม 1 จิกซอวฝกความอึด
แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7 เรื่อง ความอดทน
คําชี้แจง
1.ใหนักศึกษาจับกลุม ๆ ละ 6 คนเพื่อชวยกันตอจิกซอว จากนั้นตั้งชื่อกลุมเปนสีตาง ๆ ไดแก
1.กลุมสีแดง 2.กลุมสีเขียว 3.กลุมสีเหลือง 4.กลุมสีฟา 5.กลุมสีชมพู 6.กลุมสีสม
2. การที่กลุมของนักศึกษาจะไดจิกซอวมาตอตองทําตามเงื่อนไขและกติกาตามคําสั่งในใบกิจกรรม
(ใหนักศึกษาทําตามคําสั่งตามเงื่อนไข กฎ และกติกา ในการทํากิจกรรม โดยสมาชิกในกลุมของ
แตละกลุมตองทําอยางพรอมเพรียงกัน กลุมใดทําไดดีที่สุด จะไดจิกซอวไปตอกอนโดยรับ
จิกซอวตามกลุมสีของตัวเอง)
3. เงื่อนไข กฎ และกติกา ในการทํากิจกรรม “จิกซอวฝกความอึด”
3.1 ใหนักศึกษาแตละกลุมยืนเรียงกันเปนแถวตอนโดยยืนหางกันหนึ่งชวงตัว จากนั้นเอามือ
ไพลหลัง ตัวตรง ตามองไปขางหนา นับ 1…2…3 ยกเทาขวาไปขางหนา....และพูดคํา
วา ขวา....จึงเหยียบเทาขวาลงไปขางหนา......จากนั้น นับ 1…2…3 (ในใจ)ยกเทาซายไป
ขางหนา....และพูดคําวา ซาย....จึงเหยียบเทาซายลงไปขางหนา....จนสุดทางแลวจึงหัน
หลังกลับ เริ่มนับนับ 1…2…3 ยกเทาขวาไปขางหนา....(เหมือนรอบแรก) โดยตองทําให
พรอมเพรียงกับคนในกลุมจับเวลาประมาณ 10 นาที
3.2 จากนั้นใหนักศึกษาหยุดเดินแลวคอย ๆ นั่งลงกับพื้นโดยนั่งทาขัดสมาธิ ยืดหลังตรง มือ
ขวาทับมือซาย คอย ๆ หายใจเขาลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ ใหกําหนดสติไวที่ลมหายใจ
เขาออก (10 นาที)
3.3 ใหนักศึกษาคอย ๆ ลืมตาและยืนขึ้นชาๆ โดยพรอมเพรียงกัน จากนั้นใหเริ่มปฏิบัติ
เหมือนขอ 3.3.1 ( 10 นาที) และปฏิบัติตามขอ 3.3.2 ตออีก (10 นาที) และทําไป
เรื่อย ๆจนกวาจะทําจนพรอมเพรียงกันหรือวิทยากรบอกใหหยุดทํา
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4.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาแตละกลุมกลุมใดที่ปฏิบัติอยางพรอมเพรียงและ
ตั้งใจ ใหหยุดทําและมารับจิกซอวไปตอ (โดยกําหนดใหแตละกลุมตอจิกซอวสี่เหลี่ยม โดยตอง
ตอจิกซอวใหได 3 ชิ้น)
5.นักศึกษาแตละกลุมรับจิกซอวไปตอโดยมีเงื่อนไขใหสมาชิกในกลุมตองนั่งหันหนาเขาหากัน
และจับมือกันโดยใน *ระหวางที่ตอจิกซอวหามปลอยมือออกจากกันโดยเกี่ยวนิ้วกอยทั้งมือ
ซายและมือขวาของทุกคนเขาดวยกัน และหามพูดกัน หากไมทําตามเงื่อนไขดังกลาวจะถูก
ปรับใหแพ
*ในระหวางที่ตอจิกซอวใกลเสร็จ สมาชิกจะสังเกตวาจิกซอวหายไปหนึ่งตัว
(เนื่องจากไดนําไปซอน) ใหสมาชิกทุกคนในกลุมไปตามหาจิกซอวที่ขาดหายไปมา
ตอใหครบ โดยตามหาจิกซอวจากใบนําทาง
6. เมื่อกลุมใดตอเสร็จใหปรบมิพรอม ๆ กัน เพื่อเปนสัญญาณวาไดตอจิกซอวสําเร็จแลว
7. กลุมใดตอจิกซอวไดครบกอนและถูกตองกลุมนั้นเปนผูชนะ
8. กลุมใดที่ตอจิกซอวไดชาที่สุดและตอไมถูกตอง จะถือวาเปนฝายแพ
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ใบนําทางตามหาจิกซอวที่หายไป กิจกรรม 1 จิกซอวฝกความอึด
แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7 เรื่อง ความอดทน

“ทานสามารถตามหาจิกซอวที่หายไปภายในบริเวณคณะ โดยจิกซอวจะอยูในโตะมาหิน
ออนโตะใดโตะหนึ่งในคณะ หรือบริเวณไมยืนตนตนใดตนหนึ่ง ที่อยูหนาอาคารเรียน ”

ขอควรปฏิบัติขณะดําเนินการตามหาจิกซอวที่หายไป
1. หามไปตามหาบริเวณอื่นที่ไมไดแจงไว
2. อยารื้อคนใหเกิดความเสียหาย หรือทําลายสิ่งของ หรือตนไมใด ๆ ขณะคนหา
3. หากเจอชิ้นสวนจิกซอวที่ไมใชชิ้นสวนของกลุมตนเอง หามนํากลับมา ใหวางไว
ที่เดิม
4. หามนําชิ้นสวนจิกซอวที่ไมใชชิ้นสวนของกลุมตนเอง ไปซอนไวในที่แหงใหม
เด็ดขาด
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ใบเฉลย กิจกรรม 1 จิกซอวฝกความอึด
แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7 เรื่อง ความอดทน
เฉลย จิ๊กซอว ชิ้นที่ 1

เฉลย จิกซอว ชิ้นที่ 4

เฉลย จิ๊กซอว ชิ้นที่ 2

เฉลย จิ๊กซอว ชิ้นที่ 5

เฉลย จิ๊กซอว ชิ้นที่ 3

เฉลย จิ๊กซอว ชิ้นที่ 6
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ใบความรู 1 ขอคิดจากกิจกรรม “ จิกซอวฝกความอึด”
แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7 เรื่อง ความอดทน
จากการจัดกิจกรรม 1 “ จิกซอวฝกความอึด” นักศึกษาสามารถไดขอคิดจากการทํากิจกรรม ดังนี้
1.การถูกควบคุมพฤติกรรมใหอยูในกฎ กติกา ขอบังคับในการทํากิจกรรม ทําใหเกิดอุปสรรคใน
การดําเนินชีวิตเพราะบุคคลไมสามารถตามใจตนเองได ดังนั้นการที่บุคคลตองการทํากิจกรรมใหสําเร็จ
ตองปรับพฤติกรรมโดยอดทนตอความทุกขทางกายตาง ๆ ใหได (การถูกควบคุมการเดิน การนั่ง(สมาธิ)
หรือแมแตการทํากิจกรรมภายในกลุมโดยตองจับมือกันโดยหามปลอยและการหามพูดจนกวางานจะ
เสร็จ หรือการเผชิญตอความเหน็ดเหนื่อยในการตามหาจิกซอวที่หายไป)
2.การที่จะทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จได ตองฝกความอดทนกอน เพราะความอดทนเปนฐานการฝกที่
สําคัญอันจะทําใหบุคคลสามารถพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ไดตอไป
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การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ดานที่ 3 ความพากเพียร
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แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 9

การฝกอบรมที่ 8 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานที่ 3 คือ ความพากเพียร
เรื่อง ความพากเพียร (ตอ)
วัตถุประสงค
นักศึกษาสามารถมีความพยายามโดยมีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียรในการกระทําสิ่งที่มุงหวัง
สาระสําคัญ
การมีความพยายามโดยมีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียรในการกระทําสิ่งที่มุงหวัง โดยมีความ
พยายามในการกระทําสิ่งใดสิง่ หนึ่งเพื่อเห็นคุณคาแหงการกระทําของตนเองและผูอื่น
ชื่อกิจกรรม

ของที่ระลึก

เทคนิค

การคิดจินตนาการ

ระยะเวลา

90 นาที
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กิจกรรมฝกอบรม
ขั้นตอน

เวลา

ขั้นเตรียม
ความพรอม

20 นาที

1. วิทยากรทักทาย
2. วิทยากรใหนักศึกษาทบทวนถึงบุคคลที่นักศึกษา
กระดาษ A4
รักและเคารพมากที่สุดโดยวาดรูปที่เปนตัวแทน
ปากกา
ของบุคคลนั้น
3. วิทยากรใหนักศึกษานึกคําพูดที่อยากจะพูดกับบุคคล
ที่นักศึกษารักและเคารพมากที่สุดโดยเขียนคําพูดลง
ในกระดาษ

ขั้น
ดําเนินการ

60 นาที

4. จากนั้นวิทยากรแจกอุปกรณโดยใหนักศึกษาทําของ
ที่ระลึกใหกับบุคคลที่นักศึกษารักและเคารพมากที่สุด
โดยมีเงื่อนไขวาของที่ระลึกนั้นจะตองมีคุณคาแกผูให
และมีรูปที่เปนตัวแทนของบุคคลนั้น รวมถึงคําพูดใน
ขอ 3 ปรากฎ และนักศึกษาตองทําดวยตนเอง หาม
ขอความชวยเหลือจากใคร
5. เมื่อนักศึกษาทําของที่ระลึกเสร็จใหนักศึกษานําของ
ที่ระลึกนั้นไปใหเพื่อนประเมิน 5 คน ถึง การมีคุณคา
และความสวยงาม หากมีเพื่อนประเมิน 3 ใน 5 มี
ความเห็นวาของที่ระลึกนั้นตองปรับปรุง นักศึกษา
ตองนํามาปรับปรุงใหดีขึ้น แลวนํามาใหเพื่อนประเมิน
อีกครั้งจนกวาผลการประเมินจะอยูในระดับดี

ขั้นสรุป

10 นาที

กิจกรรม

6. วิทยากรยกตัวอยางของบุคคลที่เปนตัวแทนของ
ความพยายามโดยมีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียรและ
รวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรมในครั้งนี้

เนื้อหา/สื่อ

กระดาษแข็ง
กระดาษสี
สีเมจิก กาว
กรรไกร
ใบประเมิน
ผลงาน

ใบความรู 1
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ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. วิทยากรทักทาย
2. วิทยากรใหนักศึกษาทบทวนถึงบุคคลที่นักศึกษารักและเคารพมากที่สุดโดยวาดรูปที่เปนตัวแทนของ
บุคคลนั้น (การวาดรูปที่เปนตัวแทนของบุคคลที่นักศึกษารักและเคารพสามารถวาดรูปใด ๆ ก็ได
นอกเหนือจากวาดรูปเปนบุคคล เชน การตูน ดอกไม สิ่งของ ธรรมชาติรอบ ๆ ตัว เปนตน)
3. วิทยากรใหนักศึกษานึกคําพูดที่อยากจะพูดกับบุคคลที่นักศึกษารักและเคารพมากที่สุดโดยเขียนคําพูด
ลงในกระดาษ
4. จากนั้นแจกอุปกรณ ไดแก กระดาษแข็ง กระดาษสี สีเมจิก กาว กรรไกรโดยใหนักศึกษาทําของที่
ระลึกใหกับบุคคลที่นักศึกษารักและเคารพมากที่สุดโดยมีเงื่อนไขวาของที่ระลึกนั้นจะตองมีคุณคาแก
ผูใหและมีรูปที่เปนตัวแทนของบุคคลนั้นอยูดวย รวมถึงคําพูดในขอ 3 ปรากฎอยูบนของที่ระลึก และ
นักศึกษาตองทําดวยตนเอง หามขอความชวยเหลือจากใคร
5. เมื่อนักศึกษาทําของที่ระลึกเสร็จใหนักศึกษานําของที่ระลึกนั้นไปใหเพื่อนประเมิน 5 คน ถึง การมี
คุณคาและความสวยงาม หากมีเพื่อนประเมิน 3 คนใน 5 คน มีความเห็นวาของที่ระลึกนั้นอยูในเกณฑ
“ปานกลาง” หรือ “ควรปรับปรุง” นักศึกษาตองนํามาปรับปรุงใหดีขึ้น แลวนํามาใหเพื่อนประเมินอีก
ครั้งจนกวาผลการประเมินจะอยูในระดับดีขึ้นไป
6. วิทยากรยกตัวอยางของบุคคลที่เปนตัวแทนของความพยายามโดยมีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียรและ
รวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรมในครั้งนี้
“การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเห็นคุณคาแหงการกระทําของตนเองและผูอื่นจะทําใหมีความพยายาม
โดย มีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียรในการกระทําสิ่งที่มุงหวังไดสําเร็จดวยดี”
7. ปดกลุม
สื่อและอุปกรณ
1. กระดาษ A4 ปากกา กระดาษแข็ง กระดาษสี สีเมจิก กาว กรรไกร
2. ใบประเมินผลงาน
การประเมินผล
1.ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2.การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
3. ผลจากใบประเมินผลงาน “ของที่ระลึก”
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แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 9 เรื่อง ความพากเพียร
ใบประเมินผลงาน ของที่ระลึก
คําชี้แจง ใหนักศึกษานําผลงาน “ของที่ระลึก” ไปใหเพื่อนประเมิน ดังตอไปนี้
ใหคะแนน 1 หากนักศึกษาเห็นวาผลงานอยูในเกณฑ ควรปรับปรุง
ใหคะแนน 2 หากนักศึกษาเห็นวาผลงานอยูในเกณฑ ปานกลาง
ใหคะแนน 3 หากนักศึกษาเห็นวาผลงานอยูในเกณฑ ดี
ใหคะแนน 4 หากนักศึกษาเห็นวาผลงานอยูในเกณฑ ดีมาก

การประเมินผลงาน “ของที่ระลึก” ของ.........................................................................................
รายการ
1. ความสะอาด
2. ความสวยงาม
3. ความประณีต
4. ประโยชนตอผูรับ
5. คุณคาทางจิตใจ
รวมคะแนน

เพื่อน

เพื่อน

เพื่อน

เพื่อน

เพื่อน

รวม

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

คะแนน
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แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 9 เรื่อง ความพากเพียร
ใบความรู 1 ตัวอยางบุคคลที่เปนตัวแทนของความพยายามโดยมีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียร
เรื่อง พระมหาชนก
พระเจามหาชนกกษัตริยแหงกรุงมิถิลา มีพระราชโอรสสองพระองค พระนามวา อริฏฐชนก
และ โปลชนก เมื่อสวรรคตแลว พระอริฏชนกไดครองราชสมบัติและทรงตั้งพระโปลชนกเปนอุปราช
อมาตยผูใกลชิดไดกราบทูลใสรายวา พระอุปราชโปลชนกคิดไมซื่อ พระอริฏฐชนกก็หลงเชื่อ สั่งจองจํา
พระโปลชนก แตพระโปลชนกตั้งจิตอธิษฐานและหลบหนีไปได ภายหลังไดรวบรวมพลมาทารบและ
เอาชนะไดในที่สุด พระอริฏฐชนกสิ้นพระชนมในที่รบ พระเทวีที่กําลังทรงครรถจึงปลอมตัวหนีออก
นอกเมือง ดวยความชวยเหลือของ ทาวสักกเทวราช จึงเสด็จหนีไปจนถึง เมืองกาลจัมปากะ ไดพราหมณ
ผูหนึ่งอุปการะไวในฐานะนองสาว ตอมาทรงมีพระประสูติกาล ตั้งพระนามพระโอรสตามพระอัยยิกาวา
"มหาชนก" จวบจนกระทั่งมหาชนกเติบใหญ และไดทราบความจริง ก็คิดจะไปคาขายตั้งตัว แลวจะไป
เอาราชสมบัติคืน จึงนําสมบัติกึ่งหนึ่งของพระมารดาไปขาย แลกเปนสินคาออกเรือไปยังสุวรรณภูมิ
ระหวางทางในมหาสมุทร เรือตองพายุลมลง ลูกเรือตายหมดยังแตพระมหาชนกรอดผูเดียว ทรงอดทน
วายน้ําในมหาสมุทรดวยความเพียร 7 วัน 7 คืน จนไดพบนางมณีเมขลา
ในที่สุดนางมณีเมขลาไดอุมพระมหาชนกไปสงยังมิถิลานคร ฝายมิถิลานคร พระโปลชนกได
สวรรคตเหลือเพียงพระราชธิดานาม "สีวลีเทวี" กอนสวรรคตทรงตั้งปริศนาเรื่องขุมทรัพยทั้งสิบหกไว
สําหรับผูจะขึ้นครองราชยตอไป แตไมมีผูใดไขปริศนาได เหลาอมาตยจึงไดประชุมกันแลวปลอยราชรถ
ราชรถก็แลนไปยังที่มหาชนกบรรทมอยู เหลาอมาตยจึงเชิญเสด็จขึ้นครองราชยและอภิเษกับสีวลีเทวี
ทรงไขปริศนาตางๆ ได และทรงครองราชสมบัติโดยธรรม วันหนึ่งพระมหาชนกทรงประทับบนคอ
ชางเพื่อทอดพระเนตรอุทยานใกลประตูอุทยานมีมะมวง 2 ตน ตนหนึ่งมีผล ตนหนึ่งไมมีผล ผลนั้นมีรส
หวานเหลือเกิน พระมหาชนกทรงเก็บมาเสวยผลหนึ่ง แลวเสด็จเขาอุทยาน คนอื่นๆ ตั้งแตพระอุปราชลง
มาตางก็แยงเก็บผลมะมวง จนมะมวงตนนั้นโคนลง พระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นดังนั้น ก็เกิดความ
สังเวชที่คนทั้งหลายหวังแตประโยชนอยางขาดปญญา รําลึกไดวานางมณีเมขลาเคยสั่งใหพระองคตั้ง
มหาวิทยาลัย จึงไดปรึกษากับพราหมณ ในที่สุดไดตั้งมหาวิทยาลัยปูทะเลขึ้น โดยรําลึกวาขณะที่ทรง
เพียรพยายามวายน้ําในมหาสมุทรทั้ง 7 วัน 7 คืน มีปูทะเลยักษมาชวยหนุนพระบาท
(ที่มา : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. 2542. พระมหาชนก. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร
พรินติ้ง แอนดพลับลิชชิ่ง)
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เรื่อง ไลตงจิ้น ลูกขอทานผูไมยอมแพตอชะตาชีวิต
ไลตงจิ้น เปนชายชาวไตหวัน เขาไดรับรางวัลหนึ่งในสิบบุคคลดีเดนแหงไตหวันประจําป
1999 และเปนผูเขียนหนังสือ “ไลตงจิ้น ลูกขอทานผูไมยอมแพตอชะตาชีวิต” ไลตงจิ้นเกิดในครอบครัว
ที่ยากจนขนแคน เขามีพอเปนขอทาน มีแมเปนคนปญญาออน และมีนองอีก 11 คน เขาตองเรรอน
ขอทานกับพอตั้งแตอายุ 2 ขวบ จนกระทั่งโตเปนวัยรุน เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวที่มีกันถึง 14 คน บอยครั้งก็
ตองอดมื้อกินมื้อ ถูกกลั่นแกลงและดูถูกเหยียดหยาม เคยแมกระทั่งตองแยงอาหารสุนัขกิน เขาไดเริ่ม
เรียนหนังสือตอนอายุ 10 ขวบ เขาใชความพยายามในการเรียนอยางมาก โดยอาศัยไฟขางถนนสําหรับ
อานหนังสือ ทําการบาน ขณะพาพอออกขอทานตามสถานีรถไฟในตอนกลางคืน จนเขาสามารถสอบได
ที่หนึ่งทุกป ไดรับการคัดเลือกใหเปนหัวหนาหอง และตอมาเขาก็ไดเพียรพยายามในการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นโดยทํางานและสงเสียตัวเอง พรอมกับรับภาระดูแลครอบครัวไปดวย
ปจจุบันเขาสามารถมีชีวิตที่ดี มีการศึกษา มีงานทํา มีครอบครัวที่อบอุน หลุดพนจากวังวน
อาชีพขอทาน เปนเจาของหนังสือขายดี เปนบุคคลที่ไดรับการยกยองของไตหวัน เปนบุคคลที่สรางแรง
บันดาลใจใหผูคนมากมาย และเปนที่พึ่งของครอบครัวไดอยางนาภาคภูมิใจ
ไลตงจิ้น กลาววา “ชีวิตที่ลําเค็ญคือแรงผลักดันใหเขามีความตั้งใจที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอยาง
เพื่อสลัดคราบขอทานและความอับโชคใหหมดไปจากครอบครัว”และ “ในโลกนี้ไมมีอะไรที่ไดมาโดยไม
ลงแรง ถึงแมเราอาจจะไมไดรับผลตอบแทนมากเทากับที่ทุมเทลงไป แตถาเราไมเพียรพยายามอยาง
เต็มที่ สิ่งที่ไดรับก็อาจจะสูญเสียไปอยางรวดเร็ว สิ่งที่ไดมางาย ๆ คนยอมไมเห็นคุณคา”

(ที่มา : รําพรรณ รักศรีอักษร แปลจาก ไลตงจิ้น. 2551. ไลตงจิ้นลูกขอทานผูไมยอมแพ.
กรุงเทพมหานคร: อินสปายร )
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เรื่อง โทมัส เอลวา เอดิสัน

โทมัส อัลวา เอดิ สั น เปนนักประดิษฐและนักธุรกิจชาวอเมริกัน ผูซึ่งประดิษ ฐอุป กรณที่
สําคัญตาง ๆ มากมาย เปนหนึ่งในผูริเริ่มนําหลักการของ การผลิตจํานวนมาก และ กระบวนการประดิษฐ
มาประยุกตรวมกัน เอดิสันเปนผูคิดคนนําหลอดไฟฟาไปใชงานจริงในชีวิตประจําวันอยางจริงจัง โดย
เอดิ สั น ได ทํ า ให อายุ ก ารใช ง านของหลอดไฟฟ า ยาวนานพอที่จ ะนํ า ไปใชไ ด อย า งสะดวกสบายใน
บ า นเรื อ นหรื อ ร า นค า นอกจากนั้ น เอดิ สั น ยั ง ได ส ร า งระบบผลิ ต และแจกจ า ยไฟฟ า อี ก ด ว ย
เขาไดทดลองวิทยาศาสตรตาง ๆ มากมาย แมการทดลองหลายครั้งจะมีความผิดพลาดและไมไดผล แต
เขาก็มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน เอดิสันมองเห็นความผิดพลาดเปนบทเรียน มากกวาจะเปนอุปสรรคที่
ทําใหเขาทอถอย ดังเชนในการทดลองเพื่อคิดคนหลอดไฟ ซึ่งเปนผลงานประดิษฐชิ้นสําคัญของเขา เมื่อ
ผูชวยของเอดิสันกลาวกับเขาวา “เราทําการทดลองมา 700 ครั้งแลว แตเรายังไมมีคําตอบ เราลมเหลวเสีย
แลว” แตเอดิสันกลับตอบวา “เปลาหรอก เรายังไมลมเหลว เรารูมากกวาใครๆ ในโลกในเรื่องนี้ และ
เรายังรูอีกวามี 700 วิธีที่ไมควรทํา อยาเรียกวา ความผิดพลาด แตใหเรียกวา เปนการเรียนรู”
นอกจาก โทมัส อัลวา เอดิสัน จะฝากผลงานทางวิทยาศาสตรไวแกโลกอยางมากมาย ดวย
ผลงานประดิ ษ ฐ ซึ่ ง จดสิ ท ธิ บั ต รไว ม ากกว า 1,000 ชิ้ น แล ว เขายั ง ได ฝ ากข อ คิ ด เพื่ อ การก า วไปสู
ความสําเร็จไวอยางนาฟงวา “ ความสําเร็จที่เขาไดรับนั้น 10% เกิดจากแรงบันดาลใจ สวนอีก 90%
มาจากการทุมเทดวยหยาดเหงื่อและแรงกาย ” เชนเดียวกันกับเมื่อเขาถูกนักขาวรุมถามเสมอวา เอดิสัน
คิ ด อย า งไรกั บ การที่ ค นทั่ วไปเรี ย กเขาวา อั จฉริย ะ เขาตอบวา “ คํ า วา อัจ ฉริย ะในความคิ ด ของผม
ประกอบดวยพรสวรรคเพียง 1% สวนอีก 99% มาจากความพยายาม ”

(ที่มา : พระอาจารยมิตซูโอะ โคเวสโก. 2553. มีขันติคือใหพรแกตนเอง. กรุงเทพฯ : หางจํากัดสามลดา ;
วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. 2554. โทมัส เอดิสัน เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org.2011)

376

เรื่อง ผูพันแซนเดอรส (เคนตั๊กกี้ ฟรายด ชิคเคน)
ผูพันแซนเดอรส(เจาของตนตํารับไกทอดเคเอฟซี)เปนผูที่ไมเคยทําอะไร
ประสบความสําเร็จเลยในชวงวัยเด็กจนถึงวัยหนุมจนในวัยที่เขาอายุ65ป เขามีปญหาทางการเงิน
อยางมากและเขาไดรับเช็คจากกองทุนเลี้ยงชีพครั้งแรกเปนเงิน105ดอลลาร ซึ่งทําใหเขาโกรธ แตแทนที่
เขาจะตําหนิสังคม เขากลับเริ่มถามตัวเองวา “ฉันสามารถทําอะไรที่ใหคุณคาแกคนอื่นไดบาง ”
ฉันสามารถใหอะไรตอบแทนผูอื่นไดบาง? คําตอบแรกของเขาคือ “เอาละ ฉันมีสูตรทําไกที่ดูเหมือนวา
ทุกคนจะชอบ เอ ถาฉันขายสูตรไกใหกับรานอาหารจะเปนอยางไร ฉันหาเงินไดไหมถาทําอยางนั้น ”
แลวเขาก็ไดความคิดใหมวา “ถาฉันขายสูตรไกแลวแสดงการปรุงอยางถูกวิธีใหดูดวยจะเปนอยางไร”
แลวถาไกเกิดมีรสชาติดีมากจนธุรกิจของเขาทํารายไดเพิ่มมากขึ้นหละและถามีคนจํานวนมากมาพบ
พวกเขามากขึ้นและเขาขายไกไดมากขึ้นบางทีเขาอาจใหเปอรเซ็นตจากสวนเกินกับฉันบาง”
จากนั้น เขาออกเดินทางและเคาะประตูรานอาหารบอกเจาของแตละรานโดยนําเสนอขายสูตร
ไกทอดและขอแบงเปอรเซนตจากยอดขายนั้น แตก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งไป แตเขาก็ไมลมเลิกความตั้งใจ
เพราะ เขามีกุญแจแหงความสําเร็จนั่นคือ ความเพียรกับการลงมือกระทํา เขาถูกปฏิเสธถึง 1,009 ครั้ง
กอนที่จะไดยินคําตอบวา “ตกลง” เปนครั้งแรก ซึ่งกวาเขาจะไดรับการตกลง เขาใชเวลาสองปขับรถยนต
เกา ๆ บุบ ๆ ของเขาเดินทางไปทั่วอเมริกาโดยนอนบนเบาะหลังรถในชุดสูทสีขาวยูยี่ เขาจะตื่นตอนเชา
ดวยความกระตือรือลน บอยครั้งที่อาหารประทังทองของเขามีเพียงตัวอยางไกที่เขาเตรียมเอาไวให
คนที่คาดวาจะเปนผูซื้อไดชิม
ตอมา เขาก็คิดคนไกทอดสูตรลับขึ้นมาไดสําเร็จโดยมีเครื่องปรุงเปนเครื่องเทศตาง ๆ ถึง
11 ชนิด ซึ่งไดรับความนิยมอยางกวางขวางจนแซนเดอรสไดรับการแตงตั้งจากผูวาการมลรัฐเคนทักกี
ใหเปนถึง พันเอก ฮารแลนด เดวิด แซนเดอรส
ปจจุบัน รานอาหารของเขาก็ยังคงไดรับความนิยมจากลูกคา โดยใชชื่อรานวา เคเอฟซี
(KFC) มีสาขาตาง ๆ เกือบ 30,000 รานทั่วโลก
(ที่มา : พระอาจารยมิตซูโอะ โคเวสโก. 2553. มีขันติคือใหพรแกตนเอง. กรุงเทพฯ : หางจํากัดสามลดา ;
วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. 2554. ผูพันแซนเดอรส เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org.2011)
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การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ดานที่ 4 ความสามารถแกไขปญหา
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แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 15

การฝกอบรมที่ 14 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดานที่ 4
เรื่อง ความสามารถแกไขปญหา

วัตถุประสงค
นักศึกษาสามารถหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จโดยสามารถผานพนอุปสรรคได
สําเร็จ
สาระสําคัญ
การสามารถหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จโดยสามารถผานพนอุปสรรคไดสําเร็จ
โดยนําความรูมาใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตได
ชื่อกิจกรรม ศึกษาวิธีคิดจากประสบการณชีวิตจริง
เทคนิค

บรรยาย สนทนากลุม

ระยะเวลา

90 นาที
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กิจกรรมในการฝกอบรม
ขั้นตอน
ขั้นเตรียม
ความพรอม

เวลา

กิจกรรม

15 นาที 1.วิทยากรทักทาย

เนื้อหา/สื่อ
ประวัติ

2. แนะนําวิทยากรซึ่งเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จ วิทยากร
ที่เคยผานภาวะวิกฤติที่เปนปญหาและอุปสรรคมาได

ขั้นดําเนินการ

60 นาที 3.วิทยากรบรรยายประสบการณจากชีวิตจริงในการ
ประสบกับภาวะวิกฤติที่เปนปญหาและอุปสรรคจน
สามารถประสบความสําเร็จ
4. นักศึกษารวมฟงบรรยาย

อัตชีวประวัติ

5. วิทยากรและนักศึกษาสนทนารวมกัน
6. นักศึกษาศึกษาวิธีคิดในการสามารถผานภาวะ
วิกฤติที่เปนปญหาและอุปสรรคจนสามารถประสบ
ความสําเร็จของวิทยากร โดยศึกษาการประยุกตใชได ใบกิจกรรม 1
จริงในชีวิตประจําวัน
7. นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน
ขั้นสรุป

15 นาที 8. วิทยากรและนักศึกษารวมอภิปรายและสรุปเนื้อหา ใบความรู 1
ในการทํากิจกรรม
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ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1.วิทยากรทักทาย
2. แนะนําวิทยากรซึ่งเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จที่เคยผานภาวะวิกฤติที่เปนปญหาและ
อุปสรรคมาได
3.วิทยากรบรรยายประสบการณจากชีวิตจริงในการประสบกับภาวะวิกฤติที่เปนปญหาและอุปสรรคจน
สามารถประสบความสําเร็จ ( 30 นาที)
4. นักศึกษารวมฟงบรรยาย
5. วิทยากรและนักศึกษาสนทนารวมกันถึงวิธีคิดในการสามารถผานพนวิกฤติและปญหาอุปสรรคจน
สามารถประสบความสําเร็จในปจจุบัน
6. นักศึกษาศึกษาวิธีคิดในการสามารถผานภาวะวิกฤติที่เปนปญหาและอุปสรรคจนสามารถประสบ
ความสําเร็จของวิทยากร โดยศึกษาการประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ในใบกิจกรรม
7. เมื่อนักศึกษาทํางานในใบกิจกรรมเสร็จ ใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันถึง วิธีคิดในการ
สามารถผานภาวะวิกฤติที่เปนปญหาและอุปสรรคจนสามารถประสบความสําเร็จของวิทยากร และ
การประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
8. วิทยากรและนักศึกษารวมอภิปรายและสรุปเนื้อหาในการทํากิจกรรม
10. ปดกลุม
สื่อและอุปกรณ
1. ใบความรู
2. ใบกิจกรรม
3. ใบอัตชีวประวัติ ประวัติยอ
การประเมินผล
1.ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2.การรวมแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
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แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 15 เรื่อง ความสามารถแกไขปญหา
อัตชีวประวัติวิทยากร
“เรื่องของอดุลย”
อดุลย เปนเด็กชายบานนอกคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนในชนบทแหง
หนึ่งของภาคเหนือตอนบน ดวยความยากจนทําใหญาติ ๆ ทางฝายบิดารังเกียจครอบครัวของอดุลยและ
ได ขับไลครอบครัวของเขาออกจากหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม และไดยายครอบครัวมาอาศัย
อยูในจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคเหนือ
อดุลย เปนพี่ชายคนโตในครอบครัว และมีนองสาวอีกหนึ่งคน พอแมของเขามีอาชีพทํานา
ทําสวนและขายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเลี้ยงลูก ๆ ทั้งสองคน ทุก ๆ เย็นหลังจากเลิกเรียนอดุลยจะตอง
ไปชวยพอแมในสวนผักและผลไมของครอบครัว พอแสงอาทิตยใกลจะลับขอบฟา อดุลยจะตองรีบกลับ
บานกอนพอแมเพื่อจัดเตรียมหุงหาอาหารเย็นไวรอพอแม ซึ่งจะกลับมาถึงบานทีหลัง ชีวิตวนเวียนอยูกับ
ความยากลําบากจนยา งเขาสูวัยรุน อดุลยจึงขอพอแมเพื่อเขามาสมัครเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในตัวอําเภอซึ่งหางจากหมูบานที่อาศัยอยูหลายสิบกิโลเมตร
จากความลําบากที่ผานมาทําใหอดุลยมุมานะตั้งใจเลาเรียนหนังสือ ตามความฝนของตนเอง
วาอยากเรียนหนังสือใหสูงเพื่อวาจะไดไมใครมาดูถูก และทํางานที่ดี มีฐานะที่มั่นคงใหเปนที่ยอมรับ
ของสังคมตลอดจนเลี้ยงดูพอแมได โดยในใจสวนลึกของอดุลยนั้นมีความฝนวาอยากเปนหมอเพื่อรักษา
คนไขตามชนบทที่ตนเองอาศัยอยู แตแลวชีวิตของอดุลยตองหักเหจากแผนการเรียนที่เคยตั้งไว หลังจาก
วันเปดภาคเรียนวันแรกในชั้น ม.4 แผนวิทย-คณิต ของโรงเรียนประจําอําเภอที่วิทยาไดโควตาโดยไม
ตองสอบเขา ปรากฏวาไมมีชื่อของอดุลยอยูในกลุมของนักเรียนกลุมนั้น อดุลยพอจะทราบสาเหตุและไม
มีสิทธิ์เรียกรองใด ๆ เพราะโดนผูใหญบางคนนําเอารายชื่อเด็กเสนเขามาแทน อดุลยทั้งเสียใจและอับอาย
เพื่อน ๆ ที่หาที่เรียนตอไมได พอไดสติ อดุลยก็ขอพอแมเขามาอยูหอพักในจังหวัดเชียงใหมโดยหางาน
ทําเอง และสมัครเรียนกับโรงเรียนพานิชยการชื่อดังของเชียงใหม ถึงแมจะไมใช สาชาวิชาที่ตนเองถนัด
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หรือชอบเรียนทางสายอาชีพแตอดุลยก็พยายามทําความเขาใจกับการเรียนใหมากที่สุดทามกลางความ
ยากลําบากที่ตองทํางานไปดวย เรียนไปดวย และยังตองประครองชีวิตใหรอดในเมืองใหญโดยลําพัง
ดวยวัยเพียง 16 ป ทามกลางสิ่ง ยั่วยุ และอบายมุขมากมายของเมืองที่เจริญแลว
อดุล ยมัก โดนเพื่อนลอเสมอว าเป นคนออนแอชอบคบแต เพื่ อนผู หญิง ขณะที่เรี ยนอยูใ น
ระดั บ ปวช. เนื่ องจากเพื่ อนผูช ายสวนใหญช อบพากันโดดเรีย นไปมั่วสุม กันในหอพัก เสพยา เที่ย ว
โสเภณี จนเพื่อนหลายคนเรียนไมจบชั้นปวช. ซึ่งอดุลยมีความมุงมั่นวาอยางนอยจะตองจบชั้นปวช.ให
ได และไดสมัครเรียนรด.กับทางโรงเรียน เพื่อลบคําสบประมาทของเพื่อน
หลังจากที่เรียนจบชั้นปวช.3 พรอมทั้งจบรด. ป 2 แลวเพื่อน ๆ ของอดุลย หลายคนตัดสินใจ
ที่จะสมัครเขาทํางานกับหนวยงานเอกชนหรือไมก็สอบบรรจุเขารับราชการกับกพ. แตอดุลยกลับคิดวา
หากมีโอกาสตนจะตองเรียนใหสูงที่สุดที่ตนเองจะทําได จึงไดยายกลับมาอยูตางจังหวัดกับครอบครัวเพื่อ
จะไดชวยแบงเบาภาระของพอแมและสมัครเขาเรียนตอในระดับชั้นปวส. กับโรงเรียนพานิชยาการประจํา
จังหวัดและสมัครเรียนรด.ในชั้นปที่ 3 ตอไปดวยการเรียนคอนขางหนักพอสมควรแตอดุลยก็ไมไดยอทอ
จนผานไป 2 ป ก็สําเร็จการศึกษาระดับปวส. พรอมทั้งจบรด.ชั้นป 4 เพื่อน ๆ สวนใหญเมื่อเรียนสายอาชีพ
แลวก็หวังที่จะสอบบรรจุเขาทํางานในหนวยงานของรัฐและเอกชน จึงไมแปลกใจที่เพื่อนรวมหองของ
อดุลยสวนใหญสอบเขาทํางานในหนวยงานที่มีชี่อเสียงเชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ธนาคาร
พาณิชย หรือสอบบรรจุเขารับราชการ (กพ.) มีเพียงอดุลยคนเดียวเทานั้นที่สมัครเขาเรียนในวิทยาลัยครู ซึ่ง
เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียวของจังหวัดในขณะนั้น โดยอดุลยสมัครเขาเรียนในสาขาวิชาศิลปศาสตร
ซึ่งเปนสาขาเดียวที่เปดรับสมัครในขณะนั้น เวลาผานไป 2 ป เพื่อนของอดุลยสวนใหญมีตําแหนงหนาที่
การงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน แตอดุลยเพิ่งกําลังจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี พรอม
ทั้งตําแหนงวาที่รอยตรี หลังจากที่เพื่อน ๆ เคยดูถูกวาตนเองออนแอเกินไปที่จะเรียนอาสารักษาดินแดน
(ร.ด) จนสําเร็จชั้นปที่ 5
หลัง จากที่สํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลวอดุลยก็ไ ดส มัค รเขาทํางานในบริษัท ขาย
เครื่องใชไฟฟาที่ใหญที่สุดในจังหวัดเพื่อที่หวังวาจะไดชวยดูแลพอแม และนองสาวที่กําลังเรียนหนังสือ

383
สวนเงินเดือนที่เหลืออดุลยก็ใชสมัครและเปนคาใชจายในการลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีใบที่สองกับ
มหาวิทยาเปด โดยทํางานไปดวยและเรียนควบคูไปดวยอดุลยใชเวลาทํางานกับหนวยงานแหงนี้ 5 ป จน
ไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนางานและหลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่สอง ขณะที่
ทํางานอดุลยเขารับการฝกอบรมตามสถาบันตาง ๆ ที่เห็นวาเปนประโยชนแกตนเองและหนวยงาน
หลังจากนั้นอดุลยก็ไ ดล าออกจากที่ทํางานเดิม เขามาสมัค รงานเปนอาจารยของโรงเรีย น
อาชีวศึกษาเอกชนชื่อดังแหงหนึ่งของจัง หวัดเนื่องจากเห็นวาตําแหนงทําอยูเดิมนั้นสูงสุดในองคก ร
แลวแตที่นาประหลาดใจคือหลังจากที่อดุลยไปสมัครงานแหงใหม ผูบริหารของโรงเรียนตอบรับเขา
ทํางานทันทีเนื่องจากอดุลยเปนผูที่ผานการศึกษาอบรมมากและมีประสบการณการทํางานที่เหมาะสม
ชวงระยะเวลาทํางานเปนอาจารยของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนอยูนั้นอดุลยตั้งใจทํางาน
อยางเต็มที่มีผลงานเปนที่ถูกใจผูบริหารอยางมาก จากการที่ไดออกไปใหความรูทางดานการศึกษาตอ
ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ มัธยมศึกษาปที่ 6 ในทุกโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนทําให
อดุลยมีความคิดที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโท เพื่อจะไดนําความรูความสามารถมาใชไดอยางเต็มที่
จึ ง สมั ค รเรี ย นในระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ง จากที่ ส มั ค รเข า เรี ย นแล ว ถึ ง แม อ ดุ ล ย จ ะต อ งพบกั บ ความ
ยากลํ า บากกั บ ความเหน็ ดเหนื่ อยกับ การเรีย น และทํา งานหนัก แตนั่นไมใ ชอุป สรรคที่ทํา ใหอดุล ย
ทอถอย จนทําใหสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ภายใน 2 ป แลวกาวขึ้นเปนหัวหนาฝาย
หลังจากที่สําเร็จการศึกษา อดุลยไดเปนอาจารยมหาวิทยาลัยโดยใชความรูความสามารถของ
ตนเองพัฒนา อบรม สั่งสอนลูกศิษยรุนแลวรุนเลาถึงแมวันนี้จะไมไดเปนหมอดังความฝนที่ผานมา แต
ตนเองก็ไมเคยเสียใจหรือเสียดายกับอดีตที่ผานมาเลย
หลังจากที่ล็อคกุญแจหองทํางานเสร็จแลวพลันสายตาก็ไปสะดุดกับชื่อของตนเองบนกระจก
หนาประตูคํานั้นก็คือ อาจารย ดร.อดุลย ......... อดุลยแอบยิ้มและภูมิใจในความสําเร็จที่สรางขึ้นดวย
ตัวเอง
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“เรื่องของอักษรา”
อักษรา ศิลปสุข เปนหญิงวัยกลางคนที่ดูภายนอกก็เหมือนผูหญิงรวมสมัยในยุคนี้ที่มีบุคลิก
คลองแคลว ชางพูดชางคุย ดูอารมณดีอยูเสมอ ซึ่งหากมองเพียงผิวเผินคงไมมีใครคาดคิดวาผูหญิงคนนี้
จะเคยผานวิกฤติชีวิตที่สาหัสมาแลว
อักษรา มีชีวิตในวัยเรียนเหมือนเด็กสาวทั่วไปที่มีความสดใส เมื่อเรียนจบในระดับปริญญา
ตรี เธอไดทํางานเปนขาราชการครูที่ตางจังหวัดในภาคเหนือ ไดพบรักและสมรสกับขาราชการปาไม
หนุมที่มีอนาคต ซึ่งชีวิตของเธออาจจะเรียบงายเชนเดียวกับคนอื่น ๆ หากไมเกิดเหตุการณนี้ในชีวิต
เมื่อแตงงานไดซักพักเธอไดตั้งครรภและใหกําเนิดทารกเพศหญิง ซึ่งในชวงแรกลูกสาวของ
เธอก็ไดเจริญเติบโตนารักสมวัย เวลาผานไปได 2-3 เดือน เธอจึงเริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของลูก
สาวโดย ลูกสาวเริ่มมีอาการตัวซีด ปากซีด พุงเริ่มโต เธอจึงพาลูกสาวไปตรวจรางกายที่โรงพยาบาล ผล
ปรากฎวาลูกสาวเธอเปนโรคเลือดจาง หรือโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งเปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม สาเหตุ
จากเธอและสามีมียีนแฝงของโรคธาลัสซีเมีย ทั้งคูซึ่ง คนที่เปนพาหะยีนแฝงของโรคธาลัสซีเมียที่ม า
แตงงานกันมีโอกาสจะมีลูกที่เปนโรคธาลัสซีเมีย 25% และมีลูกที่สุขภาพรางกายเปนปกติ 25% แตอักษ
ราโชครายที่ลูกของเธอเปนในสวนของ 25% ที่เปนโรคธาลัสซีเมีย ในขณะนั้นเธอตองพาลูกสาวไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม และหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลรักษาคนที่
เปนโรคธาลัสซีเมีย เนื่องจากเมื่อเกือบสามสิบปที่แลว โรคนี้ยังไมเปนที่รูจักของคนในตางจังหวัด
ต อ มาเธอได ตั ด สิ น ใจมี ลู ก คนที่ ส องตามคํ า แนะนํ า ของสู ติ น ารี แ พทย ป ระจํ า ตั ว โดยมี
ความหวังวาลูกคนนี้จะมีสุขภาพรางกายเปนปกติ และสามารถชวยดูแลพี่สาวตอไปได เธอไดใหกําเนิด
บุตรสาวคนที่สอง ที่ดูภายนอกมีสุขภาพรางกายแข็งแรง แตเมื่อเธอพาลูกสาวคนที่สองไปตรวจเลือด ผล
ปรากฎวาลูกสาวคนที่สองของเธอก็เปนโรคธาลัสซีเมียเหมือนพี่สาว ทําใหเธอรูสึกเสียใจเปนอยางยิ่ง
จากการที่เธอไดใหกําเนิดบุตรสาวที่เปนโรคธาลัสซีเมียทั้งสองคน สงผลใหเธอมีปญหากับ
สามี เนื่องจากสามีเธอเกิดความเครียดและเกิดความคับของใจจากเหตุการณดังกลาว ตลอดจนมารดาของ
สามีไมเขาใจ และไมยอมรับในเหตุการณที่เกิดขึ้น จนในที่สุดเธอจึงตัดสินใจแยกทางกับสามี โดยเธอ
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ตองทําหนาที่เปนทั้งพอและแมคนเดียวกัน (Single Mom) ในการดูแลลูกสาวที่เปนโรคธาลัสซีเมียทั้ง
สองคนเพียงลําพัง ซึ่งเปนภาระที่หนักหนวงสําหรับผูหญิงตัวเล็ก ๆ คนเดียว เนื่องจากผูที่เปนโรคธาลัส
ซีเมียตองใหเลือดอยางสม่ําเสมอ และตองดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง มิเชนนั้นหากเปนไข จะทําให
เม็ เลื อดแดงแตกตั ว คนไข จะซี ด ไวและติดเชื้องา ย มี อาการทองเสีย ตามมา นอกจากนี้ ผูที่เปนโรค
ธาลัสซีเมียจะมีอาการภาวะกระดูกเปราะบาง ลูกสาวคนโตของเธอกระดูกหักมาแลว 14 ครั้ง และตอง
เติมเลือดทุกสองอาทิตย ตอมาตองผาตัดมามออก เพราะมามเปนตัวเก็บเลือด ทําใหพุงปอง ซึ่งถามามโต
จะมีผลทําใหตับโตตองเติมเลือดถี่ขึ้น อยางไรก็ตามแมลูกสาวทั้งสองของเธอจะถูกตัดมามออกไปทั้งคู
ยังตองมาเติมเลือดเดือนละครั้ง และตองใหยาขจัดธาตุเหล็กแกลูกโดยฉีดเขาไปใตผิวหนังทุกวัน วันละ
2 หลอด เนื่องจากหากมีธาตุเหล็กเขาไปสะสมมาก จะทําใหรางกายดํา ดวยเหตุนี้ลูกสาวทั้งสองของเธอ
แมวาจะมีอายุเขาสูชวงวัยหนุมสาว แตก็มีรางกายแคระแกร็นเหมือนเด็กอายุ 8-9 ขวบ ซึ่งเธอพยายาม
ดูแลลูกสาวทั้งสองใหมีอายุขัยใหนานที่สุด เพราะผูที่เปนโรคนี้จะมีอายุขัยสั้นมักจะเสียชีวิตอายุนอย
จากมรสุมในชีวิตครั้งนั้น ทําใหอักษราไดรับความกดดันในหลายทิศทาง โดยการดูแลลูกที่
เปนโรคธาลัสซีเมียเพียงลําพัง ทําใหตองใชเงินเยอะ เกิดปญหาเรื่องเศรษฐกิจ นอกจากงานประจําที่ทํา
อยู เธอตองทํางานเสริมโดยทํางานขายประกันชีวิตควบคูไปดวย ในบางครั้งจากปญหาและภาระตาง ๆ
ทําใหเธอรูสึกเหนื่อย แตเมื่อใดที่เหนื่อยและลา เธอจะสวดมนตไหวพระ ทําสมาธิ แผเมตตาใหตัวเอง
โดยขอใหมีพลังดูแลลูกและมีโอกาสในการทําความดีตอไป....จากนั้นก็ตั้งสติเพื่อตอสูกับปญหา...และ
นั่นทําใหเธอมีพลังใจที่จะสูเพื่อลูก
อั ก ษราจะให ค วามสํ า คั ญ ในการดู แ ลลู ก สาวทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจ โดยเฉพาะการให
ความสําคัญในการดูแลทางดานจิตใจเพราะเด็กที่เปนโรคธาลัสซีเมียจะมีจิตใจที่ออนไหวเปราะบาง
ดังนั้นเธอจึงเลี้ยงดูลูกสาวใหเห็นคุณคาและใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองโดยไมใหรูสึกวามีปมดอย
โดยเธอมั ก จะพาลู ก สาวทั้ ง สองคนไปเป น วิ ท ยากรร ว มกั น ในการให ค วามรู เ รื่ อ งการดู แ ลผู ที่ เ ป น
โรคธาลัสซีเมียเพื่อใหลูกเห็นคุณคาในตนเองโดยการทําประโยชนใหกับสังคม และใหรูจักและมองโลก
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ในแงดี โดยมีความอดทนและมีความเมตตากับทุกคน โดยเฉพาะกับคนที่มักจะลอเลียนปมดอยของ
ลูกสาวควรจะใหความเมตตามากกวาคนอื่นโดยไมถือโทษโกรธ
แมวาจะตองทํางาน และดูแลลูกสาวที่เปนโรคธาลัสซีเมียทั้งสอง เธอก็มิไดทอแท แตมุงมั่น
ใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงานโดยการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และทําผลงานทางวิชาชีพ
จนได รั บ รางวั ล ในระดั บ จั ง หวั ด และในระดั บ ชาติ เป น ที่ย อมรั บ ของคนในวงการวิ ช าชี พ เดี ย วกั น
ขณะเดียวกันทําประโยชนใหกับสังคมโดยทําหนาที่เปนวิทยากรของมูลนิธิธาลัสซีเมียแหงประเทศไทย
ลู ก สาวทั้ ง สองของอั ก ษรา ได เ ติ บ โตเป น หญิ ง สาวที่ มี ศั ก ยภาพ โดยมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ มี
ความมั่นใจในตนเอง มีนิสัยราเริงแจมใส พูดจาไพเราะออนหวาน เปนที่รักของเพื่อนและครูอาจารย
โดยเรี ย นหนั ง สื ออยู ใ นระดั บ ดี ม ากจนสามารถได ทุนค า เลา เรี ย นจากมหาวิท ยาลั ย รวมถึ ง การเป น
นักกิจกรรมตัวยงโดยเปนประธานชมรมเวทีวาทะ ทํางานเปนสมาชิกสโมสรนักศึกษา อีกทั้งยังเปน
วิทยากรของมูลนิธิธาลัสซีเมียแหงประเทศไทยในการใหความรูแกคนที่เปนโรคธาลัสซีเมีย และไดเขียน
หนังสือฉบับพอกเกตบุคของตัวเอง เรื่อง “นางสาวธาลัสซีเมีย” เพื่อใหความรูกับคนที่เปนโรคดังกลาว
และผูปกครองของคนที่เปนโรคนี้ไดทราบแนวทางในการดูแลรักษาตัวเอง
ป จ จุ บั น ลู ก สาวทั้ ง สองคนของอั ก ษราได เ สี ย ชี วิ ต แล ว ทั้ ง นี้ อั ก ษราก็ ยั ง คงเป น ผู ห ญิ ง ที่ มี
ความเขมแข็ง และทํางานเปนสมาชิกของสมาคมวิชาชีพและสังคมในการทําประโยชนใหกับสวนรวม
และประเทศชาติตอไป
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ใบกิจกรรม 1 การศึกษาวิธีคิดจากวิทยากร (ความสามารถในการผานวิกฤติและอุปสรรค)
แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 15 เรื่อง ความสามารถแกไขปญหา
คําชี้แจง ใหนักศึกษาตอบคําถามในแตละขอใหตรงกับความเปนจริง
1.ทานคิดวาวิทยากรไดประสบกับวิกฤติและอุปสรรคใดในชีวิต
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. ทานคิดวาวิทยากรมีแนวคิดอยางไรจึงสามารถผานพนวิกฤติและอุปสรรคในชีวิตจนสามารถ
ประสบความสําเร็จในปจจุบัน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. จากการฟงบรรยายและบทความเรื่องนี้ ทานไดขอคิดอะไรบางที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ใบความรู 1 แนวทางสรุป การศึกษาวิธีคิดจากวิทยากร (ความสามารถในการผานวิกฤติและอุปสรรค)
แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 15 เรื่อง ความสามารถแกไขปญหา
แนวทางการศึกษาวิธีคิดของ อดุลย ปญญา
1. วิกฤติและอุปสรรคในชีวิตที่อดุลยไดประสบ
ชวงวัยเด็ก
-ครอบครัวถูกไลออกจากพื้นที่จนตองยายถิ่นฐาน
- ฐานะยากจน มีชีวิตความเปนอยูลําบาก
ชวงวัยรุน
- การพลาดหวังจากการคัดเลือกโควตาเขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนก
วิทย-คณิตเนื่องจากไมไดรับความยุติธรรมจากผูใหญ ทําใหชีวิตหักเหไมไดเรียนในสาขาวิชาที่ตนเอง
ตองการ
- การเผชิญชีวิตอยางยากลํา บากในเมืองใหญดวยวัยเพีย ง 16 ปโดยลําพังโดยตองทํางานสง
ตัวเองเรียนไปดวย และการประคองชีวิตใหรอดจากสิ่งยั่วยุและอบายมุขรอบ ๆ ตัว
- การไดรับคําสบประมาทและดูถูกจากเพื่อนผูชายวาเปนคนออนแอ
ชวงวัยผูใหญ
- การเรียนตอในระดับปริญญาโท โดยในวันธรรมดาตองทํางานอยางหนักโดยเดินทางทั่ว
ภาคเหนือ และไปเรียนตอในวันเสารอาทิตยโดยไมมีวันพักผอน
2. แนวคิดในการสามารถผานพนวิกฤติและอุปสรรคในชีวิตจนสามารถประสบความสําเร็จในปจจุบัน
- การมีสติในการดําเนินชีวิต ยกตัวอยางเชน เมื่อประสบกับปญหาหรือเหตุการณที่ไมคาดหวัง
ไวโดยเปนเหตุการณที่ทําใหเสียใจ ผิดหวัง มีการตั้งสติ ไมฟูมฟาย โดยพยายามหาแนวทางเลือกอื่นที่
สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม หรือ การมีสติไมหลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุ และอบายมุขที่ทําให
เสียการเรียน
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- การมีความมุมานะและมีความมุงมั่น ในการกระทําตามจุดมุงหมายใหได โดยการสราง
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหกับตนเอง เชน ความมุงมั่นในการเรียน รด.ใหสําเร็จเพื่อลบคําสบประมาทจาก
เพื่อนผูชาย และความมุงมั่นในการเรียนในระดับตาง ๆ เพื่อการใหไดรับการยอมรับและสามารถดูแล
บิดามารดาได
- การมีความยืดหยุนในการแกไขปญหา โดยหาแนวทางแกไขปญหาที่มีความเปนไปไดโดย
ตัวเองสามารถกระทําไดดวยตนเองโดยไมสรางความเดือดรอนใหผูอื่น เชน การเปลี่ยนความตั้งใจจาก
การเรียนหมอไปเรียนสายพาณิชยแทนเนื่องจากการพบอุปสรรคทางดานสิ่งแวดลอมและการเงิน
- การมองโลกในแงบวก โดยมีความเชื่อวา การไมยอมแพตออุปสรรคใดๆ โดยการมีความ
พยายาม ทุมเท มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ทํา จะสามารถเผชิญและผานพนปญหาและอุปสรรค
จนสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุงหวังตามที่ตั้งใจไวได
3. ขอคิดจากอัตชีวประวัติของอดุลยที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได
จากอัตชีวประวัติของวิทยากรสามารถนํามาประยุกตเปนแนวทางและวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จ
โดยสามารถผานพนอุปสรรคไดสําเร็จ ดังนี้
1. การวางจุดมุงหมายหรือตั้งเปาหมายในสิ่งที่ตองการกระทําใหสําเร็จ
2. การหาแนวทางที่จะทําในสิ่งที่ตองการใหสําเร็จ
3. การมีสติเมื่อเผชิญปญหา และหาวิธีการแกไขปญหาที่ยืดหยุน เหมาะสม
4. การมีความมุงมั่น พยายามในสิ่งที่มุงหวัง ไมยอมแพตออุปสรรค โดยการสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง
5. การคิดบวก เชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ทํา วาตองทําไดและประสบความสําเร็จ โดยจะ
สามารถผานพนปญหาและอุปสรรคไปได
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แนวทางการศึกษาวิธีคิดของ อักษรา ศิลปสุข
1. วิกฤติและอุปสรรคในชีวิตที่อักษราไดประสบ
การที่ตองดูแลลูกสาวสองคนที่เปนโรคธาลัสซีเมียเพียงลําพังโดยทําหนาที่เปนทั้งพอและ
แมใหกับลูก (Single Mom) ทําใหไดรับความกดดันในหลายทิศทาง ทั้งในปญหาทางดานเศรษฐกิจ ที่
ตองใชเงินเยอะ ปญหาทางดานครอบครัวโดยทางญาติฝายสามีไมสามารถยอมรับไดที่มีหลานเปน
โรคธาลัสซีเมียทั้งสองคน
2. แนวคิดในการสามารถผานพนวิกฤติและอุปสรรคในชีวิตจนสามารถประสบความสําเร็จใน
ปจจุบันของอักษรา
- การมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยการนําหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนามาใชในการ
ดําเนินชีวิต และมีพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปนที่พึ่งทางจิตใจ ในดานการมี
สติดวยใจเปนกลาง การวางอุเบกขา และการใชองคธรรม 5 ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาชีวิต
- เมื่อไดรับความกดดันหรือความเครียดมีวิธีการผอนคลายตัวเองโดยการทําสมาธิ แผเมตตา
ไหวพระสวดมนตใหจิตใจผองใส
- การมีความอดทน และฝกจิตใจใหเขมแข็ง ไมหนีปญหา ยอมรับความจริง และกลาเผชิญ
กับปญหา
- การมองโลกในแงดี โดยมีการคิดทางบวก
3. ขอคิดจากอัตชีวประวัติของอักษราที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได
การเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาสโดยการเปลี่ยนสถานการณที่ไมดีใหเปนสถานการณที่ดีได ซึ่ง
ในอดีตหากใครมีลูกที่ไมปกติมักจะอับอาย และเก็บตัวลูกไมใหแสดงตัวตอสังคมทําใหเด็กมีปมดอย
ขาดการเห็นคุณคาในตนเอง แตกรณีของอักษราไดพาลูกสาวทั้งสองคนที่เปนโรคธาลัสซีเมียเปดเผยตัว
ตอสังคมโดยใหมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม การเปนวิทยากรใหความรูในเรื่องโรคธาลัสซีเมีย ออก
รายการโทรทั ศ นเพื่ อเป นตั ว อย างใหกับ ผูที่ปวยเปนโรคนี้และเขียนหนัง สือเผยแพรค วามรูใ นเรื่อง
โรคธาลัสซีเมีย ซึ่งเปนผลดีทั้งตอตัวลูกสาวทั้งสองคนของอักษราและเปนผลดีตอสังคม โดยลูกสาวทั้ง
สองคนของอักษราสามารถมองขามปมดอย เกิดการเห็นคุณคาในตนเอง ความภาคภูมิใจที่ไดรับการ
ยอมรับในสังคม โดยไดทําประโยชนใหกับสังคม
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การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ดานที่ 5 ความรับผิดชอบ
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แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 18

การฝกอบรมที่ 17 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานที่ 5 คือ ความรับผิดชอบ
เรื่อง ความรับผิดชอบ (ตอ)
วัตถุประสงค
นักศึกษาสามารถรับผิดชอบความผิดพลาดในการกระทําของตนเองโดยรับผิดชอบปญหาดวย
ตนเอง
สาระสําคัญ
การรับผิดชอบความผิดพลาดในการกระทําของตนเองโดยรับผิดชอบปญหาดวยตนเองและแสดง
บทบาทในการรับผิดชอบความผิดพลาดที่ตนเองกระทํา
ชื่อกิจกรรม หากเปนเราจะทําอยางไร
เทคนิค

บทบาทสมมติ

ระยะเวลา

90 นาที
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กิจกรรมในการฝกอบรม
ขั้นตอน
ขั้นเตรียม
ความพรอม

เวลา

กิจกรรม

เนื้อหา/สื่อ

10 นาที 1. วิทยากรทักทาย
2. วิทยากรถามนักศึกษา “ หากนักศึกษาทํางานหรือ
ทําอะไรผิดพลาด จะทําอยางไร”
3. วิทยากรและนักศึกษาสนทนารวมกัน

ขั้นดําเนินการ

70 นาที 4. วิทยากรชี้แนะแนวทางในการทํากิจกรรม
- การแสดงบทบาทสมมติ
-ผูวิจัยแบงกลุม ๆละ 10 คน ออกเปน 3 กลุม

ใบกิจกรรม 1

-แตละกลุมรับใบงาน ศึกษา และเตรียมการแสดง
-แตละกลุมแสดงบทบาทสมมติตามใบงาน
5. เมื่อกลุมใดแสดงใหกลุมอื่นตั้งใจดูเปนผู
สังเกตการณ
6. เมื่อทุกกลุมแสดงเสร็จ ผูวิจัยแจกใบกิจกรรม 2
7. ใหนักศึกษาแบงกลุมยอย กลุมละ 10 คน อภิปราย
แสดงความคิดเห็นรวมกัน เกี่ยวกับเนื้อหาในใบ

ใบกิจกรรม 2

กิจกรรม 2 ใหไดคําตอบที่เปนมติของกลุม
8. แตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอหนาหอง
ขั้นสรุป

10 นาที 9. วิทยากรและนักศึกษาสรุปมติรวมกัน
10วิทยากรสรุปขอคิดจากการทํากิจกรรม

ใบความรู 1
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ขั้นตอนการทํากิจกรรม
1. วิทยากรทักทาย
2. วิทยากรถามนักศึกษา “ หากนักศึกษาทํางานหรือทําอะไรผิดพลาด นักศึกษาทําอยางไร”
3. วิทยากรและนักศึกษาสนทนารวมกัน
4. วิทยากรชี้แนะแนวทางในการทํากิจกรรม
- การแสดงบทบาทสมมติ ตามบทบาทที่ตนเองไดรับ
-แบงกลุม ๆละ 10 คน ออกเปน 3 กลุมใหแตละกลุมแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องที่กําหนดให
-แตละกลุมรับใบงาน ศึกษา และเตรียมการแสดง
-แตละกลุมแสดงบทบาทสมมติตามใบงาน
5. เมื่อกลุมใดแสดงใหกลุมอื่นตั้งใจดูเปนผูสังเกตการณ
6. เมื่อทุกกลุมแสดงเสร็จ วิทยากรแจกใบกิจกรรม 2 ใหทํา โดยการเขียนตอบตามคําถามในใบกิจกรรม
7. ใหนักศึกษาแบงกลุมยอย กลุมละ 10 คน อภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน เกี่ยวกับเนื้อหาในใบ
กิจกรรม 2 ใหไดคําตอบที่เปนมติของกลุม
8. แตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอหนาหอง
9.วิทยากรและนักศึกษาสนทนารวมกัน เกี่ยวกับแนวคิดที่แตละกลุมออกมานําเสนอหนาหอง จากนั้น
สรุปให เปนมติของกลุมใหญ
10. วิทยากรสรุปขอคิดจากการทํากิจกรรม
11. ปดกลุม
สื่อและอุปกรณ
ใบกิจกรรม ใบความรู
การประเมินผล
1.ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
2.การรวมแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
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ใบกิจกรรม 1 การแสดงบทบาทสมมติ
แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 18 เรื่อง ความรับผิดชอบ
แนวปฏิบัติกิจกรรม “การแสดงบทบาทสมมติ”
1. แบงกลุม ๆ ละ 10 คน ออกเปน 3 กลุมใหแตละกลุมแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องที่กําหนดให
2. ตัวแทนของแตละกลุมรับใบงาน (โดยการจับฉลาก) จากนั้นศึกษา และเตรียมการแสดง โดยใหเวลา
ทั้งหมด 20 นาที
3.นักศึกษาของ แตละกลุมออกมาแสดงบทบาทสมมติตามใบงานหนาชั้นเรียน โดยใชเวลากลุมละ
10 นาที
4. ขณะที่เพื่อนกลุมอื่นกําลังแสดงบทบาทสมมติ ใหนักศึกษาในกลุมที่ยังไมไดแสดงใหตั้งใจดูเปน
ผูสังเกตการณ
5. เมื่อทุกกลุมแสดงเสร็จ ผูวิจัยแจกใบกิจกรรม 2 ใหทํา โดยการเขียนตอบตามคําถามในใบกิจกรรม
6. ใหนักศึกษาแบงกลุมยอย กลุมละ 10 คน อภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน เกี่ยวกับเนื้อหาในใบ
กิจกรรม 2 ใหไดคําตอบที่เปนมติของกลุม
7. แตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอหนาหอง
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ใบกิจกรรม 1 การแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง “ใครจะชวยชูวิทยได”
แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 18 เรื่อง ความรับผิดชอบ
ชูวิทย เปนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร ของมหาวิทยาลั ยเอกชนแหงหนึ่ง วันนี้เขาตั้งใจไป
มหาวิทยาลัยแตเชาเพื่อที่จะสงงานใหทันตามกําหนดที่อาจารยตั้งไว เขาอยากสงงานกอนเปนคนแรก
ของหองเพราะงานชิ้นนี้เขาทุมเทมาก ขณะที่กําลังรอรถเมลเขาไดพบ วิทวัสและวิษณุ เพื่อนรวมหอง
สองคนกําลังจะขับรถไปมหาวิทยาลัยพอดี เขาจึงฝากงานเพื่อนไปสงอาจารย ขณะที่วิทวัสและวิษณุ
กําลังจะเอางานของตัวเองไปสงไดแวะทานขาวที่โรงอาหารและเจอเพื่อนกลุมหนึ่งประมาณ 6 คน จึงเขา
ไปคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องงานที่จะสงอาจารย และฝากงานของพวกเขาพรอมชูวิทยสงอาจารย
ดวย วันตอมาอาจารยเรียกชูวิทยพรอมเพื่อนเขาไปพบแลวบอกใหนักศึกษาทั้งหองทํางานสงมาใหม
เพราะงานเหมือนกันหมด ชูวิทยจึงไดทราบวางานที่เขาอุตสาหตั้งใจทําถูกนําไปลอกเลียนแบบ เขาจึงเขา
ไปยืนยันกับอาจารยวาเขาไมไดลอกเลียนแบบผลงานใคร โดยวิทวัสและวิษณุไดมาชวยยืนยันและขอ
โทษชูวิทย สวนเพื่อนอีก 6 คนไดแตเงียบ อาจารยจึงตัดสินใจใหนักศึกษาทุกคนทํางานใหมจนกวาจะมี
คนรับผิดชอบในสิ่งที่กระทํา ชูวิทยไดแตนั่งทําหนาเศราอยางหมดแรง
บทบาทของชูวิทย
สมมติฉันคือ ชูวิทย ฉันตั้งใจทํางานสงอาจารยจนถึงเชา ขณะกําลังรอรถเมลไปมหาวิทยาลัย
ฉันรูสึกออนเพลียอยางบอกไมถูก พอดีเจอวิทวัสกับวิษณุ ฉันจึงฝากงานเพื่อนไปสงอาจารย แลวกลับ
หอพักไปพักผอน วันตอมาฉันไดรับขาวรายซึ่งทําใหฉันเครียดมากเพราะงานที่ฉันอุตสาหคิดและตั้งใจ
ทําไปสงอาจารยเหมือนงานของเพื่อนคนอื่น ฉันพยายามอธิบายใหอาจารยฟงและวิทวัสกับวิษณุก็ชวย
เปนพยานให แตอาจารยก็ยังยืนกรานใหทํางานมาสงใหม ฉันรูสึกหมดแรงและหมดกําลังใจจะทํางานสง
ใหมแลว ขอใหคนที่ลอกเลียนแบบงานของฉันออกมารับผิดชอบดวยเถอะ
บทบาทของวิทวัสและวิษณุ
สมมติฉันคือ วิทวัสและวิษณุ วันนั้นขณะที่กําลังไปมหาวิทยาลัย พวกเราพบชูวิทยที่ปาย
รถเมล จึงชวนขึ้นรถไปมหาวิทยาลัยดวย แตชูวิทยบอกวาไมคอยสบาย เพราะดูจากหนาตาเขาในวันนั้น
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คอนขางจะซีด เขาเลยฝากงานไปสงอาจารย พอดีฉันจะไปสงงานอยูแลวก็เลยรับปากเอางานของเขาไป
สงดวย กอนไปสงงานฉันแวะรับประทานอาหารที่โรงอาหาร พอดีเจอเพื่อนรวมหองกลุมหนึ่ง พวกเขา
ขอดูงานฉันกับชูวิทย ตอนแรกก็วาจะไมใหดู แตกลัวเขาวาหวงงานจึงใหดูและฝากงานไปสงอาจารย
พรอมกัน วันตอมาไดขาววาอาจารยใหทํางานใหมสงทุกคน ฉันสงสารชูวิทยที่ตองทํางานสงใหม ทั้งๆ
ที่เขาเปนคนคิดกอน ฉันเลยชวยเปนพยานใหเพราะรูสึกผิดที่เอางานของเขาไปใหคนอื่นดูทั้งๆ ที่เขาก็
ไวใจฉันแตอาจารยก็ยังไมเชื่อจนกวาจะมีคนที่ทําผิดจริงออกมารับผิดชอบ ยังไงฉันก็โดนหางเลขให
ทํางานมาสงใหมดวยทั้งๆ ที่งานไมเหมือนชูวิทย
บทบาทของอาจารย
สมมติฉันเปนอาจารย ฉันไดตรวจงานนักศึกษา ปรากฏวางานที่สงเหมือนหรือคลายคลึงกัน
เกือบคอนหองแสดงวามีการลอกเลียนแบบงานกัน วันตอมาฉันจึงนัดนักศึกษาเพื่อขอคําชี้แจงซึ่งไมมี
ใครออกมารับผิดชอบสักคน นาเห็นใจชูวิทยเหมือนกันจริง ๆ เขาเปนเด็กดี แตก็ยังไมสามารถสรุปไดวา
ใครเปนผูทําผิด เพราะแควิทวัสและวิษณุออกมาพูดนั้นไมมีน้ําหนักเพียงพอ เพราะฉะนั้นนักศึกษาควร
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น โดยให ทํา งานมาส ง ใหม ทั้ ง ห อง จนกว า จะมีค นที่ ทํ า ผิ ด จริ ง ออกมา
รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทํา
บทบาทของเพื่อนอีก 6 คน
สมมติฉันเปนเพื่อนนักศึกษารวมหองของชูวิทย วันนั้นฉันกําลังรับประทานอาหารกับเพื่อน
ที่โรงอาหาร กําลังปรับทุกขกันอยูวาตองสงงานไมทันแน เพราะคิดงานไมออก ไมเขาใจงาน พอดีเจอ
วิทวัสกับวิษณุก็เลยขอดูงาน แลวจะเอาไปสงให ฉันเห็นงานของชูวิทยนาสนใจดี และนาเชื่อถือเพราะ
ชูวิทยเปนเด็กเรียนดี ก็เลยถายเอกสารไปแจกเพื่อนคนอื่น ๆ ในหองใหดูเปนตัวอยางเพราะรูวาคนอื่น ๆ
ยังไมไดทํางานสง แตไมคิดเลยวาจะมีคนลอกงานชูวิทยทั้งหมดไปสงอาจารย ฉันสงสารชูวิทยมากนะ
แตฉันก็กลัวอาจารยจะคาดโทษและดุฉัน และก็กลัวชูวิทยจะโกรธฉันที่เอางานเขาไปใหคนอื่นดู ฉันไมรู
จะทํายังไงดี ไดแตนิ่งเงียบ
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ใบกิจกรรม 1 การแสดงบทบาทสมมติ
แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 18 เรื่อง ความรับผิดชอบ
ใบงาน 2 “การแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง “ฉันพังเพราะตัวเอง หรือใคร......”
วิชชุดา เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง เทอมนี้เปนเทอมสุดทายของการ
สอบปลายภาค จากนั้นก็จะเรียนจบสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต ซึ่งวิชชุดาตั้งเปาหมายไววาจะตองเรียน
จบใหไดเกียรตินิยม วันหนึ่งกอนวันสอบหนึ่งวันเปนวันเกิดของแฟนวิชชุดา วิชชุดาอยากจะสราง
ความประทับใจใหกับแฟนเธอโดยการพาไปฉลองวันเกิด เพื่อน ๆ ในกลุมก็เตือนวิชชุดาวาพรุงนี้ตอง
เขาสอบและวิชชุดายังอานหนังสือไมจบ แตวิชชุดาก็ยังดื้อดึงจะพาแฟนไปฉลองวันเกิด โดยอางวา
พรุงนี้ก็สอบตอนบายโมง กลับหอพักมาอานตอตอนดึกได เย็นวันนั้นวิชชุดาพาแฟนไปฉลองวันเกิด
และลองดื่มเหลา ทําใหเธอเมามายและหมดสติ กวาจะรูสึกตัวก็เกือบบายโมงของอีกวัน เธอรีบแตงตัว
เพื่อไปสอบ เมื่อไปถึงหองสอบอาจารยไมอนุญาตใหเขาหองสอบเพราะมาสายกวา 40 นาที หมดเวลา
เขาหอง เพื่อน ๆ ที่นั่งสอบอยูไดแตสงสายตาเห็นใจมาแตก็ชวยอะไรเธอไมได เธอถูกปรับใหสอบตก
วิชานั้น ตองมาเรียนใหมในปการศึกษาหนา และไมสามารถจบการศึกษาพรอมกับเพื่อน และพลาด
เกียรตินิยมที่มุงหวังไว
บทบาทของวิชชุดา
สมมติฉันเปนวิชชุดา ในเย็นวันนั้นฉันอยากจะฉลองวันเกิดใหกับแฟนของฉันเพื่อใหเขาเกิด
ความประทับใจ ทั้ง ๆ ที่เพื่อนที่หอพักก็เตือนวาพรุงนี้จะสอบ แตฉันคิดวาไมเปนไรก็ไปฉลองวันเกิดไม
นาน เดี๋ยวคอยกลับมาอานหนังสือก็ได พอดีวันนั้นฉันนึกสนุกอยากจะลองดื่มเหลา แฟนก็หามแตฉันก็
ไมฟง ฉันไมคิดวาฤทธิ์ของเหลาจะทําใหฉันเมามายและหมดสติไปขนาดนั้น ตื่นมาอีกทีเกือบบายแลว
ฉันจึงรีบอาบน้ําแตงตัวจะมาสอบ แตก็มาไมทัน อาจารยที่คุมสอบเปนคนเขมงวดมาก ฉันพยายามออน
วอนขอรองอยางไรก็ไมเปนผล ฉันจึงถูกปรับใหสอบตก ตองมาลงเรียนใหม ไมสามารถไดเกียรตินิยม
ตามที่มุงหวังไว และเรียนไมจบพรอมเพื่อน ๆ ฉันจะโทษใครไดนอกจากโทษตัวเองที่ไมรับผิดชอบ
ตัวเองจนทําใหพลาดจากเปาหมายที่ตั้งไว ไมประสบความสําเร็จ
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บทบาทของอาจารย
สมมติฉันเปนอาจารย วันนั้นขณะที่ฉันคุมสอบ วิชชุดาวิ่งกระหืดกระหอบเขามาจะเขาสอบ
แตฉันเห็นวา เวลาลวงเลยไปเยอะแลว ประกอบกับไดก ลิ่นเหลาจากตัวเธอ ฉันจึงไมใหเธอเขาสอบ
เพราะจะเปนตัวอยางที่ไมดีกับคนอื่น ฉันจึงใหเธอสอบตกในวิชานี้ และแนะนําใหไปลงเรียนใหมกับ
รุนนองในเทอมหนา เพื่อที่จะไดเปนบทเรียนใหกับเธอในการมีความรับผิดชอบมากกวานี้
บทบาทของแฟนวิชชุดา
สมมติฉันเปนแฟนวิชชุดา เย็นวันนั้นวิชชุดาจะพาฉันไปฉลองวันเกิด ฉันดีใจที่เธอพยายาม
จะทําเพื่อฉันจึงไมขัดใจเธอ ฉันเตือนเธอไมใหดื่มเหลาในวันนั้น แตเธอไมเชื่อ ฉันกลัวเธอโกรธก็เลย
ปลอยเธอดื่ม จนหันมาอีกทีเธอก็นอนหลับหมดสติ ฉันจึงพาเธอไปสงที่หอพัก แลวฉันก็หมดสติหลับ
ไปขาง ๆ เธอ ตื่นมาอีกทีก็ไดยินเสียงวิชชุดาโวยวายวาไปสอบไมทันแนเลย
บทบาทของเพื่อนวิชชุดา
สมมติฉันเปนเพื่อนวิชชุดา วันที่วิชชุดามาบอกวาจะพาแฟนไปฉลองวันเกิด ฉันเตือนเธอแลว
แตเธอไมยอมฟง ฉันก็เลยปลอยเธอไป เพราะคิดวาคงไปไมนาน มาเห็นวิชชุดาอีกทีเธอกําลังยืนรองหม
รองไหกับอาจารยหนาหองสอบเพราะอาจารยไมใหเขาหองสอบ ฉันสงสารวิชชุดาเหมือนกัน แตฉันก็
ตองรีบทําขอสอบใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ฉันจึงชวยอะไรเธอไมไดไดแตสงสายตาแสดงความ
เห็นใจไปขางนอก
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ใบกิจกรรม 1 การแสดงบทบาทสมมติ
แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 18 เรื่อง ความรับผิดชอบ
ใบงาน 3 “การแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง “นาวีจอมยุง”
นาวี เปนเด็กตางจังหวัดที่เขามาเรียนตอที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ขณะนี้เขากําลังเรียนอยู
ชั้นปที่ 2 วันหนึ่งเขาและเพื่อนไดรับมอบหมายใหทํางานกลุมสงอาจารย เขาและเพื่อน ๆ ไดแบงงานกัน
ไปทํา โดยมีกําหนดใหเอางานมารวมกันภายในวันพรุงนี้ เพราะมะรืนตองสงอาจารย ขณะที่เพื่อนตาง
พากันไปคนควางานในสวนที่ไดรับมอบหมาย นาวีก็ไดแยกตัวจากเพื่อนโดยขอไปเลนฟุตบอลกอนแลว
จะกลับมาทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย เผอิญวันนั้นมีสมาชิกเลนฟุตบอลครบทีม นาวีจึงเลน
ฟุตบอลอยางสนุกสนานจนมืดค่ํา จึงกลับบาน และดวยความออนเพลียจากการเลนฟุตบอลนาวีจึงขอ
ผัดผอนขอหลับกอนแลวจะลุกมาทํางานตอ นาวีสะดุงตื่นขึ้นมาอีกทีในตอนเชามืดของวันรุงขึ้นซึ่งเปน
วันที่ตองเอางานไปรวมกับเพื่อนเพื่อสงอาจารย เพื่อน ๆ ในกลุมทุกคนรองานในสวนที่นาวีรับผิดชอบ
อย า งกระวนกระวายเพราะต องส ง งานให อาจารย ก อ นเที่ ย ง โทรไปนาวีก็ ไ ม รั บ เนื่ องจากนาวี ป ด
โทรศั พ ท มื อถื อ กํ า ลั ง เร ง ทํ า งานส ง ใหเ พื่อ น แตไ มทั นเสี ย แลว อาจารย ใ ห หมดเวลาในการส ง งาน
กลุ มเพื่อนของนาวีจึง ไมไดสงงานดวยและไมไ ดคะแนนในส วนงานนั้ น นาวีจะรับ ผิดชอบต อการ
กระทํานี้อยางไร
บทบาทของนาวี
สมมติฉันเปนนาวี วันนั้นฉันและเพื่อนไดรับมอบหมายใหทํางานกลุมสงอาจารย ฉันและ
เพื่อนๆ ไดแบงงานกันไปทํา โดยมีกําหนดใหเอางานมารวมกันภายในวันพรุงนี้ เพราะมะรืนตองสง
อาจารย ฉันเห็นวาเปนงานที่ไมยากเทาไร ทําไมนานก็นาจะเสร็จแลว ฉันเลยไปเลนฟุตบอลกอนจึงคอย
กลับไปทํางานตอนกลางคืน แตเมื่อกลับบานฉันรูสึกเพลียมากจนนอนหลับไปโดยไมรูตัว ตื่นมาอีกทีก็
เชามืดแลว ฉันจึงรีบทํางานสงเพื่อน ฉันคิดวางานที่ทําจะงายกลับเปนงานที่ยากมาก ฉันรีบทํางานสงให
เพื่อนแตไมทันเวลาสง เพื่อนตองโกรธฉันแนเลย ฉันจึงปดโทรศัพทมือถือเพราะกลัวถูกเพื่อนดา
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บทบาทของเพื่อนนาวี
สมมติฉันเปนเพื่อนนาวี วันนั้นฉันและนาวีไดแบงงานกันไปทําเพื่อเอามารวมกันในวัน
ตอมาเพื่อสงงานกลุม ฉันและเพื่อนคนอื่นทํางานเสร็จตามเวลา แตยังสงไมไดเพราะรอสวนของนาวี รอ
ตั้งนานนาวีก็ยังไมมา ฉันติดตอนาวีไมได เขาไมเปดโทรศัพทมือถือ ฉันและเพื่อนจึงชวยกันทํางานสวน
ของนาวี แตไมทันเพราะสวนนั้นหาขอมูลไดยากมาก ฉันและเพื่อนจึงไปขอผัดผอนอาจารย แตอาจารย
ไมยอมเพราะตองสงเกรดในวันนี้เปนวันสุดทาย ฉันและเพื่อนรูสึกโกรธและเอือมระอากับนาวีมากที่เขา
ไมมีความรับผิดชอบ
บทบาทของอาจารย
สมมติฉันเปนอาจารย วันนั้นมีนักศึกษากลุมหนึ่งซึ่งเปนกลุมสุดทายที่ฉันยังใหเกรดไมได
เพราะยังไมไดสงงาน พวกเขาเขามาขอผัดผอนเวลาในการสงงาน เพราะเพื่อนอีกคนยังไมสงขอมูลมาให
ฉันเห็นวาวันนั้นเปนวันสงเกรดวันสุดทาย และถือวาเปนความรับผิดชอบรวมกัน ฉันจึงไมอนุญาตและ
บอกวาหมดเขตรับงาน ทั้งๆที่ความจริงนักศึกษาหลายคนนาจะไดเกรดเอหากสงงานชิ้นนี้ ฉันไดแตนึก
เสียดายแทนนักศึกษากลุมนั้นจริง ๆ
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ใบกิจกรรม 2 หากเปนเราจะทําอยางไร
แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 18 เรื่อง ความรับผิดชอบ
คําชี้แจง เมื่อนักศึกษาไดดูบทบาทสมมติทั้ง 3 เรื่องจบแลวใหนักศึกษาตอบคําถามตามความคิดเห็น
บทบาทสมมติที่ 1 เรื่อง ใครจะชวยชูวิทยได
1. จากบทบาทสมมติ นักศึกษาคิดวาบุคคลใดควรแสดงความรับผิดชอบตอเรื่องที่เกิดขึ้นมากที่สุด
....................................................................................................................................................................
2. บุคคลในขอ 1 (ที่นักศึกษาคิดวาควรรับผิดชอบตอเรื่องที่เกิดมากที่สุด) ควรแสดงความรับผิดชอบ
ตอเรื่องที่เกิดอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
....................................................................................................................................................................
3. จากบทบาทสมมติเรื่องนี้ใหขอคิดหรือประสบการณอะไรบางแกนักศึกษา
....................................................................................................................................................................
บทบาทสมมติที่ 2 เรื่อง ฉันพังเพราะตัวเอง หรือใคร.............
1. นักศึกษาคิดวาเพราะสาเหตุใดจึงทําใหวิชชุดาไมสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนดังที่มุงหวัง
....................................................................................................................................................................
2. หากนักศึกษาเปนวิชชุดา นักศึกษาจะทําอยางไรกับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
....................................................................................................................................................................
3. จากบทบาทสมมติเรื่องนี้ใหขอคิดหรือประสบการณอะไรบางแกนักศึกษา
....................................................................................................................................................................
บทบาทสมมติที่ 3 เรื่อง นาวีจอมยุง
1. นักศึกษาคิดวานาวีเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานหรือไม อยางไร
....................................................................................................................................................................
2. หากนักศึกษาเปนนาวี นักศึกษาจะทําอยางไรตอเรื่องที่เกิดขึ้น
....................................................................................................................................................................
3. จากบทบาทสมมติเรื่องนี้ใหขอคิดหรือประสบการณอะไรบางแกนักศึกษา
...................................................................................................................................................................
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ใบความรู 1 แนวทางสรุปขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 18 เรื่อง ความรับผิดชอบ
การทํากิจกรรมจาก ใบกิจกรรม 2 “หากเปนเราจะทําอยางไร” สามารถไดแนวทางที่สรุป
ขอคิดหรือประสบการณ ดังนี้
1.สิ่ ง สํ า คั ญที่ จะช ว ยให บุค คลสามารถผา นพนอุป สรรคเพื่ อนํา ไปสูก ารบรรลุเ ปา หมายที่
มุงหวังไวคือความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและควรตระหนักถึงการดําเนินชีวิตของบุคคลที่
จะประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวในการเผชิญอุปสรรคตางๆ ขึ้นอยูกับการกระทําของตนเอง
2.อุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางไมใหบุคคลประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว มักจะอยูที่ตัวเรา
โดยการขาดความรั บ ผิ ดชอบในการกระทํ า ของตนเองที่ จะทํ า ใหบ รรลุต ามเจตนาที่มุ ง หวัง ดั ง นั้ น
การรั บ ผิ ดชอบความผิ ดพลาดในการกระทํ า ของตนเองโดยรั บ ผิ ดชอบป ญหาด วยตนเองและแสดง
บทบาทในการรับผิดชอบความผิดพลาดที่ตนเองกระทํา จะชวยทําใหบุคคลสามารถเผชิญอุปสรรคและ
ดําเนินชีวิตอยางประสบความสําเร็จ
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การสนับสนุนหลังการฝกอบรม
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การสนับสนุนหลังการฝกอบรม
การสนับสนุนหลังการฝกอบรมเพื่อเปนการทบทวนสิ่งที่ไดรับการฝกอบรมตามโปรแกรม
โดยใหพฤติกรรมคงอยูและมีประโยชนตอการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนิสิตนักศึกษาตอไปดวยการใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษา เปนการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมโดยปรับตามแนวทางการให
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแบบพิจารณาความเปนจริง (Reality Therapy) ของกลาสเซอร ซึ่งเปน
กระบวนการหรือสภาพการณที่ผูรับการปรึกษาที่มีปญหาคลายคลึงกันหลายๆคนไดมาพูดปรึกษาเรื่อง
ใดเรื่ องหนึ่ ง ภายใต บรรยากาศความไววางใจ การยอมรับ และความเขา ใจซึ่งกันและกัน โดยมีผูใ ห
คําปรึกษาเปนผูนํา กลุม เนนการใหส มาชิกในกลุมเกิดการตระหนัก ในพฤติ กรรมป จจุบั นของตน มี
เปาหมาย ความตองการที่ชัดเจนและมีความรับผิดชอบที่จะวางแผนเพื่อสนองความตองการนั้นอยาง
เหมาะสม โดยไมขัดตอสิทธิของบุคคลอื่น
แนวทางการดําเนินการใหคําปรึกษา 8 ครั้ง
การดําเนินการใหคําปรึกษาโดยการดําเนินการกลุม ใชเวลาประมาณ 90 นาที ดังนี้
ครั้งที่ 1 การใหคําปรึกษา การเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตาง ๆ
ครั้งที่ 2 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบดานที่ 1 การรับรูในตนเอง
ครั้งที่ 3 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบ ดานที่ 2 ความอดทน (ทางกาย)
ครั้งที่ 4 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบ ดานที่ 2 ความอดทน (ทางจิตใจ)
ครั้งที่ 5 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบ ดานที่ 3 ความพากเพียร
ครั้งที่ 6 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบ ดานที่ 4 ความสามารถแกไขปญหา
ครั้งที่ 7 การใหคําปรึกษา การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
องคประกอบ ดานที่ 5 ความรับผิดชอบ
ครั้งที่ 8 การใหคําปรึกษา การประเมินและการยุติกลุม
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แผนการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 20
การสนับสนุนหลังการฝกอบรม 1 การใหคําปรึกษาในการเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตาง ๆ
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาสามารถมีกําลังใจในการเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตาง ๆ
สาระสําคัญ
การใหคําปรึกษา การเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตาง ๆ จะชวยใหนักศึกษาสามารถมีกําลังใจ
ในการเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตางๆ ตอไป
เทคนิค

การใหคําปรึกษากลุม

ระยะเวลา 90 นาที
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การดําเนินการใหคําปรึกษาครั้งที่ 1
เปาหมาย
การใหนักศึกษาสามารถมีกําลังใจในการเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตางๆ ตอไป
เนื้อหาหลัก
การทบทวนเนื้อหาในการฝกอบรมตามโปรแกรมที่ผานมา การกําหนดกระบวนการ การทําให
สมาชิ ก รู สึ ก ผ อ นคลายจากความวิ ต กกั ง วล การได รั บ ประสบการณ เ ล า เรื่ อ งประสบการณ ใ น
การเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตางๆ ผานกลุม
กิจกรรม
1.ผูนํากลุมทบทวนโดยสรุปเนื้อหาที่ไดรับการฝกอบรมตามโปรแกรม จากนั้นบอกกฎกติกา
ของกลุมอยางชัดเจน โดยทําใหนักศึกษารูสึกปลอดภัยที่จะพูดในสิ่งตาง ๆ
2.นั ก ศึ ก ษาร วมกั น ระดมสมองเพื่อ สร า งกฎกติก าในกลุม ไดแ ก การเก็บ รัก ษาเรื่อ งราวเป น
ความลั บ การเคารพต อ ผู อื่ น การไม เอ ย ชื่อ เมื่อ ขอยกตั ว อย า ง ทุ ก คนมีสิ ท ธิ์ที่ จ ะขอผา นไม พู ดหรื อ
ทํากิจกรรม
3.หลังจากที่ไดขอสรุปของกฎกติกากลุม นักศึกษาพูดคุยถึงเปาหมายที่ตองการใหเกิดในกลุม
4.จากนั้นใหนักศึกษาไดเลาประสบการณในการเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตางๆ หลังจาก
ฝ ก อบรมโดยแลกเปลี่ ย นซึ่ ง กั นและกั น ไดแก อุป สรรคและป ญหาดา นการเรีย น ดา นอารมณ และ
สวนตัว เปนตน
5.ผูนํากลุมและสมาชิกรวมสรุปอภิปรายพรอมกับใหกําลังใจซึ่งกันและกันในการเผชิญปญหา
และอุปสรรคนั้น
กระบวนการ
การรวมกันคิดกําหนดกฎ กติกาในกลุมตลอดจนเปาหมายของกลุมจะทําใหนักศึกษารูสึกเปน
สวนหนึ่งของกลุม และการใหนักศึกษาไดเลาประสบการณในการเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตาง ๆ
หลัง จากฝกอบรมโดยแลกเปลี่ยนซึ่ง กันและกัน จะทําใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ ทําใหในครั้งตอไป
สมาชิ ก ในกลุ ม กล า ที่ จ ะเป ด เผยตั ว เอง และพั ฒ นาความรู สึ ก มั่ น ใจในความสํ า คั ญ ของตน รวมถึ ง
มีกําลังใจในการเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตาง ๆ ตอไป
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาจากการเขารวมกิจกรรม
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ภาคผนวก ข
การวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
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แนวทางการวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ผูวิจัย ไดพิจารณาแนวทางการวิเคราะหแนวคิดการสรางเสริม ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคสําหรับการวิจัยเรื่อง การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
โดยศึกษาวิเคราะหแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในทางตะวันตกและทาง
ตะวันออกรวมกับแนวคิดหลักคือทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:AQ)
ของสตอลทซ (Stoltz,m1997) โดยการวิเคราะหและสังเคราะหจากแนวคิดที่มีองคประกอบรวมกันหรือ
คลายคลึงกัน ซึ่งแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทางตะวันตกประกอบดวย
(1) แนวคิดจิตวิทยา (2) แนวคิดศาสนาคริสต และแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคทางตะวันออกประกอบดวย (1) แนวคิดศาสนาพุทธ (2) แนวคิดศาสนาอิสลาม
จากการศึกษาแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิดทฤษฎีความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) โดยสตอลทซ (Stoltz, 1997) รวมกับแนวคิดทางตะวันตก
และตะวันออก สามารถวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาเพื่อนําไปสูการไดมาซึ่งองคประกอบนิยามเชิง
ปฏิบัติการการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิดทฤษฎีความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) โดยสตอลทซ (Stoltz, 1997) รวมกับแนวคิดทาง
ตะวันตกและแนวคิ ดทางตะวั นออกจากเอกสาร ตําราทางวิช าการ และงานวิจัยที่เกี่ย วของโดยการ
วิเคราะหเนื้อหาในแตละแนวคิด
ขั้นที่ 2 วิเคราะหสรุปเนื้อหาหลักของแตละแนวคิดดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ขั้นที่ 3 นําขอมูลในขั้นที่1 และขั้นที่ 2 มาวิเคราะห สังเคราะหขั้นพื้นฐานถึงองคประกอบ
วิธีการ รวมถึงนิยามเชิงปฏิบัติการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยการเปรียบเทียบ
แนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิดทางตะวันตกและตะวันออก
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ขั้นที่ 4

การวิเคราะหแนวทางการจัดกิจกรรมในการดําเนินกิจกรรมในโปรแกรม

การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ขั้นที่ 5 สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหาหลักของแตละแนวคิด และองคประกอบของ
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค รวมถึงวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคตามแนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางตะวันออก
ขั้นที่ 6 ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญใน ขั้นที่ 3 รวมกับขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 ในการวิเคราะหและ
สังเคราะหเนื้อหาสาระเพื่อนําไปสูองคประกอบและนิยามเชิงปฏิบัติการดานความสามารถในการเผชิญ
อุป สรรคของนิสิตนัก ศึก ษาไทยในการนําไปสูแนวคิด วิธีก ารในการจัดกิจกรรมในโปรแกรมของ
การวิจัยการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหโดยนําเสนอขอมูล ดังรายละเอียดตามตาราง
ดังตอไปนี้
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ตัวอยาง ขัน้ ที่ 1 ศึกษาแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิดทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient:AQ)
รวมกับแนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางตะวันออกจากเอกสารตําราทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยการวิเคราะหเนื้อหาในแตละแนวคิด
การวิเคราะหแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรครวมกับทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
Adversity Quotient(AQ)ของสตอลทซ (Stoltz, 1997)
แนวคิดทางตะวันตก
Adversity Quotient(AQ)

ทฤษฎีทางจิตวิทยา

แนวคิดทางตะวันออก
ศาสนาคริสต

ศาสนาพุทธ

ศาสนาอิสลาม

การควบคุม
(Control :C)

-ระดับการรับรู

-การเชื่อมั่นใน
-การศรัทธา
(ศรัทธาใน
ถึงความสามารถ ความสามารถของ
ตนวาสามารถกระทํา พระเจา)
ในการควบคุม
ไปสูผลลัพธที่
ตนเองใหผาน
ตองการ(Bandura)
พนอุปสรรค
-ความสามารถที่จะ
ไปได
เขาใจตนเองยอมรับ
ตนในสวนที่
บกพรอง(Maslow)
-การเชื่อมั่นใน
ความสามารถของ
ตนเอง(Mcclelland)

-ความสามารถควบคุม
ตนเองโดยใชปญญามิ
ใหมีพฤติกรรมในทาง
ลบ
(ขันติธรรม)
-การมีความพอใจมีใจ
รักในสิ่งนั้นในการทํา
ใหสําเร็จ
(อิทธิบาทสี่:ฉันทะ)
-การระลึกไดในสิ่งที่
กระทํา(สติ)

ผลการสังเคราะห

แนวคิดความสามารถ

องคประกอบการ

ในการเผชิญอุปสรรค

สรางเสริม

รวมกันระหวางแนวคิด ความสามารถในการ
ทางตะวันตกและ

เผชิญอุปสรรคของ

แนวคิดทางตะวันออก

นิสิตนักศึกษาไทย

-การไมยึดมั่นถือมั่นใน

การรับรูความสามารถ

องคประกอบที่ 1

ตนเอง

ของตนเองในการเผชิญ การรับรูในตนเอง

-การยอมรับสภาพ

ปญหา

โดยสตอลทซ(Stoltz, 1997)
องคประกอบที่ 1

ผลการวิเคราะห

ความเปนจริง
(หลักศรัทธาขอที่ 6)
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การวิเคราะหแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรครวมกับทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
Adversity Quotient(AQ)ของสตอลทซ (Stoltz, 1997) (ตอ)
แนวคิดทางตะวันตก
Adversity Quotient(AQ)

ทฤษฎีทางจิตวิทยา

แนวคิดทางตะวันออก
ศาสนาคริสต

ศาสนาพุทธ

ศาสนาอิสลาม

ผลการวิเคราะหแนวคิด

ผลการสังเคราะห

ความสามารถในการ

องคประกอบการ

เผชิญอุปสรรครวมกัน

สรางเสริม

ระหวางแนวคิดทาง

ความสามารถใน

ตะวันตกและแนวคิดทาง การเผชิญอุปสรรค
ตะวันออก

โดยสตอลทซ(Stoltz, 1997)

ของนิสิตนักศึกษา
ไทย

องคประกอบที่ 1
การควบคุม
(Control :C) (ตอ)

-ความ

-การคาดการณถึงการ

พยายามหาทาง กระทําที่จะนําไปสู
ผลลัพธที่คาดหวัง
ออกในการ
แกปญหา

-ความพากเพียร มุมานะ ไม -การปฏิบัติงานให
ทอถอยตออุปสรรค
(อิทธิบาทสี่:วิริยะ)

(Bandura)

-การมีใจฝกใฝในงานที่ทํา

–การมีแรงจูงใจให

โดยใชสติปญญาทํางานให

สามารถกระทํากิจสิ่งใด

สําเร็จ (อิทธิบาทสี่: จิตตะ)

1.การมีความพยายาม

สําเร็จโดยไมทอแทตอ โดยการมีแรงจูงใจ
อุปสรรค
2.การมีเปาหมายในการ
ความสามารถทํางาน
ทํางานใหประสบ
ใหสําเร็จลุลวงไป
ความสําเร็จ
ดวยดีโดยทํางานที่

ไดตามจุดหมาย

ไดรับมอบหมายอยาง

(Maslow) -การมีความ

เต็มกําลัง

พยายามโดยมีเปาหมาย

ความสามารถของตน

ในการทํางานใหสําเร็จที่

(อะมานะห)

องคประกอบที่ 2
ความพากเพียร

เนนถึงมาตรฐานที่ดีเลิศ
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การวิเคราะหแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรครวมกับทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
Adversity Quotient(AQ)ของสตอลทซ (Stoltz, 1997) (ตอ)
แนวคิดทางตะวันตก
Adversity Quotient(AQ) โดยสตอลทซ

ทฤษฎีทางจิตวิทยา

แนวคิดทางตะวันออก
ศาสนาคริสต

ศาสนาพุทธ

ศาสนาอิสลาม

(Stoltz, 1997)

ผลการวิเคราะห

ผลการสังเคราะห

แนวคิด

องคประกอบการ

ความสามารถในการ

สรางเสริม

เผชิญอุปสรรค

ความสามารถในการ

รวมกันระหวาง

เผชิญอุปสรรคของ

แนวคิดทางตะวันตก

นิสิตนักศึกษาไทย

และแนวคิดทาง
ตะวันออก
องคประกอบ ที่ 2

สาเหตุ (Origin)

-การค าดการณ ถึ ง

การมีศรัทธา

การเขาใจสภาพ

การศรัทธาในลิขิต

1.การหาแนวทางและ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ที่ 3

สาเหตุ และ ความ

(ศรัทธาใน

ปญหาโดยวิเคราะห

ของพระเจา

วิ ธี ก ารแก ไ ขป ญ หา ความสามารถแก ไ ข

รับผิดชอบ(Origin&

-ความสามารถในการ ก า ร ก ร ะ ทํ า ที่ จ ะ
นํ า ไ ป สู ผ ล ลั พ ธ ที่
วิเคราะหหาสาเหตุ

พระเจา)

สาเหตุของปญหา

(หลักศรัธาขอที่ 6)

ไดสําเร็จ

Ownership:o2)

และปจจัยของ

คาดหวัง(Bandura)

และวางแผน

อุปสรรคและปญหา

แกปญหาอยางเปน

โดยพิจารณาจาก

กระบวนการมี

พฤติกรรมของ
ตนเอง

ปญหา

เปาหมายโดยกําหนด
ขอปฏิบัติในการ
แกปญหาใหสําเร็จ
(อริยสัจสี่)
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การวิเคราะหแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรครวมกับทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
Adversity Quotient(AQ)ของสตอลทซ (Stoltz, 1997)
แนวคิดทางตะวันตก
Adversity Quotient(AQ)

ทฤษฎีทางจิตวิทยา

แนวคิดทางตะวันออก
ศาสนาคริสต

ศาสนาพุทธ

ศาสนาอิสลาม

โดยสตอลทซ(Stoltz, 1997)

ผลการวิเคราะห

ผลการสังเคราะห

แนวคิดความสามารถ

องคประกอบการ

ในการเผชิญอุปสรรค

สรางเสริม

รวมกันระหวางแนวคิด ความสามารถในการ
ทางตะวันตกและ

เผชิญอุปสรรคของ

แนวคิดทางตะวันออก

นิสิตนักศึกษาไทย

องคประกอบ

สาเหตุ

-การวางแผนการ

-การมีศรัทธา

-การพิจารณาใคร

-การศรัทธาในลิขิตของ 2.การมีสติในการเผชิญ

องคประกอบที่ 3

ที่ 2

(Origin)

ทํางานอยางมี

(ศรัทธาใน

ครวญหาเหตุผล

พระเจา

ความสามารถแกไข

สาเหตุ และ

-ความสามารถ

หลักเกณฑเปน

พระเจา)

ตรวจสอบขอบกพรอง

(หลักศรัธาขอที่ 6)

ความรับผิดชอบ

ในการ วิเคราะห

ขั้นตอนอยางมีระบบ

ในสิ่งที่ทําและคิดคน

(Origin&

หาสาเหตุและ

(Mcclelland)

วิธีแกปญหา(อิทธิบาท

Ownership:o2)

ปจจัยของ

สี่:วิมังสา)

อุปสรรคและ

-การใชสติพิจารณา

ปญหา โดย

ปญหาไมใหเกิด

(ตอ)

พิจารณาจาก
พฤติกรรมของ
ตนเอง

ปญหา

ปญหา (ตอ)

อารมณดานลบ (ขันติ
ธรรม)
-การระลึกไดโดยมี
ปญญาในการพิจารณา
(สติสัมปชัญญะ)

414

415

การวิเคราะหแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรครวมกับทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
Adversity Quotient(AQ)ของสตอลทซ(Stoltz, 1997) (ตอ)
แนวคิดทางตะวันตก
แนวคิดทางตะวันออก
Adversity Quotient(AQ)
ทฤษฎีทาง
ศาสนาคริสต
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
โดยสตอลทซ(Stoltz, 1997)
จิตวิทยา

ผลการวิเคราะห

ผลการสังเคราะห

แนวคิดความสามารถ

องคประกอบการสราง

ในการเผชิญอุปสรรค

เสริมความสามารถในการ

รวมกันระหวางแนวคิด เผชิญอุปสรรคของนิสิต
ทางตะวันตกและ

นักศึกษาไทย

แนวคิดทางตะวันออก
องคประกอบ
ที่ 2
สาเหตุ และ
ความรับผิดชอบ
(Origin&
Ownership:o2)

ความรับผิดชอบ
(Ownership)
-การมีบทบาท
รับผิดชอบใน
ความผิดพลาด
ของตนเองไม
ผลักภาระให
ผูอื่น
-การเรียนรู
ปรับปรุงแกไข
ในสิ่งที่ผิดพลาด

-การมีความ
รับผิดชอบใน
ตนเองทํางานโดย
เนนถึงมาตรฐานที่
ดีเลิศและทํางาน
อยางมีหลักเกณฑ
เปนขั้นตอนมีการ
วางแผนที่ดี
(Mcclelland)
-ความสามารถ
เขาใจและยอมรับ
ในสวนที่บกพรอง
ของตนเอง
(Maslow)

การมีสวนรวม
รับผิดชอบในการ
กระทําของตน
(ศรัทธาใน
พระเจา)

-การมีใจรักในการทํางานให
สําเร็จ (อิทธิบาทสี่:ฉันทะ)
-การมีใจฝกใฝในงานที่ทํา
(อิทธิบาทสี่:จิตตะ)
-การกําหนดขอปฏิบัติในการ
แกไขกําจัดสาเหตุของปญหา
ใหสําเร็จโดยสอดคลองกับ
เปาหมายและหลักการและมี
การเตรียมการดําเนินการ
แกไขปญหา
(อริยสัจสี่:มรรค)
-การมีปญญาในการพิจารณา
(สัมปชัญญะ)
-ความเกี่ยวเนื่องของการ
กระทําและผลแหงการกระทํา
(กฎแหงกรรม)

-การมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานโดย
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็ม
กําลังความสามารถของ
ตน (อะมานะห)
-ศรัทธาในลิขิตของ
พระ เจา (หลักศรัทธา
ขอที่6)

1.การหมั่นตรวจสอบ องคประกอบที่ 4
และปรับปรุงในสิ่งที่
ความรับผิดชอบ
กระทํา
2.การรับผิดชอบความ
ผิดพลาดในการกระทํา
ของตนเอง
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การวิเคราะหแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรครวมกับทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
Adversity Quotient(AQ)ของสตอลทซ (Stoltz, 1997)
แนวคิดทางตะวันตก
Adversity Quotient(AQ)

ทฤษฎีทางจิตวิทยา

แนวคิดทางตะวันออก
ศาสนาคริสต

ศาสนาพุทธ

ศาสนาอิสลาม

โดยสตอลทซ(Stoltz, 1997)

ผลการวิเคราะห

ผลการสังเคราะห

แนวคิดความสามารถ

องคประกอบการ

ในการเผชิญอุปสรรค

สรางเสริม

รวมกันระหวางแนวคิด ความสามารถในการ
ทางตะวันตกและ

เผชิญอุปสรรคของ

แนวคิดทางตะวันออก

นิสิตนักศึกษาไทย

องคประกอบ

-ความสามารถ

-การมีแรงจูงใจเพื่อ

-การมีกําลังใจมี

-การใชสติปญญา

การมีเจตคติที่ดีมี

1.ความอดทนทางจิตใจ องคประกอบที่ 5

ที่ 3 การเขาสู

ควบคุมอารมณ

ลดความเครียดตางๆ

ความหวังในการ

ทํางานใหสําเร็จ

กําลังใจเมื่อเผชิญ

โดยสามารถอดทนอด

ปญหาอยางมีสติ ดานลบตอ

ในการเผชิญปญหา

ทําความดีเพื่อ

(อิทธิบาทสี่:จิตตะ)

ปญหาโดยศรัทธาใน

กลั้นดวยการมองโลก

(Reach:R)

ปญหาอุปสรรค

ทางดานรางกายและ

พระเจา

ลิขิตของพระเจา

ในแงดีอยางมีกําลังใจ

ทุกสถานการณ

จิตใจ(Maslow)

(ศรัทธาใน

(หลักศรัทธาขอที่ 6)

และมีความหวังในการ

องคประกอบ
ที่ 4 ความอดทน
(Endurance:E)

-การมองโลกใน

พระเจา )

ดําเนินชีวิต

แงดี

-ผูเปนสุข

2.ความอดทนทางกาย

ความสามารถใน
การจัดการกับ
ความยืดเยื้อของ
ปญหาอุปสรรค
และหาวิธีการ
แกไขขจัดปญหา
อุปสรรคนั้นให
หมดไป

-การอดทนโดยมี
ความมุงมั่นในการ
ทํางานใหสําเร็จ
บรรลุเปาหมาย
(McClelland)

-อดทนตอ
อุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิตโดย
อดทนตอความ
ทุกขทางกายและ
ทางใจ

-ความอดทนทางใจโดย
ทนตอความเจ็บใจ
กิเลสสิง่ ยั่วยุและความ
อดทนทางกายโดย
อดทนตอความลําบาก
ตรากตรําและ
ทุกขเวทนาโรคภัย
ตางๆ(ขันติธรรม)

ความอดทน

โดยสามารถอดทนตอ
-ความอดทนเมื่อตอง
เผชิญกับอุปสรรคโดย ความลําบากตรากตรํา
อดทนตอภาวะที่ลําบาก
กายและภาวะที่ลําบาก
ใจ(ขันติธรรม)
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จากการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจาก
เอกสาร ตําราทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาการศึกษาวิเคราะหตามแนวคิดทฤษฎี
ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค(Adversity Quotient: AQ)ของ Stoltz(1997) ซึ่ ง
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ไดแกองคประกอบที่ 1 การควบคุม (Control:
C) องคประกอบ ที่ 2 สาเหตุและ ความรับผิดชอบ (Origin& Ownership: O2) องคประกอบที่
3 การเขาสูปญหาอยางมีสติ(Reach:R) และองคประกอบที่ 4 ความอดทน(Endurance: E)
ร ว มกั บ แนวคิ ด ทางตะวั น ตกซึ่ ง ประกอบด ว ยแนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยา ได แ ก ท ฤษฎี ก ารรั บ รู
ความสามารถของตน(Self-Efficacy Theory) ของแบนดูรา(Bandura, 1986) ทฤษฎีการจูงใจ
(Maslow ‘s General Theory of Human Motivation, 1954) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์(Need for
Achievement) (McClelland, 1953) และแนวคิดศาสนาคริสต ไดแก ศรัทธาในพระเจา ผูเปนสุข
และความอดทนตามความหมายในพระคริ ส ตธรรมคั ม ภี ร ส ว นแนวคิ ด ทางตะวั น ออก
ประกอบดวยแนวคิดศาสนาพุทธ ไดแกหลักธรรมทางศาสนา เรื่อง กฎแหงกรรม อิทธิบาทสี่
ขันติธรรม อริยสัจสี่ และแนวคิดศาสนาอิสลาม ไดแกจริยธรรม คําสอนในพระคัมภีรเรื่อง หลัก
ศรัทธา อะมานะห ขันติธรรม
ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถวิเคราะหแนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรครวมกัน
และสังเคราะหเนื้อหาเพื่อนําไปสูการไดมาซึ่งองคประกอบการสรางเสริมความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานที่
1 การรับรูในตนเอง องคประกอบดานที่ 2 ความพากเพียร องคประกอบดานที่ 3 ความสามารถ
แกไขปญหา องคประกอบดานที่ 4 ความรับผิดชอบ และองคประกอบดานที่ 5 ความอดทน
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ขั้นที่ 2 วิเคราะหสรุปเนื้อหาหลักของแตละแนวคิดดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ผูวิจัยไดวิเคราะหสรุปเนื้อหาหลักแนวคิดดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิดทางตะวันตก ไดแก แนวคิดจิตวิทยาแนวคิด
ศาสนาคริสต และแนวคิดทางตะวันตก ไดแกแนวคิดศาสนาพุทธและแนวคิดศาสนาอิสลาม ตามลําดับ ดังนี้

ตัวอยาง สรุปแนวคิดทางจิตวิทยากับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
แนวคิดทางจิตวิทยา
ทฤษฎีความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค (Adversity Quotient:AQ)
โดยสตอลทซ (Stoltz Paul G,1997)

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
เปนศาสตรในการสงเสริมทักษะของบุคคลในดานความอดทนตอการเผชิญปญหาและอุปสรรค จึงเปนแนวคิดที่มีการศึกษาและ
ประยุกตจาก 3 สาขาจากศาสตรหลักๆ คือ (1) จิตวิทยาการรูคดิ (Cognitive Pychology) (2) จิตเวชประสาทและภูมิคุมกันวิทยา
(Pychoneuroimmunnology) และ (3) สรีรประสาทวิทยา(Neurophysiology) มีแนวคิดเชิงปฏิบัตทิ ี่สําคัญ 2 ประการ คือ เปนทฤษฎีที่
มีความเปนวิทยาศาสตรและสามารถประยุกตใชไดในโลกแหงความเปนจริง ประกอบดวย 4 มิติ (CO2RE)ไดแก
1.Control (C)ไดแก ระดับการรับรูถึงความสามารถในการควบคุมตนเองใหสามารถผานอุปสรรคไปได และความพยายามหาทาง
ออกในการแกไขปญหา 2.Origin&Ownership (O2) ไดแก ความสามารถในการวิเคราะหหาสาเหตุและปจจัยซึ่งเปนสาเหตุของ
อุปสรรคและปญหานัน้ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของตนโดยเรียนรูทจี่ ะปรับปรุงแกไข มีความรับผิดชอบตอความผิดพลาดของ
ตนเองไมผลักภาระใหผูอนื่ 3.Reach (R)ไดแก การเขาสูปญหาอยางมีสติ
4.Endurance (E) ไดแก ความอดทน ความสามารถในการจัดการกับความยืดเยื้อของอุปสรรค รวมถึงการหาวิธีการในการแกไข
ปญหาและอุปสรรคนัน้ ใหหมดไป
ดังนั้น Adversity Quotient หรือ AQ จึงเปนความสามารถในการเผชิญและเอาชนะตออุปสรรคหรือวิกฤติการณในแตละ
ชวงชีวิตไดซึ่งเปนพฤติกรรมทีบ่ คุ คลสามารถตอบสนองตอปญหาและอุปสรรคดวยเจตคติทางบวก มีสติ มีความรับผิดชอบและหา
แนวทางแกไขปญหาดวยความมุงมั่นอดทน จนสามารถประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาและผานพนอุปสรรคไปดวยดี
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ตัวอยาง สรุปแนวคิดทางจิตวิทยากับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
แนวคิดทางจิตวิทยา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ทฤษฎีการรับรูค วามสามารถ
บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตน บุคคลจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนและผลลัพธ มี
ของตน(Self-Efficacy Theory) ผลตอความเชื่อมั่นในความสามารถแหงตน วาตนเองสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดหรือไม บุคคลที่มีการรับรูความสามารถ
ของแบนดูรา (Bandura,1986) ของตนสูงจะมีความมั่นใจวาจะสามารถทําสิ่งนั้นไดแมวาจะอยูในสถานการณที่ไมเอื้ออํานวย ซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งที่ทํา
ใหบุคคลมีความสามารถในการเผชิญกับอุปสรรคได
ทฤษฎีการจูงใจ
สิ่งจูงใจจากความตองการของมนุษย สามารถวิเคราะหไดวาเปนแนวคิดที่ชวยสงเสริมความสามารถในการเผชิญ
(Maslow ‘s General
อุปสรรคของบุคคล กลาวคือทุกคนมีแรงจูงใจภายในที่สามารถจะไปถึงสภาพการณ”การรูจักตนเองตรงตามสภาพที่เปน
จริง” (Self Actualization) คือความสามารถที่จะเขาใจตนเอง ยอมรับตนในสวนที่บกพรอง
Theory of Human
แรงจูงใจที่สืบเนื่องมาจากความตองการขั้นพื้นฐานจะสงเสริมใหเกิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยชวยให
Motivation ,1954)
เกิดการกระทําเพื่อลดความเครียดตาง ๆ เพื่อใหรางกายอยูในสภาพสมดุลย,การกระทํากิจไดตามจุดหมายโดยหลีกเลี่ยงจาก
ความทุกขทรมาน และเกิดความรูสึกพนทุกขเนื่องจากมีความรูสึกอิ่มตัวเขามาแทนสามารถกระทํากิจสิ่งใดไดตามจุดหมาย
แรงจูงใจที่สืบเนื่องมาจากความตองการขั้นสูงจะสงเสริมใหเกิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดีกวา คือ ทําให
บุคคลเกิดความสบายใจทามกลางภาวะที่ตึงเครียด,ทําใหบุคคลเกิดความสุขมีสุขภาพจิตดี,ทําใหบุคคลเกิดการพึ่งตนเอง
หรือเปนตัวของตัวเองทําใหสามารถทํางานไดเต็มที่และชวยเหลือตนเองไดดี รวมถึงมีความมั่นใจในตนเองในการตัดสินใจ
แกปญหาตางๆไดดี
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์โดยเฉพาะคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักจะเปนผูที่มคี วามบากบั่น พยายาม อดทนทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย ไมทอถอยงาย ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สงเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของบุคคลไดเปน
(Need for Achievement)
อยางดี
McClelland, 1953
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักจะเปนผูที่มคี วามบากบั่น พยายาม อดทนทํางานใหบรรลุเปาหมาย ตองการทํางาน
ใหดที ี่สุดโดยเนนถึงมาตรฐานที่ดเี ลิศของความสําเร็จ ชอบความทาทายของงานโดยมุงทํางานสําคัญใหประสบความสําเร็จ
ชอบแสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค ทํางานอยางมีหลักเกณฑเปนขั้นตอนและมีการวางแผน
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ตัวอยาง การวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของศาสนาคริสต
สรุปการวิเคราะหที่ 1 แนวคิดทางศาสนาคริสต
ศรัทธาในพระเจา
สาธนัญ บุณยเกียรติ, 2554

ศิลปชัย เชาวนเจริญรัตน, 2549

กองวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลิฟอรเนียร, 2550

สรุป

การเชื่ อ ในพระเจ า จะทํ า ให ไ ด รั บ ความรั ก พระเจาจะประทานพระวิญญาณ

บุคคลใดเชื่อในพระเจาซึ่งเปนพระบิดา การศรัทธาในพระเจาซึ่งเปนที่

และความเมตตาจากพระเจา ๆ จะชวยในการ บริสุทธิ์ใหเขามาชวยเหลือในการ

พระบุตรและพระจิต (ตรีเอกนุภาพ)

เคารพจะทําใหเกิดความเชื่อในการ

เผชิญปญหา ประทานกําลัง ให

พระเจาจะชวยมนุษยโดยการใหความ

มีกําลังใจตอการเผชิญอุปสรรค

ใหกําลังใหสันติสุข ความสุขลึกๆในใจเมื่อ ความรับผิดชอบสวนของเราโดย

รักความเมตตาและพลังในการดําเนิน

ปญหา ทั้งนี้บคุ คลจะตองมีสวน

พบกับปญหา มีสติปญญาในการแกไขปญหา เมื่อบุคคลพึ่งพระเจาบุคคลตอง

ชีวิตและตอสูกับปญหา แตทงั้ นีบ้ คุ คล

รวมรับผิดชอบในการกระทําตาม

พระจิต ดําเนินชีวิตขณะเดียวกันตองมี

ตางๆที่เกิดขึ้น นั่นคือมนุษยมีความเชื่อนําใน พยายามรับผิดชอบในสวนที่ตนเอง จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบการกระทํา (หลักจริยธรรมคําสอน) บุคคลจึง
พระเจาและมนุษยตองมีการกระทําตามเพื่อ ทําไดอยางดีที่สุดดวย

ตามเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเชื่อและ

จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคและ

เปนการพิสูจนวามีความเชื่อความศรัทธาใน

ศรัทธาในพระเจาอยางแทจริง

ปญหาไดสําเร็จ

พระเจ า จริ ง และพระเจ า จะช ว ยให ม นุ ษ ย
สามารถเผชิญอุปสรรคได
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ตัวอยาง การวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของศาสนาพุทธ
สรุปการวิเคราะหที่ 1 แนวคิดทางศาสนาพุทธ
กฎแหงกรรม
แหลง
ขอมูล

พระเทพเวที
(ประยุทธ
ปยุตโต), 2531

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก

พุทธทาสภิกขุ

พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ.ปยุตโต), 2554

สรุป

ความหมาย

กฎธรรมชาติที่มีความเปนไป การที่กระทําหรือสิ่งที่บคุ คล
ตามธรรมดาแหงเหตุปจ จัยมี กระทําทางกายวาจาใจที่เปน
ความเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม สวนกุศลและอกุศลดวยเกิดจาก
จิตทีป่ ระกอบดวยเจตนาคือ
มนุษย
ความจงใจและผลที่ไดรบั จาก
การกระทํา

การกระทําของตนที่
ประกอบไปดวยเจตนา
และการใหผลเปนไปตาม
กรรมดีกรรมชั่ว

กฎสภาวะที่เปน
กระบวนการตาม
ธรรมชาติที่ครอบคลุม
เหตุปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้งหมด

กระบวนการตามธรรมชาติ
ที่กอใหเกิดการกระทําและ
ใหผลการกระทําตามเหตุ
ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ

แนวปฏิบตั ิ

การพิจารณาการกระทําและ
ผลของการกระทําตาม
แนวทางเหตุปจ จัยอยางมี
เหตุผลโดยการพึ่งตนเองและ
พัฒนาตนเอง

การควบคุมกรรม ไม
ปลอยชีวิตไปตามกรรม
และอยูเหนือกรรมโดย
การปฏิบัตใิ หจิตหลุดพน

การพิจารณาความเปน
เหตุปจจัยทีเ่ กี่ยวของและ
เปนไปในกระบวนการ

การใชปญญาพิจารณาอยาง
มีเหตุผลถึงความเกี่ยวเนื่อง
ของการกระทําและผลของ
การกระทําโดยนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาตน

การใชปญญาพิจารณาการ
กระทําและผลแหงการกระทํา
อยางเปนเหตุและเปนผล
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ตัวอยาง การวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของศาสนาอิสลาม
สรุปการวิเคราะหแนวคิดทางศาสนาอิสลาม
จริยธรรมคําสอนศาสนาอิสลาม เรื่อง หลักศรัทธาขอที่ 6
แหลงขอมูล
1.หลักศรัทธาขอที่ 6

ภัทรพร สิริกาญจน

กองวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมกาย

และคณะ, 2546

แคลิฟอรเนียร, 2550

อณัส อมาตยกุล, 2554
สรุป

การศรัทธาในกฎสภาวะ

การมีสติตั้งมั่นวาทุกสิ่งทุกอยาง

ความศรัทธาในสิ่งที่พระเจา

การศรัทธาในกฎแหงความดี

ของพระเจาเปนสิ่งเตือนใจ

ดําเนินการโดยลิขิตของพระเจาโดยมี

ลิขิตทําใหมุสลิมมอบความ

ความชั่วหรือศรัทธาในลิขิตของ

มนุษยถึงการไมยึดมั่นถือ

ความพยายามมุงมั่นซึ่งผลของการ

ไววางใจตอพระเจาดวยความ พระเจา โดยไมยึดมัน่ ถือมั่นใน

มั่นในอัตตาของตนเอง

กระทําไมวาจะสําเร็จหรือลมเหลวให

บริสุทธิ์ใจทําใหบุคคลมี

ตัวตนสามารถยอมรับสภาพความ

เพราะวิถีชีวิตเปนสิ่งไม

ระลึกวาเปนลิขิตของพระเจาเพื่อจะได

กําลังใจและมีความพยายาม

เปนจริงและเสริมสรางกําลังใจ

เที่ยงหากประสบความ

ยอมรับ ไมเสียกําลังใจในสิ่งที่มุงมั่น

ในการเผชิญอุปสรรคที่กําลัง

โดยมีเจตคติที่ดีและมีศรัทธา

ผิดหวังใหถือวาเปนการ

กระทํา

ประสบโดยใหบุคคลไมยึด

ทดสอบจากพระเจาเพื่อให

มั่นถือมั่นในตัวตนสามารถ

มีกําลังใจในการดําเนินชีวิต

ยอมรับสภาพความจริง

ตอไป

โดยเฉพาะจุดออนของตนได
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จากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวทางของตะวันตกและตะวันออกสามารถสรุปแนวคิดหลัก
โดยนําเสนอเปนตารางสรุปการวิเคราะหเนื้อหาหลักของแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดังตอไปนี้
แนวคิด Adversity

ตัวอยาง สรุปการวิเคราะหเนือ้ หาหลักของแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิดทางตะวันตก
แนวคิดจิตวิทยา

แนวคิดศาสนาคริสต

Quotient(AQ)
Stoltz Paul G (1997)

ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตน
(Self-Efficacy Theory)
(Bandura, 1986)

ทฤษฎีการจูงใจ
(Maslow ‘s General Theory of
Human Motivation )
(Maslow, 1954)

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
(Need for Achievement)
(McClelland, 1953)

ศรัทธาในพระเจา
(ศิลปชัย เชาวนเจริญรัตน,
2549; กองวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลิฟอรเนียร, 2550สาธนัญ
บุณยเกียรติ, 2554)

ความสามารถในการเผชิญ
และเอาชนะตออุปสรรคหรือ
วิกฤติการณในแตละชวงชีวิต
ไดซึ่งเปนพฤติกรรมที่บุคคล
สามารถตอบสนองตอปญหา
และอุปสรรคดวยเจตคติ
ทางบวก มีสติ มีความ
รับผิดชอบและหาแนว
ทางแกไขปญหาดวยความ
มุงมั่นอดทน จนสามารถ
ประสบความสําเร็จในการ
แกไขปญหาและผานพน
อุปสรรค

บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของ
ตน บุคคลจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับ
การรับรูความสามารถของตนและ
ผลลัพธ มีผลตอความเชื่อมั่นใน
ความสามารถแหงตน วาตนเอง
สามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดหรือไม
บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของ
ตนสูงจะมีความมั่นใจวาจะสามารถทํา
สิ่งนั้นไดแมวาจะอยูในสถานการณที่
ไมเอื้ออํานวย ซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งที่
ทําใหบุคคลสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค

การจูงใจที่สืบเนื่องมาจากความ
ตองการขั้นพื้นฐานจะชวยใหเกิด
การกระทําเพื่อลดความเครียด
ตางๆเพื่อใหรางกายอยูในสภาพ
สมดุลย,การกระทํากิจไดตาม
จุดหมายจุดหมาย
การจูงใจที่สืบเนื่องมาจากความ
ตองการขั้นสูงทําใหเกิดความ
สบายใจทามกลางภาวะที่ตึง
เครียด,ทําใหเกิดการพึ่งตนเอง
สามารถทํางานและชวยเหลือ
ตนเองไดดี มีความมั่นใจในการ
ตัดสินใจแกปญหาตางๆไดดี

บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สูงเปนผูที่มีความบากบั่น
พยายาม อดทนทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย ตองการทํางานใหดี
ที่สุดโดยเนนถึงมาตรฐานที่ดี
เลิศของความสําเร็จ ชอบความ
ทาทายของงานโดยมุงทํางาน
สําคัญใหประสบความสําเร็จ
ชอบแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ มีความคิด
สรางสรรค ทํางานอยางมี
หลักเกณฑเปนขั้นตอนมีการ
วางแผน

การศรัทธาในพระเจาซึ่งเปน
ที่เคารพจะทําใหเกิดความ
เชื่อในการมีกําลังใจตอการ
เผชิญอุปสรรคปญหา ทั้งนี้
บุคคลจะตองมีสวนรวม
รับผิดชอบในการกระทํา
ตาม(หลักจริยธรรมคําสอน)
บุคคลจึงจะสามารถเผชิญ
กับอุปสรรคและปญหาได
สําเร็จ

“ผูเปนสุข” (กอง
วิชาการมหาวิทยาลัย
ธรรมกาย
แคลิฟอรเนียร, 2550;
ทองหลอ วงษธรรมา,
2551; เริงฤทธิ์ พล
นามอินทร, 2552)
คําสอนที่ทําใหบุคคล
เกิดกําลังใจเมื่อเผชิญ
ปญหาโดยมีหลัก
สําคัญคือการมีความ
อดทนตออุปสรรคใน
การดําเนินชีวิตโดย
การมีกําลังใจและมี
ความหวังในพระเจา

หลักการดําเนินชีวิต
ดานความอดทน
(สมาคมพระคริสต
ธรรมไทย, 2514;
สมาคมพระคริสต
ธรรมในประเทศไทย,
2518)
บุคคลเมื่อตกอยูใน
ความยากลําบาก
สามารถเผชิญภาวะนั้น
ไดดวย การมีความ
อดทนตอความทุกข
ทางกายและทางใจ
ดวยการมีกําลังใจใน
การทําความดีเพื่อ
พระเจา
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ตัวอยาง สรุปการวิเคราะหเนื้อหาหลักของ แนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิดทางตะวันออก
แนวคิดศาสนาพุทธ

แนวคิดศาสนาอิสลาม

กฎแหงกรรม

สติสัมปชัญญะ

อิทธิบาทสี่

(พระเทพเวที, 2531; สมเด็จ

(พระเมธีธรรมา

(พระราชวรมุนี

(พระพุทธิวงศมุนี, 2545; พระมหา

(พระราชวรมุน,ี 2529; พระ

พระญาณสังวร สมเด็จ

ภรณ(ประยูร

,2529; สมเด็จพระ

ขันทอง วิชาเดช, 2545;มารศรี

สมุหสุนทรอภิชาโ , 2547;

พระสังฆราช สกลมหาสัง

ธมมจิตโต),

ญาณสังวร สมเด็จ

กลางประพันธ, 2548)

พระอุทิศอภิวโร,2547)

ฆ ปริณายก;พุทธทาสภิกขุ;

2539;พระสุธีธรร

พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุต

มานุวัตร

โต), 2554)

(เทียบ สิริญา
โณ), 2554;

พระสังฆราช สกล

ขันติธรรม

อริยสัจสี่

หลักศรัทธาขอที่6

ขันติธรรม

(ภัทรพร สิริกาญจน

(อะหมัด ยี่สุนทรง, 2546

(มานี ชูไทย, 2532;อะหมัด ยี่สุน

(อางในดุสิต หวันเหล็ม,

ทรง, 2546 (อางในดุสิต หวัน

2530);ศักดา เซะวิเศษ,

เหล็ม, 2530);ศักดา เซะวิเศษ,

2546 (อางในอัลกุรอาน

2546 (อางในอัลกุรอาน 42:43)

และคณะ, 2546;กอง
วิชาการมหาวิทยาลัย

มหาสังฆปริณายก,

ธรรมกาย

2540; พระประชิต

แคลิฟอรเนียร, 2550;

ธมมวโร,2548 )

อณัส อมาตยกุล,

อะมานะห

42:43);ทองหลอ วงษธรร
มา,2551)

2554)

พระอาจารยมิตซู
โอะคเวสโก,
2552)
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แนวคิดศาสนาพุทธ
กระบวนการตาม
ธรรมชาติที่กอใหเกิดการ
กระทํ า และให ผ ลการ
กระทํ า ตามเหตุ ป จ จั ย
ต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งโดยมี
แนวปฏิ บั ติ คื อ การใ ช
ป ญ ญาพิ จ ารณาอย า งมี
เหตุผลถึงความเกี่ยวเนื่อง
ของการกระทํ า และผล
ของการกระทําโดยนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาตน

สติ คือ การ
ระลึกไดในสิ่ง
ที่กระทํา
สัมปชัญญะ
คือ การมี
ปญญาในการ
พิจารณาการ
กระทําที่ควร
หรือไมควร
ดังนั้น
สติสัมปชัญญ
ะคือการระลึก
ไดหรือรูตัวใน
การกระทําสิ่ง
ใดๆโดยใช
ปญญา
พิจารณาวาสิ่ง
ใดควรทํา
หรือไมควร

คุณธรรมที่
นําไปสู
ความสําเร็จ
แหงผลที่มงุ
หมาย
1.ฉันทะความพอใจ
รักใครในสิง่
นั้น มีใจรัก
ในการทํางาน
ใหสําเร็จ
2.วิริยะความมุมานะ
เขมแข็ง
อดทน ไม
ทอถอยตอ
อุปสรรคงาย
หมั่นเพียร
พยายาม
ทํางานสําเร็จ
ตามจุดหมาย

ความสามารถที่จะทน
ตอความลําบาก มี
จิตใจ เขมแข็ง
สามารถควบคุมตนเอง
โดยใชปญญามิใหมี
พฤติกรรมในทางลบ
และใชปญญาเพื่อ
แกปญหาจนบรรลุ
เปาหมาย ไดแก
1.ความอดทนทางใจ
อดทนตอความเจ็บใจ
และอดทนตอกิเลส

แนวคิดศาสนาอิสลาม
ความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ที่ทํา
ใหเกิดผลแหง
ความสุขและเปน
วิธีคิดแกปญหา
ตามเหตุตามผล
1.ทุกข-กําหนดรู
ทุกข โดยทําความ
เขาใจ สภาพและ
ขอบเขตของ
ปญหา สภาพสิ่งที่
เปนปญหาให
เขาใจชัดเจนวาคือ
อะไร

การศรัทธาใน
กฎแหงความดี
ความชั่วหรือ
ศรัทธาในลิขิต
ของพระเจา โดย
ไมยึดมั่นถือมั่น
ในตัวตน
สามารถยอมรับ
สภาพความเปน
จริงและ
เสริมสราง
กําลังใจโดยมี
เจตคติที่ดีและมี
ศรัทธา

ความอดทนใน
ศาสนาอิสลามคือ
ความสามารถอดทน
เมื่อตองเผชิญกับ
อุปสรรคและตกอยู
ในภาวะที่ลําบาก
โดยมีความอดทน
ทางดานกายและใจ
ในการปฏิบัติงานให
สําเร็จและมีเจตคติที่
ดีเมื่อเผชิญปญหา

การไววางใจในตัวบุคคล
เกิดจากการมีความ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถของตน
โดยสามารถทํางานให
สําเร็จลุลวงไปดวยดีซึ่ง
จะตองเปนการกระทํา
อยางเปนประจํา
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ขั้ นที่ 3

การวิ เคราะห สังเคราะหถึงองคป ระกอบ นิยามเชิงปฏิบัติก ารสรา งเสริม

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
ผู วิจัย นํ า ข อมู ล ในขั้ นที่ 1 และขั้นที่ 2 มาวิเคราะห สัง เคราะหเพื่อใหไ ดม าซึ่ ง
องคประกอบ วิธีการ รวมถึงนิยามเชิงปฏิบัติการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นิสิตนักศึกษาไทย ตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 3.1 เปรียบเทียบแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตาม
แนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางตะวันออก
ลําดับที่ 3.2 สรุปแนวทางปฏิบัติการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดย
การวิเคราะหองคประกอบตามแนวคิดทางตะวันตกและตะวันออก
ลํ า ดั บ ที่ 3.3 สั ง เคราะห อ งค ป ระกอบและนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการสร า งเสริ ม
ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรคตามแนวคิ ด ทฤษฎี ความสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค
(Adversity Quotient: AQ) กับแนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางตะวันออก
ทั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอรายละเอียดขอมูลในลําดับที่ 3.1 –ลําดับที่ 3.3 ในรูปแบบตารางขอมูล
ซึ่งสามารถศึกษาได ดังตอไปนี้
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ลําดับที่ 3.1 เปรียบเทียบแนวคิดการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางตะวันออก

ตัวอยาง การเปรียบเทียบองคประกอบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิดทางตะวันตก
1. Adversity
Quotient :AQ

2.จิตวิทยา

3.ศาสนาคริสต

1.Adversity Quotient
:AQ
(Stoltz,1997)

2.1 Self-Efficacy
Theory
(Bandura,1986)

2.2. Maslow ‘s General

2.3 Need for
Achievement Theory
(Mcclelland,1953)

3.1ศรัทธาในพระเจา

3.2 ผูเปนสุข

3.3 ความอดทน

1.การควบคุม (Control)
1.1ระดับการรับรูถึง
ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองใหสามารถ
ผานอุปสรรคไปได
1.2 ความพยายาม
หาทางออกในการ
แกปญหา
2. สาเหตุและความ
รับผิดชอบ
(Origin&Ownership)
2.1 ความสามารถใน
การวิเคราะหหาสาเหตุ
และปจจัยของอุปสรรค
และปญหา โดยพิจารณา
จากพฤติกรรมของตนเอ

1.ความคาดหวังใน
ความสามารถของตน
(Efficacy Expectation)
1.1 การเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนวา
สามารถกระทําไปสู
ผลลัพธที่ตองการสําเร็จ
1.2 ความคาดหวังที่
เกิดขึ้นกอนการกระทํา
หรือการแสดงพฤติกรรม

1. ความสามารถที่จะ
เขาใจตนเอง ยอมรับตน
ในสวนที่บกพรอง
2. การมีแรงจูงใจเพื่อ
ลดความเครียดตางๆใน
การเผชิญปญหาทาง
รางกายและจิตใจ
3.การมีแรงจูงใจให
สามารถกระทํากิจสิ่งใด
ไดตามจุดหมาย

1.การมีความพยายาม
2.การมีความอดทน
3.การมีเปาหมายใน
การทํางานใหสําเร็จ
4. เนนถึงมาตรฐานที่ดี
เลิศของความสําเร็จ
5.ชอบความทาทาย
ของงาน
6.มีความรับผิดชอบใน
ตนเองและการทํางาน
7. มีความคิด
สรางสรรค
8.ทํางานอยางมี
หลักเกณฑเปนขั้นตอน
และมีการวางแผน
9.มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง

1.การมีศรัทธา
2.การมีกําลังใจตอการ
เผชิญอุปสรรคปญหา
3.การสวนรวม
รับผิดชอบในการ
กระทําตาม

1.การมีความอดทนตอ
อุปสรรคในการดําเนิน
ชีวิต
2.การมีกําลังใจและมี
ความหวังในพระเจา
3.การยอมรับและเขาใจ
ในขอบกพรองไมดีของ
ตนเอง

1. การมีความอดทน
ตอความทุกขทางกาย
2.การมีความอดทน
ตอความทุกขทางใจ
3.การมีกําลังใจใน
การทําความดีเพื่อ
พระเจา

Theory of Human
Motivation
(Maslow,1954)
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ตัวอยาง การเปรียบเทียบองคประกอบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตามแนวคิดทางตะวันออก
4.ศาสนาพุทธ

4.1

กฎแหงกรรม

1.ความเกี่ยวเนื่อง
ของการกระทํ า
และผลของการ
ก ร ะ ทํ า 2.ก า ร
พิ จ ารณาอย า งมี
เหตุผล

4.2
สติสัมปชัญญะ

1.สติ คือ การระลึก
ไดในสิ่งที่กระทํา
2.สัมปชัญญะ คือ
การมีปญญาในการ
พิจารณาการ
กระทําที่ควร
หรือไมควร

4.3
อิทธิบาทสี่

5.ศาสนาอิสลาม
4.4
ขันติธรรม

1.ความสามารถ
พอใจ มีใจรักในสิ่ง
ควบคุมตนเองโดย
นั้นในการทําให
ใชปญญามิใหมี
สําเร็จ
พฤติกรรมในทาง
2.วิริยะ
ลบใชปญญาเพื่อ
2.1ความพากเพียร
แกปญหาจนบรรลุ
2.2ความมุมานะ
เปาหมาย
2.3 ความอดทน
2.ความอดทน
2.4 การไมทอถอยตอ ทางใจ
อุปสรรค
2.1 อดทนตอความ
3.จิตตะ
เจ็บใจ
3.1การมีใจฝกใฝใน
2.2 อดทนตอกิเลส
1.ฉันทะ-การเมีความ

งานที่ทํา
3.2การใชสติปญญา
ทํางานใหสําเร็จ

4.5
อริยสัจสี่

1.ทุกข
1.1 การกําหนดรู
ทุกข
1.2 ความเขาใจ
สภาพและขอบเขต
ของปญหา
2.สมุทัย การ
วิเคราะหคนหา
สาเหตุของปญหา
3.นิโรธ-เปาหมาย
และกระบวนการใน
การแกปญหา

5.1
หลักศรัทธา
ขอที6่
1.การศรัทธาใน
ลิขิตของพระเจา
2.การไมยึดมั่นถือ
มั่นในตัวตน
3.ยอมรับสภาพ
ความเปนจริง
4.การเสริมสราง
กําลังใจโดยมีเจต
คติที่ดี

5.2
ขันติธรรม

สรุปแนวคิด
5.3
อะมานะห

(ที่ 1-5)
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค

1.ความอดทน

เมื่อตองเผชิญกับ
อุปสรรคและตก
อยูในภาวะที่
ลําบากกาย
2.ความอดทนทาง
เมื่อตองเผชิญกับ
อุปสรรคและตก
อยูในภาวะที่
ลําบากใจ3.การ
ปฏิบัติงานให
สําเร็จ
4.การมีเจตคติที่ดี
เมื่อเผชิญปญหา

1.การมีความ

รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน
2.การทํางานที่
ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มกําลัง
ความสามารถของ
ตน
3.ความสามารถ
ทํางานใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี

1.ความ

สามารถแกไข
ปญหา
2.ความ

พากเพียร

3.ความอดทน
4.ความ

รับผิดชอบ

5.การรับรูใน

ตนเอง
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ลําดับที่ 3.2

ตัวอยาง การสรุปแนวทางปฏิบัติการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยการวิเคราะหองคประกอบ

ทุกข

1.การเขาใจ
สภาพ
ปญหา

สมุทัย

1.วิเคราะห
สาเหตุของ
ปญหา

นิโรธ

1เปาหมาย
และ
กระบวน
การ
แกปญหา

1.การ
ศรัทธา
ในลิขิต
ของ
พระเจา

ศาสนาอิสลาม อะมานะห

1.ความ
สามารถ
ควบคุม
ตนเอง
โดยใช
ปญญามิ
ใหมี
พฤติ
กรรม
ในทาง
ลบ

ศาสนาอิสลาม”ขันติธรรม

วิมังสา
1.การ
พิจาร ณา
ใคร
ครวญหา
เหตุผลใน
สิ่งนั้น

ศาสนาอิสลาม”หลักศรัทธาขอที่ 6”

1.สติ
คือ การ
ระลึก
ไดใน
สิ่งที่
กระทํา

ศาสนาพุทธ”อริยสัจสี่”

1.ความ
เกี่ยว
เนื่องของ
การ
กระทํา
และผล
ของการ
กระทํา
2.การ
พิจารณา
อยางมี
เหตุผล

ศาสนาพุทธ”ขันติธรรม”

1.การมี
ศรัทธา

ศาสนาพุทธ “อิทธิบาทสี่”

ทํางาน
อยางมี
หลักเกณฑ
เปน
ขั้นตอน
2.ทํางาน
โดยมีการ
วางแผน

ศาสนาพุทธ “สติสัมปชัญญะ”

)

1.การ

ศาสนาคริสต “ความอดทน”

1.ความ
คาดหวังใน
ความสามารถ
ของตน
(Efficacy
Expectation)
1.1 ก า ร
เ ชื่ อ มั่ น ใ น
ความสามารถ
ข อ ง ต น ว า
สามารถ
ก ร ะ ทํ า ไ ป สู
ผ ล ลั พ ธ ที่
ตองการสําเร็จ

ศาสนาคริสต “ผูเปนสุข”

สาเหตุและ
ความ
รับผิดชอบ
(Origin&O
wnership
1.การ
วิเคราะหหา
สาเหตุของ
ปญหาและ
อุปสรรค

ศาสนาพุทธ “กฎแหงกรรม”

1.ความ
สามารถ
แกไข
ปญหา

ศาสนาคริสต “ศรัทธาในพระเจา”

(ดาน)

Self-Efficacy Theory

อุปสรรค

Adversity Quotient

ในการเผชิญ

Need for Achievement Theory

ความสามารถ

Maslow ‘s General Theory of Human
Motivation

ตามแนวคิดทางตะวันตกและตะวันออก

สรุปแนวทาง
ปฏิบัติ

1.การมีสติ
ในการ
เผชิญ
ปญหา

-ความสามารถ
ควบคุม
อารมณดาน
ลบตอปญหา
อุปสรรคทุก
สถานการณ
-การพิจารณา
ใครครวญหา
เหตุผลในสิ่ง
นั้น
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แนวคิด
ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรค

ดาน

1.1 การมีสติในการเผชิญปญหา

1.3.การหาแนวทางและวิธีการ

√

√
√

√

1.2.การวิเคราะหสาเหตุของปญหา √

√

ศาสนาพุทธ”ขันติธรรม”
ศาสนาพุทธ”อริยสัจสี่”
ศาสนาอิสลาม”หลักศรัทธาขอที6่ ”

√
√
√
√
√
√

√

√

√

√
√
√

สรุปความถี่ (N=15)

ศาสนาอิสลาม “อะมานะห”

ศาสนาอิสลาม”จริยธรรมคําสอน
“ขันติธรรม”

ศาสนาพุทธ “อิทธิบาทสี่”

ศาสนาคริสต “ความอดทน”

ศาสนาพุทธ “สติสัมปชัญญะ”

1.ความสามารถ แกไขปญหา
ศาสนาพุทธ “กฎแหงกรรม”

√

ศาสนาคริสต “ผูเปนสุข”

ศานาคริสต “ศรัทธาในพระเจา”

Malow Motivation Theory of
H
Bh i
Need for Achievement Theory

ลําดับที่ 3.3

Adversity Quotient (Stoltz
P l G 1997)
Sel-Efficacy Theory
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ตัวอยาง การสังเคราะหองคประกอบในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

9

√
4

√
8

แกไขปญหาใหสําเร็จ
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ตัวอยาง ตารางสรุปความถี่จากการสังเคราะหองคประกอบในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดังตอไปนี้
สรุปการสังเคราะห องคประกอบในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค

ความถี่ที่ได / รอยละ (N=15)

ความอดทน
แนวทางการปฏิบัติ

1

1.ความอดทนทางจิตใจ

รอยละ67 (10)

2.ความอดทนทางกาย

รอยละ50 (8)

ความสามารถแกไขปญหา
แนวทางการปฏิบัติ

2

1.การมีสติในการเผชิญปญหา

รอยละ 60 (9)

2. การหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จ

รอยละ 50 (8)

ความพากเพียร
แนวทางการปฏิบตั ิ

3

1. การมีความพยายาม

รอยละ53 (8)

2. การมีเปาหมายในการทํางานใหประสบความสําเร็จ

รอยละ 53(8)

ความรับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบตั ิ

3

1.การหมันตรวจสอบและปรับปรุงในสิงทีกระทํา

รอยละ 53 (8)

2.การรับผิดชอบความผิดพลาดในการกระทําของตนเอง

รอยละ 53 (8)

3

การรับรูในตนเอง
แนวทางการปฏิบัติ

1.การรับรูความสามารถของตนเองในการเผชิญปญหา

ลําดับที่
(เรียงตามลําดับความถี่)

รอยละ 53 (8)
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จากตารางสามารถสรุปการสังเคราะหองคประกอบในการสรางเสริมความสามารถใน
การเผชิ ญ อุ ป สรรคตามแนวคิ ด ทฤษฎี ค วามสามารถในการเผชิ ญ อุ ป สรรค(Adversity
Quotient:AQ) กับแนวคิดทางตะวันตกและแนวคิดทางตะวันออก ดังนี้
1. เกณฑการคัดเลือกองคประกอบพิจารณาจากคาความถี่ในแตละองคประกอบที่
สังเคราะหโดยองคประกอบในดานใดที่มีคาความถี่ไมถึงรอยละ50 ของแนวคิดที่นํามาสังเคราะห
ทั้งหมดใหพิจารณาตัดออก คงเหลือแตองคประกอบที่มีคาความถี่เกินรอยละ50 หรือเกินครึ่งหนึ่ง
ของแนวคิดที่นํามาสังเคราะหทั้งหมด จากนั้นเรียงคะแนนตามลําดับความถี่ที่ได
2. จากผลคาความถี่ในแตละองคประกอบที่ได ทําใหทราบถึงแนวทางในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาองคประกอบที่สังเคราะหไดตามรูปแบบในการกําหนดกิจกรรมฝกอบรมใหมี
ความเหมาะสม
จากการวิเคราะหและสังเคราะหองคประกอบในการสรางเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคตามทําใหไดนิยามเชิงปฏิบัติการขององคประกอบในแตละดาน ดังนี้
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นิยามเชิงปฏิบัติการความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient)
ความอดทน หมายถึง ความอดทนทางจิตใจโดยมีความอดทนอดกลั้นดวยการมองโลกในแงดี
อยางมีกําลังใจ มีความหวังในการดําเนินชีวิต และการมีความความอดทนทางกายโดยอดทนตอ
ความลําบากตรากตรํา
ความพากเพียร หมายถึง การมีความพยายามโดยการมีแรงจูงใจและการมีเปาหมายในการทํางาน
ใหประสบความสําเร็จ
ความสามารถแกไขปญหา หมายถึง การหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาไดสําเร็จ และการมี
สติในการเผชิญปญหา
ความรับผิดชอบ หมายถึง การตรวจสอบและปรับปรุงในสิ่งที่กระทํา และรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเอง
การรับรูในตนเอง หมายถึง การรับรูความสามารถของตนเองในการเผชิญปญหาและอุปสรรค
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย สรุปสาระ
การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานตาง ๆ ตามตารางดังตอไปนี้
1. ตัวอยาง การวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
หลักการ
ความสามารถแกไขปญหา
- การฝกใหมีประสบการณในความทุกข
หรือการประสบกับวิกฤติในชีวิตโดยการ
ฝกใหเกิดการปรับตัวและพัฒนาตน
-การมีวิธีคิดในการตอบสนองปญหาตาม
หลัก CO2RE ไดแก
1. Control:C คือ ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองใหสามารถผานเหตุการณที่
ยากลําบากหรืออุปสรรคไปได
2. Origin & Ownership:O2 คือ การรับรู
ตนเหตุและความรับผิดชอบปญหาของ
ตนเอง
3. Reach:R คือ การเขาสูปญหาอยางมีสติ
4. Endurance:E คือ ความอดทน

แนวคิด
-การมีสติในการควบคุมและเตือนตนเองได
-การเรียนรูในการแกปญหาดวยตนเองเมื่อเผชิญ
ปญหาและอุปสรรคโดยรับรูและเชื่อมั่น
ความสามารถของตนเองในการแกไขปญหา
-การแขงขันอยางมีกติกาโดยแบงบทบาท สิทธิ
หนาที่ในการรับผิดชอบโดยมีวิธีคิดในการ
ตอบสนองปญหาตามหลัก CO2RE

วิธีการ
-การฝกสติโดยการฝกใหนิสิตนักศึกษามีสมาธิ
ขณะกระทําสิ่งใดๆในการดําเนินชีวิต
-การเชิญบุคคลที่เปนตัวอยางในการสามารถ
เผชิญอุปสรรคจนประสบความสําเร็จซึ่งตรง
กับจริตของกลุมนิสิตนักศึกษามาเปนวิทยากร
บรรยายโดยใหนิสิตนักศึกษาฝกวิธีคิดในการ
แกปญหาจากวิทยากร
-การสรางสถานการณจําลองโดยสรางเงื่อนไข
ใหอยูในสถานการณวิกฤติใหนิสิตนักศึกษาได
ฝกวิธีการแกปญหา โดยการสรางปญหาและ
หาวิธีการแกปญหานั้น ตามหลัก CO2RE
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2. ตัวอยาง การวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา
หลักการ
ความสามารถแกไขปญหา
-การพิจารณาหลักธรรมทางศาสนาพุทธ
“ กฎแหงกรรม”โดยพิจารณาในหลักเรื่องกรรมหรือการ
กระทําโดยวิเคราะหถึงตนเหตุและผลแหงการกระทําของ
ตนเองอยางเปนเหตุและเปนผล
-การพิจารณาหลักธรรมทางศาสนาพุทธ “อิทธิบาทสี”่ ตอ
แนวคิดในการตอสูกับปญหาและอุปสรรคดานการเรียน
-การสามารถระบายความคับของใจเมื่อเผชิญกับอุปสรรคและ
ปญหาโดยมีบุคคลและหนวยงานในการใหคําปรึกษาและให
การแนะแนวชวยเหลือ

แนวคิด

วิธีการ

-การฝกดานวิธีคิดเมื่อเผชิญกับ -การจัดกิจกรรมในลักษณะกรณีศึกษา
อุปสรรคโดยสอดแทรกผานทาง โดยมีการฝกปฏิบัติและบันทึกผลการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม โดยฝกใหคิดเปน
อธิบายได และสามารถปฏิบตั ิได
-อาจารยสามารถเปนผูให
คําปรึกษาและแนะแนวทั้งใน
หองเรียนและอยางไมเปน
ทางการสอดแทรกแนวทางและ
วิธีการในการเผชิญอุปสรรคถึง
การแกปญหาและการปรับตัว

-การจัดกิจกรรมแบบเพื่อนชวยเพื่อน
โดยการใหนิสิตนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนปญหาและอุปสรรค
โดยการบอกเลาซึ่งกันและกันโดยมี
อาจารยเปนผูใหคําแนะนํา

-การอธิบายและระบุความเปนมาและ
-การชวยเหลือใหตรงกับปญหา ลักษณะปญหาของนิสิตนักศึกษาที่
ที่นิสิตนักศึกษาเผชิญ
ชัดเจน
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3. ตัวอยาง การวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญดานศาสนาพุทธ
ผูทรงคุณวุฒิ
หลักการ/
หลักคําสอน

ทานที่ 1

ทานที่ 2

ทานที่ 3

สรุป

1.การแกไขปญหา

1. การแกไขปญหาโดย

1.การแกไขปญหา

การแกไขปญหาโดยการมีสติสัมปชัญญะ

โดยใช

1.1 การมีสติ ซึ่งจะทําให

1.1 การใชสติในหลัก

ในการรูเทาทันตนเองและการหาแนว

1.1สติสัมปชัญญะ

เกิดปญญาซึ่งปนการ

สติปฏฐานโดยการพิจารณา ทางแกไขปญหาโดยพิจารณาจากหลักเหตุ

ไดแก การตั้งสติซึ่งจะ พิจารณาไตรตรองและใช

รูเทาทันตนเอง

ทําใหเกิดปญญาใน

องคความรูที่มีมาใชในการ 1.2 อริยสัจสี่ โดยการ

การแกไขปญหาได

เผชิญอุปสรรคใหผานพน

วิเคราะหหาวิธีแกปญหา

1.2 อริยสัจสี่ ไดแก

ไปไดดี

และอุปสรรคเขามาชวยใน

แนวทางในการ

1.2 อริยสัจสี่ในดานการ

ระบบความคิด ”คิดที่จะพน

แกปญหาในการ

ยอมรับในเหตุและผลแหง จากอุปสรรคนั้นใหได”

เผชิญอุปสรรคโดย

ความจริง

พิจารณาเหตุและผล

1.3 กฏแหงกรรมโดยการ

แหงความเปนจริง

ยอมรับความเปนจริง

และผลแหงความเปนจริง
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ผูทรงคุณวุฒิ

ทานที่ 1

ทานที่ 2

ทานที่ 3

สรุป

แนวคิด

1. การตั้งสติ จิตตองนิ่งใช
ความสงบสยบความ
เคลื่อนไหวโดยการฝกใหมี
สติสัมปชัญญะโดยพิจารณา
ตามหลักสติปฏฐาน 4 โดย
การรูเทาทันตนเองทั้ง
ทางการกระทํา(ทางกาย)
และทางความรูสึกนึกคิด
(ทางใจ)
2.พิจารณาแนวทางการฝก
ตามหลักเจริญสติและ
กรรมฐานซึ่งเปนแนวทาง
ในการฝกจิตใหมีสมาธิอยาง
อดทนอดกลั้น

กระบวนการฝกให
นิสิตนักศึกษามีสติและ
มีปญญาโดยการ
ฝกอบรมและปฏิบัติ
โดยมีความเหมาะสม
กับกฎหมาย
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยมของ
ชนชาติและภาพลักษณ
ที่ดีงามของนิสิต
นักศึกษาไทย

1. การประมวลถึงปญหา
อุปสรรคที่เผชิญของนิสิต
นักศึกษาใหชัดเจนโดยใช
ความรูในอริยสัจสี่
2. การฝกใหมีการ
เตรียมพรอมกอนที่จะ
เผชิญปญหาโดยมี
เปาหมายคือ “ใหมีสติ
ปญญา มีความรูความ
เขาใจในปญหา และมี
ความคิดเชิงบวก”

1.การมีสติสัมปชัญญะโดยมีความรูเทาทัน
ในตนเองตอการเผชิญกับปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆโดยการฝกอบรใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เหมาะสมตอ
บริบทในสังคม
2. การพิจารณาวิเคราะหปญหาใหชัดเจน
ตามหลักเหตุ และผลและหาแนว
ทางแกไขปญหาที่เหมาะสม
3. การฝกเตรียมความพรอมกอนที่จะ
เผชิญปญหาอยาง มีเปาหมาย
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ผูทรงคุณวุฒิ

ทานที่ 1

ทานที่ 2

ทานที่ 3

สรุป

วิธีการ

1. การฝกใหมี
สติสัมปชัญญะโดยฝกให
รูวาตัวเองทําอะไรโดยมี
แนวทางในการฝกใหมีสติ
ในชีวิตประจําวัน

1.การฝกใหมีสติและปญญา
โดยการฝกใหทําสมาธิโดย
วิธีการ หยุด สงบ และศึกษา
ไดแกการพิจารณาตัวเอง
วิเคราะหปญหา และหา
หนทางแกไขปญหาที่
เหมาะสมที่สุด
2. การฝกอบรมตามแนวทาง
ศาสนาพุทธ ไดแก ปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิเวธ เปนการฝกให
สามารถนําความรูที่ไดมา
ปฏิบัติและเห็นผลลัพธจาก
ความรูที่ไดเรียนและปฏิบัติ

1.การศึกษาจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการเผชิญ
อุปสรรคในรูปแบบตาง ๆ
เชน กรณีพระพุทธเจาทรง
เผชิญและตอสูกับ
อุปสรรคตางๆ กอนที่จะ
ตรัสรู

1. การฝกอบรมที่
เหมาะสมกับบริบทที่ดี
งามในสังคมโดยมีการ
ฝกในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติใหเกิด
สติสัมปชัญญะในการ
รูเทาทันตนเองและเกิด
ความรูความเขาใจ
พิจารณา วิเคราะห และ
หาแนวทางแกไขปญหา
อุปสรรคที่เผชิญได
ชัดเจนและมีความ
เหมาะสม
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4. ตัวอยาง การวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญดานศาสนาคริสต
หลักการ/หลักคําสอน
1.การแกไขปญหา
1.1 การเชื่อและศรัทธาในพระ
เจาจะทําใหเกิดกําลังใจในการ
ไดรับความรักและความเมตตา
จากพระเจาทําใหมีสติปญญา
ในการแกไขปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นได
1.2 การดําเนินชีวิตใกลชิดพระ
เจาโดยการอธิษฐานเพื่อพูดคุย
กับพระเจาโดยการอานพระ
คัมภีร

แนวคิด
-การเขาใจคําสอนเพื่อตอบสนองตอ
ปญหาและอุปสรรคโดยการเชื่อมโยง
คําสอนกับสถานการณจริงใน
ชีวิตประจําวัน

วิธีการ
-การรูจักและมีสัมพันธกับพระเจาโดยการประชุ ที่เปน
รูปแบบการรวมกันทํากิจกรรมที่สรางสรรค ไดแก การ
รองเพลง การทํากิจกรรมกลุ การแบงปนประสบการณ
ระหวางนิสิตกับวิทยากรการเลาประสบการณชีวิต และ
การอธิษฐานกับพระเจา
-การนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ได

- การดําเนินชีวิตใหมีคุณคาในสายพระ
เนตรของพระเจาโดยมีเปาหมายในการ
ดํารงชีวิตใหมีคณคาโดยเห็นคุณคาใน
-การทํากิจกรรรมที่หลากหลายสรางสรรคสําหรับวัยรุน
ตนเองและคุณคาของผูอื่น ”ปญหาเปน
โดยอยูบนพื้นฐานความจริงและมีหลักการที่เปน
สวนหนึ่งของชีวิต”
ประโยชนและนําไปใชไดจริง
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5. ตัวอยาง การวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญดานศาสนาอิสลาม
หลักการ/หลักคําสอน

แนวคิด

วิธีการ

1.การแกไขปญหา

- การแสดงใหเห็นวาอุปสรรคและปญหาเปนสิ่ง

-การใหนิสิตนักศึกษาตระหนักและเห็น

-การศรัทธาในกฎแหงความดีความชั่ว

ที่นิสิตนักศึกษาทุกคนตองประสบโดยถือวาเปน คุณคาศาสนาในการเปนที่ยึดเหนี่ยวทาง

จากอัลเลาะหหรือศรัทธาในลิขิตของพระ

การทดสอบในความสามารถที่จะกลาเผชิญ

จิตใจ

เจาในการไดรับการทดสอบจากพระเจาให

อุปสรรคและสามารถผานพนปญหาไดมากนอย

-การฝกใหนิสิตนักศึกษามีเจตคติที่ดีเมื่อ

เผชิญกับความทุกขยากลําบากโดยมอบ

เพียงใดซึ่งการทดสอบนั้นจะทดสอบกับจุดออน

เผชิญกับอุปสรรคในการดําเนินชีวิตโดย

ความไววางใจใหกับพระเจาซึ่งจะทําใหเกิด ของบุคคล

จัดใหไดรับการทดสอบการเผชิญปญหา

แรงบันดาลใจความสงบสุข และความ

และอุปสรรคในการดําเนินชีวิต และ

อบอุนใจในการฟนฝาอุปสรรคและความ
ยากลําบากไปได

-การวิเคราะหตามหลักเหตุและผลของความเปน
จริง มีความยืดหยุน ไมทําตามอารมณ

ยอมรับวาปญหาและอุปสรรคเปนการ
ทดสอบในการดําเนินชีวิตซึ่งเปนสิ่งที่
สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได
-การฝกแกปญหาโดยการวิเคราะหตาม
หลักเหตุและผลแหงความเปนจริง
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6. ตัวอยาง การวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญดานศาสนาเปรียบเทียบ
หลักการ/หลักคําสอน
1.การแกไขปญหาตามหลักศาสนาพุทธ

แนวคิด
-การใหนิสิตนักศึกษาเห็นคุณคาในสิ่งที่ทําตอ

วิธีการ
-การเรียนรูจากประสบการณตรงโดย

โดยมนุษยตองพึ่งตนเองโดยนําหลักคําสอน ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยผาน

ใหผูเรียนมีสวนรวมโดยมีการสอนผาน

1.1 หลักกฎแหงกรรมโดยพิจารณากฎ

กิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงสถานการณ

ธรรมชาติที่เปนไปตามเหตุและผลของการ
กระทํา
1.2 การหาแนวทางแกไขปญหาตามหลัก
อริยสัจสี่โดยวิเคราะหจากหลักเหตุและผล
แหงความเปนจริง
1.3 หลักปฏิจจสมุปบาทโดยการเขาใจถึง
กระบวนการแหงชีวิตที่มีความสัมพันธ

กิจกรรมที่ฝกอบรม
-การใหนิสิตนักศึกษาเขาใจถึงความเชื่อมโยงใน
หลักเหตุและผลของปจจัยตางๆ

ที่สามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง
-การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงโดยการเรียนรูดวยใจอยาง
ใครครวญซึ่งนิสิตนักศึกษาทุกศาสนา
สามารถปฏิบัติไดโดยไมผิดขอหาม
ของแตละศาสนา

อาศัยซึ่งกันและกันตามกฎแหงเหตุผล
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ขั้นที่ 5 การวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของรวมกับการศึกษาจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ

1. ตัวอยาง การวิเคราะหหลักการในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
การศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
1. ความสามารถแกไขปญหา
การหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาไดสําเร็จ
โดยมีสติในการเผชิญปญหา

การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิซงึ่ เปนผูเชี่ยวชาญ
1. ความสามารถแกไขปญหา
ความสามารถเผชิญกับปญหาหรือวิกฤติ

สรุป
1.ความสามารถแกไขปญหา
- การหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหา

ชีวิตในรูปแบบตางๆไดดวยตนเองโดยมี

ใหสําเร็จโดยสามารถหาหนทางแกไข

วิธีการตอบสนองปญหาอยางมีสติและ

ปญหาใหหมดไปและผานพนอุปสรรคได

สามารถหาแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม

สําเร็จ

โดยวิเคราะหตามหลักเหตุและผลแหงความ

-การมีสติในการเผชิญปญหาโดยสามารถ

เปนจริงดวยการมีความพยายาม มีความหวัง

ควบคุมอารมณในดานลบที่มีตอปญหา

และมีความศรัทธาในการทําใหอปุ สรรคและ

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ

ปญหานัน้ หมดไปได

ดวยการมีวิจารณญาณที่มีเหตุผลและการมี
เจตคติที่ดี
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2. ตัวอยาง การวิเคราะหแนวคิดในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
การศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย

การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิซงึ่ เปนผูเชี่ยวชาญ

สรุป

1.ความสามารถแกไขปญหา

1.ความสามารถแกไขปญหา

1.ความสามารถแกไขปญหา

1.1 การฝกควบคุมตนเองและการแสดงออกทาง

1.1 การมีวิธีการตอบสนองตอปญหาอยางมีสติโดยการ

1.1 การฝกควบคุมตนเองและการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อประสบปญหาและ

ฝกอบรมในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิใหเขาใจและสามารถ พฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อประสบปญหาและอุปสรรค

อุปสรรค

ปฏิบตั ิไดโดยปรับใหเขากับสถานการณจริงในชีวิตได

1.2 การฝกสมาธิมีสติกําหนดพิจารณาสิ่งตางๆอยางมี

1.2 การฝกสมาธิมีสติกําหนดพิจารณาสิ่งตางๆอยาง 1.2 การหาแนวทางแกไขปญหาทีเ่ หมาะสมโดย

เหตุผล

มีเหตุผล

วิเคราะหตามหลักเหตุและผลแหงความเปนจริง

1.3 การฝกเจตคติที่ดีโดยการมองโลกในแงดี

1.3 การฝกเจตคติที่ดีโดยการมองโลกในแงดี

1.3 การมีเจตคติที่ดีดวยการมีความเชื่อมั่นในตนเอง มี

1.4 การฝกวางขั้นตอนในการหาแนวทางและวิธีแกไข

1.4 การฝกวางขั้นตอนในการหาแนวทางและ

ความพยายาม มีความหวังและมีความศรัทธาในการทํา

ปญหาโดยสามารถเขาใจ วิเคราะหและเชื่อมโยงตาม

วิธีแกไขปญหา

ใหอุปสรรคและปญหานั้นหมดไปได

หลักเหตุและผลแหงความเปนจริง

1.5 การฝกแกไขปญหาดวยตนเอง

1.5 การฝกแกไขปญหาดวยตนเอง
1.6 การมีความความมั่นใจในตนเองในการแกไข
ปญหา
1.7 การสามารถนําความรูม าใชในการแกปญหาไดจริง
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3. ตัวอยาง การวิเคราะหวิธีการในการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
การศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย

การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิซงึ่ เปนผูเชี่ยวชาญ

1.ดานความสามารถแกปญหา
1.1 การเขารวมฟงบรรยายและสนทนากลุมกับผูป ระสบ
ความสําเร็จที่มปี ระสบการณผานภาวะวิกฤติที่เปน
ปญหาและอุปสรรคมาได
1.2 การฝกสมาธิดวยการฝกใหรูตัว
1.3ใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นในการมีเจต
คติทดี่ ี การมองโลกในแงดี ตอสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและสิ่งแวดลอมรอบ ๆตัว
1.4 การใชกรณีตัวอยาง(Case)ทีฝ่ ก การวางขั้นตอนใน
การหาแนวทางและวิธีแกปญหา
-แบงกลุมทํากิจกรรมและสรุปอภิปรายรวมกัน
1.5 การสรางสถานการณจําลองเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
หาหนทางแกไขปญหาและอุปสรรคดวยตนเอง

1.ความสามารถแกไขปญหา
1.1 การฝกใหมีสติในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
การมีสติสัมปชัญญะในการกระทําสิ่งตางในการ
ดําเนินชีวิต
1.2 การฝกวิธีคิดและตอบสนองตอปญหาอยาง
เหมาะสมจาก
1.2.1การเชิญวิทยากรบุคคลตัวอยาง(ที่ตรงกับ
จริตของนักศึกษา)ที่มคี วามสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคโดยเรียนรูวิธีคดิ ในการแกปญหาจาก
วิทยากร
1.2.2. การสรางสถานการณจําลอง ดวย
กระบวนการเรียนรูเ พื่อการเปลี่ยนแปลงโดยการ
เรียนรูดวยใจอยางใครครวญเพื่อฝกประสบการณ
วิเคราะหและหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่
ชัดเจนและเหมาะสมโดยปรับใชไดในชีวิตจริง

สรุป
1.ความสามารถแกไขปญหา
1.1 การสรางสถานการณจําลองเพื่อใหฝกควบคุมตนเอง
และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมเมือ่ ประสบ
ปญหาและอุปสรรค
1.2 การฝกสมาธิมีสติ รูตัว กําหนดพิจารณาสิ่งตางๆ
อยางมีเหตุผลโดยการเจริญสติ
1.3 ใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นในการมีเจตคติ
ที่ดี การมองโลกในแงดี ตอสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับ
ตนเองและสิ่งแวดลอมรอบ ๆตัว
1.4 การใชกรณีตัวอยาง(Case)ทีฝ่ ก การวางขั้นตอนใน
การหาแนวทางและวิธีแกปญหา
-แบงกลุมทํากิจกรรมและสรุปอภิปรายรวมกัน
1.5 การสรางสถานการณจําลองเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
หาหนทางแกไขปญหาและอุปสรรคดวยตนเอง
1.6 การอธิษฐานตอสิ่งที่ศรัทธาหรือบุคคลที่รักเคารพใน
การเปนที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจและเปนกําลังใจเมื่อเผชิญ
ปญหาและอุปสรรค
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ขั้นที่ 6 สรุปผลการวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการ การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย

ตัวอยาง สรุปผลการวิเคราะหหลักการ แนวคิด และวิธีการ
องคประกอบ/หลักการ

1.ความสามารถแกไขปญหา
- การหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาให
สําเร็จโดยสามารถหาหนทางแกไขปญหาให
หมดไปและผานพนอุปสรรคไดสําเร็จ
-การมีสติในการเผชิญปญหาโดยสามารถ
ควบคุมอารมณในดานลบที่มีตอปญหาและ
อุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นในทุกสถานการณดวยการ
มีวิจารณญาณที่มีเหตุผลและการมีเจตคติที่ดี

วัตถุประสงค
- สามารถหาแนวทางและวิธีการแกไข
ปญหาใหสําเร็จโดยสามารถหาหนทาง
แกไขปญหาใหหมดไปและผานพน
อุปสรรคไดสําเร็จ
-สามารถมีสติในการเผชิญปญหาโดย
สามารถควบคุมอารมณในดานลบที่มี
ตอปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทุก
สถานการณดวยการมีวิจารณญาณที่มี
เหตุผลและการมีเจตคติที่ดี

แนวคิด
1.1 การฝกควบคุมตนเองและการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่
เหมาะสมเมื่อประสบปญหาและ
อุปสรรค
1.2 การฝกสมาธิมีสติกําหนด
พิจารณาสิ่งตางๆอยางมีเหตุผล
1.3 การฝกเจตคติที่ดีโดยการมอง
โลกในแงดี
1.4 การฝกวางขั้นตอนในการหา
แนวทางและวิธีแกไขปญหาโดย
สามารถเขาใจ วิเคราะหและ
เชื่อมโยงตามหลักเหตุและผลแหง
ความเปนจริง

วิธีการ
1.1 การสรางสถานการณจําลองเพื่อใหฝก
ควบคุมตนเองและการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อประสบปญหา
และอุปสรรค
1.2 การฝกสมาธิมีสติ รูตัว กําหนด
พิจารณาสิ่งตางๆอยางมีเหตุผลโดยการ
เจริญสติ
1.3 ใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็น
ในการมีเจตคติที่ดี การมองโลกในแงดี ตอ
สภาพปญหาที่เกิดขึน้ กับตนเองและ
สิ่งแวดลอมรอบ ๆตัว
1.4 การใชกรณีตัวอยาง(Case)ทีฝ่ ก การวาง
ขั้นตอนในการหาแนวทางและวิธีแกปญหา
-แบงกลุมทํากิจกรรมและสรุปอภิปราย
รวมกัน
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ภาคผนวก ค
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ทําการศึกษาสํารวจสภาพปญหา
ดานความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษา
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1. เขตพื้นที่ : มหาวิทยาลัยในภาคกลาง
ประเภท : รัฐบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
รัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
สุวรรณภูมิ
ในพระบรมราชูปถัมภ
ประเภท : เอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยเจาพระยา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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2. เขตพื้นที่ : มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
ประเภท : รัฐบาล
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา
ประเภท : เอกชน
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยพายัพ
3. เขตพื้นที่ : มหาวิทยาลัยในภาคใต
ประเภท : รัฐบาล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประเภท : เอกชน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
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4. เขตพื้นที่ : มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท : รัฐบาล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประเภท : เอกชน
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิสําหรับสัมภาษณ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการ
สรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย

รายละเอียดผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญ
ดานความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค
จํานวน 1 ทาน

ผูเชี่ยวชาญ
ดานศาสนา
จํานวน 6 ทาน

ผูเชี่ยวชาญดาน
การพัฒนานิสิตนักศึกษา
จํานวน 1 ทาน

รายชื่อสกุลผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
พระสุธีธรรมานุวัตร
(เทียบ สิริญาโณ)
พระครูปลัดสัมพิพัฒน
วิริยาจารย (ดร.สุเทพ)

ประสบการณการทํางาน
อาจารยประจํา ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และผูเชี่ยวชาญดานความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค (AQ)
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจําคณะอักษรศาสตร
บรรจบ บรรณรุจิ
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ครูศาสนา ดร.
คณบดี วิทยาลัยพระคริสตธรรม
สาธนัญ บุณยเกียรติ
แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย ดร.อณัส อมาตยกุล อาจารย (ศาสนาอิสลาม) สาขาวิชา
ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.
กรรมการบริหารหลักสูตรศาสนา
ปาริชาด สุวรรณบุบผา
เปรียบเทียบ ภาควิชามนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนานิสิต
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาดานการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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รายนามผูทรงคุณวุฒิสําหรับตรวจสอบเครื่องมือในการทําวิจัย ชุดที่ 1
รายละเอียดผูทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ดานความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค

รายชื่อสกุลผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ

นักวิชาการที่มีผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัยดาน
การวัดและประเมินผล
การศึกษาและดาน
จิตวิทยา
จิตแพทยผูมีประสบการณ
การทํางานในวงวิชาชีพ
และวงวิชาการ
นักการอุดมศึกษาผูมี
ประสบการณการทํางาน
และการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา
นักวิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญดานการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ณัฏฐภรณ หลาวทอง

อาจารยแพทยหญิง
โสฬพัทธ เหมรัญชโรจน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สมาน ฟูแสง

อาจารย ดร.อัจฉรา
ไชยูปถัมภ

ประสบการณการทํางาน
อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะ
ศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
(Adversity Quotient: AQ)
อาจารยประจํา ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จิตแพทย และอาจารยประจํา
ภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา
คณบดี คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รายนามผูทรงคุณวุฒิสําหรับตรวจสอบเครื่องมือในการทําวิจัย ชุดที่ 2
รายละเอียดผูทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค

นักวิชาการที่มีผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัยดาน
หลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา
จิตแพทยผูมีประสบการณ
การทํางานในวงวิชาชีพและ
วงวิชาการ
นักการอุดมศึกษาผูมี
ประสบการณการทํางานและ
การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา

รายชื่อสกุลผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ

ประสบการณการทํางาน
อาจารยประจํา ภาควิชา
จิตวิทยา คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
ผูเชี่ยวชาญดานความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค (AQ)
อาจารย ดร.วชิรา เครือคําอาย อาจารยประจํา สาขาวิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
และรองคณบดีฝายวิชาการ
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อาจารยแพทยหญิง
จิตแพทย และ
โสฬพัทธ เหมรัญชโรจน อาจารยประจํา ภาควิชาจิตเวช
คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.
รองอธิการบดีฝายแผนและ
พัฒนาคณบดี คณะครุศาสตร
สมาน ฟูแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อาจารย ดร.อัจฉรา
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
ไชยูปถัมภ
นิสิตนักศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะหขอมูล การทดลองปฏิบัติกิจกรรมโปรแกรม (Pilot Study)
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ผลการวิเคราะหขอมูล การทดลองปฏิบัติ (pilot study) ที่ 1 เรื่อง การรับรูในตนเอง
ชื่อกิจกรรม ฉันนั้นเปนอยางไรนะ
วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาสามารถรับรูถึงระดับความสามารถของตน
ในการเผชิญปญหาและอุปสรรค
วัน/เดือน/ป ในการทดลองปฏิบัติ วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น.- 14.30 น.
ผูเขารวมการทดลองปฏิบัติ (pilot study)
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต ชั้นปที่ 1
ตารางความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม (N = 24)
ขอ
รายการ
1 กิจกรรมมีความเหมาะสมโดยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการฝกอบรม
2 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
3 ความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร
4 ความเหมาะสมของวิทยากร
5 ความเหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใช
ประกอบการดําเนินกิจกรรม

4.33

SD
0.64

การแปล
ความหมาย
มาก

3.79
4.39
4.42
3.88

0.78
0.64
0.72
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก

X

จากตาราง พบวา ดานความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก รายการที่มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานความเหมาะสมของวิทยากร ( X= 4.42, SD=0.72)
รองลงมาในดานความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสารอยูในระดับมาก( X= 4.39, SD=0.64)
ตอมา ดานความเหมาะสมโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคในการฝกอบรม ( X= 4.33, SD=0.64) ดาน
ความเหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใชประกอบการดําเนินกิจกรรม ( X= 3.88, SD=0.74 ) และดาน
ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม ( X= 3.79, SD=0.78) ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหขอมูล การทดลองปฏิบัติ (pilot study) ที่ 2 เรื่อง ความสามารถแกไขปญหา
ชื่อกิจกรรม คิดในทางที่ดี
วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาสามารถมีสติในการเผชิญปญหาโดยการมีวิจารณญาณที่มี
เหตุผลและมีเจตคติที่ดี
วัน/เดือน/ป ในการทดลองปฏิบัติ วันจันทรที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น.-15.30 น.
ผูเขารวมการทดลองปฏิบัติ (pilot study)
นักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 1
ตาราง ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม (N = 21 คน)
ขอ
รายการ
1 กิจกรรมมีความเหมาะสมโดยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการฝกอบรม
2 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
3 ความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร
4 ความเหมาะสมของวิทยากร
5 ความเหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใช
ประกอบการดําเนินกิจกรรม

การแปล
SD ความหมาย
X
4.24 0.54
มาก
3.95
4.29
4.29
4.10

0.92
0.56
0.46
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก รายการที่มีความ
เหมาะสมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ได แ ก ด า นความเหมาะสมของการใช ภ าษาในการสื่ อ สาร
( X= 4.29, SD= 0.56) ดานความเหมาะสมของวิทยากร ( X=4.29, SD=0.46 ) รองลงมาไดแก ดาน
ความเหมาะสมโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคในการฝกอบรม ( X= 4.24, SD=0.54) และดานความ
เหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใชประกอบการดําเนินกิจกรรม ( X= 4.10, SD=0.70) ดานความ
เหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม ( X= 3.95, SD=3.95) ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหขอมูล การทดลองปฏิบัติ (pilot study) ที่ 3 เรื่อง การรับรูในตนเอง
ชื่อกิจกรรม กวาจะรูตัว
วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาสามารถรับรูถึงความสามารถของตนเองในการควบคุมตนเอง
ใหผานพน ปญหาเมื่อเผชิญกับวิกฤติและอุปสรรค
วัน/เดือน/ป ในการทดลองปฏิบัติ วันจันทรที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.30 น.-18.00 น.
ผูเขารวมการทดลองปฏิบัติ (pilot study)
นักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 1
ตาราง ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม (N = 19)
ขอ
รายการ
1 กิจกรรมมีความเหมาะสมโดยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการฝกอบรม
2 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
3 ความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร
4 ความเหมาะสมของวิทยากร
5 ความเหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใชประกอบ
การดําเนินกิจกรรม

การแปล
SD ความหมาย
X
4.37 0.6
มาก
4.21
4.26
4.42
4.26

0.79
0.45
0.51
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวา ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก รายการที่มีความ
เหมาะสมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ได แก ดา นความเหมาะสมของวิท ยากร ( X= 4.42, SD=0.51)
รองลงมาได แก ด า นความเหมาะสมโดยสอดคลองกับ วัตถุประสงคใ นการฝก อบรม ( X= 4.37,
SD=0.6) ลําดับตอมาไดแก ดานความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร ( X= 4.26, SD=0.45)
ดานความเหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใชประกอบการดําเนินกิจกรรม ( X= 4.26, SD=0.56) และ
ดานความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม ( X= 4.21, SD= 0.79) ตามลําดับ
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การวิเคราะหขอมูล การทดลองปฏิบัติ (pilot study) ที่ 4 เรื่อง ความสามารถแกไขปญหา
ชื่อกิจกรรม ชุบชีวิตใหรูปภาพ
วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาสามารถมีสติในการเผชิญปญหาโดยสามารถควบคุมอารมณใน
ดานลบที่มีตอปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ
วัน/เดือน/ป ในการทดลองปฏิบัติ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น.- 11.30 น.
ผูเขารวมการทดลองปฏิบัติ (pilot study)
นักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 1
ตาราง ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ( N = 33 )
ขอ
รายการ
1 กิจกรรมมีความเหมาะสมโดยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการฝกอบรม
2 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
3 ความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร
4 ความเหมาะสมของวิทยากร
5 ความเหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใช
ประกอบการดําเนินกิจกรรม

4.15

SD
0.51

การแปล
ความหมาย
มาก

3.73
3.85
4.21
4.06

0.72
0.71
0.86
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก

X

จากตาราง พบวาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก รายการที่มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานความเหมาะสมของวิทยากร ( X= 4.21, SD=0.86) รองลงมา
ไดแก ดานความเหมาะสมโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคในการฝกอบรม ( X= 4.15, SD=0.51) ลําดับ
ต อ มาได แ ก ด า นความเหมาะสมของเอกสาร/อุ ป กรณ ที่ ใ ช ป ระกอบการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
( X= 4.06, SD=0.56) และดานความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร ( X=3.85, SD=0.71)
ดานความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม ( X= 3.73, SD=0.72) ตามลําดับ
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การวิเคราะหขอมูล การทดลองปฏิบัติ (pilot study) ที่ 5 เรื่องความอดทน
ชื่อกิจกรรม ชั่วโมงที่โลกมืด
วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาสามารถมีความอดทนทางจิตใจดวยการมองโลกในแงดี
อยางมีกําลังใจและ ความหวังในการดําเนินชีวิต
วัน/เดือน/ป ในการทดลองปฏิบัติ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น.- 11.30 น.
ผูเขารวมการทดลองปฏิบัติ (pilot study)
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ชั้นปที่ 1
ตาราง ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม (N = 40)
ขอ
รายการ
1 กิจกรรมมีความเหมาะสมโดยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการฝกอบรม
2 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
3 ความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร
4 ความเหมาะสมของวิทยากร
5 ความเหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใช
ประกอบการดําเนินกิจกรรม

การแปล
SD ความหมาย
X
4.05 0.60
มาก
3.55
3.98
4.08
3.88

0.50
0.80
0.73
0.85

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก รายการที่มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานความเหมาะสมของวิทยากร ( X= 4.08, SD=0.73) รองลงมา
ไดแก ดานความเหมาะสมโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคในการฝกอบรม ( X= 4.05, SD=0.60) ลําดับ
ตอมาไดแกดานความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร ( X= 3.98, SD=0.80) ดานความ
เหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใชประกอบการดําเนินกิจกรรม ( X= 3.88 SD=0.85 ) และดานความ
เหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม( X= 3.55 SD=0.50 ) ตามลําดับ
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การวิเคราะหขอมูล การทดลองปฏิบัติ (pilot study) ที่ 6 เรื่อง ความอดทน
ชื่อกิจกรรม อดได ทนได
วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาสามารถมีความอดทนทางกายดวยการอดทนตอ
ความลําบากตรากตรํา
วัน/เดือน/ป ในการทดลองปฏิบัติ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น.- 14.30 น.
ผูเขารวมการทดลองปฏิบัติ (pilot study)
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 1
ตาราง ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม (N= 26)
การแปล
ขอ
รายการ
SD ความหมาย
X
1
2
3
4
5

กิจกรรมมีความเหมาะสมโดยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการฝกอบรม
ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร
ความเหมาะสมของวิทยากร
ความเหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใช
ประกอบการดําเนินกิจกรรม

4.27 0.60

มาก

4.12
4.35
4.38
4.15

มาก
มาก
มาก
มาก

0.77
0.63
0.70
0.73

จากตาราง พบวาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก รายการที่มี
ความเหมาะสมยูในระดับ มากที่สุด ไดแก ดา นความเหมาะสมของวิท ยากร ( X= 4.38,
SD = 0.70) รองลงมาไดแก ดานความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร ( X= 4.35,
SD = 0.63 ) ตอมาดานความเหมาะสมโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคในการฝกอบรม
( X= 4.27, SD = 0.60) ลําดับตอมาไดแก ดานความเหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใช
ประกอบการดําเนินกิจกรรม ( X= 4.15, SD = 0.73) และ ดานความเหมาะสมของเวลาใน
การจัดกิจกรรม ( X= 4.12, SD = 0.77 ) ตามลําดับ

461
การวิเคราะหขอมูล การทดลองปฏิบัติ (pilot study) ที่ 7 เรื่องความอดทน
ชื่อกิจกรรม จิกซอวฝกความอึด
วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาสามารถอดทนทางกายโดยสามารถเผชิญภาวะอุปสรรค
ที่ทํา ใหเกิด ความทุกข ทางกาย
วัน/เดือน/ป ในการทดลองปฏิบัติ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00 น.- 16.30 น.
ผูเขารวมการทดลองปฏิบัติ (pilot study)
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 1
ตาราง ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม (N= 26)
ขอ
รายการ
1 กิจกรรมมีความเหมาะสมโดยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการฝกอบรม
2 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
3 ความเหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร
4 ความเหมาะสมของวิทยากร
5 ความเหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใช
ประกอบการดําเนินกิจกรรม

การแปล
SD ความหมาย
X
4.35 0.75
มาก
4.15
4.04
4.35
4.46

0.67
0.60
0.69
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบวาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมอยูในระดับ มาก รายการที่มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดไดแก ดานความเหมาะสมของเอกสาร/อุปกรณที่ใชประกอบการ
ดําเนินกิจกรรม ( X= 4.46, SD = 0.65) รองลงมาไดแก ดานความเหมาะสมของวิทยากร( X= 4.35, SD
= 0.69) และดานความเหมาะสมโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคในการฝกอบรม ( X= 4.35, SD = 0.75)
ตอมา ไดแก ดานความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม ( X= 4.15, SD = 0.67 ) และ ดานความ
เหมาะสมของการใชภาษาในการสื่อสาร ( X= 4.04, SD = 0.60) ตามลําดับ
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ภาคผนวก ฉ
เอกสารรับรองโครงการวิจัย
ตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคน

463

464

465

ภาคผนวก ช
ผลการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการทดลองกิจกรรมในโปรแกรม

466
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมในการทดลองโปรแกรม
ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 13

พฤติกรรม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

√

√

(5 คน )

(2 คน )

(12 คน)

(4 คน)

(11คน )

(2 คน)

(3คน)

(4 คน)

(3 คน)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(15 คน)

(7 คน )

(8 คน)

(8 คน)

(15 คน)

(6 คน)

(6 คน)

(11 คน)

(3 คน)

(5 คน)

(4 คน)

(9 คน)

(6 คน)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(10 คน )

(20 คน)

(10 คน)

(16คน)

(14 คน)

(7 คน)

(17 คน)

(11 คน)

(17คน)

(13 คน)

(10 คน)

(16 คน)

(20 คน)

-

√

-

-

-

√

√

√

√

√

√

-

√

(10 คน)

(7 คน )

(6 คน)

(10 คน)

(9 คน)

(10 คน)

√

-

√
(2 คน)

-

√
(1 คน)

√
(3 คน)

1.กอนการทํากิจกรรม
1.1 คุยกับเพื่อนโดย
ไมสนใจฟง
วิทยากร
1.2 นิ่ง เฉย ไม
สนใจสิ่งรอบขาง
1.3 ยิ้มแยมแจมใส
มีอัธยาศัย
1.4 กระตือรือรน

(10 คน )

1.5 ทาทาง
เบื่อหนาย

-

-

-

√
(2 คน)

-

(7 คน)

(20คน)
√
(1 คน)

√
(1 คน)

466

467
พฤติกรรม

ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 13
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.ระหวางการทํากิจกรรม
2.1.ตั้งใจ
ใหความรวมมือ
กระตือรือรน
สนใจ

√
(20 คน)

√
(25คน)

√
(25คน)

√
(23คน)

√
(16 คน)

√
(28 คน)

√
(20 คน)

√
(27 คน)

√
(28 คน)

√
(27 คน)

√
(22 คน)

√
(27 คน)

√
(28 คน)

2.2.ทํากิจกรรม
สนุกสานาน

-

√
(20คน)

√
(25คน)

-

√
(25คน)

√
(10คน)

√
(17คน)

√
(11คน)

√
(11คน)

√
(12คน)

√
(10คน)

√
(15คน)

√
(18คน)

2.3.กลาแสดงออก
แสดงความคิดเห็น

-

-

√
(20คน)

√
(7คน)

-

-

-

√
(9คน)

√
(6คน)

√
(11คน)

√
(6คน)

-

√
(5คน)

√
(6 คน)

√
(2คน)

-

√
(4คน)

√
(1คน)

√
(2คน)

√
(3คน)

√
(1คน)

√
(2คน)

√
(1คน)

-

√
(3คน)

√
(2คน)

√
(4 คน)

√
(3คน)

√
(5คน)

√
(3คน)

√
(4คน)

-

√
(7คน)

√
(2คน)

-

√
(2คน)

√
(2คน)

-

-

2.4.ไมใหความ
รวมมือ
ไมสนใจทํา
กิจกรรม
ทําทา เบื่อหนาย
2.5 เงียบ

467

468
ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 13

พฤติกรรม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.1 ทาทาง
ผอนคลาย

-

√
(10คน)

√
(15คน)

√
(16คน)

√
(17คน)

√
(9คน)

-

√
(10คน)

√
(8 คน)

√
(5คน)

√
(5คน)

√
(11คน)

√
(20คน)

3.2 มั่นใจ แสดง
ความคิดเห็น
มากขึ้น

-

√
(8คน)

√
(26คน)

-

√
(3คน)

√
(5คน)

√
(6คน)

√
(10คน)

√
(10คน)

√
(13คน)

√
(13คน)

-

√
(12คน)

√
(25คน)

√
(20คน)

√
(10คน)

√
(12คน)

√
(15คน)

√
(12คน)

√
(24คน)

√
(10คน)

√
(12คน)

√
(10คน)

√
(11คน)

√
(19)

√
(23คน)

-

√
(2คน)

√
(4คน)

√
(1คน)

√
(3คน)

√
(1คน)

√
(2คน)

√
(3คน)

√
(6คน)

√
(คน5)

√
(3คน)

√
(8คน)

-

√
(5คน)

-

-

√
(1คน)

√
(2คน)

√
(3คน)

-

√
(2คน)

-

√
(1คน)

-

√
(2คน)

√
(2คน)

3.หลังการทํากิจกรรม

3.3 ยิ้มแยม
มีความสุข
3.4 นิ่งเฉย
3.5 ไมมีสมาธิ
ใจไมจดจอ
เรงรีบกลับ

468

469
พฤติกรรม

ครั้งที่ 14 – ครั้งที่ 27
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

-

√

-

-

-

-

√

√

√

-

-

-

-

(8คน)

( 7 คน)

(3คน)

-

1.กอนการทํากิจกรรม (ตอ)
1.1 คุยกับเพื่อน

√

โดยไมสนใจฟง

(5 คน)

(8 คน)

วิทยากร
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

สนใจสิ่งรอบขาง

( 5 คน)

( 4 คน)

(2 คน)

( 2 คน)

(2 คน)

( 3คน)

(7คน)

(4 คน)

(8คน)

(5คน)

(8คน)

(5คน)

(2คน)

1.3.ยิ้มแยมแจมใส

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(9 คน)

(8คน)

(10คน)

(14 คน)

(15 คน)

(11คน)

(10คน)

( 14คน)

(20คน)

(10คน)

(20คน)

(22คน)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(18 คน)

(19 คน)

(18คน)

(14คน)

(10คน)

(13คน)

(11คน)

(10คน)

(20คน)

(22คน)

(14คน)

(20คน)

√

√

√

√

√

√

√

-

√

-

-

-

(2 คน)

( 4 คน)

(4 คน)

(2 คน)

(3คน)

(3คน)

(2คน)

1.2 นิ่ง เฉย ไม

มีอัธยาศัย
1.4. กระตือรือรน

1.5.ทาทาง เบื่อ
หนาย

√

(25คน) (30คน)
√

√

(20คน) (20คน)
-

-

(1 คน)
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470
พฤติกรรม

ครั้งที่ 14 – ครั้งที่ 27

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

√
(24คน)

√
(25คน)

√
(20คน)

√
(20คน)

√
(28คน)

√
(28คน)

√
(23คน)

√
(20คน)

√
(25คน)

√
(27คน)

√
(28คน)

√
(29คน)

√
(30คน)

√
(30คน)

√
(10คน)

√
(11คน)

√
(10คน)

√
(16คน)

√
(20คน)

√
(20คน)

√
(18คน)

√
(16คน)

√
(15คน)

√
(22คน)

√
(20คน)

√
(20คน)

√
(22คน)

√
(25คน)

-

√
(13คน)

√
(2คน)

-

√
(20คน)

√
(25คน

√
(21คน)

√
(18คน)

√
(25คน)

√
(25คน)

√
(28คน)

√
(28คน)

√
(30คน)

√
(30คน)

√
(6คน)

-

√
(2คน)

√
(2คน)

√
(1คน)

-

√
(4คน)

√
(3คน)

√
(5คน)

√
(3คน)

√
(2คน)

√
(1คน)

-

-

-

√
(5คน)

√
(8คน)

√
(8คน)

√
(1คน)

√
(2คน)

√
(3คน)

√
(7คน)

-

-

-

-

-

-

2.ระหวางการทํากิจกรรม (ตอ)
2.1.ตั้งใจ และให
ความรวมมือ
กระตือรือรน
2.2.ทํากิจกรรม
ดวยความ
สนุกสนาน
2.3.กลาแสดงออก
แสดงความ
คิดเห็น
2.4.ไมใหความ
รวมมือ
ไมสนใจทํา
กิจกรรม
ทําทาเบื่อหนาย
2.5 เงียบ

470

471

พฤติกรรม

ครั้งที่ 14 – ครั้งที่ 27
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(10คน)

(16คน)

(10คน)

(16คน)

(10คน)

(20คน)

(15คน)

(10คน)

(16คน)

(10คน)

(17คน)

(14คน)

(18คน)

(30คน)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(10คน)

(13คน)

(15คน)

-

√

(14คน)

-

(13คน)

(14คน)

(12คน)

(13คน)

(17คน)

(18คน)

(20คน)

(20คน)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(13คน)

(16คน)

(10คน)

(24คน)

(21คน)

(22คน)

(13คน)

(16คน)

(24คน)

(17คน)

(20คน)

(15คน)

(22คน)

(30คน)

√

-

√

√

√

√

√

√

√

(1คน)

(2คน)

(3คน)

(6คน)

(1คน)

(1คน)

-

√

(2คน)

-

-

-

-

-

√

√

√

√

(2คน)

-

√

(8คน)

-

(6คน)

(10คน)

(3คน)

-

-

3.หลังการทํากิจกรรม (ตอ)
3.1 ทาทาง
ผอนคลาย

3.2 มั่นใจ แสดง
ความคิดเห็น
มากขึ้น
3.3 ยิ้มแยมมี
ความสุข
3.4 นิ่งเฉย
3.5 ไมมีสมาธิ
ใจไมจดจอ
เรงรีบกลับ

(4คน)
√

√

√

(13คน)

(7คน)

(1คน)

(2คน)
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472

ตัวอยาง บันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการเขารวมทํากิจกรรมในโปรแกรม
ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศ
สาระสําคัญ
การสรางสัมพันธภาพที่ดีรวมกันจะชวยใหเกิดเจตคติที่ดีตอกันและการใหขอมูลกอนการทํา
กิจกรรมจะชวยใหนักศึกษาเขาใจและทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมกิจกรรมซึ่งเปน
สิ่งจําเปนในการเริ่มตนในการทํางานรวมกันและการพรอมที่จะใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการ
วิธีการดําเนินกิจกรรม
1. การแนะนําตัวเองของวิทยากร ทีมผูชวยผูวิจัย และใหนักศึกษาแนะนําตนเอง
2.การอธิ บ ายถึ ง ความรู แ ละเล็ ง เห็น ความสํ า คั ญ ถึ ง ประโยชน ที่ จ ะได รับ รวมถึ ง หลั ก การ
วัตถุประสงคและการดําเนินกิจกรรมการสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
กอนการทํากิจกรรม
นักศึกษา (15 คน) มีอาการนิ่งเฉย ไมสนใจสิ่งรอบขาง นั่งนิ่งไมพูดไมจากับใคร มีทาทางเขิน
อายขณะแนะนําตัวเอง ไมคอยกลาแสดงออก หรือจะพูดคุยเฉพาะกับเพื่อนที่รูจัก ไมเขาไปทําความรูจัก
ผูอื่นกอน อยางไรก็ตามนักศึกษายังฟงวิทยากรชี้แจง ขณะเดียวกันมีนักศึกษา (10 คน) ยิ้มแยมแจมใส
มีอัธยาศัยที่ดี โดยมีความสนใจในการเริ่มทํากิจกรรม สนใจในการแนะนําตัวกับเพื่อน ตั้งใจฟงวิทยากร
ชี้แจงถึงการดําเนินกิจกรรมในโปรแกรม และมีนักศึกษา (5 คน) ที่แอบพุดคุยกับเพื่อนโดยไมสนใจ
เตรียมตัวเขารวมกิจกรรม
ระหวางการทํากิจกรรม
ขณะดําเนินกิจกรรมไดสักพักนักศึกษาสวนใหญ (20 คน) เริ่มตั้งใจใหความรวมมือกระตือ
รือรน สนใจการทํากิจกรรมที่เพื่อน ๆ ทําในหอง เริ่มพูดจาและแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนที่อยูตาง
สาขาวิชามากขึ้น โดยพยายามจะรูจักกับเพื่อนที่เขาอบรม สนุกสนานในการทํากิจกรรม จะมีนักศึกษา
(5-6 คน) ที่ไมใหความรวมมือโดยมีทาทางเบื่อหนาย เหมอลอย ไมสนใจทํากิจกรรมโดยไมลุกไปตาม
หาเพื่อนในกิจกรรมแนะนําตัว ไมมีปฏิกิริยาตอบสนองตอผูเขาอบรมคนอื่น และมีนักศึกษา (4 คน) มี
อาการนิ่งเฉย ยืนอยูกับที่ใหผุรวมกิจกรรมคนอื่นเดินเขามาหา ไมเขาไปทําความรูจักใครกอน จนเมื่อมี
เพื่อนเขามาทําความรูจักจึงพูดคุย ยิ้มแยมและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมดีขึ้น
หลังการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (24-25 คน) ยังคงมีความสนใจในการดําเนินกิจกรรมตอ แสดงความ
พอใจในการทํากิจกรรมที่ผานมาโดยมีทาทางยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศัยตอเพื่อนในกลุมดีขึ้น ใหความ
สนใจซักถาม และจดบันทึกการดําเนินกิจกรรมโดยแสดงความเขาใจถึงความรูและเล็งเห็นความสําคัญ
ถึงประโยชนที่จะไดรับรวมถึงหลักการ วัตถุประสงคในการทํากิจกรรมครั้งนี้ ขณะเดียวกันมีนักศึกษา
( 5 คน) มีทาทางดีใจที่ดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ไมสนใจฟงวิทยากรนัดหมายการฝกอบรมในครั้งตอไป
รีบเก็บกระเปา เมื่อวิทยากรบอกปดกลุมเดินออกจากหองไปอยางรวดเร็ว
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ตัวอยาง บันทึกการสังเกตกิจกรรมฝกอบรม ดานที่ 1 การรับรูในตนเอง
ครั้งที่ 2 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานที่ 1 การรับรูในตนเอง
ชื่อกิจกรรม “ ฉันนั้นเปนอยางไรนะ ”
สาระสําคัญ
การให นั ก ศึ ก ษาสามารถรั บ รูถึ ง ระดั บ ความสามารถของตนเองในการเผชิ ญ ป ญ หาและ
อุป สรรคจะช ว ยให นั ก ศึ ก ษาสามารถเตรี ย มความพร อ มในการพั ฒ นาความสามารถในการเผชิ ญ
อุปสรรคเมื่อเผชิญกับปญหาและอุปสรรคโดยสามารถผานพนไปได
วิธีการดําเนินกิจกรรม
1.ศึกษาใบงานสํารวจพฤติกรรมของตนเองในการเผชิญปญหาและอุปสรรค
2.วิเคราะหตนเองถึงระดับความสามารถของตนเองในการเผชิญอุปสรรคและเขียนวิเคราะห
ตนเองถึงระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในใบกิจกรรม
กอนการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (20 คน) มีอาการราเริงแจมใสโดยยิ้มแยมแจมใส พูดคุย หยอกลอและ
หั ว เราะกั บ เพื่ อ นที่ ร ว มฝ ก อบรม และเริ่ ม คุ ย ทั ก ทายทํ า ความรู จั ก กั บ เพื่ อ นใหม ด ว ยอั ธ ยาศั ย อั น ดี
นักศึกษามีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ (10 คน) โดยมีทาทางตื่นเตนเมื่อวิทยากร
ขานชื่อทักทาย และตั้งใจฟงและใหความรวมมือกับวิทยากรขณะอธิบายการดําเนินกิจกรรม
ระหวางการทํากิจกรรม
ขณะดําเนินกิจกรรม นักศึกษาสวนใหญ (25 คน)ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยาง
ดี มีความกระตือรือรนโดยตั้งใจฟงและพยายามตอบคําถามวิทยากร นักศึกษาทํากิจกรรมดวยความ
สนุกสนาน (20 คน)โดยมีความสนใจตั้งใจศึกษาใบความรู และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนในกลุม โดยมีการแสดงออกทางความคิดไดดี โดยสามารถวิเคราะหระดับความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของตนเองได ดังนี้
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ตัวอยาง จากใบกิจกรรม 1 “ฉันนั้นเปนอยางไรนะ”
นักศึกษาสวนใหญวิเคราะหตนเองถึงระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของตนเอง
อยูระดับปานกลาง (สรุปความจากนักศึกษา จํานวน 20 คน) ดังตัวอยางขอความนี้
“ ฉันมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของตนเอง อยูระดับปานกลาง เพราะมีความกระตือรือรน
บางครั้ง มีพลังในการทํางานปานกลาง มีสัมพันธภาพเฉพาะคนที่คุนเคย หากตองเผชิญกับปญหาหรือ
อุปสรรคที่รุมเรามาก อาจเหนื่อยลาและทอถอยได”
อยางไรก็ตามมีนักศึกษาวิเคราะหตนเองถึงระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
ตนเอง อยูระดับต่ํา (สรุปความจากนักศึกษา จํานวน 5 คน) ดังตัวอยางขอความนี้
“ฉันมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของตนเอง อยูระดับต่ํา เพราะ เปนคนไมขวนขวาย ไม
ทะเยอทะยาน ขาดความกระตือรือรน ขี้เกียจทําในสิ่งตางๆ รูสึกโดดเดี่ยว ลังเลในการตัดสินใจ
ปฏิเสธ ปดกั้นตนเอง ขาดความมั่นใจในตนเอง”
ทั้งนี้นักศึกษาที่เขาฝกอบรมเกือบทุกคนตางมีความเห็นวาการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้มี
ประโยชนเพราะทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง (สรุปความจากนักศึกษา จํานวน 25 คน) ดัง
ตัวอยางขอความนี้
“ฉันคิดวาการรับรูถึงระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของตนเอง มีประโยชน เพราะ เราจะได
รูจักตัวเองมากขึ้นวาเราสามารถเผชิญอุปสรรคไดแคไหน และจะพัฒนาใหดีขึ้นอยางไร เปนการสราง
ความพรอมใหกับตนเองที่จะรับมือกับอุปสรรคที่เจอได”
ขณะเดีย วกันมีนัก ศึก ษา (2 คน)ไมใ หค วามรวมมือเทา ที่ค วรโดยนัก ศึก ษาไมคอยตอบ
ถามแอบกดโทรศัพทมือถือเลนเกม หรือ แสดงความเบื่อหนายดวยการหยิบ จับสิ่งของใกลตัว เชน
กดหัวปากกาเลนตลอดเวลา นักศึกษามีอาการเงียบเหมอ (3 คน) ไมคอยราเริงเทาที่ควร
หลังการทํากิจกรรม
เมื่อดําเนินกิจกรรมในโปรแกรมเสร็จ นักศึกษามีการตอบรับในทางที่ดีมีการปรับตัวดีกวา
วันแรกโดยดูผอนคลายมากขึ้น (10 คน) ทาทางพึงพอใจตอการทํากิจกรรมในครั้งนี้โดยมีอาการ
ยิ้มแยมแจมใส (20 คน) มีการปรึกษาพูดคุยในกลุมเพื่อนที่เขาอบรม และนักศึกษากลาที่จะแสดงความ
คิดเห็นและมีความมั่นใจมากขึ้น (8 คน)โดยเขามาซักถามและสนทนากับวิทยากรนอกจากนี้มีนักศึกษา
(2 คน) ที่นั่งนิ่งไมสนใจสิ่งรอบขาง
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ตัวอยาง บันทึกการสังเกตกิจกรรมฝกอบรม ดานที่ 2 ความอดทน
ครั้งที่ 7
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานที่ 2 ความอดทน
ชื่อกิจกรรม “ จิกซอวฝกความอึด ”
สาระสําคัญ
การฝกความอดทนทางกายโดยการทํากิจกรรมในการปรับและควบคุมพฤติกรรมโดยการทํา
กิจกรรมกลุมและการเลนเกม จะชวยใหบุคคลมีความสามารถเผชิญภาวะอุปสรรคที่ทําใหเกิดความ
ทุกขทางกาย
วิธีการดําเนินกิจกรรม
การทํากิจกรรมกลุมโดยการเลนเกมเพื่อฝกความอดทน ซึ่งนักศึกษาตองแสดงถึงความอดทน
ในการนําจิกซอวมาตอใหสําเร็จตามกฎ กติกาที่ตั้งไว เมื่อตอจิกซอวไปไดสักพักนักศึกษาจะรูวาจิกซอว
หายไป 1 ชิ้ น ดั ง นั้นจึ ง ต องตามหาชิ้นสวนจิก ซอวที่หายไปโดยนํา มาตอใหครบสมบูรณตามเวลา
ที่กําหนด
กอนการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญดูราเริงโดยมีสีหนายิ้มแยมแจมใส (17 คน) มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนทีเขา
ฝกอบรมดีขึ้นโดยมีทาทางเปนกันเองมากขึ้น และพรอมเขารวมกิจกรรมโดยตั้ง ใจฟงคํ าชี้ แจงจาก
วิทยากร และสนใจซักถาม นอกจากนี้มีนักศึกษา (6 คน) นั่งเงียบขรึม สีหนาเรียบเฉย
ระหวางการทํากิจกรรม
นัก ศึก ษาสว นใหญ (20 คน)ใหค วามรว มมือ ในการทํา กิจ กรรมเปน อยา งดี มีค วาม
กระตือรือรนโดยมีความตั้งใจ มุงมั่นและอดทนในการดําเนินกิจกรรมใหลุลวงแมวาจะมีอาการหน็ด
เหนื่อยจากการทําตามคําสั่งของวิทยากร นอกจากนี้ นักศึกษาใหความรวมมือชวยเหลือเพื่อนภายใน
กลุมอยางสนุกสนาน (17 คน) โดยมีสีหนายิ้มแยมแจมใสและหัวเราะถึงแมวานักศึกษาบางกลุมจะ
ทํางานลาชากวากลุมอื่นโดยใชเวลานานในการตอและตามหาจิกซอวที่หายไปขณะดําเนินกิจกรรม
ทั้งนี้มีนักศึกษา (3คน) ที่ทอแทในการตอและตามหาจิกซอวที่หายไป โดยมีอาการถอนหายใจและบน
เสียงดัง จากนั้นจึงหยุดและนั่งดูเพื่อนเฉย ๆ หาวเปนพักๆ และมีนักศึกษาทาทางเงียบขรึม (7 คน)
หลังการทํากิจกรรม
เมื่อนักศึกษาทํากิจกรรมสําเร็จนักศึกษาสวนใหญ (24 คน) มีความภูมิใจในการทํางานของ
ตนเองโดยมีอาการดีใจและมีความสุขที่สามารถทําไดโดยมีสีหนายิ้มแยมแจมใส มีอาการราเริงขึ้นกวา
กอนและขณะดําเนินกิจกรรม ทั้งนี้มีนักศึกษา (2คน)ที่นั่งนิ่งเฉยไมแสดงปฏิกิริยาตอบสนองใด ๆ
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ตัวอยาง บันทึกการสังเกตกิจกรรมฝกอบรม ดานที่ 3 ความพากเพียร
ครั้งที่ 11 การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานที่ 3 ความพากเพียร
ชื่อกิจกรรม “บานในฝน”
สาระสําคัญ
การสามารถทํางานตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีโดยพิจารณาวิเคราะหปญหา
ใหชัดเจนตามหลักเหตุผลและหาแนวทางแกไขที่เหมาะสม
วิธีการดําเนินกิจกรรม
ใหนักศึกษาทํางานกลุมโดยประดิษฐสิ่งของจากวัสดุที่จํากัดใหเปนบานในฝนของนักศึกษา
โดยทําใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนดตามกฎ กติกาที่ตั้งไว พรอมกับสังเกตวิธีคิดและตอบสนองตอ
ปญหาและอุปสรรคที่แตกตางกันของตนเองและเพื่อนในกลุมตามลักษณะการแบงคน 3 ประเภท คือ
1.Quitter = คนไมสู 2.Camper = คนตั้งแคมป 3.Climber = คนปนเขา
กอนการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (20 คน) ราเริงแจมใส ยิ้มแยมทักทายเพื่อนในหอง และเตรียมพรอมในการ
เข า ร ว มกิ จ กรรมโดยเข า มานั่ ง รอในห อ งฝ ก อบรมก อ นเวลาประมาณ 15 นาที และป ด สั ญ ญาณ
โทรศัพทมือถือ พรอมกับสอบถามผูชวยวิทยากรถึงการทํากิจกรรม มีนักศึกษา (3-4 คน)ที่เขามานั่ง
ประจําที่โดยไมสนใจใครพรอมกับอานหนังสือการตูน นั่งทาวคางเหมอลอย หรือคุยกับเพื่อนโดยไม
สนใจฟงวิทยากรพูดชี้แจง (3 คน)
ระหวางการทํากิจกรรม
บรรยากาศการดําเนินกิจกรรมในภาพรวมเปนไปดวยดีโดยนักศึกษาใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรม (22 คน) ตั้งใจปฏิบัติและมีสวนรวมในการทํางานโดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่ อนด วยความสนุ ก สนานโดยมีสีหนา ยิ้ม แยม มีอ าการหัวเราะเปนระยะ สวนใหญใ นระยะแรก
นักศึกษาทุกกลุมจะทํากิจกรรมดวยความมั่นใจ ตอมาสักพักนักศึกษามีแนวโนมทําผลงานไมไดตามที่
ตั้งใจไว จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบงานจากเดิม โดยพยายามชวยกันออกความคิดเห็นและทําผลงานให
เสร็จทันเวลา ทั้งนี้นักศึกษาบางกลุมเปลี่ยนรูปแบบงานบอยครั้ง จึงทําผลงานไมเสร็จสักที จนในที่สุด
เมื่อใกลหมดเวลา จึงหยุดทําทั้ง ๆ ที่งานยังไมเสร็จสมบูรณ ขณะเดียวกันมีนักศึกษา (2 คน)ที่นั่งเงียบ
ไมแสดงความคิ ดเห็ นแต ยั ง ให ค วามร วมมื อในการทํ า งาน เมื่อ ใหแ ตล ะกลุม ออกมานํา เสนองาน
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นักศึกษาเกี่ยงกันออกมา ตอมาจึงมีสมาชิกในกลุม(6 คน)ที่อาสาสมัครออกมาพูดแสดงความคิดเห็น
หนาหอง
จากการดําเนินกิจกรรมโดยการสังเกตนักศึกษามีวิธีคิดและตอบสนองตอปญหาในระดับปานกลาง
(Camper) มีเพียงไมกี่คนที่มีวิธีคิดและตอบสนองตอปญหาในระดับสูง(Climber) ทั้งนี้ นักศึกษาสวน
ใหญ (22 คน)ไดวิเคราะห วิธีคิดและตอบสนองตอปญหาของตัวเองจากการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ อยู
ในระดับปานกลาง (Camper) เชนกัน พรอมกับสามารถอธิบายเหตุผลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได
ดังตัวอยาง ตอไปนี้
ตัวอยางจาก ใบกิจกรรม 2 วิธีคิดและตอบสนองตอปญหาและอุปสรรค
นั ก ศึ ก ษามี วิ ธี คิ ด และตอบสนองต อ ป ญ หาและอุ ป สรรคในระดั บ ปานกลาง หรื อ
แบบนักตั้งแคมป (Camper) เนื่องจากเมื่อไดทํางานที่ทาทายจะมีความกระตือรือรนและตั้งใจทํางานให
ออกมาดีที่สุด ตอ เมือมีปญหาหรืออุปสรรคมากขึ้น จะเริ่มเหนื่อยลา และเฉื่อยชา ทํางานเพียงเทาที่
ทําไดโดยไมสนใจ ในเปาหมายและผลลัพธ ดังตัวอยางขอความนี้
“ ปญหาหรือกิจกรรมที่ไดทํา ถาทําไปเรื่อย ๆ ยิ่งรูวามันยากขึ้นเรื่อย ๆ จะรูสึกทอไมอยากทําอีก”
“ เมื่อเผชิญกับปญหาจะมีความกระตือรือรนกับความทาทายหรืออุปสรรคใหม ๆ แตพอถึงขีดสูงสุด
ของความพยายามจะหยุด”
“ รูสึกวาทําดีแลวก็จะพอแคนั้นไมไดมีควาพยายามที่จะทําใหถึงที่สุด”
“พยายามแกไขปญหาอยางถึงที่สุด แตถาเปนปญหาที่ยากและยาวนาน ก็เลิกทํา ทําเทาที่ทําได”
หลังการทํากิจกรรม
นักศึกษา (11 คน) ยิ้มแยมขณะดูงานที่ทําสําเร็จกับเพื่อนๆ มีสีหนา แสดงถึงความโลงใจ (5คน)
ที่ทํางานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายและภูมิใจในผลงานของกลุมตนเอง (13 คน) แมวาบางกลุม
ผลงานที่ออกมาไมคอยดี นักศึกษายังยิ้มแยม หัวเราะหยอกลอกัน โดยไมคิดมากกับผลลัพธของงาน
ทั้งนี้มีนักศึกษา (3 คน) ที่เดินเขาไปนั่งอยูกับที่นิ่งๆ ไมสนใจ
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ตัวอยาง บันทึกการสังเกตกิจกรรมฝกอบรม ดานที่ 4 ความสามารถแกไขปญหา
ครั้งที่ 15
การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานที่ 4 ความสามารถแกไขปญหา
ชื่อกิจกรรม “ศึกษาวิธีคิดจากประสบการณชีวิตจริง”
สาระสําคัญ
การสามารถหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จโดยสามารถผานพนอุปสรรคโดยนํา
ความรูมาใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตได
วิธีการดําเนินกิจกรรม
การเขารวมฟงบรรยาย และสนทนากลุมกับผูประสบความสําเร็จที่มีประสบการณผานภาวะ
วิกฤติที่เปนปญหาและอุปสรรคมาได โดยการศึกษาวิธีคิดมาเชื่อมโยงประยุกตใชไดจริงในการดําเนิน
ชีวิต
กอนการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (19 คน) มีทาทางสนใจในกิจกรรมที่จะทํา โดยนั่งอานศึกษาขอมูลที่ใบงาน
ที่ ใ ช ป ระกอบการอบรมโดยวิ ท ยากรแจกให อ า นขณะเตรี ย มตั ว รอวิ ท ยากรภายนอกมาบรรยาย
ประสบการณ ขณะเดียวกันนักศึกษา (8 คน)นั่งคุยกันพรอมกับทานขนม นักศึกษา (2 คน) ก็นั่งเฉยๆ
และนักศึกษา 3-4 คน หลับตา นั่งทาวคาง มองเพื่อนพูด
ระหวางการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (25 คน) ตั้งใจฟงวิทยากรบรรยายอยางสนใจ และมีอาการราเริง ยิ้มแยม
แจมใส พรอมกับใหความสําคัญกับสิ่งที่วิทยากรบรรยาย โดยมีการซักถามในชวงที่วิทยากรสนทนา
รวมกันอยางสนุกสนาน พรอมกับจดบันทึกในสิ่งที่วิทยากรบรรยาย ซึ่งขณะดําเนินกิจกรรมมีนักศึกษา
(5 คน) ที่นั่งเงียบ
จากการทํ า กิ จ กรรมในครั้ง นี้ นัก ศึก ษามี แนวโน ม สามารถนํา ความรู จากการบรรยายของ
วิทยากร มาใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตได โดยนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในการนําไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาในชีวิตจริงโดยการมีสติในการแกไขปญหา มีทัศนคติที่ดีในการดําเนิน
ชีวิต และมีวิธีการที่เหมาะสมในการเสริมสรางกําลังใจใหกับตนเองในการแกไขในปญหาและอุปสรรค
นั้น (สรุปความจากนักศึกษา จํานวน 23 คน) ดังตัวอยางขอความนี้

479
ตัวอยางใบกิจกรรม 1 การศึกษาวิธีคิดจากวิทยากร
จากการฟงบรรยายนักศึกษาไดขอคิดใดที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง ดังตัวอยาง นี้
“ การมีสติควบคุมตัวเองในการดําเนินชีวิต ”
“มีสติในการยอมรับปญหา และแกไขปญหาโดยการคิดบวก”
“ การไดแนวทางในการปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อไปสูความสําเร็จ”
“ การแกไขปญหาตาง ๆ ดวยความคิดที่รอบคอบและไตรตรอง และทําจิตใจใหสงบ
พรอมที่จะเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้น”
“การรูจักใชชีวิตโดยมีทักษะและเรียนรูตลอดเวลา ”
หลังการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (16 คน) ตั้งใจฟงวิทยากรบรรยายจนจบ พรอมกับรวมสนทนา ตั้งคําถาม
และรวมแสดงความคิดเห็น นักศึกษา (16 คน) แสดงความพอใจกับการทํากิจกรรมโดยมีอาการยิ้มแยม
แจมใส นักศึกษา (16 คน) มีทาทางผอนคลายขึ้นเมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะจากวิทยากร หลังจากการ
ดําเนินกิจกรรม มีนักศึกษาจํานวน 7 คน รีบลุกออกจากที่นั่ง รีบรอนออกไปทั้งนี้เนื่องจากการดําเนิน
กิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาใหความสนใจในการสนทนารวมกับวิทยากรจึงทําใหเลิกชา ประมาณ 30
นาที ซึ่งนักศึกษาขับขี่มอเตอรไซตอาจกลัวจะกลับบานค่ํา
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ตัวอยาง บันทึกการสังเกตกิจกรรมฝกอบรม ดานที่ 5 ความรับผิดชอบ
ครั้งที่ 18

การสรางเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ดานที่ 5 ความรับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม “หากเปนเราจะทําอยางไร”
สาระสําคัญ
การรับผิดชอบความผิดพลาดในการกระทําของตนเองโดยรับผิดชอบปญหาดวยตนเองและ
แสดงบทบาทในการรับผิดชอบความผิดพลาดที่ตนเองกระทํา
วิธีการดําเนินกิจกรรม
การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณที่กําหนดใหโดยตั้งกติกา และแบงบทบาท สิทธิ หนาที่
และความรับผิดชอบตอความผิดพลาดในการกระทําของตนเองโดยรับผิดชอบปญหาดวยตนเอง
กอนการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (25คน) มีทาทางราเริงขณะเดินเขามาในหอง ยิ้มแยมทักทายเพื่อนคนอื่น ๆ
อยางมีอัธยาศัย สนใจในกิจกรรมที่กําลังจะเริ่มขึ้นโดยรีบเขาไปนั่งที่ประจําเพื่อเตรียมตัว จะมีนักศึกษา
2-3 คนที่แอบเลนโทรศัพทมือถือโดยไมสนใจคนรอบขาง หรือนั่งหาวพรอมกับบิดขี้เกียจ
ระหวางการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (28 คน) ใหความรวมมือ และมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมโดย
ตั้งใจทํางาน แสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อน ๆ มีการแบงหนาที่และบทบาท นอกจากนี้นักศึกษา (20
คน) มี ค วามกล า พู ด กล า แสดงออกมากขึ้น โดยแสดงบทบาทที่ตั วเองได รับ หน า ห องได ส มบูร ณ
นักศึกษาสนุกสนานในการทํากิจกรรมโดยสนใจการแสดงบทบาทของเพื่อนกลุมอื่น มีการหัวเราะ
ขบขันในการแสดงบทบาทสมมติของเพื่อนพรอมทั้งจดบันทึก ทั้งนี้มีนักศึกษา (1 คน) ที่นั่งนิ่งเฉย หรือ
เงียบไมพูดคุยกับใคร
จากการทํากิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาสามารถตระหนักและเขาใจถึงการรับผิดชอบความผิดพลาด
ในการกระทําของตนเองโดยรับผิดชอบปญหาดวยตนเองและแสดงบทบาทในการรับผิดชอบความ
ผิดพลาดที่ตนเองกระทําไดอยางเหมาะสม นักศึกษาสามารถวิเคราะหได จากกรณีศึกษา ดังนี้ (สรุป
ความจากนักศึกษา จํานวน 28 คน)
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ตัวอยาง ใบกิจกรรม 2 หากเปนเราจะทําอยางไร
1. บทบาทสมมติที่ 1 เรื่อง “ใครจะชวยชูวิทยได” (งานของชูวิทยถูกเพื่อนนําไปลอกเลียนแบบ ไมมี
ใครยอมรับผิด อาจารยจึงตองใหทํางานใหมทุกคน รวมถึงชูวิทยก็ตองทําใหมเชนกัน)
จากบทบาทสมมติควรแสดงบทบาทความรับผิดชอบอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
“ คนทําผิดควรยอมรับผิดตออาจารย ขอโทษชูวิทย และสัญญาวาจะไมทําอีกตอไป ”
“ ออกมารับผิดในสิ่งที่ตนทําและไมควรทําแบบนี้กับใครอีก”
หลังการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (21 คน) แสดงความพึงพอใจตอการทํากิจกรรมในครั้งนี้โดยพูดคุยกับเพื่อน
ถึงกิจกรรมที่ผานมาดวยหนาตายิ้มแยม หัวเราะสนุกสนานเมื่อพูดถึงการแสดงบทบาทในกิจกรรม
จากนั้นจึงลากันและแยกยายกลับที่พัก ทั้งนี้ไมมีใครเรงรีบกลับ
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ตัวอยาง บันทึกการสังเกตกิจกรรมฝกอบรม “ปจฉิมนิเทศ”
ครั้งที่ 19 “ปจฉิมนิเทศ”
สาระสําคัญ
การป จ ฉิ ม นิ เ ทศหลั ง จากเข า ร ว มกิ จ กรรมโปรแกรมฯเพื่ อ สรุ ป ผลการเข า ร ว มกิ จ กรรม
ตามโปรแกรมและเพื่ อ สนั บ สนุ น หลั ง การฝ ก โดยการการอภิ ป รายสรุ ป ผลการเข า ร ว มกิ จ กรรม
ตามโปรแกรม และการประเมินการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม รวมถึงการบรรยายชี้แจงถึงการ
สนับสนุนหลังการฝก
วิธีการดําเนินกิจกรรม
1. สรุปผลการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม
2. อภิปรายผล สรุปการประเมินการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม
3.บรรยายชี้แจงถึงการสนับสนุนการฝก
4. การพู ดแสดงความรู สึก จากวิท ยากรและทีม ผูชวยวิทยากร และผูเขารวมกิจกรรมตาม
โปรแกรมและประสบความสําเร็จ
กอนการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (26 คน) มีความพรอมในการเขารวมกิจกรรม โดยนั่งฟงการกลาวทักทาย
ของวิทยากรอยางตั้งใจ ยิ้มแยมแจมใส มีนักศึกษา 2-3 คน นั่งนิ่งไมคุยกับใครหรือมองเหมอไปนอก
หนาตาง
ระหวางการทํากิจกรรม
เมื่อนําเสนอภาพของนักศึกษาโดยนําเสนอดวยโปรแกรมนําเสนอทางคอมพิวเตอร ถึงการทํา
กิจกรรมตั้งแตวันแรกจนถึงครั้งสุดทาย นักศึกษา (28 คน) ตางใหความสนใจมาก หยุดคุย สีหนายิ้มแยม
หั วเราะเมื่ อเห็ นภาพของตั ว เอง จากนั้น เมื่อวิท ยากร และทีม งานได เขา มาพูดสรุป ผลการเขา รว ม
กิจกรรมตามโปรแกรมโดยชี้แจงในภาพรวมถึงความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษามีการ
พัฒนาขึ้น ซึ่งนักศึกษาตั้งใจฟง และใหความรวมมือในการอภิปรายรวมกันถึงการทํากิจกรรมที่ผานมา
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โดยพูดจาสนทนาโตตอบกับวิทยากรและผูเขาฝกอบรมทุกคนไดดี จากนั้นเมื่อวิทยากรไดชี้แจงถึงการ
สนับสนุนหลังการฝกถึงความสมัครใจที่จะทบทวนในกิจกรรมตอ มีนักศึกษาใหความสนใจแสดง
ความตองการเขารวมตอ เมื่อวิทยากรและผูชวยวิทยากรพูดแสดงความประทับใจนักศึกษาถึงความ
ตั้ ง ใจฝ ก กิ จ กรรมในโปรแกรม นัก ศึก ษาทุก คนแสดงความพอใจ และยิ นดี ด วยการปรบมือ และ
นักศึกษา (25 คน)ออกมารวมพูดแสดงความรูสึกจากการไดเขาฝกอบรม
การทํากิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาไดแสดงถึงความเขาใจในผลดีของการรวมกิจกรรมฝกอบรม
ในครั้งนี้เปนอยา งดี และมีความรูสึก ประทับใจในการทํา กิจกรรม เนื่องจากชวยใหนักศึก ษานําไป
ปรับปรุงตนเองใหเกิดการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหตนเองมีความสามารถในการเผชิญ
อุ ป สรรคได ดี ขึ้ น (สรุ ป ความจากนั ก ศึ ก ษาจํ า นวน 25 คน) สามารถ ยกตั ว อย า ง โดยสรุ ป ความ
จากการพูดแสดงความรูสึกของนักศึกษาที่เขาฝกอบรมในโปรแกรม ดังนี้
“กอนเขากิจกรรมคิดวาคงนาเบื่อเพราะใชระยะเวลานาน แตเมื่อเขารับการฝกเริ่มมีเจตคติที่ดีตอการเขา
รวมกิจกรรมเปนการฝกทักษะชีวิตใหประสบความสําเร็จไดเราตองมีความสามารถในการเผชิญกับ
ปญหาและอุปสรรค ขอบคุณคะ...ที่ทําใหรูจักความอดทน...... ”
“การเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ทําใหเราอดทนกับปญหาดานตาง ๆ มีความเพียรพยายาม
รูจักสรางกําลังใจใหกับตนเอง เมื่อเจอกับอุปสรรคและปญหา มีความเขาใจกับการดําเนินชีวิต
ในการแกไขปญหาที่เหมาะสม ”
“บางครั้งก็อยากจะออกจากกิจกรรมนี้กลางคัน เพราะไมสามารถไปทําอยางอื่นไดในตอนเย็นและกลับ
ถึงหอพักค่ํา แตก็เขาทุกครั้งและเมื่อไดทํากิจกรรมจนครบจึงรูวาการฝกในครั้งนี้สอนใหเรารูจักกับ
ความอดทนเพื่อผานพนกับปญหาที่หนักไปได”
“ รูสึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะจิตใจมีความเขมแข็ง มีความคิดแงบวก
รูสึกอยากเอาชนะตัวเอง จากเปนคนขี้กลัว และไมมั่นใจในตัวเอง พอไดทํากิจกรรมแลวไดเปดเผย
ตัวเองมากขึ้น มีความมุงมั่นที่จะทําใหตัวเองประสบความสําเร็จ จากคนที่ทอแทงายไมอยากเผชิญ
หรือรับรูปญหา แตมาวันนี้รูสึกพรอมจะเผชิญกับปญหาไมวาจะหนักหรือเบา”
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“ การฝกกิจกรรมในครั้งนี้ทําใหไดรับรูประสบการณใหม ๆ โดยพบวาคนเราทุกคนตองเจอกับปญหาที่
มีมากมายหลายแบบ และปญหาไมมีวันสิ้นสุด การมีสติ มีความอดทน พากเพียร
ที่จะสามารถทําใหเราสามารถแกไขปญหาไดดีที่สุด ”
“ จากการทํากิจกรรมนี้ทําใหรุจักเพื่อน ๆ ตางสาขาวิชามากขึ้น ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากผูเขารวมกิจกรรมคนอื่น ไดเรียนรูวิธีการแกไขปญหาจากเพื่อนอยางหลากหลาย
รูจักการปรับตัวเขากับผูอื่น ในบางครั้งรูสึกทอแทแตเมื่อไดเขามารวมกิจกรรมและไดแนวทาง
ในการแกไขปญหาตางๆ ทําใหมีความหวังที่จะสูตอไป”
“เมื่อไดทํากิจกรรมในหลายครั้ง ขาพเจารูสึกววาตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อกอนใจ
รอน ไมอดทนรออะไรไดไมนาน และไมยอมรับฟงความคิดเห็นใคร แตเมื่อไดรับการฝกขาพเจาใจเย็น
ขึ้น ใชเหตุผลในการแกไขปญหา สามารถรออะไรนานๆไดโดยไมหงุดหงิด ยอมรับฟงผูอื่นขึ้น
มองโลกในแงบวก กลาที่จะเผชิญอุปสรรคมากขึ้นโดยไมทอแท ”
“จากการเขารับการฝกอบรมในครั้งนี้ ทําใหเรารูจักการจัดการปญหาในชีวิต มีสติในการทําสิ่งตางๆ
ทําใหมีความรับผิดชอบ ใจเย็น อดทนในการทําสิ่งตางๆไดสําเร็จ มีเปาหมายในการทําอะไร
ดิฉันคิดวาการฝกอบรมในครั้งนี้เปนประโยชนมากสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
ที่พึ่งจะเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาเพราะทําใหเราสามารถปรับตัวเขากับสังคมในมหาวิทยาลัยไดดี”
หลังการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (28คน) มีความเขาใจและเห็นถึงขอดีในกิจกรรมฝกอบรมในโปรแกรม มี
สีหนายิ้มแยมแจมใส และโดยภาพรวมมีพฤติกรรมในการแสดงออกขณะรวมกิจกรรมในทางที่ดีขึ้น
โดยตั้งใจ สนใจใหความรวมมือในกิจกรรม และรูสึกผอนคลายมากขึ้น
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ตัวอยาง บันทึกการสังเกตกิจกรรมสนับสนุนหลังการฝกอบรม
ครั้งที่ 20 การสนับสนุนหลังการฝกอบรม ครั้งที่ 1
เรื่อง

“ การใหคําปรึกษาการเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตาง ๆ ”

สาระสําคัญ
การใหคําปรึกษา การเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตาง ๆจะชวยใหนักศึกษาสามารถมีกําลังใจ
ในการเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตาง ๆ ตอไป
วิธีการดําเนินกิจกรรม
1 . การทบทวนเนื้อหาในการฝกอบรมตามโปรแกรมฯ
2.การสรางกฎกติกาในกลุม และตั้งเปาหมายในกลุม
3. การเลาเรื่องประสบการณในการเผชิญอุปสรรคและปญหาดานตางๆ ผานกลุม
กอนการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (21 คน) ทักทายกันดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส แสดงความดีใจที่ไดพบ
วิทยากรและผูชวยวิทยากร มีทาทางกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมโดยเขาไปนั่งเตรียมตัวเขา รวม
กิจกรรมในแถวนั่งหนาสุด มีนักศึกษา (7 คน) เดินเขามานั่งนิ่งและหลับตา หรือมีนักศึกษา (2 คน)
นั่งทาวคางคางเหมอไปดานนอก
ระหวางการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญ (23 คน) มีความกระตือรือรน ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี
โดยการตอบคําถามวิท ยากรในชวงทบทวนเนื้อหาไดฉะฉาน ตั้งใจฟงและเสนอความคิดเห็นขณะ
วิทยากรสรางกฎกติกาและตั้งเปาหมายรวมกัน ไดแก การเก็บรักษาเรื่องราวที่พูดในหองนี้เปนความลับ
การเคารพผูอื่น นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะขอผานไมพูดหากไมตองการเปดเผย ไมเอยชื่อจริงของบุคคลอื่นที่
พูดถึง เปนตน นักศึกษาจํานวนมากกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น (21 คน) ขณะเดียวกันใหความ
สนใจเพื่อนขณะเลาประสบการณ จากนั้นตางแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็น
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จากการทํ า กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาสามารถมี กํ า ลั ง ใจในการเผชิ ญ ป ญ หาและอุ ป สรรคใน
การดําเนินชีวิตได โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตาง ๆ พรอมกับ
สามารถใหกําลังใจซึ่งกันและกันในการเผชิญปญหาและอุปสรรคนั้น
ดังตัวอยาง การสนทนาในหัวขอนี้ (สรุปความจากนักศึกษา 23 คน)
1. อุปสรรคและปญหาดานการเรียนที่กําลังเผชิญ..........
“มีรายงานหรือการบานเยอะ บางครั้งก็ทําไมทัน – ใหตั้งสติกอน คอยๆจัดการงานแตละชิ้น”
“งานเยอะ เรียนหนัก เพื่อนแอบลอกงาน –ตองอดทน ขยัน ทํางานใหเสร็จไมเปนดินพอกหางหมู”
2. อุปสรรคและปญหาสวนตัวที่กําลังเผชิญ..........
“พอแมเสียชีวิตหมด ทําใหรูสึกขาดความอบอุน เหมือนอยูตัวคนเดียว – เราตองเขมแข็งไมมีใครอยู
กับเราไปตลอด ตองสรางกําลังใจใหกับตนเอง อยูเพื่อเปนตัวแทนของพอกับเม”
หลังการทํากิจกรรม
นักศึกษาสวนใหญมีความพอใจ (28 คน) คําแนะนําของเพื่อน ยิ้มแยมมีความสุขหลังจากทํา
กิจกรรมเสร็จ และดูสบายใจขึ้นเมื่อไดพูดระบายความคับของใจถึงปญหาตาง ๆ แตมีนักศึกษา ( 3คน)
ก็นั่งนิ่งมองดูเพื่อนคุยกัน และมีนักศึกษา 2-3 คนรีบเรงกลับบาน
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ครั้งที่ 27 การสนับสนุนหลังการฝกอบรม ครั้งที่ 8 “การใหคําปรึกษา ประเมิน ยุติกลุม
สาระสําคัญ
การประเมินและการยุติกลุมโดยการใหกระบวนการกลุมยุติอยางราบรื่นและประเมินเปาหมาย
ของกลุมตลอดจนประสบการณของสมาชิกในกลุม
วิธีการดําเนินกิจกรรม
1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสิ่งที่ไดรับรูจากเพื่อน
2.นักศึกษารวมกันประเมินเปาหมายของกลุม
3.
จากนั้ น นั ก ศึ ก ษาประเมิ น กิ จ กรรมว า กิ จ กรรมใดที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ หรื อ
ไมประสบความสําแร็จและประเมินการเขารวมกิจกรรม
4. สุดทายนักศึกษาพูดแสดงความรูสึกที่ดีตอกัน
กอนการทํากิจกรรม
นักศึกษา (30 คน) ราเริงแจมใส กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมดีขึ้นกวาเดิม มีการพูดคุย
กอนการดําเนินกิจกรรมอยางสนุกสนาน
ระหวางการทํากิจกรรม
โดยภาพรวมนักศึกษา (30 คน) ใหความรวมมือ ตั้งใจมากขึ้น มีความสุขในการทํากิจกรรมโดย
มีสีหนายิ้มแยมแจมใส รวมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมทุกคน จากการสังเกตนักศึกษา (30 คน) มี
ความรูสึกประสบความสําเร็จจากการทํากิจกรรมโดยนักศึกษาไดประเมินความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค ทั้ง 5 ดานของตัวเองไดพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและเกิดประโยชนแกตัวเอง
หลังการทํากิจกรรม
นัก ศึ ก ษา (30 คน) มี ค วามเข า ใจ พร อ มทั้ ง ตระหนั ก และเห็น ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไดดีขึ้น รวมถึงมีความประทับใจในการทํากิจกรรมรวมกันในครั้งนี้
โดยมีความกระตือรือรนสนใจถายภาพเปนที่ระลึกรวมกันและกลาวถึงความรูสึกที่ดีที่มีใหตอกันตั้งแต
แรกเริ่มจนสิ้นสุดการทํากิจกรรมทั้งหมด
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวสุธิดา พลชํานิ เกิดที่จังหวัดเชียงใหม สําเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในป พ.ศ. 2540 และสําเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป พ.ศ.2546
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ อ าจารย ป ระจํ า หมู วิ ช าจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง ตั้งแต ป พ.ศ.2547 จนถึงปจจุบัน
ลาศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และ
ความเปนผูนําทางการศึก ษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณม หาวิท ยาลั ย ตั้ง แต ปก ารศึกษา 2551 ถึง
ป ก ารศึ ก ษา 2554

ได รั บ ทุ น การศึ ก ษาคื อ ทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง

ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2551 ถึ ง ป ก ารศึ ก ษา 2554 และทุ น อุ ด หนุ น วิ ท ยานิ พ นธ สํ า หรั บ นิ สิ ต จาก
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2555

