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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรของ
นักศึกษาวิชาชีพครู และ 2) ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรกับการ
เปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา ที่สงผลตอลักษณะความเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษาวชิาชีพครู 
 กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 48 คน สุมแบบมีระบบ
เพื่อจัดกลุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 24 คน ในแตละกลุมมีนักศึกษาที่มีแบบอยางการปฏิบัติ
ทางพุทธของบิดามารดามากและนอย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1)  ชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร แบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นสรางศรัทธา ขึ้นฝกลักษณะความเปนกัลยาณมิตร และขั้นบูรณาการ 2) แบบ
วัดลักษณะความเปนกัลยาณมิตร และ 3) แบบวัดการเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา ดําเนินการ
ฝกอบรมใชเวลา 28 ชั่วโมง มีการวัด 3 ครั้ง คือ วัดกอนการฝกอบรม วัดหลังการฝกอบรม 1 สัปดาห และวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน การวิเคราะห ขอมูลใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนรวมสองทางแบบวัดซ้ํา (Two-way ANCOVA 
Repeated Measure) โดยมีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรกอนฝกอบรมวัดกอนการฝกอบรมเปนตัวแปรรวม 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม การมีแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดาและครั้งของการวัด 
 2. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับการมีแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา  
 3. มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับครั้งของการวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่  
  3.1. กลุมที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร หลังการฝกอบรม 1 เดือน มี
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรไมแตกตางจากการวัดหลังการฝกอบรม 1 สัปดาห 
  3.2. กลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร หลังการฝกอบรม 1 เดือน มี
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรลดลงจากการวัดหลังการฝกอบรม 1 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3.3. หลังการฝกอบรม 1 สัปดาห และหลังการฝกอบรม 1 เดือน กลุมที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร มีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to examine results of Kalyanamitt Training Program, and 2) to 
investigate an interaction between Kalyanamitt Training and Parents’ Buddhist Modeling that affect the 
Kalyanamitt characteristics of the students in teaching profession. 
 The participants consisted of 48 third year students of the teaching profession at Rajabhat 
Kamphaengphet University. Systematic random sampling was employed to equally separate the samples 
into experimental and control groups. Both groups were divided into two groups by the high and low 
scores on Parents’ Buddhist Modeling. The instruments were composed of 1) Kalyanamitt Training 
Program involving 3 steps: building an inspiration in Teacher Professional, practicing characteristics of 
Kalyanamitt, and the integration of all the characteristics of Kalyanamitt. 2) Kalyanamitt Questionnaires, 
and 3) Parents’ Buddhist Modeling. The participant’ Kalyanamitt were evaluated before and one week 
after training, and one month after training. The training was used 28 hours. The data were analyzed by 
using Two-way ANCOVA repeated measurement design. 
 The results of the study were as follows:  
 1. There were no interactions among training method, Parents’ Buddhist Modeling, and time of 
measures. 
 2. There were no interaction between training method and Parents’ Buddhist Modeling. 
 3. There was an interaction between training method and time of measures at .05 by: 
  3.1 Kalyanamitt scores for one week after training of the experimental group were not different 
from the scores after one-month training. 
  3.2 Kalyanamitt score for one week after training of the control group were lower significance at 
.05 than the score after one-month training. 
  3.3 The experimental group had higher significance at .05 on Kalyanamitt score than the control 
group in one week after training and after one-month training. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในสภาพสั งคมปจจุบันมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การแขงขันทางเศรษฐกิจที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของเด็กและ
เยาวชนทั้งทางบวกและทางลบ  จนทําใหเกิดความ   
สับสนในการเลือกรับคานิยมทางวัตถุอยางขาดดุลยพินิจ 
ประกอบกับสภาพความเสื่อมโทรมของสังคมในหลาย ๆ 
ดาน ที่ปรากฏในสื่อมวลชนเสมอมา ไมวาจะเปนปญหา

ยาเสพติด ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ รวมถึงการใช
ความรุนแรงในการแกไขปญหา สภาพการณเหลานี้ไมวา
จะเปนปญหาเล็กหรือปญหาใหญลวนเปนอุปสรรคตอ
พัฒนาการดานตาง ๆ  ทั้งส้ิน โดยเฉพาะนักเรียนหากไม
สามารถแกไขปญหาได ก็จะทําใหพัฒนาการดานการ
เรียนรูดอยลง มีปญหาทางอารมณ เกิดความวิตกกังวล 
ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง และหากปญหายังไมไดรับ
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การแกไขใหทันเวลาก็อาจจะสั่งสมและทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ (กรมวิชาการ, 2540: 1) บุคคลที่มีความสําคัญยิ่ง
ที่จะชวยนักเรียนในการคลี่คลายปญหา ไดแก ครู ซึ่ง
นอกจากจะตองทําหนาที่สอนความรูตามหลักสูตรแลวยัง
ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนและโลกทัศนที่ทันตอเหตุการณ 
เพื่อสามารถชี้แนะแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหกับนักเรียน   
(อมรวิชช นาครทรรพ, 2540: 121) พรอมกับใหคําแนะนํา 
ใหความชวยเหลือดวยความรัก หวังดีตอนักเรียน เพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุดตามความถนัด ความ
สนใจและความตองการของแตละคน  (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2539: 3-6) 
 ลักษณะของครูที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่จะ
อบรมส่ังสอน แนะนํา ชักจูง พรอมทั้งใหความชวยเหลือ
นักเรียนใหไดรับการพัฒนาที่ถูกตองเหมาะสม สอดคลอง
กับลักษณะที่เรียกวา ความเปนกัลยาณมิตร (สุมน อมรวิวัฒน, 
2530: 74) ประกอบดวย ความนารัก ความนาเคารพ 
ความนายกยอง การรูจักพูด ความอดทนตอถอยคํา การ
ถายทอด และการไมชักนํา ไปในทางที่เส่ือมเสีย (พระ
ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  2542: 632-633; พระมหา    
อุเทน ปญญาปริทัตต, 2546: 34-36) ความเปน
กัลยาณมิตร จึงเปนลักษณะสําคัญยิ่งของครู ซึ่งนักเรียน 
ผูปกครอง หรือในกลุมครูเองก็เชนกันมีความคาดหวัง
และตองการครูที่ มี ลักษณะสอดคลองความเปน
กัลยาณมิตรสูง มีหลักฐานยืนยันจากรายงานการศึกษา
พฤติกรรมของครูในอุดมคติของนักเรียน พบวา ลักษณะ
ของครูที่นักเรียนประทับใจและตองการใหครูปฏิบัติ ไดแก 
อารมณดี ราเริง ยิ้มแยมแจมใส ไมดุดา เขาใจความรูสึก 
เอาใจใสทั้งเรื่องการเรียนและสุขภาพ ใหความรักความ
จริงใจกับนักเรียนอยางเทาเทียมกัน  พูดจาไพเราะ
ออนหวาน รับฟงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล และไม
ลงโทษดวยการตี แตใหใชวิธีการตักเตือนแทน การสอน
ตองอธิบายใหชัดเจนเพื่อใหเขาใจงาย มีเกม เพลง หรือ
นิทานประกอบเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน มีการให
รางวัลบาง ทั้งยังไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการพนัน 

และไมเสพสารเสพติด เปนตน (กองวิจัยการศึกษา, 
2535: 22-24) ผลในทํานองเดียวกันนี้ยังพบในงานวิจัย
ของ พชรวรรณ   ครุฑนาค (2542: 44-48) และงานวิจัย
ของ พรรตนฤน เพชรวิวรรธน (2546: 141) ซึ่งพบวา 
นักเรียน ผูปกครอง และครู ลวนมีความคาดหวังวา ครูควร
จะเปนผูที่มีความเมตตากรุณา เอาใจใสนักเรียน เปนที่
ปรึกษาที่ดี เสียสละ รูจักใหอภัย วางตัวไดเหมาะสม มี
ความยุติธรรม มีใจเปนกลาง เปนแบบอยางที่ดี พูดจา
สุภาพ ควบคุมอารมณได พยายามสอนนักเรียนใหเขาใจ 
และไมม่ัวสุมอบายมุข  
 กา รศึ กษ า เ กี่ ย ว กั บ คุณ ลั กษณะขอ งค รู ใ น
ตางประเทศพบผลในทํานองเดียวกัน การแสดงออกของ
ครูในดานอารมณ ความรูสึก การพูด และการกระทําจะมี
ผลตอความรูสึกและพฤติกรรมของนักเรียนเปนอยางมาก 
เชน การที่ครูตอวา ตะโกน หรือตะคอกนักเรียน จะทําให
นักเรียนรูสึกไมดีกับครู เสียใจ อายเพื่อน อึดอัดใจ และใน
ทางตรงขาม ถาครูแสดงออกถึงความหวงใย จะทําให
นักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของครู มีความสุขใน
การเรียน มีความสนใจและตองการที่อยากจะเรียน 
(Sutton, & Wheatley,  2003 : 343-344)  
 จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา สังคมตองการครู
ที่มีความเปนกัลยาณมิตร กลาวคือ ครูที่มีความรัก ความ
เมตตา เอาใจใสนักเรียนทุกคน คอยใหคําแนะนํา ชี้แนะ
แนวทาง พรอมทั้งใหความชวยเหลือนักเรียนเมื่อมีปญหา 
รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาตนเองควบคู
ไปกับการสอนตามหลักสูตร แตจากผลการสํารวจของ
ศูนยวิจัยกสิกรไทยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 ไดสํารวจ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีอายุระหวาง 9-19 ป เกี่ยวกับ
บุคคลที่นักเรียนจะไปขอคํา แนะนําหรือปรึกษาเมื่อประสบ
กับปญหา  และนักเรียนรายงานวาถามีปญหาดาน
ครอบครัว เพื่อน การเรียน ความรัก การเงิน และเรื่องยา
เสพติด จะไปขอคําแนะนําจากครู คิดเปนรอยละ 2.3  
1.1  23.6  0.5  0.0 และ 3.9 ตามลําดับ ขอคําแนะนํา
จากเพื่อนหรือคนรักเมื่อประสบปญหาดังกลาว คิดเปน
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รอยละ 35.8  47.5  32.3  56.4  17.1 และ  23.3 
ตามลําดับ และแกปญหาดวยตนเอง รอยละ  26.1  29.4  
24.6  31.1  13.8  และ 28.3 ตามลําดับ (บทความ
เศรษฐกิจ, 2545: 54-57) จะเห็นวาผลการสํารวจ
ดังกลาวนาเปนหวงมาก เพราะไมวานักเรียนจะมีปญหา
อะไรก็ตาม จะไปปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากครูนอย
มากจนแทบจะไมมีเลย แมกระทั่งปญหาในการเรียน ก็ยัง
ตองการคําแนะนํานอยกวาเมื่อเทียบกับบุคคลอื่น ๆ 
ภาวะเชนนี้สะทอนใหเห็นวาความใกลชิดสนิทสนม ความ
ไววางใจ ความเชื่อใจระหวางครูกับนักเรียนมีนอย การที่
นักเรียนมีปญหาแลวไปปรึกษาเพื่อนหรือคนรัก หรือ
แกปญหาดวยตนเองเปนสวนใหญ เปนเรื่องที่คอนขาง
อันตรายมาก ถาหากเลือกวิธีการแกปญหาไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสม อาจจะเปนการเพิ่มปญหามากกวาการ
แกปญหาได 
 นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากงานวิจัยของ     วิรัตน 
เลาหวัฒน (2526 : อางอิงจาก ทิศนา   แขมมณี, 2547:  
43-44) ซึ่งพบวา พฤติกรรมที่นักเรียนไมประทับใจคุณครู 
เนื่องจากครูลงโทษดวยการตอวาดวยถอยคําหยาบคาย 
พูดตะคอกเสียงดัง รวมถึงการทําโทษโดยไมมีเหตุผล 
แมแตหลังการปฏิ รูปการศึกษาซึ่งมีการปรับเปล่ียน
กระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนเปนคนเกง 
คนดี และมีความสุข ภาพของเหตุการณดังกลาวในบาง
โรงเรียนยังพบเห็นอยู เพราะจากรายงานการวิจัยของ 
พรรตนฤน เพชรวิวรรธน (2545: 141) พบวา ลักษณะ
ของครูที่นักเรียนไมประทับใจ ไดแก การทําโทษโดยไมฟง
เหตุผล เชน ไลออกนอกหองเรียน ใหยืนกางแขนเปน
เวลานาน  นักเรียนทําผิดคนเดียวแตทําโทษทั้งหอง 
รวมถึงการใชคําพูดที่หยาบคาย ดูถูก ขมขูนักเรียน เปน
ตน  ขอมูลดังกลาวสะทอนให เห็นวาครู มี ลักษณะที่
สอดคลองกับความเปนกัลยาณมิตรนอย การกระทําของ
ครูเหลานี้จะสงผลโดยตรงตอนักเรียนทั้งในดานจิตใจและ
พฤติกรรม และนอกจากนี้ความรุนแรงที่นักเรียนไดรับ
อาจซึมซับเขาไปใจจิตใจโดยไมรูตัว อาจจะสงผลให

นักเรียนทําตามหรือเลียนแบบ ซึ่งอาจเปนสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งของพฤติกรรมกาวราวและรุนแรงของ
นักเรียนและนักศึกษาในปจจุบัน (ทิศนา แขมมณี, 2547: 
45) 
 หลักฐานที่กลาวมาขางตนยังสอดคลองกับผลการ
ประเมินแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 ในระยะ
ที่ 2 (2540-2541) พบวา การผลิตและพัฒนาครู รวมถึง
การฝกอบรมอยูในระดับไมนาพอใจ เพราะวาครูที่ผลิต
ออกมามีคุณภาพต่ํา มีความสนใจเรียนรูและพัฒนา
ตนเองนอย (วิทยากร เชียงกูล, 2544: 87) มีแนวโนมดาน
ความรูความสามารถทางวิชาการต่ํา ความสามารถใน
การถายทอดความรู เจตคติ และครูยังขาดความตระหนัก
ในหนาที่ความเปนครู ไมอุทิศเวลาในการอบรมสั่งสอน
นักเรียนอยางเต็มที่ แสวงหาผลประโยชนจากนักเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 2) รวมถึงมีขาวความเสื่อม
เสียดานความประพฤติของครูที่ปรากฏในสื่อมวลชล
บอยครั้ง ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด กรณีชูสาว 
หรือปญหาทางเพศ    ลวนทําใหครูไดรับความเคารพนับ
ถือนอยลง (ชุดา    จิตพิทักษ, 2541-2542: 16-18; พระ
มหาอุเทน ปญญาปริทัตต, 2546: 20) แสดงใหเห็นวาครู
ไดรับการพัฒนาใหมีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรไม
เพียงพอ 
 จากหลักฐานตาง ๆ ดังกลาวแลวลวนแสดงถึง
ความตองการครูที่มีความเปนกัลยาณมิตรอยางแทจริง 
และยังพบขอมูลที่แสดงใหเห็นวาครูยังขาดความเปน
กัลยาณมิตรหรือยังไดรับการพัฒนาใหตระหนักในหนาที่
ความเปนครูไมเพียงพอ และกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํา
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ป) ซึ่งเปนโครงการผลิตครูใหมตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา โดยมีเปาหมายที่จะไดครูที่ มีความ
เชี่ ย วชาญทางวิ ช าการและวิ ช าชีพ  มีความ เป น
กัลยาณมิตร  มีความรั กและศรัทธาในวิชาชีพครู 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 18-19) โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่หลักในการ
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ผลิตครู ไดพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับเปาหมายของ
โครงการผลิตครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา เริ่มใชในป
การศึกษา 2547 มีความมุงหวังวาจะผลิตบัณฑิตใหเปน
คนดี เปนคนเกง เปนครูดี และเปนครูเกง ในหลักสูตรได
ระบุคุณลักษณะของบัณฑิตที่จะไปเปนครูดีไววา จะตอง
เขาใจธรรมชาติของนักเรียน มีคุณสมบัติของความเปน
กัลยาณมิตรกับนักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ (สถาบัน
ราชภัฎ, 2546: 2-3)  อยางไรก็ดีหลักสูตรดังกลาวได
กําหนดโครงสรางการจัดการเรียนการสอนที่จะนําไปสูความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการไวอยางชัดเจน แตในรายละเอียด
การศึกษาวิเคราะหความเปนกัลยาณมิตรของครูนั้นเปน
เพียงหัวขอหนึ่งของหัวขอการจัดการเรียนรูในรายวิชาการ
พัฒนาความเปนวิชาชีพของครู (Teacher Professional 
Development) (สถาบันราชภัฎ,  2546: 43) หากนักศึกษา
ไดรับความรูความเขาใจพรอมทั้งการฝกปฏิบัติอยาง
จริงจังยิ่งขึ้น จะสงผลใหนักศึกษาวิชาชีพครูมีความเปน
ครูดียิ่งขึ้น ทั้งยังสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรที่
ตองการครูที่มีความเปนกัลยาณมิตรควบคูไปกับความ
เชี่ยวชาญดานวิชาการอีกดวย  
 จากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมิน
ความกาวหนาของการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 
6 ป  ของการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2547ก: 25-29) พบวา การผลิตครูแนวใหมหลักสูตร 5 ป 
ยังไมไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังในดานนโยบายและ
งบประมาณ สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน 
และวิชาชีพครูยังไมได รับการพัฒนาใหเปนที่ยอมรับ 
ปญหาสําคัญที่พบ ไดแก ระบบผลิตครูมีความออนแอ ครู
รุนใหมขาดทักษะในการแกปญหาของนักเรียน มีปญหา
ในการปรับตัวและอยูรวมกับผูอื่น ขาดจิตวิญญาณใน
ความเปนครู และไดมีขอเสนอแนะตอสถาบันผลิตครูไว
วา  ควรมีหลักสูตร  แนวการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายเพื่อสรางครูเกง ครูดี และมีจิตวิญญาณความ
เปนครูอยางแทจริง  
 นอกจากนี้ นักศึกษาวิชาชีพครูจะมีลักษณะความ
เปนกัลยาณมิตรมากนอยเพียงใดนั้น  การได เห็น
แบบอยางจากบิดามารดามาก จะเปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมการเปนกัลยาณมิตรมาก และมีพฤติกรรมที่
แสดงถึงลักษณะความเปนกัลยาณมิตรมาก (กมลวรรณ 
สุวรรณโชติ, 2548: 164) ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําตัว
แปรการเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดา
มารดา มาเปนตัวแปรจัดประเภทในการพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดย
การพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรใชการ
ฝกอบรมแบบบูรณาการดวยการฝกทักษะการเอาใจเขา
มาใสใจเรา การวิเคราะหการติดตอส่ือสาร และการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ รวมทั้งไดประยุกตกระบวนการให
คําปรึกษามาเปนแนวทางในการฝกแสดงลักษณะความ
เปนกัลยาณมิตร โดยมีความหวังวา นักศึกษาวิชาชีพครู 
จะมีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นทั้งดานความรู 
ความเขาใจในเนื้อหา และการฝกปฏิบัติ อันจะสงผลให
นักศึกษาวิชาชีพครูมีลักษณะของความเปนครูที่พึง
ประสงคมากยิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองตอเปาหมายของ
โครงการผลิตครูใหมตามแนวปฏิรูปการศึกษาอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. ศึกษาผลของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษาวิชาชีพครู  
 2. ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรกับการเปน
แบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา ที่สงผลตอ
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษาวิชาชีพครู 
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การเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธ
ของบิดามารดา 
มาก/นอย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
        
       
        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 การพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ผูวิจัยตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 1. มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม การมี
แบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา และครั้ง
ของการวัด 
 2. มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับการมี
แบบอยางการปฏบิัติทางพุทธของบิดามารดา  
 3. มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับครั้งของ
การวัด  
 4. นักศึกษาวิชาชีพครูที่ไดรับการฝกอบรมตางกัน 
จะมีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรตางกัน  
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   ประชากรเปน
นักศึกษาวิชาชีพครู  ชั้ นปที่  3 ในภาคเรียนที่  1  ป
ก า ร ศึ ก ษ า  2550 จ า ก ส า ข า วิ ช า  คณิ ต ศ า ส ต ร 
ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย ศิลปกรรมศาสตร (กลุม
ดนตรี) และการศึกษาพิเศษ ที่เขาศึกษาตามโครงการ
ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 90 คน 
สวนกลุมตัวอยาง จํานวน 48 คน ซึ่งเปนกลุมที่มีคะแนน
รวมจากคะแนนแบบวัดลักษณะความเปนกัลยาณมิตร
นอยกวาคาเฉลี่ยของกลุมประชากร จากนั้นพิจารณา
คะแนนรวมจากแบบวัดการเปนแบบอยางการปฏิบัติทาง
พุทธของบิดามารดาจากกลุมตัวอยาง และใชคาเฉลี่ย
ของทั้งกลุมเปนเกณฑในการแบง พบวา นักศึกษาที่มี
คะแนนจากแบบวัดการเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธ
ของบิดามารดาสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุม มีจํานวน 29 คน 
และต่ํากวาคาเฉล่ียของกลุม มีจํานวน 19 คน ใชวิธีสุม
แบบมีระบบ เพื่อจัดกลุมตัวอยางเขากลุมทดลองและ
กลุมควบคุม จํานวนกลุมละ 24 คน ในกลุมทดลองมี
นักศึกษาที่รายงานวามีบิดามารดาเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติทางพุทธมากและนอย จํานวน 14 คน และ 10 คน 
ตามลําดับ และในกลุมควบคุมมีนักศึกษาที่รายงานวามี
บิดามารดาเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธมากและ
นอย จํานวน 15 คน และ 9 คน ตามลําดับ 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เครื่องมือ
ที่ใชในการทดลอง ไดแก ชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ฉบับ ไดแก  
  2.1 แบบวัดลักษณะความเปนกัลยาณมิตร 
ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก ดานความนารัก ความ     นา
เคารพ ความนายกยอง การรูจักพูด ความอดทนตอ
ถอยคํา การถายทอด และการไมชักจูงไปในทางที่เส่ือม
เสีย  เปนแบบมาตรประเมินคา  6 ระดับ  มีคาความ
สอดคลองของขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค อยู

การฝกอบรม ลักษณะความ
เปนกัลยาณมติร กลุมทดลอง 

-ไดรับการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตร 
กลุมควบคุม 
-ไมไดรับการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตร 

-ความนารัก 
-ความนาเคารพ 
-ความนายกยอง 
-การรูจักพูด 
-ความอดทนตอ
ถอยคํา 
-การถายทอด 
-การไมชักนําไป
ในทางเสื่อมเสีย 
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ระหวาง 0.71 – 1.00 และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
เทากับ 0.921  
  2.2 แบบวัดการเปนแบบอยางในการปฏิบัติทาง
พุทธของบิดามารดา ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การให
ทาน การรักษาศีล และการปฏิบัติสมาธิภาวนา เปนแบบ
มาตรประเมินคา 6 ระดับ มีคาความสอดคลองของขอ
คําถามแตละขอกับวัตถุประสงค อยูระหวาง 0.71 – 1.00 
และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.853  

 3. การดําเนินการทดลอง มีขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 กลุมประชากรทําแบบวัดลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร (วัดกอนการฝกอบรม) แลวนําคะแนนรวม
มาหาคาเฉลี่ย พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนทั้งกลุมเปน 
308.90 และมีนักศึกษาที่มีคะแนนรวมนอยกวาคาเฉลี่ย 
จํานวน 48 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง 
  3.2 กลุมตัวอยางทําแบบวัดการเปนแบบอยาง
การปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา เพื่อนํามาจัดเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชวิธีสุมอยางงาย แต
ละกลุมมีนักศึกษาที่รายงานวามีแบบอยางการปฏิบัติทาง
พุทธของบิดามารดามากและนอยจํานวนใกลเคียงกัน
  3.3 ดําเนินการฝกอบรม โดยกลุมทดลองไดรับ
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร 
สวนกลุมควบคุมไดรับการฝกอบรมพัฒนาทักษะสูการสราง
งาน ใชเวลาในการฝกอบรม กลุมละ 28  ชั่วโมง 
  3.4 หลังจากฝกอบรม 1 สัปดาห กลุมตัวอยาง
ทั้ง 2 กลุม ทําแบบวัดลักษณะความเปนกัลยาณมิตร (วัด
หลังการฝกอบรม)  
  3.5 หลังจากการฝกอบรม 1 เดือน กลุม
ตัวอยางทั้ ง  2  กลุม  ทําแบบวัดลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร (วัดหลังการฝกอบรม 1 เดือน) 
  3.6 ในระหวาง 1 เดือนหลังการฝกอบรม กลุม
ทดลองฝกปฏิบัติลักษณะความเปนกัลยาณมิตรแบบ
อิสระ กลาวคือ สามารถที่จะแสดงลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรไดกับคนทุกคน และในทุกสถานการณ แลว
เขียนรายงานการฝกปฏิบัติ และนํามาเลาใหสมาชิกใน

กลุมฟง 4. การวิเคราะหขอมูล ขอมูลจากแบบวัด
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรของกลุมตัวอยาง ที่เก็บ
รวบรวม 2 ครั้ง ไดแก หลังการฝกอบรม และหลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม
สองทางแบบวัดซ้ํา (Two–way ANCOVA Repeated 
Measure)  

สรุปผลการวจิัย 
 การฝ กอบรมเพื่ อพัฒนาลั กษณะความเป น
กัลยาณมิตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบผลดังนี้ 
 1. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม การมี
แบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดาและครั้ง
ของการวัด 
 2. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับการมี
แบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา  
 3. มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับครั้งของ
ก า ร วั ด  อย า งมี นั ย สํ า คัญทา งสถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 0 5 
หมายความวา ผลจากการไดรับและไมไดรับการฝกอบรม
เพื่ อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร  ทําให
นักศึกษาวิชาชีพครูมีความเปนกัลยาณมิตรแตกตางกัน 
เมื่อวัดหลังการฝกอบรม 1 สัปดาห และวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน โดยที่  
  3 .1  กลุมที่ ได รับการฝกอบรมเพื่ อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร หลังการฝกอบรม 1 เดือน 
มีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 สัปดาห นั่นคือ นักศึกษาวิชาชีพครูที่ไดรับ
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร 
หลังการฝกอบรม 1 เดือน ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร
ยังคงอยูไมแตกตางจากการวัดหลังการฝกอบรม  1 
สัปดาห      
  3.2 กลุมที่ไมได รับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร หลังการฝกอบรม 1 เดือน 
มีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรแตกตางจากการวัดหลัง
การฝกอบรม 1 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 นั่นคือ นักศึกษาวิชาชีพครูที่ไมไดรับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร เมื่อวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน มีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรลดลง
จากหลังการฝกอบรม 1 สัปดาหอยางเห็นไดชัด 
  3.3 หลังการฝกอบรม 1 สัปดาห และหลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน กลุมที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรมีลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรสูงกวากลุมที่ ไมได รับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยจะนําเสนอตามสมมติฐาน 
ดังนี้ 
 1. การไมพบปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม 
การมีแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดาและ
ครั้งของการวัด และไมพบปฏิสัมพันธระหวางวิธีการ
ฝกอบรม กับการมีแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดา
มารดา ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดาที่ตางกันไมมีผลตอ
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร  ทั้งการวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 สัปดาห และวัดหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
อยางไรก็ตาม จากการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัด
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร พบวา นักศึกษากลุมที่
รายงานวามีบิดามารดาเปนแบบอยางการปฏิบัติทาง
พุทธมาก ทั้งในกลุมที่ไดรับ (กลุมทดลอง) และไมไดรับ 
(กลุมควบคุม) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร มีคะแนนลักษณะความเปนกัลยาณมิตรสูง
กวากลุมที่รายงานวามีบิดามารดาเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติทางพุทธนอยในกลุมเดียวกัน เมื่อวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 สัปดาห และหลังการฝกอบรม 1 เดือน ซึ่ง
จากการศึกษาคนควาพบผลวิจัยที่สนับสนุนความสําคัญ
ของการเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดา
มารดา กลาวคือ วันชัย มีกลาง (2530: 115-119) พบวา 
นักศึกษาที่ไดรับการอบรมส่ังสอน การเห็นแบบอยาง และ

ปฏิบัติตามที่บิดามารดาคาดหวังเกี่ยวกับความเชื่อ 
หลักธรรม และประเพณีบางอยางของพุทธศาสนาใน
ปริมาณมาก มีเจตคติที่ดีตอพุทธศาสนา  และมีการ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาสูงกวานักศึกษาที่
ไดรับในเรื่องดังกลาวนอยกวา และ ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2540: 201) พบวา นักเรียนที่รายงานวาไดรับการอบรม
เล้ียงดูแบบพุทธมากจะมีปริมาณการปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา ไดแก การใหทาน การรักษาศีล และการปฏิบัติ
สมาธิภาวนาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
พุทธนอย และนักเรียนที่บิดามารดามีความเลื่อมใส
ศรัทธาในพุทธศาสนา โดยการทําบุญ ทําทาน รักษาศีล 
ไปวัด ฟงธรรม และสนทนาธรรมในปริมาณมาก บุตรก็จะ
รายงานตนเองวามีการปฏิบัติทางพุทธศาสนามากเชนกัน 
แตจากการวิจัยนี้พบผลเกี่ยวกับการเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดาไมเดนชัด พบแตเพียง
แนวโนมที่เกิดขนนั้น อาจเนื่องมาจากเมื่อนักศึกษาเขามา
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย และพักอยูหอพักกับเพื่อน 
เวลาสวนมากก็จะอยูที่มหาวิทยาลัยและหอพัก ซึ่งเปน
สภาพแวดลอมที่มีลักษณะเดียวกัน และมีเวลานอยที่จะ
กลับไปอยูกับครอบครัว ประกอบกับเครื่องมือที่ใชวัดใน
การวิจัยนี้เนนการใหรายงานเกี่ยวกับการรับรูและปฏิบัติ
ในสถานการณปจจุบัน และกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติเนน
สถานการณที่เกี่ยวของกับแตละบุคคล สงผลใหรับรูและ
รายงานการปฏิบัติในลักษณะใกลเคียงกัน 
 2. ผลจากการการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตร  ทําใหนักศึกษาวิชาชีพครู มี
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น และยังคงอยูเมื่อ
เวลาผานไประยะหนึ่ง แสดงใหวา ชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถ
พัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรใหกับนักศึกษา
วิชาชีพครูอยางเห็นไดชัด ผลดังกลาวสอดคลองกับ
งานวิจัยของมนัสภรณ วิฑูรเมธา (2543: 186-188) 
พบวา การฝกอบรมทําใหผูเขารับการอบรมมีลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตรสูงขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญในการ
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ฝกอบรม คือ การเปนตัวแบบ การใหคําปรึกษาดวยความ
เปนกัลยาณมิตร การสรางสัมพันธภาพดวยความรัก การ
ยอมรับและการใหความรวมมือ และผลจากการฝกอบรม
ยังทําใหผูเขาอบรมเกิดความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติดวย
ความเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น  ทําให ผู เขาอบรมมี
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรสูงกวากลุมที่ไมไดรับการ
ฝกอบรมอยางชัดเจน 
  นอกจากนี้  ในขั้ นตอนของการฝ กอบรม 
ประกอบไปดวย 
  ขั้นสรางศรัทธา ซึ่งเปนการพัฒนาใหนักศึกษา
วิชาชีพครูไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ
ความเปนกัลยาณมิตร และเกิดความเชื่อม่ันวาลักษณะ
กัลยาณมิตรเปนส่ิงที่สามารถฝกฝนและพัฒนาได โดย
การใชตัวแบบที่เปนครูที่ไดรับการยอมรับจากสังคมวา 
เปนครูที่มีความเปนกัลยาณมิตรกับลูกศิษยและทุกคนที่
เกี่ยวของมาถายทอดประสบการณการทํางานและการ
วางตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura) 
ที่อธิบายวาบุคลิกภาพของคนเปนผลมาจากการเรียนรู
ดวยการสังเกตจากตัวแบบ ซึ่งตัวแบบจะถายทอดทั้ง
ความคิด การแสดงออก และเสริมสรางพฤติกรรมใหมไป
พรอม ๆ กัน (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2541: 50) การให
ตัวแบบที่ดี จะทําใหผูเลียนแบบเกิดความเชื่อที่ถูกตอง 
อยูบนความมีเหตุผล สงผลใหเกิดความมั่นใจวาส่ิงที่ตน
สังเกตเห็นเปนส่ิงที่ มีคุณคา และเปนไปไดจริง (สุมน              
อมรวิวัฒน, 2530: 60) 
  ขั้ นฝ ก ลั กษณะกั ลยาณมิ ต ร  เ ป นกา ร ให
นักศึกษาวิชาชีพครูไดตระหนักและเห็นความสําคัญ
พร อมทั้ ง ได ทดลองฝ กปฏิบั ติ ลั กษณะความเป น
กัลยาณมิตรทั้ง 7 ดาน โดยไดประยุกตแนวคิดที่สําคัญ 
ไดแก 
  1. การเอาใจเขามาใสใจเรา ซึ่งเปนการฝกให
นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถที่จะเขาถึงอารมณ ความ
ตองการของผูอื่น และแสดงการตอบสนองไดอยาง
เหมาะสม (Goleman, 1998: 27) ดวยการฝกสังเกตและ

ทําความเขาใจอารมณ ความตองการ และความตองการ
การตอบสนองของตนเองและผูอื่นเมื่อมีอารมณแตกตาง
กัน ไดแก ดีใจ เสียใจ โกรธ และกลัว ในวัยเด็ก วัยรุน และ
วัยผูใหญ (Bohart and Greenberg, 1997; Carr and 
Lutjemeier, 2005; Jamieson and others.  2006)  โดย
ใชการฝกเปนรายบุคคลและเปนกลุม ดวยการวิเคราะห
ตนเอง กรณีตัวอยาง การแสดงบทบาทสมมติ และการ
จําลองสถานการณ ซ่ึงจะสงผลใหสามารถพัฒนาลักษณะ
การเอาใจเขามาใสใจเราสูงขึ้น (นาถสินี ศิลาวัชรพล, 2539; 
อําพัน จารุทัสนางกูร,  2541; เศรษฐกร มงคลจาตุรงค, 
2546; Rees. 2003; Carr and Lutjemeier. 2005) ผลการ
ฝกดังกลาวทําใหนักศึกษาวิชาชีพครูเกิดความเขาใจ และ
สามารถปฏิบัติลักษณะความเปนกัลยาณมิตรในดาน
ความนารัก และความนาเคารพ 
  2. การวิเคราะหการติดตอส่ือสาร โดยเนนการ
ส่ือสารดานการพูดและการฟง ซึ่งใหความสําคัญกับการ
ทําความเขาใจพฤติกรรมของผูส่ือสาร ในขณะที่ทําการ
ส่ือสาร ตามแนวคิดของอีริค เบอรน (Eric Berne) โดยให
ศึกษาถึงทรรศนะชีวิต และภาวะทางจิตของบุคคล ใช
วิธีการส่ือสารเพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน ดวยการใช
เทคนิคการใสใจ ซึ่งการนําเทคนิคการวิเคราะหการ
ติดตอส่ือสารมาใชในการฝกอบรม  สามารถพัฒนา
พฤติกรรมการสื่อสารใหดีขึ้นได (นิสาชล พงศพาชํานาญ
เวช, 2537; ธณิกานต สิริพิเชียร, 2543; กันธิมา มานนท, 
2547) ผลการฝกดังกลาวทําใหนักศึกษาวิชาชีพครูเกิด
ความเขาใจ  และสามารถปฏิบัติ ลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรในดานการรูจักพูด และความอดทนตอ
ถอยคํา 
  3.  การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนการใช
ความคิดอยางถูกวิธี มีความตอเนื่องเปนลําดับอยางมี
เหตุมีผล และเล็งเห็นถึงเปาหมาย (พระธรรมปฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2546) โดยใหนักศึกษาวิชาชีพครูไดฝก
พิจารณาถึงสาเหตุ พรอมทั้งดานดี-ดานเสีย ประโยชน-
โทษ ของปญหา พรอมทั้งหาแนวทางแกไข สามารถเลือก
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ทางออกที่ดีที่สุดของปญหา และคํานึงถึงผลที่จะตามมา 
ซึ่งกิจกรรมที่นํามาประกอบการฝก เนนตัวอยางที่มาจาก
สถานการณจริง เปนปญหาที่แตละคนประสบดวยตนเอง 
แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาทางแกไขใหเหมาะสมที่สุด ซึ่ง
มีผลการวิจัยในทํานองเดียวกันวาการฝกการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการจะชวยใหนักศึกษาเปนผูมีฉันทะในการ
เรียน (จินดารัตน ปมณี,  2545) มีความมั่นใจใน
ศักยภาพของตน (สมัย      พรหมประดิษฐ,  2546) มี
วิธีการคิดที่จะเขาถึงความจริง มีเหตุมีผล มีเปาหมาย 
เห็นคุณคาของตนเองเพิ่มขึ้น มีความตระหนักรู ไดรูจัก
ตนเอง (บัลลังก ตาลทอง,  2548) และการพัฒนาการคิด
แบบโยนิโสมนสิการจะชวยใหบุคคลมีลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น (วัลนิกา ฉลากบาง, 2548) ผลการ
ฝกดังกลาวทําใหนักศึกษาวิชาชีพครูเกิดความเขาใจ และ
สามารถปฏิบัติลักษณะความเปนกัลยาณมิตรในดาน
ความนายกยอง การถายทอด และการไมชักนําไปในทาง
ที่เส่ือมเสีย 
  ขั้ นบู รณาการ  เ ป นขั้ น กา รนํ าความ เป น
กัลยาณมิตรมาประยุกตใชโดยนําแนวคิดเกี่ยวกับการให
คําปรึกษาแบบแนวคิดอัตถิภาวนิยม ดวยการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทของผูใหคําปรึกษาที่มีความเชื่อวา คน
ที่มารับคําปรึกษาไมใช ผูปวย  เนื่องจากขาดความ
กระตือรือรนในการดําเนินชีวิต และผูใหคําปรึกษาจะตอง
มีความเชื่อในความสามารถและศักยภาพของผู รับ
คําปรึกษาในการที่จะเลือกแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
กับตนเอง ประกอบกับแนวคิดพฤติกรรมนิยม ซึ่งมีความ
เชื่อวา การจัดสภาพแวดลอมมีผลตอการเรียนรูของ
บุคคล และการเรียนรูมีสวนสําคัญที่จะทําใหบุคคลเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Coray, 1996) ซึ่งจะทําให
บุคคลมีความเขมแข็งในการมองโลก (นันทิยา เอกอธิคม
กิจ. 2542) มีความมุงหวังในชีวิต (กสิณา  บุญแสง , 
2544) เห็นคุณคาในตนเอง (ปณิศรา ภาสภาการ, 2546) 
มีพฤติกรรมการใชเวลาเรียน  เหมาะสม (ชุลีพร รามนัฏ, 
2540) และมียุทธวิธีในการเรียนที่ดี (พิไลลักษณ ออนละมูล, 

2546) ผลการฝกดังกลาว ทําใหนักศึกษาวิชาชีพครู
สามารถแสดงลักษณะความเปนกัลยาณมิตรไดอยาง
เหมาะสม 
 จากขั้ นตอนของการฝกอบรมข างตน  ทํา ให
นักศึกษาวิชาชีพครูกลุมที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร มีลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมอยาง
ชัดเจนหลังการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 การพบวานักศึกษาวิชาชีพครูกลุมที่ ได รับการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร เมื่อ
เวลาผานไป 1 เดือน ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรยังคง
อยูไมแตกตางจากหลังการฝกอบรม แสดงใหเห็นวา 
นักศึกษามีการนําลักษณะที่ไดจากการฝกอบรมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  ซึ่งเปนผลมาจากกิจกรรมที่ ไดฝกใน
ระหวางการฝกอบรมเปนกิจกรรมที่เปนกรณีตัวอยางหรือ
สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน  จึงเปนการงายที่
นักศึกษาจะนําลักษณะดังกลาวไปใชจริงตอไป  
 นอกจากนี้จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ใหนักศึกษาวิชาชีพครูกลุมที่ได รับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรเขียนรายงานถึง
ประโยชนของกัลยาณมิตรที่ไดจากการฝกอบรม และการ
นํ า ลั กษณะความ เป น กั ล ย าณมิ ต ร ไปปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวัน ผลเปนดังนี้ 
 1. ขอสรุปจากการเขียนรายงานของนักศึกษา
วิชาชีพครูหลังฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร ในประเด็นดังนี้ 
  การปฏิบัติตอตนเอง จะตั้งใจเรียน ตั้งใจทํางาน
ของตนเองใหดี รับผิดชอบในงานของตน นําหลักการคิด
แบบโยนิโสมนสิกาไปใชในการคิดแกปญหาตนเอง ทําให
ไดทราบวา การที่เราจะเขาไปพูดคุย ไปปรึกษากับใคร 
ควรที่จะสังเกตอารมณของคนนั้นกอน เพราะเขาอาจจะ
ยังไมพรอมที่จะรับฟง จะนําส่ิงที่ไดฝกอบรมไปใชในการ
ทํางานตอไป หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว และทราบ
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วิธีการที่จะแนะนําบุคคลที่มีปญหา แลวมาปรึกษามาคุย
ดวย  
  การปฏิบัติตอผูอื่น จะใหความชวยเหลือให
กําลังใจ ใหคําแนะนําเพื่อนๆ นองๆ จะพูดกับเพื่อนโดย
ไมใชอารมณ รับฟงปญหา และชวยหาทางแกไขและ
พิจารณาผลทั้งดานดี ดานเสีย จะใชคําพูดที่ทําใหเพื่อน
สบายใจ ไมโกรธเพื่อน ถาเพื่อนทําอะไรไมดี เขาอาจจะ
ไมพรอมก็ได ถาเพื่อนมีปญหามาปรึกษาจะไมเขาขาง
ฝายใดฝายหนึ่ง แตจะเปนส่ือกลางที่ดีใหกับเพื่อนที่มี
ปญหากัน  
 2. ขอสรุปจากการนําลักษณะความเปนกัลยาณมิตร
ไปใชในชีวิตประจําวัน โดยบันทึกในประเด็นดังนี้ 
  เรื่องที่แสดงลักษณะความเปนกัลยาณมิตร 
สวนมากจะเปนการใหความชวยเหลือ การใหคําปรึกษา 
การรับฟงปญหา การปลอบใจ ใหกําลังใจ การใหอภัย 
การพูดจาไพเราะ โดยบุคคลที่แสดงลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร ไดแก นักศึกษารุนพี่ เพื่อน และนักศึกษารุน
นอง ในดานการเรียน การทํากิจกรรม และปญหาทั่วไปที่
ไมสบายใจ และชวยเหลืออาจารยในการทําความสะอาด
และจัดเก็บหอง ผลที่เกิดขึ้น คือ บุคคลที่นักศึกษาเขาไป
แสดงลักษณะความเปนกัลยาณมิตรมีความสบายใจ โลง
ใจ มีกําลังใจกลับไปแกปญหา และทุกคนก็แสดงความ
ขอบคุณ  และหลังจากการแสดงลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรแลวนักศึกษารายงานวามีความภูมิใจ รูสึกดีใจ 
สบายใจ  

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 จากผลการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรของนักศึกษาวิชาชีพครู ทําใหทราบผลอยาง
เดนชัดวา ชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรสามารถพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหมี
ความเปนกัลยาณมิตรมากขึ้น และลักษณะดังกลาวยังคง
อยูหลังจากที่ไดรับการฝกอบรมไปแลว ทําใหม่ันใจไดวา

ชุดฝกอบรมดังกลาวมีประโยชนอยางยิ่งที่จะนําไปใช
ตอไป โดยผูใชตองคํานึงถึงในประเด็นดังตอไปนี้ 
 1.  ชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร สรางอยูบนแนวคิดการเอาใจเขามาใสใจเรา 
การวิ เคราะหการติดตอส่ือสาร  การคิดแบบโยนิโส
มนสิการ  และการใหคําปรึกษา  ซึ่ งแตละแนวคิดมี
ความสําคัญมากในการที่จะสะทอนคุณลักษณะของ
ความเปนกัลยาณมิตรในแตละดาน ตลอดจนการ บูรณาการ
เพื่อนํามาสูการปฏิบัติจริง ดังนั้น ผูใชควรศึกษาใหเขาใจ
อยางชัดเจนกอนที่จะนําไปใช เพื่อที่จะสามารถประยุกต
ไดอยางเหมาะสม 
 2. กิจกรรมในชุดฝกอบรม ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
ได แก  ขั้ นสร า งศรัทธา  ขั้ นฝ ก ลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร  และขั้นบู รณาการ  ควรจัดฝกอบรม
ตอเนื่องกัน เพราะจะทําใหผูเขาอบรมเกิดความตระหนัก 
เห็นคุณคา เขาใจชัดเจน จนสามารถปฏิบัติไดจริง 
 3.  เมื่อ ส้ินสุดการฝกอบรม  ผูจัดฝกอบรมควร
ติดตามผล ดวยการใหผูเขาอบรมไดพูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณที่แตละคนไดแสดงลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร ซึ่งจะเปนการเนนใหเห็นความสําคัญของ
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร และเปนการตรวจสอบได
วาสามารถที่จะแสดงความเปนกัลยาณมิตรไดอยาง
เหมาะสม 
 4. สถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ในการผลิตครู 
สามารถนํากิจกรรมในชุดฝกอบรมไปประยุกตสอดแทรก
ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ความเปนครูวิชาชีพ ดวยการนําตัวอยางกิจกรรมบาง
กิจกรรม เชน กิจกรรม “ครูที่ฉันรัก” ซึ่งเปนกิจกรรมที่ให
ผูเรียนไดระลึกถึงคุณครูที่ตนประทับใจในอดีต แลวนํามา
เลาใหเพื่อนฟงวาคุณครูไดทําอะไร หรือมีเหตุการณอะไร
ที่ทําใหตนรูสึกประทับใจ เพราะผลจากการจัดกิจกรรม
ดังกลาวในงานวิจัยนี้ พบวา นักศึกษาวิชาชีพครูทุกคนมี
คุณครูที่ตนประทับใจและระลึกถึงตลอดเวลา ลักษณะ
ของครูแตละคนที่นักศึกษาเลาถึงจะสะทอนความเปน
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กัลยาณมิตรไดอยางชัดเจนในทุกดาน ซึ่งเปนตัวอยางที่ดี
ยิ่งที่จะทําใหผูเรียนไดเห็นคุณคา เห็นความสําคัญของ
การที่จะไปเปนครูที่มีความเปนกัลยาณมิตรกับลูกศิษย 
และคนที่เกี่ยวของ พรอมทั้งไดเห็นแนวทางของการฝก
ตนเองดวย เปนตน  
 5. ในองคกรหรือหนวยงานก็สามารถนําไปชุด
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรไป
ใช ได เชนเดียวกัน  โดยสามารถปรับกิจกรรม  หรือ
ยกตัวอยางสถานการณใหสอดคลองกับลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ เพราะกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ใชในการวิจัยนี้ เนน
ตัวอยางสถานการณ หรือกรณีศึกษาที่มาจากเรื่องจริงที่
สมาชิกผูเขาอบรมอยูในเหตุการณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับ
ตนเอง หรือคนใกลตัว ทําใหไมยากเกินไปที่จะนํามาฝกปฏิบัติ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรจะมีการใชส่ือประสมมาประกอบการจัด
กิจกรรม ซึ่งจะเปนการเพิ่มความนาสนใจ และชวยให
เขาใจในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
 2. ควรมีการขยายไปทําการศึกษาและพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรในวัยตางๆ เชน กลุม
นักเรียนในชวงชั้นที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 หรือใน
กลุมวัยผูใหญ เพราะแนวคิดที่ใชในการฝกอบรมสามารถ
ที่จะปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบทของกลุมคนได 

และลักษณะความเปนกัลยาณมิตร เปนลักษณะที่คนทุก
วัยสามารถที่จะปฏิบัติตอกันได 
 3. ควรมีการนําตัวแปรอื่น ๆ ศึกษารวมดวย เชน 
การอบรมเลี้ยงดู การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  เปนตน 
เนื่องจากมีนักศึกษาวิชาชีพครูบางคนไดเขียนแสดง
ความรูสึกที่ไดแสดงลักษณะความเปนกัลยาณมิตรวา 
การที่ตนชวยเหลือเพื่อนทําส่ิงตาง ๆ อาจจะเปนการสราง
ความเคยชินที่ไมดีใหกับเพื่อนได ซึ่งผลดังกลาวอาจ
เปนไปไดวา การที่นักศึกษาวิชาชีพครูคิดหรือรูสึกตอผล
การกระทําตาง ๆ ของตนในมุมมองที่แตกตางไป อาจ
เนื่องมาจากบุคคลคนนั้นไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่ตางกัน
ไปหรือไม หรือมีเหตุผลในการคิดที่จะทําหรือไมทําส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งอยางไร 
 4. ควรมีการนําแนวคิดทางพุทธศาสนา ซึ่งเปน
หลักธรรมอื่น ๆ มาเปนแนวทางในการฝกลักษณะความ
เปนกัลยาณมิตร เชน พรหมวิหาร 4 หรือสังคหวัตถุ 4 
เนื่องจาก จากการศึกษาพบวา หลักธรรมดังกลาวมี
ลักษณะสอดคลองกับลักษณะความเปนกัลยาณมิตร 
และเปนหลักธรรมที่ครูควรมีเชนเดียวกัน 
 5. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยเชิงสาเหตุหรือตัวแปร
ตาง  ๆ  ที่ มีอิทธิพลหรือสงผลตอลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรของบุคคล 
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