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การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อการพัฒนาและศึกษาผลของการใชการฝกประสบการณตาม
แนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตกและการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยายที่มีตอ
คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ที่มีระดับความวิตกกังวลต่ําและสูง โดยไดรับการสุมอยางงาย
เขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 และ 18 คน ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น 38 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)คูมือวิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิด
ทางตะวันตก จํานวน 5 กิจกรรม คือ 1.1) กิจกรรมการสรางศรัทธา 1.2) กิจกรรมการเรียนรูและการ
ฝกคิดโยนิโสมนสิการ 6 วิธี 1.3) กิจกรรมการเรียนรูและการฝกรักษาศีล การฝกสติ และสมาธิ
1.4) กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมดานความอดทนและคุณธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความ
อดทน และ 1.5) กิจกรรมการเขาคายเพื่อปฏิบัติธรรม 9 วัน 8 คืน 2) แบบวัดซึ่งประกอบดวย
แบบวัดความอดทน แบบวัดความวิตกกังวล แบบสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมความอดทนโดย
เพื่ อน แบบสั งเกตการนั่ ง สมาธิ แบบประเมิน ตนเอง การทดสอบความอดทนทางกายดว ยการ
ออกกําลังกายแบบลุก-นั่ง (Sit - up) แบบวัดสติ และแบบวัดสมาธิ วิธีดําเนินการทดลองแบงเปน 3
ระยะ คือ กอนการทดลอง นักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบวัดความอดทน แบบวัด
ความวิต กกั งวล และแบบสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมความอดทนโดยเพื่ อน จากนั้นเป นการ
ดําเนินการทดลองสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยเรียนสัปดาหละ 3-4 วันๆ ละประมาณ 2-4
ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห ตอจากนั้น นักศึกษากลุมทดลองเขาคายปฏิบัติธรรมเปนเวลา 9 วัน 8 คืน
สําหรับนักศึกษากลุมควบคุมไปศึกษาคนควาดวยตนเองตามหัวขอหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับ
ความอดทนแลวใหทําเปนรายงานสงภายในระยะเวลา 9 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาเทากับกลุมทดลองเขา
คายปฏิบัติธรรม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบวัด
เชนเดียวกับระยะกอนการทดลองและทําแบบวัดอี่นๆ ที่เหลือดังไดกลาวมาแลวขางตน หลังจากนั้น
1 เดือนนักศึกษาทําแบบวัดอีกครั้งหนี่งซึ่งเปนการวัดในระยะการติดตามผล วิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนามสามทางแบบวัดซ้ํา (Three-way MANOVA; repeated
measures) และวิธีการวิเคราะหเนื้อหาจากบันทึกของนักศึกษาในกลุมทดลอง

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีการฝก
ประสบการณ (กลุมทดลองและกลุมควบคุม) ระดับความวิตกกังวล (ต่ําและสูง) และครั้งของ
การวัด (ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตามผล) กลาวคือ ผลของ
วิธีการฝกประสบการณที่มตี อคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและกายไมมีความ
แตกตางไปตามระดับของความวิตกกังวลและครั้งของการวัด
2. นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิด
ทางตะวันตกมีคะแนนเฉลีย่ คุณธรรมดานความอดทนทางกายสูงกวานักศึกษากลุม ควบคุมที่ไดรับ
การฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย (ระยะหลังการทดลอง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05
แตสําหรับคะแนนเฉลีย่ คุณธรรมดานความอดทนทางใจนั้น ไมพบวากลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ
.05
3. นักศึกษากลุม ที่มีความวิตกกังวลต่ํามีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและ
กายสูงกวานักศึกษากลุมที่มคี วามวิตกกังวลสูงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
4. นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจ
และกายในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
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This research aimed at developing and studying the effect of the practice
based on the Buddhist and western psychology training and the effect of learning by
lecturing on tolerance (Khanti) virtue scores of the undergraduate students. The
samples were 38 freshmen undergraduate students with low and high trait-anxiety.
Those students were selected by simply random sampling to be the treatment and
control groups with 20 and 18 students respectively. The research instruments were
consisted of 1) the handbook of the Buddhist and western psychology training
developed to five activities as follows: 1.1) the faith; 1.2) the learning and practicing the
six methods of Yonisomanasikara (Buddhist thinking styles); 1.3) the learning and
practicing the virtue having livelihood as eight (Ajivatthamaka - sila), mindfulness, and
meditation; 1.4) the studying the tolerance virtue and others concerned with tolerance
virtue; and 1.5) the consecutive tolerance virtue in 9 days and 8 nights camping. 2) the
seven tests, namely; tolerance test (in mental and physical tolerance) ,trait-anxiety test,
tolerance behavior observation technique by students’ friends, meditation behavior
observation form, self-evaluation, physical tolerance testing by sit-up exercise,
mindfulness test ,and meditation test.
The experimental procedure was divided into 3 phases. In phase 1 – before
the experiment, tolerance and trait – anxiety test, and tolerance behavior observation
technique by students’ friends were measured in both the treatment and control groups.
After administering the pretest in phase 1, the treatment and control groups were given
the first four activities in 10 weeks training by 3 or 4 times a week and 2-4 hours a day.
Then the treatment group practiced the consecutive tolerance virtue activities in
camping and the control group was assigned to study the Buddha Dhammas concerned
with tolerance virtue and to make the paper report for 9 days which was the same
period in the treatment group. In phase 2 – after the experiment, tolerance test, and
tolerance behavior observation technique by students’ friends, and the rest of the
measures were administered in both the treatment and control groups.

In phase 3 - after the lapse of one month from phase 2, the same measures in phase 1
were applied in both treatment and control groups. Data analysis was done by threeway MANOVA; repeated measures and content analysis was conducted on the
treatment group’s diaries. The results of this research could be concluded as follows:
1. There was no significantly statistical difference in the interaction of both
groups, in the level of trait-anxiety, and in the periods of the test. That was the result of
the training affected to scores in physical and mental tolerance virtue did not vary to the
level of trait- anxiety and the periods of the test.
2. After the experiment the scores in physical tolerance of the treatment
students received by practicing based on the Buddhist and western psychology training
was higher than of the control students received by lecturing with the significantly
statistical difference at the .05 level, but the scores of mental tolerance of the treatment
and of the control groups were not significantly statistical different at the level of .05.
3. The scores in mental and physical tolerance of the students having low
trait–anxiety was higher than of the students having high trait–anxiety with no
significantly statistical difference at the level of .05.
4. The after experimental scores in mental and physical tolerance of the
treatment and of control students was higher than of the before experimental ones with
significantly statistical difference at level of .50.
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ฉบับนี้ สําเร็จดวยดีโดยความเมตตากรุณาอยางสูงในการเสียสละเวลาชวยเหลือทั้งทางดานทรัพย
อีกทั้งกําลังแรงกายและใจจากหลาย ๆ ฝาย ผูวิจัยกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.พรรณี
บุญประกอบ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่เปนผูถายทอดความรู เสียสละเวลาให
คําแนะนําปรึกษา ติดตามการทํางาน ชวยแกไขขอบกพรอง ตลอดจนเอาใจใสอยางเปน
กัลยาณมิตร ผูวิจัยมีความซาบซึ้งในบุญคุณครั้งนี้เปนอยางยิ่ง และถือเปนแบบอยางที่ดีใน
การเปนครูอาจารย กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ ซึ่งเปน
ผูถายทอดความรูทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดจนใหคําแนะนําชวยเหลือผูวิจัยมาตลอดระยะ
เวลา 5 ป ของการเรียนปริญญาเอก ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ ดร.พระมหาทองรัตน
รัตนวัณโณ ที่ไดชวยเหลือในการประสิทธิ์ประสาทความรูทางพุทธธรรม และไดเสียสละเวลาของ
ทานไปเปนพระวิทยากรฝกประสบการณคุณธรรมดานความอดทนและธรรมอื่น ๆ ใหแกนักศึกษา
ตลอดจนตรวจสอบและใหความเห็นชอบในดานเนื้อหาและกิจกรรมที่ใชฝกเพื่อพัฒนาความอดทน
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร ชูชม ผูใหความรู คําปรึกษา และตรวจ
เครื่องมือการวิจัย ตลอดจนเสียสละเวลาใหขอเสนอแนะเพื่อใหปริญญานิพนธนี้สําเร็จดวยดี
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ ซึ่งเปนผูเคยสอนความรู
ทางการศึกษาและเสียสละใหขอเสนอแนะ ทําใหปริญญานิพนธนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
กราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทางดานพระพุทธศาสนาทั้งที่เปนพระสงฆและฆราวาสที่ให
การสัมภาษณ
ตลอดจนไดเสียสละเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งไดแก พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม) พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย (สุเทพ) พระสุธีธรรมานุวัตร
พระสุธีวรญาณ พระมหาตวน สิริธัมโม พระมหาไสว ญาณวีโร พระมหาบุญเกิด กตเวที
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน นายชาคริต อริยอาภากมล อาจารยรัฐพล ฤทธิธรรม และอาจารย
ทองพูล แสงคํา
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพแบบวัดคุณธรรมดานความ
อดทน และแบบวัดความวิตกกังวล ไดแก อาจารย ดร.สธญ ภูคง อาจารย ดร.วิลาสลักษณ ชัววัลลี
ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี สมพงษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทนา ภาคบงกช ดร.ประยูร บุญใช
ดร.ภูมิพงศ จอมหงษพิพัฒน
ขอกราบนมัสการขอบพระคุณเจาอาวาสวัดศิริมงคล และพระวิทยากรลูกวัด จํานวน 4 รูป
ที่เปนผูใหความอุปการะในการใชสถานที่วัดและเสียสละเวลาในการใหธรรมะและฝกสติปฏฐาน 4
ตลอดจนฝกเดินจงกรมและเดินธุดงค และขอขอบพระคุณ อาจารยชัยมงคล จินดาสมุทร ในการ
เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับประวัติของวัดตาง ๆ และหลักพุทธธรรมแกผูวิจัย และนักศึกษาดวย
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่มีสว นในการประสาทวิชาความรูท ั้งทางโลกและทาง
ธรรมใหแกผวู จิ ัย และขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการชวยเหลือสนับสนุนใหการ

ดําเนินการวิจยั สําเร็จ ตลอดจนพี่ นอง เพื่อน ลูกศิษย และเจาหนาที่ทุกฝายที่ชว ยเหลือให
กําลังใจ โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูชวยศาสตราจารยวันเพ็ญ จันทรเจริญ และลูกสาว ที่ใหความ
ชวยเหลือดานการพิมพ และดานการเงิน ผูชวยศาสตราจารยวาโร เพ็งสวัสดิ์ อาจารยสุจิตรา
แบบประเสริฐ อาจารยอมรา เขียวรักษา อาจารย ดร.สําราญ กําจัดภัย อาจารยเพลินพิศ
ธรรมรัตน นายพิพัฒน มุงคุณคําชาว และนางสาวศิราณี กลางประพันธ
ขอขอบคุณนักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมทุก ๆ คน ที่เขารวมกิจกรรมการฝก
ประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนในครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่และนองปริญญาเอก
วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกตที่มีสวนชวยเหลือ ตลอดจนทุก ๆ ทานที่มีบุญคุณตอผูวิจยั ที่ไมได
ระบุชื่อดวย
อานิสงสอันเกิดจากการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอแผกุศลผลบุญแดผูใหกําเนิด
แกผูวิจัย คือ นายจรูญ และนางหวานใจ กลางประพันธ ตลอดจนญาติพี่นอง และหลานทุกคน
รวมทั้งบุคคลที่ไดกลาวนามแลวขางตน และสรรพสัตวทั้งหลายทุกรูปทุกนาม ขอจงมีสวนไดเสวย
ผลบุญที่ผูวิจัยไดกระทําแลวดวยเทอญ
มารศรี กลางประพันธ
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การจัดการศึกษาในระดับตางๆ ในทศวรรษที่ผานมาคอนขางเปนการใหความรูดานเนื้อหา
สาระเปนสําคัญ กลาวคือเรียนเพื่อใหรแู ละจําใหไดมากที่สุดเพื่อจะไดสามารถสอบผานการแขงขันใน
ระดับ ตางๆ ได ระบบการเรียนจึงมีผลตอพฤติกรรมของผูสอนและผูเรียน คือทําใหเกิดการเบีย่ งเบน
ไปใน ทิศทางที่เห็นแกตวั มากขึน้ การปลูกฝงคุณธรรมใหกบั เยาวชน นิสติ นักศึกษา จึงถูกละเลยไป
การศึกษา ซึ่งมุงหวังจะใหชวยแกปญ
 หาสังคมกลับเปนการสรางคนใหมีแนวโนมกอใหเกิดปญหาแก
สังคมเพิ่มขึน้ เพราะขาดคุณธรรมของคนในสังคมมีมากขึ้นจึงทําใหคนสวนมากมีเจตคติเกี่ยวกับ
คุณธรรมไมถกู ตองและไมยอมรับความจริงเกี่ยวกับความบกพรองดานคุณธรรม กลาวคือแมวาคน
สวนใหญจะยอมรับวาการมีคุณธรรมเปนสิ่งดี แตในขณะเดียวกันก็ไมประสงคหรือยินดีที่จะเขารับ
การพัฒนาคุณธรรมใหแกตนเอง แมวารัฐบาลจะเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมใหแก
บุคลากรเพิ่มขึน้ ก็ตามแตก็ยังใหความสําคัญแกเรื่องนี้เปนอันดับรองโดยพยายามมุงแตจะเนนในดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ เสียสวนใหญ ทั้งๆ ที่คุณภาพดานคุณธรรมของประชากรนัน้ เปนปจจัยที่สาํ คัญตอ
ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ (โกเมท เทือกสุบรรณ. 2539 : 13–14) เพราะเปนพื้นฐานที่ดขี อง
การพัฒนาความเจริญรุงเรือง ในดานอื่นๆ ไมวาจะเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
เปนตน คุณธรรมเปนสิง่ ที่สาํ คัญ ตอการพัฒนาคนอยางมาก สังคมใดที่เปนผูเพรียบพรอมดวย
คุณธรรม สังคมนั้นจะมีแตความสงบสุข รมเย็น ในขณะเดียวกันหากคนในสังคมใดมีความบกพรอง
ดานจิตใจเพราะขาดคุณธรรมแมสังคมนั้น จะมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแตก็จะหาความสงบสุขไดยาก
(สุทธิวงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ.์ 2542 : 31)
คุณธรรมที่ควรนอมนํามาประพฤติปฏิบัตมิ ีอยูหลายประการ แตสําหรับคุณธรรมที่เอื้อตอ
ความสําเร็จของการพัฒนาจิตใจและเศรษฐกิจนั้นไดแกคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) เนือ่ งจาก
เปน คุณธรรมที่ชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จแมจะมีปญหาหรืออุปสรรคมากเพียงใดก็ไมทํา
 ญาเพื่อแกไขปญหาจนบรรลุ
ใหผูมีคุณธรรมดานนี้เกิดความทอแทและสิ้นหวัง แตยังคงใชปญ
เปาหมายในทีส่ ุด นอกจากนี้คุณธรรมดังกลาวยังชวยใหคนอยูรวมกันอยางสันติสุขทั้งในระดับชุมชน
ตลอดจนถึงระดับโลก บุคคลที่มีความอดทน (ขันติ) หรือที่เรียกวามีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค
(Adversity quotient: AQ) จะทําใหเปนผูที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตทั้งการเรียนและการทํางานเพราะจะมี
ผลิตผลจากงานไดมากกวาคนอื่นๆ ทีข่ าดความอดทน (วิทยา นาควัชระ. 2544: 91; เทอดศักดิ์
เดชคง. 2543 : 53) นอกจากนี้ผลการวิจัยของ เฉลียว บุรีภักดี และ หลุย จําปาเทศ (2523 :
106–109) ซึ่งไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะความอดทนบึกบึนของคนไทยก็ไดขอสรุปวาการทํางาน
ทั้งหลายถาจะใหประสบความสําเร็จตองอาศัยความอดทนบึกบึนและยังไดสรุปอีกวาความอดทน
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(ขันติ) นั้นเปนประโยชนตอ การพัฒนาเศรษฐกิจ การปองกันประเทศ การปฏิบัติตอ กันระหวางบุคคล
และเปนประโยชนในการชวยรักษาระดับศีลธรรมจรรยา (การรักษาศีลหา) เปนตน นอกจากนี้ความอดทน
(ขันติ) ยังเปนคุณธรรมที่สําคัญอยางยิ่ง ในการขจัดกิเลส เชน ความโลภ ความโกรธ และความหลง
ใหหมดไปจากจิตใจของบุคคล ดังที่ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญความอดทน (ขันติ) ซึ่งมี
เนื้อความปรากฏในโอวาทปาฏิโมกข ทอนแรกวา “ขันติ หรือ ความทนทานเปนตบะอยางยิ่ง”
พระไตรปฎก มหาปทานสูตร ที.ม. (สมสุดา ผูพัฒน ; และ อัจฉรา ธนะมัย. 2543: 7 ; อางอิงมา
จาก พระไตรปฎก มหาปทานสูตร ที.ม. 2500 : เลม 13, 54, 55) ยิ่งไปกวานีพ้ ระพุทธองคทรง
ตรัสถึงประโยชนของผูที่มีความอดทน (ขันติ) ไว 5 ประการ คือ (1) เปนที่รักเปนทีช่ อบใจของคน
จํานวนมาก (2) เปนผูไมดุรายปราศจากผองภัยและ ไมมีการผูกอาฆาตจองเวร (3) เปนผูไมมีความ
เดือดรอนเพราะไมมีการประทุษราย (4) เมื่อถึงคราวเสียชีวติ ก็ไมหลงลืมสติ (5) หลังจากเสียชีวติ แลว
ยอมบังเกิดในสุคติโลก สวรรค พระไตรปฎก มหาปทานสูตร ที.ม. (สมสุดา ผูพัฒน และอัจฉรา ธนะ
มัย. 2543 : 7 ; อางอิงจาก พระไตรปฎก มหาปทานสูตร ที.ม. 2500. เลม 13 หนา 54 – 55)
นอกจากนี้จากการศึกษาวิเคราะหพุทธจริยธรรม เรื่องขันติของ พระมหาขันทอง วิชาเดช (2545) ยัง
ทําใหทราบถึงประโยชนดานอื่น ๆ ของความอดทน (ขันติ) อีกหลายแงมุม เชน (1) ความอดทน ทํา
ใหประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวติ เชน ความสําเร็จ ในดานอาชีพ (2) ความอดทน สรางสรรค
ระบบครอบครัวและกระบวนการทางสังคมใหเกิดความสงบสุข (3) ความอดทน ชวยเกื้อหนุนการ
ปฏิบตั วิ ิปสสนา จนบรรลุมรรคผลนิพพาน เปนตน ดังนั้นจึงสรุปไดวาคุณธรรมดานความอดทนหรือ
ขันติธรรมนี้ เปนคุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการอยูรวมกันในสังคมอยางมี
สันติภาพ ทั้งนี้โดยเฉพาะประชาคมโลกมีความแตกตางกันดวย ความหลากหลายทั้งในเรื่องเชือ้
ชาติ ชนชั้น วรรณะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ถา
หากผูนําประเทศ และชาวโลกถือปฏิบตั คิ ุณธรรมดานความอดทนหรือขันติธรรมแลวยอมสามารถ
ระงับความขัดแยง ความมีอคติ นําไปสูค วามสงบสุขและสันติภาพของโลกไดอยางแทจริง (แผน วรรณ
เมธี. 2544 : 3 ; ยูเนสโก และกระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 17)
การที่บุคคล ชุมชน และสังคมในโลกขาดคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ยอมกอใหเกิด
ปญหาตั้งแตระดับปจเจกชนและอาจขยายกวางออกไปจนถึงระดับสังคมโลกก็ได ทําใหเกิดผลลัพธ
ในเชิงลบ กลาวคือในระดับบุคคลนั้นทําใหศักยภาพในการทํางาน การเรียน การดําเนินชีวติ ของ
บุคคล ลดลงหรือลมเหลวได สําหรับปญหาในระดับสังคมหรือระดับโลกนั้นก็ทําใหขาดความยุตธิ รรม
และทํา ใหมนุษยกอความทุกขความเดือดรอนใหแกกัน มีการเบียดเบียน ทําราย กีดกันดวยอคติ
ขมเหงรังแก กอกวนคุกคามดวยเรื่องการแบงแยกกันในดานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และการเหยียด
สีผิว ซึ่งเรียกวา เปนภาวะของการไรขันติธรรมหรือขาดความอดทน (ยูเนสโกและกระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 19 ; พระมหาขันทอง วิชาเดช. 2545 : 6-7 ; กระทรวงการตางประเทศ. 2545 :
81–82)
จากการศึกษาถึงประโยชนของการมีคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) และโทษของการ
ขาดความอดทน (ขันติ) ดังไดกลาวมาแลวขางตน อาจกลาวสรุปไดวา การฝกอบรมเพื่อพัฒนาให
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บุคคลในสังคมเปนผูมีความอดทน (ขันติ) นั้น จะทําใหเกิดคุณคาตอการพัฒนาประเทศชาติใหมี
ความเจริญรุงเรืองทั้งทางดานวัตถุและทางจิตใจ แตในทางตรงขามถาหากคนในสังคมใดไมไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรม ดานนี้ก็จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งชีวติ และทรัพยสิน ตลอดจนสูญเสียความสงบ
สุขและ สันติภาพ ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาเพื่อคนหาวิธกี ารเพื่อพัฒนา ปลูกฝงหรือฝกอบรมให
คุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) เกิดขึ้นแกคนในสังคม เนื่องจากผลการวิจัยของ เฉลียว บุรีภักดี และ
หลุย จําปาเทศ (2523 : 71–85) พบวาคนไทยในวัยหนุม สาวสมัยกอนๆ มีความอดทนมากกวาคน
หนุมสาวในระยะตอมา ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนไทยในสมัยตอมามีความอดทนในการทํางานนอยลงกวาคน
ไทยในสมัยกอนจึงทําใหนาเปนหวงวาถาปลอยไวไมไดรบั การเอาใจใสปรับปรุงคุณธรรมดานนี้จะเปน
อันตรายตอการดํารงอยูและการพัฒนาประเทศในอนาคต นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกลาวยังพบวาคน
ไทยจะมีความอดทนนอยเมื่ออยูระหวางวัยหนุมสาว (อายุ 15–20 ป) และเมื่อมีอายุสูงขึ้นจะมีความ
จําเปนตองประกอบอาชีพจึงทําใหมีความอดทนมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวนี้มีความสอดคลองกับ
เรื่องขันติที่ปรากฏในพระวินัยปฎกในกรณีที่ พระพุทธเจาทรงประชุมสงฆบัญญัตสิ ิกขาบทหามไมให
พระภิกษุทําการอุปสมบทแกบุคคลที่อายุต่ํากวา 20 ป เพราะบุคคลอายุนอยกวา 20 ป ยังไมมคี วาม
อดทนอดกลั้นตอความเย็น ความรอน ความหิว ความเดือดรอน อันเกิดจาก ลม แดด ฝน และถอยคํา
กลาวรายตางๆ เปนตน พระไตรปฎก วิ. มหา. ( พระมหาขันทอง วิชาเดช. 2545 : 48 ; อางอิงจาก
พระไตรปฎก วิ. มหา. 2500 เลม 2 หนา 402-403, 513-515) นอกจากนี้ผลการศึกษาของ สุวัฒน
วัฒนวงศ (2518 : 60) โดยการ เปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากแบบวัดขันติ-โสรัจจะ ระหวางกลุมนิสติ ชั้นป
ที่ 1 กับกลุมนิสิตชั้นปที่ 4 พบวา นิสติ ปที่ 4 มีคะแนนขันติ–โสรัจจะ สูงกวานิสิตปที่ 1 สําหรับ
นวลศิริ เปาโรหิตย (2542 : 25–34) ยังไดกลาวถึงปญหาของวัยรุนซึ่งสรางความหนักใจใหกับคนใน
วงการศึกษา คือปญหาที่นกั เรียนยกพวกทะเลาะวิวาทและทํารายกัน บางครั้งมีการใชอาวุธทีร่ ุนแรง
จนถึงแกชีวติ ก็มี เนื่องจากความไมถูกใจกันในเรื่องสถาบันของนักเรียนแตละฝายซึ่งมีสาเหตุมาจาก
วัยรุนสวนใหญมักจะมีลักษณะที่ใจเร็วและอารมณรุนแรง กลาวงายๆ คือ เลือดรอนและมีความอดทนต่ํา
นอกจากนั้นจากการวิจัยของ โกเมท เทือกสุบรรณ (2539 : 70, 96) พบวาคะแนนการรับรูของนักศึกษา
ตามการพัฒนาคุณธรรม นักศึกษาครูที่ไดรับจากอาจารยในวิทยาลัยครูเกีย่ วกับคุณธรรมดานความ
อดทนอยูใ นระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนจากคุณธรรมดานอื่นๆ ทั้งหมด 9 ประการ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาจะพบวาคุณธรรมดานความอดทนนั้น นักศึกษาจะไดรับ
การพัฒนาในลําดับสุดทาย
นอกจากนี้สังคมปจจุบันพบวาปญหาตางๆ เกิดขึ้นมากมาย เชน การแกงแยงแขงขันชิงดี
ชิงเดน เอารัดเอาเปรียบ และมีความประพฤติทเี่ ปนภัยตอสังคมในรูปแบบตางๆ มากขึ้น ซึ่งจะ
พิจารณา เห็นไดชัดเจนจากเหตุการณทปี่ รากฏในขาวทั้งในหนังสือพิมพและโทรทัศนทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศมักจะพบวามีการนําเสนอขาวการทะเลาะวิวิวาทกออาชญากรรมอยูเสมอ
เชน
นักเรียนวัยรุนฆากัน บนรถประจําทาง เปนตน ทั้งนี้เปนเพราะขาดคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
(มลิวัลย
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แจมมณี. 2533 : 1) โดยเฉพาะวัยรุนเนื่องจากเปนวัยที่อยูร ะหวางการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเปนผูใหญทั้ง
ในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ดังนั้นวัยรุนมักจะมีอารมณรุนแรง วูวาม
ฉุนเฉียวหุนหันพลันแลน ประยูรศรี มณีสร ( สมสุดา ผูพัฒน ; นาถ พันธุนาวิน และสุรพันธ
เพชราภา. 2543 : 11 ; อางอิงมาจาก ประยูรศรี มณีสร. ม.ป.ป.) ดังนั้นวัยรุนจึงควรจะไดรับ
การอบรมใหมีความอดทน (ขันติ)
ในเรื่องของความจําเปนที่จะตองปลูกฝงคุณธรรมดานความอดทนอดกลั้นนี้มีความสําคัญ
มาก
โดยพิจารณาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรง
กลาววา “คุณธรรม 4 ประการทีค่ วรปลูกฝงใหบังเกิดขึ้นในตัวบุคคลไดแก (1) การรักษาความสัตย
ความจริงใจตอตนเองที่จะปฏิบัติแตสิ่งทีเ่ ปนประโยชนและเปนธรรม (2) การรูจักขมใจตนเอง อดทน
อดกลั้น และ อดออม (3) การรูจักละเวนความชั่วความทุจริต (4) รูจักละประโยชนสว นนอยของตนเพื่อ
ประโยชนสว นใหญ ของบานเมือง” (จันทรดี ถนอมคลาย. 2539 : 1)
นอกจากนี้ผลการศึกษาเรื่องขันติในพุทธศาสนาเถรวาทของ พระมหาขันทอง วิชาเดช
(2545 : 9 – 10) พบวา ขันติตามโลกทัศนของพระพุทธศาสนาเถรวาทมีความหมายตามรูปศัพทวา
ความอดทนความอดกลั้นจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอวิถีชวี ิตของมวลมนุษยในการทําหนาทีก่ ําจัด
อุปสรรคทั้งหลาย 4 ประเภทเหลานี้ คือ (1) ความลําบากตรากตรํา (2) ทุกขเวทนา (3) ความ
กระทบกระทั่ง และ (4) ความเยายวนของกิเลสความอดทนอดกลั้นตอสภาวการณทงั้ 4 ประเภท
ดังกลาวนั้นตองประกอบดวย ปจจัยสําคัญคือปญญา ความอดทนลักษณะนี้จะมีความหมายไม
ผิดเพี้ยนไปจากหลักการดั้งเดิมของ พระพุทธศาสนาซึ่งเปนความหมายสําคัญทีส่ ุดของขันติธรรม
ถาหากความอดทนปราศจากการตรวจสอบ หรือไมผานการวินิจฉัยจากกระบวนการทางปญญายอม
สงผลกระทบเชิงลบตอชีวิตอยางมากเพราะความอดทนจะกลายเปนภาวะอึดอัดบีบคั้นกดดันชีวิต
จิตใจอยางรุนแรง ตอเมื่อความอดทนสอดประสานกลมกลืนกับปญญาแลว ภาวะแหงความอึดอัดก็
จะหมดสิ้นไป จิตใจผอนคลาย และเกิดความแจมใส เบิกบาน ขันติเมื่อดํารงอยูในฐานะเปนคุณธรรม
เชิงสังคมจะมีเอกลักษณะพิเศษโดดเดนเฉพาะตัว กลาวคือมีความสัมพันธตรงกันขามกับการทะเลาะ
วิวาทกัน หรือ ตัดทอนสาเหตุที่จะโยงไปสูความกระทบกระทั่งระหวางกัน หยุดยั้ง ปองปราม และ
กําจัดความโกรธหรือความอาฆาตพยาบาททั้งหลายอันจะพึงมีพึงเกิดขึ้นในสังคมได จากนั้นก็
ชวยเกื้อกูลหนุนเสริมความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยและสรรพสัตวใหประสบกับ
สันติสขุ ถวนทัว่ กัน ขันติไมเพียงแตจะสรรสรางมิตทิ างสังคมดวยการปลูกฝงมิตรภาพอันอบอุนให
งอกงามขึ้นภายในใจของมวลมนุษยเทานัน้ แตขันติยงั ไดชื่อวาเปนคุณธรรมสูงสงสําหรับมนุษยทุกคน
เพราะเปนเครือ่ งมือ กลอมเกลากาย วาจา ใจ ใหบริสทุ ธิ์งดงาม อีกทั้งยังชวยแผวถางหนทางชีวติ ให
ราบรื่นและโปรงโลงเบาสบาย ซึ่งอาจนําไปสูความมีอิสรภาพสมบูรณพนจากการครอบงําของกิเลส
ทั้งหลายอันเปนจุดมุงหมายสูงสุดแหงชีวติ ไดในทีส่ ุด
จากเอกสารและผลการวิจัยขางตนจะเห็นไดวาคนไทยในปจจุบันโดยเฉพาะวัยรุน (อายุยงั
ไมถึง 20 ป) ซึ่งเปนวัยที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือทางจิตวิทยาเรียกวายังไมมวี ุฒิภาวะทางอารมณ
จะมีความอดทนต่ําหรือขาดขันติธรรมทําใหแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตอสังคมกอปญหาตางๆ
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มากมาย ทั้งนีอ้ าจสืบเนื่องมาจากสถาบันตางๆ ทางสังคม เชน ครอบครัว การศึกษา และชุมชน ยังขาด
ความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ดังนั้นการศึกษา
คนควาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวการจัดประสบการณสําหรับการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
ใหแกวัยรุนที่เปนนักศึกษาจึงเปนเรื่องที่สาํ คัญและจําเปนโดยเฉพาะนักศึกษาที่กําลังเรียนในระดับ
ปริญญาตรีชนั้ ปที่ 1 เนื่องจากผลการวิจยั พบวานักศึกษาปที่ 1 มีความอดทน (ขันติ) นอยกวา
นักศึกษาปที่ 4 และเนื่องจากสภาพสังคมปจจุบันนี้มีปญ
 หา ตางๆ เกิดขึ้นมากมายเชน การกอเหตุ
ทะเลาะวิวาทของวัยรุน การกออาชญากรรม การติดยาเสพติด เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวาสังคม
ปจจุบันขาดศีลธรรมโดยเฉพาะขาดคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ดังนั้นถาหากมีการพัฒนา
คุณธรรมดานนี้ใหสูงขึ้นก็จะเปนการชวยแกไขปญหาสังคมไดอีกระดับหนึ่ง อันจะ กอใหเกิดความ
สงบสุขในการอยูรวมกันในสังคม

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อพัฒนาวิธีการฝกประสบการณเพือ่ การพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีการฝกประสบการณ ตัวแปรความวิตกกังวล
และตัวแปรครัง้ ของการวัดทีม่ ีตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ คุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระหวางกลุม
ทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณ 2 วิธี คือกลุมทดลองที่ไดรับฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธี
รวมกับแนวคิดทางตะวันตก และกลุมควบคุมที่ไดรบั วิธีการฝกประสบการณดว ยการสอนแบบ
บรรยาย
4. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมระหวางกอนและหลังการไดรับการฝกประสบการณ

ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดคูมือหรือแนวการจัดฝกประสบการณเพือ่ พัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ที่ได
ผานการวิจัยแลวสําหรับนิสติ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทศี่ ึกษาอยูใ น สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ
2. ไดแนวทางในการประยุกตใชวธิ ีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน
(ขันติ) ใหแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมและมัธยมศึกษา)
3. ไดแนวทางในการฝกประสบการณเพื่อประยุกตใชสาํ หรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ดานอื่น ๆ เชน กัลยาณมิตรธรรม 7 ฆราวาสธรรม 4 และสัปปุริสธรรม 7 เปนตน
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547
2. กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ซึ่งกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ในหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)
ซึ่งเปนหลักสูตรการผลิตครูรุนใหม โดยเปดสอนจํานวน 6 โปรแกรมวิชา ไดแก คณิตศาสตร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย โดยแบงกลุมตัวอยาง
เปนกลุมทดลองจํานวน 20 คน และกลุมควบคุม จํานวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 38 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระมี 2 ตัว ดังนี้
1.1 ตัวแปรวิธกี ารฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ซึ่ง
แบง เปน 2 วิธี คือ วิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตกและวิธีการ
ฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย
1.2 ตัวแปรจัดประเภท คือ ตัวแปรความวิตกกังวล ซึ่งแบงเปน 2 ระดับ คือความวิตก
กังวล ต่ําและความวิตกกังวลสูง
2. ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ซึ่งแบงเปน
2 ประเภท คือ ความอดทนทางใจและความอดทนทางกาย
นิยามศัพทเชิงปฏิบตั ิการ
ความอดทน (ขันติ) หมายถึง ความสามารถควบคุมการแสดงออกทางกาย วาจา
และสภาวะดานจิตใจของนักศึกษาใหเปนไปอยางสงบเรียบรอยและเปนปกติพรอมทัง้ ยังสามารถปฏิบัติ
ภาระหนาที่ตางๆ ที่มีอยูตอไปตามเปาหมายที่ไดวางไวโดยไมมีการหยุดชะงักหรือเปลี่ยนแนวเมื่อ
ตอง เผชิญกับสภาพการณหรือสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเราที่ขัดขวางเปนอุปสรรคยั่วยุยั่วเยาจิตใจหรือถูก
ชักจูงให ไขวเขวใดๆ ทั้งนี้เกิดจากการใชปญญาประกอบการแสดงพฤติกรรมดวยการแสดงออกถึง
ความอดทน (ขันติ) สามารถวัดดวยแบบทดสอบความอดทน (ขันติ) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยยึด
หลักการทางพุทธศาสนาที่มีผูรู เชน พระสงฆและฆราวาสไดกลาวไว ตลอดจนเอกสารเสริมความรู
สําหรับครู กลุมสรางเสริมลักษณะนิสยั จริยศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2525: 146) ซึ่งเมื่อ
วิเคราะหองคประกอบของความอดทน (ขันติ) แลวสรุปไดวาประกอบดวย (1) ความอดทนทางใจ
ไดแก ความอดทนตอการกระทบกระทั่งยั่วยุใหเจ็บใจและความอดทนตอกิเลส คือ ความโกรธและ
ความโลภ (2) ความอดทนทางกาย ไดแก ความอดทนตอความลําบากในการทํางานหรือการเรียน
และความอดทนตอความทุกขเวทนาทางกาย ความเจ็บปวด ความเหนื่อย ความหิว ลักษณะของ
แบบทดสอบความอดทน (ขันติ) นั้นเปนแบบทดสอบที่มีการกําหนดสถานการณชนิดที่เปนภาษา
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และใชเกณฑการตัดสินใจ ของนักศึกษาโดยยึดตนตามอัตภาพ (ถือตนเองเปนเกณฑ) กลาวคือ
ผูวิจัย จะใชแนวทางการพัฒนาแบบทดสอบคุณธรรมดานความอดทนตามแนวทางการวัดของ มลิวลั ย
บํารุงการ (2531: 5–7) และ ขนิษฐา สาลีผล (2537: 95–105) แตจะสรางใหมโดยกําหนดสถานการณ
ให เหมาะสม กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับตัวเลือกของแบบทดสอบนัน้ จะกําหนดใหมี 3
ตัวเลือก ที่มีน้ําหนัก ของความอดทนแตกตางกันไป คือ ตัวเลือกที่แสดงถึงการไมมีความอดทน
ตัวเลือกที่แสดงถึงการมี ความอดทน ในระดับปานกลาง (หรือมีความอดทนบางแตไมมากเทาใด
นัก) และตัวเลือกที่แสดงถึง การมีความอดทนในระดับมาก สวนหลักเกณฑการใหคะแนนตาม
น้ําหนักของตัวเลือกก็จะกําหนดเปน 0, 1 และ 2 ตามลําดับของการมีระดับความอดทน กลาวคือ ให 0
คะแนน สําหรับตัวเลือกทีแ่ สดงวา ไมมีความอดทน ให 1 คะแนน สําหรับตัวเลือกที่แสดงถึงความ
อดทนปานกลาง และให 2 คะแนน สําหรับตัวเลือกที่แสดงถึงความอดทนมาก นอกจากนี้ผูวิจัยใช
แบบวัดความอดทนทางกายดวยวิธีออกกําลังกายแบบลุก–นั่ง (Sit up)พัฒนาโดย อํานวย รัตนจันทร
(2530) และใชแบบสังเกตพฤติกรรมความอดทนในการนั่งสมาธิทผี่ ูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลเพิ่มเติมอีกสวนหนึ่งแลวนําคะแนนไปเปรียบเทียบระหวางกลุม ทดลองและกลุมควบคุม
ความวิตกกังวล หมายถึง ลักษณะของความทุกขทางใจ มีความรูสึกตึงเครียด
หวาดกลัว หงุดหงิด กระวนกระวาย ไมสบายทั้งกายและใจ แบงออกเปน 2 ระดับ คือ ความวิตก
กังวลระดับต่ํา และความวิตกกังวลระดับสูง สามารถวัดไดดวยแบบวัดความวิตกกังวลซึ่งผูวิจยั
ดัดแปลงมาจาก
แบบวัดของ จีระ เจริญสุขวิมล (2527: 37–41) แบบวัดความวิตกกังวล
ที่ใชในงานวิจยั ของ
ดาราวรรณ ตะปนตา (2535: 134–136) และแบบวัดความวิตกกังวลของพรรณี เทพสูตร (2537) ในการ
แบงใหเปนความวิตกกังวล ระดับต่ําหรือสูงนั้นผูวิจัยใชคาคะแนนมัธยฐานเปนเกณฑ กลาวคือ
ถานักศึกษาคนใดไดคะแนนสูงกวาคามัธยฐานของกลุมจะไดรับการจัดใหอยูในกลุมที่มีความ
วิตกกังวลในระดับสูง สวนทีเ่ หลือจะไดรับการจัดใหอยูในกลุมที่มีความวิตกกังวลในระดับต่ํา
วิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตก หมายถึง
การ ฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมดาน ความอดทน (ขันติ) ที่เริ่มตนดวยการสรางศรัทธาตามดวยการ
ฝกคิดดวยวิธแี หงปญญา การฝกโปรแกรมจิต การฝกรักษาอาชีวฏั ฐะมกะศีลและศีล 8 การฝกสมาธิ
ตามแนวสติปฏ ฐาน 4 การฝก อบรมปญญาเพื่อปลูกฝงคุณธรรมดาน ความอดทน (ขันติ) การฝกคิด
แบบโยนิโสมนสิการเกีย่ วกับความอดทน (ขันติ) และคุณธรรมทีเ่ กี่ยวของสัมพันธกบั คุณธรรมดาน
ความอดทน (ขันติ) เชน อิทธิบาท 4 กฎแหงกรรม ความเมตตา ความโกรธ อริยทรัพย 7 ประการ
มรรค 8 เปนตน รวมกับการฝกกิจกรรมตามแนวคิดและทฤษฎีทางตะวันตกดวยวิธีการอดไดรอได
เพื่อการทํางานเปนทีมใหสาํ เร็จ ตลอดจนฝกกิจกรรมตามแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญ
และการฝาฟนอุปสรรค (AQ) การฝกการแกปญหาดวยความมีสติ และการฝกสมาธิตามแนว
สติปฏฐาน 4 แบบเขมตอเนื่องเปนระยะเวลา 9 วัน 8 คืน โดยมีการฝกทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ
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วิธีการฝกประสบการณดว ยการสอนแบบบรรยาย หมายถึง วิธีการฝกดวยการ
สอนโดยเนนการบรรยายเปนหลัก สําหรับ เนื้อหาสาระที่นํามาบรรยายใหแกนกั ศึกษา ไดแกวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการโดยทั่วๆ ไป คุณธรรมดานความ อดทน (ขันติ) ประโยชนของความอดทน ธรรม
ดานอื่นๆ ที่เกีย่ วของหรือสัมพันธกับความอดทน เชน ศีล 5 สมาธิ ประโยชนของสมาธิ สติปฏ ฐาน 4
ประโยชนของสติ มรรค 8 อิทธิบาท 4 กฎแหงกรรม ฆราวาสธรรม 4 ความเมตตากรุณา อานิสงสของ
ความเมตตา ความโกรธ โทษของความโกรธ วิธลี ดหรือ ระงับความโกรธ อริยทรัพย 7 สัปปุริสธรรม 7
และชาดก (ทศชาติแหงพระบารมี) และการฝกนักศึกษาใหคนควาหาความรูเกี่ยวกับคุณธรรมดาน
ความอดทน (ขันติ) ดวยตนเองเพื่อจัดทําเปนรายงานผลการ คนควา ภายในระยะเวลา 9 วัน โดยมี
การเรียนรูดวยการสอนเฉพาะภาคทฤษฎีเทานั้น

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นี้ประกอบดวยตัวแปรอิสระไดแก วิธีการฝกประสบการณดวยแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทาง
ตะวันตกและการสอนแบบบรรยาย สวนตัวแปรตามคือ คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน
(ขันติ) ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ ความอดทนทางใจ และความอดทนทางกาย
จากการศึกษาผลงานวิจัยเกีย่ วกับความวิตกกังวลที่ศกึ ษาความสัมพันธระหวางความวิตก
กังวลและคุณธรรมความอดทน ซึ่งไดแกงานวิจัยของ จํารอง เงินดี (2519 : 63-68) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลกับคุณธรรมดานทาน บริจาค ความออนโยน การไมโกรธ และ
ความอดทนของนิสิตมหาวิทยาลัย โดยศึกษากับกลุมตัวอยางที่ เปนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร คณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 4 และนิสติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร ชั้นปที่ 4
ผลการวิจัยทีส่ ําคัญๆ พบวาความสัมพันธภายใน ตัวแปรคุณธรรม ทั้ง 5 คือ ทาน บริจาค ความ
ออนโยน การไมโกรธ และความอดทน ในกลุมนิสิตทั้งหมดมีความสัมพันธทางบวก นอกจากนี้ยัง
พบวาความสัมพันธระหวางคุณธรรมทั้ง 5 ประการดังกลาวและความวิตกกังวลมีความสัมพันธ ทาง
ลบกับคุณธรรมทั้ง 5 ประการ กลาวคือ เมื่อมีความวิตกกังวลสูงนิสติ มีคะแนนทัศนคติตอคุณธรรม
ทั้ง 5 ต่ํา และเมื่อมีความวิตกกังวลต่ํา นิสติ จะมีคะแนนทัศนคติตอคุณธรรมทั้ง 5 สูง หรืออาจกลาว
ให ชัดเจนไดวาบุคคลใดมีทัศนคติสูงตอคุณธรรมดานความอดทน (เห็นวาตนมีคณ
ุ ธรรมดานความ
อดทนสูง) บุคคลนั้นจะมีความวิตกกังวลต่ํา
นอกจากนี้พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตโต (2543) ซึ่งกลาวในหนังสือพุทธธรรมวา การมี
อารมณมั่นคง มีจิตใจผอนคลายหายเครียดและไมมีความวิตกกังวลนั้นเปนเรื่องของสุขภาพจิต
และเปนการเตรียมจิตใหอยูในสภาพพรอมและงายแกการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมตางๆดวย ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2544) ที่สรุปไดวาพื้นฐานของ
การพัฒนาจิตลักษณะ เชน คุณธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม คานิยม เปนตน จะตองอาศัย
องคประกอบพื้นฐาน 3 ประการ คือ สติปญญา สุขภาพจิตดี และประสบการณทางสังคมสูง จะ
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เห็นไดวาผลงานวิจัยของจํารอง เงินดี และทฤษฎีตนไมจริยธรรม ตลอดจนหลักพุทธธรรมที่กลาว
มาขางตนนี้ สรุปไดวา การมีความวิตกกังวลหรือสุขภาพจิตไมดีนั้นมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนรู
และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดวย ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย จึงสนใจที่จะนําความวิตก
กังวลมาเปนตัวแปรจัดประเภทโดยผูวิจัยออกแบบแผนการทดลองดวยการใชแบบแผนการทดลองที่
เปน Generalized randomized block design (GRB-J) ซึ่งพิจารณาไดจากกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังตอไปนี้

การฝกประสบการณ

คุณธรรมความอดทน

กลุมทดลอง: การไดรับวิธีฝก
ประสบการณตามแนวพุทธวิธี
รวมกับแนวคิดทางตะวันตก
กลุมควบคุม : การไดรับวิธีการ
ฝกประสบการณดวยการสอน
แบบบรรยาย

• ความอดทนทางกาย
• ความอดทนทางใจ

ความวิตกกังวล
• ความวิตกกังวลระดับต่ํา
• ความวิตกกังวลระดับสูง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
หลังจากที่ผูวจิ ัยไดศึกษาเอกสารและผลการวิจัยที่เกีย่ วของตลอดจนทฤษฎีและแนวคิดที่
เกี่ยวของกับคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ดังไดกลาวมาแลวขางตน ผูว ิจัยจึงตั้งสมมติฐานวิจัย
ดังนี้
1. ตัวแปรวิธกี ารฝกประสบการณ (กลุม ทดลองและกลุมควบคุม) ความวิตกกังวล (ต่ํา
และสูง) และครั้งของการวัด (ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตาม
ผล) จะมีปฏิสัมพันธกัน กลาวคือ ผลของวิธีการฝกประสบการณทมี่ ีตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดาน
ความอดทนทางใจและทางกายมีความแตกตางไปตามระดับความวิตกกังวลและครั้งของการวัด
2. นักศึกษากลุมทดลองทีไ่ ดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทาง
ตะวันตกจะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมที่ไดรับการ
ฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย
3. นักศึกษากลุมที่มีความวิตกกังวลต่ําจะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนสูง
กวานักศึกษาที่มีความวิตกกังวลสูง
4.นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมจะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
ในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวจิ ัยไดศกึ ษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. ความหมายของคุณธรรม
2. ความหมายและกลวิธีการฝกความอดทน (ขันติ)
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
4. เอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับความวิตกกังวล
5. หลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นํามาประยุกตใชสําหรับการพัฒนา
คุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)

1. ความหมายของคุณธรรม
กูด (Good. 1973 : 64) ใหความหมายของคุณธรรมไว 2 ประการ คือ
1. คุณธรรมหมายถึง“ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือความพฤติกรรมที่ไดกระทําจนเคยชิน”
2. คุณธรรมหมายถึง “คุณภาพที่บุคคลไดกระทําตามความคิดและมาตรฐานของสังคมซึ่ง
เกี่ยวของ กับความประพฤติและศีลธรรม”
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 (2525 : 187) ใหความหมายวา
“คุณธรรมคือสภาพคุณงามความดี”
สาโรช บัวศรี (2526 : 18-19) ไดจัดคุณธรรมใหเปนสวนหนึ่งของจริยธรรมโดยอธิบายจริยธรรม
ในความหมายอยางแคบวา หมายถึง “ศีลธรรมประการหนึ่งและคุณธรรมอีกประการหนึ่ง”
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาส อินทปญโญ. 2527 : 90) ไดใหความหมายวา คุณธรรมหมายถึง
“คุณสมบัติฝา ยดีโดยสวนเดียวเปนทีต่ ั้งหรือเปนประโยชนแกสันติภาพและสันติสุขจึงเปนที่ตองการของ
มนุษย คุณธรรมเปนสิ่งที่ตอ งอบรมโดยเฉพาะเพือ่ ใหเกิดขึ้นเหมาะสมกับที่เราตองการ”
สุรวดี อํานวยศิริสุข (2534 : 11) กลาววา “คุณธรรมหมายถึงความงาม ความดีที่สั่งสมอยูใน
จิตใจมนุษยโดยผานประสบการณจากการไดสัมผัสจะแสดงออกมาจากการกระทําทางกาย วาจา และ ใจ
ของบุคคลเปนหลักในการประพฤติปฏิบตั ิเพือ่ เปนคุณประโยชนของตนเอง ผูอื่นและสังคม”
พีระพงศ เจริญพันธุวงศ (ศิริวฒ
ั น ลําพุทธา. 2545 : 11 ; อางอิงจาก พีระพงศ
เจริญพันธุวงศ. 2541 : 11) ไดสรุปวา “คุณธรรมหมายถึง ลักษณะในทางที่ดีทถี่ ูกตองเหมาะสม ซึ่งเปน
ลักษณะที่อยูภ ายในจิตใจของบุคคล
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จากความหมายของคุณธรรมที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา คุณธรรมหมายถึง คุณลักษณะที่ดีงาม
ซึ่งมีอยูใ นจิตใจของมนุษยเกิดจากการไดรบั การอบรมสัง่ สอนมาจากประสบการณ จะแสดงออกดวยการ
กระทํา ทางกาย วาจา และจิตใจของแตละบุคคล และเปนประโยชนตอตนเอง ผูอ นื่ และสังคม

2. ความหมายและกลวิธีการฝกความอดทน (ขันติ )
2.1 ความหมายของความอดทน (ขันติ)
ในเรื่องของความหมายของความอดทนนั้นมีผูใหความหมายไวดังนี้
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต. 2533 : 26) ไดใหความหมายของขันติวา “เปนความอดทน
คือ ทนลําบาก ทนตรากตรํา ทนเจ็บใจ ความหนักเอาเบาสูเพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีงาม”
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต. 2543 : 75) ไดใหความหมายของความอดทน (ขันติ) วา “เปน
ความอดได ทนได เพือ่ บรรลุความดีงามและความมุงหมายอันชอบ”
ราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 8) ไดใหความหมายของความอดทนวา “ความอดทนหมายถึง
ความบึกบึน หรือความอดใจ”
สุวฒ
ั น วัฒนวงศ (2518 : 8) และพัชนี ศรีทองนาก (2518 : 10) ไดใหความหมายของขันติ
วา “หมายถึงความอดทนเพือ่ ทีจ่ ะพยายามสรางความดีโดยสามารถแยกออกพิจารณาได 4 ลักษณะ คือ
อดทนตอความลําบากตรากตรํา อดทนตอทุกขเวทนา อดทนตอการลวงเกินของคนอื่น และความอดทน
ตออํานาจกิเลส”
สมสุดา ผูวฒ
ั น และอัจฉรา ธนะมัย (2543 : 4) ไดใหความหมายของความอดทนวา “หมายถึง
ความเข็มแข็งของจิตใจของบุคคลในการที่จะละทิ้งความชั่ว การกระทําความดี และทําจิตใจใหผอ งใสอยู
เสมอแมจะกระทบกระทั่งสิ่งไมพึงปรารถนาก็ตาม”
จันทรดี ถนอมคลาย (2539 : 12) ไดใหความหมายของความอดทนวา “หมายถึงการทํางาน
อยางเต็มความสามารถเพือ่ ใหงานสําเร็จตามเปาหมาย ไมยอ ทอตออุปสรรค สามารถควบคุมการกระทํา
ของ ตนใหอยูใ นขอบเขตทีส่ ังคมยอมรับโดยใชสติปญญาควบคูไปดวย”
ขนิษฐา สาลีผล (2537 : 11) ไดสรุปความหมายของความอดทนวาหมายถึงความเขมแข็ง
ความหนักแนนของจิตใจ สามารถยืนหยัดตอสูกบั การกระทบกระทั่งของเหตุการณที่เกิดขึ้นได ซึ่ง
จะตองมี ความอดทนทั้งทางรางกายและจิตใจ”
พันเอกปน มุทุกันต (2514 : 462-463) ไดอธิบายลักษณะของขันติวา “เปนความอดทนซึ่งมี
ลักษณะความเขมแข็งของจิตใจในการพยายามทําความดี หลีกหนีจากความชั่ว” สถานการณที่ทําให
ตอง ใชขันติมี 4 อยาง คือ
1. ความอดทนตอความลําบาก ซึ่งเกิดจากการทํางานจนเหน็ดเหนื่อย หิว กระหาย หรือถูกแดด
ลม ฝน กระทบ
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2. ความอดทนตอความทุกขเวทนาที่เกิดจากความเจ็บปวยความไมสบายกาย
3. อดทนตอความเจ็บใจเมื่อถูกผูอื่นลวงเกินดวยคําดาหรือการสบประมาท
4. อดทนตออํานาจกิเลส คือ อดทนตออารมณฝายเพลิดเพลิน เชน ความสนุกสนาน การ
เที่ยวเตร
โชติ จินตแสวง (2542 : 97) ไดใหความหมายของขันติวา “ขันติแปลวาความอดทน
หมายถึง การรักษาภาวะปกติของตนไวไดไมวาจะถูกกระทบกระทั่งดวยสิ่งทีพ่ อใจหรือไมพอใจ” ซึ่งมี
ลักษณะ ของการอดทนดังนี้
1. อดทนตอความทุกขเวทนา เปนการอดทนตอความไมสบายกายไมสบายใจและการเจ็บไข
ไดปวย
2. อดทนตอความยากลําบาก เปนความอดทนตอธรรมชาติและการยังชีพ
3. อดทนตอความเจ็บใจ เปนการอดทนตอความไมยตุ ิธรรม
4. อดทนตออํานาจของกิเลส เปนการอดทนตอสิ่งยั่วยวนหรือความปรารถนาซึ่งเปนสิ่งให
เกิด ความอยากได
พระธรรมโกศาจารย (ทานพุทธทาสภิกขุ) (2520 : 381 - 382) ไดอธิบายวา “ขันติคือความอดทน
หรืออดกลั้นตอความจําเปนสําหรับชีวิต 4 อยางดวยกัน” คือ
1. อดกลั้นตอความเปนไปตามธรรมชาติ เชน ความรอน ความหนาว ยุง ลม แดด เปนสิ่งที่
ยากจะหลีกเลีย่ งไดแตตอ งอดกลั้นดวยการทําจิตใจไมใหเปนทุกขขึ้นมา
2. อดกลั้นตอความเจ็บไขไดปวย ถาไมรูจักอดกลั้นหรือเฉยไดก็เทากับกินของแสลงทําให
สูญเสีย กําลังใจหรือตองอดกลั้นทําใหเกิดความรูสึกเปนทุกขทรมานเพิ่มขึ้นอีก อยางนี้ไมมีประโยชนอะไร
จึงตองอดกลั้น ตอความเจ็บไขไดปวย
3. อดกลั้นตอการอยูรว มกัน ซึง่ มีทั้งคนพาลหรือคนบา การกระทําของคนเหลานี้ทําใหตองใช
ความอดทนอดกลั้น ฉะนั้นคนมีกิเลสก็ยอมลวงเกินผูอ นื่ ดวยการดาบางหรือดูหมิ่นดูแคลนบางก็เปนเรือ่ ง
ที่จะตองอดกลั้น
4. อดกลั้นอยางสูง คือ อดกลั้นตอการบีบคั้นแหงกิเลสของตน ทุกคนมีกเิ ลสเปนพลังผลักดัน
คอยชักใยอยูเบื้องหลังใหตอ งทําตามนับตั้งแตอยากสูบบุหรี่ หรืออยากไปดูหนัง ดูละคร อยากกินเหลา
เมายา อยากไปแสวงหากามารมณดวยอํานาจของกิเลสนั้นๆ ก็ลว นแตเปนเรื่องทีจ่ ะตองอดกลัน้
สรุปไดวาความอดทน หมายถึง ลักษณะของความเขมแข็ง มั่นคง และความหนักแนนของจิตใจ
เมื่อ
มีสิ่งทั้งดีและไมดมี ากระทบตอรางกายและจิตใจก็ยังคงสามารถรักษาสภาพความสงบของจิตใจ
เอาไวได
ทั้งนีเ้ พือ่ นําตนเองใหผา นพนปญหาและอุปสรรคตางๆ แลวนําไปสูการบรรลุเปาหมายของ
ความสําเร็จในหนาที่การงานทีต่ นรับผิดชอบตลอดจนบรรลุถึงความดีงามไดดวยความอดทน
สามารถ
แบงไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ (1) ความอดทนทางใจ ไดแก ความอดทนตอการกระทบกระทั่งยั่วยุให
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เจ็บใจและความอดทนตอกิเลส คือ ความโกรธและความโลภ (2) ความอดทนทางกาย ไดแก ความ
อดทนตอความลําบากในการทํางานหรือการเรียน และความอดทนตอความทุกขเวทนาทางกาย ความ
เจ็บปวด ความเหนื่อย ความหิว
2.2 กลวิธีในการฝกความอดทน (ขันติ)
ถาเรามีความอดทนแลวก็จะสามารถเอาชนะความโกรธและกําจัดความรูสึกโกรธเสียได ตรงนี้จะ
เปนจุดเริ่มตนของความอดทน (ขันติ) เพราะเราไมมีปฏิกริ ิยาโตตอบใดจึงไมมีการกระทบกระทั่งใดๆ ทั้งนี้
เนื่องจากอํานาจของความอดทนบาง อํานาจของศีลบาง ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดเอาไว ความสงบใจ
และกายจึงเกิดขึ้น วิธกี ารฝกความอดทนของพระพุทธเจาคือการยอมรับคําดา แตแปลความหมายเสียใหม
ก็ จะเปนจุดเริม่ ตนของความอดทน (ขันติ) พระไตรปฎก ขุททกนิกาย ชาดกปาสิ ชุ.ชา. ( พระมหาขันทอง วิชาเดช. 2545 : 134-135 ; อางอิงจาก พระไตรปฎก ขุททกนิกาย ชาดกปาสิ ชุ.ชา. 2500.
เลม 27 หนา 16, 323) นอกจากนี้ยังมีกลวิธีการพัฒนาความอดทน (ขันติ) โดยการ ไมยอมรับคําดา
โดยสิ้นเชิง ดังมีขอความจากพระไตรปฎกวามีพราหมณคนหนึ่งชื่ออักโกสกภารทวาชะ มีอธั ยาศัยหนักไป
ในทางดาวาคนอื่น เขาไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาแลวดาบริภาษพระองคดวยวาจาหยาบคาย อยาง
รุนแรงสาเหตุเกิดจากความไมพอใจทีพ่ ราหมณภารทวาชโคตรไปบวชในสํานักพระพุทธเจา เมื่อพราหมณ
ดาเสร็จแลวพระพุทธเจาตั้งกระทูถามวา “พราหมณ ผูเปนมิตร อํามาตย ญาติ และสายโลหิตผูเ ปนแขก
ของทานเคยมาเยือนทานบางไหม” พราหมณตอบวา “แขกเหลานั้นมาเยือนบางเปนครั้งคราว”
พระพุทธเจาทรงเลียบเคียงตรัสถามวา “ทานเคยจัดของเคี้ยวของบริโภคเพือ่ ตอนรับแขกเหลานัน้ บาง
หรือไม” พราหมณตอบวา “ขาพระองคไดจัดสํารับตอนรับแขกนั้นเหมือนกัน” พระพุทธเจาตรัสถามอีกวา
“ถาหากแขกเหลา นั้นไมรบั สํารับของทานสํารับนัน้ จะเปนของใครกัน ”พราหมณกราบทูลหนักแนนวา“ ก็
เปนของขาพระองค ตามเดิม” จากนั้นพระพุทธเจาก็ทรงยอนวา “พราหมณขอนี้กเ็ หมือนกันทานดาเรา
ผูไมดาอยู โกรธตอเราผูไ มโกรธอยู ทะเลาะกับเราผูไมทะเลาะอยู เราไมรับคําของทาน ดังนั้นคําดา
เหลานั้นจึงเปนของทานผูเดียว” พระไตรปฎก อง. ติก. อ. ( พระมหาขันทอง วิชาเดช. 2545 :
136-137 ; อางอิงมาจาก พระไตรปฎก อง. ติก. อ. 2500 เลม 2 หนา 76, 227 ) นอกจากนี้ รุจิร
ภูสาระ (2541 : 1- 6) ไดกลาวถึงวิธีปฏิบตั ิใหเปนคนทีม่ ีความอดทนสําหรับผูที่ยังอยูว ัยเรียนไวดังนี้
1. เมื่อมีสิ่งใดมาทําใหเกิดความโกรธ ไมพอใจ เสียใจ เราตองทําใจใหสงบควบคุมอารมณไว
แลวพิจารณาหาเหตุผลใหแนนอน
2. เรื่องการเรียน ถาตองเรียนไมเขาใจก็ไมควรทอถอย ควรซักถามจากพอแม ครู หรือเพือ่ นๆ
3. ตื่นนอนตอนเชาเพื่อไปโรงเรียนใหทันแมจะตองตื่นเชาทุกวันเราก็ไมควรบนควรคิดอยูเสมอ
วายังมีคนอีกมากมายที่ลําบากกวาเราแตเขายังอดทนได
4. เมื่อเราไมพอใจใครควรเดินเลี่ยงไปสงบสติอารมณสักพัก เพือ่ จะไดไมแสดงกิริยาอาการ
ที่ไมเหมาะสมออกไป
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5. เมื่อพอแมขอใหชวยทํางานบาน ถึงแมเราจะเหน็ดเหนื่อยมาจากโรงเรียน เราตองตั้งใจ
ทํางานเพือ่ ตอบแทนพระคุณของทาน

3. งานวิจัยที่เกีย่ วกับคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ )
ผูวจิ ัยไดศึกษาคนควางานวิจยั ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมความอดทน ปรากฏวามีงานวิจัยดังตอไปนี้
3.1 งานวิจัยตัวแปรทีม่ ีความสัมพันธกับคุณธรรมดานความอดทน
งานวิจัยตัวแปรที่มีความสัมพันธกับคุณธรรมดานความอดทนมีจํานวน 3 เรื่อง ซึ่งไดมี
ผูทําการวิจัยไวในอดีตประมาณ 20 กวาปมาแลว แตผวู ิจยั เห็นวาเปนงานวิจยั ที่มคี ุณคา และใหสาระที่
เปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ใหดีจึงนํามาเสนอไวดวยดังนี้
สุวฒ
ั น วัฒนวงศ (2518 : 60-63) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางขันติ–โสรัจจะ กับสันโดษเพือ่
เปนแนวทางในการคนหาบุคลิกภาพธรรมาธิปไตย โดยมีความมุงหมายในการวิจัย (1) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณธรรมดานขันติกับมีคุณธรรมดานสันโดษ (2) เพือ่ เปรียบเทียบวา เพศ ระดับชั้น สาขาวิชาที่
แตกตางกัน จะมีคุณธรรมดานขันติ–โสรัจจะ กับสันโดษแตกตางกันอยางไร กลุมตัวอยางที่ใชคอื นิสติ
ปริญญาตรี (คณะศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรกับมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร ผลการวิจยั ที่สําคัญๆ พบวาความสัมพันธภายในระหวางขันติและโสรัจจะและสันโดษ
ปรากฏวาตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกนั ทางบวก นอกจากนั้นเมื่อศึกษาเปรียบเทียบขันติ–โสรัจจะ
ระหวาง นิสติ ชั้นปที่ 1 กับกลุมตัวอยางนิสิตชั้นปที่ 4 โดยภาพรวมพบวานิสติ ชัน้ ปที่ 4 มีขันติ–โสรัจจะ
สูงกวาชั้นปที่ 1 ดังนั้นถาจะพัฒนา ความอดทน (ขันติ) นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงควรพัฒนา
ใหกับนิสติ หรือนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่ง สวนใหญมอี ายุไมถึง 20 ป
พัชนี ศรีทองนาก (2518 : 109) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอิทธิบาท 4 กับขันติ–โสรัจจะ
เพือ่ เปนแนวทางในการคนหาบุคลิกภาพธรรมาธิปไตย ผลการวิจัยที่สําคัญๆ พบวาองคประกอบทั้ง 4
ประการ ของบุคลิกภาพอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) มีความสัมพันธทางบวกกับขันติโสรัจจะ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 จากขอคนพบของการวิจัยเรือ่ งนีท้ ําใหผูวจิ ยั เกิดแนวความคิดทีจ่ ะพัฒนา
ความอดทน (ขันติ) โดยการสอนคุณธรรมที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับความอดทน (ขันติ) คือ
คุณธรรมดาน อิทธิบาท 4
จํารอง เงินดี (2519 : 63-68) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลกับคุณธรรมดาน
ทาน บริจาค ความออนโยน การไมโกรธ และความอดทนของนิสิตมหาวิทยาลัย โดยศึกษากับกลุม
ตัวอยางที่ เปนนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 4 และนิสติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร ชั้นปที่ 4 ผลการวิจัยที่สําคัญๆ พบวาความสัมพันธภายใน ตัว
แปรคุณธรรม ทั้ง 5 คือ ทาน บริจาค ความออนโยน การไมโกรธ และความอดทน ในกลุมนิสติ ทัง้ หมดมี
ความสัมพันธทางบวก นอก จากนีย้ ังพบวาความสัมพันธระหวางคุณธรรมทั้ง 5 ประการ ดังกลาวและ
ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ ทางลบกับคุณธรรมทัง้ 5 ประการ กลาวคือ เมื่อมีความวิตกกังวลสูง
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นิสิตมีคะแนนทัศนคติตอคุณธรรมทั้ง 5 ต่ํา และเมื่อมีความวิตกกังวลต่ํา นิสติ จะมีคะแนนทัศนคติ ตอ
คุณธรรมทั้ง 5 สูง หรืออาจกลาวให ชัดเจนไดวาบุคคลใดมีทัศนคติสูงตอคุณธรรมดานความอดทน (เห็น
วาตนมีคุณธรรมดานความอดทนสูง) บุคคลนั้นจะมีความวิตกกังวลต่ํา
จากผลการวิจัยเรื่องนี้นาจะนําผลการวิจัยที่ไดไปเปนแนวคิดในการกำหนดวิธีการฝกประสบการณ
หรือการจัดกิจกรรมการอบรมใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 เพื่อพัฒนาความอดทน (ขันติ) กลาวคือพยายามจัด
กิจกรรมเกีย่ วกับการใหทาน (ฝกการเสียสละแบงปน) และใหความรูค วามเขาใจในเรื่องความไมโกรธ ซึ่งถา
สรางหรือฝกใหตระหนักในเรื่องคุณธรรมเหลานี้แลวก็นา จะไปสัมพันธกับการพัฒนาความอดทน (ขันติ)
ดวยเนือ่ งจากตัวแปรเหลานีม้ ีความสัมพันธกัน
3.2 งานวิจัยเชิงสํารวจเกีย่ วกับความอดทน
งานวิจยั เชิงสํารวจในดานความอดทนมี ดังนี้
ประทุมมาศ ตรีวยั (2530 : 53 - 55) ไดทําวิจยั เรือ่ งการศึกษาความอดทนในการศึกษา
เลาเรียนของนักศึกษาที่มีภูมิหลังแตกตางกัน ดานความตองการ ดานระดับชั้น ดานเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ดานการมีสุขภาพ และเพศ จะมีความอดทนในการศึกษาเลาเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2529 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษา จํานวน 400 คน จากทั้งหมด 5 โรงเรียน เครือ่ งมือที่ใชคือ แบบสอบถามจํานวน 4 ฉบับ
ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพทัว่ ไปของนักเรียน เชน ชั้นเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
เพศ แบบสอบถามความตองการ แบบตรวจวัดสุขภาพ แบบสอบถามความอดทนในการศึกษาเลาเรียน
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มคี วามตองการทางรางกายทีส่ มบูรณดานสติปญญา ดานอารมณ สังคม
และดานอื่นๆ ในระดับ นอย มากและมากที่สุด จะมีความอดทนในการศึกษาเลาเรียนมากกวานักเรียนที่
มีความตองการนอยที่สุดอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ที่กลาวมาจะเห็นไดวาความตองการขั้นพื้นฐานที่มรี ะดับมากนอยตางกันเปนเหตุทาํ ใหมีความ
อดทนในการศึกษาเลาเรียนแตกตางกัน โดยพบวากลุมทีม่ ีความตองการนอยทีส่ ุดมีความอดทนในการศึกษา
เลาเรียน นอยกวากลุมอื่นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวานักเรียนที่มสี ุขภาพไมดีมีความ
อดทนในการ ศึกษาเลาเรียนมากกวานักเรียนที่มีสุขภาพดี ขอคนพบที่ไดจากการวิจยั เรือ่ งนี้ สามารถ
นําไปประยุกตใช ในการออกแบบกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความอดทนได กลาวคือกอนจะเริ่มฝกกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มความอดทน ควรใหนักศึกษาทีเ่ ขาฝกนั้นมีการตั้งเปาหมายหรือระดับความตองการในการพัฒนา
ตนเองดานความ อดทนไวกอน นอกจากนี้ควรหากิจกรรมที่ทําไปแลวมีปญหาและอุปสรรคใน ระหวาง
ดําเนินการดวยเพือ่ จะไดสรางความอดทนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนือ่ งจากการวิจัยพบวานักเรียนที่มีสขุ ภาพไมดจี ะ
มีความอดทนมากกวา ผูที่มีสุขภาพดี กลาวคือผูที่มีสุขภาพไมดี (มีอุปสรรค) อาจจะหาทางชดเชยให
ตนเองโดยการเพิ่มความ พยายาม ความอดทน และอุทิศตนเพือ่ การเรียนหรือการทํากิจกรรม
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โกเมท เทือกสุบรรณ (2539 : 92-96) ไดทําวิจยั เรือ่ งการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครู
ในวิทยาลัยครูโดยสํารวจเกีย่ วกับวิธีการพัฒนาคุณธรรมการรับรูดานการพัฒนาคุณธรรม ปญหาและ
อุปสรรค ในการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่
ประกอบดวยผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาครูในคณะครุศาสตรของวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เครื่องมือที่
ใช คือแบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ ผลการวิจัยที่สําคัญพบวา
1. การพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษาครู วิธีการที่ใชมากที่สุดคือกระบวนการแทรกในขณะทําการ
สอน มีรอยละ 78.80 รองลงมาคือกระบวนการผานทางกิจกรรมนักศึกษา รอยละ 6.7 และ อันดับต่ําสุด
คือ กระบวนการจัดนิทรรศการรอยละ 0.5
2. การรับรูของนักศึกษาตามการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษาของอาจารยในวิทยาลัยอยู
ใน ระดับมาก 7 ดาน เรียงลําดับ จากคะแนนเฉลีย่ จากมากไปหานอยไดดังนี้ คือนักศึกษาครูรบั รูวา
ตนเอง มีคุณธรรมดานความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู ( X = 3.96) มีความเปนประชาธิปไตยใน
การปฏิบตั ิ งานและดํารงชีวิต ( X = 3.92) มีความรับผิดชอบ ( X = 3.91) ความมีวินัย ( X = 3.68)
ความมีเมตตา ( X = 3.65) และมีความยุติธรรม ( X = 3.62) สวนการรับรูในระดับปานกลางคือมี ความ
ประหยัด ( X = 3.31) และมีความอดทน ( X = 3.19)
จากผลการวิจยั ของ โกเมท เทือกสุวรรณ ขางตนนีจ้ ะเห็นวากระบวนการพัฒนาคุณธรรมของ
นักศึกษาครูทใี่ ชนอ ยคือกระบวนการจัดนิทรรศการและกระบวนการทีผ่ านกิจกรรม หรือโครงการ พิเศษ
ของกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษามีคะแนนการรับรูวาตนเองไดรับการพัฒนาคุณธรรมจากอาจารยผูสอน
มากที่สุด คือคุณธรรมดานความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู สวนคุณธรรมดานความอดทนนั้น
นักศึกษาเห็นวาไดรบั การพัฒนานอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคุณธรรมดานอืน่ ๆ ซึง่ มีทั้งหมด 9 ประการ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา (โกเมท. 2539 : 15 ; อางอิงจาก ครุสภา. 2533) ดังนั้นจึง
ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนใหกับนักศึกษาใหมากขึ้นเพราะเปนคุณธรรมที่ไดรับ
การพัฒนานอยที่สุด นอกจากนี้ในการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนนี้ควรจะใชกระบวนการโดยผาน
ทางกิจกรรมหรือโครงการพิเศษเพิม่ เติมจากการสอนคุณธรรมโดยการสอนสอดแทรกในขณะทําการสอน
ซึ่งสวนใหญแลวจะมีเวลาสอนคุณธรรมนอยเพราะอาจารยในวิทยาลัยครูจะสอนเนือ้ หาที่เปนวิชาการดาน
อื่นๆ มากกวา จึงทําใหการสอนคุณธรรมไมมีประสิทธิภาพเทาทีค่ วรเพราะจากการประเมินผล
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมโดยแทรกในขณะทําการสอนประสบความสําเร็จเพียงรอยละ 47.8 เทานั้น
ดังนั้นที่เหลือจึงจําเปนตองพัฒนาโครงการพัฒนาคุณธรรมพิเศษเพิ่มเติมจากการสอนสอดแทรกในขณะทํา
การสอน เนื่องจากการวิจัยของ โกเมท เทือกสุวรรณ (2539 : 86) ยังพบวาคุณธรรมดานความขยัน ความ
อดทนอดกลั้น ความประหยัด และความศรัทธาในอาชีพครูยังไมมีกิจกรรมที่เปนรูปธรรม ดังนั้นในการ
วิจยั ครั้งนี้ผวู จิ ยั จึงคิดทีจ่ ะพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนโดยผานทางกิจกรรมหรือโครงการพิเศษให
เปนรูปธรรมที่
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ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อจะไดแนวทางของการพัฒนาคุณธรรมดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ
สมสุดา ผูพ ฒ
ั น และอัจฉรา ธนะมัย (2543 บทคัดยอ, 53-104) ไดศึกษาเชิงสํารวจเกี่ยวกับ
ความอดทนแหลงที่มาและปจจัย โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาแนวคิดและกิจกรรมใดที่เมื่อ
บุคคลยึดถือและปฏิบัติแลวจะทําใหเปนผูม ีความอดทน ซึ่งแบงเปน 4 ประเภท คือ ความอดทนตอ
ความลําบากตรากตรํา ความอดทนตอทุกขเวทนา ความอดทนตอความกระทบกระทั่ง และความอดทน
ตอความเยายวน (กิเลส) ซึ่งศึกษาจากประชาชนทัว่ ไป โดยสุมตัวอยางจากประชากรทีอ่ าศัยอยูในจังหวัด
เชียงใหม พิจติ ร สิงหบรุ ี ปทุมธานี นนทบุรี ศรีสะเกษ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ผล
การศึกษา ที่สําคัญๆ มีดังนี้
1. ผูที่อานหนังสือชีวประวัตบิ คุ คลสําคัญและเขารวมกิจกรรมสังคมมากจะมีความอดทน
มากกวา ผูที่อา นหนังสือชีวประวัติบคุ คลสําคัญและเขารวมกิจกรรมสังคมนอย
2. ผูที่อานหนังสือธรรม รักษาศีล 8 อยูธุดงค/นอนกลด นั่งสมาธิ และไปวัดมากจะมีความ
อดทนในทุกๆ ดานมากกวาผูที่อานหนังสือธรรมะ รักษาศีล 8 อยูธุดงค/นอนกลด นั่งสมาธิและไป
วัดนอย
3. ผูที่ตระหนักถึงคุณคาของพระรัตนตรัยมากมีความอดทนในทุกๆ ดานมากกวาผูที่ตระหนัก
คุณคาของพระรัตนตรัยนอย
นอกจากนี้ยังพบวาพระภิกษุและบิดามารดาเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการปลูกฝง
ความอดทนมากกวากลุมเพือ่ น ครู อาจารย เปนตน และเมือ่ พิจารณาผลการวิจยั โดยภาพรวมยังพบวา
กลุมผูที่มีอายุต่ํากวา 19 ป มีความอดทนในดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน ดังกลาวนอยที่สุด สวนกลุมบุคคลที่
มีอายุ 34–47 ป มีความอดทนในทุกดานสูงกวากลุม อื่นๆ และเมื่อพิจารณาขอคนพบในรายละเอียด
เกี่ยวกับ ตัวแปรอายุ โดยเฉพาะผูท ี่มีอายุต่ํากวา 19 ป มีความอดทนตอความลําบากตรากตรํา
ทุกขเวทนา
การกระทบกระทั่ง และความเยายวน ในระดับทีต่ ่ําที่สุดเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุมอื่นๆ
โดยที่มีคาเฉลีย่ ของ คะแนนความอดทน เทากับ 1.15, 0.47, 1.87 และ 2.22 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความอดทนตอทุกขเวทนานั้นมีคา เฉลี่ยของคะแนนความอดทนเทากับ 0.47
ขอคนพบจากการวิจยั เรือ่ งนี้ทําใหผูวจิ ัยไดแนวคิดในการนําไปออกแบบกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
คุณธรรมดานความอดทนใหนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ซึ่งสวนใหญจะมีอายุในระหวาง 17–19 ป นอกจากนี้
ขอคนพบเกี่ยวกับแหลงที่มาของความอดทนนั้นมีความเกี่ยวของกับการอานหนังสือชีวประวัติบคุ คล
สําคัญ (ตัวแบบ) หนังสือธรรมะ การรักษาศีล การนั่งสมาธิ การไปวัดเพื่อศึกษาพระธรรม และการสราง
ความตระหนักถึง คุณคาของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ดังนั้นถางานวิจยั นี้จะนําขอคนพบ
ดังกลาวมาเปนพืน้ ฐานในการออกแบบกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความอดทนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งจะเปน
การพัฒนาความอดทน (ขันติ) ใหแกนกั ศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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พระมหาขันทอง วิชาเดช (2545 : 9–10) ไดศึกษาวิเคราะหเรื่องขันติในพุทธศาสนาเถรวาท
ซึ่งเปนการวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary research) โดยใชวธิ วี ิทยาจากความรูหลายสาขา เชน
ปรัชญา จิตวิทยา และสังคมวิทยา การวิจัยเชิงเอกสารนี้เปนการศึกษาคนควาขอมูลชั้นปฐมภูมิ คือ
พระไตรปฎก โดยใชประไตรปฎกภาษาไทยมหาจุฬาไตรปฎก พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2500 พระไตรปฎก
ฉบับคอมพิวเตอร พรอมทัง้ อรรถกถา จัดทําโดยมหาวิทยาลัยมหิดลเปนหลัก สวนขอมูลทุติยภูมิศึกษา
จากตําราทางวิชาการ ที่เกีย่ วของ เชน อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เปนตน โดยมีวัตถุประสงคของการ
วิจยั ดังนี้ คือ (1) เพือ่ ศึกษา วิเคราะหหลักคําสอนเรือ่ งขันติที่ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกซึ่งจะเปนบรรทัด
ฐานสําคัญตอแนวทางการปฏิบัตใิ หถกู ตองสอดคลองกับหลักการของขันติตามหลักพุทธธรรม (2) เพือ่
ศึกษาบทบาทความสําคัญตลอดจน ความสัมพันธระหวางขันติกับองคธรรมในหมวดตางๆ เชน ขันติใน
ฆราวาสธรรม ขันติในทศพิธราชธรรม และขันติ ในทศบารมี เปนตน (3) เพือ่ ศึกษาหลักการของขันติใน
ฐานะที่เปนฐานแหงกระบวนการพัฒนาชีวิตใหเกิด ความสงบสุขแกปจเจกชนและสังคมทั้งในระดับโลกียะ
และระดับโลกกุตตระ ผลการวิจัยที่สําคัญๆ พบวา ขันติตามโลกทัศนของพระพุทธศาสนาเถรวาทมี
ความหมายตามรูปศัพทวาความอดทนความอดกลั้นจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอวิถีชวี ิตของมวล
มนุษยในการทําหนาที่กําจัดอุปสรรค ทั้งหลาย 4 ประเภทเหลานี้ คือ (1) ความลําบากตรากตรํา (2)
ทุกขเวทนา (3) ความกระทบกระทั่ง และ (4) ความเยายวนของกิเลสความอดทนอดกลั้นตอสภาวการณ
ทั้ง 4 ประเภทดังกลาวนั้นตองประกอบดวย ปจจัยสําคัญคือปญญา ความอดทนลักษณะนี้จะมี
ความหมายไมผิดเพี้ยนไปจากหลักการดั้งเดิมของ พระพุทธศาสนานี้คือความหมายสําคัญที่สดุ ของขันติ
ธรรม ถาหากความอดทนปราศจากการตรวจสอบ หรือไมผานการวินิจฉัยจากกระบวนการทางปญญา
ยอมสงผลกระทบเชิงลบตอชีวิตอยางมาก เพราะความอดทนจะกลายเปนภาวะอึดอัดบีบคั้นกดดันชีวิต
จิตใจอยางรุนแรงตอเมื่อความอดทนสอดประสานกลมกลืนกับปญญาแลวภาวะแหงความอึดอัดก็จะหมด
สิ้นไป จิตใจผอนคลาย และเกิดความแจมใส เบิกบาน ขันติ เมื่อดํารงอยูในฐานะเปนคุณธรรมเชิงสังคม
จะมีเอกลักษณะพิเศษโดดเดนเฉพาะตัว กลาวคือมีความสัมพันธ ตรงกันขามกับการทะเลาะวิวาทกัน
หรือตัดทอนสาเหตุทจี่ ะโยงไปสูความกระทบกระทั่งระหวางกัน หยุดยั้ง ปองปราม และกําจัดความ
โกรธหรือความอาฆาตพยาบาททั้งหลายอันจะพึงมีพึงเกิดขึ้นในสังคมได จากนัน้ ก็ชว ยเกือ้ กูลหนุน
เสริมความรัก ความเมตตา ความเอือ้ อาทรตอเพือ่ นมนุษยและสรรพสัตวใหประสบกับสันติสขุ ถวนทั่วกัน
ขันติไมเพียงแตจะสรรสรางมิติทางสังคมดวยการปลูกฝงมิตรภาพอันอบอุนใหงอกงามขึ้นภายในใจของมวล
มนุษยเทานั้นแตขันติยังไดชื่อวาเปนคุณธรรมสูงสงสําหรับมนุษยทุกคนเพราะเปนเครื่องมือกลอมเกลากาย
วาจา ใจ ใหบริสุทธิง์ ดงามอีกทั้งยังชวยแผวถางหนทางชีวติ ใหราบรืน่ และโปรงโลงเบาสบาย ซึ่งอาจ
นําไปสูความมีอิสรภาพสมบูรณพนจากการครอบงําของกิเลสทั้งหลายอันเปนจุดมุงหมายสูงสุดแหงชีวติ
ไดในที่สุด
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จากการศึกษาผลการวิจัยเรื่องนี้ทําใหไดขอสรุปในการกําหนดแนวทางหรือวิธีการฝก
ประสบการณในการพัฒนาความอดทน (ขันติ) ไดถูกตองตามหลักพุทธธรรม โดยฝกขันติที่
ประกอบดวยปญญาโดยอาศัยการเรียนรูค ุณคาหรือสรางศรัทธาใหเห็นประโยชนของความอดทนตาม
หลักธรรมในพุทธศาสนา ตลอดจนใชหลักการฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนวิธีการนําไปสูการเกิด
คุณธรรมความอดทนที่ประกอบดวยปญญา นอกจากนี้ผลการวิจัยยังชวยใหความกระจางเกี่ยวกับ
ประโยชนของการมีความอดทนและโทษของการขาดขันติธรรม จึงเปนแรงบันดาลใจใหผูวจิ ยั เห็นคุณคา
ของการพัฒนา ความอดทน (ขันติ) ใหแกนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 มากขึน้
3.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบวัดความอดทน
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหรือสรางแบบทดสอบคุณธรรมดานความอดทน มีดังนี้
สุวฒ
ั น วัฒนวงศ (2518 : 21 - 22; 55 - 61) ไดสรางแบบสอบถามวัดคุณธรรมดานขันติ –
โสรัจจะ โดยถือเกณฑในการวัด 2 แบบ คือ ตนตามมาตรฐานสังคม และตนตามอัตภาพ โดยแบง
คุณธรรมดาน ขันติออกเปน 4 ลักษณะ (Pattern) ดังนี้
1. มีขันติ – มีโสรัจจะ จํานวน 8 ขอ
2. ไมมีขันติ – ไมมีโสรัจจะ จํานวน 8 ขอ
3. ไมมีขันติ – มีโสรัจจะ จํานวน 8 ขอ
4. มีขันติ – ไมมีโสรัจจะ จํานวน 8 ขอ
เมื่อนําไปหาคุณภาพจากนิสิตแพทยและนิสิตครูที่เปนนิสิตชั้นปที่ 1 และปที่ 4 พบวาถึงแมจะ
ถือ เกณฑตนตามมาตรฐานสังคมหรือตนตามอัตภาพ (ถือตามมาตรฐานสังคมและถือตนเองเปนเกณฑใน
การตัดสิน) ก็ตามผลของการหาคาความสัมพันธภายในระหวางขันติที่ไดไมแตกตางกัน ซึ่งหมายความวา
ลักษณะคุณธรรมดานขันติทไี่ ดสรางขึ้นจากแบบสอบถามนั้นใหความเชื่อมั่น (Reliability) ในชุด ก คือ
การถือเกณฑตามมาตรฐานสังคมมีคาเทากับ .947 และในชุด ข คือ การถือเกณฑตนเองในการตัดสิน
มีคาเทากับ .949 ถือไดวามีคาความเชือ่ มั่นสูงพอเชือ่ ถือได
ตัวอยางแบบสอบถามวัดคุณธรรมดานขันติ
ขอ 1 ขณะทีว่ ัชรีเสนอโครงการวิจยั ใหทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมัติ ทีป่ ระชุมไดซักถามไปใน
ทํานองไมเห็นดวยจนวัชรีรสู ึกใจเสียแตกส็ ามารถควบคุมจิตใจใหเปนปกติได
ก. คนทัว่ ๆ ไปเห็นเชนเดียวกับวัชรี นอยที่สุด 1 2 3 4 5 6 7 มากที่สุด
หรือไม
ข.
ถาทานเปนวัชรีทานจะเปนเชนนี้ นอยที่สุด 1 2 3 4 5 6 7 มากที่สุด
หรือไม
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ขอ 2 เมื่อที่ประชุมไมอนุมตั ิโครงการวิจัยนั้นวัชรีกร็ ับทราบดวยทาทางที่สงบ
ก. คนอื่นๆ เปนเชนนี้หรือไม
นอยที่สุด 1 2 3 4 5 6 7 มากที่สุด
ข. ถาทานเปนวัชรี ทานจะเปนเชนนี้ นอยที่สุด 1 2 3 4 5 6 7 มากทีส่ ุด
หรือไม
การวิจยั ของเฉลียว บุรีภกั ดี และหลุย จําปาเทศ (2523 : 42) ไดศึกษาเรือ่ งคุณลักษณะ
ความอดทนบึกบึนของคนไทยซึ่งไดพฒ
ั นาเครื่องมือวัดความอดทนดวยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การยกกอนน้ําหนักดวยแขนทีถ่ นัดขางเดียวใหไดนานที่สุดโดยที่ตวั อยูในทานั่งและแขนที่
ยกน้ําหนักเหยียดตรงไปขางหนายกน้ําหนักขึ้นจากโตะขางหนาใหสงู จากผิวโตะพอควร และเมือ่ เหนือ่ ย
หมด กําลังก็วางลงที่เดิม สวนแขนอีกขางหนึ่งใหวางบนตักหงายมือขึ้น
2. การกลั้นหายใจโดยตัวอยูในทานั่ง ฝามือดานหนึ่งวางหงายบนหนาตักอีกดานหนึ่งคว่ําอยูบน
โตะ ขางหนึ่งเพือ่ เตรียมใหสญ
ั ญาณวาเริ่มกลั้นหายใจดวยการตบเบาๆ ลงที่โตะ ใหผูวิจยั หรือผูช วยวิจัย
จับ เวลาและยกจากผิวโตะเมื่อหยุดกลั้นหายใจ
3. การลืมตาโดยไมกระพริบ โดยตัวอยูในทานั่งฝามือทั้งสองวางหงายอยูบนหนาตักขาง
หนึ่งมีดินสอดําปลายแหลมตั้งโดยเอาดานแหลมขึ้นอยูอ ันหนึ่งสําหรับใชมองถาตองการจุดเพง แตจะ
มองหรือ ไมมองก็ได กอนจะเริ่มจับเวลาผูร ับการทดลองอยูใ นทาหลับตาเมื่อไดรบั สัญญาณจึงเริ่มลืมตาถึง
การกระพริบ ตาครั้งแรกเปนอันหมดการจับเวลา
มลิวลั ย บํารุงการ (2531 : บทคัดยอ, 57) ไดศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดคุณธรรม 4 ประการ
ตามพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งคุณธรรมทั้ง 4 ประการ
นั้น ไดแก (1) คุณธรรมดานการรักษาความสัจความจริงใจตอตนเองทีจ่ ะประพฤติปฏิบัตแิ ตสิ่งที่เปน
ประโยชน และเปนธรรม (2) การรูจักขมใจตนเองฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบตั ิอยูในความสัจความดี
นั้น (3) การอดทนอดกลั้นและอดออมที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริตไมวาจะดวยเหตุประการใด และ
(4) การรูจัก ละวางความชั่วความทุจริตและรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนรวม
ของบานเมือง ประชากรและกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2531 ใน
จังหวัดชุมพรจํานวน 920 คน ผลการศึกษาพบวาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบหาโดยใชการ
ทดสอบคา t มีคาตั้งแต 3.29 ถึง 11.36 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาความเชือ่ มั่นของ
แบบทดสอบหาโดย ใชสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟามีคาตัง้ แต .63 ถึง .78 และคาความเชือ่ มั่นทั้งฉบับมีคา
เทากับ .88 คาความเทีย่ งตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบหาโดยใชวิธีเปรียบเทียบกับกลุมที่รูชัดอยู
แลว (Known - group technique) พบวา มีความเที่ยงตรงเชิง โครงสรางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดคุณธรรมดานการอดทนอดกลั้น
สถานการณที่ (000) ขณะที่นเรศและเพือ่ นๆ นั่งคุยกันอยางสนุกสนาน ในระยะแรกๆ
นเรศ ก็สนุกสนานกับเพือ่ นๆ ตอมาในกลุมไดเปลี่ยนเรื่องคุยซึ่งทําใหนเรศเครียดและเบื่อมาก ถาทาน
เปนนเรศ ทานจะทําอยางไร
ก. นั่งฟงอยูเปนปกติ
ข. ตีตวั ออกหางจากกลุมนั้น
ค. ทนฟงอยูเพราะเรายังตองคบกันกับเพือ่ น
มลิวลั ย แจมมณี (2534 : บทคัดยอ, 59-64) ไดทําการศึกษาการพัฒนาแบบวัดความอดทน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ พัฒนาแบบวัดความอดทนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประชากรและกลุม ตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 ปการศึกษา 2533 ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จํานวน 1,083 คน ไดมาจากการสุมหลาย
ขั้นตอน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจัยเปนแบบวัด 2 ฉบับ ที่สรางขึ้นตามรายวิชาจริยศึกษาแผนการสอนที่ 5
เรื่องความอดทนในหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 คือ แบบวัดความอดทนประเภทกําหนด
ขอความเปนสถานการณ และแบบตรวจสอบพฤติกรรมความอดทน ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหหาคา
ความเชือ่ มั่นและความเที่ยงตรง ผลการวิจยั สรุปไดดังนี้
1. แบบวัดความอดทนประเภทกําหนดขอความเปนสถานการณ จํานวน 30 ขอ ใชเวลาในการ
ตอบ 30 นาที อํานาจจําแนกจากเทคนิครอยละ 27 พบวามีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 ทุกขอ
สัมประสิทธิค์ วามเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายในมีคาเทากับ .8963 ความเที่ยงตรงตามสภาพหาจาก
ความสัมพันธกับการ จัดอันดับโดยครูประจําชัน้ มีคาตั้งแต .7460 ถึง .9103 และหาจากความสัมพันธของ
แบบวัดทั้ง 2 ฉบับ มีคา เทากับ .8421 ความเที่ยงตรงเชิงจําแนกทดสอบดวยสถิติ t-test พบวา มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. แบบตรวจสอบพฤติกรรมความอดทน จํานวน 30 ขอ ใชเวลาในการตอบ 30 นาที
สัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายในมีคาเทากับ .9162 และความเที่ยงตรงเชิงจําแนก
ทดสอบดวย สถิติ t-test พบวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแบบวัดทัง้ 2 ฉบับ มีคาเทากับ .8421 ซึ่งมีความสัมพันธ
กัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
ตัวอยางแบบวัดความอดทนที่ มลิวลั ย แจมมณี ไดสรางขึ้นโดยประยุกตหลักการพัฒนาจิตใจ
ทางจิตตปริเขต (Affective domain) ซึ่งเปนจุดมุงหมายทางการศึกษาที่เสนอโดย เดวิท อาร แครธโวล
และคณะ (มลิวัลย แจมมณี. 2534 : 39 ; อางอิงจาก David R. Krathwohl and others. 1964) ได
จําแนก จุดมุงหมายที่เนนการพัฒนาจิตใจของผูเ รียนออกเปน 5 ขั้นตอน เรียงลําดับจากต่ําสุดไปหา
สูงสุด ดังนี้ (1) การรับรู (Receiving) (2) การตอบสนอง (Responding) (3) การใหคุณคา (Valuing) (4)
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การจัดระบบ(Organization) (5) การสรางลักษณะโดยคุณคาเดี่ยวหรือคุณคาซับซอน (Characterization
by a value or value complex) สําหรับแบบวัดความอดทนของ มลิวัลย แจมมณี (2534) นี้ ไดใชระดับ
การพัฒนาจิตใจ ตามจิตตปริเขต (Affective domain) 4 ขั้นแรกเทานั้น ซึ่งในขั้นที่ 4 นั้นไดรวมเอาขั้นที่
5 ไวดวยกันโดยนํา มาสรางเปนตัวเลือกขั้นละ 1 ตัวเลือก
ตัวอยางขอสอบประเภทกําหนดขอความเปนสถานการณวัดความอดทนทางรางกาย
(ทุกขเวทนา)
อรุณตอกตะปูไมชํานาญ ทําใหไมกระเด็นไปโดนอรัญจนแขนอรัญเคล็ด อรัญจึงหยิบไมที่
กระเด็นนั้นไปตีที่แขนอรุณบาง
จากเหตุการณนี้นักเรียนรูส ึกอยางไรตอการกระทําของอรัญ
(ขั้นที่ 1) ก. อรัญคงอยากใหอรุณไดรับความเจ็บปวดบาง (ขั้นรับรู)
(ขั้นที่ 2) ข. อรัญไมนาทําแบบนั้น (ขั้นตอนสนอง)
(ขั้นที่ 3) ค. อรัญนาจะคิดวา อรุณไมไดเจตนา (ขั้นใหคุณคา)
(ขั้นที่ 4) ง. อรัญควรทําเฉยเสีย และบอกใหอรุณระมัดระวังมากกวานี้ (ขั้นจัดระบบ)
ตัวอยางขอสอบวัดความอดทนตอความเจ็บปวดทางกาย
สถานการณ เฉลิมพล ทําแกวน้ําแตกแลวกวาดเศษแกวที่แตกไปแลวไมหมด นําชัยเดิน
ไป เหยียบเศษแกวที่เหลืออยูนั้นทําใหเลือดออกที่เทา นําชัยจึงตอวาเฉลิมพล
จากสถานการณนี้นักศึกษารูสึกอยางไรตอการกระทําของนําชัย
(ขั้นที่ 1) ก. นําชัยคงจะเจ็บเทามาก
(ขั้นที่ 2) ข. นําชัยไมนา ตอวาเฉลิมพลเลย
(ขั้นที่ 3) ค. นําชัยนาจะระมัดระวังตัวเองมากขึ้น
(ขั้นที่ 4) ง. นําชัยตองพยายามระงับความโกรธไวบาง
สุนันทา ประเสริฐศรี (2540 : 53-55, 98) ไดศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดความมีวินัยใน
ตนเองชนิดสถานการณที่เปนภาพการตนู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการ
ศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2539 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสระแกว จํานวน 842 คน ใชในการทดสอบเครื่องมือครั้งที่ 1 จํานวน 128 คน
ครั้งที่ 2 จํานวน 212 คน และใชในการทดสอบครั้งที่ 3 จํานวน 502 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธสี มุ แบบแบง
ชั้น (Stratified random sampling) ซึ่งมีขนาดโรงเรียนเปนชั้น (Strata) และหองเรียนเปนหนวยการสุม
(Sampling unit) เครือ่ งมือทีใ่ ชเปนแบบทดสอบวัดความมีวินัยในตนเองชนิดสถานการณทเี่ ปนภาพการตูน
ที่วัดความคิดเห็นความรูสึกและพฤติกรรมมีจํานวน 40 ขอ โดยแบงเปน 6 ดาน ดังนี้ คือ (1) ความ
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รับผิดชอบ จํานวน 5 ขอ (2) ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง จํานวน 7 ขอ ความซือ่ สัตย จํานวน 6 ขอ ความตรง
ตอเวลา จํานวน 7 ขอ ความเปนผูนํา จํานวน 7 ขอ และความอดทน จํานวน 8 ขอ คาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบดาน ความอดทน (8 ขอ) มีคาเทากับ .7969 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .9296
ตัวอยางแบบทดสอบวัดความมีวินัยดานความอดทนชนิดสถานการณที่เปนการตนู

ถานักเรียนเปนแจมจันทร นักเรียนจะทําอยางไร
ก. ยืนไปก็บน ไปวาหิว
ข. ยืนรอจนกวาจะถึงคิว
ค. ฝากเพือ่ นคนอยูใ กลกวาซื้อให
ขนิษฐา สาลีผล (2537: บทคัดยอ, 51-52) ไดศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพแบบทดสอบวัดจริยธรรม
ดาน ความอดทนระหวางสถานการณที่เปนภาษากับสถานการณที่เปนภาพการตูน โดยมีจุดมุงหมายเพือ่
เปรียบเทียบ คาอํานาจจําแนกคาความเชื่อมั่นและคาความเที่ยงตรงของแบบสอบวัดจริยธรรมดาน
ความอดทนระหวาง สถานการณที่เปนภาษากับสถานการณที่เปนภาพการตูน และจําแนกตามนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิง กลุม ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้คอื นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา
2536 ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม จํานวน 770 คน ซึ่งเลือกมา
โดยวิธีสุมแบบแบงชัน้ และนํา คะแนนทีไ่ ดมาวิเคราะหคาอํานาจจําแนกดวยวิธสี หสัมพันธแบบไบซีเรียล
วิเคราะหคาความเชือ่ มั่นดวยวิธสี ัมประสิทธิ์แอลฟาและวิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงสภาพดวยวิธี
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธของเพียรสนั แลวเปรียบเทียบคาอํานาจจําแนกความเชือ่ มัน่ และความเที่ยงตรง
ระหวางแบบทดสอบชนิดสถานการณที่เปนภาษากับชนิดสถานการณที่เปนภาพการตูนดวยวิธพี ิชเชอร
ไดผลการวิจัยดังนี้
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1. คาอํานาจจําแนกและคาความเชือ่ มั่นของแบบทดสอบวัดจริยธรรมดานความอดทนระหวาง
สถานการณทเี่ ปนภาษากับสถานการณทเี่ ปนภาพการตูนแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ สวน
คาความเที่ยงตรงเชิงสภาพระหวางแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยที่แบบทดสอบชนิดสถานการณที่เปนภาษา มีคาความเทีย่ งตรงเชิงสภาพเทากับ .79 สวนชนิด
สถานการณทเี่ ปนการตูนมีคาความเที่ยงตรงเชิงสภาพเทากับ .61
2. คาอํานาจจําแนก ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบวัดจริยธรรม
ดานความอดทนระหวางสถานการณทเี่ ปนภาษากับสถานการณที่เปนภาพการตูนแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ
ตัวอยางแบบวัดคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ที่ขนิษฐา สาลีผล (2537 : 95–105)
ไดพฒ
ั นาขึ้นมีดังนี้
1. ทุกคืนอี๊ดจะตองอานหนังสือเพือ่ เตรียมความพรอมในการเรียนของวันรุงขึ้น แตคืนนี้
ดึกมากอี๊ดก็ยังอานหนังสือไมจบบท เขารูสึกงวงนอนมาก ถานักศึกษาเปนอี๊ด
นักศึกษาจะทําอยางไร
(1) ก. อานไดสักครูแลวจึงไปนอน
(2) ข. ลางหนาใหหายงวงแลวอานตอ
(0) ค. เขานอนทันทีแลวคอยอานวันอื่น
2. ขาวเจอกระเปาเงินจึงนําสงครู เพือ่ น ๆ นินทาขาววา “อยากไดหนา อยากดัง”
ขาวเอง ก็ไดยินเพือ่ น ๆ นินทา ถานักศึกษาเปนขาวนักศึกษาจะทําอยางไร
(2) ก. นิ่งโดยไมแสดงอาการโกรธตอบ เพราะตนเองทําดีแลว
(0) ข. ดาเพือ่ น ๆ วา “ไมทําดีแลวยังปากเสีย”
(1) ค. บอกครูวาเพือ่ น ๆ นินทาตน
3. ครูประกาศผลสอบไล ปรากฏวา วีณาไดเกรด 1 ทุกวิชาทําใหเพือ่ นพูดถากถางวา
“คนโง ขยันใหตายก็โงอยูด ี” ถานักศึกษาเปนวีณา นักศึกษาจะทําอยางไร
(0) ก. โกรธและตวาดเพือ่ น ๆ
(1) ข. หันไปมองเพื่อน ๆ อยางไมพอใจ
(2) ค. ไมโตตอบใด ๆ และคิดวาจะขยันขึ้น
(ตัวเลขทีอ่ ยูขา งหนาตัวอักษร ก ข และ ค หมายถึงคะแนนประจําขอ)
จากการศึกษาคนควางานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาแบบวัดความอดทน พบวา
แบบทดสอบ ที่นิยมสรางขึน้ เพือ่ วัดความอดทนนั้นมี 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่เปนสถานการณ

26
ที่เปนภาษาและเปน สถานการณที่เปนการตูน จากการวิจัยของขนิษฐา สาลีผล (2537 : 52) พบวาคา
อํานาจจําแนกและคา ความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้ง 2 แบบ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตในเรือ่ งราวของ ความเที่ยงตรงเชิงสภาพพบวาแบบทดสอบชนิดสถานการณที่เปนภาษา
มีคาสูงกวาแบบทดสอบชนิด สถานการณที่เปนการตนู (.79 สูงกวา .61) อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ มลิวลั ย แจมมณี (2534) ไดพฒ
ั นาแบบวัดความอดทนโดยประยุกตใชหลักการพัฒนาจิตใจ
ทางจิตตปริเขต (Affective domain) โดยเริ่มจากการวัดขั้นการพัฒนาจิตใจจากขัน้ ต่ําไปหาขั้นสูง
กลาวคือจากขั้นการรับรู ขัน้ การตอบสนอง ขัน้ การใหคุณคา และขั้นการจัดระบบ นอกจากนี้ สุวฒ
ั น
วัฒนวงศ (2518) ไดสราง แบบทดสอบวัดขันติ พบวาไมวาจะใชเกณฑตามมาตรฐานสังคมหรือ
เกณฑตามที่ตนเองถือก็ตามจะใหคาความเชื่อมั่นและ ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสรางสูงเชื่อถือได ดังนั้น
ในการสรางเครื่องมือวัดความอดทน (ขันติ) ครั้งนี้ ผูวิจัย จะพัฒนาแบบทดสอบเพือ่ วัดคุณธรรมดังกลาว
โดยใชแบบวัดที่มีลักษณะสถานการณชนิดที่เปนภาษาและใชเกณฑการตัดสินโดยยึดตนตามอัตภาพ
(ถือตนเองเปนเกณฑ) กลาวคือ ยึดแนวทางการพัฒนาแบบวัด คุณธรรมดานความอดทนตามแนวของ
ขนิษฐา สาลีผล (2537 : 95–105) โดยมีหลักเกณฑของการใหคะแนน ตามน้ําหนักของตัวเลือกเปน 0,
1, 2 ดังตอไปนี้ให 0 คะแนนสําหรับตัวเลือกที่แสดงวาไมมีความอดทนให 1 คะแนนสําหรับตัวเลือก
ที่แสดงวามีความอดทนปานกลาง ให 2 คะแนนสําหรับตัวเลือกที่แสดงวามี ความอดทนมาก
สําหรับพฤติกรรมการแสดงออกถึงความอดทนนั้นผูว จิ ยั ไดศึกษาเอกสารของ เฉลียว บุรีภักดี
และ หลุย จําปาเทศ (2523 : 61) มลิวลั ย บํารุงการ (2531 : 5-7) และเอกสารเสริมความรูส ําหรับครู
กลุม สรางเสริมลักษณะนิสยั ของกระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ กรม
วิชาการ. 2525 ; อางอิงจาก มลิวัลย แจมมณี. 2534 : 10-11) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ยึดเปาหมายอยูในใจอยางมั่นคง
2. กระตือรือรนในงาน
3. รับผิดชอบเอาจริงเอาจังกับงาน
4. อุทศิ เวลา ขยันทํางาน
5. อุตสาหะไมทอถอยตออุปสรรคในงาน
6. ติดตามผลความคืบหนาของงาน
มลิวลั ย บํารุงการ (2531 : 5-7) ไดวิเคราะหพฤติกรรมการแสดงออกของคุณธรรม 4 ประการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสใหประชาชนชาวไทยทุกคนควรจะ
ศึกษา และนํามาปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรมดานความอดทนอดกลั้นมีตวั อยาง
พฤติกรรมที่สาํ คัญดังนี้
1. แสดงออกถึงความพยายามในการหาทางเอาชนะปญหาหรืออุปสรรคที่ประสบในการ
ทํางาน หรือการปฏิบตั ิหนาที่ของตน
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2.

แสดงความสงบของอารมณและไมแสดงอาการโกรธโตตอบเมือ่ ถูกวิพากษวจิ ารณหรือ

กลาวโทษ
ติดตามรับฟงหรือรับรูการแสดงออกหรือการพูดของผูอ ื่นตั้งแตตนจนจบโดยไมแสดง
อาการเบือ่ หนายใหปรากฏ
4. ไมแสดงทาทีอึดอัดหรือแสดงความทุกขยากใหปรากฏเมื่อตองตกอยูใ นสิ่งแวดลอมหรือ
สภาวะที่ไมสะดวกสบายเปนอุปสรรคตอการทํางานหรือความเปนอยูตามปกติ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความอดทนรวบรวมจากเอกสารเสริมความรูสําหรับครูกลุม
สรางเสริมลักษณะนิสัย กระทรวงศึกษาธิการ ( มลิวัลย แจมมณี. 2534 : 10–11 ; อางอิงจาก
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ. 2525) ซึ่งมีพฤติกรรมดังตอไปนี้
1. ใชสติปญญาควบคุมการกระทําของตนเองใหอยูใ นอํานาจของเหตุผลได
2. ไมแสดงอาการทุรนทุรายหรือรองครวญครางเมื่อเจ็บไขไดปวย
3. ไมแสดงอาการหิวโหย เมื่อรางกายตองการอาหาร
4. ไมกลาวคําหยาบคายเมือ่ ถูกผูอื่นยัว่ อารมณ (สัมมาวาจา)
5. ไมทํารายผูอนื่ ที่ทําใหเกิดความโกรธ
6. ควบคุมกิริยาอาการใหเปนปกติไดเมือ่ เจ็บแคนใจ (ไมพยาบาท : สัมมาสังกัปปะ)
7. เมื่อผิดหวังก็ไมแสดงอาการเสียใจ
8. เมื่อมีอุปสรรคในการเรียน การทํางานก็ไมทอถอย
9. พยายามทํางานที่ยากใหสาํ เร็จตามเปาหมาย
10. ยอมรับความเปนจริงทีเ่ กิดขึ้นในชีวติ วา
10.1 มีทั้งความสําเร็จและความลมเหลว (งานบางอยางอาจประสบความสําเร็จ บางอยาง
อาจลมเหลวได)
10.2 มีทั้งยากและงาย (งานบางอยางใชความอดทนมาก งานบางอยางใชความอดทน
นอย)
10.3 มีทั้งถูกและผิด (การกระทําบางอยางอาจจะถูก บางอยางอาจจะผิดได)
10.4 มีทั้งแพและชนะ (การแขงขันบางครั้งก็แพ บางครั้งก็ชนะไมเสียใจหรือดีใจจน
เกินไป)
10.5 มีทั้งการไดมาและการสูญเสีย (บางครั้งอาจจะไดสิ่งที่รักที่ชอบ บางครั้งตองสูญเสีย
สิ่งที่รักที่ชอบ)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่กลาวมาแลวขางตนนั้น
สามารถสรุปพฤติกรรมที่
แสดงออก ถึงความอดทนไดดังนี้
1. พฤติกรรมความอดทนทางกายซึ่งแบงเปน 2 ประเภทไดแก
3.
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1.1 ความอดทนตอความลําบากในการงานหรือการเรียนมีดังนี้
1.1.1 เมื่อมีอุปสรรคในการเรียน การทํางานก็ไมทอถอย
1.1.2 พยายามทํางานที่ยากใหสาํ เร็จตามเปาหมาย
1.1.3 มีทั้งความสําเร็จและความลมเหลว(งานบางอยางอาจประสบความสําเร็จ
บางอยางอาจลมเหลวได)
1.1.4 มีทั้งยากและงาย (งานบางอยางใชความอดทนมาก งานบางอยางใชความ
อดทนนอย)
1.1.5 ยึดเปาหมายอยูในใจอยางมั่นคง
1.1.6 กระตือรือรนในงาน
1.1.7 รับผิดชอบเอาจริงเอาจังกับงาน
1.1.8 อุทศิ เวลา ขยันทํางาน
1.1.9 อุตสาหะไมทอ ถอยตออุปสรรคในงาน
1.1.10 ติดตามผลความคืบหนาของงาน
1.1.11 แสดงออกถึงความพยายามในการหาทางเอาชนะปญหาหรืออุปสรรคที่
ประสบในการทํางานหรือการปฏิบตั ิหนาทีข่ องตน
1.1.12 ไมแสดงทาทีอดึ อัดหรือแสดงความทุกขยากใหปรากฏเมือ่ ตองตกอยูใ น
สิ่งแวดลอม หรือสภาวะที่ไมสะดวกสบายเปนอุปสรรคตอการทํางาน
1.2 อดทนตอทุกขเวทนาทางกายมีดังนี้
1.2.1 ไมแสดงอาการทุรนทุรายหรือรองครวญครางเมื่อเจ็บไขไดปวย
1.2.2 ไมแสดงอาการหิวโหยเมื่อรางกายตองการอาหาร
1.2.3 ไมแสดงทาทีอดึ อัดหรือแสดงความทุกขยากใหปรากฏเมือ่ ตองตกอยูใ น
สิ่งแวดลอม หรือสภาวะที่ไมสะดวกสบายเปนอุปสรรคตอความเปนอยูตามปกติ (ความเหนื่อย)
2. พฤติกรรมความอดทนทางใจ แบงเปน 2 ประเภทไดแก
2.1 อดทนตอการกระทบกระทั่งกัน การยั่วยุ ความเจ็บแคนใจมีดังนี้
2.1.1 ไมกลาวคําหยาบคายเมื่อถูกผูอ ื่นยัว่ อารมณ
1.1.2 ควบคุมกิริยาอาการใหเปนปกติไดเมื่อเจ็บแคนใจ
2.2 อดทนตอกิเลส (ความโกรธ) มีดังนี้
2.2.1 ใชสติปญญาควบคุมการกระทําของตนเองใหอยูใ นอํานาจของเหตุผลได
2.2.2 ไมกลาวคําหยาบคายเมือ่ ถูกผูอื่นยัว่ อารมณ
2.2.3 เมื่อผิดหวังก็ไมแสดงอาการเสียใจ
2.2.4 มีทั้งถูกและผิด (การกระทําบางอยางอาจจะถูก บางอยางอาจจะผิดได)
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2.2.5 มีทั้งแพและชนะ(การแขงขันบางครั้งก็แพบางครั้งก็ชนะไมเสียใจหรือดีใจจน
เกินไป)
2.2.6 มีทั้งการไดมาและการสูญเสีย (บางครั้งอาจจะไดสิ่งที่รักที่ชอบ
บางครั้งตองสูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบ)
2.2.7 แสดงความสงบของอารมณและไมแสดงอาการโกรธโตตอบเมือ่ ถูกวิพากษ
วิจารณหรือกลาวโทษ
2.2.8 ติดตามรับฟงหรือรับรูการแสดงออก หรือการพูดของผูอ ื่นตั้งแตตนจนจบ
โดยไมแสดงอาการเบื่อหนายใหปรากฏ
ดังนั้นผูวิจยั จึงนําพฤติกรรมการแสดงออกถึงความอดทนเหลานี้ไปใชเปนกรอบในการพัฒนา
แบบทดสอบความอดทนตลอดจนการประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมสําหรับพัฒนาความอดทน
ใหแกนักศึกษาปริญญาตรีชนั้ ปที่ 1

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความวิตกกังวล
จากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับความวิตกกังวล สามารถแบงเปน
หัวขอ ไดดังนี้
4.1 ความหมายของความวิตกกังวล
4.2 ทฤษฎี ประเภท และผลของความวิตกกังวล
4.3 งานวิจยั เกี่ยวกับความวิตกกังวล
แตละหัวขอมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 ความหมายของความวิตกกังวล
ความวิตกกังวลเปนลักษณะบุคลิกภาพอยางหนึ่งของบุคคลซึ่งมีผูรู
นักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษา ไดใหความหมายไวดังนี้
พุทธทาสภิกขุ (2516 : 493) ไดกลาวถึงความวิตกกังวลวา ความวิตกกังวลนี้ก็รวมอยูในความ
ทุกข ไมแยกจากกันเพราะเปนความตึงเครียดในจิตใจ มูลเหตุของความทุกขคือการเขาไปยึดถือสิ่งใดสิง่
หนึ่งวา มีตัวตนหรือเปนของของเรา วิชาความรูในพระพุทธศาสนานั้นสอนใหปฏิบัตใิ หเห็นแจงวาทุกสิ่ง
ทุกอยาง ไมควรจะยึดถือวาเปนตัวตนหรือเปนของตน ขอนี้ไมไดปฏิเสธวาสิ่งตางๆ ไมมี มันมีมากมาย
แตไมมีสวน ไหนของมันทีค่ วรจะเขาไปยึดถือวาเปนตัวตนหรือของตน ถาเขาถึงความจริงของขอนี้แลว
ความเศรา ความทุกขเดือดรอนก็จะไมเกิดมีขึ้น สปลเบอรเกอร (Spielberger. 1979 : 17) กลาวถึง
ความวิตกกังวล วาเปนความรูสึกตึงเครียด หวาดหวั่น ตื่นตระหนก ไมสบายใจตอสภาพการที่เผชิญ
อยูและจะมีผลใหเกิด การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเกิดขึ้นไดแก ใจสั่น ปวดศีรษะ ปสสาวะบอย เปน
ตน
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ชอรทริดจและลี (Shortridge and Lee. 1980 : 401) ไดใหความหมายของความวิตกกังวล
โดย สรุปไดวาความวิตกกังวลเปนปฏิกิริยาที่แสดงออกทางจิตใจและรางกายเนื่องมาจากมีสิ่งคุกคาม
อยูภายใน โดยสิ่งคุกคามนี้อาจเกิดจากเหตุการณหรือสิ่งเราจากภายนอกหรือภายในทําใหเกิดความ
รูสึกยุงยากใจ ไมสบายใจหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและรางกาย ความวิตกกังวลจึงเปน
เหมือนสัญญาณ เตือนถึงภัยอันตรายที่กาํ ลังจะมาถึง
ซุง และคารเวนนาร (Zung and Carvennar. 1980 : 348-357) ไดใหความเห็นเกีย่ วกับความ
วิตกกังวลสรุปไดวา ความวิตกกังวลเปนความรูสึกตึงเครียด หวาดหวั่น ตื่นตระหนก ไมสบายใจตอ
สภาพการณทเี่ ผชิญอยูและมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานอารมณเกิดขึ้น ไดแก ความรูสึกหงุดหงิด
กระวนกระวาย หวาดกลัวโดยไมมีเหตุผล เปนตน สวนอาการเปลีย่ นแปลงทางดานสรีรวิทยาที่เกิดขึ้น
ไดแก ตัวสั่น ใจสั่น ปวดศีรษะ ปสสาวะบอย เปนตน และถามีความรูสึกจะมีอาการตื่นตระหนกและ
หวาดกลัวสุดขีด
ไลฟและไรเซอร (Leigh and Reiser. 1985 : 61) กลาววาความวิตกกังวลนั้นเปนสิ่งกระตุน
และตอบสนองตอการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งจะแสดงความพรอมของวุฒิภาวะและเปนคุณคาแหงทักษะ
ทางสังคม
วูลแมน (Wolman. 1989 : 26) ไดใหคําจํากัดความไววา เปนความรูสึกของความไมเขมแข็ง
และไมมีความสามารถที่จะจัดการกับภาวะที่ถูกคุกคามทั้งในสภาพทีเ่ กิดขึ้นจริงและในสภาพแหง
จินตนาการ ของบุคคล ความวิตกกังวลนั้นจะเกิดขึ้นจากภายในและเชือ่ มโยงไปสูความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
และความรูสึก ถึงการไรความสามารถ
สกอตต (Scott. 1990 : 72) ไดกลาววา ความวิตกกังวลเปนสวนหนึ่งของชีวติ ประจําวันของ
บุคคลในระดับหนึ่ง ความวิตกกังวลเปนประโยชนในการปองกันอันตรายใหแกบุคคล เชน การเดินขาม
ถนน การขับรถ การทํางานกับเครือ่ งจักร ฯลฯ เพราะความวิตกกังวลจะเปนตัวกระตุน ใหเกิดความ
ระมัดระวัง มากขึ้น แตถาการกระตุนดังกลาวมีมากเกินไปจนไมสามารถควบคุมไดกจ็ ะเกิดปญหาขึ้น
จากความหมายที่มีผูรูและนักจิตวิทยาไดกลาวไวนั้นสรุปไดวา ความวิตกกังวลนั้นเปนลักษณะ
ของความทุกขทางจิตใจ มีความรูสึกตึงเครียด หวาดกลัว หงุดหงิด กระวนกรระวาย ไมสบายทั้งกาย
และใจ เกิดจากสิ่งเราหรือสถานการณมากระทบ ถาไดรับการกระตุนในระดับไมมากนักจะทําใหเกิด
ประโยชนใน ดานการปองกันหรือทักษะทางสังคม แตถาหากไดรบั การกระตุนมากเกินไปจนไมสามารถ
ควบคุมไดจะกอ ใหเกิดปญหาแกบุคคลนัน้
4.2 ทฤษฎี ประเภท และผลของความวิตกกังวล
4.2.1 ทฤษฎีความวิตกกังวล
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แคทเทล (Cattel. 1965 : 245) กลาววานักจิตวิทยาพยายามศึกษาวาความวิตกกังวลจะ
มีผลตอการเรียนรูและมีผลตอการทํางานของคนเราไดอยางไร ซึ่งมี 2 ทัศนะ คือ กลุมจิตวิเคราะหถึงแม
จะไมไดศึกษาความวิตกกังวลกับการเรียนรูโดยตรงแตมีความเชือ่ วา
ความวิตกกังวลเปนตัวบั่นทอน
ประสิทธิภาพในการทํางานมีผลรายตอคนเราและเปนตนเหตุของโรคจิต สวนอีกทัศนะหนึ่งมองความ
วิตกกังวลในแงดี วาจะมีสว นชวยสงเสริมการเรียนรูและประสิทธิภาพในการทํางาน
เลวิทท (Levitt. 1967 : 116-120) ไดทําการศึกษาเกีย่ วกับความวิตกกังวลซึ่งมีชื่อวากฎ
ของ Yearkes and Dodson มีใจความสําคัญวา ความวิตกกังวลจะสัมพันธกบั การเรียนรูใ นลักษณะของ
เสนโคง หมายถึงความวิตกกังวลในระดับต่ําจะสงผลตอการเรียนรูนอยหรือไมสงผลเลย ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา แรงจูงใจที่เกิดขึ้นไมเพียงพอทีจ่ ะใหเกิดผลตอการเรียน แตความวิตกกังวลหรือแรงขับซึ่งอยูใน
ระดับสูงเกินไปก็จะขัดขวางตอกระบวนการเรียนรูทําใหผลการเรียนรูคลายกับเมื่อความวิตกกังวลหรือ
แรงขับในระดับต่ําหรืออาจเลวกวา แตความวิตกกังวลในระดับปานกลางชวยใหการเรียนรูดีขึ้น
ทฤษฎีความวิตกกังวลของ ซาราสัน (อัญญาณี ทิวทอง. 2543 : 57 ; อางอิงจาก
Sarason. 1960) หรือที่เรียกกันวา “ทฤษฎีแหงมหาวิทยาลัยเยล” (Yale theory) อธิบายวา ความ
วิตกกังวลจะมีผลตอคนเรา อยางไรยอมขึ้นอยูกับสถานการณและสิ่งเรารวมทั้งลักษณะของบุคคลดวย
อันไดแก เปาหมายและคานิยมของเขา ดังนั้นความวิตกกังวลอาจมีทั้งผลดีและผลเสีย นอกจากนัน้
บุคคลอาจพัฒนาวิธตี อบสนองตอ ความวิตกกังวล ซึ่งวิธีการตอบสนองนั้นอาจสัมพันธหรือไมสมั พันธกับ
งานที่ทําก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั ธรรมชาติ ของงานและขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นรับรูงานในลักษณะอยางไร
สรุปไดวาความวิตกกังวลมีผลทั้งในดานบวกและดานลบ กลาวคือถามีความวิตกกังวลใน
ระดับ ที่มากจนเกินไปจะทําใหไปขัดขวางการเรียนรูหรือการทํางาน แตถาไมมีความวิตกกังวลเลย (ต่ํา
มาก) จะทําให ขาดแรงกระตุนในการเรียนรูและการทํางาน เพราะความวิตกกังวลเปนแรงขับกระตุน ให
อินทรียเ กิดพลังที่ จะแสดงพฤติกรรมซึ่งมีสวนชวยสงเสริมการเรียนรูและการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
4.2.2 ประเภทของความวิตกกังวล
ความวิตกกังวลนั้นมีนักจิตวิทยาแบงประเภทไวดังนี้
สปลเบอรเกอร (Spielberger. 1979 : 487-489) แบงความวิตกกังวลตามลักษณะที่แสดง
ออกเปน 2 ชนิด คือ
1) ความวิตกกังวลทีเ่ ปนบุคลิกภาพประจําตัว (Trait–anxiety or A-trait) คือ ความ
วิตกกังวลทีเ่ ปนลักษณะประจําตัวของแตละคน เปนลักษณะทีค่ อนขางจะคงที่และจะไมปรากฏออกมาใน
ลักษณะ ของพฤติกรรมโดยตรง แตจะเปนตัวเสริมหรือตัวประกอบของความวิตกกังวลแบบภาวะ
(A–state) วา เชน เมื่อมีสงเราทีไ่ มพึงพอใจหรือจะเปนอันตรายมากระตุนบุคคลที่มคี วามกังวลแบบ
บุคลิกภาพคอนขางสูงจะ รับรูสิ่งเรานั้นไดเร็วกวาบุคคลที่มีความวิตกกังวลแบบภาวะต่ํากวา
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2) ความวิตกกังวลแบบภาวะ (State–anxiety or A-state) คือความวิตกกังวลซึ่งเกิดขึ้น
ในเวลาเฉพาะเมื่อมีสถานการณเฉพาะหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจหรือเกิดอันตราย
มากระตุนหรือแสดงพฤติกรรมโตตอบทีส่ ามารถจะสังเกตเห็นได ในชวงระยะเวลาที่ถูกกระตุนนั้นเปน
ภาวะ ที่บุคคลรูสึกวามีความตึงเครียด หวาดหวั่น กระวนกระวาย ระบบประสาทอัตโนมัติตนื่ ตัวสูง ซึ่ง
ความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล สวนหนึ่งขึ้นอยูกบั ลักษณะความ
วิตกกังวล แบบบุคลิกภาพและประสบการณในอดีตของแตละบุคคล
ซาราสันและคณะ (Sarason and others. 1960 : 7-10) ไดแบงความวิตกกังวลออกเปน
2 ประเภท คือ
1) ความวิตกกังวลในสถานการณทั่วไป (General anxiety)
2) ความวิตกกังวลเฉพาะบางสถานการณ (Specific anxiety) เชนความวิตกกังวลในการ
สอบ ความวิตกกังวลในการเรียน
สําหรับ ฟรอยด (Levitt. 1967: 18-19 ; citting Freud. 1923) ไดแบงความวิตกกังวล
เปน 3 ประเภทคือ
2.3 ความวิตกกังวลตามความจริง ( Reality anxiety) คือความกลัวอันตรายที่แทจริงอัน
เกิดจากการทีเ่ คยไดรับประสบการณในเรือ่ งนั้นโดยตรง
2.4 ความวิตกกังวลแบบโรคประสาท ( Neurotic anxiety) คือความกลัววาสิ่งทีท่ ําไปตาม
สัญชาตญาณนั้นจะไดรบั การลงโทษ ความวิตกกังวลแบบนี้มีรากฐานมาจากความเปนจริง ทั้งนีอ้ าจ
เพราะ เคยถูกพอ แม หรือผูม ีอํานาจลงโทษ
2.5 ความวิตกกังวลที่เกี่ยวกับหลักศีลธรรม (Moral anxiety) มีความกลัวตอมโนธรรม
(Conscience) คือกลัววาความคิดหรือการกระทําบางอยางขัดหลักศีลธรรมที่บคุ คลไดรบั การสั่งสอนมา
แตวยั เด็ก ความวิตกกังวลแบบนี้มีรากฐานมาจากความเปนจริงดวยเหมือนกัน ทัง้ นี้เพราะบุคคลเคยถูก
ลงโทษเนื่องจากฝาฝนหลักศีลธรรมจึงเกิดความกลัววาจะถูกลงโทษอีก
สรุปไดวาความวิตกกังวลแบงออกไดหลายประเภทแตที่นิยมมากที่สดุ คือ ความวิตกกังวล
มี 2 ประเภท คือ ความวิตกกังวลทีเ่ ปนลักษณะหรือบุคลิกภาพประจําตัว หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาความ
วิตกกังวล ในสถานการณทวั่ ไป (Trait–anxiety) หรือ (General anxiety) และความวิตกกังวลแบบภาวะ
หรือเฉพาะ บางสถานการณ (State-anxiety หรือ Specific anxiety) แตในการวิจยั เรือ่ งนี้จะวัดความ
วิตกกังวลเฉพาะ ที่เปนลักษณะหรือบุคลิกภาพประจําตัว (Trait–anxiety) เทานั้น
4.2.3 ผลของความวิตกกังวล
ความวิตกกังวลที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรางกายดานตาง ๆ 4 ดาน คือ
( Goldberger. 1982 : 11-13)
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1) ดานชีวเคมี (Biochemical) มีผลตอสมองและตอมไรทอ ซึ่งควบคุมศูนยกลางของอารมณ
และระบบประสาทอัตโนมัตถิ ูกกระตุนสงกระแสไปที่สวนกลางของตอมแอ็ดรีนอล (Adrenal medulla)
หลั่งสารแอ็ดเรนนะลิน (Adrenaline) ทําใหเกิดพลังงานการไหลเวียนโลหิตในกลามเนื้อดีขึ้น กระเพาะ
อาหารถูกกระตุนใหมีการขับน้ํายอยมากขึ้นซึ่งเปนเหตุใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารได นอกจากนี้ยัง
พบวามีจํานวนเม็ดโลหิตขาวที่ทําหนาที่ตา นทานโรคลดลง ระดับไขมันในเลือดสูงขึ้น และเลือดแข็งตัว
เร็วขึน้
2) ดานสรีรวิทยา (Physiological) การเปลี่ยนแปลงนีข้ ึ้นกับความวิตกกังวล ไดแก
อาการ แสดงออกทางรางกาย เชน หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูงขึน้ และเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น หายใจลึก
และเร็ว หรือหายใจลําบาก มานตาขยาย ริมฝปากแหง เหงื่อออกมาก โดยเฉพาะบริเวณฝามือเย็นชื้น มี
อาการเบือ่ อาหาร คลื่นไสอาเจียน ทองอืดเฟอ ปสสาวะบอย กลามเนื้อเกร็งโดยเฉพาะบริเวณคอ ตัวสั่น
นอนไมหลับ ประจําเดือนผิดปกติในเพศหญิง เปนตน
3) ดานอารมณ ผลของความวิตกกังวลที่มตี อ อารมณนั้นจะทําใหเกิดอาการตื่นเตน
หวาดหวั่น หงุดหงิด ตกใจงาย โกรธงาย กระสับกระสาย ขาดสมาธิ เหนือ่ ยหนาย ทอแท โศกเศรา
เสียใจ รองไหบอย เปนตน
4) ดานความคิด ความจํา และการรับรู ผลของความวิตกกังวลจะทําใหเกิดความ
ผิดปกติ เกี่ยวเนื่องกับความคิด ไดแก การเกิดความคิดในดานลบ ระบบความคิดถูกรบกวน สับสน
หมกมุน ย้ําคิด ตัดสินใจชา ไมยืดหยุน ในการแกปญ
 หา ความสนใจลดลง ขาดสมาธิ ความผิดปกติ
เกี่ยวกับความจํา ไดแก มีอาการหลงลืม ความสามารถเกี่ยวกับการจําลดลง และมีความผิดปกติเกี่ยวกับ
การรับรู
4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับความวิตกกังวล
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทั้งในและตางประเทศ ผูวจิ ัยจึงไดแบงผลงานวิจยั ที่เกีย่ วกับ
ความวิตกกังวลออกเปน 3 หัวขอ คือ
4.3.1 ผลงานวิจัยเกีย่ วกับการเรียน การเผชิญปญหาและความวิตกกังวลใจ
4.3.2 ผลงานวิจัยเกีย่ วกับคุณธรรม พฤติกรรมที่เหมาะสม แนวโนมการลาออกจากงาน
และความวิตกกังวล
4.3.3 ผลงานวิจัยเกีย่ วกับวิธีการลดความวิตกกังวล
ในแตละหัวขอนั้นมีงานวิจัยที่มีผูศึกษาไวแลวดังนี้
4.3.1 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียน การเผชิญปญหาและความวิตกกังวลใจ
งานวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลและการเรียน ที่ผูวจิ ัยไดศึกษา
คนความานี้ บางเรื่องอาจจะศึกษาไวนานแลว แตเนือ่ งจากยังมีประโยชนในดานการอภิปรายผลการวิจัย
ครั้งนี้ ดังนั้น ผูวจิ ัยจึงเห็นวาเปนการสมควรทีจ่ ะนํามากลาวไวดวย มีดังนี้
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สันทัด บุญญาภินันท (2520 : 62-65) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความตั้งใจเรียนกับ
ความวิตกในการเรียนของนักศึกษาระดับ 4 เปรียบเทียบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุม ตัวอยาง
เปน นักศึกษาผูใหญจากโรงเรียนผูใหญ สังกัดกองการศึกษาผูใหญ กรมสามัญ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 221 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมทั้งสิ้นจํานน 533 คน ผลการวิจยั ที่สําคัญพบวา
ความวิตกกังวลในการเรียนมีความสัมพันธในทางลบกับความตั้งใจเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ –0.2461 (มีคาติดลบ)
สมัญญา เสียงใส (2521 : 41-43) ไดศกึ ษาความวิตกกังวลและวิธลี ดความวิตกกังวลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปน
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2520 ผลการวิจยั พบวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ํามีความวิตกกังวลสูงดานสวนตัวมากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ มีความวิตกกังวลดาน
การเรียนและดานอาชีพมากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
วิภาพร ลาภสมบูรนานนท ( 2522 : 102–105) ไดศกึ ษาผลของการเปรียบเทียบ
แรงจูงใจที่มตี อ การทํางานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มคี วามวิตกกังวลสูงและต่ํา กลุม ตัวอยาง
ที่ใชศึกษาคือนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใ นชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5, และ 6 โรงเรียนวัดวิเศษการ จํานวน
168 คน จําแนกเปนกลุมทดลองตามลักษณะแรงจูงใจเปน 4 กลุม กลุม ละ 42 คน โดยวัดผลการทํางาน ของ
นักเรียนเกี่ยวกับความคลองแคลวในการใชนิ้วมือและสายตา โดยใชแบบทดสอบความคลองแคลวใน
การใชนวิ้ มือ 2 ฉบับ ผลการวิจยั ดานความวิตกกังวลพบวานักเรียนที่มีระดับความวิตกกังวลต่ําได
คะแนน จากแบบทดสอบสูงกวานักเรียนที่มีความวิตกกังวลสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 แตผล
การทดสอบดวยแบบทดสอบฉบับที่ 1 ในครั้งที่ 2, 3, และ 4 ไดผลสรุปวา นักเรียนที่มีระดับความ
วิตกกังวลต่ําได คะแนนจากแบบทดสอบไมแตกตางจากนักเรียนที่มรี ะดับความวิตกกังวลสูงอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05
มนูญ ศิวารมย (2532 : 49-50) ไดศึกษาสมการทํานายผลสัมฤทธิค์ ณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และ
ความวิตกกังวล กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โปรแกรมวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร ป
การศึกษา 2531 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 10 จํานวน 451 คน ผลการวิจัยที่สําคัญพบวา
ความวิตกกังวลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความสัมพันธ
ทางลบอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธเทากัน –0.1124
นิยดา พงษพาชํานาญเวช (2535 : 92-97) ไดศึกษาความวิตกกังวลในการศึกษาตอและ
การเผชิญปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดราชบุรี โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยม-
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ศึกษา ปที่ 6 ปการศึกษา 2534 จํานวน 444 คน ผลการศึกษาพบวานักเรียนมีความวิตกกังวลใน
การศึกษาตอสูง ปานกลาง และต่ํา มีคะแนนในการเผชิญปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
โดยนักเรียนทีม่ ีความวิตกกังวล ในการศึกษาตอสูงมีคะแนนในการเผชิญปญหานอยกวานักเรียนทีม่ ีความ
วิตกกังวลในการศึกษาตอปานกลางและนอยกวานักเรียนที่มีความวิตกกังวลในการศึกษาตอต่ํา สวน
นักเรียนที่มคี วามวิตกกังวลในการศึกษาตอปานกลางกับนักเรียนที่มีความวิตกกังวลในการศึกษาตอต่ํามี
คะแนนการเชิญปญหาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
พัสวี ตินตบุตร (2541 : 96–99) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อ ความวิตกกังวล
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กรุงเทพมหานคร โดย
ใช ตัวอยางที่ทําการศึกษาจํานวน 397 คน ผลการวิจัยที่สาํ คัญพบวาความวิตกกังวลในการเรียน
ภาษาอังกฤษ
มีความสัมพันธในทางลบกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธเทากับ -0.3174 นอกจากนีย้ ังพบวาความวิตกกังวลใน
การเรียนภาษาอังกฤษ เปนตัวทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไดดีที่สดุ
เพ็ญสุดา จันทร (2541: 76–77) ไดศึกษาปฏิสัมพันธระหวางแบบการเรียนและความวิตก
กังวล
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่มีตอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
จํานวน 594 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตร
ปานกลางและต่ํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีความวิตกกังวลในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร สูงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
อัญญาณี ทิวทอง (2543 : 137) ไดศึกษาตัวแปรคัดสรรทางจิตวิทยาทีส่ ัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตการศึกษา 11 ปการศึกษา 2542
จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบวาความวิตกกังวลมีผลทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -0.0491
นอกจากนี้ยังมีวิจัยในตางประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความวิตกกังวล
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
สตีเวนสันและอดัม (Stevenson and Adam. 1969 : 24-28) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความวิตกกังวลกับการเรียนรูของกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนเกรด 4 และเกรด 6 จํานวน 318
คน พบวาคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มคี วามสัมพันธเปนลบกับความวิตกกังวล นัน่ คือความ
วิตกกังวล มีผลตอการเรียนรู ถาระดับความวิตกกังวลต่ําผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง แตถาระดับความ
วิตกกังวลสูง ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจะต่ํา
เคอรน (Kern. 1972 : 4551-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียน การเห็น
คุณคาในตนเอง และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน กลุมตัวอยางประชากรเปนนักเรียนระดับชั้น
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9 ถึงระดับชัน้ 12 จํานวน 295 คน ผลการศึกษาพบวาความวิตกกังวลในการสอบมีความสัมพันธ
ทางบวก กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เฉพาะนักเรียน
หญิงที่เรียนในระดับ ชั้น 9 และ 10 และความวิตกกังวลทั่วไปมีความสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ในนักเรียนระดับชั้น 10 ทัง้ ชายและ
หญิง
เคอรเชนบามและคาโรลี (Kirschenbaum and Karoly. 1977 : 1116–1125) ไดศึกษา
ผลของความวิตกกังวลของนักเรียนที่มตี อ ความสามารถในการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร พบวานักเรียน
ที่มีความวิตกกังวลสูงมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเพียงรอยละ 64 ของปญหา
ทั้งหมด ในขณะที่นักเรียนที่มีความวิตกกังวลต่ํามีความสามารถในการแกปญหาถึงรอยละ 81 ของ
ปญหาที่กําหนด
ใหทงั้ หมด
ซึง่ แสดงใหเห็นวานักเรียนที่มคี วามวิตกกังวลสูงมีความสามารถทาง
คณิตศาสตรตา่ํ กวานักเรียนที่มีความวิตกกังวลต่ํา
โคตเทส (Coates. 1998 : 4590–A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความวิตกกังวล
ในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของพอแมและครูในการรับรูของ
นักเรียน กลุม ตัวอยางเปนนักศึกษาเขาใหม ในป ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) จํานวน 133 คน และ
นักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 1996 (2539) จํานวน 124 คน ผลการวิจยั พบวาความวิตกกังวลในวิชา
คณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ซุย ยาน (Xiu Yan. 1998 : 1953) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลใน
การ เรียนภาษาตางประเทศกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวจีน กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษา ชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 จํานวน 532 คน
เครื่องมือที่ใช ในการวิจยั เปนแบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาตางประเทศ แบบสอบผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาอังกฤษที่ แยกเปน 4 ทักษะ คือ ทักษะฟง พูด อานและเขียน และแบบสอบถามขอมูลสวนตัว
ทั่วไป ผลการวิจยั พบวา ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาตางประเทศมีความสัมพันธในทางลบกับ
ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนภาษาอังกฤษโดยความวิตกกังวลในการเรียนภาษาตางประเทศมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิใ์ นทักษะฟง พูด มากกวา ผลสัมฤทธิ์ในทักษะเขียน
จากการศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียน การเผชิญปญหา และความวิตกกังวล ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ พบวามีทั้งไดผลสอดคลองกันและขัดแยงกันบางสวน กลาวคือบางเรื่องพบวา
ความวิตกกังวลมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางลบอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติแตบาง
เรื่อง ก็พบวามีความสัมพันธในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอยางไรก็ตามโดยสวนใหญจะไดผล
สอดคลองกันมากกวา ซึ่งสรุปโดยภาพรวมไดวาความวิตกกังวลมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ การเผชิญปญหาในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือถาผูที่มคี วามวิตกกังวลสูงจะมี
แนวโนมทีจ่ ะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาผูท ี่มีความวิตกกังวลปานกลางและ/หรือต่ํา
สําหรับผูท ี่มี
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ความวิตกกังวลสูงมี
คะแนนการเผชิญปญหาหรือการแกปญหานอย/ต่ํากวาผูที่มีความวิตกกังวลใน
ระดับปานกลางและต่ํา สวนผูที่มีความวิตกกังวลปานกลางและต่ํา มีคะแนนการเผชิญปญหาไมแตกตาง
กัน
4.3.2 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม พฤติกรรมที่เหมาะสม แนวโนมการลาออก
จากงานและความวิตกกังวล
ผูวจิ ัยไดศึกษาเอกสารเกีย่ วกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณธรรมหรือจริยธรรมและความวิตก
กังวล ซึ่งมีงานวิจยั บางเรือ่ งที่ศึกษาไวในอดีตประมาณ 20 กวาปแลว แตเนือ่ งจากใหสาระสําคัญที่
เกี่ยวของกับ ตัวแปรความวิตกกังวลและตัวแปรคุณธรรมดานตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการวิจยั ครั้งนี้
อยางมาก ดังนั้น ผูวิจยั จึงเห็นวาควรนํามากลาวไวดวย ซึ่งไดแกงานวิจัยของ จํารอง เงินดี (2519)
วัฒนา ศรีสตั ยวาจา (2519) มานิต ถนอมพวงเสรี (2522) และจินตนา จินดารัตน (2523) ดังมี
รายละเอียด
ดังตอไปนี้
จํารอง เงินดี (2519 : 54-68) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลกับคุณธรรม
ดานการทาน บริจาค ความออนโยน การไมโกรธ และความอดทน ของนิสติ มหาวิทยาลัย กลุม ตัวอยาง
ที่ใชในการวิจยั คือนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะศึกษาศาสตร และนิสติ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร ซึ่งทุกคนกําลังเรียนอยูช ั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2519 จํานวนทั้งสิน้ 200 คน
(กลุมละ 100 คน) ผลการวิจยั ที่สําคัญพบวาความสัมพันธภายในระหวางคุณธรรมทั้ง 5 ดาน คือ ทาน
บริจาค ความออนโยน การไมโกรธ และความอดทน ในกลุมนิสติ ทั้งหมด และในกลุมที่แยกตามสาขา
วิชาชีพ มีความสัมพันธทางบวกที่โดยถือเกณฑการรับรูมาตรฐานสังคมและถือเกณฑตนตามอัตภาพ
และผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณธรรมทั้ง 5 กับองคประกอบทั้ง 6 ของความวิตกกังวล โดยถือ
เกณฑ การรับรูตามมาตรฐานสังคมและถือเกณฑตามอัตภาพปรากฏวาในกลุมตัวอยางทั้งหมดและใน
กลุมที่แยก ตามสาขาวิชามีความสัมพันธทางลบ คือถามีความวิตกกังวลสูง คะแนนเจตคติตอคุณธรรม
ทั้ง 5 จะต่ํา และใน ทางกลับกันคือถาความวิตกกังวลต่ํา คะแนนเจตคติตอ คุณธรรมทั้ง 5 จะสูง ซึ่งใน
กรณีของความสัมพันธระหวางเจตคติตอคุณธรรมดานความอดทนกับความวิตกกังวลของนิสิตทั้งหมด
เมื่อพิจารณาโดยถือเกณฑการรับรู มาตรฐานสังคม แลวโดยสวนใหญจะพบวามีความสัมพันธกันมี
ความสัมพันธในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งกลาวอีกนัยหนึ่งวาบุคคลใดมีเจตคติสูงตอมาตรฐาน
สังคมดานความอดทนหรือมีทัศนะวาคนอื่นๆ มีคุณธรรมสูงในดานความอดทนบุคคลนั้นจะมีความ
วิตกกังวลต่ํา และในกรณีเมื่อพิจารณาโดยถือเกณฑตนตามอัตภาพแลวจะพบวามีความสัมพันธกัน
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเปนสวนใหญ กลาวอีกนัยหนึ่งวาบุคคลใดมีทัศนะวาตนเองมีคุณธรรม
สูงในดานความอดทนบุคคลนั้นจะมีความวิตกกังวลต่ํา
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วัฒนา ศรีสตั ยวาจา (2519 : 86-89, 55-58) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความ
วิตกกังวล และคุณธรรมบางประการของนิสิตมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางเปนนิสิตจาก 2 มหาวิทยาลัย คือ
(1) นิสิต ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ชัน้ ปที่ 4 ปการศึกษา 2519 จํานวน
110 คน (2) นิสิตปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2519
จํานวน 110 คน คุณธรรมที่ศึกษาคือบุคลิกภาพธรรมาธิปไตย 5 ดานคือ ดานศีล 5 ความซือ่ ตรง ความ
เพียร ความไม เบียดเบียน และความไมประพฤติผิดทํานองคลองธรรม ผลงานวิจยั ที่สําคัญพบวา (1)
ในกลุมนิสติ ทัง้ หมด ทุกเพศ และทุกวิชาชีพพบวาความซื่อตรง ความเพียร ความไมเบียดเบียน ความ
ไมประพฤติผดิ ทํานอง คลองธรรม และศีล 5 มีความสัมพันธระหวางกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ ระดับ.01 และ .05 (2) ในกลุมนิสิตทั้งหมดทุกเพศและทุกอาชีพพบวาความซื่อตรง ความเพียร
ความไมเบียดเบียน ความไม ประพฤติผดิ ทํานองคลองธรรม และศีล 5 กับความวิตกกังวลทั้ง 6
องคประกอบ ปรากฏวาผลของความ สัมพันธเปนไปในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ .05 แตไมพบความสัมพันธอยางนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางความไมประพฤติผิดทํานองคลองธรรม
กับความวิตกกังวลในองคประกอบ กลาสังคม–อาย ผลการ วิจยั เรือ่ งนี้ไดขอคนพบโดยสวนใหญ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ จํารอง เงินดี (2519 : 54 - 68)
มานิต ถนอมพวงเสรี (2522 : 42–51) ไดศึกษาเรือ่ งความวิตกกังวลและความรูสกึ
รับผิดชอบของอาจารยในวิทยาลัยครู กลุมตัวอยางคืออาจารยวิทยาลัยครู สังกัดกรมการฝกหัดครู ป
การศึกษา 2521 จํานวน 338 คน จากวิทยาลัยครู 6 แหง จาก 6 กลุม ทั่วประเทศ กลุมละ 1 วิทยาลัย
ผลการวิจัยทีส่ ําคัญ ๆ ของความวิตกกังวลและความรับผิดชอบของอาจารยในวิทาลัยครูมีความสัมพันธ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งไดคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธเทากับ -.15665 หรืออาจ
กลาวไดอีกนัยหนึ่งวา
อาจารยวิทยาลัยครูทมี่ ีความวิตกกังวลต่ําจะมีความรูสึกรับผิดชอบสูงและใน
ทางตรงขามอาจารยวทิ ยาลัยครู ที่มีความวิตกกังวลสูงจะมีความรูสึกรับผิดชอบต่ํา
จินตนา จินดารัตน (2523 : 32-33, 54-57) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความวิตกกังวล
กับคุณธรรมดานพรหมวิหารสี่ของนิสติ ครูและนิสติ แพทย กลุมตัวอยางเปนนิสติ คณะศึกษาศาสตรและ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2521 จํานวนกลุมละ
120 คน รวมเปนจํานวน 240 คนผลการวิจยั โดยสวนใหญพบวาความวิตกกังวลที่เปนองคประกอบดาน
อารมณ ออนไหว ไมมีวินยั ในตนเอง ขีอ้ าย ระแวง หวาดกลัว และความเครงเครียด มีความสัมพันธ
ทางลบกับคุณธรรมดานพรหมวิหารสี่ (เมตตา กรุณา มุทติ า และอุเบกขา) และเมือ่ พิจารณาตาม
เกณฑการรับรูมาตรฐานสังคมและตามเกณฑการรับรูของตนเองพบวา มีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวาง
ความวิตกกังวล ทั้ง 6 ดานดังกลาวกับคุณธรรมดานพรหมวิหารสี่ อยูระหวาง -.4192 ถึง -.6175 และ
-.4490 ถึง -.6834 ตามลําดับ
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นอกจากนี้ ยุทธนันท ขวัญทองยิ้ม (2534 : 55–56) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง
ความวิตกกังวลกับความรูสกึ รับผิดชอบของหัวหนางานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวทิ ยาลัยเขต
หาดใหญ ป พ.ศ. 2534 โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 14 คน ผลการวิจัยที่สําคัญพบวาความวิตกกังวลกับ
ความรับผิดชอบของหัวหนางานมีความสัมพันธกันทางลบ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ –0.4521
ทศวร มณีศรีขํา และนิรันดร จุลทรัพย (2542 : 61, 64–67) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวาง บุคลิกภาพการแสดงตัว ความวิตกกังวล ความเชือ่ มั่นในตนเอง และคุณธรรมแหงพลเมืองดี
ของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลุมตัวอยางเปนนิสติ
มหาวิทยาลัย ทั้ง 2 แหง (ดังกลาว) ชั้นปที่ 1 ถึง 4 ทุกคณะในปการศึกษา 2536 จํานวน 772 คน
ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางคุณธรรมแหงพลเมืองดี (สัปปุริสธรรม 7 ประการ) และความวิตก
กังวล มีคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธเทากับ -.1674 มีนัยสําคัญเทากับ .01 แตเนื่องจากคา r เปนลบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ทั้งสองจึงเปนไปในทางกลับกัน คือนิสติ ที่มีคุณธรรมพลเมืองดีสงู จะมีความ
วิตกกังวลต่ําและนิสติ ที่มีคุณธรรม ต่ําจะมีความวิตกกังวลสูง นอกจากนี้ยังพบวานิสิตที่มีความวิตกกังวล
สูงจะมีคุณธรรมแหงพลเมืองดี มีความเชือ่ มั่นในตนเองและมีบคุ ลิกภาพแสดงตัวอยูใ นระดับต่าํ แตนิสติ
ุ ธรรม แหงพลเมืองดี มีความเชือ่ มั่นในตนเอง และมีบุคลิกภาพในการแสดง
ที่มีความวิตกกังวลต่ําจะมีคณ
ตัวระดับสูง
กาญจนา พงษพฤกษ (2523 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางกันของ
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกความวิตกกังวลและความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูใ นระดับปริญญาตรีปการศึกษา 2522 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํานวน 239 คน ผลการวิจัยพบวา (1) พฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกมีสหสัมพันธทางบวกกับ
ความรูสึกเห็นคุณคา ในตนเอง (r=.33) (2) พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมในการแสดงออกมีสหสัมพันธทางลบกับ
ความวิตกกังวล (r=- .37) และ (3) ความวิตกกังวลมีสหสัมพันธทางลบกับความรูส ึกเห็นคุณคาในตนเอง
(r=-.33) อยางมีนัยสําคัญ ทีร่ ะดับ .01
ภาวิณี นาวาพานิช (2537 : 106-109) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน
ความภาคภูมใิ จในตนเอง ความวิตกกังวล และปจจัยทางชีวสังคมบางประการ กับแนวโนมการออกจาก
งานของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลุมตัวอยางคือพยาบาลประจําการทีป่ ฏิบตั ิงานในแผนกพยาบาล
ในป พ.ศ. 2536 จํานวน 290 คน ผลการวิจัยพบวา แนวโนมการออกจากงานมีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 กับความวิตกกังวลซึ่งมีคา r = 0.7512 กลาวคือพยาบาลที่มี
ความวิตกกังวลสูงมีแนวโนมการออกจากงานสูง และพยาบาลที่มีความวิตกกังวลต่ํามีแนวโนมการ
ออกจากงานต่าํ
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จากผลการวิจยั เกี่ยวกับคุณธรรมดานตาง ๆ พฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก
แนวโนม การออกจากงานและความวิตกกังวลโดยภาพรวมสรุปไดวาคนที่มีคุณธรรมดานทาน บริจาค
ความออนโยน การไมโกรธ ความอดทน ความซื่อตรง ความเพียร ความไมเบียดเบียน ความไมประพฤติ
ผิดทํานองคลองธรรม มีความสัมพันธภายในซึ่งกันและกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมี
ุ ธรรมดานความ
ความสัมพันธทางลบกับ ความวิตกกังวลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้คณ
รับผิดชอบ ดานพรหมวิหารสี่ และ คุณธรรมดานสัปปุริสธรรม 7 ประการซึ่ง ไดแก คุณธรรมดานความ
เปนผูรจู กั เหตุ รูจ ักผล รูจ ักตน รูจกั กาล รูจักประมาณ รูจักคน และรูจ ักชุมชน กลาวคือผูที่มีคุณธรรมใน
ดานตางๆ ดังกลาวขางตนสูงจะเปนผูมีแนวโนม ที่จะมีความวิตกกังวลต่ํา (ไมคอยมีความวิตกกังวลมาก
นัก หรือมีความทุกขนอยกวาคนที่มีคุณธรรมดานตางๆ ในระดับทีต่ ่ํา) ดังนั้น จึงควรมีการปลูกฝง
คุณธรรมใหเกดขึ้นในจิตใจของเยาวชนใหมากและการวิจัยในครั้งนี้ผวู จิ ัยมุงพัฒนาคุณธรรม ดานความ
อดทน (ขันติ) ทั้งนี้จะไดลดความวิตกกังวลหรือความทุกขลง
นอกจากนี้ผลการวิจัยขางตนยังพบวาความวิตกกังวลมีความสัมพันธทางลบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกและความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง ความ
เชื่อมั่นในตนเอง และบุคลิกภาพแสดงตัวเองอีกดวย สําหรับตัวแปรแนวโนมการออกจากงานนัน้ มี
ความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกบั ความวิตกกังวลดังที่ไดกลาวมาโดยละเอียดมาแลว
ขางตน
ที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาตัวแปรความวิตกกังวลนี้มคี วามเกี่ยวของสัมพันธกบั หลาย ๆ
ตัวแปรซึ่งถาเปนตัวแปรในทางที่ดีพึงประสงคของสังคมแลวจะมีความสัมพันธทางลบกับความวิตกกังวล
ดังนั้นถา จะพัฒนาตัวแปรหรือพฤติกรรมที่พึงประสงคใหดีขึ้นจึงจําเปนตองหาทางหรือวิธีการลดระดับความ
วิตกกังวลใหอยูในระดับต่ําหรือระดับปานกลางซึ่งจะนําไปสูสภาวการณที่พรอมจะพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามตองการซึ่งจะไดกลาวตอไปในหัวขอเรื่อง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการลด ความวิตกกังวลโดยเฉพาะอยางยิ่งการลดความกังวลดวยวิธีการของการ
ฝกสมาธิ และการฝกสติ (สติปฏฐาน 4)
4.3.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธกี ารลดความวิตกกังวล
งานวิจยั ที่มีผศู ึกษาเกีย่ วกับวิธีการลดความวิตกกังวล มีจํานวนมากโดยใชหลากหลายวิธี
ทั้งใชทฤษฎีทางตะวันตกและตะวันออกแตในที่นี้ผวู จิ ัยมุงเนนไปที่วิธีการลดความวิตกกังวลดวยการการ
ฝก สมาธิ และสติปฏฐาน 4 สมถะกรรมฐานและวิปส สนากรรมฐาน ซึ่งมีผลงานวิจัยหลายเรือ่ งพิสูจน
หรือ ทดลองแลวไดผลดี นอกจากนี้ยงั มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมดานนขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไทยซึ่งมีรากฐานมาจากพุทธศาสนาอันเปนศาสนาประจําชาติไทยมาชานาน เพียงแต
นักวิชาการ หรือนักจิตวิทยาบางทานไมมีโอกาสไดศึกษาอยางแทจริง หรือมีโอกาสศึกษาและฝกปฏิบัติ
มาบาง แตยงั ไมคอยไดรับผลอยางเต็มทีจ่ ึงไมคอ ยเห็นคุณคาในการนําเอาวิธีการฝกสมาธิหรือ
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สติปฏฐาน 4 มาเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอันไมพงึ ประสงค
ไปสูการมีพฤติกรรม ที่ดีเปนที่ยอมรับของสังคมที่ดี ผลงานวิจัยทีศ่ ึกษาเพือ่ ลดความวิตกกังวลมี
ดังตอไปนี้
ชมชื่น สมประเสริฐ (2526 : 92-93) ไดศึกษาผลของการฝกสมาธิตอระดับความวิตกกังวล
โดยทดลองกับกลุมตัวอยางนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 25242525 อายุระหวาง 17-21 ป จํานวน 64 คน ซึ่งนักศึกษาทุกคนไดรับการทดสอบระดับความวิตกกังวล
กอนและ หลังการฝกอานาปานสติสมาธิดวยแบบทดสอบ State-trait anxiety inventory วิเคราะหขอมูล
ดวย t-test และ F-test ผลการวิจยั พบวา
1. ระดับความวิตกกังวลแบบสเตทของกลุม ตัวอยางหลังการฝกอานาปานสติสมาธิไมมี
ความ แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ระดับความวิตกกังวลแบบเทรทของกลุมตัวอยางหลังการฝกอานาปานสติสมาธิมี
ความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่กลุมซึ่งไดรับการฝกสมาธิมากกวา (มากกวา
รอยละ 75 ของเวลาฝก) จะมีความวิตกกังวลนอยกวากลุมทีฝ่ กสมาธิในระยะเวลาที่นอ ยกวา (รอยละ
50-75)
3. หลังการฝกอานาปานสติสมาธินักศึกษาที่ฝกสมาธิโดยมีระยะเวลาฝกมากกวารอยละ
75 มีระดับความวิตกกังวลแบบเทรท (Trait) ลดลงกวากอนการฝกสมาธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ผลงานวิจัยเรือ่ งนี้ชี้ใหเห็นวา เวลาทีใ่ ชในการฝกสมาธินานกวาจะทําใหความวิตกกังวล
แบบ trait ลดลง ถาใชเวลาฝกนอยจะไมมีผลทําใหความวิตกกังวลทั้งแบบ Trait และแบบ State ลดลง
สวน ความวิตกกังวลแบบ State นั้น การฝกสมาธิไมทําใหลดลงทุกกรณีไมวาจะใชเวลาฝกสมาธินอย
หรือมาก
สมทรง เพงสุวรรณ (2528 : 142-145) ไดศกึ ษาผลของการฝกสมาธิตอ การผลความวิตก
กังวล และความซึมเศราในผูปว ยมะเร็งปากมดลูกที่ไดรับรังสีรักษา กลุมตัวอยางคือผูปว ยมะเร็งปาก
มดลูกที่มี ความรุนแรงของโรคอยูใ นระยะที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเขารับการรักษา ณ สาขาวิชารังสีรักษา
โรงพยาบาลศิริราช จํานวน 73 คน แบงเปนกลุมควบคุมที่ 1 ไดรับการเยี่ยมและพูดคุยเรือ่ งทั่วๆ ไป
กลุมควบคุมที่ 2 ไดรบั การดูแลตามปกติจากเจาหนาที่ประจําการ สวนกลุมทดลองนั้นไดรบั การเยี่ยม
และสนทนาเรือ่ งทัว่ ๆ ไป แลวใหฝกทําสมาธิใชเวลาครั้งละประมาณ 30 นาที ตอจากนั้นใหนําคูมือ
การฝกสมาธิไปฝกเองที่บาน แลวนัดมาฝกสมาธิสัปดาหละ 3 วัน ผลการวิจัยพบวา กลุมควบคุมที่ 1
และที่ 2 ไดคะแนนเฉลี่ยของความ วิตกกังวลแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สวน
กลุมทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลต่ํากวากลุมควบคุมที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ.01
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สวนพัทยา จิตสุวรรณ (2535 : 133-134) ก็ไดศึกษาผลของการฝกอานาปานสติตอความวิตก
กังวล
และความซึมเศราของผูปว ยไตวายเรือ้ รังทีไ่ ดรับการรักษาดวยไตเทียมเปนการวิจัยกึง่ ทดลอง
กลุมตัวอยาง เลือกแบบเจาะจงเปนผูปวยไตวายเรือ้ รังระยะสุดทาย กลุมทดลองมีจํานวน 21 คน กลุม
ควบคุมมีจํานวน 24 คน โดยที่กลุมทดลองนั้นจะไดรับการฝกอานาปานสติสมาธิจากผูว ิจยั เปนจํานวน
12 ครั้ง ใชเวลา 6 สัปดาห พรอมทั้งไดรับคูมือและเทปฝกสมาธิเพื่อไปฝกตอที่บาน เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณวัดความวิตกกังวลและความซึมเศราของกลุมตัวอยางทั้งกอนและ
หลังการทดลองผลการวิจัย
พบวากลุมตัวอยางทีไ่ ดรับการฝกอานาปานสติสมาธิมีความวิตกกังวลและ
ความซึมเศราหลังฝกสมาธินอยกวากอนฝกสมาธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 และกลุม ตัวอยางที่
ไดรับการฝกสมาธิมีความวิตกกังวล และความซึมเศรานอยกวากลุมควบคุมที่ไมไดรับการฝกสมาธิอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
ดาราวรรณ ตะปนตา (2535 : 105-108) ไดศึกษาการลดความวิตกกังวลของพยาบาล
ประจําการที่ดแู ลผูป ว ยโรคเอดสดว ยวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดรวมกับการฝกสติ
กลุมตัวอยางเปน
พยาบาล ประจําการที่มหี นาที่รับผิดชอบดูแลผูปวยโรคเอดสในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม ที่มีคุณสมบัติตามทีผ่ ูวจิ ัยกําหนดไวคือ เปนผูที่คะแนนจากแบบวัดความรูเรือ่ งโรคเอดสและ
การใหการพยาบาล ผูปว ยโรคเอดสต่ํากวารอยละ 80 และมีคะแนนจากแบบวัดความวิตกกังวลสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยของกลุม จํานวน 18 คน แลวสุมเขากลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนความคิดรวมกับ การฝกสติ จํานวน 6 คน กลุมทดลองที่ 2 ฝกการปรับเปลี่ยนความคิดเพียง
อยางเดียว จํานวน 6 คน กลุมที่ 3 ฝกสติ เพียงอยางเดียว จํานวน 6 คน โดยใชเวลาสําหรับการฝกใน
แตละกลุม 8 สัปดาห เครื่องมือทีใ่ ชใน การวิจัยไดแกแบบวัด STAI Form Y ของ สปลเบอรเกอร
(Speilberger) แบบวัดสติ แบบวัดความรูเรื่องโรคเอดส แบบประเมินความคิดทางลบ และแบบฝกหัด
การวิเคราะหความเขาใจปญหาตามแนวคิดพฤติกรรมปญญานิยม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ Two-way ANOVA with repeated
measures) ผลการวิจัยพบวา (1) คะแนนความ วิตกกังวลตอการใหการพยาบาล ผูปว ยโรคเอดสของ
กลุมที่ใชรูปแบบการปรับเปลี่ยนความคิดรวมกับการฝกสติในระยะหลังการทดลองและในระยะติดตาม
ผลต่ํากวาคะแนนความวิตกกังวลในระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2)
คะแนนความวิตกกังวลตอการใหการพยาบาลผูปวยโรคเอดส
ของกลุมทีใ่ ชรปู แบบการปรับเปลีย่ น
ความคิดรวมกับการฝกสติและกลุมทีใ่ ชรปู แบบการปรับเปลีย่ นความคิดเพียงอยางเดียว และกลุม ที่ฝกสติ
เพียงอยางเดียวไมมีความแตกตางกันในทุกระยะของการทดลองอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุรางค เมรานนท (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการฝกเจริญสติปฏ ฐาน 4 ที่มีตอความ
วิตกกังวลของนักกีฬากลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ไดแก นักกรีฑาชายที่มีความสามารถตางกัน 3 ระดับ
คือ นักกีฬา ที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา (นักกรีฑาทีมชาติ นักกรีฑาเยาวชนทีมสโมสรทหาร
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อากาศ และ นักกรีฑาทีมสถาบันราชภัฏเพชรบุรวี ิทยาลงกรณ ตามลําดับ) เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจยั
ไดแกแบบประเมิน สภาพความวิตกกังวลของตนเอง เครือ่ งโมนิเตอรหนาที่สมอง เครือ่ งวัดเวลาปฏิกริยา
ตอบสนองแบบบันทึกคลื่นสมองบีตา เปนตน
ดําเนินการวิจยั เชิงทดลองโดยมีกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กลุมละ 9 คน โดย แบงตามระดับความสามารถระดับละ 18 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น
54 คน ทดลองฝกเจริญสติปฏฐาน 4 สัปดาหๆ ละ 5 วัน วันละ 30 นาที เปนเวลา 4 สัปดาห สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลคือ การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ 2 ทาง (Two-way multivariate analysis of
variance หรือ Two-way MANOVA) ผลการวิจัยพบวานักกีฬากลุมทดลองที่ฝก เจริญสติปฏ ฐาน 4 มี
ความวิตกกังวลลดลง นักกีฬา กลุมทดลองมีความวิตกกังวลนอยกวานักกีฬากลุม ควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ปทมา ผองศิริ (2539 : 99-102) ไดศึกษาผลการสอนการดูแลสุขวิทยาสวนบุคคลรวมกับ
การพัฒนาจิตที่มีตอความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลปที่ 1 ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีบําราศนราดูร กลุมตัวอยางคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับตน
ปการศึกษา 2538 จํานวน 48 คน แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 24 คน ผลการวิจัย
พบวา (1) คาเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลกลุม การสอนการดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล
รวมกับการพัฒนาจิตหลังการทดลองต่ํากวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (2)
คาเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองทีไ่ ดรับการสอนการดูแลสุขวิทยาสวน
บุคคลรวมกับการพัฒนาจิตต่ํากวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนการดูแลสุขวิทยาสวนบุคคลตามปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
อพัชชา ผองญาติ (2543) ไดศึกษาการสงเสริมการปฏิบตั ิสมาธิแนวพุทธศาสนาเพือ่ ลด
ความวิตกกังวลในผูปว ยมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก ซึ่งเปนการวิจยั เชิงปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อคนหารูปแบบการสงเสริมการปฏิบัตสิ มาธิแนวพุทธศาสนาเพื่อลดความวิตกกังวลในกลุมตัวอยางที่
เปนผูปวยมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก กลุมตัวอยางไดมาจากการคัดเลือกตามคุณสมบัตทิ ี่กาํ หนดไว
จํานวน 14 คน ผลการวิจัยพบวา แนวทางการปฏิบัตสิ มาธิของผูปว ย สวนใหญฝกปฏิบตั ิไดคอื วิธี
อานาปานสติสมาธิ และการปฏิบตั ิสมาธิเปนกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการ 6 ระยะคือ ตระหนัก
ปญหากายจิต สะทอนคิดพิจารณาเกิดความศรัทธาในวิธีการศึกษาจนเขาใจและ ตัดสินใจเลือกวิธฝี ก
ฝกปฏิบตั ิแลวปรับปรุงพยายามฝกฝนจนสําเร็จประจักษผลและนําไปใช และปจจัย สงเสริมไดแก ความ
ศรัทธาในศาสนา ความตั้งใจเพียรพยายาม มีพนื้ ฐานเกี่ยวกับสมาธิ ครอบครัว สนับสนุนกระตุนเตือน
การแนะนําใหกําลังใจ มีสถานที่เอื้ออํานวย เห็นตัวอยางผูอ ื่นฝกไดผลดี และมีอุปกรณชว ยการเรียนรู
สําหรับผลการวิจัยในแงของคะแนนความวิตกกังวลขณะไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดและความวิตก
แฝงหลังการฝกปฏิบตั ิสมาธินั้นนอยกวากอนฝกปฏิบตั สิ มาธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
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ขวัญตา เพชรมณีโชติ (2543) ไดศึกษาผลการฝกสมาธิตามแบบพุทธวิธตี อการลด
ความวิตกกังวลและความเจ็บปวดของผูป วยโรคขออักเสบรูมาตอยด เปนการวิจัยกึ่งทดลองโดยคัดเลือก
กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนดจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยั คือคูมอื
บําบัดโรคขอดวยสมาธิ แบบสัมภาษณขอ มูลทัว่ ไป แบบประเมินความรุนแรงของอาการเจ็บปวด
แบบสัมภาษณวัดความวิตกกังวล และแบบบันทึกขอมูลการฝกสมาธิ สถิติที่ใชคอื The Wilcoxon
matched pairs signed-ranks test และ The Mann-Whitney U test ผลการวิจยั พบวากลุมทดลองหลังการ
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล และความเจ็บปวดนอยกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความวิตกกังวลนอยกวากลุมเปรียบเทียบ
(กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สวนคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดทั้ง 2 กลุมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พระมหาวุฒิ ใหมคํา (2545 : 46-48) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝกสมาธิแบบ
อานาปานสติกับการฝกสมาธิแบบการเจริญสติภาวนาที่มีตอความวิตกกังวลในการเรียนของนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร กลุม ตัวอยางทีใ่ ช
ในการวิจัย คือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2545 ที่มีความวิตกกังวลในการเรียนสูง
จํานวน 30 คน โดย แบงสุมเปนกลุมทดลองที่ 1 และ 2 กลุมละ 15 คน ผลการวิจยั พบวา (1) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มี ความวิตกกังวลในการเรียนลดลงหลังไดรับการฝกสมาธิแบบอานาปานสติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความวิตกกังวลในเรียนลดลงหลัง
ไดรับการฝกสมาธิแบบการเจริญสติ ภาวนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และ (3) ผลของการฝก
สมาธิแบบอานาปานสติและการฝกสมาธิ แบบการเจริญสติภาวนาทําใหความวิตกกังวลในการเรียนลดลง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาวิธีการฝกสมาธิ
ฝกสติปฏ ฐาน 4 ไมวาจะเปนการฝกแบบเจริญสติภาวนา (พองหนอ-ยุบหนอ) หรือฝกสมาธิแบบอานาปาน
สติ (กําหนดลมหายใจเขา-ออก) ก็สามารถลดความวิตกกังวลลงได ผูว จิ ัยจึงเกิดแนวคิดวาถานําวิธี
เหลานี้ไป ประยุกตใชรว มกับการเรียนตามคูมือวิธีการฝกประสบการณในกลุมทดลอง นาจะเพิม่
ประสิทธิภาพของการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ไดเปนอยางดีเมื่อเปรียบเทียบกับการฝก
ประสบการณดวยการสอนแบบบรรยายในกลุมควบคุมโดยไมมีการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 ทั้งนี้
เนื่องจากผลการวิจยั หลายเรื่องใหผลสอดคลองกันวาวิธฝี กสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 นี้มีผลทําใหลด
ความวิตกกังวลลงและเมื่อบุคคลมีความวิตกกังวลนอยลง มีความเครียดลดลง ทําใหสบายใจหรือมี
สุขภาพจิตดีตลอดจนมีสมาธิก็พรอมที่จะไดรับการปลูกฝงหรือพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนไดดียิ่งขึ้น
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5. หลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกีย่ วของที่นํามาประยุกตใชสําหรับการ
พัฒนาความอดทน (ขันติ)
สําหรับหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวที่มีผูวจิ ัยคาดวาจะนํามาประยุกต
ใช สําหรับการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ในการวิจัยครั้งนี้มีดังตอไปนี้
5.1 หลักพุทธธรรมสําหรับการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน
เนื่องจากประเทศไทยมีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติมาชานาน ดังนั้นคนไทยสวนใหญ
จึงไดรบั อิทธิพลดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมจากพุทธศาสนาเปนสําคัญ และพุทธศาสนา
นั้นจัดเปนศาสตรทวี่ าดวยปรัชญา และจิตวิทยา ในแงของจิตวิทยานั้นเรียกอีกชือ่ หนึ่งวา จิตวิทยา
พุทธศาสนา (วารีญา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม. 2544 : 22) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดนําหลัก
พุทธธรรมมาใชเปนพื้นฐานสําคัญในการออกแบบวิธีการและกิจกรรมสําหรับการฝกประสบการณ เพือ่
พัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ใหแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งผูว จิ ัยคาดวานาจะ
กอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาความอดทน (ขันติ) เปนอยางยิ่งเนื่องจากมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ
บริบทของคนไทย ซึ่งหลักพุทธธรรมที่ผวู ิจัยนํามาเปนพื้นฐานสําหรับการฝกประสบการณในการวิจัยเรื่อง
นี้ยึดแนวที่ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต. 2543) ไดกลาวไวในหนังสือพุทธธรรมเรื่องการศึกษาและ
ชีวติ ที่ ประเสริฐ ที่วาดวยการศึกษาหรือพัฒนาการนั้นอาศัยปจจัย 2 อยางหลอเลีย้ งคือปจจัยภายนอก
ฝาย ศรัทธา คือ อิทธิพลสภาพแวดลอมดีเรียกวาปรโตโฆสะที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีกัลยาณมิตร
ชวยชี้แนะ และปจจัยภายในฝายปญญาคือความรูจ ักคิด รูจ ักทําใจที่เรียกวาโยนิโสมนสิการ ซึง่ ถือวา
เปนจุดเริ่มตน หรือเครื่องเสริมใหเกิดสัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) แลวจึงตามดวยกระบวนการของ
การศึกษาที่เรียกวา ไตรสิกขา กลาวคือเริม่ ดวยอธิศลี อธิจติ และอธิปญ
 ญา ทั้งปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายในนั้น จะกอใหเกิดการฝกฝนทางคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต.
2538, 2541) ไดกลาวถึง ปจจัยภายในวาประกอบดวย 3 ประการ คือ (1) จิตสํานึกในการศึกษาซึ่งเกิด
จากที่ผูเรียน ไดรูความหมาย และเห็นคุณคาของการศึกษาอันจะนําไปสูความใฝทจี่ ะฝกฝนพัฒนาตนเอง
ซึ่งโยงไปถึงการใฝรูหรือตองการที่จะเรียนรู (2) แรงจูงใจ (ฉันทะ) แรงจูงใจทางจริยธรรมนี้เปนตัว
สงเสริมการพัฒนา เพราะวาพอใฝเรียนรู ตองการเอามาพัฒนาตนเองใหมีชวี ติ ที่ดีงามยิ่งขึ้นไปแสวงหา
ความจริง (ใฝปญญา) และ (3) ความรูจ ักคิด คิดเปน คิดแยบคาย หรือที่เรียกวาโยนิโสมนสิการ ดังนั้น
ถาไดนําหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการไปใชใน การพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ก็นาจะ
เปนประโยชนอยางมากเพราะวาเปนแกนหลักที่สําคัญของการศึกษาและปลูกฝงคุณธรรมใหไดผลสําเร็จ
นอกจากนีพ้ ระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. 2543) ยังไดกลาวถึงรุงอรุณของการศึกษา
เพือ่ พัฒนามนุษยวาตองอาศัยตัวนําและตัวชวย ซึ่งเรียกวาบุพภาคของการศึกษาประกอบดวย 7
ประการ ไดแก (1) กัลยาณมิตตตา (2) การทําศีลใหถึงพรอม (3) การทําฉันทะหรือการสรางแรงจูงใจให
สมบูรณ (4) การพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพ (5) การสรางสรรคทิฏฐิใหสมบูรณคอื มองสิ่งทั้งหลายตาม
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ความเปนจริงไป ตามเหตุปจ จัย (6) ความไมประมาท และ (7) การรูจักคิดเปน (โยนิโสมนสิการ) ซึ่งใน
บรรดาบุพภาคของการ ศึกษาทั้ง 7 ประเภทนี้ ตัวที่สําคัญนั้นอยูท ี่ตวั ตน และตัวทายคือ (1) กัลยาณมิตร
ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่เรียกวา ปรโตโฆสะที่ดี และ (2) โยนิโสมนสิการ เปนปจจัยภายในตัวบุคคลทีจ่ ะ
พัฒนาสําหรับวิธีการที่ทําใหเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้นนัน้ เริ่มตนดวยการมีกัลยาณมิตรหรือครูบา
อาจารยเปนผูช ี้แนะแนวทาง หรือกระตุนเราผูเรียนกระตุนใหเกิดจิตสํานึกทางการศึกษาและแรงจูงใจ
(ฉันทะ) ตลอดจนกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้น
มี 10 วิธี พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต. 2543 : 675-727) สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวจิ ัยไดพจิ ารณา
เลือกวิธีฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการเพียง 6 วิธีแรกทีผ่ ทู รงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาไดแนะนําวามี
ความเหมาะสมที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาคุณธรรมความอดทนที่ประกอบดวยปญญาซึ่ง
ในแตละวิธีมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจ จัย
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจ จัยคือการคิดพิจารณาปรากฏการณใหรูจักสภาวะทีเ่ ปนจริง โดย
การสืบสาวไปยังสาเหตุตาง ๆ ขณะเดียวกันก็มองตอไปยังผลซึ่งอาจเปนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
ปรากฏการณดังกลาว การคิดในลักษณะที่มองไปยังผลที่เปนผลกระทบทีเ่ กิดจากปรากฏการณที่เกิดขึ้น
เรียกวาการคิดแบบปจจัยสัมพันธ สวนการคิดในลักษณะที่มองยอนสืบสาวไปยังสาเหตุตางๆ ที่ทําให
เกิดปรากฏการณขึ้นเรียกวา การคิดแบบสืบสวนหรือตั้งคําถามการคิดแบบสืบสาวเหตุปจ จัยนี้จัดเปน
วิธีโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐาน นอกจากการคิดแบบสืบสาวเหตุปจ จัยแลว วิธคี ิดเพือ่ กอใหเกิดปญญา
อีกวิธีหนึ่งคือวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบซึ่งเปนวิธีคิดแบบที่ 2
2. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบหรือกระจายเนื้อหา เปนการคิดที่มุงใหมองและใหรจู ัก
สิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่ง ในทางธรรมใชพิจารณาเพือ่ ใหเห็นความไมมีแกนสาร
หรือ ความไมเปนตัวเปนตนที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย ใหหายยึดติดถือมั่นในสมมติบัญญัติ โดยเฉพาะ
การคิดพิจารณาเห็นสัตว บุคคล เปนการประชุมกันเขาขององคประกอบตางๆ ที่เรียกวาขันธ 5 และ
ขันธ 5 แตละ อยางก็เกิดขึน้ จากสวนประกอบยอยตอไปอีก การพิจารณาขอนี้ชว ยใหมองเห็นความเปน
อนัตตา แตการที่ จะมองเห็นสภาวะเชนนี้ไดชัดเจนมักตองอาศัยวิธีคิดแบบที่ 1 และแบบที่ 3 ในขอ
ตอไปเขารวมดวย
3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ
วิธีคิดแบบสามัญลักษณหรือวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา เปนวิธีคิดแบบที่มองสิ่งทั้งหลาย
ตามสภาพเปนจริงทีต่ ั้งอยูบ นกฎธรรมชาติคอื ไตรลักษณไดแก สิ่งทั้งหลายไมเที่ยงแทไมคงที่ไมยั่งยืน
เปนอนิจจัง เมื่อสิ่งทั้งหลายไมเที่ยงแทแปรปรวนเปลีย่ นไปก็ทําใหเกิดความขัดแยง เมื่อเกิดความ
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ขัดแยงก็เกิดสภาวะถูกบีบคัน้ กดดัน เปนทุกขและในเมื่อสิ่งทั้งหลายตองเปนไปตามเหตุปจจัยมันก็ไม
อาจเปนตัวตนของมันได ไมอาจมีอยูโดยตัวของมันไดและไมอาจเปนของใครได เปนอนัตตา วิธีคิดแบบ
สามัญลักษณนี้ แบงไดเปน 2 ขั้นตอน ขั้นที่หนึ่งคือรูเทาทันและยอมรับความจริง ขั้นที่สองคือแกไข
และทําการไปตาม เหตุปจ จัย เมื่อฝกใหนกั ศึกษาคิดแบบที่ 1 2 และ 3 แลว นับวามีพื้นฐานพอสมควร
ที่จะฝกคิดในการคิดที่สลับซับซอนยิ่งขึ้นไป ซึ่งคือวิธีการฝกคิดแบบแกปญหาหรือวิธีคิดแบบอริยสัจ
4. วิธีคิดแบบอริยสัจ / คิดแบบแกปญหา
วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปญหา เปนวิธีคิดหลักที่สามารถครอบคลุมวิธีคิดแบบ
อื่นๆ ไดทั้งหมด วิธีคิดแบบนี้มีลักษณะทั่วไป 2 ประการคือ 1) เปนวิธคี ิดตามเหตุและผลเปนไปตามเหตุ
และผลสืบสาวจากผลไปหาเหตุแลวแกไขที่ตน เหตุ 2) ตองกําหนดรูและทําความเขาใจปญหาใหชัดเจน
และคิดแกไขเหตุของปญหาใหตรงจุด ตรงเรื่อง ตรงความมุงหมาย ไมฟุงซานออกไปเรื่องอื่น และตอง
เปน การแกไขที่ปฏิบัตไิ ดจริง วิธีคิดแบบแกปญหานีม้ ีขั้นตอนจัดเปน 2 คูค ือ
คูที่หนึ่ง 1.1 กําหนดตัวปญหา
1.2 กําหนดเหตุของปญหา
คูที่สอง 2.1 จุดหมายซึ่งเปนภาวะสิน้ ปญหา
2.2 วิธีปฏิบตั ิเพือ่ แกไขสาเหตุและเพือ่ บรรเทาภาวะสิน้ ปญหา
นอกจากนักศึกษาจะไดฝกคิด 4 วิธีการขางตนแลวนักศึกษาควรจะไดฝกคิดแบบคุณโทษและ
ทางออกเพือ่ จะไดเกิดปญญาในการมองเห็นคุณคาของการมีความอดทนและเห็นโทษของความเกียจคราน
และความโกรธแคน อาฆาต พยาบาท
5. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก
วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกเปนการคิดที่มองสิ่งทัง้ หลายตามความเปนจริงอีก
แบบหนึ่ง กลาวคือ สิ่งทั้งหลายยอมมีทั้งสวนดีและสวนเสียที่เปนคุณและเปนโทษ ดังนั้นการมองสิ่ง
ทั้งหลายควรมอง ทั้ง 2 ดาน และมองหาแนวทางทีจ่ ะปฏิบตั ิตอ สิ่งนัน้ ใหไดประโยชนมากที่สุด การคิด
แบบนี้มีลักษณะทีพ่ ึงกระทํา 2 ประการคือ 1) มองตามที่เปนจริงการมองตามที่เปนจริงนั้นจะตอง
มองเห็นทั้งดานดีและดานเสีย หรือทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆ ไมใชมองแคดานดีหรือคุณอยางเดียว
และไมใชเห็นแตดานเสียหรือโทษอยางเดียว 2) เมือ่ จะแกปญหาปฏิบัติหรือดําเนินมรรควิธีออกไปจาก
ภาวะที่ไมพึงประสงคอยางใดอยาง หนึ่งนั้น เพียงรูค ณ
ุ -โทษ ขอดี–ขอเสีย ของสิ่งที่เปนปญหาหรือภาวะ
ที่ไมตอ งการนั้นยังไมเพียงพอ จะตองมองเห็นทางออก มองเห็นจุดหมายและรูว าจุดหมายหรือทีจ่ ะไป
นั้น คืออะไร คืออยางไรดีกวาสวนเสียของสิ่งหรือภาวะที่เปนปญหาอยูนี้อยางไร เมือ่ นักศึกษาไดฝกคิด
แบบ คุณโทษและทางออกแลวจึงสมควรทีจ่ ะไดรับการฝกคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมในวิธที ี่ 6
ตอไป
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6. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมหรือเรียกงายๆวา วิธคี ิดแบบเราคุณธรรมเปนวิธคี ิดที่
นําเอาประสบการณที่ผานมาในชีวติ มาปรุงแตงไปในทางที่ดีงาม เปนประโยชนเปนกุศลเพือ่ ปลุกเราให
เกิด กําลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบตั ิในทางที่ดีงามตอชีวิต การคิดตามวิธีนี้มีความสําคัญทั้งในแงที่ทํา
ใหเกิด ความคิดและการกระทําที่ดีงามเปนประโยชนในขณะนั้นๆ และในแงที่ชว ยแกไขนิสัยความ
เคยชินรายๆ ของจิตที่ไดสงั่ สมไวแตเดิม พรอมกับสรางนิสัยความเคยชินใหม ๆ ที่ดีงามใหแกจิตไปใน
เวลาเดียวกันดวย สําหรับการคิดในวิธที ี่ 7 – 10 นั้นบางวิธคี ดิ เชนการคิดแบบวิภัชชวาทก็มีสวน
คลายคลึงกับวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบที่ไดกลาวมาแลวและสําหรับการคิดแบบการเห็นคุณคาแท
คุณคาเทียม วิธีคิดแบบอยูในขณะปจจุบัน วิธีคดิ แบบอรรถธรรมสัมพันธนนั้ อาจจะไมเกีย่ วของหรือ
เกี่ยวของนอยตอการฝกพัฒนาความอดทนในการวิจยั ครั้งนี้ จึงไมนํามาใช แตอยางไรก็ตามผูว จิ ัยไดสรุป
วิธกี ารคิดดังกลาวในขอที่ 7 – 10 ดังตอไปนี้
7. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ
วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธหรือคิดตามหลักการและความมุงหมายคือพิจารณาใหเขาใจ
ถึงความสัมพันธระหวางธรรมหรือหลักการกับอรรถหรือความมุงหมาย เปนความคิดที่มีความสําคัญมาก
ในเมื่อจะลงมือปฏิบัตธิ รรมหรือทําการตามหลักการอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ ใหไดผลตรงตามความ
มุงหมายไมกลายเปนการกระทําที่เคลือ่ นคลาดเลือ่ นลอยหรือมักงายในการกระทําตามหลักการใด ๆ ก็
ตามจะตอง เขาใจความหมายและความมุง หมายของหลักการนั้น ๆ วา ปฏิบัติหรือทําไปเพือ่ อะไร
หลักการนั้นกําหนด วางไวเพื่ออะไร จะนําไปสูผลหรือที่หมายใดบาง ทั้งจุดหมายสุดทายปลายทาง
และเปาหมายทามกลาง ในระหวางทีจ่ ะสงทอดตอไปยังหลักการขออื่นๆ ความเขาใจถูกตองในเรื่อง
หลักการและความมุงหมายนี้ นําไปสูก ารปฏิบตั ิถูกตอง เปนไปเพือ่ จุดหมายทีต่ องการ วิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธจึงเปนวิธีคิดพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางหลักการหรือแนวทางทีจ่ ะประพฤติ
ปฏิบตั ิ กับจุดมุงหมายหรือเปาหมาย กอนทีจ่ ะลงมือปฏิบตั ิจริง เพือ่ ทีว่ าเมื่อปฏิบัตจิ ริงแลวจะไดบรรลุ
ความสําเร็จสมความมุงหมาย
8. วิธีคิดแบบคุณคาแท–คุณคาเทียม
วิธีคิดแบบคุณคาแท–คุณคาเทียมหรือการพิจารณาเกี่ยวกับการใชสอยหรือบริโภคเปนวิธี
คิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา ขัดเกลากิเลสหรือตัดทางไมใหกิเลสเขามาครอบงําจิตใจ วิธีการคิดแบบ
นี้ใช มากในชีวิตประจําวัน เพราะเกี่ยวของกับการบริโภคใชสอยปจจัย 4 และวัสดุอุปกรณอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ มีหลักโดยยอวาคนเราเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ เพราะเรามีความตองการและเห็นวา
สิ่งนั้นๆ จะสนองความตองการของเราได สิ่งใดสามารถสนองความตองการของเราไดสิ่งนั้นก็มีคุณคา
แกเราคุณคานี้จําแนกไดเปน 2 ประเภท ตามชนิดของความตองการคือ 1) คุณคาแทหมายถึงคุณคา
หรือ ประโยชนของสิ่งทั้งหลายในแงทสี่ นองความตองการของชีวติ โดยตรง คุณคานี้อาศัยปญญาเปน
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เครื่องตีคา หรือวัดราคาจะเรียกวาคุณคาที่สนองปญญาก็ได 2) คุณคาเทียมหรือคุณคาพอกเสริม
หมายถึงคุณคาที่ มนุษยพอกเพิ่มใหแกสิ่งนั้นเพือ่ ปรนเปรอการเสพเสวยเวทนาหรือเพือ่ เสริมราคา เสริม
ขยายความมั่นคงยิ่งใหญของตัวตนที่ยึดถือไว คุณคานี้อาศัยตัณหาเปนเครือ่ งตีคาหรือวัดราคาจะ
เรียกวาคุณคาที่สนองตัณหาก็ได
9. วิธีคิดแบบอยูใ นขณะปจจุบนั
วิธีคิดแบบอยูใ นขณะปจจุบนั เปนเพียงการมองอีกดานหนึ่งของการการคิดแบบอื่นๆ จะ
วา แทรกหรือคลุมวิธีคิดแบบกอนๆ ที่กลาวมาแลวก็ได การคิดชนิดที่เปนอยูขณะในปจจุบันเปนการคิด
ในแนวทางความรูหรือคิดดวยอํานาจปญญา ถาคิดในแนวทางของปญญาแลวไมวาจะเปนเรื่องที่เปนอยู
ในขณะนี้หรือเรื่องลวงไปแลวหรือเปนเรือ่ งของกาลภายหนาก็จัดเขาในการเปนอยูใ นปจจุบันทั้งนั้น
ดังนั้นการคิด แบบอยูในขณะปจจุบันจึงเปนการคิดในลักษณะของการมีสติสัมปชัญญะตอสิ่งทีก่ ําลังคิด
10. วิธีคิดแบบวิภชั ชวาท
วิธีคิดแบบวิภชั ชวาท หมายถึงการมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกใหเห็นแตละ
แง แตละดานครบทุกแงทกุ ดานไมใชจบั เอาแงหนึ่งแงเดียวหรือบางแงขึ้นมาวินจิ ฉัยตีคลุมลงไปอยางนั้น
ทั้งหมด วิธคี ดิ แบบวิภชั ชวาทเปนวิธีคิดวิเคราะหในลักษณะตางๆ กัน ดังตอไปนี้
10.1 จําแนกสภาวะตางๆ ออกเปนดานๆ ตามที่เปนอยูจริงแบงออกได 2 วิธีคอื
1) จําแนกไปทีละดานทีละประเด็น
2) จําแนกทีละดานจนครบทุกดานทุกประเด็น
10.2 จําแนกสวนประกอบ เปนวิธีคิดแบบเดียวกับวิธคี ิดแบบแยกแยะสวนประกอบที่
ไดอธิบายในตอนตน ๆ
10.3 จําแนกลําดับขณะ เ ปนวิธคี ิดวิเคราะหแยกแยะตามลําดับสืบทอดแหงเหตุ
ปจจัย ตามลําดับเวลาลําดับขั้นตอนลําดับเหตุลําดับผลแตละระยะของเหตุการณทําใหสามารถใหหรือ
ไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง ไมสรุปเหมาหรือโมเมคลุมเครืออันอาจทําใหการประเมินคาและการ
ตัดสินใจผิดพลาดได
10.4 จําแนกโดยความสัมพันธแหงปจจัย วิธีคิดแบบนี้ตรงกับวิธีคิดแบบสืบคนและ
สืบสาวเหตุปจ จัยแตละตัวที่เกี่ยวเนือ่ งเปนเหตุเปนผลแกกันอยางตอเนื่อง ซึ่งไดอธิบายไวแลวใน
ตอนตนๆ
10.5 จําแนกโดยเงือ่ นไข เปนการจําแนกเงือ่ นไขที่เกีย่ วของใหชัดเจนกอนแลวจึงจะ
เสนอขอสรุปหรือวินจิ ฉัย
10.6 วิภชั ชวาทในการตอบปญหา เปนการคิดจําแนกแยกแยะแลวชี้แจงแงมุมตางๆ
จนผูถามเขาใจแจมแจง
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โยนิโสมนสิการเปนการใชความคิดอยางถูกวิธีตามความหมายที่กลาวมาแลว เมื่อเทียบใน
กระบวนการพัฒนาปญญา โยนิโสมนสิการอยูในระดับที่เหนือศรัทธาเพราะเปนขั้นที่เริ่มใชความคิดของ
ตนเองอยางอิสระ สวนในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเปนการฝกการใชความคิด ใหรูจักคิด
อยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจ ักวิธวี ิเคราะหไมมองเห็นสิ่งตางๆ อยางตื้นๆ ผิวเผิน เปนขั้นสําคัญใน
การสรางปญญาที่บริสุทธิ์เปนอิสระ ทําใหทุกคนชวยตนเองไดและนําไปสูจ ุดหมายของพุทธธรรมอยาง
แทจริง
โดยหลักของการพัฒนาคุณธรรมตามแนวพุทธธรรมนั้นเริม่ ดวยการสรางศรัทธาโดยอาศัย
ปรโตโฆสะ หรือกัลยาณมิตร แลวตามดวยวิธีแหงปญญา (โยนิโสมนสิการ) ดังทีไ่ ดกลาวมาแลวนั้น
ขั้นตอนตอไปคือ การฝกพัฒนาคุณธรรมตามแนวไตรสิกขาซึ่งประกอบดวย ศีล สมาธิ และปญญา ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจยั จะฝกใหนักศึกษารักษาอาชีวัฏฐะมกะศีลและศีล 8 ตามดวยการฝกสมาธิตามแนว
สติปฏฐาน 4 เนือ่ งจากการฝกสมาธิ และสติปฏฐาน 4 นั้นมีประโยชน กลาวคือเปนพืน้ ฐานของการ
พัฒนาคุณธรรมซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
สติปฏฐานในฐานะสัมมาสติ
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต. 2543 : 810-812) ไดกลาวถึงสติปฏ ฐานมีใจความโดยสังเขป
ดังนี้
1. กายานุปสสนา ซึ่งหมายความวา การพิจารณากายหรือตามดูรูทนั กาย หรือการใหมีสติ
รูเทาทันขณะปจจุบันเกี่ยวกับรางกาย ซึง่ ไดแก
1.1 อานาปานสติ คือไปในที่สงัด นั่งขัดสมาธิ ตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออกโดย
อาการ ตาง ๆ
1.2 กําหนดอิริยาบถ คือเมื่อยืน เดิน นั่ง นอน หรือรางกายอยูใ นอาการอยางไร ๆ ก็
รูชัด ในอาการที่เปนอยูนั้น ๆ
1.3 สัมปชัญญะ คือสรางสัมปชัญญะในการกระทําและการเคลือ่ นไหวทุกอยาง เชน
การกาวเดิน การเหลียวมอง การเหยียดมือ นุงหมผา กิน ดื่ม เคีย้ ว ถายอุจจาระ ปสสาวะ การตื่น
การหลับ การพูด การนิ่ง เปนตน
1.4
ปฏิกูลมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตนตั้งแตศีรษะจรดปลายเทาซึ่งมี
สวนประกอบ ที่ไมสะอาดตางๆ มากมายมารวมอยูดว ยกัน
1.5 ธาตุมนสิการ คือ พิจารณารางกายของตน โดยใหเห็นแยกประเภทเปนธาตุ 4 แตละ
อยาง ๆ ไดแก ธาตุดิน น้ํา ลม และไฟ
1.6 นวสีวถิกา คือ มองเห็นศพทีอ่ ยูในสภาพตางๆ กัน โดยระยะเวลา 9 ระยะ ตัง้ แตตาย
ใหมๆ ไปจนถึงกระดูกผุ แลวในแตละกรณีนั้นใหยอนมานึกถึงรางกายของตนวาก็จะตองเปนเชนนั้น
เหมือนกัน
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2. เวทนานุปส สนา การตามดูรูทันเวทนา คือเมื่อเกิดความรูสึกสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่
เปนชนิดอามิสและนิรามิสก็รูชัดตามที่เปนอยูใ นขณะนั้นๆ
3. จิตตานุปส สนา การตามดูรูทันจิต คือ จิตของตนในขณะนั้นๆ เปนอยางไร เชน มีราคะ ไม
มี ราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมโี มหะ เปนสมาธิ หลุดพน ยังไมหลุดพน ฯลฯ ก็รชู ดั ตามที่ มัน
เปนอยูใ นขณะนั้น ๆ
4. ธัมมานุปสสนา การตามดูรูทันธรรม คือ
4.1 นิวรณ คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วา ความงวง ความพยาบาท (ความไมชอบ) ความคิด
ฟุงซาน ความลังเลสงสัย และกามฉันทะ (ความชอบ) แตละอยางๆ มีอยูในใจตนหรือไม ที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้นไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลว ละเสียไดอยางไร ทีล่ ะไดแลว ไมเกิดขึ้นอีกตอไปอยางไร รูช ัดตามที่
เปนไป อยูในขณะนั้นๆ
4.2 ขันธ คือ กําหนดรูวาขันธ 5 แตละอยาง คืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร ดับไปไดอยางไร
4.3 อายตนะ คือ รูชัดในอายตนะภายในภายนอกแตละอยางๆ รูชดั ในสัญโญชนที่เกิดขึ้น
เพราะอาศัยอายตนะนั้นๆ รูชัดวาสัญโญชนที่ยังไมเกิด เกิดขึน้ ไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลวละเสียไดอยางไร
ที่ละไดแลวไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปอยางไร
4.4 โพชฌงค คือ รูชัดในขณะนั้นๆ วาโพชฌงค 7 แตละอยางๆ มีอยูในใจตนหรือไม ที่ยัง
ไม เกิด เกิดขึน้ ไดอยางไร ที่เกิดขึ้นแลวเจริญเต็มบริบรู ณไดอยางไร
4.5 อริยสัจ คือ รูช ัดอริยสัจ 4 แตละอยางๆ ตามความเปนจริง วาคืออะไร เปนอยางไร
ในตอนทายของทุกขอที่กลาวนี้มีขอ ความอยางเดียวกันวา
“ภิกษุพิจารณาเห็นภายในกาย
ภายใน (= ของตนเอง) อยูบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก (= ของคนอื่น) อยูบ างพิจารณาเห็น
กายในกายทั้งภายในภายนอกอยูบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายอยูบาง พิจารณาเห็น
ธรรมคือ ความเสื่อมสิ้นไปในกายอยูบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสือ่ มสิน้ ไปใน
กายอยูบ าง ก็แลเธอมีสติปรากฏชัดวา “กายมีอยู” เพียงพอเปนความรู และพอสําหรับระลึกเทานั้น
แลเธอเปนอยูอ ยาง ไมอิงอาศัย ไมยึดมั่นสิ่งใดๆ ในโลก”
สาระสําคัญของสติปฏฐาน
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2543: 812-813) ไดกลาวถึงสาระสําคัญของสติปฏฐาน ซึ่ง
ไดแก กายานุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปส สนา และธัมมานุปสสนา ไวในหลัก พุทธธรรมดังนี้
จากใจความยอของสติปฏฐานที่ไดกลาวมาขางตนไวแลวนั้นจะเห็นวาสติปฏฐาน
(รวมทั้งวิปสสนาดวย) ไมใชหลักการทีจ่ ํากัดวาจะตองปลีกตัวหลบลี้ไปนั่งปฏิบัตอิ ยูนอกสังคมหรือ
จําเพาะในกาลเวลาตอนใดตอนหนึ่ง โดยเหตุนจี้ ึงมีปราชญหลายทานสนับสนุนใหนาํ มาปฏิบัตใิ น
ชีวติ ประจําวันทั่วไป
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วาโดยสาระสําคัญหลักสติปฏฐาน 4 บอกใหทราบวา ชีวติ ของเรานี้มีจุดที่ควรใชสติคอยกํากับ
ดูแลทั้งหมดเพียง 4 แหงเทานั้นเอง คือ รางกายและพฤติกรรมของมัน 1 เวทนาคือความรูสกึ สุขทุกข
ตางๆ 1 ภาวะจิตที่เปนไปตางๆ 1 ความคิดนึกไตรตรอง 1 ถาดําเนินชีวติ โดยมีสติคุมครอง ณ จุดทั้งสี่
นี้แลวก็จะ ชวยใหเปนอยูอยางปลอดภัย ไรทกุ ข มีความสุขผองใส และเปนปฏิปทานําไปสูความรูแจง
อริยสัจธรรม จากขอความในคําแสดงสติปฏฐานแตละขอขางตนจะเห็นไดวาในเวลาปฏิบตั ินั้นไมใชสติ
เพียงอยางเดียวแตมีธรรมขออื่นๆ ควบอยูดวย ธรรมที่ไมบงถึงไวก็คือสมาธิซึ่งจะมีอยูดวยอยางนอยใน
ขั้นออนๆ พอใชสําหรับการนี้ สวนธรรมที่ระบุไวดวย ไดแก
1. อาตาป = มีความเพียร (ไดแกองคมรรคขอ 6 คือสัมมาวายามะ ซึ่งหมายถึงเพียรระวัง
และละความชัว่ กับเพียรสรางและรักษาความดี)
2. สัมปชาโน = มีสัมปชัญญะ (คือ ตัวปญญา)
3. สติมา = มีสติ (หมายถึงตัวสตินี้เอง)
ขอนาสังเกตคือ สัมปชาโน ซึ่งแปลวามีสัมปชัญญะ สัมปชัญญะนีจ้ ะเห็นไดวาเปนธรรมที่มกั
ปรากฏควบคูก ับสติ สัมปชัญญะก็คอื ปญญา ดังนั้น การฝกฝนในเรื่องสตินจี้ ึงเปนสวนหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาปญญานั่นเอง สัมปชัญญะ หรือปญญา ก็คือ ความรูความเขาใจตระหนักชัดในสิ่งที่
สติกําหนดไวนั้น หรือการกระทําในกรณีนั้นวามีความมุงหมายอยางไร สิ่งที่ทาํ นั้นเปนอยางไร ปฏิบตั ิ
ตอมันอยางไร และไมเกิดความหลงหรือความเขาใจผิดใด ๆ ขึ้นมาในกรณีนั้น ๆ
ประโยชนของสติ
ถาเราสามารถพัฒนาหรืออบรมสติ ความระลึกรูทางกายและทางใจใหมีมากขึ้นได เปนสติที่
เจริญยอมเกิดประโยชนหลายประการดังนีค้ ือ
1. มีสมรรถภาพ ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ในการดําเนินชีวติ ประจําวันอยางสงบสบาย
ไมเครียด ไมหวาดผวางาย
2. มีความเชือ่ มั่น มีความคิดที่แจมชัด การตัดสินใจจะเด็ดขาดแนนอน และรอบคอบไมลังเล
3. เปนนายตัวเอง จะทําอะไรก็รูตัวรูว าเราคือใคร เราเปนอยางไรและตองการอะไร
4. สามารถควบคุมความคิดของตนเองได ไมคิดฟุงซาน
5. รูเทาทันอริยาบถทุกอริยาบถอยางทัว่ พรอม
6. จะรูสมมติขึ้นทุกสิ่งทุกอยางในโลกเพราะความรูสึกตัวทําใหเกิดปญญา ปญญาที่เกิดขึ้นมี
อยู 4 ระดับคือ ความจํา รูจ กั รูแจง และรูจ ริง
7. มีความตื่นตัวรูสึกแจมชัดในการกระทําและอริยาบถตางๆ มากขึ้น
8. ไมหลงลืม ไมไปตามความคิด ตามสิ่งแวดลอม (หลวงพอเทียน จิตตฺ สุโภ. 2526ก : 6)
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สรุปไดวาการเจริญสติปฏ ฐาน คือการเปนอยูดวยสติสัมปชัญญะ ซึ่งทําใหภาพตัวตนที่
จิตอวิชชาปนแตงไมมีชองที่จะแทรกตัวเขามาในความคิดแลวกอปญหาขึ้นไดเลย การปฏิบตั ิตามแนว
สติปฏฐานนี้ นักการศึกษาฝายตะวันตกบางทานนําไปเปรียบเทียบกับวิธีการแบบจิตวิเคราะหของ
จิตแพทย (Psychiatrist) สมัยปจจุบันและประเมินคุณคาวาสติปฎฐานไดผลดีกวาและใชประโยชนได
กวางขวางกวาเพราะทุกคนสามารถปฏิบตั ิได และใชในยามปรกติเพือ่ ความมีสุขภาพจิตที่ดีไดดวย
(พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตโต. 2534)
นอกจากนี้ สุมน อมรวิวัฒน (2542) ไดกลาวสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูตามนัยแหง
พุทธธรรมไววา เปนการพัฒนามนุษยใหมชี ีวติ อยูอ ยางมีสติ มีวิชชาและมีปญญา โดยมุงสูอสิ รภาพที่
แทจริง คือการพนทุกข แกปญหาได การฝกหัดอบรมนัน้ เนนที่ตวั บุคคลหรือคนเปนศูนยกลางและการ
พัฒนาคน ยังเนนที่การพัฒนาจิตใจใหสามารถลดสิ่งชั่ว เจริญเพิ่มพูนสิ่งดี และฝกจิตใหบริสทุ ธิ์เกษม
กระบวนการเรียนรูมีจุดประสงคและวิธีการเปนขั้นตอน มีระดับความลุมลึกมุงสูจ ุดประสงคทเี่ กิดแกตน
เปนปฐมและพัฒนายิ่งขึ้นสูอุดมคติอันไพบูลย ฐานของการเรียนรูอ ยูทธี่ รรมชาติและลักษณะของชีวติ
มนุษยการ ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สวนปจจัยของการเรียนรูนั้นไดแกวิธีการแหงศรัทธาและวิธีการ
แหงปญญาซึ่งรวบรวม กระบวนการเรียนรูทั้งหมดไวตั้งแตการตั้งจุดประสงค การกําหนดสาระหลักการ
แสวงหาความรู การคนพบ ความรู การคิดคน และการวิเคราะหประเมินตน อันเปนผลของการฝกหัด
ั นาขึ้นเปนกัลยาณชนและอริยชนตามลําดับ
อบรมทีถ่ ึงพรอมดวยวิชชา และจรณะจนทําใหปุถชุ นไดพฒ
สรุปไดวากระบวนการเรียนรูหรือการพัฒนาคนใหเปนคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก
พุทธธรรมนั้น มีจุดเริ่มตนดวยวิธีการแหงศรัทธาและวิธกี ารแหงปญญาเพือ่ ใหเกิดสัมมาทิฏฐิ แลวจึงตาม
ดวยกระบวนการศึกษาเพือ่ ใหมีชวี ิตที่ประเสริฐดวยกระบวนการที่เรียกวาไตรสิกขาไดแก อธิศีล อธิจติ
และอธิปญญา ตามลําดับ ซึง่ ในการฝกประสบการณครัง้ นี้ ผูว จิ ัยใชเปนหลักสําคัญพื้นฐานในการนําไปสู
การพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
นอกจากนี้วธิ ีโปรแกรมจิต (การเปลี่ยนสัญญาวิปลาส) ทีน่ ายแพทยชินโอสถ หัศบําเรอ (2541 :
9-57) ไดกลาวไว (โดยอาศัยหลักการตามแนวพุทธศาสนาเปนพื้นฐาน) วาการโปรแกรมจิต (Psychic
or mind programs) มีจดุ มุงเนนเพือ่ (1) การปรับแกพฤติกรรมทีผ่ ิดพลาดหรือบกพรองของมนุษยให
ถูกตอง สมบูรณดีขึ้น (2) การพัฒนาพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงคใหเกิดขึ้นในมนุษยทั้งหลายบุคคลแรกที่
ศึกษา และวิเคราะหโปรแกรมจิตของมนุษยไวอยางถูกตองที่สุดและไดพยายามเผยแพรวธิ กี ารปรับแก
พฤติกรรมที่ผดิ พลาดของมนุษยไวอยางผลดีที่สุด คือ พระพุทธเจา ซึ่งพุทธวิธจี ะแตกตางไปจากศาสดา
อื่น ๆ อยางเห็นได ชัดก็ตรงที่มีการลบลางโปรแกรมจิตที่ไมดีออกไป โดยกรรมวิธที ี่เรียกวา
สมถะกรรมฐานแลวเสริมสรางโปรแกรมจิตที่ดีกวาเขาไปแทนที่ โดยกรรมวิธที ี่เรียกวาวิปส สนากรรมฐาน
ซึ่งองคประกอบของโปรแกรมจิต นัน้ มีทั้งองคประกอบภายนอกและภายใน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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องคประกอบของโปรแกรมจิตจากภายนอก
องคประกอบของโปรแกรมจิตจากภายนอกมี 4 ประการ ดังนี้
1. คําสั่งชี้แนะที่เปนถอยคํา
นับตั้งแตเกิดจนถึงวันตาย คนเราจะไดยินคําสั่งชี้แนะ ซึ่งเรียกวาปรโตโฆสะจากบุคคลอื่นอยู
เนืองๆ บางกรณีก็เปนคําสัง่ ชี้แนะในทางดี เชน พอแม ครูอาจารย สั่งสอนใหกระทําความดี ประพฤติดี
ละเวนความชัว่ แตกอ็ าจจะมีในบางกรณีที่เปนไปในทางรายหรือทางลบ ไมสรางสรรค เชน คําวา “คุณ
จะลมเหลว” “คุณไมมีความรูในเรือ่ งนี้หรอก” ฯลฯ
2. สิ่งชี้นําใหเกิดจินตนาการหรือการรับรู (อารมณ)
อารมณ หมายถึงสิ่งทีจ่ ิตยึดหนวง คือรับรูหรือกําลังคิดถึง อาจเปนสิง่ ที่เคยผานเขามาสูการ
รับรู และจดจําไวแลว (ธรรมารมณ) หรือเปนสิ่งทีพ่ บเห็นอยูในขณะนั้น (ปจจุบัน) ก็ได จินตนาการ คือ
การนึก เปนภาพ เสียง หรือกลิ่น เปนตน ในจิตหรือจินตนาการ (อารมณ) นี้เปนคําสั่งของจิตไปยัง
สมองสวนบน ซีกขวาใหทํางานไปเชนเดียวกับคําสั่งที่เปนวาจาหรือ “ถอยคํา”ซึ่งไปยังสมองสวนซีกซาย
ตอไปนี้เปนตัวอยางคําสั่งทีเ่ ปน “จินตภาพ” (รูปารมณ) ซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกทีเ่ ปน
“ตัวกระตุนเรา” ขอเรียกวา “สิ่งชี้นําจิตภาพ”
ตัวอยางที่ 1 คําสั่งใหหิวอาหารกอนเวลาอันควร
“…ชาวนิวยอรกผูหนึ่งเดินทางมาทําธุรกิจที่ชคิ าโก เขากมลงมองเวลาที่นาฬิกาขอมือซึ่งตั้ง
เอาไวเร็วกวาเวลาที่ชิคาโก 1 ชัว่ โมง พรอมกับบอกเพือ่ นทีเ่ ปนชาวชิคาโกนั้น ถึงเวลาเที่ยงแลวโดยที่
เพือ่ นชาวชิคาโกผูนั้นมิไดพจิ ารณาถึงความแตกตางของเวลา จึงบอกชาวนิวยอรกวาเขากําลังหิวและ
กําลังจะออกไปรับประทานอาหารกลางวันอยูพ อดี...”
“สิ่งชี้นําจินตภาพ” ในตัวอยางนี้คือนาฬิกาขอมือที่บอกเวลาเร็วกวาปกติ
ตัวอยางที่ 2 คําสั่งใหเมาคลื่น
“...สมมติวาคุณกําลังจองมองอยางเปนหวงเปนใยตอผูโ ดยสารคนหนึ่งในเรือเดินสมุทรพรอม
กับกลาวแกเขาวาทาทางคุณแยจัง ซีดไปทั้งตัว ผมคิดวาคุณกําลังเมาคลื่นนะครับนี่...มา...มา ผมจะ
ชวยพาคุณไปที่หองเคบิน ผูโดยสารคนนั้นจะเนื้อตัวซีดเซียวลงไปในทันที ขอเสนอแนะเรือ่ งการเมา
คลื่นไดรวมตัวของมันเขากับความหวาดกลัวและความสังหรณของตัวเขาเอง จนกระทั่งยอมรับความ
อนุเคราะหของคุณใหพาไปยังที่นอนภายในเรือ นั่นแสดงวาเขาไดซึมซับประทับคําชี้แนะของคุณเอาไว
จนปรากฏผลออกมาในทางลบเชนนี้...”
“สิ่งชี้นําจินตภาพ” ในตัวอยางนี้คอื “คลื่นลมในทองทะเลที่กําลังปน ปวน”
3. ความเชื่อมั่นศรัทธา

55
ความเชือ่ มั่นศรัทธาในตัวผูอ อกคําสั่งชี้แนะมีสวนสงเสริมใหเกิด “โปรแกรมจิต” ไดดีมากใน
ตัวอยางความเชื่อมั่นในศรัทธาในศาสดาผูสั่งสอนศาสนาตาง ๆ ที่ทําใหมนุษยยอมรับ “โปรแกรม
จิตสํานึก แบบพิธีกรรม” ที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
“...ตอไปนี้เปนตัวอยางทีน่ าํ มาเสนอไวเพือ่ ชี้แนะใหเห็นโทษในทางทําลาย มีผูชายคนหนึ่งไป
หาหญิงหมอดูลูกแกวในประเทศอินเดีย ซึ่งเธอก็ทํานายทายทักวาทานผูนี้จะมีอาการผิดปกติทางหัวใจ
และจะตายเมือ่ วันเพ็ญถัดไป เขาเชือ่ มั่นคําทํานายถึงขนาดสั่งเสียสมาชิกทุกคนในครอบครัวคลายกับ
เปนการเตรียมตัวตาย
พลังแหงการชี้แนะไดประทับลงสูจ ติ ใตสํานึกก็เพราะเขายินยอมนอมจิตรับเอาขอชี้แนะนัน้ ไว
อยางทานผูนยี้ ังบอกเลาดวยวา หมอดูลกู แกวผูนี้มพี ลังเวทมนตรลึกลับที่สามารถใหคุณใหโทษกับใครก็
ไดพอถึงวันพระจันทรเต็มดวงตอมา ทานผูนี้ก็เสียชีวติ ไปตามคําทํานายโดยไมทราบเลยวาตัวเองนั่น
แหละที่เปนผูช ักนําความตายเขามาหา ...”
ในตัวอยางนี้ยงั ไดเห็นถึงคําสั่งแบบ “กายสังขาร” ที่เจาตัวเองสัง่ ถึงสมองสวนลางใหหยุด
ทํางาน ของอวัยวะภายในที่สําคัญจนถึงตายได
4. ความซ้ําทวนของคําสัง่
การที่ไดรับคําสั่งจากภายนอกซ้ําแลวซ้ําเลาจะมีผลใหเกิดโปรแกรมจิตขึ้นไดแนนอน ดังเชน
ศาสนาตาง ๆ ไดชี้แนะใหผนู ับถือทุกคนตองเขาไปยังสถานที่สําคัญทางศาสนา เชน วัด โบสถ สุเหรา
เพือ่ รับฟงคําสั่งสอนจากตัวแทนทางศาสนา สวดมนตและประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เปนประจําอยาง
สม่ําเสมอ
ตอไปนี้เปนตัวอยางที่ไดเคยมีผูทดลองกันมาแลว
“...ตัวอยางทีส่ ามารถทดลองไดงาย ๆ เชน ทานกับเพือ่ นสักหาถึงหกคนรวมมือกันทําการ
ทดลองกับเพือ่ นสนิทอีกคนหนึ่งซึ่งอยาใหเขารูตวั ในการทดลองนี้ โดยทุกวันในตอนเชาหรือเวลาใดก็ได
ที่ใกลเคียงกัน เมื่อพบเพือ่ นที่เราตองการจะทดลองก็ใชคําพูดในการทักทายเปนอยางเดียวกันวา “วันนี้
เปนอะไรไป หนาถึงไดหมองคล้ําอยางนัน้ ” หรือคําพูดอื่นซึ่งคาดวาจะมีผลตอจิตใจเขาในสองสามวัน
แรกเพือ่ นคนที่ ถูกทดลองอาจจะหัวเราะเยาะทานกับเพือ่ นของทานก็ไดวาพูดเรื่องไรสาระ แตวันตอ ๆ
มาจะเริ่มไมแนใจ ในตนเองและเริ่มสองกระจกดูเพือ่ คนหาความจริง เมื่อเวลาผานไปหลาย ๆ วันเขา
เพือ่ นคนนัน้ จะเริ่มเชื่อ วาเปนความจริงและหนาจะหมองคล้ําลงไปในที่สุด...”
องคประกอบของโปรแกรมจิตจากภายใน
1. คําสั่งที่เปนถอยคําตามความมุงหวัง
เปนสิ่งที่ใชกนั มากที่สุด สวนมากจะเปนการนึกคิดขึน้ มาเปนถอยคําที่นึกกลาวอยางซ้ําๆ
ในใจอยูเปนเวลานาน นับเปนวัน สัปดาห เดือน หรือป จนกวาจะประสบผลตามที่มุงหวังไว ซึ่งอาจจะ
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เปนความอยากไดสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือตองการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมดีของตนเองออกก็ได ตัวอยางความ
ตองการปรับแกพฤติกรรมมีดังนี้
“...สุภาพสตรีเจริญวัยผูหนึ่งซึ่งมีอายุลว งเลยมาถึง 75 ปแลว เธอมีความหวาดหวั่นจน
ติดเปนนิสัยจนกลายเปนพวกวิกลจริตทีช่ อบรําพึงกับตัวเองอยูเนืองนิตยวา “ฉันกําลังจําอะไรไมไดแลว”
อัน เปนผลทําใหความทรงจําของเธอเลอะเลือนทุกวัน เธอเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเสียใหมและ
ปลอบโยน จิตใจวันละหลายครั้งดวย ขอความตอไปนี้ “ความทรงจําของฉันนับจากวันนี้ไปจะดีขึ้นใน
ทุกๆ ประการ ฉันจะจดจําทุกอยางทีต่ อ งการไวได ในทุกชวงของเวลาความประทับใจที่ไดรับจะกระจาง
ชัด และฉันจะรักษาทะนุถนอมมันไวในความทรงจําอยางงายดายอะไรก็ตามทีต่ องการเรียกออกมาก็จะ
ปรากฏรูปราง อยางถูกตอง เดนชัดอยูในจิตใจ ฉันกําลังปรับปรุงตัวเองอยางรวดเร็วทุก ๆ วัน และใน
ไมชาความจําของ ฉันจะดีขนึ้ อยางที่ไมเคยเปนมากอน” พอสิ้นสุดสัปดาหที่ 3 ความทรงจํารําลึกของเธอ
ก็กลับฟนคืนดีดังเดิมและไมตองสงสัยเลยวาเธอจะปลืม้ ปติยินดีสักเพียงใด ...”
ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นถึงการสรางโปรแกรมที่ผิดพลาดโดยการใชคาํ สั่งที่เปนไปในทางลบ
(Negative) แตเมื่อเปลีย่ นคําสั่งใหเปนไปในทางบวก (Positive) ก็ทําใหดีขึ้น
2. คําสั่งที่เปนจินตภาพตอเนื่อง
คําสั่งที่เปนจินตภาพตอเนือ่ ง คือ การนึกภาพการปฏิบตั ิที่มุงไปสูความสําเร็จตามความ
มุงหวัง ใชกนั มากในวงการกีฬา เชน การนึกเห็นภาพตนเองวายน้ําหรือวิ่งแขงตั้งแตเริ่มตนจนเขาถึง
เสนชัยกอนผูอ ื่น (นึกเหมือนฉายภาพยนตรขึ้นในใจ) นึกซ้ํา ๆ กอนแขงขันจริง นอกจากนี้กย็ ังเคยมี
การทดลอง ใหนักบาสเกตบอลซอมยิงลูกโดยนึกภาพในใจ ก็ปรากฏวาไดผลดีเทา ๆ กับการซอมจริงๆ
เปนตน
ตัวอยางตอไปนี้เปนการทดลองที่นาสนใจ
“...เคยบอกผูช ายคนหนึ่งซึง่ กําลังเจ็บปวดทรมานจากการเปนอัมพาต ใหเขาสรางภาพฝน
ใหเดนชัดวาตัวเองกําลังเดินไปมาอยูภายในหองทํางานโดยเอามือสัมผัสโตะตาง ๆ รับโทรศัพทและทํา
กิจวัตรใดๆ ก็ตามที่เขาจะตองทําถาหายจากการเปนอัมพาต วันหนึง่ หลังจากไดเพียรสรางจินตภาพ
ใหกับจิตใจมาหลายอาทิตย ก็มีเสียงกริ่งโทรศัพทดังขึ้น โดยการนัดหมายกันไวกอ นวาใหภรรยาและ
นางพยาบาลผูดูแลเขาออกไปขางนอกกันหมดกริ่งโทรศัพทดังอยางตอเนื่อง และอยูหางจากเขา
ประมาณ 20 ฟุต แตกระนั้นเขาก็กระเสือกกระสนไปรับสาย และอาการอัมพาตก็ไดรับการรักษาตอน
นั้นเอง ...”
3. ความเชือ่ มั่นศรัทธา
มีลักษณะเชนเดียวกับโปรแกรมจิตภายนอก กลาวคือ ความเชือ่ มัน่ ศรัทธาในบางสิ่งบาง
อยางก็จะชวยเสริมใหคําสั่ง (โปรแกรมจิต) มีผลไดมากขึ้น
4. ความซ้ําทวนของคําสั่งทําใหเกิดสมาธิ
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ในตัวอยางที่ยกมาแลวทุกตัวอยาง จะเห็นไดวาตองมีการซ้ําทวนของคําสั่งอยูดว ยเสมอ
นั่นก็คือ การนึกคิดพิจารณาในใจนี้ ทางพระทานใชคําศัพทเฉพาะวา “มนสิการ” คําวา “มนสิการ”
นี้มักจะแปลเปนภาษาไทยวา “การทําไวในใจ” เปนการหยิบยกเอาสิ่งใดๆ ขึ้นมานึกคิดพิจารณา
อยูในใจ สิ่งนั้นอาจจะเปนสิ่งที่กําลังเปน อารมณ อยูในขณะนัน้ เชน ตากําลังเห็นรูป (รูปารมณ)
อยูก็นึกคิดพิจารณาวา รูป เปนสิ่งที่นารัก หรือนาชัง (เปนผลของโปรแกรมกามสัญญา) หรืออาจจะ
นึกถึง ธรรมสัญญา อยางเชน ความไมเที่ยงของสรรพสิ่งทานก็ใชคําวา มนสิการ คํานีจ้ ึงมี
ความหมายครอบคลุมถึง วิตกวิจาร (วจีสังขาร) คือ การตรึกตรองเปนถอยคําและครอบคลุมถึงการ
นึกเปนจินตภาพ หรือจินตภาพตอเนื่องดวย
การนึกถึงพิจารณาในสิ่งที่เปนประโยชนจนเกิดผลในทางที่ดี
ทานใชคาํ วา
โยนิโส
มนสิการ แปลกันวา การทําไวในใจโดยแยบคาย (ตรงขามกับ อโยนิโสมนสิการ) ดังตัวอยางเชน
การนึกคิด พิจารณาถึงความไมเที่ยงของสรรพสิ่งที่ทําใหเกิดโปรแกรม อนิจสัญญา เปนตน
วิธีโปรแกรมจิตนี้สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ
ไดหลาย
อยางเชน
โปรแกรมจิตเพือ่ สุขภาพ โฆษณาสินคาดวยโปรแกรมจิต และโปรแกรมจิตเพือ่ พัฒนา
จริยธรรม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน (ชินโอสถ หัศบําเรอ. 2541 : 142)
จะเห็นไดวาหลักการโปรแกรมจิตก็มีสว นคลายและมีสอดคลองกับหลักของการพัฒนา
คุณธรรม และจริยธรรมดวยปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่พระธรรมปฎกไดกลาวไวในหลักพุทธ
ธรรมขางตน กลาวคือ มีการสรางศรัทธาโดยกัลยาณมิตรหรือปรโตโฆสะและการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เปนแกนหลัก ดังนั้นผูว จิ ยั จึงคิดวาถาไดนําหลักพุทธธรรมหรือการนําโปรแกรมจิตมาประยุกตใชในการ
ออกแบบวิธีหรือขั้นตอน และจัดกิจกรรมในการฝกประสบการณเพือ่ พัฒนาคุณธรรมดานความอดทน
(ขันติ) ใหกบั นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีกจ็ ะชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพโดย
วิธีการใหคําปฏิญาณตนจํานวน 7 ขอ ตอเพือ่ นและอาจารยผูสอน (ผูวจิ ัย) ซึ่งเกี่ยวกับความอดทนโดย
ที่ผูวจิ ัยใหนักศึกษากลุมทดลองปฏิญาณตนเองกอนการนั่งสมาธิครั้งละ 1 ชัว่ โมง โดยไมเปลี่ยนทานั่ง
5.2 ทฤษฎีและแนวคิดทีน่ าํ มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน
ทฤษฎีและแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนสําหรับการวิจัยในครั้ง
นี้มีดังนี้
5.2.1 ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสังคม (Social cognitive learning theory)
ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของแบนดูรา (สุวิมล นราองอาจ. 2532 : 10-11 ; อางอิงจาก
Bandura. 1986: 23-24 ; 1977: 16-29) ซึ่งกลาววาพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการมีปฎิสัมพันธซึ่งกัน
และกัน ระหวางองคประกอบ 3 ประการคือ พฤติกรรม (Behavior) องคประกอบสวนบุคคล (Personal
factors) และองคประกอบสิ่งแวดลอม (Environmental factors) โดยที่องคประกอบทั้งสามนี้ตางก็เปน
ตัวกําหนดซึ่งกันและกัน ซึง่ สามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้
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B = พฤติกรรม (Behavior)
P = องคประกอบสวนบุคคล (Personal factors)
E = องคประกอบสิ่งแวดลอม (Environmental factors)
แนวความคิดของทฤษฎีการเรียนรูเชิงสังคมไดอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยวา
นอกเหนือจากปฏิกิริยาสะทอนเบือ้ งตน (Elementary reflex) แลวมนุษยมไิ ดถูกจัดเตรียมใหมพี ฤติกรรม
อื่นๆ ไดโดยกําเนิด หากแตตอ งเรียนรูพ ฤติกรรมเหลานั้นโดยที่การเรียนรูตางๆ ของมนุษยนั้นมีอยู 2
รูปแบบดวยกันคือ
1) การเรียนรูจากผลกรรมของการตอบสนอง (Learning by response) การ
เรียนรูตางๆ
ในขัน้ แรกของบุคคลเปนการเรียนรูจากประสบการณตรงวาการกระทําพฤติกรรมใด
กอใหเกิดผลในทางบวกหรือทางลบแกตน
2) การเรียนรูจากตัวแบบ (Learning through modeling)
กระบวนการเรียนรู
พฤติกรรมนั้นเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนือ่ งโดยที่บุคคลจะเรียนรูจ ากตัวแบบโดยการสังเกต
พฤติกรรมของบุคลอื่นๆ มากกวาการเรียนรูจากผลกรรมโดยตรง และการทีบ่ คุ คลไดสังเกตพฤติกรรม
ของ บุคคลอืน่ ๆ ที่แตกตางไปจากตนเอง แลวจะชวยชี้นําการกระทําของตนเองได ซึ่งการเรียนรูจากตัว
แบบนี้ เปนกระบวนการเรียนรูที่เปนผลมาจากการสังเกต การฟง หรือการอานเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคลอื่นๆ หรือ สัญลักษณของบุคคล ตัวแบบนี้สามารถจัดประเภทได 2 ประเภทใหญๆ คือ ตัวแบบที่
มีชีวิตจริง (Live model) และตัวแบบที่เปนสัญลักษณ (Symbolic model) ซึ่งหมายถึง ตัวแบบที่บุคคล
สังเกตโดยผานสื่อ หรือสัญลักษณอื่นๆ เชน ตัวแบบทีป่ รากฏตามการบอกเลา ปรากฏในหนังสือ แถบ
บันทึกภาพ หรือผาน ทางสื่อมวลชนตาง ๆ
สําหรับการนําเสนอตัวแบบ (Modeling) นั้นแบนดูรา (สุวิมล นราองอาจ. 2532 : 11 ;
Bandura. 1986 : 72) กลาววาในการเสนอตัวแบบทีแ่ ตกตางกันนัน้ จะไดประสิทธิภาพที่ไมเทากัน คือมี
ความแตกตางในดานปริมาณของขอมูลทีผ่ ูสังเกตจะไดรับและอํานาจของการเสนอตัวแบบนั้นทีม่ ีตอ
ความใสใจของผูสังเกต ทั้งนี้การเสนอตัวแบบโดยการบอกเลาดวยคําพูดตองการความ สามารถทาง
ภาษาและทักษะทางความคิดมากกวาการเสนอตัวแบบในรูปของพฤติกรรมที่มีความงายใน การจดจําใน
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รูปของมโนภาพมากกวา อยางไรก็ตามการเสนอตัวแบบโดยการบอกเลาดวยคําพูด การใช สัญลักษณที่
สามารถกอใหเกิดพฤติกรรมตามแบบไดและยังสามารถใชกฎสําหรับการกระทําใหมๆ จากพฤติกรรม
ที่ไดเรียนรู
นอกจากนี้แบนดูรายังใหความสําคัญกับแรงเสริมตอพฤติกรรมผูเลียนแบบในลักษณะ
ที่แตกตางจากทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทํา (Operant conditioning theory) ของสกินเนอร
(Skinner) กลาวคือ แรงเสริมในทฤษฎีการเรียนรูในการสังเกตของแบนดูรานั้นเปนแรงจูงใจทีเ่ กิดจาก
ผูสังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมเหลานั้นแลวไดรับรางวัล แลวจึงทําใหผูสงั เกตเกิดความคิดที่จะ
แสดงพฤติกรรม เลียนแบบเพื่อจะไดรับรางวัลบาง แรงเสริมนี้เรียกวา Vicarious reinforcement แต
แรงเสริมในทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอรนั้นเปนแรงเสริมทีจ่ ะทําใหความถี่ของ
พฤติกรรมที่อนิ ทรียไดแสดงออกอยูแลวใหมีเพิ่มขึ้น
นอกจากนีท้ ฤษฎีของแบนดูรานี้เปนทฤษฎีการ
เรียนรูดวยการสังเกตซึ่งถือวาความคาดหวังของผูสังเกตทีจ่ ะไดรบั รางวัล หรือประโยชนจากพฤติกรรม
ที่แสดงเหมือนตัวแบบเปนแรงจูงใจทีท่ ําใหผูสังเกตไดแสดง พฤติกรรมออกมาจากภายใน แตสําหรับ
การวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอรนั้นแรงเสริมเปนสิ่งที่มาจากภายนอก (สุรางค โควตระกูล.
2541)
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวจิ ัยนําแนวความคิดพืน้ ฐานจากทฤษฎีการเรียนรูท างปญญาเชิง
สังคมของแบนดูรามาประยุกตใชในการออกแบบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณธรรมดานความ
อดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดวย กลาวคือในขั้นแรกของการฝกประสบการณเพื่อสราง
ความศรัทธานั้น ผูว จิ ัยจะนําเสนอตัวแบบ (กัลยาณมิตร) ดวยการศึกษากรณีตวั อยางที่เปนสือ่ วิดีโอและ
ตามดวยการนําเสนอตัวแบบโดยการบอกเลาดวยถอยคําภาษา
หรือรูปภาพที่ไดจากขาวในหนา
หนังสือพิมพ หรือเอกสารอื่นๆ ตลอดจนเรื่องราวในชาดก หรืออาจจะใชคํากลอนที่ไพเราะทีเ่ กี่ยวของ
กับความอดทน (ขันติ) ตลอดจนบทเพลงรวมทั้งแสดงใหเห็นถึงอานิสงสของความอดทน (ขันติ) เปน
ตน ทั้งนี้เพือ่ ใหบรรลุ เปาหมายของการสรางแรงศรัทธาเกี่ยวกับการมีคุณธรรมดานนี้อันจะชวยสงเสริม
ใหนักศึกษามีความมุงมั่นเพือ่ พัฒนาคุณธรรมความอดทนใหบังเกิดขึ้นภายในตนเอง
5.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการชะลอการไดรบั ความพึงพอใจ (การอดไดรอได)
แนวคิดเกี่ยวกับการชะลอการไดรับความพึงพอใจหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การอดไดรอ
ได (Delay of gratification) เปนแนวคิดหนึ่งที่ผูวจิ ัยนํามาประยุกตไดในการออกแบบ กิจกรรมหรือวิธี
ฝกประการณเพือ่ พัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เนือ่ งจาก
ความสามารถในการชะลอการไดรับความพึงพอใจนั้น เกิดบนพื้นฐานของการควบคุมตนเอง (Self–
control) กลาวคือในสถานการณที่ตอ งการตัดสินใจเลือกรับระหวางสิ่งมีคาหรือความพึงพอใจที่ นอยใน
ปจจุบันกับการรอรับสิ่งที่มคี า มีความพึงพอใจที่มากกวาในอนาคตนั้น บุคคลจะเกิดความขัดแยงใจใน
ลักษณะที่มีความตองการทีจ่ ะเขาหาและหลีกเลี่ยงในสิง่ เดียวกัน (Approach–avoidance conflict) และ
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ไมวาตนตัดสินใจเลือกรับแบบใดก็มีผลทัง้ ดานบวกและดานลบทั้งสิน้ กลาวคือ ถาเลือกรับในทันทีก็ จะ
ไดรับสิ่งที่มีคา หรือมีความพึงพอใจที่นอ ย แตถาเลือกรับสิ่งที่มีคาหรือมีความพึงพอใจที่มากกวาก็ตอ ง
รอคอยตอไป ซึ่งการรอคอยจะกอใหบุคคลเกิดความคับของใจตามมา แตอยางไรก็ตามถาบุคคลสามารถ
รอคอยไดสําเร็จยอมแสดงใหเห็นถึงความอดทน (Patience) ของบุคคลนั้นที่สามารถเอาชนะความคับ
ของใจไดในทีส่ ุด เชฟเฟอร (สุวิมล นราองอาจ. 2532 : 9 ; อางอิงจาก Shaffer. 1985 : 587) จะ
เห็นไดวาขอดี ในการชะลอความพึงพอใจ (Delay of gratification) คือ จะทําใหบุคคลเกิดการพัฒนา
ความอดทนมากขึ้น (ศิรินพร บรูมินเหนทร. 2540 : 3) นอกจากนีพ้ ฤติกรรมการชะลอความพึงพอใจนี้
แตละบุคคลจะมีความแตกตางกัน ปจจุบันพบวาเด็กมีปญหาในการเรียนรูการชะลอการไดรับความ
พึงพอใจในรูปแบบของการควบคุมตนเองเพราะเมื่อไรก็ตามที่เด็กหรือผูใหญจึงตองชะลอความพึงพอใจ
ที่จะไดรับรางวัลทันที เพือ่ ทีจ่ ะรอรับรางวัลที่มคี ามากกวา เขาตองใชความอดทนและความพยายาม
อยางมาก เชน นักศึกษาใน มหาวิทยาลัยจะไปชมภาพยนตรในสุดสัปดาหนี้ เพือ่ ทีจ่ ะไดอานหนังสือ
เตรียมสอบไลในสัปดาหตอ ไป จะไปชมภาพยนตรและไดคะแนนเกรด A ในการสอบดวยและวัยรุนจะรอ
เพือ่ ซือ้ เสือ้ ผาเมื่อรานขายเสื้อผา มีการลดราคาเพราะเขาจะไดเสือ้ ผาที่มีคุณภาพและราคาถูก ไลเบิรท
เนลสัน และไคลล (ศิรินพร บรูมินเหมทร. 2540 : 2–3 ; อางอิงจาก Liebert, Nelson and Kaill.
1986) นอกจากนี้ คอลลีส (ยศ อัมพรรัตน. 2536 : 15 ; อางอิงจาก Collis. 1977: 32) กลาวถึงกา
รอดไดรอไดไววาเปนลักษณะหนึ่งของการควบคุมตนเอง (Self–control) หรือการจัดระเบียบแหงตน
(Self–regulation) ซึ่งเปนความสามารถ ในการควบคุมพฤติกรรมของตนใหสามารถกระทําในสิ่งที
ควรกระทําไดดวยตนเองและไดมีการนําเอาการควบคุมตนเองมาใชเพือ่ ปรับหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลกันมากขึ้น เชน การปรับพฤติกรรม การรับประทานอาหารของคนอวน การปรับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ และการปรับพฤติกรรมการออกกําลัง เปนตน
วิธีการฝกการอดไดรอไดหรือการชะลอการไดรบั ความพึงพอใจ
มิสเชล (ยศ อัมพรรัตน. 2536 : 16–19 ; อางอิงจาก Mischel. 1974 : 282) ไดเสนอ
ขั้นตอน การฝกการอดไดรอไดไวขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 เปนขัน้ ตอนของการตัดสินใจทีจ่ ะรอคอยเพือ่ ใหไดสิ่งที่ตนพอใจมากกวา การเลือก
ในขั้นนีอ้ ยูกับการคาดหวังถึงผลทีจ่ ะตามมาจากการเลือกของตน ประสบการณในอดีต ความไววางใจ
เปนตน และเมื่อนักเรียนผานขั้นของการตัดสินใจทีจ่ ะรอคอยแลว ก็จะเขาสูข ั้นที่ 2 ตอไป
ขั้นที่ 2 เปนขั้นของการควบคุมตนเอง เพือ่ การรอคอยสิ่งที่มีประโยชนมากกวาซึ่งความ
สามารถในการควบคุมตนเองนี้ขึ้นอยูกบั ความคิด ความเขาใจ และการหาทางระบายความตึงเครียดใน
ขณะที่รอคอย เชน การไมสนใจรางวัล การจินตนาการวาสิ่งที่ตนไดรบั นั้นเปนเพียงภาพ การทํากิจกรรม
บางอยางขณะที่รอคอย เปนตน
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วิธีการฝกการอดไดรอไดสว นใหญเปนวิธกี ารควบคุมตนเองซึ่งอยูในขั้นที่ 2 ใหสามารถ
อดไดรอได วิธีการควบคุมตนเองมีดังตอไปนี้
1. วิธีการสรางภาพ ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่ลดความตึงเครียดขณะที่รอคอยรางวัล ในกรณีที่ไม
อาจจะหลีกเลีย่ งการมองเห็นสิ่งที่ตนตองตัดสินใจเลือกโดยใหคิดเสียวารางวัลทีจ่ ะไดรับทันทีนั้นเปน
เพียงภาพ ซึง่ วิธีการนี้เด็กจําเปนตองไดรับการสอนดวยการใหหลับตาคิดถึงสิ่งที่ตนจะเลือกในทันทีและ
สิ่งที่จะตองรอคอย จากนั้นใหลืมตาดูโดยย้ําวาสิ่งของนัน้ ๆ เปนเพียงภาพเทานั้น จากการศึกษาพบวา
กลุมเด็กที่ ไดรับการฝกการสรางภาพสามารถรอไดนานเปน 2 เทา ของกลุมที่ไมไดรับการฝกการสราง
ภาพ ดังนั้นการสรางภาพหรือการคิดวาสิง่ นั้นเปนเพียงภาพ จะเปนวิธีการที่เตือนใจใหบุคคลคิดถึงผลที่
จะตามมาทําใหสามารถอดไดรอไดในที่สดุ
2. การใชวธิ ีเบนความสนใจ ซึ่งเปนวิธีทพี่ ยายามไมสนใจรางวัล รางวัลประเภทแรก คือ
รางวัลทีจ่ ะไดรับในทันทีโดยไมตอ งรอคอย รางวัลประเภทที่สองเปนรางวัลทีจ่ ะไดรับเมือ่ รอคอยตาม
เวลาที่กําหนด และเปนรางวัลที่มีคามากกวารางวัลประเภทแรก หากบุคคลมองเห็นรางวัลทั้งสอง
ประเภทนั้น บุคคลจะสามารถรอไดนานที่สุด การมองเห็นเฉพาะรางวัลทีต่ อ งรอคอยจะทําใหสามารถรอ
คอยไดนานกวาการมองเห็นเฉพาะรางวัลทีจ่ ะไดรับในทันที การทีบ่ ุคคลมองเห็นรางวัลทั้งสองประเภท
จะมีผลทําใหรอไดนอยที่สุด นอกจากนี้ในขณะที่รอคอยจําเปนที่จะตองหาทาง ลดความตึงเครียดดวย
การหาวิธีการที่จะทําใหตนเองมีความสุขในขณะที่รอคอย เชน หากิจกรรมตาง ๆ ขึ้นมาทํา
3. วิธีการเลียนแบบ เปนวิธีการที่เด็กสามารถทีจ่ ะเรียนรูการอดไดรอไดจากการเห็นแบบ
อยางหรือการใชตวั แบบเพือ่ ใหเด็กเรียนรูการอดไดรอไดของบุคคลอื่นๆ ในสังคมโดยตรงและจากการ
เรียนรูจากสัญลักษณตาง ๆ เชน จากขอเขียนจากบุคคล เปนตน และวิธีการใชตวั แบบใหเด็กเลียนแบบ
เปนวิธีที่เด็กจะไมรูสึกตัววากําลังถูกชักจูง เมือ่ เด็กเห็นตัวแบบแลว เด็กจะเลียนแบบหรือไมขึ้นอยูกบั
องคประกอบที่สําคัญ ประการแรก คือ ลักษณะของตัวแบบซึ่งหมายถึงความคลายคลึงของตัวแบบ
กับผูทจี่ ะเลียนแบบ หรือความนาสนใจของตัวแบบ องคประกอบประการที่ 2 คือ ผลทีต่ วั แบบไดรับ
(รางวัลหรือการลงโทษ) ซึ่งหมายถึงผลจากทีต่ ัวแบบกระทําพฤติกรรมตางๆ แลวไดรบั รางวัลเปนทีน่ า
พอใจ หรือถูกลงโทษ กลาวคือ ถาตัวแบบกระทําพฤติกรรมหนึ่งแลวไดรับรางวัลทําใหเกิดความพอใจ
ผูสังเกตยอมจะเลียนแบบการกระทํานั้นๆ ในทางตรงกันขามถาตัวแบบกระทําพฤติกรรมหนึ่งแลวไดรบั
การลงโทษ ผูสังเกตยอมจะไมเลียนแบบการกระทํานั้นๆ ฉะนั้นเด็กสามารถทีจ่ ะเรียนรูการอดไดรอได
จากการเห็นแบบอยางในการอดไดรอไดของบุคคลอื่นๆ
4. การแสดงบทบาท การเรียนรูบทบาทเกิดขึ้นไดโดยหลักของการเรียนรูหลายแบบ เด็ก
ซึ่งเปนผูเรียนรูบทบาทจะรับรูความคิดเห็นไดจากการสังเกตปฏิกิรยิ าการแสดงออก และความรูสึกของ
ผูรวมบทบาทคนอื่น ๆ และทําใหเด็กเขาใจบทบาท ความคาดหวังในบทบาทของตนเองไดดีขึ้นซึง่ มีผล
ทําใหเด็กเกิดความกระจางชัดในทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมประจําบทบาทนัน้ ดวย ฉะนั้น การ
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เรียนรูโดยการแสดงบทบาท จะทําใหผเู รียนมีพฤติกรรมที่สังคมคาดหวัง มีทัศนคติ และคานิยม
อยางเหมาะสม รูจักยอมรับและกระทําตนใหอยูใ นเกณฑไดมากขึ้น
จากแนวคิดและวิธีการฝกการอดไดรอไดดังกลาวนี้ ผูวจิ ัยไดนํามาประยุกตใชเพือ่
ออกแบบหรือวางแผนจัดกิจกรรมเพือ่ ฝกพัฒนาความอดทน (ขันติ) ซึ่งคาดวานาจะเปนแนวทางหนึ่งที่
จะ ชวยสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับความอดทน (ขันติ) สูงขึ้น
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับแนวคิดการชะลอความพึงพอใจทีจ่ ะไดรบั รางวัล หรือความอดได
รอไดนั้นมีดังนี้ คือ รัตนา ประเสริฐสม (2526 : 43-68) ไดศึกษาเรือ่ งการสรางเสริมจิตลักษณะเพื่อ
สงเสริมพฤติกรรมอนามัย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในจังหวัดสมุทรสาคร
จํานวน 160 คนจัดใหไดรับการฝกการรับรูผลของความพยายามและการฝกอดได รอได โดยจัดเปน
แผนการสอน ผลการวิจัยพบวาผูท ี่ไดรบั การฝกทั้ง 2 อยางมีปริมาณความพยายามและการ อดไดรอได
สูงกวาผูที่ไมไดรับการฝก และนักเรียนทีไ่ ดรับการฝกอดไดรอไดมีคะแนนเฉลี่ยการรายงาน การกระทํา
พฤติกรรมอนามัยสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกอดไดรอได ตอมา สายสุนีย ทับทิมเทศ (2528 : 3168) ไดศึกษาเรื่องผลการฝกการอดไดรอไดที่มีตอการปฏิบตั ิดานทันตสุขภาพ กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในจังหวัดลพบุรี จํานวน 181 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชเปนแบบฝกการอดไดรอได
ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยการรายงานการปฏิบัติดานการแปรงฟนที่ถูกหลักอนามัยภายหลังการ
ทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมโดยมีความสอดคลองกับคะแนนเฉลีย่ แผนคราบจุลินทรีย
ภายหลังการทดลองของกลุมทดลองซึ่งพบวาต่ํากวากลุมควบคุม
นอกจากนี้ ยศ อัมพรรัตน (2536 : 93) ไดศึกษาเรือ่ งผลของการฝกอดไดรอไดและการให
แรงเสริมทางสังคมที่มีตอ พฤติกรรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2535 โรงเรียนวัดเสมียนนารี ในสังกัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวาในกลุมการฝกอดไดรอไดรวมกับการใหแรงเสริมทางสังคมมีอทิ ธิพล ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ถูกตองสูงกวาการฝกอดได รอได หรือการใหแรงเสริมทาง สังคมเพียงอยางเดียว
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 และนักเรียนทั้ง 3 กลุมที่กลาวขางตนมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ถูกตองสูงกวานักเรียนที่ไมไดรบั ทั้งการฝกการอดไดรอได และเสริมแรงทางสังคมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
สุวิมล นราองอาจ (2532 : บทคัดยอ, 62) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการชะลอ
การไดรับความพึงพอใจ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 จากโรงเรียนวัดไผลอม
จังหวัดนครปฐม จํานวน 108 คน แบงเปน 3 กลุมผลการวิจยั พบวา
1. นักเรียนในกลุมทดลองที่ไดรับขอมูลที่ขัดแยงกันมีความสามารถในการชะลอการไดรับ
ความพึงพอใจมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. นักเรียนในกลุมทดลองที่มีการคิดหาเหตุผลที่ขดั แยงกันมีความสามารถในการชะลอ
การไดรับความพึงพอใจมากกวากลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรียนในกลุมทดลองที่มีการคิดหาเหตุผลที่ขดั แยงกันมีความสามารถในการชะลอ
การไดรับความพึงพอใจมากกวากลุมทดลองทีไ่ ดรับขอมูลทีข่ ัดแยงกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ศิรินพร บรูมนิ เหมทร (2540 : บทคัดยอ, 44) ไดศึกษาเรือ่ งผลของการเบี่ยงเบนความ
สนใจจากวัตถุที่เปนรางวัลตอการชะลอการไดรับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 120 คน ผลการวิจยั สรุปไดวา นักเรียนในเงือ่ นไขที่
ไดรับรางวัลสามารถนั่งรอการกลับมาของผูทดลองไดนานกวานักเรียนที่ไมไดรับรางวัล
นักเรียนใน
เงื่อนไขที่ใหนั่งเลน
เกมรอสามารถนั่งรอการกลับมาของผูทดลองไดนานกวานักเรียนในเงือ่ นไขนั่ง
เฉยๆ และนักเรียนในเงือ่ นไข ที่ใหนึกถึงสิ่งที่สนุกในขณะที่รอสามารถนั่งรอการกับมาของผูท ดลองไม
แตกตางจากนักเรียนในเงือ่ นไขนั่ง เฉยๆ ในขณะที่รอ
อนัญญา อนุพรวัฒนกิจ (2543 : บทคัดยอ, 77) ไดศึกษาเรือ่ งการเปรียบเทียบความ
สามารถในการชะลอการไดรับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีรปู แบบการคิดแบบหุนหัน
และไตรตรอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนราชวินติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา2543 จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาทีม่ ีรูปแบบการคิดแบบไตรตรองตัดสินใจเลือกรับรางวัลแบบ
ชะลอการไดรบั ความพึงพอใจมากกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีรูปแบบการคิดแบบหุนหันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
2. ไมพบความแตกตางระหวางเด็กชายและเด็กหญิงในการเลือกรับรางวัลแบบชะลอการ
ไดรับความพึงพอใจ
จากการศึกษาเอกสารและผลการวิจัยทีก่ ลาวมาแลวขางตน แสดงใหเห็นวาสามารถฝกให
บุคคลพัฒนาความสามารถในการชะลอการไดรับความพึงพอใจหรือการอดไดรอได โดยวิธีการตางๆ
เชน วิธีการสรางภาพ วิธีเบนความสนใจ วิธีเลียนแบบ วิธีการแสดงบทบาท วิธคี ิดแบบไตรตรอง วิธีการ
ใหแรงเสริมทางสังคมและวิธีการคิดหาเหตุผลที่ขัดแยงกัน สามารถที่จะนํามาฝกเพือ่ พัฒนา
ความสามารถในการควบคุมตนเองเพื่อใหมีพฤติกรรมการอดไดรอได ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาความ
อดทนในการรอคอยไดในทีส่ ุด ดังนั้น ผูวิจยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะนําแนวคิดและวิธฝี กเหลานี้ไป
ประยุกตใชในการออกแบบการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)โดยการฝกให
นักศึกษากลุมทดลองในชวงของการเขาคายปฏิบตั ิธรรมที่วัดศรีมงคลไดฝกความสามารถอดไดรอได
ดวยวิธีการเขาแถวเพือ่ ตักอาหารแลวนั่งรอเพือ่ นใหเสร็จเรียบรอยทุกคนแลวจึงกลาวคําขอบคุณผู
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ใหบริการอาหารซึ่งระยะเวลาที่นักศึกษานัง่ รอเพือ่ นตักอาหารนั้นตองใชความพยายามอดทนตอความ
หิวอาหาร และนักศึกษาตอง
รูจักขมใจโดยไมรับประทานอาหารกอนเพือ่ น เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จแลวก็ตองรอเพือ่ นรับประทาน
เสร็จทุกคนแลวจึงนําภาชนะไปลาง
5.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค (Adversity
quotient)
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค (Adversity quotient : AQ) เปนแนวความคิดใหมของ
สตอลทซ (นันทนุช ตั้งเสถียร. 2546: 45 ; อางอิงจาก Stoltz. 1997. Adversity : Truning
Obstacles into Opportunities.) ที่ใชเวลามากกวา 20 ป ในการศึกษา วิจัยและนําแนวคิดนี้มาทดลอง
ปฏิบตั ิดวยฐานความเชือ่ ทีว่ าบุคคลจะประสบความสําเร็จในการงานและวิธีการที่มเี ปนสุขนั้น ตองอาศัย
ทั้งความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากสติปญญาและความสามารถในการแก ปญหาตางๆ ที่ตอ งเผชิญใน
ชีวติ ประจําวันได ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคตามแนวคิด ของสตอลทซนี้
ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน คือ (1) ดานการควบคุมปญหาที่เกิดขึ้น (2) ดานการ คนหาตนเหตุ
และผูรบั ผิดชอบ (3) ดานผลกระทบทีจ่ ะมาถึง และ(4) ดานความอดทนตอปญหาและ อุปสรรคที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ สตอลทซ (นภดล คําเติม. 2545 : 113 ; ชวนจิตร ธุระทอง. 2544 : 55 ; อางอิงจาก
Stoltz. 1997. Adversity : Truning Obstacles into Opportunities. P. 7) ไดระบุไววา AQ สามารถ
บอกถึงความอดทน ความพากเพียรและความ สามารถในผานพนความยากลําบากและเชือ่ วา AQ จะทํา
ใหมนุษยมีความอดทน บึกบึน มีพลังในการฟนฝาและเอาชนะอุปสรรคไดมากขึ้น มีผลงานเกิดขึ้นมาก
รวมทั้งมีความสําเร็จในชีวติ และความสําเร็จ ในอาชีพการงานดวย
นอกจากนี้ ศันสนีย ฉัตรคุปต (นภรดล คําเติม. 2545 : 29 ; อางอิงจาก ศันสนีย
ฉัตรคุปต. 2544) กลาวถึง AQ วาสามารถที่จะพัฒนาและปรับปรุงไดไมวาจะอายุเทาใด และไมวาจะ
เริ่มตนทีจ่ ุดใดก็ตามถาหากบุคคลมีการพัฒนา AQ ดีขึ้นก็จะชวยในการทําใหตนเองมีประสิทธิภาพใน
การทํางานไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับนักวิชาการทางสมองมีความเห็นวาสมองของคนประกอบดวย
โครงสรางที่สมบูรณ สามารถสรางความเคยชินขึ้นมาไดถาเปลี่ยนจิตใตสํานึกใหม สรางทัศนคติทางบวก
ก็จะชวยพัฒนา AQ หรือความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของคนได (นัยพินจิ คชภักดี.
2543 : 54-55)
สรุปไดวาความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคหรือ Adversity quotient : AQ
นั้นเปนแนวคิดที่เชื่อวา เปนคุณลักษณะที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิตอยูไดในสังคมแหงการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสามารถทําใหประสบผลสําเร็จตอการทํางานทําใหมีผลงานเกิดขึน้ มาก
ดังนั้น AQ จึงเปน สิ่งที่ไดรบั การเชือ่ วาจะชวยทําใหคนอดทนกับความยากลําบากและฝาฟนอุปสรรค
ตางๆ ที่ทุกคนจะตองพบในชีวติ ประจําวัน
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สําหรับเทคนิควิธีการพัฒนา AQ (ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรคนั้นมีผูรู
และนักวิชาการไดเสนอแนวทางในการพัฒนา AQ ไวดังนี้
สตอลทซ (Stoltz. 1997 : 154) ไดเสนอแนะหนทางในการชวยพัฒนาความสามารถใน
การ เผชิญและฟนฝาอุปสรรค ทีเ่ รียกวา The LEAD Sequence ดังนี้
L = Listen to your adversity response ซึ่งเปนการพูดหรือบอกใหตวั เองไดรูวาขณะนี้
เกิดปญหาใดขึ้นกับตนเอง และตองตอบสนองตออุปสรรค นั้นดวยความเขมขนระดับใดจึงจะแกไขได
E = Explore all origins and your ownership of the result เปนการคนหาวาสิ่งใดคือ
ตนตอ สาเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระบุใหชัดเจนวาตนเองตองกระทําสิ่งใดที่ เฉพาะเจาะจงลงไปเพือ่
ใหสามารถทําใหสถานการณดีขึ้น ตัดสินลงไปวาสิ่งใดที่อยูใ นความรับผิดชอบของเราและสิ่งที่อยูเหนือ
ความรับผิดชอบหรือการตัดสินใจของเรา
A = Analyze the evidence คือการวิเคราะหใหเกิดความชัดเจนโดยการคนหาหลักฐาน
หรือภาวะแวดลอมมาสนับสนุนวาสิ่งทีอ่ ยูในการควบคุมจริงๆ แลวมีอะไรบาง อุปสรรคจะเยือ้ งยางมาสู
ชีวติ อีกนานเทาใด ทําอยางไรจึงจะไมทาํ ใหปญหาอยูใ นชีวติ นานจนเกินควร พรอมทั้งวิเคราะหถึงความ
เปนไป ไดในการแกไขและศักยภาพของตนเอง
D = Do something! เปนการเลือกวิธกี ารและลงมือดําเนินการเพือ่ ใหอุปสรรคอยูกับเรา
ไดนานนอยทีส่ ุด ดวยการหาขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติม และวิธีทจี่ ะสามารถควบคุมไมใหอุปสรรคเขามามี
บทบาทตอชีวติ
นอกจากนี้เกียรี่ (นันทนุช ตั้งเสถียร. 2546 : 31 ; อางอิงจาก Geary. < http ://
www.Ingearcoaching.com/ Ingear 11. htm>. 2000) ไดเสนอวิธีการสําหรับการพัฒนาความสามารถ
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคไวดังนี้
1. ตั้งปฏิภาณอยางชัดเจนตอวิสัยทัศนในชีวิตวาจะดีขึ้น คิดวาความสําเร็จมีความหมาย
เพียงใดตอตนเองและจะบรรลุความสําเร็จนั้นอยางไร ใครที่สามารถชวยใหเราประสบผลสําเร็จ วาดภาพ
ชีวติ ในอุดมคติและหมั่นย้ํากับตนเองเสมอวาตองประสบความสําเร็จ
2. มีความคิดสรางสรรค คิดเสมอวาจะผันอุปสรรคที่กําลังเผชิญใหกลับมามีประโยชนตอ
ตนเองไดอยางไร
3. กลาเสี่ยง
4. อยูลอ มรอบกับคนที่มีความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค (AQ) สูง
5. เขารับการฝกอบรมเพือ่ เปนการชวยพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรค (AQ) ใหเพิ่มขึ้น
6. กําจัดอุปสรรคที่ขัดขวางตอความสําเร็จ เชนการพูดถึงตนเองในทางลบ
7. ใหรางวัลกับตนเองโดยไมปฏิเสธทีจ่ ะเสี่ยงในการลงมือทําตอไป
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8. มองความลมเหลวเปนเหมือนความสําเร็จ ถือวาความลมเหลวเปนสวนหนึ่งของ
ความสําเร็จ
9. เรียนรูอยางตอเนือ่ ง
10. สรางอารมณใหเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
สําหรับ นัยพินิจ คชภักดี (2543 : 57) ไดเสนอวิธใี นการพัฒนาความสามารถในการ
เผชิญ และฟนฝาอุปสรรคไวดังนี้
1. รักษาพลังในการแขงขันไวเสมอ
2. รูจักยกระดับความสามารถในการทํางาน
3. รักษาพลังสรางสรรคใหคงอยูตลอดไป
4. รักษาความมีชีวติ ชีวาไวเสมอ
5. กลาเลีย่ งและกลาทดลอง
6. รับการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอเพือ่ พัฒนาพลังการแขงขัน
7. รักษากําลังใจในการตอสู
8. ยกระดับความสามารถในการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
9. ไมยอมแพตอ อุปสรรคและความกดดัน
10. แสดงความรับผิดชอบกอน จากนั้นจึงคนหาสาเหตุของปญหา
จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค (AQ)
ที่มีผูรูและนักวิชาการไดเสนอไวขางตนนี้ ผูวจิ ัยนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนา ความ
อดทน (ขันติ) โดยประยุกตใชสําหรับนักศึกษากลุมทดลองในชวงของการเขาคายปฏิบตั ิธรรมดวยวิธีการ
ฝกเดินทางไกล (เดินธุดงค) ไปตามปาไมและทุงนาโดยไมใสรองเทาและตองตั้งเปาหมายวาจะตองเดิน
ใหครบตามระยะและเวลาทีก่ ําหนดไว นอกจากนี้ก็ใชในการฝกความสามารถในการฝาฟนปญหาและ
อุปสรรคดวยวิธีการปนภูเขาตามขั้นบันใดประมาณ 400 ขั้น โดยผูว จิ ัยกําหนดวาใหนักศึกษาพยายาม
เดินขึ้นภูเขาใหถึงยอดเขา ซึ่งเปนที่ประดิษฐสถานของพระธาตุภูเพ็กในจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้
นักศึกษาไดฝก กิจกรรมตอภาพจิ๊กซอว (Jigsaw) ซึ่งตองใชสมาธิและปญญาในการแกไขปญหา และ
วางแผนเพือ่ ตอภาพใหสําเร็จ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ซึ่งประกอบดวยกลุม ทดลอง
ที่ไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก ซึง่ มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ และกลุมควบคุม ทีไ่ ดรับการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย (ภาคทฤษฎี)

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ในสังกัด
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 หลักสูตรปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป) ซึ่งเปนหลักสูตรการผลิตครูรุนใหม โดยเปดสอนจํานวน 6 โปรแกรม
วิชา ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย
โดยแบงกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน รวมทั้งสิน้ 60 คน กลุม
ตัวอยางนี้ไดมาโดยขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample size) โดยคํานึงถึงคาอํานาจในการทดสอบ
(Power of the test) ที่นกั สถิติไดกลาวไววาถาใชขนาดของกลุมตัวอยางยิ่งมากก็จะเพิ่มอํานาจใน
การทดสอบ (Glass and Hopkins. 1984; บุญเรียง ขจรศิลป. 2533) นอกจากนี้ผูวิจัยยังคํานึงถึง
ขอตกลงเบื้องตน (Assumption) ของการใชสถิติประเภทอางอิง (Inferential statistics) ดวย
เนื่องจาก การวิจัยครั้งนี้สามารถตอบคําถามการวิจัย ดวยการวิเคราะหขอมูล โดยใช Three – Way
MANOVA ซึ่งเปนสถิตอิ างอิงโดยมีขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญวาการแจกแจงของตัวแปรตามแตละ
ตัวจะตองมีการ แจกแจงแบบปกติ (Multivariate normal distribution) (กัลยา วานิชยบัญชา.
2544) นอกจากนี้ตาม ลักษณะของการแจกแจงแบบปกติโดยยึดหลักการแจกแจงแบบ Normal
curve นั้นมีความสัมพันธกบั ขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผวู จิ ัยจึงกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางของกลุมทดลอง จํานวน 30 คน และกลุม ควบคุม จํานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 60
คน
2. ผูวิจัยเลือกกลุม ตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยสุม
เลขประจําตัวของนักศึกษา 2 โปรแกรมวิชา รวมทั้งสิน้ 72 คน จาก 6 โปรแกรมวิชา ซึ่งปรากฏวา
ไดโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร และเอกสังคมศึกษา
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3. ผูวิจัยนัดหมายนักศึกษาทั้ง 2 วิชาเอกใหมารวมกันและขอใหนักศึกษาตอบแบบสอบ
ถามเกี่ยวกับความรูสึกของนักศึกษา (แบบวัดความวิตกกังวล) ชนิดที่เปนการวัดนิสัยหรือลักษณะ
ประจําตัว (Trait–anxiety) แลวใชคะแนนมัธยฐานเปนเกณฑในการแบงกลุมนักศึกษาออกเปน 2
กลุม คือ กลุมที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูง โดยที่ถานักศึกษาคนใดไดเทากับหรือต่ํากวาคะแนน
มัธยฐานของกลุมจัดใหอยูในกลุมที่มีความวิตกกังวลต่ํา แตถานักศึกษาคนใดไดคะแนนความวิตกกังวล
สูงกวาคาคะแนนมัธยฐานของกลุมก็จะจัดใหอยูในกลุม ที่มีความวิตกกังวลสูง
4. ผูวิจัยสุมนักศึกษาในแตละกลุม คือกลุม ที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูง เพื่อเขารับการ
ทดลอง โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม อยางละ 2 กลุมยอยตาม ระดับคะแนนความ
วิตกกังวลต่ําและสูง เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง 4 กลุมยอย กลุมละ 15 คน
5. ผูวิจัยบอกถึงวัตถุประสงคและความสําคัญของการทดลองสอนพรอมทั้งขอความรวมมือ
จากนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางและสอบถามความสมัครใจของนักศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือเพือ่ ใชในการฝกประสบการณแก
นักศึกษาทั้ง 2 กลุม และไดตรวจสอบหาคุณภาพของวิธกี ารฝกประสบการณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิธีการที่ใชในการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) สําหรับ
กลุมทดลองมีดังนี้
1.1 วิธีการฝกประสบการณสําหรับกลุมทดลอง ผูวิจัยใชวิธีการฝกประสบการณตาม
แนว พุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตกเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึน้ โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ดังนี้
1.1.1 ผูวิจัยสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาที่เปน
พระสงฆ จํานวน 5 รูป เกี่ยวกับขัน้ ตอนการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน ประกอบดวยขอ
คําถามเกี่ยวกับวิธี การสรางศรัทธาตอการมีความอดทน การฝกคิดโยนิโสมนสิการ ประโยชนของ
การฝกสติและสมาธิ หลักธรรมดานความอดทนหรือที่เกี่ยวของกับความอดทน การฝกความอดทน
ทางใจและทางกาย ตลอดจนการวัดและประเมินผล ความอดทนทั้งทางใจและทางกาย เปนตน
1.1.2 ผูวิจัยนําแนวคิดและขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในขอ 1.1.1 มาผสมผสาน
กับแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาซึ่งไดแกแนวคิดเกี่ยวกับการชะลอความพึงพอใจหรือการอด
ไดรอได แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค และแนวคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมโดยวิธีโปรแกรมจิต
1.1.3 ผูวิจัยไดศึกษา คนควา เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกีย่ วของ และ
พระไตรปฎก ตลอดจนขาวในหนังสือพิมพที่เกี่ยวของกับคุณธรรมดานความอดทน ตามคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนคนควา จัดหา สื่อ และอุปกรณ เชน
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เทป เพลงธรรมะ เทปนิทานชาดก วีดีโอ วีซีดี พุทธสุภาษิต คํากลอน และเกม ที่จะนําไปสูการ
พัฒนาคุณธรรมดาน ความอดทน
1.1.4 ผูวิจัยไดพัฒนาวิธีการฝกประสบการณ หรือแนวทางในการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมดานความอดทน ตามขัน้ ตอนดังกลาวขางตน โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
1) การสรางความศรัทธาซึ่งเปนวิธีการใหนักศึกษาไดศึกษากรณีตัวอยางของ
ผูที่มีความอดทนแลวประสบผลสําเร็จในชีวติ หรือการทํางาน เชน นักวิทยาศาสตร นักบริหารธุรกิจ
คนพิการ และนิทานชาดกในพระไตรปฏก ซึ่งในขั้นตอนนี้เปนการพัฒนาจุดเริ่มตนของการเกิด
คุณธรรมดานความอดทน (มีสัมมาทิฏฐิ) โดยอาศัยปรโตโฆสะหรือกัลยาณมิตรที่เปนปจจัยภายนอก
2) การฝกตามวิธแี หงปญญา (การฝกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการฝกคิด
แยบคาย) ผูว จิ ัยไดพิจารณาวิธคี ิดที่เปนการสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการคิด ซึ่งจะนําไปสูการฝก
ความอดทนโดยมีปญญากํากับดวยวาฝกความอดทนไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายในหนาที่การเรียนและ
การอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข ในการวิจัยครั้งนี้ ฝกใหนักศึกษาคิดโดยใช 6 วิธี ไดแก วิธีคิด
แบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธคี ิดแบบแยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ (ไตรลักษณ) วิธีคิด
แบบแกปญหา (อริยสัจ) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก และวิธคี ิดแบบอุบายปลุกเรา
คุณธรรม
3) การเรียนรูประโยชนของการฝกสติและสมาธิเพื่อเราความสนใจซึ่งจะ
นําไปสูการเพิม่ แรงจูงใจที่จะนําตนเอง เขาสูการฝกสมาธิและการฝกสติ และจะทําใหเกิดความอดทน
(ขันติ) ไปพรอม ๆ กับการฝกสติ และสมาธิไปดวย
4) การฝกโดยวิธโี ปรแกรมจิต(เปลีย่ นสัญญา) เพื่อเปลี่ยนนิสัยที่ไมพงึ
ประสงค ใหเปนนิสยั หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค (ความอดทน) ตามแนวพุทธศาสนาที่นายแพทย
ชินโอสถ หัศบําเรอ (2541: 34–54) ไดเสนอไวในหนังสือเรื่อง “วิธีการสรางโปรแกรมจิตเพื่อใหสมอง
คิดอยางคอมพิวเตอร” ในการวิจัยครั้งนีฝ้ กใหนักศึกษาโปรแกรมจิตจากภายในดวยวิธีการนึกถึง
ถอยคําซ้ํา ๆ ย้ําวาจะตอง ฝกตนเองใหมคี วามอดทนใหไดเพราะความอดทนนําไปสูความสําเร็จใน
ชีวติ
5) การฝกประสบการณเพือ่ ปลูกฝงคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ตามแนว
ไตรสิกขา เนือ่ งจากความอดทน (ขันติ) นั้น จะตองประกอบไปดวย ศีล สติ สมาธิ และปญญา ใน
สวนของการรักษาศีลนั้น เปนการควบคุมกายและวาจา ซึ่งเปนพฤติกรรมความอดทนทางกาย สวน
สติ สมาธิ และ ปญญานัน้ จะควบคุมใจ (พฤติกรรมความอดทนทางใจ) เมื่อฝกใหมีศีล สติ สมาธิ
และปญญาแลว จะสามารถควบคุมพฤติกรรมทางใจและทางกายได ความอดทนก็จะเกิดขึ้น ในการ
ฝกสติ นั้นจะฝกควบคูกันไปกับการฝกทาออกกําลังกายดวย
6) การฝกประสบการณใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมเรื่องความ
อดทน และคุณธรรมที่เกี่ยวของกับความอดทน เชน ประโยชนของความอดทน อิทธิบาท 4 กฎแหงกรรม
ฆราวาสธรรม 4 ความเมตตา อานิสงสของความเมตตา ความโกรธและโทษของความโกรธ วิธีลด
หรือ ระงับความโกรธ อริยทรัพย 7 สัปปุริสธรรม 7 มรรค 8 เปนตน
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7) การฝกความอดทนโดยใชหลักการตามแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถใน
การเผชิญและฟนฝาอุปสรรค (AQ) ซึ่งมีสวนในการพัฒนานักศึกษาใหมีความอดทนดวย
8) การฝกโดยสรางกิจกรรมดวยการประยุกตใชแนวคิดเกี่ยวกับการชะลอความ
พึงพอใจหรือการ อดได รอได (Delay of gratification) ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาความอดทน (ขันติ)
ตอไป
9) การฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 หรือการเจริญสติภาวนาแบบเขมขน
ตอเนื่อง กันเปนระยะเวลา 9 วัน 8 คืน สําหรับวิธฝี ก สติปฏฐาน 4 ที่นํามาใชในการฝก
ประสบการณครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
9.1 กายานุปสสนา ผูวิจัยเลือกใชวธิ ีการกําหนดรูลมหายใจเขาออก
โดยใหนักศึกษาเลือกฝกตามความถนัดของแตละคน คือ การกําหนดสติระลึกรูล มหายใจเขาออกที่
ปลายจมูก และการกําหนดรูการเคลื่อนไหวของทอง โดยพิจารณาอาการ พอง – ยุบ ของทอง
นอกจากนี้ก็ใหกําหนดรู อิริยาบถใหญคอื การยืน การเดิน การนั่ง และการนอน ตลอดจนการ
ฝกใหมีสัมปชัญญะในการกระทําและการเคลื่อนไหวทุกอยาง เชน การดื่ม การถายปสสาวะ –
อุจจาระ การเหยียดแขนหรือขา เปนตน
9.2 เวทนานุปสสนา ฝกใหนักศึกษากําหนดรูทันเวทนา คือ รูชัดวาใน
แตละขณะนั้นตนมีความรูสกึ สุข ทุกข หรือเฉย ๆ
9.3 จิตตานุปส สนา ฝกใหนักศึกษาตามรูสภาวะของจิตใจของตนเองใน
แตละขณะวาจิตมีโทสะ หรือไมมีโทสะก็ใหรูตามความเปนจริงในแตละขณะที่เกิดขึ้น จิตมีราคะ
หรือโมหะก็ใหกําหนดรูหรือจิตไมมีราคะไมมีโมหะก็ไมรู
9.4 ธัมมานุปสสนา เปนการฝกกําหนดรูตามทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้น โดย
กําหนดรูนิวรณ 5 ซึ่งไดแก ความงวง ความพยาบาท ความฟุงซาน ความลังเลสงสัย และ
ความตัณหา (ความชอบ) นอกจากนี้ นักศึกษาฝกกําหนดรูขันธ 5 ซึ่งไดแก รูป เวนา สัญญา
วิญญาณ
เมื่อผูวิจัยไดพัฒนาฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก
ตามขั้นตอน 1) ถึง 8) แลว ผูว ิจัย จึงไดนําไปใหกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธทางดานเนือ้ หา
หลักธรรมที่จะนําไปใชสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน คือ พระมหาทองรัตน รัตนวัณโณ
ไดพิจารณาความเหมาะสมพรอมทั้งใหขอ เสนอแนะและความเห็นชอบกอนนําไปใชสอน นอกจากนี้
ผูวิจัยไดขอความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาอีกจํานวน 3 ทาน
ไดพิจารณาตรวจสอบและประเมินวิธีการดังกลาว วาสามารถพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดหรือไม พรอมทั้งขอความเห็นเพื่อนํามาปรับปรุงใหมีคุณภาพที่จะนํามา
ฝกจริงตอไป (ดูสรุปผลการประเมินคูมือวิธีการฝกประสบการณ)
1.2 วิธีการฝกประสบการณสําหรับกลุมควบคุม ผูวิจัยใชวธิ ีฝกดวยการสอนแบบ
บรรยาย สําหรับตารางโปรแกรมการฝกดวยวิธกี ารบรรยายเพื่อพัฒนาความอดทน (ขันติ) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 นั้นก็ใชเนื้อหาเดียวกันกับกลุมทดลอง โดยมุงเนนใหนักศึกษามี
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ความรูความเขาใจในเรื่อง ความอดทน (ขันติ) ประโยชนของความอดทน และธรรมดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของหรือสัมพันธกับความอดทน (ขันติ) ไดแก ศีล 5 สมาธิ ประโยชนของ สมาธิ สติปฏฐาน 4
ประโยชนของการมีสติ มรรค 8 อิทธิบาท 4 กฎแหงกรรม ฆราวาสธรรม 4 ความเมตตากรุณา
อานิสงสของความเมตตา ความโกรธ และโทษของความโกรธ วิธลี ดหรือระงับความโกรธ อริยทรัพย
7 และชาดก (ทศชาติแหงพระบารมี) เปนตน ซึ่งในการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยายนี้
ผูวิจัยไดสอนเนื้อหาของธรรมะดังกลาวขางตน โดยจะเนนดานปริยัตหิ รือ ทฤษฎีอยางเดียวไมเนน
ดานปฏิบัติแตจะเพิ่มกิจกรรมที่แตกตางจากกลุมทดลอง คือใหไปศึกษาคนควาในหองสมุดหรือวัด
ตางๆ เพิ่มเติมแลวทํารายงานสงผูวิจัย โดยใชระยะเวลาในการศึกษาในหัวขอธรรม เกี่ยวกับความ
อดทน (ขันติ) เปนเวลา 9 วัน เทา ๆ กับระยะเวลาที่กลุม ทดลองไปปฏิบัตธิ รรมแบบเขมขนหลังจากที่
ไดเรียนรูเกี่ยวกับ สมาธิ สติ ตลอดจนการเรียนรูใน ภาคทฤษฎีไปแลว เปนระยะเวลา 10 สัปดาห
สัปดาหละ 3–4 วัน รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นประมาณ 80 ชั่วโมง
สรุปคือ เนือ้ หลักธรรมและเอกสารทีใ่ ชในกลุมทดลองและกลุมควบคุมในสวนภาคทฤษฎี
เปนเนื้อหาเดียวกัน แตจะแตกตางกันในสวนที่เปนภาคปฏิบตั ิซึ่งฝกเฉพาะในกลุมทดลองเทานัน้
2. แบบทดสอบวัดคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ทีผ่ ูวิจยั สรางขึ้นตามหลักการทาง
พุทธศาสนา ซึ่งไดแบงโครงสรางหรือประเภทของความอดทนออกเปน 2 ดาน ใหญๆ หรือ 4 ดาน
ยอย ดังนี้
2.1 ความอดทนทางใจ แบงไดดังนี้
2.1.1 ความอดทนตอความเจ็บใจ ไดแก วาจาเสียดแทงถอยคําดาวา
หยาบคายคําเสียดสีหรือคํากลาวลวงเกินใหเกิดความเสียหายสรางความขุนเคืองใจดวยดวยประการ
ตาง ๆ อันบุคคล ไมพึงปรารถนา
2.1.2 ความอดทนตอพลังอํานาจบีบคั้นของกิเลส ในการวิจัยเรื่องนี้จะเนน
เฉพาะ เรื่องกิเลส 2 ดาน คือ 1) ดานโทสะ เชน ความโกรธ ความหงุดหงิด ความไมสบายใจ ความ
กาวราว ความไมสมหวัง การมีปญหาหรืออุปสรรคมาขัดขวางการเรียนหรือการทํางาน และ 2)
กิเลสดานโลภะ (ความอยากไดในสิ่งฟุมเฟอยหรือไมจําเปน)
2.2 ความอดทนทางกาย แบงไดดังนี้
2.2.1 ความอดทนตอความลําบากตรากตรํา ไดแก ความอดทนตอความยาก
ลําบาก เนื่องมาจากการทํางานและหรือการเรียนที่ไดรบั มอบหมาย
2.2.2 ความอดทนตอทุกขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ ทางกาย ไดแก อดทนตอความเหนื่อยลา
ความหิว ความรอน ความหนาว และความเจ็บปวดเมือ่ ยามเจ็บไขไดปวยไมสบายกาย เกิดความทุกข
ทรมานขึ้นมาก็รูจักอดกลั้นเอาไวไมกอความทุกขเพิ่มขึน้ อีก
แบบวัดคุณธรรมดานความอดทนมีขั้นตอนในการดําเนินการสราง ดังตอไปนี้
1) ศึกษานิยามทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหองคประกอบของการมีความอดทน
(ขันติ)
2) เขียนนิยามเชิงปฏิบตั ิการของความอดทนซึ่งสรุปไดจากนิยามที่ไดศึกษาจากเอกสารที่
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เกี่ยวของ
3) เขียนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความอดทนทัง้ ทางกาย
และ ใจแลวนําไปใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย และการเงินการธนาคาร จํานวน
120 คน ที่ เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตอบแลวนําขอมูลที่ไดมาประกอบการสรางแบบ
วัดความอดทน (ดูขอคําถามปลายเปดในภาคผนวก)
4) เขียนขอคําถามตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการและตามโครงสรางขององคประกอบคุณธรรม
ดานความอดทน โดยเขียนใหครบทุกองคประกอบ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใชขอคําถามที่เปนการกําหนด
สถานการณแลวใหเลือกตอบ จํานวนขอคําถามที่ผวู ิจัยสรางขึ้นเพื่อใหครอบคลุมทุกองคประกอบ คือ
ความอดทนทางใจและความอดทนทางกาย มีทั้งสิ้น 74 ขอ
5) นําแบบวัดที่ผวู ิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยผคู วบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒพิ ิจารณาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยดูจากคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of congruence: IOC) ระหวางขอคําถามและคํานิยามศัพทเชิงปฏิบตั ิการ
และใชเกณฑตามหลักของการวัดและประเมินผลที่เกี่ยวกับคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึน้ ไป ถาขอคําถาม
ใด มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึน้ ไป แสดงวามีความเที่ยงตรงในเนื้อหาทีต่ องการวัด (สําเริง บุญเรืองรัตน.
2547; พรรณี เทพสูตร. 2537) ปรากฏวาไดขอคําถามที่มีความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจํานวน 59 ขอ
6) นําคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ และผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 10 ทาน (ดูรายนามในภาคผนวก) มาแกไขปรับปรุงใหขอคําถามมีคุณภาพ
7) นําแบบวัดคุณธรรมดานความอดทนไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชนั้ ปที่ 1 ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 105 คน แลวนําผลการทดลองไปวิเคระหหา
คา อํานาจจําแนกดวยการใชสถิติ t–test ระหวางกลุมที่มีคะแนนสูงกับกลุมทีม่ ีคะแนนต่ํา โดยใช
เกณฑ รอยละ 27 แลวเลือกไวเฉพาะขอที่มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 จํานวนทั้งสิ้น 57 ขอ ซึ่ง
ครอบคลุม 2 ดาน คือ ความอดทนทางใจและกาย นอกจากนี้ก็คํานวณ หาคาความเชือ่ มั่น
(Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามสูตรของ ครอนบัค
(Cronbach) ในการวิจัยครัง้ นี้ใชเกณฑในการประเมินคุณภาพของเครื่องมือเกี่ยวกับคาความเชือ่ มั่น
ตั้งแต .80 ขึน้ ไป ทั้งนี้เพือ่ ใหไดแบบทดสอบที่มีคุณภาพซึ่งจะนําไปเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
ไดอยางนาเชื่อถือ ซึ่งเปนการควบคุมความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่องมือวัดและจะสงผลตอ
คาความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดของผลการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกดานหนึง่ ปรากฏวาแบบวัดคุณธรรม
ดานความอดทนฉบับนี้มีคา ความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 (ดูแบบวัดและผลการวิเคราะหคุณภาพที่
ภาคผนวก)
3. การวัดความอดทนทางกาย (เพิ่มเติม) ผูว จิ ัยใชการวัดความอดทนกลามเนื้อทองของ
อํานวย รัตนจันทร (2530) เปนแบบทดสอบความแข็งแรงและความอดทนดวยทาออกกําลังกายแบบ
ลุก-นั่ง (Sit up) มีการใหคะแนนโดยการนับจํานวนครั้งที่นักศึกษาสามารถทําไดดวยความอดทน
(ทางกาย) มากที่สุดเทาทีจ่ ะทําไดในแตละครั้งดวยการทําอยางตอเนื่อง ซึ่งมีการทดสอบจํานวน 3
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ครั้ง ไดแก ระยะเริ่มตนของการทดลอง ระยะระหวางการทดลอง และระยะหลังการทดลอง แลว
นําคะแนนที่ไดระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไปเปรียบเทียบกันดวยสถิติ Two-way ANOVA ;
repeated measures
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิผูวิจยั วัดความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาโดย
การสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิ ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมความอดทนทางกายตามรายการตอไปนี้
4.1 จํานวนครั้งที่เปลี่ยนทานั่ง หรือขยับลําตัวกี่ครั้งตอทุก ๆ 10 นาที
4.2 จํานวนนักศึกษากี่คนทีเ่ ปลีย่ นทานั่งในทุก ๆ 10 นาที
4.3 จํานวนนักศึกษากีค่ นที่ลุกจากที่นั่งภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง หรือจํานวนกี่คน คน
ที่สามารถอดทนนั่งสมาธิภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยไมเปลี่ยนทานั่ง
5. แบบสังเกตพฤติกรรมความอดทน โดยเพื่อนผูวิจัยสรางแบบสังเกตจํานวน 19 ขอ
แลวนําไปใหผเู ชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ทาน (ดูรายนามในภาคผนวก) หลังจากนั้นผูวิจัย
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขขอคําถามและตัดขอทีไ่ มเหมาะสมออกไปเหลือเพียง จํานวน 17 ขอ
โดยเลือกขอทีม่ ี คาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.5 ขึ้นไป
6. แบบวัดความวิตกกังวล ผูว จิ ัยสรางขึ้นเองโดยอาศัยองคประกอบความวิตกกังวลที่ใชใน
การวิจัยของ จีระ เจริญสุขวิมล (2527 : 37-41) โดยวัดเฉพาะความวิตกกังวลที่เปนนิสัยประจําตัว
(Trait-anxiety) จํานวน 42 ขอ ซึ่งในขั้นเริ่มตนกอนที่จะสรางแบบวัดความวิตกกังวลนั้น ผูว ิจัยไดใช
แบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลในดานตาง ๆ แลวนําไปใช
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 95 คน แลวนําขอมูลพื้นฐานมาสรางแบบวัด
ความวิตกกังวล เมื่อสรางแลวจึงนําไปใหอาจารยควบคุมปริญญานิพนธ ตลอดจนผูเ ชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาและดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบคุณภาพจํานวน 5 ทาน และ
แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณา
จากคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ (IOC) ที่มีคาตั้งแต 0.50
ขึ้นไป ตอจากนั้น ผูวิจัยนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ที่ไมใชกลุม ทดลอง จํานวน 125 คน
คัดเลือกเฉพาะขอที่มีคาอํานาจจําแนก (t) ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 35 ขอ โดยมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.91 (ดูแบบวัดและผลการวิเคราะหคุณภาพจากภาคผนวก)
7. แบบวัดสมาธิใชสําหรับวัดความกาวหนาในการฝกสมาธิของนักศึกษากลุมทดลองวามี
สมาธิเพิ่มขึ้นหรือไม ผูวจิ ัยไดดัดแปลงแบบวัดสมาธิของ ชาญวิทย สุวรรณรอ (2530) ซึ่งใชวัด
สมาธิสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
(Face validity) โดยผูเชี่ยวชาญทางดานคุณธรรม และดานการวัดผลการศึกษา เนื่องจากการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนั้นผูวจิ ัยจึงไดดัดแปลงดาน
ภาษาและสถานการณที่ใกลเคียงกับตนฉบับเดิมแตใหมีความเหมาะสมกับวัยของนักศึกษา และได
นําไปทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 78 คน แลวคัดเลือกเอาเฉพาะ
ขอที่มีคาอํานาจจําแนก (คา t) ที่มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ มีจํานวน ขอคําถามที่ใชไดตาม
เกณฑดังกลาวเทากับ 15 ขอ โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.86 (ดูแบบวัดใน
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ภาคผนวก)
8. แบบวัดสติใชสําหรับวัดความกาวหนาในการฝกสมาธิของนักศึกษากลุมทดลองวามีสติ
เพิ่มขึ้นหรือไมมีหลังจากที่ไดรับการเขาคายปฏิบตั ธิ รรมที่วัดศิริมงคลแลว ผูว ิจัยใชแบบวัดของ ดา
ราวรรณ ตะปนตา (2535: 105-108) ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 30 ขอ นําไปตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และนําไปทดลองใชกบั นักศึกษาพยาบาล
จํานวน 80 คน ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.80 ผูว ิจัยไดนําไปทดลองใชกับนักศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 74 คน พบวาไดคาอํานาจจําแนก (คา t) ที่มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 จํานวน 16 ขอ เทานั้นและไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.85 (ดูแบบวัดและผลการ
วิเคราะหคุณภาพในภาคผนวก)

แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลอง มีดังนี้
1. แบบแผนการทดลองที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ Generalized randomized block design
โดยมีการสุมนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป) จํานวน 2 โปรแกรมวิชาจาก
ทั้งหมด 6 โปรแกรมวิชา ซึ่งไดแกโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร และเอกสังคมศึกษา รวมทัง้ สิ้น
จํานวน 72 คน แลววัดความวิตกกังวลเพื่อแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูง
ตอจากนั้นจึงสุมอยางงาย เปนหนวยทดลองยอย เพื่อเขารับการฝกประสบการณหลังจากผูวิจัยได
ทําการสุมหนวยทดลองยอยที่เปน กลุมตัวอยางตามระดับของ ความวิตกกังวลซึ่งมีสองประเภท
คือ ความวิตกกังวลสูง และความวิตกกังวลสูงและมีการวัดตัวแปรตาม (คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดาน
ความอดทน) ในระยะกอนการและหลังการฝกประสบการณแตละแบบสิ้นสุดลง ตลอดจนวัดตัวแปร
ตามในระยะเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณไปแลว 1 เดือน (ระยะติดตามผล)
2. การวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 1) ตัวแปรอิสระที่ถูกจัดกระทํา
(Manipulated variable) ไดแก วิธีการฝกประสบการณ 2 วิธี คือ (1) การไดรับวิธกี ารฝก
ประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตก และ (2) การไดรับวิธกี ารฝกประสบการณ
ดวยการสอนแบบบรรยาย และ 2) ตัวแปรจัดประเภท (แบงกลุม) คือตัวแปรความวิตกกังวลซึ่งแบง
ออกเปน 2 ประเภทคือ (1) ความวิตกกังวลระดับต่ํา และ (2) ความวิตกกังวล ระดับสูง ในการ
ออกแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดพยายามประยุกตใชหลักของ Max Min Con
โดยในสวนของ Maximized systematic variance เปนความพยายามทําใหความแปรปรวนของตัว
แปรตาม ซึ่งเปนผลทีเ่ กิดจากตัวแปรอิสระมีคามากที่สดุ
ซึ่งในที่นี้คือการเลือกตัวแปรอิสระซึ่ง
เปนวิธีการฝกประสบการณ 2 แบบ คือ กลุมทดลองทีไ่ ดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธี
รวมกับแนวคิดทางตะวันตก (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) และกลุมควบคุมที่ไดรบั การฝก
ประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย (ภาคทฤษฎี) สวนหลักของ Minimized error variance
คือ การพยายามทําใหความแปรปรวนของตัวแปรตาม (คะแนนเฉลีย่ คุณธรรมดานความอดทน)
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ซึ่งเปนผลมาจากความคลาดเคลื่อนตางๆ มีคานอยที่เกิดจากความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง
และความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือ ทั้งนี้ผูวิจัยไดพยายามสรางเครือ่ งมือวัดตัวแปรตางๆ โดยอาศัย
ความรูทางการวัดและประเมินผลที่ถูกตอง เพื่อจะไดเครื่องมือที่มีคุณภาพทั้งในดานความเทีย่ งตรง
และคาความเชื่อมั่น และในกรณีของหลัก Control extraneous systematic variance นั้นเปน
การควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรตาม (คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน) ซึ่งอาจเกิด
จากตัวแปรเกินหรือตัวแปรแทรกซอน ใหมีคานอยลง ในที่นี้ผวู ิจัยไดใชวธิ ีการนําตัวแปรเกินทีค่ าด
วาจะมีผลตอตัวแปรตามดวย (ไดจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ) โดยนําตัวแปร
บุคลิกภาพดานความวิตกกังวลมาเปนตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่ง นอกจากนี้ผูวิจัยใชวิธีควบคุมตัวแปร
เกิน โดยการสุมเขารับการทดลอง (Random assignment) จํานวน 2 ครั้ง คือ สุมเพื่อเขารับการ
ทดลองจํานวน 2 โปรแกรมวิชาจากทั้งหมด 6 โปรแกรมวิชา และสุมเขารับการทดลองตามระดับ
ความวิตกกังวลสูงและต่ําโดยแบงเปน 4 กลุมยอย ซึ่งจะทําใหโอกาสหรือความนาจะเปนที่คาของตัว
แปรตาม (คะแนนความอดทนหรือขันติ) ของกลุมทดลอง หรือกลุมควบคุมไมแตกตางกันมี
มากกวา โอกาสที่จะแตกตางกันกอนทําการทดลอง สําหรับโครงสรางของการทดลองฝก
ประสบการณมีองคประกอบ ตามที่ปรากฏในตาราง 1 ตอไปนี้
ตาราง 1 โครงสรางของแบบแผนการทดลอง
ลักษณะภูมิหลังที่นํามาจัดประเภท
(ความวิตกกังวล)
( ตัวแปรอิสระที่ 1 )
• ความวิตกกังวลต่ํา
• ความวิตกกังวลสูง

วิธีการฝกประสบการณ
(ตัวแปรอิสระที่ 2)

ลักษณะที่วัดหลังการฝก
(ตัวแปรตาม)

• การไดรับวิธีการฝก
ประสบการณตามแนวพุทธวิธี
รวมกับแนวคิดทางตะวันตก
(กลุมทดลอง)
• การไดรับวิธีการฝกประสบ
การณดวยการสอนแบบ
บรรยาย (กลุมควบคุม)

• คุณธรรมดานความ
อดทน (คะแนนเฉลี่ยความ
อดทน)
• ความอดทนทางใจ
• ความอดทนทางกาย

โครงสรางของแบบแผนการทดลอง

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามวิธีการดังนี้
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1. ผูวิจัยดําเนินการวัดคุณธรรมดานความอดทนทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดย
วัดกอนการฝกประสบการณ (วัดระยะกอนการทดลอง)
2. การเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมทดลองที่ไดรับวิธีการฝกประสบการณตามแนว
พุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตกนั้น ผูวิจัยไดใชเวลาในการฝกประมาณ 10 สัปดาห ๆ ละ 3 - 4
วัน ๆ ละ ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 4 ชัว่ โมง รวมทัง้ สิ้นประมาณ 80 ชัว่ โมง ที่หองเรียน
พระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตอจากนั้นจึงให
ไปเขารับการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 และฝกกิจกรรมตามโปรแกรมตางๆ ที่ผวู ิจัยได
พัฒนาขึ้น (ดูรายคูมือการฝกประสบการณในภาคผนวก) โดยฝกแบบเขมตอเนื่อง กันเปนระยะเวลา
ประมาณ 9 วัน 8 คืนโดยเลือกสถานที่ฝกคือวัดศิรมิ งคล ผูว ิจัยไดเชิญผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนฆราวาส
จํานวน 2 ทาน และนิมนตพระวิทยากรทีม่ ีภูมิรู ภูมิธรรมดานพุทธศาสนาและมีความชํานาญ ในการฝก
สมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 จํานวน 6 รูป มาใหความรูและประสบการณตลอดจนวิธีการฝกสมาธิ
ตามแนวสติปฏ ฐาน 4 โดยในแตละวันเริ่มฝกตั้งแตเวลา 4 นาฬิกา ไปจนถึงเวลา ประมาณ 22 นาฬิกา มี
ชวงพักเที่ยงหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง และพักเปนระยะๆ ละ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ในขณะที่
พักก็ใหนักศึกษาพยายามฝกสติกําหนดรูอ ิริยาบถการยืน เดิน นั่ง นอน และอิริยาบถยอย เพื่อฝกให
มีสติและสัมปชัญญะรูต ัวทั่วพรอมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได สรุประยะเวลาทีใ่ ชในการฝกประสบการณ
รวมทั้งสิ้นประมาณ จํานวน 80 ชัว่ โมง และอีก 9 วัน 8 คืน หลังจากนั้นผูวจิ ัยจึงใชแบบวัดความ
อดทน เก็บรวบรวมขอมูลเปนครั้งที่ 2 (ระยะหลังสิ้นสุดการทดลอง) สําหรับในระยะการติดตามผล
นั้น ผูวิจัยใชแบบวัดความอดทนวัดอีกครั้งหนึ่งเปนครั้งที่ 3 หลังจาก สิ้นสุดการทดลองไปแลว
ประมาณ 1 เดือน
3. การเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมควบคุมที่ไดรับวิธีการฝกประสบการณดวยการสอน
แบบบรรยายนั้นผูวิจัยสอนดวยตนเองและนิมนตพระสงฆที่มีประสบการณในการสอนพุทธธรรมมา
โดยการสอน
บรรยายธรรมะดวยเปนบางครั้งและไดสอนในระยะเวลาเดียวกันกับกลุมทดลอง
รวมกันดวยเนื้อหาในหลักพุทธธรรม ตามลําดับเริ่มตั้งแต (1) ขั้นตอนการสรางศรัทธา (2)การฝกคิด
โยนิโสมนสิการ และ (3) เนือ้ หาเกี่ยวกับประโยชนของสติและสมาธิ สําหรับการสอนในเนื้อหาใน
ขั้นตอนที่ 4 คือ หลักธรรมเกี่ยวกับความอดทนและคุณธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของนัน้ ผูวิจัยไดแบงสอน
ดวยการใหกลุม ทดลองไดรับการฝกประสบการณดวยการฝกสติ และสมาธิกอนเรียนเนื้อหา
หลักธรรมเชนเดียวกับที่ใชสอนนักศึกษาในกลุมควบคุม สําหรับกลุม ควบคุมนั้นไมมีการฝกสติและ
สมาธิกอนเรียน แตจะชดเชยเวลาเรียนใหเทากัน คือ เวลาทีเ่ หลือ 30 นาที นั้นก็ ใหนักศึกษา
ซักถามและสรุปสาระสําคัญที่ไดเรียนไปแลว สรุปคือกลุมควบคุมนี้ไดรับการสอนเนื้อหา เดียวกัน
กับที่ใชสอนในกลุมทดลองแตจะแตกตางกันตรงที่กลุมควบคุมที่ไมไดมีการฝกกิจกรรมภาคปฏิบัติ
เรียนแตภาคทฤษฎีเทานั้น และในระยะ 9 วัน 8 คืน ที่กลุมทดลองไปเขาคายฝกปฏิบตั ิ ธรรมตาม
แนวสติปฏฐาน 4 และฝกกิจกรรมตางๆ ที่ผวู ิจัยกําหนดขึ้นเพื่อพัฒนาความอดทนนั้น
ผูวิจัย
กําหนดหัวขอธรรมะไดแก ความอดทน สมาธิ สติปฏ ฐาน 4 อริยทรัพย 7 อิทธิบาท 4 กฎแหงกรรม
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ฆราวาสธรรม 4 สัปปุริสธรรม 7 มรรค 8 ความโกรธและวิธีลดความโกรธ และบุญกิริยาวัตถุ 10
โดย ใหนักศึกษากลุมควบคุมไปศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และจัดทําเปนรายงานสงผูวิจัย
ภายใน 9 วัน หลังจากนั้นผูวิจัยจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวัดความอดทนเปนครั้งที่ 2
(ระยะสิ้นสุดการเรียน การสอนในกลุมควบคุม) ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลในระยะติดตามผล
หลังจากที่ไดเก็บขอมูลครั้งที่ 2 ไปแลว ประมาณ 1 เดือน
4. การเก็บรวบรวมขอมูลกลุมทดลองและกลุมควบคุมนั้น นอกจากใชแบบวัดคุณธรรม
ดานความอดทน (ขันติ) แลวผูว ิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ ดวย คือ การประเมินผล
การเรียนในแตละครั้งดวยวิธีการซักถามความรูสึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน
และเนื้อหาสาระตลอดจนสื่อ อุปกรณ วีซีดีเพลง คํากลอน พุทธสุภาษิตตางๆ วามีความเหมาะสม
หรือไม นาสนใจเพียงใด ควรปรับปรุงในสวนใดบางสําหรับการเรียนการสอน ในครั้งตอๆ ไป ทั้งนี้
เพื่อเปนขอมูลในการนําไปใชปรับปรุงวิธกี ารสอนหรือหลักสูตรใหมีคุณภาพเหมาะสมกับความสนใจ
และวัยของผูเรียนตลอดระยะเวลาของการทดลอง นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
ใชแบบสังเกตโดยใหเพื่อนสนิท 3 คนและเพื่อนไมสนิท 3 คน ที่เปนเพื่อนรวมโปรแกรมวิชาเอกเปน
ผูประเมินความอดทนนักศึกษาในกลุมทดลองและกลุม ควบคุมโดยใหเพื่อนสังเกตแลวจึงประเมินใน
ระยะกอน และหลังจากเขารับการฝกประสบการณ เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมอีกดานหนึ่ง ตลอดจนมี
การเก็บขอมูลดวยแบบประเมินผลการฝกประสบการณในแตละขั้นตอนของการเรียนดวย นอกจากนี้
ยังประเมินดวย แบบประเมินผลการฝกประสบการณโดยภาพรวมที่ใหนักศึกษาประเมินตนเองโดย
การเปรียบเทียบผลการฝกอบรมในระยะการฝกอบรมกอนและหลัง
5. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติมสําหรับกลุมทดลองโดยผูวิจัยให
นักศึกษาเขียนบรรยายในสิง่ ที่ตนเองไดรบั ประสบการณ ระหวางการเขาคายปฏิบตั ธิ รรม 9 วัน 8
คืน ที่วัดศิริมงคลวามีอะไรบางและไดมีการพัฒนาตนเองดานใดบาง
6. การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความอดทนทางกายดวยวิธกี ารออกกําลังกาย
ในทาลุก-นั่ง ใชวธิ ีสังเกตเพื่อนับจํานวนครั้งที่นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมทําได โดยมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว จํานวน 3 ครั้ง (ระยะทดลอง ระหวางทดลอง และหลังทดลอง)
7. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในกลุมทดลองดวยการใหนักศึกษาบันทึก
พฤติกรรมความอดทนในชีวิตประจําวัน ที่ไดปฏิบตั จิ ริงภายหลังการเขาคายฝกปฏิบตั ิธรรมแลวเปน
เวลา 1 เดือน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหทั้งในลักษณะขอมูล
เชิงปริมาณ และเชิงคุณลักษณะ (คุณภาพ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ผูวิจัยไดวเิ คราะหขอมูลเชิงปริมาณดังตอไปนี้
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1.1 วิเคราะหขอมูลในกรณีทตี่ วั แปรอิสระมี 3 ตัว คือ (1) ตัวแปรวิธฝี กประสบการณ
ประกอบดวย 2 ระดับ ไดแก การรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธรี วมกับแนวคิดทาง
ตะวันตก (เรียนทั้ง ภาคทฤษฎีและฝกภาคปฏิบตั ิ) และการไดรับการฝกประสบการณดวยการสอน
แบบบรรยาย (เรียนภาคทฤษฎีอยางเดียว) (2) ตัวแปรจัดประเภทไดแก ตัวแปรความวิตกกังวลต่ํา
และสูงและ (3) ตัวแปรการวัดซ้ําหรือครั้งที่ของการวัด ไดแก การวัดกอนและหลัง (Repeated
measures) สวนตัวแปรตามนั้นไดแกคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน ซึ่งแบงออกเปนความ
อดทนทางกายและความอดทนทางใจดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน พหุนามแบบสามทาง
(Three–Way multivariate analysis of variance) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 1 – 4
และเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอที่ 2 – 4
1.2 วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดความอดทนทางกายดวยทาออก
กําลังกายแบบลุก–นั่ง (Sit up) จํานวน 3 ครั้ง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย Two-Way
ANOVA ; repeated measures แบบ One between-one within สําหรับตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ
ตัวแปรวิธีการฝกประสบการณและตัวแปรการวัดซ้ําหรือตัวแปรครั้งที่ของการวัด และตัวแปรตาม 1
ตัว คือความอดทนทางกาย เพื่อเปนขอมูลประกอบการอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย
ขอที่ 2 และ 4
1.3 วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรม
ความอดทนโดยเพื่อนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะกอนการทดลองดวยสถิติการ
ทดสอบคาที (t–test) แบบ Independent เมื่อพบวาในระยะกอนการทดลองคะแนนพฤติกรรมความ
อดทนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ดังนั้นจึงวิเคราะหดวยการใชคะแนนพฤติกรรมความอดทนดวย Gained scores เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ 2 และ 4
1.4 วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการสังเกตการนั่งสมาธิของกลุมทดลอง
โดยใชสถิติเชิงบรรยาย คือ ความถี่ของการเปลี่ยนทานั่งสมาธิ ความถีข่ องการขยับลําตัวในการ
นั่งสมาธิแตละครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมงจํานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อทดสอบความกาวหนาของการฝกสติ
และสมาธิแลวนําขอไปใชประกอบการอภิปรายผลการวิจัย
1.5 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวัดสติและสมาธิโดยเปรียบเทียบในกลุมทดลอง
ระหวางระยะกอนและหลังการเขาคายปฏิบัตธิ รรม โดยการทดสอบดวยสถิติ One–Way MANOVA;
repeated One within
1.6 วิเคราะหขอมูลที่นกั ศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมประเมินตนเองระหวางกอน
และหลังการเขารับการฝกประสบการณโดยใชสถิติเชิงบรรยายคือคํานวณคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแลวแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนหรือตอบคําถาม
ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 และ 4 และเปนขอมูลประกอบการอภิปรายผลการวิจัยดวย
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2. การวิเคราะหของมูลเชิงคุณลักษณะ (คุณภาพ)
ผูวิจัยไดวเิ คราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะ (คุณภาพ) เพิ่มเติมจากการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณโดยการวิเคราะหเพื่อหาคาความถี่ของพฤติกรรมความอดทนในชีวติ ประจําวันทั้งทางใจ
และทางกาย โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จากขอมูลที่นักศึกษาไดบันทึกในสมุด
บันทึกประจําวันภายหลังจากการเขาคายปฏิบตั ิธรรมแลว 1 เดือน นอกจากนี้ผูวิจัยไดรวบรวม
ขอมูลเชิงคุณภาพที่เปนขอมูลที่นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับจากการ
เขาคายปฏิบตั ิธรรมที่วัดศิริมงคล เปนเวลา 9 วัน 8 คืน (ดูจากภาคผนวก)

การกําหนดเกณฑสําหรับประเมินประสิทธิผลของวิธีการฝกประสบการณทั้ง 2 วิธี
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
เกณฑการประเมินเพื่อใหทราบวาวิธีการฝกประสบการณทั้ง 2 วิธีนั้นมีประสิทธิผลหรือไม
โดยใชเกณฑการพิจารณาเพื่อประเมินผลดังนี้
1. การไดรับการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานในขั้นการ
ตรวจสอบเพือ่ ประเมินแนวการจัดกิจกรรมหรือคูมือวิธีการฝกประสบการณที่ผวู ิจัยสรางขึ้น จาก
การศึกษาคนควา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนขอมูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
และผูท รงคุณวุฒิที่เปนพระสงฆ จํานวน 5 รูปจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วามีความเหมาะสมและสามารถทําใหมีการพัฒนา
คุณธรรมดานความอดทนไดสูงขึ้นหรือไมเพียงใด โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของคูมือ
วิธีการฝกประสบการณ (ดูผลสรุปการประเมินในภาคผนวก)
2. คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1
ที่ไดรับ การฝกประสบการณ 2 วิธี กลาวคือ กลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ที่ไดรับ
วิธีการฝกประสบการณทั้ง 2 วิธี ในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผลสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
4. นักศึกษากลุมทดลองประเมินการฝกประสบการณโดยภาพรวมในระยะหลังการฝก
ประสบการณ มีคะแนนอยูในระดับความคิดเห็นวาตนเองมีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินตนเองอยู
ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งวัดไดจากแบบประเมินโดยภาพรวมระหวางกอนและหลังการไดรับการฝก
ประสบการณดว ยแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) แบบลิเคอรท (Likert scales)
5. พิจารณาจากคะแนนการประเมินดวยขอมูลอื่น ๆ เพิม่ เติม เชน แบบสังเกตโดย
เพื่อน ผลการวิเคราะหการออกกําลังกายดวยทาลุก-นั่ง (Sit up) จากขอมูลเชิงคุณลักษณะ
(คุณภาพ) ที่เกี่ยวกับการบันทึกพฤติกรรมความอดทนและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณที่ไดจากการเขาคายปฏิบัตธิ รรม เปนตน
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ถามีผลการประเมินสวนใหญเปนไปตามเกณฑที่ผวู ิจัยกําหนดไวก็สรุปไดวา วิธหี รือแนว
การจัดประสบการณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิผลและสมควรนําไปใชในการฝกเพื่อพัฒนา
คุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) แกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตอไปใน
อนาคต ทั้งนีจ้ ะเปนการสงเสริมการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาทีม่ ีคุณภาพในดานการมีคุณธรรม
เพิ่มขึ้นอีกดานหนึ่ง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่ง
มี วัตถุประสงคที่สําคัญคือ 1) เพื่อพัฒนาวิธกี ารฝกประสบการณเพื่อการพัฒนาคุณธรรมดานความ
อดทน 2)เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีการฝกประสบการณ ตัวแปรความวิตกกังวล และตัว
แปรครั้งของการวัดที่มีตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและทางกายของนักศึกษา 3)
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองที่
ไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก คือกลุมที่ไดรับการฝก
ประสบการณทั้งภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบตั ิและกลุม ควบคุมซึ่งไดรบั การฝกประสบการณดว ยการสอน
แบบบรรยายภาคทฤษฎีเทานั้น การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
ลักษณะของกลุมตัวอยางและคาสถิติ พื้นฐานของตัวแปร ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห ขอมูลเชิงปริมาณ
เพื่อ การทดสอบสมมติฐาน และตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะซึ่งมี รายละเอียด
ของผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
M แทน
SD แทน
SS แทน
df แทน
MS แทน
F แทน
Sig แทน
G แทน
A แทน
T แทน

คาเฉลีย่
คาสวนแบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของกําลังสอง (Sum of square)
คาองศาอิสระ (Degree of freedom)
คาเฉลีย่ ของกําลังสอง (Mean of square)
คาสถิติ F ที่ไดจากการคํานวณ
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (* ที่ระดับ .05)
กลุม แบงเปนกลุมทดลอง (G1) และกลุมควบคุม (G2)
ความวิตกกังวลแบงเปน ความวิตกกังวลต่ํา (A1) และความวิตกกังวลสูง (A2)
ครั้งของการวัด แบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะกอนทดลอง (T1) ระยะหลังการ
ทดลอง (T2) และระยะหลังสิ้นสุดการทดลองหรือระยะการติดตามผล (T3)
N แทน จํานวนนักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
t แทน การทดสอบดวยคาสถิตทิ ี (t-test)
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ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยางและคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดมาโดยการสุมในระยะเริม่ ตนของการทดลองมีจํานวนกลุม
ตัวอยางในกลุม ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 60 คน แตในระยะสิน้ สุด
การทดลองปรากฏวา มีจํานวนที่เขารวมการทดลองเต็มหลักสูตรเทากับ 38 คน แบงเปนกลุม
ทดลองจํานวน 20 คน กลุม ควบคุม จํานวน 18 คน ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีนักศึกษาที่มี
ความวิตกกังวลตางกัน 2 ระดับ คือ กลุมที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูง โดยแบงเปน 4 กลุมยอย
ไดแก กลุมทดลองที่มีความวิตกกังวลต่าํ และสูง มีนักศึกษาจํานวน 11 และ 9 คนตามลําดับ และ
กลุมควบคุมทีม่ ีความวิตกกังวลต่ําและสูง มีนักศึกษาจํานวน 10 และ 8 คน ตามลําดับ สําหรับ
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวแปรคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจ และคะแนนเฉลี่ย
ความอดทนทางกายในระยะกอนการทดลอง (T1) ระยะหลังการทดลอง (T2) และ ระยะติดตามผล
(T3) ซึ่งจําแนกตามประเภทของกลุม (กลุมทดลองและกลุมควบคุม) และระดับความวิตกกังวลต่ํา
และสูง โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไวในตาราง 2
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ตาราง 2 คาเฉลี่ย (M) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความ
อดทนทางใจและความอดทนทางกาย จําแนกตามประเภทของระดับความวิตกกังวลและระยะของการ
ทดลอง

ตัวแปร

คะแนนความ
อดทนทางใจ
กอนการทดลอง
คะแนนความ
อดทนทางใจ
หลังการทดลอง
คะแนนความ
อดทนทางใจ
ระยะติดตามผล
คะแนนความ
อดทนทางกาย
กอนการทดลอง
คะแนนความ
อดทนทางกาย
หลังการทดลอง
คะแนนความ
อดทนทางกาย
ระยะติดตามผล

วิตกสูง
M
(SD)
N
37.44
(9.50)
9.00
51.44
(6.39)

กลุมทดลอง
วิตกต่ํา
M
(SD)
N
37.73
(11.26)
11.00
53.73
(6.72)

วิตกสูง
M
(SD)
N
35.30
(6.15)
8.00
46.80
(6.43)

กลุมควบคุม
วิตกต่ํา
M
(SD)
N
38.13
(4.70)
10.00
49.88
(3.09)

รวม
M
(SD)
N
37.60
(10.24)
20.00
52.70
(6.51)

รวม
M
(SD)
N
36.56
(5.59)
18.00
48.17
(5.32)

55.33
(6.14)

54.18
(9.99)

54.70
(8.29)

50.30
(3.92)

53.62
(3.11)

51.78
(3.88)

36.67
(5.19)

40.00
(6.75)

38.50
(6.33)

32.60
(8.19)

38.50
(4.63)

35.22
(7.13)

46.67
(2.35)

50.27
(5.98)

48.65
(4.96)

42.60
(9.81)

46.88
(9.81)

44.50
(7.72)

51.56
(3.43)

48.55
(8.23)

49.90
(6.55)

41.00
(6.73)

44.38
(2.54)

42.50
(5.44)

จากตาราง 2 พบวากลุมทดลองซึ่งไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับ
แนวคิดทางตะวันตก (สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ) มีคะแนนรวมเฉลี่ยของคุณธรรมดานความ
อดทนทางใจในระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลเทากับ 37.60, 52.70,
และ 54.70 ตามลําดับ สําหรับกลุม ควบคุมซึ่งไดรับการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย
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(เรียนเฉพาะภาคทฤษฎีเทานั้น) มีคะแนน รวมเฉลี่ยของคุณธรรมดานความอดทนทางใจในระยะกอน
การทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะ ติดตามผลเทากับ 36.56, 48.17 และ 51.78 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาคะแนนรวมเฉลี่ยของคุณธรรมดานความอดทนทางกายในระยะกอนการ
ทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตามผลของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเทากับ
38.50, 48.65, 49.90 และ 35.22, 44.50, 42.50 ตามลําดับ จากขอมูลขางตนแสดงวาคะแนนเฉลี่ย
ความอดทนทางใจ และกายนั้นมีคาสูงขึ้นตามลําดับระยะเวลาของการทดลองและระยะเวลาของ
การติดตามผลการทดลองทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
คุณธรรมดานความอดทน ทางใจของกลุมทดลองที่มีความวิตกกังวลสูงโดยจําแนกตามระยะเวลา
ของการทดลอง มีคาเทากับ 37.44, 51.41, และ 55.33 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากลุม ทดลองที่
ไดรับประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตกนั้น ถึงแมวาจะมีความวิตกกังวลสูง
ก็สามารถพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนทางใจใหสูงขึ้นได สําหรับคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรมดาน
ความ อดทนทางใจของกลุมทดลองที่มคี วามวิตกกังวลต่ํา โดยจําแนก ตามระยะเวลาของการ
ทดลองมี คาเทากับ 37.73, 53.73 และ 54.18 ตามลําดับแสดงวากลุมทดลองที่มคี วามวิตกกังวล
ต่ําเมื่อไดรับการฝกตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตกแลวก็สามารถพัฒนาคุณธรรมดาน
ความอดทน เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะกอนการทดลอง
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจของกลุมควบคุมที่มีความวิตก
กังวลสูงโดยจําแนกตามระยะเวลาของการทดลอง มีคาเทากับ 35.30, 46.80 และ 50.30 ตามลําดับ
สําหรับคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจของกลุมควบคุมที่มีความวิตกกังวลต่ําโดยจําแนกตาม
ครั้งของการวัดมีคาเทากับ 38.13, 49.88, และ 53.62 ตามลําดับ ซึ่งโดยภาพรวมแลวแสดงใหเห็น
วา คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจของกลุมควบคุมทั้งที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูงนั้น
เมื่อไดรับการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย (ภาคทฤษฎี) ก็ยังสามารถพัฒนาคุณธรรม
ดานความอดทนทางใจไดผลดี (เพิ่มขึ้น) ตามลําดับของระยะการทดลอง สําหรับคะแนนเฉลี่ย
คุณธรรมดานความอดทนทางกายของ กลุมทดลองที่มคี วามวิตกกังวลสูงและต่ําโดยจําแนกตาม
ระยะเวลาของการทดลอง มีคาเทากับ 36.67, 46.67, 51.56 และ 40.00, 50.27, 48.55 ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดาน ความอดทนทางกายของกลุมควบคุมที่มีความวิตก
กังวลสูงและต่าํ โดยจําแนกตามระยะเวลาของการ ทดลอง มีคาเทากับ 32.60, 42.60, 41.00 และ
38.50, 46.88, 44.38 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาทั้ง กลุมทดลองและกลุม ควบคุมที่มีความวิตกกังวลสูง
และต่ําเมื่อไดรับการฝกประสบการณทั้ง 2 วิธี ดังกลาว ขางตนแลว นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม
ดานความอดทนทางกายในระยะหลังการทดลอง เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในระยะกอนการทดลอง
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยไมสามารถสรุปไดวาการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยคุณธรรม
ดานความอดทนทั้งทางใจและทางกายของทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมนี้เปนการเพิ่มขึ้นของ
คะแนนเฉลี่ยความอดทนอยางมีนัยสําคัญหรือไม ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความมีนัยสําคัญ ทาง
สถิตทิ ี่ ระดับ.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย จํานวน 4 ขอ ดวยสถิติการทดสอบ ความ
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แปรปรวนพหุนาม แบบสามทางโดยมีการวัดซ้ํา (Three-Way MANOVA ; repeated measures)
ดังมีรายละเอียด ที่ผูวิจัยไดเสนอไวสําหรับการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 ตอไปนี้

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยนีแ้ บงออกเปน 6 ขอ คือ
1. ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบวัดความอดทน
2. ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมความอดทนโดยเพื่อนเปน
ผูประเมิน
3. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวัดความอดทนทางกายดวยทาออกกําลังกายแบบลุก-นั่ง
(Sit up)
4. ผลการวิเคราะหจากแบบวัดสติและสมาธิ
5. ผลการวิเคราะหความถีข่ องพฤติกรรมความอดทนที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการนั่ง
สมาธิของกลุม ทดลองที่เขาคายปฏิบตั ิธรรม 9 วัน 8 คืน
6. ผลการวิเคราะหขอมูลที่นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมประเมินตนเองโดยการ
เปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมในหัวขอตางๆ ที่ไดรับจากการฝกประสบการณในระยะกอนและหลัง
การฝกประสบการณ
ในแตละขอนั้นมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหตอไปนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบวัดความอดทน
กอนที่ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ผูว ิจัยไดทํา
การ ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนาม
(MANOVA) โดยวิธีการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน - แปรปรวนรวม
(Homogeneity of variance-covariance matrices) ดวยวิธใี ช Box’s M test ซึ่งจากผลการวิเคราะห
พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาเมทริกซความแปรปรวนรวมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ความแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามขอตกลงเบื้องตนนี้อาจจะไมมีผลตอการลดความนาเชื่อถือไดของ
ผลการวิเคราะหขอ มูลเทาใดนัก ถาหากจํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมเทากันหรือใกลเคียงกันโดย
ที่คาสูงสุดลบดวยคาสูงสุดมีคานอยกวา 1.5 ซึง่ ในที่นมี้ ีคาเทากับ 1 ดังนั้นจึงไมนาจะมีผลตอการลด
ความนาเชื่อไดของผลการวิเคราะหขอมูล (Stevens. 1996 : 238 ) ซึ่งกลุมตัวอยางสําหรับการวิจยั
ครั้งนี้แบงตามตัวแปรความวิตกกังวลสูงและต่ํา และตัวแปรการจัดกระทํา (Manipulated variable)
เทากับ 9, 8, 10 และ 11 จะเห็นไดวาแตละกลุมนั้นมีคา จํานวนกลุมตัวอยางใกลเคียงกัน สําหรับการ
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง Sphericity ของเมทริกซความแปรปรวน-แปรปรวนรวม พบวาคา Epsilon ซึ่ง
เปนดัชนีสะทอนความเบี่ยงเบนออกจากเงื่อนไขของ Sphericity ซึ่งถามีคาเปน 1.0 หรือเขาใกล 1.0
ถือวาขอมูลเปนไปตามเงื่อนไข (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545: 157) เมื่อไดตรวจสอบขอมูลชุดนี้
พบวา ไดคา Epsilon ของตัวแปรตามความอดทนทางใจและกายมีคาเทากับ .920 และ .967
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ตามลําดับ ซึ่งมี คาใกลเคียงกับ 1 นอกจากนี้คาสังเกตหรือคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและและ
ทางกายมีคาตอเนื่องแตละคามีความเปนอิสระตอกัน เนื่องจากกลุม ตัวอยางไดมาจากการสุม เพื่อ
เขารับการทดลอง (Radom assignment) ซึ่งคุณสมบัตนิ ี้เปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญทีส่ ุด
ของการใชสถิติ MANOVA อีกขอหนึ่ง (ธีรเดช ฉายอรุณ. 2540: 47-49) สําหรับการตรวจสอบ
ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหทวี่ าดวยการแจกแจงปกติหลายตัวแปร (Multivariate normality)
ผูวิจัยตรวจสอบดูวิธีการแจกแจงความถี่ของตัวแปรทุกตัว โดยพิจารณาคาความโดง(Kurtosis) และ
คาความเบ (Skewness) โดยเฉพาะคาความโดงนั้นมีผลกระทบ ตออํานาจในการทดสอบ(Power
of test) ทั้งในกรณีหนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545 : 44-45) ซึ่งพบวา
สวนใหญมีการแจกแจงแบบปกติ นอกจากนี้ยังพิจารณาจากการใชสถิติ Shapiro-Wilk ซึ่งผลการ
วิเคราะห พบวาสวนใหญไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนตัวแปรความอดทนทางใจในระยะหลังการ
ทดลอง ของกลุมควบคุมและในระยะการติดตามผลของกลุมทดลองและตัวแปรความอดทนทางกาย
ในระยะการติดตามผลของกลุมทดลอง จึงถือไดวาการแจกแจงของตัวแปรตามในแตละกลุมของตัว
แปรอิสระสวนใหญเปนการแจกแจงแบบปกติ สําหรับผลการวิเคราะหเกี่ยวกับคาความโดง คาความ
เบ คาสถิติ Shapiro-Wilk และคาการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน ความ แปรปรวนรวม และคา Epsilon ดูที่ภาคผนวก จะเห็นไดวาขอมูลสําหรับการวิจัยนี้ สวน
ใหญเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการใช สถิติ MANOVA สําหรับรายละเอียดของผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณเพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจัย มีดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ตัวแปรวิธกี ารฝกประสบการณ (กลุม ทดลองและกลุมควบคุม)
ความวิตกกังวล(ต่ําและสูง) และครัง้ ของการวัด(ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการ
ทดลอง และระยะการติดตามผล) จะมีปฏิสัมพันธกันกลาวคือ ผลของวิธีการฝก
ประสบการณที่มีตอคะแนนเฉลี่ย คุณธรรมดานความอดทนทางใจและทางกายมีความ
แตกตางไปตามระดับของความวิตกกังวลและครั้งของการวัด
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวัดความอดทนทางใจและความอดทนทางกาย จากการวัด
ทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล มาวิเคราะหความ
แปรปรวนพหุนามแบบวัดซ้ําเพื่อตรวจสอบความแปรปรวนจาก แหลงความแปรปรวนตาง ๆ ที่เปน
ตัวแปรอิสระ ซึ่งไดแก ตัวแปรวิธีการฝกประสบการณ ตัวแปรความวิตกกังวลและตัวแปรครั้งของ
การวัด ผลการวิเคราะหเสนอไวในตาราง 3 ตอไปนี้
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนามของคะแนนเฉลีย่ คุณธรรมดานความอดทนทางใจ
และทางกายจําแนกตามกลุม (G) ความวิตกกังวล (A) และครั้งของการวัด (T)
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
กลุม (G)
ความวิตกกังวล (A)
ปฏิสัมพันธ 2 ทาง
กลุม (G) x ความวิตกกังวล (A)
ภายในกลุม
ครั้งของการวัด (T)
ปฏิสัมพันธ 2 ทาง
ครั้งของการวัด (T) x กลุม (G)
ครั้งของการวัด (T) x ความวิตกกังวล (A)
ปฏิสัมพันธ 3 ทาง
ครั้งของการวัด (T) x ความวิตกกังวล (A) X กลุม (G)
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

คาสถิติ Wilks’ Multivariat
lamda
F test

Sig

.789
.906

4.418
1.709

.020*
.197

.971

.419

.616

.142

44.593

.000*

.767
.847

2.356
1.399

.075
.257

.944

.460

.765

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ดังกลาวขางตนพบวา
ตัวแปรวิธีการฝกประสบการณหรือกลุม(ทดลองและควบคุม) ตัวแปรความวิตกกังวล (ต่ําและสูง)
และตัวแปรครัง้ ของการวัดหรือ TxGxA มีคาสถิติ Wilks’ lamda เทากับ .944 คาสถิติ Mullitvariate
F test เทากับ .460 คานัยสําคัญ (Sig) เทากับ .765 แสดงวาไมพบปฏิสัมพันธระหวาง 3 ตัวแปร
ดังกลาวมีอิทธิพลสงผลตอ คะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและทางกาย ซึ่งไดผลการวิเคราะหขอมูล
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1 และ เมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีการฝกประสบการณ
(กลุม) และตัวแปรความวิตกกังวล หรือ GxA พบ วามีคาสถิติ Wilks’ lamda เทากับ .971 คาสถิติ
Multivariate F test เทากับ .491 คานัยสําคัญ (Sig) เทากับ .616 แสดงวาไมพบปฏิสัมพันธระหวาง
2 ตัวแปรดังกลาวมีอิทธิพลสงผลตอคะแนนเฉลีย่ ความอดทนทางใจและทางกาย ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ 1 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจ ของกลุมทดลองที่
มีความวิตกกังวลต่ําและสูง มีคาเทากับ 48.545 และ 48.074 ตามลําดับ สําหรับคะแนนเฉลี่ยความ
อดทนทางใจในกลุมควบคุมที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูงมีคาเทากับ 47.208 และ 44.133
ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายของกลุมทดลองที่มีความ
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วิตกกังวลต่ําและสูงมีคาเทากับ 46.273 และ 44.963 ตามลําดับ สําหรับคะแนนเฉลีย่ ความอดทนทาง
กายในกลุมควบคุมที่มีความวิตกกังวลต่าํ และสูงมีคาเทากับ 43.250 และ 38.733 ตามลําดับ แสดง
ใหเห็นวาในกลุมทดลองนั้นไมวานักศึกษาจะมีความวิตกกังวลต่ําหรือสูงก็จะมีคะแนนเฉลี่ยความอดทน
ทางใจและ ทางกายใกลเคียงกันมาก คือ มีคาความแตกตางเทากับ 0.471 และ 1.310 ตามลําดับ
สวนในกลุมควบคุมนั้น เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางนักศึกษาที่มีความวิตกังวลต่ําและสูงจะมีคา
คะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและทางกายที่มีความแตกตางกันมากกวากลุมทดลอง คือมีคาความ
ตางเทากับ 3.075 และ 4.517 ตามลําดับ และเพื่อใหผลการวิเคราะหขอมูลมีความสมบูรณเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเสนอผลการวิเคราะหในรายละเอียดเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ตอไป เพื่อทดสอบผล
ของ การมี ปฏิสัมพันธแบบ 2 ทาง ระหวางตัวแปรกลุม (G) คือ กลุม ทดลองและกลุมควบคุม และ
ตัวแปร ครั้งของการวัด (3 ระยะ) และการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรความวิตกกังวลหรือ A (สูง
และต่ํา) และตัวแปรครั้งของการวัด (T) ตลอดจนวิเคราะหผลการมีปฏิสัมพันธ 3 ทาง ระหวางตัว
แปรวิธกี ารฝกประสบการณหรือกลุม (G) ตัวแปรความวิตกกังวล (A) และตัวแปรครัง้ ของการวัด (T)
ซึ่งผลการวิเคราะหดังกลาวเสนอไวในตาราง 3
จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหการมีปฏิสัมพันธแบบ 2 ทาง ระหวาง
ตัวแปรครั้งของการวัด (T) และตัวแปรวิธีการฝกประสบการณหรือกลุม (G) และระหวางตัวแปรครั้งของ
การวัด (T) และตัวแปรความวิตกกังวล พบวาคาสถิติ Wilks’ lamda เทากับ .767 และ .847
มีคา Multivariate F test เทากับ 2.356 และ 1.399 ตามลําดับ เมื่อทดสอบความมีนัยสําคัญทาง
สถิติแลวพบวาตัวแปรครั้งของการวัด (T) และตัวแปรวิธีการฝกประสบการณหรือกลุม (G) ไมมี
ปฏิสัมพันธสงผลตอตัวแปรคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและกาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และสําหรับผลการทดสอบการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรครั้งของการวัด (T) และ
ตัวแปรความวิตกกังกล พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นอกจากนี้จากการทดสอบความมี
ปฏิสัมพันธ 3 ทาง คือ ระหวางตัวแปรครัง้ ของการวัด (T) ตัวแปรวิธฝี กประสบการณหรือกลุม (G)
และตัวแปรความวิตกกังวล (A) พบวามีคา สถิติ Wilks’ lamda เทากับ .944 และคา Multivariate F
test เทากับ .460 และผลการทดสอบพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
เมื่อทดสอบปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรที่กลาวมาแลวขางตน พบวาคะแนนเฉลีย่ ความ
อดทนทางใจและทางกาย ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 แลวจึง
พิจารณาผลการวิเคราะหที่เปนตัวแปรหลักไดแก ตัวแปรวิธฝี กประสบการณหรือกลุม (G) ตัวแปร
ความวิตกกังวล (A) และตัวแปรครั้งของการวัด (T) ตอไปโดยการทดสอบสมมติฐานที่ 2 , 3 และ 4
ตามลําดับ ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 2 นักศึกษากลุม ทดลองทีไ่ ดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธ
วิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก จะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนสูงกวานักศึกษากลุม
ควบคุมที่ไดรับการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย
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จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 ทีว่ า
นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก จะมี
คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมที่ไดรับการฝกประสบการณดวย
การสอนแบบบรรยาย ปรากฏวาผลการวิเคราะหดวย Multivariate test แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ย
คุณธรรมดานความอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครระหวาง
กลุมทดลองและกลุม ควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ 2 โดยที่มีคาสถิติ Wilks’ lamda เทากับ .789 และ แปลงมาเปน คาสถิติ F มีคาเทากับ
4.418 และเพือ่ ใหการวิเคราะหสมบูรณยงิ่ ขึ้น ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหตอไปวาตัวแปรอิสระ
หรือวิธีการฝกประสบการณในกลุมทดลองและกลุมควบคุมนั้นสงผลตอตัวแปรตามหรือคะแนนเฉลี่ย
ความอดทนทางใจและความอดทนทางกายอยางไร โดยทําการทดสอบ Univariate F test ซึ่งเสนอ
ไวในตาราง 4 ตอไปนี้
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลีย่ ความอดทน ซึ่งแบงเปนความอดทนทางใจและความ
อดทนทางกายระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุม

ความอดทน (ขันติ)
ความอดทนทางใจ
กลุมทดลอง
ความอดทนทางกาย
ความอดทนทางใจ
กลุมควบคุม
ความอดทนทางกาย
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

คาคะแนนเฉลีย่ (M)
48.310
45.618
45.671
40.992

Sig
.135
.006*

จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม พบวาเทากับ 48.310 และ 45.671 ตามลําดับ และเมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนน
เฉลี่ยความอดทนทางใจระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคาคะแนนเฉลีย่ ของความอดทนทางกายใน
กลุมทดลอง และกลุมควบคุมพบวามีคาเทากับ 45.618 และ 40.992 ตามลําดับ และเมื่อทดสอบ
ความแตกตาง ของคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐานที่ 3 นักศึกษากลุมที่มีความวิตกกังวลต่ํา จะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรม
ดานความอดทนสูงกวานักศึกษาที่มีความวิตกกังวลสูง
จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3
ดังกลาวขางตน พบวาคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนระหวางนักศึกษาที่มคี วามวิตกกังวล
ต่ําและสูงไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ 3 โดยมีคาสถิติ Wilks’ lamda เทากับ .906 และแปลงมาเปนคาสถิติ F มีคาเทากับ 1.970 ทัง้ นี้
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวพบวานักศึกษากลุมที่มคี วามวิตกกังวลต่ํามีคะแนนเฉลี่ย ความ
อดทนทางใจและทางกายเทากับ 47.877 และ 44.761 สําหรับนักศึกษากลุมที่มีความวิตกกังวลสูง
นั้นมีคะแนนเฉลี่ยของความอดทนทางใจและทางกายเทากับ 46.104 และ 41.848 ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบเปนรายคูระหวางนักศึกษาทีม่ ีความวิตกกังวลต่ําและสูง พบวามีคาความแตกตางของ
คะแนน เฉลี่ยความอดทนทางใจและทางกายมีคาเทากับ 1.773 และ 2.913 มีคานัยสําคัญเทากับ
.311 และ .077 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายเมื่อเปรียบเทียบระหวางนักศึกษาที่
มีความวิตกกังวลต่ําและสูงมีความแตกตางกันมากเกือบจะถึงจุดที่มนี ัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงใหเห็นวาตัวแปร ความวิตกกังวลนัน้ มีผลตอคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายในระดับหนึ่ง
สมมติฐานที่ 4 นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมจะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรม
ดานความอดทน (ขันติ) ในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง
จากตาราง 3 เพื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความอดทน (ขันติ) ในภาพรวมของ
ความอดทนทางกายและใจ ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการเปรียบเทียบ 3 ระยะเวลา คือ
ระยะ กอนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบวามีคา Wilks’ lamda เทากับ
.335 คา Multivariate F test เทากับ 20.879 เมื่อทดสอบแลวพบวาคะแนนเฉลี่ยความอดทน (ขันติ)
ทั้งใน 3 ระยะ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 (คา sig เทากับ .000) ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ 4 และเพื่อใหการวิเคราะหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นผูวิจัยจึงไดเสนอผลการ
วิเคราะหตอไปวาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายและความอดทนทางใจในแตละระยะของการ
ทดลองมีคาเทาใดและเสนอผลการวิเคราะหรายคูดวย โดยทําการทดสอบ Univariate F test ซึ่ง
เสนอไวใน ตาราง 5 ตอไปนี้
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลีย่ ความอดทนซึ่งแบงเปนความอดทนทางใจและความ
อดทนทางกายระหวางระยะเวลาของการทดลอง (T)
ตัวแปรความอดทน

ระยะการวัด (T)
(ครั้งที่)

1
ความอดทนทางใจ
2
3
1
ความอดทนทาง
2
กาย
3
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

M
(คาเฉลี่ย)

การเปรียบ
เทียบรายคู

ผลตางคา M
รายคู (ระยะการวัด)

Sig

37.149
50.462
53.360
36.942
46.604
46.369

1-2
1-3
2-3
1-2
1-3
2-3

13.313
16.211
2.898
9.662
9.427
0.235

.000*
.000*
.049*
.000*
.000*
1.000

จากตาราง 5 พบวาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจเมื่อจําแนกตามครั้งของการวัด
ระยะที1่ , 2 และ 3 (ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตามผล) มีคาเทากับ
37.149, 50.462 และ 53.360 ตามลําดับ จะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจมีคาสูงขึน้
ตามระยะของการทดลอง และเมื่อเปรียบเทียบรายคูระหวางระยะกอนการทดลอง (1) และระยะ
หลังการทดลอง (2) พบวามีคาผลตางของคาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจเทากับ 13.313 สําหรับ
ผล การเปรียบเทียบรายคูระหวาง ระยะที่ 1 และระยะที่ 3 (ระยะการติดตามผล) มีคาเทากับ 16.211
สวน ผลการเปรียบเทียบรายคูระหวางระยะที่ 2 และ 3 มีคาเทากับ 2.898 เมื่อทําการทดสอบแลว
พบวา ระยะที่ 1 กับ 2 และ ระยะที่ 1 กับ 3 และระยะที่ 2 กับ 3 มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหคะแนนเฉลีย่ ความอดทนทางกาย พบวา
ระยะที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 36.942, 46.604 และ 46.369 ตามลําดับ ซึ่งมีผลตางของคาคะแนน
เฉลี่ยความอดทนทางกายในคู ของระยะที่ 1 และ 2, 1 และ 3, 2 และ 3 มีคาเทากับ 9.662, 9.427
และ 0.235 ตามลําดับ เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายเปน รายคู
พบวาระยะที่ 1 และ 2, ระยะที่ 1 และ 3 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แต
สําหรับระยะที่ 2 และ 3 นั้น ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
คะแนนเฉลี่ยความอดทนทัง้ ทางใจและทางกายนั้นมีความคงทนในระยะที่ 3 คือ ระยะการติดตาม
สําหรับคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจนั้น นอกจากจะมีความคงทนแลวยังมีคะแนนที่แสดงถึง
พัฒนาการที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาสถิติที่ระดับ .05 ดวย ซึ่งแสดงไวในภาพประกอบ 2 ดังนี้
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คะแนนเฉลีย่ ความอดทน
60
55
50
45

ความอดทนทางใจ

40

ความอดทนทางกาย

35
30
25
20
1

2

3

ครั้งของการวัด
ภาพประกอบ 2 กราฟแสดงคาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและทางกายจําแนกตาม
ครั้งของการวัด
สรุปไดวาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและความอดทนทางกาย เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
ระยะของการวัดครั้งที่ 1, 2 และ 3 นั้น ไดผลเหมือนกัน คือ คะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจ และ
ความอดทนทางกายในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผลสูงกวาระยะกอนการทดลอง
แสดงวาการฝกประสบการณครั้งนี้ทําใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครมีการพัฒนาความอดทนทั้งทางใจและทางกายสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
นอกจากนี้เมื่อ พิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลของคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายโดยการเปรียบเทียบ
ระหวางผล ของการทดลองระยะที่ 2 และ 3 พบวาไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายของกลุมทดลองและกลุม ควบคุมมีความ
คงทน และเมื่อพิจารณาถึงการวิเคราะหขอมูลของคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจ โดย
เปรียบเทียบระหวางผลของการทดลองระยะที่ 2 และ 3 พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยที่คาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจ ในระยะการติดตามมีคาเทากับ
53.360 ซึ่งสูงกวาในระยะหลังการทดลองที่มีคาเทากับ 50.462 แสดงวานอกจากคะแนนเฉลีย่
ความอดทนทางใจมีความคงทนแลว ยังมีการพัฒนาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบวัดความอดทนสรุปไดดังนี้
1. ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีฝก
ประสบการณ(กลุมทดลองและกลุมควบคุม) ระดับความวิตกกังวล(ต่ําและสูง) และครั้งของการวัด
(ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล) กลาวคือ ผลของการฝก
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ประสบการณที่มีตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและกาย ไมมีความแตกตางไปตาม
ระดับของความวิตกกังวล และครั้งของการวัด ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1
2. ขอมูลจากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณพบวาคะแนนเฉลีย่ คุณธรรมดานความ
อดทนทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ในกลุมทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณตาม
แนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก (การเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ) สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
คุณธรรมดานความอดทนทางกายของนักศึกษากลุมควบคุมที่ไดรบั การฝกประสบการณดวยวิธีการ
สอนแบบบรรยาย (เรียน ภาคทฤษฎีเทานั้น) ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ 2 แตสําหรับ
คะแนนเฉลีย่ ความอดทนทางใจนัน้ ไมพบวากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ 2
3. ขอมูลจากผลการวิเคราะหพบวาคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนของ
นักศึกษาที่มีความวิตกกังวลต่ํา สูงกวาคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนของนักศึกษาที่มี
ความวิตกกังวลสูงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลนี้ไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ 3แตอยางไรก็ตามผลการวิเคราะหพบวาคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางกาย
ของนักศึกษาที่มีความวิตกกังวลต่ํามีแนวโนมสูงกวากลุมนักศึกษาทีมความวิตกกังวลสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เนื่องจากคานัยสําคัญ(Sig) ของการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความ
อดทนทางกายมีคาเทากับ .077
4. ขอมูลจากผลการวิเคราะหพบวาคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรมดานความอดทนทาง
ใจและทางกายของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ 4
สรุปไดวาวิธีการฝกประสบการณที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒทิ างพระพุทธศาสนานั้นมีประสิทธิผลทําใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สามารถ
พัฒนาคุณธรรมดานความอดทนทั้งทางใจและทางกายสูงขึ้น (สูงกวาระยะกอนที่จะเขารับการอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตในกลุมทดลองจะมีความ
อดทนทางกายสูงกวากลุมควบคุม และมีความคงทนมากกวากลุมควบคุมอีกดวย
2. ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมความอดทนโดยเพื่อนเปน
ผูประเมิน
ในการทําวิจัยเพื่อใหไดขอสรุปผลการวิจัยที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผูวจิ ัยจึงตองทําการ
เก็บขอมูล จากหลายๆ แบบวัดและหลายเทคนิค ซึ่งตอไปนี้เปนผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินโดย เพื่อนตามแบบสังเกตที่ผวู ิจัยสรางขึ้นโดยผานความเห็นชอบและคําแนะนําจากอาจารย
ที่ควบคุม ปริญญานิพนธตลอดจนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทางดานพระพุทธศาสนาและการวัด
ประเมินผล และไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไป ผลการวิเคราะหดวยสถิติการทดสอบ
คาที (t-test) แบบ Independent ระหวางคะแนนเฉลี่ยความอดทนทีไ่ ดจากการประเมินโดยเพื่อน
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สนิทและไมสนิท จํานวน 6 คน ตอผูถูกประเมิน 1 คน ในระยะกอนไดรับการฝกประสบการณทั้งใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม นอกจากนี้เนื่องจากพบวาการทดสอบระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ในระยะกอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความอดทนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ดวยคะแนนทีเ่ รียกวา Gained scores ผลการวิเคราะหไดเสนอไวในตาราง 6-7 ดังตอไปนี้
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมความอดทนโดยเพื่อนเปนผูประเมิน
โดยเปรียบเทียบคะแนนความอดทน ระหวางระยะกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลอง
กลุม

คาเฉลีย่ (M)

กลุมทดลอง

45.526

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)
5.747

T

Sig

4.396
กลุมควบคุม

38.114

.000*

4.486

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุมในระยะกอนการทดลองพบวาทั้ง 2 กลุม ได คะแนนเฉลี่ยความ
อดทนในระยะกอนการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยที่ในกลุมทดลอง
ไดคะแนนเฉลีย่ ความอดทนในระยะกอนการทดลอง เทากับ 45.526 สําหรับกลุมควบคุมไดคะแนน
เฉลี่ยความอดทนในระยะกอนการทดลองเทากับ 38.114
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหเพือ่ เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุมดวย Gained scores
(คะแนนหลังการทดลอง-คะแนนกอนการทดลอง)
กลุม
กลุมทดลอง

N
20

M
9.482

กลุม
18
3.677
ควบคุม
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

SD
6.451
8.486

df

t

sig

36

2.389

.022*
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จากตาราง 7 พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความอดทน (ขันติ) สูงกวากลุมควบคุม
อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยที่กลุมทดลองมีคะแนน Gained scores เทากับ 9.482
สวนกลุม ควบคุมมีคะแนน Gained scores เทากับ 3.677 จากผลการวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณที่
ไดมาจาก การสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมความอดทน (โดยเพื่อนรวมชั้นเรียน) สรุปไดวาทั้งกลุม
ทดลอง และ กลุมควบคุมนัน้ เมื่อไดรับการฝกประสบการณตามวิธกี ารที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนานัน้ ประกอบกับขอมูลจากการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยมีประสิทธิผล โดยพบวากลุมทดลองสามารถพัฒนาความอดทนสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึง่ สอดคลองกับผลการวิเคราะห ขอมูลในขอ 2 ซึ่งเปน
ขอมูลที่ไดจากการวัดดวยแบบวัดความอดทน
3. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวัดความอดทนทางกายดวยทาออกกําลังกาย
แบบลุกนั่ง (Sit up) โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม จําแนกตาม
ครั้งของการวัด จํานวน 3 ครั้ง
นอกจากผูวิจยั ไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวัดดวยแบบวัดความอดทนและจากการ
วัด ดวยแบบสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมความอดทนโดยเพื่อนแลวผูว ิจัยยังไดเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับความอดทนทางกาย โดยแบงออกเปน 3 ระยะ (ครั้ง) ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
เก็บรวบรวม ขอมูลดวยการใหนักศึกษาแตละคนออกกําลังกายในทาลุกนั่งใหติดตอกันโดยไมหยุด
พักแลวใหเพือ่ นที่จับคูกันชวยนับจํานวนครั้งทีแ่ ตละคนทําได ผูว ิจัยนําขอมูลที่ไดมาทดสอบดวยสถิติ
ที่เรียกวา Two-Way MANOVA : repeated measures ซึ่งเสนอผลการวิเคราะหในตาราง 8 ตอไปนี้
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการออกกําลังกายดวยทาลุก-นั่ง (Sit up) เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกลุม ทดลองและกลุมควบคุมโดยจําแนกตามครั้งที่ของการวัด
ครั้งที่วัด

กลุม

M

ทดลอง
23.050
ควบคุม
22.056
ทดลอง
38.300
2
ควบคุม
25.111
ทดลอง
59.700
3
ควบคุม
30.111
ทดลอง
40.350
รวม
ควบคุม
25.759
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
1

SD
13.493
8.619
28.679
7.218
36.707
10.284
-

M รวม
แตละครั้ง
22.579

การทดสอบ
รายคู (ครั้ง)
1-2

.000*

32.053

2-3

.000*

45.684

1-3

.000*

Sig

.013*
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Estimated Marginal Means

จากตาราง 8 ปรากฏวาคาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายของกลุม ทดลองที่วัดครั้งที่ 1,
2, 3 มีคาเทากับ 23.050, 38.300 และ 59.700 ตามลําดับ สวนคาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกาย
ของกลุมควบคุมที่วัดครั้งที่ 1, 2, 3 มีคาเทากับ 22.051, 25.111 และ 30.111 ตามลําดับ แสดงให
เห็นวาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายทัง้ กลุมทดลองและกลุม ควบคุมนั้นเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เขารับ
การฝกประสบการณ กลาวคือเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม (ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม) ไดคา เฉลี่ย
รวม(M)ในการวัดครั้งที่ 1, 2 และ 3 เทากับ 22.579, 32.053 และ 45.684 ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวากลุมทดลองมีคาเฉลีย่ ทั้ง 3 ครั้ง เทากับ
40.350 สวนกลุมควบคุม เทากับ 25.759 และเมื่อทดสอบพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อ พิจารณาผลการทดสอบรายคูตามจํานวนครั้งของการวัด กลาวคือผลการ
ทดสอบระหวางครั้งที่ 1 และ 2, 2 และ 3 และ 1 และ 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายใน
การวัดแตละครั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และเพื่อใหเห็นความ
แตกตางของพัฒนาการในการฝกความอดทนทางกายของทั้งกลุมทดลองและกลุม ควบคุมซึ่งจําแนก
ตามครั้งของการวัดทั้ง 3 ครัง้ ผูวิจัยจึงไดเสนอภาพประกอบ 3 ดังตอไปนี้

คะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกาย

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

กลุ
กลุมมทดลอง
ทดลอง
กลุ
กลุมมควบคุ
ควบคุมม

1

2

3

ระยะเวลาของการวัด
ภาพประกอบ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยความอดทน
ทางกาย ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมจําแนกตามครั้งของการวัด
จากภาพประกอบ 3 แสดงใหเห็นวากลุม ทดลองจะไดคะแนนเฉลีย่ ความอดทนทางกายสูง
ขึ้นตามลําดับตามระยะเวลาที่เขารับการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาความอดทน สําหรับกลุมควบคุม
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พบวามีคะแนนเฉลี่ยความอดทนเพิ่มขึ้นตามลําดับเชนเดียวกันกับกลุมทดลองแตเพิ่มขึ้นทีละนอย
ดังที่ ปรากฏในภาพประกอบ 3 ขางตน
สรุปไดวาผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกาย
โดยการวัดดวยทาออก
กําลังกายแบบลุก-นั่ง (Sit up) เมื่อเปรียบเทียบตามครั้งของการวัดทั้ง 3 ครัง้ กลุมทดลองมีการ
พัฒนา เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่สูงกวากลุมควบคุมทุก ๆ ครั้งของการวัด และเมือ่ ทดสอบพบวากลุม
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายสูงกวากลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลที่ได สอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบวัดความอดทนที่ไดนําเสนอไวในตอนตนแลวและ
ยังสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 2 และขอ 4 ดวย
4. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบวัดสติและสมาธิ
เนื่องจากการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนตามแนวพุทธวิธี
รวมกับแนวคิดทางตะวันตกในกลุมทดลองนั้นมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งในสวนของ
ภาคปฏิบตั ินั้นเปนสวนที่แตกตางกันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลาวคือกลุมทดลองไดรับ
การฝกภาคปฏิบัติโดยการฝกสติและนั่งสมาธิ ตามหลักของสติปฏฐาน 4 หลังการไดเรียน
ภาคทฤษฎีที่เรียนเหมือนกันกับกลุมควบคุมไปแลว ดังนั้น เพื่อเปนการตรวจสอบวานักศึกษากลุม
ทดลองไดรับการพัฒนาสติและสมาธิเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติหรือไม ดังนัน้ ผูวิจยั จึงไดใช
แบบวัดสติของดาราวรรณ ตะปนตา(2535: 134-136) และแบบวัดสมาธิ ของ ชาญวิทย สุวรรณรอ
(2530) โดยผูว ิจัยปรับปรุงและดัดแปลงใหเขากับระดับนักศึกษาปริญญาตรี และไดนําไปทดลองใชกับ
นักศึกษาปริญญาตรีที่ไมใชกลุมทดลอง จํานวน 78 และ 74 คน สําหรับ แบบวัดสติและสมาธิ
ตามลําดับ ปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86 และ 0.85 ตามลําดับ ผูว ิจัยเลือกเฉพาะ
ขอที่มีคาอํานาจจําแนก กลาวคือเลือกขอที่มีคา t มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนําแบบวัดสติจาก 30 ขอ
ที่ใชไดเหลือเพียง 16 ขอ สวนแบบวัดสมาธิ จํานวน 33 ขอ เลือกขอที่ใชไดเหลือเพียง 15 ขอ ผูวิจัย
นําไปใชวัดสติและสมาธิกบั กลุมทดลองโดยใชแบบวัดทั้ง 2 กอนเขารับการฝกสมาธิที่วัดศิริมงคล (9
วัน 8 คืน) หลังจากนั้นในวันสุดทายผูวิจยั นําแบบวัดทัง้ 2 วัดซ้ําเปนการทดสอบในระยะหลังการเขา
คายปฏิบตั ธิ รรมแลวจึงนําคะแนนทีไ่ ดมาวิเคราะหดว ยสถิติ One–Way MANOVA: repeated
measures ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหดังตาราง 9 ตอไปนี้
ตาราง 9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนามของคะแนนเฉลี่ยของสติและสมาธิจําแนกตาม
ครั้งของการวัด (T)
แหลงความแปรปรวน (SOV) คาสถิติ Wilks’ lamda
ครั้งของการวัด (T)
.214
(กอนและหลังการทดลอง)
* มีนัยสําคัญสถิตทิ างที่ระดับ .05

Multivariate F test
33.142

sig
.000*
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จากตาราง 9 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนามของคะแนนเฉลี่ยสติ
และสมาธิพบวาไดคาสถิติ Wilks’ lamda เทากับ .214 คา Multivariate F test เทากับ 33.142 และ
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสติและสมาธิ ระหวางครั้งของการวัดกอนและหลังการเขาคาย
ปฏิบตั ิธรรมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ .05 และเพื่อให การ
วิเคราะหขอมูลมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเสนอผลการวิเคราะหโดยแยกทีละตัวแปร
โดยการนําเสนอผลจากการทดสอบดวย Univariate Test ดังไดเสนอไวในตาราง 10 ตอไปนี้
ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนสติและสมาธิ (ทีละตัว) จําแนกตามครั้งของการวัดใน
ระยะกอนและหลังการเขาคายปฏิบัตธิ รรม (9 วัน 8 คืน)
แหลงความ
แปรปรวน
การวัดกอนและหลัง
การทดลอง
ความคลาดเคลื่อน

ตัวแปรตาม SS

df

MS

F

Sig

สติ
87.025
1
87.025
3.135
.093
สมาธิ
819.025 1
819.025 69.947
.000*
สติ
527.475 19
27.762
สมาธิ
222.475 19
11.709
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 10 เมื่อพิจารณาตัวแปรตาม (สติและสมาธิ) แยกกันทีละตัวแปรโดย
เปรียบเทียบ ตัวแปรอิสระคือครั้งของการวัด (T) ระหวางกอนและหลังการเขาคายปฏิบตั ิธรรม
พบวานักศึกษา กลุมทดลองมีสติเพิ่มขึ้น (หลังการทดลอง) โดยมีคาความแตกตางระหวางคะแนน
สติเฉลี่ยในระยะ กอนและหลังการเขาคายปฏิบตั ิธรรมเทากับ 2.950 แสดงวานักศึกษากลุมทดลองมี
สติเพิ่มขึ้น แตเมื่อ ทดสอบดวย Univariate test พบวาไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 สําหรับคะแนนความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของสมาธิเมื่อเปรียบเทียบใน
ระยะกอน และหลังการ เขาคายปฏิบตั ธิ รรมเทากับ 9.050 แสดงวานักศึกษากลุมทดลองมีสมาธิ
เพิ่มขึ้น และเมื่อทดสอบดวย Univariate test แลว พบวาคะแนนเฉลีย่ ของสมาธิมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
สรุปไดวานักศึกษากลุมทดลองเมื่อผานการเขาคายปฏิบัตธิ รรม 9 วัน 8 คืน แลวทําให
มีสติและสมาธิสูงขึ้นโดยที่นกั ศึกษากลุม ทดลองมีคะแนนสติเฉลีย่ เพิม่ ขึ้นแตไมมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับคะแนนสมาธินั้นเพิ่มขึน้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยที่นักศึกษากลุม
ทดลองมี คะแนนเฉลี่ยของสติในระยะกอนการเขาคายปฏิบตั ิธรรมเทากับ 43.000 และ 45.950
ตามลําดับและ มีคะแนนเฉลี่ยของสมาธิในระยะหลังการเขาคายปฏิบตั ิธรรมเทากับ 17.950 และ
27.000 ตามลําดับ
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5. ผลการวิเคราะหความถี่ของพฤติกรรมความอดทนที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรม
การนั่งสมาธิของกลุมทดลองที่เขาคายปฏิบัติธรรม 9 วัน 8 คืน
ผลการวิเคราะหความถี่จากการสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิของนักศึกษากลุมทดลองที่
เขาคายปฏิบตั ิธรรม 9 วัน 8 คืน ผูวิจัยไดเสนอไวในตาราง 11 ดังตอไปนี้
ตาราง 11 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการนั่งสมาธิของนักศึกษากลุม ทดลองจํานวน 5 ครั้ง ครัง้ ละ 1
ชั่วโมง ในระหวางวันที่ 18 – 22 มกราคม พ.ศ. 2548

ครั้งที่
สังเกต

1

วัน
ที่

18

2

19

3

20

4

21

5

22

รายการพฤติกรรมที่สังเกต
1.จํานวนครั้งที่นักศึกษาเปลี่ยน
ทานั่ง กี่ครั้งตอทุก 10 นาที
(พฤติกรรมที่ 1)
2.จํานวนครั้งที่นักศึกษา
ขยับลําตัว ตอทุก 10 นาที
(พฤติกรรมที่ 2)
3.จํานวนนักศึกษาที่สามารถ
นั่งไดครบ 1 ชั่วโมง โดยไมมี
การเปลี่ยนทานั่ง (พฤติกรรมที่ 3)
พฤติกรรมที่ 1
พฤติกรรมที่ 2
พฤติกรรมที่ 3
พฤติกรรมที่ 1
พฤติกรรมที่ 2
พฤติกรรมที่ 3
พฤติกรรมที่ 1
พฤติกรรมที่ 2
พฤติกรรมที่ 3

พฤติกรรมที่ 1
พฤติกรรมที่ 2
พฤติกรรมที่ 3

จํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม
โดยรวมพฤติกรรมของนักศึกษาทุกคน
ในชวงเวลาละ 10 นาที
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

รวม

-

-

9

5

11

14

39

5

6

14

15

17

22

79

1
1
1
-

2
1
2
4
-

2
4
3
14
2
2
-

3
9
3
7
2
1
-

5
5
3
19
1
4
-

6
1
4
13
5
8
19
1
2
20

6
14
22
13
15
51
19
6
14
20

-

-

1
3
-

6
-

6
-

3
20

1
18
20

100

จํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม

จากตาราง 11 พบวานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ในกลุมทดลองเปลี่ยนทานั่งสมาธิ
ใน 1 ชั่วโมง ในชวงของการสังเกตจากวันที่ 18 – 22 มกราคม พ.ศ. 2548 จํานวน 5 ครั้ง รวมทัง้ สิ้น
39, 14, 15, 6 และ 1 ครั้งตามลําดับ สําหรับจํานวนครั้งที่นักศึกษาขยับลําตัวภายใน 1 ชั่วโมงจาก
การสังเกต 5 ครั้ง มีคาเทากับ 79, 22, 51, 14 และ 18 ครั้ง ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาพฤติกรรม
ที่นักศึกษาสามารถนั่งไดครบ 1 ชั่วโมงโดยไมมีการเปลี่ยนทานั่ง (พฤติกรรมที่ 3) มีคาเทากับ 6,
13, 19, 20 และ 20 ตามลําดับ
จากขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิของนักศึกษาขางตนแสดงใหเห็นได
วา นักศึกษามีแนวโนมพัฒนาการดานความอดทนเพิม่ ขึ้นตามลําดับ ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นภาพ
ของ การพัฒนาความอดทนไดจากภาพประกอบ 4 และ 5 ตอไปนี้
80
พฤติกรรมการขยับลํา
ตัวขณะนั่งสมาธิ

60
40

พฤติกรรมการเปลี่ยน
ทานั่ง

20
0
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2
ครั้งที่สังเกต

3

4

5

ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิของ
นักศึกษา กลุมทดลองในกรณีของพฤติกรรมการขยับลําตัวขณะนั่งสมาธิและพฤติกรรมการ
เปลี่ยนทานั่ง
เมื่อพิจารณาจากภาพประกอบ 4 พบวาพฤติกรรมการขยับลําตัวขณะนั่งสมาธิและพฤติกรรม
การเปลี่ยนทานั่งสมาธิมีแนวโนมลดต่ําลงตามลําดับเวลา คือตั้งแตวันที่ 18–22 มกราคม พ.ศ. 2548
แสดงใหเห็นวานักศึกษาไดพัฒนาความอดทนมากขึ้นตามเวลา ที่ไดรับการฝกสมาธิมากขึ้น
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จํานวนนักศึกษาที่ไมเปลี่ยนทานั่ง
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ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิของ
นักศึกษา กลุม ทดลองในกรณีการสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิโดยไมเปลี่ยนทานั่ง
จากภาพประกอบ 5 เมื่อพิจารณาจํานวนนักศึกษาที่ไมเปลี่ยนทานัง่ สมาธิ (จํานวนคนทีน่ ั่ง
ไดครบ 1 ชั่วโมงโดยไมไดเปลี่ยนทานัง่ ) พบวามีแนวโนมเพิ่มขึน้ ตามลําดับโดยที่เพิ่มจาก 6 คน
จนถึง 20 คน ในวันสุดทายของการสังเกต สรุปไดวานักศึกษากลุมทดลองมีพัฒนาการดานความ
อดทนมากขึ้นตาม ลําดับซึ่งเปนขอมูลสวนหนึ่งที่สนับสนุนขอสรุปหรือสมมติฐานที่ 2 และ 4
6. ผลการวิเคราะหขอมูลที่นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมประเมิน
ตนเองโดยการเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมในหัวขอตางๆ ที่ไดรับจากการฝก
ประสบการณในระยะกอนและหลังการฝกประสบการณ
ผลการวิเคราะหขอมูลที่นกั ศึกษากลุม ทดลองและกลุมควบคุมประเมินตนเองในแตละหัวขอ
ซึ่งมีรายละเอียด ในแตละกลุม ดังตอไปนี้
6.1 ผลการวิเคราะหคะแนนความแตกตางของคาเฉลี่ยที่ไดจากแบบประเมิน
ตนเอง
โดยเปรียบเทียบคะแนนในหัวขอตางๆ ที่นักศึกษากลุมทดลองไดรับจากการฝกประสบการณ
ระหวางคะแนนจากการประเมินตนเองในระยะกอนและหลังการฝกประสบการณ
ผูวิจัยวิเคราะหโดยการคํานวณคาเฉลีย่ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละหัวขอแลวจึง
แปลผล โดยเปรียบเทียบกับเกณฑวาในแตละหัวขอนัน้ อยูในระดับใดทั้งในระยะกอนและหลังการฝก
ประสบการณเพื่อพัฒนาความอดทนซึ่งมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหขอ มูลในตาราง 12 ตอไปนี้
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลที่นักศึกษากลุมทดลองประเมินพฤติกรรมของตนเองโดย
การเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมแตละหัวขอ ที่ไดรับจากการฝกประสบการณในระยะกอนและ
หลังการฝกประสบการณ
รายการพฤติกรรมที่ประเมินตนเอง
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมดานความอดทน
2. การเห็นประโยชนของความอดทน
3. การนําคุณธรรมดานความอดทน
ไปใชในชีวติ ประจําวัน
4. ความสามารถในการควบคุม
อารมณโกรธ
5. การเห็นโทษของความโกรธ
6. ความสามารถในการใหอภัยผูอื่น
7. ความอดทนตอความรอน
8. ความอดทนตอความหนาว
9. ความอดทนตอความหิวอาหาร
10. ความอดทนตอความกระหายน้ํา
11. ความอดทนตอความเจ็บปวด
12. ความอดทนตอความเจ็บใจ
เนื่องจากคํานินทาวารายของผูอื่น
13. ความอดทนตอคําดาหรือคําหยาบ
คาย
14. ความอดทนตอคําพูดเสียดสีประชด
ประชัน
15. ความอดทนตอการขมขูของผูอื่น
16. ความอดทนตอการถูกเหยียดหยาม
17. ความอดทนตอการยกตนขมทาน
ของผูอื่น
18. ความอดทนตอความโลภอยากได
ในสิ่งที่ไมจําเปน
19. ความอดทนตอการไมรูจักประมาณ
ตนในดานการเงิน

คะแนนกอนการฝก
M
SD

ระดับ

คะแนนหลังการฝก
M
SD

ระดับ

3.05
3.50

0.68
0.76

ปานกลาง
ปานกลาง

4.40
4.85

0.59
0.37

มาก
มากที่สุด

3.25

0.79

ปานกลาง

4.60

0.50

มากที่สุด

2.60
3.00
3.05
3.10
2.90
2.70
2.70
2.50

0.88
1.03
0.76
0.79
0.64
0.73
0.80
0.61

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.10
4.45
4.30
4.10
3.95
4.40
4.15
4.45

0.55
0.69
0.47
0.55
0.51
0.59
0.75
0.69

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.60
2.70

0.68
0.90

ปานกลาง
ปานกลาง

4.05
4.15

0.69
0.59

มาก
มาก

2.60
2.80
2.60

0.88
0.52
0.50

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.20
4.00
3.95

0.52
0.63
0.69

มาก
มาก
มาก

2.80

0.41

ปานกลาง

4.20

0.52

มาก

2.70

0.92

ปานกลาง

4.25

0.91

มาก

2.70

0.73

ปานกลาง

4.10

0.91

มาก
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ตาราง 12 (ตอ)
รายการพฤติกรรมที่ประเมินตนเอง
20. ความสามารถในการอดทนเพื่อ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
21. การเห็นประโยชนของสมาธิ
22. การเห็นคุณคาของสติ
23. ความมีใจสงบเปนสมาธิ
24. ความมีสติระลึกรูตัวในการ
เคลื่อนไหวของรางกายของตนเอง
25. การมีสติระลึกรูตามความคิด
ของตนเอง
26. การเห็นคุณคาของการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม
27. ความมีศรัทธาในคําสอนของ
พระพุทธเจา
28. ความสามารถในการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ

เกณฑการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
0.00 – 1.49

คะแนนกอนการฝก
M
SD

ระดับ

คะแนนหลังการฝก
M
SD

ระดับ

3.10
2.80
2.85
2.70

0.91
0.62
0.75
0.73

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.55
4.60
4.75
4.45

0.69
0.50
0.44
0.76

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

2.35

0.75

นอย

3.90

0.72

มาก

2.65

0.81

ปานกลาง

4.05

0.60

มาก

2.85

0.93

ปานกลาง

4.75

0.44

มากที่สดุ

3.80

0.95

ปานกลาง

4.80

0.41

มากที่สุด

2.90

0.72

ปานกลาง

4.20

0.89

มาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

จากตาราง 12 จะเห็นไดวาหลังการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาความอดทนแลวนักศึกษา
กลุมทดลองประเมินตนเองวามีพฤติกรรมที่อยูในระดับมากที่สุดไดแก การเห็นประโยชนของความ
อดทน (M=4.85) รองลงมา คือ การมีความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจา (M=4.80) การเห็น
คุณคาของการศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม (M=4.75) การเห็นคุณคาของสติ (M=4.75) การนําคุณธรรม
ดาน ความอดทนไปใชในชีวติ ประจําวัน (M = 4.60) การเห็นประโยชนของสมาธิ (M= 4.60) และ
ความสามารถในการอดทนเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ (M=4.55) นอกจากนี้นักศึกษา
กลุมทดลองประเมินตนเองวามีความอดทนตอความเจ็บปวด มีใจสงบเปนสมาธิ และเห็นโทษของ
ความโกรธ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยในระยะหลังการฝกประสบการณ เทากับ 4.45 ความสามารถใน
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การใหอภัยผูอื่น (M = 4.30) ความอดทนตอความโลภอยากไดสิ่งที่ไมจําเปน (M = 4.25)
ความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการ (M = 4.20) และการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมดานความอดทน (M = 4.00) เปนตน โดยประเมินอยูในระดับมาก ซึ่งกอนการเขารับ
การฝกประสบการณนักศึกษากลุมทดลองประเมินวาตนเองมีสติระลึกรูตามความคิดของตนเองอยูใน
ระดับนอย (M=2.26) และประเมินตนเองในประเด็นตาง ๆ ทั้งหมดอีก 27 ขอ วามีความสามารถอยู
ในระดับ ปานกลาง
สรุปไดวา นักศึกษากลุมทดลองประเมินตนเองวาหลังจากการเขารับการฝกประสบการณ
เพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนแลว นักศึกษาเห็นประโยชนของความอดทน มีความศรัทธาใน
คําสอนของพระพุทธเจา การเห็นคุณคาของสติ การเห็นประโยชนของสมาธิ การเห็นคุณคาของ
การศึกษา และปฏิบตั ิธรรม การนําคุณธรรมดานความอดทนไปใชในชีวติ ประจําวัน และ
ความสามารถ ในการอดทนเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ อยูในระดับมากทีส่ ุด และใน
ประเด็นที่เหลือประเมินวา มีความสามารถอยูใ นระดับมาก ซึ่งกอนการเขารับการฝกประสบการณ
นักศึกษากลุม ทดลองประเมินตนเองวามีสติระลึกรูตวั ในการเคลื่อนไหวของรางกายของตนเองอยูใน
ระดับนอย นอกนั้นได ประเมินตนเองวามีความสามารถอยูในระดับปานกลาง จากผลการวิเคราะห
ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาหลังจากการฝกประสบการณแลวมีการพัฒนาตนเองในดานความอดทน
สติ สมาธิ การฝกคิด โยนิโสมนสิการ เปนตน สูงกวาในระยะกอนการไดรับการฝกประสบการณเพื่อ
พัฒนาความ อดทน
6.2 ผลการวิเคราะหคะแนนความแตกตางของคาเฉลี่ยที่ไดจากแบบประเมิน
ตนเองโดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ในหัวขอตางๆ ที่นักศึกษากลุมควบคุมไดรับจากการ
ฝก ประสบการณเพื่อการพัฒนาความอดทนระหวางคะแนนจากการประเมินตนเองในระยะ
กอนและหลังการฝกประสบการณ
ผูวิจัยวิเคราะหโดยการคํานวณคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวจึงแปลผล
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑวาในแตละหัวขอนั้นอยูในระดับใด ทั้งในระยะกอนและหลังการฝก
ประสบการณเพื่อพัฒนาความอดทน ซึ่งมีรายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูลในตาราง 13
ตอไปนี้

105

ตาราง 13 ผลการวิเคราะหขอมูลที่นักศึกษากลุมควบคุมประเมินพฤติกรรมของตนเอง โดยเปรียบ
เทียบระหวางพฤติกรรมในแตละหัวขอที่ไดจากการฝกประสบการณในระยะกอนและหลังการฝก
ประสบการณ
รายการพฤติกรรมที่ประเมินตนเอง
1.
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม
ดานความอดทน
2. การเห็นประโยชนของความอดทน
3. การนําคุณธรรมดานความอดทน
ไปใชในชีวติ ประจําวัน
4. ความสามารถในการควบคุม
อารมณโกรธ
5. การเห็นโทษของความโกรธ
6. ความสามารถในการใหอภัยผูอื่น
7. ความอดทนตอความรอน
8. ความอดทนตอความหนาว
9. ความอดทนตอความหิวอาหาร
10. ความอดทนตอความกระหายน้ํา
11. ความอดทนตอความเจ็บปวด
12. ความอดทนตอความเจ็บใจ
เนื่องจากคํานินทาวารายของผูอื่น
13. ความอดทนตอคําดาหรือคําหยาบ
คาย
14. ความอดทนตอคําพูดเสียดสีประชด
ประชัน
15. ความอดทนตอการขมขูของผูอื่น
16. ความอดทนตอการถูกเหยียดหยาม
17. ความอดทนตอการยกตนขมทาน
ของผูอื่น
18. ความอดทนตอความโลภอยากได
ในสิ่งที่ไมจาํ เปน

คะแนนกอนการฝก
M
SD

ระดับ

คะแนนหลังการฝก
M
SD

ระดับ

3.00
3.00

0.59
0.59

ปานกลาง
ปานกลาง

3.61
3.83

0.51
0.71

มาก
มาก

3.22

0.43

ปานกลาง

4.11

0.67

มาก

2.94
2.83
2.89
2.61
2.72
2.67
2.56
2.61

0.80
0.62
0.76
0.61
0.57
0.68
0.78
0.69

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.00
4.00
4.22
3.67
3.50
3.28
3.27
3.44

0.77
0.84
0.73
0.69
0.51
0.75
0.75
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

2.72
2.61

1.02
0.69

ปานกลาง
ปานกลาง

3.77
3.67

0.81
0.77

มาก
มาก

2.44
2.67
2.44

0.62
0.59
0.70

นอย
ปานกลาง
นอย

3.61
3.61
3.39

0.61
0.61
0.61

มาก
มาก
มาก

2.50

0.51

ปานกลาง

3.22

0.65

ปานกลาง

2.78

0.81

ปานกลาง

3.50

0.79

มาก
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19. ความอดทนตอการไมรูจักประมาณ
ตนในดานการเงิน
20. ความสามารถในการอดทนเพื่อ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
21. การเห็นประโยชนของสมาธิ
22. การเห็นคุณคาของสติ
23. ความมีใจสงบเปนสมาธิ
24. ความมีสติระลึกรูตัวในการ
เคลื่อนไหวของรางกายของตนเอง
25. การมีสติระลึกรูตามความคิด
ของตนเอง
26. การเห็นคุณคาของการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม
27. ความมีศรัทธาในคําสอนของ
พระพุทธเจา
28. ความสามารถในการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ

2.77
2.89

0.88
0.76

ปานกลาง
ปานกลาง

3.61
3.83

0.92
0.71

มาก
มาก

3.11
2.68
2.61

0.76
0.72
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.89
3.86
3.72

0.83
0.83
0.78

มาก
มาก
มาก

2.44

0.86

นอย

3.67

0.77

มาก

2.83

0.86

ปานกลาง

3.83

0.86

มาก

3.00

1.09

ปานกลาง

4.06

0.80

มาก

3.33

1.03

ปานกลาง

4.22

0.73

มาก

2.78

0.73

ปานกลาง

4.00

0.69

มาก

จากตาราง 13 เมื่อพิจารณาคาเฉลีย่ ของการประเมินตนเองของกลุมควบคุมในระยะกอน
การฝกประสบการณแลวพบวาไดคาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.44–3.33 ซึ่งมีระดับของการประเมิน
ตามเกณฑขางตนในระดับนอยมีอยู 3 ประเด็นไดแก ความอดทนตอคําพูดเสียดสีประชดประชัน
ความอดทนตอการดูถูกเหยียดหยาม และความมีสติระลึกรูตวั ในการเคลื่อนไหวของรางกายของ
ตนเอง โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 2.44 นอกนั้นในระดับปานกลาง สําหรับการประเมินตนเองของ
กลุมควบคุมในระยะหลังการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาความอดทนแลวพบวา มีคาคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต 3.22– 4.22 ซึ่งมีระดับผลของการประเมินอยูในระดับปานกลาง 3 ประเด็น ไดแก ความ
อดทนตอความหิวอาหาร ความอดทนตอความกระหายน้ํา และความอดทนตอการยกตนขมทาน
ของผูอื่น นอกนั้นอยูในระดับมาก จะเห็นไดวาเมื่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ย ของผลการ
ประเมินในระยะกอนการฝกประสบการณนั้น นักศึกษาทั้งกลุม ทดลองและกลุมควบคุมประเมินตนเอง
ในรายการ พฤติกรรมสวนใหญในระดับปานกลาง ยกเวนในรายการพฤติกรรมเกี่ยวกับความมีสติ
ระลึกรูต ัวในการเคลื่อนไหวของรางกายตนเอง นักศึกษากลุมทดลองนั้น ประเมินตนเองวาอยูใน
ระดับนอย แตผลการประเมินตนเองในระยะหลังการฝกประสบการณของกลุมควบคุมนัน้ ประเมิน
ตนเองในรายการ ของพฤติกรรมความอดทนตอความหิวอาหารอยูในระดับปานกลาง
เชนเดียวกับในระยะกอนการฝกประสบการณ สวนในรายการของพฤติกรรมอื่นๆ นั้นกลุมควบคุม
ประเมินตนเองวามีระดับคะแนน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยสวนใหญอยูในระดับมาก สําหรับกลุมทดลองนัน้
ประเมินตนเองหลังฝกประสบการณ แลว มีคะแนนเฉลีย่ ของแตละรายการพฤติกรรมสวนใหญเพิม่ จาก
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ปานกลางเปนระดับมาก และมีจํานวน 7 รายการของพฤติกรรมไดรบั การประเมินวามีคะแนนเพิ่มขึ้น
จนอยูในระดับมากที่สุดดังไดกลาวมาแลวขางตน
จากผลการวิเคราะหขอมูลขางตน (ตาราง 12 และตาราง 13) สรุปไดวาทั้งกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมประเมินตนเองตามรายการพฤติกรรมสวนใหญวาตนเองไดรับการพัฒนาสูงขึ้นจาก
ระดับปานกลางไปเปนระดับมาก สําหรับกลุมทดลองนั้นไดประเมินตนเองวามีรายการ พฤติกรรม 7 ขอ
ที่ไดรับการพัฒนาสูงขึ้นมากกวากลุมควบคุม กลาวคือทั้ง 7 รายการพฤติกรรมไดรับการประเมินอยู
ใน ระดับมากที่สุด ไดแก 1) การเห็นประโยชนของความอดทน 2) ความมีศรัทธาในคําสอนของ
พระพุทธเจา 3) การเห็นคุณคาของการศึกษาและปฏิบัตธิ รรม 4) การเห็นคุณคาของสติ 5) การเห็น
ประโยชนของสมาธิ 6) การนําคุณธรรมดานความอดทนไปใชในชีวิตประจําวัน และ 7)
ความสามารถในการอดทนเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะ (คุณภาพ)
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะ(คุณภาพ) ผูวิจัยนําเสนอขอมูลที่ไดจากการที่
นักศึกษากลุมทดลองบันทึกพฤติกรรมของตนเองโดยบันทึกในสมุดบันทึกในชวงเวลา 1 เดือน
หลังจากการเขาคายฝกปฏิบัตธิ รรม 9 วัน 8 คืน มาแลว โดยผูวิจัยให นักศึกษาบันทึกความอดทนที่
ตนเองไดปฏิบัติจริงในชีวติ ประจําวันของแตละวัน ขอมูลสวนนี้ผวู ิจยั วิเคราะหโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และการนับจํานวนพฤติกรรมแตละ ดาน (ความอดทนทางใจ
และความอดทนทางกาย) ที่นักศึกษากลุม ทดลองบันทึกไวซ้ํากันหรือใกลเคียง กัน แลวนําเสนอโดย
เรียงลําดับพฤติกรรมที่นักศึกษากลุมทดลองไดนําไปใชในชีวติ ประจําวันจากมาก ไปหานอย
ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดของพฤติกรรมความอดทนทางใจและกายตอไปนี้
1.ผลการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมความอดทนทางใจในชีวติ ประจําวันของ
นักศึกษากลุมทดลองโดยเรียงลําดับตามความถี่จากมากไปหานอย สรุปไดดังนี้
1.1 ความอดทนตอการรอคอยคนที่เกี่ยวของหรือรอรถโดยสารประจําทางเปน
เวลานาน แตไมแสดงอาการหงุดหงิด มีความถี่เทากับ 28
1.2 ความอดทนตอเสียงดังรบกวนของคนรอบขางหรือเสียงเพลง หรือเสียงกรน
ของเพื่อน ขณะที่กําลังอานหนังสือ มีความถี่เทากับ 26
1.3 ความอดทนตอความผิดหวังที่สอบไมได หรือไดคะแนนนอย ดวยการรูวา
ทุกสิ่งไมไดเปนไปตามใจของตนเองไดทุกอยาง มีความถี่เทากับ 12
1.4 ความอดทนตอคําพูดเสียดสีของนองสาวหรือเพื่อน หรือคนรอบขางโดยไม
โกรธ มีความถี่เทากับ 8
1.5 ความอดทนตอคําพูดประชดประชันของเพื่อน มีความถี่เทากับ 8
1.6 ความอดทนตอความขี้เกียจทีต่ องทํางาน เชน เปดรานขายของ ลางจาน
อานหนังสือ และนั่งสมาธิ มีความถี่เทากับ 8
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1.7 ความอดทนตอความโกรธหรือความหงุดหงิด มีความถี่เทากับ 7
1.8 ความอดทนตอการเขาคิว เพื่อซื้ออาหาร น้ํา หรือเลนเกม มีความถี่เทากับ 7
1.9 ความอดทนฟงอาจารยบรรยายเปนเวลานาน 4 ชั่วโมง มีความถี่เทากับ 6
1.10 ความอดทนตออาจารยสอนแลวไมเขาใจเพราะสอนแบบเรงรีบ มีความถี่
เทากับ 5
1.11 ความอดทนตอคําพูดลอเลียนของเพื่อน มีความถี่เทากับ 5
1.12 ความอดทนตอความอยากไปดูภาพยนตรหรืออยากเลนเกมแตไมไดดูเพราะ
ตองอานหนังสือ มีความถี่เทากับ 5
1.13 ความอดทนตอการชักชวนของรุนพี่ที่ชอบไปเทีย่ วงานกาชาด หรือชวนไป
ดื่มเหลา มีความถี่เทากับ 5
1.14 ความอดทนตอความเบื่อหนายที่ตองทํารายงานหลายงานสงอาจารย
มีความถี่เทากับ 4
1.15 ความอดทนตอการทีต่ องตื่นแตเชา เพือ่ ไปเรียนใหทันเวลา มีความถีเ่ ทากับ 4
1.16 ความอดทนตอการดูถูกเหยียดหยามของคนอื่น มีความถี่เทากับ 3
1.17 ความอดทนตอความขี้เกียจและขมใจนั่งสมาธิ มีความถี่เทากับ 3
1.18 ความอดทนตอการกระทําทีร่ ุนแรงของผูอื่น ซึ่งมีความรูสึกโกรธ แตไม
โตตอบ เชน การขวางปาขวดใสในขณะคุยกับเพื่อน มีความถี่เทากับ 3
1.19 ความอดทนตอการบนหรือคําดุดาของแมหรืออาจารยเกี่ยวกับการทํางาน มี
ความถี่เทากับ 3
1.20 ความอดทนตอความรูสึกอึดอัด เมื่ออยูทามกลางคนหมูมาก (ฝูงชน)
ในขณะชมคอนเสิรต มีความถี่เทากับ 3
1.21 ความอดทนตอความรูสึกไมพอใจที่เพื่อนเอาเครื่องเลนวีดีโอหรือของใชไป
โดยไมไดบอกใหทราบ มีความถี่เทากับ 3
1.22 ความอดทนตอการเขาแถวเพื่อเลือกตั้ง ส.ส. (คนเยอะมาก) ยืนเขาแถว 1
ชั่วโมง มีความถี่เทากับ 3
1.23 ความอดทนตออาการโมโหของคนรอบขางโดยไมโมโหตอบโต มีความถี่
เทากับ 2
1.24 ความอดทนตอการกระทําที่ผิดพลาดของคนอื่น โดยไมโกรธเพราะเขา
ไมไดตั้งใจจึงใหอภัยเขา มีความถี่เทากับ 2
1.25 ความอดทนตอการลัดคิวของคนอื่น เพือ่ ซื้ออาหารหรือสิ่งของ มีความถี่เทากับ 2
1.26 ความอดทนเรียนวิชาที่ตนไมชอบทั้ง ๆ ที่ไมอยากเรียน มีความถี่เทากับ 2
1.27 ความอดทนตอการไมมีเงินใชจาย มีความถี่เทากับ 2
1.28 ความอดทนตอการกระทําที่ไมเหมาะสมของคนอื่น มีความถี่เทากับ 2
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1.29 ความอดทนตอคําพูดที่ไมใชเรื่องจริงไรสาระ มีความถี่เทากับ 2
1.30 ความอดทนตอความอยากไดในสิ่งของที่ไมจําเปนและเกินฐานะการเงิน มี
ความถี่เทากับ 2
1.31 ความอดทนตอความอยากเลนเกมแตไมไดเลนเพราะตองทํางานสงอาจารย
มีความถี่เทากับ 2
1.32 ความอดทนตอความเสียดายโทรศัพทที่หายไปพรอม ๆ กัน 2 เครื่อง มี
ความถี่เทากับ 2
1.33 ความอดทนตอความรูสึกเบื่ออาหาร แตตองฝนใจกินขาวใหมาก ๆ เพื่อให
รางกายแข็งแรง มีความถี่เทากับ 2
1.34 ความอดทนตอเพื่อนที่ทําสิ่งของของตนหายไป มีความถี่เทากับ 1
1.35 ความอดทนตอการกลั่นแกลงของคนอื่นโดยการปลอยลมยางรถมอเตอร
ไซด แตไมโวยวายเพราะโวยวายไปก็ไมเกิดประโยชนอะไร มีความถี่เทากับ 1
1.36 ความอดทนไปรับเพือ่ นทั้ง ๆ ที่ไมอยากไปเลย มีความถี่เทากับ 1
1.37 ความอดทนไปเรียนนอกเวลาเรียนปกติ (เรียนเพิ่มเติม) มีความถี่เทากับ 1
1.38 ความอดทนตอกลิ่นเหม็นของหองน้ํา มีความถี่เทากับ 1
1.39 ความอดทนตอความอยากไดเสื้อผาใหม ๆ มีความถี่เทากับ 1
1.40 ความอดทนตออารมณโกรธของเพือ่ นอยางไมมีเหตุผล มีความถี่เทากับ 1
1.41 ความอดทนตอความหงุดหงิดเมื่อไดรับโทรศัพทของเพื่อนตั้งแตเชา
ในขณะกําลังนอน มีความถี่เทากับ 1
1.42 ความอดทนตอการรบกวนของเพือ่ นในขณะที่กาํ ลังนอนหลับโดยไมดา
เพื่อน มีความถี่เทากับ 1
1.43 ความอดทนตอความวุนวาย และทนฟงคํานินทาคนอื่น ๆ ที่เพื่อนเลาใหฟง
มีความถี่เทากับ 1
1.44 ความอดทนตอความอยากไปดูคอนเสิรต แตไปไมไดดูเพราะตองทํางานสง
อาจารย มีความถี่เทากับ 1
1.45 ความอดทนตอความอยากเตนเขากับจังหวะเพลงในขณะชมคอนเสิรต แต
อยูในชุดประจําโปรแกรมวิชา จึงไมเหมาะสมไดแตเพียงยืนดูเฉย ๆ มีความถี่เทากับ 1
1.46 ความอดทนตอความคิดถึงบานแตไมไดกลับบาน มีความถี่เทากับ 1
1.47 ความอดทนตอการไมเลนการพนันการแขงขันฟุตบอล มีความถี่เทากับ 1
1.48 ความอดทนตอการใหเพื่อนยืมผงซักฟอกไปใชแลว ไมนํามาคืน มีความถี่
เทากับ 1
1.49 ความอดทนตอการถกเถียงโดยไมไดโตตอบในขณะที่มีการประชุมหอพัก
นักศึกษา มีความถี่เทากับ 1
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1.50 ความอดทนตอการทีจ่ ะตองไปซื้อของใหแมที่ตลาด ทั้ง ๆ ที่กําลังดูการตูน
ซึ่งกําลังสนุกสนานนาติดตาม มีความถี่เทากับ 1
1.51 ความอดทนตอความเหงาที่ตองอยูคนเดียว แตเพื่อน ๆ กลับบาน
หมดแลว มีความถี่เทากับ 1
1.52 ความอดทนตอการสอบ แมจะยากมากแตตองพยายามทําใหดีที่สุด มี
ความถี่เทากับ 1
2. ผลการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมความอดทนทางกายในชีวติ ประจําวันของ
นักศึกษากลุมทดลอง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย สรุปไดดังนี้
2.1 ความอดทนตอความเหนื่อยทางกายจากการทํางาน เชน ซักผาดวยมือ
ทําความสะอาดบาน รดน้ําตนไม ลางจาน เปนตน มีความถี่เทากับ 27
2.2 ความอดทนตอความงวงนอนขณะอานหนังสือหรือเรียนทําสมาธิและเขาสอบ
มีความถี่เทากับ 23
2.3 ความอดทนตอความหิวขาว เนื่องจากไมไดรับประทานอาหารเชา เพราะตอง
ทํางานสงอาจารย มีความถีเ่ ทากับ 22
2.4 ความอดทนตอความเจ็บปวดขณะนัง่ สมาธิจนกวาจะถึงเวลาที่กาํ หนดไว มี
ความถี่เทากับ 17
2.5 ความอดทนตอความเจ็บปวดตามรางกาย เชน ปวดทอง ศีรษะ หลัง และมีด
บาดมือ มีความถี่เทากับ 17
2.6 ความอดทนตอการทํางานใหเสร็จทันเวลาที่อาจารยกําหนด มีความถี่เทากับ 16
2.7 ความอดทนตอการอานหนังสือเตรียมสอบ มีความถี่เทากับ 16
2.8 ความอดทนตออากาศรอนมากจนเหงื่อไหลในขณะเดินทางไปธุระ มีความถี่
เทากับ 15
2.9 ความอดทนตออากาศหนาว มีความถี่เทากับ 7
2.10 ความอดทนตอการเจ็บปวยเปนไข มีความถี่เทากับ 5
2.11 ความอดทนตอการยกของหนัก ๆ หรือ แบกกระสอบขาวสาร มีความถี่
เทากับ 4
2.12 ความอดทนตอการนั่งเรียนทั้งวัน ทั้ง ๆ ที่รางกายไมสบายเพราะเปน
ไขหวัด มีความถี่เทากับ 4
2.13 ความอดทนตอความเจ็บปวดเมื่อมีคนเดินชน หรือเหยียบเทาก็ทนไดโดย
ไมโกรธ มีความถี่เทากับ 4
2.14 ความอดทนยืนบนรถประจําทางนาน 1 ชั่วโมง เพื่อกลับบาน เนื่องจากไม
มีที่นั่งเพราะรถเต็ม มีความถี่เทากับ 4
2.15 ความอดทนตออาการไอ เนื่องจากเปนไขหวัด มีความถี่เทากับ 2
2.16 ความอดทนตอการนอนดึก มีความถี่เทากับ 2
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2.17 ความอดทนตอความเจ็บปวดเนื่องจากใหหมอฉีดยาเพราะเปนไข มีความถี่
เทากับ 1
2.18 ความอดทนตอการไปเลี้ยงฉลองวันเกิดของรุนพี่เพื่อไมใหเสียใจ มีความถี่
เทากับ 1
2.19 ความอดทนตอการหายใจไมสะดวก มีความถี่เทากับ 1
2.20 ความอดทนตออาการปวดเพราะทองรวง มีความถี่เทากับ 1
2.21 ความอดทนตออาการปวดทองเพราะเปนประจําเดือน มีความถี่เทากับ 1
สําหรับขอมูลที่ไดจากนักศึกษากลุมทดลองบันทึกวาหลังจากนักศึกษาเขาคายปฏิบัตธิ รรม
9 วัน 8 คืน แลว มีการเปลีย่ นแปลงนิสัยหรือพฤติกรรมอยางไรบาง และเพื่อใหทราบขอมูลปฐมภูมิที่
ไดจากคําบอกเลาของนักศึกษากลุมทดลองโดยตรงผูวิจัยจึงไดรวบรวมและนําเสนอขอความ
ตามที่นักศึกษาแตละคนตอบมาดวยสํานวนหรือถอยคําของนักศึกษาเอง รายละเอียดดูจากภาคผนวก

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีการจัดการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ดานความอดทน แบงเปนความอดทนทางใจและความอดทนทางกายใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครที่มีดานความวิตกกังวลตางกัน (ต่ําและสูง) โดยนักศึกษาที่เขารับการฝก
ประสบการณ แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับ
แนวคิดทางตะวันตก โดยมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และกลุมควบคุมไดรับการฝก
ประสบการณดวยการสอนแบบบรรยายโดยมีการสอนเฉพาะภาคทฤษฏีเทานั้นแลวจึงเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยวิธกี ารและเทคนิคหลากหลายวิธีเพื่อศึกษาผลของ การไดรับการฝกประสบการณที่
ตางกัน ของกลุมตัวอยางวามีผลตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและความอดทน
ทางกายหรือไม และอยางไร ซึ่งมีขอสรุปสาระสําคัญของการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้

ความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย
ความมุงหมาย
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาวิธีการฝกประสบการณเพื่อการพัฒนาคุณธรรม
ดานความอดทน (ขันติ) ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ ความอดทนทางใจและความอดทนทางกาย ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและเพื่อศึกษาผลของการใชวธิ ีการฝกประสบการณดังกลาวที่มีตอคุณธรรม
ดานความอดทน ทั้งทางใจและทางกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร และศึกษาดวยวานักศึกษากลุมใดที่ไดรับผลดีที่สุดจากการไดรับการฝกประสบการณเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมดานความอดทนทางใจและทางกาย
สมมติฐานการวิจัย
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี หลักพุทธธรรม และผลการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ผูวิจัย
จึงไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังตอไปนี้
1. ตัวแปรวิธกี ารฝกประสบการณ (กลุมทดลองและกลุมควบคุม) ความวิตกกังวล(ต่ําและ
สูง) และครั้งของการวัด(ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตามผล) จะมี
ปฏิสัมพันธกนั กลาวคือ ผลของวิธีการฝกประสบการณที่มีตอคะแนนเฉลี่ย คุณธรรมดานความ
อดทนทางใจและทางกายมีความแตกตางไปตามระดับของความวิตกกังวลและครัง้ ของการวัด
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2. นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทาง
ตะวันตก จะมีคะแนนเฉลีย่ คุณธรรมดานความอดทนสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมที่ไดรับการฝก
ประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย
3. นักศึกษากลุมที่มีความวิตกกังวลต่ําจะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนสูง
กวานักศึกษาที่มีความวิตกกังวลสูง
4.นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมจะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
ในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกีย่ วของ ตลอดจนหลัก
พุทธธรรม หลักจิตวิทยาหรือแนวคิดทางตะวันตก และหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปนตน
เพื่อเปนแนวคิดพื้นฐานในการนํามาประยุกต เพื่อพัฒนาคูมือฝกประสบการณสําหรับพัฒนา
คุณธรรมดานความอดทน หลังจากนั้นผูวิจัยจึงตั้งคําถามเพื่อนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒทิ างพระพุทธศาสนาที่เปนพระสงฆ จํานวน 5 รูป เกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ
พัฒนาคุณธรรมดานความอดทน ซึ่งประกอบดวยคําถาม 7 ประเด็น คือ 1) ขั้นการสรางศรัทธาตอ
การมีความอดทน 2) ขั้นการฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการ 3) ขั้นการฝกสติและ สมาธิประกอบการ
พัฒนาความ อดทน 4) หลักธรรมที่ควรนํามาใชสอนและฝกความอดทน รวมทัง้ สื่อ-อุปกรณ
ประกอบการฝก 5) วิธกี ารฝกความอดทนทางใจ 6) วิธีการฝกความอดทนทางกาย และ 7) การ
วัดและประเมินผล คุณธรรมดานความอดทน (ดูสรุปผลการสัมภาษณในภาคผนวก) เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจในการ สรางหรือการพัฒนาคูมือวิธีการฝกประสบการณเพื่อการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน
ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อไดขอมูลและแนวทางการฝกประสบการณ ตลอดจนขอมูลเกีย่ วกับแหลงของ
สื่อ-อุปกรณประกอบการฝกประสบการณจากผูเชี่ยวชาญและผูท รงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาแลว
ผูวิจัยจึงไดศึกษา เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ พระไตรปฎก ขาวสารในหนาหนังสือพิมพที่
เกี่ยวของกับ
คุณธรรมดานความอดทน ตลอดจนสื่อ-อุปกรณ เชน นิทาน เทปเพลงธรรมะ
วิดีโอหรือวีซีดี เกม พุทธสุภาษิต คํากลอน เปนตน โดยปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒทิ างพระพุทธศาสนา ผูวิจัยไดพยายามคัดเลือก เอกสารและสื่อที่มคี วามเกี่ยวของและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะสามารถสืบคนและเสาะแสวงหามาได เพื่อนํามาพัฒนาเปนคูมือการฝก
ประสบการณเพื่อพัฒนาความอดทน เมื่อผูวิจัยไดพัฒนาวิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธี
รวมกับแนวคิดทางตะวันตกแลว จึงไดนําไปใหกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธทางดานเนื้อหา
หลักธรรมที่จะนําไปใชสอนเพื่อพัฒนาความอดทน คือ พระมหาทองรัตน รัตนวัณโณ ไดพิจารณา
ความเหมาะสม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและความเห็นชอบกอนนําไปใชสอน นอกจากนั้นผูวิจยั ได
ขอความกรุณาจากผู เชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อีกจํานวน 3
ทาน พิจารณาตรวจสอบ และประเมินวิธกี ารในคูมือวิธกี ารฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับ
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แนวคิดทางตะวันตก ดังกลาววาสามารถพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชนั้ ปที่ 1 ไดหรือไม พรอมทั้งขอความคิดเห็นและคําแนะนํา เพื่อนํามาปรับปรุงใหมี
คุณภาพที่จะนําไปฝกกับ นักศึกษาตอไป นอกจากนี้เมื่อผูวิจัยนําเอกสารหรือสื่อ- อุปกรณ
ตางๆ ไปใชสอนในระยะแรกๆ ก็ไดซักถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเกี่ยวกับชวงระยะเวลาที่ใช
สอนคือเวลา 13.00–16.00 นาฬิกา วามีความเหมาะสมหรือไม เนื้อหา ที่ใชสอน สื่อ-อุปกรณ เพลง
ธรรมะ นิทาน พุทธสุภาษิต เปนตน มีความเหมาะสมที่จะทําใหนักศึกษาเขาใจหรือไม และเมื่อสอน
จบในแตละ ขัน้ ตอนก็จะมีแบบประเมินและซักถามสิ่งที่ประทับใจและสิ่งที่ควรแกไขปรับปรุงในการ
สอนในขั้นตอนตอไป ผูวิจยั พยายามปรับปรุงวิธีสอน เนื้อหา สื่อ-อุปกรณ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตาม
ขอเสนอแนะของนักศึกษา เทาที่สามารถทําได ทั้งนี้เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณธรรม
ความอดทนทางใจและทางกาย สําหรับประชากรในการทดลองครั้งนีไ้ ดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในหลักสูตร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ตามหลักสูตรใหม 5 ป มีจํานวนทั้งสิ้น
6 โปรแกรมวิชา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา วิทยาศาสตรทวั่ ไป และ
การศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2547 ภาคเรียนที่ 2 กลุมตัวอยางในการทดลองครัง้ นี้ผูวิจัยไดมาโดย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยสุมนักศึกษาจํานวน 2 หองเรียน ซึ่งไดแก
โปรแกรมวิชาวิทยา-ศาสตรทั่วไป และโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา แลวนัดหมายใหนักศึกษาทั้ง 2
กลุม มาทําแบบวัดความวิตกกังวล โดยใชชื่อของแบบวัดความวิตกกังวลวาแบบสอบถามความรูสึก
ของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อจะไดขอมูลที่ตรงความเปนจริง สําหรับแบบวัดอื่นๆ ใชชื่อวา แบบสอบถาม
เพื่อการวิจัย ตอจากนั้นผูวิจัยตรวจใหคะแนนความวิตกกังวลของนักศึกษาแตละคนและคํานวณหา
คามัธยฐาน (Median) ของความวิตกกังวลของนักศึกษาทั้ง 2 หองเรียน เปนเกณฑในการแบงกลุม
เปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูง กลาวคือถานักศึกษาคนใดไดคะแนนต่ํากวา
คะแนนมัธยฐานของทั้ง 2 กลุมก็จัดใหอยูในกลุมนักศึกษาที่มีความวิตกกังวลต่ํา แตถานักศึกษาคน
ใดไดคะแนนของความวิตกกังวลสูงกวาคะแนนมัธยฐานของกลุมก็จัดไวในกลุมที่มีความวิตกกังวลสูง
ตอจากนั้นผูวจิ ัยจึงสุมนักศึกษาดังกลาว เพื่อเขารับการทดลอง (Random assignment) โดยมีกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมอยางละ 1 กลุม กลุมละเทาๆ กัน คือ 30 คน รวมทั้งสิ้นไดกลุมตัวอยางทั้ง
สองกลุมเทากับ 60 คน แตในระหวางการทดลอง เนื่องจากในคูมือวิธีการฝกประสบการณตามแนว
พุทธวิธรี วมกับแนวคิดทางตะวันตกที่ผวู ิจัยสรางขึ้นตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒินั้น
มีเนื้อหาและขัน้ ตอนมาก จึงตองใชเวลาในการฝกหรือสอนมาก คือใชเวลาโดยประมาณ สัปดาหละ 3–
4 วัน ตั้งแตวนั ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548 เปนเวลาทั้งสิ้น 10
สัปดาห (ไมนับรวมกับระยะเวลาที่เขาคายปฏิบตั ิธรรม 9 วัน 8 คืน ที่วัดศิริมงคล) ดังนั้นจึงทําให
กลุมตัวอยางที่ไดรับการสุม ไวกลุมละ 30 คนนั้น บางคนไมสามารถเขารับการทดลองอยางสม่ําเสมอ
นับเวลาเรียนและเนื้อหาแลวไมครบตามหลักสูตรของเวลาเรียนทั้งหมด ตลอดจนขอมูลในการ
สอบวัดความอดทนทั้งที่เปนแบบวัดความอดทน และแบบสังเกตเพือ่ ประเมินพฤติกรรมความอดทน
โดยเพื่อนสนิทและไมสนิทไมมีความสมบูรณครบทุกครั้งหรือทุกขอและทุกแบบวัด ดังนั้นจึงเหลือ
กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลทีส่ มบูรณ (ตอบครบทุกขอทั้งในระยะกอนทดลอง ระยะหลังการทดลอง และ
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ระยะการติดตามผล) เพียง 38 คน จาก 60 คน โดยในกลุมทดลองเหลือเพียง 20 คน และกลุมควบคุม
เหลือเพียง 18 คนเทานั้น ซึ่งเปนขอจํากัดของการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย คูมือวิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธรี วมกับ
แนวคิดทางตะวันตกเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน แบบวัดความอดทน แบบสังเกตเพื่อ
ประเมินพฤติกรรมการมีความอดทนโดยเพื่อน แบบวัดสติ แบบวัดสมาธิ แบบประเมินตนเอง
ระหวางกอนและหลังการฝกประสบการณ แบบสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิ เทคนิคการจดบันทึก
การนําคุณธรรมความอดทนไปใชในชีวิตประจําวัน การบันทึกสิ่งที่ไดจากการเขาคายปฏิบตั ธิ รรม
แบบสอบถามความคิดเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับความวิตกกังวลและความอดทนของนักศึกษาเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการนําไปสรางแบบวัดความวิตกกังวลและแบบวัดความอดทน แบบประเมินความ
เที่ยงตรงและความเหมาะสมของการใหคะแนนของแบบวัดคุณธรรมดานความอดทนและแบบวัด
ความวิตกกังวล แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดาน
ความอดทนและแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยได
ดําเนินการวัดคุณธรรมดานความอดทนทัง้ ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม (วัดกอนการฝก
ประสบการณ) โดยใชแบบวัดความอดทนและแบบสัมภาษณเพื่อประเมินพฤติกรรมความอดทนโดย
เพื่อนรวมชั้นเรียนทั้งที่เปนเพื่อนสนิทและไมสนิท จํานวน 6 คน ตอผูถูกสังเกต 1 คน ตอจากนั้น
ผูวิจัยจึงดําเนินการทดลองฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนใหกับนักศึกษาทั้ง
กลุมทดลองและกลุมควบคุมไปพรอมๆ กัน ตั้งแต วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ถึง วันที่ 23
มกราคม พ.ศ. 2548 โดยฝกตอเนื่องเปนเวลาทั้งสิ้นประมาณ 11 สัปดาห ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะ
คือ กลุมทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก (เรียนรู
และฝกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั )ิ และกลุมควบคุมที่ไดรับการฝกประสบการณดวยวิธีการสอน
แบบบรรยายโดยการเรียนทฤษฎี เปนเวลา 10 สัปดาห คือตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ถึง
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548 ตอจาก นั้นผูวิจัยนํากลุม ทดลองไปเขาคายปฏิบตั ิธรรมที่วัดศิริมงคล
อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร เปนระยะ เวลารวมทั้งสิ้น 9 วัน 8 คืน และในชวง ระยะนี้ผวู ิจัยให
นักศึกษากลุมควบคุมไปศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยผูวิจัยกําหนดหัวขอหลักธรรมที่เกี่ยวของกับ
ความอดทน ไดแก ฆราวาสธรรม 4 สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 10 กฎแหกรรม หิริ-โอตตัปปะ
อริยทรัพย 7 เปนตน และใหนักศึกษากลุม ควบคุมทําเปนรายงานสงผูวิจัยภายในระยะเวลา 9 วัน
เทากับระยะเวลาที่กลุมทดลองไปเขาคายฝกปฏิบตั ิ ธรรม (ภาคปฏิบัต)ิ ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ ในการ
ปฏิบตั ิธรรม (ดูรายการในภาคผนวก) รวมเวลาที่ใชในการเรียนระยะแรกประมาณ 80 ชั่วโมง
สําหรับระยะที่ 2 นั้นใชเวลา 9 วัน 8 คีน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยจึงดําเนินการวัดตัวแปรที่
ศึกษาดังไดกลาวมาแลวขางตน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในระยะหลังการทดลองทัง้ ในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม นอกจากนี้ เฉพาะในกลุมทดลองผูวจิ ัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเพิม่ เติมอีก ไดแก การ
วัดสมาธิ การวัดสติ การสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิ เทคนิคการจดบันทึกการนําคุณธรรมดาน
ความอดทนไปใชในชีวติ ประจําวัน และการรายงานประสบการณที่ไดจากการเขาคายปฏิบตั ธิ รรมที่
วัดศิริมงคล
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สถิตทิ ี่ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวเิ คราะหขอมูลเชิงปริมาณ
โดยการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม ระหวางนักศึกษาที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูง และระหวางระยะกอนและหลัง
การทดลอง ตลอดจนศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีการฝกประสบการณและตัวแปรความ
วิตกกังวลและตัวแปรครั้งของการวัด ที่สงผลตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนตางกันดวย
สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนามแบบ 3 ทาง (Three–Way MANOVA; repeated
measures) และนอกจากนัน้ ก็ใชสถิติการทดสอบที (t-test) แบบ Independent เพื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยคาคะแนนเฉลี่ยดานความอดทนที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ระหวางกอนและหลังการทดลอง (Gained scores) วิเคราะหขอมูลจากการวัดความอดทนทางกาย
ดวยทาออกกําลังกายแบบลุก-นั่ง (Sit - up) จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมดวยสถิติ Two–Way ANOVA; repeated measures วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคะแนน
เฉลี่ยของสติและสมาธิของกลุมทดลอง โดยการเปรียบเทียบระหวางระยะกอนและหลังการฝก
ประสบการณดวย One–Way MANOVA; repeated measures นอกจากนัน้ ผูวิจยั ไดวเิ คราะหขอมูล
พฤติกรรมการนั่งสมาธิของกลุมทดลอง จํานวน 5 ครั้ง ดวยคาความถี่และวิเคราะหขอ มูลที่ไดจากการ
ประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการเขารับการฝกประสบการณของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมดวยการคํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ผวู จิ ัยใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม SPSS for version 10.0 ในสวนของการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สําหรับการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณลักษณะ (คุณภาพ) นั้น ผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ซึ่ง
เปนขอมูลทีไ่ ดจากการบันทึกพฤติกรรมความอดทนในชีวติ ประจําวันของนักศึกษาและขอมูลที่ได
จากบันทึกของนักศึกษากลุมทดลองเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรบั จากการเขาคายปฏิบตั ิธรรมที่
วัดศิริมงคล
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนีส้ ามารถสรุปผลการวิจัยทีส่ ําคัญๆ ไดดังตอไปนี้
1. ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีฝกประสบ
การณ (กลุมทดลองและกลุมควบคุม) ระดับความวิตกกังวล(ต่ําและสูง) และครั้งของการวัด(ระยะ
กอนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล) กลาวคือ ผลของการฝกประสบการณ
ที่มีตอ คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและกาย ไมมีความแตกตางไปตามระดับของ
ความวิตกกังวล และครั้งของการวัด
2. นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิด
ทางตะวันตกมีคะแนนเฉลีย่ คุณธรรมดานความอดทนทางกายสูงกวานักศึกษากลุม ควบคุมที่ไดรับ
การฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย (ระยะหลังการทดลอง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แตสําหรับคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจนั้นไมพบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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3. นักศึกษากลุมที่มีความวิตกกังวลต่าํ มีคะแนนเฉลีย่ คุณธรรมดานความอดทนทางใจ
และทางกายสูงกวานักศึกษากลุมที่มีความวิตกกังวลสูงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและ
ทางกายในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของการใชคมู ือฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก
เพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ตามหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 5 ป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองที่ไดรับการ
สอนตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตกและกลุมควบคุมทีไ่ ดรับการฝกประสบการณดวย
การสอนแบบบรรยายสามารถอภิปรายผลการวิจัยโดยการแบงเปน 2 กรณี คือ 1) การอภิปราย
ผลการวิจัยตามความมุงหมายของการวิจยั ขอที่ 1 และ 2) การอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ดังตอไปนี้
1. การอภิปรายผลการวิจัยตามความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 1
ความมุงหมายของการวิจัยขอที่ 1 คือ เพื่อพัฒนาวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนา
คุณธรรมดานความอดทน(ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยมุงทีจ่ ะสรางหรือพัฒนาวิธีการฝกประสบการณที่มีประสิทธิผล
สําหรับนําไปใชในการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก
ผลการวิจัยโดยภาพรวมสามารถสรุปไดวา วิธีการฝกประสบการณเพือ่ พัฒนาคุณธรรมดานความ
อดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสิทธิผล และสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณธรรมดาน
ความอดทนใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดดวยความมั่นใจและเชือ่ ถือได เนื่องจากเปนวิธีการ
ฝกประสบการณที่ผานกระบวนการสรางและการออกแบบการวิจัยที่เชื่อถือได โดยพิจารณาจาก
เกณฑสําหรับการประเมินประสิทธิผลของวิธีการฝกประสบการณในหนา 83-84 คือ 1) วิธีการฝก
ประสบการณนี้สรางโดยอาศัยหลักพุทธธรรม ทฤษฎีจติ วิทยาหรือแนวคิดทางตะวันตก ตําราเอกสาร
งานวิจัย ตลอดจนไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาจาก
มหาวิทยาลัยพระสงฆ นอกจากนี้ยังไดรับการประเมินความเหมาะสมของคูมือวิธฝี กประสบการณ
วามีความเหมาะสมในการนําไปใชเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนอยูในระดับมาก (ดูสรุปผล
การประเมินในภาคผนวก) นอกจากนี้ เมื่อผูวิจัยนําคูมอื ดังกลาวไปฝกประสบการณใหกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแลว พบวาคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความ
อดทนทางใจและทางกายของทั้ง 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลสูงกวาระยะกอนการทดลอง และผลการวิจัยยังชีใ้ หเห็นวาคะแนนเฉลี่ยคุณธรรม
ดานความอดทนทางใจและทางกายนั้นมีความคงทนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวย
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นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดยังพบวา คะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายของกลุม
ทดลอง ซึ่งไดจากการวัดดวยแบบวัดความอดทน และจากการวัดความอดทนทางกายดวยทาออก
กําลังกายแบบลุก-นั่ง (Sit-up) พบวา มีคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายสูงกวากลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเอง โดยการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการไดรับวิธี
ฝกประสบการณของนักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา ทั้ง 2 กลุมประเมินตนเองวามี
ความรู ความเขาใจ และความสามารถในแตละหัวขอ ในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการ
ทดลอง(พิจารณาขอมูลจากตามรางที่ 12 และ13 ในบทที่ 4 ประกอบ) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผล
การวิเคราะหคะแนนความอดทนที่ไดจากแบบสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมความอดทนโดยเพื่อน
ยังพบวา กลุม ทดลองไดคะแนน Gained scores สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการนั่งสมาธิของกลุมทดลอง จํานวน 5 ครั้ง
ก็พบวาจํานวนนักศึกษากลุม ทดลองมีความอดทนในการนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมงโดยไมเปลี่ยนทาเพิม่ ขึ้น
ตามลําดับ จนสามารถนั่งสมาธิโดยไมเปลี่ยนทานั่งไดครบ 1 ชั่วโมงทุกคน
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลดังทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตนรวมทั้งผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ และบันทึกประสบการณที่นักศึกษากลุมทดลองไดรับจากการเขาคายปฏิบตั ิธรรม
ที่วัดศิริมงคล เปนเวลา 9 วัน 8 คืน ทําใหผูวิจัยเกิดความมั่นใจวา วิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนา
คุณธรรมดานความอดทนนี้ มีประสิทธิผล สามารถนําไปใชในการฝกเพื่อพัฒนาความอดทนให
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาได ซึ่งถาตองการใหเกิดประสิทธิผลในการพัฒนา
คุณธรรมดานความอดทนทางใจและกายนั้นตองฝกประสบการณทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
แตถาฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยายนั้นก็ใหผลดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะใหผลในดาน
การพัฒนาความอดทนทางใจ
2. การอภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจัย
2.1 สมมติฐานที่ 1 ตัวแปรวิธีการฝกประสบการณ (กลุมทดลองและกลุม
ควบคุม) ความวิตกกังวล(ต่ําและสูง) และครั้งของการวัด(ระยะกอนการทดลอง ระยะหลัง
การทดลอง และระยะการติดตามผล) จะมีปฏิสัมพันธกันกลาวคือ ผลของวิธีการฝก
ประสบการณที่มีตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและทางกายมีความ
แตกตางไปตามระดับของความวิตกกังวลและครั้งของการวัด
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของปฏิสมั พันธ
ระหวางตัวแปรวิธฝี กประสบการณ(กลุมทดลองและกลุมควบคุม) ระดับความวิตกกังวล(ต่ําและสูง)
และครั้งของการวัด(ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล) กลาวคือ
ผลของการฝกประสบการณที่มีตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและกาย ไมมีความ
แตกตางไปตามระดับของความวิตกกังวล และครั้งของการวัด ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ 1
แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยทีต่ ั้งไว
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กรณีที่พบวาผลการวิเคราะหไมสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ที่วาตัวแปรวิธีการฝกประสบการณ
(กลุมทดลองและกลุมควบคุม) ความวิตกกังวล(ต่ําและสูง) และครัง้ ของการวัด(ระยะกอนการ
ทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตามผล) จะมีปฏิสัมพันธกันกลาวคือ ผลของวิธกี าร
ฝกประสบการณที่มีตอคะแนนเฉลี่ย คุณธรรมดานความอดทนทางใจและทางกายมีความแตกตาง
ไปตามระดับของความวิตกกังวลและครัง้ ของการวัด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาตัวแปรความวิตกกังวล
หากอยูตามลําพังจะสงผลตอการเรียนรูของบุคคลแตกตางกันแตเมื่อนํามาพิจารณา รวมกันจะทําให
เกิดการทับซอน หรือเกิดผลรวมกัน และสงผลทําใหการคิดและการกระทําลดลง จึงทําใหไมพบความ
แตกตางอยาง มีนัยสําคัญของปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีการฝกประสบการณ ตัวแปรความวิตก
กังวล และตัวแปรครั้งของการวัด ในกรณีของตัวแปรความวิตกกังวลนั้นถาวิเคราะหโดยลําพัง พบวา
นักศึกษาในกลุมทดลองที่ไดรับวิธกี ารฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก
ที่มี ความวิตกกังวลสูง มีคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและทางกายไมแตกตางจากกลุมทดลองที่
ไดรับวิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตกที่มีความวิตกกังวลต่ํา
กลาวคือนักศึกษาในกลุมทดลองทั้งที่มีความวิตกกังวลสูงและต่ํา เมื่อไดรับการฝกประสบการณตาม
แนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก ซึ่งมีการฝกสติปฏฐาน 4 แลวทําใหเกิดการเรียนรู ได
เชนเดียวกัน โดยสังเกตจากคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูง จําแนก
ตาม ครั้งของการวัดไดดังนี้ คือในกลุมทดลองที่มีความวิตกกังวลต่าํ พบวาในระยะการทดลองที่ 1, 2
และ 3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจเทากับ 37.727, 53.727 และ 54.182 ตามลําดับ สวน
กลุม ทดลองที่มีความวิตกกังวลสูงพบวาในระยะการวัดครั้งที่ 1, 2 และ 3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยความ
อดทน ทางใจเทากับ 37.444, 51.444 และ 55.333 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความ
อดทน ทางกายของกลุมทดลองที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูง พบวา มีคาคะแนนดังกลาวตามระยะ
ของการวัดทั้ง 3 ครั้ง เทากับ 40.000,50.273,48.545 และ 36.667, 46.667, 51.556 ตามลําดับ จะ
เห็นไดวาในระยะ กอนการทดลองนั้นคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและทางกายของกลุมทดลองที่
มีความวิตกกังวลสูง จะต่ํากวากลุมทดลองที่มีความวิตกกังวลต่ํา แตในระยะหลังการทดลองและ
ระยะการติดตามผลจะเห็นได วาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทั้ง 2 กลุมไมคอยแตกตางกัน โดยเฉพาะ
ในระยะของการติดตามผลจะพบวา กลุมทดลองที่มีความวิตกกังวลสูงจะมีคะแนนเฉลี่ยความอดทน
ทั้งทางใจและกายสูงกวากลุม ทดลองที่มี ความวิตกกังวลต่ํา กลาวคือมีคาเทากับ 55.333 และ
51.556 ตามลําดับ ในขณะที่กลุมทดลองที่มีความ วิตกกังวลต่ํามีคา เทากับ 54.182 และ 48.545
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความอดทนของ กลุมควบคุมที่ไดรับวิธีการฝกดวยการ
สอนแบบบรรยายโดยไมมีการฝกสติและสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 นั้น พบวา กลุมควบคุมทีม่ ี
ความวิตกกังวลต่ําจะมีคะแนนเฉลีย่ ความอดทนทางใจและทางกายเทากับ 38.125, 49.875, 53.625
และ 38.500, 46.875, 44.375 ตามลําดับ แตสําหรับกลุม ควบคุมที่มีความวิตกกังวลสูงนั้น จะมี
คะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและทางกายเทากับ 35.300, 46.800, 50.300 และ 32.600, 42.600,
41.000 ตามลําดับ จะเห็นไดวา กลุม ควบคุมที่ไมมีการฝกสติและสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 นั้น
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กลุมที่มคี วามวิตกกังวลสูงจะมีแนวโนมของคะแนนเฉลีย่ ความอดทนต่ํากวากลุมทีม่ ีความวิตกกังวล
ต่ําในทุกครั้งของการวัด
จากผลการวิเคราะหขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา ถาแยกวิเคราะหแตละกลุมโดยเฉพาะ
ในกลุมควบคุมที่ไดรับการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยายโดยไมมีการฝกสติปฏฐาน 4
แลว ผลการทดลองจะสอดคลองกับผลการศึกษาของคนอื่น ๆ ที่ผา นมา เชน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของจํารอง เงินดี (2519 : 63 – 68) ทีพ่ บวา ความวิตกกังวลมีความสัมพันธทางลบ
กับคุณธรรมเกี่ยวกับความอดทน การไมโกรธ ความออนโยน และการใหทาน นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของเพ็ญสุดา จันทร (2541: 76-77) ที่พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่มีความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรปานกลางและต่ํามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตรสงู
กวานักเรียนที่มีความวิตกกังวลในการเรียนคณิตศาสตรสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของเคอรเชนบามและคาโรลี (Kirschenbaum and Karoly. 1977:
1116-1125) ที่พบวานักเรียนที่มคี วามวิตกกังวลสูงมีความสามารถทางคณิตศาสตรต่ํากวา นักเรียนที่
มีความวิตกกังวลต่ํา และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ โคตเทส (Coates. 1998: 4590-A) ทีพ่ บวา
ความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากเหตุปจจัยขางตนจึงทําใหไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของปฏิสัมพันธระหวาง
ตัวแปรวิธีฝกประสบการณ(กลุมทดลองและกลุมควบคุม) ระดับความวิตกกังวล(ต่าํ และสูง) และครั้ง
ของการวัด(ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตามผล) กลาวคือ ผลของ
การฝกประสบการณที่มีตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและกาย ไมมีความแตกตาง
ไปตามระดับของความวิตกกังวล และครั้งของการวัด
2.2 สมมติฐานที่ 2 นักศึกษากลุมทดลองทีไ่ ดรับการฝกประสบการณตามแนว
พุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก จะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนสูงกวา
นักศึกษากลุม ควบคุมที่ไดรับการฝกประสบการณดว ยการสอนแบบบรรยาย
จากผลการวิจยั ที่พบวาหลังจากสิ้นสุดการทดลอง (ระยะหลังการทดลอง) นักศึกษากลุม
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความอดทน สูงกวานักศึกษากลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยทีต่ ั้งไว อธิบายไดวา แนวทางหรือวิธีการฝกประสบการณตามแนว
พุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตกที่ผวู จิ ัยสรางขึ้น โดยคําแนะนํา (จากการสัมภาษณ) ของ
ผูทรงคุณวุฒทิ างพระพุทธศาสนาที่เปนพระสงฆ จํานวน 5 รูป ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีทาง
จิตวิทยา ตํารา เอกสารการ วิจัย บทความที่เกี่ยวของกับความอดทน หลักพุทธธรรม โดยผานการ
ตรวจสอบและไดรับความเห็นชอบ จากกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธทางดานเนื้อหา คือพระ
มหาทองรัตน รัตนวัณโณ และไดรบั การประเมินจากผูเ ชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 3 ทาน ซึ่งในโครงสรางของคูมือวิธีการฝกประสบการณเพื่อ
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พัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) นี้ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก 1) กิจกรรมการสราง
ศรัทธา จํานวน10ครั้งๆ ละ2 ชั่วโมง 30 นาที รวมเวลาทั้งสิ้นประมาณ 25 ชั่วโมง 2) กิจกรรม
การเรียนรูและการฝกคิดโยนิโสมนสิการ 6 วิธี จํานวน 6 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 18 ชั่วโมง 3) กิจกรรมการเรียนรูและการฝกรักษาศีล ฝกสติและฝกสมาธิ จํานวน 4 ครั้ง
ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที รวมเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที 4) กิจกรรมการเรียนและการฝก
พัฒนาคุณธรรมดานความอดทนและคุณธรรมอื่นๆ ที่เกีย่ วของกับความอดทน จํานวน 8 ครั้งๆ ละ 3
ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 24 ชั่วโมง และ 5) กิจกรรมเขาคายเพื่อปฏิบตั ิธรรม (9 วัน 8 คืน)
ของนักศึกษากลุมทดลองทีว่ ัดศิริมงคล จังหวัดสกลนคร นักศึกษาในกลุมทดลองสวนใหญมคี วามตั้งใจ
ในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี เนื่องจากผูวิจัยไดใชกจิ กรรม การสรางศรัทธาดวยการหาตัวอยาง
ของผูที่ประสบผลสําเร็จในการงานอาชีพ และการศึกษาเลาเรียน บางตัวอยางเปนคนพิการที่ไดใช
ความขยันอดทนจนทําใหประสบความสําเร็จในชีวิต ทําใหนักศึกษากลุมทดลอง เรียนรู และเกิด
ศรัทธานํามาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวติ ผูวิจัยใชเวลาในกิจกรรมสรางศรัทธา จํานวน 25
ชั่วโมง จํานวน 10 ครั้ง และจากการ ตรวจสอบบันทึกผลการประเมินหลังเรียนจบแตละกิจกรรม
สวนใหญนักศึกษาตอบวาสิง่ ที่ผูวิจัย นํามาสอนนั้นเปนเรื่องใกลตวั และมีประโยชนสามารถนํามาใช
ในการดําเนินชีวติ ไดจริงๆ เพราะในการเรียน การทํางานทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว ตลอดจนการ
อยูรวมกับผูอนื่ ในสังคมจําเปนตองอาศัยคุณธรรมดานความอดทนอดกลั้นจึงจะนําชีวิตไปสู
ความสําเร็จ นอกจากนั้นนักศึกษาแสดงความคิดเห็นวาการฝกประสบการณครั้งนี้มีการบูรณาการ
จัดกิจกรรมและสื่อ-อุปกรณหลากหลายทําใหนาสนใจ โดยเฉพาะนักศึกษาชอบดูสื่อประเภทวิดีทัศน
สไลด เทปเพลงธรรมะ และนิทานชาดก เชน เรื่อง “พระมหาชนกฉบับการตูน” และสื่อตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวติ ของคนในสังคมปจจุบัน เชน ขาวเหตุการณในหนังสือพิมพ เปนตน
นอกจากนี้จากการประเมินตนเองโดยการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังเรียนนักศึกษา
ในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ของการประเมินตนเองหลังเรียนในประเด็นที่วาเห็นประโยชนของ
ความอดทนมากที่สุด โดยมีคาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.85 และรองลงมาคือมีความศรัทธาในคําสอน
ของพระพุทธเจา มีคาเทากับ 4.80 และเห็นคุณคาของสติและประโยชนของสมาธิ โดยมีคาเฉลี่ย
ของคะแนนการประเมินตนเองในระยะหลัง การฝกประสบการณเทากับ 4.75 และ 4.60 ตามลําดับ
ซึ่งไดระดับการประเมินอยูในระดับมากทีส่ ุด เชนเดียวกัน ในขณะที่กลุมควบคุมประเมินตนเองใน
ระยะหลังการฝกประสบการณวา ตนเองมีความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจา เห็นประโยชนของ
ความอดทน การเห็นคุณคาของสติและการเห็นประโยชนของสมาธิมีคะแนนเฉลีย่ ในแตละประเด็น
เทากับ 4.22, 3.83, 3.86 และ 3.89 ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับมาก ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ประเมินพฤติกรรมของตนเองในประเด็นเหลานี้ในระยะกอนการทดลองอยูในระดับปานกลางทุก
รายการ
นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยแยกวิเคราะหทีละตัวแปร คือตัวแปรความอดทน
ทางใจและความอดทน ทางกายพบวาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีคาเทากับ 48.310 และ 45.671 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยของความอดทน
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ทางกายของกลุมทดลองและกลุม ควบคุมพบวามีคาเทากับ 45.618 และ 40.992 ตามลําดับ และ
เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
พบวาคะแนนความอดทนทางใจทั้ง 2 กลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 แตสําหรับความอดทนทางกายนั้นพบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยที่กลุมทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความอดทนทางกายสูงกวา
กลุม ควบคุมสอดคลองกับผลการทดสอบความอดทนทางกายดวยทาออกกําลังกายแบบลุก-นั่ง (Situp) ระหวางกลุมทดลองและ กลุมควบคุมพบวา คาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายของกลุม
ทดลองที่วัดครั้งที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 23.050, 38.300 และ 59.700 ตามลําดับ สวนคะแนน
เฉลี่ยความอดทนทางกายของกลุมควบคุมที่วัดครั้งที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 22.056, 25.111 และ
31.111 ตามลําดับ จะเห็นไดวาคาความแตกตางระหวาง การออกกําลังกายครั้งที่ 1 และ 2, ครั้งที่ 1
และ 3 และ ครั้งที่ 2 และ 3 ในกลุมทดลองมีคาเทากับ 15.250, 36.650 และ 21.400 ตามลําดับ สวน
ในกลุมควบคุมมีคา 3.055, 22.056 และ 5.000 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาพัฒนาการตามระยะเวลา
ในการทดลองของคะแนนเฉลี่ยความอดทนในกลุมทดลองแตละชวงเวลามีคามากกวากลุมควบคุม
เทากับ 12.195, 28.595 และ 16.400 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห ดังกลาวมาแลว
แสดงใหเห็นวากลุมทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก
มีคะแนนเฉลีย่ ความอดทนทางกายสูงกวากลุมควบคุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากลุมทดลองนั้น
นอกจากจะไดเรียนในภาคทฤษฎี ตามกิจกรรมการสรางศรัทธา กิจกรรมการเรียนรูและการฝกคิด
โยนิโสมนสิการ กิจกรรมการเรียนรูและการฝกสติและสมาธิ และกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับ
คุณธรรมดานความอดทนและคุณธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับกลุมควบคุมแลวกลุมทดลอง
ยังมีการฝกสติและสมาธิกอ นการเรียนในกิจกรรมที่ 4 คือ กิจกรรมการเรียนรูเกีย่ วกับคุณธรรมดาน
ความอดทนและคุณธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนไปฝกปฏิบตั ธิ รรมที่วัดศิริมงคลเปนเวลา 9 วัน 8
คืน สวนใหญเนนการฝกสติปฏฐาน 4 มีการกําหนดอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง และนอน และมีการฝก
เลนเกมตางๆ ดวยความอดทน นอกจากนี้ก็มีการฝกเดินขึ้นภูเขา (ไปนมัส การพระธาตุภูเพ็ก) ซึ่ง
ตองเดินขึ้นบันไดสูงชันประมาณ 400 ขัน้ และพระวิทยากรที่วัดศิรมิ งคลพา นักศึกษาเดินจงกรม
รอบวัดโดยไมใสรองเทา นอกจากนี้พระวิทยากรไดพา นักศึกษาและผูวิจัยเดินธุดงคไปตามทุงนา
และปาไมโดยไมไดใสรองเทาเปนระยะทางประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร เพื่อฝกความอดทนทางใจและ
กาย และในแตละวันยังมีการฝกเดินจงกรมและบริหารกายดวยทาออกกําลังตาง ๆ นั่งสมาธิวนั ละ
หลายครั้ง ครั้งละประมาณ 30 นาที-1 ชั่วโมง และในชวงของวันที่ 18–22 มกราคม พ.ศ. 2548 ก็มี
การกําหนดการนั่งสมาธิโดยพยายามไมเปลี่ยนทาแมจะเจ็บปวดมากก็ตาม (นักศึกษาพยายาม
อดทนใหมากที่สุดเทาที่แตละคนจะทําได) ปรากฏวาผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรม
การนั่งสมาธิทั้ง 5 ครั้ง พบวามีจํานวนนักศึกษาในกลุม ทดลองที่สามารถนั่งสมาธิดวยความอดทนตอ
ความ เจ็บปวดโดยไมมีการเปลี่ยนทานั่งภายใน 1 ชั่วโมง จากการสังเกตตั้งแต วันที่ 18–22
มกราคม พ.ศ. 2548 (5 วัน) เทากับ 6, 13, 19, 20 และ 20 ตามลําดับ แสดงวานักศึกษาในกลุม
ทดลองมีพัฒนาการของ ความอดทนเพิม่ ขึ้นตามลําดับ และตามระยะเวลาของการฝกสมาธิ

123
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคะแนนสติและสมาธิในภาพรวมของกลุม
ทดลองระหวางระยะกอนและหลังการเขาคายปฏิบตั ธิ รรมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยสติของนักศึกษากลุม ทดลองเพิ่มขึน้ ในระยะหลังการทดลอง
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะกอนการเขาคายปฏิบตั ธิ รรมมีคาเทากับ 2.950 แสดงวานักศึกษากลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสติเพิ่มขึ้น แตเมือ่ ทดสอบดวย Univariate test พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 แตสําหรับความแตกตางระหวางคะแนนเฉลีย่ ของสมาธิเมือ่
เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการเขาคายปฏิบตั ิธรรมมีคาเทากับ 9.050 แสดงวา นักศึกษากลุม
ทดลองมีสมาธิเพิ่มขึ้น และเมื่อทดสอบดวย Univariate test แลวพบวาคะแนนเฉลี่ยสมาธิ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ในขั้นของการฝกคิดโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วิธี ไดแก วิธีคดิ แบบสืบสาวเหตุปจจัย
วิธีคดิ แบบแยกแยะสวนประกอบ การคิดแกปญหา (แบบอริยสัจ) การคิดแบบสามัญลักษณ การคิด
แบบคุณโทษและทางออก และการคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม ซึ่งถือ วาเปนกระบวนการภายใน
ตัวบุคคลเปนวิธีคิดแหงปญญาซึ่งจะนําพาไปสูการพัฒนาใหเกิดสัมมาทิฏฐิ คือ เห็นคุณคาของการมี
คุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) หลังจากที่นักศึกษาไดรับการฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการ จํานวน 6
ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิน้ 18 ชั่วโมง นักศึกษาไดรายงานในแบบประเมินหลังเรียน โดยสวนใหญ
รายงานวาการคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้ทําใหมีเหตุผลเมื่อเกิดปญหาอะไรขึ้นถาหากมีสติรูจักคิด
ไตรตรองสืบสาวหาเหตุปจ จัยของปญหานัน้ ๆใหถองแทแลวก็ จะรูว าควรแกปญหาอยางไร ปญหาทุก
อยางมีทางแกไข ถาหากนําการคิดแบบโยนิโสมนสิการไปใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้นักศึกษา
ยังรายงานวาการนําตัวอยางในขาวหนังสือพิมพซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันมาใหฝกคิดแบบ
โยนิโสมนสิการนั้นนอกจากไดฝกคิดอยางมีเหตุผลแลวยังสอดแทรกคุณธรรมตางๆ ไวดว ย ซึ่งเปน
แบบฝกการคิดที่มีประโยชนตอนักศึกษา ในการนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี เพราะ
ในแตละวันตองมีปญหาทุกคน เชนปญหาการเรียน การทํางานกลุม และการอยูรวมกันในสังคม
เปนตน สิ่งที่นักศึกษาไดกลาวมาขางตนนี้แสดงใหเห็น วานักศึกษาเห็นคุณคาหรือประโยชนของการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบประเมินตนเอง เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการเขารับการฝกประสบการณ ที่พบวา คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการฝกคิดโยนิโสมนสิการในระยะกอนและหลังการเขารับการฝกประสบการณนั้น
ในกลุมทดลองมีคาเทากับ 2.90 และ 4.20 ตามลําดับ สวนในกลุมควบคุมนั้นพบวามีคาเทากับ 2.78
และ 4.00 ตามลําดับ แสดงวากลุมทดลองและกลุมควบคุมเมื่อไดรับการฝกประสบการณการฝกคิด
โยนิโสมนสิการแลว ทําใหมีความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพิ่มขึ้น จากระดับปานกลาง
ในระยะกอนการทดลองไปเปนระดับมากในระยะหลังการทดลอง และเมื่อพิจารณาคาคะแนนเฉลีย่
ในระยะหลัง การทดลองของกลุมทดลองนั้นไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวนในกลุมควบคุมมี
คาเทากับ 4.00 แสดงวานักศึกษาในกลุม ทดลองมีความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
มากกวากลุมควบคุม อาจเปนปจจัยหนึ่งในการทําใหกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมความอดทน
ทางกายมากกวากลุมควบคุม
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ที่กลาวมาขางตนนี้สามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนไดวา
การพัฒนาคุณธรรมนั้นจะบังเกิดผลดีตอ งอาศัยปจจัย 2 อยางหลอเลี้ยง คือ ปจจัยภายนอก คือ
ฝายศรัทธา การไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมที่ดี เรียกวามีปรโตโฆสะที่ดี และปจจัยภายใน คือ
ฝายปญญา การรูจักคิด รูจักทําใจ ที่เรียกวาโยนิโสมนสิการ ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตนหรือเครื่องเสริม
ใหเกิดสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) แลวจึงตามดวยกระบวนการของการศึกษาที่เรียกวา ไตรสิกขา
กลาวคือเริ่มตนดวยศีล สมาธิ และปญญา ทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในนั้นกอใหเกิดการ
ฝกฝนทางคุณธรรมและจริยธรรม (พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตโต. 2543)
นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนขางตนไดดวย
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสังคมของ Bandura (1977) วา กระบวนการเรียนรู เปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เขาเชื่อวาการเรียนรูของคนสวนใหญเกิดขึ้นจากการสังเกต ตัว
แบบ (Modeling) สามารถที่จะถายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพรอมๆ กัน และตัวแบบนี้ทํา
หนาที่ 3 ลักษณะดวยกัน คือ อาจทําหนาที่ (1) ชวยสงเสริมการเกิดพฤติกรรม (2) ชวยยั้งการเกิด
พฤติกรรม และ (3) ชวยใหพฤติกรรมนัน้ คงอยู ตัวแบบนี้อาจเปนบุคคลจริงๆ หรือตัวแบบที่เปน
สัญลักษณ ก็ได เชน ตัวแบบทีเ่ สนอผานสื่อตางๆ ไดแก การตูน นิทาน วิทยุ (เทป) วิซีดี โทรทัศน
ขาวในหนาหนังสือพิมพ เปนตน ซึ่งในขั้นตอนของการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดาน
ความอดทน สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ มีขั้นตอนการนําเสนอตัวแบบหลายกิจกรรมโดยเฉพาะในขั้นตอน
ของการสรางศรัทธา ผูวิจัยใชประวัติของ ผูที่ใชความอดทน ความเพียรในการเรียน การทํางาน หรือ
การคิดประดิษฐสิ่งใหมๆ ตลอดจนตัวอยาง คนพิการแขนขา แตเนื่องจากเขาไดใชความอดทนและ
ความเพียรพยายามจนในที่สุดก็ทํางานไดอยางประสบความสําเร็จ นาภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังใช
ตัวอยางของคนที่ประกอบอาชีพดวยความขยัน อดทนในการประกอบสัมมาอาชีพ โดยเปรียบเทียบ
กับอีกคนหนึ่งที่มั่วสุมกับอบายมุข การพนัน ซึ่งนําไปสู ความหายนะในที่สุด ผูวิจัยยังไดนําเสนอ
ประวัติของผูม ีความอดทน อดกลั้น โดยไมโกรธตอผูท ี่มาทํารายตนเอง เชน ขันติวาทีดาบส
พระปุณณะเถระ ตลอดจนพุทธประวัติ และพระมหาชนก เปนตน ที่ลว นแลวแต เปนตัวแบบที่ดีดาน
ความอดทนและความเพียร นับวาสอดคลองตามทฤษฎีของ Bandura ดังไดกลาว มาแลวขางตน
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลดวย Multivariate test เปนคะแนนที่ไดจากแบบวัด
ความอดทน พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความอดทนสูงกวากลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการวิเคราะหคะแนนความอดทนที่ไดจากแบบสังเกตเพื่อประเมินการ
มีพฤติกรรม ความอดทนโดยเพื่อน กลาวคือกลุมทดลองไดคะแนนเฉลี่ยความอดทนที่เปน Gained
scores เทากับ 9.48 และ กลุมควบคุมไดคะแนนเฉลีย่ ความอดทนที่เปน Gained scores เทากับ
3.677 เมื่อทดสอบดวยคาสถิตทิ ี (t-test) พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยที่กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความอดทนสูงกวา กลุมควบคุม นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาขอมูลเชิงคุณภาพจากการรายงานผลการเขาคายปฏิบัติธรรม 9 วัน 8 คืน ของ นักศึกษา
กลุมทดลองแสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความกาวหนาในเรื่องของความอดทนตลอดจนไดรับการ ฝก
รักษาศีลแปด ฝกสติ ฝกสมาธิ มีความอดทนตอความเจ็บปวด เขาใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา
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มากยิ่งขึ้น และไดฝกปฏิบัตอิ ยางจริงจัง หลังจากที่ผานการอบรมที่วัดมาแลว นักศึกษากลุมทดลอง
ยังนําหลักธรรมเรื่องความอดทน สติ สมาธิ ที่ไดศึกษามาใชในชีวติ ประจําวันสําหรับการทํางาน การ
เรียน และการอยูรวมกับเพือ่ นและคนในครอบครัวอีกดวย เปนตน
จากผลการวิเคราะหทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ (คุณภาพ) ไมวาจะเปนขอมูลที่
ไดจากการรายงานตนเอง โดยการตอบแบบวัดความอดทน และขอมูลจากแบบสังเกตเพื่อประเมิน
พฤติกรรม การมีความอดทนโดยเพื่อนทั้งที่สนิทและไมสนิท ตลอดจนขอมูลจากการประเมินตนเอง
โดยการเปรียบเทียบ ระหวางระยะกอนและหลังการฝกประสบการณ และผลการวิเคราะหขอมูลจาก
การสังเกตการนั่งสมาธิของกลุมทดลอง ขอมูลจากการเปรียบเทียบผลการออกกําลังกาย จํานวน 3
ครั้ง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งพบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกาย
มากกวากลุมควบคุม ขอมูลดังกลาว ทั้งหมดนี้ไดจากหลายแบบวัดหลายวิธีการและจากหลายแหลง
(จากการประเมินตนเองและจากคนอื่นประเมินคือเพื่อน) ก็ลวนแตยืนยันหรือสอดคลองซึ่งกันและกัน
ดวยหลักฐานจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนทั้งหมดนี้ ใชอภิปรายเพือ่ สนับสนุน
สมมติฐานที่ 2
อนึ่งจากการที่ผูวิจัยไดคลุกคลีอยางสนิทสนมและคุนเคยกับนักศึกษาทั้ง 2 กลุม
ตลอด ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 รวม
เวลา 107 วัน ในทัศนะของผูวิจยั แลวมีความมั่นใจวา วิธีการหรือขั้นตอนของการฝกประสบการณ
ตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตก เพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนที่ผูวิจัยไดใช
ความเพียรพยายาม ความอดทน และความเสียสละทั้ง แรงกาย แรงใจ และกําลังทรัพยสวนตัว โดย
ไดพยายามดําเนินการตามวิธีการที่ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 รูป และผูเชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาทั้ง 3 ทาน
ไดใหขอคิดและขอเสนอแนะ ทั้งสื่อ-อุปกรณ เนื้อหา ขัน้ ตอน การสอนและวิธกี ารวัดและประเมิน
คุณธรรมดานความอดทนตลอดจนการไดรับคําแนะนําและความเห็นชอบ จากกรรมการผูควบคุม
ปริญญานิพนธดานเนื้อหา คือพระมหาทองรัตน รัตนวัณโณ นอกจากนี้ผูวิจัยได พยายามศึกษา
คนควาเอกสารเกีย่ วกับหลักธรรมตางๆ ซึ่งคนควาจากพระสุตตันตปฎก ตําราพุทธธรรม และ ตําราที่
เกี่ยวของ กับความอดทน ความเพียร และงานวิจัยทางพุทธศาสนาและจิตวิทยาอีกจํานวนมาก รวมทั้ง
จาก ประสบการณในการเขารวมปฏิบตั วิ ิปสสนากรรมฐานมาประมาณ 10 กวาครั้ง ครั้งละ 7–11 วัน
ในชวง ตั้งแตป 2539– 2547 เปนเวลา 8–9 ป ทําใหทราบวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยใหได
อยางมั่นคง จะตองมีการเริม่ ตนที่การพัฒนาจิตใจใหมีความศรัทธาและมีความมั่นคงในศีล สติ และ
สมาธิ แลวจึงจะนํา ไปสูการมีปญญา นั่นคือการจะเขาใจหลักธรรมนัน้ จะตองเริ่มจากการเรียนรูจ าก
ผูอื่นที่เปนกัลยาณมิตร เชน พอแม ครูอาจารย และพระสงฆ เปนตน จึงเกิดความรูที่เรียกวาปริยัติ
นําไปสูการปฏิบัติจนชํานาญ แลวจึง เขาสูปฏิเวธหรืออาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งคือปญญาทาง
พระพุทธศาสนานั้น มี 3 ระดับ คือ ปญญาที่เกิด จากการฟง การอาน หรือการสนทนากับผูรู
เรียกวาสุตมยปญญา และปญญาในขั้นตอมาคือ ปญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาไตรตรองดวย
เหตุผล ดวยหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรียกวา จินตามยปญญา และปญญาขั้นสูงสุดซึ่งเกิด
จากการนําปญญาทั้ง 2 ระดับแรกไปปฏิบัติจนทําใหรชู ัด รูแจง รูจริง และรูซึ้ง เพราะเกิดจาก การ
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ปฏิบตั ิดวยตนเองเรียกวา ภาวนามยปญญา ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั ออกแบบการทดลองโดยให
กลุมทดลองมีการเรียนรูเพือ่ ใหเกิดปญญาทั้ง 3 ระดับ ดังกลาวซึ่งสอดคลองกับการศึกษาตาม
สัทธรรม 3 (หลัก หรือแกนของพุทธศาสนา) ซึ่งประกอบดวย 1) ปริยัตติสัทธรรม (สัทธรรมคือ
คําสั่งสอนอันจะตอง เลาเรียน ไดแก พุทธพจน) 2) ปฏิปตติสัทธรรม (สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะตอง
ปฏิบตั ิ ไดแก
อัฏฐังคกมรรคหรือไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปญญา) และ 3) ปฏิเวธสัทธรรม
(สัทธรรมคือผลอันพึง เขาถึงหรือบรรลุดวยการปฏิบตั ิ ไดแก มรรค ผล นิพพาน) (พระธรรมปฎก
ป.อ. ปยุตโต. 2545: 105) นอกจากนั้นยังอธิบายไดวากลุมทดลองนั้นไดรับการฝกปญญาครบ
ตามหลักวุฑฒิธรรม 4 (ธรรมเปนเครื่องเจริญหรือกอใหเกิดการพัฒนา) ประกอบดวย 4 อยาง ไดแก
1) สัปปุริสสังเสวะ (การไดเสวนาสัตบุรษุ คบหาทานผูท รงปญญาเปนกัลยาณมิตร) 2) สัทธัมมัสสวนะ
(การไดสดับพระสัทธรรม มีการใสใจเลาเรียน ฟงอานหาความรูใหไดธรรมที่แท) 3) โยนิโสมนสิการ
(การรูจักคิดพิจารณาหา เหตุผลโดยถูกวิธ)ี และ 4) ธัมมานุธัมมปฏิปตติ (การปฏิบตั ิธรรมสมควร
แกธรรมหรือปฏิบตั ิธรรมถูกหลัก โดยธรรมยอยคลอยแกธรรมใหญ สอดคลองตามวัตถุประสงคของ
ธรรมทั้งหลายที่สัมพันธกันซึ่งในบาลีเรียกวาธรรมทีเ่ ปนไปเพื่อปญญาวุฒิ คือธรรมเพื่อความเจริญ
งอกงามแหงปญญา) (พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตโต. 2545: 138) สวนในกลุมควบคุมนั้นไดมีการ
เรียนรูเพื่อใหเกิดปญญาเพียง 2 ระดับ ตนๆ คือ สุตมยปญญา และ จินตามยปญญาเทานั้น ไมไดรับ
การฝกประสบการณในภาคปฏิบตั ิเชนเดียวกับกลุมทดลอง ดวยเหตุผลขางตนและผลจากการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากหลายๆ แบบวัดและหลาย ๆ เทคนิครวมทั้งผลการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณลักษณะหรือคุณภาพดวย ทําใหผูวิจัยเกิดความมั่นใจและเชื่อวานักศึกษากลุมทดลองไดรับการ
พัฒนาคุณธรรมดานความอดทน ศีล สติ สมาธิ และปญญา สูงกวากลุมควบคุมอยางแนนอน
2.3 สมมติฐานที่ 3 นักศึกษากลุมที่มีความวิตกกังวลต่ําจะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรม
ดานความอดทนสูงกวานักศึกษาที่มีความวิตกกังวลสูง
จากผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดาน
ความอดทนทางใจและทางกาย ระหวางนักศึกษาที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูงไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ 3 โดยพบวานักศึกษา
กลุมที่มีความวิตกกังวลต่ํามีคะแนนเฉลีย่ ความอดทนทางใจและทางกายเทากับ 47.877 และ
44.761 สําหรับนักศึกษากลุมที่มีความวิตกกังวลสูงนัน้ มีคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและทาง
กายเทากับ 46.104 และ 41.848 ตามลําดับ การที่ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวไมสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว อธิบายไดวา ในการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลุมผูที่มีความวิตกกังวลสูงและ
ต่ํานั้น ในแตละกลุมจะมีนักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมปะปนกันอยูดวย โดยเฉพาะ
นักศึกษาในกลุมทดลองที่มคี วามวิตกกังวลสูงใน ระยะแรกของการทดลอง แตเมื่อไดรับการฝกสติ
และสมาธิตลอดจนเรียนรูหลักธรรมตางๆ มากขึ้น (ระยะหลังการทดลอง) นาจะทําใหความเครียด
หรือความวิตกกังวลของกลุมทดลองที่มคี วามวิตกกังวลสูงลดลง จึงสงผลใหคะแนนเฉลี่ยคุณธรรม

127
ดานความอดทนของกลุมทดลองเมื่อรวมกับกลุมควบคุมที่มีความวิตกกังวลสูงเพิ่มขึ้น จนทําใหผล
การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความอดทนระหวางนักศึกษากลุมที่มีความวิตกกังวลต่าํ และ
สูงไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา นักศึกษากลุม
ทดลองนั้นไดรับการฝกสติปฏฐาน 4 (ฝกสติและสมาธิในการเขาคายปฏิบตั ิธรรม) ทําใหมีสมาธิ
เพิ่มขึ้น โดยสังเกตจากผลการวิเคราะหเพือ่ เปรียบเทียบคะแนนสมาธิของกลุมทดลอง ระหวางกอน
และหลังการเขาคายปฏิบัตธิ รรมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดู
ผลการวิเคราะหในตาราง 10) เมื่อนักศึกษากลุมทดลองที่มีความวิตกกังวลสูงมีคะแนนสมาธิ
เพิ่มขึ้นจึงมีผลทําใหการเรียนรูและการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเฉพาะคุณธรรม
ดานความอดทนไดผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับสมาธิที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ไดแก ชาลี หวานฉ่ํา (2530: บทคัดยอ) และพิเชฏษ จับจิตต (2534:
บทคัดยอ) นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายไดวาสมาธิสามารถชวยทําใหความเครียดและความวิตก
กังวลลดลงได ซึ่งจะเห็นไดจากผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวาการฝกสมาธิมีผลทําใหความวิตกกังวล
ลดลง ไดแก งานวิจัยของ ชมชื่น สมประเสริฐ (2526: 92-93) ที่พบวา ระดับความวิตกกังวลแบบ
เปนนิสัยประจําตัว (Trait-anxiety) ของกลุมตัวอยางที่ไดรับการฝกสมาธิมากกวารอยละ 75 จะมี
ความวิตกกังวลนอยกวา กลุมที่ฝกสมาธินอยกวารอยละ 50–75 และผลการวิจัย ของพัทยา จิต
สุวรรณ (2533: 133-134) พบวา กลุมตัวอยางที่ไดรับการฝกอานาปานสติสมาธิมีความวิตกกังวล
หลังการฝกสมาธินอยกวากอนการฝกสมาธิ และกลุมที่ฝกสมาธิมีความวิตกกังวลนอยกวากลุมที่
ไมไดรับการฝกสมาธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจยั
ของ สุรางค เมรานนท (2536: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลของการฝกเจริญสติปฏฐาน 4 ที่มีตอความ
วิตกกังวลของนักกีฬา พบวานักกีฬากลุมทดลองที่ฝกสติปฏฐาน 4 มีความวิตกกังวลลดลง และ
นักกีฬากลุมทดลองมีความวิตกกังวลนอยกวานักกีฬากลุมควบคุม และยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ พระมหาวุฒิ ใหมคํา (2545: 46-48) ที่พบวานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความวิตกกังวล
ในการเรียนลดลงหลังไดรับการฝกสมาธิแบบอานาปานสติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากขอมูลขางตนนี้แสดงใหเห็นวาการฝกสมาธิหรือการฝกสติปฏ ฐาน 4 มีผลทําให
ความวิตกกังวลนอยลง เมื่อนักศึกษากลุม ทดลองที่มีความวิตกกังวลสูง ไดรับการฝกสติและสมาธิ
เพิ่มขึ้น ทําใหสภาพความวิตกกังวลนอยลง จึงสงผลใหสุขภาพจิตดีขนึ้ เมื่อสุขภาพจิตดีขึ้นก็จะสงผล
หรือเปนพื้นฐานในการเรียนรูและการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหสูงขึ้น ซึ่งพิจารณาไดจาก
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) ที่สรุปไดวาพื้นฐานของการพัฒนา
จิตลักษณะ เชน คุณธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม เปนตน จะตองอาศัยองคประกอบพื้นฐาน 3 ประการ
คือ สติปญญา สุขภาพจิตดี และประสบการณทางสังคมสูงและยังสอดคลองกับพระธรรมปฏก ป.อ.
ปยุตโต (2543) ที่กลาวไวในหนังสือพุทธธรรมวา สมาธิ มีประโยชนในดานสุขภาพจิต เปนการ
เตรียมจิตใหอยูในสภาพพรอมและงายแกการปลูกฝงคุณธรรมตางๆ ทําใหเกิดอารมณมั่นคง จิตใจ
ผอนคลายหายเครียดยั้งหยุดความวิตกกังวล นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายไดวา ความวิตกกังวลมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ซึ่งสนับสนุนดวยผลการวิจัยของ มนูญ ศิวารมย (2532:
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49-50) ที่พบวาความวิตกกังวลและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรมีความสัมพันธทางลบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัสวี ตินตบุตร (2541:
96-99) ที่พบวาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนภาษาอังกฤษ
2.4. สมมติฐานที่ 4 นักศึกษากลุมทดลองและกลุม ควบคุมจะมีคะแนนเฉลี่ย
คุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง
จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบวัดความอดทน พบวาคะแนนเฉลี่ยความอดทน
(ขันติ) ทางใจและทางกายทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการเปรียบเทียบ ทั้ง 3 ครั้งของ
การวัดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึ่ง คลองกับสมมติฐานที่ 4 โดยเมื่อ
พิจารณาตาราง 5 พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและทางกายในครั้งของการวัดที่ 1, 2
และ 3 มีคาเทากับ 37.149, 50.462, 53.360 และ 36.942, 46.604 และ 46.369 ตามลําดับ เมื่อ
ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบรายคูของคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและทางกายระหวาง ระยะที่ 1
(กอนการทดลอง) และระยะที่ 2 (ระยะหลังการทดลอง) และระหวางระยะที่ 1 และ ระยะที่ 3 พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาทั้งกลุมทดลองที่ไดรับการ
ฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตกและกลุมควบคุมที่ไดรับการฝก
ประสบการณดวยการสอนแบบบรรยายมีคะแนนเฉลีย่ ความอดทนทางใจและทางกาย ในระยะหลัง
การทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลองสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลที่ได จากแบบสังเกตเพื่อ
ประเมินพฤติกรรมความอดทนโดยเพื่อน ดวยการเปรียบเทียบระหวางระยะกอนและ หลังการ
ทดลองพบวาคะแนนที่ไดรบั การพัฒนา ( Gained scores) ของทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
คะแนนเฉลีย่ ความอดทนในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง โดยที่มคี าคะแนน
Gained scores ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเทากับ 9.483 และ 3.677 ตามลําดับ
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวานักศึกษาทั้งกลุม ทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนน เฉลี่ยความอดทนทาง
ใจและทางกาย ในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง กลาวคือนักศึกษาในกลุม
ทดลองทีไ่ ดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก และกลุม ควบคุมที่
ไดรับการฝกประสบการณดว ยการสอนแบบบรรยายนั้นตางก็มีผลทําใหคะแนนเฉลีย่ ความอดทน
(ขันติ) สูงขึ้น (ทั้ง 2 กลุมไดรับการพัฒนาความอดทนมากขึ้น) แตอยางไรก็ตามเมือ่ พิจารณาผลการ
วิเคราะหโดยการเปรียบเทียบระหวางคะแนนเฉลี่ยความอดทน (ขันติ) ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมตาม สมมติฐานที่ 2 แลวพบวา กลุม ทดลองไดผลดีมากกวากลุมควบคุม โดยเฉพาะคะแนนเฉลี่ย
ความอดทนทางกายจะสูงกวากลุมควบคุมอีกทั้งยังมีความคงทนในระยะของการติดตามผลดวย ทั้งนี้
สามารถอธิบายไดวากลุมทดลองนั้นนอกจากจะไดเรียนรูหลักธรรมภาคทฤษฎีเชนเดียวกับกลุม
ควบคุมแลวยังไดรับการฝกประสบการณเพิ่มเติมในภาคปฏิบตั ใิ นชวง ของการเขาคายฝกปฏิบัตธิ รรม
โดยมีการฝกประสบการณตามแนวสติปฏฐาน 4 (ฝกสติและสมาธิ) และจากการวิเคราะหขอมูลก็
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พบวานักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนสมาธิสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อนักศึกษา
กลุมทดลองมีคะแนนสมาธิสูงขึ้น จึงสงผลทําใหความวิตกกังวลลดลงมีผลทําใหเกิดการเรียนรู
หลักธรรมเกี่ยวกับคุณธรรมดานความอดทนไดอยางมีประสิทธิผลมากกวากลุมควบคุมที่ไมไดฝก
สติปฏฐาน 4 สอดคลองกับคํากลาวของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต. 2543: 815) ที่เขียนไวใน
หนังสือพุทธธรรมวาการฝกสติปฏฐานนั้น ทุกคนสามารถปฏิบัติไดและใชในยามปรกติเพื่อความมี
สุขภาพจิตที่ดไี ดดวยซึ่งมีนกั การศึกษาฝายตะวันตกชื่อ จาคอปสัน (พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตโต .
2543 : 815 ; อางอิงจาก Jacobson . 1970) ไดนําเอาวิธีการฝกตามแนวสติปฏฐานไปเปรียบเทียบกับ
วิธีการแบบจิตวิเคราะหของ จิตแพทย (Psychiatrist) สมัยปจจุบันและประเมินคาวาสติปฏฐานไดผล
ดีกวาและใชประโยชนไดกวางขวางกวาดวย ทั้งนี้เพราะสติปฏ ฐาน 4 คือทางสายเอกที่จะนําจิตใจของ
มนุษยไปสูค วามสงบสุขไดอยางแทจริงและมั่นคง
อยางไรก็ตามสําหรับกลุมควบคุมที่ไดรับการฝกประสบการณดวยการสอนแบบ
บรรยาย ก็ไดรับการพัฒนาความอดทนระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง ทั้งนี้
สามารถอธิบายไดวา มนุษยสวนใหญสามารถเรียนรูไดแตกตางกันไป กลาวคือพระพุทธเจาทรงแบง
มนุษยออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) อุคฆฏิตญ
ั ู (บุคคลประเภทยกหัวขอธรรมขึ้นมาแสดงแลว
สามารถรูหรือเขาใจไดฉบั พลัน) 2) วิปจิตัญู (ผูรูตอเมื่อขยายความหรืออธิบายความพิสดาร
ออกไป) 3) เนยยะ (ผูที่พอจะแนะนําไดหรือผูที่ พอจะคอยๆ ชี้แจงแนะนําใหเขาใจไดดวยวิธีการฝก
สอนอบรมตอไป) และ 4) ปทปรมะ (ผูที่อับปญญา สอนใหไดรูแตเพียงตัวบทคือพยัญชนะหรือ
ถอยคําไมอาจเขาใจอรรถหรือความหมายได) (พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตโต. 2545: 120) จะเห็นไดวา
บุคคลที่จะเรียนรูไดมี 3 พวก คือตั้งแตพวกเนยยะขึ้นไป คือพวกที่สามารถเรียนรูไดจนถึงพวกที่เปน
อัจฉริยะซึ่งเรียนรูไดอยางรวดเร็ว กลาวคือมนุษยสวนใหญนั้นสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของ
แตละบุคคล ดังนั้นนักศึกษาในกลุมควบคุมที่ไดรับการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยายก็
สามารถเรียนรูและพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน โดยเฉพาะความอดทนทางใจไดเชนเดียวกัน
กับกลุมทดลอง
นอกจากคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและทางกายในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะ
กอนการทดลองแลว คะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและทางกายในระยะการติดตามผลยังมีความ
คงทนดวย โดยเฉพาะคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจนั้น นอกจากจะมีความคงทนแลว ยังมี
คะแนนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ดวย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ความอดทนทางกายโดยเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมยังพบวาคะแนนเฉลีย่
ความอดทนทางกายของกลุม ทดลองมีความคงทนมากกวากลุมควบคุม ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การ
ฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตกนั้น จะเกิดผลดีกวาการฝก
ประสบการณดวยการสอนแบบบรรยายในระยะของการติดตามผล ในกรณีของความอดทนทางกาย
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตกนั้นมีผลในระยะ
ยาว กลาวคือ จะสงผลทําใหเกิดความคงทนในความอดทนทางกายมากกวาการฝกประสบการณ
ดวยการสอนแบบบรรยาย ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดทางจิตวิทยาที่วา การเรียนรูทําใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางคอนขางถาวรหรือคงทนนั้น ยอมมาจากการไดรับการฝกประสบการณ
หรือการฝกหัด เมดนิค (อารี พันมณี. 2534 : 86 ; อางอิงจาก Mednick. 1962)

ขอเสนอแนะ
ผลจากการวิจยั ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเสนอแนะแนวทางที่พึงปฏิบตั ิดังนี้
ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน
1. ในการนําวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนนี้ไปใช ผูใช
ควรศึกษาโดยทําความเขาใจหลักธรรมดานความอดทนและหลักธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหลึกซึ้ง
นอกจากนี้ควรจะ เปนผูมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพุทธธรรม และมีประสบการณตรงในการฝก
สติปฏฐาน 4 หรือ การฝกสมาธิ ตลอดทั้งควรเปนผูที่มคี วามรูพื้นฐานทางจิตวิทยาการฝกอบรมหรือ
การพัฒนามนุษยดวย จึงจะทําใหผลการฝกประสบการณไดผลดี
2. ควรจูงใจนักศึกษาหรือผูเขารับการฝกประสบการณในการเห็นความสําคัญและประโยชน
หรือคุณคาของคุณธรรมดานความอดทน โดยการสรางศรัทธาในเรื่องการกระทํา (กรรม) และผลของ
การกระทํา (วิบากกรรม) ใหเกิดขึ้นในจิตใจของนักศึกษาหรือผูเขารับการฝกอบรมเสียกอน แลวจึง
ทําใหการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนมีประสิทธิภาพ
3. ควรจัดวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนเขาไวในหลักสูตร
ครุศาสตรปริญญาบัณฑิต (ค.บ.) และหลักสูตรอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะ นักศึกษาชัน้ ป
ที่ 1 ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการผลิตครูและบัณฑิตในสาขาอื่นๆ ในอนาคตมีคุณภาพ โดยยึดหลักการที่วา
การพัฒนาประชาชนของประเทศชาตินั้นตองพัฒนาใหเปนผูที่ความรูคูคุณธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คุณธรรมดานความอดทนเพื่อเปนปจจัยสงผลตอการพัฒนาทั้งดานความสงบสุข และดานเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติตอไปในอนาคต
4. ควรประยุกตวธิ ีฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตกซึ่งมีการ
เรียนรูและการฝกปฏิบตั ติ ามแนวสติปฏฐาน 4 ไปใชฝกเพื่อพัฒนาความอดทนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชนั้ ปที่ เนื่องจากผลการวิจัยไดขอสรุปวา การฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย
โดยไมมีภาคปฏิบตั ิดวยนัน้ ไดผลดีในระดับหนึ่ง แตถา จะใหไดผลดีที่สุด ตองฝกพัฒนาความอดทน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิควบคูกันไป โดยเฉพาะถาตองการฝกความอดทนทางกายใหสูงขึ้นนั้น
ตองเนนดานการฝกปฏิบตั ใิ หมากๆ
5 ควรนํากิจกรรมการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาความอดทนนี้ไปใชในการสอน
สอดแทรกเขาไปในวิชาตางๆ ที่เปดสอนในระดับอุดมศึกษาและอาจนําไปประยุกตใชกบั นักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอีกดวย ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนโดยสวนรวม
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนนี้ไปทดลองใชกับ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผูนําในองคกรและพนักงานหรือเจาหนาที่ทั้งของรัฐ
และเอกชน เพื่อศึกษาผลการวิจัยเพิ่มเติมและกอใหเกิดความมั่นใจในการนําใชกบั กลุมดังกลาว
2. ควรศึกษาวิจยั วานักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความอดทนใหสูงขึ้นนี้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลงานตางๆ เพิ่มขึ้นหรือไม
3. ควรมีการพัฒนาแบบวัดคุณธรรมดานความอดทนที่สามารถวัดไดในระดับทีล่ ะเอียด
ลึกซึ้งมากกวาที่เปนอยูนี้ โดยการตั้งคําถามปลายเปดกอน แลวใหนักศึกษาหรือกลุมตัวอยางตอบ
ตามที่ตรงกับความรูสึกของตนเองจริงๆ แลวนําคําตอบที่ไดมาหาคาความถี่โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย แลวจึงนําคําตอบเหลานั้นมาเปนตัวเลือก โดยกําหนดตัวเลือกใหมีมากกวา 3 คําตอบ คือ
ควรใหมตี ัวเลือกประมาณ 4 หรือ 5 ตัวเลือก โดยมีการใหคะแนนแตกตางกันไปตามความลุมลึกของ
พัฒนาการความอดทนของแตละคน ซึ่งจะสามารถวัดระดับคุณธรรมดานความอดทนไดละเอียดและ
จําแนกความแตกตางไดชดั เจนมากขึ้น
4. การวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณธรรมในดานตางๆ ควรออกแบบการวิจัยดวยการเก็บ
รวบรวมทั้งในเชิงปริมาณและคุณลักษณะ (คุณภาพ) ทั้งนี้เพราะจะทําใหไดขอมูลในภาพรวมที่กวางและ
ในรายละเอียดดวย
5. การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรมในดานตางๆ ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยแบบวัดทีห่ ลายประเภท กลาวคือควรใชแบบวัดดวยการรายงานตนเองและจากการใหผูอื่น
ประเมินดวย นอกจากนั้นควรเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคที่หลากหลาย เชน จากการใช
แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ และการจดบันทึกพฤติกรรมในชีวติ ประจําวันดวย ทั้งนี้เพื่อ
เปนการตรวจสอบความสอดคลองกันระหวางขอมูลทีไ่ ดจากหลายแหลง ซึ่งถาหากพบวามีความ
สอดคลองกันก็จะทําใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือไดมากยิ่งขึ้น
6. การออกแบบการวิจัยครั้งตอไป ควรมีกลุมควบคุมที่ไมไดรับวิธีการฝก
ประสบการณอะไรเลยดวย เพื่อใชเปนกลุมเปรียบเทียบซึ่งจะทําใหเห็นประสิทธิผลของการใชวธิ ีฝก
ประสบการณชัดเจนยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก

ผลการทดสอบขอตกลงเบื้องตน
ของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนาม

ตาราง 22 คาความเบ (SKEW) คาความโดง(KURT) และคา Shapiro – Wilk ของตัวแปร
ความอดทนทางใจและทางกายจําแนกตามประเภทของกลุม (ทดลองและควบคุม)

ตัวแปร

SKEW

กลุมทดลอง
KURT
Shapiro –
Wilk
(Sig)

SKEW

กลุมควบคุม
KURT
Shapiro –
Wilk
(Sig)

ความอดทนทางใจ
กอนการทดลอง

.266

-1.296

.105

-.418

.109

.481

ความอดทนทางใจ
หลังทดลอง

-.821

.072

.049

-1.697

2.300

.010**

ความอดทนทางใจ
ระยะติดตามผล

-1.810

2.183

.010**

.044

.410

.143

ความอดทนทางกาย
กอนทดลอง

-.408

-.848

.393

-.693

-.401

.061

ความอดทนทางกาย
หลังทดลอง

.019

-.875

.482

-.374

-.422

.174

-2.539
7.520
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.01

.010**

.238

-.230

.420

ความอดทนทางกาย
ระยะติดตามผล

ตาราง 23 ผลการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน – แปรปรวนรวม
ดวยวิธี Box’s M test ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม และคาEpsilon
การวิเคราะห MANOVA Box’s M test
146.021
** มีนัยสําคัญทางสถิตท
ิ ี่ระดับ.01

F
1.521

df1
63

df2
Sig Epsilon
2,410 .005** y1= .920
y2 = .967
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สรุปผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับวิธีการ เนื้อหา และขั้นตอน
ในการพัฒนาแบบฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
ผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา จํานวน 5 รูป เกี่ยวกับคําแนะนํา หรือ
ขอเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการ เนื้อหา สื่อ อุปกรณ และขั้นตอนในการพัฒนาแบบฝก
ประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน สรุปไดดังนี้
1. ขั้นการสรางศรัทธา มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 สรางศรัทธาโดยนําเรื่องราวหรือชีวประวัติของผูที่ประสบผลสําเร็จดาน การเรียน
การทํางาน การคนควาสรางสรรคสิ่งประดิษฐตาง ๆ ทั้งที่เปนนักการเมือง นักวิทยาศาสตร
นักการศึกษา นักธุรกิจ เปนตน ซึ่งบุคคลดังกลาวนี้ประสบผลสําเร็จเนื่องมาจากการไดใช
คุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) และความเพียรพยายามหลายครั้ง จนในที่สุดก็ทําไดสําเร็จตาม
เปาหมาย นอกจากนี้ควรสรางศรัทธาดวยการนําพุทธประวัติ ชาดก (ทศบารมี) หรือ เรื่องราวใน
ครั้งพุทธกาลจากหนังสือพระสุตตันตปฎก นวโกวาท มหาบุรุษ ธรรมนูญชีวิต มงคลทีปนี เปนตน
ซึ่งไดแกเรื่องราวขันติวาทีชาดก การตูนพระมหาชนก จันทกุมาร ตลอดจนสรางศรัทธาดวย
การนําคํากลอนหรือพุทธสุภาษิตในหนังสือนักธรรมตรี – โท – เอก หมวดที่เกี่ยวกับความ
อดทน ความเพียร กรรม สําหรับสื่อ – อุปกรณการสอนควรใชเทปนิทานชาดก เทปเพลงที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความอดทน เชน เพลงคุณธรรม 4 ประการ เพลงเฉลิมพระเกียรติ หรือเพลงจาก
พระบรมราโชวาท บทความ วีดีทัศน เทปธรรมที่เกี่ยวของกับคุณธรรมความอดทน (ขันติ)
ตลอดจนขาวเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของบุคคลในสังคม
เชน นักกีฬาที่ไดรับ
เหรียญทอง หรือเหรียญอื่น ๆ จากกีฬาโอลิมปก คนพิการแตประสบผลสําเร็จดวยความพากเพียร
และอดทน เปนตน
2. ขั้นการเรียนรูและการฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีขอเสนอแนะสรุปได ดังนี้
2.1 การฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนปจจัยภายในของบุคคล กอใหเกิดปญญา
ควรเลือกวิธีการคิดที่เหมาะสมและสัมพันธกับการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน ไดแก การคิด
แบบสืบสาวเหตุปจจัย การคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ การคิดแบบสามัญลักษณ การคิดแบบ
อริยสัจ หรือคิดแกปญหา การคิดแบบคุณโทษ และทางออก และการคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม
เปนตน
2.2 การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ไมจําเปนตองนํามาใชหมดทั้ง 10 วิธีก็ได เพราะวา
การคิดแตละแบบนั้นใกลเคียงกัน เชน กรณีของการคิดแบบวิภัชวาท ก็ใชหลักเดียวกันกับการคิด
แบบแยกแยะสวนประกอบ การคิดแบบอรรถธรรม สัมพันธมีความคลายคลึงกับการคิดแบบสืบสาว
เหตุปจจัย
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2.3 การฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้น ควรใหนักศึกษาไดเรียนรูในหลักการหรือ วิธีคิด
ใหเขาใจถองแทเสียกอน แลวจึงฝกคิดตามรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการ
แบบแยกแยะสวนประกอบ ควรใหนักศึกษาไดเรียนรูหลักการที่ถูกตองกอน แลวจึงฝกคิดเกี่ยวกับ
สวนประกอบของสิ่งที่อยูใกลตัว เชน น้ําแยกออกเปนอะไรบาง บาน คอมพิวเตอร ตนไม คน
สัตว เปนตน
2.4 การฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้น ควรเสนอกรณีตัวอยางหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น
แลวตั้งคําถามนํา เพื่อใหนักศึกษาไดฝกคิดตามคําถามนั้น ๆ เมื่อเขาใจแลวจึงใหคิดเอง ซึ่งกรณี
ตัวอยางที่นํามาฝกคิดนั้นอาจใชกรณีเหตุการณในปจจุบัน หรือเหตุการณในชาดกก็ได และเปน
เหตุการณที่เอื้อตอการสงเสริมปญญา และพัฒนาใหเกิดความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ)
2.5 การฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้น ควรเลือกใชกรณีตัวอยางในเหตุการณของ
บุคคลที่สําคัญ ๆ เชน หลุยส ปาสเตอร คานธี นโปเลียน หรือใชกรณีเหตุการณที่เปนขาวใน
หนังสือพิมพ เปนตน
2.6 การฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการสามารถสอนสอดแทรกในการสอนคุณธรรม
ดานความอดทน หรือดานอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสมของแตละกรณี
2.7 ควรแนะนําใหนักศึกษาไดนําวิธกี ารคิดแบบโยนิโสมนสิการไปใชในชีวิตประจําวัน
เพื่อจะไดฝกคิดใหเปนนิสัยติดตัวตอไป
3. หลักธรรมและสื่อ – อุปกรณที่ควรนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
รวมทั้งหลักธรรมที่เกี่ยวของ และสงเสริมใหเกิดความอดทน ซึ่งสรุปจากการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒทิ างพระพุทธศาสนา มีดังนี้
3.1 ควรใชเรื่องราวในอรรถกถาชาดกเรื่องสั้น ๆ เชน ในหนังสือจริยาบท หรือ
พระสุตตันตปฎก ประกอบกับเรื่องเหตุการณในปจจุบนั เชน ขาวหรือเรื่องราวของบุคคลที่
ประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานและการเรียนโดยใชความอดทน และความเพียรพยายามเปน
พื้นฐาน
3.2 คุณธรรมที่นํามาใชประกอบการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนในสวนที่
เปนหลักธรรมที่เกี่ยวของและตอเนื่อง ไดแก หิริ – โอตตัปปะ กรรม ฆราวาสธรรม 4
สัปปุริสธรรม 7 คุณธรรม 4 ประการ ขันติบารมี อิทธิบาท 4 บุญกิริยาวัตถุ 10 อริยทรัพย 7
มรรค 8 สัมมัปปทาน 4 และจักร 4 เปนตน
3.3 ควรแตงเรื่องราวเกี่ยวกับผลดีของการมีความอดทน และผลเสียของการขาด
ความอดทน โดยเชื่อมโยงสภาพของการดําเนินชีวติ ในปจจุบันเขากับคุณธรรมความอดทน (ขันติ)
3.4 ควรใชสื่อ – อุปกรณหลายประเภทประกอบการพัฒนาคุณธรรมความอดทน
เพื่อกระตุนใหเกิดความรูสึกอยากฝก เนื่องจากนักศึกษาจะมีนิสัยหรือจริตแตกตางกันไป
โดยเฉพาะสื่อที่เหมาะสมกับวัยรุน เชน ใชบทความหรือขอเขียนทางธรรมประกอบกับรูปภาพ
วีดีทัศน สไลด บทกลอน สุภาษิต พุทธสุภาษิต เกม เทปเพลง นิทานพื้นบาน หรือนิทาน
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ชาดกที่แฝงดวยหลักธรรมดานความอดทนและดานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษา
สนุกสนานกับการเรียนรูในหลักธรรม
3.5 ควรสอนใหเห็นโทษของความโกรธ ความพยาบาท เบียดเบียน ทํารายซึ่งกัน
และกัน และสอนใหเห็นคุณคาของความอดทน ขมใจ ใหอภัยเมือ่ คนอื่นทําผิดพลาด ทั้งนี้เพื่อ
ไมใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน ทําใหอยูรวมกันอยางมีความสงบสุข
3.6 ควรฝกสมาธิหรือฝกสติกอนแลวจึงสอนหลักธรรมหรือเนื้อหาภาคทฤษฎี ตลอดจน
ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบตั ิดวยการแสดงบทบาทสมมติ โดยแสดงเปนตัวละครที่เกี่ยวกับการใช
คุณธรรมดานความอดทนในชีวติ ประจําวัน
4. การฝกความอดทนทางกาย ควรฝกดวยกิจกรรมหรือใชวธิ ีการตาง ๆ สรุปไดดังนี้
4.1 ควรฝกความอดทนทางกายดวยการเดินจงกรม เดินธุดงคในระยะทางไกล ๆ อาจจะ
ปนเขาซึ่งตองใชกําลังกายเพื่อฝกความอดทนตอความรอน ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
ความเจ็บปวด เปนตน
4.2 ควรฝกความอดทนทางกายดวยการเดินจงกรมโดยไมใสรองเทา การเขาคายปฏิบตั ิ
ธรรม การฝกบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ เชน วัด การฝกทาออกกําลังกาย หรือ ทาบริหาร
กายประกอบการฝกสติและสมาธิ เชน ฝกรํามวยจีน หรือไทเกก ฝกยกมือหรืออวัยวะสวนใดสวน
หนึ่งของรางกายใหนาน ๆ ฝกนั่งสมาธินาน ๆ เปนชัว่ โมง ๆ โดยเริม่ จาก 20 – 30 นาทีกอนแลว
คอย ๆ เพิ่มจํานวนมากขึ้นตามลําดับ และกําหนดไมใหเปลี่ยนทานัง่ หรือขยับลําตัว
4.3 ควรใชเกมตาง ๆ เพื่อฝกความอดทนทางกาย เชน เกมเลีย้ งลูกบอลผานสิ่งกีดขวาง
เกมปาเปา เกมลูกโปงสัมพันธ เกมนั่งเกาอี้ลม เกมรวมพลัง เกมกวาจะเปนเซียน เกมฝกคีบ
เมล็ดถั่วเมล็ดงาใสขวดทีละเมล็ด เปนตน
5. การฝกความอดทนทางใจ ควรฝกดวยกิจกรรมหรือวิธกี ารตาง ๆ จากการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒทิ างพระพุทธศาสนา สรุปไดดังนี้
5.1 ควรฝกความอดทนทางใจดวยกิจกรรมการรอยรูเข็มเล็ก ๆ การตอจิ๊กซอวเปนรูปตาง
ๆ ดวยความอดทนและความเพียรอันยาวนาน การอดทนรอเพื่อนรับประทานอาหาร หรือเลิก
รับประทานอาหารพรอม ๆ กับเพื่อน การฝกทํางานหรือกิจกรรมเปนทีม การฝกอดไดรอได
5.2 การฝกทํากิจกรรมรวมกันโดยตองอาศัยความพรอมเพรียงกัน เชน การเลนเกม
ชิปปชิป กิจกรรมหัวเราะงอหาย กิจกรรมตาขายไหมพรม : ระดมความพยายาม เกมกวาจะ
เปนเซียน เกมรวมพลคนจับเชือก เปนตน
5.3 การฝกอยูรวมกันหลาย ๆ คน ตางนิสัยกันยอมเกิดปญหาที่ตอ งใชความอดทน
ทางใจดวยการฝกใหอภัยซึง่ กันและกัน
5.4 ควรฝกใหนักศึกษาอดทนตอการเขาแถวนาน ๆ เพื่อรับประทานอาหาร
6. การฝกสติและสมาธิประกอบการพัฒนาความอดทน สามารถฝกดวยวิธีใดบาง
ใชเวลานานเทาใด จึงเหมาะสมในแตละครั้ง(การเขาคายปฏิบตั ิธรรม) สรุปขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิได ดังนี้
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6.1 การเขาคายนั้น กอนฝกสติและสมาธิควรใหนกั ศึกษาไดฝกรักษาศีล อาจจะเปน
ศีล 5 หรือศีล 8 ก็ได
6.2 ควรมีกิจกรรมการสวดมนต ไหวพระ และสมาทานศีล
6.3 ควรฝกสติและสมาธิดวยอิรยิ าบท 4 คือ การยืน เดิน นั่ง และนอน ตลอดจน
การกําหนดรูอิริยาบทยอย ๆ
6.4 ควรนั่งสมาธิโดยฝกความอดทนทางกายและใจไปพรอม ๆ กัน โดยเริ่มจากระยะ
เวลาฝกนอย ๆ 15, 20, 30 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง โดยอาจจะกําหนดไมใหนักศึกษาเปลี่ยนทานั่งหรือ
ขยับลําตัวโดยไมจําเปน
6.5 ควรฝกสติและสมาธิดวยทาตาง ๆ เชน ฝกยกมือ 14 จังหวะ ตามแนวของ
หลวงพอเทียน จิตตสุโภ และอื่น ๆ เปนตน
6.6 ควรฝกสติและสมาธิดวยเกม เชน เกมปงปองครองสติ เปนตน
6.7 ควรฝกสติและสมาธิตามแนวสติปฏ ฐาน 4 ซึ่งในกรณีตอนแรก ๆ จิตใจมักคิด
ฟุงซาน ก็ใหฝกทําวิปสสนา คือ ฝกใหมีสติรูตวั วากําลังทําอะไรอยู เชน ตอนแรกฝกกายานุปสสนา
(เดินหรืออยูในอิริยาบทไหนก็ใหรูตวั ) พอเดินไปนาน ๆ ก็รูสึกเหนื่อยก็เปนเวทนานุปสสนา
ตอจากนั้นก็เริม่ เกิดโทสะ ความไมพอใจก็เปนจิตตานุปส สนา แลวพวกนิวรณ 5 ตาง ๆ ก็เกิดขึ้น
กลายเปนธรรมานุปสสนา เปนตน
7. การวัดและการประเมินวานักศึกษามีความอดทน ควรวัดดวยวิธตี า งๆ ดังตอไปนี้
7.1 ประเมินจากการสังเกต
7.2 ประเมินผลของการทํากิจกรรมฝกความอดทนกลามเนื้อทองดวยทาออกกําลังกาย
แบบลุก – นั่ง (Sit – up)
7.3 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิ การเดินธุดงค
7.4 ประเมินจากการรายงานตนเอง
7.5 ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมหรือสอบถามจากคนใกลชิด
7.6 ประเมินภาคความรูหรือทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
7.7 ประเมินกอนและหลังฝกประสบการณเพื่อพัฒนาความอดทน
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการใหสัมภาษณเกีย่ วกับการพัฒนาวิธีการฝกประสบการณ
ตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตกเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1.
2.
3.
4.
5.

พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม)
รองอธิกาบดีฝายวิชาการและวางแผน มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย
พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย (สุเทพ) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย
พระสุธีธรรมานุวัตร
คณบดีคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาทองรัตน รัตนวัณโณ พระวิทยากรฝกสติปฏฐาน 4 วัดนอยนพคุณ กรุงเทพฯ
พระคําสิริ ภูมิปญโญ
พระวิทยากรฝกสติปฏฐาน 4 ประจําศูนยปฏิบัตธิ รรมสุทธิเมธี
กรุงเทพฯ
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แบบประเมินความเหมะสมของคูมือวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน
คําชี้แจง ขอความกรุณาผูทรงคุณวุฒหิ รือผูเชี่ยวชาญดานคุณธรรมจริยธรรม ไดพิจารณาคูมือ
วิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) วามีเนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลา
และสื่อ-อุปกรณ ที่ใชในการฝกประสบการณ เหมาะสมหรือไมเพียงใด ตลอดจนขอความกรุณาจาก
ทานใหขอเสนอแนวทางแกไขปรับปรุงใหคูมือวิธีการฝกประสบการณดีขึ้น โดยประเมินตามหัวขอ
ตอไปนี้
ระดับความเหมาะสม
รายการที่ประเมินคูมือวิธีการฝกประสบการณ
ควรแกไข
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
ปรับปรุง
1. สาระสําคัญที่นํามาใชสอนโดยภาพรวม
2. กิจกรรม
2.1 กิจกรรมการสรางศรัทธา
2.2 กิจกรรมการเรียนรู และการฝกคิดโยนิโสมนสิการ
2.3 กิจกรรมการเรียนรูและการฝกรักษาศีล
ฝกสติ และฝกสมาธิ
2.4 กิจกรรมการเรียนรูคุณธรรมดาน
ความอดทน (เนื้อหาทีน่ ํามาสอน)
2.5 กิจกรรมการเขาคายปฏิบัตธิ รรมที่
วัดศิริมงคล 9 วัน 8 คืน
3. ระยะเวลาที่ใชในการฝกประสบการณ
(ทั้งหมดประมาณ 11-12 สัปดาห ละ 3-4 วัน)
4. สื่อและอุปกรณที่ใชในแตละกิจกรรม
5. เพลงที่ใชประกอบการเรียนการสอน
6. บทที่ใชประกอบการเรียนการสอน
7. เกมที่ใชในการฝกสติและฝกสมาธิ
8. กรณีตัวอยางที่นํามาใหนักศึกษาฝกคิด
โยนิโสมนสิการ
9. กรณีตัวอยางที่นํามาใชในการสรางศรัทธา
ตอคุณธรรมดานความอดทน
10. ขาวจากหนังสือพิมพ
11. ชาดก และนิทานทีใ่ ชสอน
12. วิธวี ัดและประเมินผล

153
13. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของทาน
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สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนตาม
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานคุณธรรมจริยธรรมจํานวน 3 ทานดังนี้
รายการที่ประเมินคูมือ
วิธีการฝกประสบการณ

1. สาระสําคัญที่นํามาใช
สอนโดยภาพรวม
2. กิจกรรม
2.1 กิจกรรมสรางศรัทธา
2.2 กิจกรรมการเรียนรูและ
การฝกคิดโยนิโสมนสิการ
2.3 กิจกรรมการเรียนรู
และการฝกรักษาศีล ฝก
สติ และฝกสมาธิ
2.4 กิจกรรมการเรียนรู
คุณธรรมดานความอดทน
(เนื้อหาที่นํามาสอน)
2.5 กิจกรรมการเขาคาย
9 วัน 8 คืน
3. เวลาที่ใชในการฝกอบรม
4. สื่อและอุปกรณที่ใชใน
แตละกิจกรรม
5. เพลงที่ใชประกอบการ
เรียนการสอน
6. บทกลอนและสุภาษิตที่
ใชสอน
7. เกมที่ใชในการฝกสติ
และสมาธิ
8. กรณีตัวอยางที่นํามาให
นักศึกษาฝกคิดโยนิโสนมสิการ

มาก
ที่สุด

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน นอย
กลาง

-

3

-

-

ควร
ปรับปรุง
แกไข
-

1
2

1
1

1
-

-

3

-

-

1

2

3

คาเฉลี่ย ผลการประเมิน
(M)

4.00

มาก

-

4.00
4.67

มาก
มากที่สุด

-

-

5.00

มากที่สุด

-

-

-

4.33

มากที่สุด

-

-

-

-

5.00

มากที่สุด

-

3
2

1

-

-

4.00
3.67

มาก
มาก

1

2

-

-

-

4.33

มาก

2

1

-

-

-

4.67

มากที่สุด

-

2

1

-

-

3.67

มาก

2

1

-

-

-

4.67

มากที่สุด
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รายการที่ประเมินคูมือ
วิธีการฝกประสบการณ

9. กรณีตัวอยางที่นํามาใช
ในการสรางศรัทธาตอ
คุณธรรมดานความอดทน
10. ขาวจากหนังสือพิมพ
11. ชาดกและนิทานที่ใช
สอน
12. วิธวี ัดและประเมินผล

มาก
ที่สุด

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน นอย
กลาง

5

-

-

-

ควร
ปรับปรุง
แกไข
-

-

2

1

-

2
2

1
1

-

-

คาเฉลี่ย ผลการประเมิน
(M)

5.00

มากที่สุด

-

3.67

มาก

-

4.67
4.67

มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนดังนี้
คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นในการประเมินคูมือวิธีฝกประสบการณทั้งฉบับเทากับ 4.38 ซึ่งผล
การประเมินอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแตละประเด็น ปรากฏวา ผูทรงคุณวุฒิประเมินวา กิจกรรม
การฝกคิดโยนิโสนมสิการ กิจกรรมการเรียนรูและฝกรักษาศีล ฝกสติ และฝกสมาธิ กิจกรรมเขาคายปฏิบัติ
ธรรม 9 วัน 8 คืน บทกลอนและสุภาษิตที่ใชสอน กรณีตัวอยางที่นํามาใชในการสรางศรัทธาตอคุณธรรม
ดานความอดทน ชาดกและนิทานที่ใชสอน และวิธวี ัดและประเมินผล มีความเหมาะสมมากที่สุด นอกนั้นใน
รายการอื่น ๆ ไดรับการประเมินวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
1.3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1.3.1 แนวความคิดดานความอดทน ควรชัดเจนที่บงถึงความสําเร็จ หรือประโยชนที่ชีวิตจะพึง
ไดรับ โดยใชวิธีการนําชีวประวัติของบุคคลทีป่ ระสบผลสําเร็จเปนสื่อเพื่อสรางศรัทธาและเห็นผล (ความถี่
เทากับ 3)
1.3.2 สุภาษิตที่เกี่ยวของกับความอดทนควรมีใหมาก เพื่อแนวความคิดของผูศึกษาอาจครอง
ความและเห็นประโยชน ซึ่งเปนวิธีที่สรางศรัทธาได โดยไมใชกิจกรรมสื่อ หมายความวา ศรัทธาเกิดเพราะ
ปญญาที่ขบคิดจากเนื้อหาคําสอนไดเองตามกําลังปญญา (ความถี่เทากับ 3)
1.3.3 ควรนําคูมือวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนไปใชสอนเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมดานนี้แกนักศึกษา ครู และนักศึกษาสาขาเอกอื่น ๆ (ความถี่เทากับ 2)
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1.3.4 การใชคํา เชน โปรแกรมจิต อาจเปนคําวาที่ใชในภายหลัง ซึ่งอาจยากตอความเขาใจของ
ผูไมคุนเคยศัพทวาหมายถึงอะไร ? ควรใชคาํ ใหสอดคลองกับศัพทนิยมที่ใชในภาษาพระไตรปฎกหรือภาษา
ธรรมงาย ๆ (ความถี่เทากับ 1)
1.3.5 ศัพททางธรรมบางศัพทอาจวงเล็บไวเพื่องายตอการศึกษา เชน คําวา สมาทานอาชีวัฏฐะม
กะศีล บุคคลศึกษาอาจไมคุนเคยกับการสื่อความหมายของศีลมีกี่ระดับ กี่ประเภท จึงควรใชศัพทตรงกับ
กิจกรรม (ความถี่เทากับ 1)
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คูมือวิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับ
แนวคิดทางตะวันตกเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โดย

นางสาวมารศรี กลางประพันธ
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หลักสูตรการฝกประสบการณ
เพื่อการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
จุดมุงหมายของการฝกประสบการณ
การฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีจุดมุงหมายดังนี้
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและเกิดความศรัทธาเห็นความสําคัญหรือคุณคาของ
คุณธรรมและจริยธรรมดานความอดทนสําหรั บการเรีย น การทํางานและการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
ในการดําเนินชีวิตที่ดีงามและนําไปสูความสําเร็จในชีวิต
2. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะตาง ๆ เพื่อนําไปสูความเปนผูที่มีความอดทนทั้งทางกายและจิตใจ

ความหมายของความอดทน (ขันติ)
ความอดทน (ขันติ) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการแสดงออกทางกาย วาจา และ
สภาวะดานจิตใจของนักศึกษาใหเปนไปอยางสงบเรียบรอยและเปนปกติ พรอมทั้งยังสามารถปฏิบัติ
ภาระหนาที่ตาง ๆ ที่มีอยูตอไปตามเปาหมายที่ไดวางไว โดยไมมีการหยุดชะงักหรือเปลี่ยนแนวทาง
เมื่อตองเผชิญกับสภาพการณหรือสิ่งแวดลอม หรือสิ่งเราที่ขัดขวางเปนอุปสรรคยั่วยุยั่วเยาจิตใจ หรือ
ถูกชักจูงใหไขวเขวใด ๆ ทั้งนี้เกิดจากการใชปญญาประกอบการแสดงพฤติกรรมดวยการแสดงออกถึง
ความอดทน (ขันติ) สามารถวัดดวยแบบทดสอบความอดทน (ขันติ) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยยึดหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาซึ่งไดแบงโครงสรางหรือประเภทของความอดทนออกเปน 2 ดานใหญ ๆ หรือ
4 ดานยอยดังนี้
1. ความอดทนทางใจ แบงไดดังนี้
1.1 ความอดทนตอความเจ็บใจ เชน วาจาเสียดแทงถอยคําดาวาหยาบคาย คําเสียดสี หรือ
คํากลาวลวงเกินใหเกิดความเสียหาย สรางความขุนเคืองใจดวยประการตาง ๆ อัน
บุคคลไมพึงปรารถนา
1.2 ความอดทนตอพลังอํานาจบีบคั้นของกิเลส ดานโทสะ เชน ความโกรธ
ความหงุดหงิด ความไมสบายใจ ความกาวราว ความไมสมหวัง การมีปญหาหรือ
อุปสรรคมาขัดขวางการเรียนหรือการทํางาน และดานโลภะ (ความอยากไดในสิ่งที่ไม
จําเปนหรือเกินฐานะทางการเงินของตน) เปนตน
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2. ความอดทนทางกาย แบงไดดังนี้
2.1 ความอดทนต อความลําบากตรากตรํ า เช น อดทนตอความลําบากเนื่องมาจากการ
ทํางานและหรือการเรียนที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกาย เชน อดทนตอความเหนื่อยลา ความหิว
ความรอน ความหนาว และความเจ็บปวดเมื่อยามเจ็บไดปวยไมสบายกาย เกิดความ
ทุกขทรมานขึ้นมาก็รูจักอดกลั้นเอาไว ไมกอความทุกขเพิ่มขึ้นอีก

โครงสรางเนื้อหาและกิจกรรมของการฝกประสบการณเพื่อการพัฒนาคุณธรรม
ดานความอดทน ( ขันติ)
เนื้อหาและกิจกรรมของการฝกประสบการณเพื่อการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
นี้ไดรับการพัฒนามาจากหลักพุทธธรรม แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับความอดทน
ความเพียร ความเมตตากรุณา อิทธิบาท 4 ฆราวาสธรรม 4 ศีล สติ สมาธิ ปญญา การฝกคิด
วิ ธี ได แก การคิ ด แบบสื บ สาวเหตุ ป จ จั ย การคิ ด แบบแยกแยะ
ด ว ยวิ ธี คิ ด โยนิ โ สมนสิ ก าร 6
สวนประกอบ การคิดแบบสามัญลักษณ การคิดแบบอริยสัจหรือการคิดแกปญหา การคิดแบบคุณ
โทษและทางออก และการคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม แนวคิดการโปรแกรมจิต (การเปลี่ยน
สัญญา/ความจําไดหมายรู)
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสังคมเกี่ยวกับตัวแบบ (Modeling)
ของ แบนดูรา (Bandura .1977 ) แนวคิดเกี่ยวกับการอดไดรอได แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถใน
การเผชิญและฟนฝาอุปสรรค (Adversity quotient) สําหรับกิจกรรมการฝกประสบการณนั้นแบงเปน
5 กิจกรรม รวมจํานวน 28 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาทีถึง 4 ชั่วโมง และกิจกรรมการ
เขาคาย เพื่อปฏิบัติธรรม จํานวน 9 วัน 8 คืน ดังนี้
1. กิจกรรมการสรางศรัทธา จํานวน 10 ครั้ง
2. กิจกรรมการเรียนรูและการฝกคิดโยนิโสมนสิการ 6 วิธี จํานวน 6 ครั้ง
3. กิจกรรมการเรียนรูและการฝกรักษาศีล การฝกสติและฝกสมาธิ จํานวน 4 ครั้ง
4. กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมดานความอดทนและคุณธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
จํานวน 8 ครั้ง
5. กิจกรรมการเขาคายเพื่อปฏิบัติธรรมที่วัดศิริมงคล 9 วัน 8 คืน
สํ า หรั บ รายละเอี ย ดของแต ล ะกิ จ กรรมและเอกสารประกอบกิ จ กรรมการเรี ย นรู และ
การฝกปฏิบัตินั้นไดกลาวไวในตอนตอไป
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การเตรียมการฝกประสบการณ
ขั้นตอนในการเตรียมการฝกประสบการณ เพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) นั้น
แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
1. การเตรียมตัวสําหรับวิทยากรหรือผูวิจัย
วิทยากรผูใหการฝกประสบการณควรศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับคุณธรรมดาน
ความอดทน และคุณธรรมที่เกี่ยวของกับความอดทนจากพระสุตตันตปฎก หนังสือพุทธธรรม พุทธ
ศาสนสุภาษิต (หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี / โท) มัคลัตถทีปนี และหนังสือรวมธรรมะอื่น ๆ
นอกจากนี้ ควรเตรียมตัวศึกษาและฝกคิดฝกตั้งคําถามเพื่อเตรียมสอนเกี่ยวกับการฝกคิดโยนิโส
มนสิการแบบตาง ๆ ใหเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง โดยเฉพาะการคิดโยนิโสมนสิการ 6 วิธี คือ วิธี
คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ วิธีคิดแบบอริสัจ
หรือ การคิดแกปญหา วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกและวิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม
นอกจากนี้วิทยากรควรศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมจิต (การเปลี่ยนสัญญาวิปลาส) ของนาย
แพทยชินโอสถ หัศบําเรอ (2541 : 142 ) ตลอดจนศึกษาทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสังคมเกี่ยวกับ
การเรียนรูดวยตัวแบบ (Modeling) ของแบนดูรา (Bandura .1977 : 16-29 ) แนวคิดเกี่ยวกับการ
อดไดรอได มิสเชล (ยศ อัมพรรัตน . 2536 :16-19 ; อางอิงจาก Mischel . 1974 : 282) และ
แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถใน การเผชิญและฟนฝาอุปสรรค (Adversity quotient : AQ) สตอลท
(นันทนุช ตั้งเสถียร . 2546 : 45 ; อางอิงจาก Stoftz . 1997 ; อางอิงจาก )
นอกจากนั้น วิทยากรควรมีความรูและทั กษะหรือประสบการณ ดานเทคนิคการฝก อบรมที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อที่วิทยากรจะสามารถหากลวิธีหรืออุบายในการอธิบายและยกตัวอยางที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรมดานความอดทน ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาหรือผูเขารับการฝกประสบการณมีความเขาใจ และ
มองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้วิทยากรควรศึกษาหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมที่ใชประกอบการฝก
และสื่ อ อุ ป กรณต า ง ๆ ล ว งหน า ศึ ก ษาวิ ธี ก ารใช สื่ อ เช น การใช เ ครื่ องวิ ดี โอ วี ซี ดี เทป และ
คอมพิวเตอร เปนตน และขอสําคัญวิทยากรหลักจําเปนจะตองมีความรูและมีประสบการณดานการฝก
วิปสสนากรรมฐานมาแลวหลายครั้ง (ประมาณ 10 ครั้ง ครั้งละ 7 - 10 วันขึ้นไป) หรือกรณี
มี ประสบการณดานการฝกวิปสสนากรรมฐานนอยครั้งก็อาจจะแกปญหาไดโดยการเชิญวิทยากรหรือ
ผู เ ชี่ ย วชาญในการฝ ก ประสบการณ ด า นนี้ เ ข า มาช ว ยก็ ไ ด เช น พระสงฆ ห รื อ ฆราวาสที่ เ ชี่ ย วชาญ
ดานวิปสสนากรรมฐาน
2. การเตรียมผูเขารับการฝกประสบการณ
2.1 กําหนดนักศึกษาหรือบุคคลที่จะเขารวมฝกประสบการณใหชัดเจนวาเปนนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ชั้น ป หนึ่ งหรืออาจจะเป นชั้ นปอื่น ๆ ก็ได ควรเลือกนัก ศึ ก ษาที่ ผูฝ กอบรมหรื อวิ ทยากร
สามารถติดตอไดงายและสามารถบอกกลาวหรือควบคุมความประพฤติได
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2.2 แจงใหผูเขารับการฝกประสบการณไดทราบถึงความสําคัญและความจําเปนของการเขารับ
การฝกอบรม หรือบอกประโยชนที่จะไดรับหลังจากฝกประสบการณไปแลวตลอดจน ระบุวัน เวลา และ
สถานที่ ที่จะใชในการฝกประสบการณและอื่น ๆ
3. การเตรียมสถานที่สําหรับการฝกประสบการณ
3.1 เลื อ กสถานที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมสํ า หรั บ การฝ ก ประสบการณ เช น มี ค วามเงี ย บสงบ
มีสภาพแวดลอมที่ดี มีพระพุทธรูป โตะหมูบูชา มีการติดตั้งอุปกรณที่จะใชในการฝกประสบการณ
เชน เครื่องฉายขามศีรษะ (Over head) เครื่องเลนวีดิโอ วีซีดี จอโทรทัศน และเครื่องคอมพิวเตอร
เปนตน
3.2 ตรวจสอบความเรียบรอยของหองและอุปกรณตาง ๆ เชน มีการปดกวาด เช็ดถูหองให
สะอาดนาเรียนนาอยู
4. การเตรียมสื่อและอุปกรณฝกประสบการณ
4.1 เตรียมแบบวัดความอดทนและแบบสังเกตพฤติกรรมความอดทนสําหรับทดสอบกอนและ
หลังการฝกประสบการณ
4.2 เตรียมเอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนและการฝกความอดทน (ขันติ) สําหรับนักศึกษา
หรือผูเขารับการฝกประสบการณ
4.3 เตรียมเครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ
4.4 เตรียมเครื่องฉายวีดิโอ เครื่องฉายวีซีดี พรอมจอโทรทัศน
4.5 เตรียมเครื่องเลนเทป / MP3 และมวนเทปธรรมะ มวนเทปเพลงธรรมะ
4.6 กระดาษวาดเขียนหรือกระดาษชารทสีตาง ๆ
4.7 ปากกาและสีเมจิก กระดาษกาว
4.8 แผนใสและปากกาเขียนแผนใส
4.9 กรรไกร
4.10 กระดาษขนาด A4 จํานวน 1 รีม
4.11 แฟมสะสมผลงานของผูเขารับการฝกประสบการณแตละคน
4.12 แบบประเมินหลังสิ้นสุดแตละกิจกรรม
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กิจกรรมและเอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนรู
และการฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ดานความอดทน (ขันติ)
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1. กิจกรรมสรางศรัทธา
สาระสําคัญ
การสรางศรัทธาเปนกระบวนการขั้นแรกที่เปนพื้นฐานในการนําไปสูการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม ความศรัทธาจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีปจจัยภายนอกเปนตัวกระตุนใหเกิดจิตสํานึกหรือแรงจูงใจ
ขึ้น ปจจัยภายนอกที่จะชวยสรางศรัทธา ไดแก ปรโตโฆสะที่ดีหรือกัลยาณมิตร เชน อาจารยผูสอน
วิทยากร สภาพแวดลอมทางกายภาพตลอดจนตัวแบบทางสังคมที่มีคุ ณธรรมดานความอดทนและ
ได นํ า สิ่ ง นี้ ไ ปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ต อ การทํ า งาน การเรี ย นและการสร า งประโยชน แ ก สั ง คมและ
ประเทศชาติ เมื่ อผู เ รี ย นได เ ห็ น ตั ว แบบที่ ดี และเห็ น คุ ณ ค า ของการเป น ผู มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
โดยเฉพาะดานความอดทน ผูเรียนก็จะเกิดศรัทธาที่จะฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมเหลานี้เกิดขึ้น
ในตนเอง

จุดมุงหมาย
1. เพื่อใหนักศึกษามีความศรัทธาในปฏิปทาของพระพุทธเจาและเชื่อมั่นในคําสอนของ
พระองคในฐานะที่พระองคเปนแบบอยางที่ดีที่สุดของมนุษยที่มีความอดทน
2. เพื่อใหนักศึกษาเห็นคุณคาและประโยชนของการมีคุณธรรมดานความอดทน
3. เพื่อใหนักศึกษาเห็นแบบอยางที่ดีของบุคคลที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตทั้งในแงของการ
ทํางานและการครองตน โดยใชคุณธรรมดานความอดทนเปนพื้นฐาน

เนื้อหา
1. บทกลอน สุภาษิต พุทธวจนะและเพลงเกี่ยวกับคุณธรรมดานความอดทนและ
คุณธรรมอื่นที่เกี่ยวของกับความอดทน
2. ความอดทนของขันติวาทีดาบส และพระปุณณะเถระ
3. โลกการเรียนรูของวัยรุนเกี่ยวกับความสนใจ เรื่องวิญญาณ ทางพุทธศาสนาและพุทธ
ศาสนาในสายตาของอัลเบิรต ไอนสไตน
4. ประวัติบุคคลที่นําคุณธรรมดานความอดทน ความพากเพียร และความไมทอแทไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตจนประสบความสําเร็จในดานการเรียน และการทํางาน
5. กุลยุทธสูความสําเร็จ และความอดทนที่ทาทาย
6. พุทธประวัติ

เวลาที่ใช
จํานวน 10 ครั้งๆละประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที รวมเวลาทั้งสิ้นประมาณ 25 ชั่วโมงโดย
เริ่มสอนตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 เปนตนไปจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2548
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การดําเนินการ
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในขั้ น ตอนการสร า งศรั ท ธานี้ ผู วิ จั ย นํ า เสนอไว
ในตาราง 14 ดังตอไปนี้
ตาราง 14 การดําเนินกิจกรรมและ สื่อ - อุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนของกิจกรรมการสราง
ศรัทธาแตละครั้ง
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
1 ขั้นนํา
1. ผูวิจัยสรางสัมพันธอันดีกับนักศึกษาชั้นปที่ 1
ที่เขารับการฝกอบรมจํานวน 60 คนผูวิจัย แนะนํา
ตนเองและใหนักศึกษาแนะนําตนเอง โดยใชกิจกรรม
“ตนโพธิ์แหงคุณธรรม” ผูวิจัยแจกกระดาษรูปหัวใจสี
ตางๆใหนักศึกษาคนละใบแลวใหนักศึกษาเขียน
เกี่ยวกับเปาหมายในการพัฒนาตนโดยใหมีคุณสมบัติ
“ความรูตองคูคุณธรรม ” (เนนคุณธรรมดานความ
อดทนและคุณธรรมอื่นๆ) แลวใหทุกกคนนํารูปหัวใจ
ที่เขียนเสร็จแลวนําไปติดไวตามกิ่งตางๆของตนโพธ
แหงคุณธรรม
2. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยเพลงกําลังใจโดยศิลปน
โฮปและเพลงเปดดวงใจของ ศาสตราจารยกิตติคุณอําไพ สุจริตกุล
3. ผูวิจัยชี้แจงจุดประสงคของการเขารับฝกอบรม
แกนักศึกษา

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
1. กระดาษรูปหัวใจ 60 ชิ้น
2. รูปตนโพธิ์ 2 ตน
3. เนื้อเพลงกําลังใจและเพลงเปด
ดวงใจ
4. เอกสารกลอนสรางสรรคความรูคู
คุณธรรม โดย ผูชวย
ศาสตราจารยญาดาพนิต ธรรม
เกษร
5. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“ขันติวาทีดาบส”และเรื่อง
“พระปุณณเถระ”
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ตาราง 14 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยนําเสนอกรณีตัวอยางในรูปของนิทานชาดก
เรื่อง “ ขันติวาทีดาบส”และเรื่อง “พระปุณณเถระ”
2. ผูวิจัยใชคําถามกระตุนใหนักศึกษาวิเคราะห
แยกแยะประเด็นเกี่ยวกับความอดทนของขันติ
วาทีดาบสและความอดทนของพระปุณณะเถระ
3. ผูวิจัยตั้งคําถามกระตุนใหนักศึกษารวมกันสรุป
ประเด็นสาระสําคัญของนิทานชาดกทั้ง 2 เรื่อง
4. ผูวิจัยและนักศึกษา รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
แนวคิดหรือหลักธรรมที่ไดรับจากการศึกษานิทาน
ชาดกทั้ง 2 เรื่อง
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยตั้งคําถามในประเด็นที่วา นักศึกษาจะ
ประยุกตใชแนวคิดหรือหลักธรรม ดานความ
อดทนดังกลาวไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร
2. ผูวิจัยและนักศึกษารวมสรุปบทเรียน โดยผูวิจัย
เนนใหนักศึกษาไดนําแนวคิดหรือหลักธรรมดาน
ความอดทนที่ไดรับจากการเรียนครั้งนี้ ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2. ขั้นนํา
1. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันรองเพลงธรรมะและ
รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง โดย
ผูวิจัยตั้งคําถามวา “ นักศึกษามีความรูสึก
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเพลงอยางไรบาง”

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน

1. เทปเพลงธรรมะ และเนื้อหาสาระ
ของเพลง ชื่อ “ สมัครเรียนธรรม”
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“โลกการเรียนรูของวัยรุน”
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ตาราง 14 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยแบงนักศึกษาออกเปน 6 กลุมๆ ละ 10 คนแลว
มอบหมายใหนักศึกษาเลือกประธาน และเลขานุการกลุม
2. ผูวิจัยเเจกเอกสารประกอบการสอน เรื่อง “โลกการ
เรียนรูของวัยรุน” “พุทธศาสนาในสายตาของอัลเบิรต
ไอนสไตน และบทกลอนเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ
ใหนักศึกษาอานและอภิปรายในกลุมโดยผูวิจัยเปน
ผูคอยเสนอแนะวิธีการอานและหาประเด็นสําคัญของ
เรื่องที่อาน
3. แตละกลุมสงตัวแทนออกมาสรุปประเด็นสําคัญ
ของเอกสารที่อาน โดยผูวิจัยและนักศึกษารวมกัน
ซักถามและอภิปรายแสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันสรุปแนวคิดหลักธรรม
และแนวปฏิบัติที่ไดจากการอานเอกสาร
2. ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมและเสนอแนะแนวทางใน
การนําหลักธรรม และแนวคิดที่ไดจากการเรียนครั้งนี้
ไปเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองตอไป
3.

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง “ พุทธศาสนาในสายตา
ของอัลเบิรต ไอนสไตน”
4. บทกลอนเกี่ยวกับการพัฒนา
จิตใจและพุทธวจนะ วจนะ

1. เนื้อเพลง “รางวัลแดคนชางฝน”
2. บทกลอนสอนใจเกี่ยวกับสติ
ปญญา และการรักษาใจ
3. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“ตกฟสิกสพลิกชีวิตเปนดอกเตอร”
4. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“ผูไมทอแทและวิธีเอาชนะ
ความทอแท”
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ตาราง 14 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
ขั้นสอน
5. อุปกรณที่ใชในกิจกรรมแผนผัง
1. ผูวิจัยบรรยายเรื่อง “ ตกฟสิกส พลิกชีวิตเปน
ดอกเตอร” แลวใหนักศึกษารวมกันสรุปแนวคิดที่ไดรับ ความคิดไดแก กระดาษ ปากกา
2. แบงนักศึกษาออกเปนกลุมๆ ละ 6 -7 คน โดยใช และกระดาษกาว เปนตน
กิจกรรม “เกมสลูกอมแบงกลุม” โดยแจกลูกอมที่มีสี
ตางกัน 9 สี ใหนักศึกษาทุกคน คนละเม็ด จากนั้นให
นักศึกษาที่ไดรับลูกอมสีเดียวกันจับกลุมกันใหเร็ว
ที่สุดผูวิจัยแจกเอกสารประกอบการสอน เรื่อง “ ผูไม
ทอแทและวิธีเอาชนะความทอแท” ใหแตละกลุม
ทําการศึกษา
3. ใหแตละกลุมวิเคราะห อภิปรายเอกสารที่ไดรับ
แลวรวมจัดทํา แผนผังความคิด (Mind mapping)
เกี่ยวกับวิธีเอาชนะความทอแท
4. ใหแตละกลุมออกมานําเสนอแผนผังความคิดตอที่
ประชุมกลุมใหญโดยผูวิจัยและสมาชิกแตละกลุม
รวมกันอภิปรายซักถาม แผนผังความคิดที่แตละกลุม
นําเสนอ
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันสรุปกิจกรรมโดย
ผูวิจัยใหการเสริมแรงโดยใชวิธีใหคําชมเชย แผนผัง
แนวความคิดที่แตละกลุมจัดทําขึ้น
2. ผูวิจัยเพิ่มเติม และเสนอแนะแนวคิดใหแกนักศึกษา
เกี่ยวกับการนําเอาความรู ความเขาใจเรื่อง ความไม
ทอแท ความขยันอดทนไปประยุกตใชพัฒนาตนเอง
ในชีวิตประจําวันทั้งดานการเรียนและการทํางานให
สําเร็จ
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ตาราง 14 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
4 ขั้นนํา
1. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยเพลง “ มีใจอดทน”
2. นักศึกษาอานเนื้อเพลงแลวแสดงความคิดเห็น
3. ผูวิจัยนําเสนอบทกลอน “ดีชั่วอยูที่ตัวเรา”
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 4-5 คน
แลวผูวิจัยจึงแจกเอกสารประกอบการสอน 2 เรื่องคือ
“ ลองอีกที”และเรื่อง “พิการทางกายแตหัวใจเปนนักสู
ดวยความอดทนพากเพียร”
2. นักศึกษาแตละกลุมอานเอกสารที่ไดรับแลวให
ตัว แทนนําเสนอเกี่ยวกับ ความรู ความคิดเห็นและ
ขอคิดในการนําไปประยุกตใชในชีวิต
ขั้นสรุป
1. นักศึกษารวมกันสรุป
2. ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมและเสนอแนะใหนักศึกษานําไป
เปนตัวแบบในการเรียนและการทํางาน
5 ขั้นนํา
1. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยคํากลอนเกี่ยวกับความ
เมตตา ความอดทนและภาษิตจีน“ทนได…หลีกเลี่ยงได”
2. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและความรูที่ไดจาก
บทกลอน
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยบรรยายเรื่อง “ สําคัญที่ใจ”
2. ผูวิจัยซักถามความเขาใจของนักศึกษา
3. ผูวิจัยเเจกเอกสารใหนักศึกษาทุกคน ๆ ละ 1 เรื่อง
คือ เรื่อง “ประสานดวยความพากเพียร”
4. ผูวิจัยใหนักศึกษาอานอยางมีสมาธิเพื่อทําความ
เขาใจในเอกสารที่แจกให

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
1. เทปเพลง “ มีใจอดทน” และเนื้อเพลง
2. บทกลอน “ ดีชั่วอยูที่ตัวเรา” และ
บทกลอนสรางกําลังใจใหมีความ
พากเพียรอดทน โดย ธัมมวัฑโฒ
ภิกขุ และเอกสารปะกอบการสอน
2 เรื่อง คือ“ลองอีกที” และเรื่อง
“พิการทางกายแตหัวใจเปนนักสู
ดวยความอดทนพากเพียร”

1. คํากลอนเกี่ยวกับความเมตตา
และความอดทนและสุภาษิตจีน
“ทนได…หลีกเลี่ยงได
2. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“สําคัญที่ใจ”
3. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“ประสานดวยความพากเพียร”
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ตาราง 14 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
5. ผูวิจัยสุมนักศึกษาเพื่อนําเสนอ ขอความรู
ขอคิดเห็นและแนวทางในการนําไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยซักถามความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ไดรับฟงและอานในประเด็นที่สําคัญๆ
เพื่อเปนการทบทวนและสรุปสิ่งที่ไดศึกษา
2. ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามในประเด็น
ที่ยังไมเขาใจ
3. นักศึกษาและผูวิจัยรวมกันสรุปขอคิดและหลักธรรม
ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการทํางาน
และการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
6 ขั้นนํา
1. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยเพลงใหอภัยและ
เพลงอภัยและสุภาษิตของดอกเตอรโรเบิรต ซูลเลอร
เรื่อง “ยืนหยัดเทานั้น”
2. นักศึกษาอานและทําความเขาใจในเนื้อเพลงและ สุภาษิต
3. ผูวิจัยใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ
ที่ไดจากเพลงและสุภาษิต
4. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันรองเพลง
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 4 - 5 คน
2. ผูวิจัยแจกเอกสารประกอบการสอนเกี่ยวกับ
“ กลยุทธสูความสําเร็จ ”ความอดทนที่ทาทายและ
ขาวจากหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก เกี่ยวกับการ
ฝกอบรมหลักสูตรการอนุบาลผูสูงอายุ
3. นักศึกษาอานใหเขาใจแลวชวยกันอภิปรายและ
สรุปแนวคิดที่ไดจากการอานเอกสารทั้ง 3 เรื่อง
ดังกลาว

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน

1. เนื้อเพลงใหอภัย และเพลงอภัย
2. เทปเพลงใหอภัยและเพลงอภัย
3. สุภาษิตของดอกเตอร โรเบิรตซูลเลอร
4. เอกสารประกอบการสอน 3 เรื่อง
ไดแก
1. กลยุทธสูความสําเร็จ
2. ความอดทนที่ทาทาย
3. ขาวการรับสมัครผูเขา
รับการฝกอบรมหลักสูตร
การอนุบาลผูสูงอายุ
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ตาราง 14 (ตอ)
ครั้ง
การดําเนินกิจกรรม
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยซักถามนักศึกษาวาไดแนวคิดอะไรบาง
จากเอกสารที่แจกให
2. นักศึกษาชวยกันสรุป แนวคิดที่ไดและเสนอ
แนวทางในการนําไปใชเปนตัวอยางสําหรับ
ดําเนินชีวิต
7 ขั้นนํา
1. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยวีซีดีเพลง พุทธานุภาพ
2. ผูวิจัยตั้งคําถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของเนื้อเพลง
เพื่อใหนักศึกษาสรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับเพลง
พุทธานุภาพ
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยนําเสนอภาพพระพุทธรูป
2. ผูวิจัยเลาคุณลักษณะ 3 ประการของพระพุทธเจา
คือ พระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระปญญธิคุณ
และพระบริสุทธิคุณ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความศรัทธา
ในคําสอนของพระพุทธเจาซึ่งรวมถึงคุณธรรมความ
อดทนดวย
3. ผูวิจัยนําเสนอเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เรื่อง “ พุทธประวัติโดยสรุป”
5. ผูวิจัยนําเสนอ วีดีทัศน เกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่อง
“ สื่อการศึกษาพุทธประวัติประกอบสังเวชนียสถาน
จากอินเดียครบ”
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยซักถามนักศึกษาเกี่ยวกับประวัติของ
พระพุทธเจา
2. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันสรุปความรูและขอคิดที่
ไดจากการศึกษาทั้งหมด ตลอดจนแนวทางในการนํา
หลักธรรมที่ไดไปใชในการดําเนินชีวิตตอไป

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน

1. วีซีดีและเพลงพุทธานุภาพ
2. ภาพพระพุทธรูปปางตางๆ
3. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“พุทธประวัติโดยสรุป” ของ บรรจบ
บรรณรุจิ
4. วีดีทัศนเกี่ยวกับพุทธประวัติ
เรื่อง “สื่อการศึกษาพุทธประวัติ
ประกอบสังเวชนียสถานจาก
อินเดียครบ”
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ตาราง 14 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
8 - 10 ขั้นนํา
1. ผูวิจัยแนะนํานักศึกษาวาไดนิมนตพระสงฆที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณทางศาสนา
มาใหธรรมะและแนวคิดในการดําเนินชีวิต จํานวน
2 รูป คือ พระมหาทองรัตน รัตนวัณโณและ
พระอาจารยพจน กิตติปาโล
2. พระมหาทองรัตน รัตนวัณโณ ทําความรูจักและ
สรางความคุนเคยกับนักศึกษา
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยนิมนตพระมหาทองรัตน ใหธรรมะและ
แนวคิดในการดําเนินชีวิตแกนักศึกษา
2. พระมหาทองรัตน แสดงธรรมแกนักศึกษา
เกี่ยวกับสติปฎฐาน 4 อริยทรัพย 7 อิทธิบาท 4
สัปปุริสธรรม 7 ฆราวาสธรรม 4 หิริ -โอตตัปปะ
มรรค 8 ความโกรธ ความโลภ บุญกิริยาวัตถุ 10
เปนตน
3. พระอาจารย พจน กิตติปาโล บรรยายเรื่อง
กฎแหงกรรมโดยใชวีซีดีเกี่ยวกับเรื่องกรรมภพภูมิ 31
และหลักฐานทางวิทยาศาสตรประกอบการบรรยาย
ขั้นสรุป
1. พระมหาทองรัตน รัตนวัณโณ ใหโอกาสนักศึกษา
ซักถามเกี่ยวกับธรรมที่ไดแสดงใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น
2. นักศึกษากลาวคําสัญญาวาจะนําคําสอนของ
พระพุทธเจาไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหมีสติ สมาธิ
มีความพากเพียรและอดทนในการเรียน การทํางาน
และการอยูรวมกันในสังคม

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
1. วิดีทัศนเกี่ยวกับประวัติของ
พระมหาทองรัตน รัตนวัณโณ
ที่มีประสบการณในการศึกษา
เกี่ยวกับพุทธศาสนาและเกี่ยวกับ
ศาสนาเปรียบเทียบ การเผยแพร
พุทธศาสนามาแลวหลายประเทศ
2. วิดีทัศนเกี่ยวกับกฎแหงกรรม
3. วิดีทัศนเกี่ยวภพภูมิ 31 ตาม
ทัศนะของพระพุทธเจา เมื่อเปรียบเทียบกับโลกในทางวิทยาศาสตร
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การวัดและประเมินผล
1. ผูวิจัยสังเกตความตั้งใจ การซักถาม และความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม
การเรียนการสอนแตละครั้ง
2. ผูวิจัยสัมภาษณความรูสึกในเขารวมกิจกรรม เนื้อหาที่เรียนแตละครั้ง
3. ผูวิจัยตรวจสอบใบบันทึกรายการหลังเรียนของนักศึกษาแตละคน หลังจากจบ
กระบวนการสรางศรัทธา
4. ผูวิจัยตรวจสอบจากผลงานการสรุปประเด็นแผนผังความคิด (Mind mapping) และ
การบานของนักศึกษา
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แบบประเมินภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางศรัทธา
ตอการมีคุณธรรมดานความอดทน
นักศึกษาวิชาเอก ……………………………………………………รหัสนักศึกษา……………………..
1. นักศึกษาไดความรู ความคิดเห็น และความรูสึกอยางไรบางเมื่อไดศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
การสอนในกิจกรรมการสรางศรัทธาตอการมีคุณธรรมดานความอดทนทั้งหมดที่ผานมาแลว
(ใหตอบเปนขอๆ ตามความเปนจริง)
1.1 ความรูที่ไดรับ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาหรือประโยชนของความอดทนตอการเรียนการทํางานและ
การเรียนหลักธรรม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.3 ความรูสึกและสิ่งที่นักศึกษาประทับใจ มีอะไรบาง (เรื่องใด เพราะเหตุใด)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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2. นักศึกษามีขอเสนอแนะในกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งตอไป (ขั้นฝกคิดโยนิโสมนสิการ)
อยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. นักศึกษามีเรื่องใดบางที่ยังไมเขาใจลึกซึ้ง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. นักศึกษาจะนําความรูเกี่ยวกับคุณธรรมดานความอดทนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
อยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. นักศึกษาจะมีวิธีการฝกฝนใหตนเองมีความอดทนอยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณที่ใหขอมูลตามความเปนจริง
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1. เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางศรัทธา ครั้งที่ 1
เพลงกําลังใจ
ศิลปน โฮป
ในยามที่ทอแท ขอเพียงแคคนหนึ่ง
ในยามที่ชีวิต หมนหมองรองไห
ในวันที่โลกราง ความหวังใหวาด
เพิ่มพลังใจ ใหฉันไดเริ่ม
กําลังใจจากใครหนอ
ใหชีวิต ไดมีแรงใจ
กําลังใจจาก ใครหนอ
ดั่งหยาดฝน บนฝากฟาไกล

จะคิดถึง และคอยหวงใย
ขอเพียงมีใคร ปลอบใจสักคน
มันขาดมันหาย ใครจะชวยเติม
ตอสูอีกครั้ง บนหนทางไกล
ขอเปนทานใหฝนใหใฝ
ใหดวงใจ ลุกโชนความหวัง
ขอเปนทาน ใหฉันไดไหม
ที่หยาดริน สูพื้นดินแหงผาก

เพลงเปดดวงใจ
เนื้อรอง : ศาสตราจารยกิตติคุณอําไพ สุจริตกุล
ทํานอง : ลาวลําปาง
เปดดวงใจ
โอใจดวงงาม
เปยมคุณธรรม
คลายหมกมุนขุนหมอง
สงบใจสะอาด แจมศรี สวางดีมิมีเคืองของ
เพื่อนพี่นอง
จะเห็นแสงทองเรืองกระจาง
สองสวรรคที่เราสรรคสราง เพราะธรรมนําทางใหใจเรา (ซ้ํา)
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กลอนสรางสรรคความรูคูคุณธรรม
การศึกษา
ชวยดํารง
ใฝศึกษา
ถึงจุดหมาย

พาชีวิต
คงคาคน
หาความรู
มีความรู

จิตสูงสง
ตนขวนขวาย
ไมดูดาย
คูคุณธรรม

มุงชี้นํา
ประพฤติดี
สอนศิษยนั้น

มีความรู
คําสอนศิษย
มีเกียรติสม
กับการดี

คูคุณธรรม
จิตสรางสรรค
ชื่นชมกัน
ศรีสังคม

มีความรู
มุงมั่นจิต
ประพฤติดี
ทุกคืนวัน

คูคุณธรรม
คิดทําดี
มีคาคน
หมั่นทําดี

นําชีวิต
มีสุขสันต
ผลอนันต
มีสุขเอย

ยุติธรรม
ที่ใดมี
ไมลําเอียง
ทุกคนมา

ไมคอนขาง
ดีเปนกฎ
เพียงทั่วกัน
นาชื่นชม

สรางไมตรี
ลดปญหา
จัดสรรมา
เหมาะสมดี

เปนคนดี
สงผลนํา
ความรูใช
โลกสุขสันต

มีความรู
ทําใหเกิด
ใหถูกตอง
เพราะคนดี

คูคุณธรรม
เปดโลกสรรค
ไดปองกัน
มีมากมาย

ครูดี

เอกสารอางอิง
ญาดาพนิต ธรรมเกษร (2544).วารสารวิชาการ ปที่ 4 ฉบับที่ 5 ( พ.ค. - ส.ค. ) หนา 48-55
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เอกสารประกอบการสอนเพื่อสรางศรัทธาเรื่อง “ขันติวาทีดาบส”
“ความอดทนเปนอาภรณของนักปราชญ เปนกําลังสําคัญของผูบําเพ็ญพรตคนมีความอดทน
ยอมเปนที่รักของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย”
ในอดีตกาล พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ มีทรัพย 80
โกฏิ ชื่อกุณฑลกุมาร
สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรจาก นครตักกศิลา กลับมาทํางานรวบรวมทรัพยตั้งตัวได เมื่อมารดาบิดา
ลวงลับไปแลวจึงสํารวจทรัพยสมบัติที่มีอยูเปนวามีมากไดความวา ทรัพยสมบัติเหลานี้ที่เราทําเองมีนอย
ที่ญาติบรรพ-บุรุษสะสมไวใหและตกทอดลงมาอีกมาก ทานเหลานั้นลวงลับไปเปลา หาไดนําทรัพย
สมบัติไปดวยไม เราควรจะถือเอาสมบัติเหลานี้ไปดวยการทําบุญใหทาน
พระโพธิสัตวคิดดังนี้แลว จึงนําทรัพยออกบริจาคทานสิ่งใดควรใหแกผูใดก็ใหแกผูนั้นแลวไป
บวชเปนดาบสอยูในหิมวันตประเทศมีชีวิตอยูดวยผลาผล
คราวหนึ่งตองการเสพรส เปรี้ยว หวาน มัน เค็มบาง จึงเดินทางมาเมืองพาราณสี พักอยูใน
พระราชอุทยานวันรุงขึ้นเที่ยวภิกขาจารในพระนคร ถึงประตูบานของเสนาบดี เสนาบดีเลื่อมใสในกิริยา
อาการของดาบสนั้น จึงนิมนตนั่งในเรือน ถวายชาทนียโภชนียาหารอันประณีตที่คนในบานเขาเตรียมไว
ใหตน ยิ่งไดทราบถึงประวัติการสละทรัพยสมบัติแลวออกบวชของดาบสก็ยิ่งเลื่อมใส ขอรองใหดาบส
พักอยู ณ อุทยาน ตนจะปฏิบัติบํารุงมิใหเดือดรอนดาบส เห็นวาเปนฤดูฝน ฝนตกชุกในปาหิมพานต
ไมสะดวกจึงรับคําของเสนาบดี อาศัยอยูในพระราชอุทยานของพระเจากรุงพาราณสี พระนามวากลกปุ
(กลาปุ)
วันหนึ่ง พระเจากลาปุทรงมึนเมาน้ําจัณฑ ( เหลา ) เสด็จประพาสพระราชอุทยาน หอมลอมดวย
สนมนารีจํานวนใหญใหลาดพระแทนบรรทมบนแทนมงคลศิลา บรรทมบนตักของสนมที่ทรงโปรดปราน
มากผูหนึ่ง พวกนางสนมที่ชํานาญในการฟอนรําขับรองก็พากันฟอนรําขับรองกลอมใหทรงบรรทม
จนพระราชาบรรทมหลับไป
เมื่อพระราชาหลับแลว หญิงพวกนั้นปรึกษากันวาพวกเราฟอนรําขับรองเพื่อพระราชาพระองคใด
พระราชาพระองคนั้นบรรทมหลับเสียแลว ประโยชนอะไรที่พวกเราจะฟอนรําขับรองใหเหนื่อยเปลา
จึงชวนกันทอดทิ้งเครื่องดนตรี แลวพากันไปเที่ยวในพระราชอุทยานตามปรารถนาหยอกเอินกันดวย
ชอดอกไมผลไมและใบไม
ขณะนั้นดาบสโพธิสัตว นั่งสงางามอยูดวยความสุขในบรรพชา ณ โคนตนสละอันมีดอกบาน
สะพรั่งในพระราชอุทยานนั้น
สตรีเหลานั้นเห็นดาบสผูสงางามรุงเรืองอยูดวยตบะเชนนั้นมีความเลื่อมใส เขาไปหาและขอให
เลาเรื่องตางๆ ใหฟง พระโพธิสัตว จึงแสดงธรรมใหฟง
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ขณะนั้นสตรีที่พระราชาบรรทมหนุนตักอยูพลิกตัวเพราะความเมื่อย พระราชาจึงตื่นบรรทม
ทอดพระเนตรไมเห็นหญิงนักฟอนรําขับรอง จึงตรัสถาม สนมคนโปรดกราบทูลวา บัดนี้หญิงพวกนั้นไป
นั่งแวดลอมดาบสอยู พระราชาทรงพิโรธมากผลุดลุกขึ้น ถือพระขรรคเสด็จไปโดยเร็วพรอมดํารัสวา
เราจะตัดศีรษะชฎิลโกงนั่นเสียที
พวกสนมนารี ที่ นั่ ง แวดล อ มดาบสอยู เห็ น พระราชาเสด็ จ มาด ว ยพระอาการเช น นั้ น ก็ ต กใจ
พวกที่สนิทสนมมากก็วิ่งเขาไปแยงพระขรรคจากพระหัตถ ใหพระองคสงบระงับพระสติอารมณ
พระราชาเสด็จมายืนอยูใกลพระโพธิสัตว ตรัสวา “เฮย! สมณะ
แกสรรเสริญธรรมเรื่องอะไร?” “มหาบพิตร! อาตมาภาพ สรรเสริญขันติธรรม” ดาบสทูลตอบ
“ขันติธรรมเปนอยางไร?” พระเจากลาปุทรงวัก
ดาบสตอบวา “ขันติธรรม คือความไมโกรธ เมื่อเขาดา เขาคอนวา หรือเขาประหาร”
“เราจักรูวา แกมีขันติธรรมหรือไม เดี๋ยวนี้แหละ” ตรัสดังนี้แลว รับสั่งใหเรียกเพชฌฆาตมา
เพชฌฆาตถือขวานกับหวายหนามมา นุงผาสีแดง สวมพวงมาลัยแดงตามจารีตของตน
พระราชารับสั่งใหเพชฌฆาต จับดาบสใหคว่ําลงแลวเฆี่ยนดวยหวายมีหนามนั้นสักสองพันครั้ง
ทั้ง 4 ขางละ 500 ครั้ง
ผิวหนังและเนื้อของดาบสโพธิสัตวแตกขาดไป เลือดไหลแดงฉานไปทั่วกาย พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นเชนนั้นจึงตรัสถามวา แกสรรเสริญธรรมอะไร?
“อาตมาภาพสรรเสริญ ขันติธรรม” ดาบสตอบยืนยัน “พระองคทรงเขาพระทัยวา ขันติอยูที่
ผิวหนังเชนนั้นหรือ? หามิไดเลย มหาบพิตร ขันติมิไดอยูที่ผิวหนังเลย แตมันอยูในหทัยของอาตมาภาพ
ตางหาก”
พระราชารั บ สั่ ง ให ตั ด มื อ และเท า ของดาบส แล ว ตรั ส ถามอี ก ว า แกสรรเสริ ญ ธรรมอะไร
ดาบสยืนยันอยางเดิมวาสรรเสริญขันติธรรม แตขันติหาอยูที่มือและเทาไม พระราชาใหตัดหูและจมูก
ดาบสก็ถวายพระพรวาขันติธรรมมิไดอยูที่นั่น
เมื่อดาบสถวายพระพรเชนนี้ พระเจากลาปุจึงตรัสวา เฮย ชฎิลโกง แกสรรเสริญขันติของ
แกไปเถิด ดังนี้แลวเอาพระบาทกระทืบยอดอกของพระโพธิสัตวแลวเสด็จไป
เมื่อพระราชาเสด็จไปแลว เสนาบดี ผูอุปฐากดาบสไดเขามาหาเช็ดเลือดให เก็บรวบรวมมือ
เท า หู และจมู ก ของพระโพธิ สั ต ว ไ ว ใ นผ า สาฎก ค อ ยๆประคองให นั่ ง แล ว กล า วว า ท า นผู เ จริ ญ !
ถาทานจะขุนเคืองก็ขอใหขุนเคืองเฉพาะพระราชาพระองคเดียวเถิด อยาไดขุนเคืองผูอื่นเลย
พระโพธิสัตว เพื่อจะยืนยันความไมโกรธของตนจึงกลาววา “พระราชาใดใหตัดมือเทา หู และ
จมูกของเราขอพระราชานั้นจงมีพระชนมายุยืน คนเชนเรายอมไมโกรธ”
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ฝายพระราชา พอเสด็จไปลับคลองจักษุพระโพธิสัตวเทานั้น แผนดินใหญก็แยกออกเหมือน
ผาขาดออกจากกันเปลวไฟพุงจากอเวจีมหานรก หอบเอาพระราชาไปใหเสวยผลแหงกรรมใน
อเวจีมหานรกนั้น สวนพระดาบสโพธิสัตว ไมอาจทนตอพิษบาดแผลไดจึงถึงมรณะในวันนั้นเอง
ขอสังเกต
เรื่องนี้ ทานแสดงถึงความอดทนอยางยิ่งยวดของพระโพธิสัตว ไมมีจิตประทุษรายแมแตนอยนิด
ในบุคคลที่ประทุษรายตน ยังใหพรใหเขามีอายุยืนยาวเสียอีก แตกรรมของพระเจากลาปุเปนกรรมหนัก
มาก แผนดินที่สามารถทรงสรรพสิ่งอันมีน้ําหนักมากไวได ก็ไมอาจทรงคนเลวอยางพระเจากลาปุไวได
จึงแยกออก เปลวไฟในอเวจีแลบขึ้นมาหอบเอาคนเลวอยางนั้นไปทันที
บางคนอาจไมเชื่อเรื่องแผนดินสูบ แตตัวอยางในปจจุบันก็มีอยูหลายราย คนที่ถูกแผนดินสูบ
คนมีอุดมคติสูงอยางพระโพธิสัตว ยอมกลายอมตายเพื่ออุดมคติ จะไมยอมบิดพริ้วธรรมใหเปนอธรรม
หรือทําอธรรมใหเปนธรรมเปนอันขาด
เอกสารอางอิง
(วศิน อินทสระ. ( 2517 ).จริยาบถ (เลม 2 ).กรุงเทพฯ : โรงพิมพเจริญกิจ.(หนา 45-51)
เอกสารประกอบการสอนเพื่อสรางศรัทธาเรื่อง “พระปุณณะเถระ”
สมัยที่พระพุทธองคประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหารอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ความจริงแลว พระปุณณเถระ นี้เดิมทีเปนชนชาวแควนสุนาปรันตะมีอาชีพเปน
พอคามีฐานะดีพอสมควร ครั้งหนึ่ง ปุณณะไดเดินทางไปเมืองสาวัตถีดวยธุรกิจการคา ในโอกาสนั้นได
ไปเฝาพระพุทธองค และไดฟงธรรมะ จิตใจเกิดความเลื่อมใจศรัทธาจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา
ครั้นอุปสมบทแลวก็ไดเรียนเอากรรมฐานทําการบําเพ็ญเพียรแตไมเปนผลสําเร็จ ทานปุณณะ
จึงคิดวา หากเราจาริกไปทําความเพียรอยูทางแควนสุนาปรันตะอันเปนภูมิลําเนาเดิมของตนเองนาจะ
ไดผลดีกวา ทั้งนี้คงจะเกี่ยวกับดินฟาอากาศและความเคยชินดวย เพราะเมืองสาวัตถีอาจจะไมเปน
สัปปายะสําหรับเราก็เปนไดครั้นตัดสินใจเชนนั้นแลว จึงเขาไปทูลลาพระพุทธองควา “ชนบทแถวเมือง
สาวัตถีนี้ ไมคอยสบาย และไมเหมาะสําหรับทําความเพียรของขาพเจา”
พระพุทธองคตรัสถามวา “แลวเธอคิดวาที่ไหนถึงจะสบายปุณณะ” ความจริงแลว สิ่งแวดลอม
ก็มีสวนสําคัญในการทําความเพียรอยูเหมือนกัน
“ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดวา ทางหมูบานตําบลสุนาปรันตะ คงจะสบายกวาที่นี่
จึงใครขอทูลลาไปทําความเพียรทางโนนดู เพื่อจะเปนที่สัปปายะไดบาง พระเจาขา”
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“เธอแนใจหรือ ปุณณะ อยาลืมนะ คนชาวสุนาปรันตะ นั้นรายมากนะทั้งหยาบคายดวย
เธอจะอดทนไหวหรือ”
“อดทนไหว พระเจาขา”
“นี่ปุณณะ ถาคนพวกนั้นเขาดาเธอ เธอจะทําอยางไร?”
“ถึงเขาจะดาก็คิดวายังดี คือดีกวาตบตอยดวยมือ พระเจาขา”
“ถาเผื่อเขาตอยเอาละ ปุณณะ”
“ก็ยังดี พระเจาขา คือยังดีกวาเขาเอากอนดินขวางเอา”
“ก็ถาเขาเอากอนดินขวางเอาละ?”
“ก็คิดวายังดี ดีกวาที่เขาจะเอาไมตะพดตีเอา พระเจาขา”
“เออ! ปุณณะ ถาเผื่อเขาหวดดวยตะพดละ”
“ก็ยังดี คือ ดีกวาถูกเขาฟนดวยหอก - ดาบ พระเจาขา”
“เอาละ ปุณณะ ถาเผื่อคนพวกนั้นเขาจะฆาเธอดวยดาบละ?”
“ขาพระองคก็จะคิดวา ยังเปนการดีเหมือนกัน พระเจาขา”
“ดีอยางไร ปุณณะ?”
“ก็คนบางพวกที่คิดอยากตาย ตองเสียเวลาในการเที่ยวหาศัสตราวุธมาฆาตัวเอง แตขาพระองค
มีโชคดีกวาคนพวกนั้นไมตองเสียเวลาไปเที่ยวหาศัสตราวุธอยางเขา”
“ดี ม าก ปุ ณ ณะ ดี ม าก เธอคิ ด ได ดี ม าก เป น อั น ตกลงนะเราอนุ ญ าตให เ ธอไปพํ า นั ก เพื่ อ
ทําความเพียรในหมูบานตําบลสุนาปรันตะได”
พระปุณณะ ยินดีอนุโมทนาแลวลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระพุทธองคทําทักษิณสิ้น 3 รอบ
และจัดเก็บเสนาสนะใหเรียบรอยกอนไป ถือเอาบาตรจีวรออกเดินทางจาริกไปยังหมูบานตําบลสุนา
ปรันตะ ตามลําดับ จึงเปนอันวาทานปุณณะอยูบําเพ็ญเพียรในสุนาปรันตะ แสดงธรรมโปรดชาวสุนา
ปรันตะจนกลับใจแสดงตนเปนอุบาสกประมาณ 500 คน เปนอุบาสิกาประมาณ 500 คน ภายในพรรษา
นั้นเอง สําหรับทานปุณณะเองก็ไดทําใหแจงในวิชา 3 ภายในพรรษานั้นเหมือนกัน ตอมาทานก็ได
นิพพาน ณ ที่นั้น
เอกสารอางอิง
ไสว มาลาทอง.( 2542) คูมือการศึกษาจริยธรรม.กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรมการศาสนา หนา 28- 31
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2. เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางศรัทธาครั้งที่ 2
เพลงสมัครเรียนธรรม
โดย พระมหาทองรัตน รัตนวัณโณ
คุณเอย สงสัยไมเคยเรียนธรรม พบหนาแววตาบอบช้ํา คงเปนเวรกรรมของคุณ เมื่อพระมา
เทศน ชอบกอเหตุกันชุลมุน สงสัยแทพวกคุณคงทําบาปกรรมเอาไว
คุณเอย สงสัยไมเคยเรียนธรรม พบหนาแววตาบอบช้ํา ระกําหนุนนํากายใจ เมื่อพระมาเทศน
ชอบกอเหตุกันอยูร่ําไป เกลียดธรรมะแลวใชไหม ทุกขใจเพราะไรความดี
คุณบาเกินไป ไมมีธรรมะครอง จึงตกกระปอง ไมมองธรรมะสักที เจอะพระทีไร ทําเอียงอาย
หนายหนี ชอบตัดไมตรี พระเณรเถรชีที่เสนอไป
คุณเอย สงสัยไมเคยเรียนธรรม พบหนาแววตาบอบช้ํา ระกําหนุนนําใจกาย รีบไปสมัครเรียน
ธรรมชุมฉ่ําสบาย ยอมพลีชีพนี้จนตายถวายพระพุทธองค
บทกลอนเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจและพุทธวจนะ
ปฏิบัติธรรมเพื่อ…
เพื่อจะมี
อิสระ
สุขสงบ
เพื่อจะพบ
จิตใหม
ใสกระจาง
ไวนําทาง
ดวยมีธรรม
เทียนชัย
สุกสวาง
สองจิต
นิจนิรันดร
พุทธวจนะ
“ โลกมีจิตเปนตัวนํา
จิตเปนตัวชักพาไป
สัตวทั้งหลายทั้งปวง
ลวนอยูใตอํานาจจิตอยางเดียว
“ (จิตที่ฝกดีแลวนําสุขมาให )”
“ สิ่งทั้งหลายมีใจนําหนา
ใจเปนใหญสําเร็จไดดวยใจ
หากพูดหรือทําสิ่งใด ดวยจิตใจอันชั่วราย
ความทุกขยอมติดตามเขา เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคฉะนั้น”
“ การไมทําบาปทั้งปวง
การยังกุศลใหเกิดขึ้น
และทําจิตใจใหผองใส
นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย”
“ ผูหลุดพนเพราะรูชอบ
จิตใจมั่นคงเขาถึงความสงบ
ใจของผูนั้นยอมสงบ
วาจาสงบการกระทําก็สงบดวย”
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อสรางศรัทธาเรื่อง โลกการเรียนรูของวัยรุน
“เทวดาถามวา โลกอันอะไรยอมนําไปอันอะไรหนอยอมไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่งคืออะไร
พระพุทธเจาตอบวาโลกอันจิตยอมนําไปอันจิตยอมเสือกไสไปโลกอันหนึ่งคือ จิต”
หลังจากที่ผมคนควาความรูนอกบทเรียนอภิปรัชญา (Metaphysics) มาเปนเวลานานจนผม
เขียนความคิดใหเปนบทความ “จักรวาลในมุมมองของเด็กคนหนึ่ง” จนถึงบทความ “ความตองการของ
มนุษย” แตผมสงสัยมาก จากการคิดมากและคนควาตอไปตอนนี้ผมไดคําตอบเกี่ยวกับความสําคัญของ
สรรพสิ่ ง แล ว ว าไม วา จั ก รวาลจะกว า งใหญ มี รายละเอีย ดมากแค ไ หน หรือ จะมีสั ก กี่ Nx10n ภพภู มิ
(ปริมาณภพภูมิอาจจะมีมากจนไมสามารถเขียนเปนจํานวนธรรมดาได ตองเขียนในรูป Exponential)
นั่นไมสําคัญเทาโลกแหงการเรียนรูของสิ่งมีชีวิตที่เรียกวา จิตหรือวิญญาณ
ศาสนาพุทธสอนวาภพภูมิที่พวกเราเกิดเปนมนุษยโลกอยูนี้เรียกวา “ชมพูทวีป” มนุษยทุกคนมี
สวนประกอบ 5 อยางคือ
1. รูปขันธ ตัวอยางเชน สสารซึ่งประกอบดวยนิวตรอนโปรตรอนและอิเล็กตรอน ที่ประกอบกัน
เปนรางกายหรือลักษณะของวัตถุที่จิตสังเกตได
2. เวทนาขันธ หมายถึง ความรูสึกสุขความรูสึกทุกขหรือความรูสึกที่ไมสุขและไมทุกข
3. สัญญาขันธ คือความจําหรือขอมูลที่จิตบันทึกไว
4. สังขารขันธ คือ ความคิดปรุงแตง
5. วิญญาณขันธ เชน เมื่อตามองเห็นก็เกิดวิญญาณทางตา เมื่อหูไดยินก็เกิดวิญญาณทางหูเมื่อ
ใจคิดก็เกิดวิญญาณทางใจ
ผมจะเลาเรื่องที่ผมมีโอกาสไดคนควาเรื่องนี้นะครับ วันนั้นเปนวันสอบกลางภาคที่โรงเรียน
เพื่อนๆ กําลังทบทวนเนื้อหาเตรียมสอบในวิช าตอไปแตผมเลือกอานหนังสื อธรรมะที่ส อนเกี่ ยวกั บ
วิญญาณและวิบากกรรม เพราะผมคิดวาผมพอจะทําขอสอบไดแลวหนังสือที่ผมยืมมาอานจากหองสมุด
มีที่อยูของ “โรงพิมพวิญญาณ” ซึ่งตั้งอยูบริเวณหัวถนนสามเสน บางลําพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผมซื้อหนังสือ กายทิพย เนื่องจากผมอยากรูการทํางานของกลองถายแสงออรา หรือ Kirlian
Photography ซึ่งเกี่ยวของกับภาพกายทิพยของสิ่งมีชีวิต ผมซื้อหนังสือ วิญญาณคืออะไร และหนังสือ
อื่นๆ หนังสือสวนใหญคนที่โรงพิมพวิญญาณใหผมฟรีโดยไมคิดเงิน
ผมยืนอานหนังสือ วิญญาณคืออะไร อยูบนถนนจนถึงหนา 95 พอดีมีรถเมลสาย 43 วิ่งผานมา
ซึ่งผมยังไมเคยขึ้นรถเมลสายนี้ ผมจึงอานปายที่เขียนวารถเมลสายนี้ไปที่ไหนไดบาง บังเอิญรถเมลเสีย
ตรงสนามหลวงผมจึงไดนั่งอานหนังสือตอ ที่หนาพระบรมหาราชวังจนถึงหนา 159 แลวผมก็เดินตอไป
เพื่อจะไปขึ้นรถเมลกลับบาน ขณะผมเดิน ผมคิด…
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เมื่อผมไดอานหนังสือเลมนี้จนจบจึงรูวา ไมวาเราจะสนใจเรื่องอะไรก็ตามเรื่องที่เราควรจะเรียนรู
มากที่สุดเกี่ยวของกับ”วิญญาณ” เพราะเรื่องนี้โยงใยมาถึงการเขาใจตนเอง นอกจากนี้ผมเขาใจแลววา
ศาสนาพุทธมีเรื่องที่น าเรีย นรูมากมายเหมื อนเป นวิทยาศาสตรที่ ยิ่งใหญกวาวิทยาศาสตรสมั ยใหม
ในปจจุบัน เพียงแตไมชัดเจน เพราะไมมีการเขียนบันทึกในสมัยที่พระพุทธเจายังมีพระชนมชีพอยู
ทําใหความรูในศาสนาพุทธหางไกลจากวงการวิทยาศาสตรปจจุบันมากกวาที่ควรจะเปน
ยิ่ ง ได ศึก ษาเรื่ อ งนี้ ผมยิ่ ง มุ ง มั่ น ที่ จ ะเป นนั ก วิ ท ยาศาสตร ใ นอนาคตเพื่ อค น หาความจริ ง ของ
ธรรมชาติเพราะวิทยาศาสตรเปนหนทางเดียวที่จะนําไปสูความรูใหมที่จะทําใหเราเขาถึงจุดมุงหมาย
ดังกลาว ผมจะศึกษา (ทําโครงงานวิทยาศาสตร) เกี่ยวกับสสารและโมเลกุล เผื่อวาจะเกิดความเขาใจ
ใหมๆ
เกี่ยวกับสรรพสิ่ง ทั้งในสมองของผมเองและในวงการวิทยาศาสตรแหงชมพูทวีป เพราะ
ผมอยากรูวา ความหมายของความมีอยูของสรรพสิ่งคืออะไร
ปญหาที่ลึกลับสําหรับผมที่สุดในตอนนี้คือ ความหมายของความมีอยูของจิตคืออะไร ชีวิตจริง
นาตื่นเตนกวาในละครหรือภาพยนตรอีกนะครับ
ผมอยากใหเด็กไทยรุนใหมมีโอกาสไดเรียนรูเรื่องที่นาตื่นเตนเหลานี้ ถามองใหดีจะเห็นวา
วิทยาศาสตรกับวิชาพระพุทธศาสนามีความสัมพันธกันมาก และแทบจะเปนสิ่งเดียวกันตางกันแคตรงที่
ศึกษากันคนละดาน นี่ไมใชสมมุติฐานของผมเอง แตเปนขอมูลที่ผมไดจากแนวคิดของเจาคุณพระ
ธรรมปฏก ซึ่งทานเขียนไวตอนหนึ่งวา
“ถาเมื่อใดที่วิทยาศาสตรเขาถึงความจริงแท สามารถใหคําตอบรวบยอดที่ครอบคลุมสัจภาวะ
ของธรรมชาติทั้งหมดใหแกมนุษย คือเปนวิทยาศาสตรที่สมบูรณ ศาสนาตางๆ ก็ยอมหมดความหมาย
หายไปเอง หรือถามีสักศาสนาหนึ่งที่แสดงความจริงแท นํามนุษยใหเขาถึงสัจธรรมไดจริง วิทยาศาสตร
กับศาสนายอมเปนความรูอันเดียวกัน และจะกลมกลืนเขาดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียว เมื่อนั้นศาสนา
กั บ วิ ท ยาศาสตร ก็ จ ะถึ ง บรรจบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เป น การบรรจบประสานขั้ น สุ ด ท า ยที่ ว า ศาสนาคื อ
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรก็คือศาสนาไมมีการแบงแยกอีกตอไป”
เรื่องของวิทยาศาสตรและพระพุทธศาสนาลวนมีความรูคิดที่ลึกซึ้งและนาคนหา รอคอยคนรุน
ตอไปที่จะพัฒนาการศึกษาเรื่องเหลานี้ครับ
เอกสารอางอิง
พีรกิต คมสัน ปจจุบันเรียนอยูชั้น ม. 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย. สานปฏิรูป กันยายน 2546.
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เอกสารประกอบการสอนเรื่อง “พุทธศาสนาในสายตาของอัลเบิรต ไอนสไตน
ศาสนาในอนาคต จะเปนศาสนาสากลจักรวาลซึ่งขามพนเรื่องพระเจาที่มีตัวตน และไมมีเรื่อง
ความเชื่อคํ าสั่งสอนแบบฝ งหั ว และเทววิทยา ศาสนานั้นครอบคลุมเรื่องธรรมชาติ และจิตใจตั้ งอยู
บนฐานความรูทางศาสนา ที่เกิดจากประสบการณแหงสรรพสิ่ง ซึ่งเปนเอกภาพรวมอยางมีความหมาย
พระพุ ทธศาสนาสามารถตอบสนองสิ่ งที่ พรรณามาข า งต น นี้ และถ าจะมี ศาสนาใดๆที่ เ ขา กั นได กั บ
ความตองการทางวิทยาศาสตรสมัยใหม ศาสนานั้นก็คือพุทธศาสนา ( อัลเบิรต ไอนสไตน )
ไอนสไตนกับคนอื่นๆ พบเรื่องQuantum คนพบหลักการที่เรียกวา Principle of uncertainty
ปรากฏการณในธรรมชาตินั้นมีความไมแนนอน คือความเปนอนิจจัง นักวิทยาศาสตรชอบมาก เพราะ
มันตางจากฐานความเชื่อของเขาแตเดิม พอมาเจอวาสรรพสิ่งทั้งหลายลวนเปนอนิจจัง ซึ่งที่แทแลว
พระพุทธเจาประกาศมากอนตั้งนานแลว
จากมติชน สุดสัปดาห สิงหาคม 2546 ปที่ 23 ฉบับที่1201 หนา 42
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3. เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางศรัทธา ครั้งที่ 3
เพลงรางวัลแดคนชางฝน
เนื้อรองและขับรองโดย ศิลปนโฮป
อยากลับคืนคํา เมื่อเธอย้ําสัญญา
อยาเปลี่ยนวาจา เมื่อเวลาเแปรเปลี่ยนไป
ใหเธอหมายมั่นคง แลวอยาหลงไปเชื่อใคร
เดินทางไป อยาหวั่นใครขวางกั้น
มีดวงตะวัน สองเปนแสงสีทอง
กระจางครรลอง ใหใฝปองและสรางสรรค
เมื่อดอกไมแยมบาน ใหคนหาญสูไมหวั่น
คือรางวัล แดความฝนอันยิ่งใหญใหเธอ
บนทางเดินที่มีขวากหนาม
ถาเธอครามถอย ไปฉันคงเกอ
ฉันยังพรอมชวยเธอเสมอ
เพียงตัวเธอ ไมหนีไปเสียกอน
จะปลอบดวง ใหเธอหายราวราน
จะเปนสะพาน ใหเธอเดินไปแนนอน
จะเปนสายน้ําเย็น ดับกระหายยามโหยออน
คอยอวยพรใหเธอสม ดังหวังไ ด นิรันดร
บทกลอนสอนใจเกี่ยวกับ สติ ปญญา และการรักษาใจ
สติ
ขาดสติ
ความประมาท
ทําใหพลาด
ใหพลั้ง
เหนี่ยวรั้ง
ครองสติ
จะไมพลั้ง
ไมพลาด
ปญญา นําทาง
คนโง
ปลอยเวลา
ลวงไปเปลา
คนเขลา
ทําแตเรื่อง
เครื่องเศราหมอง
คนฉลาด
ทําอะไร
ตองไตรตรอง
ใชปญญา
ชวยสอง
ไมหลงทาง
รักษาใจกันเถิด
รักษาใจ
ใหรอด
จะปลอดทุกข
รักษากาย
ไดสุข
ไมเที่ยงแท
สังขาร
นั้นลวน
แตปรวนแปร
ควรแผ
เมตตา
งามเปนอาจินต
อาจารย ระรื่น ศรีไกร ( 2544 )
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เอกสารประกอบการสอนเพื่อสรางศรัทธาเรื่อง”ตกฟสิกสพลิกชีวิตเปนดอกเตอร”
ถาลองถาม ดร.บุญธรรม ปวีณวรรณ วาทําไมถึงไดเปนดอกเตอร ก็อาจไดรับคําตอบที่คาด
ไมถึงวา เพราะตกฟสิกสนะสิ สิ่งที่ดูเหมือนเลวรายนี้แหละที่ผลักดันใหบุคคลผูนี้กาวไปสูความสําเร็จที่
สูงมากในดานการศึกษา จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่ง
ในโลก โดยใชเวลานอยที่สุดคือ 3 ป แมฝรั่งเองก็มีนอยคนที่ทําได
บุญธรรมเกิดเมื่อ พ.ศ. 2514 เปนนองชายคนเล็ก มีพี่สาว 2 คน สมัยยังเด็กบุญธรรมเรียนดีได
คะแนน 80 - 90 เปอรเซนตเสมอ ตอมา ครอบครัวมีปญหาทางเศรษฐกิจ ทําใหผลการเรียนต่ําลงอยูใน
ระดับปานกลางไดเกรด 2 กวา
เมื่ออยู ม.5 เทอมตน มีเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดขึ้น ทําใหบุญธรรมอายเพื่อน จนแทบ
เอาหัวมุดดิน เพราะสอบตกวิชาฟสิกส ไดเกรด 0 สอบซอมแลวไดเกรด 1 การตกฟสิกสทําใหคิดวา
ถาผลการเรียนเปนอยางนี้ อยางดีก็จบ ม. 6 อนาคตก็แคคนขับรถเมล ถาไมอยากขับรถเมลตองขยัน
กวานี้
เทอมตอมา บุญธรรมก็ขยันและตั้งใจเรียนมากขึ้น คะแนนจึงดีขึ้นมากแทบทุกวิชา ผลการ
สอบปลายป บุญธรรมไดคะแนนวิชาฟสิกสสูงสุดในชั้น ไดรับถวยน้ํา 2 ใบเปนรางวัล แมมูลคาไมมาก
แตก็ทําใหบุญธรรมภูมิใจมากยิ่งกวาเมื่อจบปริญญาเอกเสียอีก เพราะถาไมมีวันนั้น ปริญญาเอกและ
ความสําเร็จอื่นๆ ก็คงไมมี
หลังจากนั้นโรงเรียนมักจะใหบุญธรรมเปนผูแทนดานวิชาการ เกียรติยศที่ไดรับทําใหบุญธรรม
ภูมิใจ และคิดวาการเรียนดีทําใหอาจารยรักและเกรงใจ ดังนั้นเราตองตั้งใจเรียนใหดีที่สุด บุญธรรมจบ
ม.6 ดวยเกรด 3 กวา และไดสรางชื่อเสียงใหโรงเรียนโดยสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยปดได
(ม.เกษตรศาสตร )
ตั้งแตป 1 - 3 บุญธรรมสอบไดคะแนนสูงสุดในภาควิชาวิศวกรรมเคมีทุกเทอมจึงไดรับทุน
การศึ กษาทุกป แตนอยไมพอใช ต องสอนพิเ ศษควบคูไ ปดว ย บุ ญธรรมเริ่ มต นด วยการลงโฆษณา
รั บ สอนพิ เ ศษตามบ า นในหนั ง สื อ พิ ม พ ฉ บั บ หนึ่ ง ซึ่ ง ให ล งโฆษณาฟรี ปรากฏว า มี นั ก เรี ย นคนหนึ่ ง
โทรศัพทมาบอกใหไปสอนที่บาน บุญธรรมบอกเด็กวา คิดคาสอนชั่วโมงละ 50 บาท ชั่วโมงแรกสอนให
ฟรี
ถาไมเขาใจก็ไมตองเรียนตอ
เมื่อจบชั่วโมงแรก เด็กต องการใหสอนตอ เด็ กคนนี้ต กวิชาฟ สิกสเ ชนกัน หลังจากเรีย นกั บ
บุญธรรม เด็กก็เจริญรอยตามอาจารย สอบฟสิกสไดคะแนนสูงสุดในชั้น ภายหลังนองชายของเด็กคนนี้
มาเรียนกับบุญธรรมดวย
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ตอมา บุญธรรมก็ไปสอนกวดวิชาตามคําชักชวนของอาจารยทานหนึ่ง พอเลิกเรียนบาย 4 โมง
ก็นั่งรถประจําทางไปสอนกวดวิชา ใชเวลาเดินทางเกือบ 2 ชั่วโมง โดยการนั่งเตรียมการสอนในรถ
เมื่อกลับบานก็ใชเวลาชั่วโมงกวา ก็นั่งทําการบานของมหาวิทยาลัยในรถประจําทางดวย การใชเวลาให
เปนประโยชนเชนนี้ทําใหการเรียนที่มหาวิทยาลัยไมเสียหาย
บุญธรรมเรียนไปสอนไป ไมมีเวลาทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยเลย อาจารยทราบเรื่องจึงถามวา
ทํ า ไมไม ทํ า กิ จ กรรมบ า ง บุ ญ ธรรมตอบอย า งน า ฟ ง ว า “ผมทํ า กิ จ กรรมชี วิ ต ” แล ว เล า เรื่ อ งให ฟ ง
อาจารยจึงชวยหาทุนการศึกษาให เมื่อขึ้นป 4 บุญธรรมเรียนอยางเดียวเลิกสอนกวดวิชา ในปนี้
บุญธรรมเรียนวิชาสมาธิดวย (3 หนวยกิต เรียนที่วัดโสมนัสวิหาร) และไดประโยชนจากสมาธิมาก
ความสําเร็จในการงานและการศึกษาของบุญธรรม สมาธิมีสวนชวยอยูไมนอย บุญธรรมจบการศึกษา
ดวยคะแนนสูงสุดในภาคฯ และไดเกียรตินิยม
จบแลวทํางานที่โรงงานกลั่นน้ํามันของตางชาติเปนงานซึ่งตรงกับความรูที่เรียนมาบุญธรรม
ทํางานอยางมีความสุข ทุมเทเต็มที่ บางคืนทํางานจนดึก บางคืนไมไดนอนจึงไดเลื่อนตําแหนงปละ
1 ตําแหนง ( ไมใชขึ้นเงินเดือนปละ 1 ขั้น ) ซึ่งเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได ไดเปนวิศวกรอาวุโสใน 3 ป
การไดเลื่อนตําแหนงเร็วมีเคล็ดลับวาทํางานในหนาที่ไดดีครบถวน (ไมใชทําแบบเชาชามเย็นชาม) และ
แสดงใหเห็นวามีศักยภาพที่จะทํางานไดดีกวานี้ ( มีความสามารถสูงกวาตําแหนงที่ทําอยู )
เมื่อทํางานได 3 ป วันหนึ่งพี่สาวของบุญธรรมก็เอาใบสมัครเบื้องตนของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ
มาให เดิมพี่สาว ( เกียรตินิยมอันดับ 1 วารสารศาสตร ม.ธ. ) จะสมัครเอง แตไมมีสาขาที่ตองการ จึงให
นองชาย บุญธรรมไปมหาวิทยาลัยปรึกษาอาจารยๆ ก็แนะนําใหลองสมัครและจัดการแทนแทบทุกอยาง
เมื่อสงใบสมัครแลว ผลปรากฏวา สอบผานมหาวิทยาลัยเคมบริดจจึงสงใบสมัครจริงมาใหเมื่อสงใบสมัคร
จริงไปแลว มหาวิทยาลัยเคมบริดจและมูลนิธิเคมบริดจประเทศไทยก็เรียกตัวไปสัมภาษณ บุญธรรม
ผานการสัมภาษณโดยบอกวา เขาอยากไปเรียนแตไมมีเงิน ถาใครชวยเขา เขาก็จะชวยคนอื่นๆ ตอไป
ดังแผนภูมิตนไมซึ่งขยายจาก 1 เปน 2 4 8 …
ขอกําหนดที่ยังเหลืออยูคือ สอบภาษาอังกฤษซึ่งเรียกวา IELT ใหได 7 (เทากับ TOEFL 600)
บุญธรรมพยายามสอบอยู 3 ครั้งๆ ที่ 3 ตั้งใจเต็มที่ วันหยุดเสาร อาทิตยไมไปเที่ยว ดูหนังสือตลอด จึง
สอบผาน เปนอันวาไดรับทุนซึ่งครอบคลุมคาใชจายทุกอยางและไมมีภาระผูกพัน
เดือนเมษายน 2534 ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ อากาศหนาวจัด บุคคลที่นี่ลวนเปนหัวกะทิ
จากสถาบันตางๆ ทําใหบุญธรรมรูสึกวาตนเองโงมาก ปแรกนี้เปนปที่บุญธรรมอานหนังสือมากที่สุดใน
ชี วิ ต การเรี ย นปริ ญ ญาเอกจึ ง จํ า ต อ งไปศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร ใ ห ถึ ง แก น บุ ญ ธรรมต องอ า นตํ า ราเกิ น
100 เลม อานบทความเกิน1,000 เรื่องโดยเลือกอานเฉพาะที่เปนประโยชน เฉลี่ยแลวอานบทความ
วันละ 3 เรื่อง 3วันอานตําราหนึ่งเลม (ถึงอานมากก็เขาใจเปนบางสวน)
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การไปเรี ย นต า งแดนในช ว งแรกจะมี อุ ป สรรคมาก เช น อากาศหนาว ภาษาที่ ยั ง ไม ดี พ อ
ความไมคุนเคยกับการกินอยู เมื่อเรียนไดไมกี่สัปดาหบุญธรรมก็รูสึกทอ เขานอนแผลงกับพื้น เตือน
ตนเองวา เพิ่งมาไมนานก็ทอแลว ทอไมได ตองอยูเรียนใหจบ หามทอ ตองทําใหเ ต็มที่ ใหกําลังใจ
ตนเองแลวเขาก็ลุกขึ้นสูตอไป
บุ ญ ธรรมได อ าจารย ห นุ ม และเฉลี ย วฉลาดเป น ที่ ป รึ ก ษา อาจารย ห นุ ม ไฟแรงมั ก ต อ งการ
ผลงานวิจัยที่สมบูรณแบบ อาจทําใหจบชา แตอาจารยคนนี้มีขอดีคือ ยังไมมีเด็กมาทํางานดวย จึงมีเวลา
ใหคําปรึกษามากขึ้น
หอสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือนับลานเลม แตละวิชามีหนังสือมากจนบุญธรรมเลือกไมถูก
อาจารย จ ะแนะว า เล ม ไหนสํ า คั ญ หรื อ สมควรอ า น เมื่ อ อ า นแล ว จะอ า งอิ ง ไปถึ ง ตํ า ราสํ า คั ญ เล ม อื่ น
ทําใหรูกวางขวางขึ้นมาก คําแนะนํานี้จึงเหมือนชี้ทางสวรรคใหทีเดียว
ชาวอั ง กฤษชอบดื่ มน้ํ าชาในตอนสายและบ าย นั ก ศึ กษาจึ งใช หองน้ํ าชาเป น ที่ ส นทนาเรื่ อ ง
สารพัด เวลาที่บุญธรรมอานหนังสือแลวไมเขาใจก็จะไปที่หองน้ําชาสนทนากับเพื่อนตางชาติถึงปญหา
ที่คาใจก็อาจไดรับคําแนะนําซึ่งชวยใหหายสงสัยในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรูนั้น อยาเอาแตถาม
เพราะเขาจะไมปอนความรูใหแตฝายเดียว ตองอานและคิดใหมากแลวจึงถาม
การทํางานวิจัยไมมีกําหนดเวลาที่แนนอน บุญธรรมตองบังคับตนเอง เริ่ม 9โมงเชา เลิก 5 โมง
เย็น พยายามทําจนติดเปนนิสัย ผลการวิจัยในปแรกลมเหลวมากถึง 90 เปอรเซ็นต แตก็ไมสูญเปลา
เพราะทําใหรูวาอะไรผิดอะไรทําไมได
จบป แ รก บุ ญ ธรรมเขี ย นรายงานสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ทั้ ง หมดให ค ณะกรรมการของมหาวิ ท ยาลั ย
ประเมินผล รายงานนี้เขียนยากเพราะภาษาอังกฤษยังไมดี กวาจะเรียบรอย อาจารยที่ปรึกษาสั่งใหแก
หลายครั้ง ผลปรากฏวา บุญธรรมไดรับการอนุมัตใิ หเรียนปริญญาเอกโดยนับเวลาในปแรกดวย
บุญธรรมทําวิจัยตอและนําผลที่ไดมาเขียนบทความเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการ บทความที่มี
คุณคาถูกตองทั้งภาษาและวิชาการ จึงจะไดลงในวารสารวิชาการ คณะกรรมการจะพิจารณาวาควรลง
หรือไม ควรตีพิมพชาเร็วแคไหน เมื่อแกไขตามที่คณะกรรมการทวงติงแลวบทความแรกของบุญธรรมก็
ไดรับการตีพิมพ ตอมา บทความที่ 2 - 3 ซึ่งตอเนื่องกันก็ไดรับการตีพิมพ นอกจากตีพิมพ บุญธรรม
ยังไดนําไปบรรยายในที่ประชุมทางวิชาการที่สหรัฐอเมริกาดวย
หลังจากศึกษาและวิจัยได 2 ปครึ่ง บุญธรรมก็ประมวลผล นําเสนอเปนวิทยานิพนธ วาดวย
ขั้ น ตอนการเสื่ อ มของตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า ซึ่ ง เป น ทฤษฎี ใ หม ไม มี ใ ครศึ ก ษามาก อ น บุ ญ ธรรมทุ ม เท
อยูประมาณ 6 เดือน เขียน - แก - ทําวิจัยเพิ่มเติมอยูหลายรอบ ก็สําเร็จเปนวิทยานิพนธซึ่งมีคุณคาใน
เชิงพาณิชยและวิชาการ ไดรับปริญญาเอกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2542
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เมื่อเรียนจบ ถาจะทํางานก็หาไมยากและรายไดดี แตเงินไมสําคัญเทาการที่พอแมลูกไดอยู
ร ว มกั น ดร.บุญ ธรรมจึ งกลั บเมื อ งไทยแล วพาพอ แม ไ ปเที่ ย วเมื องจี น โดยใช เ งิ น ทื่ เ หลือจากอังกฤษ
เดือนกรกฎาคม 2542 ก็กลับไปทํางานที่บริษัทเดิม
11 - 27 สิงหาคม 2543 ดร.บุญธรรมไดอุปสมบทที่วัดโสมนัสวิหาร แมชวงเวลาจะสั้นแตก็มีคา
เพราะไดศึกษาธรรมะอยางจริงจัง หลังจากศึกษาสิ่งภายนอกมามากแลว ครั้งนี้จะไดศึกษาสิ่งภายใน
จิ ต ใจของตนเองบา ง เมื่ อ เริ่ม ต น แล ว ก็ ข อให พ ากเพี ย รต อ ไปจนกว า จะได รั บ “ปริ ญ ญาแห ง ชี วิ ต ”
ซึ่งสําคัญและมีคายิ่งกวาปริญญาใดๆ ในโลก
(จากการสัมภาษณ ดร.บุญธรรม ปวีณวรรณ ) ธัมมวัฑโฒภิกขุ. อนุภาพความเพียร, 2544.
หนา 15 - 19
เอกสารประกอบการสอนเพื่อสรางศรัทธาเรื่อง “ผูไมทอแทและวิธีเอาชนะความทอแท ”
โธมั ส เอ.
เอดิ สัน ผู ประดิ ษ ฐ หลอดไฟ จานเสี ยงและสิ่ งประดิ ษ ฐ อื่น นับ พั นได อธิ บาย
ปจจัย 5 ประการที่เขาเห็นวาสําคัญที่สุดในการประดิษฐคิดคน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเขาทําการวางแผน
ไดอยางมีวัตถุประสงคไดอยางไร ปจจัยเหลานั้นมีดังนี้
1. ความสามารถในการกําหนดใหชัดวาอะไรคือสิ่งที่ตองการบรรลุ
2. ความสามารถที่ตึงความคิดไวกับวัตถุประสงคนั้น ใชทรัพยากรทุกอยางตามประสงคเพื่อให
บรรลุใหได
3. ความสามารถที่จะหาหนทางสูความสําเร็จตลอดเวลาไมวาจะตองพบกับความผิดหวังสักกี่ครั้ง
4. ความสามารถที่จะเพียรพยายามทําตามความรูที่คนอื่นอาจพยายามแลวแตลมเหลว โดยใช
แนวคิดหรือวิธีการเดียวกัน
5. ความสามารถที่จะเชื่อวามีทางออก และคุณจะพบมันถาคุณพากเพียร
เอดิสันเปนคนที่ปฏิเสธความทอแท แมวาตองปฏิบัติการและขาวของทุกสิ่งทุกอยางถูกไฟไหม
หมด เขาก็ไมคิดที่จะเลิก เขากลับมองเห็นเปนโอกาสที่จะสรางใหม และเริ่มตนใหม ซึ่งดีกวา
เกา
นักขาวหนังสือพิมพผูหนึ่งไดไปสัมภาษณโธมาส เอดิสัน ดังนี้
นักขาว : การประดิษฐสิ่งตางๆของทานนั้นเกิดจากปฏิภาณอันเฉียบแหลมของทานเอง หรือ
ความคิดเหลานั้นมาสูสมองของทานในขณะที่ทานนอนลืมตาโพลงอยูบนที่นอนใน
เวลากลางคืน
เอดิสัน : ขาพเจาไมเคยทําสิ่งใดที่มีคาไดสําเร็จโดยเหตุบังเอิญเลยแมแตชิ้นเดียวหรือแมจะได
มาทางออมเนื่องจากเหตุบังเอิญก็ไมเคย เมื่อขาพเจาไดตัดสินใจเด็ดขาดวาทําสิ่งใดจะ
ไดรับผลสําเร็จที่มีคายิ่งแลว ขาพเจาก็จะตั้งหนาตั้งตาทําสิ่งนั้น และพยายามทดลอง
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แลวทดลองเลา จนกวาผลสําเร็จจะบังเกิดขึ้น
วิธีเอาชนะความทอแท
บางทีตัวคุณหรือคนที่รูจักอาจจะกําลังทอ และบางทีคุณไมรูจะทําอยางไรกับมัน อยาเพิ่ง
หมดหวัง คุณสามารถเปลี่ยนความทอแทเปนกําลังใจได 4 ขั้นตอนตอไปนี้จะชวยคุณ
1. ลงมือทําในทางบวก
คุณเคยใหมีความรูสึกอยากทํากอนแลวคอยลงมือทํา คุณจะไมมีวันไดทํา คุณตองไดทําแลว
ความรูสึกถึงจะไดตามมา
ครั้งหนึ่งกวีผูหนึ่งกําลังเดินเลนอยูในสวนเขาเห็นรังนกตกลงมาที่พื้นเนื่องจากถูกลมพายุพัด
ขณะที่เขารําพึงรําพันอยูกับรังนกที่พังนั้น เขามองขึ้นไปบนตนไมก็เห็นเจานกนอยกําลังสรางรังใหม
พายุไมไดทําใหมันทอถอยเลย มันลงมือทําในทางบวกไปเรียบรอยแลว
2. เริ่มคิดทางบวก
คุณอยูหางจากความสําเร็จเพียงแคทัศนคติทางบวกเทานั้น ตอไปนี้เปนตัวอยางการคิด
ทางบวก และความยืนหยัด มีมาแข็งตัวหนึ่งเปนมาแขงที่มีชื่อสียงมากที่สุดในโลกทุกยุคทุกสมัยมันชื่อ
แมนโอวอร ขณะที่เพียงอายุเพียง 2 ขวบ เเมนโอวอร ชนะการแขงขันถึง 6 ครั้งติดตอกันในป 1919
มันตองประสบความพายแพเปนครั้งแรกใหแกมาอัพเซ็ท มาดูวาเปนเพราะอะไร
กอนการแขงขันมาทุกตัวถูกกักใหคอยอยูตรงประตูเปนเวลา 5 นาทีซึ่งเปนเวลานานกวาปกติ
แมนโอวอรมักจะตื่นเตนเสมอกอนการออกสตารทและครั้งนั้นมันออกสตารทไมดี ขณะที่ปลอยออกไป
นั้นมันอยูอันดับที่ 5 ในจํานวนมาทั้งหมด 7 ตัว
มาที่สายพันธุดีๆบางครั้งอาจจะพยศและถาเคยชนะมาแลวเมื่อออกสตารทไมดีอาจจะยอมแพ
งายๆเลย แตแมนโอวอรไมเปนเชนนั้น มันพยายามอยางกลาหาญที่จะไลติดเขาไป เมื่อวิ่งไปถึงครึ่ง
มันขึ้นไปอยูตําแหนงที่ 4 เมื่อวิ่งไปได 3 ใน 4ของระยะทางมันขึ้นเปนที่ 3 และเมื่อเขาสูโคงสุดทายมัน
ขึ้นไปเปนที่ 2 และคูคี่มาก สิบชวงตัวกอนจะถึงเสนชัยหัวของมันถึงอานของเจาอัพเซ็ทแลว หากยืด
ระยะการแขงขันออกไปอีกนิดเดียวมันก็คงจะชนะ
แตเรื่องไมไดจบตรงนั้น หนึ่งปตอมาแมนโอวอรไดแขงกับเจาอัพเซ็ทอีกคราวนี้มันชนะขาดลอย
ถาคุณตองการเอาชนะความทอ จงคิดในทางบวก ถาเชื่อวาคุณสามารถชนะแลวคุณก็จะชนะ ถาเชื่อวา
คุณจะแพคุณก็จะแพ
3. ศึกษาตัวอยางในทางบวก
วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการตอสูกับความทอคือ ศึกษาตัวอยางของคนที่คิดทางบวก และยืนกราน
แลวพยายามทําตามเขา คนเหลานั้นอาจเปนผูสําเร็จที่คุณรูจักเปนสวนตัว หรือคุณอาจอานจาก
ชีวประวัติของคนที่คุณชื่นชม และศึกษาดูวาเขามีคุณสมบัติที่คุณชอบไดอยางไรคุณอาจคนควาไดจากที่
ไหนก็ได
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ขาพเจาชอบเรื่องของจักรพรรดิมองโกลในศตวรรษที่ 14 ชื่อ ทาเมอรเลน ผูซึ่งครั้งหนึ่งไดรับ
แรงบั น ดาลใจจากตั ว อย า งทางบวกที่ เ ขาเห็ น ในธรรมชาติ เมื่อ กองทั พ ของเขาถู ก ข า ศึ ก ตี แ ตก ตั ว
จักรพรรดิเองไปซอนอยูในรางหญาเกาๆขณะที่กองทัพขาศึกออกคนหาอยูนอกเมือง
ขณะที่เขาหลบอยูที่นั่นดวยความสิ้นหวังและเศราสลด ทาเมอรเลนเห็นมดตัวหนึ่งพยายามจะ
นําเอาเมล็ดขาวโพดขึ้นไปบนผนังที่ตั้งฉากอยูเมล็ดขาวโพดนั้นใหญกวาตัวมันเสียอีกมันพยายามอยู
69 ครั้ง ครั้งที่ 69 มันก็ตกลงมา แตครั้งที่ 70 มันสามารถนําเมล็ดขาวโพดขึ้นไปบนผนังนั้นจนได
ทาเมอรเลนกระโดดขึ้นแลวตะโกนลั่น เขาก็เชนเดียวกันในที่สุดก็ตองชนะ และแลวเขาก็ชนะ
เขารวบรวมไพรพลขึ้นตอสูใหมและขับไลศัตรูหนีไปได ในบั้นปลายอาณาจักรของเขาครอบคลุมตั้งแต
ทะเลดําไปจนถึงตอนบนของแมน้ําคงคา
4. พัฒนาความยืนหยัดในทางบวก
ความยืนหยัดพยายามเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จ นโปเลียน ฮิลลไดศึกษา
ชีวิตของผูประสบความสําเร็จในอเมริกามากกวา 500 คน บางคนเขารูจักเปนการสวนตัว เขาพบวา
องคประกอบหนึ่งที่ ขาดไมไดซึ่งพบในเรื่องราวของผูประสบผลสํ าเร็ จทุกคนคือความยืนหยัด ผูค น
เหลานั้นเพียรพยายามเรื่อยไป แมจะลมเหลวซ้ําแลวซ้ําเลา เขาเชื่อวาความสําเร็จที่ยิ่งใหญจะเกิดขึ้นกับ
คนที่สามารถเอาชนะอุปสรรคยากๆ และความทอแทแสนสาหัสเทานั้น ขอสังเกตของนโปเลียน ฮิลล
คลายคลึงกันกับนักประดิษฐชาวอเมริกันคนหนึ่งคือ บุคเคอร ที.วอชิงตัน ที่กลาววา “ ผมไดพบวา
ความสําเร็จนั้นไมไดวัดกันตรงที่ผูนั้นจะขึ้นไปอยูตําแหนงที่สูงแคใหนในชีวิต แตวัดที่อุปสรรค
ที่ผูนั้นจะตองเอาชนะใหไดในระหวางการฟนฝาไปสูความสําเร็จมากกวา”
ฮาโรลด เชอรมัน ไดเขียนหนังสือไวเลมหนึ่งชื่อ “ วิธีเปลี่ยนความลมเหลวใหเปนคาม
สําเร็จ” ในหนังสือเขาไดใหกฎแหงความยืนหยัดไวดังนี้
1. ขาจะไมยอมแพตราบใดที่ขารูวาขาเปนฝายถูก
2. ขาจะเชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางจะสงผลใหขา ถายืนกรานจนถึงที่สุด
3. ขาจะกลาหาญและไมยอทอเมื่อเผชิญกับความเสียเปรียบ
4. ขาจะไมยอมใหใครมาขูเข็ญ หรือขัดขวางเปาหมายของขา
5. ขาจะตอสูเพื่อเอาชนะความพิการทางรางกายและปญหาตางๆ
6. ขาจะพยายามอีกครั้ง และอีกครั้ง และอีกครั้ง เพื่อใหบรรลุสิ่งที่ขาปรารถนา
7. ขาจะสรางศรัทธาและความตั้งใจใหมจากความรูที่ชายหญิงผูประสบความสําเร็จได
รับมาจากการตอสูกับความปราชัยและความยากลําบาก
8. ขาจะไมยอมจํานนกับความทอแท หรือความเศราสลดไมวาจะตองเผชิญกับ
อุปสรรคใดๆก็ตาม
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ขณะที่กําลังพยายามเพื่อความสําเร็จนั้น เราไมควรมองขามความยืนหยัด เพราะมันเปน
คุณสมบัติประการหนึ่งที่เราตองปลูกฝงเพื่อเอาไวขจัดความทอแท ตอไปนี้เปนคุณสมบัติ 6 ประการที่จะ
ชวยพัฒนาความยืนหยัด
1. มีวัตถุประสงคชัดเจน ขั้นเเรกสําคัญที่สุดในการสรางความยืนหยัด ตองรูวาเราตองการอะไร
ยิ่งมีแรงจูงใจมากก็ยิ่งชวยใหเราเอาชนะความยากลําบากไดมาก
2. มีความปรารถนา ยิ่งเรามีความปรารถนาอยางแรงกลาในสิ่งตองการยิ่งเปนการงายที่เราจะ
ยืนหยัดเพื่อใหไดในสิ่งนั้น
3. มีเปาหมายที่แนนอน เปาหมายที่วางแผน งานที่วางไวอยางรัดกุมจะสงเสริมใหเรายืนหยัด
4. มีความรูอยางถูกตอง เราตองศึกษาใหทองแท เมื่อเรารูวาแผนงานที่วางไวนั้นใชการได
(โดยอาศัยประสบการณและการสังเกต ) ก็จะยิ่งสงเสริมใหเรายืนหยัด แตถาเราใชวิธีการคาดเดาแทนที่
จะศึกษาใหถองแทก็จะใหผลไปในทางตรงกันขาม
5. มีความรวมมือรักษาทัศนคติเเหงความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจและการทํางานรวมกับผูอื่น
อยางราบรื่น จะชวยพัฒนาความยืนหยัด
6. มีกําลังใจ การมีสมาธิอยางแนวแนที่จะทําตามแผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคใหไดทําใหเรา
ยืนหยัด
7. มีนิสัยดี ความยืนหยัดเกิดจากอุปนิสัย ใจเราซึมซับประสบการณที่ไดรับในแตละวันแลวก็จะ
เปนอยางนั้น
ผูที่จะรักษาทัศนคติทางบวกไวเสมอจะสามารถมีความสุขกับชีวิตไดไมวาเขาจะอยูที่ใหน หรือ
ทําอะไร แตคนที่สามารถเอาชนะความลมเหลว และหลีกเลี่ยงความทอแทไดดวยจะยิ่งไดประโยชนมาก
ขึ้น เพราะเขาสามารถที่จะกาวหนาไดเสมอไมวาจะเลือกทําอะไร เขาจะทําตามความฝนของเขาและ
ประสบความสําเร็จไดดีกวา ตอไปนี้เ ปนอีกตัวหนึ่งของคนผูซึ่งเอาชนะความลมเหลวและหลีกเลี่ยง
ความทอแท
ในป ค.ศ. 1490 พระราชินีอิซาเบลลา และพระราชาเฟอรดินันแหงสเปนไดทรงแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณาโครงการของโคลัมบัสเพื่อการสํารวจหาเสนทางใหม และสั้นกวาที่จะไปยัง
หมูเกาะอินดิสในตํานานความเชื่อสมัยนั้น
คณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการทางดานภูมิศาสตร
แหงเสปนเปนประธานไดพิจารณาแผนของโคลัมบัสแลวทูลถวายคําตอบแดพระราชาและพระราชินีวา
แผนของโคลัมบัสนั้นไมสามารถบรรลุผลสําเร็จได พวกเขาพิจารณามันเปนไปไมได แตยังโชคดีที่พระ
นางอิซาเบลลา พระเจาเฟอรดินัน และโคลัมบัสเองมีความกลาที่จะเสี่ยงแมจะรูวามีโอกาสลมเหลว
เขาไมสนใจความคิดเห็นของเหลาผูเชี่ยวชาญ ดวยเหตุนั้นเรือนินา พินตา และซานตามาเนียจึงไดออก
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เดินทาง เรื่องราวหลังจากนั้นเปนที่ทราบกันแลว โคลัมบัสไดพิสูจนใหเห็นวาโลกนี้กลมไมไดแบนอยางที่
เคยเขาใจ เขาไดคนพบทวีปที่ยังไมเคยรูจักมากอน และจากนั้นเองประวัติศาสตรของมนุษยก็เปลี่ยนไป
อยางมากมาย
ยังมีเรื่องราวอีกมากในประวัติศาสตรที่ผูเชี่ยวชาญทั้งหลายมีความเชื่อวาสิ่งที่ทําไดนั้นเปนไป
ไมได แตนับวาโชคดีที่ยังมีชายหญิงจํานวนมากเปนเหมือนโคลัมบัส คือไมสนใจผูเชี่ยวชาญ สามารถ
เอาชนะความลมเหลวและบรรลุความสําเร็จไดในที่สุด เขาทําไดคุณก็ทําไดเชนเดียวกัน
เอกสารอางอิง
จิม ดอรแมน.( แตง ), ภูริฑัต รัศมีเพรช. ( แปล ).( 2537 ). กลยุทธสูความสําเร็จ. กรุงเทพฯ :
บริษัท ธนบรรณปนเกลา จํากัด. ( หนา 46-53 )
ธัมมวัฑโฒภิกขุ.(2544).อานุภาพความเพียร. กรุงเทพฯ:บริษัทเซเวนพริ้นติ๊งกรูปจํากัด.หนา 11
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4. เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางศรัทธา ครั้งที่ 4
เพลงและคํากลอนนําเขาสูบทเรียน
เพลงมีใจอดทน
เนื้อรอง : สํานักสื่ออุปกรณสอนศีลธรรม
หลวงปูแอว สุธัมมปาโล
ขับรอง : วาทินี อัญญะโพธิ์
มีใจอดทนผูคนแซซอง อัคคีพิสูจนเหนือทอง มาลองสูความลําบาก ในแตละวันขยัน
หมั่นทํางานหนัก ถาเหน็ดเหนื่อยก็พัก ใครหนอจะนินทาได
ปญหามากมายพาใจออนลา ทั้งๆ ไมเจตนา แตปญหาก็มาจนไดบากบั่นไมคราน
ทํางานดวยความแข็งใจ อุปสรรคจะมีเทาใด ขอใจเราสูฝาฟน
หิวงวง ลําเค็ญ เชาเย็นไมเปนขออาง ตองรีบสะสางงานคางใหเสร็จเร็วพลัน มีกําลังใจ
เติมไฟไมทอสักงาน เพียงอดและทนเทานั้น สรางฝนเปนจริงยิ่งใหญ
(ซ้ํา) ** มีใจอดทนไมบนไมรอง ธุระมากมายกายกอง เปนทํานองของคนแพพา ย อยาหมด
ปญญาเมื่อเจอปญหาใดๆ สรางเนื้อสรางตัวจนได หากใครมีใจอดทน
ดีชั่วอยูที่ตัวเรา
ใครชอบใครชังชางเถิด
ใครเชิดใครชูชางเขา
ใครเบื่อใครบนทนเอา
ใจเรารมเย็นเปนพอ
เอกสารอางอิง
พระมหาวีรวชรษ วชิรเมธี. (2543). สะเก็ดเพชร. เอกสารอัดสําเนา.หนา 6
บทกลอนสรางกําลังใจใหมีความพากเพียรอดทน
โดย ธัมมวัฑโฒ ภิกขุ (2547)
คนพิการ ไรมือเทา
เอาปากกัด
กิจที่ควร
เรงขวนขวาย
เฝาฝกหัด
หนักก็เอา
เบาสู
ไมดูดาย
ชนทั้งหลาย นิยม
นาชมเชย
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เอกสารประกอบการสอนเพื่อสรางศรัทธาเรื่อง “ลองอีกที”
ในสหรั ฐ อเมริ ก า มี วิ ธี ก ารแปลกๆในการั บ เด็ก เข า ทํ า งานในห า งร า น เพื่ อ ทดสอบว า เด็ ก ที่
เขาทํางานนั้น มีสมรรถภาพดีจริงหรือไม ในหนังสือของมารเด็นเลมหนึ่งเลาไววา
บริษัทแหงหนึ่งตองการเด็กขายของ แตมีเด็กมาสมัครกวา 30 คน ผูจัดการคัดเลือกโดย
ตั้งเปาใหเด็กเหลานั้นใชลูกบอลลขวางคนละ 7 ครั้ง ใครปาถูกเปามากที่สุด ผูนั้นจะไดเขาทํางาน
ในวันแรกของการทดสอบปรากฏวาไมมีเด็กคนใดปาถูกเปาเลยแมแตครั้งเดียว ผูจัดการจึงสั่งใหเด็ก
เหลานั้นกลับมาพยายามใหมในรุงขึ้น
เมื่อถึงกําหนด ในจํานวนเด็ก 30 คน ปรากฏวามีเด็กนอยมาคนเดียว บอกวาเขาพรอมแลวที่จะ
ทําการทดลองเมื่อผูจัดการบอกใหลงมือ เด็กนอยก็ปาถูกเปาทั้ง 7 ครั้ง
ผูจัดการรูสึกอัศจรรยมาก จึงถามวาเหตุใดเขาจึงสามารถเชนนั้น
“ไมแปลกเลยครับ” เปนคําตอบของเด็กนอย “ผมอยากไดทํางานอยางเหลือเกิน เพื่อชวยมารดา
ของผมบาง เพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้ผมจึงหัดขวางอยูที่บานตลอดคืนยันรุง”
ไมตองสงสัยเลยวาผูจัดการจะไมรีบรับเด็กนอยนั้นไวดวยความเต็มใจ
แบรนารด ปาลิสซี เปนหนุมชาวฝรั่งเศสที่ยากจนคนหนึ่ง ปาลิสีเปนผูที่มีนิสัยรักทางศิลปมาก
ครั้งหนึ่งเขาไดเห็นชามลายครามอิตาเลียนใบหนึ่งเขา นับแตวาระนั้นมา จิตใจของเขาก็เปลี่ยนไปใน
ทางคิดที่จะทําเคลือบลายครามทันทีเขาทําการทดลองเปนแรมเดือนแรมป พยายามนําเอาวัตถุธาตุ
ทุกอยางมาผสมกันเพื่อใหกลายเปนเคลือบลายครามใหจงไดเขาสรางเตาทําเคลือบลายครามขึ้นครั้งแรก
แตก็ไมบรรลุผลสําเร็จ เขาสรางเตาที่สองขึ้นอีก เผาฟนเสียมากตอมาก เอาถวยชามที่ปนดวยดินไป
ทํ า ลายเสี ย มากมาย สิ้ น เปลื อ งเวลาไปตั้ ง ครึ่ ง ค อ นชี วิ ต ของเขาทรั พ ย ส มบั ติ ก็ ห มดลงจนแทบ
สิ้นเนื้อประดาตัว เมื่อไมสามารถหาฟนในเตาใหญๆเขาจึงตองหันไปใชเตาธรรมดาทดลองตอไป แม
ไมไดรับผลเปนชิ้นเปนอันอยางใดเลย เขาก็ยังคงพากเพียรตอไป เมื่อทดลองเผาดวยชามดินอีกราว
300 ชิ้น ปรากฏวาชิ้นหนึ่งในจํานวนนี้มีเคลือบลายครามงดงามปรากฏอยู
เพื่อใหการประดิษฐไดผลดียิ่งขึ้น เขาสรางเตาอีกเตาหนึ่ง แบกหามอิฐไปกอเตาดวยตนเอง
เมื่อสรางเตาสําเร็จก็ทําการทดลองอีกครั้งหนึ่ง แตคราวนี้แมเขาจะเผาฟนโหมอยูเปนเวลาถึงหกวันก็จริง
แตเคลือบลายครามก็หาปรากฏไม เงินที่สะสมไวก็หมดเกลี้ยง เขาอุตสาหไปกูยืมเงินมาจากเพื่อน
ซื้อหมอดิน ซื้อฟนไปจนหมดสิ้นแลวก็ตาม ผลก็หาปรากฏขึ้นไม ปาลิสซีกระชากไมรั้วบานเขาใสในเตา
จนหมด ผลก็ยังไมบังเกิดขึ้น ในที่สุดเขาก็กระชากเอาเครื่องแตงหองซึ่งเปนสมบัติชิ้นสุดทาย โยนเขา
ไปในเตาทําใหไฟลุกกระพือขึ้นอยางแรง รหัสลับแหงการทําลายครามก็เปดเผยออกมา
จงอยากลัว เมื่อตัวผิด คิดแกไข
สุภาษิต ผิดเปนครู รูกันทั่ว
พลาดอีกที ไมทอ สูตอไป
แมไมได ดังใจปอง ลองอีกที
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เอกสารอางอิง
ธัมมวัฑโฒภิกขุ.( 2544 ). อานุภาพความเพียร. กรุงเทพฯ : บริษัท เซเวน พริ้นติ๊ง กรุป จํากัด.
หนา 9-10.
เอกสารประกอบการสอนเพี่อสรางศรัทธาเรื่อง “พิการทางกายแตมีหัวใจเปนนักสูดวยความ
อดทนพากเพียร”
ประกาย โภชนกิ จ หญิงที่ บกพรองทางการได ยิน แตไ มยอมแพ ความอาภัพอัปโชคของตน
ไม คิ ดว า ตนเองด อ ยกวา คนอื่ น เธอบากบั่น จนได เ ป น บั ณ ฑิ ต ที่บ กพร อ งทางการได ยิ น คนแรกที่ จ บ
ปริญญาเอกในประเทศไทย วันนี้ของประกายไมใชปาฏิหาริย แตเปนผลแหงการเพียรของหญิงคนหนึ่ง
ซึ่งไมยอมอยูในโลกแหงความเงียบตลอดไป
ประกายเกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 เมื่ออายุ 4 ปเกิดการอักเสบที่ตอมทอลซินตองกินยาปฏิชีวนะอยู
4 ป การเจ็บปวยคราวนั้นทําใหหูดับสนิท แตแมของประกายไมยอมใหความพิการนี้เปนอุปสรรคในวิถี
ชีวิตของลูก ยังคงพูดกับลูกตามปกติเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น การพูดอยางสม่ําเสมอเทากับแมไดสอนลูก
ให อานริมฝ ปากแทนการฟงดวยหู นอกจากนี้แมยังคอยพูด ใหกํ าลังใจ สอนให อดทน ต อสู มี ความ
เชื่อมั่น กลาพูด กลาทํา และสิ่งที่สําคัญคือ ใหประกายเรียนรวมกับเพื่อนปกติตั้งแตแรก เพราะคิดวา ถา
ใหลูกเรียนในโรงเรียนของคนบกพรองทางหูและใชภาษามือ ลูกจะไมมีทางติดตอกับโลกภายนอกไดเลย
ดังนั้น แมประกายจะพูดไมชัด เรียนชา แตอาศัยความเพียร อานหนังสือ ทองหนังสือใหหนักกวาคนอื่น
ทําใหการเรียนดีมาก และชวยสอนสิ่งที่เพื่อนไมเขาใจดวย เพราะแมบอกเสมอวา ชีวิตเราจะตองมี
ทั้งการใหและรับ เราขาดบางสิ่ง แตมีดีบางสิ่งก็สามารถแบงปนใหคนอื่นได ประกายไดยึดเอาสิ่งนี้
เปนหลักในการทํางาน ( ประกายเปนขาราชการ ระดับ 6 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร )
เมื่อเรียนสูงขึ้น อานริมฝปากครูไมทันก็ลอกเลกเชอรของเพื่อนแลวอานและทองอยางหนัก ชวง
วิกฤตสําหรับเด็กที่มีปญหาคือชวงอายุ 10 - 12 ป ซึ่งจะอายเพื่อน จนเก็บตัวไมยอมเรียน ทําใหไม
สามารถใชชีวิตอยางปกติตอไป พอโตขึ้นปญหาก็หมดไป พอแมจึงควรทราบถึงชวงวิกฤตนี้และดูแลลูก
ที่บกพรองใหดี
ผลแหงความเพียรทําใหประกายจบปริญญาตรี - โท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จบปริญญา
เอกจากมหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาประชากรศึกษาคณะสังคมฯ เมื่อ พ.ศ. 2543 ) การที่ประกายมีวันนี้
ไดเพราะเธอมีความหวัง หากไมมีความหวังก็เหมือนไมมีชีวิต มีความเชื่อมั่นวาตองพูดได ไมคิดวาตน
มีป มด อยที่เ รี ยนมากไม ใ ช เพื่ อทดแทนสิ่ งที่ขาด แต เ พื่ อสรางความยอมรับ เพื่ อเรี ยนรู และนํา ไปใช
ประโยชนในการทํางาน
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แมจะพิการ แตเราสามารถเลือกไดวาอยากทําอะไร อยาใหคนอื่นเลือกใหเราเลือกไดวาจะพูด
จะเรียนหนังสือ หรืออยูบานเฉยๆ ความสําเร็จในวันนี้ไมใชปาฏิหาริย แตเกิดจากความเพียร คนทุกคน
มีปญหา แตตองรูจักแกปญหาใหตนเองและคนอื่น เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน เพื่อการอยูรวมกันอยาง
มีความสุข (น.ส.พ.ไทยรัฐ 18 ส.ค. 2542)
เอกสารอางอิง
ธัมมวัฑโฒภิกขุ.( 2544 ). อานุภาพความเพียร. กรุงเทพฯ : บริษัท เซเวน พริ้นติ๊งกรุป จํากัด.
หนา 26 - 28.
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5. เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางศรัทธา (ครั้งที่ 5)
คํากลอนและสุภาษิต
คลื่นหายไปกับฝง
รักกับชังก็ไมยั่งยืน
ขันติเหมือนศิลา
เมตตาเหมือนน้ําเย็น
ถามีขันติและเมตตา
ก็เหมือนศิลาแชน้ําเย็น
กฤษณาวดี สุภาษิต (2547 : 22)
ทนได…หลีกเลี่ยงได
“ หากอดทนอดกลั้นความโกรธเพียงชั่ววูบ
จะหลีกเลี่ยงความเศราโศกเสียใจไดถึง 100 วัน”
สุภาษิตจีน จากหนังสือ “ มีความสุข” (2546 : 19)

เอกสารประกอบการสอนเพื่อสรางศรทธาเรื่องสําคัญที่ใจ
ลมุด เปนหญิงสาวที่มีจิตใจดีงาม มีความอดทนตอสูอุปสรรคในชีวิต พอของลมุดเสียชีวิต
ตั้งแตลมุดยังเด็ก แมก็ไปมีครอบครัวใหม ลมุดตองอาศัยอยูกับตายาย เมื่อเรียนจบ ป. 6 ก็ตองออก
มาทํางานหารายไดเลี้ยงตนเอง และจุนเจือตายายและแม
เมื่ออายุ 19 ป ลมุดประสบอุบัติเหตุถูกกระแสไฟฟาแรงสูงดูด จึงถูกตัดแขนขาทั้ง 4 ขางเพื่อ
รักษาชีวิตเอาไว แมพิการไรมือเทา แตลมุดก็ไมทอแทสิ้นหวังไมทําตัวใหเปนภาระแกผูอื่น พยายาม
พึ่ ง ตนเอง โดยการเข า รั บ การบํ า บั ด ฟ น ฟู ที่ ศู น ย เ วชศาสตร ฟ น ฟู ข องสภากาชาด ลมุ ด ตั้ ง ใจและ
ขยันหมั่นเพียรฝกฝนตามโปรแกรมทุกอยาง ตั้งแตฝกนั่ง ฝกเดินดวยขาเทียม ฝกชวยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน เชน อาบน้ํา แตงตัว กินขาว เหมือนตองเริ่มตนชีวิตใหมแบบเด็กๆ ใชเวลา 1 ป 6
เดือน จึงช วยตนเองในกิจวั ตรประจําวั นได แมจะกลายเปนคนพิการ แตลมุดก็ไมได ปลอยตัวตาม
ยถากรรม แตสนใจเรียนรูและพัฒนาตนเองเสมอ เพื่อจะไดใชชีวิตอยางมีคุณคาและความหมาย จึง
ฝกฝนปกผา ครอสติชดวยปาก จนชํานาญสามารถปกผาครอสติชไดอยางสวยงามเหมือนคนปกติปก
ดวยมือ
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ทุกวันนี้ลมุดมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัวเดือนละประมาณ 3,000 บาท ตองประหยัด
อดออม ตอนนี้ก็มีนองสาวตางพอมาอยูดวย ตองเลี้ยงดูและสงใหเรียนหนังสือ
จากการที่ลมุดเปนคนสูชีวิต อดทน ไมยอทอตออุปสรรค ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีแกนองๆ และ
เยาวชนทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (สยช.) ไดยกยองให
สมุดเป น เยาวชนดีเ ด น สาขาคุ ณธรรม จริ ยธรรมและการพัฒ นาจิ ต ใจ เมื่อป 2541
ที่ ผ านมา
(น.ส.พ.มติชน 7 มี.ค. 2542)
ถาใครผานไปทางหางสรรพสินคายานปนเกลา ก็จะพบ กมลตรี ชายพิการผูไมมีมือ มีแตเทา
ขางเดียว หาเลี้ยงชีพดวยการสานที่รองจาน ที่รองแกวขาย โดยใชกระดาษสีเปนวัสดุ เหตุที่สานที่รอง
จาน ที่รองแกว เริ่มเมื่อ 10 กวาปกอน กมลตรีไดเห็นพัดที่สานดวยตอก มีลวดลายที่นาสนใจ จึงอยาก
ลองทําดูบาง ตอนแรกไมคิดวาจะทําได เมื่อลองพยายามเปนปๆ ก็ทําได และเกิดความชํานาญ
กอนหนาที่จะสานเปน เขาเคยทํางานรีดผา เย็บเสื้อ และเลื่อยไมเพื่อหาเลี้ยงแมซึ่งขณะนี้ยังมี
ชีวิตอยู เมื่อหันมาสานที่รองจาน ที่รองแกวขาย ก็มีรายไดดีกวาแตกอน
กวาจะสานไดดีเชนนี้ กมลตรีตองผานความลําบากมามาก ตองใชเทาที่เหลือขางเดียวสานทีละ
เสนๆ กวาจะเสร็จก็กินเวลานาน ตอนแรกๆ ใชเวลาเกิน 1 ชั่วโมง เมื่อชํานาญขึ้นก็เหลือประมาณ
40 - 45 นาที และพยายามพัฒนาใหมีลวดลายมากขึ้นกวาเดิม
เวลามานั่งขาย จะมีที่รองจาน ที่รองแกวที่สานเสร็จแลวจากบานสวนหนึ่งอีกสวนหนึ่งกมลตรี
จะนั่งสานใหลูกคาดู เพราะบางรายไมเชื่อวาทําเอง คิดวาใหคนอื่นทํา หรือรับเขามาขายตอ ชวงแรกๆ
ก็ประหมา อายคนดู กลัวสานไมสวย ทําใหสานชาเมื่อเริ่มชินก็สานไดปกติ พอสานเสร็จก็ขายไดทันที
บางคนซื้อ 2 - 3 อัน กมลตรีมีรายไดวันละ 100 - 200 บาท เปนรายไดที่สม่ําเสมอ ไมลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ
(น.ส.พ.ไทยโพสต 6 ก.ย. 2543.)
มงคล ชายวัย 37 ป ชาวสุพรรณบุรี เปนนองคนเล็กมีพี่ชาย 2 คน พิการ แขนกุดทั้งสองขางมา
แตกําเนิด (มีแขนขวาโผลออกมาจากหัวไหลเล็กนอย) แตโชคดีที่พอแมและพี่ชายรักใครชวยกันดูแล
โดยไมรังเกียจ เมื่อเรียนประถมที่โรงเรียนขางบาน ครูและเพื่อนนักเรียนก็คอยชวยเหลือและใหกําลังใจ
มงคลจึงฝกฝนจนใชเทาเขียนหนังสือแทนมือได
มงคลเรียนเกงตั้งแต ป.1 - ป.4 สอบไดที่ 1 หรือ 2 ของหองเปนประจํา จน ป.4 ก็เลิกเรียน
เพราะโรงเรียนมัธยมอยูไกล ไปไมสะดวก ชวงแรกที่ออกจากโรงเรียนรูสึกทอมาก มองไมเห็นอนาคต
เลย แต พ อ แม ไ ด ใ ห ข อ คิ ด เตื อ นสติ มงคลจึ ง คิ ด ได ว า ที่ ผ า นมาสามารถใช เ ท า แทนมื อ ได ทุ ก เรื่ อ ง
ทํากิจวัตรประจําวันขี่จักรยานยนตโดยใชเชือกรัดแฮนดรถแลวคลองตัวแทนมือขี่ไปไหนมาไหนไดขับ
รถยนตโดยการใชแขนที่โผลออกมาเล็กนอยจับบังคับพวงมาลัย ใชเทาเขาเกียร เหยียบคลัตช คันเรง
และเบรก
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เมื่อคิดวาความพิการไมนาจะเปนปญหา หนุมหนักสูก็เริ่มตนดวยการไปดูชางในระแวกบาน
ซอมรถแลวกลับมาฝกดวยตนเองที่บาน จนสามารถซอมรถจักรยานยนตไดเหมือนชางทั่วไปโดยใชเทา
แทนมือ เมื่อรับซอมรถจนชํานาญมากขึ้นก็รับซอมเครื่องสูบน้ํา อ็อกเชื่อมตอเหล็กและทอตางๆ มีรายได
เฉลี่ยวันละ 50 บาท เทานั้น แตก็พออยูพอกิน พอไดเลี้ยงดูพอแมซึ่งอายุมาก และเริ่มปวยไขนอกจากนี้
ยังสงเสียหลานชายคนหนึ่งจนจบ ป.6 ( น.ส.พ.ไทยรัฐ 30 ต.ค. 2543 )
ยุทธนา นักเปยโนนัยนตาพิการ แตไดมีโอกาสเลนดนตรีมากวา 10 ป ในหองอาหารของ
โรงแรมที่มีชื่อเสียงกองโลก ยุทธนาเลาถึงความหลังวาเมื่ออายุ 4 ขวบเกิดติดเชื้อที่ดวงตาอยางรุนแรง
จนตาบอดทั้งสองขาง จึงถูกสงไปเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอด เมื่ออายุ 7 ขวบ ครูเห็นวามีแววจึง
เคี่ยวเข็ญใหเรียนเปยโน โดยที่เจาตัวไมชอบ เมื่ออยูมัธยมยุทธนาเรียนรวมกับเด็กตาดีโดยใหเพื่อน
ผลัดเวรกันวันละคน อานขอความบนกระดานดําที่ครูเขียนทิ้งไวใหฟงแลวพยายามจําไว
จบมัธยมไดทุนไปเรียนเศรษฐศาสตรที่ออสเตรเลีย และเรียนดนตรีกับการรองประสานเสียงใน
ตอนค่ําเวลาเรียนเปยโน มีสาวๆ และเพื่อนๆ มารุมลอมขอเพลง ทําใหยุทธนาภูมิใจและรูสึกวาตัวเองมีคา
อายุ 24 ปจบดานดนตรีจากโรงเรียนดนตรีของมหาวิทยาลัยซิดนีย กลับเมืองไทยตั้งใจจะเปน
ครูที่โรงเรียนสอนคนตาบอด บังเอิญเพื่อนรุนพี่ซึ่งเปนอดีตผูจัดการของโรงแรมโอเเรียนเต็ลชวนไปเลน
ดนตรีที่โรงแรมนั้น ความเปนนักดนตรีมืออาชีพของยุทธนาจึงเริ่มมาแตนั้น
เนื่ องจากไม มีคนทํ าโนต สํ าหรั บ คนตาบอด เมื่ อจะเล นเพลงใหม ยุ ท ธนาจึ งตองซื้อเทป วี ดี
เพลงตางๆ มาแลวใชความพยายามแกะดนตรีและเนื้อเอง บางครั้งตองเลนรวมกับวงดนตรีวงใหญ ก็จะ
ใหเขารองแลวอัดเทปไวแกะดนตรีและเนื้อ โชคดีที่เคยเรียนประสานเสียงมาดวยทําใหแกะงายเขา
นอกจากมีความสามารถทางดนตรี ยุทธนายังสามารถจําเสียงลูกคาไดจากการคุยกันเพียงครั้งเดียว บาง
คนแคสัมผัสมือก็จําไดวาเปนใคร
การไดเลนดนตรีในโรงแรมระดับโลกเปนสิ่งที่นาภูมิใจ แตการที่คนพิการคนหนึ่งไมยอมแพหรือ
สิ้นหวัง พยายามตอสูจนสามารถยืนหยัดอยูดวยตนเอง ใชชีวิตอยางมีความสุขกับภรรยาและลูก 2 คน
ซึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยทั้งคูเปนสิ่งที่นาภูมิใจยิ่งกวา
(น.ส.พ.ไทยโพสต 6 ต.ค.2542)
สุดยอดจน คือคน ที่จนใจ
มีมือเทา เฝางอ ขอเขากิน

งานสิ่งใด หนักเบา ไมเอาสิ้น
โลกดูหมิ่น นินทา หนาไมอาย

เอกสารอางอิง
ธัมมวัฑโฒ ภิกขุ. ( 2544 ). อานุภาพความเพียร. กรุงเทพฯ : บริษัท เซเวน พริ้นติ๊ง กรุปจํากัด
หนา 5 - 8
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เอกสารประกอบการสอนเพื่อสรางศรัทธาเรื่อง ประสานความพากเพียร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดตรัสไววา “คําวาเพียร แปลวา ‘กลาหาญไมยอทอ
ตอความยาก และบากบั่นเพื่อจะขามความขัดของใหจงได โดยใชความอุตสาหะวิริยะภาพมิไดลดหยอน
เมื่อแปลวาเพียรเชนนี้แลว ก็จะแลเห็นไดเสียแลววา การเพียรไมไดเกี่ยวกับการมีวิชามากหรือนอย และ
คนที่ไมมีวิชาเลยก็อาจที่จะเปนคนเพียรได” ชีวิตคุณ บัณฑูร จิระวัฒนากูล ประธานกรรมการบริษัท
เชียงใหมธนาธร จํากัด เจาของสวนสมเขียวหวาน ไดถูกบันทึกไวในคอลัมน “ปญญาจากแผนดิน”
ในหนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห โดยชื่อหัวเรื่องวา “สูชีวิตจากศูนยสูหลายลาน ดวยสมคุณภาพธนาธร”
คุณบัณฑูรมีแบบอยางชีวิตแหงความเพียรพยายาม เขาเติบโตจากชีวิตชาวบาน จบการศึกษาเพียง
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 แตดวยความขยันหมั่นเพียร และบากบั่นสู แมวาจะผานความลมเหลวจาก
การทําธุรกิจอุตสาหกรรม ตองเปนหนี้เปนสิน เขาก็ยังมุงมั่นอุตสาหะฝาฟนความอยากลําบาก พรอมๆ
กับการเรียนรูและพัฒนาธุรกิจของตนจากจุดเริ่มตนคือศูนย ปจจุบันเขาเปนเจาของสวนสมกวา 40
สายพันธุ ซึ่งเปนพันธุที่ไดจากการไปศึกษาวิธีการจากประเทศอิสราเอล นับวาเปนนักธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จไดอยางนาภาคภูมิใจทานหนึ่ง ความพากเพียร เปนความมานะบากบั่นมุงมั่นพยายาม
ไปใหถึงจุดที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว โดยไมยอทอตออุปสรรค ทุกคนตองการความพากเพียรดวยกัน
ทั้งนั้น เพราะวาชีวิตของเราไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบตลอดเวลา บางครั้งอาจมีปญหายุงยากเกิดขึ้น ที่
เราจะตองพากเพียรอดทนเพื่อฟนฝาใหได ความพากเพียรนอกจากจะนําผลการสําเร็จใหแกชีวิตแลว
ยังกอใหเกิดความภาคภูมิใจเปนรางวัลอีกดวย อาจกลาวไดวา ความเพียรคือยาชูกําลังอยางดีที่ทําให
เกิดความฮึกเหิม มองทะลุอุปสรรคไปขางหนา และกาวตอไปอยางสุดกําลังความสามารถ
ความมุงมั่น ความขยันขันแข็งและความพากเพียร เปนลักษณะรวมแหงลักษณะชีวิตที่นําเรา
ไปสูความสําเร็จ ความมุงมั่นสูเปาหมายที่เราไดตั้งขึ้นนั้น กอใหเกิดความกระตือรือรน ความขยันและ
พากเพียรเปนพลังในการกระทําสิ่งนั้นจนประสบความสําเร็จ เราทุกคนคงเคยมีประสบการณดวยตนเอง
วา เมื่อเรามีเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีคุณคาและมีความสําคัญมาก เราคงปรารถนากระทําให
สําเร็จอยางดีเลิศ เชน หากเดือนหนาเราจะไปสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย ในคณะที่เราอยากเขาเรียน
ซึ่งเปนโอกาสเดียวในชีวิต เราคงจะเตรียมความพรอมอยางดีตั้งแตวันนี้จนถึงวันสอบ คงสามารถนั่งอาน
หนังสือไดโดยไมหลับ โดยมีเปาหมายวาตองอานใหจบ เพราะถาไมทําตอนนี้ ก็จะไมมีโอกาสที่จะทําได
อีกแลว
หากเราปรารถนาความสํา เร็จในเรื่องใดที่ มีคุ ณคาแก ชีวิ ต เราต องมี ค วามมุง มั่นในเรื่ องนั้ น
ประสานดวยความขยันขันแข็ง และความพากเพียรพยายามอยางยิ่งที่จะควาความสําเร็จเปนชัยชนะ
“ความสําเร็จไมไดวัดกันที่ความสามารถเสมอไป แตวัดที่ใจแหงการเพียรพยายามเหมือนนิทานเตากับ
กระตาย” เชนเดียวกับคนจีน คนญี่ปุนหรือแมแตคนเวียดนามจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จมาแลว
จากลักษณะชีวิตเชนนี้
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เอกสารอางอิง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์.( 2546 ).คนแถวหนา:ลักษณะชีวิตกุญแจสูความสําเร็จ กรุงเทพฯ:
บริษัทซัคเซส มีเดีย จํากัด. หนา 8 - 10.

5. เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางศรัทธา ครั้งที่6
เพลงอภัย
เนื้อรอง : เรืองยศ พิมพทอง
ขับรอง : วัชราภรณ สุขสวัสดิ์
ตนอภัยฉันปลูกเอาไวในหัวใจดวงนอย หมั่นรดบอยๆ ดวยน้ําเมตตานําพาสุขสันต ทะเลาะเบาะ
แวงแกงแยงชิงดีไปทําไมกัน ทั้งเธอและฉันลวนเพื่อนรวมทุกขเกิดแกเจ็บตาย ใหอภัยแมผูทํารายมุง
หมายฆาชีวิต แผเมตตาจิตไมคิดโกรธเคืองขุนของหทัย ยิ้มยอมหยุดเย็นยินดีเปนผูพายแพเรื่อยไป แต
แทคือชัยชนะกิเลสจิตเหนือโกรธา อภัยทานนี้ยิ่งใหญเปรียบใดปาน เชื่อมประสานมิตรไมตรีมีกรุณา
ปลอยเถิดใจวางใหวางหางริษยา เกิดผลนําพาสังคมรมเย็นเชนทุกคนใฝฝน หลับสบายตื่นก็สดใสไร
กังวลหมนหมองรักกันปรองดองผองเพื่อนมวลมิตรรวมกิจสรางสรรค แมมีภัยพาลรุกรานราวีเรานี้ไม
หวั่น ดวยสันติภาพอาบลนดวงใจใฝอหิงสา
เพลงใหอภัย
เนื้อรอง :บุญสืบ อินทรสาน
ทํานอง :เพลงกุหลาบเวียงพิงค หรือลาวแพน
การใหอภัยเปรียบดอกไมที่ใหแกกัน มีสิ่งใดก็ใหแบงปนความสุขสันตจะมีทั่วไป ใหความเมตตา
ความกรุณา เปนคุณยิ่งใหญใหความรักและความจริงใจนั้นคือการใหที่ดี
จะใหสิ่งใดโปรดจําไวจงใหทันที ไมตองกลัววาใครจะมีการใหนี้เปนเครื่องผูกใจ จะเปนเพียง
ผูรับนั้นไมควรพึงใจ ขจัดความเห็นแกตัวออกไป โลกเราจะไดรมเย็น
สุภาษิตยืนหยัดเทานั้น
“วันเวลาที่ยากลําบาก ไมเคยหมดสิ้น คนที่ยืนหยัดที่จะสูเทานั้น จึงจะผานพนไปได”
ดร.โรเบิรต ซูลเลอร.จากหนังสือมีความสุข. (2546 : 20)
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เอกสารประกอบการสอนเพื่อสรางศรัทธาเรื่อง กลยุทธสูความสําเร็จ
จิม ดอรแมน (ผูแตง)
ภูริฑัต รัศมีเพชร (ผูแปล)
ยอรช เฮช. แมธาสัน กลาววา “ เราชนะ มิใชความเฉลียวฉลาด แตเราชนะดวยความ
ตอเนื่อง” คุณคาของความกลาหาญ ความยืนหยัดและความพากเพียรมีประจักษพยานอยูในชายผูหนึ่ง
ซึ่งนาเชื่อถือเสียยิ่งกวาชีวประวัติของเขาเอง (ตัวเลขทางดานขวามือบอกถึงอายุของเขาในแตละ
เหตุการณของชีวิตเขา)
เขาลมเหลวในธุระกิจ
22
เขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐแตแพ
23
เขาลมเหลวในธุระกิจอีก
24
เขาไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐ
25
คูรักของเขาเสียชีวิต
26
เขาเปนโรคประสาท
27
เขาพายแพการเลือกตั้งโฆษกรัฐบาล
29
เขาพายแพการเลือกตั้งเปนผูเลือกประธานาธิบดี
31
เขาพายแพการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาคองเกรส
34
เขาไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาคองเกรส
37
เขาพายแพการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรส
39
46
เขาพายแพการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
เขาพายแพการเลือกตั้งรองประธานาธิบดี
47
เขาพายแพการเลือกตั้งวุฒิสภาอีกครั้ง
49
เขาไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริก
51
ชายผูนั้นคือ อับราฮัม ลินคอลน ผูซึ่งคนจํานวนมากถือวาเขาเปนประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญที่สุด
ของสหรัฐฯจําไวเสมอวาไมมีการรับประกันวาความสําเร็จจะเกิดไดอยางทันทีทันใด มันตองใชเวลา คน
ที่เขาคิดวาความสําเร็จของเขาเกิดเพียงชั่วขามคืนเขาไดทํางานมากอนนั้นแลวเปนแรมปกอนจะถึงจุด
นั้น เขาเปนคนที่มีอุตสาหะอยางตอเนื่อง โดยรูดีวาความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคนที่ไมทอถอย
เอกสารอางอิง
จิม ดอรแมน แตง ภูริทัต รัศมีเพชร แปล. (2537).กลยุทธสูความสําเร็จ. กรุงเทพฯ:บริษัท
ธนบรรณปนเกลา หนา 45-46
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เอกสารประกอบการสอนเรื่อง “ความอดทนที่ทาทาย”
นิทานที่อาจารยชาวทิเบตเลาใหศิษยฟงคือเรื่องที่คนเลี้ยงสัตวไปพบกับฤาษี ฤาษีตนนั้นกําลัง
บําเพ็ญพรตอยูตามลําพังในหุบเขา วันหนึ่ง ชายเลี้ยงสัตวบังเอิญเดินผานมาทางถ้ํานั้น ดวยความ
ประหลาดใจ จึงตะโกนถามฤาษีไปวา “ เจามาทําอะไรคนเดียวกลางปานี้รึ ?’’
ฤาษีตอบวา “ เรากําลังฝกจิต”
“ เจากําลังฝกจิตเรื่องอะไร ? ” ชายเลี้ยงสัตวถาม
มีความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ จากนั้นไมนาน ชายเลี้ยงสัตวตัดสินใจจากมา แตขณะที่
หันหลังกลับ เขาก็หันกลับไปมองฤาษีพรอมกับตะโกนวา “ เจานะไปลงนรกซะเถอะ!”
“ พูดอยางนี้หมายความวาไง” แก นั้นแหละไปลงนรก ฤาษีสวนกลับทันควันชายเลี้ยง
สัตวหัวเราะชอบใจและเตือนสติฤาษีตนนั้นวาเจากําลังฝกความอดทนอยูนะ ! นิทานสั้นๆเรื่องนี้สอนให
เราเห็นอุปสรรรคสําคัญซึ่งทาทายคนที่ปรารถนาจะฝกความอดทนไดเปนอยางดี ในสถานการณที่ทําให
เราระเบิดโทสะออกมา เราจะตอบโตสถานการณนั้นอยางไร โดยที่จะยังรักษาจิตใหเปนปกติ
ขณะเดียวกันก็มีความสงบระงับดวย อุปสรรคทาทายนี้ไมไดจํากัดอยูเฉพาะผูปฏิบัติตามคําสอนทาง
ศาสนาเทานั้น แตเปนสิ่งที่เราแตละคนตองเผชิญ ขณะที่พยายามดํารงชีวิตที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษยระดับหนึ่ง เกือบทุกดานที่เราหันไป เราตองประสบกับสถานการณที่ทดสอบขีดจํากัด
ความอดทนความอดกลั้นของเรา ไมวาจะเปนเรื่องภายในครอบครัว ในสถานที่ทํางาน หรือแมกระทั่ง
การติดตอสัมพันธกับคนอื่น ทั้งหมดนี้เปนเครื่องทดสอบความเปนตัวเรา มันจะแสดงใหเห็นวาเราได
พัฒนาความอดทนอดกลั้นของเราไปมากแคไหน
นิทานเรื่องนี้ยังสอนเราอีกวา ความอดทนไมใชสิ่งที่บมเพาะใหเกิดขึ้นไดเมื่อเราอยูตามลําพัง
หางไกลจากผูอื่น ที่จริงมันเปนคุณสมบัติที่จะเกิดขึ้นไดก็แตในระหวางการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
เทานั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งกับเพื่อนมนุษยดวยกันการสวนกลับอยางทันควันของฤาษีแสดงใหเห็น
พัฒนาการภายในจิตใจของเขา วายังยอบแยบไมมั่นคงเปรียบไดกับประสาททรายของเด็กการฝงตัวอยู
ในความคิดอันอบอุนวาเรามีความอดทนอดกลั้นและกรุณาตอสัตวอื่น ในสภาพแวดลอมที่อยูตามลําพัง
ไมมีอะไรมาทาทายเปนเรื่องหนึ่ง แตการที่จะนําความคิดนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่ตองติดตอ
สัมพันธกับผูคนจริงๆนั้นเปนอีกเรื่องที่ตางกันสิ้นเชิง เเนนอนนี้ไมใชเปนการลดคุณคาความสําคัญของ
การฝกอบรมจิตใจในความเงียบ การปลีกวิเวกเพื่อไปปฏิบัติจะชวยใหเราซึมซับเอาปญญาตัวนี้เขาไป
ไวในใจเพราะไมอยางนั้นมันก็จะเปนแคความรูในระดับสมองเทานั้นและเชนเดียวกับหลักปฏิบัติการทาง
ศาสนาของอินเดียโบราณสวนใหญพระพุทธศาสนาถือการอบรมจิตวิญญาณ แตความจริงก็ยังอยูที่วา
การทดสอบความอดทนที่แทจริงนั้นดูไดจากวิธีที่เราสัมพันธกับผูอื่น
ประเด็นที่สามที่เราสังเกตไดจากการพบกันสั้นๆระหวางฤาษีกับชายเลี้ยงสัตวก็คือ ความ
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อดทนที่แทจริงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเราสามารถควบคุมอารมณโกรธของเราไดระดับหนึ่ง แนนอนวา
การระเบิดอารมณออกไปอยางรุนแรง เพื่อตอบโตวาจาจาบจวงที่เราไมไดเปนผูยั่วยุเลยนั้น เปน
ธรรมชาติของมนุษย แตคนที่มุงจะดําเนินชีวิตในดานนี้จริง ๆ นั้นจะตองกาวพนไปจากวิธีการตอบโต
แบบที่ใครๆ
ก็ทํากันดังกลาว นี่คือสิ่งที่ทานศานติเทวะสอนเรา เรื่อง “ความอดทน” ของคัมภีรโพธิสัตวจารยวัตร
และการอธิบายที่มีเหตุผล เขาใจงายของทานทะไลลามะ จะทําใหเราไดเรียนรูและสัมผัสกับแนวคิดกับ
การปฏิบัติที่มุงที่จะบมเพาะความอดทนใหลงลึกถึงจิตวิญญาณและความสมบูรณพรอม
คําสอนเรื่องความอดทนที่แสดงในหนังสือเลมนี้เปนสวนสําคัญของการปฏิบัติที่เรียกวาอุดมคติ
พระโพธิสัตวของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน กลาวคือเปนอุดมคติของผูที่ปรารถนาจะดําเนินชีวิต
ทางจิตวิญาณอยางปราศจากความเห็นแกตัว และมุงที่จะอุทิศทั้งหมดเพื่อประโยชนสุขของผูอื่น
เอกสารอางอิง
ทะไลลามะ บรรยาย อนิตรา พวงสุวรรณ-โมเซอร แปล พระไพศาล วิสาโร บรรณาธิการ
แปล.(2544).อานุภาพแหงชันติจากมุมมองชาวพุทธ:เยียวยาความโกรธ. กรุงเทพฯ :บริษัทธรรมสาร
จํากัด.หนา 20
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7. เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางศรัทธา ครั้งที่ 7
ภาพพระพุทธรูป ประกอบการสอนพุทธประวัติ

ความสุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี
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เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง “พุทธประวัติโดยสรุป”
พระพุทธเจา คือ บุคคลสําคัญของโลก ทรงมีพระชนมอยูเมื่อราว 2628 ปมาแลว (80+2548 )
ชวงพระชนมายุของพระองคแบงออกเปนชวงๆ คือ ชวงครองเพศฆราวาส 29 ป ชวงครองเพศสมณะ
51 ป สิริรวมพระชนมายุได 80 พรรษาพระประวัติของพระองคสามารถสรุปไดดังนี้
1. สถานะเดิม พระองคทรงเปนพระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะกับ พระนางมหามายาแหง
ศากยวงค เมืองกบิลพัสดุ แควนสักกะ อันเปนแควนในปกครอง ของแควนโกศล ตั้งอยูในชมพูทวีปตอน
เหนือบริเวณที่ราบเห็นภูเขาหิมาลัยตั้งขวางอยูลิบๆ ทรงมีพระนามเดิมวาสิทธัตถะ ตามคัมภีรฝายบาลี
และเรียกวา สรรวสิทธารถะ ในคัมภีรสันสกฤต ทรงกําพราพระมารดาตั้งแตประสูติได 7 วัน ทรงสําเร็จ
การศึกษาศิลปวิทยาเมื่อพระชนมายุไมเกิน 16 พรรษา และทรงอภิเษกสมรสกับเจาหญิงยโสธรา (หรือที่
ในคัมภีรลลิวิสตระเรียกวา โคปา ) เมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา มีพระโอรส 1 พระองคพระนาม ราหุล
พระองค ท รงเกษมสํ า ราญในสิ ริร าชสมบั ติ ร ว มกั บ พระราชบิ ดา ประทั บอยู ประสาท 3 ฤดู มี
นางสนมแวดลอมบําเรอ โดยไมมีบุรุษเขาไปปะปนเลย แตถึงกระนั้นก็ทรงรับหนาที่ตางๆ ตามที่พระราช
บิดามอบหมาย ทรงเขารวมประชุมสภากับพวกเจาศากยะอยูอยางสม่ําเสมอจนทําใหทรงทราบไดดีวา
ปญหาเรื่องการปนน้ําในแมน้ําโรหิรีเปนประเด็นสําคัญที่นําไปสูความขัดแยง ระหวางเจาศากยะดวยกัน
โดยเฉพาะเจาศากยะฝายเทวทหะซึ่งเรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา ฝายโกลิยวงศ ความขัดแยงนั้นเกือบเปน
ชนวนใหเกิดสงครามนี้ดวยจนอาจเปนไปไดวาทําใหเจาศากยะพวกอื่นที่ตองการทําสงครามไมพอ
พระทัย
2. การเสด็จบรรพชา จากพระประวัติที่ไดศึกษามาพบวา พระองคทรงมี พระหทัยดําริเรื่อง
การแสวงหาสันติวรบท ( ทางถึงความสงบอันประเสริฐ ) และการแสวงหาวาอะไรคือกุศล อยูตลอดเวลา
ความขัดแย งเรื่ องการป นน้ํ าน าจะเป นทางกระตุ น ให พระองค ท รงระลึ กถึ งความสงบต างๆ ว า จะมี
ความสงบอยางไหนที่ประเสริฐ และคุณคาของชีวิตที่ทรงพิจารณานาจะเปนทางกระตุนใหพระองค
ทรงแสวงหากุศลคือความดี
หากสมมติฐานนี้เปนจริง ก็แสดงใหเห็นวาการคิดเสด็จออกบรรพชาของพระองคเพื่อแสวงหา
สันติวรบทและกุศลนั้นมีนานแลว ประกอบกับในเวลาตอมาไดพบ เทวทูต 4 คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย
และสมณะ(นักบวช ) จึงพบทางออกวา ความแก ความเจ็บ ความตาย เปนภัยใหญของชีวิตทั้งของ
พระองคเองและผูอื่น การเสด็จบรรพชา จึงนาจะเปนทางออกที่ดีเพราะจะทําใหไดคําตอบทุกอยาง
รวมทั้งทําใหพบทางพนจาก แก เจ็บ และตายดวย ในขณะเดียว ทรงทราบขาวพระโอรสประสูติก็ทรงคิด
เชื่อมโยงไดวา ความแก ความเจ็บ และความตาย เปนผลมาจากการเกิดนั่นเอง เลยยิ่งทําให แจง
ประจักษ ชัดดวยพระปญญาวา เกิด แก เจ็บ ตาย มีอยูดวยกันและทางพนจากทุกขนี้ไดก็มีอยูทางเดียว
เทานั้น คือเสด็จออกบรรพชา
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บรรพชา คือ การออกบวช หมายถึง การออกจากเรือนไปสูความไมมีเรือน ลักษณะที่บอกใหรู
วาไมมีเรือน คือ ไมมีครอบครัว ไมมีการประกอบอาชีพที่ทําใหมีรายได ไมมีการสะสมทรัพยสมบัติ มี
ความเปนอยูดวย ปจจัย 4 คือ จีวร (ผาบังสุกุล) บิณฑบาต (อาหารที่ภิกขาจารไดมา) เสนาสนะ (ที่นอน
นั่ง) คือ โคนตนไม และยาดองคดวยน้ํามูตร (ปสสวะ)
พระองคเสด็จออกบรรพชาเมื่อคืนวันเพ็ญ 15 ค่ํา เดือนอาสาฬหะ ณ ริมฝงแมน้ําอโนมา
ทามกลางขบวนแหของเหลาเทวดา โดยมีมากัณฐะกะเปนพระพาหนะและมีนายฉันนะ (หรือ ฉันทกะ)
เปนพระสหายสงเสด็จ พระองคตัดพระเมาฬี ครองผากาสยะ (ผายอมน้ําฝาด) อธิษฐานพระหทัยถือ
เพศบรรพชิต
หลั ง จากบรรพชาแล ว พระองค ก็ ป ระทั บ เสวยบรรพชาสุ ข (สุ ข ที่ เ กิ ด จากบรรพชา) อยู ที่
อนุปยนิคม แควนมัลละ 7 วัน จากนั้นจึงเสด็จลงมาทางใต ระหวางทาง ทรงแวะเยี่ยมเยียนสํานักตางๆ
จนกระทั่งมาถึงแควนวัชชีและแควนมคธตามลําดับ
พระองคเขาศึกษาและฝกปฏิบัติตามแบบชีวิตนักบวชจากสํานักตางๆ ที่ปรากฏชื่อก็มี 2 สํานัก
คือ สํานักอาฬารดาบส กาลามะ และสํานักอุทกะ รามบุตร ทั้ง 2 สํานักนี้สอนพระองคใหฝกสมาธิจนได
บรรลุฌาน 7 และฌาน 8 ตามลําดับ แตพระองคก็ไมทรงพอพระทัยกับความรูที่ไดจากสํานักทั้ง 2 นั้น
จึงทรงลาจากไป แมจะไดรับการขอรองจากดาบสทั้ง 2 ใหอยูสอนศิษยดวยกันก็ตาม เพราะทรงเห็นวา
ยังไมใชทางที่พระองคประสงค
ระหวางนี้ พระองคไดมีโอกาสพบกับพระเจาพิมพิสาร กษัตริยหนุมแหงแควนมคธ ซึ่งบางแหง
ระบุวา พระบิดาของทั้ง 2 องคเปนอทิฏฐสหายกัน (เพื่อนที่รูจักชื่อกันแตไมเห็นตัวกัน) ทั้ง 2 พระองคก็
เปนอยางนั้นดวย ดังนั้นเมื่อพระเจาพิมพิสารทรงทราบวานักบวชหนุมรูปงามที่กําลังเดินภิกขาจารอยูใน
เมืองราชคฤหนี้คือ เจาชายสิทธัตถะแหงศากยตระกูล จึงรีบเสด็จมาเฝาและกราบทูลใหทรงสึกกลับมา
ครองราชสมบัติรวมกันโดยแบงราชสมบัติครึ่งหนึ่งให แตนักบวชหนุมรูปงามทรงปฏิเสธและตรัสบอกวา
พระองคจะไปบําเพ็ ญเพียรที่อุรุเวลา พระเจาพิมพิส ารจึงทูลอาราธนาใหนักบวชหนุ มกลับมาโปรด
หลังจากไดบรรลุอรหัตตผลสําเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว
3. ตรัสรู ครั้นลาจากพระเจาพิมพิสารแลว พระองคก็เสด็จมุงหนามายังอุรุเวลา ระหวางทางได
พบผูคนจํานวนมากที่เปนทั้งชาวบานธรรมดาและนักแสดง จากนั้นก็เสด็จมาถึงเสนานิคม คยา และอุรุ
เวลาตามลําดับ
กอนลงมือบําเพ็ญเพียร พระองคทรงมีอุปมา 3 ขอ ผุดขึ้นในพระหทัยซึ่งทําใหพระองคทรงเห็น
วาแมจะออกบวชแตถายังชําระกิเลสออกไปจากพระหทัยไดไมหมดก็ไมมีทางพบสันติวรบทอยางที่
พระองคประสงค จึงทรงบําเพ็ญเพียรตามแนวทางอัตตกิลมถานุโยค คือ การทรมานตนเองใหลําบาก
ดวยวิธีการตางๆ อาทิ อดขาว เอาขี้เถาทาตัว นอนบนหนาม และเปลือยกาย พระองคทรงบําเพ็ญอยาง
หนักจนเรียกการบําเพ็ญเพียรของพระองควา ทุกรการิกา หรือทุกรกิริยา ( ทําสิ่งที่ทําไดยาก ) พระองค
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ทรงบําเพ็ญเพียร ถึงขั้นเอาชีวิตเปนเดิมพัน แตในที่สุดก็ทรงสรุปไดวา การทําตนเองใหลําบากดวย
วิธีการตางๆ ดังกลาวโดยหวังจะไดบรรลุสันติวรบทนั้นเปนการเหนื่อยเปลา จึงทรงเลิกละวิธีการนั้น
ทั้งหมดแลว หันมาบํารุง พระวรกายดวยการเสวยพระกายาหาร ฤๅษี ปญจวั ค คีย ที่ อยูป รนนิบั ติเ ห็ น
พระองคเปลี่ยนแปลงไปเชนนั้นจึงหมดความเลื่อมใสแลวตางชวนกันจาริกขึ้นเหนือไปอยูที่ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน เขตเมืองพาราณสี แควนกาสี ซึ่งเปนที่ชุมนุมของฤๅษีทั้งหลาย
ขณะที่อยูตามลําพัง นักบวชหนุมสิทธัตถะก็ทรงบําเพ็ญเพียรทางจิตคือเจริญสมาธิและวิปสสนา
เรื่องสมาธิพระองคทรงมีพื้นฐานดีอยูแลวเนื่องจากทรงไดบรรลุปฐมฌาน (หรือตามนัยสันสกฤตบรรลุ
จตุถฌาน) และมาไดบรรลุฌานขั้นที่ 7 และ 8 เมื่อมาศึกษาอยูกับดาบสอาฬาระกาลามะ กับดาบสอุทกะ
รามบุตร ระหวางนี้พระองคทรงไดบรรลุอภิญญาขั้นตางๆ อาทิ ระลึกชาติได มีตาทิพยและหูทิพย ซึ่งทั้ง
สมาธิและอภิญญาตางลวนเปนปจจัยใหเกิดวิปสสนาญาณซึ่งเปนความรูใหมที่พระองคทรงคนพบดวย
การพิจารณาปฏิจจสมุปปบาท
การพิจารณาปฏิจจสมุทปบาทของพระองคเริ่มตนดวยการพิจารณาถึงความแกและความตาย
(ชรามรณะ) ยอนกลับไปหาการเกิด (ชาติ) จากนั้นจึงสาวหาสาเหตุตอไปจนพบวากระบวนการแหง
ปฏิจจสมุปปบาทนี้เองทําใหเกิดทุกข และกระบวนการนี้ถูกคุมดวยกิเลส 3 ตัว คือ อวิชชา ตัณหา
อุปาทาน ซึ่งรวมกันกระตุนใหเกิดกรรม (การกระทําดีและ ไมดี) และวิบาก (ผลแหงการกระทํา)
หากตองการพนทุกขก็ตองทําลายกระบวนการนี้ ใหหมดและการจะทําลายกระบวนการนี้ไดตองทําลาย
กิเลสทั้ง 3 ตัวนี้ซึ่งมีวิชชาเปนมูลราก
เชาวันเพ็ญ 15 ค่ําเดือนวิสาขะ เปนเชาที่พระองคมั่นพระหทัยวาจะไดตรัสรูแน เพราะทรงมี
วิปสสนาญาณแกกลาขึ้นตามลําดับ ประกอบกับเมื่อคืนนี้ขณะบรรทมทรงมีพระสุบิน 5 เรื่อง แตละเรื่อง
เมื่อทรงตีความดวยพระองคเองแลวก็ทําใหมั่นพระทัยวาจะตรัสรูไดแนนอนดังนั้นรุงเชาจึงเสด็จไปรอรับ
ขาวมธุปายาสจากนางสุชาดาซึ่งคัมภีร อรรถกถาวาเปนมารดาของชายหนุมชื่อยสะ ครั้นสรงสนาน
พระวรกายและเสวยพระกระยาหารแลวก็ทรงพักผอนอยูระยะหนึ่งจนเมื่อถึงเวลาบายจึงเสด็จไปยังตน
อัสสัตถพฤกษ ซึ่งอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําเนรัญชราระหวางทางทรงไดรับหญากุสะจากพราหมณ
ตระกูลโสตถิยะ 8 กําเพื่อปูลาดเปนวัชราอาสนบําเพ็ญเพียรที่โคนตนอัสสัตถพฤกษ
ในตอนแรกมีทวยเทพทุกสวรรคชั้นฟาตางพากันมาอวยชัยใหพรขอใหพระองคจงไดบรรลุพระ
สัมมาสัมโพธิญาณอยางที่ประสงค แตระหวางนั้นมารและเสนามารยกทัพมาขัดขวางทวยเทพตางตกใจ
หนีกันไปหมดทิ้งพระองคใหตอสูกับมารตามลําพัง พระองคไดชัยชนะในที่สุดเพราะทรงอางเอาบารมี
ธรรมที่ทรงสั่งสมมาถึง 20 อสงไขย เปนที่ตั้ง จนมารตองยอมและถอยทัพไปเมื่อตอนใกลค่ําเปดโอกาส
ใหพระองคทรงบําเพ็ญเพียรตามลําพังอยางเต็มที่

209
ตลอดยามแรก (4 ชั่วโมงแรก) พระองคทรงชําระปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติของ
พระองค) ไดตลอดสาย ตลอดยามกลาง (4 ชั่วโมงที่ 2) พระองคทรงชําระจุตูปปาตญาณ (เห็นสัตวตาง
เวียนวายตายเกิดเหมือนกับพระองค) ไดตลอดสายเชนกัน ตลอดยามสุดทาย (4 ชั่วโมงสุดทาย)
พระองคทรงทําสวักขยญาณใหเกิดตามลําพัง คือเริ่มเจริญวิปสสนาวา ทั้งพระองคและสัตวตางตกอยูใน
สภาพเดียวกันคือ เวียนวายตายเกิดในภพภูมิตางๆ ไมสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีกิเลส และการเวียนวายตาย
เกิดนั้นก็ไมเที่ยง จึงเกิดความเบื่อหนาย และไดบรรลุมรรคญาณและผลญาณในที่สุดเมื่อเวลารุงอรุณซึ่ง
เปนชวงเวลากําลังสิ้นสุดวันเพ็ญ 15 ค่ํา และกําลังจะวันแรม 1 ค่ําพอดีและวินาทีนี้แหละที่กลาวไววา
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแลว
4. ประกาศพระธรรม พระพุทธเจาทรงมีพระประสงคจะแสดงธรรมโปรดดาบสอาฬาระ
กาลามะกับดาบสอุทกะ รามบุตร กอนใครหมดเพื่อตอบแทนพระคุณของดาบสทั้ง 2 ที่เคยเปนครูสอน
เรื่องสมาธิใหแกพระองค แตพระองคก็ทรงทราบดวยพระญาณวาทั้ง 2 ทานถึงแกมรณภาพแลวกอนนี้
ไมนาน จึงตรวจดูอุปนิสัยของเหลาสัตวโดยเทียบกับดอกบัว 4 เหลาก็ทรงพบวา ฤๅษีปญจวัคคียที่เคย
ปรนนิบัติพระองค เมื่อคราวบําเพ็ญทุกรกิริยานั้นมีอุปนิสัยแกกลา สามารถฟงธรรมเขาใจและบรรลุ
ตามไดจึงเสด็จไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน
พระองคเสด็จไปถึงวันเพ็ญ 15 ค่ํา เดือนอาสาฬหะ นับได 2 เดือนหลังจากตรัสรูและทรงแสดง
ธรรมทางสุดโตงทางสายกลางและอริยสัจ 4 โปรดจนทําใหฤๅษีโกณฑัญญะไดธัมมจักขุ (ดวงตาเห็น
ธรรม) สําเร็จเปนพระโสดาบันและทูลขอบวชพระองคทรงบวชใหดวยวิธีแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา
พระองค ท รงเรี ย กพระสาวกรู ป แรกของพระองค ว า อั ญ ญาโกณฑั ญ ญะ แปลว า โกณฑั ญ ญะรู แ ล ว
อีก 4 วันตอมา ฤๅษีที่เหลือก็ไดธัมมจักขุและทูลขอบวชและวันที่ 5 พระพุทธเจาทรงแสดงเรื่อง อนัตตา
โปรดใหพระสาวกทั้ง 5 รูปไดบรรลุอรหัตตผลพรอมกัน
พระองค ยั งคงแสดงธรรมโปรดคนอื่ น ๆ อยู อย างต อเนื่ องจนมี พระอรหั น ต เ กิ ดขึ้ นในโลกถึ ง
61 รูป รวมพระพุทธเจาเขาดวยเปน 62 รูป พระองคทรงประสบความสําเร็จอยางใหญหลวง คําสอน
ของพระองคแพรหลาย มีกลุมคนที่เปนสาวกของพระองคแบงไดเปน 4 กลุม (บริษัท) คือ กลุมภิกษุ
กลุมภิกษุณี กลุมอุบาสก กลุมอุบาสิกา สาวกของพระองคทั้ง 4 กลุมนี้ชวยกันรักษาเผยแผคําสอนของ
พระองคจนแพรหลาย
ค่ําเดือนวิสาขะณ
5. นิพพาน พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อวันเพ็ญ 15
สาลวโนทยานเขตเมืองกุสินารา แควนมัลละ ซึ่งเปนวันครบรอบพระชนมายุ 80 พรรษาพอดีมีพิธีบูชา
พระบรมศพอยู 7 วันจึงอัญเชิญไปถวายพระเพลิง ณ มกุฎพันธนเจดีย พิธีถวายพระเพลิงรวมทั้งพิธี
สุมพระธาตุสิ้นระยะเวลาอีก 7 วัน จากนั้นอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุมาบูชาในทองพระโรงของ
มัลกษัตริยอีก 7 วัน รวมทั้งสิ้นเปนเวลา 21 วันกอนทําพิธีแจกโดยมีโทณพราหมณทําหนาที่แบง
พระบรมสารีริกธาตุ

210
เอกสารอางอิง
บรรจบ บรรณรุจิ. ( 2546 ).พุทธประวัติและชาดก : ชุดฝกอบรมวิทยากรทีมนําการจัดการ
เรียนรู พระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.เอกสารอัดสําเนา.
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2. กิจกรรมการเรียนรูและการฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการ
สาระสําคัญ
โยนิโสมนสิการเปนการคิดดวยวิธีแหงปญญาและเปนองคประกอบภายในที่เปนพื้นฐานทําให
เกิดปญญา การคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้จะตองใชความคิดที่ถูกวิธี คิดเปนทําใจใหแยบคาย รูจักคิด
วิเคราะหเหตุการณทั้งหลายตามความเปนจริง สามารถคิดหาทางออกไดอยางเหมาะสมอันจะนําไปสู
ความเห็นชอบและดําริชอบ (ปญญา)

จุดมุงหมาย
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในการคิดตามแนวพุทธธรรม
2. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของการคิดตามแนวพุทธธรรม
3. เพื่อใหผูเรียนไดฝกคิดตามแนวพุทธธรรม
4. เพื่อใหผูเรียนไดนําวิธคี ดิ เหลานี้ไปใชในการคิดแกปญหาในชีวิตประจําวัน

เนื้อหา
วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจ จัย
2. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ (ไตรลักษณ )
4. วิธีคิดแบบอริยสัจหรือการคิดแบบแกปญ
 หา
5. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก
6. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม

เวลาที่ใช
จํานวน 6 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมจํานวนทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง

การดําเนินกิจกรรม
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนการเรียนรูและฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้
ผูวิจัยนําเสนอไวในตาราง 15 ดังตอไปนี้
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ตาราง 15 การดําเนินกิจกรรมและสื่ออุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนของการเรียนรูและ
การฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการแตละครั้ง
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
สื่อและอุปกรณประกอบการ
เรียนการสอน
1. วิธีคิด
ขั้นนํา
แบบสืบสาว 1. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันพูดคุยสนทนา
1. ใบความรูเรื่อง “การคิด
หาสาเหตุ เกี่ยวกับเรื่องการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
แบบโยนิโสมนสิการแบบสืบ
2. ผูวิจัยชี้แจงจุดมุงหมายของการเรียนรูและการ สาวเหตุปจจัย(สําหรับ
วิทยากรหรือผูฝกอบรม)
ฝกการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
2. เอกสารประกอบการเรียน
ขั้นเสนอหลักการคิด
ผูวิจัยอธิบายวิธีการคิดแบบสืบสาวหาสาเหตุพรอม เรื่อง “สรรพสิ่งใดในโลกลวน
ยกกรณีตวั อยางประกอบโดยใชใบความรูเรื่องการคิด แลวตองอาศัยซึ่งกันและกัน”
(อิทัปปจจยตา)
แบบสืบสาวเหตุปจจัย
3. เอกสารประกอบการฝกคิด
ขั้นฝกปฏิบัติการคิด
เรื่อง“การขาดสติ-อารมณ
3. แบงนักศึกษาออกเปน 9 กลุมๆ ละ 6-7 คน
แจกเอกสารประกอบการฝกคิดเรื่องละ 2 กลุมแต ชั่ววูบ”
ละกลุมไดศึกษาเนื้อเรื่องใหเขาใจแลวตอบคําถาม 4. เอกสารประกอบการฝกคิด
ก ร ณี ตั ว อ ย า ง ใ น ช า ด ก
ตามประเด็นที่กําหนดไวทา ยเรื่อง
4. แตละกลุมนําเสนอผลของการคิดตามประเด็นที่ เกี่ยวกับนาคราชผูไมมีความ
อดทน
ไดกําหนดไวในแตละสถานการณ
5. เอกสารประกอบการฝกคิด
ขั้นสรุป
ผู วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาร ว มกั น อภิ ป รายสรุ ป เรื่อง“ความโกรธของ
กิจกรรมที่เรียนในครั้งนี้ โดยผูวิจัยสรุปประเด็น พงษศักดิ์”
สําคัญเพิ่มเติมและเสนอแนะใหนักศึกษานําวิธีคิด
ตามหลักพุทธธรรม ที่ไดรับจากเนื้อหาไปใชใน
การพัฒนาระบบการคิดของตนเองตอไป
2. วิธีคิด
แบบ
แยกแยะ
สวนประกอ
บ

ขั้นนํา
1. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันเลนเกม
สวนประกอบของรางกาย โดยผูวิจัยให
นักศึกษาชี้สวนประกอบของรางกายของตนเอง
ใหเร็วที่สุด และคลองแคลวที่สุดเทาที่จะทําได

1. ใบความรูเรื่อง “วิธีคิดแบบ
แยกแยะสวนประกอบ”
2. ภาพประกอบสวนตาง ๆ
ของรางกาย
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ตาราง 15 (ตอ)
ครั้งที่

การดําเนินกิจกรรม
2. ผูวิจัยสรุปประเด็นสําคัญโดยเนนใหเห็นวารางกายมี
สวนประกอบตางๆ ที่สําคัญและ อวัยวะตางๆ ลวนเปน
อวัยวะที่สําคัญของรางกายเมื่อประกอบกันเปนองครวม
เรียกวาคน แตถาแยกสวนประกอบออกเปนชิ้น ๆ แลว
ก็จะไมเหลือความเปนคนเลย ทําใหเขาใจเรื่องความไมมี
ตัวตนที่แทจริง (อนัตตา)
ขั้นเสนอหลักการคิด
ผูวิจัยเสนอหลักการคิดโดยอธิบายลักษณะของการ
คิดแบบแยกแยะสวนประกอบ และยกตัวอยางประกอบ
โดยใชใบความรูเรื่อง“วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ”
ขั้นฝกปฏิบัตกิ ารคิด
1. ผูวิจัยนําเสนอภาพสวนประกอบของรางกาย แลว
ใหนักศึกษาชวยกันคิดและอธิบายถึงความสําคัญของ
สวนประกอบตาง ๆ ของรางกายและระบบตาง ๆ ใน
รางกายและฝกคิดเพื่อแยกแยะสวนประกอบ ของสิ่งอื่น
ๆ ดวย เชน น้ํา บาน รถยนต ตนไม โดยฝกใหแยกแยะ
สิ่งตางๆ ที่เปนองครวมใหแยกแยะเปนสวนยอย
2. ผูวิจัยแจกใบงานประกอบการฝกแบบแยกแยะ
สวนประกอบใหนักศึกษาทุกคนไดฝกคิดแลวใหเขียนเปน
ผลงานการคิดในลักษณะของแผนผังความคิด (Mind
mapping)
3. ผูวิจัยสุมตัวอยางนักศึกษาเพื่อรายงานหนาชั้น 3 คน
ขั้นสรุป
ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันอภิปรายและสรุปกิจกรรม
โดยผูวิจัยเสนอแนะใหนักศึกษานําแนวคิดและหลักการที่
ไดจากรูปแบบการคิดนี้ ไปประยุกตใชพัฒนาแนวคิดของ
ตนเอง และการดําเนินชีวิตในสังคม

สื่อและอุปกรณประกอบ
การเรียนการสอน
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ตาราง 15 (ตอ)
ครั้งที่

การดําเนินกิจกรรม

3. วิธีคิดแบบ ขั้นนํา
สามัญลักษณ 1. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันรองเพลง “หนึ่ง
นางบนทางธรรม” และเพลง “นางผูสรางโศก”
2. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
เนื้อหาเพลงวาใหแนวคิดและหลักธรรมอะไรบาง
ขั้นเสนอหลักการคิด
ผู วิ จั ย อธิ บ ายลั ก ษณะของวิ ธี คิ ด แบบสามั ญ
ลักษณ พรอมดวยยกตัวอยางประกอบ
ขั้นฝกปฏิบัติการคิด
1. แบงนักศึกษาออกเปน 9 กลุมๆละ 6-7 คน
แจกภาพประกอบการฝกคิดโยนิโสมนสิการ
แบบสามัญลักษณและเอกสารประกอบกิจกรรม
การฝกคิดจํานวน3เรื่อง แลวใหแตละกลุม
รวมกันอภิปรายแนวคิดที่ไดจากการดูภาพและ
การอานเนื้อเรื่องโดยผูวิจัยตั้งคําถามกระตุนให
นักศึกษาคิดตามใบงานประกอบการคิดแบบ
สามัญลักษณ
2. ใหแตละกลุม สงตัวแทนออกมาสะทอน
ความคิดความรูสึกของกลุม ตนเองตอกลุมใหญ
3. นักศึกษาทุกคนรวมกันอภิปราย ซักถาม
เสนอแนะความคิดที่ไดจากการนําเสนอ การดู
ภาพ และการศึกษาเอกสาร
4. นักศึกษาทุกคนฝกคิดตามใบงาน
ประกอบการคิดแบบสามัญลักษณแลวนําสง
ผูวิจัย

สื่อและอุปกรณประกอบ
การเรียนการสอน
1. เทปและเนือ้ รองของเพลง
“หนึ่งนางบนทางธรรม” และ
“นางผูสรางโศก” ซึ่งเปน
เรื่องราวของพุทธสาวิกา 2
ทาน คือ นางปฏาจารา และ
นางกีสาโคตมี
2. ภาพประกอบการฝกคิด
โยนิโสมนสิการแบบสามัญ
ลักษณ (ไตรลักษณ)
3. เอกสารประกอบกิจกรรม
การฝกคิดแบบสามัญลักษณ
ซึ่งประกอบดวยกรณี
ตัวอยางในชาดก 3 เรื่อง คือ
เรื่อง ใครบากันแน เมล็ด
ผักกาดชวยชีวิต (นางกีสา
โคตมี) และทุกข นักรักนี้
(นางปฏาจารา)
4. ใบความรูเกี่ยวกับวิธีคิด
แบบสามัญลักษณสําหรับผู
ฝกอบรมหรือวิทยากร
5.ใบงานประกอบการคิด
แบบสามัญลักษณ
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ตาราง 15 (ตอ)
ครั้งที่

การดําเนินกิจกรรม

สื่อและอุปกรณประกอบ
การเรียนการสอน

ขั้นสรุป
ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันอภิปรายและสรุป
โดยผูวิจัยเนนใหนักศึกษานําหลักธรรมที่ได
จากการศึกษาไปพัฒนาจิต และแนวคิดของ
ตนเองเพื่อปรับปรุงตนเอง เปนผูที่มีความรู
ความเขาใจวาลักษณะของสรรพสิ่งในโลกลวน
แลวแตตกอยูภายใตกฏไตรลักษณคือมีความ
เปนอนิจจัง(ไมยั่งยืน)เปนทุกขและแตกสลาย
ไปในที่สุดเมื่อฝกคิดบอยๆจิตใจก็จะคอย ๆ
ยอมรับความจริงของธรรมชาติได
4. วิธีการคิด
แบบอริยสัจ
หรือการคิด
แกปญหา

ขั้นนํา
1. ผูวิจัยบอกวัตถุประสงคสําหรับการเรียน
ครั้งนี้ใหนักศึกษาทราบ
2. ผูวิจัยใหนกั ศึกษาจํานวน 2 คน เลาขาว
เหตุการณที่นกั ศึกษารูเ กี่ยวกับความรุนแรงใน
สังคมใหเพื่อนสมาชิกฟง
3. ผูวิจัยกระตุน โดยใชคําถามใหนักศึกษา
วิเคราะหปญหาและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการ
แกปญหารวมกัน
ขั้นเสนอหลักการคิด
1. ผูวิจัยอธิบายลักษณะการคิดแบบอริยสัจ
พรอมยกตัวอยางประกอบ
2. ผูวิจัยเสนอเอกสารประกอบการฝกคิดแบบ
อริยสัจหรือการแกปญหาเรือ่ ง“โกรธแลวทํา
อยางไร” และเอกสารประกอบการฝกคิด

1. ใบความรูเรื่อง “การคิด
แบบอริยสัจ” สําหรับ
วิทยากรหรือผูฝกอบรม
2. วีซีดีเรื่อง ทําอยางไรจึง
หายโกรธโดย พระธรรมปฎก
(ป.อ. ปยุตโต)
3. เอกสารประกอบการ
ฝกคิดแบบอริยสัจเรื่อง
“โกรธแลวทําอยางไร”
4. ขาวจากหนังสือพิมพ
เหตุการณพอแมใจรายทิ้งลูก
และเกี่ยวกับความรุนแรงใน
ครอบครัว :ปญหาที่ทุกคน
ตองชวยกันแกไข
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ตาราง 15 (ตอ)
ครั้งที่

การดําเนินกิจกรรม
กรณีตัวอยางการแกปญหาของหลุยส
ปาสเตอรแลวแจกใบงานการฝกคิดทั้ง
2 เรื่อง ใหนักศึกษาแตละคนฝกคิดและ
เขียนตอบลงในใบงานสงผูว จิ ัย
ขั้นฝกปฏิบัตกิ ารคิด
1. นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 3 คน ผูวิจัย
แจกเอกสารเกี่ยวกับขาวในหนังสือพิมพ
เหตุการณพอแมใจรายทิ้งลูกและขาว
เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว เอกสาร
นิทานเรื่อง “ใครกําหนด” พรอมทั้งใบงาน
การฝกคิดที่ใชประกอบการฝกคิดแตละเรื่อง
ให นักศึกษาอานเอกสารดังกลาวใหเขาใจ
แลวจึงฝกคิดและตอบคําถามในใบงานการ
ฝกคิด
2. ผูวิจัยสุมตัวแทนนักศึกษานําเสนอผลงาน
การฝกคิด
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันอภิปรายและ
สรุปวาไดขอคิดและหลักธรรมอะไรบาง
2. ผูวิจัยสรุปประเด็นหลักของการคิดแบบ
อริยสัจไดแก ปญหา สาเหตุของปญหา
จุดหมายในการแกปญหาหรือภาวะการสิน้
ปญหา และวิธีปฏิบตั ิเพื่อแกไขสาเหตุ
เพื่อบรรเทาหรือทําใหปญหาหมดไป
3. ผูวิจัยเสนอแนะใหนักศึกษาทุกคนนําวิธี
คิดและหลักธรรมที่ไดเรียนรูแลว ไป
ปรับเปลี่ยนนิสัยเพื่อพัฒนาตนเองใน
ดานการคิด

สื่อและอุปกรณประกอบ
การเรียนการสอน
5. เอกสารประกอบการฝกคิด
กรณีตัวอยางของหลุยส ปา
สเตอร
6. เอกสารประกอบการฝก
คิดแบบอริยสัจ จากนิทาน
เรื่อง“ใครกําหนด”
7. ใบงานการฝกคิดที่ใช
ประกอบเอกสารการฝกคิด
แตละเรื่อง
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ตาราง 15 (ตอ)
ครั้งที่
5. วิธีคิดแบบ
คุณโทษและ
ทางออก

สื่อและอุปกรณประกอบ
การเรียนการสอน
1. ใบความรูเรื่อง “วิธีการ
ขั้นนํา
ผูวิจัยและนักศึกษาสนทนาเกี่ยวกับประเด็น คิดแบบคุณโทษและทาง
ออก” สําหรับวิทยากรหรือผู
ที่วา “สรรพสิ่งทุกอยางในโลกมีทั้งคุณและ
โทษ” จากนั้นใหนักศึกษาชวยกันยกตัวอยาง ฝกอบรมซึ่งมีตัวอยางการ
ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ วาแตละอยางนั้น มี เจ็บปวยของชาวบานและ
ตัวอยาง อิทธิพลของโทรทัศน
คุณและโทษอยางไรบาง
ตอเด็ก
ขั้นเสนอหลักการคิด
ผูวิจัยอธิบายลักษณะวิธีการคิดแบบคุณโทษ 2. เอกสารประกอบการฝกคิด
แบบคุณโทษและทางออกเรื่อง
และทางออก พรอมยกตัวอยางประกอบ
“ผลการรูจักรอ”
ขั้นฝกปฏิบัตกิ ารคิด
3. เอกสารประกอบการฝกคิด
1. แบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4 คน
ใหศึกษาเอกสารประกอบการฝกคิดแบบคุณ แบบคุณโทษและทางออกเรื่อง
“กวาจะรูสํานึกก็สายเสียแลว”
และโทษทางออกเรื่อง“ผลการรูจักรอ”และ
เรื่อง “กวาจะรูสํานึกก็สายเสียแลว”
2. ใหนักศึกษาแตละกลุมรวมกันคิดวิเคราะห
แบบคุณโทษและทางออกของทั้งสองกรณี
ตัวอยางดังกลาว
3. แตละกลุมนําเสนอผลการคิดวิเคราะห
ตอกลุมใหญ
ขั้นสรุป
ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันสรุป หลักการคิด
แบบคุณโทษและทางออก แนวทางในการ
นําไปประยุกตใชในเรื่องการเรียน การทํางาน
รวมกับเพื่อนๆ และในชีวิตประจําวัน
การดําเนินกิจกรรม
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ตาราง 15 (ตอ)
ครั้งที่
6. วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเรา
คุณธรรม

การดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยดวยเพลง
ประกอบกิจกรรมการคิดแบบอุบายปลุกเรา
คุณธรรมเนนดานความอดทนและความเพียร
2. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันอภิปราย
เกี่ยวกับสาระสําคัญของเพลง แลวจึงรวมกัน
รองเพลงดวยกัน
ขั้นเสนอหลักการคิด
ผูวิจัยอธิบายลักษณะวิธีการคิดแบบอุบาย
ปลุกเราคุณธรรมพรอมยกตัวอยางประกอบ
ขั้นปฏิบัติในการคิด
1. แบงนักศึกษาออกเปน 9 กลุมๆ ละ 6-7 คน
2. ผูวิจัยแจกขาวประกอบกิจกรรมการฝกคิด
และเอกสารเรือ่ ง จะตายหรือไมอยูที่ใจ ให
นักศึกษาแตละกลุมรวมกันศึกษา วิเคราะห
อภิปราย แลวตอบคําถามตามประเด็นที่ได
กําหนดไว
3. ผูวิจัยใหตวั แทนแตละกลุมออกมานําเสนอ
ประเด็นสําคัญที่ไดจากการศึกษาขาวประกอบ
กิจกรรมการฝกคิดโดยสมาชิกทุกคนรวมกัน
อภิปราย และซักถาม

สื่อและอุปกรณประกอบ
การเรียนการสอน
1. ใบความรูเรื่อง“วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเราคุณธรรม”
2. ขาวเกี่ยวกับในหลวงทรงชม
นักกีฬาที่ไดรับชัยชนะจากการ
แ ข ง ขั น โ อ ลิ ม ป ก แ ล ะ ท ร ง
เตื อ นสติ ใ ห มี ค วามเพี ย รและ
ความ อดทนเหมือนพระมหา
ชนก
3. ขาวการฝกอบรมเพื่อเตรียม
ตัวอนุบาลผูสงู อายุในไตหวัน
เงินเดือน20,000บาทโดยเนน
คุณธรรมดานใจดี (เมตตา) และ
ความอดทนเปนหลักในการ
ปฏิบตั ิงาน
4. ขาวนักเรียนสาววัย16ปฆา
ตัวตายเพราะขาดความอดทน
ทางใจเนื่องจากนอยใจถูกพอ
ดุดาเพียงแคเรื่องนอนตื่นสาย
เทานั้น
5. เพลงประกอบการคิดแบบ
อุบายปลุกเราคุณธรรม ไดแก
เพลงอดทน และเพลง มีใจ
อดทน
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ตาราง 15 (ตอ)
ครั้งที่

การดําเนินกิจการ
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันสรุปประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับหลักธรรมและแนวคิดที่ได
จากการทํากิจกรรมการฝกคิดอุบายปลุกเรา
คุณธรรม
2. ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมพรอมทั้งเสนอแนะ
การนําหลักธรรมและแนวคิดที่ไดจากการทํา
กิจกรรมไปประยุกตใชในการพัฒนาแนวคิด
และพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนและความ
เพียรใหเกิดขึน้ ในจิตใจของตนเอง เพื่อการ
ดําเนินชีวติ ทีส่ งบสุขในสังคมตอไป

สื่อและอุปกรณประกอบ
การเรียนการสอน
6. เอกสารประกอบการคิด
เรื่อง จะตายหรืออยูที่ใจ

การวัดและประเมินผล
1. ผูวิจัยสังเกตความตั้งใจ การซักถาม ความสนใจ และความรวมมือในการเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละครั้ง
2. ผูวิจัยสัมภาษณความรูสึกในการเขารวมกิจกรรม เนื้อหาที่เรียนในการเรียนการสอนแต
ละครั้งเพื่อเปนขอมูลในการจัดการวางแผนการเรียนการสอนครั้งตอไป
3. ผูวิจัยประเมินผลจากใบบันทึกรายการหลังเรียนของนักศึกษาแตละคนเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนในกิจกรรมการฝกคิดโยนิโสมนสิการทั้ง 6 วิธีที่ไดเรียนมาแลว
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ใบบันทึกรายการหลังเรียน
แบบประเมินผลการเรียนกิจกรรมการเรียนรูและการฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการ
นักศึกษาวิชาเอก
……………………………………รหัสนักศึกษา………………………
1. นักศึกษาไดความรู ขอคิด และความรูสกึ อยางไรบาง เมื่อไดศึกษาเกี่ยวกับการฝกคิด
โยนิโสมนสิการ แลว
1.1 ความรู……………………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ขอคิดเห็น………………………….........…………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
1.3 ความรูสึก / ความประทับใจ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
2. นักศึกษามีขอเสนอเเนะในการจัดกิจกรรม ในการเรียนครั้งตอไปคือ
2.1……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…….
2.2…………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………..…….
3. นักศึกษาจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน อยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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3. กิจกรรมการเรียนรูและการฝกรักษาศีล ฝกสติและ ฝกสมาธิ
สาระสําคัญ
การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมเรื่องศีลตลอดจนการรักษาศีล การฝกรักษาศีล ฝกสติ และ
การฝกสมาธินั้นเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเปนพื้นฐานในการนําผูเรียนใหเกิดการเรียนรูคุณธรรม ขั้น
สูงขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวา ศีล สติ สมาธิ เปนพื้นฐานใหเกิดปญญาหรือการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองใหมีความรูความประพฤติที่ดีงามเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น ซึ่งความรูและความ
ประพฤติที่ดีงามในที่นี้ คือ การพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)

จุดมุงหมาย
1. เพื่อใหนักศึกษา ทั้งกลุม ทดลองและกลุมควบคุมมีความตระหนักถึงความสําคัญ และเห็น
คุณคาในอานิสงสของการรักษาศีล ตลอดจนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของสติและ
สมาธิ และนําความรูเรื่องศีล สติ และสมาธิไปฝกตนเองในชีวติ ประจําวัน
2. เพื่อใหนักศึกษา ในกลุมทดลอง ไดรับการฝกสติ และสมาธิในภาคปฏิบตั ิไปพรอมๆ
กับการศึกษาภาคทฤษฎีเกีย่ วกับศีล สติ และ สมาธิ

เนื้อหา
1. เบญจศีล – เบญจธรรม
2. ความหมายและประโยชนของสติและการเจริญสติในชีวิตประจําวัน
3. การเดินจงกรมและการแผเมตตา
4. ความหมายและประโยชนของสมาธิ วิธีการนั่งสมาธิ
เวลาที่ใช
จํานวน 5 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง 30 นาที รวมเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที
การดําเนินกิจกรรม
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับเบญจศีลและเบญจธรรม
ความหมายและประโยชนของสมาธิ ตลอดจนการฝกรักษาศีล ฝกสติ และฝกสมาธิดวยวิธีการเดิน
จงกรม การนั่งสมาธิและการแผเมตตานี้ผูวิจัย นําเสนอไวในตาราง 16 ดังตอไปนี้
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ตาราง 16 การดําเนินกิจกรรมและสื่อ-อุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนในกิจกรรมการเรียนรู
และการฝกรักษาศีล ฝกสติ และฝกสมาธิ
ครั้งที่

การดําเนินกิจกรรม

1.

ขั้นนํา
1. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนเกีย่ วกับศีลดวยเพลง ศีลธรรม
ทั้งหา และเพลงสวยดวยศีล
2. ผูวิจัยแจงความประสงคของการเรียนในกิจกรรมการ
เรียนรูและการฝกรักษาศีล ฝกสติและฝกสมาธิ
3. ผูวิจัยนําบทกลอนเกี่ยวกับลักษณะของคนบุญ คนบาป
4. ผูวิจัยกระตุน นักศึกษาใหตระหนักถึงการรักษาศีลดวย
คําถามเกี่ยวกับความสําคัญของการรักษาศีลหา
5. ผูวิจัยถามนักศึกษาวาใครเคยทําผิดศีลหา ขอใดบาง
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยนําเสนอความหมายและเนื้อหาสาระของเบญจศีล
และเบญจธรรมตลอดจนอานิสงสของศีล 5 ประการให
นักศึกษา
2. ผูวิจัยแนะนํานักศึกษาวา ตอไปนี้ใหทกุ คนฝกรักษาศีล
และขอใหสวดมนตและกลาวคําสมาทานอาชีวัฏฐมกะศีล
3. นักศึกษาสวดมนตและกลาวคําสมาทานศีลโดยที่
ผูวิจัยเนนใหนักศึกษาไดตระหนักถึงการรักษาศีลและ
ใหทุกคนฝกรักษาศีลตามที่ ไดกลาวคําสมาทานศีลไปแลว
โดยผูวิจัยกลาวสรุปวา “ การรักษาศีลคือการรักษาตนเอง
การทําลายศีล คือการทําลายตนเอง ” ดังนั้นทุกคนควร
รักษาศีลใหไดผูวิจัยเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวม
ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับศีล

สื่อและอุปกรณการเรียน
การสอน
1. เทปเพลงและเนื้อเพลง
ศีลธรรมทั้งหาและเพลง
สวยดวยศีล
2. บทกลอนเกี่ยวกับคน
บุญ คนบาป โดย ดร.พระ
มหาทองรัตน รัตนวัณโณ
3. เอกสารประกอบ
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเรื่องเบญจศีล-เบญจ
ธรรม และอานิสงสของศีล
5 ประการ
4. บทสวดมนต (คํานอบ
นอมพระรัตนตรัย)
5. คําสมาทานอาชีวัฏ
ฐะมกะศีล
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การดําเนินกิจกรรม

ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยตั้งคําถามเพื่อใหนักศึกษาสรุป เนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับเบญจศีลและเบญจธรรม
2. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับศีล
และอานิสงสของศีล
3. ผูวิจัยกลาวนํานักศึกษาวา “ ตอไปนีข้ า พเจาขอสัญญา
ตอหนาพระพุทธรูปวา ขาพเจาจะเพียรรักษาศีลไว”
ขั้นนํา
1. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยเพลงตบแผละเพื่อฝกสติ
และวิธีการเจริญสติแนวของหลวงพอเทียน จิตตสุโภ
2. ผูวิจัยกระตุน ใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาและ
ความสําคัญของการมีสติในการเรียน การทํางานและ
การดําเนินชีวติ
3. ผูวิจัยนําพุทธสุภาษิตหมวดสติใหนักศึกษาอานและ
พิจารณาความสําคัญของสติ
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยใหนกั ศึกษาแบงกลุมๆละ 5 คน แลวแจกเอกสาร
เกี่ยวกับความหมาย ประโยชนของสติ และการเจริญสติใน
ชีวติ ประจําวัน
2. นักศึกษาแตละกลุมอานเอกสารอยางมีสมาธิโดยผูวิจยั
กําหนดเวลาให 10 นาทีแลวจึงชวยกันสรุปใจความสําคัญ
เกี่ยวกับความหมายและประโยชนของสติตลอดจนวิธกี าร
เจริญสติในชีวติ ประจําวัน
3. ผูวิจัยนําเสนอวิธีการฝกสติภาวนา โดยใชเทปเพลงการ
ฝกสติภาวนา อําไพ – เทคนิค ซึ่งจะเปนการฝกสติใน
อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง และนอนเพื่อใหนักศึกษาไดทราบ
เทคนิคที่ถูกตองพรอมกับใหนักศึกษาฝกสติตามเทป

สื่อและอุปกรณการเรียน
การสอน

1. เนื้อเพลงตบแผละโดย
ศาสตราจารยกิตติคุณ
อําไพ สุจริตกุล
2. เอกสารความหมาย
และประโยชนของสติตาม
แนวพุทธธรรมโดยพระ
ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต)
3. เอกสารจากขาว
หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก
เรื่องสติสยบสงครามโดย
พระพยอม กัลยาโณ
4. เอกสารการเจริญสติใน
ชีวติ ประจําวันโดยหลวง
พอเทียน จิตตสุโภ
5.เอกสารวิธเี ดินจงกรม
และบทแผเมตตา
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สื่อและอุปกรณการเรียน
การสอน
4. ผูวิจัยนําเสนอเอกสาร วิธีเดินจงกรมและบทแผเมตตา 6.เทปเพลง การฝกสติ
5.ผูวิจัยสาธิตการเดินจงกรมในระยะที่ 1- 3 เปนพื้นฐาน ภาวนา อําไพ-เทคนิค
โดยศาสตราจารยกิตติ
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยซักถามนักศึกษาวาไดเรียนรูอะไรไปบางและจะ คุณอําไพ สุจริตกุล
นําวิธีการที่ไดเรียนรูแลวนี้ไปใชใหเกิดประโยชนใน
การดําเนินชีวติ ประจําวันไดอยางไรบาง
2. นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปเกี่ยวกับ
ความหมาย ประโยชนและวิธีการฝกสติ
3. นักศึกษาสัญญากับเพื่อนๆและผูว ิจัยวาจะนําไปฝกสติ
ในชีวติ ประจําวัน
การดําเนินกิจกรรม

ขั้นนํา
1. ผูวิจัยนําเขาสูบ ทเรียน ดวยเพลง ความตายอยูที่ปลาย
จมูก เพลงออกไปใหพน และเพลงจงกรมขมนิวรณ
2. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันอภิปรายสาระที่ไดจากเพลง
ที่เกี่ยวกับสมาธิ
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับความหมายของสมาธิ ความมุง
หมายของสมาธิ และประโยชนของสมาธิ
2. ผูวิจัยซักถามนักศึกษาวาไมเขาใจในสวนใดบางแลว
ผูวิจัยอธิบายเพิ่มเติม
3. ผูวิจัยแจกเอกสารเกี่ยวกับขาวจากหนังสือพิมพที่
เกี่ยวกับประโยชนของสมาธิตอรางกาย และจิตใจ สมาธิ
ชวยลดความโกรธ สมาธิมีผลตอการทําใหสมองปลอด
โปรง ความจําดี และชวยบําบัดโรครายเปนตน ให
นักศึกษาทุกคนอานแลวสรุปประเด็นสําคัญสงผูวิจัย
4. ผูวิจัยใหตวั แทน 2 คนนําเสนอประโยชนของสมาธิ
5. ผูวิจัยนําเสนอสไลดเรื่อง “สมาธิกับการทําชีวติ ใหมี
ความสุข”

1. เทปเพลงและเนื้อเพลง
ความตายอยูที่ปลายจมูก
เพลงออกไปใหพน
(ความขีเ้ กียจ) และเพลง
จงกรมขมนิวรณ
2. เอกสารประกอบการ
สอนเรื่อง “ สมาธิและ
ประโยชนของสมาธิ”
3. ขาวจากหนังสือพิมพ
เกี่ยวกับประโยชนของ
สมาธิในดานรางกายและ
จิตใจ ชวยลดความโกรธ
ความจํา และบําบัดโรค
รายเปนตน
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สื่อและอุปกรณการเรียน
การสอน
4. คําบรรยายประกอบ
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยใหนกั ศึกษารวมกันสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับ สไลดเรื่อง “ สมาธิกับการ
ประโยชนของสมาธิที่มีตอการเรียน การปฏิบตั ิงานและ ทําชีวติ ใหมีความสุข”
กิจกรรมอื่นๆ
2. ผูวิจัยกระตุน ดวยคําถามเพื่อใหนักศึกษาชวยกันสรุป
ความหมายและประโยชนของสมาธิตลอดจนขอเสนอแนะ
ในการนําไปใชในการดําเนินชีวติ ตอไป
การดําเนินกิจกรรม

ขั้นนํา
1. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยเพลง หนทางมนุษยและ
เพลงวิปสสนาพาพนทุกข และนักศึกษาสรุปเนื้อหาสาระ
ของเพลง
2. ผูวิจัยบอกวัตถุประสงคของการเรียนในครั้งนี้วาตองการ
จะใหนักศึกษาทราบประโยชนของสมาธิเพิ่มเติมดวย
หลักฐานผลการของการวิจยั และหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยแจกเอกสารเกี่ยวกับประโยชนของสมาธิในดาน
ตางๆเพื่อใหนกั ศึกษาทุกคนไดเรียนรูเกี่ยวกับประโยชน
ของสมาธิใหมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาเขียนสรุปสาระสําคัญสงผูวิจยั โดยเขียนใน
ลักษณะแผนผังทางความคิด (Mind mapping)
3. ผูวิจัยสุมใหนักศึกษา 2 คน ออกมาอภิปราย
สาระสําคัญใหเพื่อนนักศึกษาฟงพรอมกับใหซักถาม
ขั้นสรุป
1.ผูวิจัยตั้งคําถามเพื่อใหนักศึกษาสรุปประเด็นสําคัญของ
ประโยชนสมาธิในดานตางๆ
2. ผูวิจัยใหนกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นวาจะนําไปใชใน
ชีวติ ประจําวันไดอยางไรบาง

1. เทปเพลงและเนื้อหา
เพลง หนทางมนุษยและ
เพลงวิปสสนาพาพนทุกข
2. เอกสารเกี่ยวกับ
ประโยชนของสมาธิใน
ดานตางๆซึ่งเปนผลจาก
การวิจัย เชน ดานการ
พักผอน ความฉลาด
ความจํา ความวิตกกังวล
การเลนกีฬา การรักษา
โรค การเรียน การทํางาน
และผลการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร กับการ
ฝกสมาธิดานคลื่นสมอง
เปนตน
3. เอกสารประกอบการ
สอนจากหนังสือ 3 นาที
มี”สาระโดยธนาคารกสิกร
ไทย เรื่อง “ สมาธิลด
ไขมัน”

226

การวัดและประเมินผล
1. ผูวิจัยสังเกตความตั้งใจ การใหความรวมมือ การซักถามดวยความสนใจ การเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้ง
2. ผูวิจัยถามความรูสึกของนักศึกษาในการเรียนแตละกิจกรรม
3. ผูวิจัยตรวจสอบใบบันทึกรายการหลังเรียนของนักศึกษาแตละคน วาประทับใจเรื่อง
อะไรบาง ไดความรูอะไรบาง สิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป ตลอดจนนักศึกษา
ยังไมเขาใจเรื่องใด ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลปรับปรุงการเรียนกรสอนครั้งตอไปใหดียิ่งขึ้น เปนการ
ปรับปรุงการฝกอบรมหรือพัฒนาแบบฝกไปตามลําดับ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและเนนการสอนคุณธรรมจริยธรรมใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนดวย
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ใบบันทึกรายการหลังเรียน
แบบประเมินผลการเรียน กิจกรรมการเรียนรูและการฝกรักษาศีล ฝกสติและสมาธิ
นักศึกษาวิชาเอก……………………………รหัสนักศึกษา………………………………
1. นักศึกษาไดความรู ขอคิดเห็น และความรูสึกอยางไรบาง เมื่อไดศึกษากิจกรรม
การเรียนรู การฝกรักษาศีลการฝกสติและสมาธิแลว
1.1 ความรู
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1.2 ขอคิดเห็น
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1.3 ความรูสึก/ความประทับใจ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………..
2. นักศึกษามีขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ในการเรียนครั้งตอไปคือ
2.1………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2.2………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. นักศึกษาจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน อยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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4. กิจกรรมการเรียนรูและการฝกพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนและ
คุณธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับความอดทน
สาระสําคัญ
คุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) และคุณธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความอดทนเปนลักษณะ
หรืออุปนิสัยที่ดี ควรฝกใหเกิดขึ้นกับนักศึกษาทุก ๆ คน เนื่องจากผูที่ฝกตนใหมีความอดทนอดกลั้น
ไดยอมชนะอุปสรรค สามารถเผชิญปญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตดวยจิตใจที่หนักแนน
และมั่นคง ทําใหการทํางาน การศึกษาเลาเรียนประสบผลสําเร็จ สรางฐานะของตนใหมั่นคงและ
กาวหนา อีกทั้งยังเปนที่รักใครเคารพนับถือของบุคคลอื่นดวย เนื่องจากผูมีความอดทนยอมสามารถ
ควบคุมการกระทํา คําพูด และจิตใจใหแสดงอาการที่เหมาะสมตอผูอื่น สําหรับคุณธรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความอดทนไดแก ความเมตตา หิริโอตตับปะ ความ
ขยันหมั่นเพียร ฆราวาสธรรม การเห็นโทษของความโกรธและความโลภ

จุดมุงหมาย
1. เพื่อใหนักศึกษาทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองเขาใจความหมายและเห็นความสําคัญของ
การมีคุณธรรมดานความอดทนและคุณธรรมอื่นที่เกี่ยวของกับความอดทน เชน ความเมตตา อานิสงส
ความอดทนและโทษของความไมอดทน ความเกรงกลัวตอบาป ความขยันหมั่นเพียร ความโกรธและ
ความโลภ เปนตน
2. เพื่อใหนักศึกษากลุมทดลองไดฝกความอดทนในการฝกสติภาวนาในทายืน เดิน นั่ง และ
นอน (เนนการเดินและการนั่งสมาธิ)

เวลาที่ใช
ประมาณ 8 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง

การดําเนินกิจกรรม
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูและการฝกพัฒนา
คุณธรรมดานความอดทน และคุณธรรมอื่นที่เกี่ยวของนี้ผูวิจัยนําเสนอไวในตาราง 17 ดังตอไปนี้
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ตาราง 17 กิจกรรมการเรียนรูและการฝกพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนและคุณธรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับความอดทน
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
1 ขั้นนํา
1. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยการสวดมนตไหวพระ สมาทาน 1. เทปเพลงการฝกสติภาวนา
อาชีวัฏฐะมกะศีล แลวตามดวยการฝกสมาธิ ดวยการยืน เดิน อําไพ – เทคนิค
2. คํากลอน บทสวดมนตและบท
นั่ง และนอนสมาธิตามเทปเพลงการฝกสติภาวนาอําไพ –
เทคนิค เมื่อปฏิบตั ิตามเทปเพลงฝกสติภาวนาเสร็จแลว ผูวิจัย แผเมตตา
กําหนดใหนักศึกษากลุมทดลองฝกนั่งสมาธิเพิ่มเติมอีก แลว 3. เอกสารประกอบการฝก
โปรแกรมจิตดวยวิธีการกลาวคํา
จึงใหกําหนดออกจากสมาธิตามดวยการฝกแผเมตตาตาม
ปฏิญาณตน
บทสวดมนตหรือคํากลอน
2. ผูวิจัยฝกใหนักศึกษาโปรแกรมจิต ของตนเองดวยวิธีการ 4. ภาพขาวเกีย่ วกับการแผเมตตา
กลาวคําปฏิญาณตนจํานวน ……..ขอ โดยใชเวลาในขัน้ ตอน จากหนังสือพิมพเดลินิวส วันที่ 24
กันยายน 2544 หนา 1 และ 6
นี้เฉพาะในกลุม ทดลองประมาณ 45 นาที
3. ผูวิจัยบอกวัตถุประสงคของการเรียนและขอบขายเนื้อหา 5. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
ในขั้นตอนของกิจกรรมและการฝกพัฒนาคุณธรรมดานความ ”พลังจิตกับการแผเมตตาอธิบาย
ดวยวิทยาศาสตร”
อดทนและคุณธรรมอื่นที่เกี่ยวของดวย
6. เอกสารอานิสงสของความเมตตา
ขั้นสอน
11 ประการ
1. นําเสนอสไลดเรื่อง “เมตตาแกทุกข”
2. ผูวิจัยใหนกั ศึกษาแบงกลุม 9 กลุมๆ ละประมาณ 6–7 คน 7. เอกสารกรณีตัวอยางการเจริญ
3. ผูวิจัยแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง “พลัง เมตตา
จิตกับแผเมตตาอธิบายดวยวิทยาศาสตร” โดย ดร. อาจอง 8. สไลด เรื่อง “เมตตาแกทกุ ข”
ชุมสาย ณ อยุธยา เอกสารอานิสงสเมตตา 11 ประการ
เอกสารกรณีตัวอยางการเจริญเมตตาและเอกสารขาวจาก
หนังสือพิมพเกี่ยวกับการแผเมตตา เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับการแผเมตตาและอานิสงสของความเมตตา อันเปน
คุณธรรมพื้นฐานนําไปสูคุณธรรมเปาหมาย คือ ความอดทน
4. นักศึกษานําเสนอผลความคิดเห็นและหลักธรรมที่ไดจาก
การศึกษาเอกสารทั้งหมด
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ตาราง 17 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยตั้งคําถามกระตุนใหนักศึกษาคิด อภิปราย และสรุป
เกี่ยวกับพลังจิตและการแผเมตตาตลอดจนอานิสงสของ
เมตตาดวยหลักวิทยาศาสตร
2. ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานิสงสของความเมตตาวา
ผูมีเมตตานั้นใครอยูใกลก็จะรูสึกสงบรมเย็น มีความสบายใจ
นาเคารพแมแตสัตวก็ยังรับรูกระแสแหงความเมตตาได
นักศึกษาควรฝกแผเมตตาดวยการสวดมนตไหวพระและการ
นั่งสมาธิวันละ 5 – 10 นาที กอนนอนและตามดวยการแผ
เมตตาใหสรรพสัตวทั้งหลายเปนนิสัยประจําตัวใหได
2

ขั้นนํา
1. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคยอยของการเรียน
2. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยเพลงสันติธรรมและตามดวย
เพลงเมตตาธรรมค้ําจุนโลก และพุทธสุภาษิตเกี่ยวกับขันติ
และกรรม (การกระทํา) ตลอดจนขอคิดและคํากลอน
เกี่ยวกับความโกรธดวย
3. ผูวิจัยนําสวดมนตไหวพระและกลาวคําสมาทานศีลตาม
ดวยการฝกเดินจงกรม และนั่งสมาธิประมาณ 10 นาที และ
กลาวคําปฏิญาณตน (โปรแกรมจิต) เชนเดียวกับการสอน
ครั้งที่ 1 ที่ผานมา
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยนําเสนอเทปบันทึกเสียงนิทานเรือ่ ง “น้ําใจกวางทอง”
ซึ่งเปนตัวอยางของสัตวที่มคี วามเมตตากรุณา เมื่อฟงจบ
แลวผูว ิจัยและนักศึกษารวมกันอภิปรายและสรุปขอคิดที่ได
2. นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 3 คน แลวผูวิจัยแจกเอกสาร
2 เรื่อง “วันวิสาขบูชา คือ วันสําคัญสากลแหง
สหประชาชาติเพื่อเมตตาธรรมและขันติธรรมตอเพื่อนมนุษย
รวมโลก” และเรื่อง “ขันติธรรมนําสูสันติสุข” ใหนักศึกษา
อานจับประเด็นสําคัญ
3. ผูวิจัยสุมตัวแทนของนักศึกษานําเสนอสาระสําคัญและ
ขอคิดเห็นที่ไดจากการอานเอกสารดังกลาว

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน

1. คําสมาทานศีลและคําปฏิญาณ
ตน (โปรแกรมจิต)เพื่อฝกความ
อดทน
2.เทปเสียงและเนื้อเพลงสันติธรรม
และเพลงเมตตาธรรมค้ําจุนโลก
3. พุทธสุภาษิตเกี่ยวกับขันติ
กรรม และคํากลอนเกี่ยวกับความ
โกรธ
4. สไลด เรื่อง “เมตตาแกทกุ ข”
5.เทปนิทานเรื่อง “น้ําใจกวางทอง”
6. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“วันวิสาขบูชา คือ วันสําคัญสากล
แหงสหประชาชาติ เพื่อเมตตาธรรมและขันติธรรมตอเพื่อนมนุษย
รวมโลก”
7. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“ขันติธรรมนําสูสันติสขุ ”
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ตาราง 17 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยตั้งคําถามกระตุนใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นกับการเรียนรูทั้งหมด
2. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันสรุปหลักธรรมที่ไดตลอดจน
วิธีการนําหลักธรรมดานเมตตา และขันติไปประยุกตใชใน
ชีวติ ประจําวัน
3

ขั้นนํา
1. ผูวิจัยนํานักศึกษาสวดมนตไหวพระแลวกลาวคําสมาทาน
ศีลและคําปฏิญาณตนเพื่อฝกความอดทน
2. นักศึกษากลุมทดลองฝกเดินจงกรมและนั่งสมาธิกอนเรียน
ตามเพลงฝกสติภาวนา อําไพ เทคนิค
3. ผูวิจัยฝกนักศึกษาเดินจงกรมระยะที่ 1 ดวย คําบริกรรม
วา “ขวา……….ยาง………หนอ, ซาย………ยาง……..หนอ
และนั่งสมาธิแผเมตตา (20 นาที)
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยนําพุทธสุภาษิตหมวดอดทนและหมวดจิตให
นักศึกษาอาน และสรุปสาระสําคัญจากสุภาษิต
2. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันรองเพลงอดทนและเพลงอยา
เกียจครานและสรุปใจความจากเนื้อเพลง
3. ผูวิจัยนําเสนอวีซีดี เรื่อง “ทางแหงความสําเร็จ” ซึ่งเปน
เรื่อง ชาย 2 คน คนหนึ่งมีอาชีพปลูกผักขายเลีย้ งชีพมี
ความขยัน อดทน และรับผิดชอบ แตเพื่อนของเขามักงาย
ลุมหลงการพนัน การซื้อหวยหรือสลากกินแบง หวังรวย
ทางลัด
สุดทายก็นําทรัพย เชน รถยนต รถมอเตอรไซด และบาน
ขายเพื่อเลนการพนันจนหมดตัว
4. ผูวิจัยแจกเอกสารประกอบการสอนเรื่อง “ขันติบารมี” และ
เรื่อง “ปฐมอักขันติสตู ร” ใหนักศึกษาทุกคนอานจับใจความ
และสรุป แลวใหนักศึกษา 2 คน อาสาออกมาเลาใหเพื่อนฟง

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน

1. คําสมาทานศีลและคําปฏิญาณ
ตน (โปรแกรมจิต) เพื่อฝกความ
อดทน
2. เทปเพลงฝกสติภาวนา อําไพ –
เทคนิค
3. พุทธสุภาษิตหมวดอดทน และ
หมวดจิต
4. เนื้อเพลงอดทนและเพลงอยา
เกียจคราน
5. วีซีดีเรื่องทางแหงความสําเร็จ
6. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
“ขันติบารมี”
7. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
“ปฐมอักขันติสูตรวาดวยความไม
อดทน อานิสงสของความอดทน
ตลอดจนโทษแหงความเกียจคราน"

232
ตาราง 17 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันอภิปรายแลวจึงสรุปหลักธรรม
และขอคิดทีไ่ ดจากการเรียนทั้งหมด
2. ผูวิจัยตั้งคําถามวานักศึกษาจะนําหลักธรรมที่ไดเรียนรูไป
ใชในการพัฒนาตนเองอยางไรบาง
4 ขั้นนํา
1. ผูวิจัยใหนกั ศึกษาที่เปนหัวหนาชั้น กลาวนําสวดมนต
ไหวพระ กลาวคําสมาทานศีลและคําปฏิญาณตน
2. นักศึกษาฝกสติภาวนาตามเทปเพลงฝกสติภาวนา อําไพเทคนิค ซึ่งมีทั้งการฝกในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่งและนอน (10
นาที)
3. ผูวิจัยฝกใหนักศึกษาเดินจงกรมและนั่งสมาธิเพิ่มอยางละ
ประมาณ 15 นาที (รวม 30 นาที) ดวยการกําหนดสําหรับ
การเดินจงกรมระยะที่ 2 วา ยก……หนอ, เหยียบ……หนอ
สวนการนั่งสมาธินั้นใหบริกรรมคําวา พองหนอ…….ยุบหนอ
ตามอาการของทอง เมื่อถึงเวลาที่กาํ หนดแลวจึงออกจากสมาธิ
และแผเมตตา
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยนํานักศึกษารองเพลงการใหอภัยและฟงเพลงตาม
เทปเพลงอภัยและชมวิดีทศั นเพลงในอัลบั้มชุดพุทธานุภาพ
2. ผูวิจัยกระตุน ดวยคําถามเพื่อใหนักศึกษาตอบคําถามและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและวิดีทศั นเพลง
3. ผูวิจัยนําเสนอบทกลอนของพุทธทาสภิกขุ “มีมาร –
ไมมีมาร” ใหนักศึกษาวิเคราะห ความหมาย
4. ผูวิจัยแบงกลุมนักศึกษากลุมละ 4 คน แลวแจกเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง “ธรรมทําใหงาม (ขันติโสรัจจะ)”
และเอกสารเรือ่ ง “ความอดทน” อภิปรายในกลุมแลวสรุป
ขอคิดที่ได แลวผูว ิจัยเลือกตัวแทนบางกลุมออกมาพูดหนาชั้น
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยใหนกั ศึกษาสรุปสิง่ ที่ไดรับจากการเรียนและการฝก
ทั้งหมด แลวผูวิจัยจึงสรุปเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น
2. ผูวิจัยกระตุน ใหนักศึกษาคิดวามีวธิ ีนําหลักธรรมที่ไดไปใช

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน

1. คําสมาทานศีล คําปฏิญาณตน
(โปรแกรมจิต) คําแผเมตตา
2. เทปเพลงฝกสติภาวนา อําไพเทคนิค
3. เทปและเนือ้ เพลงอภัยและเพลง
การใหอภัยและวีดีทัศนเพลงใน
อัลบั้มชุดพุทธานุภาพ
4. บทกลอน “มีมาร – ไมมีมาร)
ของพุทธทาสภิกขุ”
5. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“ธรรมทําใหงาม(ขันติโสรัจจะ)”
6. เอกสารเรื่อง “ความอดทน
อดกลั้น” โดยวศิน อินทสระ
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ในการดําเนินชีวติ ใหดีงามอยางไรบาง
ตาราง 17 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
5 ขั้นนํา
1. นักศึกษาสวดมนตไหวพระ กลาวคําสมาทานศีล และคํา
ปฏิญาณตนพรอมกัน
2. นักศึกษาฝกสติและสมาธิตามเทปเพลงฝกสติภาวนา
อําไพ – เทคนิค
3. ผูวิจัยพานักศึกษาฝกเดินจงกรมและนั่งสมาธิเพิ่มจากการ
ฝกจากเทปดวยการเดินจงกรมระยะที่ 1 และ 2 ตามดวย
นั่งสมาธิดวยการบริกรรมวา พองหนอ – ยุบหนอ ตาม
อาการของทอง เมื่อหายใจเขา – หายใจออก เปนเวลา 30
นาที (ฝกอยางละ 15 นาที)
4. ผูวิจัยนําเขาสูบทเรียนดวยบทกลอน สุภาษิตและเพลง
หนึ่งในรอยในอัลบั้มชุด พุทธานุภาพ แลวใหนักศึกษา
สะทอนความรูสึก และวิเคราะหสาระสําคัญที่ไดจากบท
กลอน สุภาษิตและเพลง
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยนําเสนอวีซีดีละครธรรมเรื่อง “ทางแหงความดี”
วาดวยคุณธรรม 4 ประการ (ฆราวาสธรรม) ไดแก สัจจะ
ทมะ ขันติ และจาคะ
2. นักศึกษารวมกันอภิปรายขอคิดหรือหลักธรรมทีไ่ ด
3. ผูวิจัยแจกเอกสารเกี่ยวกับเรื่องความอดทนหรือขันติให
นักศึกษาทุกคนไดศึกษาแลวสะทอนความคิดที่ไดจากการ
อาน
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยตั้งคําถาม เพื่อถามนักศึกษาวา “วันนี้ไดเรียนรู
เกี่ยวกับหลักธรรมอะไรบางและนักศึกษามีความรูสึกอยางไร
2. นักศึกษาและผูว ิจัยรวมกันอภิปรายและสรุปสาระสําคัญ
ที่ไดเรียนรูทั้งหมด
3. ผูวิจัยใหนกั ศึกษาสรุปวาจะนําหลักธรรมที่ไดเรียนรูแ ลว
นั้นไปใชในการพัฒนาตนเองและผูอื่นอยางไรบาง

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
1. คําสมาทานศีล คําปฏิญาณตน
(โปรแกรมจิต) บทแผเมตตา
2. เทปเพลงฝกสติภาวนา
อําไพ – เทคนิค
3. บทกลอน – สุภาษิต นําเขาสู
บทเรียน
4. เพลงหนึ่งในรอยในอัลบัม้ ชุด
พุทธานุภาพ
5. วีซีดีละครธรรมเรื่อง “ทางแหง
ความดี” วาดวยคุณธรร 4
ประการ (ฆราวาสธรรม) คือ
สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ
6. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“ความอดทนหรือขันติ”
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ตาราง 17 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
6 ขั้นนํา
1. นักศึกษาสวดมนตไหวพระ แลวกลาวคําสมาทานศีลและ
คําปฏิญาณตน
2. นักศึกษาฝกสติและสมาธิตามเทปเพลงฝกสติภาวนา
อําไพ – เทคนิค
3. ผูวิจัยฝกสติและสมาธิเพิม่ เติมดวยเทคนิคการฝกสติของ
หลวงพอเทียน จิตตสุโภ 4, 6, 8 และ14 จังหวะ
ตามดวยการฝกเดินจงกรมระยะที่ 1, 2 และเพิ่มระยะที่ 3
ดวยคําบริกรรมวา “ยก….หนอ, ยาง…..หนอ, เหยียบ…
หนอ และนั่งสมาธิตามแนวพองหนอ – ยุบหนอ เมื่อถึงเวลา
กําหนดประมาณ 30 นาที จึงออกจากสมาธิแลวกลาวคํา
แผเมตตา
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยเปดเทปเพลง “มีใจอดทน” ใหนักศึกษาฟงแลวฝก
สะทอนความคิดเห็นและหลักธรรมทีไ่ ดจากเนื้อเพลง
2. ผูวิจัยนําเสนอดวยพุทธสุภาษิต หมวดความเพียร
นักศึกษาวิเคราะหสาระที่ไดจากพุทธสุภาษิต
3. ผูวิจัยอธิบายเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนเรื่อง
ความขยันหมัน่ เพียรและเรือ่ งกลาสูสิ่งยาก
4. นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 7 คน แลวผูวิจัยแจกเอกสาร
ประกอบการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับบทเรียนความ
อดทนเรื่อง “ผิดแลวแกตัวใหม”
5. ผูวิจัยสุมนักศึกษา 2 กลุม ออกมาแสดงบทบาทสมมติ
ตามตัวละครในเรื่องใหสมบทบาท
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยรวมกับนักศึกษารวมกันอภิปรายตัวละครแตละคนวา
มีนิสัยเปนอยางไรแลวสรุปลักษณะนิสัยที่พึงประสงค
2. นักศึกษาสะทอนความคิดเห็นวาวันนีเ้ รียนแลวไดขอ คิด
และสาระหลักธรรมอะไรบาง
3. ผูวิจัยตั้งคําถามเพื่อใหนักศึกษาไดสรุปวาจะนําหลักธรรม
ที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
1. คําสมาทานศีล คําปฏิญาณตน
(โปรแกรมจิต) บทแผเมตตา
2. เทปเพลงฝกสติภาวนา
อําไพ– เทคนิค
3. เทปและเนือ้ เพลงมีใจอดทน
4. พุทธสุภาษิต หมวดความเพียร
5. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
“ความขยันหมั่นเพียร”
6. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
“กลาสูสิ่งยาก”
7. เอกสารประกอบการแสดง
บทบาทสมมติเกี่ยวกับบทเรียน
ความอดทน เรื่อง “ผิดแลวแกตวั
ใหม”
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ตาราง 17 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
7 ขั้นนํา
1. นักศึกษาสวดมนตไหวพระและกลาวคําสมาทานศีล
คําปฏิญาณ (โปรแกรมจิต)
2. นักศึกษาฝกสติตามเทปเพลงฝกสติภาวนา อําไพ–เทคนิค
3. ผูวิจัยนํานักศึกษาฝกสติและสมาธิเพิ่มดวยการเดินจงกรม
ระยะที่ 1, 2 และ 3 และนั่งสมาธิรวมเวลาประมาณ 30 นาที
แลวฝกแผเมตตา
4. ผูวิจัยบอกวัตถุประสงคของการเรียน
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยนําเสนอเนื้อหาหลักธรรมดวยพุทธสุภาษิตบทกลอน
เกี่ยวกับความโกรธและเพลงโกรธกันทําไม
2. ผูวิจัยนําเสนอสไลด เรื่อง “แกโรคหงุดหงิดรําคาญใจ”
3. ผูวิจัยนําเสนอวีซีดี เรื่อง “ผูจัดการเจาอารมณ)
4. นักศึกษารวมกันสะทอนความรูสึกและสาระสําคัญทีไ่ ด
จากการศึกษาในหัวขอตาง ๆ ที่นําเสนอขางตน
5. นักศึกษาแบงกลุมเปน 4 กลุม แตงตั้งหัวหนากลุม แลว
ผูวิจัยจึงแจกเอกสาร 4 เรือ่ ง โดยใหแตละกลุมศึกษาและ
บันทึกสาระสําคัญที่ไดจากการอาน แลวทุกกลุมออก
นําเสนอดวยแผนผังความคิด (Mind mapping) ใหสมาชิก
ทุกคนมีสวนรวมในการซักถามและอภิปรายดวยเหตุผล
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยกระตุน ดวยคําถามเกี่ยวกับความโกรธ สาเหตุของ
ความโกรธ ผลเสียของความโกรธและวิธกี ารแกไขปรับปรุง
นิสัยมักโกรธตลอดจนกระตุนคําถามเกีย่ วกับหิริโอตตัปปะดวย
2. ใหนักศึกษาอภิปรายและสรุปหลักธรรมที่ไดจากการศึกษา
ทั้งหมด
3. ผูวิจัยตั้งคําถามเพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
โดยสรุปวาจะนําหลักธรรมและขอคิดเกีย่ วกับความโกรธและ
หิริโอตตัปปะ ที่ไดศึกษาแลวนั้นไปประยุกตใชในการครองตน
หรือควบคุมอารมณอยางไรบาง

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
1. คําสมาทานศีล คําปฏิญาณตน
(โปรแกรมจิต) บทแผเมตตา
2. เทปเพลงฝกสติภาวนา อําไพ–
เทคนิค
3. พุทธสุภาษิต บทกลอนเกี่ยวกับ
ความโกรธ
4. เพลงโกรธกันทําไม
5. สไลดเรื่อง “แกโรคหงุดหงิด
รําคาญใจ (15 นาที)
6. วีซีดี เรื่อง “ผูจัดการเจาอารมณ”
ความยาวประมาณ 15 นาที
7. เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง “อักโกสกสูตร” และเหตุเกิด
ความโกรธ 10 อยาง
8. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“ความโกรธ”
9. เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง “โกรธ : จิตแพทยพาที”
10. เอกสารประกอบการสอน
เรื่อง “หิริโอตตัปปะ”
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ตาราง 17 (ตอ)
ครั้งที่
การดําเนินกิจกรรม
8 ขั้นนํา
1. นักศึกษาสวดมนตไหวพระ กลาวคําสมาทานศีลและคํา
ปฏิญาณตน (โปรแกรมจิต)
2. นักศึกษาฝกสติสมาธิตามเทปเพลงฝกสติภาวนา อําไพ – เทคนิค
3. ผูวิจัยฝกสติและสมาธิเพิม่ ดวยเทคนิคของหลวงพอเทียน
จิตตสุโภ ตามดวยการฝกเดินจงกรมดวยระยะที่ 1, 2, 3
และเพิ่มระยะที่ 4 ดวยการฝกเดินจงกรมและใชคําบริกรรมวา
“ยกสน…..หนอ, ยก…หนอ, ยาง…หนอ, เหยียบ……หนอ
ฝกประมาณ 40 นาที
ขั้นสอน
1. ผูวิจัยนําเสนอบทกลอนเกี่ยวกับความโกรธและสุภาษิต
หมวดกิเลสและหมวดทานตามดวยเพลงตาง ๆ ไดแกเพลง
“เจ็บ” “ทํางานสนุก” และเพลง “เรียนธรรมใหมีความสุข”
2. ผูวิจัยนําเสนอวีซีดีเรื่อง “น้ําผึ้งหยดเดียว” ซึ่งเปนเรื่อง
ของนักศึกษาทะเลาะวิวาทกันดวยคําพูดและความไมรจู ัก
อดทนอดกลั้นตอคําพูดซึ่งกันและกัน จึงทําใหเรื่องเล็ก
กลายเปนเรื่องใหญลุกลามเดือดรอนถึงผูปกครองและอาจารย
ทั้งโรงเรียน
3. ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นถึงผลเสีย
ของความไมอดทนอดกลั้นตอคําพูดของกันและกัน
4. นักศึกษาแบงกลุมออกเปน 6 กลุม เพื่อศึกษาเอกสาร 3 เรื่อง
ไดแก “ชี้หินพิสูจนความโลภ” “สิ่งที่ตองชนะ” และ “การพูด”
5. นักศึกษารวมกันอภิปรายและสรุปประเด็นสําคัญเพือ่
นําเสนอตอกลุมใหญ
ขั้นสรุป
1. นักศึกษาสรุปขอคิดและหลักธรรมที่ไดจากการเรียนทั้งหมด
2. ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมในสวนสําคัญที่เหลือใหสมบูรณ
ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันเสนอแนะวิธีการนําหลักธรรมไปใช
ในการพัฒนาตน

สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
1. คําสมาทานศีล คําปฏิญาณตน
(โปรแกรมจิต) บทแผเมตตา
2. เทปเพลงฝกสติภาวนา อําไพ– เทคนิค
3. บทกลอนเกี่ยวกับความโกรธ
และสุภาษิต หมวดกิเลสและ
หมวดทาน
4. เนื้อเพลง “เจ็บ” “ทํางานสนุก”
และ “เรียนธรรมใหมีความสุข”
5. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
“น้ําผึ้งหยดเดียว” ซึ่งเปนเรื่อง
เกี่ยวกับผลของการขาดความอดทน
อดกลั้นตอคําพูดของกันและกัน
6. เอกสารประกอบการสอน
เกี่ยวกับนิทานพื้นบานเรื่อง “ชี้หิน
พิสูจนความโลภ”
7. เอกสารเรื่อง “สิ่งที่ตองชนะ”
8. เอกสารประกอบการสอน
เกี่ยวกับการพูด

237

การวัดและประเมินผล
1. ผูวิจัยสังเกตความตั้งใจเรียนของนักศึกษาถาเห็นวานักศึกษาไมคอยใหความสนใจ
เทาที่ควร
ก็จะใชวิธีการซักถาม เพื่อคนหาสาเหตุแลวนําขอมูลทีไ่ ดไปพิจารณาแกไขปรับปรุงในการวางแผนการ
เรียนครั้งตอไป
2. ผูวิจัยถามความรูสึกในการเขารวมกิจกรรม เนื้อหาที่เรียนแตละครั้ง เพื่อนําไปปรับให
เขากับความสามารถและความสนใจของนักศึกษา
3. ผูวิจัยประเมินผลจากใบบันทึกรายการหลังจากเรียนกิจกรรมการเรียนรูและ
การฝกพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนและคุณธรรมอื่นที่เกี่ยวของกับความอดทน
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ใบบันทึกรายการหลังเรียน
แบบประเมินผลการเรียนภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรูและการฝกพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน
และคุณธรรมอื่นที่เกี่ยวของกับความอดทน
นักศึกษาวิชาเอก…………………………………………….รหัสนักศึกษา……………..………………
1. นักศึกษาไดเรียนรู ขอคิดเห็น และความรูสึกอยางไรบาง เมื่อไดศึกษาตามกิจกรรมนี้แลว
1.1 ความรู…
 ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.2 ขอคิดเห็น…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
1.3 ความรูสึก / ความประทับใจ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. นักศึกษามีขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ในการเรียนครั้งตอไปคือ
2.1 …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.2 …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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3. นักศึกษาเห็นวาคุณธรรมดานความอดทนมีประโยชนในดานใดบาง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4. นักศึกษาจะพัฒนาหรือฝกใหตนเองมีความอดทนดานใดบางและมีวิธีการฝกตนอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
5. นักศึกษาจะนําคุณธรรมดานความอดทนไปประยุกตใชในการดําเนินชีวติ อยางไรบาง
…..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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5. กิจกรรมการเขาคายเพื่อปฏิบัติธรรม (9 วัน 8 คืน )
กิจกรรมในการเขาคายปฏิบัติธรรม 9 วัน 8 คืน ตั้งแตวันที่ 15 – 23 มกราคม 2548 ดังมี
รายละเอียดพอสังเขปตอไปนี้
วันที่ 15 มกราคม 2548 ผูวิจัยพรอมกับนักศึกษาและวิทยากรเตรียมอุปกรณสื่อการเรียน
การสอนโสตทัศนูปกรณ และเครื่องใชสวนตัวออกเดินทาง โดยรถบัสของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่อทัศนศึกษาตามวัดที่มีชื่อเสียง เชน วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดปาสุทธาวาส
และพระธาตุภูเพ็ก เปนตน ทั้งนี้เพื่อสรางศรัทธาตอพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและตอพระพุทธศาสนา
ตลอดจนพานักศึกษาไปกราบนมัสการพระพุทธรูปที่เปนที่สักการะบูชาของชาวสกลนคร คือ หลวง
พอองคแสนซึ่งประดิษสถานอยูที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยมีวิทยากรที่มีความรูความชํานาญ
ทั้งทางดานศิลปะการสรางเจดีย ตลอดมีความรูทางดานพระพุทธศาสนาวิทยากรทานนี้ ชื่ออาจารย
ชัยมงคล จินดาสมุทร ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และในตอนบาย ผูวิจัยพา
นักศึกษาฝกพัฒนาความอดทนภาคปฏิบัติดวยการเดินจงกรมกําหนดสติเพื่อเดินขึ้นไปภูเพ็กซึ่งเปน
ที่ประดิษสถานของพระธาตุภูเพ็ก สถานที่แหงนี้มีบันไดประมาณ 400 กวาขั้น ผูที่เดินขึ้นจะเหนื่อย
มาก ทั้งนี้เปนการฝกสติและฝกความอดทนตอความรอนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ความเจ็บปวด
ความรอน ความลําบาก เปนตน ตอจากนั้น จึงออกเดินทางเขาที่พักเพื่อฝกปฏิบัติธรรม ที่วัดศิริ
มงคล อํ า เภอกุ สุ ม าลย จั ง หวั ด สกลนคร ซึ่ ง ในขั้ น แรก นั ก ศึ ก ษาได รั บ ฟ ง หั ว ข อ ธรรมเพื่ อ
ความสําเร็จในชีวิต โดยวิทยากรชื่อ ชาคริต อริยอาภากมล ในตอนเย็นนักศึกษาและผูวิจัย ทํา
วัตรเย็น (สวดมนตไหวพระ) โดยมีพระวิทยากรในวัดศิริมงคลเปนผูนําตอดวยการฝกสติและสมาธิ
ดวยการเดินจงกรม และนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเขา – ออก และพักผอน เวลา 22.00 นาฬิกา
ในกุฏิที่วัดจัดให
วันที่ 16 มกราคม 2548 นักศึกษาบําเพ็ญประโยชนโดยการกวาด เช็ดถูศาลาปฏิบตั ิ
ธรรม และบริเวณวัด และหองน้ํา เปนตน แลวพระวิทยากรนํานักศึกษาสวดมนต หรือทําวัตรเชา
ฝกเดินจงกรม และนั่งสมาธิ พักรับประทานอาหารเชา สมาทานอุโบสถศีล (ศีล 8 ) หลวงพอพระ
มหาทองรัตน ใหกรรมฐานและธรรมะ เกี่ยวกับอริยทรัพย 7 และหลักการฝกสติปฏฐาน 4 พัก
รับประทานอาหารเที่ยง แลวจึงฝกเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฝกความอดทนและความเพียร ดวยเกม
การตอจิ๊กซอว (Jigsaw) บําเพ็ญประโยชนตอวัด ทําวัตรเย็น พักผอนโดยยายสถานที่นอนจากกุฏิ
ไปนอนในกลดกลางปา บริเวณปาชา และใกลเมรุเผาศพ เพื่อฝกความอดทนตอความกลัวและฝก
นอนในที่ ๆ ลําบาก
วันที่ 17 มกราคม 2548 นักศึกษาทําวัตรเชา ฝกสติดวยกายบริหาร ตามดวยการฝก
สมาธิในอริยาบถเดิน นั่ง และนอน เดินจงกรมรอบบริเวณวัด ฝกความอดทนดวยเกมการนัง่
เกาอี้ลม พระวิทยากรเทศนเรื่องอิทธิบาท 4 ทําวัตรเย็น แลวชมวีดีทัศน เรื่องพระมหาชนกฉบับ
การตูน พักผอนนอนในกลดกลางปาเปนคืนที่ 2
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วันที่ 18 มกราคม 2548 นักศึกษาบําเพ็ญประโยชนดวยการทําความสะอาดบริเวณวัด
และเตรียมยายที่นอนโดยผูชายไปนอนบนโบสถทยี่ ังสรางไมเสร็จ สวนผูหญิงใหนอนในกุฏิ 3 หลัง
โดยแยกเปนกลุมยอย เริ่มตั้งแตวันที่ 18 – 23 มกราคม 2548 พักรับประทานอาหารเที่ยง
กิจกรรมฝกความเพียร ความอดทน และมีสติและสมาธิไปดวย โดยใชกิจกรรมรอยรูเข็มเล็ก ๆ
ซึ่งใชเวลานาน มีการแขงขันเปนทีม กิจกรรมคีบปงปองดวยตะเกียบ ฝกโปรแกรมจิตกอนนั่ง
สมาธิโดยไมเปลี่ยนทานั่ง 1 ชั่วโมง ชมวิดีทัศนเรื่อง “กรรมและศีลหา” นิวรณ 5 ปฏิจจสมุปป
บาท ทําวัตรเย็น ซึ่งนําโดยพระวิทยากร แลวจึงพักผอนในเวลา 22.00 นาฬิกา ( 4 ทุม)
วันที่ 19 มกราคม 2548 นักศึกษาตื่นนอน เวลา 4.00 นาฬิกา ทําธุระสวนตัว และ
พรอมเพรียงกันที่ศาลาปฏิบัตธิ รรม (โบสถ) เวลา 4.30 นาฬิกา พระวิทยากรเจาอาวาสฝก
กรรมฐานเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฝกกายบริหาร ใหธรรมะเกี่ยวกับอารมณกรรมฐาน อินทรีย 5
พละ 5 พักรับประทานอาหารเชา เวลา 7.00 นาฬิกา พระวิทยากรพานักศึกษาเดินธุดงค
ตั้งแต 8.00 - 11.30 นาฬิกา โดยฝกความอดทนตอความลําบาก ความเจ็บปวด ความรอน
ความหนาว เปนตน เดินโดยไมสวมรองเทา ไปตามถนนลูกรัง ผานปาไม ทุงนา ดวย
ระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตร รับประทานอาหารเที่ยง ชมวิดีทศั นเรื่อง บาป – บุญมีจริงหรือ
และเรื่อง รั้วกัน้ ภัย ฝกโปรแกรมจิต แลวนั่งสมาธิโดยไมเปลี่ยนทานั่ง 1 ชั่วโมง พัก และฟงพระ
ทองรัตนใหธรรมะเกี่ยวกับจุดเกิดตาง ๆ ของกิเลส ตอบคําถาม และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อฝกสติ
และนั่งสมาธิ เชน เกมซิปปซิบ เกมซายขวานั่งยืน เปลี่ยนที่ เกมปงปองครองสติ ทําวัตรเย็น
โดยการนําของพระวิทยากรของวัดศิริมงคล ตอดวยการใหฝกกรรมฐาน (ทบทวน) แลวจึงสอบ
อารมณ พักผอนเวลาประมาณ 22.30 นาฬิกา
วันที่ 20 มกราคม 2548 นักศึกษาตื่นเวลา 4.00 นาฬิกา ทําธุระสวนตัว แลวมาพรอม
กันที่โบสถ หลวงพอเจาอาวาสวัดศิริมงคลนํานักศึกษาทําวัตรเชา เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวฝกสติ
ปฏฐานดวยการยืน ตอดวยการเดินจงกรม และนั่งสมาธิเปนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
รับประทานอาหารเชา ฝกสมาธิดวยเกมปาเปา กิจกรรมการเลี้ยงลูกบอลผานสิ่งกีดขวาง กิจกรรม
การฝกสมาธิและสติดวยเกมลูกโปงสัมพันธ พักรับประทานอาหาร พระมหาทองรัตน ใหธรรมะ
เกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินชีวติ สําหรับนักศึกษา ฝกโปรแกรมจิต แลวจึงนั่งสมาธิ โดยพยายาม
ไมเปลี่ยนทานั่งเปนเวลา 1 ชั่วโมง ฟงธรรมจากเทปเรื่อง “ยอดภาษิตพิชิตความสําเร็จ” และ
“เพื่อกําลังใจไฟชีวติ ” พักดื่มน้ําปานะ เลนเกมกวาจะเปนเซียน แลวทําวัตรเย็น ฝกนั่งสมาธิและ
สอบอารมณ พักผอนเวลา 22.30 นาฬิกา
วันที่ 21 มกราคม 2548 นักศึกษามารวมกันที่โบสถเพื่อทําวัตรเชา นั่งสมาธิ เดิน
จงกรม นอนสมาธิ พักรับประทานอาหารเชา บําเพ็ญประโยชนดว ยการปดกวาดทําความสะอาด
บริเวณวัด และฝกกิจกรรมลางจานลางใจ ฝกความรับผิดชอบ ฝกความสามัคคีโดยการทํางานเปน
หมูคณะ ฝกความอดไดรอได ฝกโปรแกรมจิต แลวจึงนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง โดยพยายามอดทนตอ
ความเจ็บปวด ดวยการไมเปลี่ยนทานั่ง พักและดูวีดีทศั น เรื่อง “ภพภูมิ 3” ฟงเทปเรื่อง “ขันติ
บารมี” นิมนตหลวงพอพระมหาทองรัตน ใหธรรมะแกนักศึกษาเกีย่ วกับพรหมวิหาร 4 สาราณีย
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ธรรม มรรค 8 พักดื่มน้ําปานะ บําเพ็ญประโยชน ทําวัตรเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ พักผอน
เวลา 23.00 นาฬิกา
วันที่ 22 มกราคม 2548 นักศึกษามารวมกันที่โบสถ เวลา 04.30 นาฬิกา ฝกการ
บริหารกายดวยสติ ทําวัตรเชา (ฝกสมาธิดวยการสวดมนต) นั่งสมาธิ เดินจงกรม สอบอารมณ
โดยหลวงพอเจาอาวาสวัดศิริมงคล พักรับประทานอาหารเชา พรอมกับการฝกกิจกรรมอดไดรอได
กิจกรรมลางจานลางใจ บําเพ็ญประโยชนทําความสะอาดบริเวณวัด (ฝกทํางานดวยสติและสมาธิ)
ฝกความอดทนดวยการแกปญหาดวยปญญา ดวยกิจกรรมรวมพลคนจับเชือก ฝกความอดทนอด
กลั้น ที่จะไมหัวเราะ เพื่อไปใชในสถานการณที่ไมสมควรจะหัวเราะไดดวยกิจกรรมหัวรองอหาย
พักรับประทานอาหารดวยการฝกการอดไดรอได ฝกโปรแกรมจิตและฝกสมาธิดวยการนั่งโดย
พยายามไมเปลี่ยนทาเพื่อฝกความอดทนตอความเจ็บปวด ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ฝกกายบริหาร
ดวยสติโดยการนําของพระอาจารยที่เปนพระวิทยากรประจําวัดศิริมงคล ฝกกิจกรรมตาขายไหม
พรหม : ระดมความพยายาม พักดื่มน้ําปานะ ทําวัตรเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ สอบอารมณ
ตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานโดยพระวิทยากร พักผอนเวลา 23.00 นาฬิกา
วันที่ 23 มกราคม 2548 นักศึกษามารวมกันที่โบสถเวลา 04.30 นาฬิกา พระวิทยากร
ฝกการบริหารกายดวยสติ แลวจึงทําวัตรเชา ฝกสติและสมาธิดวยการเดินจงกรม และนั่งสมาธิ
บําเพ็ญประโยชน กิจกรรมการฝกทําบุญตักบาตร รับประทานอาหารเชา พรอมกับการฝกการ
อดไดรอได ชมวิดีทัศนเรือ่ ง “พระคุณของพอแม” และเรื่อง “ความกตัญู” พักรับประทานอาหาร
เที่ยง กิจกรรมลางจานลางใจ กิจกรรมเปดใจเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาไดรับประสบการณตลอด
ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอ วัด นักศึกษาทําแบบวัดตาง ๆ และทดสอบ
ความอดทนดวยทาออกกําลังกายแบบลุก – นั่ง (Sit – up) กิจกรรมอําลาพระวิทยากร แลว
นักศึกษาพรอมดวยผูวิจัยเดินทางกลับสูม หาวิทยาลัยราชภัฏดวยควาามสวัสดิภาพ
สรุปกิจกรรมที่นักศึกษากลุม ทดลองฝกปฏิบัตทิ ี่วัดศิริมงคล โดยสังเขปดังนี้
1. กิจกรรมการสวดมนตไหวพระ สมาทานอุโบสถศีลหรือศีล 8
2. ฝกสมาธิและเดินจงกรม นั่งสมาธิและแผเมตตา
3. ฝกการทําบุญทําทานดวยการตักบาตร และฝกรับประทานอาหารที่ตักมาใหหมด
เพื่อฝกใหรูจักประมาณตนในการรับประทานอาหาร
4. ฟงพระวิทยากรเทศนา อบรมสั่งสอนคุณธรรมความอดทนและคุณธรรมอื่นๆทีเ่ ปน
พื้นฐาน การพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน
5. ผูวิจัยเปดวีดีทัศนเกี่ยวกับการฝกปฏิบตั ิธรรม เชน การฝกสติปฏ ฐาน 4 กรรม
และศีลหากรรมฐานทําใหชวี ิตรุงเรือง ภาพภูมิ 31 พระมหาชนกฉบับการตูน
6. ผูวิจัยเปดเทปบันทึกเสียง เรื่องขันติบารมีใหนักศึกษาฟง
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7. นักศึกษาฝกบําเพ็ญประโยชนตอวัดดวยการปลูกตนไมและพัฒนาวัด ดานอื่นๆ
เชน
ปดกวาดเช็ดถูพนื้ ศาลาการปฏิบัตธิ รรมแลวทําความสะอาดหองน้ํา เปนตน ซึ่งถือวาเปน
กิจกรรมฝกพัฒนาความอดทน
8. นักศึกษาฝกอดทนตอการเขาแถวเพื่อรับประทานอาหารจากผูบริการแลวฝก
พิจารณาอาหารดวยสติในขณะที่นั่งรอเพือ่ นซึ่งถือวาเปนกิจกรรมการฝกสมาธิ ฝกความสามารถ ใน
การอดได รอได
9. นักศึกษาฝกการตื่นแตเชาทุกวันโดยการตื่นนอนเวลา 04.00 น.แลวมาพรอม
เพรียงกันที่ศาลาปฏิบตั ธิ รรม เวลา 04.30 น.เพื่อฝกสวดมนตไหวพระและโปรแกรมจิตใหการ
ปฏิญาณตนจํานวน 7 ขอ เพื่อฝกพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนตามดวยการฝกสติเดินจงกรมนั่ง
สมาธิและแผเมตตา
10. นักศึกษาฝกทําสมาธิดว ยเกมตางๆ ยกตัวอยาง เชน เกมซิปปซ ิป (เกมฝก
สมาธิ) เกมฝกสติ ซาย ขวา นั่ง ยืน เปลี่ยนที่ เกมลูกโปงสัมพันธ เกมการรอยรูเข็มเล็กๆ เกมปา
เปา เกมปงปองครองสติ และเกมการชอนเมล็ดถัว่ เขียวใสปากขวด
11. นักศึกษาฝกสติและสมาธิดวยการทํากิจกรรมประกอบเพลงและกิจกรรมการ
เลี้ยงลูกบอลผานสิ่งกีดขวาง
12. นักศึกษาฝกความอดทนและความเพียร เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือสําเร็จใน
หนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมายดวยกิจกรรมและเกม ซึ่งแตละเกมนั้นตองใชความพยายามอยาง
ตอเนื่องจึงจะทําไดสําเร็จกิจกรรมและเกมตาง ๆ มีดังนี้
12.1 เกมกวาจะเปนเซียน
12.2 กิจกรรมการเดินจงกรมรอบๆวัด ซึ่งมีบริเวณประมาณ 100 กวาไร
12.3 เกมการติดภาพ Jigsaw
12.4 กิจกรรมการเดินธุดงคไปตามปาไมและทุงนาดวยระยะทางประมาณ
5 - 6 กิโลเมตร ดวยเทาเปลา (ไมใสรองเทา) ตั้งแตเวลาประมาณ 08.00นาฬิกาถึงเวลา 11.30
นาฬิกา
12.5 กิจกรรมฝกความอดทนกลามเนื้อทองแบบลุก - นั่ง (Sit-up)
12.6 เกมการนั่งเกาอี้ลม (ฝกความอดทนตอความเมื่อย)
12.7 กิจกรรมตาขายไหมพรหม : ระดมความพยายาม
12.8 กิจกรรมรวมพลคนจับเชือก
12.9 กิจกรรมหัวรอ งอหาย
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ตัวอยางเกมหรือกิจกรรมตาง ๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
เกมตาขายไหมพรม ระดมความพยายาม
เสริมความสามารถทางดาน : มิติสัมพันธ
ระดับ
: ประถมศึกษาปที่ 1 ขึ้นไป
เสริมสรางลักษณะนิสัย : ความเพียรพยายามและความอดทนเพื่อการแกปญหา ดวยสติปญญา
การใชเวลา
: 20 นาที
อุปกรณ
: ลูกบอลไหมพรม ( หรืออาจเปนขดไหมพรม )
คําสั่ง / ขั้นตอน
1. ใหจัดนักศึกษามายืนลอมกันเปนวง ขออาสาสมัคร 1 คนมายืนตรงกลาง
2. โจทยมีอยูวา ใหนักศึกษาที่ยืนลอมวงอยูนั้นจะยืนคละ ระเกะระกะ หันหนาหันหลังกันใน
ลักษณะใดก็ได (ไมตองเรียงกันเปนระเบียบ แตกล็ อมอาสาสมัครเอาไว) เพื่อสรางเขาวงกตลอม
เพื่อนที่เปนอาสาสมัครที่อยูกลางวงเอาไว
3. นําลูกบอลไหมพรมใหแกผูเริ่มตน ( ที่ไมใชอาสาสมัคร ) โดยใหเขาถือปลายเชือกไหม
พรมเอาไว จากนั้นก็ใหสงบอกตอๆ กันไปใหเพื่อนคนอื่นๆ ทุกคนทีย่ ืนลอมอาสาสมัครนั้นอยู
4. กติกาในกิจกรรมนี้มีอยูวา
4.1 ใหสงลูกบอลไหมพรมไป โดยหามสงครอมผานตัวอาสาสมัครที่อยูตรงกลาง
4.2 หามสงลูกบอลใหแกเพื่อนที่อยูทางซายหรือขวามือโดยตรง (สงเฉพาะดานหนา
ดานหลัง หรือเฉียงๆ กันทั้งซายและขวา )
4.3 เมื่อลูกบอลไหมพรมถูกสงใหใครก็ตาม ผูนั้นก็จะตองจับเสนไหมพรมเอาไวแลวสง
ลูกบอลใหเพือ่ นคนตอไป
5. เมื่อเวลาผานไปสัก 5 นาที ใหนักศึกษาชวยกันมวนไหมพรมกลับไปใหเหมือนเดิมโดยผู
เลนทุกคนยังยืนอยูกับที่ การสงลูกบอลไหมพรมกลับคืนไปนั้นใหสงยอนกลับไปตามลําดับสําหรับ
อาสาสมัครที่ยืนอยูตรงกลางจะเปนผูคอยสังเกตและชวยบอกเพื่อนๆ วาควรจะสงลูกบอลไหมพรม
ไปทางไหน
การอภิปรายในชั้นเรียน
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สมาชิกในชั้นเรียนสามารถมวนบอลไหมพรมไมใหพันกันจนยุงเหยิงไดหรือไม นักศึกษา
รูสึกอยางไรบางที่เปนสวนหนึ่งในการสราง “โครงตาขายขนาดยักษ” และนักศึกษาตองใชสิ่งใดใน
การแกไขคืนสภาพโครงตาขายอันนี้
จดบันทึก
ให นั ก ศึ ก ษาเขี ย นบรรยายเกี่ ย วกั บ ช ว งเวลาที่ ค วามมานะบากบั่ น เป น สิ่ ง จํ า เป น
สําหรับนักศึกษาเปนอยางยิ่ง พรอมอธิบายดวยวาความบากบั่นไดชวยนักศึกษาอยางไร
เกมกวาจะเปน “ เซียน ”
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสมาชิกตระหนักและเห็นคุณคาของการพัฒนาตนเองสูความสําเร็จในการทํางาน
2. ฝกไหวพริบปฏิญาณ
3. เสริมสรางความรัก
จํานวนผูเขาอบรม 30 - 60 คน
เอกสาร / อุปกรณ
1. แผนใสภาพลําดับขั้นตอนไปสูเซียน
2. บัตรภาพ - แมลงหวี่ 60 แผน
- กระตาย 30 แผน
- ลิง
15 แผน
- คน
8 แผน
- เซียน
4 แผน
สถานที่
จัดเกาอี้รูปตัวยูในหองประชุมหรือกลางแจงก็ได
เวลา 30 นาที
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
1. แจกบัตรภาพแมลงหวี่ใหสมาชิกคนละแผน
2. วิทยากรอธิบายกติกาการเลน ขณะนี้สมาชิกทุกคนมีเเมลงหวี่คนละ 1 ตัว ใหทุกคนจับคู
เปายิ้งฉุบกัน ใครแพเสียแมลงหวี่ใหเพื่อนไป พรอมกับไปนั่งเกาอี้ที่เดิม
3. วิทยากรใหสัญญาณ ทุกคนซอนมือ ระวัง ! เปายิ้งฉุบ ( การเปายิ้งฉุบนั้น ใหทุกคนฟง
โตตอบกัน 3 อยางคือ กรรไกร กอนหิน กระดาษ)
- กรรไกร ชนะ กระดาษ
- กระดาษ ชนะ กอนหิน
- กอนหิน ชนะ กรรไกร
- คนแพเสียแมลงหวี่ใหเพื่อน
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- คูที่เสมอกันเปายิ้งฉุบใหมจนชนะกันไปขางหนึ่ง
- คนชนะไดแมลงหวี่ 2 ตัว
4. วิทยากรเปดแผนใสพรอมประกาศวา ดานหนาเราไดเปดธนาคารชีวิต ผูที่มีแมลงหวี่ 2
ตัว นํามาแลกกระตายได 1 ตัว
5. หลังจากที่ทุกคนไดกระตายแลว วิทยากรประกาศวา…และแลวชีวิตของพวกเขาก็โตขึ้น
จากแมลงหวีต่ ัวนอย ขณะนี้เขาเปนกระตายแลวตองทําตัวใหนารักเหมือนกระตาย
- ใหทุกคนนั่งทากระตาย
- ทําหูกระตาย
- เตนกระตาย (โดยใหเพื่อนที่แพปรบมือใหจังหวะ)
6. วิทยากรประกาศใหกระตายจับคู ใหสัญญาณ ทุกคนซอนมือ ระวัง! เปายิ้งฉุบ!
- คนแพเสียกระตายใหเพื่อน
- คูเสมอเปายิ้งฉุบใหม
- คนชนะไดกระตาย 2ตัว
7. วิทยากรประกาศใหนํากระตาย 2 ตัว แลกลิง 1 ตัว และแลวชีวิตของพวกเขาเริ่มโตขึ้น
จากกระตายนอยเปนลิง ขณะนั้นเขาเปนลิงแลว ตองเลนใหสมบทบาทลิง
8. วิทยากรประกาศใหลิงจับคู ใหสัญญาณ
“ ทุกคนซอนมือ ระวัง! เปา-ยิ้ง-ฉุบ ”
- คนแพเสียลิงใหเพื่อน
- คนเสมอเปายิ้งฉุบใหม
- คนชนะไดลิง 2 ตัว
9. วิทยากรประกาศใหนําลิง 2 ตัวแลกคนได 1 คน และแลวชีวิตของพวกเขาก็เริ่มโตขึ้น
จากลิงเปนคนไปแลว เปนคนแลวสบายไมตองเตนมาก
10. วิทยากรประกาศใหคนจับคูใหสัญญาณ
“ ทุกคนซอนมือ ระวัง! เปา-ยิ้ง-ฉุบ ”
- คนแพเสียคนใหเพื่อน
- คนเสมอเปายิ้งฉุบใหม
- คนชนะไดคน 2 คน
11. วิทยากรประกาศใหทําคน 2 คนแลกเซียนได 1 เซียน และแลวชีวิตของเขาก็ไดผาน
กระบวนการพัฒนาขึ้นมาเปนเซียนแลวตอไปนี้เราจะใหเซียนตัดเซียน เซียนจับคู ซอนมือ ระวัง!
เปา – ยิ้ง-ฉุบ!
12. เหลือเซียนคนสุดทายเปนผูชนะ
13. การเปา-ยิ้ง-ฉุบ แตละรอบ ถาสมาชิกคนใดคนหนึ่งไมมีคูวิทยากรจะเขาไปแทน ถา
สมาชิกชนะก็ไดเขารอบตอไป แตถาแพก็ตก
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สรุปขอคิด
1. กิจกรรมนี้เปนตัวอยางชี้ใหเห็นการพัฒนาชีวติ การทํางานของคนในองคกร เริ่มตนจาก
การเขามาอยูในองคกรใหม เปรียบเหมือนแมลงหวี่จริงๆ แตหลังจากเราไดปรับตัวและพัฒนาตนเอง
ใหมีความกาวหนาในการทํางานมากขึ้นตามลําดับ
2. จากแมลงหวี่เปนกระตาย เมื่อเปนกระตายตองทําตัวใหนารักสมกับบทบาทกระตาย
เปรียบเสมือนบทบาทการทํางานของคนที่เขามาอยูองคกรใหมๆตองทําตัวใหนารักเหมือนกระตาย
จริงๆ
3. จากกระตายเปนลิง เมื่อเปนลิงก็ตองทําตัวใหสมบทบาทลิงเปรียบเสมือนบทบาทของคน
ที่เปนหัวหนางานในองคกร กอนที่จะกาวขึ้นตําแหนงบริหาร ตองผานกระบวนการทํางานทุกอยางที่
ตองประสานงานกับทุกฝาย ถาผานขั้นตอนนี้ไดจะเกงมาก
4. จากลิงเปนคน เมื่อเปนคนจะเห็นไดวาชีวติ เริ่มไมตองเตนมากเหมือนกระตายและลิงอีก
ตอไป เปรียบเหมือนหัวหนางานที่ไดรับการเลื่อนขั้นเปนผูบริหารในองคกร จะตองใชศลิ ปะในการ
บริหาร
5. จากคนเปนเซียน จะเห็นไดวากอนทีจ่ ะเปนเซียนนัน้ ยากมากตองใชความสามารถทุก
อยางที่มีอยูตอสูผานกระบวนการมาหลายขั้นตอนนับเปนเปาหมายสูงสุดในชีวติ การทํางานของคน
คือ การไดพัฒนาความสามารถของตนเองกาวขึ้นสูต าํ แหนงสูงสุดในองคกร
6. กิจกรรมที่ทําใหนักศึกษาไดรับรูวากอนจะประสบความสําเร็จในหนาที่การงานจะตองฟน
ฝาอุปสรรคนานัปการ ดังนั้นจึงตองอาศัยคุณธรรมดานความเพียรและความอดทนอยางตอเนื่อง
เคล็ดวิธีท่นี ําไปใชแลวไดผล
1. ขณะที่ดําเนินกิจกรรมนี้ วิทยากรตองพยายามจัดระบบควบคุมใหทุกคนเปายิ้งฉุบ
พรอมกันและออกคําสั่งแตละขั้นตอนใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดความสับสนวุนวาย
2. เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเขมขนนาสนใจมากขึ้น ควรจะใหรางวัลกันนิดหนอย
ที่จะมอบใหผูที่เปนเซียน
เกมลูกโปงสัมพันธ (ฝกสติและสมาธิ)
ผูเลน ไมจํากัด
อุปกรณ
ลูกโปง , ยางมัดลูกโปง
วิธีเลน 1. แบงผูเลนเปนกลุม และในแตละกลุมใหเขาแถวเรียง 2 จับเปนคูๆไว ถาเปนกลุมชาย
หญิง ใหเขาคนละแถว
2. แจกลูกโปงที่เปาเสร็จแลวใหกลุมละ 1 ใบ
3. ใหใชศีรษะหรือแกม ไหลหรือสวนอื่น แลวแตผูนําจะกําหนด ใหเอาลูกโปงไวตรงกลางเอา
หัวชนไว หามใชมือชวย เดินไปออมเสาหลักที่กําหนดแลวกลับมาทีเ่ ดิม

248
4. กลุมที่สามารถทําไดสําเร็จกอนเปนผูชนะ

เกมเกง “ +” หรือเกง “ 0”
เสริมความสามารถทางดาน : การใชกลามเนื้อ / การเคลื่อนไหว
ระดับ
: ทุกระดับชั้น
เสริมสรางลักษณะนิสัย
: ความเพียรพยายาม
การใชเวลา
: 10 นาที
อุปกรณ
: ไมใช
คําสั่ง/ ขั้นตอน
1. ใหนักศึกษายืนหรือนั่งเปนวงกลม โดยยื่นมือขางที่ถนัดออกมา แลววาดเครื่องหมายบวก
ในอากาศ จนทุกคนรูสึกถนัดมือแลวจึงหยุด
2. ใหนักศึกษายื่นมือขางที่ไมถนัดออกมา แลววาดเลขศูนยในอากาศจนรูสึกคลอง จากนั้น
จึงหยุด
3. จากนั้นใหนักศึกษาวาดมือในอากาศ (ทั้ง 2 มือพรอมๆ กัน) โดยที่ขางหนึ่งวาด
เครื่องหมายบวก และอีกขางหนึ่งวาดเลขศูนย ตามที่ไดฝกมากอนหนานี้ ใหเวลานักศึกษาไดลองทํา
สักครูหนึ่งจนนักศึกษาสวนใหญเริ่มเกิดความสับสนจึงยุติกิจกรรม
การอภิปรายในชั้นเรียน
1. อะไรที่ทําใหกิจกรรมนี้ทําไดยาก
2. เปนการงายกวาหรือไม ที่จะใหนักศึกษาเปลี่ยนเปนวาดเลขศูนยดวยมือขางที่ถนัด และ
เครื่องหมายบวกดวยมือขางที่ไมถนัด เพราะเหตุใด
จดบันทึก
1. ขอดีของการที่นักศึกษาพยายามจะทําในสิ่งที่รูสึกวาทําไดยาก หรือไมถนัดนั้น คืออะไร
2. นักศึกษาคิดวาหากใหเวลานักศึกษาฝกฝนใหนานกวานี้ นักศึกษาจะสามารถปฏิบัติไดดี
ยิ่งขึ้นหรือไม จงอธิบาย
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เกมรวมพล คนจับเชือก
เสริมความสามารถทางดาน : การใชกลามเนื้อ / การเคลื่อนไหว
ระดับ
: ทุกระดับชั้น
เสริมสรางลักษณะนิสัย
: ความเพียรพยายามและความอดทน
การใชเวลา
: 10 ถึง 15 นาที
อุปกรณ
: เชือกที่ผูกปลายทั้ง 2 ขางเขาไวดวยกัน (มีความยาวพอที่จะให
นักศึกษาทุกคนสามารถจับได)
คําสั่ง/ ขั้นตอน
1. ใหนักศึกษาทุกคนนั่งลงบนพื้นเปนวงกลม โดยใชทงั้ 2 มือจับเชือกเอาไว
2. โจทยของกิจกรรมนี้คือ เมื่อนักศึกษาไดยินสัญญาณวา “รวมพล” จากวิทยากร ให
นักศึกษาทุกคนดึงเชือกเขาหาตัวและลุกขึ้นยืนทั้งๆ ที่ 2 มือยังจับเชือกอยู หากมีนักศึกษา
คนใดลมหรือยืนขึ้นไมพรอมเพรียงกับเพือ่ นคนอื่นๆ ใหนักศึกษาทั้งกลุมเริ่มตนใหมอีกครั้ง
การอภิปรายในชั้นเรียน
1. อะไรที่ทําใหกจิ กรรมนี้เต็มไปดวยความยากลําบาก
2. กิจกรรมนี้สามารถทําใหสําเร็จไดดวยบุคคลเพียงคนเดียวหรือไม และเพราะเหตุใด
3. ในทายที่สดุ กลุมของนักศึกษาสามารถบรรลุความสําเร็จในกิจกรรมนี้ไดอยางไร
มีการนํากลยุทธใดมาใชบาง
จดบันทึก
จงบรรยายถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ความสําเร็จจะมาจากการที่ทุกๆคนจะตองใชความพยายาม
อยางพรอมเพรียงกัน
เกมหัวรอ งอหาย
เสริมความสามารถทางดาน
ระดับ
เสริมสรางลักษณะนิสัย
การใชเวลา
อุปกรณ

: การเขากับผูอื่น
: ประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป
: ความเพียรพยายามและความอดทนอดกลั้นตอสื่อยั่วยุ
: 10 ถึง 15 นาที
: ไมใช
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คําสั่ง / ขั้นตอน
1. แบงนักศึกษาออกเปน 2 ฝาย คือฝายตั้งรับและฝายบุก ใหแตละฝายยืนเรียงหนา
กระดานไหลชนไหลในลักษณะเผชิญหนากับฝายตรงขามซึ่งหางกันประมาณ 1 หลา
(90 เซนติเมตร)
2. จากนั้นใหนักศึกษาจากฝายบุกพยายามเดินผานแนวกลางจากหัวแถวไปยังทายแถวทีละคน
3. สิ่งที่ฝายตัง้ รับจะทําก็คือ จะตองทําอยางไรก็ไดใหผูที่เดินผานหนาตนไปนั้น “หัวเราะ”
(และหามสัมผัสถูกตัวกันดวย) หากกลั้นหัวเราะไมอยู บุคคลนั้นก็จะกลายมาเปนเชลยแตหาก
สามารถผานได ใหเดินกลับไปอยูในแถวเดิมของตน
การอภิปรายในชั้นเรียน
1. นักศึกษาสามารถกลั้นหัวเราะไดอยางไร
2. กลเม็ดใดของนักศึกษาที่อยูฝายตั้งรับที่สามารถทําใหเพื่อนหัวเราะไดทุกครั้ง
3. เพื่อนในฝายบุกของนักศึกษาไดชว ยใหนักศึกษาไมหัวเราะบางไดหรือไม อยางไร ถาไม
นักศึกษาคิดวาเพราะเหตุใด
จดบันทึก
1. เมื่อใดบางที่การควบคุมตนเองนี้จะมีประโยชน ยิ่ง
2. จงบรรยายถึงเหตุการณหนึ่งๆ ที่เปนพิธีการมากๆ (เชน ในโบสถ งานสวดศพ หรือ
อื่นๆ) แตกลับมีบางสิ่งทําใหนักศึกษารูสึกแทบจะกลั้นหัวเราะไมอยู นักศึกษาคิดวาเหตุใดจึงยากยิ่ง
ที่จะบังคับตนไมใหขํา
เกมประกอบการฝกสติและสมาธิ
เปลี่ยนที่
เกม ซาย ขวา นั่ง ยืน
ผูเลน
ไมจํากัด
อุปกรณ
มีเกาอี้นั่งทุกคน
วิธีเลน 1. ใหผูรวมกิจกรรมทุกคนนั่งบนเกาอี้เปนรูปวงกลม
2. ถาผูนําสั่งวา ยืน ใหทุกคนยืน ถาบอกนั่ง ก็นั่ง ถาบอกซายก็ใหขยับไปทางซาย 1
กาว (เกาอี้ 1 ตัวถัดไปทางซาย) ถาบอกขวาก็ขยับไปทางขวา 1 กาว ถาบอกใหเปลีย่ นที่ ก็
จะตองวิ่งเปลีย่ นที่หาที่นั่งใหม
3. ผูที่เปนผูนําตองหาวิธีที่ตนเองจะเขาไปนั่งเกาอี้ใหได โดยใชคําสั่งทั้ง 5 อยางนี้
4. เมื่อผูนําเขาไปแยงที่ไดแลว ผูที่ไมมีที่นั่งก็จะตองออกมาทําหนาที่สั่งแทน
การประยุกต 1. อาจใหสลับคําสั่งกับการกระทํา เชน สั่งซาย ตองขยับไปทางขวา สั่งขวาขยับ
ซาย ฯลฯ คนไหนทําผิดก็ใหออกมาทําแทน

251
2. อาจใหหมายเลขแทนที่จะบอกซาย ขวา เชน ใหหมายเลข 1 แทน ยืน
หมายเลข 2 แทนนั่ง หมาย 3 แทนขยับซาย หมายเลข 4 แทนขยับขวา และหมายเลข 5
แทนเปลีย่ นที่ (แลวก็อาจใหสลับ คําสั่งกันอีกก็ได)

หมายเหตุ เวลาที่ผูนําสั่งใหผูเลนพูดตามดวยเพื่อสรางบรรยากาศ
เอกสารอางอิง
ประเวช เตชะพิทักษธรรม. (มปพ.). เกมสรวมฮิต. เอกสารอัดสําเนา (หนา 25).
เกมซิปปซิป (เกมสฝกสมาธิ)
ผูเลน ควรเปนเด็กโตที่คอนขางมีไหวพริบหนอย จํานวนไมตองมากนัก
วิธีเลน 1. จัดผูเลนใหเปนวงกลม และเลือกคนใดคนหนึ่งเปนผูนํา ( ควรเปนคนทีค่ อนขางคิดไวสัก
หนอย)
2. ทุกคนรอง ซิปปซิปปซิปปซปิ (เทากับ 1 รอบ) รองตลอดการเลนเกมสนี้ และพรอมกับ
ปรบมือดวยในตอนเริ่มเลน
3. คนที่เปนผูนําเลนเกมสจะเริม่ เปลี่ยนทาแทนการปรบมือ (เปนการเกาหัวแทน,
ยกมือฯ) สวนคนอื่นๆใหปรบมือไปเรื่อยๆพรอมกับรอง ซิปปซิปปซ ิปปซิป เปนจังหวะไปดวย
เมื่อครบการรองซิปปซิป 1 ครั้งแลว เฉพาะคนที่อยูซายมือ คนที่ 1 ของผูนําจะทําทาที่เมื่อครั้งที่
แลวผูนําทํา แทนการปรบมือและในขณะเดียว ผูนําจะเปลีย่ นทาไปเรื่อยๆตองสังเกตอยูเสมอ
เพราะจะตองรับทําทานั้นจากผูนําที่จะเปลี่ยนทาตลอดเวลาไมซ้ํากันเลย และทานีจ้ ะถูกสง
ไปยังคนที่อยูข างซายไปเรือ่ ยๆในลักษณะเดียวกัน คือ ทําทาตามที่ครั้งที่แลวของคนอยูกอนทํา
ไมใชทําทาพรอมกับคนที่อยูก อน
4. สําหรับคนอื่นๆที่ทายังสงมาไมถึง ก็ใหปรบมือไปเรือ่ ยๆพรอมกับรองซิปปซิป….เปน
จังหวะ และเมื่อทาตางๆถูกสงมาถึงตัวเองก็ใหทําทานัน้ ๆแทนการปรบมือ
5. สังเกตผูเลนแบงประสาทออกเปน 3 สวน คือ
ก. ปากรองซิปปซิปไปตลอดการเลนเกมส
ข. มือคอยทําทาทางที่จะคอยๆสงลําเลียงมาโดยไมซ้ํากันจากคนทางขวามือ
ค. ในขณะที่ทําทาทาง ตาก็ตองดูวาคนขวามือเขาทําทาอะไรอยู เพราะตองรับทานั้นตอ
จากเขาในครั้งตอไป
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แบบสอบถามความอดทน (เก็บขอมูลกอนนํามาสรางแบบวัดความอดทน)
คําชี้แจง : ขอใหนักศึกษาเขียนสถานการณที่โดยปกติทั่วไปแลวมักจะขาดความอดทนหรือ
อดกลั้น พรอมทั้งบอกพฤติกรรมหรือวิธีการแสดงออกตอสถานการณนั้นๆ ดวย ขอใหบอกมา
ดานละ 2 เหตุการณ
1. ดานการขาดความอดทนตอความลําบากในการทํางานบาน (ชวยผูปกครอง) ไดแก
1.1 ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออกตอสถานการณ คือ …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
1.2 ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. ดานการขาดความอดทนตอความลําบากของการเรียนในสถานศึกษา ไดแก
2.1 ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.2 ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. ดานการขาดความอดทนตอความเจ็บปวดทางรางกายหรือปวยเปนโรคตางๆ ไดแก
3.1 ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออกตอความเจ็บปวด คือ …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3.2 ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออกตอความเจ็บปวด คือ …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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4. ดานการขาดความอดทนตอความเบื่อหนายและความงวงนอน ไดแก
4.1 ความเบื่อหนาย เชน………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออกตอความเบื่อหนาย คือ …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
4.2 ความงวงนอน เชน……………..…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออกตอความงวงนอน คือ ... ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5. ดานการขาดความอดทนตอความหิว ไดแก
5.1 ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออกเมื่อหิว คือ …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
5.2 ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
6. ดานการขาดความอดทนตอการรอคอย ไดแก
6.1 ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออกตอการรอคอยนานๆ คือ ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
6.2 ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ ……………………………………………………………………………..
7. สถานการณที่อดทนไมไดตออากาศรอนมีอะไรบาง
7.1 ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออกตออากาศรอน คือ …………………………….………………………………
7.2 ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ …………………………………………….………………………………

254
8. การขาดความอดทนตอการกระทบกระทั่งยั่วยุใหเจ็บใจ มักจะเกิดขึ้นในสถานการณ เชน การ
ไดรับการดูถูกเหยียดหยาม การนินทา การยกตนขมทาน เปนตน นักศึกษาเคยมีประสบการณ
ดานนี้อยางไรบาง
8.1 ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ …………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
8.2 ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ …………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
9. ดานการขาดความอดทนตอความโกรธมักจะเกิดขึ้นในสถานการณใด
9.1 ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ …………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
9.2 ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ …………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
10. ดานการขาดความอดทนตอความอยากได อยากเปน อยากเที่ยว/เลน เปนตน มักจะเกิด
ขึ้นกับนักศึกษาในสถานการณใดบาง
10.1 ………………….………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ …………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
10.2 ………………….………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ …………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
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แบบวัดความอดทน
คําชีแ้ จง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ใชเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ การวิจัยมีทั้งหมด 57 ขอ
2. ใหนักศึกษาอานสถานการณที่กําหนดใหแลวตอบคําถามในแตละขอโดยพยายามเลือกตอบ
ขอทีใ่ กลเคียงกับลักษณะบุคลิกภาพหรือนิสัยประจําตัวของนักศึกษาใหมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูล
ที่ถูกตองสําหรับการวิจัย คําตอบที่นักศึกษาเลือกตอบในแตละขอนั้นไมมีขอ ถูกหรือผิดและไมมีผล
ตอการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงขอใหนกั ศึกษาเลือกตอบใหตรงกับความเปนจริงเพือ่ เปนประโยชนใน
การวิจัยและเพือ่ ใหไดความจริงสําหรับพัฒนาความรูต อไป
3. วิธีการตอบใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย X ตรงกับอักษร ก ข ค ที่นักศึกษาเลือกลงใน
กระดาษคําตอบเพียง 1 ตัวเลือกเทานั้น
4. ในกรณีที่นักศึกษาตองการเปลี่ยนคําตอบ เชน ตองการเปลี่ยนคําตอบจากขอ ค เปน ก
ใหทําดังนี้ในกระดาษคําตอบ
(0)

(0)

ก ข ค

ในกรณีที่เห็นดวยหรือมีความรูสึกตรงกับ ขอ ค
ถานักศึกษาเปลี่ยนคําตอบจาก ขอ ค เปนขอ ก ใหทําดังนี้

ก ข ค

ขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการวิจัย
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1. สนธยาอยากไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนมาก แตพอ แมหามไมใหไปเด็ดขาดเพราะตองอานหนังสือ
เตรียมสอบปลายภาค ถาทานเปนสนธยาจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(1)ก. ถาหากพอแมไดอนุญาตใหเที่ยว ก็ไมไปแตจะรูส ึกไมสบายใจ
(0)ข. พยายามหาโอกาสไปเที่ยวกับเพือ่ นใหได
(2)ค. พยายามขมใจไมใหคดิ ถึงการไปเที่ยวกับเพื่อนแลวตั้งใจอานหนังสือ เพราะคิดวาพอแม
หวังดีตอ ลูก
2. สุดาทํางานบานจนเสร็จแตแมดุหรือตอวาทําไมดี ถาทานเปนสุดาจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(2)ก. นิ่งเสีย ไมโตตอบ เพราะวาถาพูดไปก็จะกอใหเกิดการทะเลาะกัน ไมสบายใจทั้งสองฝาย
(0)ข. พูดโตตอบดวยความนอยใจ
(1)ค. ไมพูดอะไรแตเก็บความไมพอใจเอาไว เพราะกลัวแมจะดุมากกวาเดิม
3. อาจารยหลายทานมักจะสั่งใหนักศึกษาทํารายงานหลายชิ้นจนทําใหภาวินีเหน็ดเหนื่อยตอการเรียน
อยางมาก ถาทานเปนภาวินจี ะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. พยายามทํารายงานใหเสร็จเพราะเปนหนาที่และเพือ่ ความสําเร็จในอนาคตที่ดี
(1)ข. พยายามทําใหเสร็จ ถาไมเสร็จก็ขอผลัดสงในวันตอไป เพราะถาไมทําเลยอาจารยอาจจะ
ไมพอใจ
(0)ค. ทอแทใจ ทํางานไปก็บนดวยความไมสบายใจ
4. ปรีดามักจะคิดวาตนเองเปนโรคไมเกรนเพราะปวดศีรษะบอย ๆ ปวดทีไรเธอก็รองไหครวญคราง
ถาทานเปนปรีดาจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(0)ก. ปวดศีรษะมาก ๆ ทนไมไหวก็ตอ งรองไหเพือ่ ใหคนอื่นมาเอาใจเราบาง
(2)ข. เมื่อปวดศีรษะก็หายากินเพือ่ บรรเทาความเจ็บปวดโดยไมตอ งรองไห เพราะไมชวยให
เกิดผลดีอะไร
(1)ค. เก็บความรูสึกเอาไว ไมแสดงออก แตจติ ใจทุกขทรมานอยากรองไหแตไมกลากลัวคนอื่น
จะวาไมอดทน
5. เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงแลวแตอาจารยสอนเนื้อหาวิชาเรียนยังไมจบเหลือไมมาก สุทินไมไดกินอาหาร
เชาจึงรูสึกหิวมาก ถาทานเปนสุทินจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(1)ก. พยายามเก็บความรูสกึ เอาไวไมแสดงออกเพราะกลัวอาจารยจะโกรธ
(0)ข. ขออนุญาตไปหองน้าํ แตเมื่อพนสายตาอาจารยก็รีบไปกินขาวที่โรงอาหารทันทีเพราะทน
ไมไหว
(2)ค. พยายามตั้งใจเรียนตอไปใหจบเนือ้ หาวิชาแลวจะไดไปกินขาว เพราะเนื้อหาที่เหลือก็ไม
มากนัก

255
6. ขณะที่กําลังเรียนในหองเรียนอากาศรอนมากทําใหวรรณีรูสึกรอนอบอาวจึงเรียนไมเขาใจ ถาทาน
เปนวรรณีจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(0)ก.เมื่อเจอสถานการณแบบนี้ก็จะแสดงอาการหงุดหงิดรําคาญ เพราะรอนมากจึงทนไมไหว
(1)ข. พยายามทนเรียนใหหมดชั่วโมง เพราะกลัวอาจารยจะตําหนิ
(2)ค. ถึงแมอากาศรอนก็ตอ งทนฟงอาจารยสอนเพือ่ ใหเขาใจในบทเรียน
7. นงนุชไดยนิ เพือ่ นรวมชัน้ เรียนนินทาวารายตอตนเองทั้ง ๆ ที่ความจริงแลวเธอไมไดทําตัวเหมือนที่
เพือ่ นนินทาเลย ถาทานเปนนงนุชจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(1)ก. นึกวาเพือ่ นคนนั้นในใจแตพยายามนิ่งเสีย
(0)ข. ดาเพือ่ นคนนั้นใหสมกับที่เขานินทา
(2)ค. วางตนใหอยูใ นอาการสงบ เพราะเราไมไดเปนเชนที่เขาพูดไมควรเดือดรอนใจ
8. สมหมายอยากไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ แตครอบครัวยากจนไมมีเงินเพียงพอ ถาทานเปนสมหมายจะทํา
อยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(2)ก. ปลอบใจตนเองวาโอกาสหนาเมื่อมีเงินแลวคอยไปก็ได
(1)ข. หากิจกรรมอื่นมาทําเพือ่ ไมใหวางจะไดลืมเรือ่ งไปเที่ยว
(0)ค. คิดอยากไปเที่ยวกับเพือ่ นจนนอนไมคอยหลับและไมสบายใจทีเ่ กิดมาจน
9. ปรียานุชไปเที่ยวหางสรรพสินคาแม็คโครกับเพือ่ น ๆ เห็นเพือ่ นเลือกซื้อเสือ้ ผาสวย ๆ จึงคิดอยากได
เหมือนเพือ่ นบางแตไมมีเงินเพียงพอทีจ่ ะซือ้ ได ถาทานเปนปรียานุชจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(2)ก. พยายามระงับใจไมใหอยากได เพราะเสื้อผาที่มอี ยูแลวก็ยังใชได
(1)ข. ตัดใจไมใหอยากไดเสื้อผาโดยการเดินหลบหลีกไปทางอื่นเสีย
(0)ค. ขอยืมเงินเพื่อนซือ้ เสือ้ ผา
10. พอแมใชใหจารีรัตนทํางานบาน ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ทุกวัน ถาทานเปนจารีรตั นจะทําอยางไร
(วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. แมวาจะรูสึกเบือ่ หนายก็ตอ งควบคุมใจไมใหยอ ทอเพือ่ ทํางานใหสําเร็จตามหนาที่
(1)ข. ทํางานไปดวยความไมพอใจ แตคดิ วาถาทําเสร็จอาจจะขอเงินพอแมไดงายขึ้น
(0)ค. บอกใหผูปกครองรูว าตนรูสึกเบื่อมากอยากเปลี่ยนใหนองหรือพี่ทําแทน
11. ขณะที่สุดใจกําลังดูหนังในทีวซี ึ่งเรื่องกําลังตื่นเตนเราใจ แตแมใชใหไปซื้อกับขาว ถาทานเปนสุดใจ
จะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(0)ก. ไมอยากไป แลวโวยวายใสแม
(1)ข. ไปซื้อกับขาวตามคําสั่งของแม เพราะถาไมไปก็กลัวแมจะตอวา
(2)ค. พยายามใชเหตุผลระงับความรูสึกอยากดุไว แลวจึงไปซือ้ กับขาวใหแม
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12. สุรัชตกลับถึงบานในตอนเย็นรูสึกหิวมากแตแมทาํ กับขาวหลายอยาง จึงใชเวลาในการปรุงอาหารนาน
ถาทานเปนสุรัชตจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. อดทนตอความหิวแลวรีบชวยแมทํากับขาวใหเสร็จเร็ว ๆ เพือ่ จะไดกินพรอมกัน
(0)ข. โมโหฉุนเฉียววาทํากับขาวชา แลวออกจากบานไปกินที่รานอาหาร
(1)ค. ไมพอใจแม ที่ทํากับขาวชา แตไมกลาบนเพราะเกรงใจแม
13. เพ็ญนภารอรถเมลเปนเวลานานมากเพือ่ ทีจ่ ะไปเรียนใหทันเวลา ขณะนั้นใกลจะถึงเวลาเรียน
ถาทานเปนเพ็ญนภาจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(1)ก. พยายามรอรถเมลดวยใจที่รูสึกหงุดหงิดและนึกดาคนขับรถในใจวาทําไมชานัก
(2)ข. คิดวาไปเรียนชาก็ยังดีกวาไมไปจึงรอรถเมลตอไปอีกสักครูรถเมลคงจะมา
(0)ค. หงุดหงิดและโมโหมากเดินกลับบานไมรอรถเมลอีกตอไป
14. ลัดดากับสายชลเปนเพือ่ นสนิทคบกันมานานแตตอ มาเมื่อสายชลสอบไดเกรด 4 ทุกวิชา และ
ไดรับการคัดเลือกเปนนักกีฬาประจําจังหวัดทําใหสายชลหลงตัวเอง เมื่อคุยกับลัดดาก็มักจะยกตนขม
ทานแสดงอํานาจเหนือลัดดา ถาทานเปนลัดดาจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(0)ก. โกรธมากและเลิกคบกับสายชล
(2)ข. พยายามระงับความไมพอใจดวยการคิดวาชางเขาเถอะไมใสใจถือสาหาความอะไรนิสัย
ของเขาเปนเชนนั้นเอง
(1)ค. พยายามเก็บความรูสกึ ไมพอใจเอาไวและไมแสดงออกมาภายนอกใหสายชลรู
15. ปรางทิพย อยากไดโทรศัพทมอื ถือมาก เพราะวาเพือ่ น ๆ มีกันเกือบทุกคน จึงขอเงินจากพอแม
แตวาไมไดรบั อนุญาตใหซอื้ ถาทานเปนปรางทิพยจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(2)ก. ไมไดซื้อโทรศัพทมือถือก็ไมเปนไรรอจนกวาพอแมจะใหซอื้
(0)ข. บนและโวยวายกับพอแม
(1)ค. หงุดหงิดแตไมกลาแสดงออกใหพอ แมเห็น
16. พอแมใชใหพรชัยทํางานบานหลาย ๆ อยางจนรูสกึ เหนื่อยมาก ถาทานเปนพรชัยจะทําอยางไร
(วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. บอกกับพอแมวารูสกึ เหนื่อยมากขอพักกอนแลวคอยทําตอใหเสร็จ
(1)ข. ไมพอใจพอแมที่ใชงานลูกมากเกินไป แตไมกลาบนเพราะเกรงใจทาน
(0)ค. โวยวาย และหยุดทํางานเลย พอแมจะวาอยางไรก็ไมสนใจ
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17. กมลไดยนิ เพือ่ นทีส่ นิทกันมากที่สุดกําลังพูดนินทาตนเอง ถาทานเปนกมลจะทําอยางไร
(วัดความอดทนทางใจ)
(2)ก. พยายามระงับความไมพอใจไว โดยคิดวาเรายอมมีเรื่องไมถูกใจกันบาง
(1)ข. เก็บความรูสึกไมสบายใจเอาไว โดยไมแสดงอาการใหเพื่อนรู
(0)ค. โกรธแลวพูดประชดหรือเดินไปถามเพือ่ นสนิทคนนั้นโดยตรงอยางไมเกรงใจ
18. สุพศิ มีพสี่ าวที่เปนคนชอบพูดมากซ้ําซาก ถาทานเปนสุพิศจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(0)ก. แสดงใหพี่สาวเห็นวาตนเบือ่ ไมอยากฟงแลวเดินหนี
(1)ข. รูสึกเบือ่ หนายแตไมกลาพูดอะไรเพราะกลัวพี่สาวจะโกรธ
(2)ค. ถึงแมจะไมอยากฟงแตก็ทนฟงดวยอาการปกติ เพราะรูว านิสัยของพี่สาวเปนอยางนี้
19. สุรียมักมีนิสัยหยิบอุปกรณการเรียนของอรรณพไปใชโดยไมขออนุญาตทําใหอรรณพตองคนหาเปน
เวลานาน นอกจากนี้อรรณพเคยเตือนสุรยี แลวก็ไมเปลีย่ นนิสัย ถาทานเปนอรรณพจะทําอยางไร
(ความอดทนทางใจ)
(0)ก. ตอวาสุรียแลวบอกวาตอไปถาไมไดขออนุญาตเสียกอนหามนําสิ่งของไปใช
(1)ข. ไมพอใจแตกเ็ ก็บไวในใจ เพราะกลัวเพือ่ นจะโกรธ
(2)ค. ทําใจใหยอมรับในนิสัยของสุรียแลวก็ระวังรักษาสิ่งของไวใหดี
20. แมมอบหมายใหประวิทยปดกวาดทําความสะอาดบานทุกวัน ๆ ถาทานเปนประวิทยจะทําอยางไร
(วัดความอดทนทางกาย)
(1)ก. ทําเลน ๆ ทําไปพักไปหรือทําพอไมใหผูปกครองบนหรือดุดา
(0)ข. เดินหนีหรือกระทืบเทาเสียงดัง แสดงความไมพอใจที่ไดทํางานบานทุกวัน
(2)ค. รีบทํางานบานใหเสร็จ โดยไมแสดงอาการไมพอใจ เพราะคิดวาเปน ๆ เปนหนาที่ที่ลูก
จะตองชวยแม เพราะอยางไรก็ตอ งทําอยูแ ลว
21. เพือ่ นชวนระพีไปเทีย่ วทะเลในชวงปดภาคเรียน ระพีอยากไปเทีย่ วมากจึงขออนุญาตพอแม แต
ไมไดรับการอนุญาตดวยเหตุผลวากลัวจะไดรับอันตรายจากการไปเที่ยว ถาทานเปนระพีจะทําอยางไร
(ความอดทนทางใจ)
(0)ก. โกรธพอแมแลวบนวาโตแลวทําไมตองมาหามดวย
(2)ข. พยายามตัดใจจากการไปเที่ยวเพราะหัวใจเปนของพอแม
(1)ค. รูสึกไมพอใจแตไมแสดงออกเพราะเกรงใจพอแม

258
22. แมใหลางถวยชามกองใหญ สุภาพรีบลางจานจนเกือบเสร็จและรูสึกเหนื่อยมากแมก็ใชใหทํางาน
อยางอื่นอีก ถาทานเปนสุภาพจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(1)ก. ไมพอใจแตกท็ นทํางานอื่นจนเสร็จ
(2)ข. พยายามทํางานอื่นตอไปใหเสร็จโดยคิดวาเปนหนาที่
(0)ค. ตวาดเสียงดังใสแมและหยุดลางถวยชามทันทีแลวเดินหนีไมทาํ งานทั้ง 2 อยาง
23. ตอนบายของวันหนึ่งวิจิตรากินขาวอิม่ มากจึงรูสึกงวงนอนในชัว่ โมงเรียนวิชาเศรษฐศาสตรของภาค
บาย ถาทานเปนวิจิตรา จะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. ไปลางหนาพยายามตั้งสติใหดีแลวเขามาเรียนตอไปจนจบ
(0)ข. ขออนุญาตไปหองน้าํ แลวแอบไปนอน
(1)ค. นั่งฟงบางหลับบางเพือ่ ใหหมดเวลาเรียน เพราะกลัวอาจารยจะโกรธ
24. ชวงปดภาคเรียน พอใหยรรยงคกับนองชายไปทํางานในสวนแดดรอนมาก แตพอกําชับวาตอง
ทํางานใหเสร็จภายในวันนี้ ถาทานเปนยรรยงคจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(0)ก. ชวนนองไปพักในที่รมแลวพากันนอนหลับงานไมเสร็จวันนี้ก็ไมเปนไร พรุงนีค้ อยมาทําอีก
(2)ข. พยายามใหเสร็จ ถึงแมจะรูสึกหงุดหงิด
(1)ค. ทํางานไปดวยความหงุดหงิดและบนทีพ่ อ ใหทํางานในสวน
25.มหาวิทยาลัยมีการแขงขันกีฬาสีนักศึกษาทุกคนตองยืนเขาแถวเพือ่ รวมกิจกรรมพิธีเปดการแขงขัน
ประธานในพิธใี ชเวลากลาวเปดงานนานมาก ถาทานเปนนักศึกษากลุมนี้จะทําอยางไร
(วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. พยายามทนยืนอยูใ นแถวเพือ่ รอประธานในพิธีกลาวเปดงานพูดเสร็จ
(0)ข. เดินออกจากแถวเพือ่ ไปพักใตตนไม
(1)ค. หงุดหงิดและคิดดาประธานในพิธีในใจทีพ่ ูดมากทําใหตอ งทนตากแดดนาน ๆ
26. รองเทาคูใ หมของนวลจันทรถูกขโมยไป เธอเสียดายมากเพราะตองใชเวลานานกวาจะเก็บเงินซื้อ
มาได ถาทานเปนนวลจันทร จะทําอยางไร (ความอดทนทางใจ)
(0)ก. โกรธมากตองดาสาปแชงคนที่ขโมยไป
(1)ข. ถึงแมจะไมสบายใจแตก็ไมไดดาใคร
(2)ค. ถาไมเจอก็ตอ งทําใจใหเปนปกติคิดวาเสียรองเทาดีกวาเสียใจ

259
27.นิภาเขาใจผิดคิดวาอุทัยวรรณจะแยงแฟนของตน จึงโทรศัพทมาดาอุทัยวรรณ ทั้ง ๆ ที่ความจริง
ไมไดเปนเชนนั้น ถาทานเปนอุทัยวรรณจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(0)ก. ดาตอบกลับไปทันทีใหนิภาเจ็บใจเปน 2 เทา
(2)ข. พยายามระงับใจใหเปนปกติเพราะรูวาเพือ่ นเขาใจผิดจึงอภัยให แลวคอย ๆ อธิบาย
เหตุผลใหนิภาเขาใจ
(1)ค. ไมพอใจแตไมกลาดาตอบเพราะกลัวจะเสียเพื่อน
28. สุชาดาแตงตัวรอแฟนมารับไปดูหนังแตแฟนไมมาตามนัดเธอจึงไมไดไปดูหนังสมความตัง้ ใจ
ถาทานเปนสุชาดา จะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(0)ก. กระวนกระวายใจตองโทรศัพทไปตอวาแฟนใหได
(1)ข. โกรธในใจแตไมแสดงออกเพราะกลัวแฟนจะเลิกคบ
(2)ค. พยายามทําใจใหสงบและคิดวาเมือ่ ไมไดไปดูหนังก็ดูทีวีทบี่ านก็ได แฟนอาจจะติดธุระดวน
29. อรทัยมักจะอวดตัววามีฐานะเลิศหรูเหนือกวาเปรมจิตและยังพูดจาเสียดสีเปรมจิตวาเปนลูกคนจนต่ํา
ตอย ถาทานเปนเปรมจิตจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(2)ก. พยายามขมใจไมโตตอบเพราะจะทําใหเกิดการทะเลาะกัน
(1)ข. รูสึกไมสบายใจแตก็ไมกลาแสดงออก เพราะกลัวคนอื่นจะคิดไมดีกับตนเอง
(0)ค. พูดประชดเสียดสีตอบกลับทันทีเพื่อใหอรทัยเจ็บใจบาง
30. แมของขวัญตามักจะตอวาขวัญตาและเปรียบเทียบความดีของเธอกับรินดาซึง่ เปนลูกของเพือ่ นบาน
วารินดาดีกวาขวัญตา ถาทานเปนขวัญตาจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(1)ก. ไมพอใจแตไมไดโตเถียง เพราะกลัวแมจะโกรธ
(2)ข. อดทน ไวยังไงแมก็ตอ งรักลูกของตนมากกวาลูกคนอื่นแนนอน
(0)ค. นอยใจและตอวาแมของตนที่เห็นลูกคนอื่นดีกวาลูกของตน
31. ขณะที่กนกวรรณอานหนังสือเตรียมสอบในชวงฤดูหนาวซึ่งอากาศหนาวมากและจะตองสอบพรุงนี้
ถาทานเปนกนกวรรณจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. หนาวอยางไรก็ตองทนอานหนังสือเพื่อสอบใหไดคะแนนดี
(0)ข. หนาวมากทนไมไหวนอนดีกวาสวนคะแนนไดเทาไหรก็เอาเทานั้น
(1)ค. หงุดหงิดเพราะอากาศหนาวมากทําใหอานหนังสือไมคอ ยจําแตกพ็ ยายามอานเทาที่
จะอานได
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32. ขณะที่เพียงใจทําความสะอาดหองครัวดวยความเหน็ดเหนื่อย แตก็อดทนทําเกือบจะเสร็จแลว แต
พี่สาวทําแกงหกใสพื้นหองเปอ นเลอะเทอะ ถาทานเปนเพียงใจจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. มันเปนเพียงอุบัตเิ หตุจึงอภัยใหพี่สาว
(1)ข. ไมพอใจอยางมากแตก็พยายามระงับเอาไวในใจ
(0)ค. โกรธพีส่ าวมากจึงตอวาจนพอใจ
33. อาจารยทา นหนึ่งสอนเนนแตทฤษฎีโดยวิธีการบรรยายดวยน้ําเสียงราบเรียบไมมีการสอดแทรกดวย
เรื่องตลกหรือขําขัน ถาทานเปนปรีชาจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(2)ก. อดทนฟงและใชความพยายามตั้งใจเรียนใหมากขึ้น
(1)ข. รูสึกหงุดหงิดแตพยายามทนเรียน เพราะเกรงใจอาจารย
(0)ค. ไมสนใจฟงอาจารยสอนหันไปชวนเพือ่ นคุย
34.วันพรุงนีว้ ชิ ัยจะตองสอบชิงทุนไปญีป่ ุน เขาจึงรีบอานหนังสือ แตพออานไดสักพักหนึ่งรูสึกเปนไขตวั
รอนนิดหนอย ถาทานเปนวิชัยจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(0)ก. เลิกอานหนังสือแลวครวญครางวาไมสบายใหแมพาไปหาหมอ
(2)ข. กินยาแกไขแลวพยายามอานหนังสือเตรียมสอบตอไปเทาทีจ่ ะทําไดเพื่อ
(1)ค. กินยาแกไขแลวนอนพักทันทีพรุง นี้คอยคิดแกไข
35. ขณะที่นารีกับเพื่อน ๆ กําลังซอมกีฬาวอลเลยบอลอยูนั้นนารีมอี าการคลายจะเปนลมเนือ่ งจาก
อากาศรอนจัด ถาทานเปนนารีจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(1)ก. รองบอกเพือ่ นวาจะเปนลม แลวพยายามพยุงตนเองไวไมใหลม
(2)ข. พยายามเดินไปนั่งทีพ่ ักใตตนไม กอนทีต่ นเองจะเปนลม
(0)ค. รองเรียกเพือ่ นใหมาชวยแลวลมตัวนอนกลางสนามทันที
36. พอแมมอบหมายใหพจมานและนองสาวไปชวยกันปลูกขาวใหเสร็จภายในวันนี้ แตอากาศหนาวมาก
นองสาวทนไมไหวจึงชวนพจมานเลิกปลูกขาว ถาทานเปนพจมานจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. บอกนองวาพยายามปลูกขาวใหเสร็จจะไดกลับบาน พอแมกจ็ ะสบายใจ
(1)ข. ไมคอยพอใจทีพ่ อ แมใหมาปลูกขาวแตก็ไมกลาบน เพราะกลัวทานจะวาเปนคนขี้เกียจ
(0)ค. เห็นดวยกับนองสาวแลวพากันเลิกปลูกขาวทันที
37. ทุกวันในตอนเย็นนงคราญจะวิ่งออกกําลังกายเนือ่ งจากเธอเปนนักกีฬาประจํามหาวิทยาลัย แตวันนี้
อากาศ รอนมากเธอจึงคิดวาจะออกกําลังกายหรือไม เนื่องจากเธอมักจะทนอากาศรอนไมคอยได
ถาทานเปนนงคราญจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. ตัดสินใจวิ่งตามปกติเพราะไดตั้งใจไวแลว
(0)ข. วันนี้หยุดวิ่ง 1 วัน เพราะอากาศรอนมาก
(1)ค. วันนีว้ ิ่งนิดหนอยก็พอวันตอไปคอยวิ่งก็ได
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38. ลาวัลยนั่งรถเมลไปมหาวิทยาลัย คนแออัดเต็มรถไมมีคนชวยถือกระเปาหนังสือ เธอรูสึกหนักมาก
พยายามหาทีว่ างแตก็ไมมที ี่วาง ถาทานเปนลาวัลยจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(0)ก. บนวาไมมีใครมีน้ําใจชวยถือกระเปาเลย
(2)ข. ถึงแมกระเปาหนักก็ตอ งทนถือไวโดยไมหงุดหงิดจนกวาจะถึงมหาวิทยาลัย
(1)ค. พยายามอดทนถือกระเปาและนึกตําหนิผูที่มีที่นั่ง วาไมมีน้ําใจ
39. บุญมีนั่งรอเพือ่ นที่กาํ ลังซือ้ ของโดยตกลงกันวา เสร็จแลวจะพากันไปกินขาวพรอมกัน รอนานมากเพือ่ น
ซื้อของไมเสร็จ เพราะมีของที่จะซือ้ หลายอยาง ถาทานเปนบุญมีจะทําอยางไร(วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. นั่งรอจนเพือ่ นซือ้ ของเสร็จแลวไปกินขาวดวยกันเพราะตกลงกันไวแลว
(1)ข. บอกเพือ่ นวารีบซือ้ เร็ว ๆ เพราะรูส กึ หิวขาวมากเกือบจะทนไมไหวแลว
(0)ค. ไปกินอะไรกอนโดยไมรอเพือ่ นและเมื่อเพือ่ นเสร็จธุระแลวก็ไปกินพรอมเพือ่ นอีกครั้ง
40. เนตรนภาตั้งใจจะทําการบานหลายวิชาใหเสร็จเพราะจะสงอาจารยพรุงนี้ แตเพือ่ นมาชวนไปเที่ยว
ตลาดนัดเพือ่ ซื้อเสือ้ ผาและของใช ถาทานเปนเนตรนภาจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(1)ก. รีบทําการบานใหเสร็จ ไมตอ งดีมากนัก เพือ่ จะไดไปเที่ยวตลาดนัด
(2)ข. บอกเพือ่ นวาวันนีจ้ ําเปนตองทําการบานใหเสร็จจึงไปดวยไมได
(0)ค. ไปเที่ยวตลาดนัดกอนแลวจึงมาทําการบานตอ
41. แมใหมาลีชวยทํากับขาวเพือ่ นําไปเลีย้ งแขกในงานเลี้ยง สุจิตรามาชวนมาลีไปดูวีดีโอเรือ่ งที่มาลี
ชอบมากแตกบั ขาวยังไมเสร็จ ถาทานเปนมาลีจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(0)ก. ขอแมไปดูวิดีโอกอนแลวจะมาชวยทํากับขาวอีก
(1)ข. พยายามขมใจชวยแมทํากับขาวอีกดวยความกระวนกระวายใจเพราะความอยากดูวิดีโอ
(2)ค. พยายามชวยแมทํากับขาวใหเสร็จโดยไมรูสึกหงุดหงิดแลวจึงไปดูวิดีโอ
42. ขวัญใจอาสาไปออกคายการกุศลแตไดยินเพือ่ นนินทาวา “อยากไดหนา อยากดัง” ขวัญใจไดยิน
เพือ่ นนินทาดวยตนเอง ถาทานเปนขวัญใจจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(2)ก. นิ่งโดยไมแสดงอาการโกรธตอบ เพราะรูว าตนเองออกคายเพือ่ ชวยเหลือคนอื่นดวยใจจริง
(0)ข. ดาเพือ่ นวา “หนาดานไมทําแลวยังมานินทาคนอื่น”
(1)ค. ไมโตตอบเพือ่ น แตรูสึกไมพอใจที่เพื่อนนินทา
43. เมื่อทราบผลการสอบของทุกวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปรากฏวาสุวิทยไดเกรด 1 ทุกวิชา มีเพื่อน
หลายคนในกลุมรูและมีบางคนชอบพูดจาถากถางวา “ขยันอานหนังสือใหตายก็ยังเกรดต่ําทุกวิชา” ถา
ทานเปนสุวิทยจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(2)ก. ไมไดโตตอบเพื่อนและคิดวาจะขยันใหมากขึ้น
(1)ข. ไมพูดโตตอบเพื่อนแตเก็บความไมพอใจเอาไว
(0)ค. โกรธและพูดโตตอบกับเพื่อนทันที
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44. พนัสเห็นเพือ่ นกําลังชกตอยกัน ดวยความหวังดีตอ เพือ่ นทั้ง 2 คนจึงเขาไปหามแตถูกกําปนของ
เพือ่ นตอยมาที่ใบหนาพนัสเจ็บมาก ถาทานเปนพนัสจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(0)ก. โมโหมากชกกลับคืนบาง
(2)ข. คิดวาเพือ่ นคงไมไดตั้งใจจึงใหอภัย
(1)ค. นึกอยากจะตอยเพือ่ นตอบกลับแตพยายามหามใจตนเองไว
45. รัตนากําลังถูบานเกือบจะเสร็จขณะทีน่ องชายเดินเขามาในบาน โดยไมไดถอดรองเทาทําใหใน
พื้นบานเปอ นเลอะเทอะ รัตนาเห็นดังนั้นจึงโกรธมากพรอมกับตวาดตอวานองชายทันที ถาทานเปน
นองชายของรัตนาจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(1)ก. ไมกลาดากลับคืนเพราะพี่สาวเพียงแตเก็บความรูสึก แตไมพอใจทีพ่ ี่สาวดาตน
(2)ข. ไมโกรธตอบแตกลาวคําขอโทษพีส่ าวโดยบอกวาตนไมไดตั้งใจ
(0)ค. แกลงเดินย่ําไปทั่วหองใหสะใจทีพ่ สี่ าวดาตน
46. ในวันออกคายอาสาสมัครของนักศึกษากลุมหนึ่งซึ่งกําลังชวยกันทํากับขาวเพือ่ น ๆ พากันชิมอาหาร
สมจิตรอยากชิมกับเพือ่ นแตออ ยทิพยไมชอบสมจิตรจึงพูดวา “ชิมทําไมคนอื่นชิมไมดีเทาเธอหรือไง”
ถาทานเปนสมจิตรจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(0)ก. พูดโตตอบหรือดากลับคืน
(2)ข. นิ่งเฉยไมโตตอบแลวชิมอาหารกับเพื่อน ๆ ตามปกติเพราะคิดวาตนไมไดทําผิดอะไร
(1)ค. ไมพูดโตตอบแตเก็บความรูสึกไมพอใจในคําพูดของเพือ่ นไว
47. ทุก ๆ เชาแมของนงนุชจะปลุกใหเธอลุกขึ้นมาหุงขาวและทํากับขาวเพือ่ ไปทําบุญตักบาตร วันนี้นงนุชรูสึก
ไมสบายเปนไขหวัดแตกพ็ อทํางานไดบาง ถาทานเปนนงนุชจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(1)ก. ถอนหายใจแบบไมพอใจแมแตกพ็ ยายามทําตามที่แมสั่ง
(0)ข. บนวาตนไมสบายแตยังใชใหทํางานอีก
(2)ค. ตัดใจลุกหุงขาวและทํากับขาวตามปกติ
48. ปนเปนหัวหนานัดเพื่อนมาทํางานกลุมแตเพือ่ นไมพรอมเพรียงกันจึงไมสามารถทํางานกลุม ได
สําเร็จ ทําใหเสียเวลาไปหลายครั้ง ถาทานเปนปนจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(2)ก. พยายามควบคุมอารมณใหเปนปกติแลวพูดโนมนาวเพือ่ น ๆ ดวยเหตุผลใหมา
ทํางานกลุมใหเสร็จ
(1)ข. โทรศัพทบอกใหเพือ่ น ๆ มาทํางานกลุมดวยน้ําเสียงปกติ แตมีความขุนเคืองในใจ
(0)ค. ติเตียนเพือ่ นคนที่ไมมาวาไมมีความรับผิดชอบ

263
49. ศุภชัยเปนนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัย แขงขันแพทีมอื่นไปอยางหวุดหวิด เพือ่ น ๆ กลาวหาวา
เขาเปนตนเหตุของการพายแพทั้งที่ศุภชัยไดใชความพยายามเต็มที่แลว แตทมี อื่นมีความสามารถ
มากกวา ถาทานเปนศุภชัยจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(2)ก. พยายามทําใหใจสงบแลวอธิบายใหเพือ่ นในทีมเขาใจดวยเหตุผล
(0)ข. แสดงอาการโกรธเพราะเราไมผิดแตเพือ่ นกลาวหาวาผิด
(1)ค. รูสึกไมพอใจแตพยายามเก็บความไมสบายใจเอาไว เพราะกลัวเพือ่ นจะไมใหรว มทีมดวย
50. วินยั เปนเพือ่ นกัลยา วันหนึ่งวินัยบอกกัลยาวา “พรชัยใสรา ยปายสีกลั ยาใหเพือ่ นในหองเรียนฟง” วินยั
เสนอความเห็นวากัลยาควรไปตอวาพรชัยใหเข็ดหลาบ ถาทานเปนกัลยาจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(0)ก. ใสรายปายสีพรชัยกลับคืนทันที
(2)ข. ในเบื้องตนรูสึกไมชอบพรชัย แตพยายามขมใจไวไมใหโกรธ เพราะจะทําใหเกิดเรื่อง
บาดหมางใจกัน
(1)ค. รูสึกโกรธแตไมกลาโตตอบเพราะกลัวคนอื่นจะคิดวาเรานิสัยไมดี
51. ขณะทีพ่ ริม้ พรายปอกผลไมก็ไดยินดวงใจรองทักทายดวยเสียงดังมากโดยเขามาทางดานหลัง
พริ้มพรายจึงตกใจทําใหมีดบาดมือเลือดไหลออกมามาก ถาทานเปนพริ้มพรายจะทําอยางไร
(วัดความอดทนทางกาย)
(1)ก. ไมพอใจเพือ่ นที่เปนสาเหตุใหตนบาดเจ็บแตไมกลาพูดอะไร
(0)ข. โวยวายและตอวาดวงใจทีเ่ ปนตนเหตุทําใหมีดบาดมือ
(2)ค. ไมโกรธเพื่อนและไมแสดงอาการเจ็บปวด แลวรีบทําแผล
52. นทีออกมารายงานหนาชั้น พอพูดไปสักระยะหนึง่ เพือ่ น ๆ ไมสนใจฟงและจับกลุมคุยกัน ถาทาน
เปนนที จะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(1)ก. ไมพอใจเพือ่ นแตไมกลาแสดงความไมพอใจเพราะเกรงใจอาจารย
(0)ข. อดใจไวกอนเมื่อเพือ่ นที่คุยกันออกมารายงานก็จะคุยแขงบาง
(2)ค. พยายามทําใจใหปกติไมหงุดหงิดแลวปรับปรุงเทคนิคการนําเสนอเพือ่ ใหเพือ่ น
กลับมาสนใจฟง
53. แมใชใหเตือนใจลางจานตอนเชา อากาศหนาวมากน้ําก็เย็นจัด ลางจานไดครึ่งหนึ่งแลวรูสึกเจ็บที่มือ
ถาทานเปนเตือนใจจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. ถึงแมนา้ํ จะเย็นมากจนเจ็บมือก็พยายามหาทางแกปญหา เชน ตนน้ําใหอุนเพือ่ นํามา
ลางจานใหเสร็จ
(1)ข. ลางจานไปดวยความไมสบายใจ แตไมกลาบนเพราะเกรงใจแม
(0)ค. เลิกลางจานโดยบอกแมวาน้ําเย็นมากจนเจ็บมือเอาไวลางตอนบาย
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54. กาญจนายืนรอเขาคิวเพือ่ ลงทะเบียนเรียน ซึ่งขณะนั้นมีนักศึกษาตอคิวยาวมาก นิภามาทีหลังแต
อาศัยความคุย เคยกับเพื่อนที่อยูข างหนาแทรกเขาแถวลัดคิว ถาทานเปนกาญจนาจะทําอยางไร
(วัดความอดทนทางใจ)
(0)ก. แสดงความไมพอใจ แลวบนใหนิภาไดยินวาเปนคนขาดวินัยและเห็นแกตัว
(1)ข. ไมพอใจการกระทําของนิภา แตไมกลาบนเพราะกลัววาคนอืน่ จะมองหนาตน
(2)ค. พยายามทําใจใหสงบดวยการใหอภัยโดยคิดวานิภาคงรีบลงทะเบียนใหเสร็จแลวจะไดไป
พรอมเพือ่ นของเธอ
55. สายพิณเปนลูกคนกลางคิดวาพอแมไมคอยรักตนเทากับลูกคนโตและลูกคนสุดทอง ถาทานเปน
สายพิณจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางใจ)
(1)ก. นอยใจแตไมบนกับพอแม เก็บความรูสึกไวในใจและรอใหตนเองมีงานทํากอน
แลวจะไมตอ งงอพอแมอีกตอไป
(0)ข. โกรธและบนกับพอแมวารักลูกไมเทากัน
(2)ค. พยายามทําตัวใหดีขนึ้ เพือ่ ใหพอ แมรักและเอาใจใสเราบาง
56. วันพรุงนี้เปนวันสุดทายของการสงรายงาน วิชาการพัฒนาตน รุง ทิพยพักอยูใ นหอพักของ
มหาวิทยาลัยจะไปรับรายงานที่จางรานหนามหาวิทยาลัยพิมพ แตวันนี้ฝนตกหนักทําใหน้ําทวม
ระดับน้ําสูงประมาณ 30 เซนติเมตร รถวิ่งไมไดแตสามารถเดินได ถาทานเปนรุงทิพยจะทําอยางไร
(วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก. แมจะมีอปุ สรรคลําบากก็ตองเดินลุยน้ําออกไปรับงานที่รานโดยไมหงุดหงิดเพราะ
พรุงนีต้ องสงงานอาจารยตาม กําหนด
(0)ข. ถาจะออกไปรับงานก็เกรงวาจะลําบากเพราะตองเดินลุยน้ําดังนั้นไมไปดีกวา
(1)ค. ตัดสินใจเดินลุยน้ําไปรับงานมาสงอาจารยและบนดวยความรูสึกหงุดหงิดตลอดระยะ
ที่เดินไป
57. ขณะนั้นเปนเวลาเทีย่ งครึ่ง จอมขวัญรูสึกหิวขาวมากจึงเดินไปที่โรงอาหารปรากฏวามีคนเขาคิวเพื่อ
ซื้ออาหารเปนแถวยาวมาก ถาทานเปนจอมขวัญจะทําอยางไร (วัดความอดทนทางกาย)
(2)ก.พยายามยืนเขาแถวตามคิวของการมากอน – หลังตามลําดับ โดยไมหงุดหงิดเพราะ
ถึงแมจะหิวมากก็ไมควรแซงคิวคนอื่น
(1)ข. พยายามยืนเขาแถวตามคิวแตรูสกึ หงุดหงิดในใจเพราะความหิว
(0)ค. หาทางแซงคิวโดยฝากเพือ่ นคนที่อยูในแถวใกลแมคาชวยซือ้ อาหารใหตน
************************************
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บที่อยูขางหนาตัวอักษร ก ข ค หมายถึง คะแนนประจําขอ
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ขอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

แบบประเมินความเทีย่ งตรงและประเมินความเหมาะสมของการใหคะแนนของ
แบบวัดคุณธรรมดานความอดทน
ผลการประเมินความเทีย่ งตรง
ผลการประเมินความเหมาะสมของ
ของแบบวัดแตละขอ
การใหคะแนนแตละขอ
แนใจวาวัดได ไมแนใจ แนใจวา แนใจวา ไมแนใจ แนใจวาไม หมายเหตุ
(+1)
(0)
วัดไมได เหมาะสม
(0)
เหมาะสม
(-1)
(+1)
(-1)
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ขอ

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ผลการประเมินความเทีย่ งตรง
ของแบบวัดแตละขอ
แนใจวาวัดได ไมแนใจ แนใจวา
(+1)
(0)
วัดไมได
(-1)

ผลการประเมินความเหมาะสมของ
การใหคะแนนแตละขอ
แนใจวา ไมแนใจ แนใจวาไม หมายเหตุ
เหมาะสม
(0)
เหมาะสม
(+1)
(-1)
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ขอ

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

ผลการประเมินความเทีย่ งตรง
ของแบบวัดแตละขอ
แนใจวาวัดได ไมแนใจ แนใจวา
(+1)
(0)
วัดไมได
(-1)

ผลการประเมินความเหมาะสมของ
การใหคะแนนแตละขอ
แนใจวา ไมแนใจ แนใจวาไม หมายเหตุ
เหมาะสม
(0)
เหมาะสม
(+1)
(-1)
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ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดความอดทน
เกีย่ วกับคาอํานาจจําแนกและความเชื่อมัน่
ผลการวิเ คราะหเ พื่อ หาคุณ ภาพของแบบวัด ความอดทน เมื่อ นํ า ไปใชก ับ นัก ศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุมที่ไมใชกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน
105 คน แบงเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา โดยใชเทคนิค 27 เปอรเซ็นต (รอยละ 27) ผูวิจัยใชสถิติทดสอบ
คาที (t-test) แบบ Independent เพื่อหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยคัดเลือกเอาไวเฉพาะ
ขอที่มีคา t มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากจํานวนขอคําถามที่นําไปทดลองใช (Try out) ทั้งสิ้น
59 ขอ ปรากฏวาไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑดังกลาว จํานวน 57 ขอ และคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ทั้งฉบับเทากับ 0.9626 สําหรับคา t ที่ระดับนัยสําคัญ (2หาง) ทางสถิติ (Sig) และคา
ความเชื่อมั่นประจําขอของขอคําถามแตละขอนั้น เสนอไวในตาราง 18 ดังตอไปนี้
ตาราง 18 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (t) และคาความเชือ่ มั่นของแบบวัดความอดทน
จําแนกเปนรายขอ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คา t (คาอํานาจจําแนก)
5.723
3.851
6.707
5.550
6.451
7.444
5.942
2.365
9.212
7.991
6.976
4.683
6.141
4.780

ระดับนัยสําคัญ (Sig)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.021
.000
.000
.000
.000
.000
.000

คาความเชื่อมัน่ ประจําขอ
.9619
.9622
.9616
.9619
.9617
.9617
.9618
.9626
.9612
.9613
.9617
.9622
.9617
.9623
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ตาราง 18 (ตอ)
ขอที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

คา t (คาอํานาจจําแนก)
8.292
6.310
4.072
5.575
3.884
8.515
3.900
6.950
5.416
5.014
6.391
4.872
3.782
5.249
5.350
4.210
6.459
7.519
4.883
3.326
2.927
7.443
5.385
3.720
6.061
3.721
4.873

ระดับนัยสําคัญ (Sig)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.001
.005
.000
.000
.000
.000
.000
.000

คาความเชื่อมัน่ ประจําขอ
.9613
.9616
.9623
.9620
.9624
.9612
.9626
.9617
.9621
.9621
.9616
.9621
.9622
.9620
.9621
.9621
.9616
.9616
.9620
.9625
.9626
.9615
.9619
.9623
.9619
.9624
.9620

270
ตาราง 18 (ตอ)
ขอที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

คา t (คาอํานาจจําแนก)
5.725
6.344
2.815
5.014
3.254
6.588
6.167
5.318
5.701
6.170
5.141
6.373
3.938
7.487
5.505
4.868

ระดับนัยสําคัญ (Sig)

คาความเชื่อมั่นประจําขอ

.000
.000
.006
.000
.002
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.9621
.9619
.9626
.9621
.9626
.9616
.9618
.9618
.9619
.9616
.9619
.9617
.9625
.9615
.9619
.9619
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แบบสังเกตเพือ่ ประเมินพฤติกรรมดานความอดทนโดยเพือ่ น
ชื่อผูถ ูกประเมิน…………………………………………………………………………….…………………
ชื่อผูสังเกต…………………………………………………………………………………………………….
คําชีแ้ จง
1. ขอความกรุณาใหนักศึกษาสังเกตเพือ่ นที่ตนสนิทและไมคอ ยสนิท จํานวนอยางละ 3 คน
รวมทั้งสิ้น 6 คน แลวประเมินพฤติกรรมดานความอดทนของเพื่อนตามเปนจริง โดยไมนําความมีอคติ
(ลําเอียง) สวนตัวเขามาเกีย่ วของและใหพจิ ารณาพฤติกรรมของผูถ กู ประเมินโดยภาพรวมไมใชเฉพาะ
สวนที่เขาปฏิบัตติ อผูสังเกตเทานั้น
2. ใสเครือ่ งหมาย 9 ในชองระดับพฤติกรรมที่กําหนดไวใหตรงกับระดับพฤติกรรมตามความ
เปนจริง เพียงขอละ 1 คําตอบ
3. เกณฑในการใหคะแนนมีดังนี้
4 หมายถึง พฤติกรรมทีถ่ ูกประเมินนัน้ เกิดขึ้นเปนประจํา (เปนนิสัย)
3 หมายถึง พฤติกรรมทีถ่ ูกประเมินนัน้ เกิดขึ้นเปนประจําหรือคอนขางบอย
2 หมายถึง พฤติกรรมทีถ่ ูกประเมินนัน้ เกิดขึ้นเปนบางครั้งบางคราว
1 หมายถึง พฤติกรรมทีถ่ ูกประเมินนัน้ เกิดขึ้นนอยครั้งหรือนาน ๆ จะปรากฏสักครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมทีถ่ ูกประเมินนัน้ ไมเคยเกิดขึน้ เลย
ระดับพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ขอที่
รายการพฤติกรรมทีส่ ังเกต
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
1 เมื่อทํางานผิดพลาดแลวแกไขใหถูกตองโดย
ไมแสดงอาการทอแท……………………….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 เวลาเรียนตั้งใจฟงแมวาอาจารยจะบรรยาย
นานก็ไมบนวาเบื่อหนาย…………………… ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 อาจารยสั่งงานใหทํามาก ๆ ถึงแมจะเหน็ด
เหนื่อยก็ไมบน ………………………………. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
4 เมื่อถูกคนอื่นตอวาก็นิ่งเสียไมโตตอบ……… ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
5 เมื่อไมสบายเชนปวดศีรษะหรือปวดทอง
อยางรุนแรง ก็ไมแสดงอาการทุรนทุรายหรือ
รองไห……………………………………….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
6 เมื่อผลการสอบปลายภาคเรียนไดเกรดต่ําก็
ไมบนทอแท……………………………….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
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ขอที่

รายการพฤติกรรมทีส่ ังเกต

7
8
9
10

ไมแสดงอาการคลั่งไคลตอ สิง่ ที่ชอบจนเกินไป
เมื่อถูกเพือ่ นดูถูกวาต่ําตอยก็ไมโตตอบ……
แมอากาศจะรอนหรือฝนจะตกก็ไมขาดเรียน
เมื่อถูกวิจารณหรือตําหนิจะแสดงอาการไม
พอใจ…………………………………………
ทํางานกลุมใหเสร็จโดยไมยอทอตอความ
เหน็ดเหนื่อย………………………………….
เมื่อเพือ่ นชักชวนไปในทางเสียหาย เชน เลน
การพนันหรืออบายมุขก็ไมยอมทําตามเพือ่ น
เมื่อผูอื่นทําใหรางกายไดรับความเจ็บปวด
โดยไมตั้งใจก็ไมบนหรือตอบโต……………
เมื่อผูอื่นหยิบสิ่งของไปใชโดยไมบอกกอนก็
ไมโวยวาย……………………………………
เมื่อรูสึกหิวก็ไมแสดงอาการหนาบึ้งตึงหรือ
หงุดหงิด……………………………………..
ไมบนวาลําบากเมื่อทํางานสงอาจารย…….
เมื่อรางกายไดรับอุบตั ิเหตุก็ไมแสดงอาการ
เจ็บปวดจนเกินเหตุ…………………….…

11
12
13
14
15
16
17

(4)

ระดับพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
(3)
(2)
(1)

(0)

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

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

……..

……..

……..

……..

……..

…….

…….

…….

…….

…….

…….
…….

…….
…….

…….
…….

…….
…….

…….
…….

…….

…….

…….

…….

…….

ขอบพระคุณที่ใหความรวมมือ
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1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิ
สังเกตครั้งที่ ……… วันที่ …….. เดือน ………………. พ.ศ. 2548

รายการพฤติกรรมที่สังเกต

จํานวนครั้งทีแ่ สดงพฤติกรรม
โดยรวมพฤติกรรมของนักศึกษาทุกคน (20 คน)
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
นาที นาที นาที นาที นาที นาที

1. จํานวนครั้งที่นักศึกษาเปลี่ยนทานั่งกี่ครั้ง
ตอทุกๆ 10 นาที
2. จํานวนครั้งที่นักศึกษาขยับลําตัวตอทุกๆ
10 นาที
3. จํานวนนักศึกษาทีส่ ามารถนั่งไดครบ
1 ชั่วโมง โดยไมเปลี่ยนทานั่ง
หมายเหตุ

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการนั่งสมาธิของนักศึกษาเฉพาะกลุมทดลองเทานั้น

การฝกโดยวิธีโปรแกรมจิต (เปลีย่ นสัญญาหรือความจําไดหมายรู)
ก อ นสอนในกลุ ม ทดลองจะมี ก ารฝ ก สมาธิ ก อ นเรี ย นแล ว จึ ง ตามด ว ยการโปรแกรมจิ ต ด ว ย
ขอความตอไปนี้
1. ขาพเจาขอสัญญาวาจะรักษาศีล ฝกสติและนั่งสมาธิที่บานทุกวันๆ ละ 15 นาทีเปนอยางต่ํา
2. ขาพเจาจะฝกใหตนเองมีความอดทนทั้งทางใจ เชน อดทนตอความเจ็บใจเพราะการนินทา
คําดา คําหยาบ การขมขู คําพูดเสียดสี คําดูถูกเหยียดหยาม การยกตนขมทาน เปนตน ตลอดจน
อดทนตอความโลภหรือความอยากไดสิ่งที่ไมจําเปนและเกินฐานะทางการเงินของตน และจะมีความ
อดทนทางกายดวย เชน อดทนตอความรอน ความหนาว ความหิวกระหาย ความเจ็บปวด ความไม
สบายกาย
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3. ขาพเจาจะฝกตนไมใหโกรธงาย หรือถาเผลอโกรธก็จะเตือนตนเองไมใหโกรธนาน หรือโกรธ
นอยลง
4. ขาพเจาจะมีเมตตาตอตนเองและผูอื่น (บุคคลทัว่ ไป ตลอดจนสัตวดวย)
5. ขาพเจาจะอดทนทํางานทุกอยาง จนกวาจะสําเร็จโดยไมละทิ้งงานใดๆ ไมวาจะยากลําบากก็ตาม
6. ขาพเจาจะคิดเสมอวา ปญหาทุกอยางตองมีทางแกไข ถาเราใชสติ สมาธิและปญญาคิด
ไตรตรอง
7. ขาพเจาจะนั่งสมาธิโดยไมเปลี่ยนทานัง่ จนกวาจะถึงเวลาที่กําหนดไวถึงแมจะเจ็บปวดเทาใดก็
จะอดกลั้นดวยใจที่สบายๆ
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แบบวัดสติ
คําชีแ้ จง
ขอใหนักศึกษาใสเครือ่ งหมาย 9 ลงไปในชองระดับความถี่ของพฤติกรรมตามความเปนจริง
ในชีวติ ประจําวันของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
4 หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นเปนประจํา
3 หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นคอนขางบอย
2 หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นบางครั้งบางคราว
1 หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นนอยครั้ง
0 หมายถึง พฤติกรรมไมเคยเกิดขึ้นเลย
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ขอที่

พฤติกรรม

1. ฉันรับประทานอาหารโดยไมไดรับรูรสชาติของอาหารที่รับประทานนัน้
ทั้งๆที่ฉันปกติดี ไมไดอยูในภาวะเจ็บปวย
2. ขณะทํางานฉันมักจะลืมวาวางของที่กําลังใชงานอยูใ นขณะนั้นไวที่ใด
แตพอคนหาก็พบวาอยูใกลๆตัวฉันเอง
3. ฉันเผลอทํางานซ้ํากับสิ่งที่ฉันทําไปแลว
4. ฉันทําพฤติกรรมบางอยางโดยไมรูตัว เชน ดึงผม เขยาขา
เคาะมือกับโตะ เปนตน
5. ฉันแสดงพฤติกรรมที่ไมตองการทําในขณะที่ฉันโกรธมาก
6. ฉันเผลอนั่งรถเลยสถานที่ที่ตองการจะไป
7. ฉันพูดในสิ่งที่ไมไดตั้งใจพูดออกมา
8. เมื่อฉันงวงนอนฉันจะรูสึกตัววาฉันกําลังงวงนอน
9. เมื่อฉันโกรธฉันจะรูวาตัวเองโกรธในทันที
10. ฉันรูวาฉันรูสึกวิตกกังวลในสถานการณใด
11. ฉันรูวาฉันรูสึกตรึงเครียดในสถานการณใด
12. เมื่อเผชิญกับปญหา ฉันรับรูวาฉันรูสึกอยางไรตอปญหานั้น
13 ใจฉันลอยไปสูเรื่องในอดีตหรืออนาคตจนลืมไปวา ฉันกําลังทํา
บางสิ่ง บางอยางอยู
14. ฉันสามารถรูท ันความคิด ที่เขามาในสมองของฉันไดอยางรวดเร็ว
15. ฉันรูวาฉันเปนผูสังเกตความคิด และอารมณของตนเอง
16. เมื่อฉันอยูในสถานการณที่ทาํ ใหฉันไมไดในสิ่งที่ตอ งการ ฉันสามารถ
แยกแยะไดวา ฉันรูสึกอยางไร เชน โกรธ เครียด เปนตน

ระดับความถีข่ องพฤติกรรม
4 3 2 1 0
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ผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพของแบบวัดสติดา นคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น
ผลการวิเคราะหหาคุณภาพของแบบวัดสติเกี่ยวกับคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น (Reliability) ซึง่
เปนแบบวัดสติที่ดาราวรรณ ตะปนตา (2535) และนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content validity)
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และนําไปทดลองใหกับนักศึกษาพยาบาลจํานวน 86 คน ไดคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.80 ผูวิจัยไดดัดแปลงและนําไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 74 คน พบวาไดคาอํานาจจําแนก
(คา t) ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 16 ขอ และไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ
เทากับ 0.85 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (t) และคาความ เชื่อมั่นประจําขอไวใน
ตาราง 19 ดังนี้
ตาราง 19 ผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพเกี่ยวกับคาอํานาจจําแนก (t) และคาความเชือ่ มั่นของแบบวัดสติ
ขอที่
คาความเชื่อมั่นรายขอ
คาอํานาจจําแนก
ระดับนัยสําคัญ
(Reliability)
(คา t)
(Sig)
1
0.8275
5.37
.000
2
0.8467
2.49
.018
3
0.8313
3.24
.001
4
0.8388
3.33
.002
5
0.8350
3.44
.001
6
0.8324
4.31
.000
7
0.8435
2.41
.021
8
0.8318
4.79
.000
9
0.8294
4.12
.000
10
0.8312
3.74
.001
11
0.8364
3.44
.001
12
0.8475
2.78
.009
13
0.8393
2.27
.029
14
0.8365
3.77
.001
15
0.8379
3.04
.004
16
0.8323
3.51
.001
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แบบวัดสมาธิ
คําชีแ้ จง
1. แบบสอบถามชุดนี้ใชเพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจยั เพื่อตองการทราบการกระทํา
หรือความคิดของนักศึกษา ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้นกับตัวนักศึกษา คําตอบที่นักศึกษาเลือกตอบในแตละ
ขอนั้นไมมีถูกหรือผิดอยางแทจริงและไมกระทบกระเทือนตอผลการเรียนของนักศึกษา จึงขอให
นักศึกษาตอบใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด ผลการวิจยั จึงจะถูกตอง และจะเกิดประโยชนในการ
พัฒนาองคความรูเพือ่ เปนขอมูลในการวางแผน สําหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันราชภัฏในอนาคต ดังนั้นผูที่ใหขอ มูลที่แทจริงจึงเปนผูมีสว นรวมในการพัฒนาสถาบันดวย
2. การตอบคําถามแตละขอขอใหทําอยางรวดเร็วที่สดุ เทาที่จะทําได โดยเมื่ออานขอคําถาม
แตละขอจบแลวใหเลือกตอบทันที
3. วิธตี อบใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย x ทับตัวอักษร ก ข หรือ ค ซึ่งตรงกับตัวเลือก
ที่นักศึกษาเลือกตอบในกระดาษคําตอบ
ตัวอยาง
(0) ปาริชาติมีความคิดวาในอนาคตของเธอจะตองเปนครูใหได แตคุณพอคุณแมเห็นวาการ
ที่จะเปนครูนนั้ สอบบรรจุลําบากมาก
ถาไมเกงจริง
ถาทานเปนปาริชาติทานจะทํา
อยางไร?
ก. ตั้งใจเรียนและขยันใหมากขึ้นเพื่อใหสอบบรรจุครูใหได
ข. เรียนไปตามปกติมีความขยันขึ้นบางแตถาสอบเปนครูไมไดก็เปลีย่ นเปนอาชีพอื่น
ค. ลมเลิกความคิดที่จะเปนครู เพราะประกอบอาชีพอืน่ ที่งายกวาดีกวา
กระดาษคําตอบ
0
ก
ข ค
เมื่อนักศึกษาเลือกทําอยางขอ ข
แตถานักศึกษาตองการเปลีย่ นคําตอบจากขอ ข เปน ค ใหทําดังนี้
0
ก
ข
ค
4. กอนลงมือตอบแบบสอบถาม ขอใหนกั ศึกษาสัญญากับตัวเองวา ขาพเจาจะตอบตาม
ความเปนจริงจะไมโกหกหรือใหขอ มูลแบบผิดๆ
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1. นริศราตั้งใจวาการสอบครั้งนี้ นริศราจะตองสอบใหไดคะแนนดีๆ แตปรากฏวากอนสอบ 3 วัน
คุณยายของนริศรา ซึ่งนริศรารักมากไดเสียชีวติ ลงดวยโรคชรา ถาทานเปนนริศราทานจะทําอยางไร ?
(0)ก. เศราโศกเสียใจไมมีกําลังใจทีจ่ ะดูหนังสือเลย
(2)ข. หักหามใจไวเพราะเปนเรื่องของชีวิตแลวดูหนังสือสอบใหเต็มที่
(1)ค. พยายามดูหนังสือแตบางครั้งก็อดนึกถึงคุณยายไมได
2. ในชั่วโมงเขียนแบบ อาจารยไดสั่งใหนักศึกษาเขียนแบบตามรูปที่กําหนดไวแลวใหสงทาย
ชั่วโมงเพราะอาจารยจะไปประชุม ศักดิ์ชายตั้งใจที่จะเขียนตามรูปใหไดสวยและสะอาดเรียบรอย
แตเพือ่ นกลับสงเสียงเลนกันเอะอะ ถาทานเปนศักดิช์ ายจะมีผลตอการทํางานอยางไร ?
(2)ก. ทําไดตอ ไปเรือ่ ยๆ สมดังที่ตั้งใจไว
(1)ข. ทําใหภาพทีเ่ ขียนไมเรียบรอยเทาทีค่ วร
(0)ค. หงุดหงิดและตอวาคนที่สงเสียงดัง
3. วิทวัสเปนคนราเริงแจมใสและเอาจริงเอาจังกับงาน ผลงานจึงออกมาสะอาดและเรียบรอยแมวา
ตอนทํางานจะมีสิ่งรบกวนมากแคไหนก็ตาม ถาทานเปนวิทวัสทานจะเปนอยางไร?
(0)ก. ถามีสิ่งรบกวนในขณะทํางานเห็นทีคงทํางานไมไดแน
(1)ข. ถามีสิ่งรบกวนก็ทํางานไดแตคงไมคอยราเริงนัก
(2)ค. ทําไดเหมือนอยางวิทวัสเพราะเราจดจออยูกับงานไมสนใจสิ่งอื่น
4. อานนทเจอปญหาหลายดาน ขางบานก็ทะเลาะกันสงเสียงดังประจํา ที่บานก็มีนองเล็กๆ ที่สงเสียงรองไห
เกือบตลอดเวลา อานนทเองก็ตองทําการบานและอานหนังสือทีบ่ านดวย ถาทานเปนอานนททานจะเปน
อยางไร?
(2)ก. ตั้งใจทําการบานและอานหนังสือโดยไมสนใจสิ่งอื่น
(0)ข. ทําการบานและอานหนังสือไมไดเลยเพราะหงุดหงิดแลวก็รําคาญ
(1)ค. ก็ตองทนทําไปเพราะไมรูจะไปทําที่ไหน
5. สุจติ ราใชความพยายามอยางมากที่จะวาดภาพเหมือนใหสวยที่สุดเพือ่ ที่จะสงอาจารยในวันพรุงนี้ ขณะกําลัง
วาดอยูนั้น คุณพอไดเปดทีวีซงึ่ กําลังมีรายการที่สุจติ ราชอบมากเสียดวย ถาทานเปนสุจิตราทานจะทําอยางไร?
(1)ก. รีบวาดใหเสร็จๆ จะไดไปดูทีวี
(0)ข. ทนวาดอยูไมไหวแนไปดูทีวีกอ นดีกวา
(2)ค. ไมสนใจทีวี ตั้งใจวาดตอไปใหสวยดังที่ตั้งใจไว
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6. พัชรีดูหนังสือดึกบอยๆ เพราะงานบานที่ชวยคุณพอคุณแมมีมาก วันหนึ่งอาจารยไดยายหองเรียน
ไปเรียนทีอ่ าคารชั่วคราว ซึง่ อากาศก็รอ นหองขางเคียงก็สงเสียงแทรกเขามาตลอดเวลา ตอนบายขณะที่
เรียนภาษาไทย อาจารยใหพัชรีฝกทองกลอน 2 บท เพือ่ ใหไปทองที่หนาหองโดยไมตอ งดูหนังสือ
ถาทานเปนพัชรีและมาเจอสภาพเชนนี้ทา นจะเปนอยางไร?
(0)ก. หงุดหงิดและงวงทําใหอานแลวจําไมได
(1)ข. พยายามทองเทาที่จะจําไดไปอานหนาหอง
(2)ค. ตั้งใจอานและจําใหไดโดยไมสนใจเสียงและสภาพแวดลอม
7. โฉมสุดาตั้งใจแลววาวันศุกรนี้จะตองทําการบานใหเสร็จ แลววันเสารอาทิตยจะไดชวยคุณพอคุณแม
ดายหญารอบบานแตขณะทีโ่ ฉมสุดาทําการบานอยูนนั้ นงลักษณเพือ่ นสนิทของโฉมสุดาไดมาชวนไป
เปนเพื่อนดูดนตรีทตี่ ลาดซึง่ เขามาเปดแสดงใหชมฟรี ถาทานเปนโฉมสุดาทานจะทําอยางไร?
(0)ก. ไปดูดนตรีกับนงลักษณเพราะนานทีมีใหดูฟรีครั้ง
(1)ข. รีบทําใหเสร็จๆ จะไดไปดูดนตรี
(2)ค. ปฏิเสธนงลักษณและตั้งใจทํางานตอใหดี
8. วีระเปนนักกีฬาปงปอง ขณะที่วีระทําการแขงขันอยูน ั้นเพือ่ นๆ ไดมาสงเสียงเชียรกันอยางมากมาย
และกองเชียรฝายตรงขามก็สงเสียงแซวมาตลอดเวลา ถาทานเปนวีระทานจะทําอยางไร?
(1)ก. เลนโชวฝมอื เสียเลย
(0)ข. บอกเพือ่ นใหแซวฝายตรงขามบางจะไดไมเสียเปรียบ
(2)ค. ไมสนใจเสียงเชียรและเสียงแซวตัง้ ใจเลนตอไปตามปกติ
9. รุงโรจนเห็นรถชนคนตายมากับตา เมื่อกลับมาบานตามปกติรุงโรจนเคยดูหนังสือกอนนอน
เปนประจํา ถาทานเปนรุงโรจนทานจะทําอยางไร?
(1)ก. ดูหนังสือตามปกติแตก็อดนึกหวาดเสียวในเหตุการณที่เห็นมาไมได
(0)ข. งดดูหนังสือสวดมนตกอนนอน
(2)ค. ไมคิดอะไรดูหนังสือตามปกติเหมือนทุกวัน
10. สุดาไปทัศนศึกษา ในขณะทีร่ ถวิ่งขึ้นภูเขาที่มีทางคดเคี้ยวและเต็มไปดวยหุบเหวที่นากลัว ถาทาน
เปนสุดาทานจะเปนอยางไร?
(0)ก. ตกใจหวาดเสียวรองบอกคนขับใหระวัง
(1)ข. เอามือปดหนาไวไมมองจะไดไมกลัว
(2)ค. อยูเฉยๆ ทําใจใหปกติเหมือนนั่งอยูบนทางธรรมดา
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11. สุรชัยอานหนังสือกอนนอนเปนประจํา และคืนนัน้ ขณะที่สุรชัยกําลังอานหนังสือ ภาพยนตรกลางแปลง
ก็เริ่มฉายสงเสียงดังมาก ถาทานเปนสุรชัยทานจะทําอยางไร?
(2)ก. ไมสนใจเสียงภาพยนตร อานหนังสือตอดวยความตั้งใจ
(1)ข. รีบอานหนังสือใหจบๆ จะไดไปดูภาพยนตร
(0)ค. ไปดูภาพยนตรกอ นดีกวา
12. พรุงนี้กลุ วดีจะตองตืน่ แตเชาเพือ่ หุงขาว กุลวดีจึงเขานอนแตหวั ค่ํา ขณะที่กาํ ลังจะหลับนัน้ คุณพอ
ก็พาแขกมารับประทานอาหารที่บานและคุยกันเสียงดังมาก ถาทานเปนกุลวดีทานจะเปนอยางไร?
(0)ก. นอนไมหลับเพราะมีเสียงรบกวน
(1)ข. นอนหลับๆ ตื่นๆ อยูตลอดเวลา
(2)ค. ไมสนใจเสียงคุยแลวหลับใหได
13. หลังจากที่วินจิ ทําการบานเสร็จก็นึกขึ้นไดวาพรุงนี้จะตองทองบทสนทนาภาษาอังกฤษ แตขณะที่
กําลังทองอยูนั้นก็เกิดจันทรุปราคา จึงมีเสียงพุลและเสียงปนดังสนั่นไปหมด ถาทานเปนวินจิ เสียง
เหลานั้นจะมีผลตอการทองอยางไร?
(0)ก. เลิกทองกอนแลวไปรวมสนุกกับเขา
(1)ข. ที่ทอ งไดแลวบางประโยคกลับตองมาทองใหมอกี จึงจําได
(2)ค. ทองไปตามปกติไมสนใจตอเสียงเหลานั้น
14. ขณะที่สุรศักดิ์กําลังเรียนวิชาสุขศึกษาอยูนั้น เพือ่ นซึ่งขออนุญาตอาจารยไปหองน้ําไดไปนําเอาจดหมาย
ของสุรศักดิ์มาให สุรศักดิ์เองก็คอยจดหมายของพี่สาวเชนกัน ถาทานเปนสุรศักดิ์ทานจะทําอยางไรกับ
จดหมายนั้น?
(2)ก. เก็บไวกอนแลวตั้งใจเรียนตอไป
(1)ข. เปดดูสักนิดวาใชจดหมายของพี่หรือเปลา
(0)ค. รีบเปดจดหมายอานดูกอน วาพี่เขียนมาวาอยางไร
15. ชิดชนกกําลังประดิษฐดอกไมซึ่งเปนงานละเอียดมากและถาไมระมัดระวังก็จะทําใหดอกไมนั้น
ไมสวย ขณะที่กําลังทํางานอยูนอ งชายไดวิ่งเขามาในหอง ถาทานเปนชิดชนกจะมีผลตอการประดิษฐ
ดอกไมนั้นอยางไร?
(1)ก. ทําใหดอกไมที่ทําอยูเสียหาย เลยตอวานองที่ทาํ ใหตกใจ
(0)ข. หยุดทําดอกไมแลวหันมาตอวานองแลวทําตอดวยความหงุดหงิดที่ถูกขัดจังหวะ
(2)ค. ไมสนใจเลยคงทําตอไปตามปกติ
ขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
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ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดสมาธิ ดานคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น
ผลการวิ เ คราะห ห าคุ ณ ภาพของแบบวั ด สมาธิ ซึ่ ง ได แ ก ค า อํ า นาจจํ า แนก และค า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบวัดสมาธิของชาญวิทย สุวรรณรอ (2530) ซึ่งใชวัดสมาธิสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity)โดยผูเชี่ยวชาญ
ทางดานคุณธรรมและดานการวัดผลการศึกษา นอกจากนี้ยังใชเทคนิคกลุมที่รูจัก(Known group
technique) เพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) โดยวิธีการหาคาสหสัมพันธ
ระหวางคะแนนจากแบบทดสอบกับคะแนนจากการสังเกต ไดคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางเทากับ
0.93 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3
ผูวิจัยจึงไดดัดแปลงดานภาษาและสถานการณ ใหเหมาะสมกับวัยของนักศึกษาและไดนําไปทดลองใช
กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 74 คนแลวจึงคัดเลือกไวใชเฉพาะขอที่มีคาอํานาจจําแนก (t)
ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีจํานวนขอคําถามที่ใชไดตามเกณฑดังกลาวเทากับ 15 ขอ
นอกจากนี้ผูวิจัยไดคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.86 สําหรับ คาอํานาจ
จําแนก (t) และคาความเชื่อมั่นของแตละขอนั้นผูวิจัยนําเสนอไวในตาราง 20 ดังตอไปนี้
ตาราง 20 ผลการวิเคราะหคุณภาพเกี่ยวกับคาอํานาจจําแนก (คา t) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัด
สมาธิ
คาความเชื่อมั่นรายขอ
คาอํานาจจําแนก
ระดับนัยสําคัญ
ขอที่
(Reliability)
(คา t)
(Sig)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0.8567
0.8472
0.8502
0.8362
0.8481
0.8473
0.8611
0.8590
0.8367
0.8513
0.8483
0.8547
0.8634
0.8417

2.87
4.41
4.07
7.39
5.25
4.52
2.42
7.39
7.39
3.43
4.46
3.21
2.05
6.25

.007
.000
.000
.000
.000
.000
.021
.000
.000
.002
.000
.003
.048
.000
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15

0.8504

4.19

.000

แบบสอบถามความวิตกกังวลกอนสรางแบบวัดความวิตกกังวล (ขอมูลเบือ้ งตน)
คําถาม : โดยปกตินักศึกษามีความวิตกกังวลหรือไมสบายใจเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้อยางไรบาง และ
นักศึกษามีวิธีการแสดงออกตอสถานการณนั้นอยางไร
1. ดานครอบครัว : นักศึกษามีความวิตกกังวลในเรื่องใดบาง
1.1 ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการแสดงออก คือ ……………………………………………………….……………….……..
………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……
วิธีการแสดงออก คือ …………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………..
2. ดานการเรียน : นักศึกษามีความวิตกกังวลในเรื่องใดบาง
2.1 ……………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………..…
วิธีการแสดงออก คือ …………………………………………………………………….….……..
………………………………………………………………………………………………………….…....
2.2 …………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….…
วิธีการแสดงออก คือ ………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………..….…..
3. ดานการคบเพื่อน : นักศึกษามีความวิตกกังวลในเรื่องใดบาง
3.1 …………………………………………………………………………………………..….….
………………………………………………………………………………………………………..….…..
วิธีการแสดงออก คือ ……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..……..
3.2 …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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วิธีการแสดงออก คือ …………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………..
4. ดานสุขภาพรางกาย : นักศึกษามีความวิตกกังวลในเรื่องใดบาง
4.1 ……………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………..…..
วิธีการแสดงออก คือ …………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………....
4.2 …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
วิธีการแสดงออก คือ ………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………..…………………..
5. ดานการเงิน : นักศึกษามีความวิตกกังวลในเรื่องใดบาง
5.1 ………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………….…..
วิธีการแสดงออก คือ ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….…..
5.2 ……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..……
วิธีการแสดงออก คือ ……………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………..……..
ขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
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แบบวัดความวิตกกังวล

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกโดยปกติทั่วไปของนักศึกษาที่มีตอ
ครอบครัว เพื่อน การเรียน สุขภาพรางกาย และการเงิน ผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนี้จะนําไป
ศึกษาคนควาเพื่อประโยชนทางวิชาการ โดยในแบบสอบถามนี้จะกําหนดสถานการณใหอานแลวให
พิจารณาวา นักศึกษามีความรูสึกหรือเคยปฏิบัติเปนปกติในชีวิตประจําวันหรือไม คําตอบของนักศึกษา
ไม มี ถูกหรื อ ผิด ดั งนั้ นจึง ขอให นัก ศึ กษาตอบได อ ย างสบายใจเพราะไม มี ผ ลใด ๆ ต อ การเรี ย นของ
นักศึกษาและขอใหตอบดวยความเปนจริงมากที่สุด เพื่อใหไดผลการวิจัยที่มีความถูกตอง
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 35 ขอ ใหนักศึกษาตอบในทันทีทันใดอยางรวดเร็วและทํา ทุก
ขอในกระดาษคําตอบโดยเลือกขอทีต่ รงหรือใกลเคียงกับความรูสึกทีแ่ ทจริงหรือนิสัยของนักศึกษา ให
มากที่สุด
3. วิธีการตอบแบบสอบถาม ใหนักศึกษาอานแตละสถานการณและขอคําถามแลวทํา
เครื่องหมายกากบาท (X) ตรงอักษร ก ข หรือ ค อักษรใดอักษรหนึ่งเทานั้นในกระดาษคําตอบ
4. หามนักศึกษาขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบสอบถาม
ตัวอยาง
(0) โดยปกติอาจารยมักจะสัง่ ใหทําแบบฝกหัดขอยาก ๆ เพิ่มจากแบบเรียนอีก 5 ขอ และใหสงใน
วันรุงขึ้น สุชาติทําไมไดหลายขอจึงกระวนกระวายใจจนนอนไมหลับ ถาทานเปนสุชาติทานจะคิดอยางไร
ก. ทําไมไดก็ไมเปนไร รุงเชาคอยถามเพื่อน
ข. ไมแนใจ
ค. ไมสบายใจจนไมอยากเขาชั้นเรียน
กระดาษคําตอบ
(0)

ก ข ค

(0)

ก ข ค

ในกรณีที่เห็นดวยหรือมีความรูสึกตรงกับ ขอ ค
ถานักศึกษาเปลี่ยนคําตอบจาก ขอ ค เปนขอ ก ใหทําดังนี้
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1. พอแมของสุนีย มักจะไปทํางานตั้งแตเชา และกลับมาบานดึกเปนประจํา ไมคอยมีเวลาใหสุนีย
เทาใดนัก สุนยี รูสึกกลุมใจเพราะคิดวาพอแมใหความรักและความสนใจตอตนเองนอยเกินไป
ถาทานเปนสุนียทานจะรูสกึ อยางไร
(1)ก. รูสึกไมสบายใจนิดหนอย
(2)ข. รูสึกเหมือนสุนียและนอยใจมากที่พอแมไมใหความสนใจ
(0)ค. เขาใจพอแมวามีภารกิจดานการงานมาก และพยายามชวยเหลือตนเอง
2. เวลาอาจารยสั่งใหไปทํางานรวมกันเปนกลุม ทุกครั้งนารีมักจะรูสึกกังวลใจเนื่องจากกลัววาจะทํางาน
กลุมกับเพื่ อนได ไมเ ต็มที่ เพราะว าเพื่อนบางคนมั กจะเอาแตใ จตนเอง ถ าทานเปนนารีท านจะรูสึ ก
อยางไร
(0)ก. การทํางานรวมกับเพือ่ นเปนสิ่งที่ดี เพราะจะไดปรึกษาหารือและชวยกันคิดรวมกันทําให
ผลงานออกมาดีกวาทํางานคนเดียว
(1)ข. รูสึกกังวลใจเล็กนอยแตก็คิดวาอาจารยใหทําก็ทําไปตามหนาที่
(2)ค. รูสึกไมสบายใจมากเพราะกลัววาจะทํางานกับเพื่อนไมไดดีเทากับทํางานเดี่ยว
3. โดยปกติแลวสมศักดิ์ เปนคนที่ไมชอบวิชาคํานวณ เมื่อถึงเวลาใกลสอบเขารูสึกวิตกกังวลเปนอยางมาก
เพราะกลัววาจะไดคะแนนต่ํากวาคนอื่นในหองเรียน ถาทานเปนสมศักดิ์จะรูสึกอยางไร
(2)ก. วิชาคํานวณเปนเรื่องนาเบื่อหนาย แตจําเปนตองเรียนจึงทําใหไมสบายใจอยางมาก
(0)ข. จะไมยอมกลุมใจเลย เมื่อจําเปนตองเรียนก็ตองทําใจใหชอบวิชานี้ใหได โดยการ
พยายามคอย ๆ ทําความเขาใจและคิดวาความพยายามอยูที่ไหนความสําเร็จก็ตองมีอยางแนนอน
(1)ค. รูสึกไมสบายใจบางเล็กนอยและพยายามตั้งใจเรียนใหมากขึ้น
4. วรรณาเปนหวงสุขภาพของตนเองมาก จนทําใหนอนไมคอยหลับมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังคิด
มากกลัวจะเปนโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งดวยเพราะมีญาติปวยดวยโรคดังกลาว ถาทานเปนวรรณา
ทานจะรูสึกอยางไร
(0)ก. จะไมกลุมใจเหมือนวรรณา เพราะถาเราสงสัยวาจะเปนโรคอะไรก็สามารถไปใหแพทย
ตรวจรางกายได ถาพบโรคก็รักษาแตเนิน่ ๆ มีโอกาสหายได
(1)ข. รูสึกเปนหวงสุขภาพบางแตไมคิดมากจนนอนไมหลับ
(2)ค. ก็คงตองคิดมากและเปนกังวลเหมือนกันเพราะมีแนวโนมวาลูกหลานของผูปวยดวยโรค
ดังกลาวจะเปนดวย
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5. ในแตละเดือน สุริยาจะรูส ึกไมสบายใจ โดยเฉพาะเวลาขอเงินจากพอแมเพื่อซือ้ ของใชทจี่ ําเปน
เพราะบางครัง้ พอแมบนวาสุริยาใชเงินฟุมเฟอยเกินไป ถาทานเปนสุริยารูสึกอยางไร
(1) ก. รูสึกกลุมใจบางเล็กนอย
(2) ข. ถาขอเงินไปซื้อของใชทจี่ ําเปนแลวพอแมยังบนวาใชเงินฟุมเฟอยเกินไปก็ตองรูสึกไมสบายใจเปน
ธรรมดา
(0) ค. ไมรูสึกกลุมใจ เพราะเขาใจพอแมดีที่ทานบนเพราะตองการใหลูกประหยัดและถามีโอกาส
ก็จะพยายามหาเงินดวยตนเองเพือ่ แบงเบาภาระของพอแมลงบาง
6. ทีบ่ านของดวงเนตร พอแมมักจะทะเลาะกันบอยดวยความไมเขาใจกัน ดวงเนตรแอบไดยนิ วาพอ
แมจะแยกทางกัน ดังนั้นดวงเนตรจึงรูส กึ ไมสบายใจ กลัววาพอแมจะหยารางกันจริง ๆ ถาทานเปน
ดวงเนตรทานจะรูสึกอยางไร
(0) ก. ปลอยวางใจไดเพราะเคยชินกับการทะเลาะกันของพอแมและแนใจวาไมหยารางกันจริง ๆ หรอก
(1) ข. รูสึกกลุมใจบางแตพยายามไมคดิ มาก
(2) ค. กลุมใจมากเพราะกลัววาพอแมเลิกกัน
7. เมื่อมีเพื่อนตางเพศมาคุยดวยเฉพาะตัวตอตัวนิศามักจะรูสึกระแวง เพราะเกรงวาเขาจะคิดในทางที่
ไมดีกับตนเอง ถาทานเปนนิศาทานจะรูสึกอยางไร
(2) ก. ตองระมัดระวังไวกอนวาเพื่อนตางเพศจะมาไมไหนกับเรา
(0) ข. การมีเพือ่ นตางเพศมาคุยดวยเปนสิ่งที่ดี เพราะถามีปญหาอะไรเขาก็อาจจะชวยไดบาง
บรรเทาความทุกขหรือปลอบใจไดดวย
(1) ค. รูสึกหวาดระแวงบางแตก็คิดวาเปนเรื่องปกติทผี่ ูชายกับผูหญิงก็สามารถคบเปนเพื่อนกันได
8. บูรณากลุมเพราะอายที่จะใหเพื่อนจะทราบวาตนเองไดเกรดเฉลี่ยไมผานเกณฑที่กําหนดไว พยายาม
ปกป ด ทุ ก วิ ถี ท าง ทํ า ให เ ธอกลายเป น คนที่ ห วาดระแวงเพราะกลั ว คนอื่ น จะรู ว า ตนเองเรี ย นไม เ ก ง
ทานรูสึกอยางไรกับการกระทําของบูรณา
(0) ก. ไมเห็นดวยกับการกระทําของบูรณาเพราะความกลุม บัน่ ทอนกําลังใจในการสู ควรหา
วิธีการปรับปรุงผลการเรียนใหดีขึ้นจะดีกวา
(1) ข. รูสึกกลุมใจบางกับเรื่องการไดคะแนนต่ํากวาเกณฑและพยายามตั้งใจเรียนใหดียิ่งขึ้น
(2) ค. ถาเปนเราก็ตอ งกลุม ใจมากเหมือนกัน
9. ศรีสงาเปนโรคริดสีดวงทวาร กลัววาคนอื่นจะรูว าตนเองมีโรคประจําตัว และยังไมกลาไปหาหมอดวย
เพราะรูสึกอายจึงกลุมใจอยูค นเดียวโดยไมกลาปรึกษาใครเลย ถาทานปวยเปนโรคประจําตัวอะไร
สักอยางทานจะรูสึกกลุมใจเหมือนศรีสงาหรือไม
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(1)ก. เมื่อมีโรคประจําตัวก็ตองไมสบายใจบางแตไมคดิ มากเกินไปแลวทําใจใหเปนปกติ เพราะ
ยังไงก็เปนอยูแ ลวจะทําอยางไรได
(2)ข. ถามีโรคประจําตัวแบบศรีสงาก็ตอ งกลุมใจมากแน ๆ เลยเพราะเปนเรือ่ งนาอายมาก
(0)ค. ไมเคยกลุมใจเกี่ยวกับโรคประจําตัว เพราะคิดวาปวยไดก็หายไดถาเราพยายามดูแลตนเอง
พรอมกับทําตามที่แพทยแนะนํา
10. โดยปกติแลวสุมนามักจะกลับไปบานเพื่อจะไดพบแมและหวังวาจะทําอะไรดี ๆ ใหกับแม แตสังเกต
วาแมจะใหความสนใจที่จะคุยกับพี่ชายมากกวาตนเอง ทําใหรูสึกนอยใจและคิดวาแมไมรักตนและไมให
ความยุติธรรมดวย ถาทานเปนสุมนาทานจะคิดอยางไร
(2)ก. คิดวาแมรักพี่ชายมากกวาตนเองก็คงกลุมใจมากเปนธรรมดา
(1)ข. รูสึกไมคอ ยสบายใจเล็กนอย
(0) ค. คิดวาแมคงมีเรื่องสําคัญสวนตัวทีจ่ ะคุยกับพี่ชาย เราเปนนองไมควรเขาไปเกี่ยวของดวย ถาเขาไม
ขอรอง
11. เมือ่ พิจารณาเพือ่ นรวมชั้นเรียนแลว จักรีมคี วามรูสกึ วาเพือ่ นสวนใหญมักจะเห็นแกตวั และชอบเอา
เปรียบตน ทําใหจักรีรูสึกไมมีความสุขในการคบเพือ่ น ถาทานเปนจักรีทานจะรูส ึกอยางไร
(1)ก. รูสึกกลุมใจบางแตก็ไมเปนไร เพราะปกติเพื่อนในชั้นเรียนก็มีทั้งดีและไมดีบาง
(0)ข. ไมนาจะกลุมใจอะไร คนไหนทําตัวไมนาคบก็หลีกเลี่ยงเสีย แลวไปคบกับคนที่คิดวาดี
(2)ค. ถามีเพื่อนที่เห็นแกตัวและชอบเอาเปรียบก็ตองรูสึกกลุมใจมากเชนกัน
12. ปวีณากลุม ใจวาการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตนั้นเมือ่ จบแลวจะหางานทําไมได แมแตนักศึกษา
ทุนโครงการคุรุทายาทบางคนยังไดรับการบรรจุเขาทํางานยากเลย จะเปลี่ยนสาขาในปหนาก็กลัวเสีย
เวลาไป 1 ป และที่สําคัญกลัววาจะสอบไมได ถาทานเปนปวีณาจะรูส ึกอยางไร
(2)ก. ก็ตองกลุมใจมากเหมือนกัน เพราะเปาหมายของการเรียนคือการมีงานทํา
(1)ข. รูสึกไมสบายใจบาง แตก็พยายามไมคิดอะไรมาก เพราะอีกหลายปกวาจะจบแลวแตมนั จะเปนไป
(0)ค. ไมนําเรื่องอนาคตมาคิดใหหนักใจเปลา ๆ พยายามเรียนใหเกงและทําใหไดผลการเรียนดี
ที่สุด เพราะถาเกงแลวจะทํางานอะไรก็ได
13. มาลินเี ปนคนชอบคิดฟุงซานและวิตกกังวลใจเกีย่ วกับขนาดรูปรางของตนเองวาเตี้ยเกินไปทําให
รูปรางไมไดสัดสวน กลัวเพือ่ น ๆ จะรังเกียจ ถาทานเปนมาลินีทานจะคิดหรือรูส ึกอยางไร
(0)ก. ไมนาจะกลุมใจเรือ่ งรูปรางเลยเพราะการคบคาสมาคมกับคนอืน่ ในระยะยาวเขาดูที่นิสัย
ใจคอและน้ําใสใจจริงตางหาก
(2)ข.ถามีรูปรางหนาตาไมดีก็ตองกลุมใจมาก เพราะรูปรางเปนสิ่งสําคัญในการเสริมสราง
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
(1)ค. รูสึกกังวลใจเกี่ยวกับรูปรางของตนเองบางเล็กนอยและทําใจยอมรับความจริง
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14. สรอยสุดาเปนคนมีฐานะทางการเงินดีเพือ่ น ๆ ก็รกู ัน ทําใหเธอรูสึกกลัววาเพือ่ นจะมาขอยืมเงิน
แลวไมชดใชคนื ให แตถาไมใหก็กลัววาจะถูกกลาวหาวาไมเอื้อเฟอเผื่อแผเพือ่ น ถาทานเปนสรอยสุดา
จะคิดอยางไร
(2)ก. ตองรูสึกไมสบายใจมาก เพราะคนสวนมากยืมเงินแลวมักไมชดใชคืน
(1)ข. กลุมใจบางเล็กนอยและเตือนตนเอง ควรทําใจใหเปนปกติเพราะเพื่อนแทยอมคืนเงินให
(0)ค. ไมเคยกลุมใจเรือ่ งแบบนี้เลย ถาเรามีก็ชวยเหลือเพือ่ นบางเทาที่จําเปน และจํานวนเงิน
ที่ใหก็ไมมากจนทําใหตวั เองเดือดรอน ในกรณีที่เพื่อนไมชดใชคืนให
15. โดยนิสยั สวนตัวของสุชาดาเปนคนจิตใจออนไหวงายเมื่อพอแมดุดาวากลาวหนอยก็รูสึกวาพอแมไม
รักตน และเกิดความรูสึกอึดอัดใจไมอยากกลับบาน เพราะกลัววาจะดุอีก ถาทานเปนสุชาดา
ทานจะรูสึกอยางไร
(1)ก. รูสึกวาเปนเรื่องปกติที่พอ แมวากลาวลูกบางไมนานความรูสึกอึดอัดใจก็จะคลายลง
(0)ข. พอแมวา กลาวตักเตือนเพราะหวังดีตอลูก แทจริงแลวพอแมทุกคนรักลูกทั้งนัน้
(2)ค. ไมอยากกลับบาน เพราะกลุมใจมากกลัววาพอแมดุดาอีก
16. สมบูรณอยากมีเพือ่ นตางเพศบาง แตกลัววาถาคุยกับเพือ่ นตางเพศแลวเขาจะไมอยากคุยดวยจึง
รูสึกไมสบายใจมาก ถาทานเปนสมบูรณทานจะรูสึกอยางไร
(2)ก. การทีจ่ ะเขาไปคุยกับเพือ่ นตางเพศกอนทําใหรสู กึ ไมสบายใจเพราะไมแนใจวาเขาจะคิด
อยางไรกับเรา
(1)ข. ถึงแมจะไมคอยมั่นใจแตก็นาจะลองดู เขาอาจจะคุยดวยหรือไมคุยดวยก็ได
(0)ค. ไมเห็นจะรูสึกกลัวอะไร อยากคุยกับใครก็เขาไปทักทายเขากอนเลย

17. ผองศรีมกั จะไมเขาใจในขณะทีอ่ าจารยเขามาสอนวิชาเศรษฐศาสตร เนือ่ งจากอาจารยใชวธิ ีสอน
แบบยึดครูเปนศูนยกลาง (แบบบรรยาย) โดยอธิบายไปเรื่อย ๆ ไมสนใจวาใครจะเขาใจหรือไมก็ตาม
ทําใหผองศรีมคี วามเครียดมาก จะถามอาจารยก็ไมกลา ถาทานเปนผองศรีทานจะรูสึกอยางไร
(0)ก. จะไมมคี วามเครียดเลย ถาไมเขาใจก็ถามอาจารยหรือไมก็ศกึ ษาดวยตนเองก็ได
(2)ข. เจออาจารยสอนแบบนี้ก็ตองกลุมใจมากเหมือนกัน
(1)ค. วิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาที่ยากจึงรูสึกกลุมใจบางแตก็จะพยายามตั้งใจเรียน
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18. สัญญามักจะคิดอยูเสมอวาอยากจะตายแลวเกิดใหมจะไดมีรูปรางและสุขภาพดีกวาที่เปนอยูน ี้
ถาทานเปนสัญญาทานเห็นดวยกับความคิดนี้หรือไม
(2)ก. เห็นดวย เพราะการมีรูปรางและสุขภาพไมดีทําใหกลุมใจมาก นอกจากนี้ จะทําอะไรก็ไม
คอยมีความมั่นใจในตนเองดวย
(1)ข. ไมเห็นดวย ควรยอมรับสภาพความจริงของตนเองใหได
(0)ค. ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ควรหาทางแกไขเทาที่จะทําไดและตองคิดวาเราเลือกเกิดไมได
แตเราเลือกทีจ่ ะเปนคนดีได เพราะถึงตายไปเกิดใหมกไ็ มแนใจวาจะมีรูปรางและสุขภาพดีกวานีห้ รือไม
19. ปอปปรูสึกกังวลใจวาทุก ๆ สิ้นเดือนจะหาเงินใชหนี้เพื่อนไมทัน เพราะผลัดเพื่อนมา 2 เดือนแลว
ถาทานเปนปอปปจะรูสึกอยางไร
(1)ก. รูสึกกังวลใจบางแตกค็ ิดวาถาไมมีเงินใชหนี้จริง ก็สามารถขอผลัดตอไปอีก
(0)ข. ไมกลุมใจเพราะกลุมใจไปก็ไมเกิดประโยชนอะไร สูพ ยายามหาทางแกปญหาเพือ่ หาเงิน
มาชดใชเพือ่ นใหทันเวลาใหได
(2)ค. ดวยการมีความรับผิดชอบตองทําใหกลุมใจมากเพราะผลัดเพือ่ นมา 2 เดือนแลว
20. วิชัยเปนคนทีพ่ อแมไมคอยไววางใจ เพราะชอบขโมยเงินของพอแมบอ ย ๆ ทั้ง ๆ ที่ปจ จุบนั เลิก
ขโมยไปนานแลว ดังนั้นวิชัยจึงรูสึกกลุม ใจวาพอแมคอยจับผิดความประพฤติของตนเสมอ ถาทานเปน
วิชัยจะรูส ึกอยางไร
(2)ก.รูสึกอึดอัดใจมากที่มีคนคอยจองจับผิดทําใหไมมีอิสระที่จะทําอะไรตามลําพัง
(1)ข. รูสึกไมสบายใจเล็กนอยแตพยายามไมคิดอะไรมาก
(0)ค.เขาใจความรูสึกของพอแมดี เนือ่ งจากในอดีตเคยขโมยเงินทานบอยจึงทําใหทานคอย
จองจับผิด ความประพฤติ ตอไปเราจะตองพิสจู นใหไววางใจใหจงได
21. การุณยรสู ึกกังวลใจมากวาถาไมทําตามเพือ่ นแลวเพือ่ นจะโกรธหรือเลิกคบ จึงไมกลาแสดงความ
รูสึกและความคิดเห็นที่แทจริงของตนเองออกมา ถาทานเปนการุณยทานจะรูสึกอยางไร
(0)ก. ไมเคยคิดกลุมใจเรื่องการไมตามใจเพื่อนเลย เพราะวาเพื่อนนาจะมีเหตุผล
(2)ข. รูสึกไมสบายใจมากเหมือนกันที่ตองทําตามใจเพื่อน
(1)ค. รูสึกไมคอยสบายใจแตจะไมคิดอะไรมาก
22. อาจารยสอนวิชาคํานวณมักจะใหการบานทุกครั้งที่สอน และใหทีละหลาย ๆ ขอ ซึ่งมีบางขอทีย่ าก
ตองใชเวลาทําการบานนาน ๆ ทําใหภาวินีกลุมใจมาก จะบอกอาจารยก็ไมกลาเพราะอาจารยดุมาก ถา
ทานเปนภาวินีทานจะรูสึกอยางไร
(2)ก. เจออาจารยอยางนี้กต็ อ งกลุมใจมาก
(1)ข. ทําใจไมใหรูสึกกลุมใจและคอย ๆ ทําการบานเทาที่จะทําได
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(0)ค. ไมกลุมใจเลยเพราะเมื่อมีปญหาก็ตองมีทางแกไขและถาไมเขาใจก็สามารถถามอาจารย
นอกจากนั้นก็พยายามศึกษาคนควาดวยตนเองและขอใหเพื่อนชวยอธิบาย
23. โดยปกติแลววรศักดิ์ มักจะกังวลมากเกี่ยวกับความแข็งแรงของรางกายและกลัววาจะทํางานตรากตรํา
ไมได ถาทานเปนวรศักดิท์ านจะคิดอยางไร
(1)ก. คิดวาความแข็งแรงของรางกายก็มีความจําเปนอยูบางแตไมนา จะตองกลุมใจมากมาย
เพราะเปนเรื่องธรรมชาติ
(0)ข. ความแข็งแรงของรางกายมีความจําเปนแตก็ไมทําใหกลุมใจเลย เพราะมีงานที่ใช
ความสามารถอีกมากมาย ไมจําเปนตองทํางานที่ตอ งตรากตรําก็ได
(2)ค. เรื่องความแข็งแรงของรางกายเปนเรื่องสําคัญมาก ถารางกายไมมีความแข็งแรงก็ตอง
กลุมใจมากเหมือนกัน
24. อรวรรณมักจะนอยใจที่ตนเองเกิดมากในครอบครัวที่ยากจน ทําใหใชจายอยางเพื่อน ๆ ไมไดจึงทํา
ให เ ธอวิ ต กกั ง วลเกี่ ยวกั บ ฐานะการเงิ นของพ อ แม มาก ถา ท านเป นอรวรรณ ท า นจะคิ ดเห็นเหมื อ น
อรวรรณหรือไม
(2)ก. แนนอนเกิดมาจนก็ตองกลุมใจมากอยางนี้แหละ
(1)ข. กลุมใจเล็กนอยแตจะพยายามไมคิดมากเพราะคนเราเลือกเกิดไมได
(0)ค. ไมรูจะกลุมใจไปทําไมมีเงินนอยก็ใชจายเทาทีจ่ ําเปนมาตรฐานะทางการเงินของตนเอง
คนเราสามารถพัฒนาฐานะความเปนอยูใ หดีขึ้นไดถาขยันอดทนและประหยัด
25. อาจารยสมศรี มักคิดคํานวณตัวเลขผิดบอยๆ ทําใหวันชัยรูสึกกังวลใจอยางมากเพราะกลัววา
การรวมคะแนนประเมินผลการเรียนของตนอาจจะผิดพลาด ถาทานเปนวันชัยทานจะรูสึกอยางไร
(1)ก. รูสึกเปนกังวลใจบาง แตคิดวาอาจารยสมศรีคงจะมีการคํานวณทบทวนกอนสงผลการเรียน
(0)ข. จะไมกลุมอกกลุมใจเหมือนวันชัยหรอกอาจแกปญ
 หาโดยการขออาสาชวยอาจารยสมศรี
บวกคะแนนก็สิ้นเรื่องทุกคนยอมผิดพลาดได
(2)ค. ถาเจออาจารยไมมีสมาธิหรือขาดทักษะการคิดเลขอยางนี้ ก็นา กลุมใจอยางมากเลยทีเดียว
26. พอของกัลยามีอาการเจ็บบอยครั้งทําใหกัลยารูสึกกลัววาพอของเธอจะมีชีวติ อยูไดไมนาน กัลยานึก
ถึงพอทีไรก็รสู ึกไมสบายใจมาก เพราะกลัวขาดทีพ่ ึ่งของครอบครัว ถาทานเปนกัลยาจะรูสึกอยางไร
(2)ก. รูสึกกลุม ใจมากไมรจู ะทําอยางไรดี ยิ่งคิดก็ยิ่งกลุมใจ
(1)ข. รูสึกกลุมใจเล็กนอยแตพยายามปลอบใจตนเองวา ถาไมมีพอก็ยังมีแมหรือญาติพี่นอ งก็สามารถอยู
ได
(0)ค. การเจ็บปวยเปนเรือ่ งธรรมดาที่ทกุ คนตองมีเมื่อเจ็บปวยก็พยายามหาทางรักษาใหหาย
แตถาไมหายก็ตองตายเพราะหลีกเลี่ยงความตายไมไดซึ่งเปนสัจธรรมของโลก
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27. สมใจกลัววาคุณภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะสูมาตรฐานมหาวิทยาลัยอืน่ ไมได
จึงรูสกึ เครียดมากและอยากยายไปเรียนทีอ่ ื่น ทานรูส ึกเครียดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเหมือนสมใจหรือไม
(2)ก. รูสึกเครียดมากเหมือนกัน กลัววาจะมีคุณภาพต่ํากวามหาวิทยาลัยอื่น
(1)ข. รูสึกเครียดบางเล็กนอยแตจะตั้งใจและขยันใหมากขึ้น เรียนไปเรื่อย ๆ ก็จบเอง
(0)ค. ไมเคยกลุมใจในเรือ่ งนี้เลยเพราะคุณภาพอยูท ี่ตวั ผูเรียนมากกวาอยูท ี่มหาวิทยาลัยและผูส อน
เนื่องจากเราสามารถเรียนรูไ ดดวยตนเองถาเราขยัน อดทนและเอาใจใสเปนอยางดี
28. องอาจคิดเสมอวาไมมีเพื่อนคนใดในชั้นเรียนที่มีความจริงใจกับเขา ทําใหเขาคิดหวาดระแวงและไมสบาย
ใจ ถาทานเปนองอาจทานจะรูสึกอยางไร
(2)ก. รูสึกกลุม ใจมากเมือ่ รูว าเพือ่ นไมมีความจริงใจ
(0)ข. จะไมนํามาเปนสาเหตุทําใหกลุมใจเสียความรูสึกเปลา ๆ แลวก็ทบทวนวาเราใหความจริงใจกับเขาบาง
หรือไม
(1)ค. รูสึกกลุมใจบางเล็กนอยแตพยายามทําใจใหเปนปกติเพราะหาเพื่อนทีม่ ีความจริงใจนั้นหายากอยูแลว
29. ศรีสุดามักจะถูกพอแมตําหนิวาทําอะไรก็ไมดีไมไดดั่งใจพอแมสักอยางเมือ่ เปรียบเทียบกับ
บุญธิมาลูกของเพือ่ นบานทีม่ ีวัยใกลเคียงกันแลว บุญธิมาเปนทั้งคนดีและมีความสามารถทําอะไร
ไดหลายอยาง ถาทานเปนศรีสุดาจะรูสึกอยางไร
(0)ก. ไมคิดอะไรเลยเพราะเขาใจพอแมวา อยากใหลูกของตนเปนคนดีและเกงจึงยกคนอื่นมา
เปรียบเทียบเปนธรรมชาติ
(2)ข. รูสึกไมสบายมากคิดวาตนเองไมมคี วามสามารถเหมือนคนอื่น
(1)ค. รูสึกไมพอใจบาง แลวทําใจไมใหคิดมาก
30. พอแมของพิณทิพยมักจะมองวาลูกของตนเปนเด็กเสมอ ถึงแมลกู จะเขาเรียนในมหาวิทยาลัยแลวก็ตามจึงไม
ปลอยใหลูกของตนมีความอิสระในการคิดตัดสินใจทีจ่ ะทําอะไรตามใจชอบ ถาทานเปนพิณทิพย จะคิดหรือรูสกึ
อยางไร
(2)ก. รูสึกอึดอัดใจมากทีพ่ อ แมไมปลอยใหลูกมีอิสระเพราะตนเองพอทีจ่ ะทําอะไรดวยตนเองได
(0)ข. คิดวาเปนธรรมชาติของพอแมก็ตอ งเปนหวงลูกตลอดเวลา ถึงแมวาลูกจะเริ่มเปนผูใหญ
แลวก็ตามลูกควรทําตัวใหทานไววางใจมากขึ้น
(1)ค. รูสึกไมคอยสบายใจบางแตกพ็ อทนได ไมคิดอะไรมากจนเกินไป
31. วนิดาขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเองเพราะเปนคนที่มีสิวและแผลเปนบนใบหนา ทําให
รูสึกกลุมใจเปนอยางยิ่ง ถาทานเปนวนิดาจะรูสึกอยางไร
(0)ก. ไมรูสึกกลุมใจอะไรเลยเพราะสิวเปนเรื่องธรรมชาติ
(1)ข. รูสึกไมสบายใจบางแตก็สามารถทําใจยอมรับกับสภาพของตนเองได
(2)ค. รูสึกกลุม ใจมากเพราะใบหนาเปนสิง่ สําคัญอันดับแรกในการติดตอสัมพันธกับผูอื่น
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32. นงเยาวเปนคนที่มีรูปรางอวนมากและผิวคล้ําทําใหเธอคิดมากจนนอนไมคอ ยหลับ อยากหาวิธที ํา
ใหตวั เองผอมลง ถาทานเปนนงเยาวจะคิด หรือรูสึกอยางไร
(2)ก. การมีรูปรางอวนและผิวพรรณดําทําใหไมสวยงามก็ตองคิดมากเปนธรรมดา
(0)ข. รูปรางและผิวพรรณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได ถารูจ กั แตงตัวและใชเครือ่ งสําอาง
ที่เหมาะสมก็สามารถทําใหสวยขึน้ ได ไมจําเปนตองคิดมากเลย
(1)ค. รูสึกกังวลบางเล็กนอยแลวปลอบใจตนเองวา ถึงรูปรางไมสวยทั้งอวนทั้งดําก็ไมนาจะคิด
มากเพราะคนเราคบกันทีน่ สิ ัยใจคอและความดีมากกวาความสวย
33. พจนียเปนนักศึกษาปที่ 1 ยังปรับตัวเขากับระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยไมคอยได อาจารยผูสอน
หลายทานสั่งงานใหทํามาก จนพจนียรูสกึ กลุมใจและทอแทไมรวู าจะเริ่มทํางานอะไรดี ถาทานเปน
พจนียจ ะรูสึกอยางไร
(2)ก. ตองรูสกึ กลุมใจและทอแทมากเพราะอาจารยสงั่ ใหทํางานหลายอยาง แตมเี วลาใหทํานอย
ทําไมไหวแนนอน
(1)ข. รูสึกกลุม ใจบางแตสุดทายก็ตอ งบังคับตนเองทํางานใหเสร็จ จึงพยายามไมคดิ มาก
(0)ค. รูส ึกวาไมจําเปนตองกลุมใจอะไรเลยถาเราพยายามปรับปรุงตัวในเรื่องการทํางานสง
อาจารยใหทันเวลาก็สามารถแกปญหานี้ได
34. อัครพลไมมีสมาธิในการเรียนเพราะในเวลาเรียนเพือ่ น ๆ ในหองมักจะพูดคุยกันขณะเรียนเสมอ
อาจารยก็ใจดีไมดุวาอะไร สอนไปเรื่อย ๆ ใครจะฟงหรือไมก็ไมสนใจ ทําใหอัครพลไมสบายใจ กลัว
ผลการเรียนออกมาไมดี ถาทานเปนอัครพลจะรูสึกอยางไร
(1)ก. รูสึกไมคอยสบายใจบางเล็กนอยเมื่อ เพื่อนคุยกันเปนประจําจึงควรหาที่นั่งใหม โดยเลือก
นั่งใกลผูทตี่ ั้งใจเรียนและไมชวนคุย
(2)ข. รูสึกไมสบายใจมากเพราะเมื่อมีคนคุยกันเสียงรบกวนสมาธิจะทําใหเรียนไมเขาใจ และ
สงผลตอการเรียนแนนอน
(0)ค. รูสึกเฉย ๆ ใครอยากคุยก็คุยไป ถาเราตั้งใจฟงอาจารยสอนจริง ๆ เสียงคนอื่นก็ไมมีผลตอเรา
35. นงคราญเปนนักศึกษาป 1 ครอบครัวมีฐานะยากจน พอแมก็เริม่ แกชราลง เธอจึงคิดมากกลัววาจะ
ไมมีเงินเรียนจนจบปริญญาตรี ถาทานเปนนงคราญจะคิดหรือรูสึกอยางไร
(2)ก. ก็ตองรูส ึกกลุมใจมากแนนอน เพราะถาไมมีเงินก็เรียนไมได ทุกอยางตองใชเงิน
(1)ข. รูสึกกังวลใจบาง แตพยายามไมคดิ มาก เพราะคิดวาปญหาทุกอยางนาจะมีทางแกไข
(0)ค. ไมจําเปนตองคิดมากเรื่องเงินเพราะปจจุบันรัฐบาลมีกองทุนกูยืมเรียนได เมื่อเรียนจบ
ปริญญาตรีแลวจึงคอยชดใชหนี้ทุน
*****************************
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บที่อยูขางหนาตัวอักษร ก ข ค หมายถึงคะแนนประจําขอ
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แบบประเมินความเที่ยงตรงและการใหคะแนนประจําขอ
ของแบบทดสอบวัดความวิตกกังวล
ชื่อผูประเมิน ……………………………………………..
คําชี้แจง
1. ขอความกรุณาผูเชี่ยวชาญไดศึกษานิยามศัพททเฉพาะเกี่ยวกับความวิตกกอนการพิจารณา
ตัดสินใจวาแบบทดสอบแตละขอสามารถวัดไดตรงตามคํานิยามไวหรือไม ถาทานคิดวาขอใดสามารถวัด
ไดตรงหรือไมแนใจ หรือวัดไดไมตรงตามที่นิยามไวกใ็ หใสเครือ่ งหมาย 9 ลงในชองที่เปน +1, 0 และ –
1 ตามลําดับ โดยในแบบทดสอบนี้สามารถจําแนกรายขอในแตละดาน ดังนี้
1. ความมวิตกกังวลดานครอบคัว มีจํานวน 9 ขอ ไดแก ขอที่
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 35, 36
2. ความวิตกกังวลดานการคบเพือ่ น มีจํานวน 9 ขอ ไดแก ขอที่
2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 34, 42
3. ความวิตกกังวลดานการเรียน มีจํานวน 9 ขอ ไดแก ขอที่
3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 39, 40
4. ความวิตกกังวลดานสุขภาพรางกาย มีจํานวน 8 ขอ ไดแก ขอที่
4, 9, 14, 19, 24, 29, 37, 38
5. ความวิตกกังวลดานการเงิน มีจํานวน 7 ไดแก ขอที่
5, 10, 15, 20, 25, 30, 41
2. ขอใหทานพิจารณาดวยวาแตละขอคําถามนั้นมีการใหคะแนน (ตัวเลขทีอ่ ยูหนาตัวอักษร ก ข
ค) มีความเหมาะสมหรือไม ถามีความเหมาะสมแลวใหใสเครือ่ งหมาย 9 ในชองของการใหคะแนน
ประจําขอ ถายังไมมีความเหมาะสมขอความกรุณาแกไขใหเหมาะสมดวย
3. ขอใหทานพิจารณาวาแตละขอคําถามนั้นสามารถวัดความวิตกกังวลทีเ่ ปนลักษระนิสยั
ประจําตัวใชหรือไม ถาใชใหใสเครือ่ งหมาย 9 ถาไมใชใสเครื่องหมาย U
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ขอที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

การใหคะแนนประจําขอ
มีความเหมาะสมหรือไม

วัดความวิตกกังวลทีเ่ ปน
นิสัยประจําตัวใชหรือไม

ผลการตัดสินใจเกีย่ วกับ
ความเทีย่ งตรงของการวัด
ความวิตกกังวลดานตางๆ
วัดได
ไม
วัดไม
ตรง
แนใจ ตรง (-1)
(+1)
(0)
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ขอที่

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
40.
41.
42.
43.

การใหคะแนนประจําขอ
มีความเหมาะสมหรือไม

วัดความวิตกกังวลที่เปนนิสัย
ประจําตัวใชหรือไม

ผลการตัดสินใจเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรงของการวัดความวิตก
กังวลดานตางๆ
วัดไดตรง ไมแนใจ วัดไมตรง
(+1)
(0)
(-1)
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ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดความวิตกกังวลเกี่ยวกับคาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมัน่
ผลการวิเคราะหเพื่อหาคุณภาพของแบบวัดความวิตกกังวลเมื่อนําไปทดลองใชกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุมที่ไมใชกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ซึ่งไดแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จํานวน 95 คน แบงเปนกลุมสูงและกลุมต่ําโดยใชเทคนิค 27 เปอรเซ็นต (รอยละ 27) ผูวิจัยใชสถิติ
ทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent เพื่อหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยคัดเลือก
เอาไวเฉพาะขอที่มีคา t มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากจํานวนขอคําถามที่นําไปทดลองใชทั้งสิ้น
36 ขอ ปรากฏวาไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑดังกลาวจํานวน 35 ขอ และคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ 0.9164 สําหรับคา t ที่ระดับนัยสําคัญ(2หาง)ทางสถิติ (Sig) และคาความเชื่อมั่นประจําขอ
ของขอคําถามแตละขอนั้น เสนอไวในตาราง 21 ดังนี้
ตาราง 21 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (t) และคาความเชือ่ มั่นของแบบวัดความวิตกกังวล
จําแนกเปนรายขอ
ขอที่
คา t (คาอํานาจจําแนก)
ระดับนัยสําคัญ(Sig) คาความเชื่อมัน่ ประจําขอ
1
3.057
.003
.9164
2
4.823
.000
.9128
3
4.712
.000
.9142
4
4.861
.000
.9136
5
5.532
.000
.9127
6
2.239
029
.9161
7
2.499
.015
.9160
8
4.652
.000
.9134
9
5.652
.000
.9121
10
4.583
.000
.9145
11
3.167
.002
.9159
12
4.616
.000
.9143
13
4.761
.000
.9139
14
4.435
.000
.9140
15
3.115
.003
.9150
16
3.669
.000
.9162
17
4.521
.000
.9145
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ตาราง 21 (ตอ)
ขอที่
คา t (คาอํานาจจําแนก)
18
3.651
19
3.434
20
6.391
21
4.019
22
5.166
23
2.886
24
6.702
25
2.861
26
7.739
27
4.570
28
5.454
29
6.821
30
5.697
31
4.452
32
2.238
33
6.285
34
4.712
35
3.644

ระดับนัยสําคัญ(Sig)
.001
.001
.000
.000
.000
.005
.000
.006
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.029
.000
.000
.001

คาความเชื่อมัน่ ประจําขอ
.9161
.9153
.9121
.9140
.9134
.9168
.9118
.9153
.9109
.9144
.9150
.9116
.9122
.9134
.9169
.9128
.9131
.9144
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย (แบบวัดความอดทน
และแบบสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมความอดทน)
1. พระสุธีวรญาณ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. พระมหาตวน สิริธัมโม รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. พระมหาไสว ญาณวีโร หัวหนาฝายวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. พระมหาบุญเกิด กตเวที พระวิทยากรประจําฝายประชาสัมพันธ และเผยแผ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. ดร.วิลาสลักษณ ชัววัลลี ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ดร.สธญ ภูคง อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี สมพงษ อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทนา ภาคบงกช ขาราชการบํานาญ (อดีตอาจารยประจําสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย (แบบวัดความวิตกกังวล)
1. รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร ชูชม อาจารยประจําสถาบันวิจยั พฤติกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทนา ภาคบงกช ขาราชการบํานาญ (อดีตอาจารยประจําสถาบัน
วิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
3. ดร.ประยูร บุญใช

คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ั น
4. ดร.ภูมิพงศ จอมหงษพพิ ฒ

อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม
ของวิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรว มกับแนวคิดทางตะวันตก
เพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
1. นายชาคริต อริยอาภากมล

ผูท รงคุณวุฒิประจําสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. อาจารยรฐั พล ฤทธิธรรม

ผูอ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. อาจารยทองพูล แสงคํา

อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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รายชื่อวิทยากรในการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ดานความอดทน (ขันติ) ภาคปฏิบตั ิ (เฉพาะกลุม ทดลอง)
1. พระมหาทองรัตน รัตนวัณโณ

พระวิทยากรฝกสติปฏฐาน 4 และอบรมคุณธรรมดานความอดทน

2. พระครูสุวรรณ ศีลวงศ

เจาอาวาสวัดศิริมงคล อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร

3. พระอาจารยสมบูรณ อธิปญโญ

พระวิทยากร

4. พระอาจารยณัฐพล กุสลจิตโต

พระวิทยากร

5. พระอาจารยพจน กิตติปาโล

พระวิทยากร

6. พระอาจารยโทน นิปปโก

พระวิทยากร

7. พระอาจายประถม อัคคธัมโม

พระวิทยากร

8. อาจารยชัยมงคล จินดาสมุทร

ผูทรงคุณวุฒสิ ภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

9. นายชาคริต อริยอาภากมล

ผูทรงคุณวุฒปิ ระจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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หนังสือขอสัมภาษณเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการฝกประสบการณ
เพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)

325
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการบันทึกพฤติกรรมที่เปลีย่ นแปลงของนักศึกษา
กลุมทดลองภายหลังจากการเขาคายปฏิบัตธิ รรม 9 วัน 8 คืน
ขอมูลประสบการณที่ไดจากการเขาคายปฏิบตั ิธรรมทีว่ ัดศิริมงคล
ผูวิจัยไดรวบรวมบันทึกประสบการณที่นกั ศึกษากลุมทดลองไดรับจากการเขาคายปฏิบตั ิ
ธรรมทีว่ ัดศิรมิ งคล อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร ในระหวางวันที่ 15 – 23 มกราคม พ.ศ. 2548
รวมเวลา 9 วัน 8 คืน โดยนําเสนอบันทึกของนักศึกษากลุมทดลองที่เขารับการฝกตามหลักสูตรซึ่งมี
จํานวนทั้งสิ้น 20 คน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
บันทึกของนายทินกร วิชติ พันธ
9 วัน 8 คืน ที่ผมไดไปเขาคายอบรมคุณธรรม สิ่งที่ผมไดมีมากมายหลายอยาง สิ่งแรกเลยคือ ความอดทน ผมตอง
เ ริ่ ม ฝ ก ค ว า ม อ ด ท น ตั้ ง แ ต วั น แ ร ก ที่ เ ข า ไ ป คื อ ก า ร กิ น ข า ว ไ ม ใ ห เ ห ลื อ ซึ่ ง ป ก ติ ถ า ผ ม กิ น
ขาวผมจะเลือกกินแตสิ่งที่ผมอยากจะกินแลวเหลือสวนประกอบอาหารที่ผมไมอยากจะกินไว แตเมื่อผมไดเขาไปในที่นั่น
ผมตองรับประทานอาหารใหหมดแมแตสวนประกอบบางอยางที่ไมนาจะกินก็ใหกิน สิ่งที่ผม ตองอดทนตอมาคือการ
ไมใหใชเครื่องหอมใดๆ ทั้งสิ้นในขณะนั้นเปนหนาหนาวธรรมดาก็ตองทาครีม ทาผิวและโลชั่นตางๆ อยูแลวเพราะผิวแหง
และแตก แตเนื่องจากผมไดถือศีล 8 เครื่องหอมตางๆ จึงตอง ถูกยึดไวกอนผมจึงไมไดใชเลย อีกอยางก็คือการที่ตองอด
ขาวเย็นซึ่งปกติผมก็ตองกินขาวเย็น แตเปน เพราะถือศีล 8 ทําใหบริโภคอาหารในยามวิกาลไมได ผมตองอดขาวเย็นตั้ง
หลายวัน สิ่งที่ผมตองอดทน ตอมาคือการใชโทรศัพท ผมเปนคนที่ติดโทรศัพท ทุก ๆ วันผมตองใชมันเพื่อโทรไปหาคน
โนนคนนี้แตก็ ตองถูกริบไวกอนเพราะมันไมเหมาะสมสําหรับผูทรงศีล แลวผมก็ไมไดใชโทรศัพทเลย แลวก็มาถึงจุด
สําคัญของความอดทนคือการนั่งสมาธิทุกๆ วัน รูไดเลยวาการนั่งสมาธิโดยไมเปลี่ยนทานั่งมันเจ็บปวด ขนาดไหน แตสิ่ง
ที่นาภูมิใจอยางหนึ่งคือตลอดระยะเวลาที่ทําการฝกสมาธิทุกๆ ครั้ง ผมจะไมเปลี่ยนทา นั่งเลย
แมบางครั้งผมจะ
หลับไปบางก็ตาม แตผมก็มีความตั้งใจจริงที่จะนั่งสมาธิจนครบเวลา และไม เปลี่ยนทานั่ง นี่คือสิ่งที่ผมไดจากการเขาคาย
โดยตรงแตผลประโยชนโดยออมนั้นก็มีมากเชนกัน เชน ความกตัญู
ความเมตตากรุณา และการเขาถึงคําวา
พุทธศาสนิกชนที่แทจริง ถาถามวามันมีประโยชน กับผมหรือเปลา แนนอนวามันมีประโยชนแนถาผมนําไปใชและผมก็
สัญญาวาจะนําคุณธรรม และสิ่งที่ไดจากการเขาคายไปใชใหไดมากที่สุด
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บันทึกของนายสุทธินันท กุลภา
สมัยกอนขาพเจาเปนคนซุมซาม ขาดสติ ขี้เกียจ สมาธิสั้น จะทําอะไรก็ทําไดไมคอยนาน จนไดไป
ฝกอบรมตนที่วัดศิริมงคลเปนเวลา 9 วัน 8 คืน ขาพเจาไดอะไรหลายๆ อยางที่เปลี่ยนแปลงลักษณะ นิสัยและ
ความคิดของขาพเจาไปไมมากก็นอย ทําใหขาพเจาเปนคนที่มีความอดทนมากขึ้นทั้งจาก ความหิวกระหาย
ตางๆ อดทนตอการรอเพื่อนในการไปเรียนหรือทานขาวเปนระยะเวลานานขึ้นได โดยไมคิดกระวนกระวายใจ
อดทนตอคํากลาวนินทาวารายดูหมิ่นของคนรอบขางในหอพักไดและ ความอดทนที่ขาพเจาอดทนมากกวาเดิม
มากขึ้นคือการอดทนอานหนังสือหรือทํางาน สงอาจารยดึกเกือบทุกวัน วันละประมาณ 3–4 ชั่วโมง ไดเปน
ระยะเวลา 4–5 วัน ติดตอกันได นอกจากนี้ยังทําใหขาพเจาไดฝกอยูกับตนเองใหมีสติอยูตลอดเวลาชวยลด
ความซุมซามลงไดบาง ดังที่หลวงพอกลาววา “เดินนับเทา นอนนับทอง จองจับลมหายใจ เคลื่อนไหวดวยสติ”
การที่ไดลองนั่งสมาธิเปนการฝกความอดทนทําใหจิตใจสงบนิ่ง ไมคิดกระวนกระวายใจ สามารถจดจําอะไรๆ
ไดดีขึ้น ทําใหไดประสบการณ ในสิ่งที่ไมคิดวาจะเกิดกับตนเองขณะนั่งสมาธิเพราะเคยแตไดยินเขาพูด เขาวา
หรืออานตามหนังสือธรรมะบาง ถือวาเปนสิ่งที่นามหัศจรรยมากสําหรับขาพเจา การที่ไดฟงธรรมจากหลวงพอ
พระมหาทองรัตน ทําใหเขาใจหลักธรรมไดดีขึ้นกวาเดิมสามารถเขาใจงาย ดังที่หลวงพอกลาววา “ธรรมมาก
ลําบากจดจํา ธรรมคําสองคําจําไดแนนอน” ซึ่งสามารถเปลี่ยนแนวความคิดของเราไดดี การรูจักวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ทําใหเห็นแนวทางในการแกปญหาตัดสินใจทําอะไรตางๆ มีหลักธรรมที่สําคัญ สามารถนํามา
เปนหลักในการดําเนินชีวิตได ซึ่งขาพเจาจําไดขึ้นใจตอนที่หลวงพอสอน นั่งสมาธิวา “มีความรัก หนักแนน รู
แผนฆาบาป ปราบสิ่งชั่ว ศึกษารูทั่วอยางลึกซึ้ง ดึงกิเลสออกจากจิต ใชชีวิตอยางฉลาด” ขาพเจาขอสัญญาวา
จะนําหลักธรรมขอคิดตางๆ เหลานั้นมาใชในชีวิตประจําวัน ตลอดเวลาเพื่อจะได เปนคนดีและสรางประโยชน
ตอตนเอง พอแม ครูบาอาจารยและสังคม ความอดทนเปนสิ่งที่ขมขื่นแตผลของ มันหวานชื่นเสมอ

บันทึกของนายภานุพงษ คําภูษา
หลั ง จากที่ ข า พเจ า ไปวั ด ศิ ริ ม งคลกลั บ มารู สึ ก ว า ตนเองค อ นข า งเปลี่ ย นไปมาก ไปวั ด นั้ น ได
ฝก ความอดทนหลายๆ อยาง ฝกสมาธิ สติ และวิธีการดํารงชีวิต เมื่อขาพเจากลับมาไดเจออุปสรรค
มากมายหลาย ๆ อย า ง ก็ คิ ด ว า แค นี้ เ องทนต อ ความเจ็ บ ปวดนั่ ง สมาธิ ม ากกว า นี้ ยั ง ทนได นั บ
ประสาอะไรกับเรื่องแคนี้ ทําใหหลายครั้งทุกอยางมันงายขึ้นและการใชสติกับสมาธิเวลาเรียนก็
นั่ง
สมาธิกอน 5 นาที ซึ่งไดผลจะทําใหเรียนรูเรื่องเขาใจงายขึ้น พองวงนอนก็จําคําที่อาจารยสอนใหอดทนจน
เรี ย นจบ ความอดทนตั ว นี้ แ หละที่ จ ะตอ งใชม ากขึ ้น และมากขึ ้น ทุก วัน เพราะนับ วัน ยิ ่ง โตขึ ้น ความ
รับผิดชอบยิ่งมากปญหาก็มากตามทําใหตองใชความอดทน สติ ปญญา ในการแกไข ซึ่งถือวาการไปวัด
ครั้งนี้คุมคา มากเพราะทําใหขาพเจารูจักหลักการในการดํารงชีวิตดวย
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ขาพเจา นั้นเกิดในครอบครัวที่มีฐานะบางแตถึงอยา งนั้น บิดา มารดา ของขาพเจ าก็ไ มเคยสอนให
ขาพเจาอยูอยางสุขสบายตรงกันขามทานสอนใหขาพเจามีความอดทน ขยันขันแข็ง ดังนั้นงานสวนหรืองาน
บานตาง ๆ ขาพเจาจึงตองมีสวนรวมทุกครั้งไป จึงทําใหขาพเจาไดรับความอดทนมาบางจากการปลูกฝงของ
บิดา มารดา เมื่อขาพเจาอยูป 1 ขึ้นเทอม 2 ขาพเจาไดเขารับการฝกอบรมครั้งนี้แลวทําให ขาพเจาไดทราบถึง
ความอดทนขั้นที่สูง ๆ ในทางทฤษฎีและไดรับคุณธรรมมาบางพอสมควรและเมื่อเขาถึงหลักสูตรจริงคือมีทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติโดยการไปเขาอบรมคุณธรรมก็ทําใหขาพเจาไดหยั่งลึกลงไปถึงแกนของพระพุทธศาสนา
มากขึ้น ทําใหมีความอดทนที่สูงมากขึ้น คือสามารถอดทนตอการรอคอยได เมื่อเวลาขาพเจาไปรับเพื่อนก็
สามารถนั่งรอเพื่อนไดนานหลายนาทีโดยไมทุกขรอนอะไรมากนัก อดทน ตอการเดินทางคือการเดินทางโดย
เทาเปลาและหนทางก็เปนดินลูกรังซึ่งขาพเจานั้นไดรับความเจ็บปวดมากแตก็ขมใจอดทนเดินใหไดและในที่สุด
ก็เดินถึงจุดหมายจนได อดทนตอความเจ็บปวดในการนั่ง สมาธิ โดยเฉพาะการนั่งสมาธิเพชรซึ่งเปนการนั่งดัด
หลังใหตรงและเปนทาที่เจ็บปวดกระดูกมากจะเจ็บ ที่กระดูกขาทั้ง 2 ขางมาก ขาพเจาก็สามารถนั่งไดเกือบ
ชั่วโมงกวา และที่สําคัญคือการอดทนตอการ ดูหมิ่น การเหยียดหยาม หรือการดุดาวากลาวตอผูที่เราสามารถมี
ทางตอสูไดหรืออดทนตอผูที่ต่ํากวา ซึ่งถือวาเปนการอดทนที่ถือวาทําไดยากและนอกจากมีความอดทนเพิ่มขึ้น
แลวก็ยังไดรับการฝกสติ ฝก สมาธิ ก็สงผลตอการเรียนของวิชาเรียนทั้งหมด คือสามารถจดจําในสิ่งตาง ๆ ไดดี
ขึ้น มีความเขาใจใน เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และเมื่อเราฝกสมาธิ ฝกสติ และฝกความอดทนควบคูไปแลวเราก็
สามารถอยู ในสังคมซึ่งเต็มไปดวยความวุนวายไดอยางไมทุกขรอนมากนัก และเมื่อเราเจออุปสรรคอันใดที่โถม
เขา มาสูชีวิตเรา เราก็สามารถรับมือกับมันไดดีกวาผูที่ไมเคยฝกสติมากอนอยางแนนอน เมื่อวันใดที่ทาน หมดตัว
เปนคนลมละลาย และเมื่อวันใดที่ทานเจอวิบากกรรมยางกลายเขามาในชีวิตของทาน ขอให ทานจงมีสติที่
มั่นคงเพื่อรับมือกับมันเพื่อตอสูกับมันและขอใหทานผานหวงเวลาแหงความทุกขทรมาน นี้ไปใหได ซึ่งทุกคน
ตองเจอกับมันอยางแนนอนขึ้นอยูกับกรรมที่ทานสั่งสมมา และขอใหสติจงอยูกับทาน และขอใหอยูตลอดไป

บันทึกของนางสาวกุหลาบ ลําวงศลา
ไมเคยคิดเลยวาชวงระยะเวลาหนึ่งจะพลิกผันชีวิตจากหนามือเปนหลังมือได คือจากที่เคยเปน คนเอา
แตใจตนเอง ซุมซาม แถมขี้เกียจเปนที่สุด หนักนิดเบาหนอยก็ทนไมไดกลายเปนคนกระตือรือรนกลาคิด กลา
ทํา มีความรับผิดชอบ คิดทําอะไรก็รอบคอบขึ้น มีความอดทนมากขึ้น และที่สําคัญ จิตเปนสมาธิเพิ่มขึ้น
สามารถระงับความโกรธลงได เขาคายครั้งนี้พวกเราปหนึ่งไดหลายๆ อยางจาก พระวิทยากร เริ่มตั้งแตการ
ตื่นนนอนตีสี่ทุกวันแลวมารวมกันตอจากนั้นก็นั่งสมาธิ เดินจงกรม เพื่อฝกใหเรามีสติรูตัวเสมอ จิตสงบ
ตอจากนั้นก็ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหทางวัด เสร็จจากนั้น พวกเราก็ไดฝกความอดทนโดยการถอด
รองเทาเดินรอบวัดประมาณ 2 กิโลเมตร ทางที่เดินเปนถนน ลูกรัง มีวันหนึ่งพระอาจารยสมบูรณพาพวกเรา
เดินธุดงคในปาถือเสื่อไป 1 ผืนเดินไปดูสระแปลกมาก น้ําในสระเปน สีเขียวมรกตสวยมาก ดูเสาไฟแรงสูงมี
ประวัติวาชางไฟฟาตกลงมาตาย พอเดินไปสักพัก ก็หลงทางจึงไดถามชาวบานวาตอนนี้อยูไหน ชาวบานตอบ
วาอยูบานโคกสวาง พระอาจารยก็ถามทาง ไปวัดศิริมงคลถามเปนภาษาโซ ตรงนี้ไดฝกความอดทนทางกาย
เชน อดทนตอความหนาว อดทนตอ ความรอน อดทนตอความเจ็บเทา และก็ใชสติคิดแกปญหา พอถึงวัดพวก
เราก็ไดรับประทานอาหาร ทําใหเรารูถึงบุญคุณของชาวนา แมครัว พอครัวที่ทําอาหารใหทาน รูถึงคุณคาของ
ขาวแตละเม็ดตักมาเทาไหรก็ตองกินใหหมดเสร็จแลวก็นําไปลางจาน ลางใจ สวนตรงนี้ฝกใหเรามีสมาธิขณะ
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ลางจานบงบอกถึงความตั้งใจของเรา จากนั้นก็เก็บสถานที่พลัดกันทําระหวางชาย–หญิง แลวพวกเราก็ทํา
กิจกรรม ของอาจารยมารศรีเพื่อฝกความอดทน ฝกความมีสติ–สมาธิ ความสามัคคี ความมีน้ําใจ ความมีไมตรี
ตอกัน รวมถึงการอยูรวมกัน แลวทําวัตรเย็น ทํากิจกรรมของพระอาจารยจนถึง 4 ทุม จนกระทั่ง วันสุดทาย
พวกเราก็ไดสอบอารมณกับเจาอาวาสทานไดใหขอคิดที่ดีใหแนวปฏิบัติในการนั่งสมาธิ ถึงแม ขาพเจาจะไมได
สอบอารมณแตก็ทราบจากเพื่อนที่เขาสอบ จากครั้งแรกพวกเราไมคอยมีสมาธิ วอกแวกตลอดเวลาเปลี่ยนทา
บอยวัน สุดทายในการเขา คายพวกเราก็ทําไดสําเร็จคือไมมีใครเปลี่ยนทา นั่งเลยแถมไดรั บคําชมจากพระ
วิทยากรวามหาวิทยาลัยราชภัฏรุนนี้มีความอดทนมากทําใหพวกเราภูมิใจ และมีกําลังใจที่จะทําความดีอยางนี้
ตลอดไป จากที่เขาคาย 9 วัน 8 คืน ทําใหพวกเราทุกคนไดประสบการณหลายอยางที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน
พวกเราตองขอขอบคุณพระวิทยากรที่ใหความรู แกพวกเรา ตลอดจนอาจารยมารศรีที่คอยใหความชวยเหลือ
ชี้แนะแนวทางที่ดี ถาเราไมไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยพวกเราคงไมมีวันนี้แนนอน ขอผลบุญในครั้งนี้
สงผลใหอาจารยและครอบครัวมีความสุข อันตรายไมมากล้ํากลายและประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งชาตินี้และ
ชาติหนาดวยเทอญ

บันทึกของนายสุรพล สุทธิมา
สวัสดีครับอาจารยมารศรี กลับจากอบรมคุณธรรมไดอะไรมากมายครับ เริ่มแรกสิ่งที่เห็นชัดที่สุด คือ
ความอดทนและความมุงมั่น ทนนั่งสมาธิและอดทนตอความเจ็บปวดและไดครบตามเวลาที่กําหนด แสดงวาทํา
ใจใหชนะตนเองได พอทํางานอะไรในปจจุบันก็นึกไดวาเราสามารถอดทนได และก็สามารถ ทํางานอื่นๆ อยาง
อดทนไดมากดวย สิ่งที่ตามมาก็คือเราโลงใจเพราะทํางานสําเร็จตามเวลากําหนด นํา ไปใชในชีวิตไดบอยมาก
ทั้งนั่งฟงอาจารยสอนวิชาตางๆ ไดนานและมีสมาธิดวยครับ อยางที่สองที่ได คือการรูจักปลอยวาง ไมโกรธ ไม
เก็บมาคิดมาก มีจิตใจที่ยิ้มแยม สดชื่น ทําใหคิดอะไรก็ออก ฟงอะไร ก็จํา และราเริง พูดก็ดี รูจักกําหนดคําพูด
กอนที่จะพูดคิดไดทัน ใครดาใครพูดใหก็นิ่งเฉยไมโตตอบ เหมือนไมมีอะไรแถมยังยิ้มใหอีกตางจากที่ยังไม
อบรมมาตั้งมาก สิ่งไหนที่หายไป ตกหายไมไดดังใจ ก็ไมคิดอะไรก็นึกวาหายก็หายไป เปนสิ่งที่นอกกายเราหา
เอาใหม เรารักษาไมดีเอง ไมแนนอนอยูแลวในโลกนี้ ทําใหตัวเองโลงใจตลอดเวลาไมยึดติดอะไรมากมายทําใจ
ไดเตือนสติตัวเองตลอดเวลา อยางที่ สามที่ไดคือการรูจักคิดวาอะไรควรทําไมควรทํา รูจักนึกถึงบุญคุณบิดา
มารดา รูจักประหยัด รูจักใช ใหคุมคา รูจักใชเวลาใหเปนประโยชน ไมชอบอยูนิ่ง เราตองทําใหได รูจักสราง
ศรัทธาใหกับตัวเอง มีกําลังใจ และอีกอยางคือการรูจักทําบุญในวิธีการตางๆ เราอนุโมทนาก็ไดบุญกับเขาดวย
รูจักทําบุญ ทําใหรูวาเราตองรีบทําบุญเขาไวเร็วๆ อีกอยาง ก็คือการมีความเชื่อมั่น มุงมั่น มีความมั่นใจใน
ตัวเองมากขึ้น มีแรงในการทํางานตางๆ ได และอยางอื่นที่เล็กๆ นอยๆ และคิดวาไปอบรมครั้งนี้ไมเสียเที่ยว
บุญเราที่ไดอบรมไดสรางบุญไดนําสิ่งดีเขา กับตัวเองไดสรางสิ่งดีๆ ขอบคุณอาจารยมารศรีมากครับ ผม ขอให
อาจารยไดรับผลบุญที่ไดสราง
มีความมุงมั่นที่ทําใหลูกศิษยไดดี ขอใหอาจารยไดรับผลบุญนี้มากๆ ครับ
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เมื่อเดือนมกราคมที่ผานมาขาพเจาไดมีโอกาสเขารับอบรมที่วัดศิริมงคลแรกๆ ก็มีความคิด
ที่ไม
อยากไปเทาไรนักเพราะตนเองเปนคนไมคอยมีความอดทนเทาไรนัก และกลัวจะอยูไมครบถึง 9 วัน แต พอ
เขาไปอยูจริงๆ ก็รูทันทีเลยวาไมผิดเลยที่เขามาตรงนี้ทําใหไดรับประโยชนหลายอยาง สิ่งที่ไดรับเห็น ชัดเจน
คือทําใหขาพเจามีความอดทนไมวา จะเปนความอดทนตอความยากลําบาก ความอดทนตอ การตองอยูรวมกับ
ผูอื่น ความอดทนตอการเรียน ความเหนื่อย ความทอแท อดทนตอการที่ตองบังคับ ตนเองใหเปนคนสงบนิ่งไม
วอกแวก นอกจากนี้ยังทําใหขาพเจาเปนคนมีความเพียรแสวงหาความรูให ตัวเอง ขยันอานหนังสือ ขยัน
ทํางานเพื่อชวยผูอื่น ทําใหเปนคนมีสติมากขึ้น ดังจะเห็นไดจาก กอนการเขารับอบรม อดทนทํางานก็ไมคอย
คิดหรือพิจารณาเรื่องที่ทําเทาไรนัก แตปจจุบันนี้ไมเปนอยางนั้นแลว ตอนนี้จะทําอะไรก็คิดจนรอบคอบกอน มี
เหตุมีผล ทํางานอยางมีสติ มีสมาธิ จดจอในสงที่ทําจนสิ่งนั้นสําเร็จดวยความเรียบรอย นอกจากนี้ยังทําใหรูจัก
ตัวเองมากขึ้นรูทันความคิดของตัวเอง หากตอนนั้นขาพเจาไมไดรับโอกาสเขาไปอบรมขาพเจาคงไมทําอะไร
ดวยความตั้งใจและมีสติอยางนี้ อยางไรก็ตามหากมีโอกาสไดรับอบรมที่วัดอีกครั้งขาพเจาก็คิดวาจะไปอีกครั้ง
เพราะคิดวา
นอกจากไดรับความสบายใจแลวยังทําใหขาพเจารูอะไรหลายๆ
อยางที่ไมเคยรูและได
รูจักคําวาความอดทนมากยิ่งขึ้นดวย

บันทึกของนางสาวศิริพร แสนสุข
การไปวั ด ในครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ไปฝ ก ปฏิ บั ติ ธ รรม ฝ ก สมาธิ ความอดทน รวมทั้ ง การ
ดํารงชีวิต อยางสมณะ ณ วัดศิริมงคล อําเภอกุสุมาลย เราเริ่มออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวัดศิริมงคลเวลาประมาณ 16.00 น. วันแรกยังไมไดรับ ศีล 8 ยังทานขาวเย็น
ได พอวันที่ 2 ก็เขารับสมาทานศีลเพื่อรับศีลแลวเราก็อยูอยางสมณะ คือกินขาวแควันละ 2 ครั้ง คือ ปฏิบัติตาม
ศีล 8 ทุก ๆ วัน จะตองตื่นแตเชา ตั้งแต 03.30 น. เพื่อทําภารกิจสวนตัว 04.00 น. ตองมา รวมกัน อาจบําเพ็ญ
ประโยชนโดยการกวาดลานวัด ทําความสะอาดกุฏิ แลวก็มานั่งสมาธิประมาณ 40 นาที แลวก็ทําวัดเชา การนั่ง
สมาธิแตละวันปวดขามากนั่งสมาธิ ตอนเชาไมคอยมีสมาธิเทาไหร แตนั่ง เวลาบายจะรูสึกสงบนิ่งมากและ
สามารถนั่งได 1 ชั่วโมง โดยไมขยับเปลี่ยนทานั่ง ตอนนั่งแรกๆ ปวดขา จนไมมีความรูสึกบังคับขาไมไดสัก
พักความปวดนั้น ก็หาย บางทีก็มีความรูสึกวาเหมือนตัวลอยได การ นั่งสมาธิแตละครั้งสิ่งที่ไดรับคือความ
อดทน อดกลั้นตอความเจ็บปวด ไดฝกสติในการรับรู รูวาลมหายใจ เขา–ออก มีจิตออนโยนขึ้น ไดรูวาสังขาร
มันไมเที่ยงมันมีแตความทุกขทําใหเวลาทําอะไรก็รู สวนการกิน อาหารสิ่งที่ไดรับคือรูจักประมาณตน ไมโลภ
กินเทาที่มี กินเพื่ออยู ที่สําคัญคือในการไปอยูในวัด ครั้งนี้ทําความคิดเปลี่ยนไปมาก เชน เมื่อเขาทําไมดีกับเรา
แตกอนก็ทําไมดีตอบโต แตเดี๋ยวนี้ทําไมตอง ไมดีเหมือนเขา รวมทั้งความกลัวผีก็คลายลงเพราะเราก็ตองเปน
อยางเขาสักวัน ความคิดความรูสึก แบบนี้เริ่มมีตอนฝกปฏิบัติธรรม พอครบ 9 วันเหมือนไมนานแตกลับมาก็ยัง
ไมลืมสิ่งที่ไปฝกมา อยูที่บานหอพักก็ยังคงฝก สิ่งที่ไดรับ คือสติ เวลาลางจาน ถูบาน ทํางานบาน นอนก็รู และ
ตื่นแตเชาขึ้น การ กินอาหาร ก็ไมเรื่องมาก อะไรก็ได ใชเงินนอยลง ความโกรธก็นอยลงมากเพราะคิดวาเขา
คงไมตั้งใจและ รูจักใหมากขึ้น จะฝกแบบนี้ตอไปเพราะมีขอดีเยอะและเปลี่ยนตนเองไดมาก
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วันที่ขาพเจาตองไปเขาคายวันนั้นเปนวันเสาร ขาพเจาอดทนตื่นตั้งแตเชาเพื่อที่จะรีบทําธุระเตรียม ตัวรอ
รถเพื่อจะไดมาทันอาจารยนัด 8.00 น. ขาพเจาไดมาถึงที่รอรถคือตึก 3 ประมาณ 7.30น. และเพื่อนๆ ก็เริ่ม
ทยอยกันมาจนครบ หลังจากนั้นเราก็เริ่มออกเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ พากันไปทัศนศึกษาอยู 3
แหง คือ วัดพระธาตุเชิงชุม วัดปาสุธาวาส และวัดภูเพ็ก ที่วัดภูเพ็กนี่เองที่ผม ไดอดทนเปนอยางมาก คือ
อดทนเดินขึ้นไปขางบนที่มีบันไดหลายรอยขั้นและลาดชัน ผมเจ็บกลามเนื้อ เปนอยางมาก หลังจากนั้นเราก็ได
เดินทางถึงวัดศิริมงคลประมาณบาย 3 โมงกวาๆ และที่วัดศิริมงคล นี่เองที่ตลอดเวลาที่ผมอยู 8 คืน 9 วัน มัน
ทําใหผมไดรับความอดทนเปนอยางมาก อยางแรกคือตอง อดทนพยายามขมจิตใจทําตามระเบียบตางๆ ของ
วัดที่วางไว จากนั้นที่ขาพเจา อดทนมากสุดขีดคือ อดทนนั่งสมาธิเนื่องจากในตอนนั้นขาพเจาขออักเสบ ใน
การนั่งสมาธิใน แตละครั้งเพียงแคเริ่ม ขาพเจาก็รูสึกเจ็บปวดเปนอยางมากขาพเจาอดทนเปนอยางมากที่จะ
พยายามนั่งสมาธิใหไดตามที่อาจารยกําหนดแตในตอนแรกขาพเจาอดทนไมไหวพลิกอยูหลายครั้งและในครั้ง
ตอมาขาพเจาคิดวาตองทําใหไดคือพยายามไมเปลี่ยนทาเลยจนครบกําหนดเวลาและในตอนนี้เองที่ขาพเจา
อดทนตอความเจ็บปวดเปนอยางมากเหงื่อไหลออกทวมตัวและขาพเจาก็อดทนตอการหิวเนื่องจากไมกินขาว
เย็น ดื่มนม ก็ไมหายหิว และอดทนตอการพาเดินเขาไปในปาของพระอาจารย รูสึกเหนื่อยและปวดเทาเปน
อยาง มากเนื่องจากไมไดใสรองเทา อดทนตอการถูกตัวไรเล็กๆ กัดในวันแรก และคืนแรกในการอยูวัดศิริมงคลที่
ขาพเจาตองอดทนอยางสุดขีดเชนกัน คือ อดทนตอความกลัวผีเพราะขาพเจา นั้นไดนอนในศาลาใกล กับเมรุ
คืนแรกนี้เองนอนก็ไมหลับและยังไมรูวาที่นี่ผีดุหรือเปลา และขาพเจา ยังไดอดทนในการนั่งฟง เทศนและทํา
สมาธิในแตละวันและอดทนตั้งใจทํางานวิจัยชวยอาจารยอยางสนุกสนานและดวยความ เต็มใจ และขาพเจารูสึก
ดีใจที่หลวงพอพระมหาทองรัตนมาเทศนสั่งสอน ใหความรูอยางเปนกันเอง และ ตลอดเวลาที่ขาพเจาไดเขา
คายขาพเจารูสึกในไมตรีของเพื่อนๆ ทุกคน ครูบาอาจารยและพระพี่เลี้ยง และหลังจากที่ขาพเจากลับมาบาน
มันทําใหขาพเจาเปน คนที่ใจเย็นขึ้น รูจักขมใจตนเอง อดทนตอ ความหิว ความรูสึกเจ็บปวด และทําใหรูจัก
เคารพกติกาตางๆ ระเบียบขอบังคับ และยังใหขาพเจาทน การนั่งสมาธิไดนานโดยไมเปลี่ยนทาเลย ทีเดียว

บันทึกของนางสาวโอภา สุวรรณไตรย
การไปวัดใครๆ ก็ไปไดแตคิดสิวาการไปวัดเราไปทําอะไรไดไปทําบุญหรือทําบาป แตถาเราไปวัด ถา
คิดทําดวยจิตใจที่บริสุทธิ์และทําแลวไมหวังสิ่งตอบแทนสิ่งนั้นแหละไดบุญจริง หนูก็เปนคนหนึ่ง ที่ไดเขาวัด
ไมใชคนแกที่จะเขาวัดกอนตายถึงแมหนูเปนวัยรุนก็มีสิทธิ์เขาวัดและในทางที่ดีวัยรุนอยางเราควรหันหนาเขา
วัดมันจะเปนผลดี หนูไปวัด 9 วัน ไดอะไรหลายอยางกวาที่คิดสิ่งที่ไดทําในการเขา วัดนั้นเปนการฝกความ
อดทนอยางยิ่ง เชนการนั่งสมาธิเปนชั่วโมงโดยไมเปลี่ยนทานั่ง การเดินปาโดย ไมใสรองเทาเปนระยะทาง
หลายๆ กิโลเมตร หนูตองรักษาศีลแปดและเวลานอน ก็นอนแถวๆ ปาชา แต เมื่อกลับออกมาทําใหตัวเองรูสึก
วาตัวเองมีอารมณเย็นขึ้นจะทําอะไรก็ใหเรียบรอยรอบคอบ มีความ อดทนตอความหิว อดทนตอความรอน
ความหนาวของอากาศ และทําใหเราอยูกับสังคมไดอยางเปนสุข จะเห็นไดวาการฝกอบรมเขาวัดในครั้งนี้ทํา
ใหหนูมีความอดทนมากขึ้น มีความเปนผูใหญขึ้น และสามารถนําความอดทนนี้ไปใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
มีประโยชนมาก ดังนั้นเด็กวัยรุนอยางเราควรจะ หันหนาเขาวัดทําบุญจะดีกวา เพื่อจะทําใหตนเองมีความสุข
ความเจริญ
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การมีสติ มีสมาธิ รูวาตอนนี้ตนเองกําลังทําอะไร คิดสิ่งใด ถือเปนสิ่งที่ดีนักถาบวกความอดทน เขาไป
อีกก็คงจะดีมาก เพราะคนสวนใหญมีสติก็จริงแตความอดทนนี่สินอยนัก เมื่อมีส่ิงใดมากระทบ เล็กๆ นอยๆ ก็
จะมีอาการตอบสนองทันทีไมวาจะดานรายหรือดีก็ตาม ฉะนั้นความอดทน สติ และสมาธิ นี่ตองไดรับการฝก
และปฏิบัติอยางจริง จนติดเปนนิสัยตลอดชีวิต ในการไป เขาคายปฏิบัติสมาธิและฝก ความอดทนที่วัดศิริมงคล
ในระหวางวันที่ 15–23 มกราคม พ.ศ. 2548 วันแรกที่ไปก็ตองใชความอดทน เปนอยางยิ่งนับตั้งแตอดทนรอ
เพื่อนใหมาพรอมกันอดทน เดินขึ้นบันไดวัดพระธาตุภูเพ็ก ในความรูสึก ตอนนั้นเหนื่อยนะแตก็พยายามบอก
ตัวเองใหอดทนเอาไว พอดานทดสอบความอดทนดานแรกผานพน ไปไดอุปสรรคที่ตองเจออีกคือที่วัดศิริ
มงคล ขาพเจากับเพื่อนๆ ตอนแรกก็นึกวาจะไดรักษาแคศีล 5 เตรียมขนม นม เครื่องหอม ไปซะเยอะแยะ ผล
สุดทาย ก็ไดรักษาศีล 8 ซึ่งถือวาเปนศีลที่เครงครัดสําหรับ ฆราวาสอยางพวกเรา การไปอยูที่นั่นมันเปนการ
ทดสอบตัวเองจริงๆ เพราะตัวขาพเจาเองไมคอยชอบ ยุงกับใครมากนัก ไมชอบคนคุยเสียงดัง แตเมื่อไดมาอยู
รวมและนอนกับเพื่อนหลายคนซึ่งตางนิสัย ตาง พอ ตางแม ก็ตองอดทนและรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา สังเกต
วาในชวง 8 คืน 9 วัน นั้น ขาพเจาจะ พยามพูดนอยที่สุดเพื่อจะไดไมใหผูอื่นเกิดความรําคาญ ถาถามวาอยาก
คุยไหมก็อยากคุยนะแตก็รูวา เรากําลังทําอะไรอยูและควรปฏิบัติแบบไหน คนอื่นมอง อาจดูวาเราหยิ่งแตไมใช
หรอกความรูสึกตอน นั้นมันเหนื่อยมาก แตรูแควาตองอดทนเพราะตองตื่นแต เชามาทําสมาธิ อากาศก็หนาว
กินก็นอย นอนก็นอย แถมเพื่อนบางคนก็ชอบบนเราก็เลยตองเปนฝาย อดทนจะดีกวา การฝกสมาธิเปนสิ่งที่ดี
นะ ทําใหขาพเจาเปนคนนิ่งมากขึ้น ไมวอกแวก ไมคิดฟุงซาน แตก็ เปนสิ่งที่ทรมานเชนกันเพราะตอนที่นั่ง
สมาธิรูสึกเจ็บปวดไปถึงกระดูก แตก็บอกตัวเองทุกครั้งที่นั่งสมาธิวาอดทนนะปูเปอดทนไว ถาผาน อุปสรรคแค
นี้ไปไดวันขางหนาแมจะเจอเรื่องที่เจ็บปวดแคไหน เราก็จะยืนยิ้มรับมันไดอยางภูผาที่ตั้ง ตระหงาน ไมสะทก
สะทานกับสภาพดินฟาอากาศ สิ่งที่ตองอดทนอีกอยางก็คือการอดทนตอความ ทรมานทางกายตอนที่พระ
อาจารยพาไปเดินดูบริเวณวัด ทุกคนไมไดใสรองเทา เดินตอนแรกก็เจ็บ หรอกนะ แตพอนานไปความเจ็บเริ่ม
เปลี่ยนเปนจั๊กกะจี้นี่ก็เหมือนกันแหละ ตั้งแตเกิดไมเคยเดินเทา เปลาไกลขนาดนั้น แตขาพเจาก็พยายามอดทน
ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้สิ่งที่ได กลับมาคือการนั่งสมาธิ ปญญา และที่สําคัญคือความอดทน สิ่งสุดทายนี้ไดมาเยอะ
มากทําใหตอนนี้ ขาพเจาอดทนตอสิ่งตางๆ ไดดี มากขึ้น ใครจะดาจะวาอะไรก็ไมตอบโตฟงเฉยๆ ถาเราไมผิด
ก็ยิ่งไมตองสนใจคิดแบบนั้นก็เลยสบาย ไมตองทุกขใจ เพราะฉะนั้นจงมีสติ มีสมาธิ และอดทนตอความรูสึก
ของตัวเองใหมาก เพื่อในอนาคต แมจะตองพบเจอสิ่งใดที่ทําใหไมพอใจก็จะไดเผชิญหนากับมันดวยความอาจ
หาญ ความอดทนเทานั้น ที่จะนําทานสูความสําเร็จ
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บันทึกของนางสาวจารุวรรณ เรืองชัย
จากที่ขาพเจาไดไปปฏิบัติธรรมที่วัดเปนเวลา 8 คืน 9 วัน นั้น สิ่งที่ขาพเจาไดในครั้งนี้ คือความ อดทน
เพิ่มขึ้น หากขาพเจาไมมีความอดทนขาพเจาคงจะอยูวัดไมไดถึง 8 คืน 9 วัน ในการไปวัดนั้น สิ่ง ที่ฝกความ
อดทนอันดับแรกคือ การอดทนตอความหิว คือปฏิบัติธรรมนั้นพระทานใหทานขาวเพียง 2 มื้อ เทานั้น คือมื้อ
เชากับกอนเที่ยง และนอกจากอดทนตอความหิวแลวยังอดทนตอความเจ็บปวด คือ การเดินโดยที่ไมใสรองเทา
เลย และการนั่งสมาธิ หลังจากที่ขาพเจากลับมาจากวัดแลวสิ่งที่ขาพเจาไดรับ จากการไปปฏิบัติครั้งนี้ คือความ
อดทนเพิ่มมากขึ้น คืออดทนตอสิ่งเล็ก ๆ นอยก็เดินหนีทําเปนไมสนใจ และการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ถือวาคุมคา
มากเพราะคิดวาตัวเองโตเปนผูใหญขึ้นจะทําอะไรก็คิดไตรตรอง มากขึ้นไมใชอารมณในการติดสินปญหา
เหมือนแตกอน

บันทึกของนางสาวศุภลักษณ แสงชมภู
หลังจากที่ไปฝกสมาธิ ฝกความอดทนที่วัดเปนเวลา 9 วัน 8 คืน นั้น ทําใหขาพเจามี ความอดทนมาก
ขึ้นและมีความพยายามมาก แตกอนตั้งแตตอนที่ยังไมไปฝกความอดทนนั้น ขาพเจาเปนคน ที่ใจรอนมาก คน
อื่นทําอะไรขัดใจเล็กๆ นอยๆ ก็โกรธ รูสึกกระวนกระวายใจ หงุดหงิด แตพอไดฝกความ อดทนอยูที่วัดซึ่งได
อดทนตอทุกอยาง ไมวาจะเปนอดทนตอความลําบาก อดทนตอความหิว ความเจ็บ ปวดทั้งหลาย ทําใหเปนคน
ที่ไมคอยโกรธ พอโกรธแลวก็พยายามทําใหตัวเองอยูในความปกติไมโกรธอีก ตอไปเพราะเวลาโกรธนั้นรูวาทํา
ใหไมสบายใจและไมดีตอสุขภาพดวย และก็รูสึกวาตัวเองมีความ พยายามมากขึ้นกวาเดิม แตกอนนั้นถาทํา
อะไรแลวผิดพลาดจะรูสึกทอ ไมอยากทําอีกตอไป แลวตอนนี้ ก็คิดวาไมมีใครทําอะไรสําเร็จแบบงายๆ ทําครั้ง
เดียวนั้นมันไมมี ทุกคนทําอะไรก็ตองมีอุปสรรคดวยกัน ทั้งนั้น ดังนั้นการที่ไดไปฝกความอดทนในครั้งนี้มี
ประโยชนกับขาพเจามาก จากที่เปนคนโกรธงา ย อารมณรอนซึ่งทําใหขาดสตินั้น ทําใหขาพเจา สามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งการกระทําและจิตใจ อารมณความรูสึก ทําอะไรอยางมีสติและอดทน และสามารถนํามาใช
ในชีวิตประจําวันดวย

บันทึกของนางสาวออมทรัพย โถชัยคํา
หลังจากที่กลับจากอบรมพฤติกรรมหรือนิสัยของตนเองเปลี่ยนไปมาก ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 1) จาก แต
กอนเคยชอบตบยุงในหองพอกลับจากอบรมก็เปลี่ยนนิสัยของตนเองคือพอจะตบก็นึกถึงคําพูดที่ดูจากวิดีโอวา
เราตองไมทําลายชีวิต 1 ชีวิต แคหยดเลือดเพียงหยดเดียวเทานั้น พอนึกขึ้นไดก็เกิดการ ละอายขึ้นก็เลยไมฆา
มัน 2) เปลี่ยนนิสัยในเรื่องของความอดทน จากแตกอนจะทํางานอยูพอดีเพื่อนมา ชวนไปนั่นไปนี่ก็จะละเลย
งานไปกับเพื่อน แตปจจุบันเปลี่ยนนิสัยใหมแลวก็จะทํางานใหเสร็จกอนแลว จึงไป และปจจุบันก็อดทนไดนาน
กวาแตกอนมาก ซึ่งจะเห็นไดจากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 ไดรอสอบสัมภาษณแกไขเอกสารกูยืมตั้งแต
เที่ยงจนถึงสี่โมงเย็น เพราะทางสํานักกิจการนักศึกษา จะเรียกเขาสอบตามบัตรคิว ขาพเจาไดบัตรคิวที่ 427
ตองใชความอดทนในการรอนานมาก แตก็ทําสําเร็จ ถาเปนอดีตคงลุกขึ้นกลับบานไปนานแลว 3) เปลี่ยนนิสัย
ในเรื่องของสติ–สมาธิ หลังจากอบรมแลวรูสึกวาตัวเองมีสติเพิ่มมากขึ้น สังเกตไดจากตอนเวลาเดินแตกอนจะ
สะดุด แตพอกลับจากวัดก็มีสติมี สมาธิขึ้น ความผิดพลาดก็นอยมากเพราะรูตัววาตอนนี้เรากําลังเดินอยูเพราะ
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ไดนับไปดวย ในขณะเดิน 4) เปลี่ยนนิสัยในเรื่องของมารยาทในการพูด คือ คิดกอนพูด ถนอมน้ําใจคนฟงเพิ่ม
มากขึ้น 5) จะไมคอย เถียงพี่เถียงแมเมื่อทานวากลาวตักเตือนแตกอนจะถึงไหนถึงกัน 6) รักแมเพิ่มมากขึ้น
คือ จะไมกลาทํา อะไรที่ทําใหแมเสียใจเมื่อคิดเรื่องที่จะทําเรื่องที่ไมดีพอนึกถึงทานก็ไมทํา 7) จากแตกอนใจ
รอนวูวาม อยากไดอะไรตองไดในขณะนั้นก็เปลื่ยนเปนใจเย็นลงมีเหตุผลมากขึ้น

บันทึกของนางสาวทัศนีย คํามุงคุณ
สิ่งที่หนูไดจากการเขาคายอบรมคุณธรรมที่สําคัญ คือความอดทนและก็ไดหลายๆ อยาง เชน การได
อยูรวมกับผูอื่น ไดรูวาความหิวมันเปนยังไงถึงเวลากินก็ตองกินแมวาตอนนั้นเราจะไมหิวก็ตาม เพื่อใหรางกาย
ดํารงอยูไดไมไขไมปวย ไดรูนสิ ัยของเพื่อนแตละคนวาเขาเปนคนยังไง และเรื่องความ อดทนนั้นการนั่งสมาธิ
ทําใหไดฝกความอดทนของตนมากขึ้นเจ็บปวดแทบขาดใจตายแตประโยชนที่หนูไดรับจากการนั่งสมาธินั้นก็คือ
การมีมสติอยูเสมอไมวาจะเรียนหนังสือก็เรียนเขาใจมากขึ้น ตอนอานหนังสือ นั้นเขาใจเร็วขึ้นกวาแตกอนและ
เรามีเหตุผลมีความรอบคอบมากขึ้น ใชเหตุผลในการแกปญหา ไมโกรธ งายเหมือนแตกอน ไมโมโหผูอื่น
เพราะเราก็ไดนําเอาหลักธรรมจากการเขาคายมาใช โกรธคือโง โมโหคือบาถามีคนมาพูดหรือทําอะไรใหเรา
โกรธหนูก็จะนับ 1-10 กอนแลวอารมณโกรธนั้นก็จะลดนอยลงสิ่งเหลานี้หนูขอขอบคุณอาจารยมารศรีมาก
ทานเปดโอกาสใหพวกหนูไดรับสิ่งเหลานี้ที่มันสามารถ นําไปใชในชีวิตประจําวันจริงๆ ของหนู หนูยอมรับวา
ทุกสิ่งทุกอยางมันดีขึ้นมากหลังจากที่กลับจากคาย อบรมคุณธรรมนั้น อนุโมทนาใหทานอาจารยมารศรีจงไดรับ
สิ่งดีๆ ที่อาจารยนั้นไดทํากับพวกหนูนะคะ

บันทึกของนางสาวรัษฎากร อัครจันทร
ตั้งแตไ ปวั ดศิ ริม งคลมาทํ า ใหมี ค วามอดทนมากขึ้น ไมว า จะอดทนต อ คํา พู ด ตา งๆ อดทนต อความ
ยากลําบากในการเรียน อดทนตออุปสรรคตางๆ ในชีวิต ฯลฯ และก็ทําใหจิตในสงบขึ้น เวลาจะทําอะไร ก็คิด
กอนทํา ไมคอยพูดคําหยาบเหมือนแตกอนไมเหมือนสมัยกอนจะเปนคนอารมณรอน คิดอยากทําอะไรลงไปก็
ทําโดยไมคิดวาสิ่งที่ทําลงไปนั้นจะมีใครเดือนรอนหรือไมและก็เคยทําใหพอแมเสียใจมาแลวหลายครั้งดวย
คําพูดที่พูดออกมาโดยที่ไมไดตั้งใจและก็มานั่งเสียใจภายหลัง ตองขอขอบคุณทาน อาจารยมารศรีที่พาไปวัดศิ
ริมงคลทําใหคิดไดวาเราเกิดมาไมใชเกิดมาเพื่อการแขง ใหดี ใหเดน ใหดัง มีอํานาจ มียศถาบรรดาศักดิ์ ก็คิด
วาเกิดมามีความสุขแลว แตความจริงแลวมันไมใช คนเราเกิดมานั้น ถาจะใหมีความสุขตองสุขทั้งกาย คิดดี
พูดดี ทําดี ไมจําเปนตองเกง เดน ดัง เสมอไป เพราะคนที่เกง บางคนก็เอาตัวรอดไมไดคนเราตองมีคุณธรรม
ประกอบดวยถึงจะเปนคนดีที่สมบูรณสามารถอยูในโลกนี้ไดอยางมีความสุข

บันทึกของนางสาววรางคณา ราชวัตร
จากประสบการณที่ไดไปอยูวัดเปนเวลา 9 วัน 8 คืน นั้น ขาพเจารูสึกวาตัวเองมีความประพฤติ ดีขึ้น
ขาพเจาใจเย็นไมขี้โมโหเหมือนแตกอนซึ่งขาพเจาจะอารมณรายใครวาอะไรนิดๆ หนอยๆ ก็จะโกรธ แมกระทั่ง
เวลาที่ไปรอรถโดยสารประจําทางยิ่งถาวันไหนที่ขาพเจารีบแลวขาพเจามารอนานๆ ขาพเจาจะหงุดหงิดและ
พาลโกรธไปหมดใครมาคุยดวยก็จะไมคุย หรือบางทีก็จะตวาดไปทันที แต เดี๋ยวนี้ขาพเจารูสึกวาขาพเจา
สามารถอดทนไมใหตัวเองโกรธคนอื่นได หรือสามารถรอไดนานๆ กวาแตกอน ทั้งหมดนี้เปนผลมาจากการที่
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ขาพเจาไดไปฝกสมาธิและความอดทนจึงทําใหขาพเจา สามารถอดทนตอสิ่งตางๆ ไดเปนเวลานานขนาดนี้
และขาพเจาสามารถเห็นถึงความแตกตางของตัว ขาพเจาเองวาตอนที่ยังไมไปฝกอบรมที่วัดกับตอนที่ไปกลับ
มาแลวนั้นขาพเจามีความอดทนมากกวาเดิมจนทุกคนในบานของขาพเจาลวนพากันแปลกใจวาเกิดอะไรขึ้นกับ
ขาพเจา ทําไมขาพเจาจึงเปลี่ยนไป มากถึงขนาดนี้ซึ่งขาพเจาคิดวาการที่ขาพเจามีความอดทนนั้นจะสงผลดีทั้ง
กับขาพเจาเองและคนรอบ ขางไมวาจะเปนเดี๋ยวนี้หรืออนาคตก็ตาม

บันทึกของนางสาวเนตรนพิศ คตจําป
สิ บ ปากว า ไม เ ท า ตาเห็ น สุ ภ าษิ ต นี้ เ พิ่ ง จะเข า ใจในตอนที่ ไ ด ไ ปเข า ค า ยฝ ก อบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ที่วัดศิรมิ งคล โดยความอนุเคราะหของทานอาจารยมารศรี เปนเวลา 8 คืน 9 วัน ซึ่ง 9 วันที่อยูในวัด
เราตองกินขาววันละ 2 มื้อ คือมื้อเชากับกลางวันและเปนอาหารเจ ตองตื่นตีสี่มาทําวัตรเชา ตองทําวัตรเย็น ถึง
4-5 ทุม ทุกวัน รองเทา เครื่องหอม ก็ไมไดใช พอทําวัตรเชาเสร็จก็ตองกวาดลานวัด รดน้ําตนไม บางวันไดขัด
หองน้ําดวย และแตละวันตองนั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมง ตองเดินจงกรม ซึ่งแตกอนที่จะ มาเขาคายเราไมเคย
คิดเลยวาวัดกับวัยรุนอยางเรามันจะมาพบกันไดอยางไรเพราะเราเปนคนที่ไมชอบ เขาวัดแลวก็คิดวาการ
ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเปนเรื่องที่ยากตองใชความอดทนสูงมากเราเปนคนที่ไมคอยอดทนและไมชอบอยูกับอะไร
นานๆ แตพอไดมาอยูที่วัด 9 วัน ไดฝกความอดทนหลายอยางไมวาจะเปนการเดินดวยเทาเปลาๆ บนถนน
ลูกรัง หนาวก็ตองทน ตื่นแตเชา หิวก็ตองอดทนไมกิน แตละวันอาจารยมารศรี จะมีกิจกรรมสนุกๆ เพื่อฝกให
เรามีความ อดทนและใหฝกสมาธิเราก็รูวาเราทําไดจากที่ไมเคยนั่งสมาธิ เลยก็นั่งไดเปนชั่วโมงๆ โดยไม
เปลี่ยนทานั่ง แตกอนเคยโกรธแมบอยๆ ก็เลิกโกรธ เรารูสึกไดเลยวาใจเรา เย็นขึ้นความอดทนก็มีมากขึ้นและ
ยังไดประสบการณที่ล้ําคาเก็บไวในความทรงจําดวย

บันทึกของเบญจมาศ จรรยาวดี
วัด คําคํานี้เมื่อพูดถึงก็คงจะไมมีใครอยากจะเขาไป นอกจากจะมีความสําคัญคือไปเวียนเทียน ไปไหว
พระเทานั้น และคงไมมีใครที่คิดจะเขาไปใชชีวิตแบบเดียวกันกับพระ ยิ่งเปนวัยรุน ในยุคนี้ดวยแลว แตครั้ง
หนึ่งในชีวิตของฉันไดเขาไปใชชีวิตอยูในนั้นเปนเวลา 9 วัน 8 คืน ซึ่งเปนเวลาที่เหมือนจะยาวนานมากแตไม
เลยมันกับเปนเวลาที่สั้นและมีความสุขสงบมาก การที่ไดไปใชชีวิตอยูในวัดทําใหฉันนั้นมีความอดทนขึ้นมาก
ฉันตองอดทนตอความหิวที่ไมสามารถทานอาหารในตอนเย็นได ฉันตองอดทนตอความงวงที่ตองตื่นมาทํา
วัตรในตอนเชา ฉันตองอดทนตอความเจ็บปวดกายที่ตองเดินเทาเปลาไปไหนมาไหน และความอดทนตอ
ความเจ็บปวดตอการนั่งสมาธิวันละหลายๆ ชั่วโมง สิ่งเหลานี้ฉันคิดวาฉันคงจะตายแนเมื่อมาปฏิบัติแตกลับ
ตรงกันขามฉันรูจักความสมถะ ความพอดี ความอดทนตอหลายๆ อยาง ฉันไมเคยคิดเลยวาถาฉันไมยึดติด
แลวฉันก็ จะมีชีวิตอยูในโลกนี้ตอได สิ่งที่ฉันไดมาอีกอยางคือความสงบ ไดฝกสมาธิ มีสติในการดําเนินชีวิต
ทําใหฉันรูสึกตัวอยูเสมอวาตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยูและควรจะทําใหดีที่สุดเพื่ออนาคตของเราเอง อยูที่วัด
ไดรับความรูมากมาย รูจักความอดทน มีความรูเกี่ยวกับทางศาสนามาก เพราะไดความรูจากหลวงพอที่วัด ถา
ใหพูดก็คงจะไมหมดแตถาพูดยอๆ จะทําใหเรารูการใชชีวิตอยางมีสติ การทําสมาธิขั้นสูง การรูจักเรื่อง
เอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักตัวเองมากขึ้น สิ่งที่เราไดจากวัดทําใหเราสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ไดอยางมีความสุข
เพราะจะทําอะไรอยางมีสติ อดทนตอทุกสิ่งทุกอยาง
การไปวัดทําใหเรามีสมาธิ มีสติในการใชัชีวิต ทําใหเราอดทนตอสิ่งที่เขามาหาเราไมวาจะเปนอดทน
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ตอความหิว อดทนตออากาศรอนก็ตาม ในสิ่งที่เราไดรับมาก็ทําใหเรานั้นมีความสุขในการดําเนินชีวิต รูจัก
ชีวิตที่พอดีไมตองหวือหวาฟูฟามากมายก็ทําใหเรามีความสุขไดแลว

บันทึกของนางสาวอัฉรา เจริญวงศ
ความอดทนและสมาธิ คือ หลักยึดปฏิบัติของมนุษยในชีวิตประจําวัน การใชชีวิตอยูในสังคมตองเจอ
ผูคนมากหนาหลายตา มีทั้งสิ่งที่ชอบและไมชอบ ความอดทนจึงเปนสิ่งสําคัญมาก การมีสมาธิก็เหมือนกันทํา
ใหเราทํางานไดสําเร็จ ขาพเจาเปนคนที่ไมมีความอดทนเทาไหร ทําอะไรก็ไมคอยมีสมาธิแตพอขาพเจาไดมา
ฝกสติ การนั่งสมาธิ และความอดทน ขาพเจาก็มีความอดทนมากขึ้น ทําใหรูวาถาอดทนไดผลที่ตามมาก็จะเปน
ผลดี ต อ ตนเองและคนรอบข า ง ตอนที่ ไ ปวั ด ข า พเจ า พยายามอดทนให ม ากที่ สุ ด ต อ สิ่ ง ที่ ช อบและไม ช อบ
พยายามขมใจตนเองทุกเรื่อง และทุกอยางก็ผานพนไปไดดวยดี ขาพเจาไปอยูวัด 8 คืน 9 วัน ขาพเจาไดรู
ความเปนจริงของชีวิตมากขึ้น ไดรูถึงการใชชีวิตอยูในสังคม กลุม หมูคณะ ตองปฏิบัติตนอยางไรถึงจะถูกตอง
การไปวัดในครั้งนี้ขาพเจามีความภาคภูมิใจมากที่สามารถเปลี่ยนตัวเองใหเปนคนมีความอดทนมากขึ้น มีสมาธิ
มากขึ้น ทําอะไรก็คิดถึงใจคนอื่นมากขึ้น
ขอขอบคุณอาจารยมากที่ไดพาพวกเรามาฝกความอดทน สติ และสมาธิที่วัด พวกเราจะนําเรื่องราว
ตางๆ ที่ไดรับมาไปใชในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด
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รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 1 กลุมทดลอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวอัจฉรา
นางสาวออมทรัพย
นางสาวจิตนา
นายทินกร
นางสาวโอภา
นางสาวศุภลักษณ
นายสุทธินันทร
นายนิติกร
นางสาวจุฑาธิป
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวทัศนีย
นางสาวเนตรนภา
นายภานุพงษ
นางสาววรางคณา
นางสาวรัษฎากร
นางสาวเบญจมาศ
นางสาวกุหลาบ
นายเลิศณรงค
นางสาวศิริพร
นายสุรพล

เจริญวงศ
โถชัยคํา
แสนภูวา
วิชิตพันธ
สุวรรณไตรย
แสงชมภู
กุลภา
คําชุม
ภูมี
เรืองชัย
คํามุงคุณ
คตจําป
คําภูษา
ราชวัตร
อัครจันทร
จรรยาวดี
จําวงศลา
นามวงศชัย
แสนสุข
สุทธิมา
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รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 1 กลุมควบคุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

นายวัชราภรณ
นางสาวธัญลักษณ
นางสาวอาริสา
นางสาวอรอริยา
นายอนุวัฒน
นางสาวสาวิตรี
นางสาวราตรี
นางสาวนันทพร
นางสาวศุภารัตน
นายพงษศักดิ์
นางสาวอนงคนุช
นางสาวลําไพร
นายอนุชา
นายธงชัย
นางสาวไพรินทร
นางสาวพุทธพร
นางสาววิไลลักษณ
นายทศพล

ศรีนวลแล
หัสดร
ผิวขํา
นนตระอุดร
บํารงรส
สูงสังเขตธ
วงควิชิต
ถาปนแกว
สาระนิม
ออนสุระทุม
ภาวิขํา
ลาแสน
ตินอาษา
ศรีสวัสดิ์
ผายเงิน
จันทรปุม
ทาเทพ
อุสาพรหม

การพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
A DEVELOPMENT OF THE VIRTUE OF TOLERANCE (KHANTI)
OF FUNDERGRADUATE STUDENTS
นางสาวมารศรี กลางประพันธ*
----------------------------------------------------------------

บทนํา
คุณธรรมที่เอื้อตอความสําเร็จของการพัฒนาจิตใจและเศรษฐกิจนั้นไดแกคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
เนื่องจากเปนคุณธรรมที่ชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จแมจะมีปญหาหรืออุปสรรคมากเพียงใดก็ไมทําใหผูมี
คุณธรรมดานนี้เกิดความทอแทและสิ้นหวังแตยังคงใชปญ
 ญาเพื่อแกไขปญหาจนบรรลุเปาหมายในที่สุด นอกจากนี้
คุณธรรมดังกลาวยังชวยใหคนอยูรวมกันอยางสันติสุขทั้งในระดับชุมชนตลอดจนถึงระดับโลก บุคคลที่มีความอดทน
(ขันติ) หรือที่เรียกวามีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค (Adversity quotient: AQ) จะทําใหเปนผูที่ประสบผลสําเร็จใน
ชีวิตทั้งการเรียนและการทํางานเพราะจะมีผลิตผลจากงานไดมากกวาคนอื่นๆ ทีข่ าดความอดทน (วิทยา นาควัชระ.
2544: 91; เทอดศักดิ์ เดชคง. 2543 : 53) นอกจากความอดทน (ขันติ) ยังเปนคุณธรรมที่สําคัญอยางยิ่ง ในการขจัด
กิเลส เชน ความโลภ ความโกรธ และความหลง ใหหมดไปจากจิตใจของบุคคล ดังที่ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
สรรเสริญความอดทน (ขันติ) ซึ่งมีเนื้อความปรากฏในโอวาทปาฏิโมกข ทอนแรกวา “ขันติ หรือ ความทนทานเปน
ตบะอยางยิ่ง” พระไตรปฎก มหาปทานสูตร ที.ม. (สมสุดา ผูพัฒน ; และ อัจฉรา ธนะมัย. 2543: 7 ; อางอิงมาจาก
พระไตรปฎก มหาปทานสูตร ที.ม. 2500 : เลม 13, 54, 55) ยิ่งไปกวานี้พระพุทธองคทรงตรัสถึงประโยชนของผูที่
มีความอดทน (ขันติ) ไว 5 ประการ คือ (1) เปนที่รักเปนที่ชอบใจของคนจํานวนมาก (2) เปนผูไ มดุรายปราศจากผองภัย
และ ไมมีการผูกอาฆาตจองเวร (3) เปนผูไมมคี วามเดือดรอนเพราะไมมีการประทุษราย (4) เมื่อถึงคราวเสียชีวิตก็ไม
หลงลืมสติ (5) หลังจากเสียชีวิตแลวยอมบังเกิดในสุคติโลก สวรรค พระไตรปฎก มหาปทานสูตร ที.ม. (สมสุดา ผูพัฒน
และอัจฉรา ธนะมัย. 2543 : 7 ; อางอิงจาก พระไตรปฎก มหาปทานสูตร ที.ม. 2500. เลม 13 : 54 – 55) นอกจากนี้
จากการศึกษาวิเคราะหพุทธจริยธรรม เรื่องขันติของ พระมหาขันทอง วิชาเดช (2545) ยังทําใหทราบถึงประโยชน
ดานอื่น ๆ ของความอดทน (ขันติ) อีกหลายแงมุม เชน (1) ความอดทน ทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
เชน ความสําเร็จ ในดานอาชีพ (2) ความอดทน สรางสรรคระบบครอบครัวและกระบวนการทางสังคมใหเกิดความ
สงบสุข (3) ความอดทน ชวยเกือ้ หนุนการปฏิบัติวิปส สนา จนบรรลุมรรคผลนิพพาน เปนตน ดังนั้นจึงสรุปไดวา
คุณธรรมดานความอดทนหรือขันติธรรมนี้ เปนคุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการอยูรวมกันในสังคม
อยางมีสันติภาพ ทั้งนี้โดยเฉพาะประชาคมโลกมีความแตกตางกันดวย ความหลากหลายทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ชน
ชั้น วรรณะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ถาหากผูน ําประเทศ และ
ชาวโลกถือปฏิบตั ิคุณธรรมดานความอดทนหรือขันติธรรมแลวยอมสามารถระงับความขัดแยง ความมีอคติ นําไปสูความ
สงบสุขและสันติภาพของโลกไดอยางแทจริง (แผน วรรณเมธี. 2544 : 3 ; ยูเนสโก และกระทรวงศึกษาธิการ. 2542 :
17)
การที่บุคคล ชุมชน และสังคมในโลกขาดคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ยอมกอใหเกิด ปญหาตั้งแต
ระดับปจเจกชนและอาจขยายกวางออกไปจนถึงระดับสังคมโลกก็ได ทําใหเกิดผลลัพธในเชิงลบ กลาวคือในระดับ
บุคคลนั้นทําใหศักยภาพในการทํางาน การเรียน การดําเนินชีวิตของบุคคล ลดลงหรือลมเหลวได สําหรับปญหาใน
ระดับสังคมหรือระดับโลกนั้นก็ทําใหขาดความยุติธรรมและทํา ใหมนุษยกอความทุกขความเดือดรอนใหแกกัน
*นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มีการเบียดเบียน ทําราย กีดกันดวยอคติ ขมเหงรังแก กอกวนคุกคามดวยเรื่องการแบงแยกกันในดานเชื้อชาติ
ศาสนา เพศ และการเหยียดสีผิว ซึ่งเรียกวา เปนภาวะของการไรขันติธรรมหรือขาดความอดทน (ยูเนสโกและ
กระทรวงศึกษาธิ-การ. 2542 : 19 ; พระมหาขันทอง วิชาเดช. 2545 : 6-7 ; กระทรวงการตางประเทศ. 2545 :
81–82)
จากการศึกษาถึงประโยชนของการมีคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) และโทษของการขาดความอดทน
(ขันติ) ดังไดกลาวมาแลวขางตน อาจกลาวสรุปไดวาการฝกอบรมเพื่อพัฒนาใหบุคคลในสังคมเปนผูมีความ อดทน
(ขันติ) นั้น จะทําใหเกิดคุณคาตอการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรืองทั้งทางดานวัตถุและทางจิตใจ แตในทาง
ตรงขามถาหากคนในสังคมใดไมไดรับการปลูกฝงคุณธรรม ดานนี้ก็จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน
ตลอดจนสูญเสียความสงบสุขและ สันติภาพ ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาเพื่อคนหาวิธีการเพื่อพัฒนา ปลูกฝงหรือ
ฝกอบรมใหคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) เกิดขึ้นแกคนในสังคม เนื่องจากผลการวิจัยของ เฉลียว บุรีภักดี และ หลุย
จําปาเทศ (2523 : 71–85) พบวาคนไทยในวัยหนุมสาวสมัยกอนๆ มีความอดทนมากกวาคนหนุมสาวในระยะตอมา ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาคนไทยในสมัยตอมามีความอดทนในการทํางานนอยลงกวาคนไทยในสมัยกอนจึงทําใหนาเปนหวงวาถา
ปลอยไวไมไดรับการเอาใจใสปรับปรุงคุณธรรมดานนี้จะเปนอันตรายตอการดํารงอยูและการพัฒนาประเทศในอนาคต
นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกลาวยังพบวาคนไทยจะมีความอดทนนอยเมื่ออยูระหวางวัยหนุมสาว (อายุ 15–20 ป) และ
เมื่อมีอายุสูงขึ้นจะมีความจําเปนตองประกอบอาชีพจึงทําใหมีความอดทนมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวนี้มีความ
สอดคลองกับเรื่องขันติที่ปรากฏในพระวินัยปฎกในกรณีที่ พระพุทธเจาทรงประชุมสงฆบัญญัติสิกขาบทหามไมให
พระภิกษุทําการอุปสมบทแกบุคคลที่อายุต่ํากวา 20 ป เพราะบุคคลอายุนอยกวา 20 ป ยังไมมีความอดทนอดกลั้นตอ
ความเย็น ความรอน ความหิว ความเดือดรอน อันเกิดจาก ลม แดด ฝน และถอยคํากลาวรายตางๆ เปนตน
พระไตรปฎก วิ. มหา. ( พระมหาขันทอง วิชาเดช. 2545 : 48 ; อางอิงจาก พระไตรปฎก วิ. มหา. 2500 เลม 2 หนา
402-403, 513-515) สําหรับ นวลศิริ เปาโรหิตย (2542 : 25–34) ยังไดกลาวถึงปญหาของวัยรุนซึ่งสรางความ
หนักใจใหกับคนในวงการศึกษา คือปญหาที่นักเรียนยกพวกทะเลาะวิวาทและทํารายกัน บางครั้งมีการใชอาวุธที่
รุนแรงจนถึงแกชีวิตก็มี เนื่องจากความไมถูกใจกันในเรื่องสถาบันของนักเรียนแตละฝายซึ่งมีสาเหตุมาจากวัยรุน
สวนใหญมักจะมีลักษณะที่ ใจเร็วและอารมณ รุนแรง กลาวงายๆ คือ เลือดรอนและมีความอดทนต่ํา
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชทรงกลาววา “คุณธรรม 4
ประการทีค่ วรปลูกฝงใหบังเกิดขึ้นในตัวบุคคลไดแก (1) การรักษาความสัตยความจริงใจตอตนเองที่จะปฏิบัติแตสิ่งที่
เปนประโยชนและเปนธรรม (2) การรูจักขมใจตนเอง อดทน อดกลั้น และ อดออม (3) การรูจักละเวนความชั่วความ
ทุจริต (4) รูจักละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญ ของบานเมือง” (จันทรดี ถนอมคลาย. 2539 : 1)
นอกจากนี้ผลการศึกษาเรื่องขันติในพุทธศาสนาเถรวาทของ พระมหาขันทอง วิชาเดช (2545 : 9 – 10)
พบวา ขันติตามโลกทัศนของพระพุทธศาสนาเถรวาทมีความหมายตามรูปศัพทวาความอดทนความอดกลั้นจะมี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งตอวิถีชีวิตของมวลมนุษยในการทําหนาที่กําจัดอุปสรรคทั้งหลาย 4 ประเภทเหลานี้ คือ (1)
ความลําบากตรากตรํา (2) ทุกขเวทนา (3) ความกระทบกระทั่ง และ (4) ความเยายวนของกิเลสความอดทนอดกลั้น
ตอสภาวการณทั้ง 4 ประเภท ดังกลาวนั้นตองประกอบดวย ปจจัยสําคัญคือปญญา ความอดทนลักษณะนี้จะมี
ความหมายไมผดิ เพี้ยนไปจากหลักการดั้งเดิมของ พระพุทธศาสนาซึ่งเปนความหมายสําคัญที่สุดของขันติธรรมถา
หากความอดทนปราศจากการตรวจสอบ หรือไมผานการวินิจฉัยจากกระบวนการทางปญญายอมสงผลกระทบเชิงลบ
ตอชีวิตอยางมากเพราะความอดทนจะกลายเปนภาวะอึดอัดบีบคั้นกดดันชีวิตจิตใจอยางรุนแรง ตอเมื่อความอดทน
สอดประสานกลมกลืนกับปญญาแลว ภาวะแหงความอึดอัดก็จะหมดสิ้นไป จิตใจผอนคลาย และเกิดความแจมใส เบิก
บาน ขันติเมื่อดํารงอยูในฐานะเปนคุณธรรม เชิงสังคมจะมีเอกลักษณะพิเศษโดดเดนเฉพาะตัว กลาวคือมีความสัมพันธ
ตรงกันขามกับการทะเลาะวิวาทกัน หรือ ตัดทอนสาเหตุที่จะโยงไปสูความกระทบกระทั่งระหวางกัน หยุดยั้ง ปอง
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ปราม และกําจัดความโกรธหรือความอาฆาตพยาบาททั้งหลายอันจะพึงมีพึงเกิดขึ้นในสังคมได จากนั้นก็ชวย
เกื้อกูลหนุนเสริมความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยและสรรพสัตวใหประสบกับสันติสุขถวนทั่วกัน
ขันติไมเพียงแตจะสรรสรางมิติทางสังคมดวยการปลูกฝงมิตรภาพอันอบอุนใหงอกงามขึ้นภายในใจของมวลมนุษยเทานั้น
แตขันติยังไดชื่อวาเปนคุณธรรมสูงสงสําหรับมนุษยทุกคนเพราะเปนเครื่องมือ กลอมเกลากาย วาจา ใจ ใหบริสุทธิ์งดงาม
อีกทั้งยังชวยแผวถางหนทางชีวติ ใหราบรืน่ และโปรงโลงเบาสบาย ซึ่งอาจนําไปสูความมี อิสรภาพสมบูรณพนจากการ
ครอบงําของกิเลส ทั้งหลายอันเปนจุดมุงหมายสูงสุดแหงชีวิตไดในที่สุด
จากเอกสารและผลการวิจัยขางตนจะเห็นไดวาคนไทยในปจจุบันโดยเฉพาะวัยรุน (อายุยัง ไมถึง 20 ป)
ซึ่งเปนวัยที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือทางจิตวิทยาเรียกวายังไมมีวุฒิภาวะทางอารมณ จะมีความอดทนต่ําหรือขาดขันติ
ธรรมทําใหแสดงพฤติกรรมทีไ่ มพึงประสงคตอสังคมกอปญหาตางๆ มากมาย ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากสถาบันตางๆ ทาง
สังคม เชน ครอบครัว การศึกษา และชุมชน ยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมดานความ
อดทน (ขันติ) ดังนั้นการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวการจัดประสบการณสําหรับการพัฒนาคุณธรรมดานความ
อดทน (ขันติ)ใหแกวัยรุนที่เปนนักศึกษาจึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนโดยเฉพาะนักศึกษาที่กําลังเรียนในระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 เนื่องจากผลการวิจัยพบวานักศึกษาปที่ 1 มีความอดทน (ขันติ) นอยกวานักศึกษาปที่ 4 และ
เนื่องจากสภาพสังคมปจจุบันนี้มีปญหา ตางๆ เกิดขึ้นมากมายเชน การกอเหตุทะเลาะวิวาทของวัยรุน การกอ
อาชญากรรม การติดยาเสพติด เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวาสังคมปจจุบันขาดศีลธรรมโดยเฉพาะขาดคุณธรรมดาน
ความอดทน (ขันติ) ดังนั้นถาหากมีการพัฒนาคุณธรรมดานนี้ใหสูงขึ้นก็จะเปนการชวยแกไขปญหาสังคมไดอีกระดับหนึ่ง
อันจะ กอใหเกิดความสงบสุขในการอยูรวมกันในสังคม
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาวิธีการฝกประสบการณเพื่อการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ)
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีการฝกประสบการณ ตัวแปรความวิตกกังวลและตัวแปรครั้งของ
การวัดที่มีตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระหวางกลุม
ทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณ 2 วิธี คือกลุมทดลองที่ไดรับฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทาง
ตะวันตก และกลุมควบคุมที่ไดรับวิธีการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย
4. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมระหวางกอนและหลังการไดรับการฝกประสบการณ
ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดคูมือหรือแนวการจัดฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ที่ไดผานการวิจัย
แลวสําหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยูใน สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ
2. ไดแนวทางในการประยุกตใชวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ใหแก
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมและมัธยมศึกษา)
3. ไดแนวทางในการฝกประสบการณเพื่อประยุกตใชสําหรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมดานอื่น ๆ เชน
กัลยาณมิตรธรรม 7 ฆราวาสธรรม 4 และสัปปุริสธรรม 7 เปนตน
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547
2. กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ซึ่งกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ในหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป) ซึ่งเปนหลักสูตรการผลิตครูรุนใหม
โดยเปดสอนจํานวน 6 โปรแกรมวิชา ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และ
การศึกษาปฐมวัย โดยแบงกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลองจํานวน 20 คน และกลุม ควบคุม จํานวน 18 คน
รวมทั้งสิ้น 38 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระมี 2 ตัว ดังนี้
1.1 ตัวแปรวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ซึ่ง แบง เปน 2 วิธี
คือ วิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตกและวิธีการฝกประสบการณดวยการสอนแบบ
บรรยาย
1.2 ตัวแปรจัดประเภท คือ ตัวแปรความวิตกกังวล ซึ่งแบงเปน 2 ระดับ คือความวิตกกังวล ต่ําและ
ความวิตกกังวลสูง
2. ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ
ความอดทนทางใจและความอดทนทางกาย
นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
ความอดทน (ขันติ) หมายถึง ความสามารถควบคุมการแสดงออกทางกาย วาจา และสภาวะดาน
จิตใจของนักศึกษาใหเปนไปอยางสงบเรียบรอยและเปนปกติพรอมทั้งยังสามารถปฏิบัติ ภาระหนาที่ตางๆ ที่มีอยูตอไป
ตามเปาหมายที่ไดวางไวโดยไมมีการหยุดชะงักหรือเปลี่ยนแนวเมื่อตอง เผชิญกับสภาพการณหรือสิ่งแวดลอมหรือ
สิ่งเราที่ขัดขวางเปนอุปสรรคยั่วยุยั่วเยาจิตใจหรือถูกชักจูงให ไขวเขวใดๆ ทั้งนี้เกิดจากการใชปญญาประกอบการ
แสดงพฤติกรรมดวยการแสดงออกถึงความอดทน (ขันติ) สามารถวัดดวยแบบทดสอบความอดทน (ขันติ) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นโดยยึดหลักการทางพุทธศาสนาที่มีผูรู เชน พระสงฆและฆราวาสไดกลาวไว ตลอดจนเอกสารเสริมความรู
สําหรับครู กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2525: 146) ซึ่งเมื่อวิเคราะหองคประกอบ
ของความอดทน (ขันติ) แลวสรุปไดวาประกอบดวย (1) ความอดทนทางใจ ไดแก ความอดทนตอการกระทบกระทั่ง
ยั่วยุใหเจ็บใจและความอดทนตอกิเลส คือ ความโกรธและความโลภ (2) ความอดทนทางกาย ไดแก ความอดทนตอ
ความลําบากในการทํางานหรือการเรียน และความอดทนตอความทุกขเวทนาทางกาย ความเจ็บปวด ความเหนื่อย
ความหิว ลักษณะของแบบทดสอบความอดทน (ขันติ) นั้นเปนแบบทดสอบที่มีการกําหนดสถานการณชนิดที่เปน
ภาษา และใชเกณฑการตัดสินใจ ของนักศึกษาโดยยึดตนตามอัตภาพ (ถือตนเองเปนเกณฑ) กลาวคือผูวิจัย จะใช
แนวทางการพัฒนาแบบทดสอบคุณธรรมดานความอดทนตามแนวทางการวัดของ มลิวัลย บํารุงการ (2531: 5–7) และ
ขนิษฐา สาลีผล (2537: 95–105) แตจะสรางใหมโดยกําหนดสถานการณให เหมาะสม กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สําหรับตัวเลือกของแบบทดสอบนั้นจะกําหนดใหมี 3 ตัวเลือก ที่มีน้ําหนัก ของความอดทนแตกตางกันไป คือ ตัวเลือก
ที่แสดงถึงการไมมีความอดทน ตัวเลือกที่แสดงถึงการมี ความอดทน ในระดับปานกลาง (หรือมีความอดทนบางแต
ไมมากเทาใดนัก) และตัวเลือกที่แสดงถึง การมีความอดทนในระดับมาก สวนหลักเกณฑการใหคะแนนตามน้ําหนัก
ของตัวเลือกก็จะกําหนดเปน 0, 1 และ 2 ตามลําดับของการมีระดับความอดทน กลาวคือ ให 0 คะแนน สําหรับตัวเลือก
ที่แสดงวา ไมมีความอดทน ให 1 คะแนน สําหรับตัวเลือกที่แสดงถึงความ
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อดทนปานกลาง และให 2 คะแนน สําหรับตัวเลือกที่แสดงถึงความอดทนมาก นอกจากนี้ผูวิจัยใชแบบวัดความอดทน
ทางกายดวยวิธีออกกําลังกายแบบลุก–นั่ง (Sit up)พัฒนาโดย อํานวย รัตนจันทร (2530) และใชแบบสังเกต
พฤติกรรมความอดทนในการนั่งสมาธิที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมอีกสวนหนึ่งแลวนําคะแนนไป
เปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ความวิตกกังวล หมายถึง ลักษณะของความทุกขทางใจ มีความรูสึกตึงเครียด หวาดกลัว หงุดหงิด
กระวนกระวาย ไมสบายทั้งกายและใจ แบงออกเปน 2 ระดับ คือ ความวิตกกังวลระดับต่ํา และความวิตกกังวล
ระดับสูง สามารถวัดไดดวยแบบวัดความวิตกกังวลซึ่งผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบวัดของ จีระ เจริญสุขวิมล (2527:
37–41) แบบวัดความวิตกกังวลที่ใชในงานวิจัยของ ดาราวรรณ ตะปนตา (2535: 134–136) และแบบวัดความวิตก
กังวลของพรรณี เทพสูตร (2537) ในการแบงใหเปนความวิตกกังวล ระดับต่ําหรือสูงนั้นผูวิจัยใชคาคะแนนมัธยฐานเปน
เกณฑ กลาวคือ ถานักศึกษาคนใดไดคะแนนสูงกวาคามัธยฐานของกลุมจะไดรับการจัดใหอยูในกลุมที่มีความวิตก
กังวลในระดับสูง สวนที่เหลือจะไดรับการจัดใหอยูในกลุมที่มีความวิตกกังวลในระดับต่ํา
วิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตก หมายถึงการ ฝกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณธรรมดาน ความอดทน (ขันติ) ที่เริ่มตนดวยการสรางศรัทธาตามดวยการฝกคิดดวยวิธีแหงปญญา การฝก
โปรแกรมจิต การฝกรักษาอาชีวัฏฐะมกะศีลและศีล 8 การฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 การฝก อบรมปญญาเพื่อ
ปลูกฝงคุณธรรมดาน ความอดทน (ขันติ) การฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการเกี่ยวกับความอดทน (ขันติ) และคุณธรรมที่
เกี่ยวของสัมพันธกับคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) เชน อิทธิบาท 4 กฎแหงกรรม ความเมตตา ความโกรธ
อริยทรัพย 7 ประการ มรรค 8 เปนตน รวมกับการฝกกิจกรรมตามแนวคิดและทฤษฎีทางตะวันตกดวยวิธีการอดได
รอไดเพื่อการทํางานเปนทีมใหสําเร็จ ตลอดจนฝกกิจกรรมตามแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญและการฝา
ฟนอุปสรรค (AQ) การฝกการแกปญหาดวยความมีสติ และการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 แบบเขมตอเนื่องเปน
ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน โดยมีการฝกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วิธีการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย หมายถึง วิธีการฝกดวยการสอนโดยเนนการ
บรรยายเปนหลัก สําหรับ เนื้อหาสาระที่นํามาบรรยายใหแกนักศึกษา ไดแกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการโดยทั่วๆ ไป
คุณธรรมดานความ อดทน (ขันติ) ประโยชนของความอดทน ธรรมดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับความอดทน เชน
ศีล 5 สมาธิ ประโยชนของสมาธิ สติปฏฐาน 4 ประโยชนของสติ มรรค 8 อิทธิบาท 4 กฎแหงกรรม ฆราวาสธรรม 4
ความเมตตากรุณา อานิสงสของความเมตตา ความโกรธ โทษของความโกรธ วิธีลดหรือ ระงับความโกรธ อริยทรัพย 7
สัปปุริสธรรม 7 และชาดก (ทศชาติแหงพระบารมี) และการฝกนักศึกษาใหคนควาหาความรูเกี่ยวกับคุณธรรมดานความ
อดทน (ขันติ) ดวยตนเองเพื่อจัดทําเปนรายงานผลการ คนควา ภายในระยะเวลา 9 วัน โดยมีการเรียนรูดวยการสอน
เฉพาะภาคทฤษฎีเทานั้น
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นี้ประกอบดวย
ตัวแปรอิสระไดแก วิธีการฝกประสบการณดวยแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตกและการสอนแบบบรรยาย
สวนตัวแปรตามคือ คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ ความอดทนทางใจ
และความอดทนทางกาย ไดจากการศึกษาเอกสารหลักพุทธธรรม แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาทางตะวันตก และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ โดยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังนี้

การฝกประสบการณ

คุณธรรมความอดทน

กลุมทดลอง: การไดรับวิธีฝก
ประสบการณตามแนวพุทธวิธี
รวมกับแนวคิดทางตะวันตก
กลุมควบคุม : การไดรับวิธีการ
ฝกประสบการณดวยการสอน
แบบบรรยาย

• ความอดทนทางกาย
• ความอดทนทางใจ

ความวิตกกังวล
• ความวิตกกังวลระดับต่ํา
• ความวิตกกังวลระดับสูง

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
หลังจากที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและผลการวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนทฤษฎีและแนวคิด ที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานวิจัย ดังนี้
1. ตัวแปรวิธีการฝกประสบการณ (กลุมทดลองและกลุมควบคุม) ความวิตกกังวล (ต่ําและสูง) และครั้ง
ของการวัด (ระยะกอนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตามผล) จะมีปฏิสัมพันธกัน กลาวคือ
ผลของวิธีการฝกประสบการณที่มีตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและทางกายมีความแตกตางไป
ตามระดับความวิตกกังวลและครั้งของการวัด
2. นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตกจะมี
คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมที่ไดรับการ
ฝกประสบการณดวยการ
สอนแบบบรรยาย
3. นักศึกษากลุมที่มีความวิตกกังวลต่ําจะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนสูง
กวานักศึกษาที่มีความวิตกกังวลสูง
4.นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมจะมีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ในระยะหลัง
การทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ซึ่งประกอบดวยกลุมทดลอง ที่ไดรับการฝก
ประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตก ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และกลุมควบคุม
ที่ไดรับการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย (ภาคทฤษฎี)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการฝกประสบการณแกนักศึกษาทั้ง 2 กลุม
และไดตรวจสอบหาคุณภาพของวิธีการฝกประสบการณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คูมือวิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) สําหรับนักศึกษา
2. แบบทดสอบวัดคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามหลักการทาง
พุทธศาสนา ซึ่งไดแบงโครงสรางหรือประเภทของความอดทนออกเปน 2 ดาน ใหญๆ หรือ 4 ดานยอย คือ
1.
ความอดทนทางใจ ประกอบดวย 1.1) ความอดทนตอความเจ็บใจ 1.2)ความอดทนตอพลังอํานาจบีบคั้นของกิเลส
และ2. ความอดทนทางกาย ประกอบดวย 2.1) ความอดทนตอความลําบากตรากตรํา 2.2)ความอดทนตอ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกาย
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการนั่งสมาธิ
4. แบบสังเกตพฤติกรรมความอดทน โดยเพื่อน
5. แบบวัดความวิตกกังวล
6. แบบวัดสมาธิ
7. แบบวัดสติ
8. เทคนิคการจดบันทึกประจําวัน
แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลอง มีดังนี้
1. แบบแผนการทดลองที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ Generalized randomized block design โดยมีการสุม
นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป) จํานวน 2 โปรแกรมวิชาจาก
ทั้งหมด 6 โปรแกรมวิชา
ซึ่งไดแกโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร และเอกสังคมศึกษา รวมทั้งสิ้น จํานวน 72 คน แลววัดความวิตกกังวลเพื่อ
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีความวิตกกังวลต่ําและสูงตอจากนั้นจึงสุมอยางงาย เปนหนวยทดลองยอย เพื่อเขารับ
การฝกประสบการณหลังจากผูวิจัยไดทําการสุมหนวยทดลองยอยที่เปน กลุมตัวอยางตามระดับของ ความวิตก
กังวลซึ่งมีสองประเภท คือ ความวิตกกังวลสูง และความวิตกกังวลสูงและมีการวัดตัวแปรตาม (คะแนนเฉลี่ย
คุณธรรมดานความอดทน) ในระยะกอนการและหลังการฝกประสบการณแตละแบบสิ้นสุดลง ตลอดจนวัดตัวแปรตาม
ในระยะเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณไปแลว 1 เดือน (ระยะติดตามผล)
2. การวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 1) ตัวแปรอิสระที่ถูกจัดกระทํา (Manipulated variable)
ไดแก วิธกี ารฝกประสบการณ 2 วิธี คือ (1) การไดรับวิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทาง
ตะวันตก และ (2) การไดรับวิธกี ารฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย และ 2) ตัวแปรจัดประเภท (แบงกลุม)
คือตัวแปรความวิตกกังวลซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทคือ (1) ความวิตกกังวลระดับต่ํา และ (2) ความวิตกกังวล ระดับสูง
ในการออกแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดพยายามประยุกตใชหลักของ Max Min Con โดยในสวน
ของ Maximized systematic variance เปนความพยายามทําใหความแปรปรวนของตัวแปรตาม ซึ่งเปนผลที่เกิด
จากตัวแปรอิสระมีคามากที่สุด ซึ่งในที่นี้คือการเลือกตัวแปรอิสระซึ่งเปนวิธีการฝกประสบการณ 2 แบบ คือ
กลุมทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตก (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
และกลุมควบคุมที่ไดรับการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย (ภาคทฤษฎี) สวนหลักของ Minimized

8
error variance คือ การพยายามทําใหความแปรปรวนของตัวแปรตาม (คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน)
ซึ่งเปนผลมาจากความคลาดเคลื่อนตางๆ มีคานอยที่เกิดจากความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางและความ
คลาดเคลื่อนจากเครื่องมือ ทั้งนี้ผูวิจัยไดพยายามสรางเครื่องมือวัดตัวแปรตางๆ โดยอาศัยความรูทางการวัดและ
ประเมินผลที่ถูกตอง เพื่อจะไดเครื่องมือที่มีคุณภาพทั้งในดานความเที่ยงตรงและคาความเชื่อมั่น และในกรณีของ
หลัก Control extraneous systematic variance นั้นเปนการควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรตาม (คะแนน
เฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน) ซึ่งอาจเกิดจากตัวแปรเกินหรือตัวแปรแทรกซอน ใหมีคานอยลง ในที่นี้ผูวิจัยไดใช
วิธีการนําตัวแปรเกินที่คาดวาจะมีผลตอตัวแปรตามดวย (ไดจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ) โดยนํา
ตัวแปรบุคลิกภาพดานความวิตกกังวลมาเปนตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่ง นอกจากนี้ผูวิจัยใชวิธีควบคุมตัวแปรเกิน โดย
การสุมเขารับการทดลอง (Random assignment) จํานวน 2 ครั้ง คือ สุมเพื่อเขารับการทดลองจํานวน 2 โปรแกรม
วิชาจากทั้งหมด 6 โปรแกรมวิชา และสุมเขารับการทดลองตามระดับความวิตกกังวลสูงและต่ําโดยแบงเปน 4 กลุม
ยอย ซึ่งจะทําใหโอกาสหรือความนาจะเปนที่คา ของตัวแปรตาม (คะแนนความอดทนหรือขันติ) ของกลุมทดลอง
หรือกลุมควบคุมไมแตกตางกันมีมากกวา โอกาสที่จะแตกตางกันกอนทําการทดลอง สําหรับโครงสรางของการ
ทดลองฝกประสบการณมีองคประกอบ ตามที่ปรากฏในตาราง ตอไปนี้
ตาราง แสดงโครงสรางของแบบแผนการทดลอง
ลักษณะภูมิหลังที่นํามาจัดประเภท
(ความวิตกกังวล)
( ตัวแปรอิสระที่ 1 )
• ความวิตกกังวลต่ํา
• ความวิตกกังวลสูง

วิธีการฝกประสบการณ
(ตัวแปรอิสระที่ 2)

ลักษณะที่วัดหลังการฝก
(ตัวแปรตาม)

• การไดรับวิธีการฝก
ประสบการณตามแนวพุทธวิธี
รวมกับแนวคิดทางตะวันตก
(กลุมทดลอง)
• การไดรับวิธีการฝกประสบ
การณดวยการสอนแบบ
บรรยาย (กลุมควบคุม)

• คุณธรรมดานความ
อดทน (คะแนนเฉลี่ยความ
อดทน)
• ความอดทนทางใจ
• ความอดทนทางกาย

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามวิธีการดังนี้
1. ผูวิจัยดําเนินการวัดคุณธรรมดานความอดทนทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยวัดกอนการฝก
ประสบการณ (วัดระยะกอนการทดลอง)
2. การเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมทดลองที่ไดรับวิธีการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิด
ทางตะวันตกนั้น ผูวิจัยไดใชเวลาในการฝกประมาณ 10 สัปดาห ๆ ละ 3 - 4 วัน ๆ ละ ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
ถึง 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นประมาณ 80 ชัว่ โมง ทีห่ องเรียนพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตอจากนั้นจึงใหไปเขารับการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 และฝกกิจกรรมตาม
โปรแกรมตางๆ ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น (ดูรายคูมือการฝกประสบการณในภาคผนวก) โดยฝกแบบเขมตอเนื่อง กันเปน
ระยะเวลาประมาณ 9 วัน 8 คืนโดยเลือกสถานที่ฝก คือวัดศิริมงคล ผูวิจัยไดเชิญผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนฆราวาส
จํานวน 2 ทาน และนิมนตพระวิทยากรที่มีภูมิรู ภูมิธรรมดานพุทธศาสนาและมีความชํานาญ ในการฝกสมาธิตามแนว
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สติปฏฐาน 4 จํานวน 6 รูป มาใหความรูและประสบการณตลอดจนวิธีการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4 โดยในแตละ
วันเริ่มฝกตั้งแตเวลา 4 นาฬิกา ไปจนถึงเวลา ประมาณ 22 นาฬิกา มีชวงพักเที่ยงหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง และ
พักเปนระยะๆ ละ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ในขณะที่พักก็ใหนักศึกษาพยายามฝกสติกําหนดรูอิริยาบถการยืน เดิน นั่ง
นอน และอิริยาบถยอย เพื่อฝกใหมีสติและสัมปชัญญะรูตัวทั่วพรอมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได สรุประยะเวลาที่ใชในการ
ฝกประสบการณ รวมทั้งสิ้นประมาณ จํานวน 80 ชั่วโมง และอีก 9 วัน 8 คืน หลังจากนั้นผูวิจัยจึงใชแบบวัดความ
อดทน เก็บรวบรวมขอมูลเปนครั้งที่ 2 (ระยะหลังสิ้นสุดการทดลอง) สําหรับในระยะการติดตามผลนั้นผูวิจัยใชแบบ
วัดความอดทนวัดอีกครั้งหนึ่งเปนครั้งที่ 3 หลังจาก สิ้นสุดการทดลองไปแลวประมาณ 1 เดือน
3. การเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมควบคุมที่ไดรับวิธีการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย
นั้นผูวิจัยสอนดวยตนเองและนิมนตพระสงฆที่มีประสบการณในการสอนพุทธธรรมมาบรรยายธรรมะดวยเปน
บางครั้งและไดสอนในระยะเวลาเดียวกันกับกลุมทดลอง โดยการสอนรวมกันดวยเนื้อหาในหลักพุทธธรรม
ตามลําดับเริ่มตั้งแต (1) ขั้นตอนการสรางศรัทธา (2)การฝกคิดโยนิโสมนสิการ และ (3) เนื้อหาเกี่ยวกับประโยชนของ
สติและสมาธิ สําหรับการสอนในเนื้อหาในขั้นตอนที่ 4 คือ หลักธรรมเกี่ยวกับความอดทนและคุณธรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวของนั้น ผูวิจัยไดแบงสอนดวยการใหกลุมทดลองไดรับการฝกประสบการณดวยการฝกสติ และสมาธิกอนเรียน
เนื้อหาหลักธรรมเชนเดียวกับที่ใชสอนนักศึกษาในกลุมควบคุม สําหรับกลุมควบคุมนั้นไมมีการฝกสติและสมาธิกอน
เรียน แตจะชดเชยเวลาเรียนใหเทากัน คือ เวลาที่เหลือ 30 นาที นั้นก็ ใหนักศึกษาซักถามและสรุปสาระสําคัญที่
ไดเรียนไปแลว สรุปคือกลุมควบคุมนี้ไดรับการสอนเนื้อหา เดียวกันกับที่ใชสอนในกลุมทดลองแตจะแตกตางกัน
ตรงที่กลุมควบคุมที่ไมไดมีการฝกกิจกรรมภาคปฏิบัติ เรียนแตภาคทฤษฎีเทานั้น และในระยะ 9 วัน 8 คืน ที่กลุม
ทดลองไปเขาคายฝกปฏิบัติ ธรรมตามแนวสติปฏฐาน 4 และฝกกิจกรรมตางๆ ที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นเพื่อพัฒนาความ
อดทนนั้น ผูวิจัยกําหนดหัวขอธรรมะไดแก ความอดทน สมาธิ สติปฏฐาน 4 อริยทรัพย 7 อิทธิบาท 4 กฎแหงกรรม
ฆราวาสธรรม 4 สัปปุริสธรรม 7 มรรค 8 ความโกรธและวิธีลดความโกรธ และบุญกิริยาวัตถุ 10 โดย ใหนักศึกษา
กลุมควบคุมไปศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และจัดทําเปนรายงานสงผูวิจัยภายใน 9 วัน หลังจากนั้นผูวิจัยจึงทํา
การเก็บรวบรวม ขอมูลโดยใชแบบวัดความอดทนเปนครั้งที่ 2 (ระยะสิ้นสุดการเรียน การสอนในกลุมควบคุม)
ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลในระยะติดตามผลหลังจากที่ไดเก็บขอมูลครั้งที่ 2 ไปแลว ประมาณ 1 เดือน
การเก็บรวบรวมขอมูลกลุมทดลองและกลุมควบคุมนั้น นอกจากใชแบบวัดคุณธรรม ดานความอดทน
(ขันติ) แลว ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ ดวย คือ การประเมินผลการเรียนในแตละครั้งดวยวิธีการ
ซักถามความรูสึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระตลอดจนสื่อ อุปกรณ วีซีดีเพลง
คํากลอน พุทธสุภาษิตตางๆ วามีความเหมาะสม หรือไม นาสนใจเพียงใด ควรปรับปรุงในสวนใดบางสําหรับการ
เรียนการสอน ในครั้งตอๆ ไป ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการนําไปใชปรับปรุงวิธีการสอนหรือหลักสูตรใหมีคุณภาพ
เหมาะสมกับความสนใจและวัยของผูเรียนตลอดระยะเวลาของการทดลอง นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการใชแบบสังเกตโดยใหเพื่อนสนิท 3 คนและเพื่อนไมสนิท 3 คน ที่เปนเพื่อนรวมโปรแกรมวิชาเอกเปนผู
ประเมินความอดทนนักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใหเพื่อนสังเกตแลวจึงประเมินในระยะกอน และ
หลังจากเขารับการฝกประสบการณ เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมอีกดานหนึ่ง ตลอดจนมี
4. การเก็บขอมูลดวยแบบประเมินผลการฝกประสบการณในแตละขั้นตอนของการเรียนดวย
นอกจากนี้ยังประเมินดวย แบบประเมินผลการฝกประสบการณโดยภาพรวมที่ใหนักศึกษาประเมินตนเองโดยการ
เปรียบเทียบผลการฝกอบรมในระยะการฝกอบรมกอนและหลัง

5. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติมสําหรับกลุมทดลองโดยผูวิจัยให
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นักศึกษาเขียนบรรยายในสิ่งที่ตนเองไดรับประสบการณ ระหวางการเขาคายปฏิบัติธรรม 9 วัน 8 คืน ที่วัดศิริมงคล
วามีอะไรบางและไดมีการพัฒนาตนเองดานใดบาง
6. การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความอดทนทางกายดวยวิธีการออกกําลังกายในทาลุก-นั่ง ใช
วิธีสังเกตเพื่อนับจํานวนครั้งที่นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมทําได โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว
จํานวน 3 ครั้ง (ระยะทดลอง ระหวางทดลอง และหลังทดลอง)
7. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในกลุมทดลองดวยการใหนักศึกษาบันทึก
พฤติกรรมความอดทนในชีวิตประจําวัน ที่ไดปฏิบัติจริงภายหลังการเขาคายฝกปฏิบัติธรรมแลวเปนเวลา 1 เดือน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหทั้งในลักษณะขอมูลเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณลักษณะ (คุณภาพ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดังตอไปนี้
1.1 วิเคราะหขอมูลในกรณีที่ตัวแปรอิสระมี 3 ตัว คือ (1) ตัวแปรวิธีฝกประสบการณ
ประกอบดวย 2 ระดับ ไดแก การรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตก (เรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและฝกภาคปฏิบัติ) และการไดรับการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย (เรียนภาคทฤษฎีอยาง
เดียว) (2) ตัวแปรจัดประเภทไดแก ตัวแปรความวิตกกังวลต่ําและสูงและ (3) ตัวแปรการวัดซ้ําหรือครั้งที่ของการวัด
ไดแก การวัดกอนและหลัง (Repeated measures) สวนตัวแปรตามนั้นไดแกคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน
ซึ่งแบงออกเปนความอดทนทางกายและความอดทนทางใจดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน พหุนามแบบสาม
ทาง (Three–Way multivariate analysis of variance) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 1 – 4 และเพื่อตอบ
คําถามตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอที่ 2 – 4
1.2 วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดความอดทนทางกายดวยทาออก
กําลังกายแบบลุก–นั่ง (Sit up) จํานวน 3 ครั้ง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย Two-Way ANOVA ;
repeated measures แบบ One between-one within สําหรับตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ตัวแปรวิธีการฝก
ประสบการณและตัวแปรการวัดซ้ําหรือตัวแปรครั้งที่ของการวัด และตัวแปรตาม 1 ตัว คือความอดทนทางกาย
เพื่อเปนขอมูลประกอบการอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 2 และ 4
1.3 วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรม
ความอดทนโดยเพื่อนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะกอนการทดลองดวยสถิติการ ทดสอบคาที (t–
test) แบบ Independent เมื่อพบวาในระยะกอนการทดลองคะแนนพฤติกรรมความอดทนระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงวิเคราะหดวยการใชคะแนนพฤติกรรม
ความอดทนดวย Gained scores เพื่อเปนขอมูลประกอบการอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานที่ 2 และ 4
1.4 วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการสังเกตการนั่งสมาธิของกลุมทดลองโดยใชสถิติเชิง
บรรยาย คือ ความถี่ของการเปลี่ยนทานั่งสมาธิ ความถี่ของการขยับลําตัวในการ นั่งสมาธิแตละครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง
จํานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อทดสอบความกาวหนาของการฝกสติและสมาธิแลวนําขอไปใชประกอบการอภิปราย
ผลการวิจัย

1.5 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวัดสติและสมาธิโดยเปรียบเทียบในกลุมทดลอง
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ระหวางระยะกอนและหลังการเขาคายปฏิบัติธรรม โดยการทดสอบดวยสถิติ One – Way MANOVA; repeated One within
1.6 วิเคราะหขอมูลที่นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมประเมินตนเองระหวางกอน และหลังการ
เขารับการฝกประสบการณโดยใชสถิติเชิงบรรยายคือคํานวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน มาตรฐานแลวแปล
ความหมายโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนหรือตอบคําถามตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3
และ 4 และเปนขอมูลประกอบการอภิปรายผลการวิจัยดวย
2. การวิเคราะหของมูลเชิงคุณลักษณะ (คุณภาพ)
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะ (คุณภาพ) เพิ่มเติมจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยการ
วิเคราะหเพื่อหาคาความถี่ของพฤติกรรมความอดทนในชีวิตประจําวันทั้งทางใจและทางกาย โดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) จากขอมูลที่นักศึกษาไดบันทึกในสมุดบันทึกประจําวันภายหลังจากการเขาคายปฏิบัติ
ธรรมแลว 1 เดือน นอกจากนี้ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพที่เปนขอมูลที่นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับจากการเขาคายปฏิบัติธรรมที่วัดศิริมงคล เปนเวลา 9 วัน 8 คืน
การกําหนดเกณฑสําหรับประเมินประสิทธิผลของวิธีการฝกประสบการณทั้ง 2 วิธี กลุม ทดลอง
และกลุมควบคุม
เกณฑการประเมินเพื่อใหทราบวาวิธีการฝกประสบการณทั้ง 2 วิธีนั้นมีประสิทธิผลหรือไม โดยใชเกณฑ
การพิจารณาเพื่อประเมินผลดังนี้
1. การไดรับการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานในขั้นการตรวจสอบเพื่อ
ประเมินแนวการจัดกิจกรรมหรือคูมือวิธีการฝกประสบการณที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากการศึกษาคนควา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่เปนพระสงฆ จํานวน 5 รูป
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วามีความเหมาะสมและ
สามารถทําใหมีการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนไดสูงขึ้นหรือไมเพียงใด โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของ
คูมือวิธีการฝกประสบการณ
2. คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ที่ไดรับ การฝก
ประสบการณ 2 วิธี กลาวคือ กลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ที่ไดรับวิธีการฝก
ประสบการณทั้ง 2 วิธี ในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผลสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. นักศึกษากลุมทดลองประเมินการฝกประสบการณโดยภาพรวมในระยะหลังการฝกประสบการณ มี
คะแนนอยูในระดับความคิดเห็นวาตนเองมีพฤติกรรมตามรายการที่ประเมินตนเองอยูในระดับมากขึ้นไป ซึ่งวัดไดจากแบบ
ประเมินโดยภาพรวมระหวางกอนและหลังการไดรบั การฝกประสบการณดวยแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating scales)
แบบลิเคอรท (Likert scales)
5. พิจารณาจากคะแนนการประเมินดวยขอมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน แบบสังเกตโดยเพื่อน ผลการ
วิเคราะหการออกกําลังกายดวยทาลุก-นั่ง (Sit up) จากขอมูลเชิงคุณลักษณะ (คุณภาพ) ที่เกี่ยวกับการบันทึก
พฤติกรรมความอดทนและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณที่ไดจากการเขาคายปฏิบัติธรรม เปนตน
ถามีผลการประเมินสวนใหญเปนไปตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไวก็สรุปไดวา วิธีหรือแนวการจัด
ประสบการณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิผลและสมควรนําไปใชในการฝกเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน
(ขันติ) แกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตอไปในอนาคต ทั้งนี้จะเปนการสงเสริมการผลิตบัณฑิต
ในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในดานการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นอีกดานหนึ่ง
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยที่สําคัญๆ ไดดังตอไปนี้
1. ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรวิธีฝกประสบ
การณ (กลุมทดลองและกลุมควบคุม) ระดับความวิตกกังวล(ต่ําและสูง) และครั้งของการวัด(ระยะกอนการทดลอง
ระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล) กลาวคือ ผลของการฝกประสบการณที่มีตอคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดาน
ความอดทนทางใจและกาย ไมมีความแตกตางไปตามระดับของความวิตกกังวล และครั้งของการวัด
2. นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตกมี
คะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางกายสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมที่ไดรับการฝกประสบการณดวยการสอน
แบบบรรยาย (ระยะหลังการทดลอง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แตสําหรับคะแนนเฉลี่ยความอดทน
ทางใจนั้นไมพบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมี ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักศึกษากลุมที่มีความวิตกกังวลต่ํามีคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและทางกายสูง
กวานักศึกษากลุม ที่มีความวิตกกังวลสูงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางใจและ
ทางกายในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของการใชคูมือฝกประสบการณตามแนวพุทธวิธีรวมกับแนวคิดทางตะวันตก เพื่อพัฒนา
คุณธรรมดานความอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองที่ไดรับการสอนตามแนวพุทธวิธีรวมกับ
แนวคิดทางตะวันตกและกลุมควบคุมที่ไดรับการฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยาย สามารถอภิปรายผล
ตามความมุงหมายของการวิจัยไดดังนี้
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงที่จะสรางหรือพัฒนาวิธีการฝกประสบการณที่มีประสิทธิผลสําหรับนําไปใชในการ
พัฒนาคุณธรรมดานความอดทน ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากผลการวิจัยโดยภาพรวมสามารถสรุปไดวา
วิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสิทธิผล และสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดดวยความมั่นใจและเชื่อถือได
เนื่องจากเปนวิธีการฝกประสบการณที่ผานกระบวนการสรางและการออกแบบการวิจัยที่เชื่อถือได โดยพิจารณาจาก
เกณฑสําหรับการประเมินประสิทธิผลของวิธีการฝกประสบการณที่กําหนดไว คือ 1) วิธีการฝกประสบการณนี้สราง
โดยอาศัยหลักพุทธธรรม ทฤษฎีจิตวิทยาหรือแนวคิดทางตะวันตก ตําราเอกสารงานวิจัย ตลอดจนไดรับคําแนะนํา
จากผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยพระสงฆ นอกจากนี้ยังไดรับการประเมิน
ความเหมาะสมของคูมือวิธีฝกประสบการณวามีความเหมาะสมในการนําไปใชเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทน
อยูในระดับมาก และเมื่อผูวิจัยนําคูมือดังกลาวไปฝกประสบการณใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแลว พบวาคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและทางกายของทั้ง 2 กลุม คือ
กลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวาระยะกอนการทดลอง และผลการวิจัย
ยังชี้ใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยคุณธรรมดานความอดทนทางใจและทางกายนั้นมีความคงทนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดวย
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดยังพบวา คะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายของกลุมทดลอง ซึ่งได
จากการวัดดวยแบบวัดความอดทน และจากการวัดความอดทนทางกายดวยทาออกกําลังกายแบบลุก-นั่ง (Sit-up)
พบวา มีคะแนนเฉลี่ยความอดทนทางกายสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

13
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเอง โดยการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการไดรับวิธีฝก
ประสบการณของนักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา ทั้ง 2 กลุมประเมินตนเองวามีความรู ความเขาใจ
และความสามารถในแตละหัวขอ ในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง(พิจารณาขอมูลจากตามรางที่
12 และ13 ในบทที่ 4 ประกอบ) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหคะแนนความอดทนที่ไดจากแบบสังเกตเพื่อ
ประเมินพฤติกรรมความอดทนโดยเพื่อน ยังพบวา กลุมทดลองไดคะแนน Gained scores สูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการนั่งสมาธิของกลุมทดลอง จํานวน 5
ครั้ง ก็พบวาจํานวนนักศึกษากลุมทดลองมีความอดทนในการนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมงโดยไมเปลี่ยนทาเพิ่มขึ้น ตามลําดับ
จนสามารถนั่งสมาธิโดยไมเปลี่ยนทานั่งไดครบ 1 ชั่วโมงทุกคน
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนรวมทั้งผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ และบันทึกประสบการณที่นักศึกษากลุมทดลองไดรับจากการเขาคายปฏิบัติธรรม ที่วัดศิริมงคล
เปนเวลา 9 วัน 8 คืน ทําใหผูวิจัยเกิดความมั่นใจวา วิธีการฝกประสบการณเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนนี้ มี
ประสิทธิผล สามารถนําไปใชในการฝกเพื่อพัฒนาความอดทนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาได
ซึ่งถาตองการใหเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณธรรมดานความอดทนทางใจและกายนั้นตองฝกประสบการณทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แตถาฝกประสบการณดวยการสอนแบบบรรยายนั้นก็ใหผลดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะ
ใหผลในดานการพัฒนาความอดทนทางใจ
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