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 วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี เปนการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และการเปรียบเทียบผลกอนการ
ทดลอง หลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 1 เดือน มีการดําเนินงานเปน 4 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อประเมินความตองการจําเปนโดย 1) ศึกษาและ
วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการฝกสอนของนักศึกษา 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพ่ือเปนฐานของการ
พัฒนารูปแบบ 3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมเพื่อเปนหลักในการ
ออกแบบ ทําใหไดขอมูลองคประกอบของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และลักษณะสําคัญ
ของรูปแบบการฝกอบรมแบบ LOVE 
 ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม โดยการสรางรูปแบบการฝกอบรม
ตามขั้นตอน LOVE ประเมินคุณภาพของรูปแบบการฝกอบรม โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน มีคา
ความคิดเห็นเฉลี่ยเทากับ 4.52 ทําการศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรม LOVE กับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวน 32 คน ประเมินผลกอนและ
หลังการฝกอบรมดวยแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน มีคาความ
เชื่อม่ัน (Reliability) เทากับ 0.79 
 ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม LOVE ใชแบบแผนการทดลอง One- Group 
Pretest-Posttest Design กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี จํานวน 39 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ t-test for Dependent Sample และ
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) วัดประเมินผลกอนการฝกอบรม หลัง
การฝกอบรมทันที และหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 ระยะที่ 4 การประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรม ดวยแบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน และพิจารณาทบทวนรูปแบบการฝกอบรม LOVE เพ่ือใหมี
ความเหมาะสมในการนําไปใชดวยการกํากับ ติดตาม และใหคําแนะนําปรึกษา (Mentoring) เปน
ระยะอยางสม่ําเสมอ ดําเนินการเก็บขอมูลดวยการสังเกต สนทนาซักถาม และบันทึกขอมูล ทําการ
ขยายผลการใชรูปแบบการฝกอบรม LOVE โดยผูใชเปนอาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มี



ความสนใจในรูปแบบการฝกอบรม กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย 2 กลุม จํานวน 31 คน ประเมินผลกอนการฝกอบรมและหลังการฝกอบรมทันที 
 การศึกษาผลการใชรูปแบบการฝกอบรม LOVE ปรากฏผลดังนี้ 
  1. นักศึกษากลุมทดลอง เปนผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติ 
การสอน (AQ) กอนเขารวมการทดลอง หลังเขารวมการทดลอง และติดตามผล แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมทดลอง หลังเขารวมการทดลองและระยะติดตามผลสูง
กวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักศึกษากลุมขยายผล 1 และกลุมขยายผล 2 เปนผูที่มีความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. อาจารยผูใชรูปแบบการฝกอบรม LOVE ทั้ง 2 คน สามารถใชรูปแบบการฝกอบรม
ไดดีและพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไดไมแตกตางกัน 
  4. นักศึกษากลุมทดลอง กลุมขยายผล 1 และกลุมขยายผล 2 เปนผูที่มีจิตลักษณะ
กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 This research aimed to develop a training model on adversity quotient for early 
childhood student-teachers. It also studied the effectiveness of using the training model to 
improve students’ ability to face adversity while practicing teaching as early childhood 
student-teachers. The results of the pre-experiment test, post-experiment test and one-
month after the experiment test were compared. The operation of experiment was divided 
into 4 phases. 
 Phase 1 is the stage of needs assessment involving the following: 1) Problems 
from students’ practice teaching were studied and analyzed. 2) concepts and theories were 
studied to use as a framework to develop the model. 3) concepts, theories and related 
training research were incorporated for the design to acquire the components of the ability 
to face adversity and the main characteristics of the training model LOVE. 
 Phase 2 involved the design and development of the “LOVE” training model. The 
training model is assessed for quality by 5 experts. The average score was 4.52. The 
model was piloted with 32 students majoring in early childhood education at Rajabhat 
Suratthani University.The students in the pilot group were assessed their ability to face 
obstacle while practice teaching before and after the training. The reliability score is 0.79. 
 Phase 3 involved the training of using the “LOVE” training model in One-Group 
Pretest-Posttest Design. The sample are 39 students majoring in early childhood education 
at Rajabhat Suratthani University. The statistics used to analyze data were t-test for 
Dependent Sample and ANOVA. There were pretest and posttest before and after the 
training as well as one month after training. 
 Phase 4 included evaluation and implementation of the training model, 
measurement of the ability to face adversity while teaching, review of the pattern of the 
training model “LOVE” so that it will be appropriately used to operate follow up and give 
constant monitoring, data collection by observing, questioning and interviewing and data 
recording. The implementation of “LOVE”, consisted of two groups: 2 instructors and 31 



students in the field of early childhood education at Rajabhat Buriram University. The 
students took the pretest and posttest before and after the training. 
 Results of the implementation training of “LOVE” were the following. 
  1. Students in the experimental group had different ability to face adversity 
while practice teaching (AQ) before, after and during the follow up in the experiment. There 
ability was significantly different at .05. The ability to face adversity when practice teaching 
after the experiment and during the follow up was higher than that of before the experiment. 
The difference was significant at the level of .05. 
  2. Students in the implementation group 1 and group 2 had significantly 
different ability to face adversity while practice teaching (AQ) before and after the 
experiment at the level of .05. 
  3. The two instructors who use the “LOVE” teaching model were able to use 
the teaching model well and can train students to have the same ability. 
  4. Students in the experimental groups, students in the implementation group 1 
and group 2 had different psychological characteristics before and after the experiment. 
Their psychological characteristics were significantly different at the level .05. 
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ขอขอบพระคุณ ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา อาจารยวิภารัตน อ่ิมรัมย ผูอํานวยการจันทรเพ็ญ 
จินตนกูล คณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย คุณครูกัญญาวดี นิลเพชร คุณครูนิรพันธ ชัยโรจน ที่ใหความ
อนุเคราะหสนับสนุนในการทําวิจัยใหสําเร็จลงดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม คุณอาบุญสม นาเจริญ คุณรัตนาภรณ พาดพิมพ 
และครอบครัว คุณอุราลัย พีชวณิชยและครอบครัว ศน.สมบูรณ เย็นจิตร ศน.สุภัคญาณี สุขสําราญ 
คุณครูวารุณี ดํารงควงศ อาจารยสมจิตต สุวรรณวงศ คุณอภินทรพร กิตติพีรพัฒน คุณชลชินี     
เวศกิจกุล คุณสุวรรณา โชคประจักษชัด คุณมณีนุช ทรงปรีชากูล ทุกๆ ครอบครัวที่สรางกําลังใจและ
เปนแรงผลักดันใหสามารถฟนฝาอุปสรรคในการทําวิจัยไดสําเร็จลุลวงอยางเต็มภาคภูมิ ขอขอบคุณ
เพ่ือนนิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ่ีๆ นองๆ ทุกคนที่มิไดเขียนนาม ณ ที่นี้ ที่ให
กําลังใจชวยเหลือดวยดีเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 พระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระองคดํารัสวา ปจจุบันสถานการณตางๆ ทั้งของบานเมือง
และของโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดปญหาและสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความ
เปนอยูโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได บัณฑิตในฐานะที่เปนผูมีความรูความคิด ตองไมยอมใหปญหา
เหลานั้นมาเปนอุปสรรคขัดขวางความเจริญกาวหนาในชีวิตและกิจการงานของตน บัณฑิตตอง
พิจารณาปญหาตางๆ ดวยจิตใจที่เที่ยงตรงเปนกลาง ใชความรู ความคิด ความสามารถที่มีในการ
แกไขปญหา กาวพนอุปสรรค และบรรลุถึงความสุขความเจริญไดดังที่มุงหวัง จากพระราโชวาทอัน
ทรงคุณคานี้สะทอนใหเห็นวาปญหาและอุปสรรคมีมากมายเกิดไดทุกหนแหง เปนสิ่งที่มนุษยทุกคน
ตองเผชิญและการที่จะเอาชนะปญหาอุปสรรคในชีวิตและการทํางานไดบุคคลผูนั้นจะตองมี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจึงจะทําใหชีวิตมีความสุข (สํานักราชเลขาธิการ. 2553: ไม
ปรากฏเลขหนา) 
 ในสภาวะสังคมปจจุบันที่เต็มไปดวยวิกฤติตางๆ การที่มนุษยมีเพียง ไอคิว (IQ) หรือความ
ฉลาดทางปญญา (Intelligence Quotient) และ อีคิว (EQ) หรือความฉลาดทางอารมณ (Emotional 
Quotient) ไมสามารถทําใหอยูรอดอยางผูประสบความสําเร็จได สตอลทซ (Stoltz) นักจิตวิทยาชาว
อเมริกันผูที่ทําการศึกษาและเผยแพรเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity 
Quotient: AQ) มีความเชื่อวา มนุษยตองมีความอดทน ความเปนนักสู เม่ือมนุษยตองเผชิญปญหา
ของชีวิตจะมีรูปแบบการตอบสนองตอปญหาที่แตกตางกัน บุคคลที่สามารถจัดการกับความทุกขได
อยางมีประสิทธิภาพจะประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางาน (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2552: 2) การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางานไดนั้นจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง เปาหมายของการพัฒนาบุคคล คือ การปลูกฝงใหเปนผูที่มีความสุข เกง 
และดี ลงไปสูระดับจิตใจ โดยความสุขเปนพ้ืนฐานของชีวิตในการพัฒนาคนใหมีความเกงมากขึ้น 
อยากทําความดีมากขึ้น และสามารถที่จะอดทนตอปญหาเพื่อเอาชนะอุปสรรคไดมากขึ้น การ
เสริมสรางใหความเกง ดี มีสุข อยูนานไดนั้นจําเปนตองมี เอคิว (AQ) หรือความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค (วิทยา นาควัชระ. 2544: 7-8) 
 ทั้งน้ีจะเห็นวาสอดคลองกับรายงานการวิจัยองคความรูที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของคน
ไทยที่พึงประสงคเร่ืองความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ที่ดําเนินงานวิจัยโดย วิเชียร เกตุสิงห 
และคณะ ซึ่งอางถึงงานวิจัยของเซลิกแมน (Seligman) พบวา ผูปวยที่สามารถเผชิญกับโรครายโดย
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ใชชีวิตอยูดวยการมองโลกในแงดี และตอบสนองตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอยาง
สรางสรรคจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากกวาผูที่ทอแท จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย 
ผลการศึกษาพบวา วิธีการตอบสนองตอภาวะวิกฤติและปญหาความทุกขยากของมนุษยเกิดจาก
การหลอหลอม โดยผานอิทธิพลของพอแม ครู เพ่ือน และบุคคลสําคัญในชวงวัยเด็ก การเรียนรูวา
ตนไรความสามารถเปนสาเหตุทําใหบุคคลยอมแพตอปญหาและอุปสรรค คนที่มองโลกในแงดีจะมี
การตอบสนองตอปญหาอุปสรรคแตกตางจากคนที่มองโลกในแงราย มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดดีกวา ทํางานไดทนและนานกวา และสามารถปรับปรุงวิธีที่จะตอบสนองตอวิกฤติใหดี
ขึ้นได (Stoltz. 1997: 58-60) และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ พบแนวคิดที่สอดคลองกัน 
กลาวคือ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ชวยใหมนุษยใชชีวิตอยางสรางสรรค มองโลกในแงดี 
มีความสัมพันธทางบวกกับการอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธในครอบครัว บุคลิกภาพ เชาวนอารมณ  
มีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความสําเร็จในอาชีพ รวมทั้งยังสามารถเพิ่มระดับความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคไดจากการฝกฝนและการไดรับการฝกอบรม (เกษร ภูมิดี. 2546: 90-93; วันเพ็ญ 
สมภพรุงโรจน. 2547: 144-150; อนันต นวลใหม. 2549: 102-103; สุภะ อภิญญาภิบาล. 2550: 83;  
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ; และฐิติมา วัฒนโสภาศิริ. 2550: (1); ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง. 2551: 54-
59; และณัฐนันท เนตรทิพย. 2552: 104-105) 
 ในปจจุบันไดมีการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนามาตรวัด เอคิว (AQ) ใหเปนแบบทดสอบ
มาตรฐานที่สามารถนําไปใชกับเด็กไดในแตละชวงชั้นการศึกษาและหาเกณฑปกติวิสัยที่เปน
มาตรฐานของคนไทย โดยคํานึงถึงแนวคิดของสตอลทซ เกี่ยวกับธรรมชาติของการพัฒนาสมองดาน 
เอคิว (AQ) การนํามาตรวัดไปใชในการประเมินตัวเด็กทําใหทราบระดับของ เอคิว (AQ) ที่เด็กมี 
และเพ่ือชวยพัฒนาใหเด็กมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) เพ่ิมมากขึ้น อันจะมีสวนชวย
ใหเด็กสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเติบโตเปนผูใหญที่สามารถฝาวิกฤติทั้งใน
ระดับบุคคล ทางอาชีพ และสังคม จนกระทั่งประสบความสําเร็จในชีวิต 
 การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จในชีวิตไดนั้นจะตองไดรับการศึกษา รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 บัญญัติไววา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ตองกําหนดใหมีความสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2550: 23-24) และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 52 ไดกําหนดใหกระทรวง 
ศึกษาธิการ สงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงโดยพัฒนาทั้งบุคลากรใหม 
และบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน). 2547: 31-32) 
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 การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พุทธศักราช 2552-2561) 
รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม และมีเปาหมายวา 
ภายในป 2561 จะมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ เนนการพัฒนาวิชาชีพครูให
เปนวิชาชีพที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกง ดี และมีใจรักมาเปนครู คณาจารยไดอยางยั่งยืน โดยมี
มาตรการหลัก คือ ปรับระบบการผลิต การคัดสรรคาตอบแทนและสวัสดิการ มีระบบการให
ทุนการศึกษาแกผูเรียนดีมีใจรักมาเรียนครู และรับประกันบรรจุเปนขาราชการครูเม่ือสําเร็จ
การศึกษา หรือจัดใหนักศึกษาครุศาสตรปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป โดยใหถือ
เปนสวนหน่ึงของมาตรฐานวิชาชีพครู ใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความเปนเลิศดานการผลิตครู 
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและ
สถาบันผลิตครู (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 12-19) 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดใหนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ตองเรียนรูตามโครงสรางของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งประกอบดวย หมวด
วิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตร 
ครุศาสตร 5 ป เปนหลักสูตรที่เนนผลลัพธโดยมุงพัฒนาปรีชาสามารถของนักศึกษาครูใหเปนครูชั้น
วิชาชีพที่มีความสามารถจัดการเรียนรู พัฒนาผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถ
พัฒนาตนเองใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนจึงยึดหลักการให
ผูเรียนเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกัน  
การแกปญหาและการสรางองคความรูโดยการเรียนรูผานกิจกรรม ใชฐานการเรียนรูจากทีม ฐานจาก
การทํางาน และฐานจากการเรียนรูดวยการแกปญหา การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ของความเปนครู การจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมทักษะ เพ่ือใหผูเรียนมีจิตวิญญาณความเปนครู 
นอกเหนือจากกระบวนการจัดการเรียนรูในแตละรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพครู และ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ป ที่เนนผลลัพธ คือ ความรูและปญญาในการเปนครูชั้นวิชาชีพ 
การเสริมสรางบุคลิกภาพ ความตื่นตัวในการเรียนรูและการแกปญหา การทํางานเปนทีม ความเปน
ผูนํา คุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพครู และการดําเนินชีวิตดวยปญญา อีกทั้งมีการสนับสนุนและให
คําปรึกษา โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมและพัฒนานักศึกษาครูเพ่ือใหเกิดทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตางๆ แตเม่ือศึกษาในรายละเอียดของหลักสูตรพบวา จะมีการจัด
กิจกรรมเสริมใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 สวนในปที่ 5 ระบุวาไมมีการจัดกิจกรรมเสริมเน่ืองจาก
นักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน หรืออาจจัดกิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรูตามความ
เหมาะสมเทานั้น การที่นักศึกษาตองฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทาง
การศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนสิ่งสําคัญ
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ของกระบวนการผลิตครู เพราะเปนกระบวนการภาคปฏิบัติที่จะชวยเสริมสรางนักศึกษาใหเปนผูมี
ความรัก ความศรัทธาตออาชีพครู และมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ครูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการฝกปฏิบัติตางๆ ที่จะชวยใหการผลิตครูมีคุณภาพที่พึงประสงคไดนั้น 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือ และความชวยเหลือจากหนวยงานผูใชครูอยางจริงจัง 
เพราะหนวยงานผูใชครูคือสถานที่ฝกปฏิบัติ เปนแหลงตนแบบที่จะใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก
สถานการณจริงควบคูกับการเรียนรูภาคทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยในทุกๆ ขั้นตอน การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 ป นักศึกษาตองทํางานในฐานะครูอยูกับเด็กทั้งวัน ตองเผชิญกับปญหาและ
อุปสรรคตางๆ จึงนับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการที่จะพัฒนาใหนักศึกษามีความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 2549: 9-27) 
 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนผูที่ตองปฏิบัติงานกับเด็กอายุระหวาง 3-5 ป ซึ่ง
โดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้ เด็กจะซึมซับสิ่งที่อยูใกลตัว ทั้งนี้สภาพแวดลอมการเรียนรูของเด็กจะ
หลอหลอมเด็กใหเรียนรูอยางเปนไปตามสภาพแวดลอมที่เด็กเจริญเติบโต สภาพแวดลอมการเรียนรู
ที่เปยมดวยวิถีการปฏิบัติที่มีคุณธรรมยอมเปนแบบอยางที่ดีสําหรับเด็ก ผูใหญทุกคนที่อยูรอบตัว
เด็กจึงเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการเรียนรูของเด็ก (สุจินดา ขจรรุงศิลป. 2550: 1-2) และจากแนวคิด
ของ รูดอลฟ สไตเนอร (Rudolf Steiner) ที่กลาววา เด็กในวัย 0-7 ป เปนวัยที่มีพัฒนาการทางกาย
อยางมาก เด็กเรียนรูจากการเลียนแบบ เพราะฉะนั้นสไตเนอรจึงเนนการที่ครูหรือผูใหญจะตองมี
พฤติกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีของเด็กในการพูดและการกระทํา (อารี สัณหฉวี. 2550: 63) 
 การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
พบวาสวนใหญใชการฝกอบรม เน่ืองจากการฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาความรู ประสบการณ 
ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม รวมถึงการเสริมสรางทักษะความชํานาญเฉพาะดานของบุคคล อันจะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหวังที่กําหนดไว และยังเปนการจูงใจใหบุคคล
ปฏิบัติงานในหนาที่ใหดีขึ้น ในการฝกอบรมตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการนําสื่อ
ประสมมาใช ผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง มีการเสริมแรงการเรียนรูไป
ทีละขั้นตอนตามความสามารถ เน้ือหาที่นํามาใชสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวัยของผูเขารับการ
ฝกอบรม มีการทดลอง และปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ (ยุภาดี ปณะราช. 2551: 58) ซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาคนทั้งระบบของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวคือ การพัฒนาบุคคลตอง
พัฒนาพรอมกันทั้ง 3 ดานคือ ดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ทั้ง 3 ดานนี้เปนปจจัยที่สงผลตอกัน 
ตองพัฒนาไปดวยกัน โดยพฤติกรรมที่ดีเปนชองทางใหจิตใจพัฒนา ชวยใหปญญางอกงาม เกิด
พฤติกรรมที่สรางสรรคเกื้อกูล (พระธรรมปฎก. 2541: 244-250) อีกทั้งยังสอดคลองกับหลักการ
พัฒนาบุคคลตามแนวทฤษฎีตนไมจริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ที่เนนการพัฒนาจิตและ
พฤติกรรมไปพรอมกัน แตในสัดสวนที่ตางกันตามวัย อายุนอยสัดสวนการพัฒนาจิตนอยกวาสัดสวน
ในการพัฒนาพฤติกรรม พออายุมากการพัฒนาจิตมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80 และการพัฒนา
พฤติกรรมลดลงเหลือรอยละ 20 การพัฒนาตามสัดสวนนี้ จะชวยสรางใหบุคคลเปนคนดี เกง และมี
ความสุข โดยไมตองใหผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมาควบคุมพฤติกรรม 
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 การพัฒนาบุคคลใหมีพฤติกรรมที่นาปรารถนา จะตองพัฒนาจิตลักษณะ คือ คุณธรรม 
คานิยม จริยธรรม หรือทัศนคติ จิตลักษณะเหลานี้ เปนจิตลักษณะที่ทําหนาที่กําหนดทิศทางของการ
เกิดพฤติกรรม แตจิตลักษณะเหลานี้มิไดมีพลังในการผลักดันใหเกิดพฤติกรรม จิตลักษณะที่มีพลัง
ผลักดันใหเกิดพฤติกรรม คือ การมุงอนาคตและควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ดังน้ัน ในการพัฒนาบุคคลจึงตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดานจิตลักษณะดวย 
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2551: 22-27; อางอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548ข: ไมปรากฏเลขหนา) 
 จากการที่ผูวิจัยไดสอบถามสภาพปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ของนักศึกษาชั้นปที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เม่ือวันที่ 28 
ตุลาคม 2553 ซึ่งไดปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามา 1 ภาคเรียนแลว มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน
ทั้งหมด 40 คน เปนเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 38 คน นับถือศาสนาพุทธ 22 คน นับถือศาสนา
อิสลาม 18 คน ในสวนของสภาพที่เปนปญหาและอุปสรรคไดสอบถามสมรรถภาพดานความรู
เกี่ยวกับเน้ือหาวิชาที่จะนําไปใชในการสอน ความรูในวิชาชีพครูที่จะนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ครู 
ความรอบรู อ่ืนๆ ที่จะนําไปใชในการอยูรวมกับผู อ่ืนอยางมีความสุข พบวา ผูตอบรอยละ 46 
เลือกตอบสภาพที่เปนปญหาในระดับมาก สมรรถภาพดานเทคนิควิธีเกี่ยวกับงานสอน งานกิจการ
นักเรียน งานธุรการ งานพัฒนาตนเอง และงานพัฒนาสังคม ผูตอบรอยละ 38 เลือกตอบสภาพที่
เปนปญหาในระดับปานกลาง สมรรถภาพดานคุณลักษณะเก่ียวกับบุคลิกภาพ เปนลักษณะ 
การแสดงออกใหเห็นถึงลักษณะประจําตัวของนักศึกษา ในดานการสื่อสาร ลักษณะทาทาง  
มนุษยสัมพันธ และดานคุณธรรม เปนลักษณะการแสดงออกใหเห็นถึงคุณงามความดีของนักศึกษา
ในเร่ืองวินัย ขยัน อดทน ประหยัด ยุติธรรม เมตตากรุณา และความรับผิดชอบ ดานความรักและ
ศรัทธาตอวิชาชีพครู เปนลักษณะที่แสดงออกของนักศึกษาที่มีความชื่นชอบ ชื่นชมยินดี เชื่อถือและ
เลื่อมใสตอวิชาชีพครู ผูตอบรอยละ 40 เลือกตอบสภาพที่เปนปญหาในระดับมาก เรื่องงานอ่ืนๆ เชน 
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน งานการศึกษารายกรณี การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและสื่อ 
การสอน การจัดทําโครงการ ผูตอบรอยละ 52 เลือกตอบสภาพที่เปนปญหาในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ยังพบวา การที่นักศึกษาตองปฏิบัติงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากฝายฝก
ประสบการณของมหาวิทยาลัยนั้นถือวาเปนภาระงานที่หนัก บางครั้งโรงเรียนที่นักศึกษาออกไป
ปฏิบัติการสอนอยูหางจากบานพัก และแหลงคนควาหาความรูเพ่ือนํามาประกอบการทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย จึงทําใหนักศึกษาเกิดปญหาและอุปสรรคในการทํางานเปนอยางมาก 
 จากการสัมภาษณครูพ่ีเลี้ยงผูทําหนาที่นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ปฐมวัย จํานวน 4 คน เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ซึ่งมาจากตางโรงเรียนกันมีทั้งที่อยูใกล
มหาวิทยาลัย และที่อยูตางอําเภอออกไป โดยมีประเด็นการสัมภาษณในเร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสามารถของนักศึกษาในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน สรุปไดวา นักศึกษาจะเกิด
ปญหามากเมื่อในหองเรียนมีเด็กที่มีความบกพรองพิเศษ หรือเด็กมีปญหาเกี่ยวกับการขับถาย 
อาเจียน มีปญหาเรื่องการควบคุมชั้นเรียน ไมกลาตัดสินใจ งานธุรการตางๆ ทําไดพอควร การเขียน
แผนการสอนพอทําได เทคนิคการสอนนอย ประเด็นสัมภาษณเรื่องปจจัยสําคัญที่สงผลตอการ
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พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน คือ ตัวนักศึกษา 
ครูพ่ีเลี้ยง และเพื่อน สวนประเด็นสัมภาษณเร่ืองความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน คือ ถานักศึกษา
ไดรับการฝกที่ดีก็จะแกปญหาได ครูพ่ีเลี้ยงควรมีสวนชวยในเรื่องความรูและเรื่องของจิตใจ ครูพ่ี
เลี้ยงตองการใหนักศึกษามีความชัดเจนในเรื่องการเรียนรู เทคนิคการสอน การปรับตัว และการ
ฝกฝนตนเองตลอดเวลา 
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทําการสัมภาษณอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา จํานวน 3 คน เม่ือ
วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ประเด็นการสัมภาษณในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของ
นักศึกษาในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน สรุปไดวา ปญหาที่พบมีหลากหลาย เชน เร่ือง
การสอน ปญหาการควบคุมชั้นเรียน ปญหาที่เกี่ยวกับผูเรียน เกี่ยวกับงาน หรือหนาที่ที่รับผิดชอบ 
การใชชีวิตอยูในโรงเรียน ถานักศึกษาประสบปญหาจะโทรศัพทมาปรึกษาอาจารยนิเทศก แตถาเปน
ปญหาทางดานจิตใจ เชน มีปญหากับเพ่ือนที่ไปสอนดวยกัน กับครูพ่ีเลี้ยง หรืออาจารยนิเทศก 
นักศึกษาจะปรึกษากับเพ่ือน บางครั้งอาจารยก็ตองใหกําลังใจ ประเด็นการสัมภาษณเร่ืองปจจัย
สําคัญที่สงผลตอการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการ
สอนน้ัน คือ เร่ืองจิตใจ และภาระงานซึ่งเปนงานที่เกี่ยวของกับนักศึกษาเอง สวนครอบครัวเปน
กําลังใจใหกับนักศึกษาทุกคน สภาพครอบครัวดี ดานการเงินบางคนมีปญหาแตก็พยายามชวยเหลือ
ตนเองโดยการหางานพิเศษทํา ประเด็นสัมภาษณเร่ืองความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนนั้น 
อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา มีความตองการที่จะพัฒนาใหนักศึกษามีความรูสึกม่ันคงในการที่จะ
ประกอบอาชีพครู แลวก็มีจุดมุงหมายที่แนวแน ตองการใหพัฒนาทางดานจิตใจ เพราะนักศึกษาจะ
เกิดความทอถอยไดงายเนื่องจากภาระงานมาก บางครั้งคิดวาตนไมมีความสามารถ ทําไมไดก็จะ
ทอถอย บางกรณีปวยจนตองเขาโรงพยาบาลเพราะเกิดจากความเครียดทั้งงานสอนที่โรงเรียน และ
งานที่ตองสงอาจารย 
 ขอมูลที่พบขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของ นพเกา ณ พัทลุง (2553: 100) ที่ไดทําการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการจัดประสบการณวิชาชีพครูในสถาบันอุดมศึกษาของไทย 
พบวา นักศึกษาไดเสนอความคิดเห็นตอการจัดประสบการณวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร ดาน
กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู สรุปไดวา มีปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู เกี่ยวกับความพรอมของสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน ครูพ่ีเลี้ยง การทําวิจัยในชั้น
เรียน การผลิตและใชสื่อการสอน ขอบเขตของภาระหนาที่ในการปฏิบัติการสอน ระยะเวลาในการ
ฝกปฏิบัติ 1 ปการศึกษา เปนระยะเวลาที่นานเกินและตองเสียคาใชจายมาก 
 จากขอมูลความตองการของสังคมประกอบกับขอมูลเชิงประจักษของการศึกษาที่ตอง
ไดรับการพัฒนาคุณภาพของบุคคล รวมทั้งการศึกษาจากขอมูลสําคัญเชิงทฤษฎีดังกลาว ทําให
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดวยรูปแบบการฝกอบรมที่
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ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาขึ้นจากแนวคิดพ้ืนฐานที่มาจากทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน แนวคิดการเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของสตอลทซ การมองโลกในแงดี การสะทอนความคิด และการ
เสริมพลังการทํางาน รวมทั้งวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการ
ฝกอบรมจนไดลักษณะสําคัญของรูปแบบการฝกอบรมแบบ LOVE ที่เปนการฝกอบรมผานการลงมือ
ปฏิบัติ (hand) ผานการคิด (head) และความรูสึกที่ลงสูใจ (heart) ที่ชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
ในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนหรือทําสิ่งตางๆ จนสําเร็จ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: L) เปนขั้นเริ่มตนของกระบวนการฝกอบรม โดยให
ผูเขารับการฝกอบรมไดตระหนักถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการทํางานระหวางออกไปปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา เปนวิธีฝกการฟงตนเอง ฟงผูอ่ืนและสิ่งรอบตัว ดวยความตั้งใจ สัมผัสไดถึง
รายละเอียดของสิ่งที่ฟงดวยจิตที่ตั้งม่ัน รวมทั้งการรับรูอ่ืนๆ ดวย เชน การมอง การอาน การสัมผัส ฯลฯ 
 ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) เปนขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิดความคิด 
ความคาดหวังดวยตนเองและจากกลุมเพ่ือน ในการปรับตัวเม่ือเผชิญสถานการณที่ทาทายหรือ
ปญหาในการทํางาน และจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เม่ือรับรูวาผลลัพธที่เกิดขึ้นจะ
ประสบความสําเร็จและเปนสิ่งที่มีคุณคา 
 ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) เปนขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรู
และลงมือปฏิบัติโดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ อยางหลากหลาย มีเปาหมาย ผานการเผชิญ
ปญหาหรือตองแกปญหา ทําใหเกิดประสบการณตรง สามารถเห็นความเปนตัวตนของตนเองที่
แสดงออกผานกิจกรรมนั้นๆ 
 ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) เปนขั้น 
สุดทายของการฝกอบรมคือ ขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมสรางกระบวนการประเมินคาดวยวิธีการ
สะทอนกลับจากตนเอง และจากผูอ่ืน ที่ชวยใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ มีความมั่นใจ
ในตนเอง และสามารถตัดสินใจดวยตนเองในการเผชิญอุปสรรคในการทํางานใหประสบความสําเร็จ
ตามที่มุงหวัง มีการเสริมพลังเพ่ือใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตางๆ ได 
 ผูวิจัยคาดหวังวาผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะสามารถเสริมสรางใหนักศึกษามีความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคตางๆ เกิดความมุงม่ันตั้งใจในการปฏิบัติการสอน และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมี
ความมุงม่ันตั้งใจ เต็มใจในการประกอบวิชาชีพครู ใหเปนครูดี ครูเกง และมีความสุข อีกทั้งยังเปน
ตนแบบที่ดีเกี่ยวกับการเผชิญอุปสรรคในการทํางานใหกับเด็กปฐมวัยตอไป 
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คําถามการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งคําถามการวิจัยไวดังนี้ 
  1. รูปแบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นเปนอยางไร สามารถนําไปใชกับนักศึกษาไดหรือไม
อยางไร 
  2. รูปแบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นสงผลตอความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
หรือไมอยางไร 
  3. ผูใชรูปแบบการฝกอบรมสามารถใชไดหรือไมและสงผลตอความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคหรือไมอยางไร 
  4. จิตลักษณะของนักศึกษาพัฒนาขึ้นหรือไมอยางไร 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
  1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยกอนการทดลอง หลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 1 เดือน 
  4. เพ่ือเปรียบเทียบจิตลักษณะของนักศึกษากอนและหลังการทดลอง 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีทําใหไดรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเปนประโยชนตอ
กระบวนการผลิตครูปฐมวัย ตอตัวนักศึกษา ตออาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเปน
แนวทางใหกับผูที่เกี่ยวของในการผลิต และพัฒนานักศึกษาครูไดนําไปใชวางแผนกําหนดทิศทางใน
การสงเสริมคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเปนสถาบันใน
การผลิตครูไดนําไปใชในการกําหนดเปนนโยบายดานหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาซึ่งจะชวยใหการผลิตครูบรรลุเปาหมาย ไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
สอดคลองกับความตองการของสังคม ประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางานสมกับเปนบุคคลที่
อยูในวิชาชีพชั้นสูงตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อประเมิน
ความตองการจําเปน มีดังนี้ 
   1. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 
5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 40 คน 
   2. ครูพ่ีเลี้ยงที่ทําหนาที่นิเทศนักศึกษา คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมา
เขารวมประชุมกับคณะครุศาสตรในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับนักศึกษาออกปฏิบัติการสอน  
9 โรงเรียน จํานวน 40 คน 
   3. อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
จํานวน 6 คน 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
มีดังนี้ 
   นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน แบบวัดจิตลักษณะที่ผูวิจัยสรางขึ้น และใน
การศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Pilot study) คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ซึ่ง
อยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 71 คน 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กลุมเดียวกับประชากรในระยะที่ 2 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 4 การประเมินผลและขยายผลรูปแบบการ
ฝกอบรม มีดังนี้ 
   1. อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
จํานวน 9 คน 
   2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในการขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ชั้นปที่ 4 
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และกําลังเตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 117 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
   1. กลุมตัวอยางในระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อประเมินความ
ตองการจําเปน 
    1.1 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 40 
คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
    1.2 ครูพ่ีเลี้ยงที่ทําหนาที่นิเทศนักศึกษา คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  และโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 อําเภอ ที่มาเขารวมประชุมกับคณะครุศาสตรฯ ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากหนวยงานที่สังกัดหนวยงานละ 2 คน รวมเปน 4 คน 
    1.3 อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี จํานวน 3 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
   2. กลุมตัวอยางในระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
    กลุมตัวอยางในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน และแบบวัดจิตลักษณะ (Try Out) และกลุมตัวอยางใน
การศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Pilot study) คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทําการสุมอยางงาย (Simple 
random sampling) ไดมา 1 หองเรียน จํานวน 32 คน สวนอีก 1 หองเรียน จํานวน 39 คน จัดเขา
เปนกลุมทดลอง ในระยะที่ 3 
   3. กลุมตัวอยางในระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม 
    กลุมตัวอยางในการศึกษาทดลองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หองเรียน จํานวน 39 คน ไดมาจาก
การสุมอยางงาย (Simple random sampling) ในระยะที่ 2 
   4. กลุมตัวอยางในระยะที่ 4 การประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรม 
    4.1 กลุมตัวอยางในการขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คือ อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดมาโดยการ
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เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 2 คน จากผูที่สนใจเขารวมการพัฒนานักศึกษา 
จากนั้นทําการสุมอยางงายเพื่อจัดเขาเปนวิทยากรอบรมกลุมขยายผล 1 และ 2 
    4.2 กลุมตัวอยางในการขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ขยายผล 1, 2) คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ชั้นปที่ 4 
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และกําลังเตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 3 
หองเรียน (117 คน) ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 1 หองเรียน 
(31 คน) จากนั้นทําการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เพ่ือแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม 
และสุมอยางงายอีกครั้งเพื่อกําหนดเปนกลุมขยายผล 1 (จํานวน 17 คน) และกลุมขยายผล 2 (จํานวน 
14 คน) เหตุผลที่ผูวิจัยเลือกขยายผลรูปแบบการฝกอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยที่อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน เพราะตองการศึกษาวารูปแบบการฝกอบรมที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจะสามารถนําไปใชกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในภาคอื่นไดหรือไม 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ 
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก 
   2.1 ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
   2.2 จิตลักษณะ 3 ดาน คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจในตน และการ
มองโลกในแงดี 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม 
และคุณธรรม เปนการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามความมุงหวังที่กําหนดไว และเปนการจูงใจใหบุคคลปฏิบัติงานในหนาที่ใหดีขึ้น ในการฝกอบรม
ตองคํานึงถึงความแตกตางในดานตางๆ ของผูเขารับการฝกอบรม มีการนําสื่อประสมเขามาใชใน
การจัดประสบการณในการเรียนรู ทั้งการชมวีดิทัศน การเลนเกม กรณีศึกษา การระดมสมอง การ
อภิปราย การทํางานศิลปะ การฝกสติ การเลาเรื่องราว ฯลฯ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาส
เขารวมกิจกรรมดวยตนเอง มีการเสริมแรงการเรียนรูไปทีละขั้นตอนตามความสามารถ เน้ือหาที่
นํามาใชเปนเรื่องราวที่เปนปญหาเปนสิ่งใกลตัวนักศึกษาในขณะปฏิบัติการสอน ไดแก เร่ืองราว
เกี่ยวกับเด็ก ผูปกครอง ครูพ่ีเลี้ยง และสภาพทางสังคม จํานวน 8 หนวย ซึ่งสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม บริบท และวัยของผูเขารับการฝกอบรม 
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  2. ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเมื่อพบ
ปญหา เขาใจและรับรูถึงตนเหตุของปญหาตามความเปนจริง เพียรพยายามคนหาวิธีการแกไข
ปญหา และตอบสนองตอปญหาตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน ไดจากการศึกษาแนวคิดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของสตอลทซ (Stoltz) และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ จนไดองคประกอบ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 4 ดาน คือ 
   2.1 องคประกอบดานการรับรูถึงความคิดและความรูสึกที่เกิดขึ้นเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลง มีการตอบสนองตอเหตุการณหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว (Control) 
   2.2 องคประกอบดานการวิเคราะหถึงตนเหตุของปญหาหรืออุปสรรความีตนเหตุ
มาจากตนเองหรือปจจัยภายนอกและแสดงออกโดยการคนหาวิธีการแกไขปญหาหรืออุปสรรคนั้น 
(Origin and Ownership) 
   2.3 องคประกอบดานการจํากัดขอบเขตของปญหาดวยการยอมรับกับอุปสรรค
ตามความเปนจริง (Reach) 
   2.4 องคประกอบดานความทนทานตอความยืดเยื้อของอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยการ
รับรูวาอุปสรรคนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งและสามารถแกไขได (Endurance) 
  3. รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอน หมายถึง ลักษณะกระบวนการจัดการฝกอบรมที่ผูวิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้น 
โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวคิดจิตตปญญาศึกษา หลัก
อิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของสตอลทซ การมองโลกในแงดี การสะทอนความคิด และการเสริมพลังการทํางาน รวมทั้ง
วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการฝกอบรมจนไดลักษณะสําคัญ
ของรูปแบบการฝกอบรมแบบ LOVE ที่เปนการฝกอบรมผานการลงมือปฏิบัติ (hand) ผานการคิด 
(head) และความรูสึกที่ลงสูใจ (heart) ที่ชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนหรือทําสิ่งตางๆ จนสําเร็จ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: L) เปนขั้นเริ่มตนของกระบวนการ
ฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมไดตระหนักถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการทํางานระหวาง
ออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนวิธีฝกการฟงตนเอง ฟงผูอ่ืนและสิ่งรอบตัว ดวยความ
ตั้งใจ สัมผัสไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟงดวยจิตที่ตั้งม่ัน รวมทั้งการรับรูอ่ืนๆ ดวย เชน การมอง การ
อาน การสัมผัส ฯลฯ 
   ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) เปนขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิด
ความคิด ความคาดหวังดวยตนเองและจากกลุมเพ่ือน ในการปรับตัวเม่ือเผชิญสถานการณที่ทาทาย
หรือปญหาในการทํางาน และจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เม่ือรับรูวาผลลัพธที่เกิดขึ้นจะ
ประสบความสําเร็จและเปนสิ่งที่มีคุณคา 
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   ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) เปนขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมได
เรียนรูและลงมือปฏิบัติโดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ อยางหลากหลาย มีเปาหมาย ผานการ
เผชิญปญหาหรือตองแกปญหา ทําใหเกิดประสบการณตรง สามารถเห็นความเปนตัวตนของตนเอง
ที่แสดงออกผานกิจกรรมนั้นๆ 
   ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) 
เปนขั้นสุดทายของการฝกอบรมคือ ขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมสรางกระบวนการประเมินคาดวย
วิธีการสะทอนกลับจากตนเอง และจากผูอ่ืน ที่ชวยใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ มีความ
ม่ันใจในตนเอง และสามารถตัดสินใจดวยตนเองในการเผชิญอุปสรรคในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จตามที่มุงหวัง มีการเสริมพลังเพ่ือใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตางๆ ได 
  4. จิตลักษณะ เปนลักษณะทางจิตเดิมของบุคคลที่มีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค เปนจิตลักษณะที่มีพลังผลักดันใหเกิดพฤติกรรม ไดแก 
   4.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความเพียรพยายามของบุคคลที่จะทํางานให 
ประสบความสําเร็จโดยไมยอทอตออุปสรรคหรือความลมเหลว อดทนทํางานที่ยากไดเปนเวลานาน 
รูจักกําหนดเปาหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของตน มีความรับผิดชอบในการศึกษาและการ
ทํางานใหไดผลดี 
   4.2 ความเชื่ออํานาจในตน หมายถึง การที่บุคคลเชื่อวาตนเองสามารถทําสิ่งตางๆ
ใหเกิดผลดีหรือผลเสียแกตนเองและผูอ่ืนไดตามที่ตนปรารถนาหรือมุงหวัง มิใชเกิดจากโชคเคราะห 
ความบังเอิญ หรือการควบคุมของคนอื่น เปนความรูสึกในการทํานายได ควบคุมไดของบุคคล 
   4.3 การมองโลกในแงดี หมายถึง การที่บุคคลมองสถานการณหรือเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในทางบวก เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางไมไดเลวรายและมีทางแกไขได สามารถปรับตัว
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการตอสูอุปสรรค
โดยไมยอทอหรือเลี่ยงหนี และเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
และการทํางาน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบโดยมี
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานตางๆ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของ เมสิโรว 
(Mezirow) โดยมีหลักสําคัญคือ การเปนศูนยรวมของประสบการณ (centrality of experience) การ
คิดไตรตรอง (critical reflection) และการสนทนาเชิงเหตุผล (rational discourse) จากแนวคิดจิตต
ปญญาศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดไดในสภาพแวดลอมที่สบายเอื้อตอการเรียนรู เห็นคุณคา
ของการเรียนรูดานใน ใหความสําคัญและเอาใจใสจิตใจของผูเรียนในทุกขณะ โดยการฟงอยางลึกซึ้ง 
การนอมสูใจอยางใครครวญ การเคารพศักยภาพของคนอยางไรอคติ ดวยความรักความเมตตา 
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ความเปนกัลยาณมิตร และการเห็นตามความเปนจริง เปนการศึกษาที่เต็มใจที่จะเผชิญหนากับ
ความเจ็บปวดและความทุกขยากลําบากของชีวิต ใหความศรัทธาตอทุกประสบการณที่ตนเองเคย
ผานมาไมวาจะดี หรือราย จากหลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงานเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จ คือ ฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่เราจะตองทํา วิริยะ ความเพียรในสิ่งที่เราพอใจ จิตตะ  
เอาใจฝกใฝอยูแตสิ่งน้ันไมเปลี่ยนแปลง และวิมังสา คนควาเพื่อจะแกปญหาอุปสรรคอยูเสมอ จาก
แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของสตอลทซ ที่เชื่อวา การที่มนุษยจะ
สามารถเผชิญอุปสรรคไดตองอาศัยความเขมแข็งของจิตใจ การควบคุมตนเอง มองโลกในแงดี 
อดทน มีความยืดหยุน รับรูถึงความสามารถของตนและมีความเชื่อม่ันในตนเอง เม่ือพบปญหา
สามารถเขาใจและรับรูถึงตนเหตุของปญหาตามความเปนจริง เพียรพยายามคนหาวิธีการแกไข
ปญหา และตอบสนองตอปญหาตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว จากแนวคิดการมองโลกในแงดี เปน
การที่บุคคลมองสถานการณหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในทางบวก เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมี
ทางแกไขได สามารถปรับตัวตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม  
มีความสามารถในการตอสูอุปสรรคโดยไมยอทอหรือเลี่ยงหนี และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข จากแนวคิดการสะทอนความคิด เกี่ยวกับการตระหนักรูในตนเอง การสังเกตตนเอง และ
จากแนวคิดการเสริมพลังการทํางานของ เปาโล แฟร (Paulo Freire) ที่ชวยใหบุคคลเปลี่ยนโลก
ทัศนเกี่ยวกับการมองตนเองและสังคมอยางสรางสรรค รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตนใหดีขึ้นเพื่อเกิดประโยชนตอสังคมได 
 จากทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานดังกลาว ผูวิจัยไดสังเคราะหรูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย โดยมีกระบวนการฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: 
L) ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) และ 
ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสามารถพัฒนานักศึกษาให เกิด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนได 

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) 

1. องคประกอบดานการรับรูถึงความคิดและความรูสึกที่เกิดขึ้นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง มีการตอบสนองตอเหตุการณหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว (Control) 
2. องคประกอบดานการวิเคราะหถึงตนเหตุของปญหาหรืออุปสรรความีตนเหตุมาจากตนเองหรือปจจัยภายนอกและ
แสดงออกโดยการคนหาวิธีการแกไขปญหาหรืออุปสรรคนั้น (Origin and Ownership) 
3. องคประกอบดานการจํากัดขอบเขตของปญหาดวยการยอมรับกับอุปสรรคตามความเปนจริง (Reach) 
4 องคประกอบดานความทนทานตอความยืดเยื้อของอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยการรับรูวาอุปสรรคนั้นเกิดขึ้นเพียงช่ัวระยะเวลา
หนึ่งและสามารถแกไขได (Endurance) 

- แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
- หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน 
- แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
- แนวคิดการสะทอนความคิด 
- การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

- แนวคิดการมองโลกในแงดี   - แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
- การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
- แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

- แนวคิดจิตตปญญาศึกษา   - แนวคิดการมองโลกในแงดี 
- หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน 
- การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
- แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

- แนวคิดการสะทอนความคิด - การเสริมพลังการทํางาน 
- แนวคิดจิตตปญญาศึกษา - แนวคิดการมองโลกในแงดี 
- การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
- แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค 

ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (L) 

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 

ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (O) 

ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (V) 

ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (E) 
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 2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยกลุมทดลอง หลังเขารับการอบรมโดยใชรูปแบบ
การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนมีความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนสูงขึ้นกวากอนการทดลอง และเม่ือติดตามผลหลังการ
ทดลอง 1 เดือน ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนั้นยังคงสูงอยู 
 3. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยกลุมขยายผล 1, 2 หลังเขารับการอบรมโดยใช
รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนมี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนสูงขึ้นกวากอนการทดลอง 
 4. อาจารยผูใชรูปแบบการฝกอบรมสามารถใชรูปแบบไดและสามารถพัฒนาใหนักศึกษามี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไดไมแตกตางกัน 
 5. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยกลุมทดลอง มีจิตลักษณะหลังการทดลองสูงขึ้น
กวากอนทดลอง 
 6. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยกลุมขยายผล 1, 2 มีจิตลักษณะหลังการทดลอง
สูงขึ้นกวากอนทดลอง 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
  1.1 แนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
  1.2 ความหมายของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
  1.3 ความสําคัญของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
  1.4 ความสัมพันธของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกับทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
  1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
  2.1 หลักอิทธิบาท 4 
  2.2 แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
  2.3 แนวคิดการมองโลกในแงดี 
  2.4 แนวคิดการเสริมพลังการทํางาน 
  2.5 แนวคิดการสะทอนความคิด 
  2.6 ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม 
  3.1 ความหมายของการฝกอบรม 
  3.2 ความสําคัญของการฝกอบรม 
  3.3 เทคนิคในการฝกอบรม 
  3.4 การเรียนรูของผูใหญ 
  3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม 
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 1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
  ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient: AQ) เปนแนวคิดของ 
สตอลทซ (Stoltz) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผูที่ทําการศึกษาและเผยแพรใหกับบุคคลและองคกร
ตางๆ เปนเวลากวา 15 ปแลว เน่ืองมาจากความเชื่อที่วา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเปน
สวนสําคัญที่ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการทํางาน และการดําเนินชีวิต 
  1.1 แนวคิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
   แนวคิดที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนั้นมีพ้ืนฐานมาจาก
วิทยาศาสตร 3 สาขา ไดแก 1) สาขาจิตวิทยาการรูคิด (Cognitive Psychology) ที่อธิบายวา  
การตอบสนองตออุปสรรคของบุคคลเปนไปไดทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ สงผลตอความไร
ประสิทธิภาพ การกระทําและความสําเร็จ โดยบุคคลมักตอบสนองตออุปสรรคจากจิตใตสํานึกดวย
รูปแบบที่ไมเปลี่ยนแปลง และรูปแบบเหลานี้ยังคงอยูอยางถาวรตลอดชีวิต นักวิชาการพบวาคน
จํานวนมากเขาใจวาอุปสรรคเกิดจากความคับของใจที่เกิดจากภายในจิตใจของตนเอง ทําใหเกิด
ความคิดทอแท สิ้นหวัง และไมรูจะจัดการกับปญหาอยางไร นานเขาจึงรูสึกทุกขทรมาน รูสึก
ลมเหลว 2) สาขาสรีรประสาทวิทยา (Neurophysiology) อธิบายวา สมองถูกจัดใหเปนเครื่องมือเพ่ือ
สรางนิสัย นิสัยสามารถถูกยับยั้งและเปลี่ยนแปลงได นิสัยการตอบสนองตออุปสรรคของแตละคน
สามารถถูกรบกวนและเปลี่ยนแปลงอยางทันที ถาถูกแทนที่ดวยนิสัยใหมที่ม่ันคงกวา นักวิชาการมี
ความเห็นวาสมองของคนเรานั้นประกอบดวยโครงสรางที่สมบูรณ สามารถสรางความเคยชินไดหาก
เปลี่ยนจิต ใตสํานึกใหม หรือการสรางทัศนคติทางบวกก็สามารถสรางความเคยชินใหมและพัฒนา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคได  และ  3)  สาขาจิตประสาทและภู มิคุ มกันวิทยา 
(Psychoneuroimmunology) ไดอธิบายวา การตอบสนองตออุปสรรคมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับ
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย การควบคุมเปนสิ่งจําเปนตอสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาว วิธีการ
ตอบสนองตออุปสรรคมีผลตอระบบภูมิคุมกัน ความออนแอตอเชื้อโรค และรูปแบบความออนแอของ
การตอบสนองตออุปสรรค นักวิชาการพบวา ความสามารถในการขจัดอุปสรรคและความยากลําบาก
ของมนุษยนั้นเกี่ยวของกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยตรง ความเขมแข็งของจิตใจและการ
ควบคุมตนเองจะสงผลตอภูมิตานทานโรค (Stoltz. 1997: 83-84) ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร 3 สาขา ที่เปนทฤษฎีพ้ืนฐานของความสามารถ 
        ในการเผชิญอุปสรรค (AQ) 
 
 ที่มา: Stoltz, Paul G. (1997). Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities. p. 83. 
 
   สตอลทซ (Stoltz. 1997: 53-84) ไดกลาวถึง ความตองการการควบคุมหรือการ
จัดการชีวิตของบุคคล ซึ่งประกอบดวย แนวคิดสําคัญสําหรับการทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษย 6 แนวคิด ไดแก 
   1. การเรียนรูวาตนไรความสามารถ (Learned Helplessness) สามารถอธิบายถึง
สาเหตุที่ทําใหคนยอมแพเม่ือตองเผชิญกับความทาทาย หรือปญหาอุปสรรคของชีวิต ถือเปน
รูปแบบการคิดที่ขัดขวางและทําลายความสําเร็จที่จะมีขึ้นของบุคคล การเรียนรูนี้จะสงผลบั่นทอนตอ
การปฏิบัติงาน ผลผลิตของงาน การเรียนรู การพัฒนา การปรับตัว สุขภาพ ความอดทน กําลังใจ 
และแรงจูงใจในการที่จะตอสูกับอุปสรรค ขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง สถานการณหรือ
เหตุการณที่เปนอุปสรรค คนที่จะประสบกับความสําเร็จไดนั้นตองมีความเชื่อม่ัน และความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ในระดับสูงจะเปนภูมิคุมกันบุคคลใหเกิดการตอตานความรูสึกวาตนไร
ความสามารถเมื่อตองเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค 
   2. ทฤษฎีการอธิบายสาเหตุ (Attribution Theory) รูปแบบการอธิบาย 
(Explanatory Style) และการมองโลกในแงดี (Optimism) แนวคิดนี้มีความสัมพันธอยางมากและ
พัฒนามาจากการเรียนรูวาตนไรความสามารถ นั่นคือ ความสําเร็จของบุคคลมาจากแนวทางที่บุคคล
อธิบายหรือตอบสนองตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของบุคคลนั้น เซลิกแมน 
(Stoltz. 1997: 59; citing Seligman. 1990) ไดทําการศึกษาวิจัยแลวพบวา บุคคลที่ตอบสนองตอ
อุปสรรคปญหาหรือความยากลําบาก โดยอธิบายวา เปนสิ่งที่คงที่ เกิดจากภายในตัวบุคคลและ

สรีรประสาทวทิยา 
(Neurophysiology) 

จิตวิทยาการรูคิด 
(Cognitive Psychology) 

จิตประสาทและภูมิคุมกันวทิยา
(Psychoneuroimmunology) 

AQ 
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สงผลตอชีวิตในทุกๆ ดาน มีแนวโนมที่จะมีชีวิตที่เปนทุกข แตในทางตรงกันขามถาบุคคลมองวา
อุปสรรคดังกลาว เกิดจากปจจัยภายนอก เกิดขึ้นชั่วคราว และมีผลจํากัด เกิดเฉพาะเหตุการณนี้
เทานั้น ก็มีแนวโนมที่จะมีชีวิตเปนสุข สวนการมองโลกในแงดี เปนความเชื่อและความคาดหวังวาจะ
เกิดสิ่งที่ดีขึ้น บุคคลที่มองโลกในแงดีจะมีพฤติกรรมตอบสนองตออุปสรรค แตกตางจากบุคคลที่มอง
โลกในแงราย บุคคลที่มองโลกในแงดีจะมีการปฏิบัติงานที่ดีกวา อดทนไดนานกวา และมีชีวิตที่ยืน
ยาวนานกวา 
 
การมองโลกในแงราย 
    (Pessimists) 
   
 
การมองโลกในแงดี 
     (Optimism) 
 
 

ภาพประกอบ 3 การตอบสนองตอความยากลําบาก อุปสรรค หรือความลมเหลว 
 

 ที่มา: Stoltz, Paul G. (1997). Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities. p. 60. 
 
   3. ความอดทน (Hardiness) เปนความสามารถที่จะทนตอสภาวะที่คลุมเครือและ
ซับซอนได เต็มใจรอโอกาสและผลลัพธจากการกระทําของตนเองหรือของคนอื่น ซึ่งระดับความ
อดทนขึ้นอยูกับสถานการณ บุคคลที่เกี่ยวของ อารมณและสภาพจิตใจ ในเวลานั้นของบุคคลนั้น 
และจะเปนตัวทํานายสุขภาพกายและสุขภาพจิตได กลาวคือ บุคคลที่มีความอดทนตออุปสรรคจะ
มองวิกฤติใหเปนโอกาสดวยใจที่มุงม่ัน และรับรูวาตนสามารถควบคุมได สะทอนใหเห็นถึงความเปน
ผูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สตอลทซ (Stoltz) กลาววา การมองวิกฤติใหเปนโอกาส ดวย
ความรูสึกของการมีเปาหมายและความรูสึกที่ไดควบคุม หรือมี AQ สูง คือการคงไวซึ่งความเขมแข็ง 
สวนคนที่ยอมแพ หรือมี AQ ต่ํา จะออนแอลงเนื่องจากการตอบสนองตอภาวะความทุกขยากหรือ
ความรูสึกวาตนไรความสามารถ 
   4. ความยืดหยุน (Resilience) เปนความสามารถของบุคคลในการฟนตัวและนํา
ตนเองออกจากสถานการณที่กอใหเกิดอุปสรรคไดอยางรวดเร็ว ดวยวิธีการตอบสนองของบุคคลนั้น
ตออุปสรรคที่เกิดขึ้น การพัฒนาวิธีการจัดการกับอุปสรรคไดอยางถาวรจะเปนรากฐานใหกับเด็กใน
การดํารงชีวิตตอไป ความยืดหยุนน้ีเปนความสามารถที่ฝกฝนได นอกจากนี้ยังพบวา ความยืดหยุน
เปนตัวทํานายการกระทําและสุขภาพของบุคคล บุคคลที่มีความยืดหยุนจะจัดการกับอุปสรรคได
ดีกวา 

สงผลถาวร 
(permanent) 

สงผลตอหลายดาน 
(pervasive) 

เกิดจากปจจัยภายใน 
(personal) 

อยูเพียงชั่วคราว ไมนาน 
(temporary) 

มีผลจํากัด 
(limited) 

เกิดจากปจจัย
ภายนอก 
(external) 
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   5. การรับรูความสามารถของตน (Self-Efficacy) เปนความเชื่อในการเปนผู
ควบคุมชีวิตของตนเอง และเชื่อในความสามารถของตนในการเผชิญอุปสรรคซึ่งมาจากทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคม ของแบนดูรา (Bandura. 1986: 24-25) ที่เชื่อวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลเปนผลเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยอาศัยองคประกอบทั้ง 3 ไดแก ปจจัย
ภายในตัวบุคคล เง่ือนไขเชิงพฤติกรรม และเงื่อนไขเชิงสภาพแวดลอม กลาวคือ พฤติกรรมของ
บุคคลอาจเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและปจจัยภายในตัวบุคคล เชน การรับรู ความเชื่อ และ
ขณะเดียวกันปจจัยภายในตัวบุคคลก็ไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก และเง่ือนไขของ
สภาพแวดลอม 
   ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตน (Bandura. 1977: 191-215) ประกอบดวย
ความคาดหวังซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรม 2 ประการ คือ 1) ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง หมายถึง ความมั่นใจของบุคคลวาตนสามารถกระทําหรือแสดงพฤติกรรม 
เพ่ือนําไปสูผลลัพธที่ตองการ เปนความคาดหวังที่เกิดขึ้นกอนการกระทําพฤติกรรม 2) ความ
คาดหวังในผลลัพธ หมายถึง การคาดคะเนของบุคคลวาถากระทําพฤติกรรมนั้นแลวจะนําไปสู
ผลลัพธที่ตนคาดหวัง เปนการคาดหวังในผลที่เกิดจากการกระทําพฤติกรรมของตน จากแนวคิด
ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตน สรุปไดวา การที่บุคคลมีความเชื่อม่ันในความสามารถของ
ตนเอง จะทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีความเชี่ยวชาญในการทํางาน สามารถควบคุมงานใหมี
ประสิทธิภาพ มีความตั้งใจที่จะทํางาน กลาทํางานที่ทาทายและสามารถพัฒนางานของตนใหดีขึ้นได 
   6. ความเชื่ออํานาจในตน (Locus of Control) เปนความเชื่อที่วา การกระทําของ
ตนมีอิทธิพลตอรางวัลที่ไดรับในชีวิต สภาพแวดลอมและเหตุการณมีผลกับบุคคล รอตเตอร (Rotter. 
1966: 11-30) ไดกลาวเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจในการควบคุมวา คือการที่บุคคลอธิบายถึงสาเหตุ
ของพฤติกรรมวาเกิดจากภายในตนเองหรือมาจากสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งความเชื่อที่แตกตางกันน้ี
ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่ตางกัน ซึ่งสามารถแบงประเภทความเชื่ออํานาจในการควบคุมออกเปน  
2 ลักษณะ คือ 1) ความเชื่อในการควบคุมภายใน เปนความเชื่อที่บุคคลรับรูวาเหตุการณหรือสิ่ง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเปนผลมาจากการกระทําหรือความสามารถของตนเอง บุคคลประเภทนี้
เปนผูที่มีความกระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง สามารถปรับตัวเองและควบคุมสถานการณตางๆ  
ได  2) ความเชื่ออํานาจในการควบคุมภายนอก เปนความเชื่อที่บุคคลรับรูวาเหตุการณหรือสิ่งตางๆ 
ที่เกิดขึ้น เปนผลมาจากอิทธิพลภายนอกที่ตนเองไมสามารถควบคุมได เชน เกิดจากโชคเคราะห 
อํานาจเหนือธรรมชาติ หรืออํานาจของผูอ่ืน บุคคลประเภทนี้จะเปนผูที่เฉื่อยชา ขาดความพยายาม 
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 
   สรุปวาแนวคิดที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนั้นมีพ้ืนฐานมา
จากวิทยาศาสตร 3 สาขา คือจิตวิทยาการรูคิด สรีรประสาทวิทยา จิตประสาทและภูมิคุมกันวิทยา 
ซึ่งเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต การที่มนุษยจะสามารถเผชิญอุปสรรคได
ตองอาศัยความเขมแข็งของจิตใจ การควบคุมตนเอง มองโลกในแงดี อดทน มีความยืดหยุน รับรูถึง
ความสามารถของตนและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
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  1.2 ความหมายของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
   สตอลทซ (Stoltz) ไดเขียนหนังสือชื่อ Adversity Quotient: Turning Obstacles 
into Opportunities และไดใหความหมายของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไววา หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองตอเหตุการณในยามที่ตองเผชิญกับความทุกขยากหรือ
ความลําบาก อดทนตอปญหาหรืออุปสรรคตางๆ (Stoltz. 1997: 6-7) นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษา 
และนักจิตวิทยาไดใหความหมายของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคไว ดังนี้ 
   วิทยา นาควัชระ (2544: 91) ไดใหความหมายของความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคไววา เปนความอดทนเมื่อมีอุปสรรค และสามารถฝาฟนอุปสรรคไดอยางคนมีกําลังใจและมี
ความหวังอยูเสมอ 
   ศันสนีย ฉัตรคุปต (2545: 103) อธิบายวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค คือ 
รูปแบบปฏิกิริยาตอบสนองหรือพฤติกรรมของคนๆ นั้นตอปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เปนรูปแบบ
พฤติกรรมการตอบสนองตอปญหาอุปสรรคในชีวิต ซึ่งเปนกลไกของสมองที่เกิดจากใยประสาท
ตางๆ ที่ถูกสรางขึ้น ฝกฝนขึ้น 
   กมล แสงทองศรีกมล (2550: 162) กลาววา AQ หรือ Adversity Quotient หรือ
ความฉลาดในการเผชิญอุปสรรค คือการที่บุคคลมีความยืดหยุน ปรับตัวในการเผชิญปญหาไดดี 
และพยายามหาหนทางแกปญหา เอาชนะอุปสรรค ความยากลําบากดวยตัวเองไมยอทองายๆ 
ความฉลาดในดานนี้เริ่มกอตัวขึ้นตั้งแตเปนเด็ก เพราะเด็กจะเรียนรูวิธีการมองและจัดการปญหาจาก
ผูใหญรอบขาง 
   ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ และฐิติมา วัฒนโสภาสิริ (2550: 9) ไดสรุปวา เอคิว (AQ) 
คือ ความสามารถในการควบคุมหรือจัดการกับปญหาดวยจิตใจที่อดทน มองปญหาวามาจากปจจัย
ภายนอก ไมโทษตัวเองใหตองทอแท แตเขาไปรับผิดชอบปญหาดวยความกลาหาญ และมีความ
อดทนตอความยืดเยื้อของปญหาดวยการพยายามแกไขปญหาอยางมุงม่ัน 
   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 6-7) สรุปวา ความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค คือ ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองตอปญหาอุปสรรคดวยเจตคติใน
ทางบวก มีสติ มีความรับผิดชอบและหาแนวทางแกไขปญหาดวยความมุงม่ัน อดทน จนสามารถฝา
ฟนและเอาชนะปญหาได เปนความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติใหเปนความสําเร็จ 
   จากขอมูลขางตนผูวิจัยไดสรุปความหมายของ ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคไววา คือ การแสดงออกของบุคคลเมื่อพบปญหา เขาใจและรับรูถึงตนเหตุของปญหาตาม
ความเปนจริง เพียรพยายามคนหาวิธีการแกไขปญหา และตอบสนองตอปญหาตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไว 
  1.3 ความสําคัญของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
   สตอลทซ (Stoltz. 1997: 7) กลาววา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เปน
แนวคิดที่มีความสําคัญตอทุกคนในสังคมปจจุบัน เน่ืองจากไดมีการศึกษาและพิสูจนดวยการปฏิบัติ
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จริง และเปนทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่สามารถนํามาประยุกตใชได โดยความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค สามารถทํานายวาบุคคลใดคือผูพายแพหรือชนะตออุปสรรค บุคคลใดมีศักยภาพในการ
ทํางานใหประสบความสําเร็จได นอกจากความสําคัญดังกลาว ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
ยังมีคุณสมบัติที่สําคัญดวยกัน 3 ประการ คือ 1) เปนแนวคิดใหมที่ทําใหเขาใจและสงเสริมเรื่องของ
ความสําเร็จ 2) เปนการวัดการตอบสนองของบุคคลตออุปสรรคตางๆ วาบุคคลแตละคนมีการ
ตอบสนองตอปญหาอุปสรรค และความยากลําบากไดอยางไร 3) เปนเคร่ืองมือสําหรับการ
พัฒนาการตอบสนองตออุปสรรคของตนเอง บุคคลอื่น และองคกร โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิทยาศาสตร
ที่สามารถพิสูจนได 
   นอกจากนี้ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ยังมีบทบาทที่เกี่ยวของในชีวิตของ
บุคคลดานตางๆ ดังนี้ (Stoltz. 1997: 67-73) 
    1. เกี่ยวของกับความหวัง ความกระฉับกระเฉง และความยืดหยุน บุคคลที่
ตอบสนองอยางสรางสรรคจะสามารถรักษาพลังกาย จิตใจ ความมุงม่ันและความมานะอุตสาหะได
นานกวา และสงผลใหประสบความสําเร็จ 
    2. ความสามารถในการผลิต เกิดจากผลการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธกับ
วิธีการตอบสนองตออุปสรรค โดยบุคคลที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงจะมีผลผลิตที่
ดีกวาบุคคลที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคต่ํา 
    3. ความสรางสรรค เปนการทําใหความสิ้นหวังหมดไป การรับรูวาตนไร
ความสามารถจะสงผลตอการทําลายความสรางสรรคของบุคคล ดังน้ันบุคคลที่ไมสามารถตอบสนอง
ตออุปสรรคไดอยางเหมาะสมจึงกลายเปนผูที่ไมสรางสรรคไดดวย 
    4. แรงจูงใจ คนที่ระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงจะมีแรงจูงใจ
มากที่สุดในเวลาทํางาน 
    5. ความกลาเสี่ยง เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับความกาวหนา ดังน้ันบุคคลที่
สามารถตอบสนองตออุปสรรคไดอยางสรางสรรคจึงเปนคนที่กลาเสี่ยง 
    6. การพัฒนา บุคคลที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงจะมีการ
ปรับปรุงตนเองและสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงความลาสมัย 
    7. ความเพียร เปนความสามารถที่พยายามกระทําตอไปแมจะตองเผชิญ
กับความพายแพหรือความลมเหลว ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอการมุงความสําเร็จ 
    8. การเรียนรู ซึ่งการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสิ่งสําคัญของบุคคลในยุคขอมูล
ขาวสาร สารสนเทศ เด็กที่มองโลกในแงรายจะตอบสนองตออุปสรรค การเรียนรู และการประสบ
ความสําเร็จนอยกวาเด็กที่มองโลกในแงดี 
    9. การยอมรับความเปลี่ยนแปลง คนที่ยอมรับไดมีแนวโนมที่จะตอบสนอง
ตอปญหาอุปสรรคไดอยางสรางสรรค เกิดความเขมแข็งในการแกปญหา 
    10. ความยืดหยุน  ความเครียด  ความกดดันและความพายแพ  มี
ความสัมพันธกัน คือ ความกดดันทําใหเกิดความเครียด และนําไปสูความพายแพ แตความอดทนจะ
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สามารถทําใหบุคคลฟนคืนสภาพเดิมไดอยางรวดเร็ว บุคคลที่จะประสบความสําเร็จไดตองมีรางกาย
และอารมณที่ยืดหยุนเพียงพอเพราะตองเผชิญอุปสรรคอยูเสมอ 
    11. สุขภาพจิต ความทุกขทรมานซึ่งเปนผลจากการเผชิญอุปสรรคทําให
บุคคลมีแนวโนมที่รูสึกสิ้นหวัง ไรความสามารถและกลายเปนโรคซึมเศราได โดยความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคจะมีความสัมพันธกับสุขภาพจิตเปนอยางมาก 
    12. สุขภาพกาย บุคคลที่มองโลกในแงรายถือวาเปนผูที่มีความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคต่ําซึ่งมีผลตอความเสี่ยงทางสุขภาพกายมากกวาผูที่มองโลกในแงดี 
    13. ความมีชีวิตชีวา ความสุข ความสนุกสนาน เปนองคประกอบสําคัญ
ของความสําเร็จ ผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจะพบกับความสุข ความสนุกสนานในชีวิต 
สวนผูที่รับรูวาปญหาอุปสรรคยากตอการกําจัดใหหมดสิ้นจะเปนผูที่ทุกขทรมานมาก 
   สรุปไดวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค แมจะเปนแนวคิดใหมแตก็มี
ความสําคัญสําหรับบุคคลทุกคน สามารถนํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคคล ทั้งในดาน
สวนตัว และการทํางาน เนื่องจากสามารถทํานายถึงความสําเร็จในดานตางๆ และยังมีบทบาทกับ
การดําเนินชีวิตของบุคคลทั้งดานความเปนอยู การทํางาน การเรียนรู สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณและสังคม ผูที่จะประสบความสําเร็จไดจึงตองเปนผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
ดังน้ัน บุคคลจึงมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาและปลูกฝงความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
อันจะสงผลตอความสําเร็จและความสุขในชีวิต 
  1.4 ความสัมพันธของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกับทฤษฎีตนไม
จริยธรรม 
   สตอลทซ (Stoltz) ไดเสนอแนวคิดตนไมแหงความสําเร็จ (The Tree of Success) 
โดยเชื่อวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) เปนสวนรากที่ประกอบรวมกันจากพันธุกรรม 
การเลี้ยงดู และศรัทธายึดม่ันในอุดมการณ สวนลําตนประกอบดวยสติปญญา สุขภาพ และ
บุคลิกลักษณะ สวนของกิ่งกานเปนสวนที่เกี่ยวของกับทักษะ ความรู และความสามารถ สวนใบและ
ดอกผลเปนการปฏิบัติงานหรือผลผลิตที่สามารถสังเกตและประเมินได เชน ความกาวหนา หรือ
ความสําเร็จ ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ตนไมแหงความสําเร็จ 
 

 ที่มา: ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ; และคนอืน่ๆ. (2552). รายงานการวิจัย บทบาทของ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอภาวะจิตลักษณะของบุคลากรในองคการที่บริหารจัดการโดยใช
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. หนา 27. 
 
 สตอลทซ (Stoltz. 1997: 106-125) กลาววา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มี
องคประกอบดวยกัน 4 ดาน คือ 
  องคประกอบที่ 1 การควบคุม (Control = C) เปนความสามารถในการรับรูการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณและความสามารถในการควบคุมการตอบสนองตอสิ่งตางๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับตน การควบคุมการตอบสนอง มี 2 แบบดวยกัน คือ การควบคุมการตอบสนองลาชา และการ
ควบคุมการตอบสนองตามธรรมชาติ 
  องคประกอบที่ 2 สาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin and Ownership = O2) สาเหตุ 
(Origin) เปนการกลาวโทษตนเองวาเปนสาเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งการกลาวโทษนี้มีประโยชน 
2 ประการคือ 1) ชวยในการเรียนรูและตัดสินพฤติกรรมของตน 2) ทําใหเกิดความสํานึกผิด ซึ่งชวย
ผลักดันใหคนหาจิตใจตนเอง และหาสิ่งที่ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ความสํานึกผิดเปนแรงจูงใจที่ชวยใน
การรับรูที่เปนจริงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได การกลาวโทษตัวเองในระดับที่พอเหมาะทําให
เกิดการเรียนรูดวยการวิพากษวิจารณ (Critical Learning) หรือวงจรขอมูลยอนกลับ (Feedback 
Loop) ที่ตองการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ความสามารถในการประเมินวาการกระทํานั้นถูกหรือผิด
และหาวิธีการปรับปรุงแกไข เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบ (Ownership) เปน
ความสามารถที่ตระหนักรูถึงความรับผิดชอบของตนตออุปสรรค ความรับผิดชอบที่มากขึ้นชวยเพิ่ม
ความสามารถในการควบคุม การมีอํานาจในตน และแรงจูงใจในการลงมือแกปญหา 
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  องคประกอบที่ 3 ความเขาใจ (Reach = R) เปนความสามารถในการทําความเขาใจ
กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาทางระงับไมใหอุปสรรคนั้นแพรกระจาย 
  องคประกอบที่ 4 ความอดทน (Endurance = D) เปนความสามารถในการตระหนักรู
วาอุปสรรคและสาเหตุเปนสิ่งที่เกิดเพียงชั่วครู และสามารถเกิดขึ้นไดอีก การรับรูนี้จะชวยเพิ่มพลัง
กาย พลังใจ การมองโลกในแงดี มีสุขภาพดี และมีแนวโนมที่จะพบกับความสําเร็จในที่สุด 
  สรุปไดวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีองคประกอบดวยกัน 4 ดาน คือ ดาน
การควบคุม หรือดานการรับรูถึงความคิดและความรูสึกที่เกิดขึ้นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง มีการ
ตอบสนองตอเหตุการณหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว (Control) ดานสาเหตุและ
ความรับผิดชอบ หรือดานการวิเคราะหถึงตนเหตุของปญหาหรืออุปสรรความีตนเหตุมาจากตนเอง
หรือปจจัยภายนอกและแสดงออกโดยการคนหาวิธีการแกไขปญหาหรืออุปสรรคนั้น (Origin and 
Ownership) ดานความเขาใจ หรือดานการจํากัดขอบเขตของปญหาดวยการยอมรับกับอุปสรรคตาม
ความเปนจริง (Reach) ดานความอดทน หรือดานความทนทานตอความยืดเยื้อของอุปสรรคที่
เกิดขึ้น โดยการรับรูวาอุปสรรคนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งและสามารถแกไขได (Endurance) 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําองคประกอบดานตางๆ นี้ไปใชเปนแนวทางในการวิจัย 
 ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) เปนคุณลักษณะของบุคคลที่ชวยใหการทํางาน
และการทําสิ่งตางๆ สําเร็จ จึงสามารถกลาวไดวา การมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)  
ที่ดี เปนพฤติกรรมของคนเกง จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของพบวา ทฤษฎีตนไมจริยธรรม ของดวง
เดือน พันธุมนาวิน ซึ่งเปนทฤษฎีทางจิตวิทยา ไดกลาววา ทฤษฎีตนไมจริยธรรมนี้ มี 3 สวน  
คือ1) สวนที่เปนดอกและผลของตนไม 2) สวนที่เปนลําตน และ 3) สวนที่เปนราก ในสวนของดอก
และผลของตนไม แสดงถึงพฤติกรรมของคนดีและคนเกง พฤติกรรมที่นาปรารถนานี้ จะ
ประกอบดวยจิตลักษณะกลุมแรก 5 ดานที่ปรากฏอยูในสวนของลําตน คือ 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
2) การมุงอนาคตและควบคุมตน 3) ความเชื่ออํานาจในตน 4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ 5) ทัศนคติ 
คุณธรรม และคานิยม ถาตองการที่จะพัฒนาพฤติกรรมชนิดใด จะตองใชจิตลักษณะบางดานหรือทั้ง 
5 ดานประกอบกันจึงจะไดผลดีที่สุด สวนรากของตนไม ซึ่งเปนจิตลักษณะกลุมที่สองมี 3 ดาน คือ 
1) สติปญญา 2) ประสบการณทางสังคม และ 3) สุขภาพจิต จิตลักษณะทั้ง 3 นี้ อาจใชเปนสาเหตุ
ของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ดานที่เปนลําตนของตนไมก็ได กลาวคือ บุคคลจะตองมีลักษณะ
พ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ดานในปริมาณสูง เหมาะกับอายุ จึงจะเปนผูที่มีความพรอมที่จะพัฒนา 
จิตลักษณะ 5 ดาน ที่ลําตนของตนไม โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 ดานนี้จะพัฒนาไปเองอัตโนมัติ ถา
บุคคลมีความพรอมทางจิตใจ 3 ดานดังกลาว และอยูในสภาพแวดลอมทางบาน ทางโรงเรียน และ
ทางสังคมที่เหมาะสม 
  โดยสรุป ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทยนี้ แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล 
ระหวางจิตลักษณะ 8 ดาน กับพฤติกรรมประเภทตางๆ ดังภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 ทฤษฎตีนไมจริยธรรม แสดงจิตลักษณะพื้นฐาน และองคประกอบทางจิตใจ 
 ของพฤติกรรมคนดีและเกง 
 
 ที่มา: ดวงเดือน พันธุมนาวนิ. (2548). ทฤษฎตีนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย: อดีต 
ปจจุบัน และอนาคต. หนา 87. 
 
   หลักในการพัฒนาบุคคล ดวงเดือน พันธุมนาวิน ไดเสนอหลักการพัฒนาบุคคล
ตามแนวทฤษฎีตนไมจริยธรรมไว คือ การพัฒนาบุคคลตองมีการพัฒนาจิตและพฤติกรรมไปพรอม
กัน แตในสัดสวนที่ตางกันตามวัย อายุนอยสัดสวนการพัฒนาจิตนอยกวาสัดสวนในการพัฒนา
พฤติกรรม พออายุมากการพัฒนาจิตมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80 และการพัฒนาพฤติกรรมลดลง
เหลือรอยละ 20 การพัฒนาบุคคลตามสัดสวนนี้ จะชวยสรางใหบุคคลเปนคนดี เกง และมีความสุข 
โดยไมตองใหผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมาควบคุมพฤติกรรม การพัฒนาแตเพียงความรู และทัศนคติ ไมเพียง
พอที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมที่นาปรารถนาได ตองพัฒนาเพื่อยกระดับจิตใจควบคูไปดวย การพัฒนา
บุคคลใหมีพฤติกรรมที่นาปรารถนา จะตองพัฒนาทั้งหางเสือ และเครื่องยนต การพัฒนาจิตลักษณะ
ที่เปรียบเสมือน “หางเสือ” ของเรือ คือ คุณธรรม คานิยม จริยธรรม หรือทัศนคติ จิตลักษณะเหลานี้ 
เปนจิตลักษณะที่ทําหนาที่กําหนดทิศทางของการเกิดพฤติกรรม แตจิตลักษณะเหลานี้มิไดมีพลังใน
การผลักดันใหเกิดพฤติกรรม จิตลักษณะที่มีพลังผลักดันใหเกิดพฤติกรรม ซึ่งเปรียบเสมือน 
“เครื่องยนต” ของเรือ คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และแรงจูงใจใฝ
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สัมฤทธิ์ ดังนั้น การพัฒนาหรือการรณรงค ที่กระทําเพื่อตองการเปลี่ยนทัศนคติ หรือปลูกจิตสํานึกจึง
ไดผลนอย และผลดีนั้นไมยั่งยืน ในการพัฒนาบุคคลยังตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ดานจิตลักษณะ ดังน้ัน วิธีการพัฒนาหนึ่งๆ อาจเหมาะสมกับบุคคลที่มีจิตลักษณะตางกัน และการ
พัฒนาบุคคลตองอยูบนพื้นฐานองคความรูทางการวิจัย การที่จะพัฒนาคนไดนักพัฒนาตองทําวิจัย
เพ่ือหาสาเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ตองการ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2551: 22-27; อางอิงจาก 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548ข: ไมปรากฏเลขหนา) 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   โกศล มีคุณ และณรงค เทียมเมฆ (2545: (4)-(5)) ไดศึกษาผลของการฝกใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีตอจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของครู พบวา จิตลักษณะ 2 ประการ 
คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และเจตคติตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรม กับจิตลักษณะเดิม 7 ประการ คือ 
การมุงอนาคตและควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน สุขภาพจิต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คานิยมใน
อาชีพ ความใกลชิดศาสนา และเจตคติตออาชีพครู รวมกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ครู อาจารย 
   ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคนอง (2547: 238-257) ไดศึกษาปจจัยเชิง
เหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา พบวา ครูที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีความเชื่ออํานาจในตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการสอนที่ดีมาก ครูที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก มีทัศนคติที่ดีตองานมาก และมีประสิทธิภาพแหงตนในการทํางาน
มาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการรับนวัตกรรมมากกวา จิตลักษณะเดิมของครูโดยเฉพาะแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ และประสบการณทางสังคม สงผลทางตรงตอพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม 
   จุฑามาศ ชื่นจิตร (2550: 62-63) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอลักษณะมุงอนาคตของ
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชานันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
ปจจัยที่มีผลทางบวกกับลักษณะมุงอนาคตของนิสิต คือ อายุ ระดับชั้นปที่ 4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
บุคลิกภาพ เจตคติตอการเรียน ความคาดหวังของผูปกครอง และสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือน 
   ปทมา วรรณลักษณ (2550: 95-97) ไดศึกษาพัฒนาการทักษะชีวิตของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรมที่มีลักษณะมุงอนาคตตางกัน ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบวา นักเรียนที่มีลักษณะมุง
อนาคตสูงทักษะชีวิตมีแนวโนมพัฒนาการสูง และทักษะชีวิตในแตละดานสูงกวากลุมปานกลาง 
   ศศิธร แสงใส (2550: 96-97) ทําวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
บางประการกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา ปจจัยดานจิตลักษณะที่มีอิทธิพลทางบวกตอความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค ไดแก การมองโลกในแงดี ความสามารถในการปรับตัว และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
พ่ึงตนเอง 
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   สุภะ อภิญญาภิบาล (2550: 83) ทําวิจัยเรื่องความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย
บางประการกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา การมองโลกในแงดี ความเชื่ออํานาจภายในตน ลักษณะความเปนชายและ
ลักษณะความเปนหญิงมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
   ขัตติยา น้ํายาทอง (2551: 128-130) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
สูงสุดกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค คือ การมองโลกในแงดี รองลงมาคือการกํากับตนเอง 
การรับรูความสามารถของตน และความเชื่อม่ันในตนเอง ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมสูงสุด คือ การ
เรียนรูแบบมีสวนรวม รองลงมาคือ การสนับสนุนทางการเรียนจากผูปกครองและการรับรู
ความสามารถของตน และพบวารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคมีความแปรเปลี่ยนระหวางนักศึกษาที่อยูในมหาวิทยาลัยปดและมหาวิทยาลัยเปด 
   วรรณะ บรรจง (2551: 139-140) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณ
นักศึกษาครูและการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของ
นักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา พบวา การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว จากโรงเรียน จาก
สถาบันฝกหัดครู สงผลตอเอกลักษณนักศึกษาครู 
   ณัฐนันท เนตรทิพย (2552: 104-105) ทําวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกกับความสามารถในการเผชิญปญหาและฝาฟนอุปสรรค AQ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 
ไดแก ความสามารถทางสมอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต และการสนับสนุนทางสังคม
ของบุคคลแวดลอม มีความสัมพันธกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 
   พชรภรณ เชียงสิน (2552: 72-78) ไดทําการวิจัยเร่ืองประสบการณการเลนหมาก
ลอมและจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับความฉลาดในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนที่มีประสบการณการเลนหมากลอมมาก มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนสูง จะมีความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคสูงดวย นักเรียนที่ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และมีความเชื่ออํานาจในตนสูง จะมีความสามารถในการเผชิญปญหา
และฟนฝาอุปสรรคสูง 
   จากการที่ผูวิ จัยไดทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา        
จิตลักษณะที่เปนปจจัยเชิงเหตุหรือมีความสัมพันธกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมีหลาย
ดาน ไดแก เชาวอารมณ ความสามารถทางสมอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจในตน  
การมองโลกในแงดี ลักษณะความเปนชายและลักษณะความเปนหญิง การอบรมเลี้ยงดู และการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในวัยตางๆ กัน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเลือกที่จะนําจิตลักษณะบางดานที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเพื่อมาใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ 
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   ความเชื่ออํานาจในตน 
    ความเชื่ออํานาจในตน หมายถึง ความคาดหวังของบุคคลในลักษณะที่วา 
สิ่งตางๆ ที่ตนไดรับหรือเกิดขึ้นแกตนน้ันเปนผลจากการกระทําของตน ไมวาจะเปนดานดีหรือดาน
ราย ตนสามารถทํานายผลที่เกิดขึ้นไดและสามารถควบคุมผลเหลานั้นได ซึ่งตรงกันขามกับความ
เชื่ออํานาจนอกตน ที่หมายถึงการคาดหวังของบุคคลวาสิ่งตางๆ ที่ตนไดรับ หรือเกิดขึ้นกับตนนั้น 
ไมไดอยูกับการกระทําของตน แตขึ้นอยูกับสาเหตุภายนอก เชน โชค เคราะห ไสยศาสตร ผูอ่ืน หรือ
คุณลักษณะภายในของตนที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงได 
   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
    แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึงความปรารถนาที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให
สําเร็จไปไดดวยดี ทั้งในดานการแขงขันกับมาตรฐาน หรือการแขงขันกับผูอ่ืนโดยการกําหนด
เปาหมายใหเหมาะกับความสามารถของตน และมีความมานะพยายาม บากบั่นในการตอสูกับ
อุปสรรคตางๆ ที่มาขวางกั้น เม่ือประสบผลสําเร็จก็จะเกิดความสบายใจ และมีความวิตกกังวลเม่ือ
ประสบกับความลมเหลว (MaCleland. 1987: 110-111) 
    ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะพยายามทํางานใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ 
ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะมีลักษณะเดน 3 ประการคือ 1) ชอบสถานการณที่ตนมีโอกาสแสดง
ความสามารถในการแกปญหา 2) ตั้งเปาหมายในการทํางานไวในระดับปานกลาง เพ่ือใหม่ันใจวา
เขาจะประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งใจ อันจะทําใหเขาไดรับความพึงพอใจ 3) ตองการรูวาตนทํางานไดดี
เพียงใด หรือตองการขอมูลยอนกลับที่เปนจริง 
   การมองโลกในแงดี 
    การมองโลกในแงดี หมายถึง การที่บุคคลมองสถานการณหรือเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในทางบวก เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางไมไดเลวรายและมีทางแกไขได สามารถปรับตัว
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการตอสูอุปสรรค
โดยไมยอทอหรือเลี่ยงหนี และเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจ 
   สรุปจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาจิตลักษณะมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ผูวิจัยจึงไดแสดงการเปรียบเทียบภาพตนไมที่มาจากแนวคิดทั้ง
2 ดังปรากฏในภาพประกอบ 6 
 



 31 

 
 
ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธของความสามารถในการเผชิญอุปสรรคกับทฤษฎตีนไมจริยธรรม 

 
  1.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
   1.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
   เกษร ภูมิดี (2546: 84-87) ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการเผชิญ 
และฝาฟนอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนที่มีบุคลิกภาพและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตางกัน พบวา 
นักเรียนที่มีบุคลิกภาพดานการสัมฤทธิ์ผล การแสดงตัว การเขาใจตนเองและผูอ่ืน การมีอํานาจ
เหนือผูอ่ืน การเปลี่ยนแปลง และดานการอดทนสูง จะมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูง 
นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูงกวาการ
อบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย 
   วีนัส ภักด์ินรา (2546: 138-139) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ทางบุคลิกภาพกับเชาวอารมณ (EQ) และความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค (AQ) 
พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการถดถอยพหุคูณระหวางคุณลักษณะทางบุคลิกภาพกับ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมีความสัมพันธกันทางบวก 
   รัชนิดา สบายวรรณ (2547: 65-68) ทําการวิจัยเรื่องการสรางแบบวัดความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา แบบวัดชนิด
สถานการณและขอความแบบ bipolar มีโครงสรางสอดคลองกับแนวความคิดความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคตามรูปแบบแนวคิดของสตอลท 
   วันเพ็ญ สมภพรุงโรจน (2547: 144-150) ทําวิจัยเร่ืองการศึกษาและพัฒนา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใชการฝกอบรมแบบเพ่ือน
ชวยเพ่ือน พบวา หลังจากพนักงานไดรับการฝกอบรมแบบเพื่อนชวยเพ่ือนเก่ียวกับความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติงานแลว พนักงานมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคเพิ่มขึ้น 
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   พนารัตน จรูญวิรุฬ (2549: 105-106) ทําวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวาง
เชาวปญญากับความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรคและเชาวอารมณ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนคาทอลิก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พบวา สหสัมพันธคาโนนิคอล
ระหวางเชาวปญญา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และเชาวอารมณ มีผลตอกัน 
   อนันต นวลใหม (2549: 103-107) ทําวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยบางประการที่
สงผลตอความฉลาดทางอารมณ (EQ) และความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค 
(AQ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอางทอง พบวา กลุมตัวแปร
เพศ วิธีการอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัว กับความฉลาดทางอารมณและความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรค มีความสัมพันธกัน 
   กนิษฐา หม่ันกิจการ (2550: 94-97) ทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยบาง 
ประการกับความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวา ตัวแปรปจจัยดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ บุคลิกภาพ และการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล สงผลตอความฉลาดทางอารมณ และ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
   ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ และฐิติมา วัฒนโสภาสิริ (2550: (1)-(2)) ไดนําเสนอ
รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางเชาวในการแกปญหา (AQ) เชาวอารมณ (EQ) 
จริยธรรมธุรกิจและความเครียดของผูประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
กรุงเทพมหานคร พบวา เชาวอารมณมีความสัมพันธทางบวกกับเชาวในการแกปญหา และเชาวใน
การแกปญหามีความสัมพันธทางลบกับความเครียด 
   วันเพ็ญ วิวิธสิริ (2550: 76-78) ทําวิจัยเร่ืองการสรางโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อ 
พัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ พบวา พยาบาล
วิชาชีพที่มีระดับการศึกษาตางกัน ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการทํางานแตกตางกัน และหลังการฝกอบรม พยาบาลวิชาชีพมีความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการทํางานเพิ่มขึ้น 
   วันเพ็ญ ยอดคง (2550: 87-88) ทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความถนัด
เฉพาะวิชาชีพพยาบาล เชาวอารมณ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค จริยธรรมในวิชาชีพ
พยาบาล กับความสามารถในการแกปญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล พบวา ความ
ถนัดเฉพาะวิชาชีพพยาบาล เชาวอารมณ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และจริยธรรมใน
วิชาชีพพยาบาล มีความสัมพันธกันทางบวก 
   กนกพร สองศรี (2551: 54-56) ทําวิจัยเรื่องการศึกษาเชาวอารมณ และความสามารถ
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา เชาวอารมณมีความสัมพันธกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และ
นักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับเอกชนมีเชาวอารมณ และความสามารถในการ
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เผชิญอุปสรรคแตกตางกัน สวนระดับชั้นมีความสัมพันธกับเชาวอารมณแตไมมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
   ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง (2551: 174-176) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 พบวา 
รูปแบบการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 มี
ความเหมาะสมและสามารถนําไปใชเสริมสรางได 
   วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา (2551: 72-73) ไดทําวิจัยเร่ืองความสามารถในการเผชิญ
ปญหาและฝาฟนอุปสรรค ปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคม และปจจัยลักษณะทางชีวสังคมที่
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
   สุพวรรณ จันทมาศ (2551: 88-89) ทําวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการ 
เผชิญปญหาดานการเรียนโดยอาศัยหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีการตระหนักรู
ตนเอง เพศและระดับชั้นเรียนตางกัน พบวา นักเรียนที่มีระดับการตระหนักรูตนเองแตกตางกันมี
ความสามารถในการเผชิญปญหาดานการเรียนโดยอาศัยหลักอิทธิบาท 4 แตกตางกัน 
   1.5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
   สตอลทซ (Stoltz. 1997: 1) ไดศึกษาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
พนักงานบริษัท Deloitte; & Touche, LLP. (D&T) ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา คะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของพนักงานใหมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานใน
ทางบวก และการใหการฝกอบรมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคแกพนักงานใหม มีผลทําใหการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นและมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงมากขึ้น 
   วิลเลียมส (สุภะ อภิญญาภิบาล. 2550: 49-50 อางอิงจาก Williams. 2003: 
Online) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการตอบสนองตออุปสรรคของผูอํานวยการโรงเรียนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การวิจัยน้ีเนนที่ความสําคัญของผูอํานวยการโรงเรียนที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผานการจัดการที่มีความหมายภายใตวัฒนธรรมของ
โรงเรียน และการสนับสนุนบรรยากาศการทํางานรวมกับครู การตอบสนองตออุปสรรคคือ
ผูอํานวยการโรงเรียนมีบทบาทที่ชัดเจน และเด็ดขาดในการพัฒนาโรงเรียนตามความตองการของ
สังคมและเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยูในโรงเรียนที่ผูอํานวยการมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) 
สูงดวย 
   อัลไมดา (Almeida. 2009: Online) ไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการ
สงเสริมเอคิว (AQ) สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 15 กิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรมที่ 1 อยายอมแพ กิจกรรมที่ 2 แรงบันดาลใจจากตัวแบบ กิจกรรมที่ 3 การจัดการกับ
อารมณ กิจกรรมที่ 4 การตอสูกับปญหาและอุปสรรค กิจกรรมที่ 5 ทุกปญหาฉันจัดการได กิจกรรม
ที่ 6 การมองโลกทางบวก กิจกรรมที่ 7 การเลนละคร กิจกรรมที่ 8 การเขียนเรื่องราว กิจกรรมที่ 9 
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เรียนรูจากการชมละคร กิจกรรมที่ 10 บทบาทสมมติ กิจกรรมที่ 11 ผูนําในดวงใจ กิจกรรมที่ 12 
เรียนรูจากประสบการณที่ถูกตอง กิจกรรมที่ 13 การคัดเลือกบทความ กิจกรรมที่ 14 รองเพลงปลุก
ใจ และกิจกรรมที่ 15 เกมปริศนาอักษรไขว กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 100 คน 
แบงเปนกลุมทดลอง 50 คน และกลุมควบคุม 50 คน ผลการวิจัยพบวา คะแนนเอคิว (AQ) หลังการ
ทดลองของนักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  สรุปจากงานวิจัยในตางประเทศพบวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสามารถ
พัฒนาไดดวยกระบวนการฝกอบรม โดยผูเขารับการอบรมควรไดลงมือทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
  2.1 หลักอิทธิบาท 4 
   การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางานไดนั้นจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง เปาหมายของการพัฒนาบุคคล คือ การปลูกฝงใหเปนผูที่มีความสุข เกง 
และดี ลงไปสูระดับจิตใจ โดยความสุขเปนพ้ืนฐานของชีวิตในการพัฒนาคนใหมีความเกงมากขึ้น 
อยากทําความดีมากขึ้น และสามารถที่จะอดทนตอปญหาอุปสรรคไดมากขึ้น การจะเสริมสรางให
ความเกง ดี มีสุข อยูนานไดนั้นจําเปนตองมี เอคิว (AQ) หรือความสามารถในการเผชิญอุปสรรค  
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของมนุษย (วิทยา นาควัชระ. 2544: 7-8) ซึ่งสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาคนทั้งระบบของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวคือ การพัฒนาบุคคลตอง
พัฒนาพรอมกันทั้ง 3 ดานคือ ดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ทั้ง 3 ดานนี้เปนปจจัยที่สงผลตอกัน 
ตองพัฒนาไปดวยกัน โดยพฤติกรรมที่ดีเปนชองทางใหจิตใจพัฒนา ชวยใหปญญางอกงาม เกิด
พฤติกรรมที่สรางสรรคเกื้อกูล (พระธรรมปฎก. 2541: 244-250) 
  แนวทางในการปฏิบัติที่นําไปสูเปาหมายหรือจุดหมายในการปฏิบัติงานนั้นคือ 
ความสําเร็จของงาน ซึ่งทางพุทธศาสนา เรียกวา หลักอิทธิบาท 4 อันเปนหลักการทํางานของ
พระพุทธเจา เปนหลักที่นําใหพระองคบรรลุความสําเร็จอยางงดงาม ทั้งทางโลกและทางธรรม 
  ความหมายของอิทธิบาท 4 
   ไดมีผูใหความหมายของอิทธิบาท 4 ไวดังนี้ 
   พุทธทาสภิกขุ (2538: 90) ไดใหความหมายของอิทธิบาท 4 วา เปนรากฐานแหง
ความสําเร็จซ่ึงประกอบไปดวยปจจัย 4 ประการ คือ ฉันทะ คือ ความพอใจในสิ่งที่เราจะตองทํา 
วิริยะ คือ ความเพียรในสิ่งที่เราพอใจ จิตตะ คือ เอาใจฝกใฝอยูแตสิ่งน้ันไมเปลี่ยนแปลง วิมังสา คือ 
คนควาเพื่อจะแกปญหาอุปสรรคอยูเสมอ 
   พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543: 124) ไดใหความหมายของอิทธิบาท 4 วา 
หมายถึง คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลมุงหมาย ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ 
ฉันทะ (พอใจ) หมายถึง ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักที่จะทํา และปรารถนาที่จะทําสิ่งน้ันใหไดผลดี
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ยิ่งขึ้น วิริยะ (ความเพียร) หมายถึง ความขยัน ความพยายาม เขมแข็ง อดทน ไมทอถอย จิตตะ 
(ความคิด) หมายถึง การตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทํา และทําสิ่งน้ันดวยความคิด ไมปลอยจิตใหฟุงซาน 
วิมังสา (ความไตรตรอง) หมายถึง การใชปญญาพิจารณา ใครครวญ ตรวจตรา หาเหตุผล และ
ตรวจสอบในสิ่งที่ทํา มีการวางแผน คิดวิธีแกไขปรับปรุง 
   ชัยวัฒน อัตพัฒน (2545: 81) ไดใหความหมายของอิทธิบาท 4 คือ ทางเดินไปสู
ความสําเร็จ อิทธิบาท 4 มี 4 ประการคือ ฉันทะ ความพอใจอยางแรงกลาในการทําความดี วิริยะ 
ความพยายามอยางแรงกลาในการทํางาน จิตตะ ความตั้งใจอยางแรงกลาในการทํางาน วิมังสา การ
ระดมปญญาอยางเต็มที่ 
   จากความหมายของอิทธิบาท 4 สรุปไดวา อิทธิบาท 4 เปนหลักในการดําเนินงาน 
เปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหเกิดผลสําเร็จ ดังน้ัน ผูที่มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ทํางานจึงตองยึดหลักอิทธิบาท 4 เพ่ือทําใหชีวิตและการทํางานประสบผลสําเร็จ 
  องคประกอบของอิทธิบาท 4 มีดังนี้ 
   ฉันทะ คือ ความยินดีพอใจในการทํางาน ทํางานดวยความรัก องคประกอบสําคัญ
ที่ทําใหเกิดฉันทะทางฝายดี คือ โยนิโสมนสิการ เปนปจจัยภายในตัวบุคคล คนที่มีโยนิโสมนสิการจะ
เปนคนที่ชวยเหลือตนเองได มีการคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระบบ 
   วิริยะ คือ ความเพียร ใจสู ไมยอทอตออุปสรรคและความลําบาก สาเหตุของการ
เกิดความเพียรมีทั้งดานดีและไมดี ทางดานดี คือ การเห็นประโยชนที่เกิดจากความเพียร และดาน
ไมดี คือ เห็นทางของความเกียจคราน 
   จิตตะ คือ ความคิดจดจอ หรือความเอาใจใสอยูกับงานนั้นๆ คนที่มีจิตตะเปนคนที่
ไมปลอยปละละเลยกับงานของตน คอยตรวจตรางานอยูเสมอ จิตตะมีความสําคัญตอการเรียนรู คือ 
ผูเรียนตองมีความพอใจแลวพยายามขวนขวายหาความรูบอยๆ ไมเลิกกลางคัน มีความเพียร 
พิจารณาขอบกพรองในการเรียน เอาใจใสในการเรียน เพ่ือใหการเรียนประสบผลสําเร็จ 
   วิมังสา คือ การใชปญญาพิจารณาใครครวญ หาเหตุผลในสิ่งน้ัน พิจารณาในงาน
หรือทํางานดวยความเขาใจ 
   องคประกอบของอิทธิบาททั้ง 4 จะทํางานเกื้อหนุนกัน และมักมาดวยกัน ใครก็
ตามที่มีอิทธิบาท 4 ครบทุกขอยอมประสบความสําเร็จในการเรียน และการทํางาน (พระเทพเวที. 
2543: 144) 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   พระมหาสมคิด โครธา (2547: 85-86) ไดศึกษาการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียน
ของพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบวา พระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยมีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียนในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา พระนิสิต
ที่เปนภิกษุ มีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียน ดานฉันทะ และดานจิตตะแตกตางกันกับพระนิสิตที่เปน
สามเณร สวนดานวิริยะและดานวิมังสาไมแตกตางกัน 
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   สุพวรรณ จันทมาศ (2551: 88-89) ไดศึกษาความสามารถในการเผชิญปญหา
ดานการเรียนโดยอาศัยหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีการตระหนักรูตนเอง เพศและ
ระดับชั้นเรียนตางกัน พบวา นักเรียนที่มีระดับการตระหนักรูตนเองแตกตางกันมีความสามารถใน
การเผชิญปญหาดานการเรียนโดยอาศัยหลักอิทธิบาท 4 แตกตางกัน 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย สรุปวา หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการ
ดําเนินงานเพ่ือใหประสบความสําเร็จ คือ ฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่เราจะตองทํา วิริยะ ความเพียร
ในสิ่งที่เราพอใจ จิตตะ เอาใจฝกใฝอยูแตสิ่งน้ันไมเปลี่ยนแปลง และวิมังสา คนควาเพื่อจะแกปญหา
อุปสรรคอยูเสมอ มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการทํางานและความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
  2.2 แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
   แนวคิดเกี่ยวกับจิตตปญญาศึกษาหรือการศึกษาอยางใครครวญ (Contemplative  
Education) 
   ประเวศ วะสี (2550: 33) กลาววา คนที่มีจิตใจสงบ พิจารณาเห็นจิตของตนเอง
เขาถึงความจริง หลุดพนจากมายาคติ เกิดความเปนอิสระ ประสบความงามอันเปนทิพย เกิด
ความสุขอันลึกล้ํา มีความรักตอเพ่ือนมนุษยและธรรมชาติทั้งหมด เรียกวา มีการเปลี่ยนแปลงขั้น
พ้ืนฐานในตัวเอง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้บุคคลสามารถเรียนรูหรือฝกใหเกิดขึ้นได มีครูที่สามารถ
สอนใหคนอ่ืนสามารถเขาถึงความจริงได เม่ือมีครู มีวิธีการ และมีผลไดจริง จึงเปนการศึกษาชนิด
หนึ่ง เรียกวา จิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) 
   การที่จะนําเด็กไปสูการพัฒนาทางดานจิตใจนั้น จําเปนที่ครูจะตองมีวิธีการที่
พิถีพิถัน ใครครวญในอันที่จะเขาถึงใจเด็ก การศึกษาทุกวันนี้ เปนการศึกษาความรูหรือวิชาที่เปน
ของนอกตัวโดยไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของผูเรียน แมแตการศึกษาเกี่ยวกับจิตก็
เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับจิตโดยไมทําใหจิตของผูเรียนดีขึ้นหรือแมศึกษาเกี่ยวกับศาสนาก็
ศึกษาเปน “ศาสตร” หรือความรูโดยไมกอใหเกิดการพัฒนาทางจิตวิญญาณอันเปนจุดมุงหมายของ
ศาสนา ดังนี้ถือวาไมไดเรียนรูธรรมชาติของสรรพสิ่งจริงเพราะในทุกสรรพสิ่งมีจิตดวย แตก็ไมใช
ศึกษาจิตในฐานะเปนความรู ซึ่งเปนเรื่องภายนอกอีก ควรศึกษาจิตที่เปนกระบวนการภายใน ที่รูจิต
ของตัวเองและพัฒนาจิตใหสูงขึ้น ฉะน้ันในการเรียนใหรูธรรมชาติของสรรพสิ่งจึงไมสามารถเรียนได
ดวยเอาวิชาเปนตัวตั้ง เพราะถาเอาวิชาเปนตัวตั้งก็จะแยกสวน และเปนเรื่องภายนอก แตตองเอาจิต
ของผูเรียนเปนตัวตั้งใหการเรียนทุกชนิดเชื่อมโยงมาสูการรูจิตและพัฒนาจิตของตนเองจึงจะ
สามารถเขาถึงความจริงของธรรมชาติของสรรพสิ่งได 
   การพัฒนาจิต ควรทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผูเรียนดวย ซึ่งสิ่งที่เกิดจึง
ไมใชแคเกิดปญญาจากการไดสัมผัสหรือสัมพันธกับวัตถุ แตเกิดเปนปญญาภายในของผูเรียน 
(wisdom) ผานกระบวนการ transcend ดังน้ัน ครูที่จะนํานักเรียนผานไปสูขั้นนี้ไดจึงเปนครูที่มี 
contemplative mind คือมีจิตที่รูจักพิจารณาใครครวญไตรตรองได 
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   วิจักขณ พานิช ไดกลาวถึง Contemplative education ซึ่งเกี่ยวของกับการเรียนรู
วา หมายถึง การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ เปนการเรียนรูที่เกิดไดในสิ่งแวดลอมที่สบาย ที่มา
จากคําวา “สัปปายะ” คือ สภาพที่เอ้ือตอการเรียนรู โดยเปนสภาพแวดลอมที่เห็นคุณคาของการ
เรียนรูดานใน ใหความสําคัญและเอาใจใสจิตใจของผูเรียนในทุกขณะ การเอาใจใสจิตใจใน
กระบวนการเรียนรูนั้นสามารถทําไดใน 3 ลักษณะ คือ 1) การฟงอยางลึกซึ้ง หมายถึง ฟงดวยหัวใจ
อยางสัมผัสไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่เราฟงอยางลึกซึ้งดวยจิตที่ตั้งม่ัน 2) การนอมสูใจอยาง
ใครครวญ เปนการนอมนํามาคิดใครครวญดูอยางลึกซึ้ง ซึ่งตองอาศัยความสงบเย็นของจิตใจเปน
พ้ืนฐาน 3) การเฝามองเห็นตามที่เปนจริง หรือการภาวนา คือ การเฝามองดูธรรมชาติที่แทจริงของ
จิต ซึ่งมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง ไมคงที่ การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญนี้ เปนการศึกษาที่เต็มใจที่
จะเผชิญหนากับความเจ็บปวดและความทุกขยากลําบากของชีวิต ใหความศรัทธาตอทุก
ประสบการณที่ตนเองเคยผานมาไมวาจะดี หรือราย มนุษยทุกคนมีศักยภาพของการศึกษาอยาง
ใครครวญเหมือนกันหมด ไมวาจะเปนเด็ก ผูใหญ คนจน คนรวย คนบานนอก คนกรุง คนตางชาติ 
ตางวัฒนธรรม คนทุกคนตางมีธรรมชาติของจิตแบบเดียวกัน เปนจิตใจที่สามารถเปนอิสระจากภาพ
ลวงตาของอัตตาตัวตน กาวพนสูการสัมผัสความดี ความงาม และความจริง จนกอใหเกิดความสุข
สงบเย็นอยางยั่งยืนภายใน 
   การศึกษาอยางใครครวญ จึงเปนกระบวนการเรียนรูที่พร่ังพรอมดวยศีล สมาธิอัน
เปนพ้ืนฐานของการกอกําเนิดความรูที่ถึงพรอม นั่นคือ ปญญาที่สามารถมองเห็นสรรพสิ่งตางๆ ที่
เปนจริง เห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยง การเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดนิ่ง เห็นถึงความไมแนนอนของ
ชีวิต ทําใหเรากลับมาเห็นคุณคาของการมีชีวิตอยูในปจจุบันขณะ ดวยสติที่สมบูรณ เปนการศึกษา
ดวยความออนนอมถอมตน กอเกิดผลเปนการงานอันสรางสรรค เพ่ือประโยชนอันกวางขวางตอ
สังคมและผูคนรอบขาง (สมสิทธิ์ อัสดรนิธี. 2552: 18) 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ซอลโลเวย (Solloway. 1999: 70-75) ไดทําการศึกษาเรื่อง ครูเปนผูปฏิบัติการที่
ใครครวญ: การเขารวมการพิจารณาใครครวญ และความมีสติเปนการปฏิบัติในชั้นเรียน  
มีจุดประสงคเพ่ือบรรยายประสบการณของครูที่ใชรูปแบบผูปฏิบัติการใครครวญในชั้นเรียน ซึ่งเปน
หนทางที่ควรเปนในชั้นเรียน เทคนิคนี้ใชการหายใจเปนความตั้งใจหลักในชั่วขณะหนึ่ง เทคนิคนี้ใช
ทั้งในการใครครวญภายนอกชั้นเรียน และการมีสติภายในชั้นเรียน เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช
เทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณระยะยาว บันทึกเรื่องราว และการสัมภาษณกลุม 
(focus group interviews) นําเสนอขอมูลดวยการบรรยายประสบการณและสิ่งที่เกิดขึ้นกับผูเขารวม
การวิจัยเปนรายบุคคล 
   เบอรจสการด และเอลลิส (Bergsgaard; & Ellis. 2002: 53-68) ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการภายในจิตใจ: การเดินทางไปสูความเปนจริงโดยการสังเกตตนเอง มีจุดประสงคเพ่ือ
เสนอโปรแกรมและกระบวนการในการพัฒนาครูใหเปนผูสังเกตความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม
ของตนเองอยางมีไหวพริบปฏิภาณ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนและคุณภาพในการปฏิสัมพันธกับเด็ก 
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การสังเกตตนเองที่เปนภาวะของจิตสํานึกที่ตระหนักรู แจมชัด ใหการยอมรับนับถือ และเปนปจจุบัน
ในขณะเดียวกันมีการขจัดความคิดเห็น การตัดสินลวงหนา และการยึดติด วิธีที่ใช คือ การสังเกต
อยางใครครวญ การเขียนเลาเรื่องราว เทคนิคการใชลมหายใจ การภาวนา สมาธิ โยคะ เทคนิคการ
เห็นจากภายในและการผอนคลาย 
   สรุปไดวา แนวคิดจิตตปญญาศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูที่ เกิดไดใน
สภาพแวดลอมที่สบายเอ้ือตอการเรียนรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดานใน ใหความสําคัญและเอาใจ
ใสจิตใจของผูเรียนในทุกขณะ โดยการฟงอยางลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญ การเคารพ
ศักยภาพของคนอยางไรอคติ ดวยความรักความเมตตา ความเปนกัลยาณมิตร และการเห็นตาม
ความเปนจริง เปนการศึกษาที่เต็มใจที่จะเผชิญหนากับความเจ็บปวดและความทุกขยากลําบากของ
ชีวิต ใหความศรัทธาตอทุกประสบการณที่ตนเองเคยผานมาไมวาจะดี หรือราย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
นําแนวคิดมาปรับใชในการออกแบบเพื่อสรางรูปแบบการฝกอบรม 
  2.3 แนวคิดการมองโลกในแงดี 
   การมองโลกในแงดี ไดมีนักวิชาการตลอดจนนักจิตวิทยา ไดใหความหมายของ
การมองโลกในแงดี ไวดังนี้ 
   โกลแมน (Goleman. 1995: 97-101) ไดกําหนดใหการมองโลกในแงดีเปนสวน
หนึ่งที่สําคัญในการจูงใจตนเอง ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ (Emotional 
Intelligent) โดยที่คนมองโลกในแงดีจะเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางไมไดเลวราย มีพลังและมีโอกาสที่จะ
พลิกผันสถานการณที่เลวรายใหกลับคืนดีได 
   เซลิกแมน (Seligman. 2006: 40-51) ไดใหความหมายของการมองโลกในแงดีวา
หมายถึง ความคิด ความเชื่อในเหตุผลทางบวกตอเหตุการณที่ไมพึงปรารถนาที่ผานเขามาในชีวิต
โดยใชรูปแบบการอธิบายตนเอง แบงเปน 3 มิติ คือ 
    1. ความคงทนถาวรของเหตุการณนั้นเกิดขึ้นแบบชั่วคราวหรือถาวร 
    2. ความเปนตนเอง ซึ่งเปนรูปแบบการอธิบายตนเอง ที่บุคคลเชื่อวา
เหตุการณนั้นเกิดขึ้นเพราะตนเองหรือบุคคลอื่น 
    3. ความครอบคลุมของเหตุการณวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลหรือ
เกิดกับบุคคลทั่วไป 
   ประเวศ วะสี (2541: 12-15) ใหความหมายของการมองโลกในแงดีวา หมายถึง 
การมองโลกแบบทวิลักษณ คือ การมอง 2 ดาน คือ การมองลักษณะของสิ่งตางๆ ทั้งดานที่เปนคุณ 
และดานที่เปนโทษ การมองโลกในแงดีนั้นเปนการมองสิ่งตางๆ ในดานที่เปนคุณ 
   กรมสุขภาพจิต (2544: 2) ไดใหความหมายของการมองโลกในแงดีวา หมายถึง
ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
   ว.วชิรเมธีภิกขุ (2545: 1) ไดใหความหมายของการมองโลกในแงดีวา หมายถึง 
การรู จักมองหาแงดี แงงาม แงที่เปนคุณซุกซอนแทรกซึมอยูในงาน ปญหา อุปสรรค บุคคล 
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เหตุการณ ในคําวิพากษวิจารณติฉินนินทา ที่ผานเขามาในชีวิตแตละวันแลวนํามาปรับความคิด
จิตใจ ตลอดจนพฤติกรรมและการงานของตนเองในทางที่สรางสรรค 
   จากความหมายของการมองโลกในแงดี สรุปไดวา การมองโลกในแงดี หมายถึง
การที่บุคคลมองสถานการณหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในทางบวก เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางไมได
เลวรายและมีทางแกไขได สามารถปรับตัวตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยาง
เหมาะสม มีความสามารถในการตอสูอุปสรรคโดยไมยอทอหรือเลี่ยงหนี และเปนผูที่สามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการมองโลกในแงดี 
   โกลแมน (Goleman. 1995: 97-101) ไดกําหนดใหการมองโลกในแงดีเปนสวน
หนึ่งที่สําคัญในการจูงใจตนเอง คนที่มองโลกในแงดีจะเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางไมไดเลวราย มีโอกาสที่
จะพลิกผันสถานการณที่เลวรายใหกลับดีได 
   แมกเกรเกอร (สุมาลี พ่ัวชู. 2547: 28; อางอิงจาก Douglas McGragor. 1960?: 
unpaged) ไดศึกษาวิจัยพฤติกรรมการทํางานของมนุษยและสรางทฤษฎีเอกซ ทฤษฎีวาย มาตั้งแต
ป ค.ศ. 1960 ซึ่งทฤษฎีของแมกเกรเกอรนี้ เปนทฤษฎีที่กลาวถึงพฤติกรรมปฏิสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ซึ่งทฤษฎีเอกซ และทฤษฎีวายเนนความสําคัญของเจตคติและ
ความเชื่อของผูบริหารตอผูใตบังคับบัญชา วามีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารงานหรือการสราง
แรงจูงใจในการทํางานใหแกลูกนอง ซึ่งผูบริหารที่มองมนุษยแบบทฤษฎีเอกซ คือมองมนุษยในแงไม
ดีหรือมองในแงลบ สําหรับทฤษฎีวายจะมองมนุษยในแงดีหรือมองในแงบวก 
   การคิดของคนเราจะเปนทางบวกหรือทางลบ มีรากฐานของการพัฒนามาตั้งแต
เด็ก จากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่เราเจริญเติบโต จากบิดามารดาที่เลี้ยงลูกอยางมีอิสระ ไดสํารวจ
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว ทําความเขาใจกับสิ่งตางๆ ที่ไดพบเห็นดวยตนเอง ในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย 
โดยมีผูใหญคอยดูแลอยูหางๆ จะทําใหเด็กคอยๆ พัฒนาความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองวาเปนคนมี
ความสามารถ มีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอม สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมได มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
มีความกลา มองโลกในแงดี ในทางตรงกันขาม ถาผูใหญหามเด็กอยูเสมอ เด็กจะมีความรูสึก
หวาดหวั่นอยูในใจ คิดวาโลกนี้เต็มไปดวยอันตรายตางๆ มากมาย เต็มไปดวยความนากลัว ขาด
ความเชื่อม่ันในตนเอง จึงกลายเปนคนที่มองโลกในแงราย 
  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมองโลกในแงดี 
   จากการศึกษาวิจัยของเซลิกแมน (Seligman. 2006: 125-129) พบวาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการมองโลกในแงดี มีดังนี้ 
    1. การถายทอดจากผูปกครอง (Intergenerational transmission) เน่ืองจากใน
วัยเด็กนั้นเด็กมีเวลาอยูกับผูปกครองเปนสวนใหญ ไดรับรูรูปแบบและแนวคิดการอธิบายตนเองตอ
เหตุการณทั้งที่ดีและราย เด็กจะซึมซับรับเอารูปแบบและแนวคิดในการอธิบายตนเองนั้นไวซึ่งยืนยัน
ไดจากงานวิจัยของซิลิกแมนที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการอธิบายตนเองและการ
ซึมเศราของเด็กและผูปกครอง พบวารูปแบบการอธิบายเหตุการณเลวรายของมารดาและเด็กมี
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ความสัมพันธเชิงเสนตรงทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบความสัมพันธของรูปแบบการ
อธิบายตนเองระหวางเด็กและบิดา 
    2. การใหขอมูลยอนกลับของผูใหญ (The role of adult feedback) ใน
สังคมจะพบเหตุผลมากมายที่ผูหญิงไดรับประสบการณที่ทําใหชวยเหลือตนเองไดนอย โดยที่
เด็กผูชายจะถูกผูใหญหรือผูปกครองจับตามองทุกพฤติกรรมไมวาจะถูกหรือผิด ในขณะที่เด็กผูหญิง
มักจะถูกเพิกเฉย เด็กผูชายจะถูกฝกฝนใหพ่ึงพาตนเอง ขณะที่เด็กผูหญิงจะถูกสั่งสอนใหพ่ึงพาผูอ่ืน 
และเม่ือเด็กเหลานั้นเติบโตข้ึน ผูหญิงจะคนพบตนเองวา ในสังคมและวัฒนธรรมทําใหเธอรูสึกดอย
คาในกฎของการเปนภรรยาและการเปนมารดา เม่ือผูหญิงออกไปทํางานก็พบวาประสิทธิภาพของ
ความนาเชื่อถือในการทํางานของเธอดอยกวาผูชาย เม่ือมีการแสดงความคิดเห็นก็จะไดรับการ
ยอมรับนอยกวาผูชาย แมวาการบริหารงานจะทําไดดีกวาผูชายก็ตาม ซึ่งสงผลใหผูหญิงเกิด
ความเครียดมากกวาผูชาย 
    3. การไดรับความบอบช้ําทางจิตใจครั้งแรก (First major trauma) เวลา
และสภาพความเปนจริงของบุคคลที่ไดรับความบอบช้ําทางจิตใจและเกิดการสูญเสีย ซึ่งบราวน และ
แฮรริส (Brown; & Harris. 1978: 789) ไดศึกษาเกี่ยวกับความซึมเศราในหญิงที่ใชแรงงาน และ
หญิงที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยูในระดับกลาง ในกรุงลอนดอน พบวาความซึมเศรา
ของหญิงเหลานี้มีความสัมพันธกับการสูญเสียมารดากอนอายุ 11 ป เพราะการสูญเสียมารดาเปน
เหตุการณเลวรายที่สําคัญที่เกิดขึ้นจริงและไมสามารถแกไขได 
    4. ความลมเหลวในการแกปญหา (When solutions do not work) 
หมายถึง การทํางานที่เด็กตองใชความคิดและความเขาใจแตเด็กกลับลมเหลวในการแกปญหานั้น 
สวนใหญเกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุ 4-5 ป จะมีการตอบคําถามโดยไมมีการอธิบายแตจะพูดถึงการ
แกปญหา ขณะที่เด็กอายุ 6 ป สวนใหญจะตอบคําถามในลักษณะการอธิบายสาเหตุ จากการศึกษานี้
สรุปไดวา การแกปญหาจะเกิดขึ้นกอนการอธิบายสาเหตุ ดังนั้นเม่ือเด็กลมเหลวในการแกปญหา 
เด็กจะตองพัฒนาทฤษฎีนามธรรมชั้นสูง (Abstract theory) เพ่ือนําไปสูคําตอบใหม ซึ่งในขั้นน้ีเด็ก
จะใชการอธิบายสาเหตุ ซึ่งเปนเบาหลอมใหเกิดรูปแบบของการอธิบายขึ้นน่ันเอง 
   จากที่ไดกลาวมา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการอธิบายตนเองเพื่อการมองโลก
ในแงดีที่สําคัญน้ัน ก็คือ การอบรมเลี้ยงดู ถัดมาก็คือ สังคมสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กที่จะทําใหเด็กซึม
ซับรับเอาความคิด ความรูสึก รวมถึงพฤติกรรมที่ทําใหเกิดรูปแบบการอธิบายตนเองเพ่ือการมอง
โลกในแงดี สรุปไดวาการที่จะทําใหคนมองโลกในแงดีได จะตองเกิดจากเปลี่ยนแปลงการเรียนรูของ
บุคคลนั่นเอง 
  ประโยชนของการมองโลกในแงดี 
   เซลิกแมน (Seligman. 2006: 93-167) ไดกลาวถึงประโยชนของการมองโลกใน
แงดีวา 
    1. ทําใหมีสุขภาพจิตดี คนที่มองโลกในแงดีจะอธิบายเหตุการณที่เลวรายใน
ลักษณะที่ตรงกันขาม ทําใหบุคคลเหลานั้นไมรูสึกสิ้นหวัง ทอแทหรือหดหู 
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    2. ทําใหมีสุขภาพกายแข็งแรง ในคนปกติจะมีการดูแลสุขภาพที่ดี ในคนที่มี
ภาวะเจ็บปวยน้ันอาการเจ็บปวยจะทุเลาไดเร็วกวาคนที่มองโลกในแงราย รูปแบบการอธิบายตนเอง
เพ่ือการมองโลกในแงดีมีความสัมพันธทางบวกกับความเชื่อที่วา สุขภาพดีสามารถควบคุมได ทั้งน้ี
ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบในผูปวยที่เปนโรครายแรง โรคเรื้อรังหรือในผูปวยที่มีภาวะซึมเศรา 
พบวาผูปวยที่มีรูปแบบการอธิบายตนเองในลักษณะการมองโลกในแงดีจะมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีกวาผูปวยที่มีรูปแบบการอธิบายตนเองในลักษณะการมองโลกในแงราย 
    3. ทําใหมีความสําเร็จในการงาน การเรียน และกีฬา มากกวาคนที่มองโลก
ในแงรายซึ่งจากการศึกษาโครงสรางของการประสบความสําเร็จกับการปองกันการมองโลกในแงราย
ของเซลิกแมน และคนอื่นๆ พบวาการมองโลกในแงดีทําใหเกิดความสําเร็จในการปรับตัวสูง 
    4. ทําใหมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืนไดดีกวาคนที่มองโลกในแงราย เน่ืองจาก
คนที่มองโลกในแงดีรูจักใหอภัยในความผิดของผูอ่ืนและพรอมสรางสัมพันธภาพกับคนอื่นที่ยืนยาว 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมองโลกในแงดี 
  งานวิจัยในประเทศ 
   กรกรรณ สุพรรณวรรษา (2544: 60-68) ไดศึกษาการวิเคราะหการมองโลกในแงดี
และกลวิธีการเผชิญปญหาของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย พบวา นิสิต นักศึกษาที่มองโลกในแงดี
ใชการเผชิญปญหาแบบมุงจัดการกับปญหามากกวา และใชการเผชิญปญหาแบบแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคมและแบบหลีกหนีนอยกวานิสิต นักศึกษาที่มองโลกในแงราย และมีผลปฏิสัมพันธ
ระหวางเพศ สาขาวิชาเรียน ระบบการเรียนของสถานศึกษากับรูปแบบการมองโลกในแงดี 
   ปยะวดี ลีฬหะบํารุง (2547: 43-47) ไดศึกษาการพัฒนาการมองโลกในแงดีดวย
โปรแกรมการฝกทักษะการคิดของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาการมองโลกในแงดีดวยโปรแกรมฝกทักษะการคิดเพ่ือการมองโลกในแงดี และเพื่อศึกษา
ปฏิสัมพันธระหวางโปรแกรมการฝกทักษะการคิดเพื่อการมองโลกในแงดี และเพศของนิสิตที่มีตอ
การมองโลกในแงดี กลุมตัวอยางเปนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี  
ปการศึกษา 2546 ชั้นปที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตรที่อาสาสมัครเขารวมโปรแกรมการฝกทักษะการ
คิดเพื่อการมองโลกในแงดี จํานวน 36 คน แบงเปนนิสิตชาย 18 คน และนิสิตหญิง 18 คน เพ่ือเขา
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยวิธีการสุมนิสิตชาย 18 คน และนิสิตหญิง 18 คน เขากลุมทดลอง
และกลุมควบคุม กลุมละ 9 คน โดยใหกลุมทดลองไดเขารวมโปรแกรมการฝกทักษะการคิดเพื่อการ
มองโลกในแงดี ขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนคะแนนการมองโลกในแงดีกอนและหลังการไดรับโปรแกรม
การฝกทักษะการคิดเพื่อการมองโลกในแงดี วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test ผลการวิจัยพบวา กลุม
ทดลองมีคะแนนการมองโลกในแงดีทุกมิติ และดานรวมสูงกวากลุมควบคุม หลังการใชโปรแกรมการ
ฝกทักษะการคิดเพื่อการมองโลกในแงดี เพศชายและเพศหญิงมีคะแนนการมองโลกในแงดีไม
แตกตางกัน และไมพบปฏิสัมพันธระหวางเพศกับโปรแกรมการฝกทักษะเพื่อการมองโลกในแงดีที่มี
ผลตอการมองโลกในแงดี 
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   สุมาลี พ่ัวชู (2547: 83-84) ไดทําการศึกษาพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหและการมองโลกในแงดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 767 คน โดยอาศัยวิธีการวิจัยเชิงพัฒนาในลักษณะภาพตัดขวาง 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 มีระดับการมองโลกในแงดีไมแตกตางกัน และไมมีพัฒนาการของการมองโลกในแงดีของ
นักเรียนเพ่ิมขึ้นตามลําดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีระดับการ
มองโลกในแงดีแตกตางกัน โดยนักเรียนหญิงมีระดับการมองโลกในแงดีสูงกวานักเรียนชาย 
นอกจากนี้ การศึกษาผลปฏิสัมพันธของการมองโลกในแงดีแบบ 2 ทาง (Two Way interaction 
effects) ไมปรากฏผลปฏิสัมพันธจากตัวแปรเพศกับระดับชั้นตอการมองโลกในแงดี 
   สุรียพร ไชยฤกษ (2550: 96-108) ไดทําการศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอ
การมองโลกในแงดีของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
ระดับนักเรียน ไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง ลักษณะมุงอนาคต และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช
เหตุผล และตัวแปรอิสระระดับหองเรียน ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกับการมองโลกในแงดี และคนหาตัวแปรอิสระระดับนักเรียนและตัวแปรอิสระ
ระดับหองเรียนที่สงผลตอการมองโลกในแงดี ซึ่งมีรูปแบบการวิเคราะห 2 ระดับ ไดแก ระดับ
นักเรียน และระดับหองเรียน ผลการวิจัยพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปร
อิสระระดับนักเรียน ไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง ลักษณะมุงอนาคต และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช
เหตุผลกับการมองโลกในแงดี มีคาเทากับ 0.66 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรอิสระระดับหองเรียน ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน และการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกับการมองโลกในแงดี มีคาเทากับ 0.50 ซึ่งมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรอิสระระดับนักเรียนไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง ลักษณะมุงอนาคต 
และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล สงผลตอการมองโลกในแงดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และตัวแปรอิสระระดับหองเรียน ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญไมสงผลตอการมองโลกในแงดี แตสงผลตอคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของการ
เห็นคุณคาในตนเองที่สงผลตอการมองโลกในแงดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   วรางคณา รัชตะวรรณ (2554: 234-237) ไดทําการศึกษาและพัฒนาการมองโลก
ในแงดีของนักเรียนวัยรุนโดยการใหคําปรึกษากลุม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาองคประกอบการ
มองโลกในแงดีของนักเรียนวัยรุน และเพื่อพัฒนาการมองโลกในแงดีของนักเรียนวัยรุนโดยการให
คําปรึกษากลุม กลุมตัวอยางที่ใชแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ใชในการศึกษาการมองโลกในแงดีของ
วัยรุน เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ปการศึกษา 2553 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน กลุมตัวอยางที่เขารับการใหคําปรึกษาแบบกลุมเพ่ือพัฒนาการมองโลกในแงดีเปนนักเรียน
วัยรุนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4-6 ปการศึกษา 2553 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคะแนนการมองโลกในแงดีตั้งแตเปอรเซ็นไทลที่ 
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25 ลงมา จํานวน 16 คน แลวใชวิธีจับคูเพ่ือเขารวมโปรแกรมการพัฒนาการมองโลกในแงดีโดยการ
ใหคําปรึกษากลุม แบงเปนกลุมทดลอง 8 คน ซึ่งจะไดรับการใหคําปรึกษากลุมเพ่ือพัฒนาการมอง
โลกในแงดีของนักเรียนวัยรุน สวนกลุมควบคุม 8 คน ไมไดรับการใหคําปรึกษา ผลการวิเคราะห
องคประกอบ พบวา โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันการมองโลกในแงดีของวัยรุน 
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก ความคาดหวังเชิงบวก การรับรูความสามารถของตน การกํากับ
ตนเอง การเผชิญปญหา และรูปแบบการอธิบาย โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ 
สามารถวัดองคประกอบการมองโลกในแงดีของนักเรียนวัยรุนได การสรางโปรแกรมการให
คําปรึกษากลุมเพ่ือพัฒนาการมองโลกในแงดี มีจํานวน 10 ครั้ง สัปดาหละ 2 ครั้ง ใชเวลาครั้งละ  
1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 45 นาที เม่ือเปรียบเทียบคะแนนการมองโลกในแงดีกอนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผลของกลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   เซลิกแมน (Seligman. 2006: 85-86) ศึกษารูปแบบการอธิบายตนเองเก่ียวกับ
เด็กที่ปวยเปนโรคซึมเศรา พบวา เด็กผูหญิงมีความซึมเศรานอยกวาเด็กผูชาย และเด็กผูหญิงมี
รูปแบบการอธิบายตนเองในลักษณะการมองโลกในแงดีมากกวาเด็กผูชาย และเด็กชายมีลักษณะที่
เปราะบางกับเหตุการณที่เลวราย และยังพบวาการมองโลกในแงดีมีความสัมพันธทางบวกใน
เด็กผูหญิงสูงกวาผูชาย อีกทั้งการมองโลกในแงดียังมีความสัมพันธทางบวกกับกลยุทธการให
คําปรึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ชาง (วรางคณา รัชตะวรรณ. 2554: 91; อางอิงจาก Chang. 2001: 332-345) ได
ศึกษาความแตกตางดานวัฒนธรรมของผูที่มองโลกในแงดีกับผูที่มองโลกในแงราย และการเผชิญ
ปญหา พบวา ชาวอเมริกันเอเชียมีระดับการมองโลกในแงดีนอยกวาชาวอเมริกันผิวขาว และมีการ
หลีกเลี่ยงปญหาและหลีกหนีสังคมมากกวา 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมองโลกในแงดี ซึ่งเปนการที่
บุคคลมองสถานการณหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในทางบวก เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมีทางแกไขได 
สามารถปรับตัวตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม มีความสามารถใน
การตอสูอุปสรรคโดยไมยอทอหรือเลี่ยงหนี และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
  2.4 แนวคิดการเสริมพลังการทํางาน 
   การเสริมพลังการทํางาน (Empowerment) มาจากแนวคิดการเสริมพลังอํานาจซึ่ง
เร่ิมตนมาจากแนวคิดทางสังคมวิทยาที่ใชในการแกปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม ผูนําแนวคิดนี้ 
คือ นักปรัชญาชาวบราซิลชื่อ เปาโล แฟร (Paulo Freire) ชวงป ค.ศ. 1960-1970 ในปจจุบันมีการ
นําแนวคิดนี้มาใชอยางกวางขวางในสถานการณตางๆ เชน การเคลื่อนไหวของกลุมสตรี การ
สงเสริมสุขภาพบุคคล และชุมชนตลอดจนการบริหารจัดการองคการและการพัฒนาบุคคลในองคการ 
เพราะเปนแนวคิดที่มีความสอดคลองกับสถานการณในสังคมศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก แนวคิดนี้มีความสําคัญ 
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เพราะเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชวยให
บุคคลเปลี่ยนโลกทัศนเกี่ยวกับการมองตนเองและสังคมอยางสรางสรรค คือรูสึกวาตนเองมีคุณคา มี
ความสามารถ และสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตนใหดีขึ้นเพ่ือเกิดประโยชนตอสังคมได 
(จารุวรรณ ศิลปรัตน. 2548: 12) 
  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเสริมพลังการทํางาน 
   1. แนวคิดในหลักความสามารถ (Enablement) คือ การเชื่อม่ันในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลในการทํางานในระดับที่สูงขึ้น ดวยการสงเสริมใหบุคคลสามารถวางแผน
และดําเนินการพัฒนาตนเอง ความสามารถเปนพลังอํานาจที่เปนคุณสมบัติของแตละบุคคล อันเปน
ผลที่เกิดขึ้นจากความถนัดและการเรียนรู โดยทั่วไปบุคคลจะมีความสามารถแฝงอยู เม่ือไดรับการ
เสริมพลังอํานาจ ความสามารถแฝงจะแสดงออกมาใหเห็นในรูปของผลการปฏิบัติงานที่บรรลุ
เปาหมาย ความสามารถของบุคคลมีหลายดาน เชน ความสามารถทางปญญา (Cognitive ability) 
ความสามารถทางกาย (Physical ability) และความสามารถทางจิต (Mental ability) เม่ือรวม
ความสามารถเหลานี้เขาดวยกันจะสงผลถึงสมรรถภาพการทํางานของบุคคล 
   2. แนวคิดในหลักความเปนประชาธิปไตย (Democratization) คือการเสริมสราง
การมีสวนรวมในการทํางาน โดยเปดโอกาสใหทํางานรวมกันเปนทีมมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณเพื่อประโยชนในการทํางาน 
   3. แนวคิดในหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) แนวความคิดเรื่องการ
กระจายอํานาจ ทําใหบุคคลไดรับความเชื่อถือไววางใจในความสามารถที่จะวินิจฉัยหรือตัดสินใจใน
เร่ืองความรับผิดชอบ และมีอิสระในการปฏิบัติภาระหนาที่ของตน เปนการเสริมพลังการทํางาน 
เพ่ือใหบุคคลสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค หลักการกระจายอํานาจเชื่อวาแหลงของ
การเกิดพลังการทํางานมาจากการนับถือตนเอง (self-esteem) 
   4. แนวคิดในหลักการปฏิรูป หรือการเปลี่ยนแปลง (Reform) คือการปรับปรุง
พัฒนาบุคคลอยางตอเนื่องใหสอดคลองและทันกับกระแสของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคล ดังตอไปน้ี 1) การมีสวนรวมในการบริหาร 2) การมีทัศนคติ
ที่ดีในการปรับปรุงการทํางาน 3) การกําหนดโครงสรางความกาวหนาทางวิชาชีพ 4) การใหอํานาจ
ในการตัดสินใจเพ่ิม 5) การใหมีอิสระและไดแสดงความเชี่ยวชาญในการทํางาน 
   5. แนวคิดในหลักการมีสวนรวมเปนเจาของ (Participative Ownership) เชน การ
มีสวนรวมในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผลการทํางาน มีการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทํางาน มีการทํางานรวมกันเปนทีม ทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมเปนเจาของ การมี
สวนรวมในการทํางานทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม
กัน มีโอกาสเลือกงานที่จะทํา ทําใหใชความพยายามที่จะพัฒนาการทํางานใหดียิ่งขึ้น (จารุวรรณ 
ศิลปรัตน. 2548: 18-19) 
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   สรุป แนวคิดการเสริมพลังการทํางานชวยใหบุคคลเปลี่ยนโลกทัศนเกี่ยวกับการ
มองตนเองและสังคมอยางสรางสรรค รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงการทํางานของตนใหดีขึ้นเพื่อเกิดประโยชนตอสังคมได 
  ความหมายของการเสริมพลังการทํางาน นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความหมาย
ของการเสริมพลังการทํางาน ดังนี้ 
   กิบสัน (จารุวรรณ ศิลปรัตน. 2548: 12; อางอิงจาก Gibson. 1991: 354) ไดให
ความหมายการเสริมพลังการทํางานวา เปนกระบวนการทางสังคม ที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับ 
สงเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคคล ในการแกปญหาดวยตนเอง สามารถนําทรัพยากรที่
จําเปนมาใชในการดํารงชีวิต เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และรูสึกวาตนเองสามารถควบคุมวิถี
ความเปนอยูของตนเองได 
   เทบบิท (จารุวรรณ ศิลปรัตน. 2548: 13; อางอิงจาก Tebbitt. 1993: 18-23) ได
กลาววา การเสริมพลังการทํางาน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกรโดยสงเสริมใหบุคคลมีอิสระ
ในการทํางาน และปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม ทําใหบุคคลรูสึกยึดม่ันในองคกร โดยไมมีการบังคับ
หรือเรียกรองใหกระทํา บุคคลทุกคนบรรลุถึงวิสัยทัศนและพันธกิจรวมกัน 
   ไรนฮารท และคนอื่น ๆ (Rinehart; et al. 1998: 630-694) กลาววา การเสริมพลัง
การทํางานเปนกระบวนการที่อาศัยปจจัยดานความรู ทักษะ ความสามารถ ประสบการณการทํางาน 
ความมุงม่ัน ความไววางใจซึ่งกันและกัน 
   เพจจและซูบา (Page; & Czuba. 1999: 2-6) กลาววา การเสริมพลังการทํางาน
เปนกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับบุคคล ชุมชน สังคม ชวยใหบุคคลสามารถควบคุมสิ่งที่
ตนเองสนใจ ซึ่งนําไปสูการปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและองคกรใหดีขึ้น 
   จากความหมายของการเสริมพลังการทํางาน สรุปไดวา การเสริมพลังการทํางาน 
หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง การสราง และการพัฒนาการทํางานของบุคคลหรือองคกรดวย
การกระทําที่เปนการสนับสนุนใหบุคคลหรือองคกรนั้นทํางานไดเพ่ิมมากขึ้น อยางริเร่ิมสรางสรรค
และตระหนักถึงคุณคาของตนเอง มีความสัมพันธที่ดีตอกัน และมีสวนรวมอยางภาคภูมิใจ ซึ่ง
เกี่ยวของกับปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับสิ่งแวดลอมโดยมีการแสดงพฤติกรรม
อยางสรางสรรค 
  ความสําคัญของการเสริมพลังการทํางาน การเสริมสรางพลังการทํางานมีความสําคัญ
คือ 
   1) เปนการเพิ่มขีดความสามารถ โอกาสในการเรียนรู และพัฒนาบุคคล เพ่ือ
ปรับปรุงทักษะของบุคคลอยางตอเน่ือง ซึ่งจะสงผลถึงการปฏิบัติงานขององคกรตอไป 
   2) เปนการเสริมสรางพลังบุคคล เกี่ยวกับการจัดการบุคคลที่มีการบูรณาการ
ศาสตรตางๆ เขาดวยกัน เชน การจัดการความรูโดยสนับสนุนใหบุคคลมีความสามารถในการสรรหา
ความรูที่ถูกตอง และจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในองคกร รู จักทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการดําเนินงานตอไป (อาชัญญา รัตนอุบล. 2547: 89) 
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  หลักการในการเสริมพลังการทํางาน 
   บิชอบ และคนอื่นๆ (ธนวันต ศรีอมรรัตนกุล. 2550: 29-30; อางอิงจาก Bishop; 
et al. 1988: 4) ไดใหหลักการในการเสริมพลังการทํางาน ดังนี้ 
    1. การใหความรูที่เพ่ิมพลังการทํางานใหแกบุคคล โดยการสนับสนุนให
บุคคลมองเห็นความสัมพันธระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอม และเชื่อวาตนสามารถทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได 
    2. การเรียนรูที่เร่ิมจากประสบการณของบุคคล แลวใหคิดวิเคราะห โดยใช
วิจารณญาณเพื่อเชื่อมโยงปญหาตางๆ ที่เปนสาเหตุใหเกิดความเขาใจซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุง
พฤติกรรมของบุคคลในทางที่ถูกตองและเหมาะสม 
    3. การเรียนรูที่ใหบุคคลไดมีสวนรวมอยางแทจริง โดยการใหบุคคลมีสวน
รวมในทุกๆ ขั้นตอน 
    4. การเรียนรูรวมกันเปนกลุม โดยครูจะเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูใหการ
สนับสนุนหรือผูประสานงาน ซึ่งการรวมกลุมจะทําใหบุคคลมีพลังพอที่จะแกไขปญหาหรือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตองการได 
    5. การเรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง โดยจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู ความรูสึก ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในทันทีหรือเกิดขึ้นภายหลังที่ปฏิบัติกิจกรรม 
    6. การเรียนรูมีลักษณะเปนกระบวนการตอเน่ือง ที่ไมจํากัดเฉพาะใน
หองเรียนเทานั้น เนื่องจากบุคคลสามารถเรียนรูไดจากประสบการณจริงหรือการลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง 
    7. การใหความรูที่มีการยืดหยุน และมีความสนุกสนาน โดยจะมีการปรับ
เน้ือหา วิธีการ สื่อการเรียนรู ใหเหมาะสมกับความตองการและความแตกตางของแตละบุคคล 
   ชอรทและเกียร (จารุวรรณ ศิลปรัตน. 2548: 16-17; อางอิงจาก Short; & Geer. 
1997: 134-135) ไดรวบรวมผลการศึกษาคนควาของบุคคลตางๆ จนทําใหไดหลักการพื้นฐานของ
การเสริมพลังการทํางาน ซึ่งประกอบดวยหลักสําคัญ 2 ประการ คือ 
    1. ทําใหบุคคลมีความรู ทักษะ ประสบการณ ที่เปนพลังความสามารถใน
การทํางาน 
    2. ใหบุคคลไดแสดงออกซึ่งความรู ทักษะ ประสบการณ และพลังในการ
ทํางาน 
   จากหลักการทั้ง 2 ประการดังกลาว เปนสิ่งที่องคกรสามารถบริหารจัดการให
เกิดขึ้นไดในกระบวนการทํางาน โดยสงเสริมใหบุคคลมีอิสระ มีขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ทํางาน มีทางเลือกใหเลือกปฏิบัติ ใหควบคุมดูแลงานดวยตนเอง สงเสริมการเรียนรูและสนับสนุนให
ตรงกับงานในหนาที่ สิ่งที่ตองคํานึงถึงในกระบวนการปฏิบัติเพ่ือใหการเสริมพลังการทํางานบรรลุผล
สําเร็จ ไดแก 1) ปฏิสัมพันธของบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกรตองกระทําดวยความยืดหยุน 
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2) ใหบุคคลไดเรียนรูซึ่งกันและกันเพ่ิมมากขึ้นในการรวมกันทํางาน และ 3) การพัฒนาทักษะของ
บุคคลควรกระทําอยางตอเน่ือง 
   สรุปไดวาหลักการของการเสริมพลังการทํางานที่จะนํามาใชในการพัฒนา
นักศึกษาคือ การสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีอิสระในการทํางาน ใหความรู ทักษะ ประสบการณ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง โดย
จัดบรรยากาศของการทํางานใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางผูรวมงานและการรวมแรงรวมใจ
กันทํางาน สวนเปาหมายของการเสริมพลังการทํางาน ไดแก การชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง 
โดยเพ่ิมพูนพลังการทํางานในดานตางๆ และแสดงออกซึ่งศักยภาพในการทํางานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบดวยความพึงพอใจ เพ่ือใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพ และดําเนินงานไปสูเปาหมายรวมกัน 
  2.5 แนวคิดการสะทอนความคิด 
   ความหมายและความสําคัญของการสะทอนความคิด 
 แนวคิดเรื่องการสะทอนความคิด (Reflection) เปนรูปแบบหนึ่งของการคิดแบบอภิปรัชญา 
(Metacognition) เปนการการคิดพิจารณากระบวนการสอน และการเรียนรูอยางรอบคอบซึ่งจะชวย
ใหสามารถปรับเปลี่ยนความรูและทักษะของตน การสะทอนความคิดจึงไมใชเปนการรายงานขอมูล
ความเปนจริงตางๆ แตเปนการแสดงออกถึงความคาดหวัง การรับรู และความรูสึกเกี่ยวกับ
ประสบการณ โดยผานกระบวนพูด หรือเขียน โดยมีจุดประสงคเพ่ือวิเคราะห เปรียบเทียบ วางแผน 
หรือแกไขปญหา ซึ่งเปนการคิดระดับสูงกวาการคิดทั่วไป การสะทอนความคิดอาจทําเปนการ
สวนตัวหรือทํารวมกันเปนกลุมก็ได และการสะทอนความคิดเปนวิธีหน่ึงที่ชวยใหเติบโตในดาน
วิชาชีพและดานสวนตัว (Henniger. 2004: 366) 
   ลูฮแรน (นฤมล เนียมหอม. 2549: 45; อางอิงจาก Loughran. 1996: 4) กลาววา
การสะทอนความคิดเปรียบเสมือนวิธีการที่ครูใชทักษะของตนชวยใหนักเรียนเรียนรูอยางมี
ความหมาย และนําไปสูความเขาใจที่แทจริง สอดคลองกับ นภเนตร ธรรมบวร (2542: 173) ที่ไดให
แงคิดไววาความรูในการสอนของครูพัฒนามาจากประสบการณ โดยครูมีการสรางและปรับเปลี่ยน
ความรูในการสอนของตนตลอดเวลาจากประสบการณทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน ถาเรา
ตองการใหความสําคัญกับความรูในการสอนของครู เราจําเปนตองเปดโอกาสใหครูไดสะทอน
ความคิดเกี่ยวกับประสบการณของตนไมวาจะผานการสนทนา พูดคุย เลาเรื่อง หรือเขียนบันทึก 
เพ่ือใหครูไดทบทวน ทําความเขาใจ และเห็นคุณคาความรูในการสอนของตนมากยิ่งขึ้น 
 ดิวอี (Dewey. 1933: 12) ไดเขียนหนังสือเรื่อง “How we think” ซึ่งไดใหความหมายของ
การสะทอนความคิดวา เปนรูปแบบหนึ่งของการคิดวิเคราะห ไตรตรอง ใครครวญอยางลึกซึ้ง โดย
เริ่มจากความสงสัยใครรูในเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดความเชื่อ หรือองคความรูที่ยึดถือกันอยู และใช
ความพยายามในการคนหาคําตอบ โดยอาศัยหลักเหตุผลและขอมูลอางอิง 
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  ขั้นตอนของการสะทอนความคิด 
   การสะทอนความคิดประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน (นฤมล เนียมหอม. 2549: 
45-46; อางอิงจาก McKay. 2002: 6-9; Peters. 1991: 91) ดังนี้ 
    1) การระบุปญหา งาน หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งมีแงมุมใหคิดและ
ตองการนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นจากการสังเกตเด็ก หรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียน 
    2) วิเคราะหธรรมชาติของปญหา งาน หรือเหตุการณที่ระบุ เพ่ือพิจารณา
หาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา หรือสาเหตุที่เปนไปได 
    3) รวบรวมขอมูลที่ชวยใหคิดหาวิธีการที่แตกตางและหลากหลายในการ
จัดการกับปญหา งาน หรือเหตุการณนั้นๆ 
    4) แกปญหาตามสมมติฐานที่วิเคราะหไดจากขอมูลที่รวบรวมมา 
   ทั้งน้ี การสะทอนความคิดจึงเปนการคิดที่ตองการนําไปสูการเปลี่ยนแปลง มีการ
วิเคราะห รวบรวมขอมูลและแกปญหาตามการวิเคราะหไว 
  หลักสําคัญในการสะทอนความคิด 
   หลักสําคัญของการสะทอนความคิด (นฤมล เนียมหอม. 2549: 46; อางอิงจาก
Bailey, Curtis; & Nunan. 2001: 22-33) ประกอบดวย 1) การตระหนักรูในตนเอง (Self awareness) 
หมายถึง ความสามารถในการสํานึกและเตือนตนเองในเรื่องที่ตั้งใจไว และ 2) การสังเกตตนเอง 
(Self observation) หมายถึง การสังเกต ประเมินและจัดการกับพฤติกรรมของตนเองโดยมี
เปาหมายที่จะเขาใจและควบคุมพฤติกรรมของตนไดดีขึ้น ทั้งน้ีการสังเกตตนเองจะชวยใหตระหนักรู
ในตนเองมากขึ้นดวย 
   ดังน้ัน การสะทอนความคิดจึงเปนกระบวนการสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ชวยให
นักศึกษาเขาใจ และตระหนักถึงความรูความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคใน
ระหวางปฏิบัติการสอนของตน 
  ลักษณะสําคัญที่เอ้ือใหบุคคลสะทอนความคิด ไดแก 
   1) การมีใจที่เปดกวาง (Open-mindedness) เปนความสามารถในการพิจารณา
ปญหาดวยวิธีใหมหรือวิธีที่แตกตาง เปนการเปดรับความคิดใหมซึ่งไมไดชื่นชอบมากอน คนที่มีใจ
เปดกวางยอมพรอมที่จะรับฟงสิ่งตางๆ มากกวาคนที่ยึดม่ันถือม่ัน เปนบุคคลที่เปนผูฟงที่
กระตือรือรน สามารถรับฟงความคิดที่ตรงกันขามกับความคิดของตน และเปนบุคคลที่ยอมรับไดวา
ในความเปนจริงแลวความคิดที่ตนยึดถืออยูอาจเปนความคิดที่ผิดก็ได 
   2) การมีใจที่ทุมเท (Whole-heartedness) เปนการแสดงความสนใจอยางทุมเททั้ง
กําลังกายและความคิด เพ่ือใหไดรูในเรื่องที่มีใจจดจอน้ัน บุคคลที่มีใจทุมเทยอมเกิดคําถามขึ้น
มากมาย ซึ่งจะนําไปสูความพยายามอยางแรงกลาที่จะเรียนรู 
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   3) ความรับผิดชอบ (Responsibility) เปนสิ่งที่เกี่ยวพันกับการพิจารณาถึงผลของ
การกระทํา เปนการคนหาสาเหตุ คนหาความหมายวาสิ่งใดควรคาแกการเรียนรู และสิ่งใดควรคาใน
การเชื่อถือ (Dewey. 1933: 28-33) 
  กิจกรรมที่เอ้ือตอการสะทอนความคิด 
   กิจกรรมที่นํามาใชในการวิจัยเพ่ือใหนักศึกษาไดสะทอนความคิด ไดแก การ
สะทอนความคิดผานการเขียนบันทึก และสะทอนความคิดผานการสนทนาแลกเปลี่ยน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
    1. การเขียนบันทึก นภเนตร ธรรมบวร (2542: 40-42) กลาววาการเขียน
บันทึกเปนการบันทึกความคิดเห็นที่มีตอเหตุการณ การกระทําตางๆ ที่เกิดขึ้น การเขียนบันทึกชวย
ใหผูบันทึกตระหนักถึงการกระทําตางๆ ที่ผานมาของตน มีความระลึกอยูเสมอวาตนเปนใคร มี
ความสัมพันธกับบุคคลที่อยูแวดลอมอยางไร ขณะเดียวกันก็ไดมีโอกาสหยุดคิดทบทวน วิเคราะห
เหตุการณ การกระทําตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิต และพยายามที่จะทําความเขาใจ และเรียนรู
ประสบการณที่ผานมา เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการกระทําของตนในอนาคต
ตอไป การเขียนบันทึกอาจอยูในรูปของการบันทึกความคิด การกระทํา ความเชื่อ และทัศนคติ  
การเขียนบันทึกไมวาจะในแงบวกหรือแงลบ ผูเขียนจะไดเรียนรูจากประสบการณซึ่งจะเปนปจจัยที่
ชวยเตือนความจําเม่ือตองเผชิญกับประสบการณที่คลายๆ กันในอนาคต การเขียนบันทึกจึงเปน
เครื่องมือที่มีความเปนสวนตัวและมีประโยชนในการปรับปรุงตนเอง (Henniger. 2004: 367) 
    2. การสนทนาแลกเปลี่ยน เปนแนวทางหนึ่งในการสนทนาพูดคุยที่ทําใหได
สะทอนความคิด โดยมีพ้ืนฐานจากแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของกลุมหรือชุมชนที่มีตอการ
พัฒนาการเรียนการสอน ดาหล (นฤมล เนียมหอม. 2549: 48; อางอิงจาก Dahl. 1992: 1) กลาววา
การสนทนาเพื่อการแลกเปลี่ยน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆ 2 ประการ ไดแก 
ความคิดที่มีการแบงแยกระหวางนักการศึกษากับครู ซึ่งเชื่อวาครูเปนผูปฏิบัติในโรงเรียนที่ขาด
ความรู และนักการศึกษาเปนผูที่รูทฤษฎีโดยปราศจากพื้นฐานการปฏิบัติจริงในโรงเรียน และ
ความคิดเกี่ยวกับการใหคุณคาที่แตกตางกันระหวางความรูในชั้นเรียนกับความรูบนฐานของงานวิจัย 
ความคิดเดิมทั้ง 2 ประการนี้เปนอุปสรรคตอการทํางานรวมกันระหวางครูและนักการศึกษา อีกทั้งยัง
ขัดขวางการขยายวิถีของการเรียนรูอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นภเนตร ธรรมบวร (2542: 
138-141) ที่กลาวถึงความจําเปนที่ตองมีกลุมเพ่ือนที่ไวใจไดในการที่จะพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณเกี่ยวกับเรียนการสอนไววา การไดมีโอกาสสนทนาพูดคุยในระหวางกลุม
เพ่ือนจะชวยใหพัฒนาความเชื่อม่ันในความรูในการสอนของตน อยากทดลองความรูใหมในงานสอน 
ตลอดจนเห็นหนทางที่จะจัดการกับปญหาในการสอนของตนไดดียิ่งขึ้น นอกจากการพูดคุยกับกลุม
เพ่ือนแลวการไดมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับนักวิจัย ทําใหนักศึกษา
สามารถเขาใจตนเองไดมากขึ้น มีโอกาสวิเคราะหเรื่องราวในการปฏิบัติการสอน ซึ่งชวยใหนักศึกษา
ทราบและตระหนักถึงปญหา และสาเหตุในการปฏิบัติการสอนไดดีและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถ
นําไปสูการหาแนวทางในการจัดการกับปญหาได 
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   คลารค (นฤมล เนียมหอม. 2549: 49-50; อางอิงจาก Clark. 2001: 172-176) 
กลาววาการสนทนาเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพ ชวยใหเกิดการเรียนรูและเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ดังนี้ 
    1. การที่มีโอกาสสนทนากันในเรื่องเกี่ยวกับเด็ก หลักสูตร ทัศนคติที่มีตอผู
มีอํานาจ วิธีที่ครูมีปฏิสัมพันธกับเด็ก เพ่ือนรวมงาน และชุมชนทางวิชาชีพ ทําใหมีความกระจางชัด
ในความเชื่อของตน 
    2. การสนทนากันชวยใหไดทดสอบสมมติฐานของตน ในการสนทนาเพื่อ
การเรียนรูนักศึกษาจะไดเห็นความแตกตางทั้งในเรื่องขอขัดแยง มุมมอง การตีความ ความเชื่อและ
คุณคา การสนทนาที่ดีจะเกิดความขัดแยงพอกับการยอมรับ และทําใหไดเรียนรูและไดมีโอกาสมอง
โลกผานมุมมองของคนอื่น 
    3. ในการสนทนานักศึกษาจะพูดคุยดวยประสบการณของตนเอง ไดเรียนรู
ที่จะยอมรับและไมยอมรับ ในบรรยากาศที่ไววางใจ ปลอดภัย และเอาใจใส จะทําใหมีความมั่นใจ
มากขึ้นในบทบาททางวิชาชีพของตนเอง 
    4. การสนทนาชวยใหตระหนักถึงความสําคัญของงานสอน และชวยใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีกับกลุมที่รวมสนทนา 
    5. การสนทนาทําใหเกิดความผูกพันอยางลึกซึ้งตอการจัดการศึกษาทั้งการ
สอนและการเรียนรู และทําใหเกิดการพิจารณาความคิดความเชื่อในการกระทํา 
    6. การสนทนาสามารถชวยใหมีความเชี่ยวชาญ กลุมที่สนทนาเกี่ยวกับการ
สอนของตนจะสะทอนความเขาใจที่มีตอเด็กเปนรายบุคคล และมักจะนําไปสูความเขาใจใหม ทําให
เกิดแผนการปฏิบัติใหม และสามารถแกปญหาไดในที่สุด 
    7. การสนทนาชวยใหมีความเขาใจที่ชัดเจนตอการปฏิบัติงานของตน การ
เรียนรูของนักศึกษาจะนําไปสูการเรียนรูของเด็ก 
   การสนทนาแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพเกิดจากกลุมที่สมัครใจเขารวมการสนทนา โดย
จัดใหมีการพูดคุยกันทุกสัปดาห สัปดาหเวนสัปดาห หรือเดือนละครั้งก็ได แตจะตองมีความ
สมํ่าเสมอ และมีเปาหมายเพื่อการสรางชุมชนแหงการเรียนรู หัวขอในการสนทนาจะเปนไปตาม
ความสนใจของกลุมซ่ึงอาจมีความหลากหลายจากประสบการณการสอนของแตละคน 
   ทั้งน้ี คลารค (Clark. 2001: 178-180) กลาวถึงการสนทนาเพื่อการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาชีพที่ดีวาตองมีองคประกอบ ดังตอไปน้ี 
    1) การสนทนาที่ดีเริ่มจากเนื้อหาที่มีคุณคาเพียงพอที่จะพูดถึง และสามารถ
กระตุนใหบุคคลตองการที่จะรวมสนทนา โดยอาจเริ่มตนดวยการอานหนังสือหรืองานเขียนที่ดี
กระตุนใหคิด การเลาเรื่องราวของบุคคล เลาปญหาที่หาทางแกไขไมได ฯลฯ ในการสนทนาอาจไม
เกี่ยวกับเนื้อหาที่นํามาใช เน้ือหาเหลานี้เปนเพียงจุดเริ่มตนของการสนทนาเทานั้น 
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    2) การสนทนาที่ดีในแตละครั้งจะมีลักษณะเฉพาะในครั้งนั้น แมวาจะเริ่มตน
เชนเดิมก็ไมอาจประกันไดวาจะมีผลเชนเดิม อยางไรก็ตามการสนทนาที่ดีตองมีลักษณะเชิญชวน ไม
ใชคําสั่ง 
    3) การสนทนาที่ดีเกิดจากความสมัครใจของผูรวมสนทนา 
    4) การสนทนาที่ดีมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในแงของคุณคา ความคิด 
ความกลัว ฯลฯ โดยใชภาษาที่เปนที่เขาใจของกลุมสนทนานั้น 
    5) การสนทนาที่ดีเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ทําใหรูสึกปลอดภัย ไววางใจและมี
การเอาใจใส สถานที่และเวลาที่เหมาะสม และมีความสะดวก ทําใหการสนทนาดียิ่งขึ้น 
    6) เม่ือเวลาผานไปการสนทนาจะพัฒนาขึ้นในแงของความซับซอน ความ
ลึกซึ้ง และการเปดใจยอมรับตอความไมแนนอน ผูรวมสนทนาจะกลาที่จะไมเห็นดวยมากขึ้นใน
ขณะที่ความสัมพันธของกลุมยังคงดําเนินตอไป 
    7) การสนทนาที่ดีนําไปสูการสะทอนความคิดเพื่อการจัดการตนเองในเรื่อง
ของการปฏิบัติงานในอนาคต ตองไมใชเวทีของการสนทนาในการบนเกี่ยวกับความไมยุติธรรมตางๆ 
หรือใชเพ่ือการหลีกเลี่ยงจากการทํางาน 
   สรุปไดวา แนวคิดการสะทอนความคิด เปนการตระหนักรูในตนเอง การสังเกต
ตนเอง กิจกรรมที่นํามาใชในการวิจัยเพื่อใหไดสะทอนความคิด ไดแก การสะทอนความคิดผานการ
เขียนบันทึก และการสะทอนความคิดผานการสนทนาแลกเปลี่ยน 
  2.6 ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Theory) 
   ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเปนทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญซึ่งให
ความสําคัญในการเขาใจสภาวะของมนุษยวา เราตองเขาใจความหมายของประสบการณของเรา เรา
ตองเรียนรูที่จะสรางการแปลความหมายของเราเอง มากกวาการทําตามวัตถุประสงค ความเชื่อ 
ความเปนเหตุผล และประสบการณของผูอ่ืน ซึ่งสิ่งน้ีเปนสิ่งสําคัญของการศึกษาสําหรับผูใหญการ
เรียนรูจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเปนการพัฒนาความคิดที่เปนอิสระ 
   การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นเม่ือบุคคลเปลี่ยนแปลงซึ่งไมใชการเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือความรูสึก แตเปนวิธีการที่บุคคลใหความหมายเกี่ยวกับสิ่งน้ันๆ ทั้งน้ี การ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเม่ือเราถอยหลังออกมา สะทอนความคิด และตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งน้ัน เมสิโรว
(Mezirow) ไดอธิบายถึงการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไปวา เปนวิธีการคิดแบบหนึ่งซ่ึงมีการเพิ่มขึ้น 
รวมตัว แบงแยก หรือบูรณาการประสบการณสูมุมมองใหม เปนการเปลี่ยนในระดับที่ลึกไปถึง
คานิยม เจตคติ และความเขาใจ (หฤทัย อนุสสรราชกิจ. 2549: 48; อางอิงจาก Mezirow. 1997:  5-12) 
  ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของ Mezirow มีหลักสําคัญ 3 ประการดังนี้ 
   1) การเปนศูนยรวมของประสบการณ (centrality of experience) ประสบการณ
ถูกมองวาเปนโครงสรางทางสังคมซึ่งสามารถอธิบายไดหลายอยาง และทําใหเกิดผลได 
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ประสบการณเปนสวนที่ทําใหเกิดการพิจารณาไตรตรอง ประสบการณการเรียนรูเกิดจากการที่
ผูเรียนสรางความหมายโดยการคิดไตรตรองตนเอง และการสนทนากับกลุม 
   2) การคิดไตรตรอง (critical reflection) เกี่ยวกับการบูรณาการขอสันนิษฐาน และ
ความเชื่อบนฐานของประสบการณที่ผานมา สวนใหญเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอความรูสึกของความ
ขัดแยงทางความคิด อารมณ และการแสดงออก ซึ่งความขัดแยงน้ีเปนผลจากการรับความรูที่ผิดไป
จากความจริง การแสดงออกที่ไมตรงกับมโนทัศนของตนเอง และภาษาทางสังคม การคิดไตรตรอง
เปนกระบวนการรับรูโดยการที่บุคคลเปลี่ยนใจของตนเองอยางแทจริงและเปนกระบวนการของการ
เปลี่ยนความตั้งใจที่จะตัดสินในสิ่งที่รู รูสึก เชื่อ และทําใหเกิดผล 
   3) การสนทนาเชิงเหตุผล (rational discourse) เปนการสนทนาโตตอบเพื่อที่จะ
ประเมินเหตุผลที่สนับสนุนการแปลความหมาย โดยการตรวจสอบหลักฐานอยางไตรตรองการ
โตเถียง และมุมมองทางเลือกที่หลากหลาย เปนความจําเปนระดับกลางของการเปลี่ยนแปลงที่ไดรับ
การสนับสนุนและพัฒนาขึ้น เม่ือเราใชเหตุผลในการตั้งคําถามเกี่ยวกับความเขาใจ ความจริงใจ 
ความเหมาะสม (ในสวนที่เกี่ยวกับศีลธรรม) และความจริง (ในสวนที่เกี่ยวกับความรูสึก) 
   จากมุมมองของ Mezirow การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเม่ือบุคคล
เปลี่ยนกรอบของสิ่งที่ยึดถือ โดยพิจารณาไตรตรองตอขอสันนิษฐานและความเชื่อ และการสราง
จิตสํานึกและการสรางผังความคิดซึ่งเปนความคิดเกี่ยวกับความหมายใหมตอโลกทฤษฎี การรับรู
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการทํางานของพื้นที่ประสบการณภายใน คือการแสดงออกเชิงเหตุผล 
ผานการตระหนัก การตัดสิน และการตีความ อีกดานหนึ่งคือการแสดงออกเหนือเหตุผล ผาน
สัญลักษณ ภาพ และความรูสึก ซึ่งความสามารถในการเขาใจเปน 2 ขั้วความคิด คือ เหตุผลกับ
เหนือเหตุผล 
  จิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) และการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Learning) เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกันและมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน จิตต
ปญญาศึกษาเปนทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติที่มีจุดมุงหมายใหเกิดการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ภายในตน ภายในองคกร และการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอยางลึกซึ้ง ดังน้ัน จิตตปญญาศึกษาจึงเปนแนวคิด สวนการเรียนรูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงจึงเปนเปาหมาย (จุมพล พูลภัทรชีวิน. 2552: 18-21) 
  แนวคิดการเรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน 
   การเรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน (Internalization) เปนการเรียนรูที่
ธรรมชาติภายนอกและธรรมชาติภายในหรือจิตใจเชื่อมตอกัน เปนรูปแบบการเรียนรูที่การเรียนรู
ธรรมชาตินอกตัวทุกชนิดมาพัฒนาธรรมชาติในตัวตลอดเวลา (ประเวศ วะสี. 2547: 11) เปน
กระบวนการของบุคคลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู (transform) จากการรับรูคุณลักษณะดวย
การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมไปสูคุณลักษณะที่เกิดขึ้นภายในตนเอง (นฤมล เนียมหอม. 2549: 50; 
อางอิงจาก Wallis; & Poulton. 2001: 6) 
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   คราธโวหล บลูม และมาเซีย (นฤมล เนียมหอม. 2549: 50-51; อางอิงจาก 
Krathwohl, Bloom; & Masia. 1964: 29-32) กลาวถึง การเรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในไว 2 มุมมอง 1) การเรียนรูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเปนการเติบโตภายในของบุคคล
ที่เกิดจากการยอมรับทัศนคติ หลักเกณฑ หลักการ หรือเหตุผล จนกลายเปนสวนหนึ่งของบุคคลนั้น
ในการตัดสินคุณคา หรือกําหนดการกระทํา สวนในมุมมอง 2) คือ การเรียนรูที่อาศัยธรรมชาติ
ภายนอกตัวมาพัฒนาธรรมชาติภายในตัว ทั้งน้ี มีขอสังเกตวากระบวนการการเรียนรูกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในนั้นเปนกระบวนการที่คุณภาพของธรรมชาติภายนอกมีอิทธิพลตอการ
ปรับเปลี่ยนภายใน 
   สรุปไดวา การเรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน หมายถึง การเรียนรูของ
บุคคลที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือเหตุการณตางๆ และทําใหบุคคล
ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ หรือเหตุผล จนกลายเปนสวนหนึ่งของบุคคลนั้นๆ การปรับเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นภายในบุคคล เปนสิ่งซึ่งกําหนดการกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ 
  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
   การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมีปจจัยที่ควรคํานึงถึง 3 ประการ ดังนี้ 
    1. บทบาทครู ครูเปนผูสรางสิ่งแวดลอมที่ใหเกิดความไววางใจและหวงใย
ซึ่งกันและกัน เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดความสัมพันธอันดีทามกลางผูเรียนเปนหลักพื้นฐาน
ของการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ครูยังตองสรางใหเกิดชุมชนแหงการ
เรียนรู ใหเกิดการแบงปนประสบการณในการสรางความหมายตอประสบการณชีวิตของผูเรียน 
    2. บทบาทผูเรียน ผูเรียนสามารถมีสวนรับผิดชอบในการสรางสิ่งแวดลอม 
ของการเรียนรู ในฐานะเปนสวนหนึ่งของชุมชนแหงการเรียนรู ผูเรียนแบงปนความรับผิดชอบในการ
สรางสรรคสภาวะภายใตการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
    3. บทบาทของเหตุผลและความรูสึก คือ การใชพุทธิปญญาและการคิดเชิง
เหตุผล กับบทบาทของการหยั่งรูและการคิดจินตนาการ ซึ่งทั้ง 2 ดาน มีสวนในการเรียนรูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง ครูตองพิจารณาถึงการทําใหผูเรียนเชื่อมตอระหวางเหตุผลและความรูสึก โดยการใช
ความรูสึกและอารมณในการคิดวิพากษและเปนทางสูการสะทอนความคิด 
   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   สมศักดิ์ กิจธนวัฒน (2547: 459-460) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 
21 วันสูการเห็นคุณคาในตัวเองสําหรับวัยรุน พบวา ผลของการพัฒนากิจกรรมในโปรแกรม 21 วันสู
การเห็นคุณคาในตัวเอง ซึ่งเปนคูมือรักตัวเองใหวัยรุนสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเห็นคุณคาในตัวเองใหกับกลุมวัยรุนได และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ย
ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลอง ในกลุมทดลองจะมีระดับการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้น 
และสูงกวากลุมที่ไมไดเขารวมโปรแกรม 
   ศศิลักษณ ขยันกิจ (2548: 247-249) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการให
การศึกษาสําหรับผูปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษโดยใชแนวคิดการศึกษาบําบัด
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และการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง พบวา ผูปกครองสวนใหญเปลี่ยนแปลงในดานการกระทํา คือ 
การปฏิบัติกับลูกในทางสงเสริมพัฒนาการมากขึ้น เปดโอกาสใหเด็กชวยเหลือตนเอง และใชเวลากับ
ลูกมากขึ้น ในดานความรูสึก ยอมรับและเขาใจในสิ่งที่ลูกเปน เห็นศักยภาพของลูกมากขึ้น เปนคน
ใจเย็นขึ้น ตื่นตัวและมีพลังในการทํางานกับลูกมากขึ้น 
   หฤทัย อนุสสรราชกิจ (2549: 135-136) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการ 
เรียนรูตามแนวคิดการศึกษาเด็กอยางใครครวญเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติของครู
การศึกษาปฐมวัย พบวา การปรับเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติตนของครูที่เขารวมวิจัยมีความ
แตกตางกัน ครูที่ใชความรูสึกเชื่อมโยงการเรียนรูจากใจ โดยเรียนรูผานความงามของศิลปะ มาสู
การปฏิบัติทางกาย การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเม่ือรับรูอารมณ ความรูสึกของตนเอง มีการปรับเปลี่ยนที่
เดนชัดคือ การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตอเด็ก ครูที่ยึดม่ันกับความคิดของตนเอง การปรับเปลี่ยน
ปรากฏในเรื่องความเขาใจตนเอง และไมปรากฏการปรับเปลี่ยนในดานที่เกี่ยวกับเด็กและผูอ่ืน ครูที่
เปนนักปฏิบัติ เชื่อมโยงการเรียนรูจากกายเขาสูใจ คือ เกิดความตระหนัก รับรูตนเอง เชื่อมโยงสู
การรับรูเด็ก สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตอตนเอง ตอเด็ก และตอผูอ่ืนตามการรับรูที่
เกิดขึ้น 
   สรุปไดวา การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของ เมสิโรว (Mezirow) โดยมีหลัก
สําคัญคือ การเปนศูนยรวมของประสบการณ (centrality of experience) การคิดไตรตรอง (critical 
reflection) และการสนทนาเชิงเหตุผล (rational discourse) จากการสังเคราะหทฤษฎี แนวคิด ทํา
ใหผูวิจัยไดแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอน จนไดลักษณะสําคัญของรูปแบบการฝกอบรมแบบ LOVE ที่เปนการ
ฝกอบรมผานการลงมือปฏิบัติ (hand) ผานการคิด (head) และความรูสึกที่ลงสูใจ (heart) ที่ชวยให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนหรือ
ทําสิ่งตางๆ จนสําเร็จ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: L) เปนขั้นเริ่มตนของกระบวนการ
ฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมไดตระหนักถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการทํางานระหวาง
ออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนวิธีฝกการฟงตนเอง ฟงผูอ่ืนและสิ่งรอบตัว ดวยความ
ตั้งใจ สัมผัสไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟงดวยจิตที่ตั้งม่ัน รวมทั้งการรับรูอ่ืนๆ ดวย เชน การมอง 
การอาน การสัมผัส ฯลฯ 
    ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) เปนขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรม
เกิดความคิด ความคาดหวังดวยตนเองและจากกลุมเพ่ือน ในการปรับตัวเม่ือเผชิญสถานการณที่ทา
ทายหรือปญหาในการทํางาน และจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เม่ือรับรูวาผลลัพธที่
เกิดขึ้นจะประสบความสําเร็จและเปนสิ่งที่มีคุณคา 
    ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) เปนขั้นที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติโดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ อยางหลากหลาย มี
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เปาหมาย ผานการเผชิญปญหาหรือตองแกปญหา ทําใหเกิดประสบการณตรง สามารถเห็นความ
เปนตัวตนของตนเองที่แสดงออกผานกิจกรรมนั้นๆ 
    ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) 
เปนขั้นสุดทายของการฝกอบรมคือ ขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมสรางกระบวนการประเมินคาดวย
วิธีการสะทอนกลับจากตนเอง และจากผูอ่ืนที่ชวยใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ มีความ
ม่ันใจในตนเอง และสามารถตัดสินใจดวยตนเองในการเผชิญอุปสรรคในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จตามที่มุงหวัง มีการเสริมพลังเพ่ือใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตางๆ ได 
   การสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาสรางเปนรูปแบบการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน ปรากฏตาม
ภาพประกอบ 7 ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 7 การสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวของ 

- แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
- หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน 
- แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
- แนวคิดการสะทอนความคิด 
- การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

- แนวคิดการมองโลกในแงดี   - แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
- การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
- แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

- แนวคิดจิตตปญญาศึกษา   - แนวคิดการมองโลกในแงดี 
- หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน 
- การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
- แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

- แนวคิดการสะทอนความคิด  - แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
- การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
- การเสริมพลังการทํางาน  - แนวคิดการมองโลกในแงดี 
- แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (L) 

แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวของ 

ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (O) 

ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (V) 

ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (E) 



 56 

3.เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการฝกอบรม 
 3.1 ความหมายของการฝกอบรม 
  การฝกอบรม เปนกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาที่ใหดียิ่งขึ้น การฝกอบรมเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่
เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้เน่ืองจากปญหาในปจจุบันมีความสลับซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
รวมทั้งหนาที่และความรับผิดชอบในองคกรก็เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม นอกจากนี้ การฝกอบรมยัง
เปนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเปนระบบ เพ่ือใหบุคคลมีความรู ทักษะ เจตคติ
ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคตไดเปนอยางดี 
  ไดมีผูใหความหมายของการฝกอบรมไวหลายทาน ดังนี้ 
   สมคิด บางโม (2539: 14) ใหความหมายไววา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล โดยมุงเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และทัศนคติ อันจะนําไปสู
การยกมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น 
   ยงยุทธ เกษสาคร (2543: 7) ไดใหความหมายวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการ
อยางหนึ่งในการพัฒนาองคกร โดยอาศัยการดําเนินการอยางเปนระบบ มีขั้นตอนที่ผานการวางแผน
อยางดี และมีการกระทําที่ตอเน่ืองโดยไมหยุดยั้ง 
   จากความหมายของการฝกอบรมสรุปไดวา การฝกอบรม หมายถึง การพัฒนา
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ความเขาใจ ทัศนคติ และทักษะความชํานาญของบุคคล เพ่ือใหบุคคล
นั้นๆ สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ความสําคัญของการฝกอบรม 
   การฝกอบรมมีความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาบุคคล เน่ืองจากคนเปนทรัพยากรที่มี
บทบาทที่สําคัญตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาประเทศทั้งดานสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมตอไป การฝกอบรมเปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนใหบุคคลตางๆ 
เกิดการพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติ เพ่ือใหบุคคลนั้น สามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรูไดอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต 
  3.3 เทคนิคในการฝกอบรม 
   3.3.1 วิธีการฝกอบรม 
    1. การบรรยาย 
    นิรันดร จุลทรัพย (2544: 82) กลาววา การบรรยายนับเปนวิธีที่นิยมใช
ทั่วไปเพราะงายตอการจัดการ การบรรยายอาจเปนการบรรยายที่ประกอบดวยสื่อหรือ
โสตทัศนูปกรณตางๆ การบรรยายเหมาะกับการฝกอบรมในเรื่องที่เปนการเสนอแนวคิดใหมๆ ที่ไม
มีรายละเอียดซับซอน สามารถจัดสําหรับผูเขารวมการอบรมจํานวนมากได 
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    2. การอภิปรายกลุม 
    เทคนิคการอภิปรายกลุม เปนเทคนิคหนึ่งที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย 
เพราะเปนเทคนิคที่นาสนใจและไดประโยชนในหลายๆ ดานตอผูเขารับการฝกอบรม ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดแสดงความคิดเห็นของตัวเอง มีสวนรวมในการอภิปราย ไดฝกการเปนผูนํา ไดปรับตัว
เขากับคนอื่นได 
    3. การระดมสมอง 
    การระดมสมองเปนวิธีที่เหมาะกับการฝกอบรมกับผูเขารับการฝกอบรมที่มี
ความรูระดับเดียวกัน มีความสนใจในเรื่องที่คลายคลึงกัน ปฏิบัติงานที่คลายกัน มารวมแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องเดียวกัน การใชวิธีนี้ไมเหมาะที่จะใชเปนวิธีการฝกอบรมในชวงแรกๆ เพราะผูเขารับ
การฝกยังไมคุนเคยกัน จึงยังไมกลาแสดงออก ทําใหไดผลไมเต็มที่ 
    4. กรณีศึกษา 
    กรณีศึกษา เปนการศึกษากรณีหรือเรื่องราวซ่ึงไดรวบรวมขึ้นจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมตัดสินใจแกปญหาตางๆ ภายใตสถานการณที่
ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด เปนวิธีที่เหมาะสําหรับผูเขารับการฝกอบรมกลุมเล็ก 
    5. เกม 
    เกม เปนเทคนิคที่นิยมใชในการฝกอบรมอยางแพรหลายอีกวิธีหน่ึง เกม 
หมายถึง กิจกรรมที่ผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือปฏิบัติ การมีสวนรวมในลักษณะบรรยากาศที่มี
การแขงขันแทรกอยูดวย เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูสิ่งใดสิ่งหน่ึงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
   เทคนิคการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
    สตอลทซ (Stoltz) เชื่อวา ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ)  
มี 3 ระดับ โดยเริ่มเกิดจากระดับบุคคลกอน จากนั้นคือปญหาอุปสรรคในที่ทํางาน และในระดับ
ความทุกขยากของสังคม เหตุผลที่จําเปนตองพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคนั้น คือ ชีวิต 
หรือทุกๆ สิ่งที่ผานเขามาในชีวิต เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางไมแนนอน อาจมีการพลัดพรากจากกันได 
การฝกฝนจิตใจใหมีความเขมแข็ง สามารถทําใหอารมณ ความรูสึก และจิตใจเปนปกติได ความ
เขมแข็งทางจิตใจ จะชวยใหระบบตางๆ ของรางกายทํางานไดเปนอยางดีมีผลตอสุขภาพจิต ผูที่มี
วุฒิภาวะสมวัยจะตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการรับมือกับความกดดัน หรือผิดความคาดหวัง
ได ในสังคมปจจุบันมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้นบุคคลขาดหลักยึดจึงทําใหการดํารงชีวิตเปนสุข
ยากและทุกขงายขึ้น และเหตุผลสุดทายคือ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) เปนสิ่งที่
ฝกฝนและพัฒนาได (วีระวัฒน ปนนิตามัย. 2551: 348-350) 
    เทคนิคในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ที่สตอลทซ 
(Stoltz. 1997:149-186) ใชในการพัฒนาบุคคล และองคกรเรียกวา The LEAD Sequence and 
Stoppers! ดังนี้ คือ 



 58 

     ขั้นที่ 1 การฟงการตอบโตตอภาวะวิกฤติ (Listen to your adversity 
response = L) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการแกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
     ขั้นที่ 2 สํารวจหาสาเหตุของภาวะวิกฤติและความรับผิดชอบตอ
ปญหา (Explore all origins and your ownership of the result = E) หมายถึง การนําขอมูลตางๆ 
มาหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือใชในการกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
แกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
     ขั้นที่ 3 การวิเคราะหเหตุการณ (Analyze the evidence = A) 
หมายถึง การวิเคราะหสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นวาสอดคลองกับขอมูลหรือไม เพ่ือนํามาเปน
แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 
     ขั้นที่ 4 ลงมือกระทํา (Do something! = D) หมายถึง การเลือกวิธี
หรือการลงมือปฏิบัติตามแนวทางหรือวิธีการที่สามารถแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานที่
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 
    วิทยา นาควัชระ. (2544: 9) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคไวดังน้ี 1) ตองคิดวา ความอดทน คือ ความกลาหาญ เพราะถาเรารูสึกวาเปนผู
กลา เปนผูชนะมีเกียรติที่สามารถทนตออุปสรรคและความคับแคนใจได เม่ือพบเจออุปสรรคตอง
อดทน ใหนึกวาเราเองกําลังมีความกลาหาญมากขึ้นทุกทีและผานไปพรอมอุปสรรคนั้น 2) สราง
ความภาคภูมิใจในตัวเอง ดวยการรูจักคนหาและชื่นชมความดีของตนเอง การเชื่อวาเราเปนคนดี
เพราะเคยทําดีพ้ืนฐานมาแลว จะทําใหเกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเอง รักตัวเองเปนและมี
ภูมิคุมกัน เกิดพลังที่อยากมีชีวิตอยูตอไปและสามารถตอสูกับอุปสรรคตางๆ ได 3) รูจักสราง
จินตนาการหรือความเชื่อที่ดีๆ เสมอ เชน เชื่อวาอุปสรรคที่มีอยูลดลง หรือสามารถแกปญหา
อุปสรรคได โดยคิดซ้ําเพื่อใหเกิดความเชื่อ เม่ือเราเชื่อวาชีวิตนี้จะดีขึ้นในอนาคตแลวเราจะเกิด
กําลังใจ เกิดพลังในการอดทนรอคอย และ 4) รูจักพัฒนาความเชื่อใหเกิดความเปนไปได โดยคิดวา 
การที่เราจะมีชีวิตที่ดีนั้น เราตองเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอยาง ใหเหมาะสมขึ้นดีขึ้น เพ่ือใหสามารถ
อยูในสังคมไดดี และสามารถแกไขปญหาอุปสรรคไดดีขึ้น 
   สรุปไดวา เทคนิคในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีหลากหลาย
วิธี ซึ่งสามารถนําวิธีการตางๆ เหลานี้มาใชในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีความสามารถใน
การเผชิญอุสรรคในการปฏิบัติการสอนได 
   3.3.2 ลักษณะของการฝกอบรม มีลักษณะดังนี้ 
    1.ลักษณะสําคัญของการฝกอบรม วอลเลอรสเทน และเบอรสเทน (นิตยา 
เพ็ญศิรินภา. 2542: 293; อางอิงจาก Wallerstein; & Berstein. 1993: 379-394) กลาวถึง มีลักษณะ
สําคัญดังน้ี 
     1.1 การฝกอบรมเปนการสนับสนุนใหบุคคลมองเห็นความสัมพันธ
ของตนเองกับสิ่งแวดลอม และเชื่อวาตนสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง ชุมชน และสังคมได 
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     1.2 การฝกอบรมเริ่มตนจากประสบการณของบุคคล แลวใหบุคคล
ไดคิดวิเคราะหโดยใชวิจารณญาณเพื่อโยงปญหาตางๆ ของตนเขากับปจจัยที่เปนสาเหตุ การเกิด
ความเขาใจดังกลาวจะนําไปสูการปรับปรุงพฤติกรรมใหมีความถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
     1.3 การใหบุคคลไดมีสวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริงในทุก
ขั้นตอนของการฝกอบรม ตั้งแตการเลือกประเด็นที่สนใจและมีความสําคัญตอตนเอง การวางแผน
กิจกรรม การมีสวนรวมในการสนทนา การจัดกิจกรรมใหมีความถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
     1.4 ใชการเรียนรูรวมกันเปนทีม โดยวิทยากรมีบทบาทหนาที่ใน
การเปนผูสนับสนุนการเรียนรูหรือผูประสานงาน  บุคคลไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิด 
ประสบการณซึ่งกันและกัน นอกจากจะทําใหแตละคนไดเกิดความรูใหมที่สอดคลองกับความเปนจริง
แลว ยังชวยใหเห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกวาพลังสนับสนุนมาก
พอที่จะแกไขปญหา หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลง 
     1.5 การฝกอบรมเปนการเรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู ทัศนคติ ความรูสึกและทักษะ ซึ่งอาจเปนการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นทันที หรือการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง เม่ือไดลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูจะนําไปสูการ
กระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยวิทยากรตองกระตุนและสนับสนุนใหบุคคลมีการวางแผนรวมกัน
สําหรับการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
     1.6 การฝกอบรมมีความยืดหยุน และเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง 
วิทยากรมีการปรับเนื้อหา วิธีการ และสื่ออุปกรณใหเหมาะสมกับความตองการของแตละคน ของทีม 
การเรียนรูไมจํากัดเฉพาะในหอง เน่ืองจากใชวิธีใหบุคคลไดเรียนรูจากประสบการณจริง จากการ
เลียนแบบที่ไดจากตัวแบบที่มีพลังในการสรางแรงบันดาลใจในการเผชิญอุปสรรค และจากการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองไดตลอดเวลา 
     1.7 การเรียนรูในการฝกอบรมตองสนุกสนานไมนาเบื่อสําหรับ
เทคนิคที่นําไปใชในการจัดกิจกรรม สวนมากเปนวิธีการสงเสริมใหมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู
ความคิด และการวิเคราะหปญหาที่แทจริง และเปนปญหาที่ผูเรียนสนใจ เปนเทคนิคที่สงเสริมใหทีม
ไดทําความเขาใจและวิเคราะหปญหาที่กําลังศึกษารวมกัน เทคนิคเหลานี้จะเกี่ยวของกับกิจกรรม 
ศิลปะ ดนตรี และการประดิษฐสิ่งตางๆ ที่ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค และทําใหผูเรียนเกิด
ความรูสึกวาตนมีความสามารถ ไดรับการยอมรับ เกิดการเห็นคุณคาของตนเอง นําไปสูความรูสึก 
มีพลัง และสามารถรวมมือกันแกไขปญหาไดในที่สุด 
   2.บทบาทของวิทยากรในการฝกอบรม 
    วิทยากรในการฝกอบรมมีหนาที่เปนผูจัดการเรียนรู ซึ่งตองเอ้ืออํานวย
กระตุน สรางโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดนําประสบการณ ความคิดเห็น ความเชื่อ และ
ศักยภาพที่มีอยูออกมาสรางการเรียนรูรวมกัน เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคความรูใหม รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและสังคม 
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  3.4 การเรียนรูของผูใหญ 
   การเรียนรู เปนกระบวนการตอเนื่องจากการรับรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือความรูของบุคคล เน่ืองมาจากการไดรับประสบการณ การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
หรือการฝกฝน การเรียนรูมีความสําคัญกับมนุษยตั้งแตเกิดจนถึงกอนตาย การเรียนรูสามารถ
เกิดขึ้นไดทุกวัน ไมจํากัดสถานที่ และเปนรากฐานของการดําเนินชีวิต 
   ทฤษฎีการเรียนรู 
    ทฤษฎีการเรียนรู เปนสิ่งที่อธิบายวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้น
ไดอยางไร ทฤษฎีการเรียนรูมีหลายกลุม เชน กลุมพฤติกรรมนิยม จะมองผูเรียนเหมือนกระดาน
ชนวนที่วางเปลา ดังน้ัน การเรียนรูจึงขึ้นอยูกับครูผูสอน กลุมพุทธิปญญานิยม เนนวาการเรียนรู
เกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีการปฏิสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง แตตอมาไดพยายามศึกษาจน
พบวาสิ่งที่มีบทบาทมากที่สุดในการเรียนรูคือ กระบวนการทางสติปญญา และเชื่อวา การเรียนรูเปน
ผลมาจากผูเรียนไดใชความสามารถทางสมองในการรับรู ตีความ วิเคราะหความสัมพันธของสิ่ง
ตางๆ การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีนี้จะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ที่เปนการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางจิตใจดวย ซึ่งทฤษฎีในกลุมน้ีประกอบดวย ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ 
(Discovery Approach) ของบรูเนอร (Bruner) ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (A Theory of 
Meaningful Verbal Learning) ของออซูเบล (Ausubel) ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social 
Cognitive Learning Theory) เปนตน กลุมมนุษยนิยม กลุมแนวคิดผสมผสาน และกลุมอ่ืนๆ     
(ณัฐพรหม อินทุยศ. 2553: 139-149) 
    การเรียนรูตามปรัชญาการศึกษาผูใหญที่เชื่อวาทุกคนมีศักยภาพ ชายฤทธิ์ 
โพธิสุวรรณ (สุภัทรา คงเรือง. 2549: 33-35; อางอิงจาก ชายฤทธิ์ โพธิสุวรรณ. 2544: 21-24) ได
สรุปความเชื่อเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญเชิงมนุษยปรัชญา ดังนี้ 
    1. มนุษยมีธรรมชาติเปนคนดี ภายใตสิ่งแวดลอมที่อบอุน รักใคร และมี
เสรีภาพ 
    2. เสรีภาพและความเปนตนเอง  มนุษยสามารถเลือกกระทําและ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ปรับปรุงขอจํากัดที่มีอยูเพ่ือชีวิตที่ดีกวาทั้งของตนเองและผูอ่ืน 
    3. ความเปนปจเจกชนและศักยภาพ มนุษยมีศักยภาพในการพัฒนาสูชีวิต
ที่มีคุณภาพ ศักยภาพในการแกปญหาของตนเอง ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหดีที่สุด โดยอาศัย
ความฉลาด ปญญาและความรูเหตุผล รวมกับความรูคิดใครครวญ และอารมณ 
    4. ตนและการรับรูตนเอง การรับรูตนเองเปนตัวกําหนดพฤติกรรม และสิ่งที่
มีอิทธิพลตอความสามารถในการเจริญเติบโตและพัฒนาตนเอง 
    5. การเปนจริงในสิ่งที่ตนสามารถเปนไปได เปนคุณลักษณะภายในของ
มนุษยคือ ความพยายามที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและตระหนักรูในศักยภาพที่แทจริงและเปน
เอกลักษณของตน 
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    6. การรับรู พฤติกรรมเปนผลของการเลือกรับรู บุคคลเห็นและเขาใจสิ่ง
รอบตัวตามการเลือกรับรูของบุคคลนั้น 
    7. ความรับผิดชอบและความเปนมนุษย มนุษยใหความสําคัญแกตน 
ปจเจกบุคคล และความเปนตนเอง ที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคม 
   การนําแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมมาใช โดยเนนใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดเรียนรูตามความตองการ ความสนใจ ศักยภาพที่แตกตางกัน และใหมีสวนรวมในการ
เรียนรูดวยตนเอง มุงเนนใหมีการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ในขณะที่ผูอบรมจะมีบทบาทใน
การเปนผูอํานวยความสะดวก คอยใหกําลังใจและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม ซึ่งแนวทาง
ในการเรียนรูตามแนวคิดนี้ไดแก 
   1. การใหอิสระและเสรีภาพแกผูเรียนในการคิด พูด ทํา อีกทั้งมีการกระตุนให
แสดงออกตามสิ่งที่ตนเลือกจนประสบความสําเร็จ 
   2. จัดการเรียนรูใหตอบสนองความตองการของผูเรียน เพราะความตองการเปน
แรงจูงใจที่สําคัญตอกระบวนการเรียนรู 
   3. จัดบรรยากาศในการเรียนรูที่อบอุน ปลอดภัย ผอนคลาย เปนกันเอง และ
เรียนรูดวยความสนุกสนาน 
   4. ผูฝกอบรม/ ครูควรมีสัมพันธภาพที่ดีตอเด็ก โดยกลุมมนุษยนิยมเนนวา ผู
ฝกอบรม/ ครูควรมีความเปนกัลยาณมิตร 
   5. เนนการเรียนรูที่ใหผูเรียนรูเปนศูนยกลาง ทั้งนี้เพราะการเรียนรูที่ดีควรให
ผูเรียนรูไดเรียนรูดวยตนเอง มีสวนรวมและมีความรับผิดชอบในกระบวนการซึ่งจะชวยใหเกิดการ
พัฒนาตนเองได 
   6. เนนกระบวนการเรียนรูเปนสําคัญ 
   7. เปดโอกาสใหเลือก เริ่มกิจกรรมและประเมินการเรียนรูดวยตนเอง 
   8. ผูฝกอบรม/ ครูตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือชวยเหลือ
ในการเรียนรูไวใหพรอม 
   9. ผูฝกอบรม/ ครูตองชวยใหผูเรียนรูไดพัฒนาความรูสึกกับตัวเองในดานบวก 
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ และกลาแสดงออก (ณัฐพรหม อินทุยศ. 2553: 186-187) 
   การเรียนรูโดยแทจริงแลวไมมีทฤษฎีใดที่จะอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรูไดดีที่สุด 
ดังน้ัน ในการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจึง
ผสมผสานแนวคิดทฤษฎีตางๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนากับนักศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 
  3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการฝกอบรม 
   เนตรนภา ชื่นสุข (2547: 60) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมสิ่งแวดลอม
ศึกษา เรื่อง การอนุรักษปาชายเลน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน สิ่งแวดลอมของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชรูปแบบการฝกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษา 
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กอนเขารับการฝกและหลังเขารับการฝกแตกตางกันโดยมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และนักเรียนพึงพอใจใน
รูปแบบการฝกอบรมอยูในเกณฑดีมาก 
   สายฤดี วรกิจโภคา และคณะ (2549: 102-110) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
ฝกอบรมเยาวชนเพื่อสรางภูมิคุมกันทางจิตใจตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง พบวา อาจารยและนักเรียนมี
ความเห็นวาการอบรมนี้จะเปนประโยชนในอนาคต เน้ือหานาสนใจ 
   ปยะพงษ ไสยโสภณ (2550: 153-154) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในทัณฑสถานวัยหนุมกลาง 
พบวา หลังการใชรูปแบบผูเขารับการอบรมมีความรูหมวดวิชาทักษะชีวิตสูงขึ้น 
   บุญสิทธิ์ ไชยชนะ (2552: 93-94) ไดศึกษาผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็น 
คุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอนักศึกษาครู ในขั้นการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบเต็มรูป พบวา นักศึกษาครูที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนใน
การวิจัยในชั้นเรียนสูง และต่ํามีการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาทครูวิจัย และสมรรถนะการวิจัย
ในชั้นเรียน ภายหลังควบคุมความรูไมแตกตางกัน 
   สรุปไดวา การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ควรมีลักษณะสําคัญที่เปนจุดเดนคือ เปน
การฝกอบรมที่เปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรม มีสวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริงในทุกขั้นตอน
ของการเรียนรู ใชการเรียนรูรวมกันเปนทีม การจัดกิจกรรมการฝกอบรมเริ่มตนจากการฟงอยาง
ลึกซึ้ง การมองโลกในแงดี การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ การประเมินคาและการเสริมพลัง การจัดการ
เรียนรูในการฝกอบรมตองสนุกสนาน ยืดหยุนและไมจํากัดเฉพาะในหองฝกอบรมเทานั้น สวนการ
วัดและประเมินการฝกอบรมควรกระทําใหครอบคลุม ทั้งการมีสวนรวมของผูเขารับการฝกอบรมใน
การทํากิจกรรมกลุม การวัดความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม และวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับการทํางาน 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิจัยโดยใช
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีระยะการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 

ระยะการดําเนินงานวจัิย 
 ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อประเมินความตองการจําเปน 
ประกอบดวย 
  1. ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการฝกสอนของนักศึกษา 
  2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพ่ือเปนฐานของการพัฒนารูปแบบ โดยวิเคราะหหลักการ 
แนวคิดพื้นฐานที่มาจากทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวคิดจิตตปญญาศึกษา  
หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของสตอลทซ การมองโลกในแงดี การสะทอนความคิด และการเสริมพลังการทํางาน 
  3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมเพื่อเปนหลักในการ
ออกแบบ 
 ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม ประกอบดวย 
  1. สังเคราะหและสรางรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2. สรางและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และปรับปรุง
แกไข 
  3. ศึกษานํารอง (Pilot study) การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และปรับปรุง
รูปแบบใหมีความเหมาะสมเพื่อนําไปทดลองตอไป 
 ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม ประกอบดวย 
  ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับกลุมทดลองตามรูปแบบ
การทดลองที่กําหนด 
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 ระยะที่ 4 การประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรม ประกอบดวย 
  ประเมินผล และปรับปรุงรูปแบบการฝกอบรม จากผลการวิเคราะหขอมูลใหมีความ
สมบูรณ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น นํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไปใชขยายผลกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สนใจ และปรับปรุงรูปแบบใหเปนฉบับสมบูรณ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบฯ ดังนี้ 
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                               D2 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน
ประเมินความตองการจําเปนโดย 
 1) ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกิดจาก
การฝกสอนของนักศึกษา 
 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพ่ือเปนฐาน
ของการพัฒนารูปแบบ 
 3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการฝกอบรมเพื่อเปนหลัก
ในการออกแบบ 

ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบ
การฝกอบรมฯ 
- ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการ
ฝกอบรมฯ กับกลุมทดลองตาม
รูปแบบการทดลองที่กําหนด 
1.ช้ีแจงหลักการและเหตผุลของ
การวิจัย 
2.ทดสอบกอนฝกอบรมฯ 
3.จัดการฝกอบรมฯ 
4.ติดตามพัฒนาการระหวางอบรม 
5.ทดสอบหลังฝกอบรมฯ ทันที 
6.กํากับ ติดตาม และให
คําปรึกษา หลังอบรม 1 เดือน 
7.ทดสอบหลังอบรมเสร็จสิ้น 1 
เดือน 

ศึกษาเอกสาร ตํารา 
บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ สภาพปญหาและขอมูล

พื้นฐานความตองการจําเปน 
วิเคราะห/ สังเกตเกี่ยวกับ
สภาพและขอมูลพื้นฐาน 

ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการฝกอบรมฯ 
1 สังเคราะหและสรางรูปแบบการ
ฝกอบรมฯ 
2 สรางและประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบ และประเมินคุณภาพเครื่องมือ
ประกอบการใชรูปแบบการฝกอบรมฯ 
3 ศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรมฯ 
(Pilot study) 

ระยะที่ 4 การประเมินผลและ
ขยายผลรูปแบบการฝกอบรมฯ 
- ประเมินผล และปรับปรุง
รูปแบบการฝกอบรมฯ ใหมี
ความสมบูรณ และมีคุณภาพ
ย่ิงข้ึน 
- นํารูปแบบการฝกอบรมฯ ไป
ใชขยายผลกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏที่สนใจ และปรับปรุงรูปแบบ
ใหเปนฉบับสมบูรณ 

- ผูวิจัยฝกอบรม เพื่อนํากระบวนการมาปรับ
ใชในการสรางกิจกรรมในการฝกอบรม 
- ออกแบบกระบวนการฝกอบรม เพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค 
- รางรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

ดําเนินการศึกษานํารองและปรับปรุง
แกไขรูปแบบการฝกอบรมฯ 

รูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน (ฉบับรางและ
ฉบับสมบูรณ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ดําเนินการปรับปรุงแกไข 

ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏบิัตกิารสอน 
1.องคประกอบดาน Control 
2.องคประกอบดาน Origin and 
Ownership 
3.องคประกอบดาน Reach 
4.องคประกอบดาน Endurance 

สนทนากลุม สํารวจความ
พึงพอใจผูใชรูปแบบฯ เพื่อ
นํามาพิจารณา/ ปรับปรุง
รูปแบบใหเหมาะสมในการ
นําไปใช 

ไดรูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัตกิารสอน (ฉบับ
สมบูรณ 2 ฉบับจรงิ) 

ขั้น L การฟงอยางลึกซึ้ง 

ขั้น O การมองโลกในแงดี 

ขั้น V การเห็นคุณคาสูการปฏิบัต ิ

ข้ัน E การประเมินคาและการเสริมพลัง 

ตร
วจ
สอ

บค
วา
มส

มเ
หต

ุสม
 

ผล
แล

ะค
วา
มเ
ปน

ไป
ได
 

รับรองรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญ 

ผลที่ไดรับจากการ
ดําเนินการวิจัย 
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การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยกําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง ดังนี้ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อประเมิน
ความตองการจําเปน มีดังนี้ 
   1. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 
5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 40 คน 
   2. ครูพ่ีเลี้ยงที่ทําหนาที่นิเทศนักศึกษา คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมา
เขารวมประชุมกับคณะครุศาสตรในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับนักศึกษาออกปฏิบัติการสอน  
9 โรงเรียน จํานวน 40 คน 
   3. อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
จํานวน 6 คน 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
มีดังนี้ 
   นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน แบบวัดจิตลักษณะที่ผูวิจัยสรางขึ้น และใน
การศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Pilot study) คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ซึ่ง
อยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 71 คน 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กลุมเดียวกับประชากรในระยะที่ 2 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 4 การประเมินผลและขยายผลรูปแบบการ
ฝกอบรม มีดังนี้ 
   1. อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
จํานวน 9 คน 
   2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในการขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ชั้นปที่ 4 
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และกําลังเตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 117 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
   1. กลุมตัวอยางในระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อประเมินความ
ตองการจําเปน 
    1.1 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน  
40 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
    1.2 ครูพ่ีเลี้ยงที่ทําหนาที่นิเทศนักศึกษา คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  และโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 อําเภอ ที่มาเขารวมประชุมกับคณะครุศาสตรฯ ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากหนวยงานที่สังกัดหนวยงานละ 2 คน รวมเปน 4 คน 
    1.3 อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี จํานวน 3 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
   2. กลุมตัวอยางในระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
    กลุมตัวอยางในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน และแบบวัดจิตลักษณะ (Try Out) และกลุมตัวอยางใน
การศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Pilot study) คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทําการสุมอยางงาย (Simple 
random sampling) ไดมา 1 หองเรียน จํานวน 32 คน สวนอีก 1 หองเรียน จํานวน 39 คน จัดเขา
เปนกลุมทดลอง ในระยะที่ 3 
   3. กลุมตัวอยางในระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม 
    กลุมตัวอยางในการศึกษาทดลองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หองเรียน จํานวน 39 คน ไดมาจาก
การสุมอยางงาย (Simple random sampling) ในระยะที่ 2 
   4. กลุมตัวอยางในระยะที่ 4 การประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรม 
    4.1 กลุมตัวอยางในการขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คือ อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดมาโดยการ
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เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 2 คน จากผูที่สนใจเขารวมการพัฒนานักศึกษา 
จากนั้นทําการสุมอยางงายเพื่อจัดเขาเปนวิทยากรอบรมกลุมขยายผล 1 และ 2 
    4.2 กลุมตัวอยางในการขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ขยายผล 1, 2) คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ชั้นปที่ 4 
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และกําลังเตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 3 
หองเรียน (117 คน) ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 1 หองเรียน 
(31 คน) จากนั้นทําการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เพ่ือแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม 
และสุมอยางงายอีกครั้งเพื่อกําหนดเปนกลุมขยายผล 1 (จํานวน 17 คน) และกลุมขยายผล 2 (จํานวน 
14 คน) เหตุผลที่ผูวิจัยเลือกขยายผลรูปแบบการฝกอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยที่อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน เพราะตองการศึกษาวารูปแบบการฝกอบรมที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจะสามารถนําไปใชกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในภาคอื่นไดหรือไม 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
  1. คูมือการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2. แผนการจัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
  3. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
  4. แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน 
  5. แบบวัดการมองโลกในแงดี 
  6. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
  7. แบบสอบถามสภาพปญหาและอุปสรรคในการปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษา 
  8. แบบสัมภาษณเพ่ือวิเคราะหความตองการจําเปนของครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยผูทํา
หนาที่นิเทศนกัศึกษาปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อประเมินความตองการจําเปน 
  ข้ันที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการฝกสอนของนักศึกษา 
  1. การศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2549 คูมือการฝกประสบการณ วิชาชีพครู 
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คูมือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือ
สรางแบบสอบถามสภาพปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา และ
แบบสัมภาษณเพ่ือวิเคราะหความตองการจําเปนของครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยผูทําหนาที่นิเทศ
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนําไปเก็บขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
   1.1 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามสภาพปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนใหกับ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2553 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดวยตนเองพรอมกับอธิบายคําชี้แจง
ในการตอบแบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยการหาคารอยละ 
   1.2 ผูวิจัยทําการสัมภาษณครูพ่ีเลี้ยงที่ทําหนาที่นิเทศนักศึกษา โดยการสัมภาษณ
มีขอบขายเกี่ยวกับสภาพปญหาในการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอน และความตองการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเน้ือหา 
   1.3 ผูวิจัยทําการสัมภาษณอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา โดยการสัมภาษณ มี
ขอบขายเกี่ยวกับสภาพปญหาในการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน และความตองการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเน้ือหา 
  2. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการศึกษา พบวา รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 บัญญัติไววา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ตองกําหนดใหมีความสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2550: 23-24) และจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 52 ได
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงโดยพัฒนาทั้ง
บุคลากรใหม และบุคลากรประจําการอยางตอเน่ือง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน). 2547: 31-32) 
  การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พุทธศักราช 2552-
2561) รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม และมีเปาหมายวา 
ภายในป 2561 จะมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ เนนการพัฒนาวิชาชีพครูให
เปนวิชาชีพที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกง ดี และมีใจรักมาเปนครู คณาจารยไดอยางยั่งยืน โดยมี
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มาตรการหลัก คือ ปรับระบบการผลิต การคัดสรร คาตอบแทนและสวัสดิการ มีระบบการให
ทุนการศึกษาแกผูเรียนดีมีใจรักมาเรียนครู และรับประกันบรรจุเปนขาราชการครูเม่ือสําเร็จ
การศึกษา หรือจัดใหนักศึกษาครุศาสตรปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป โดยใหถือ
เปนสวนหน่ึงของมาตรฐานวิชาชีพครู ใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความเปนเลิศดานการผลิตครู 
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและ
สถาบันผลิตครู (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 12-19) 
  ข้ันที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพื่อเปนฐานของการพัฒนารูปแบบ โดยวิเคราะห
หลักการ แนวคิดพื้นฐานที่มาจากทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของ เมสิโรว (Mezirow) 
โดยมีหลักสําคัญคือ การเปนศูนยรวมของประสบการณ (centrality of experience) การคิดไตรตรอง 
(critical reflection) และการสนทนาเชิงเหตุผล (rational discourse) จากแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดไดในสภาพแวดลอมที่สบายเอื้อตอการเรียนรู เห็นคุณคาของการเรียนรู
ดานใน ใหความสําคัญและเอาใจใสจิตใจของผูเรียนในทุกขณะ โดยการฟงอยางลึกซึ้ง การนอมสูใจ
อยางใครครวญ การเคารพศักยภาพของคนอยางไรอคติ ดวยความรักความเมตตา ความเปน
กัลยาณมิตร และการเห็นตามความเปนจริง เปนการศึกษาที่เต็มใจที่จะเผชิญหนากับความเจ็บปวด
และความทุกขยากลําบากของชีวิต ใหความศรัทธาตอทุกประสบการณที่ตนเองเคยผานมาไมวาจะดี 
หรือราย จากหลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงานเพื่อใหประสบความสําเร็จ คือ ฉันทะ ความ
พอใจในสิ่งที่เราจะตองทํา วิริยะ ความเพียรในสิ่งที่เราพอใจ จิตตะ เอาใจฝกใฝอยูแตสิ่งนั้นไม
เปลี่ยนแปลง และวิมังสา คนควาเพื่อจะแกปญหาอุปสรรคอยูเสมอ จากแนวคิดการเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของสตอลทซ ที่เชื่อวา การที่มนุษยจะสามารถเผชิญอุปสรรคได
ตองอาศัยความเขมแข็งของจิตใจ การควบคุมตนเอง มองโลกในแงดี อดทน มีความยืดหยุน รับรูถึง
ความสามารถของตนและมีความเชื่อม่ันในตนเอง เม่ือพบปญหาสามารถเขาใจและรับรูถึงตนเหตุ
ของปญหาตามความเปนจริง เพียรพยายามคนหาวิธีการแกไขปญหา และตอบสนองตอปญหาตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไว จากแนวคิดการมองโลกในแงดี เปนการที่บุคคลมองสถานการณหรือ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในทางบวก เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมีทางแกไขได สามารถปรับตัว
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการตอสูอุปสรรค
โดยไมยอทอหรือเลี่ยงหนี และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข จากแนวคิดการสะทอนความคิด 
เกี่ยวกับการตระหนักรูในตนเอง การสังเกตตนเอง และจากแนวคิดการเสริมพลังการทํางานของ เปา
โล แฟร (Paulo Freire) ที่ชวยใหบุคคลเปลี่ยนโลกทัศนเกี่ยวกับการมองตนเองและสังคมอยาง
สรางสรรค รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ และสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตนใหดี
ขึ้นเพื่อเกิดประโยชนตอสังคมได 
  ข้ันที่ 3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการฝกอบรมเพื่อเปน
หลักในการออกแบบ 

การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหมีคุณภาพและ 
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มาตรฐาน พบวาสวนใหญใชการฝกอบรม เน่ืองจากการฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาความรู 
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม รวมถึงการเสริมสรางทักษะความชํานาญเฉพาะดาน
ของบุคคล อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหวังที่กําหนดไว และยังเปนการจูง
ใจใหบุคคลปฏิบัติงานในหนาที่ใหดีขึ้น ในการฝกอบรมตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
มีการนําสื่อประสมมาใช เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง มีการ
เสริมแรงการเรียนรูไปทีละขั้นตอนตามความสามารถ เน้ือหาที่นํามาใชสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
บริบท และวัยของผูเขารับการฝกอบรม มีการทดลอง และปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ (ยุภาดี  
ปณะราช. 2551: 58) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคนทั้งระบบของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺ
โต) กลาวคือ การพัฒนาบุคคลตองพัฒนาพรอมกันทั้ง 3 ดานคือ ดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา  
ทั้ง 3 ดานนี้เปนปจจัยที่สงผลตอกัน ตองพัฒนาไปดวยกัน โดยพฤติกรรมที่ดีเปนชองทางใหจิตใจ
พัฒนา ชวยใหปญญางอกงาม เกิดพฤติกรรมที่สรางสรรคเกื้อกูล (พระธรรมปฎก. 2541: 244-250) 
อีกทั้งยังสอดคลองกับหลักการพัฒนาบุคคลตามแนวทฤษฎีตนไมจริยธรรมของ ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน ที่เนนการพัฒนาจิตและพฤติกรรมไปพรอมกัน แตในสัดสวนที่ตางกันตามวัย อายุนอย
สัดสวนการพัฒนาจิตนอยกวาสัดสวนในการพัฒนาพฤติกรรม พออายุมากการพัฒนาจิตมีสัดสวน
เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 80 และการพัฒนาพฤติกรรมลดลงเหลือรอยละ 20 การพัฒนาตามสัดสวนนี้  
จะชวยสรางใหบุคคลเปนคนดี เกง และมีความสุข โดยไมตองใหผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมาควบคุมพฤติกรรม 
ทําใหไดขอมูลองคประกอบของความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และลักษณะสําคัญของรูปแบบ
การฝกอบรมแบบ LOVE 
 ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม ประกอบดวย 
  ข้ันที่ 1 สังเคราะหและสรางรูปแบบการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   สรางกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
    ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานที่มาจากทฤษฎีการ
เรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวคิดจิตตปญญาศึกษา หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน 
แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของสตอลทซ การมองโลกในแงดี  
การสะทอนความคิด และการเสริมพลังการทํางาน รวมทั้งวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการออกแบบการฝกอบรมจนไดลักษณะสําคัญของรูปแบบการฝกอบรมแบบ LOVE  
ที่เปนการฝกอบรมผานการลงมือปฏิบัติ (hand) ผานการคิด (head) และความรูสึกที่ลงสูใจ (heart) 
ที่ชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการ
สอนหรือทําสิ่งตางๆ จนสําเร็จ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: L) เปนขั้นเริ่มตนของ
กระบวนการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมไดตระหนักถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการทํางาน
ระหวางออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนวิธีฝกการฟงตนเอง ฟงผูอ่ืนและสิ่งรอบตัว ดวย
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ความตั้งใจ สัมผัสไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟงดวยจิตที่ตั้งม่ัน รวมทั้งการรับรูอ่ืนๆ ดวย เชน การมอง 
การอาน การสัมผัส ฯลฯ 
     ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) เปนขั้นที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมเกิดความคิด ความคาดหวังดวยตนเองและจากกลุมเพ่ือน ในการปรับตัวเมื่อเผชิญ
สถานการณที่ทาทายหรือปญหาในการทํางาน และจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เม่ือรับรูวา
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจะประสบความสําเร็จและเปนสิ่งที่มีคุณคา 
     ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) เปนขั้นที่ผูเขารับ
การฝกอบรมไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติโดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ อยางหลากหลาย มี
เปาหมาย ผานการเผชิญปญหาหรือตองแกปญหา ทําใหเกิดประสบการณตรง สามารถเห็นความ
เปนตัวตนของตนเองที่แสดงออกผานกิจกรรมนั้นๆ 
     ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: 
E) เปนขั้นสุดทายของการฝกอบรมคือ ขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมสรางกระบวนการประเมินคาดวย
วิธีการสะทอนกลับจากตนเอง และจากผูอ่ืน ที่ชวยใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ มีความ
ม่ันใจในตนเอง และสามารถตัดสินใจดวยตนเองในการเผชิญอุปสรรคในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จตามที่มุงหวัง มีการเสริมพลังเพื่อใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตางๆ ได ซึ่ง
สรุปไดดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงความสอดคลองระหวางองคประกอบของรูปแบบที่สรางขึ้นกับทฤษฎี หลักการและ 
     แนวคิด 
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   1. ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของ เมสิโรว (Mezirow) 
โดยมีหลักสําคัญคือ การเปนศูนยรวมของประสบการณ (centrality 
of experience) การคิดไตรตรอง (critical reflection) และการ
สนทนาเชิงเหตุผล (rational discourse) 

    

   2. แนวคิดจิตตปญญาศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดไดใน
สภาพแวดลอมที่สบายเอื้อตอการเรียนรู เห็นคุณคาของการเรียนรู
ดานใน ใหความสําคัญและเอาใจใสจิตใจของผูเรียนในทุกขณะ โดย
การฟงอยางลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญ เคารพศักยภาพ 
ของคนอยางไรอคติ ดวยความรักความเมตตา ความเปน
กัลยาณมิตร และการเห็นตามความเปนจริง เต็มใจที่จะเผชิญหนา 
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ตาราง 1 (ตอ) 
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กับความเจ็บปวดและความทุกขยากลําบากของชีวิต ใหความ
ศรัทธาตอทุกประสบการณที่ตนเองเคยผานมาไมวาจะดี หรือราย 

    

   3. หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงานเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จ คือ ฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่เราจะตองทํา วิริยะ ความ
เพียรในส่ิงที่เราพอใจ จิตตะ เอาใจฝกใฝอยูแตส่ิงนั้นไม
เปล่ียนแปลง และวิมังสา คนควาเพ่ือจะแกปญหาอุปสรรคอยูเสมอ 

 –  – 

   4. แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
สตอลทซ ที่เชื่อวา การที่มนุษยจะสามารถเผชิญอุปสรรคไดตอง
อาศัยความเขมแข็งของจิตใจ การควบคุมตนเอง มองโลกในแงดี 
อดทน มีความยืดหยุน รับรูถึงความสามารถของตนและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง เมื่อพบปญหาสามารถเขาใจและรับรูถึงตนเหตุ
ของปญหาตามความเปนจริง เพียรพยายามคนหาวิธีการแกไข
ปญหา และตอบสนองตอปญหาตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

    

   5. แนวคิดการมองโลกในแงดี เปนการที่บุคคลมองสถานการณ
หรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในทางบวก เห็นวาทุกส่ิงทุกอยางมี
ทางแกไขได สามารถปรับตัวตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่
เปล่ียนแปลงไปไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการตอสู
อุปสรรคโดยไมยอทอหรือเล่ียงหนี และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข 

–    

   6. แนวคิดการสะทอนความคิด เกี่ยวกับการตระหนักรูในตนเอง 
การสังเกตตนเอง 

 – –  

   7. แนวคิดการเสริมพลังการทํางานของ เปาโล แฟร (Paulo 
Freire) ที่ชวยใหบุคคลเปลี่ยนโลกทัศนเกี่ยวกับการมองตนเองและ
สังคมอยางสรางสรรค รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตนใหดีขึ้นเพ่ือเกิดประโยชน
ตอสังคมได 

– 
 

 –  

 
  ข้ันที่ 2 สรางและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
และปรับปรุงแกไข 
   2.1 วัตถุประสงค มีดังนี้ 
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    2.1.1 เพ่ือสรางและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
    2.1.2 เพ่ือประเมินคุณภาพคูมือการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   2.2 องคประกอบของคูมือการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย 
    2.2.1 รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย 1) หลักการและเหตุผล 
2) ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 3) ทฤษฎีและแนวคิดที่
เกี่ยวของกับการฝกอบรม 4) ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 5) หลักการและแนวคิดของ
รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน และ  
6) กรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบการฝกอบรม 
    2.2.2 คูมือการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบตัิการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย 
     1) คําชี้แจง 
     2) ความมุงหมายของการฝกอบรม 
     3) กลุมเปาหมาย 
     4) บทบาทของผูอบรมหรือวิทยากร 
     5) บทบาทของผูเขารับการอบรม 
     6) สาระการฝกอบรม 
     7) ระยะเวลาการฝกอบรม 
     8) ตารางการฝกอบรม 
     9) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 
     10) สื่อและอุปกรณ 
     11) การจัดหองฝกอบรม 
    2.2.3 แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผูวิจัยศึกษาและ
ฝกอบรมจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือศึกษาเชิงลึกในเรื่องหลักการจัดกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา จิต
ลักษณะ การศึกษาตามแนวมนุษยปรัชญาของรูดอลฟ สไตเนอร เพ่ือนําความรูและกระบวนการ
ตางๆ ที่ไดรับไปปรับใชในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม ดังตอไปน้ี 
     1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสรางประสบการณใน
กระบวนการเรียนการสอนแนวจิตตปญญาศึกษา ไดเรียนรูการใชสุนทรียสนทนา กิจกรรมสายธาร
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ชีวิต กิจกรรมผอนพักตระหนักรู การทํากิจกรรมตางๆ โดยผานฐานกาย ฐานใจ และฐานความรูสึก
ไดรับความรูเกี่ยวกับจิตตปญญาศึกษา วาเปนแนวคิด วิธีสอนที่สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเขากับ
การเรียนการสอน สามารถสอดแทรกในรายวิชาได โดยใหผูเรียนเรียนรูวา เรียนอะไร ไดอะไร
นําไปใชอยางไร และเรียนอยางมีความสุขทําอยางไร วิธีการทางจิตตปญญาศึกษาวิธีเดียวไม
เพียงพอ จะมีการใชวิธีสอนอ่ืนสอดแทรกดวย จากผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน และ
รองศาสตราจารย ดร.นันทนา ลามาศย ที่ปรึกษาศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 
26 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     2) สัมมนาทางวิชาการ 90 ปวอลดอรฟ เปดประตูสูมหัศจรรยทาง
การศึกษา โดยศูนยวิจัยและพัฒนานวตกรรมดานเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมกับกลุมเครือขายการศึกษาวอลดอรฟในประเทศไทย ณ หอประชุม คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 4–5 กันยายน 2552 ไดเรียนรูจากศาสตราจารย ระพี 
สาคริก เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาในทุกมิติของความเปนมนุษย “คนเปนครู คือ ลูกศิษย” 
“ถาเปนครูแลวตองมองใหเห็นสิ่งนี้ เรียนแลวไมรูสึกตัววาเปนครูจะเปนครูใครได ความเปนมนุษยอยู
ที่จิตวิญญาณที่เปนอิสระ ถาจิตอิสระจริงอยูที่ไหนก็ไดความรู อยูที่ไหนก็เห็นความสําคัญของคนอ่ืน 
นี่คือการเปนครู” 
     3) เขารวมกิจกรรมในพิธีมอบรางวัลผลงานดานการวิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย และการนําเสนอผลงานของผูที่ไดรับรางวัลฯ ประจําป 2552 จัดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ไดเรียนรูจากการบรรยาย
ของ ศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือสรางพลเมืองจริยธรรม โดย
พลเมืองจริยธรรม มี 3 องคประกอบ คือ 1. ดีและเจริญทางจิตใจ ตอบโดยศาสนา หรือทําวิจัยพิสูจน
ลักษณะทางจิตที่สําคัญ 2. พอเพียงและยั่งยืนทางพฤติกรรม ซึ่งศูนยวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรม
ไทย กําหนดพฤติกรรมไว 7 ดาน ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม และ 3. พัฒนาคนรอบตัวและพัฒนา
สังคม ดวยการเปนแบบอยางที่ดี สม่ําเสมอ ดวยการสื่อสาร วัฒนธรรม และศาสนา รวมสราง 
ปทัสฐานที่ดีงามของกลุม ชวยปองกันปญหาของบุคคลและสังคม ชวยแกไขปญหาโดยไมสราง
ปญหาเพิ่ม แกใหเกิดผลดีและยั่งยืน 
     4) อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนในโลกใหมยุคแหงสมอง ณ 
หองราชเทวี 1–2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โดย โทนี่ บูซาน ไดเรียนรูเกี่ยวกับการเขียน Mind Map 
ซึ่งจะตองประกอบดวย ภาพอยูตรงกลาง กิ่งที่เปนคําสําคัญมาจากความคิดในสมอง กิ่งยอยจะ
บรรยายออกไปไดตลอดไมมีวันจบไมวาทิศทางใด สวน blank state เปนแผนวางเปลาที่จะรับองค
ความรูเขามา 
     5) การอบรมเพื่อปรับพ้ืนฐานการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอรฟ 
ณ โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ แขวงวังทองหลาง วันที่ 27 กันยายน 2552 โดย คุณเฮอรแมน ชาว
เยอรมัน ไดเรียนรูเกี่ยวกับมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) ความสัมพันธระหวางมนุษยปรัชญากับ
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การศึกษาวอลดอรฟ องคประกอบ 3 สวน คือ Hand Head และ Heart องคประกอบ 4 ของกาย
มนุษย คือ กายเนื้อ กายชีวิต กายแหงความรูสึก และกายแหงตัวตน 
     6) การอบรมครูการศึกษาปฐมวัยสไตเนอร-วอลดอรฟตอเนื่อง 
สามป รุนที่ 2 กรุงเทพฯ เริ่มวันที่ 28 กันยายน 2552–เมษายน 2555 ไดเรียนรูทั้งทฤษฎีและการฝก
ปฏิบัติกิจกรรมที่ทํากับเด็กอนุบาลวอลดอรฟ เชน การทําตุกตาหุนสําหรับเลานิทาน การระบายสีน้ํา 
การปน การเย็บผา การปกผา การถักไหมพรม การเลานิทาน การเลนเครื่องดนตรี การรองเพลง 
การเลนเกมนิ้วมือ การทํายูริธมีหรือจิตตลีลา การสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสังเกตการเจริญเติบโต
ของตนไม ดอกไม ฯลฯ 
     7) ศึกษาและฝกปฏิบัติการฝกอบรม เร่ืองจิตลักษณะแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และความเชื่ออํานาจในตน ตลอดจนไดรับความรูเกี่ยวกับ
เครื่องมือในการฝกจิตลักษณะ จาก รองศาสตราจารย งามตา วนินทานนท วันที่ 7 กุมภาพันธ 
2553 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     8) ศึกษาและฝกปฏิบัติการอบรมกาวแรกสูความเปนมนุษยที่แท 
ณ ศูนยฝกอบรมหาดตะวันรอน ธนาคารไทยพานิชย พัทยา ชลบุรี วันที่ 26-30 ธันวาคม 2553 ได
เรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ หลักคิดพื้นฐาน 1. การตัดสินใจคือการศึกษา วิธีการเปนเพียงผูจัด
สภาพแวดลอม แตใหผูเรียนรูเปนผูตัดสินใจ กระบวนกรเปดโอกาสใหผูเรียนตัดสินใจมากที่สุด     
2. ความสัมพันธคือ การมีความไววางใจ เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 3. การฝกฝนตนเอง ใหเกิดฉันทะ 
4. การเรียนรูตองสนุก ถาอึดอัดสมองตึงการเรียนรูไมเกิด และ 5. บรรยากาศการเรียนรูเปนการ
ใครครวญภายใน มีสติสงบนิ่ง 
     9) การอบรมครูสําหรับภูมิภาคเอเชีย (ATT 2010) ณ ศูนยการศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 8 เชียงใหม วันที่ 26-30 เมษายน 2553 เปนการเรียนรูและฝกปฏิบัติ ในหัวขอ
กระบวนการที่เกี่ยวของกับจังหวะซึ่งนํามาใชทางครุศาสตรและการศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2553 
จังหวะที่ปรากฏในโลกภายนอก โดย Annechien Wijnbergh วันที่ 27 เมษายน 2553 กระบวนการ
จังหวะในพัฒนาการของมนุษย โดย Paul Van Meurs วันที่ 28 เมษายน 2553 จังหวะที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาของเด็กวัย 7-14 ป โดย Annechien Wijnbergh วันที่ 29 เมษายน 2553 คณิตศาสตร
ในแงที่เปนกระบวนการจังหวะ โดย Paul Van Meurs วันที่ 30 เมษายน 2553 การนําจังหวะมาใช
ในการสอน โดย Paul Van Meurs and Annechien Wijnbergh และในทุกวันจะมีการเคลื่อนไหว
เพ่ือการศึกษา โดย Gea Weeren and Paul Van Meurs และมีกิจกรรมที่ตองลงมือปฏิบัติคือ  
การระบายสีน้ํา เกมสการเคลื่อนไหว และบทเรียนซอมเสริม (Extra Lessons) 
     10) การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชนิทานพัฒนาจริยธรรมแก
เยาวชนไทย ณ โรงแรมฟูรามา จอมเทียนบีช ชลบุรี วันที่ 19-21 ตุลาคม 2553 โดย ศาสตราจารย
ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการเลานิทานพัฒนาจริยธรรม หลังจาก
นั้นไดเขารวมในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยกับศูนยวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
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     11) การเสวนาวิชาการ 25 ป วรรณสวางจิต “การศึกษาไทยใน
ทศวรรษใหม” ณ หองประชุมโรงเรียนวรรณสวางจิต วันที่ 22 ตุลาคม 2553 โดยนายแพทยยงยุทธ 
วงศภิรมยศานติ์ นายยุทธชัย เฉลิมชัย และศน.ทองดี ศรีอันยู ไดรับองคความรูเกี่ยวกับการศึกษา
ไทยในทศวรรษใหม การมองในทิศทางที่ควรจะเปน คือ ในเร่ืองของการตั้งครรภ การเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพ การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ และการดูแลนักเรียนอยางมี
คุณภาพ 
     12) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมและการ
วัดประเมินตามทฤษฎีพหุปญญา ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ปญญา 10 ดาน ตามแนวคิดทฤษฎีของโฮเวิรด การดเนอร และพหุปญญาในทศวรรษใหมที่ควรมี
การพัฒนาดานหัวใจ จิตใจ และสมองควบคูกันไป การวัดความสามารถทางปญญาในโครงการ
สเปคตรัม จะใชเกมและกิจกรรมเปนเครื่องมือวัด 
     13) อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง: วิถีแหง
ความเปนครูที่แท ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 28-29 เมษายน 2555 โดย ดร.สุภัทรา คงเรือง ไดเรียนรูและฝกการพัฒนาตน การใครครวญ
สิ่งตางๆ จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม การจัดดอกไมจัดใจ โยคะ การผอนพักตระหนักรู นพลักษณ 
และการฟงอยางลึกซึ้ง 
     14) อบรมสัมมนาเรื่อง แกนการศึกษาปฐมวัยวอลดอรฟ ณ หอง
ประชุม บริษัททรีเวิลด ครีเอเตอร วันที่ 22-23 กันยายน 2555 เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอันอบอุน 
บํารุงเลี้ยงประสาทรับรูของเด็กและการปกปองพลังแหงเยาววัย การเลนสรางสรรค ประสบการณ
ดานศิลปะและการเลียนแบบกิจกรรมที่มีความหมายของผูใหญ การบํารุงหลอเลี้ยงประสาทการรับรู
ดานชีวิต ความกตัญู เคารพนบนอบ อัศจรรยใจและความเบิกบาน: เสนทางการพัฒนาดานในของ
ครู การดูแลสุขภาพและนําความสมดุลมาสูชีวิต โดยครู ทันห (Thanh Cherry) 
     15) ผูวิ จัยทําหนังสือขออนุญาตทําการวิจัยในมนุษย โดยสง
โครงการวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษยแบบเรงพิเศษ 
(Expedited Review) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได
พิจารณาและออกใบอนุญาต เลขที่หนังสือรับรอง SWUEC-EX51/2555 
    2.2.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนเพื่อใชสําหรับการฝกอบรมใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยวิเคราะหเน้ือหาและกระบวนการฝกอบรม เพ่ือกําหนดกิจกรรมการ
เรียนรู ประกอบดวย วัตถุประสงคหลักของกิจกรรม สาระสําคัญเพ่ือแสดงเนื้อหาความรู และทักษะที่
ตองการฝกอบรม ประกอบดวยเนื้อหาที่ใชสถานการณหรือเร่ืองราวท่ีเปนปญหาเปนสิ่งใกลตัว
นักศึกษาในขณะปฏิบัติการสอน ไดแก เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ผูปกครอง ครูพ่ีเลี้ยง และสภาพทาง
สังคม จํานวน 8 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 ภาวะวิกฤติ หนวยที่ 2 เม่ือฉันเปนเด็ก หนวยที่ 3 เผชิญ
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สถานการณ หนวยที่ 4 ตั้งสติใหม่ัน หนวยที่ 5 ชีวิตที่แท...ตองมีอุปสรรค หนวยที่ 6 ผิดเปนครู...
เรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลง หนวยที่ 7 ชวยผูอ่ืนและชวยตนใหพนอุปสรรค หนวยที่ 8 อดทน เพียร
พยายาม สื่อและอุปกรณที่ใช เพ่ือกําหนดและจัดสื่อและอุปกรณใหเหมาะสมกับกิจกรรมฝกอบรม
และสาระสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมการฝกอบรม เพ่ือทําใหการดําเนิน
กิจกรรมเปนไปตามที่กําหนด การจัดหองหรือการจัดสภาพแวดลอมเพื่อเอ้ือตอการเรียนรู การ
ดําเนินกิจกรรมการฝกอบรม เพ่ือกําหนดขั้นตอนการฝกอบรมใหเปนไปตามขั้นตอนของรูปแบบ 
ทักษะที่จําเปนของวิทยากร เพ่ือทําใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงค 
    2.2.5 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของคูมือรูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งประกอบดวยการประเมินรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คูมือและแผนการ
จัดกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยเปนแบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ 
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 184) 
     ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
     ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
     ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
     ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 
     ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
    2.2.6 ผูวิจัยนําคูมือรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งประกอบดวย
รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คูมือและแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
และแบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
การศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณการทํางานกับเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน  
5 ทาน เพ่ือประเมินคุณภาพ ทั้งน้ีผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
     1) รศ. ดร.อํานวย เดชชัยศรี ผูอํานวยการสถานีสารสนเทศทาง
วิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
     2) ดร.เกรียงศักดิ์ สังขชัย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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     3) ดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม
พิเศษ และอาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
     4) ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ รองคณบดีฝายวิชาการและอาจารย
ประจําสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย 
     5) ศน.จีรพรรณ นิสสภา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 (ขาราชการบํานาญ) 
    2.2.7 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน โดย
นําผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คูมือและแผนการจัด
กิจกรรมการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยน้ําหนักคะแนน โดยนํามาเทียบเกณฑ
ดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 184) 
     ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
     ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
     ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
     ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย 
     ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
    เกณฑคาเฉลี่ยความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการวิจัย
คือ คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีคาตั้งแต 3.50 ขึ้นไปแสดงวารูปแบบการฝกอบรมฯ 
คูมือและแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีคุณภาพเหมาะสม สําหรับขอที่ไดคะแนน
ต่ํากวา 3.50 ใหพิจารณาขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญรายขอ เพ่ือนํามาปรับปรุงรูปแบบตอไป 
ขอเสนอแนะตางๆ นอกเหนือจากขอคําถามในแบบประเมิน เม่ือมีผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3 ทานขึ้นไปมี
ความเห็นสอดคลองกัน ผูวิจัยพิจารณาเพิ่มเติมขอเสนอแนะไวในรูปแบบ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 
214) 
    ผลการวิเคราะหแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คูมือและแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยครั้งน้ี ไดคาเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีคะแนนเทากับ 4.52 แสดงวา รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คูมือและแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 
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   2.3 แบบวัดจิตลักษณะ ประกอบดวย แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดความ
เชื่ออํานาจในตน และแบบวัดการมองโลกในแงดี ผูวิจัยสรางขึ้นโดยปรับปรุงจาก ออมเดือน สดมณี.
2536: 47; ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และอัมพร มาคนอง. 2547: 317-319; ขัตติยา น้ํายาทอง. 2551: 
156; สุภะ อภิญญาภิบาล. 2550: 119-120; ศศิธร แสงใส. 2550: 139-140; ณัฐนันท เนตรทิพย. 
2552: 134-135; และพชรภรณ เชียงสิน. 2552: 101-104 
    2.3.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเครื่องมือวัด
จิตลักษณะ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและพัฒนาเครื่องมือฉบับนี้ เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางและ
งานวิจัย 
    2.3.2 นําแบบวัดจิตลักษณะที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ และปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม แลวนํากลับมาปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ นําแบบวัดที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) ได
คาความเชื่อม่ันชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) รายฉบับ 
เทากับ 0.81 คัดเลือกขอคําถามจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปดําเนินการวิจัยตอไป ทั้งนี้
ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
     1) ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษ และอาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภฯ 
     2) ดร.สุมิตตรา เจิมพันธ อาจารยประจําและกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตวทิยาลยั สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
     3) ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด รองคณบดีฝายวิชาการและอาจารย
ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
     4) อาจารยอดุลย ปญญา หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก) 
     5) อาจารยบําเพ็ญ การพานิชย ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
อนุบาลระยอง 
    ผลการวิเคราะหแบบประเมินความสอดคลองของแบบวัดจิตลักษณะได
คาเฉลี่ยความคิดเห็นสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ มีคะแนนเทากับ 0.60-1.00 แสดงวา แบบวัดจิต
ลักษณะมีความสอดคลองอยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังนี้ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 เสนอแนะ ใหใชคําวา “ฉัน” แทนคําวา “นักศึกษา” และปรับแกภาษาในบาง
ขอ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 เสนอแนะวา การสรางขอคําถามของแบบวัดการมองโลกในแงดี ยังไม
สอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ สําหรับขอคําถามของแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และความเชื่อ
อํานาจในตนนั้นสรางมาอยูในเกณฑดี ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 เสนอแนะใหวิเคราะหขอคําถามกับกรอบ
ประเด็นในนิยามศัพทใหครอบคลุมและมีความสมดุล ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4 เสนอแนะใหปรับชื่อแบบวัด 
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ปรับขนาดตัวอักษรในขอคําถามกับคําตอบ และใหแทรกโครงสรางองคประกอบของแบบวัด สวน
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5 ไมมีขอเสนอแนะ 
   2.4 แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
    2.4.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบวัดโดยศึกษา
จากแบบวัดของ สตอลทซ (Stoltz). 2000: 42-50; รัชนิดา สบายวรรณ. 2547: 46-49; วันเพ็ญ 
สมภพรุงโรจน. 2547: 185-195; ขัตติยา น้ํายาทอง. 2551: 81-82; ภัคณัฏฐ สมพงษธรรม. 2551: 
176-180; และภิญญาพัชญ ปลากัดทอง. 2551: 142 สรางแบบวัดใหมีความครอบคลุมตามนิยาม
ศัพทเฉพาะ ไดแบบวัดจํานวน 2 ฉบับ 
    2.4.2 นําแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน
ที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสม แลวนํากลับมาปรับปรุงแกไข 
    2.4.3 ประเมินความคิดเห็นสอดคลองของแบบวัดความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน โดยนําแบบวัดเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ทั้งน้ี
ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
     1) ผศ. ดร.อภิณหพร สถิตยภาคีกุล คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
     2) ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง รักษาการผูชวยคณบดี คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
     3) ดร.ทรงศรี ตุนทอง ประธานสาขาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     4) ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
     5) ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ รองคณบดีฝายวิชาการและอาจารย
ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
    ผลการวิเคราะหแบบประเมินความสอดคลองของแบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนไดคาเฉลี่ยความคิดเห็นสอดคลองของผูเชี่ยวชาญมีคะแนน
เทากับ 0.60-1.00 แสดงวา แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนมีความ
สอดคลองอยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 เสนอใหปรับแกไขรายละเอียดของขอคําถามใหตรงกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา และ
ปรับใหสอดคลองกับนิยามศัพท สวนตอนที่ 1 ใหตัดทิ้งเนื่องจากไมมีขอมูลที่เกี่ยวของในบทที่ 2 
แบบทดสอบชนิดสถานการณเสนอใหตัดชื่อสมมติทิ้งเน่ืองจากชื่ออาจไปตรงกับผูทําแบบทดสอบซึ่ง
อาจจะมีผลตอจิตใจของผูทําแบบทดสอบ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 เสนอใหปรับรายละเอียดของขอ
คําถามใหตรงกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 เสนอใหพิจารณาอายุในขอ
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คําถามตอนที่ 1 เพราะอาจมีนักศึกษาที่อายุมากกวานี้ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4 เสนอใหตรวจสอบการใช
ภาษาในขอคําถามและปรับสถานการณใหสอดคลองกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา สวนตอนที่ 
1 เสนอใหตัดทิ้งเพราะไมสอดคลองกับงานวิจัย ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5 เสนอใหปรับคําวา “นักศึกษา” 
เปนคําวา “ทาน” 
    2.4.4 ปรับปรุงแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการ
สอนตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนไปทดลองใช (Try Out) ในกลุมที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 จํานวน 32 คน เพ่ือหาคาความ
เชื่อม่ัน 
    2.4.5 นําแบบวัดความสามารถในการเผชญิอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน
ทั้งฉบับ มาวเิคราะหหาคาความเชื่อม่ันชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.79 
  ข้ันที่ 3 การศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Pilot 
study) มีขั้นตอนดังนี้ 
   3.1 วัตถุประสงค เพ่ือการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 2 ประการ ดังนี้ 
    3.1.1 เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่
พัฒนาขึ้น 
    3.1.2 เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยและปรับปรุงกอนนําไปใช 
   3.2 เครื่องมือในการศึกษานํารอง ประกอบดวย 
    3.2.1 คูมือการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    3.2.2 แผนการจัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    3.2.3 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
    3.2.4 แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน 
    3.2.5 แบบวัดการมองโลกในแงดี 
    3.2.6 แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
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   3.3 ขั้นตอนในการดําเนินการมีดังนี้ 
    3.3.1 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ไดแก คูมือการใช
รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แผนการจัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดความ
เชื่ออํานาจในตน และแบบวัดการมองโลกในแงดี 
    3.3.2 ผูวิจัยดําเนินการศึกษานํารอง (Pilot study) กับกลุมที่ใกลเคียงกับ
ตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทําการสุมอยางงาย 
(Simple random sampling) ไดมา 1 หองเรียนจํานวน 32 คน ดําเนินการอบรมเปนระยะเวลา  
5 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการในการฝกอบรม เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
โดยดําเนินการดังนี้ 
     1) ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย 
     2) วัดและประเมินผลกอนการฝกอบรม 
     3) ดําเนินการฝกอบรม 
     4) วัดและประเมินผล หลังการฝกอบรมทันที 
    3.3.3 นําเสนอผลการศึกษานํารองตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
และปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณกอนนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปทดลองใชตอไป 
 ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม ประกอบดวย 
  ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และปรับปรุงรูปแบบใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มีขั้นตอนดังนี้ 
   1. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ไดแก คูมือการใชรูปแบบการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แผนการจัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน 
และแบบวัดการมองโลกในแงดี 
   2. ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับกลุมทดลอง คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ป
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การศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทําการสุมอยางงาย (Simple random 
sampling) ไดมา 1 หองเรียน จํานวน 39 คน ดําเนินการอบรมเปนระยะเวลา 8 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง 
   3. แบบแผนการทดลอง 
    การวิจัยครั้งนีใ้ชแบบแผนการทดลอง One- Group Pretest- Posttest 
Design ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ; และองอาจ นัยพัฒน. 2551: 41-42) 
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

สอบกอน ตัวแปรอิสระ สอบหลัง สอบหลัง 1 เดือน 
T1 X T2 T3 

 
สัญลักษณที่ใชในการทดลองชนิดตางๆ มีดังนี้ 
 X   แทน   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ซึ่งจัดกระทําโดยผูทดลอง 
         หรือเรียกวา สิ่งทดลอง (Treatment) หรือตัวแปรทดลอง 
         (Experimental Variable) 
 T1   แทน   การสอบกอนที่จะทําการทดลอง (Pretest) 
 T2   แทน   การสอบหลังจากที่ทําการทดลองแลวทันที (Posttest) 
 T3   แทน   การสอบหลังทําการทดลองแลว 1 เดือน 
 
ตาราง 3 แสดงการสอบวัดและการจัดกระทํากับกลุมทดลอง 
 
    
                   ขั้นตอนการดําเนินงาน 
    กลุม 

สอบวัดพื้นฐาน
กอนการทดลอง 

การฝกอบรมเพื่อ
เสริมสราง AQฯ 

สอบวัดเม่ือ
สิ้นสุดการ
ทดลอง 

สอบวัดเม่ือ
ติดตามผล 
1 เดือน 

กลุมทดลอง / / / / 

 
 จากตาราง 3 ผูวิจัยจัดวิธีดําเนินการดังนี้ 
  1. สุมกลุมตัวอยางจากกลุมประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวาง
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 2 หองเรียน (71 คน) ทําการสุมอยางงาย (Simple random 
sampling) ไดมา 1 หองเรียน จํานวน 39 คน เปนกลุมทดลอง 
  2. ทําการทดสอบกอนการฝกอบรม ดวยแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และแบบวัดจิตลักษณะของนักศึกษา 
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ซึ่งประกอบดวย แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน และแบบวัดการมองโลก
ในแงดี 
  3. ทําการทดลองในขั้นนี้เปนขั้นที่ผูวิจัยนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ไปฝกอบรมใหกับนักศึกษา 
  4. ทําการทดสอบหลังการฝกอบรมทันที ดวยแบบวัดความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และแบบวัดจิตลักษณะของ
นักศึกษา ซึ่งประกอบดวย แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน และแบบวัด
การมองโลกในแงดี 
  5. ทําการกํากับ ติดตาม และใหคําแนะนําปรึกษา (Mentoring) เปนระยะอยาง
สม่ําเสมอตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เดือน ดําเนินการเก็บขอมูลดวยการ
สังเกต สนทนาซักถาม และบันทึกขอมูลในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแตละคน 
  6. ทําการทดสอบภายหลังการฝกอบรมไปแลว 1 เดือน ดวยแบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  7. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ เปรียบเทียบผลคะแนนที่ได และ
สรุปผล 
  8. นําผลที่ไดมาวิเคราะห พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดตางๆ เพ่ือใหรูปแบบการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความสมบูรณ พรอมที่จะนําไปใชขยายผลตอไป 
 ระยะที่ 4 การประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรม ประกอบดวย 
  1. วัตถุประสงคเพ่ือขยายผลการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2. วิธีการขยายผล 
   2.1 นํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไปขยายผลกับอาจารยนิเทศกประจํา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จํานวน 9 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 2 คน จากผูที่สนใจเขารวมการพัฒนานักศึกษา จากนั้นทํา
การสุมอยางงายเพื่อจัดเขาเปนวิทยากรอบรมกลุมขยายผล 1 และ 2 
   2.2 นํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไปใหอาจารยนิเทศกใชขยายผลกับ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยชั้นปที่ 4 สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 และกําลังเตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 3 หองเรียน (117 คน) 
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 1 หองเรียน (31 คน) จากนั้นทําการ
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สุมอยางงาย (Simple random sampling) เพ่ือแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม และสุมอยางงายอีก
ครั้งเพ่ือกําหนดเปนกลุมขยายผล 1 (จํานวน 17 คน) และกลุมขยายผล 2 (จํานวน 14 คน) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
    2.2.1 ประสานงานกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย 
    2.2.2 กําหนดวัน เวลาในการดําเนินการขยายผล 
    2.2.3 สรางความเขาใจและจัดเตรียมความพรอมใหกับอาจารยนิเทศก
ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เปนวิทยากรในกลุมขยายผล1 และ 2 
    2.2.4 วัดผลกอนการฝกอบรม 
    2.2.5 ดําเนินการฝกอบรม 
    2.2.6 วัดผลหลังการฝกอบรมทันที 
    2.2.7 วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ เปรียบเทียบผลคะแนนที่ไดและ
สรุปผล 
    2.2.8 นําผลที่ไดมาวิเคราะห พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดตางๆ เพ่ือให
รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความสมบูรณและจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 คารอยละ (Percentage) ใชในการอธบิายขอมูลของกลุมตัวอยาง 
   1.2 คาเฉลี่ย (Mean) ใชในการวัดคาเฉลีย่ของกลุมตวัอยาง 
   1.3 คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชในการวัดการกระจาย
ของขอมูล 
  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   การหาคาความเชื่อม่ันชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 
  3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 
   3.1 การทดสอบคาที (t-test) แบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test for 
Dependent Sample) 
   3.2 วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) 
   3.3 การเปรียบเทียบพหุคูณโดยใชวิธีของ Tukey’s HSD (Honestly significance 
difference) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณเพ่ือใชแทนความหมาย ดังนี้  
 N   แทน จํานวนตัวอยาง 

     แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t-test  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 p-value  แทน ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 Tukey  แทน คาสถิติที่ใชในการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของความแตกตาง 
           ระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีผลการวิเคราะหขอมูลเสนอตามลําดับ 
ดังนี้ 
  1. การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อประเมินความตองการจําเปน 
  2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
  3. การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม 
  4. การประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรม 
 
 1. ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อประเมินความตองการจําเปน 
  1.1 ผลการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการฝกสอนของนักศึกษา พบขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาและอุปสรรคของนักศึกษาดานความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ความรูในวิชาชีพครูที่จะนําไป
ปฏิบัติงานในหนาที่ครู และความรอบรูอ่ืนๆ ที่จะนําไปใชในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  
เปนปญหาระดับมาก รอยละ 46 ดานคุณลักษณะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การสื่อสาร ลักษณะทาทาง 
มนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรม ดานความรักและศรัทธาตอวิชาชีพครู เปนปญหาระดับมาก รอยละ 40 
ดานเทคนิควิธีเกี่ยวกับงานสอน งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานพัฒนาตนเอง และงานพัฒนา
สังคม เปนปญหาระดับปานกลาง รอยละ 38 และงานอ่ืนๆ เชน งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
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งานการศึกษารายกรณี การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สื่อการสอน และการจัดทําโครงการ  
เปนปญหาในระดับปานกลาง รอยละ 52 และจากขอมูลการสัมภาษณอาจารยนิเทศกประจํา
สาขาวิชา และครูพ่ีเลี้ยง พบวา นักศึกษาประสบปญหาเกี่ยวกับการควบคุมชั้นเรียน ปญหาที่
เกี่ยวกับผูเรียน เกี่ยวกับงาน หรือหนาที่ที่รับผิดชอบ ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนานักศึกษาให
เปนผูมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนนั้น คือ เรื่องจิตใจ และภาระงาน 
อาจารยนิเทศกและครูพ่ีเลี้ยงตองการใหพัฒนานักศึกษาใหมีความรูสึกม่ันคงในการที่จะประกอบ
อาชีพครู และตองการใหพัฒนาทางดานจิตใจ ขอมูลที่ไดทําใหทราบถึงสิ่งที่เปนสภาพปญหา และ
ความตองการในการพัฒนานักศึกษา เพ่ือที่ผูวิจัยจะนําไปใชในการออกแบบและพัฒนารูปแบบที่ใช
ในการฝกอบรมไดตรงตามจุดมุงหมายและมีประสิทธิภาพ 
  1.2 ผลการวิเคราะหหลักการ แนวคิดพื้นฐานที่มาจากทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงของ เมสิโรว (Mezirow) โดยมีหลักสําคัญคือ การเปนศูนยรวมของประสบการณ 
(centrality of experience) การคิดไตรตรอง (critical reflection) และการสนทนาเชิงเหตุผล 
(rational discourse) จากแนวคิดจิตตปญญาศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดไดใน
สภาพแวดลอมที่สบายเอ้ือตอการเรียนรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดานใน ใหความสําคัญและเอาใจ
ใสจิตใจของผูเรียนในทุกขณะ โดยการฟงอยางลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญ การเคารพ
ศักยภาพของคนอยางไรอคติ ดวยความรักความเมตตา ความเปนกัลยาณมิตร และการเห็นตาม
ความเปนจริง เปนการศึกษาที่เต็มใจที่จะเผชิญหนากับความเจ็บปวดและความทุกขยากลําบากของ
ชีวิต ใหความศรัทธาตอทุกประสบการณที่ตนเองเคยผานมาไมวาจะดี หรือราย จากหลักอิทธิบาท 4 
ซึ่งเปนหลักการดําเนินงานเพื่อใหประสบความสําเร็จ คือ ฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่เราจะตองทํา 
วิริยะ ความเพียรในสิ่งที่เราพอใจ จิตตะ เอาใจฝกใฝอยูแตสิ่งน้ันไมเปลี่ยนแปลง และวิมังสา คนควา
เพ่ือจะแกปญหาอุปสรรคอยูเสมอ จากแนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
สตอลทซ ที่เชื่อวา การที่มนุษยจะสามารถเผชิญอุปสรรคไดตองอาศัยความเขมแข็งของจิตใจ  
การควบคุมตนเอง มองโลกในแงดี อดทน มีความยืดหยุน รับรูถึงความสามารถของตนและมีความ
เชื่อม่ันในตนเอง เม่ือพบปญหาสามารถเขาใจและรับรูถึงตนเหตุของปญหาตามความเปนจริง  
เพียรพยายามคนหาวิธีการแกไขปญหา และตอบสนองตอปญหาตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว จาก
แนวคิดการมองโลกในแงดี เปนการที่บุคคลมองสถานการณหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ทางบวก เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมีทางแกไขได สามารถปรับตัวตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการตอสูอุปสรรคโดยไมยอทอหรือเลี่ยงหนี และ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข จากแนวคิดการสะทอนความคิด เกี่ยวกับการตระหนักรูใน
ตนเอง การสังเกตตนเอง และจากแนวคิดการเสริมพลังการทํางานของ เปาโล แฟร (Paulo Freire) 
ที่ชวยใหบุคคลเปลี่ยนโลกทัศนเกี่ยวกับการมองตนเองและสังคมอยางสรางสรรค รูสึกวาตนเอง 
มีคุณคา มีความสามารถ และสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตนใหดีขึ้นเพ่ือเกิดประโยชนตอ
สังคมได ทําใหผูวิจัยไดกรอบแนวคิด และหลักการในการออกแบบและพัฒนารูปแบบเพื่อฝกอบรม 
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  1.3 ผลการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการ
ฝกอบรม 
   การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหมีคุณภาพและ 
มาตรฐาน พบวาสวนใหญใชการฝกอบรม เน่ืองจากการฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาความรู 
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม รวมถึงการเสริมสรางทักษะความชํานาญเฉพาะดาน
ของบุคคล อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหวังที่กําหนดไว และยังเปนการจูง
ใจใหบุคคลปฏิบัติงานในหนาที่ใหดีขึ้น ในการฝกอบรมตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มี
การนําสื่อประสมมาใชซึ่งในการจัดประสบการณการฝกอบรมผูวิจัยไดนําสื่อและกิจกรรมที่
หลากหลายมาผสมผสานกันเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู ทั้งการชมวีดิทัศน การเลนเกม 
กรณีศึกษา การระดมสมอง การอภิปราย การทํางานศิลปะ การฝกสติ การเลาเรื่องราว ฯลฯ เพ่ือให
ผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง มีการเสริมแรงการเรียนรูไปทีละ
ขั้นตอนตามความสามารถ เน้ือหาที่นํามาใชเปนเร่ืองราวที่เปนปญหา เปนสิ่งใกลตัวนักศึกษา
ในขณะปฏิบัติการสอน ไดแก เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ผูปกครอง ครูพ่ีเลี้ยง และสภาพทางสังคม 
จํานวน 8 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 ภาวะวิกฤติ หนวยที่ 2 เม่ือฉันเปนเด็ก หนวยที่ 3 เผชิญ
สถานการณ หนวยที่ 4 ตั้งสติใหม่ัน หนวยที่ 5 ชีวิตที่แท...ตองมีอุปสรรค หนวยที่ 6 ผิดเปนครู...
เรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลง หนวยที่ 7 ชวยผูอ่ืนและชวยตนใหพนอุปสรรค หนวยที่ 8 อดทน เพียร
พยายาม ซึ่งสอดคลองกับสภาพแวดลอม บริบท และวัยของผูเขารับการฝกอบรม มีการทดลอง และ
ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ ซึ่งยุภาดี ปณะราช (2551: 58) ไดกลาวไววา การฝกอบรมตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล มีการนําสื่อประสมมาใช ผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ดวยตนเอง มีการเสริมแรงการเรียนรูไปทีละขั้นตอนตามความสามารถ เน้ือหาที่นํามาใชสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและวัยของผูเขารับการฝกอบรม และยังสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคนทั้ง
ระบบของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวคือ การพัฒนาบุคคลตองพัฒนาพรอมกันทั้ง 3 ดานคือ 
ดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ทั้ง 3 ดานนี้เปนปจจัยที่สงผลตอกัน ตองพัฒนาไปดวยกัน โดย
พฤติกรรมที่ดีเปนชองทางใหจิตใจพัฒนา ชวยใหปญญางอกงาม เกิดพฤติกรรมที่สรางสรรคเกื้อกูล 
(พระธรรมปฎก. 2541: 244-250) อีกทั้งยังสอดคลองกับหลักการพัฒนาบุคคลตามแนวทฤษฎีตนไม
จริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ที่เนนการพัฒนาจิตและพฤติกรรมไปพรอมกัน แตในสัดสวนที่
ตางกันตามวัย อายุนอยสัดสวนการพัฒนาจิตนอยกวาสัดสวนในการพัฒนาพฤติกรรม พออายุมาก
การพัฒนาจิตมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80 และการพัฒนาพฤติกรรมลดลงเหลือรอยละ 20 การ
พัฒนาตามสัดสวนนี้ จะชวยสรางใหบุคคลเปนคนดี เกง และมีความสุข โดยไมตองใหผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน
มาควบคุมพฤติกรรม ทําใหผูวิจัยมีกรอบในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 

 2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
  2.1 ผลการสรางกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม ทําใหผูวิจัยได
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวคิด
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จิตตปญญาศึกษา หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน แนวคิดการเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของสตอลทซ การมองโลกในแงดี การสะทอนความคิด และการเสริมพลังการ
ทํางาน รวมทั้งวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการฝกอบรมจนได
ลักษณะสําคัญของรูปแบบการฝกอบรมแบบ LOVE ที่เปนการฝกอบรมผานการลงมือปฏิบัติ (hand) 
ผานการคิด (head) และความรูสึกที่ลงสูใจ (heart) ที่ชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูในการพัฒนา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนหรือทําสิ่งตางๆ จนสําเร็จ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: L) เปนขั้นเริ่มตนของกระบวนการ
ฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมไดตระหนักถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการทํางานระหวาง
ออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนวิธีฝกการฟงตนเอง ฟงผูอ่ืนและสิ่งรอบตัว ดวยความ
ตั้งใจ สัมผัสไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟงดวยจิตที่ตั้งม่ัน รวมทั้งการรับรูอ่ืนๆ ดวย เชน การมอง 
การอาน การสัมผัส ฯลฯ 
   ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) เปนขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิด
ความคิด ความคาดหวังดวยตนเองและจากกลุมเพ่ือน ในการปรับตัวเม่ือเผชิญสถานการณที่ทาทาย
หรือปญหาในการทํางาน และจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เม่ือรับรูวาผลลัพธที่เกิดขึ้นจะ
ประสบความสําเร็จและเปนสิ่งที่มีคุณคา 
   ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) เปนขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมได
เรียนรูและลงมือปฏิบัติโดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ อยางหลากหลาย มีเปาหมาย ผานการ
เผชิญปญหาหรือตองแกปญหา ทําใหเกิดประสบการณตรง สามารถเห็นความเปนตัวตนของตนเอง
ที่แสดงออกผานกิจกรรมนั้นๆ 
   ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) 
เปนขั้นสุดทายของการฝกอบรมคือ ขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมสรางกระบวนการประเมินคาดวย
วิธีการสะทอนกลับจากตนเอง และจากผูอ่ืน ที่ชวยใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ มีความ
ม่ันใจในตนเอง และสามารถตัดสินใจดวยตนเองในการเผชิญอุปสรรคในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จตามที่มุงหวัง มีการเสริมพลังเพ่ือใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตางๆ ได 
  2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ทาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของรูปแบบการฝกอบรมตาม 
     ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
คา 
เฉลี่ย 

S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. ความชัดเจนของการอธิบาย
ความหมายและความสําคญัของ
รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบตักิารสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

5 5 5 4 5 24 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. ความชัดเจนของจุดมุงหมายของ
รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบตักิารสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

5 5 5 5 4 24 4.80 0.45 มากที่สุด 

3. ความสัมพันธกันระหวางทฤษฎี 
แนวคิดพื้นฐานของการกําหนดกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการฝกอบรม
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบตัิการสอน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

5 5 5 3 5 25 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. การกําหนดขั้นตอนรูปแบบการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบตักิารสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความ
ความสัมพันธกันกับองคประกอบ
ดานความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 

5 5 4 4 5 23 4.60 0.55 มากที่สุด 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
คา 
เฉลี่ย 

S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

5. การเรียงรอยขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบตักิารสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน 

5 5 3 5 4 22 4.40 0.89 มาก 

6. ความชัดเจนของขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบการฝกอบรม
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบตัิการสอน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

5 5 3 4 5 22 4.40 0.89 มาก 

7. เน้ือหาสาระที่ใชเปนสื่อมีความ
เหมาะสมในการสงเสริม
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบตักิารสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

5 5 2 5 5 22 4.40 1.34 มาก 

8. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบตักิารสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

5 5 3 3 4 20 4.00 1.00 มาก 

9. สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบตักิารสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

5 5 3 4 5 22 4.40 0.89 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
คา 
เฉลี่ย 

S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

10. ผลของการจัดกิจกรรมการ
ฝกอบรมจะทาํใหเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบตักิารสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

5 5 3 4 5 22 4.40 0.89 มาก 

คาเฉลี่ยรวมทัง้ฉบับ       4.52 0.74 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 4 พบวา รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.52 แสดงวารูปแบบการ
ฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเหมาะสมในการนําไปใชฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2.3 ผลการศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรม ผูวิจัยนําเสนอผลการตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 2 ประการ ดังนี้ 
   2.3.1 ผลการตรวจสอบเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยและปรับปรุงกอนนําไปใช 
   เครื่องมือในการศึกษานํารอง ประกอบดวย 
    1. แบบวัดจิตลักษณะ ประกอบดวย แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัด
ความเชื่ออํานาจในตน และแบบวัดการมองโลกในแงดี ผลการวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) แบบวัดจิตลักษณะ  ชนิดสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบัค  (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) แยกตามรายตอนและรวมทั้งฉบับ พบวามีคารวมทั้งฉบับเทากับ 0.81 
    2. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน ผล
การวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) พบวามีคารวมทั้งฉบับเทากับ 0.79 
    3. คูมือการใชรูปแบบการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบวา สามารถ
ดําเนินการตามขั้นตอนไดดี และมีบางสวนที่ตองปรับปรุง คือ การเขียนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการทําแบบวัด บทบาทของวิทยากรและผูเขารับการอบรม การจัดสภาพหอง เปนตน 
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    4. แผนการจัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบวา สามารถนําไปใช
จัดการฝกอบรมไดดี มีบางสวนที่ปรับปรุงแกไขคือ การจัดสื่อเพ่ิมเพ่ือใหเพียงพอตอการใช 
ระยะเวลาในแตละกิจกรรมที่ไมเทากัน และการจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู เชน มีการจัดเบาะ
สําหรับรองนั่ง มีการจัดหองดวยผาสีออนเพ่ือใหมีความรูสึกอบอุน เปนตน 
   2.3.2 ผลการตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่
พัฒนาขึ้น จากการฝกอบรมไดมีการประเมินผลกอนการฝกอบรมและหลังการฝกอบรมทันที 
    2.3.2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมศึกษานํารอง กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการ
ทดลอง ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบตัิการสอน (AQ) 
     ของกลุมศึกษานํารอง กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง 
 

ความสามารถ
ในการเผชิญ

อุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน 

กอนเขารวมการ
ทดลอง 

หลังเขารวมการ
ทดลอง 

การ
เปรียบเทียบ 

(T-test) 
p-value 

 S.D.  S.D. 

กลุมศึกษานํารอง 
(n = 32) 

222.03 24.36 231.67 23.69 -4.57* .00 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
  จากตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมศึกษานํารอง กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง 
พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมศึกษานํารอง 
หลังเขารวมการทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมศึกษานํารอง กอน
เขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง ดังแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมศึกษานํารอง กอนเขารวมการทดลอง และหลัง 
     เขารวมการทดลอง 
 

จิตลักษณะ 

กอนเขารวม
การทดลอง 

(n = 32) 

หลังเขารวม
การทดลอง 

(n = 32) 

การ
เปรียบเทียบ 

(t-test) 
p-value 

 S.D.  S.D. 
ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 86.34 10.78 90.67 9.50 -5.86* .00 
ดานความเชื่ออํานาจในตน 95.88 7.80 101.13 8.16 -5.69* .00 
ดานการมองโลกในแงดี 85.94 8.38 91.19 7.78 -5.02* .00 

รวม 89.39 7.09 94.32 7.17 -7.21* .00 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
  จากตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมศึกษานํารอง กอนเขา
รวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมศึกษานํารอง หลัง
เขารวมการทดลอง (  = 94.32, S.D. = 7.17) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (  = 89.39, S.D. = 
7.09) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมศึกษานํารอง ดาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานความเชื่ออํานาจในตน และดานการมองโลกในแงดี หลังเขารวมการทดลอง
สูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากขอมูลที่ไดแสดงวา รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถ
นําไปใชในการฝกอบรมได 
  3. ผลการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม 
   3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมทดลอง กอนเขารวมการทดลอง หลังเขารวมการทดลอง และระยะ
ติดตามผล ดังแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบตัิการสอน (AQ) 
     ของกลุมทดลอง กอนเขารวมการทดลอง หลังเขารวมการทดลอง และระยะตดิตามผล 
 

ความสามารถ
ในการเผชิญ
อุปสรรคใน

การ
ปฏิบัติการ

สอน 

กลุมทดลอง 
(n = 39) 

การวิเคราะหเปรียบเทียบ  
(ANOVA) 

การ
เปรียบ 
เทียบ
รายคู 

(Tukey)  S.D. 
แหลงของ
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

กอนเขารวม
การทดลอง1 

226.44 16.46 ระหวาง
กลุม 

4969.077 2 2484.538 8.789 .000 2,3 > 1 

หลังเขารวม
การทดลอง2 

238.36 17.69 ภายใน
กลุม 

32228.000 114 282.702    

ระยะติดตาม
ผล3 

241.59 16.26 รวม 37197.077 116     

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
  จากตาราง 7 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมทดลอง กอนเขารวมการทดลอง หลังเขารวมการทดลอง และระยะ
ติดตามผล พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุม
ทดลอง กอนเขารวมการทดลอง หลังเขารวมการทดลอง และระยะติดตามผล แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมทดลอง หลังเขารวมการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกวากอนเขา
รวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมทดลอง กอนเขารวมการ
ทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง ดังแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8 การเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมทดลอง กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขา 
     รวมการทดลอง 
 

จิตลักษณะ 

กอนเขารวม
การทดลอง 

(n = 39) 

หลังเขารวม
การทดลอง 

(n = 39) 

การ
เปรียบเทียบ 

(t-test) 
p-value 

 S.D.  S.D. 
ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 85.62 7.09 91.95 7.61 -8.31* .00 
ดานความเชื่ออํานาจในตน 93.46 7.18 99.97 6.95 -8.20* .00 
ดานการมองโลกในแงดี 82.87 6.62 87.41 5.27 -7.19* .00 

รวม 87.32 5.50 93.11 5.43 -12.14* .00 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
  จากตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมทดลอง กอนเขารวม
การทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมทดลอง หลังเขารวมการ
ทดลอง (  = 93.11, S.D. = 5.43) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (  = 87.32, S.D. = 5.50) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมทดลอง ดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ดานความเชื่ออํานาจในตน และดานการมองโลกในแงดี หลังเขารวมการทดลองสูงกวากอน
เขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. ผลการประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรม 
   4.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการ
สอน (AQ) ของกลุมขยายผล 1 กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง ดังแสดงใน
ตาราง 9 
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของ 
     กลุมขยายผล 1 กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง 
 

ความสามารถ
ในการเผชิญ

อุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน 

กอนเขารวมการ
ทดลอง 

หลังเขารวมการ
ทดลอง 

การ
เปรียบเทียบ 

(T-test) 
p-value 

 S.D.  S.D. 

กลุมขยายผล 1 
(n = 17) 

225.71 21.81 237.53 21.64 -7.88* .00 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
  จากตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมขยายผล 1 กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง 
พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมขยายผล 1 
หลังเขารวมการทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการ
สอน (AQ) ของกลุมขยายผล 2 กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง ดังแสดงใน
ตาราง 10 
 
ตาราง 10 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ)  
     ของกลุมขยายผล 2 กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง 
 

ความสามารถ
ในการเผชิญ

อุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน 

กอนเขารวมการ
ทดลอง 

หลังเขารวมการ
ทดลอง 

การ
เปรียบเทียบ 

(T-test) 
p-value 

 S.D.  S.D. 

กลุมขยายผล 2 
(n = 14) 

220.79 21.69 238.71 23.68 -6.35* .00 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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  จากตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมขยายผล 2 กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง 
พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมขยายผล 2 
หลังเขารวมการทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 1 กอนเขารวมการ
ทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง ดังแสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 1 กอนเขารวมการทดลอง และ 
     หลังเขารวมการทดลอง 
 

จิตลักษณะ 

กอนเขารวม
การทดลอง 

(n = 17) 

หลังเขารวม
การทดลอง 

(n = 17) 

การ
เปรียบเทียบ 

(t-test) 
p-value 

 S.D.  S.D. 

ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 88.12 5.42 95.65 6.88 -4.90* .00 
ดานความเชื่ออํานาจในตน 92.24 7.31 100.94 7.16 -8.20* .00 
ดานการมองโลกในแงดี 81.71 4.61 90.06 5.76 -6.17* .00 

รวม 87.35 4.71 95.55 5.69 -6.94* .00 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
  จากตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 1 กอนเขา
รวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 1 หลังเขา
รวมการทดลอง (  = 95.55, S.D. = 5.69) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (  = 87.35, S.D. = 
4.71) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 1 ดานแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ ดานความเชื่ออํานาจในตน และดานการมองโลกในแงดี หลังเขารวมการทดลองสูงกวา
กอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 2 กอนเขารวมการ
ทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง ดังแสดงในตาราง 12 
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 2 กอนเขารวมการทดลอง และ 
     หลังเขารวมการทดลอง 
 

จิตลักษณะ 

กอนเขารวม
การทดลอง 

(n = 14) 

หลังเขารวม
การทดลอง 

(n = 14) 

การ
เปรียบเทียบ 

(t-test) 
p-value 

 S.D.  S.D. 
ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 89.86 7.48 97.64 7.96 -4.88* .00 
ดานความเชื่ออํานาจในตน 96.79 7.43 103.79 7.12 -4.33* .00 
ดานการมองโลกในแงดี 85.71 6.34 91.21 6.55 -6.79* .00 

รวม 90.79 6.00 97.55 6.30 -5.96* .00 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
  จากตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 2 กอนเขา
รวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 2 หลังเขา
รวมการทดลอง (  = 97.55, S.D. = 6.30) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (  = 90.79, S.D. = 
6.00) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 2 ดานแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ ดานความเชื่ออํานาจในตน และดานการมองโลกในแงดี หลังเขารวมการทดลองสูงกวา
กอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
  1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบตักิารสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2. เพ่ือศึกษาประสิทธผิลของการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบตักิารสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยกอนการทดลอง หลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 1 เดือน 
  4. เพ่ือเปรียบเทียบจิตลักษณะของนักศึกษากอนและหลังการทดลอง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อประเมิน
ความตองการจําเปน มีดังนี้ 
   1. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 
5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 40 คน 
   2. ครูพี่เลี้ยงที่ทําหนาที่นิเทศนักศึกษา คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมา
เขารวมประชุมกับคณะครุศาสตรในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับนักศึกษาออกปฏิบัติการสอน 9 
โรงเรียน จํานวน 40 คน 
   3. อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
จํานวน 6 คน 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
มีดังนี้ 
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   นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน แบบวัดจิตลักษณะที่ผูวิจัยสรางขึ้น และใน
การศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Pilot study) คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ซึ่ง
อยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 71 คน 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กลุมเดียวกับประชากรในระยะที่ 2 
  ประชากรในระยะดําเนินงาน ระยะที่ 4 การประเมินผลและขยายผลรูปแบบการ
ฝกอบรม มีดังนี้ 
   1. อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
จํานวน 9 คน 
   2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในการขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ชั้นปที่ 4 
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และกําลังเตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 117 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
   1. กลุมตัวอยางในระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อประเมินความ
ตองการจําเปน 
    1.1 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 40 
คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
    1.2 ครูพี่เลี้ยงที่ทําหนาที่นิเทศนักศึกษา คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 อําเภอ ที่มาเขารวมประชุมกับคณะครุศาสตรฯ ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากหนวยงานที่สังกัดหนวยงานละ 2 คน รวมเปน 4 คน 
    1.3 อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี จํานวน 3 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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   2. กลุมตัวอยางในระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
    กลุมตัวอยางในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ แบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน และแบบวัดจิตลักษณะ (Try Out) และกลุมตัวอยางใน
การศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Pilot study) คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทําการสุมอยางงาย (Simple 
random sampling) ไดมา 1 หองเรียน จํานวน 32 คน สวนอีก 1 หองเรียน จํานวน 39 คน จัดเขา
เปนกลุมทดลอง ในระยะที่ 3 
   3. กลุมตัวอยางในระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม 
    กลุมตัวอยางในการศึกษาทดลองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หองเรียน จํานวน 39 คน ไดมาจาก
การสุมอยางงาย (Simple random sampling) ในระยะที่ 2 
   4. กลุมตัวอยางในระยะที่ 4 การประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรม 
    4.1 กลุมตัวอยางในการขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คือ อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 2 คน จากผูที่สนใจเขารวมการพัฒนานักศึกษา 
จากนั้นทําการสุมอยางงายเพื่อจัดเขาเปนวิทยากรอบรมกลุมขยายผล 1 และ 2 
    4.2 กลุมตัวอยางในการขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ขยายผล 1, 2) คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ชั้นปที่ 4 
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และกําลังเตรียมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 3 
หองเรียน (117 คน) ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 1 หองเรียน 
(31 คน) จากนั้นทําการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เพ่ือแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม 
และสุมอยางงายอีกครั้งเพ่ือกําหนดเปนกลุมขยายผล 1 (จํานวน 17 คน) และกลุมขยายผล 2 (จํานวน 
14 คน) เหตุผลที่ผูวิจัยเลือกขยายผลรูปแบบการฝกอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยที่อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน เพราะตองการศึกษาวารูปแบบการฝกอบรมที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจะสามารถนําไปใชกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในภาคอื่นไดหรือไม 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ 
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก 
   2.1 ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
   2.2 จิตลักษณะ 3 ดาน คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจในตน และการ
มองโลกในแงดี 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
  1. คูมือการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2. แผนการจัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
  3. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
  4. แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน 
  5. แบบวัดการมองโลกในแงดี 
  6. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
  7. แบบสอบถามสภาพปญหาและอุปสรรคในการปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษา 
  8. แบบสัมภาษณเพ่ือวิเคราะหความตองการจําเปนของครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยผูทํา
หนาที่นิเทศนกัศึกษาปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพ่ือประเมินความตองการจําเปน 
ประกอบดวย 
   1. ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการฝกสอนของนักศึกษา 
   2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพ่ือเปนฐานของการพัฒนารูปแบบ โดยวิเคราะหหลักการ 
แนวคิดพ้ืนฐานที่มาจากทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวคิดจิตตปญญาศึกษา หลักอิทธิ
บาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
สตอลทซ การมองโลกในแงดี การสะทอนความคิด และการเสริมพลังการทํางาน 
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   3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมเพื่อเปนหลักใน
การออกแบบ 
  ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม ประกอบดวย 
   1. สังเคราะหและสรางรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผูวิจัยไดสังเคราะห
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการฝกอบรมจนไดลักษณะสําคัญของ
รูปแบบการฝกอบรมแบบ LOVE ที่เปนการฝกอบรมผานการลงมือปฏิบัติ (hand) ผานการคิด 
(head) และความรูสึกที่ลงสูใจ (heart) ที่ชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนหรือทําสิ่งตางๆ จนสําเร็จ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: L) เปนขั้นเริ่มตนของกระบวนการ
ฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมไดตระหนักถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการทํางานระหวาง
ออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนวิธีฝกการฟงตนเอง ฟงผูอ่ืนและสิ่งรอบตัว ดวยความ
ตั้งใจสัมผัสไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟงดวยจิตที่ตั้งม่ัน รวมทั้งการรับรูอ่ืนๆ ดวย เชน การมอง การ
อาน การสัมผัส ฯลฯ 
    ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) เปนขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรม
เกิดความคิด ความคาดหวังดวยตนเองและจากกลุมเพ่ือน ในการปรับตัวเม่ือเผชิญสถานการณที่ทา
ทายหรือปญหาในการทํางาน และจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เม่ือรับรูวาผลลัพธที่
เกิดขึ้นจะประสบความสําเร็จและเปนสิ่งที่มีคุณคา 
    ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) เปนขั้นที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติโดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ อยางหลากหลาย มี
เปาหมาย ผานการเผชิญปญหาหรือตองแกปญหา ทําใหเกิดประสบการณตรง สามารถเห็นความ
เปนตัวตนของตนเองที่แสดงออกผานกิจกรรมนั้นๆ 
    ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) 
เปนขั้นสุดทายของการฝกอบรมคือ ขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมสรางกระบวนการประเมินคาดวย
วิธีการสะทอนกลับจากตนเอง และจากผูอ่ืน ที่ชวยใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ มีความ
ม่ันใจในตนเอง และสามารถตัดสินใจดวยตนเองในการเผชิญอุปสรรคในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จตามที่มุงหวัง มีการเสริมพลังเพ่ือใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตางๆ ได 
   2. สรางและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
และปรับปรุงแกไข ผูวิจัยสรางคูมือรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีองคประกอบคือ รูปแบบ
การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คูมือและแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถ
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ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย 
หลักการและเหตุผล ทฤษฎีและแนวคิด คําชี้แจง ความมุงหมายของการฝกอบรม กลุมเปาหมาย 
บทบาทของผูอบรมหรือวิทยากร บทบาทของผูเขารับการอบรม สาระในการอบรม ระยะเวลาการ
ฝกอบรม ตารางการฝกอบรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม สื่อและอุปกรณ การจัด
หองฝกอบรม และสรางแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมินและปรับปรุงแกไขรูปแบบการฝกอบรม ใหมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
   ผูวิจัยสรางแบบวัดจิตลักษณะ ประกอบดวย แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัด
ความเชื่ออํานาจในตน และแบบวัดการมองโลกในแงดี สรางแบบวัดความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอน และนําแบบวัดที่สรางขึ้นไปหาคุณภาพโดยการเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม หลังจากนั้นนําแบบวัดไปทดลองใช (try out) กับ
กลุมที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 จํานวน 32 คน เพ่ือปรับปรุงขอคําถามใหมีคุณภาพเหมาะสมในการนําไปใช 
   3. ศึกษานํารอง (Pilot study) การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ผูวิจัยศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และปรับปรุงแกไข โดยนําแผนการจัด
กิจกรรมการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นและไดผานการประเมินคุณภาพแลว ไปทดลอง
นํารองกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทําการสุมอยางงาย 
(Simple random sampling) ไดมา 1 หองเรียน จํานวน 32 คน ดําเนินการอบรมเปนระยะเวลา 5 
วันๆ ละ 3 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการในการฝกอบรม โดยดําเนินการดังน้ี ชี้แจง
วัตถุประสงคของการวิจัย วัดผลกอนการฝกอบรม ดวยแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดความเชื่อ
อํานาจในตน แบบวัดการมองโลกในแงดี และแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน ดําเนินการฝกอบรม และวัดผลหลังการฝกอบรมทันทีดวยแบบวัดฉบับเดียวกับกอน
การฝกอบรม นําเสนอผลการศึกษานํารองตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และปรับปรุง
แกไขใหมีความสมบูรณกอนนําไปทดลองใชจริง 
  ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม ประกอบดวย 
   การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
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   ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถ 
ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับกลุมทดลอง 
คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทําการสุมอยางงาย (Simple 
random sampling) ไดมา 1 หองเรียน จํานวน 39 คน โดยกําหนดแบบแผนการทดลองเปนแบบ 
One- Group Pretest- Posttest Design ดําเนินการจัดกิจกรรมการฝกอบรมตามรูปแบบการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยดําเนินการอบรมเปนระยะเวลา 8 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง ทําการวัดผล 3 
ครั้ง คือ กอนการอบรม หลังการอบรมทันที และหลังการอบรมเสร็จสิ้น 1 เดือน ในการวัดผลกอน
การอบรม และหลังการอบรมทันที ใชแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน 
แบบวัดการมองโลกในแงดี และแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
สําหรับการวัดผลหลังการอบรม 1 เดือน ใชเฉพาะแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน ในชวงระหวาง 1 เดือน ผูวิจัยไดทําการกํากับ ติดตาม และใหคําแนะนําปรึกษา 
(Mentoring) เปนระยะอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดําเนินการ
เก็บขอมูลดวยการสังเกต สนทนาซักถาม และบันทึกขอมูลในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแตละ
คน หลังจากทําการทดสอบโดยใชแบบวัดเสร็จสิ้นแลว นําผลการทดสอบมาวิเคราะหขอมูล สรุปผล 
และปรับปรุงแกไขรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
  ระยะที่ 4 การประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรม ประกอบดวย 
   ผูวิจัยไดนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไปใชขยายผลกับอาจารยนิเทศก
ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จํานวน 2 คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผูที่สนใจเขารวมการพัฒนานักศึกษา ทําการสุมอยางงาย
เพ่ือจัดเขาเปนวิทยากรอบรมกลุมขยายผล 1 และขยายผล 2 จากนั้นอาจารยนิเทศกไดนํารูปแบบ
การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไปใชขยายผลกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมยชั้นปที่ 4 สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และกําลังเตรียมปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา จํานวน 3 หองเรียน (117 คน) ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จํานวน 1 หองเรียน (31 คน) และทําการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เพ่ือแบง
นักศึกษาออกเปน 2 กลุม ทําการสุมอยางงายอีกครั้งเพ่ือกําหนดเปนกลุมขยายผล 1 (จํานวน 17 
คน) และกลุมขยายผล 2 (จํานวน 14 คน) โดยมีขั้นตอนดังน้ี 1) ประสานงานกับสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 2) กําหนดวัน เวลาในการดําเนินการขยายผล 3) สรางความ
เขาใจและจัดเตรียมความพรอมใหกับอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เปนวิทยากรใน
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กลุมขยายผล1 และกลุมขยายผล 2 4) วัดผลกอนการฝกอบรม 5) ดําเนินการฝกอบรม 6) วัดผล
หลังการฝกอบรมทันที 7) วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ เปรียบเทียบผลคะแนนที่ไดจากแบบ
วัดและสรุปผล 8) นําผลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดตางๆ ของรูปแบบการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนฉบับสมบูรณ (ฉบับจริง) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อประเมินความตองการจําเปน 
  1. ผลการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการฝกสอนของนักศึกษา พบขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
สภาพที่เปนปญหาและอุปสรรคของนักศึกษาดานความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ความรูในวิชาชีพครูที่
จะนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ครู และความรอบรูอ่ืนๆ ที่จะนําไปใชในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข เปนปญหาระดับมาก รอยละ 46 ดานคุณลักษณะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การสื่อสาร ลักษณะ
ทาทาง มนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรม ดานความรักและศรัทธาตอวิชาชีพครู เปนปญหาระดับมาก 
รอยละ 40 ดานเทคนิควิธีเกี่ยวกับงานสอน งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานพัฒนาตนเอง และ
งานพัฒนาสังคม เปนปญหาระดับปานกลาง รอยละ 38 และงานอื่นๆ เชน งานวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน งานการศึกษารายกรณี การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สื่อการสอน และการจัดทําโครงการ 
เปนปญหาในระดับปานกลาง รอยละ 52 จากขอมูลการสัมภาษณอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา 
และครูพ่ีเลี้ยง พบวา นักศึกษาประสบปญหาเกี่ยวกับการควบคุมชั้นเรียน ปญหาที่เกี่ยวกับผูเรียน 
เกี่ยวกับงาน หรือหนาที่ที่รับผิดชอบ ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนานักศึกษาใหเปนผู มี
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนนั้น คือ เร่ืองจิตใจ และภาระงาน อาจารย
นิเทศกและครูพ่ีเลี้ยงตองการใหพัฒนานักศึกษาใหมีความรูสึกม่ันคงในการที่จะประกอบอาชีพครู 
และตองการใหพัฒนาทางดานจิตใจ 
  2. ผลการวิเคราะหหลักการ แนวคิดพื้นฐาน ที่มาจากทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงของ เมสิโรว (Mezirow) โดยมีหลักสําคัญคือ การเปนศูนยรวมของประสบการณ 
(centrality of experience) การคิดไตรตรอง (critical reflection) และการสนทนาเชิงเหตุผล 
(rational discourse) จากแนวคิดจิตตปญญาศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดไดใน
สภาพแวดลอมที่สบายเอื้อตอการเรียนรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดานใน ใหความสําคัญและเอาใจ
ใสจิตใจของผูเรียนในทุกขณะ โดยการฟงอยางลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญ การเคารพ
ศักยภาพของคนอยางไรอคติ ดวยความรักความเมตตา ความเปนกัลยาณมิตร และการเห็นตาม
ความเปนจริง เปนการศึกษาที่เต็มใจที่จะเผชิญหนากับความเจ็บปวดและความทุกขยากลําบากของ
ชีวิต ใหความศรัทธาตอทุกประสบการณที่ตนเองเคยผานมาไมวาจะดี หรือราย จากหลักอิทธิบาท 4 
ซึ่งเปนหลักการดําเนินงานเพื่อใหประสบความสําเร็จ คือ ฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่เราจะตองทํา 
วิริยะ ความเพียรในสิ่งที่เราพอใจ จิตตะ เอาใจฝกใฝอยูแตสิ่งนั้นไมเปลี่ยนแปลง และวิมังสา คนควา
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เพ่ือจะแกปญหาอุปสรรคอยูเสมอ จากแนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
สตอลทซ ที่เชื่อวา การที่มนุษยจะสามารถเผชิญอุปสรรคไดตองอาศัยความเขมแข็งของจิตใจ  
การควบคุมตนเอง มองโลกในแงดี อดทน มีความยืดหยุน รับรูถึงความสามารถของตนและมีความ
เชื่อม่ันในตนเอง เม่ือพบปญหาสามารถเขาใจและรับรูถึงตนเหตุของปญหาตามความเปนจริง  
เพียรพยายามคนหาวิธีการแกไขปญหา และตอบสนองตอปญหาตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว จาก
แนวคิดการมองโลกในแงดี เปนการที่บุคคลมองสถานการณหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ทางบวก เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมีทางแกไขได สามารถปรับตัวตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการตอสูอุปสรรคโดยไมยอทอหรือเลี่ยงหนี และ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข จากแนวคิดการสะทอนความคิด เกี่ยวกับการตระหนักรูใน
ตนเอง การสังเกตตนเอง และจากแนวคิดการเสริมพลังการทํางานของ เปาโล แฟร (Paulo Freire) 
ที่ชวยใหบุคคลเปลี่ยนโลกทัศนเกี่ยวกับการมองตนเองและสังคมอยางสรางสรรค รูสึกวาตนเองมี
คุณคา มีความสามารถ และสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตนใหดีขึ้นเพ่ือเกิดประโยชนตอ
สังคมได ทําใหผูวิจัยไดกรอบแนวคิด และหลักการในการออกแบบและพัฒนารูปแบบเพื่อฝกอบรม 
  3 ผลการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการ
ฝกอบรม 
   การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหมีคุณภาพและ 
มาตรฐาน พบวาสวนใหญใชการฝกอบรม เน่ืองจากการฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาความรู 
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม รวมถึงการเสริมสรางทักษะความชํานาญเฉพาะดาน
ของบุคคล อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหวังที่กําหนดไว และยังเปนการจูง
ใจใหบุคคลปฏิบัติงานในหนาที่ใหดีขึ้น ในการฝกอบรมตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มี
การนําสื่อประสมมาใชซึ่งในการจัดประสบการณการฝกอบรมผูวิจัยไดนําสื่อและกิจกรรมที่
หลากหลายมาผสมผสานกันเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู ทั้งการชมวีดิทัศน การเลนเกม 
กรณีศึกษา การระดมสมอง การอภิปราย การทํางานศิลปะ การฝกสติ การเลาเรื่องราว ฯลฯ เพ่ือให
ผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง มีการเสริมแรงการเรียนรูไปทีละ
ขั้นตอนตามความสามารถ เน้ือหาที่นํามาใชเปนเร่ืองราวที่เปนปญหา เปนสิ่งใกลตัวนักศึกษา
ในขณะปฏิบัติการสอน ไดแก เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ผูปกครอง ครูพ่ีเลี้ยง และสภาพทางสังคม 
จํานวน 8 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 ภาวะวิกฤติ หนวยที่ 2 เม่ือฉันเปนเด็ก หนวยที่ 3 เผชิญ
สถานการณ หนวยที่ 4 ตั้งสติใหม่ัน หนวยที่ 5 ชีวิตที่แท...ตองมีอุปสรรค หนวยที่ 6 ผิดเปนครู...
เรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลง หนวยที่ 7 ชวยผูอ่ืนและชวยตนใหพนอุปสรรค หนวยที่ 8 อดทน เพียร
พยายาม ซึ่งสอดคลองกับสภาพแวดลอม บริบท และวัยของผูเขารับการฝกอบรม มีการทดลอง และ
ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ ซึ่งยุภาดี ปณะราช (2551: 58) ไดกลาวไววา การฝกอบรมตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล มีการนําสื่อประสมมาใช ผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ดวยตนเอง มีการเสริมแรงการเรียนรูไปทีละขั้นตอนตามความสามารถ เน้ือหาที่นํามาใชสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและวัยของผูเขารับการฝกอบรม และยังสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคนทั้ง
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ระบบของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวคือ การพัฒนาบุคคลตองพัฒนาพรอมกันทั้ง 3 ดานคือ 
ดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ทั้ง 3 ดานนี้เปนปจจัยที่สงผลตอกัน ตองพัฒนาไปดวยกัน โดย
พฤติกรรมที่ดีเปนชองทางใหจิตใจพัฒนา ชวยใหปญญางอกงาม เกิดพฤติกรรมที่สรางสรรคเกื้อกูล 
(พระธรรมปฎก. 2541: 244-250) อีกทั้งยังสอดคลองกับหลักการพัฒนาบุคคลตามแนวทฤษฎีตนไม
จริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ที่เนนการพัฒนาจิตและพฤติกรรมไปพรอมกัน แตในสัดสวนที่
ตางกันตามวัย อายุนอยสัดสวนการพัฒนาจิตนอยกวาสัดสวนในการพัฒนาพฤติกรรม พออายุมาก
การพัฒนาจิตมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80 และการพัฒนาพฤติกรรมลดลงเหลือรอยละ 20 การ
พัฒนาตามสัดสวนนี้ จะชวยสรางใหบุคคลเปนคนดี เกง และมีความสุข โดยไมตองใหผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน
มาควบคุมพฤติกรรม ทําใหผูวิจัยมีกรอบในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
  1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน  
5 ทาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย พบวา รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.52 
แสดงวารูปแบบการฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเหมาะสมในการนําไปใชฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2. ผลการศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรม ผูวิจัยนําเสนอผลการตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย 2 ประการ ดังนี้ 
   2.1 ผลการตรวจสอบเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
และปรับปรุงกอนนําไปใช 
   เครื่องมือในการศึกษานํารอง ประกอบดวย 
    1. แบบวัดจิตลักษณะ ประกอบดวย แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัด
ความเชื่ออํานาจในตน และแบบวัดการมองโลกในแงดี ผลการวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) แบบวัดจิตลักษณะ  ชนิดสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบัค  (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) แยกตามรายตอนและรวมทั้งฉบับ พบวามีคารวมทั้งฉบับเทากับ 0.81 
    2. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน ผล
การวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) พบวามีคารวมทั้งฉบับเทากับ 0.79 
    3. คูมือการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบวา สามารถ
ดําเนินการตามขั้นตอนไดดี และมีบางสวนที่ตองปรับปรุง คือ การเขียนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการทําแบบวัด บทบาทของวิทยากรและผูเขารับการอบรม การจัดสภาพหอง เปนตน 
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    4. แผนการจัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบวา สามารถนําไปใช
จัดการฝกอบรมไดดี มีบางสวนที่ปรับปรุงแกไขคือ การจัดสื่อเพ่ิมเพ่ือใหเพียงพอตอการใช 
ระยะเวลาในแตละกิจกรรมที่ไมเทากัน และการจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู เชน มีการจัดเบาะ
สําหรับรองนั่ง มีการจัดหองดวยผาสีออนเพ่ือใหมีความรูสึกอบอุน เปนตน 
   2.2 ผลการตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่
พัฒนาขึ้น จากการฝกอบรมไดมีการประเมินผลกอนการฝกอบรมและหลังการฝกอบรมทันที 
    2.2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมศึกษานํารอง กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง
พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมศึกษานํารอง 
หลังเขารวมการทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมศึกษานํารอง กอนเขา
รวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมศึกษานํารอง หลัง
เขารวมการทดลอง (  = 94.32, S.D. = 7.17) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (  = 89.39, S.D. = 
7.09) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนจิตลักษณะของ
กลุมศึกษานํารอง ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานความเชื่ออํานาจในตน และดานการมองโลกในแงดี 
หลังเขารวมการทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากขอมูลที่ไดแสดงวา รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถ
นําไปใชในการฝกอบรมได 
  ผลการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม 
   1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมทดลอง กอนเขารวมการทดลอง หลังเขารวมการทดลอง และระยะ
ติดตามผล พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุม
ทดลอง กอนเขารวมการทดลอง หลังเขารวมการทดลอง และระยะติดตามผล แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมทดลอง หลังเขารวมการทดลอง และระยะติดตามผล
สูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมทดลอง กอนเขารวมการทดลอง 
และหลังเขารวมการทดลอง พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมทดลอง หลังเขารวมการทดลอง (  = 
93.11, S.D. = 5.43) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (  = 87.32, S.D. = 5.50) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมทดลอง ดาน
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานความเชื่ออํานาจในตน และดานการมองโลกในแงดี หลังเขารวมการทดลอง
สูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผลการประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรม 
   1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการ
สอน (AQ) ของกลุมขยายผล 1 กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง พบวา คะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมขยายผล 1 หลังเขารวม
การทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการ
สอน (AQ) ของกลุมขยายผล 2 กอนเขารวมการทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง พบวา คะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมขยายผล 2 หลังเขารวม
การทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 1 กอนเขารวมการ
ทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 1 หลังเขารวมการ
ทดลอง (  = 95.55, S.D. = 5.69) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (  = 87.35, S.D. = 4.71) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมขยาย
ผล 1 ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานความเชื่ออํานาจในตน และดานการมองโลกในแงดี หลังเขารวม
การทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 2 กอนเขารวมการ
ทดลอง และหลังเขารวมการทดลอง พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 2 หลังเขารวมการ
ทดลอง (  = 97.55, S.D. = 6.30) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (  = 90.79, S.D. = 6.00) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมขยาย
ผล 2 ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานความเชื่ออํานาจในตน และดานการมองโลกในแงดี หลังเขารวม
การทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 

 อภิปรายผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อประเมินความตองการจําเปน 
  1. การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพื่อประเมินความตองการจําเปน มีความสําคัญเพราะ
การวางแผนการทํางานจะตองเร่ิมที่การประเมินบริบท เพ่ือใหเขาใจสภาพที่เปนอยูของหนวยงาน
หรือองคกร และรูความตองการ เปาหมายของหนวยงานหรือองคกรวาจําเปนตองไดรับการ
สนองตอบในดานใด การประเมินความจําเปน เปนการวิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพที่ควรจะ
เปน และกําหนดวิธีการดําเนินงานหรือวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย 
(สุวิมล วองวาณิช. 2550: 26-27) การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพื่อประเมิน
ความตองการจําเปนจากตัวนักศึกษา อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา และครูพ่ีเลี้ยงที่ทําการนิเทศ
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นักศึกษา ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจาก 3 สวนดวยกัน เพ่ือเปนการยืนยันขอมูลที่ไดรับวามีความสอดคลอง
ตรงกัน และผูวิจัยจะไดนําขอมูลไปใชในการวางแผนการดําเนินการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนใหกับนักศึกษาไดตรงตามความ
ตองการของหนวยงาน ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา สภาพที่เปนปญหาและอุปสรรคของนักศึกษา 
คือดานความรูเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา ความรูในวิชาชีพครูที่จะนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ครู และความ
รอบรูอ่ืนๆ ที่จะนําไปใชในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เปนปญหาระดับมาก ดานคุณลักษณะ
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การสื่อสาร ลักษณะทาทาง มนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรม ดานความรักและ
ศรัทธาตอวิชาชีพครู เปนปญหาระดับมาก ดานเทคนิควิธีเกี่ยวกับงานสอน งานกิจการนักเรียน งาน
ธุรการ งานพัฒนาตนเอง และงานพัฒนาสังคม เปนปญหาระดับปานกลาง และงานอื่นๆ เชน 
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน งานการศึกษารายกรณี การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สื่อการสอน 
และการจัดทําโครงการ เปนปญหาในระดับปานกลาง จากขอมูลการสัมภาษณอาจารยนิเทศกประจํา
สาขาวิชาและครูพ่ีเลี้ยงที่ทําการนิเทศนักศึกษาพบวา นักศึกษาประสบปญหาเกี่ยวกับการควบคุม
ชั้นเรียน ปญหาที่เกี่ยวกับผูเรียน เกี่ยวกับงาน หรือหนาที่ที่รับผิดชอบ ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการ
พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนนั้น คือ เร่ือง
จิตใจ และภาระงาน อาจารยนิเทศกและครูพี่เลี้ยงมีความตองการที่จะพัฒนาใหนักศึกษามีความรูสึก
ม่ันคงในการที่จะประกอบอาชีพครู และตองการพัฒนาใหนักศึกษามีจิตใจที่ไมยอทอตออุปสรรคใน
ระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ นพเกา 
ณ พัทลุง (2553: 100) ที่ไดทําการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการจัดประสบการณวิชาชีพ
ครูในสถาบันอุดมศึกษาของไทย และพบวา นักศึกษาไดเสนอความคิดเห็นตอการจัดประสบการณ
วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร ดานกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู สรุปไดวา มีปญหา
เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู เกี่ยวกับความพรอมของสถานศึกษาที่ปฏิบัติการ
สอน ครูพ่ีเลี้ยง การทําวิจัยในชั้นเรียน การผลิตและใชสื่อการสอน ขอบเขตของภาระหนาที่ในการ
ปฏิบัติการสอน ในเรื่องระยะเวลาฝกปฏิบัติ 1 ปการศึกษาเปนระยะเวลาที่นานเกินและตองเสีย
คาใชจายมาก 
  2. ผลการวิเคราะหหลักการ แนวคิดพื้นฐาน ที่มาจากทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงของ เมสิโรว (Mezirow) โดยมีหลักสําคัญคือ การเปนศูนยรวมของประสบการณ 
(centrality of experience) การคิดไตรตรอง (critical reflection) และการสนทนาเชิงเหตุผล 
(rational discourse) จากแนวคิดจิตตปญญาศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดไดใน
สภาพแวดลอมที่สบายเอื้อตอการเรียนรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดานใน ใหความสําคัญและเอาใจ
ใสจิตใจของผูเรียนในทุกขณะ โดยการฟงอยางลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญ การเคารพ
ศักยภาพของคนอยางไรอคติ ดวยความรักความเมตตา ความเปนกัลยาณมิตร และการเห็นตาม
ความเปนจริง เปนการศึกษาที่เต็มใจที่จะเผชิญหนากับความเจ็บปวดและความทุกขยากลําบากของ
ชีวิต ใหความศรัทธาตอทุกประสบการณที่ตนเองเคยผานมาไมวาจะดี หรือราย จากหลักอิทธิบาท 4 
ซึ่งเปนหลักการดําเนินงานเพื่อใหประสบความสําเร็จ คือ ฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่เราจะตองทํา 
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วิริยะ ความเพียรในสิ่งที่เราพอใจ จิตตะ เอาใจฝกใฝอยูแตสิ่งน้ันไมเปลี่ยนแปลง และวิมังสา คนควา
เพ่ือจะแกปญหาอุปสรรคอยูเสมอ จากแนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
สตอลทซ ที่เชื่อวา การที่มนุษยจะสามารถเผชิญอุปสรรคไดตองอาศัยความเขมแข็งของจิตใจ การ
ควบคุมตนเอง มองโลกในแงดี อดทน มีความยืดหยุน รับรูถึงความสามารถของตนและมีความ
เชื่อม่ันในตนเอง เม่ือพบปญหาสามารถเขาใจและรับรูถึงตนเหตุของปญหาตามความเปนจริง  
เพียรพยายามคนหาวิธีการแกไขปญหา และตอบสนองตอปญหาตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว จาก
แนวคิดการมองโลกในแงดี เปนการที่บุคคลมองสถานการณหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ทางบวก เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมีทางแกไขได สามารถปรับตัวตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการตอสูอุปสรรคโดยไมยอทอหรือเลี่ยงหนี และ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข จากแนวคิดการสะทอนความคิด เกี่ยวกับการตระหนักรูใน
ตนเอง การสังเกตตนเอง และจากแนวคิดการเสริมพลังการทํางานของ เปาโล แฟร (Paulo Freire) 
ที่ชวยใหบุคคลเปลี่ยนโลกทัศนเกี่ยวกับการมองตนเองและสังคมอยางสรางสรรค รูสึกวาตนเองมี
คุณคา มีความสามารถ และสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตนใหดีขึ้นเพ่ือเกิดประโยชนตอ
สังคมได ทําใหผูวิจัยไดกรอบแนวคิด และหลักการในการวิจัย 
  3. ผลการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการ
ฝกอบรมการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
พบวาสวนใหญใชการฝกอบรม เน่ืองจากการฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาความรู ประสบการณ 
ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม รวมถึงการเสริมสรางทักษะความชํานาญเฉพาะดานของบุคคล อันจะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุงหวังที่กําหนดไว และยังเปนการจูงใจใหบุคคล
ปฏิบัติงานในหนาที่ใหดีขึ้น ในการฝกอบรมตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการนําสื่อ
ประสมมาใชซึ่งในการจัดประสบการณการฝกอบรมผูวิจัยไดนําสื่อและกิจกรรมที่หลากหลายมา
ผสมผสานกันเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู ทั้งการชมวีดิทัศน การเลนเกม กรณีศึกษา การระดม
สมอง การอภิปราย การทํางานศิลปะ การฝกสติ การเลาเรื่องราว ฯลฯ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม
ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง มีการเสริมแรงการเรียนรูไปทีละขั้นตอนตามความสามารถ 
เน้ือหาที่นํามาใชเปนเรื่องราวที่เปนปญหา เปนสิ่งใกลตัวนักศึกษาในขณะปฏิบัติการสอน ไดแก 
เร่ืองราวเกี่ยวกับเด็ก ผูปกครอง ครูพ่ีเลี้ยง และสภาพทางสังคม จํานวน 8 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 
ภาวะวิกฤติ หนวยที่ 2 เม่ือฉันเปนเด็ก หนวยที่ 3 เผชิญสถานการณ หนวยที่ 4 ตั้งสติใหม่ัน หนวย
ที่ 5 ชีวิตที่แท...ตองมีอุปสรรค หนวยที่ 6 ผิดเปนครู...เรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลง หนวยที่ 7 ชวยผูอ่ืน
และชวยตนใหพนอุปสรรค หนวยที่ 8 อดทน เพียรพยายาม ซึ่งสอดคลองกับสภาพแวดลอม บริบท 
และวัยของผูเขารับการฝกอบรม มีการทดลอง และปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ ซึ่งยุภาดี ปณะราช 
(2551: 58) ไดกลาวไววา การฝกอบรมตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการนําสื่อประสม
มาใช ผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง มีการเสริมแรงการเรียนรูไปทีละ
ขั้นตอนตามความสามารถ เน้ือหาที่นํามาใชสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวัยของผูเขารับการ
ฝกอบรม และยังสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคนทั้งระบบของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
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กลาวคือ การพัฒนาบุคคลตองพัฒนาพรอมกันทั้ง 3 ดานคือ ดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา  
ทั้ง 3 ดานนี้เปนปจจัยที่สงผลตอกัน ตองพัฒนาไปดวยกัน โดยพฤติกรรมที่ดีเปนชองทางใหจิตใจ
พัฒนา ชวยใหปญญางอกงาม เกิดพฤติกรรมที่สรางสรรคเกื้อกูล (พระธรรมปฎก. 2541: 244-250) 
อีกทั้งยังสอดคลองกับหลักการพัฒนาบุคคลตามแนวทฤษฎีตนไมจริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุม
นาวิน ที่เนนการพัฒนาจิตและพฤติกรรมไปพรอมกัน แตในสัดสวนที่ตางกันตามวัย อายุนอย
สัดสวนการพัฒนาจิตนอยกวาสัดสวนในการพัฒนาพฤติกรรม พออายุมากการพัฒนาจิตมีสัดสวน
เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 80 และการพัฒนาพฤติกรรมลดลงเหลือรอยละ 20 การพัฒนาตามสัดสวนนี้ จะ
ชวยสรางใหบุคคลเปนคนดี เกง และมีความสุข โดยไมตองใหผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมาควบคุมพฤติกรรม 
ทําใหผูวิจัยมีกรอบในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
 อภิปรายผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
  1. ผลการสรางกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม ทําใหผูวิจัยได
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวคิด
จิตตปญญาศึกษา หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน แนวคิดการเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของสตอลทซ การมองโลกในแงดี การสะทอนความคิด และการเสริมพลังการ
ทํางาน รวมทั้งวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการฝกอบรมจนได
ลักษณะสําคัญของรูปแบบการฝกอบรมแบบ LOVE ซึ่งก็คือ ลัฟว หรือ ความรัก ที่เปนการฝกอบรม
ผานการลงมือปฏิบัติ (hand) ผานการคิด (head) และความรูสึกที่ลงสูใจ (heart) ที่ชวยใหนักศึกษา
เกิดการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนหรือทําสิ่ง
ตางๆ จนสําเร็จ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: L) เปนขั้นเริ่มตนของกระบวนการฝกอบรม 
โดยใหผูเขารับการฝกอบรมไดตระหนักถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการทํางานระหวางออกไป
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนวิธีฝกการฟงตนเอง ฟงผูอ่ืนและสิ่งรอบตัว ดวยความตั้งใจสัมผัส
ไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟงดวยจิตที่ตั้งม่ัน รวมทั้งการรับรูอ่ืนๆ ดวย เชน การมอง การอาน การ
สัมผัส ฯลฯ 
   ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) เปนขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิด
ความคิด ความคาดหวังดวยตนเองและจากกลุมเพ่ือน ในการปรับตัวเม่ือเผชิญสถานการณที่ทาทาย
หรือปญหาในการทํางาน และจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เม่ือรับรูวาผลลัพธที่เกิดขึ้นจะ
ประสบความสําเร็จและเปนสิ่งที่มีคุณคา 
   ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) เปนขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมได
เรียนรูและลงมือปฏิบัติโดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ อยางหลากหลาย มีเปาหมาย ผานการ
เผชิญปญหาหรือตองแกปญหา ทําใหเกิดประสบการณตรง สามารถเห็นความเปนตัวตนของตนเอง
ที่แสดงออกผานกิจกรรมนั้นๆ 
 



 116 

   ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E)  
เปนขั้นสุดทายของการฝกอบรมคือ ขั้นที่ผูเขารับการฝกอบรมสรางกระบวนการประเมินคาดวย
วิธีการสะทอนกลับจากตนเอง และจากผูอ่ืน ที่ชวยใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ มีความ
ม่ันใจในตนเอง และสามารถตัดสินใจดวยตนเองในการเผชิญอุปสรรคในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จตามที่มุงหวัง มีการเสริมพลังเพ่ือใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคตางๆ ได 
 การที่บุคคลจะประสบความสําเร็จในชีวิตไดนั้นจะตองไดรับการศึกษา รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 บัญญัติไววา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ตองกําหนดใหมีความสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2550: 23-24) และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 52 ไดกําหนดใหกระทรวงสงเสริม
ใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงโดยพัฒนาทั้งบุคลากรใหม และบุคลากรประจําการ
อยางตอเนื่อง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2547: 
31-32) 
 ในการพัฒนาบุคคลการฝกอบรมนับวามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนา เน่ืองจากคนเปน
ทรัพยากรที่มีบทบาทที่สําคัญตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ
ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมตอไป การฝกอบรมเปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุน
ใหบุคคลตางๆ เกิดการพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติ เพ่ือใหบุคคลนั้นสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรูได
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต การพัฒนามนุษยในแตละชวงวัยจะมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน แต
การศึกษาในทุกระดับตองพัฒนาทั้งรางกายและจิตวิญญาณควบคูกัน โดยใหเกิดความสมดุลในการ
เรียนรูดวยกาย หัวใจ และสมอง (บุษบง ตันติวงศ. 2552: 5-6) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
คนทั้งระบบของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวคือ การพัฒนาบุคคลตองพัฒนาพรอมกันทั้ง 3 
ดานคือ ดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ทั้ง 3 ดานนี้เปนปจจัยที่สงผลตอกัน ตองพัฒนาไปดวยกัน 
โดยพฤติกรรมที่ดีเปนชองทางใหจิตใจพัฒนา ชวยใหปญญางอกงาม เกิดพฤติกรรมที่สรางสรรค
เกื้อกูล (พระธรรมปฎก. 2541: 244-250) อีกทั้งยังสอดคลองกับหลักการพัฒนาบุคคลตามแนว
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน ที่เนนการพัฒนาจิตและพฤติกรรมไปพรอมกัน 
แตในสัดสวนที่ตางกันตามวัย อายุนอยสัดสวนการพัฒนาจิตนอยกวาสัดสวนในการพัฒนา
พฤติกรรม พออายุมากการพัฒนาจิตมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80 และการพัฒนาพฤติกรรมลดลง
เหลือรอยละ 20 การพัฒนาตามสัดสวนนี้ จะชวยสรางใหบุคคลเปนคนดี เกง และมีความสุข โดยไม
ตองใหผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมาควบคุมพฤติกรรม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
ฝกอบรมที่มีผลในการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
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  2. ผลจากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 ทาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย พบวา รูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 4.52 แสดงวารูปแบบการฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเหมาะสมในการนําไปใช
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดรูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสม เพ่ือนําไปใชใน
การศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทําการสุมอยางงาย 
(Simple random sampling) ไดมา 1 หองเรียน จํานวน 32 คน ดําเนินการอบรมเปนเวลา 5 วันๆ 
ละ 3 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการในการฝกอบรม เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
  3. ผลการศึกษานํารองรูปแบบการฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ซึ่งอยู
ในระหวางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทําการสุมอยางงาย (Simple random sampling) ไดมา 
1 หองเรียน จํานวน 32 คน ดําเนินการอบรมเปนเวลา 5 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบขั้นตอน 
กระบวนการในการฝกอบรม เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
  ผลการศึกษานํารองพบวากิจกรรมการสรางบรรยากาศใชไดดี กิจกรรมที่สรางความ
ประทับใจใหกับผูเขารับการอบรม คือกิจกรรมการขามแมน้ําสีเลือด ทําใหผูเขารับการอบรมไดเผชิญ
กับปญหาอุปสรรคที่เปนขอตกลงรวมกันอยางไมยอทอตออุปสรรค สังเกตไดจากบรรยากาศตอนนี้
คือ บางคนเริ่มยกกระโปรงใหพนเขาเพื่อใหสะดวกกับการกาวขาม บางคนตั้งใจกาวขามจนกระโปรง
ขาด บางคนดูแลเพ่ือนที่ยังกาวเทามาเหยียบแผนพลาสติกที่สมมติวาเปนกอนหินไมได และเม่ือ
สามารถกาวขามสําเร็จทุกคนก็สงเสียงรองออกมาอยางดีใจ ในการทํากิจกรรมเม่ือฉันเปนเด็กเปน
การวาดสายน้ําชีวิตและนําภาพมาเลาใหเพ่ือนที่ไมสนิทฟง บางคนซึ้งใจถึงกับกลั้นนํ้าตาไวไมได 
หลายคนบอกวาไมเคยเขาใจเพื่อนและไมสนิทกับเพ่ือนคนนี้ดวย จากการทํากิจกรรมนี้ทําใหได
เพ่ือนที่รูใจเพ่ิมขึ้นในการออกไปฝกสอนครั้งตอไป จากกิจกรรมตัวตอมหาสนุกเปนกิจกรรมที่ทุกคน
รูสึกอึดอัดในการสื่อสารเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจ ทําใหหลายคนเรียนรูที่จะสังเกตและสื่อสารใหละเอียดมาก
ขึ้นกับบุคคลอื่น และจากการที่นักศึกษาไดเขารับการอบรมไดมีการเขียนบรรยายความรูสึกและพูด
ถึงความรูสึกที่ไดรับจากการทํากิจกรรม นักศึกษาบอกวาตนเองกลาพูดกลาแสดงออกมากขึ้น ดีใจ 
ชอบ ประทับใจ และตื่นเตนกับการทํากิจกรรมทุกวัน รูสึกวาตนเองไดพัฒนาความรู ไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพ่ือน และจะนํากิจกรรมไปใชกับเด็ก ไดเทคนิคการสอน ทุกกิจกรรมจะสะทอน
ตนเองไดทราบความเปนตนเอง รูสึกผอนคลาย มีความผูกพันกับเพ่ือน สามารถนําประสบการณ
ของเพื่อนมาปรับใชกับตนเองได เปนการอบรมที่มีรูปแบบใหมสําหรับตัวนักศึกษา ไมอยากใหจบ
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การอบรมเพราะมีความสุข และขอโทษเรื่องการมาเขาอบรมสายเปนบางวัน ถายอนกลับไปไดจะมา
ใหทันเวลาทุกวัน ขอความเหลานี้เปนการแสดงความรูสึกที่นักศึกษาไดเขียนและเลากอนปด
กิจกรรมในวันสุดทายของการอบรม ดังตัวอยางการสะทอนความคิดและความรูสึกดังนี้ 
  “รูสึกไดรับประโยชนจากการไดมาอบรมมากไดระบายความรูสึกที่อยูภายในใจ และ
ปญหาตางๆ ของการฝกประสบการณจากเพื่อนและไดชวยกันแกไขปญหาน้ัน สิ่งที่ไดรับและจะ
นําไปใชก็คือการทําตัวใหเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและการพัฒนาตนเองในดานขอผิดพลาดในเทอม
ที่1 มาปรับปรุงตัวใหเปนคุณครูที่พรอมที่จะสอนเด็ก เพราะการเปนครูนั้นไมใชจะสอนหนังสือเปน
แลวจะเปนครูได การเปนครูตองมีจิตใจที่ดีงาม เพราะครูคือแมพิมพของชาติ เม่ือกอนไมเคยรู
ความหมายที่แทจริงเลย จนไดเปนครูจึงไดรูวา เราเปนครูแบบไหน เราเปนครูที่ดีไดหรือไมเด็ก
สามารถสะทอนออกมาใหเห็นถึงการเปนครูของเรา เพราะเด็กเขาจะเลียนแบบทุกอยาง ดังน้ัน จึง
ตองปรับตัวและระมัดระวังควบคุมอารมณใหไดมากกวานี้ จะนําสิ่งที่อบรมไปเปนแนวทางในการฝก
ประสบการณใหประสบความสําเร็จทั้งตัวเองและสงผลสําเร็จแกตัวเด็ก” 
  “ความรูสึกที่ไดทํากิจกรรม ไดอยูดวยกัน ดีใจมากคะ อยากจะบอกวา การอบรมครั้งน้ี
สนุกมากคะ เพราะที่ผานมาจะมีแตนั่งฟงบรรยายอยางเดียวแตครั้งนี้เปนการปฏิบัติโดยตรงทําให
ไดรับประสบการณใหมๆ และไมเบื่อดวย เพราะวาไดความรูจริงๆ และสามารถนําไปใชในการ
ทํางานไดจริงๆ คะ สัญญาวาจะจดจําสิ่งที่ครูมอบให เพ่ือใหตัวเองเปนผูที่มีประสิทธิภาพทั้งดาน
อารมณ จิตใจและการทํางานคะ” 
  “ความรูสึกที่ดี รูสึกดีใจมากที่มีกิจกรรมแบบน้ีเพราะจากที่ดิฉันไมคอยกลาแสดงออกก็
กลายเปนคนที่กลาแสดงออก ที่สําคัญเปนกิจกรรมที่ทําใหรูถึงการทํางานในองคกรใหญ การวางตัว
ในการทํางาน และการเปนผูนําตามการแสดงอารมณ การควบคุมอารมณ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งสําคัญ
อยางมากในการทํางานของเราในอนาคต ที่สําคัญอยางมากคือไดประสบการณเหลานี้ และสามารถ
นําไปใชในการทํางานในอนาคต มีการวางแผนกอนการทํางานทุกครั้ง” 
  “ดิฉันคิดวาจะนํากิจกรรมตางๆ ไปปรับใชกับเด็ก ไดแนวทางการแกปญหาหลายอยาง 
การทํางานทุกอยางตองมีความอดทน ดีใจที่ไดทํากิจกรรมตางๆ และสนุกมาก ไดความรูเยอะแยะ
จากการเขาอบรม เราตองใหความรวมมือกับคนทุกคนเมื่อเราทํางานหรือทํากิจกรรมรวมกับเขา เรา
ตองทํามันใหออกมาดีที่สุดคะ” 
  “ความรูสึกที่ไดจากการมาอบรม ไดความรูเพ่ิมมากขึ้น ไดความคิดความรูสึกที่
หลากหลาย ไดนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน เปนประสบการณความรูที่ไมเคยไดจากที่
ไหน สามารถนําความรูไปใชในการเรียนการสอน” 
  “ความรูสึกที่ไดมาอบรม ไดประสบการณการเรียนรู ไดมิตรภาพที่ดี ไดความสามัคคี
ของการทํางานเปนกลุม ไดแลกเปลี่ยนความรู ไดรับความรูเพ่ิมขึ้น ไดทํากิจกรรมรวมกัน ไดสิ่งดีๆ 
มากมายจากเทคนิคการสอนตางๆ” 
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  “รูสึกดีและดีใจที่ไดมาเขารวมอบรมคะ ใหเราไดความรูในหลายๆ เร่ือง รูสึกวาสบาย
ใจคะที่ไดเขารวมอบรม เพราะในแตละวันที่เราไดมาไมมีวันไหนที่เราไมสนุกและไดรับความรูคะ 
รูสึกผูกพันกับเพ่ือนมากขึ้นเพราะในแตละกิจกรรมที่จัดเปนกลุมเปนการสรางสามัคคีใหกับเรา” 
  “ความรูสึกในการอบรม มีความสามัคคีกันในหมูคณะมากขึ้น รูจักการวางแผนการ
ทํางานหรือการใชชีวิตประจําวันมากขึ้น รับฟงสิ่งตางๆ สิ่งใหมๆ ไดมากขึ้น” 
  “จากการที่ไดอบรมรูสึกวา ตรงตอเวลามากขึ้น สามารถนําปญหาที่เพ่ือนพูดมาแกไข
ปญหาได ดานอารมณที่เพ่ือนแสดงความคิดเห็นเราสามารถนําไปใชกับตัวเราเองได จะนํากิจกรรม
ที่ไดทําในการอบรมครั้งน้ีไปใชกับเด็ก รูวิธีการสอนและเขาใจเด็กมากยิ่งขึ้น สนุกสนานในการทํา
กิจกรรม” 
  “ความรูสึกที่ไดรับจากการทํากิจกรรม มีความมั่นใจและกลาแสดงออกมากขึ้น มีทักษะ
กระบวนการทํางานและการแสดงออกตางๆ ไดทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนๆ สนุกสนานไมนาเบื่ออยาง
ที่คิด นําความรูไปใชกับการทํางานได” 
  “จากการทํากิจกรรม วันแรกที่คิดคือ รูสึกวากิจกรรมนี้ตองนาเบื่อมาก แตพอไดทํา
กิจกรรมมีความรูสึกวา กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่สนุกมาก และจะตื่นเตนทุกครั้งที่ไดทํากิจกรรม เปน
สิ่งที่ทําใหประทับใจคุณครูที่ไดมาจัดกิจกรรมดีๆ ใหกับเราเพราะทําใหไดรับความรูมากมายที่จะ
สามารถนําไปประยุกตใชใหสอดคลองกับการทํางานของเรา ความสามัคคีขณะทํากิจกรรมรวมกัน 
การอยูกับตัวเองและทําใหเราไดเขาใจตัวตนของเราและเพื่อนมากขึ้น” 
  “รูสึกปลาบปลื้มมากที่ไดมาอบรมในครั้งนี้ เพราะไดอะไรมากมายเกี่ยวกับการวางแผน
ในการทํางาน เปนกิจกรรมที่สนุกมากใหเราไดเลนกับเพ่ือนๆ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ในการอบรมครั้งน้ีสามารถนําไปใชกับเด็กได สวนอาจารยที่มาอบรมก็เปนกันเองกับนักศึกษามาก 
ทําใหไมรูสึกเครียดหรือกังวลในสิ่งที่อาจารยถามและนําไปประยุกตใชในการทํางานของเราในสวน
ของการวางแผนในหนาที่การงาน” 
  “สิ่งที่ไดจากการอบรม ดิฉันมีความเปนผูใหญมากขึ้น สามารถแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความรู สามารถถายทอดหรือสื่อสารกับครู จึงทําใหดิฉันรูสึกมีสมาธิในการคิดมากขึ้น 
และสามารถเปนผูใหญที่สมบูรณได” 
  “มีความรูเร่ืองการสอนมากขึ้น กิจกรรมหลากหลายไมนาเบื่อ วิทยากรเปนคนใจเย็น
มาก ความรูที่ไดรับสามารถนํามาประยุกตใชกับเด็กได สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได” 
  “จากการที่ไดเขาอบรม รูสึกดีใจ และในทุกกิจกรรมที่ไดรวมทํารวมคิด คิดวาสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันและในอนาคตเวลาสอนเด็กได” 
  “ความรูสึกที่ไดจากกิจกรรม สนุก ไดผอนคลาย ไดความรูและวิธีการในการจัดการ
เรียนการสอนใหกับเด็ก วิธีการเก็บเด็ก” 
  “จากความรูสึกวาตัวเองเปนคนที่มีอารมณที่เกรี้ยวกราด เม่ือผานการทํากิจกรรม ทํา
ใหหนูรูสึกอารมณดีและจะจดจําวันเวลานี้... ตราบนานเทานาน...ขอบคุณมากนะคะที่สอนการ
ควบคุมอารมณและทุกๆ อยางใหหนูโดยผานกิจกรรมที่หลากหลายหนูชอบมากๆ คะ” 
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  “รูสึกดีใจมากคะที่ไดเขารวมในการอบรมครั้งน้ีเพราะการอบรมครั้งน้ีทําใหไดรับ
ความรูเพ่ิมเติมจากที่เรามีอยูแลว ไมวาจะเปนเทคนิคในการเก็บเด็ก เกมที่เราไดเลน และสิ่งที่เราได
อบรมครั้งน้ี สามารถนําไปใชในการสอนไดเปนอยางดี สามารถใชเทคนิคใหมๆ ไปเก็บเด็กได 
สัญญาวาจะใชความรูที่ไดรับครั้งน้ีไปใชประโยชนใหไดมากที่สุดคะ” 
  “รูถึงการวางแผนในการทํางานมากขึ้น รูถึงความรูสึกของเพ่ือนที่แตกตางกัน ได
ประสบการณใหมๆ จากการทํากิจกรรมกับเพ่ือนๆ มีความสุขที่ไดทํากิจกรรมกับเพ่ือนๆ สามารถ
นํากิจกรรมทั้งหมดไปใชในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต มีความสามัคคีกันและแลกเปลี่ยน
ความคิดกัน ไดทํากิจกรรมที่ไมเคยทํามากอน ไดรูถึงความอดทนในการทํากิจกรรมจากเรื่องงายไป
หาเรื่องยาก ไดรับรูถึงอารมณของเพื่อนๆ ที่ไดจากการฝกประสบการณ รูสึกมีความกลาแสดงออก
มากขึ้น ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ จากการอบรมครั้งนี้” 
  “ไดรูถึงความรูสึกของเพื่อนๆ ที่ไดลงปฏิบัติการสอน ไดรูถึงความรวมมือในการทํา
กิจกรรมของแตละกลุม ไดรับรูความอดทนตอกิจกรรม ไดความรูกับการทํากิจกรรมครั้งน้ี สามารถ
นําไปปฏิบัติเทอมหนาได ดีใจมากคะสําหรับการอบรมในครั้งน้ี ทําใหเราสามารถรูถึงการอยูกับ
หลายคน มีความรูเพ่ิมขึ้น มีความรูสึกดีเยี่ยม” 
  “ตลอดระยะเวลาที่ไดเขาอบรมและทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน รูสึกดีมากๆ มีความสุข
สนุกสนานกับการไดทํากิจกรรมตางๆ ไดเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนๆ ไดความคิดที่แปลก
ใหมหลากหลายที่เราไมเคยรูมากอน ทําใหรูถึงการทํางานที่หลากหลาย รูจักคิดวางแผนมากขึ้น
กอนที่เราจะลงมือปฏิบัติอะไรสักอยาง และรูสึกผอนคลาย คลายเครียดจากเรื่องที่พบเลยทําใหได
เรียนรูประสบการณใหมๆ มากยิ่งขึ้น” 
  “ความรูสึกในการมาอบรมครั้งน้ีทําใหดิฉันไดรับความรู ประสบการณมากมายที่ได
จากการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันระหวางเพ่ือนๆ ดวยกัน ทําใหดิฉันนิ่ง มีสมาธิมากขึ้น พูดในสิ่งที่
อยากพูด คิดอะไรมากมายที่ผานมาไดเยอะ และประสบการณความรูในครั้งนี้สามารถนําไปใชในการ
ทํางานในอนาคตกับเด็กนักเรียนของเราและกับทั้งตัวเราเองดวย ทั้งกิจกรรม การพูดตางๆ ปญหา
ตางๆ สามารถนําไปใชไดเม่ือเราตองเจอในการทํางาน” 
  “ความรูสึกที่ไดเขารวมกิจกรรมในครั้งน้ี ดีใจมากเพราะทําใหดิฉันรูสึกวาไดรับ
ประสบการณและเทคนิคตางๆ มากมาย” 
  “จากการทํากิจกรรมที่ผานมา ทําใหเราไดคิดทบทวนถึงเรื่องราวตางๆ ในการออกไป
ฝกประสบการณที่เกิดขึ้นทั้งประสบการณที่ดีและไมดีปะปนกันไป ซึ่งจะเปนตัวชวยสะทอนใหเรา
เห็นตัวเราเองอยางชัดเจน และจะไดนําไปปรับใชกับชีวิตจริงในการออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ
ครั้งตอไป” 
  “ความรูสึกที่ทํากิจกรรม สามารถนํากิจกรรมตางๆ ไปปรับใชกับเด็กได ไดแนวทางใน
การแกปญหาหลายๆ อยาง เปนประสบการณการอบรมที่ไมเคยไดจากที่ไหนมากอน การทํางานทุก
อยางตองมีความอดทน ตองใหความรวมมือกับคนทุกคนเมื่อเราทํางานหรือทํากิจกรรมรวมกับเขา 
ไดมิตรภาพที่ดี ไดแลกเปลี่ยนความรู ไดสิ่งดีๆ จากเทคนิคการสอนตางๆ” 



 121 

 การตรวจสอบระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม ในการศึกษานํารองใชระยะเวลาในการทํา
กิจกรรม 5 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง พบวากิจกรรมที่จัดลื่นไหลไดดี ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง อาจจะมี
บางวันที่ใชเวลามากกวา 3 ชั่วโมง คือ วันสุดทายที่มีการทําแบบวัดความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอน และแบบวัดจิตลักษณะ จากบันทึกการสะทอนความคิดความรูสึกของ
นักศึกษาพบวานักศึกษามีความตองการใหจัดจํานวนวันในการฝกอบรมเพิ่ม คือ “ถาไมติดวาเปน
ชวงปดเทอมและตองกลับบานเพื่อไปเยี่ยมพอแมแลว อยากใหครูจัดเพิ่มอีก 2-3 วัน” ซึ่งเปนไปตาม
รูปแบบการฝกอบรมที่ผูวิจัยไดจัดทําเปนตารางการฝกอบรมไว 8 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง 
 สําหรับการเริ่มกิจกรรมการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยน้ัน ทุกวันจะเร่ิมจากการสรางบรรยากาศผอนคลาย
จากความเครียด ความวิตกกังวล กระตุนใหผูเขารับการอบรมเปดใจฟงกันและกันอยางลึกซึ้ง ฝกให
คิดใครครวญถึงการกระทําของตนเอง วิเคราะหถึงสิ่งที่ทําใหเกิดความสุข-ทุกข การเผชิญกับ
สถานการณที่เปนปญหาและการแกปญหา ความไมเขาใจกัน การทําผิดพลาด การหาทางออกที่จะ
ปรับปรุงตนเอง โดยใชวิธีการตางๆ เชน การเขียนถึงความรูสึกของตนเอง การวาดภาพ การระบาย
สีน้ํา การเลาเรื่อง การเขียนแผนผังความคิด การรอยดอกไม การจัดดอกไม การพันเสนฝาย การปน
ขี้ผึ้ง ตลอดจนการแบงปนใหผูอ่ืนไดรับฟง การเปดใจฟงผูอ่ืน และฟงเสียงจากความรูสึกของตนเอง 
จะเอ้ือใหเกิดความรูสึกเอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไมเพียงแตใหโอกาสตนเองไดฝก
ฟงผูอ่ืนเปนเทานั้น แตมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของตนเองที่พรอมจะเผชิญปญหา
อุปสรรคตางๆ อีกทั้งอยากชวยผูอ่ืนใหไดรับความสุข ดังตัวอยางบทสะทอนความคิดความรูสึกของ
นักศึกษา คือ 
  “ความรูสึกที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมมีความรูสึกวาไดความรูที่จะนําไปใชในการ
เตรียมความพรอมใหกับเด็กกอนที่จะเรียน มีความสนุกสนาน และไดแลกเปลี่ยนความคิด ไดแชร
ประสบการณตางๆ จากเพื่อน จะนําประสบการณจากโรงเรียนตางๆ ที่เพ่ือนเลามาปรับใชกับการ
สอนครั้งตอไปของตัวเราเอง เราสามารถทบทวนสิ่งที่ไดทําผิดพลาดไปกับเด็ก และนํามาปรับปรุง
แกไขใหดีขึ้น” 
  “จากการที่ไดอบรม รูสึกวาตัวเองเปนคนที่ใจเย็นมากถึงมากที่สุด ทราบวิธีการวาง
แผนการทํางานที่สามารถนําไปใชได การทํางานรวมกันเปนทีม การควบคุมอารมณของตัวเองและ
การอยูกับตัวเอง รูสึกขอบคุณอาจารยเปนอยางมากที่มาจัดการอบรมให ทําใหเราสามารถอยูกับ
ตัวเองและรูจักตัวเองมากขึ้น ที่สําคัญไดรับความรู เทคนิควิธีการวางแผนการทํางานที่ดี การอยู
รวมกับเพ่ือนที่ตางจิตตางใจ แตเราก็สามารถรวมกันเปนหนึ่งเดียวได จากการอบรมครั้งน้ีจะนํา
ความรูที่ไดไปใชในการฝกสอนในทุกเรื่องไมวาจะเปนการทํากิจกรรม การวางแผนการทํางาน การ
พูดคุย เทคนิคตางๆ แมกระทั่งการจุดเทียนเริ่มของอาจารยก็ประทับใจมาก” 
  “วันแรกที่ไดเขามาในหองน้ี ไดพบเจอกับเพ่ือนๆ และอาจารย ดิฉันดีใจมากที่ไดมา
อบรมและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน มีความสุขมากคะกับการมาทํากิจกรรมแบบนี้ จากที่ตอง
เครียดและเหนื่อยมาจากการฝกสอน พอไดทํากิจกรรมความรูสึกเหลานั้นก็เร่ิมหายไป และมี
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ความรูสึกที่ดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทายของการอบรม ดิฉันไดรับความรูและ
ประสบการณมากมายจากอาจารย จากที่ใจรอนก็เร่ิมเย็นขึ้น จากที่เปนคนมีความคิดที่วุนวายกับสิ่ง
รอบขางและเรื่องที่ผานมาก็ทําใหดิฉันรูจักปลอยวาง และรูจักปญหาและการแกปญหาในการสอน
นักเรียนไดดี ขอบคุณอาจารยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆ ทั้งหมดนี้ใหกับพวกเรา ดิฉันจะนํากิจกรรมที่
อาจารยไดสอนมาไปใชใหเกิดประโยชนใหมากที่สุดคะ” 
  “ไดรับรูถึงความรูสึกของเพ่ือนๆ ไดผอนคลายความเครียด (หลังจากไดฝกสอนมา  
1 เทอม) ดีใจที่มีการอบรมแบบนี้ เพราะไดเทคนิคตางๆ มากมาย ไดรับรูทุกอารมณของเพ่ือนๆ 
และตัวเอง ไมวาจะเปนอารมณเสียใจ รองไห ดีใจ รูสึกกลาแสดงออกเพิ่มมากขึ้น ไดความรูเพ่ิมมาก
ขึ้นในการเตรียมตัวฝกสอนเทอมหนา มีความสุขทุกครั้งที่ทํากิจกรรม” 
  “รูสึกดีใจที่ไดมาเขารวมอบรมคะ ทําใหเราไดความรูในหลายๆ เร่ือง เพราะในแตละ
วันที่เราไดมาทํากิจกรรมทําใหเราไดรับความรูมากคะ รูสึกผูกพันกับเพ่ือนมากขึ้น มีความสามัคคี
กันในหมูคณะมากขึ้น รูจักการวางแผนการทํางานหรือการใชชีวิตประจําวันมากขึ้น รับฟงสิ่งตางๆ 
สิ่งใหมๆ ไดมากขึ้น สามารถนําปญหาที่เพ่ือนพูดมาใชในการแกไขปญหากับตัวเราเองได จะนํา
กิจกรรมที่ไดทําในการอบรมครั้งนี้ไปใชกับเด็ก” 
  “ความรูสึกที่ได ดีใจที่ไดมาอบรมในครั้งนี้ ทําใหไดรับความรู แนวคิดตางๆ มากมายที่
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน รูสึกวาทําใหเรารูจักเขาใจเพื่อนคนอ่ืนๆ มากขึ้น ทําใหเราได
แลกเปลี่ยนสิ่งตางๆ มากมาย ทําใหเราไดรับประสบการณจากการที่ไดฟงเพ่ือนเลาเรื่องราวตางๆ 
และเปนแนวทางใหกับเราไดเม่ือเราเจอปญหาหรือสถานการณแบบเดียวกันกับที่เพ่ือนเจอ” 
 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคที่มีพ้ืนฐานมา
จากวิทยาศาสตร 3 สาขา ไดแก 1) สาขาจิตวิทยาการรูคิด (Cognitive Psychology) ที่อธิบายวา 
การตอบสนองตออุปสรรคของบุคคลเปนไปไดทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ สงผลตอความไร
ประสิทธิภาพ การกระทําและความสําเร็จ โดยบุคคลมักตอบสนองตออุปสรรคจากจิตใตสํานึกดวย
รูปแบบที่ไมเปลี่ยนแปลง และรูปแบบเหลานี้ยังคงอยูอยางถาวรตลอดชีวิต นักวิชาการพบวาคน
จํานวนมากเขาใจวาอุปสรรค เกิดจากความคับของใจที่เกิดจากภายในจิตใจของตนเอง ทําใหเกิด
ความคิดทอแท สิ้นหวัง และไมรูจะจัดการกับปญหาอยางไร นานเขาจึงรูสึกทุกขทรมาน รูสึก
ลมเหลว 2) สาขาสรีรประสาทวิทยา (Neurophysiology) ที่อธิบายวา สมองถูกจัดใหเปนเครื่องมือ
เพ่ือสรางนิสัย นิสัยสามารถถูกยับยั้งและเปลี่ยนแปลงได นิสัยการตอบสนองตออุปสรรคของแตละ
คนสามารถถูกรบกวนและเปลี่ยนแปลงอยางทันที ถาถูกแทนที่ดวยนิสัยใหมที่ม่ันคงกวา นักวิชาการ
มีความเห็นวาสมองของคนเรานั้นประกอบดวยโครงสรางที่สมบูรณ สามารถสรางความเคยชินได
หากเปลี่ยนจิตใตสํานึกใหม หรือการสรางทัศนคติทางบวกก็สามารถสรางความเคยชินใหมและ
พัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคได และ 3) สาขาจิตประสาทและภูมิคุมกันวิทยา 
(Psychoneuroimmunology) ไดอธิบายวา การตอบสนองตออุปสรรคมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับ
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย การควบคุมเปนสิ่งจําเปนตอสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาว นักวิชาการ
พบวา ความสามารถในการขจัดอุปสรรคและความยากลําบากของมนุษยนั้นเกี่ยวของกับสุขภาพ
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กายและสุขภาพจิตโดยตรง ความเขมแข็งของจิตใจและการควบคุมตนเองจะสงผลตอภูมิตานทาน
โรค (Stoltz. 1997: 83-84) และหลักอิทธิบาท 4 ที่เปนหลักในการดําเนินงานของพระสัมมาสัมพุทธ
เจา เปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหเกิดผลสําเร็จ ซึ่งมีองคประกอบดังน้ี ฉันทะ คือ ความยินดีพอใจ
ในการทํางาน ทํางานดวยความรัก องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดฉันทะทางฝายดี คือ โยนิโส
มนสิการ เปนปจจัยภายในตัวบุคคล คนที่มีโยนิโสมนสิการจะเปนคนที่ชวยเหลือตนเองได มีการคิด
อยางถูกวิธี คิดอยางมีระบบ (พระเทพเวที. 2543: 144) วิริยะ คือ ความเพียร ใจสู ไมยอทอตอ
อุปสรรคและความลําบาก สาเหตุของการเกิดความเพียรมีทั้งดานดีและไมดี ทางดานดี คือ การเห็น
ประโยชนที่เกิดจากความเพียร และเห็นทางของความเกียจคราน จิตตะ คือ ความคิดจดจอ หรือ
ความเอาใจใสอยูกับงานนั้นๆ คนที่มีจิตตะเปนคนที่ไมปลอยปละละเลยกับงานของตน คอยตรวจ
ตรางานอยูเสมอ จิตตะมีความสําคัญตอการเรียนรู คือ ผูเรียนตองมีความพอใจแลวพยายาม
ขวนขวายหาความรูบอยๆ ไมเลิกกลางคัน มีความเพียร พิจารณาขอบกพรองในการเรียน เอาใจใส
ในการเรียน เพ่ือใหการเรียนประสบผลสําเร็จ วิมังสา คือ การใชปญญาพิจารณาใครครวญ หา
เหตุผลในสิ่งน้ัน พิจารณาในงานหรือทํางานดวยความเขาใจ องคประกอบของอิทธิบาททั้ง 4 จะ
ทํางานเกื้อหนุนกัน และมักมาดวยกัน ใครก็ตามที่มีอิทธิบาท 4 ครบทุกขอยอมประสบความสําเร็จ
ในการเรียน และการทํางาน อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดจิตตปญญาศึกษาที่เปนการเรียนรูดวยใจ
อยางใครครวญ เปนการเรียนรูที่เกิดไดในสิ่งแวดลอมที่สบาย โดยเปนสภาพแวดลอมที่เห็นคุณคา
ของการเรียนรูดานใน ใหความสําคัญและเอาใจใสจิตใจของผูเรียนในทุกขณะ การเอาใจใสจิตใจใน
กระบวนการเรียนรูนั้นสามารถทําไดใน 3 ลักษณะ คือ 1) การฟงอยางลึกซึ้ง หมายถึง ฟงดวยหัวใจ
อยางสัมผัสไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่เราฟงอยางลึกซึ้งดวยจิตที่ตั้งม่ัน 2) การนอมสูใจอยาง
ใครครวญ เปนการนอมนํามาคิดใครครวญดูอยางลึกซึ้ง ซึ่งตองอาศัยความสงบเย็นของจิตใจเปน
พ้ืนฐาน และ 3) การเฝามองเห็นตามที่เปนจริง หรือการภาวนา คือ การเฝามองดูธรรมชาติที่แทจริง
ของจิต ซึ่งมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง ไมคงที่ การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญนี้ เปนการศึกษาที่เต็ม
ใจที่จะเผชิญหนากับความเจ็บปวดและความทุกขยากลําบากของชีวิต ใหความศรัทธาตอทุก
ประสบการณที่ตนเองเคยผานมาไมวาจะดี หรือราย มนุษยทุกคนมีศักยภาพของการศึกษาอยาง
ใครครวญเหมือนกันหมด ไมวาจะเปนเด็ก ผูใหญ คนจน คนรวย คนบานนอก คนกรุง คนตางชาติ 
ตางวัฒนธรรม คนทุกคนตางมีธรรมชาติของจิตแบบเดียวกัน เปนจิตใจที่สามารถเปนอิสระจากภาพ
ลวงตาของอัตตาตัวตน กาวพนสูการสัมผัสความดี ความงาม และความจริง จนกอใหเกิดความสุข
สงบเย็นอยางยั่งยืนภายใน เปนการศึกษาดวยความออนนอมถอมตน กอเกิดผลเปนการงานอัน
สรางสรรค เพ่ือประโยชนอันกวางขวางตอสังคมและผูคนรอบขาง ดังน้ัน รูปแบบการฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยจึงมีความเหมาะสมในการนําไปใชเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตอไป 
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 อภิปรายผลการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรม 
  ผูวิจัยทําการศึกษาทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบวา คะแนนจิต
ลักษณะที่เปนลักษณะทางจิตเดิมของบุคคลที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
และเปนจิตลักษณะที่มีพลังผลักดันใหเกิดพฤติกรรม ของกลุมทดลอง หลังเขารวมการทดลอง  
สูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมทดลอง ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานความเชื่ออํานาจในตน และ
ดานการมองโลกในแงดี หลังเขารวมการทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง และพบวาคะแนน
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมทดลอง กอนเขารวมการ
ทดลอง หลังเขารวมการทดลอง และระยะติดตามผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
(AQ) ของกลุมทดลอง หลังเขารวมการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวากอนเขารวมการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผลการวิจัยนี้แสดงวารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีประสิทธิภาพในการ
นําไปใชเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้เน่ืองจาก ในแตละขั้นของรูปแบบมีความสําคัญตอการเรียนรู 
ลักษณะกระบวนการจัดการฝกอบรมที่ผูวิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้นน้ีมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง แนวคิดจิตตปญญาศึกษา หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการ
ดําเนินงาน แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของสตอลทซ การมองโลกใน
แงดี การสะทอนความคิด และการเสริมพลังการทํางาน รวมทั้งไดวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการฝกอบรมจนไดลักษณะสําคัญของรูปแบบการฝกอบรมแบบ 
LOVE ที่เปนการฝกอบรมผานการลงมือปฏิบัติ (hand) ผานการคิด (head) และความรูสึกที่ลงสูใจ 
(heart) ที่ชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนหรือทําสิ่งตางๆ จนสําเร็จ 
  ในการทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบวา นักศึกษารูสึกไดผอน
คลาย และพรอมที่จะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมบทสะทอนความรูสึกในการ
ทํากิจกรรมทั้ง 8 วัน ของนักศึกษา ดังบทสะทอนความคิดความรูสึกดังนี้ 
  “มีความรูใหมๆ เพ่ิมขึ้น กระชับความสัมพันธ สรางความสนิทสนมกลมเกลียวเพ่ิม
มากขึ้น มีความกระตือรือรนเพ่ิมมากขึ้น ฝกใหเปนคนตรงตอเวลา สามารถนําทักษะที่ไดไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ทําใหตัวเรามีความสงบ มีสติ สมาธิมากยิ่งขึ้น ทุกสิ่งทุก
อยางที่ไดรับลวนเปนประโยชนแกตัวเราทั้งสิ้น” 
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  “ในการรวมทํากิจกรรมทั้ง 8 วัน ในครั้งน้ีถือเปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอการนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดในอนาคต เพราะการที่เราเปนครูเราจะตองมีเทคนิคตางๆ ในการจัดการชั้นเรียน 
ซึ่งจากการอบรมในครั้งน้ี ดิฉันก็ไดรับเทคนิคการจัดการชั้นเรียนจากอาจารยมากเลยทีเดียว 
ถึงแมวามีบางวันที่เรารูสึกอึดอัดแตพอไดทํากิจกรรมตอนทายๆ ก็สนุกเหมือนกัน และสนุกอยาง
เดียวไมพอเรายังไดรับประโยชนจากการแสดงความคิดเห็นจากเพ่ือนๆ และอาจารยในเรื่องตางๆ 
ทําใหเราไดรูวาแตละคนก็มีอะไรที่คลายๆ กับเราอยูบาง และกิจกรรมแตละกิจกรรมที่อาจารยไดมา
จัดในครั้งน้ีก็ลวนแตมีประโยชนแกเราทั้งสิ้น และทุกๆ กิจกรรมเราสามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การประกอบวิชาชีพครูในภายภาคหนาไดเปนอยางดี และดิฉันก็ขอขอบคุณอาจารยเปนอยางยิ่งที่
ไดนํากิจกรรมเชนน้ีมาจัดใหแกดิฉันและเพื่อนๆ ทุกคน” 
  “จากกิจกรรมทั้ง 8 วัน นี้นะคะ หนูมีความรูสึกในวันแรกวาจะเปนกิจกรรมในแบบไหน 
ในครั้งแรกๆ ที่อาจารยใหนั่งสมาธิ นั่งน่ิงๆ และใหแสดงความรูสึก หนูคิดวามันนาเบื่อคะ แต
อาจารยคะ ในความนาเบื่อในวันแรกนั้นมันทําใหหนูคิดไดวา กิจกรรมที่อาจารยจัดใหพวกเรานั้น
ลวนแตเปนประโยชนแกเราทั้งสิ้น จากนั้นตั้งแตวันที่สองจนมาถึงวันที่แปด หนูก็รูสึกสนุกกับ
กิจกรรมที่อาจารยจัดใหมากขึ้น ถึงแมวาอาจจะเม่ือยบาง แตก็อยากจะทํากิจกรรมตางๆ ที่อาจารย
จัดใหทาํ ขอขอบคุณอาจารยนะคะ ที่มาจัดกิจกรรมดีๆ แบบน้ีใหพวกหนู และในบางครั้งที่หนูอาจจะ
ทําอะไรไมตรงกับที่อาจารยบอกไปบาง อาจจะคุยบาง หนูก็ตองขอโทษอาจารยดวยนะคะ” 
  “ความรูสึกจากการทํากิจกรรมทั้ง 8 วัน ก็ขอขอบคุณอาจารยที่ไดทําโครงการนี้ขึ้นมา 
แตในการทํากิจกรรมก็มีตั้งแตสุขและทุกขบาง สนุกเวลาเลนเกม เวลาไดเคลื่อนที่ และทุกขเวลานั่ง
นานๆ เพราะวาปวดหลัง แตสิ่งที่ไดมาจาก 8 วันที่ผานมา คือ ความอดทน การฟงความคิดเห็นของ
เพ่ือน การรอคอย ความซื่อสัตย และความจริงใจ และหลายสิ่งหลายอยางที่สามารถนํามา
ประยุกตใชไดจริงในการฝกประสบการณวิชาชีพครู และขอขอบคุณอาจารยอีกครั้งที่อดทนกับนิสัย
เด็กๆ ของพวกหนูได ขอบคุณคะ” 
  “จากการทํากิจกรรมทั้ง 8 วัน วันแรกก็เบื่อนะคะ พอรูวามีการอบรม แตพอมาถึงเห็น
อาจารยเรียงหมอน ชักอยากจะรูแลววาทําอะไรกันบาง พอเริ่มกิจกรรมอาจจะมีนาเบื่อบาง แตวัน
แรกๆ ก็อยากมาทําอยู แตพอรูวาโรงเรียนเปดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ก็เริ่มไมอยากมาอบรม
แลวเพราะมันเหนื่อย แตพอมาก็ไดรับอะไรดีๆ ตั้งหลายอยาง กิจกรรมที่ไมชอบคือการปลูกถั่วเขียว 
เพราะตั้งแตเล็กจนโตเวลามีการทดลอง ครูมักจะใหปลูกถั่วเขียวตลอด เห็นแลวมันเปนกิจกรรมซ้ํา 
นาเบื่อ แตพออาจารยใหทํากิจกรรมอ่ืนก็ชอบ เพราะมันสนุกและบางกิจกรรมสามารถนําไปใชกับ
เด็กปฐมวัยไดดวย การอบรมครั้งนี้ถือวาไดความรูมาก” 
  “ความสุขที่ไดจากการทํากิจกรรมทั้ง 8 วัน นั้น จากความรูสึกของผมแลวนั้น ผมคิดวา
ทําใหผมมีความสุขมากๆ ถึงแมวาเพื่อนๆ คนอ่ืนๆ อาจจะเบื่อ ไมมีความสุขก็ตาม แตเหตุผลที่วาที่
ทําใหผมมีความสุข คือ การที่อาจารยทํากิจกรรมทุกกิจกรรมจากนามธรรมกลายเปนรูปธรรม และ
เกิดเปนผลงานขึ้นมา ถึงแมวาจะน่ังอยูกับที่ก็ตามแต แตผมก็เชื่อวาดีกวานั่งอยูกับที่แลวฟงแตคํา
บรรยาย จากที่ผมเขียนบรรยายออกมาแบบนี้ทําใหผมรูสึกวาผมเหมาะสมและรูจักตัวเอง คนพบ
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ตัวเองวาผมจะประกอบอาชีพในดานใด อยากทํางานแบบไหนมากยิ่งขึ้น เพราะคนเรามีความสุขที่
ไมเหมือนกัน แตผมมีความสุขในดานกิจกรรมแบบนี้มากกวา เชน งานดานวิชาการ ดานบริการ
สังคม ชวยเหลือคนอ่ืน ดังน้ัน กิจกรรมทั้ง 8 วันน้ี ทําใหผมรูสึกมีความสุขมากกวามีความทุกข รูสึก
ชอบ มีความสนใจในการทํากิจกรรมแบบนี้มากยิ่งขึ้น และสามารถนําสิ่งที่เราไมรู มาทําใหรูและ
นําไปปรับใชไหกอประโยชนแกตัวเองและเด็กปฐมวัยตอไป เพ่ือใหเด็กไดรับสิ่งที่เปนประโยชนมาก
ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นแลวก็อยากใหอาจารยจัดกิจกรรมแบบนี้ตอไปอีก แตควรใชเวลาใหเยอะมากกวา
นี้ จะไดมีโอกาสเต็มที่มากกวานี้ในการทํากิจกรรม ในการแสดงความคิดเห็น ในบางครั้งผมคิดวา 
อาจารยอาจจะมีละครสะทอนความคิดเขามาเพิ่มสักเล็กนอยเพื่อใหขอคิดเตือนใจ อยากใหอาจารย
จัดแบบคางคืนเพ่ือไดเรียนรูวาในแตละวันเราทําอะไรรวมกันบาง จะสามารถเห็นผลไดมากยิ่งขึ้น 
แตในภาพรวมทั้ง 8 วัน ผมคิดวากิจกรรมที่อาจารยไดจัดนั้นเปนประโยชนอยางยิ่งทั้งทางตรงและ
ทางออมอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป ขอเปนกําลังใจใหอาจารยในการทํากิจกรรมตอไป 
ขอขอบคุณเปนอยางมากที่ไดสละเวลามาจัดกิจกรรมที่ดีๆ ใหกับพวกเราทุกคนในวันน้ีครับ” 
  “สําหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งแปดวันรูสึกวาสามารถที่จะนําไปปรับใชเวลาจัดกิจกรรม
ใหกับเด็กปฐมวัยได ซึ่งกิจกรรมแตละกิจกรรมสามารถที่จะนําไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
ได แตระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอาจจะยาวจนเกินไป จึงทําใหเวลาจัดกิจกรรมมีการพูดคุยกัน 
หรืออาจจะเม่ือยในการนั่งทํากิจกรรม แตอยางไรก็ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีประโยชนและนาสนใจเปน
อยางยิ่ง” 
  “ความสุขจากการทํากิจกรรม คือ การที่เราไดฝกสมาธิใหกับตัวเอง การทํากิจกรรมทุก
กิจกรรมตองใชสติและสมาธิ ทําใหเราทํางานออกมาไดอยางสําเร็จ ทําใหเรามีความคิดที่รอบคอบ 
และความสุขอีกอยางคือ การที่เราไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพื่อน พูดประสบการณใหเพ่ือน
ฟงและรับฟงประสบการณของเพื่อน ความทุกขที่เกิดจากกิจกรรมนี้คือ การนั่งทํากิจกรรมบางครั้งก็
เม่ือยขา และบางครั้งก็งวงนอน” 
  “ตอนที่รูวาจะไดมาฝกอบรมก็เครียดอยูเหมือนกัน เพราะคิดวาตองมานั่งเพียงอยาง
เดียว แตพอไดเขามาฝกอบรมจริงก็มีเครียดบางเล็กนอย และมีความสุขสนุกสนานจากการทํา
กิจกรรมตางๆ ที่อาจารยจัดใหและมีความรูมากขึ้น ที่จะนําไปใชในการฝกประสบการณ ในภาคเรียน
ที่ 2 และนําไปใชเวลาไดทํางานในอนาคต ทุกกิจกรรมที่อาจารยไดจัดใหทําหนูคิดวาเปนกิจกรรมที่ดี
มาก และเปนความรูแกเพ่ือนๆ ทุกคน ทั้งการเปนผูนําและผูตาม และทํางานเปนกลุมดวยความ
สามัคคี รูจักใหอภัย รูจักการแกปญหา มีสมาธิในการทํากิจกรรม และถามีกิจกรรมแบบนี้อีกหนูก็
อยากมาฝกอบรมอีก เพราะมีความรูเพ่ิมขึ้นที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชน และขอขอบพระคุณ
อาจารยเปนอยางมากที่มาใหความรูแกพวกหนู และหนูจะนําสิ่งที่อาจารยใหไปใชใหเกิดประโยชนคะ” 
  “หนูมีความรูสึกดีใจมากที่ไดมารวมทํากิจกรรมในครั้งน้ี เพราะเปนโอกาสที่ดีที่ไดเขา
รวมกิจกรรม ไดทํากิจกรรมที่แปลกใหมที่สามารถนํามาปรับใชในการเรียนการสอนของนักเรียน
ปฐมวัยได หนูดีใจมากที่ไดทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน และเปนกิจกรรมที่ดีอยางหนึ่ง ที่ทําใหเรากลา
คิดกลาแสดงออก หรือกลาแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรม ฝกใหเรามีสมาธิใน
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การทํางานและรูจักการทํางานอยางเปนระบบ หนูอยากใหมีกิจกรรมแบบนี้อีกคะ เพราะหนูมี
ความสุขมากในการทํากิจกรรม” 
  “จากการที่ไดมารวมกิจกรรมในครั้งนี้รูสึกดีใจที่ไดเขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ ในแตละ
วันที่ทํากิจกรรมดิฉันสามารถนํากิจกรรมไปปรับใชกับเด็กที่จะออกฝกสอนได และยังมีเพลงที่
สามารถนําไปเก็บเด็กใหอยูนิ่งๆ ได ในการทํากิจกรรมทั้งหมด 8 วันน้ี ดิฉันมีความสุขมากที่ไดรวม
ทํากิจกรรมที่มีประโยชนและสามารถนําไปใชในการฝกสอนไดอีกมากมาย สุดทายนี้ดิฉันหวังเปน
อยางยิ่งวาคงไดมีโอกาสขารวมทํากิจกรรมกับอาจารยอีกครั้ง ดิฉันขอขอบคุณที่อาจารยไดนํา
กิจกรรมสนุกๆ มาใหทํากันคะ” 
  “ในการรวมกิจกรรมในครั้งน้ีทําใหดิฉันไดรับความรูเกี่ยวกับทางดานสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยเปนอยางมาก เปนกิจกรรมที่มีความสรางสรรค และทําใหดิฉันรูวาเพื่อนในหอง
ของดิฉันก็ยังเปนเพ่ือนที่นารักพรอมจะชวยเหลือกันเสมอ กิจกรรมทั้ง 8 วันนี้ มีประโยชนตอพวก
เราทุกคนมาก พวกเราทุกคนดีใจมากๆ ที่เขารวมกิจกรรมในครั้งน้ีคะ ดิฉันจะนํากิจกรรมตางๆ ไป
ใชในการฝกสอนดวยคะ ดิฉันมีความสุขมากที่ไดทํากิจกรรมทั้ง 8 วันเลย และทําใหดิฉันไดรับขอคิด
ตางๆ จากเพื่อนในหองมากมายเลยคะ และขอขอบคุณอาจารยคะ ที่จัดกิจกรรมดีๆ ใหกับพวกเรา” 
  “จากระยะเวลา 8 วัน ในการทํากิจกรรม สิ่งที่หนูไดรับจากกิจกรรมคือ การฝกใหมี
สมาธิ สติ และใชปญญากอนคิดหรือตัดสินใจที่จะกระทําลงไป หนูมีความสุขในการทํากิจกรรมคะ 
ถึงแมวากิจกรรมที่จัดคอนขางจะคลายกับการปฏิบัติธรรม แตเปนกิจกรรมที่ดีและมีประโยชนมาก
สําหรับหนู เพราะหนูเปนคนใจรอน ขี้โมโหคะ สิ่งที่ทําใหหนูเครียดจากกิจกรรมคือ การที่หนูนั่ง
นานๆ ติดตอกัน หนูมีความรูสึกวาปวดเม่ือยคะ จากการทํากิจกรรมในระยะเวลา 8 วัน หนูมี
ความรูสึกวาอาจารยเปนคนที่ใจเย็นมากๆ หนูจะนําสิ่งที่ไดจากการอบรมไปปรับใชในชีวิตของหนูคะ 
หนูขอขอบพระคุณอาจารยมากๆ นะคะ” 
  “กิจกรรมทั้ง 8 วัน ที่ไดมาเขารวม รูสึกมีความสนุกสนานกับกิจกรรมทั้งหมด เพราะ
กิจกรรมทุกกิจกรรมชวยสงเสริมความรูตางๆ ใหกับตัวเราและบางกิจกรรมสามารถนําไปปรับใชใน
การเรียนการสอนกับเด็กอนุบาล ซึ่งบางกิจกรรมสามารถทําใหเด็กอนุบาลไดสนุกทีเดียว แตความ
ทุกขของหนูก็มีอยูบางซึ่งไมไดเกี่ยวกับกิจกรรม เปนการเดินทาง หนูตองขับรถมอเตอรไซคมาไกล
ในตอนเที่ยง หนูรูสึกวาหนูกลัวรถมาก กลัวสิ่งอันตรายตางๆ ของแตละวัน แตหนูก็มีสติในการขับรถ 
ทําใหหนูปลอดภัยคะ” 
  “จากการที่ไดทํากิจกรรม 8 วัน ความทุกขที่ไดทํากิจกรรมนี้ก็คือ ในการทํากิจกรรม
ทุกครั้งคุณครูชอบใหนั่งน่ิงๆ กอนทํากิจกรรม สําหรับตัวหนูไมชอบการทําแบบน้ีเลย และอีกอยาง
เวลาทํากิจกรรมคุณครูก็จะไมใหนักศึกษาพูดคุยกันในขณะทํากิจกรรม หนูอึดอัดมาก เพราะทุกครั้ง
ที่พวกหนูพูดคุยคุณครูก็จะใชสายตาหรือรอยยิ้มทําใหพวกหนูสงบได แตก็อยากใหคุณครูทํา
กิจกรรมที่สนุกกวานี้ ทาทายกวานี้ เชน รองเพลงมันๆ สนุก ใหเตนเปนการคลายเครียด เพราะวา
ทุกวันที่จะทํากิจกรรม พอหนูอยูที่หองพอถึงบายโมงก็ตองออกไปเพราะวาบางทีหนูก็มีธุระ ความสุขที่
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ได ทําใหนักศึกษากลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น และมีความกลาแสดงออกมากขึ้น และสามารถ
นําไปใชในการสอนใหแกเด็ก มีความสนุกสนาน รูจักใชสมาธิ ไดแงคิดในดานตางๆ รูจักเปนผูนําผูตาม” 
  “มีความสุข ทําใหนักศึกษากลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น การทํากิจกรรมแตละ
กิจกรรมตองมีความรวมมือ มีความสุขกับการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมที่ใหมา มีความสนุกสนาน รูจัก
การใชสมาธิ กิจกรรมนี้ไดใหอะไรดีๆ กับนักศึกษา ไดแงคิดในดานตางๆ มีแงคิดในการใชเสียงกับ
การเงียบสงบ มีความสุขในการไดเปนผูนําบางผูตามบาง สรุปวา กิจกรรมนี้ดีมากคะ ทําแลวมี
ความสุข ความทุกข แอรเย็นเกินไป ทําใหไมคอยอยูนิ่งเวลาทํากิจกรรม เม่ือยและเหนื่อยที่ตองนั่ง
นานๆ” 
  “จากการทํากิจกรรมทั้ง 8 วัน ทําใหดิฉันมีความสุขมาก แมบางครั้งอาจจะเหนื่อยแต
กิจกรรมทั้งหมดก็ใหความสนุกสนาน รูจักการวางแผน ความสามัคคี ความคิดจินตนาการ ความกลา
แสดงออก และทําใหมีสติ สมาธิมากขึ้น และกิจกรรมดังกลาวสามารถนําไปปรับใชในการจัดการ
เรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัยได ความทุกขจากการทํากิจกรรมบางครั้งอาจจะรูสึกเหนื่อยและเม่ือย
บางในการที่จะทํากิจกรรมเพราะตองนั่งนานๆ อยากใหมีกิจกรรมแบบน้ีจัดขึ้นกับรุนตอไปคะ” 
  “ดิฉันรูสึกสนุกสนานกับกิจกรรมที่ไดทําทั้งหมด เพราะวาในแตละกิจกรรม/ วัน มี
เนื้อหาสาระที่มีประโยชนทั้งสิ้น สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงๆ ในขณะที่ฝกสอน และอีกอยาง
หน่ึงคือ มีกิจกรรมแปลกๆ เพลงใหมๆ ที่ดิฉันยังไมเคยทํา/ รองมากอน ดิฉันภูมิใจมากที่ไดเขา
อบรมกับอาจารยคะ สุดทายนี้ดิฉันจะนําความรูและเทคนิคตางๆ ไปปรับใชในวิชาชีพคะ ดิฉันก็
ขอใหอาจารยนํากิจกรรมนี้ไปใชกับที่อ่ืนเยอะๆ เพราะเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชนคะ” 
  “จากการทํากิจกรรมมาทั้ง 8 วัน ทําใหหนูรูสึกวาหนูสบายใจ สนุกสนานกับกิจกรรมที่
อาจารยไดจัดไวนั้น และบางกิจกรรมก็สามารถนําไปใชสอนใหกับเด็กได อีกอยางหนึ่ง กิจกรรมของ
อาจารยทุกกิจกรรมจะมีความหมาย และสื่อถึงความรูสึกไดเปนอยางดี และที่สําคัญทําใหหนูมีสมาธิ
และมีสติมากขึ้นกับการทําอะไรสักอยาง ถามีสมาธิและสติแลวน้ันจะทําใหเราทําสิ่งน้ันออกมาไดดี 
หนูชอบมากๆ กับกิจกรรมของอาจารย เพราะทําใหรูสึกตื่นเตนมากวาแตละวันอาจารยจะใหทําอะไร 
กิจกรรมของอาจารยแตละกิจกรรมนาสนใจมาก ไมทําใหรูสึกเบื่อ หรืองวงนอนเลย ซึ่งเปนความรูอีก
อยางหนึ่งที่หนูสามารถนําไปใชในการฝกสอนในครั้งน้ีไดคะ หนูขอขอบคุณอาจารยนะคะที่ไดมาจัด
กิจกรรมดีๆ แบบนี้ ที่ใหหนูไดเรียนรูจากกิจกรรมของอาจารยคะ ชอบมากๆ ขอบคุณคะ” 
  “จากการที่ไดเขารวมอบรมเปนระยะเวลา 8 วัน ตอนแรกก็รูสึกเบื่อไมอยากมาอยาก
อยูบาน เพราะระยะเวลาในการฝกสอนไมคอยไดกลับบาน ก็จะมีเวลาในชวงปดเทอมที่ไดกลับบาน 
หนูอยากกลับบานไปชวยแมคะ แตเม่ือเปนหนาที่หนูก็ตองเขาอบรม กิจกรรมที่จัดใหเปนกิจกรรมที่
ทําใหหนูรูสึกวาหนูจะตองพัฒนาตนเองในการควบคุมอารมณ และมีสมาธิ มีสติปญญาในการ
ฝกสอนโรงเรียนที่ 2 มากขึ้น จากการทํากิจกรรมครบ 8 วัน หนูรูสึกวาเปนกิจกรรมที่ดี เพราะทําให
หนูไดพัฒนาตนเอง เปนคนใจเย็นขึ้น คิดกอนทํา เขาใจธรรมชาติของมนุษย การอยูรวมกับผูอ่ืน หนู
ขอขอบคุณสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้คะ” 
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  “จากการไดทํากิจกรรมใน 8 วันที่ผานมา ความรูสึกที่เกิดขึ้นจากที่ไดเขารวมกิจกรรม
มาก็มีทั้งทุกขและสุขปนกันไป ไดแนวคิดในการทํากิจกรรมกับเด็ก การนํากิจกรรมไปปรับใชให
เหมาะสม ไดฝกแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง สรางความมั่นใจใหแกตนเอง การมีสวนรวม การเปน
ผูนําผูตาม การเปนผูฟงที่ดี การเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน การทํางานเปนกลุม ความสามัคคีกัน ทุกๆ 
กิจกรรมลวนเปนกิจกรรมที่ดีและมีประโยชนมาก แมวาจะเหนื่อยลา เบื่อเปนบางครั้ง และก็พยายาม
รวมกิจกรรมในครั้งนี้ใหสําเร็จจนได เพ่ือสามารถนํากิจกรรมตางๆ ไปใช และเปนกิจกรรมที่ทําให
เพ่ือนๆ ในหองทุกคนมารวมตัวกัน ไดเจอกัน ไดพูดคุยกันอยางมีความสุข เพราะถาไมมีกิจกรรมนี้ก็
ไมรูวาจะไดเจอเพ่ือนๆ อีกตอนไหน และที่สําคัญเปนกิจกรรมที่ฝกสมาธิไดดีอยางหนึ่ง อยากให
กิจกรรมเหลานี้เกิดขึ้นอีก คุณครูที่มาเปนวิทยากรก็นารัก ใสใจดูแลกันทุกคน ทําใหมีความสุข
มากกวาความทุกขในการทํากิจกรรม” 
 ผลการวิจัยนี้แสดงวารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความเหมาะสมในการ
นําไปใชเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดวยการฝกการฟงอยางลึกซึ้ง การนอมสูใจอยางใครครวญ การเคารพ
ศักยภาพของคนอยางไรอคติ ดวยความรักความเมตตา ความเปนกัลยาณมิตร และการเห็นตาม
ความเปนจริง เต็มใจที่จะเผชิญหนากับความเจ็บปวดและความทุกขยากลําบากของชีวิต ใหความ
ศรัทธาตอทุกประสบการณที่ตนเองเคยผานมาไมวาจะดี หรือราย มีความพอใจในสิ่งที่เราจะตองทํา 
มีความเพียร ในสิ่งที่เราพอใจ เอาใจฝกใฝอยูแตสิ่งน้ันไมเปลี่ยนแปลง และคนควาเพื่อจะแกปญหา
อุปสรรคอยูเสมอ การที่มนุษยจะสามารถเผชิญอุปสรรคไดตองอาศัยความเขมแข็งของจิตใจ การ
ควบคุมตนเอง มองโลกในแงดี อดทน มีความยืดหยุน รับรูถึงความสามารถของตนและมีความ
เชื่อม่ันในตนเอง เม่ือพบปญหาสามารถเขาใจและรับรูถึงตนเหตุของปญหาตามความเปนจริง เพียร
พยายามคนหาวิธีการแกไขปญหา และตอบสนองตอปญหาตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว รูสึกวา
ตนเองมีคุณคา มีความสามารถ และสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานของตนใหดีขึ้นเพื่อเกิด
ประโยชนตอสังคมได เพราะผลจากรองรอยการทํากิจกรรมสะทอนความคิดความรูสึก ประกอบกับ
คะแนนที่ไดจากการทดสอบทางสถิติทําใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาทั้งดานจิตลักษณะและ
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนซึ่งสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจาก
การอบรม สอดคลองกับแนวคิดของโกลแมน (Goleman. 1995: 97-101) ที่ไดกําหนดใหการมอง
โลกในแงดีเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการจูงใจตนเอง คนที่มองโลกในแงดีจะเห็นวาทุกสิ่งทุกอยาง
ไมไดเลวราย มีพลัง โอกาสที่จะพลิกผันสถานการณที่เลวรายใหกลับคืนดีได จึงสามารถจูงใจตนเอง
ได และแนวคิดการสะทอนความคิด ลูฮแรน (Loughran. 1996: 4) ไดแสดงความคิดเห็นวา การ
สะทอนความคิดเปรียบเสมือนวิธีการที่ชวยใหครูใชทักษะของตนชวยใหนักเรียนเรียนรูอยางมี
ความหมาย และนําไปสูความเขาใจที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับที่ นภเนตร ธรรมบวร (2542: 173) ได
ใหแงคิดไววาความรูในการสอนของครูพัฒนามาจากประสบการณ โดยครูมีการสรางและปรับเปลี่ยน
ความรูในการสอนของตนตลอดเวลาจากประสบการณทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน ถาเรา
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ตองการใหความสําคัญกับความรูในการสอนของครูแตละคน เราจําเปนตองเปดโอกาสใหครูได
สะทอนความคิดเกี่ยวกับประสบการณของตนไมวาจะผานการสนทนา พูดคุย เลาเรื่อง หรือเขียน
บันทึก เพ่ือใหครูไดทบทวน ทําความเขาใจ และเห็นคุณคาความรูในการสอนของตนมากยิ่งขึ้น และ
สอดคลองกับแนวคิดของการฝกอบรม ซึ่งมีเปาหมายสําคัญที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการ
จัดกิจกรรมอยางเปนระบบเพื่อเสริมสรางความรูความสามารถ หรือเจตคติของผูเขารับการฝกอบรม
กอใหเกิดประโยชนในการแกปญหาหรือพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู ใหบรรลุผลสําเร็จตามความตองการ
ขององคการ ซึ่งมีลักษณะสําคัญของการฝกอบรม (นิตยา เพ็ญศิรินภา. 2542: 293; อางอิงจาก 
Wallerstein; & Berstein. 1993: 379-394) ดังนี้ 
  1.1 การเรียนการสอน สนับสนุนใหมองเห็นความสัมพันธของตนเองกับสิ่งแวดลอม 
และเชื่อวาตนสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง ชุมชน และสังคมได 
  1.2 การเรียนรูเร่ิมตนจากประสบการณ แลวไดคิดวิเคราะหโดยใชวิจารณญาณเพื่อ
โยงปญหาตางๆ ของตนเขากับปจจัยที่เปนสาเหตุ การเกิดความเขาใจดังกลาวจะนําไปสูการ
ปรับปรุงพฤติกรรมใหมีความถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
  1.3 การไดมีสวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริง ในทุกขั้นตอนของการเรียนรู ตั้งแต
การเลือกประเด็นที่สนใจและมีความสําคัญตอตนเอง การวางแผนกิจกรรม การมีสวนรวมในการ
สนทนา การจัดกิจกรรมการสอนใหมีความถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
  1.4 ใชการเรียนรูรวมกันเปนทีม โดยวิทยากรมีบทบาทหนาที่ในการเปนผูสนับสนุน
การเรียนรูหรือผูประสานงาน มีการแลกเปลี่ยนความรูความคิด ประสบการณซึ่งกันและกัน นอกจาก
จะทําใหแตละคนไดเกิดความรูใหมที่สอดคลองกับความเปนจริงแลว ยังชวยใหเห็นความสําคัญของ
การทํางานเปนทีม ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกวาพลังสนับสนุนมากพอที่จะแกไขปญหา หรือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลง 
  1.5 การเรียนรูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ ความรูสึกและทักษะ ซึ่งอาจ
เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันที หรือการเปลี่ยนแปลงภายหลัง เม่ือไดลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ 
นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูจะนําไปสูการกระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยวิทยากรตองกระตุนและ
สนับสนุนใหมีการวางแผนรวมกันสําหรับการปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
  1.6 การเรียนการสอนมีความยืดหยุน และเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง วิทยากรมีการ
ปรับเนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความตองการของแตละคนของทีมการ
เรียนรูไมจํากัดเฉพาะในหองเรียน เน่ืองจากใชวิธีใหไดเรียนรูจากประสบการณจริง และจากการลง
มือปฏิบัติดวยตนเองไดตลอดเวลา 
  1.7 การเรียนการสอนในการฝกอบรมตองสนุกสนานไมนาเบื่อสําหรับเทคนิคที่
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน สวนมากเปนวิธีการสงเสริมใหมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู
ความคิด และการวิเคราะหปญหาที่แทจริง และเปนปญหาที่ผูเรียนสนใจ เปนเทคนิคที่สงเสริมใหทีม
ไดทําความเขาใจและวิเคราะหปญหาที่กําลังศึกษารวมกัน เทคนิคเหลานี้จะเกี่ยวของกับกิจกรรม 
ศิลปะ ดนตรี และการประดิษฐสิ่งตางๆ ที่ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค และทําใหผูเรียนเกิด
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ความรูสึกวาตนมีความสามารถ ไดรับการยอมรับ เกิดการเห็นคุณคาของตนเอง นําไปสูความรูสึกมี
พลัง และสามารถรวมมือกันแกไขปญหาไดในที่สุด 
 ดังนั้น การที่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไดรับการอบรมดวยรูปแบบการฝกอบรม
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยในครั้งน้ี เปรียบเสมือนการชวยกระตุนใหความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
เติบโตในใจ และนักศึกษาไดตระหนักในความสําคัญจากการฝกอบรมที่มีอิทธิพลทางตรงตอจิตใจใน
การพัฒนาใหเกิดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนขึ้น ดูไดจากการออก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 และการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน 
โดยผูวิจัยไดมีการกํากับ ติดตาม และใหคําแนะนําปรึกษา (Mentoring) เปนระยะอยางสม่ําเสมอ
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เดือน ดําเนินการเก็บขอมูลดวยการสังเกต 
สนทนาซักถาม และบันทึกขอมูลในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแตละคน จึงทําใหนักศึกษา
เรียนรูที่จะดูแลตนเองในการสอนเด็กและอยูรวมกับเพ่ือนรวมงานไดอยางมีความสุข ไดจากบันทึก
การสังเกตของผูวิจัยดังน้ี 
  “วันที่ออกกํากับ ติดตาม และใหคําแนะนําปรึกษา 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 25 
ธันวาคม 2555 
  ผูวิจัยไมใชบุคคลในพื้นที่จึงไมสามารถออกทําการกํากับ ติดตาม และใหคําแนะนํา
ปรึกษากับนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางได ตองขอความอนุเคราะหจากอาจารยสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ใหเปนผูพาไปยังโรงเรียนตางๆ ที่นักศึกษาออก
ปฏิบัติการสอน จํานวนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน โดยบางวันจะมีอาจารยนิเทศกไปดวย 1 คน และบางวัน
ไปดวยกันทั้งหมด 4 คน ซึ่งในแตละโรงเรียนจะอยูหางกัน มีจํานวนนักศึกษาโรงเรียนละอยางนอย 
2 คน ในชวงที่ออกกํากับ ติดตาม และใหคําปรึกษาเปนชวงที่โรงเรียนมีกิจกรรมมาก เชน กิจกรรม
การแขงขันทักษะของเด็กอนุบาล วันลอยกระทง กิจกรรมวันพอแหงชาติ เปนตน และสภาพอากาศ
ในชวงน้ันมีฝนตกเกือบทุกวัน บางวันอาจารยนิเทศกไมสามารถออกไปดวยไดผูวิจัยจึงตองถาม
เสนทางเพื่อออกไปคนเดียว 
  วันแรกของการออกกํากับ ติดตาม และใหคําแนะนําปรึกษา โรงเรียนที่ 1 นี้อยูหาง
จากมหาวิทยาลัยไปอีกอําเภอหนึ่ง มีนักศึกษาปฏิบัติการสอนดวยกัน 2 คน เพราะมีหองเรียน
สําหรับเด็กอนุบาล 2 หอง นักศึกษาอยูที่โรงเรียน 1 คน อีก 1 คน พาเด็กไปแขงขันทักษะทาง
วิชาการกับครูพ่ีเลี้ยง นักศึกษาที่อยูโรงเรียนตองดูแลเด็กรวมกัน 2 หอง แบบคละอายุ เด็กประมาณ 
40 คน เม่ืออาจารยกับผูวิจัยไปถึงโรงเรียนนักศึกษากําลังดูแลเด็กอยูจึงมีความกังวลใจ ครูพ่ีเลี้ยงจึง
ใหนักศึกษาออกมานอกหองเพื่อพูดคุยกับอาจารยนิเทศกและผูวิจัย นักศึกษาบอกวาเหนื่อยมากที่
ตองรวมชั้นเด็ก พอซักถามถึงปญหาที่เกิดขึ้นในขณะฝกสอน นักศึกษาก็ตอบวามีบาง เชน การ
เขียนแผนการสอนก็ยังไมเสร็จสมบูรณ งานวิจัยก็ยังไมไดดําเนินการตอ การดูแลเด็กในหองที่มี
จํานวนมาก เปนตน และเม่ือซักถามถึงวิธีการแกไขปญหานักศึกษาก็บอกวาจะรีบวางแผนการ
ทํางานและทําใหเสร็จโดยเร็ว และเม่ือมีอารมณโกรธ หรือเบื่อหนายก็จะนั่งทบทวนตนเอง หรือคุย
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กับเพื่อนที่ออกฝกสอนดวยกัน ผูวิจัยสังเกตสีหนา ทาทาง ก็พบวานักศึกษาเหนื่อยและเกิดความทอ
จึงไดใหกําลังใจดวยการพูดและการสัมผัส จากนั้นนักศึกษาไดพาเด็กๆ ไปรับประทานอาหารกลาง
วันที่โรงอาหาร 
  โรงเรียนที่ 2 มีนักศึกษากลุมทดลองอยูดวยกัน 2 คน มีนักศึกษากลุม try out รวมอยู
ดวย ในหนึ่งสัปดาหนักศึกษาจะไดสอน 2 วัน เพราะที่โรงเรียนมีนักศึกษาฝกสอนที่มาจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนและตองมาอยูหองเดียวกันดวย นักศึกษาจะทําแผนการสอนไมทัน งานวิจัยก็ยังไม
ดําเนินการตอ การดูแลเด็กดีขึ้น และนํากิจกรรมการรองเพลงและการเลนกับนิ้วมือมาใชชวยใหเด็ก
สงบขึ้น  
  โรงเรียนที่ 3 มีนักศึกษากลุมทดลองจํานวน 3 คน มีนักศึกษากลุม try out รวมอยูดวย
เปนโรงเรียนที่เปดสอน 2 ภาษาในระดับอนุบาล 1 หอง สังเกตนักศึกษาในขณะมาพูดคุยกับอาจารย
นิเทศกการสอน นักศึกษาเตรียมสมุดมาจดบันทึกดวย หัวขอการพูดคุยเกี่ยวกับการแตงกาย 
กิริยามารยาท การลงลายมือชื่อ การลา และงานในหนาที่ของนักศึกษา พบวานักศึกษาที่เปนกลุม
ทดลองไดมีการเตรียมพรอมสําหรับงานในหนาที่เปนอยางดีทั้งการเขียนแผนการสอน งานวิจัย และ
งานอ่ืนๆ ที่ตองทํารวมกับเพ่ือน เม่ือซักถามปญหาที่เกิดขึ้นนักศึกษาบอกวามีเรื่องการดูแลเด็กวายัง
ดูแลไมทั่วถึง และจะตองมีการปรับปรุงแกไข หลังจากอบรมแลวไดนําสิ่งที่ไดรับจากการอบรมมาใช
ในชีวิตประจําวันและการสอนเด็ก เชน รองเพลง เลนเกมนิ้วมือเพื่อเตรียมเด็กใหสงบ เปนตน
นักศึกษาที่อยูประจําหอง2 ภาษาบอกวาจะสอนตอนเชา และจะมีคุณครูชาวตางชาติสอนตอ การ
ฝกสอนจึงไมมีปญหา สวนอีกหองเปนหองเรียนปกติ นักศึกษาพาทํากิจกรรมเกี่ยวกับการระบายสี 
การฉีกปะกระดาษเปนรูปกระทง เม่ือซักถามนักศึกษาตอบวาคุณครูพ่ีเลี้ยงดูแลเอาใจใสดี เปน
กันเอง ไมมีปญหาการสอน แตงานวิจัยในชั้นเรียนยังไมสมบูรณ ผูวิจัยจึงใหกําลังใจในการทํางาน
ตอไป 
  โรงเรียนที่ 4 เปนโรงเรียนที่อาจารยนิเทศกที่พาไปก็ไมเคยออกนิเทศจึงตองโทรศัพท
ถามนักศึกษาเปนระยะ เปนโรงเรียนที่อยูไกลจากมหาวิทยาลัยมาก การเดินทางไมสะดวก และตอง
ระมัดระวังเปนอยางมาก นักศึกษาใชรถมอเตอรไซดสวนตัวสําหรับการเดินทาง มีนักศึกษากลุม
ทดลอง 2 คน มีนักศึกษากลุม try out รวมอยูดวย เม่ือไดพูดคุยนักศึกษาบอกวาเปนกังวลเรื่องการ
เดินทาง สวนการดูแลเด็กทําไดดีกวาภาคเรียนที่แลว ไดนํากิจกรรมจากการฝกอบรมมาใชกับตัวเอง 
เพ่ือใหมีสติในการขับรถ และการทํางาน นําเพลง เกมนิ้วมือมาใชในการเตรียมเด็กใหสงบ เพราะ
หองเรียนเปนหองกวาง 2 หองเรียนแบงโดยไมมีผนังหอง เสียงจึงดัง ตองมีการพูดคุยกับเพ่ือน
ขางๆ วาจะทํากิจกรรมอะไร และถาเสียงดังมากตองพาเด็กออกไปทํากิจกรรมนอกหอง งานวิจัย กับ
การเขียนแผนยังไมเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยจึงใหกําลังใจในการทํางานและการเดินทางใหปลอดภัย 
  โรงเรียนที่ 5 นักศึกษากลุมทดลอง 2 คน มีนักศึกษากลุม try out สอนอยูในโรงเรียน
ดวย ในขณะสังเกตนักศึกษาใหเด็กทํากระทงเพราะเรียนหนวยวันลอยกระทง เม่ือทําเสร็จนักศึกษา
กับครูพ่ีเลี้ยงถายรูปเด็กๆ กับกระทงที่เด็กๆ ทํา มีนองที่เปนเด็กผูหญิงคนหนึ่งยืนรองไห และไม
ยอมเขารวมกิจกรรมดวย แตพอผูวิจัยยิ้มให และคุณครูพ่ีเลี้ยงพาเขามารวมถายรูปก็ยังรองไหอยูแต



 133 

ยอมถายรูปกับกลุมเพ่ือนๆ หลังจากนั้นไดพูดคุยกับนักศึกษา ไดทราบวานองพูดจาหยาบคาย 
กาวราว และไมชอบอยูในหอง นองมีพ่ีนองดวยกัน 9 คน พ่ีคนโตอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4  และเม่ือ
แมคลอดนองคนเล็ก ซึ่งขณะนี้อายุได 6 เดือน นองก็เร่ิมเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการกาวราว และ
พูดจาหยาบคายกับทั้งเพื่อนและครู ผูวิจัยจึงใหคําแนะนําวาควรสังเกตพฤติกรรมอยางละเอียด
พรอมกับจดบันทึก เพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหา สวนอีกคนบอกวาไมมีปญหา แตถาอารมณไม
ดี เด็กๆ วุนวายมากก็จะนับ 1-3 พรอมกับเด็ก และทั้งครูและเด็กก็จะหยุด เม่ืออารมณดีจึงทํา
กิจกรรมอ่ืนตอไป ผูวิจัยจึงใหกําลังใจนักศึกษาใหสูตอไป 
  โรงเรียนที่ 6 มีนักศึกษากลุมทดลอง 2 คน ที่โรงเรียนนี้มีนักศึกษากลุม try out 
รวมอยูดวย นักศึกษาบอกวาในหองของตนมีเด็กที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนออทิสติกอยูดวย นองจะ
ซนมาก แตครูพ่ีเลี้ยงก็คอยชวยเหลืออยางดีในขณะที่ตองสอน จึงทําใหไมมีปญหามากนัก และจะ
อดทน ตั้งใจสอนเปนอยางดีเน่ืองจากเปนการสอนภาคเรียนแรกของนักศึกษา สวนอีกคนสอน
ระดับชั้นอนุบาล 2 ซึ่งเด็กจะไมมีการนอนกลางวัน ทําใหตองดูแลเด็กทั้งวัน นักศึกษาบอกวาวันหนึ่ง
บังเอิญมีเหตุการณเกิดขึ้นเด็กในหองหกลมปากแตกจึงทําใหคุณครูพ่ีเลี้ยงดุวาดูแลเด็กไมทั่วถึง ทํา
ใหรูสึกเสียใจ แตก็จะพยายามตั้งใจสอนใหเต็มที่ ผูวิจัยจึงใหกําลังใจดวยคําพูดและการสัมผัส 
  โรงเรียนที่ 7 นักศึกษากลุมทดลอง 2 คน นักศึกษากลุม try out รวมอยูดวย มี
นักศึกษาที่เพ่ิงออกปฏิบัติการสอนเปนภาคเรียนแรก 1 คน ผูวิจัยกับอาจารยนิเทศกทราบวาเปน
โรงเรียนที่นักศึกษามีปญหา จึงซักถามถึงปญหาที่เกิดขึ้น นักศึกษาไมตอบไดแตรองไห แตก็ยังดูแล
เด็กๆ ในหอง ผูวิจัยจึงใหกําลังใจใหนักศึกษาเขมแข็ง และตั้งใจสอนเพื่อเด็กๆ ในหอง นักศึกษา
บอกวายังไมพรอมที่จะเลาถึงปญหาและจะเขมแข็ง อดทนในการฝกสอนตอไป แตหลังจากนั้น 1 
อาทิตย นักศึกษาไดเลารายละเอียดของปญหา และบอกวาจะอดทนและพรอมที่จะเผชิญกับปญหา
ตางๆ ตอไปโดยไมยอทอ สวนอีกหองไมพบปญหา สามารถดูแลเด็กไดเปนอยางดี เขากับคุณครูพ่ี
เลี้ยงไดดี งานในหนาที่ที่รับผิดชอบทําไดสมบูรณดีและเม่ือไดพูดคุยกับคุณครูหัวหนาสายชั้นทราบ
วาถานักศึกษาเรียนจบจะรับเขาทํางานในโรงเรียน 
  โรงเรียนที่ 8 เปนโรงเรียนใหญ นักศึกษากลุมทดลอง 2 คน และนักศึกษากลุม try out 
รวมอยูดวย เด็กๆ มาอยูรวมกันภายในโถงอาคารเรียน จํานวนเกือบรอยคน ทํากิจกรรมรวมกันบาง 
แยกกันบางบางเวลา เน่ืองจากอาคารที่เคยเปนหองเรียนตองซอมแซม นักศึกษาบอกวามีปญหา
เร่ืองการจัดการชั้นเรียนเพราะเด็กจํานวนมาก แตคุณครูพ่ีเลี้ยงคอยใหการชวยเหลือ เพ่ือนๆ ให
กําลังใจซึ่งกันและกัน สวนงานในหนาที่ของแตละคนก็ยังทําไมเรียบรอย 
  โรงเรียนที่ 9 นักศึกษากลุมทดลอง 3 คน เปนโรงเรียนที่อยูใกลมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาบอกวาไมมีปญหาในการสอน แตถาเด็กๆ วุนวายก็จะใชเพลงหรือเกมนิ้วมือที่ไดรับจาก
การฝกอบรมมาใชกับเด็กๆ สวนงานวิจัย และงานในหนาที่ยังไมไดนําเนินการใหเสร็จสมบูรณ จะ
อดทน เพียรพยายามในการทํางานใหเสร็จทันเวลา ผูวิจัยไดใหกําลังใจในการฝกสอนตอไป 
  โรงเรียนที่ 10 นักศึกษากลุมทดลอง 6 คน และมีนักศึกษากลุม try out รวมอยูดวย 
โรงเรียนใหญจึงมีนักศึกษาอยูรวมกันมาก นักศึกษาไมไดสอนทุกวันจะสลับ หรือแบงการสอนกับครู
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พ่ีเลี้ยง แตบางคนสอนทุกวัน พบวานักศึกษาตั้งใจปฏิบัติการสอน และดูแลเด็ก บางคนมีปญหา
เน่ืองจากยังไมคุนเคยกับครูพ่ีเลี้ยงแตเม่ือไดปรับตัวไประยะหนึ่งจึงทําใหเกิดความเขาใจกันมากขึ้น 
ผูวิจัยจึงใหกําลังใจดวยคําพูดและการสัมผัส 
  โรงเรียนที่ 11 มีนักศึกษากลุมทดลอง 5 คน และมีนักศึกษากลุม try out รวมอยูดวย 
ไมพบปญหาดานการสอน นักศึกษาบอกวาจะมีการเขียนแผนการสอนโดยแบงเปนระดับชั้นและ
นํามาปรับใชในแตละหอง สวนงานในหนาที่ และงานวิจัยกําลังดําเนินการอยู นักศึกษาตองการ
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเลานิทาน ผูวิจัยจึงนํามาเตรียมวางแผนเพื่อแนะนําการเลานิทานตามแนว
การศึกษาวอลดอรฟ 
  โรงเรียนที่ 12 นักศึกษากลุมทดลอง 2 คน และมีนักศึกษากลุม try out รวมอยูดวย
นักศึกษาควบคุมชั้นเรียนไดดี คุณครูพ่ีเลี้ยงเปนกันเองกับนักศึกษา ทําใหไมมีปญหาเกี่ยวกับการ
สอน สวนงานวิจัยและงานในหนาที่ที่รับผิดชอบยังไมเสร็จสมบูรณ 
  โรงเรียนที่ 13 นักศึกษากลุมตัวอยาง 3 คน และมีนักศึกษากลุม try out รวมอยูดวย
เปนโรงเรียนอนุบาลเล็กๆ เหมือนบาน ครูพ่ีเลี้ยงและผูบริหารเปนกันเองกับนักศึกษาทําใหไมมี
ปญหา นักศึกษาเดินทางไดสะดวก การเขียนแผนการสอน โรงเรียนจะแบงกันเขียนตามระดับชั้น 
และนํามาปรับใชในแตละหองเรียน นักศึกษาบอกวาถาอารมณไมนิ่ง สวนใหญจะปรับอารมณตนเอง
ใหนิ่งกอนจึงจะทํากิจกรรมกับเด็ก 
  โรงเรียนที่ 14 เปนโรงเรียนสุดทายที่ผูวิจัยตองออกไปคนเดียว อีกทั้งเปนโรงเรียนที่
คอนขางจะหายาก จึงไปถึงโรงเรียนชากวาที่กําหนดไดสอบถามนักศึกษาเปนระยะๆ ของการ
เดินทาง มีนักศึกษากลุมทดลอง 3 คน และมีนักศึกษากลุม try out รวมอยูดวย จากการพูดคุยกับ
นักศึกษาพบวา มี 1 หอง ที่มีเด็กไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาสมาธิสั้น และเด็กตองรับประทานยา 
ผูวิจัยจึงแนะนําใหสังเกตเด็กอยางละเอียดเพราะยาอาจมีผลตอเด็กได สวนหองอ่ืนๆ ไมมีปญหา 
ดานงานที่รับผิดชอบ และงานวิจัยกําลังดําเนินการอยู (บันทึกของผูวิจัยในการนิเทศ) 
 จากบันทึก และเหตุผลที่กลาวมาเปนการยืนยันและสนับสนุนวาการจัดกิจกรรมการ
ฝกอบรมตามรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ มีความเหมาะสมในการ
นําไปใชเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไดเปนอยางดี ผูวิจัยไดนําขอสังเกตจากบทสะทอนความคิดความรูสึก
ของนักศึกษามาปรับขนาดของกลุม และระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมเพื่อนําไปใชขยายผลตอไป 
ดังตัวอยางบทสะทอนความคิดความรูสึกดังนี้ 
  “ในชวงแรกๆ เม่ือไดรูวาตองมาเขาอบรมก็มีความรูสึกวาทําไมตองมาอบรม แตพอมา
รูอีกทีวาตองมาเขาอบรมเปนระยะเวลา 8 วัน ก็ยิ่งทําใหรูสึกเบื่อหนายที่จะตองมาเขารับการอบรม 
แตเม่ือถึงวันที่ไดเขารับการอบรมในวันแรกความเบื่อหนายที่ไมอยากมาก็หายไปเนื่องจากในการ
อบรมของทุกๆ วันจะเปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหเราไดมีทักษะและกระบวนการคิดตางๆ และ
กิจกรรมแตละกิจกรรมลวนแตมีประโยชนทั้งสิ้น ทั้งตัวเราเองและตัวเด็กที่เราทําการฝกสอน และสิ่ง



 135 

ที่ไดจากการอบรมในครั้งน้ี คือ การที่ เราไดทํากิจกรรมตางๆ เราสามารถนํามาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันของเราได และยังสามารถนํามาประยุกตใชตอการเรียนการสอนตอไปได สุดทายก็
รูสึกยินดีนะคะที่ไดเขารับการอบรมจากอาจารยและจะเก็บเกี่ยวความรูที่ไดมาใชใหเปนประโยชน
มากที่สุดคะ” 
  “ในระยะเวลาที่ผานมา 8 วันนี้ ก็มีทั้งทุกขและสุข ทุกขที่ตองน่ังอยูบนพ้ืน เข็ด เม่ือย
ไปหมด ตองคอยนั่งดูเวลาวาเม่ือไหรจะ 4 โมง สักที สวนความสุขที่ไดคือ บางกิจกรรมที่ไดทําไปนั้น
ทําใหรูสึกสนุกเพลิดเพลินไมตองน่ังดูนาฬิกาคะ สิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม สามารถนํากิจกรรมที่
เราทํามาทั้ง 8 วันนี้ ไปปรับเปลี่ยนใชกับเด็กอนุบาลไดคะ ที่สําคัญเปนการฝกความอดทนของเรา
เม่ือเจอกับอุปสรรคที่จะเขามาเราก็จะผานไปได” 
  “รูสึกดีใจที่ไดมีสวนรวมในการอบรมครั้งน้ี ถึงแมจะมีความนาเบื่อบางอะไรบางนั่นแค
ความรูสึกของชวงเวลา 1-2 วันแรก จากนั้นก็เร่ิมมีความสุขและสนุกสนาน ไดความรูหลายๆ อยาง 
เทคนิคหลายๆ เทคนิค และการแกปญหาของอุปสรรคตางๆ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานั้น เราสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน และนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอน ขอขอบคุณอาจารย ณ ที่นี้ ที่นํา
สิ่งดีๆ มาใหเพราะสวนใหญแลว พวกหนูไมเคยไดรับสิ่งเหลานี้เลย ไดแตศึกษาทฤษฎีและนําไป
ปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งไมรูวาหลักการจริงๆ เปนอยางไร” 
  “ครั้งแรกที่รูวาตองอบรม 8 วัน และตองอบรมชวงบาย ดิฉันคิดวาตองมานั่งฟงแตคํา
บรรยาย ตองนาเบื่อแนๆ พอไดมาอบรมวันแรกก็ไดทํากิจกรรมโดยการทําขอสอบ ดิฉันคิดวาตอง
เปนการอบรมแบบวิชาการแนๆ เลย แตพอไดทํากิจกรรมวันที่สองและเรื่อยๆ มา ทําใหดิฉันมี
ความสุขกับกิจกรรม รูสึกวาไดเรียนรูกิจกรรมใหมๆ มากมาย ที่เราสามารถนําไปใชไดจริง กิจกรรม
ที่อาจารยไดจัดมาใหพวกดิฉันทํา เปนกิจกรรมที่มีประโยชนมาก การเขาอบรมครั้งน้ีทําใหดิฉัน
ไดรับประสบการณมากมาย รวมทั้งทําใหเปนคนกลาแสดงออก และฝกใหเปนคนที่มีสมาธิกอนทํา
กิจกรรม” 
  “กิจกรรมที่นํามาจัดใหกับนักศึกษาเปนกิจกรรมที่นาสนใจ สนุก ทําใหเราสามัคคีกัน
ตลอดเวลา มีสื่อประกอบการอบรมทําใหไมนาเบื่อ กิจกรรมแตละวันจะสอดแทรกคติ ขอคิดใหกับ
นักศึกษาเสมอ สามารถนําขอคิดนั้นมาจัดเปนกิจกรรมใหเห็นเปนรูปธรรมไดจริง และกิจกรรมตางๆ 
สามารถนํามาใชกับเด็กปฐมวัยไดจริง 
  สวนที่รูสึกวาจะเปนทุกขก็คือ การนั่งนานๆ รูสึกเม่ือย ปวดหลัง เบื่อการรอคอยที่ตอง
รอใหเพ่ือนไดแสดงความรูสึกใหครบ 40 คน เสียเวลา ถาหากใหสลับกันแสดงความรูสึกกิจกรรม
หน่ึงๆ ครั้งละ 5-10 คน เม่ือเปลี่ยนกิจกรรมใหมก็ไมเอาคนเดิมมาแสดงความรูสึก แตทุกกิจกรรม
ทุกคนตองไดพูดนาจะดีกวาใหพูดทุกคนในกิจกรรมนั้นทั้งหมด” 
  “จากที่ไดเขารวมกิจกรรมทั้ง 8 วัน ทําใหดิฉันมีความสุขมากในการทํากิจกรรม เพราะ
เปนกิจกรรมที่สนุก ไดขอคิดตางๆ มากมาย ทั้งยังสามารถนําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน
ใหกับเด็กอนุบาลที่เราสอนได เปนกิจกรรมที่ดีชวยฝกใหเรากลาแสดงออกในการทํากิจกรรมตางๆ 
เพราะเราไดลงมือปฏิบัติจริง เปนการชวยฝกใหเรารูจักคิด มีสติ และไดแสดงความรูสึกออกมา และ
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อยากใหมีการจัดกิจกรรมแบบน้ีขึ้นอีก แตควรจะมีการจัดโดยใชระยะเวลาใหนอยลงนิดหนอย 
ประมาณ 1-2 วัน เพราะระยะเวลามันนานมาก และทําใหเรารูสึกเบื่อที่จะมาทํากิจกรรม ทั้งๆ ที่เปน
กิจกรรมที่ดี สวนเรื่องเม่ือย หรือเบื่อ มันก็มีบาง แตเราสามารถทนได ถาไดแลกกับการไดทํา
กิจกรรมที่ดีที่จะชวยพัฒนาคุณภาพของเราใหดีขึ้น” 
  “ความสุขที่ไดจากการทํากิจกรรม 8 วัน ที่ผานมา ดิฉันรูสึกวาในการทํากิจกรรมมี
ความสุขมากกับกิจกรรมแตละกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเหลานี้สามารถทําใหเรานําไปใชกับเด็กไดดวย 
และยังไดเห็นความสามัคคีและความรวมมือของเพ่ือนในหองทุกคนที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
ทําใหเราไดเรียนรูกิจกรรมหลายอยาง ซึ่งทําใหเราประทับใจมากและสามารถนํากิจกรรมที่ไดจาก
การอบรมในครั้งน้ีไปใชในการจัดกิจกรรมใหกับเด็กได ความทุกขในการทํากิจกรรม คือ เม่ือย เบื่อ
การรอคอยที่ตองแสดงความคิดเห็น” 
  “ชวงแรกๆ ที่รูวาจะตองมาฝกอบรมรูสึกวาเครียดและนาเบื่อเพราะคิดวาจะตองมานั่ง
ฟงอาจารยบรรยายแลวทําใหงวงนอน แตพอไดมาอบรมจริงก็ทําใหรูสึกชอบเพราะกิจกรรมที่
อาจารยจัดแตละกิจกรรมสนุก เปนกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติจริง และแตละกิจกรรมก็สามารถนําไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กในระดับชั้นปฐมวัยไดดวย นอกจากนี้ในการฝกอบรม
ในครั้งน้ีทําใหเราเรียนรูอะไรหลายอยางที่เกี่ยวกับตัวเราทําใหเรารูจักตัวเองเพ่ิมมากขึ้น แตถาใน
การจัดกิจกรรมในครั้งตอๆ ไป ถาไดจัดในเวลาชวงเชาๆ จะดีมากกวานี้คะ และสุดทายนี้หนู
ขอขอบคุณอาจารยเปนอยางยิ่งที่ไดนําความรูและแนวคิดดีๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหแกเด็ก
ปฐมวัย หนูจะนําความรูและประสบการณตางๆ เหลานี้ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไปคะ” 
  “กอนเขารวมอบรมคิดวาตองเปนการอบรมโดยการนั่งฟงเพียงอยางเดียว แตเม่ือเขา
รวมก็ไมใชอยางที่คิด มีการใหทํากิจกรรมหลายอยางมากมาย กิจกรรมในบางวันก็ไมคอยสนุก
เทาไร รูสึกอึดอัดและเบื่อบางที่ตองคอยตอบเกี่ยวกับความรูสึกหลังจากทํากิจกรรม เปนการ
ฝกอบรมที่ใชเวลานานมากถึง 8 วัน ทําใหรูสึกเหนื่อย เบื่อ แตก็ไดความรูมากมายหลายอยาง 
สามารถนํากิจกรรมทั้งหมดที่ไดทําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมใหกับเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี 
อาจารยมีความเปนกันเอง และมีใบหนาที่ยิ้มแยมตลอดเวลาทําใหขณะเขารวมกิจกรรมไมเครียด” 
  “ในการเขารวมกิจกรรมก็อาจจะมีทั้งทุกขและสุข แตมันก็เปนเพียงแคความคิดสั้นๆ 
ในชวงขณะหนึ่ง เชน กอนการทํากิจกรรมเม่ือทราบกําหนดการ อาจมีขอคําถามเกิดขึ้นภายในใจ
มากมาย เชน ใหมาอบรมอะไร ตองทําอะไรบาง ทําไมตองใชเวลา 8 วัน สวนเรื่องเม่ือย เบื่อ มันก็
อาจจะมีเกิดขึ้นมาบาง แตเม่ือเปลี่ยนกิจกรรม เปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ ความรูสึกก็ไดเปลี่ยนไป แตทํา
ใหเกิดความรูสึกที่ดี และมีความสนุกสนาน แตถามองใหลึกๆ ในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมจะมี
ความหมายดีๆ แอบซอนอยู ไมวาจะเปนขอคิดจากการทํากิจกรรม แนววิธีการตางๆ ที่จําเปนใน
การจัดกิจกรรมใหกับเด็ก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดสามารถนําไปใชในอาชีพครูและการดําเนินชีวิตในการ
ทํางานตางๆ ไดเปนอยางดี” 
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อภิปรายผลการประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรม 
 ผูวิจัยทําการศึกษาการประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
พบวา คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมขยายผล 1 
หลังเขารวมการทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 คะแนนความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน (AQ) ของกลุมขยายผล 
2 หลังเขารวมการทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 1 หลังเขารวมการทดลอง  
(  = 95.55, S.D. = 5.69) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (  = 87.35, S.D. = 4.71) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 
1 ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานความเชื่ออํานาจในตน และดานการมองโลกในแงดี หลังเขารวมการ
ทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการเปรียบเทียบ
คะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 2 หลังเขารวมการทดลอง (  = 97.55, S.D. = 6.30) สูงกวา
กอนเขารวมการทดลอง (  = 90.79, S.D. = 6.00) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา คะแนนจิตลักษณะของกลุมขยายผล 2 ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดาน
ความเชื่ออํานาจในตน และดานการมองโลกในแงดี หลังเขารวมการทดลองสูงกวากอนเขารวมการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยนี้แสดงวารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีประสิทธิภาพในการ
นําไปใชเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งน้ีอาจารยผูใชไดสะทอนความคิดความรูสึกออกมาวาในแตละขั้นของ
รูปแบบมีความสําคัญตอการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน
ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยผูวิจัยไดขออนุญาตทําการบันทึกเสียงระหวางการ
สนทนาและถอดเทปการสะทอนความคิดความรูสึกของอาจารยผูใชรูปแบบการฝกอบรมฯ ขอมูลที่
ไดมีดังนี้ 
 จากการถอดเทปการสนทนาเกี่ยวกับการขยายผลการใชรูปแบบในการฝกอบรมฯ ของ
ผูใชหรือวิทยากรคนที่ 1 เปนเพศหญิง อายุ 28 ป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี กําลังศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอกปฐมวัยศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ง
ประสบการณการทํางาน เปนอาจารยผูสอนระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงหนึ่ง
เปนเวลา 3 ป ตําแหนงบุคลากรสายวิชาการและเลขานุการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีบุคลิกภาพ
ใจรอน คลองแคลว พูดนอย จริงจัง ไมคอยยิ้มแยม ขาดความมั่นใจในตนเอง รูปรางสูง 
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 ผูวิจัยไดสนทนาโดยตั้งขอคําถามเกี่ยวกับการใชรูปแบบการฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นวา
ผูใชหรือวิทยากรคนที่ 1 มีความคิดเห็นตอรูปแบบการฝกอบรมนี้อยางไร มีสวนใดบางที่อานแลวไม
เขาใจ 
 ผูใชหรือวิทยากรคนที่ 1 ตอบวา “ถาในรายละเอียดของกิจกรรมไมมีสคริป และถาผูวิจัย
ไมอธิบายก็จะไมเขาใจในรายละเอียดของกิจกรรมในบางกิจกรรม อยางเชน กิจกรรมการระบายสีน้ํา 
(เปยกบนเปยก) หรือกิจกรรมที่คนหูหนวกเปนใบพาเพื่อนที่ตาบอดขามสิ่งกีดขวาง ที่ตองผูกเชือก
เปนตาขาย เหมือนวาในกิจกรรมนี้ไมไดระบุวาตองมัดเชือกเปนแบบตาขาย ถาไมมีคนคอยชวย ก็
จะไมรูเลยวาตองมีการมัดเชือก หนูก็เลยเดินไปดูวาวิธีการทํานั้นทําอยางไร เพราะวาในนี้ไมได
เขียนไววาตองมัดเชือกใหเหมือนใยแมงมุม ในแบบก็ไมไดอธิบายรายละเอียดวาการวางตะปูจะวาง
อยางไร ใสตะปูไปบนอะไร คือในแผนการจัดกิจกรรมนั้นไมไดระบุ สวนใหญจะเปนกิจกรรมมากกวา
รายละเอียดของกิจกรรมวาทําแบบไหน เวลาอานแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมก็รูแตเพียงวา
นักศึกษาทํา รูกฎกติกาวาทําอยางไร แตไมรูวาการจัดสภาพแวดลอม ณ ตอนนั้นตองทําอยางไร 
เตรียมอะไร จะใหเนื้อหาสาระอะไรบาง แบบไหน” ผูวิจัยไดซักถามตออีกวาแลวพอใชไปแลว ใน
สวนของการจัดกิจกรรมนี้มีความเขาใจมากขึ้นบางหรือไม สวนใดบาง 
 ผูใชหรือวิทยากรคนที่ 1 ตอบวา “ก็มีความเขาใจมากขึ้น รูขั้นตอนเกือบทุกขั้นตอน จําได
เกือบทุกขั้นตอน แลวเหมือนกับวาทําใหเราพัฒนาตนเอง เหมือนกับวาเราซาบซึ้งกับสิ่งที่เราพูด 
ตอนแรกๆ อาจจะเกร็ง แตพอหลังๆ มาเร่ิมไมคอยเกร็ง เหมือนกับเปนธรรมชาติ เพราะวาเราจะรูวา
ถึงตอนนี้ มาถึงขั้นตอนนี้นะก็ไมกังวลแลว” 
 คําถาม : แลวถาจะใหผูใชหรือวิทยากรเปนผูเตรียมสื่อเพ่ือมาจัดอบรมดวยตนเองโดย
ศึกษาจากแผนการจัดกิจกรรมจะทําไดหรือไม 
 คําตอบ : ถาใหเตรียมสื่อเองจากการอานแผนกิจกรรมนี้ก็อาจจะจัดได แตถาใหบอกใน
รายละเอียดวาตองทําแบบไหน เชน สื่อหรืออุปกรณก็จะระบุอยูแลว สวนในกิจกรรมนาจะอธิบายวา 
วิทยากรตองผูกเชือกเปนใยแมงมุม เพ่ือเปนการสรางอุปสรรคในการพาเดิน ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปน ก็
อยากใหอธิบายรายละเอียดในสวนนี้ 
 คําถาม : ยังมีกิจกรรมอ่ืนอีกหรือไมที่ผูใชหรือวิทยากรคิดวาเปนปญหา 
 คําตอบ : กิจกรรมที่เปนปญหาหนูคิดวาไมมีนะ 
 คําถาม : แลวการระบายสีน้ําบนกระดาษเปยกละ 
 คําตอบ : การระบายสีน้ําปญหามันเกิดขึ้นเพราะวาบางทีวิทยากรยังไมเขาใจกับกิจกรรมที่
ตองระบายสี อีกอยางหนึ่งยังไมเคยทําแบบนี้ดวย เลยทําใหนักศึกษาสวนใหญจะจุมสีวาดภาพคือ
เคาจะเคยทําแบบนั้น เทาที่หนูสังเกตมาเคาจะไมเคยทําการระบายสีน้ําแบบนี้มันก็เลยทําให
กิจกรรมนี้สับสน คือไมไดสับสนเกี่ยวกับกิจกรรมเพราะกิจกรรมนี้ดีนะคะ แตวาสับสนที่ตัวผูใชหรือ
วิทยากรกับตัวนักศึกษาเอง ทําใหไมเขาใจในการทํากิจกรรม 
 คําถาม : แลวถาผูวิจัยจัดการอบรมใหกับผูใชหรือวิทยากรใหรูทุกขั้นตอนตั้งแตแรกโดยที่
ไมตองอานคูมือ แตใหการอบรมตามคูมือกอนจะดีกวาหรือไม 
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 คําตอบ : ดีคะ เพราะวาถาเราอบรมเราก็มีประสบการณ เขาใจในสิ่งที่ตองทําวาจะตองทํา
แบบไหน คือหนูคิดวาผูวิจัยนาจะพูดไดละเอียดไงคะ อยางการสรุปขั้นตอนในการทํากิจกรรมอยาง
ยอที่ผูวิจัยไดเลาใหฟงจะเปนขั้นตอนที่ละเอียดมาก ละเอียดกวาที่จะอานอีกก็คือยิ่งทําใหหนูเขาใจ
มากขึ้นแลวหนูก็ไมตองอานเยอะ คือหนูฟงจากการอธิบายขั้นตอน หนูก็จําได อยางเพลงที่ผูวิจัย
รองใหฟง หนูก็จําไดวามันเปนแบบนี้ ทํานองแบบนี้ ทําทาแบบนี้ คือจําไดเลย มีคนทําทาใหดู รอง
เพลงใหฟง เหมือนวาเราไดดูตัวอยางแลวเราก็ทําตาม เหมือนผูวิจัยเปนแบบอยางในหลายๆ เรื่อง
ใหกับหนู อยางการพูด อยางประสบการณอาจจะนอย การพูดการจา การใหความรูยังทําไดไมเต็มที่ 
ผูวิจัยก็สามารถเสริมความรูใหหนูหลายเรื่อง เชน การพูดหรืออะไรแบบน้ี 
 บทสรุป : ดังน้ันเง่ือนไขในการใชคูมือการฝกอบรมฉบับน้ี ผูนําไปใชควรไดรับการ
ฝกอบรมกอนเพ่ือใหเห็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมกอนที่จะเปนวิทยากรหรือเปนผูดําเนินการ
ฝกอบรม 
 คําถาม : หลังจากที่ผูใชหรือวิทยากร ไดนํารูปแบบการฝกอบรมไปใชแลวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับตัวเองอยางไรบาง 
 คําตอบ : รูสึกวาเขาใจตัวตนมากขึ้นทําใหเราไดประโยชนมาก ทําใหนิ่ง ทําใหรูสึกวาเรา
ไมจําเปนตองไปคิดมาก คือแตกอนหนูจะเปนคนเครียดคิดมากในบางเรื่อง เร่ืองเล็กๆ นอยๆ แตพอ
มาทํากิจกรรมตรงนี้ พอมาเปนวิทยากรทําใหเรามีสมาธิ มีสติ ทําใหเราเหมือนมีจุดสําคัญที่อยูใน
กิจกรรมนี้คะ และก็ไดคติที่ไดจากกิจกรรมนี้ คือทําใหทราบวาทําไมหนูตองไปมองในสิ่งที่เปนปญหา 
ทําไมตองไปคิดวาสิ่งที่เปนปญหานี้มันรายแรง ทุกสิ่งทุกอยางที่เปนความเศราเหมือนที่ผูวิจัยบอก
มันเปนความรูสึก มันเปนจิตใจของเราที่ปรุงแตงขึ้นมาเทานั้น พยายามทําใหมีความสุขที่สุด คิดใน
ทางบวก ก็คือ หน่ึงควบคุมปญหาได รูวาปญหาเกิดจากอะไร รูที่จะรับผิดชอบ ถึงแมปญหาจะ
ยืดเยื้อก็อดทนได ใชคะ หนูจะพยายามไมทอ พยายามที่จะรูวาสิ่งที่เคาทําหรือเขาใจผิดนี้ หนูจะมอง
วาสิ่งที่สะทอนกลับคืนมาหนูยอมรับไดแลวหนูก็จะปรับปรุงในสิ่งที่เคาพูด เราอาจจะใสอารมณใสเคา 
ก็คือวาถาหนูเหน่ือยก็พยายามควบคุมสติใหได พยายามอยาใสอารมณ พยายามนิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
กับเหตุการณที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องอะไรก็แลวแต มันทําใหหนูนิ่งมากขึ้น ทําใหหนูมีสติ คิด
ใครครวญ 
 คําถาม : แลวผูใชหรือวิทยากรคิดวารูปแบบการฝกอบรมนี้ สามารถชวยใหนักศึกษา
เปลี่ยนแปลงไดหรือไม 
 คําตอบ : หนูคิดวาไดในชวงเวลานี้ ระยะเวลาสั้นๆ อาจจะยังไมลึกซึ้งกับเคานะคะแตวา
บางคนก็ ใช ได  แตหนูรู สึกวาทุกคนเปลี่ยนแปลง  แตจะใหทุกคนเปลี่ยนแปลงมากเปน  
100 เปอรเซ็นต ก็คงไมเทากัน แตบางคนพื้นฐานเคาดีอยูแลว เคามาอบรมก็ทําใหเคามองเห็นสิ่ง
ตางๆ ยิ่งพัฒนาเคามากขึ้น แตสําหรับคนที่แยอยูแลวก็ทําใหเคาดีขึ้นในระดับหนึ่ง เคาสามารถมอง
วาสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเคาสามารถจัดการกับปญหานั้นหนูก็คิดวาเคาทําได ในขณะท่ีหนูเปน
วิทยากรหนูดูแลวมันสะทอนกลับมาจากความรูสึกเคา ไมเชื่อวาจะพัฒนา แตก็มีการพัฒนา แตการ
พัฒนานี้จะมากนอยไมเทากัน 
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 คําถาม : แลวผูใชหรือวิทยากรคิดวาควรนํารูปแบบการฝกอบรมนี้ไปใชกับนิสิต/ นักศึกษา
ในระดับชั้นอ่ืนๆ ไดหรือไม 
 คําตอบ : ไดคะ หนูคิดวาดีดวย แตเราจะปรับการเผชิญปญหาในการฝกประสบการณ
เปลี่ยนเปนสถานการณอ่ืน เชน การใชชีวิตในการเรียน การแกปญหาอุปสรรคในการเรียนอยางนี้คะ 
 คําถาม : ผูใชหรือวิทยากรคิดวามีสิ่งใดบางที่จะเสริม หรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบการ
ฝกอบรมนี้ อีกบาง 
 คําตอบ : โดยสวนตัวของผูใชหรือวิทยากรหนูไมเคยเจอกิจกรรมแบบนี้คะ พอเจอแบบน้ี
รูสึกวาอ้ึง อ้ึงกับตัวเอง อยากใหทุกคนไดมาลองสัมผัส ลองจัดกิจกรรมแบบน้ี ถาหนูจัดกิจกรรมแบบ
นี้หนูคิดวานักศึกษานาจะพัฒนา สักนิดหนึ่งก็ยังดี คอยๆ เร่ิมอาจจะทําจิตใจใหสงบกอนที่จะเขาสู
การเรียน คือหนูวายิ่งถาเอาไปใชกับเด็กปฐมวัย เด็กเล็กๆ เลย ยิ่งดีมากๆ หนูคิดวาเคาคงจะเอาสิ่ง
ตางๆ ที่เราสอนไปใชกับเด็กใหไดผลมาก เหมือนกับวาตัวเคาพัฒนาแลวเคาก็เอาไปพัฒนาเด็กที่
เคาจะออกฝกสอนไดดวย อานแลวขนลุกเลยนะคะในบางกิจกรรม อยางแมน้ําสีเลือด ทําใหเรา
สะทอน จริงๆ แลวหนูอยากใหอาจารยมาอบรมใหหนูนะคะ หนูอยากเปนผูเขารับการอบรมเอง 
เพราะวาหนูอยากสะทอนสิ่งตางๆ หลายๆ เรื่อง มันเปนการทําใหเราระบายความรูสึกในใจ ทําให
เราเผชิญกับสิ่งที่รูตัวอยูเสมอวาเรากําลังทําอะไร 
 คําถาม : แลวจากประสบการณของผูใชหรือวิทยากรเอง เคยไดรับการฝกอบรมแบบจิต
ปญญาศึกษาบางหรือไม 
 คําตอบ : ไมเคยอบรม แตก็รูมาบาง เม่ือมาจัดกิจกรรมหนูไมคิดวามันจะเหน่ือย มันจะ
ลําบาก หนูสนุก สนุกกับการเปนวิทยากร ทําใหเราตื่นเตนอยูเสมอ อีกอยางหนึ่งก็คือไดทําบทบาท
นั้นพรอมกับนักศึกษาดวย บางทีสิ่งที่สะทอนขึ้นมาหรือพูดขึ้นมา หนูก็มีโอกาสไดพูด ไดทําใหเคา
รูสึกวาขนาดอาจารยยังกลาเลาใหฟง เคาก็กลาเลาใหอาจารยฟง ความรูสึกแบบนี้หนูคิดวานักศึกษา
เคาจะไวใจเรามากขึ้น นี่คือความรูสึกของหนูจริงๆ การจัดกิจกรรมแบบนี้เคาจะไวใจเรามากขึ้น
มองเห็นถึงความรูสึกที่เราพยายามสอนเคา เราหวังดีกับเคา เราตองการใหเคาเปนคนดีจริง ดวย
ความตั้งใจจริง เรียกวาการฟงดวยหัวใจอยางลึกซึ้ง LOVE ซึ่งก็คือ คําวา ลัฟว หรือ ความรัก มี
ประโยชนตอเคาดวย นั่นแหละคะ เราไดใหความรักเคาดวย ใชคะ นี่คือสิ่งที่ดีมาก เพราะวาหนูดูวา
ทุกวันนี้โดยสวนใหญแลวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็สอนกันไป โดยไมมีการมาถามไถ มา
ระบายความรูสึก เหมือนกับวาเรารับฟงนักศึกษามากขึ้น ใชใจสัมผัสกันมากขึ้น ถาเราจัดกิจกรรม
แบบนี้นักศึกษาเคาจะไวใจเรา แลวเวลาที่เคามีอะไรเคาก็จะไมเดินออกจากตัวเราเคาจะเขามาหาเรา 
หนูดูแลวนะคะวานักศึกษาทุกวันน้ีเหมือนเคาจะถอยหางไมคอยมีใครอยากจะเขามาปรึกษาอาจารย
ในสาขา ไมมีใครกลาเขามาเพราะวากลัว แตถาเราจัดกิจกรรมแบบนี้หนูวานักศึกษาเหมือนอยากที่
จะเขามาเรียนรูกับอาจารยมากขึ้น 
 คําถาม : ผูใชหรือวิทยากรคิดอยางไรถานักศึกษาออกไปปฏิบัติการสอนจริงแลวตองเจอ
เหตุการณ หรือสภาพที่เปนปญหา เคาจะมีแนวคิด วิธีการฟนฝาอุปสรรคอยางไร 
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 คําตอบ : หนูคิดวาเคานาจะทําได ถาเรามีเวลาในการทํากิจกรรมนี้รวมกันโดยที่นักศึกษา
ไดมีโอกาสในการทํากิจกรรมนี้ซ้ําทุกอาทิตยๆ ก็จะดี ดูจากบริบทของแตละคน คือถาพื้นฐานแตละ
คนเคาดีแลวก็ไมตองซํ้า เคาก็ยังดี แตวาบางคนอยูกับเราอาทิตยหน่ึงอบรมกับเราอาทิตยหน่ึงเคาก็
ยังไมคงทน ก็คือสิ่งที่เคาเรียนรูกับเรามันยังไมคงทน ถาเคาไดไปเจอสิ่งเหลานั้นมันก็จะกลมกลืนกัน 
แตถาเรานําเคาเขามาใหเคาสะทอน ใหเคามาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้หนูคิดวาเคานาจะทําได หนูคิด
วาสิ่งที่เคาไดรับจะคงทนและถาวรมากขึ้น 
 หนูอยากจะเรียนรูในสิ่งอ่ืนบางเพ่ือพัฒนาตนเอง และจัดกิจกรรมอ่ืนบางเพ่ือใหนักศึกษา
ไมเบื่อ คือหนูพยายามจัดกิจกรรมทุกเทอมไมใหซ้ํากัน หนูจะเปลี่ยนตลอด เปลี่ยนใหนักศึกษาลองดู 
อยางเทอมนี้ถามันไม work ทําแบบนี้ไม work หนูก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหน่ึง ถามัน work หนูก็
ยังคงทํากิจกรรมที่ดีๆ ไว บางทีหนูจะมีเกณฑ มีคะแนนใหดวย มีเกมสในการจับสลาก การรองเพลง 
แตวาหนูก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการ แตถาไดรูปแบบการฝกอบรมนี้มาหนูก็จะนําไปใช ตองขอขอบคุณ
นะคะ ที่อาจารยใหหนูมาเปนวิทยากร 
 ผูวิจัยก็ตองขอขอบคุณเหมือนกันที่ผูใชหรือวิทยากรตองเหนื่อยในการอบรมไปดวย 
 จากการถอดเทปบทสนทนาระหวางผูวิจัยและผูใชหรือวิทยากรคนที่ 2 เปนเพศหญิง อายุ 
43 ป วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ง 
ประสบการณการทํางาน เปนอาจารยผูสอนระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปนเวลา 
19 ป ตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเปนอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษากลุมขยาย
ผลทั้ง 2 กลุม มีบุคลิกภาพ เปนคนใจเย็น ยิ้มงาย พูดเกง อารมณดี มีความมั่นใจในตนเอง รูปราง
ทวม 
 ผูวิจัยไดสนทนาโดยตั้งขอคําถามเกี่ยวกับการใชรูปแบบการฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นวา
ผูใชหรือวิทยากรคนที่ 2 มีความคิดเห็นตอรูปแบบการฝกอบรมนี้อยางไร มีสวนใดบางที่อานแลวไม
เขาใจ 
 ผูใชหรือวิทยากรคนที่ 2 ตอบวา “อานแลวเขาใจเลยสามารถใชไดทั้งการจัดอุปกรณ การ
จัดสภาพแวดลอม สวนดานการจัดกิจกรรมตรงนี้ไมแนใจเพราะวา มองวายังขาดรายละเอียดใน
บางสวน อยากใหมีรูปภาพประกอบ อยางเชน การทํากิจกรรมหนวยที่ 7 ซึ่งเปนการเผชิญกับ
อุปสรรค คือ ตาขายเชือก แลวที่พ้ืนจะมีตะปูโรย ผูเปนวิทยากรก็ยังคิดไมออกวาจะทําอยางไร นึก
ภาพไมออก ถามีภาพประกอบจะชวยใหสามารถคิดจินตนาการไดวาจะทําอยางไร หรือบางทีการ
แบงกลุม เชน ผูเขารวมอบรมมีจํานวน 10 คน ควรจะแบงกี่กลุม ถึงแมจะกําหนดไววา 6-8 คน ก็ยัง
ไมสามารถที่จะบริหารจัดการได สมมติวานักศึกษาของเรามี 12 คน ก็สามารถแบงเปน 6 คนได ถา
มา 10 คน ก็แบงเปน 5 คน บางทีอยากแบงกลุมเล็กกวานี้ เพ่ือใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรู” 
 ผูวิจัยไดซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนของรูปแบบวาสามารถทําไดลื่นไหลหรือติดขัด ผูใชหรือ
วิทยากร กลาววา “ขั้นตอนของรูปแบบบางกิจกรรมก็ OK แตก็ไมม่ันใจ” ผูวิจัยถามตอวา “ถา
เชนน้ันผูใชหรือวิทยากรเห็นดวยหรือไมวากอนที่จะเปนวิทยากรในการอบรม ผูเปนวิทยากรควร



 142 

ผานการฝกอบรมมากอนเพ่ือเรียนรูในเรื่องการจัดสภาพแวดลอม การเตรียมสื่อ หรือกิจกรรมที่จะ
นําไปใช 
 ผูใชหรือวิทยากร ตอบวา “เห็นดวยมากที่สุด เพราะวาเปนการทําใหเขาใจมากยิ่งขึ้น และ
เขาใจจุดเนนของกิจกรรมวาแตละกิจกรรมนั้นมีเปาหมายอะไร เชน กิจกรรมการระบายสีน้ําแบบ
เปยกบนเปยก ผูใชหรือวิทยากรมีความรูสึกวานักศึกษาควรที่จะสนใจเรื่องวัสดุอุปกรณวามีอะไรบาง 
มีการจัดเตรียมอยางไร แตวันที่นักศึกษาสะทอนจะไมไดพูดถึงจุดนี้เลย นักศึกษาพูดถึงการรอง
เพลงประกอบการระบายสี จนกระทั่งสุดทายผูใชหรือวิทยากรตองพูดขึ้นวายังมีอีกจุดหนึ่งสําหรับ
กิจกรรมนี้คือการเตรียมอุปกรณ การใชอุปกรณในการระบายสีน้ํา บางครั้งเราอานจุดประสงคก็เปน
นามธรรม แมแตวิทยากรเองก็ยังไมคอยเขาใจเทาไหร และคิดวาจะเขาใจเหมือนกับผูวิจัยหรือไม” 
 ผูวิจัยซักถามวา “ดานการจัดสภาพแวดลอมกับการเตรียมสื่อ ผูใชหรือวิทยากรคิดวาจะ
สามารถจัดเตรียมสิ่งตางๆ เองไดทั้งหมดหรือไม” 
 ผูใชหรือวิทยากรตอบวา “ไมม่ันใจเพราะวา บริบทของผูวิจัยกับของบุคคลอื่นที่จะนํา
รูปแบบไปใช ความเขาใจอาจไมตรงกัน อยางเชนเรื่องของการใชสีน้ํา บางครั้งก็เปนหลักการอนุบาล 
เชน การใชขวดแกว การใชพูกัน กระดาษ 100 ปอนด แตบางทีในบริบทของที่นี่ สิ่งเหลานี้ อาจจะมี
ราคาแพง เชน กระดาษ 100 ปอนด ซึ่งจะถูกละเลยไป ถาสมมติวาใหจัดเองก็จะใชแตกระดาษ 
ถายเอกสารซึ่งใชกันเปนประจํา ถาในคูมือบอกไววาควรจะใชอะไร ควรมีคําอธิบายสั้นๆ ไววาเพราะ
อะไรก็จะดีมาก เพราะวาวัสดุบางอยางเปนวัสดุที่มีราคาแพง ไมสามารถใชฟุมเฟอยได เวลาสอน
นักศึกษาก็จะไมใช” 
 คําถาม : แลวจากการที่ผูใชรูปแบบเปนวิทยากรเองบางกิจกรรมก็ไดรวมทํากับนักศึกษา
ดวย คิดวามีการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนา หรือไดรับองคความรูอะไรบาง 
 คําตอบ : ไดกับตัวเองมากนะคะ ในเรื่องของการฟง ปกติตัวผูใชหรือวิทยากรเองเวลาสอน
นักศึกษาจะชอบพูด ถามวาฟงนักศึกษาไหมก็ฟง แตชอบที่จะพูดขัดจังหวะ ถามีขอสงสัยก็จะซัก
ทันที งานนี้ผูวิจัย เนนย้ําวาใหฟงอยางลึกซึ้งเราจะไมตอบโต ไมซักถาม วันแรกก็อึดอัด อึดอัดมาก
คืออยากพูด รูนะวาตนเองไมอดทนแตเม่ือเขาใจถึงจุดประสงคของผูวิจัย ก็เหมือนกับวาตองคุม
ตัวเองดวย อึดอัดมาก เหนื่อยมาก แตมาถึงวันที่ 2 วันที่ 3 มันเปนอะไรที่มันหายเหนื่อย มีความสุข 
สามารถใชตรงนี้ในการดําเนินชีวิต ในการทํางาน ผูใชหรือวิทยากรเองก็ไดสะทอนใหนักศึกษาฟงวา 
ตนเองชอบพูดอยางเดียว คือฟงนอย การฟงอยางใครครวญ ทําใหเราเขาใจแลว ที่ไดรับคือ ลูกศิษย
เคาจะมีความสุขที่จะไดเลาเพราะสมัยกอนไดพูดอยางเดียวไมมีใครฟง บางคนก็จะพูด บางคนไม
กลาพูด พูดแลวจับประเด็นไมได แตเม่ือการฝกอบรม 4 วันผานไปพัฒนาการทางการพูดเคาดีมาก 
เคาสามารถจัดระบบความคิดไดวาจะพูดอะไร แลวเปนการพูดที่ไมไดสักแตพูด การพูดนั้นเปน
คําพูดที่ออกมาจากใจ คนตั้งใจฟงเคามาก 
 คําถาม : แลวผูใชหรือวิทยากรคิดวาในการฝกอบรมครั้งนี้ตัวนักศึกษาเองมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบาง 
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 คําตอบ : การเปลี่ยนแปลงนั้นเห็นไดจากการสรุปวันสุดทาย “ครูสอนเธอมา 4 ป แตครูมา
อบรม 4 วัน ไมนาเชื่อวากิจกรรมการฝกอบรมนี้จะทําใหนักศึกษามีทักษะในการฟง ฟงเพื่อนเปน มี
มารยาทในการฟงที่ดี เปนผูฟงที่ดี” นอกเหนือจากการฟงแลว การพูดเคารูสึกวาเคามีความสุขที่ได
พูด พูดแลวมีคนฟง การจับประเด็น สาระที่พูด มันทําใหเคาเกิดกระบวนการคิดการทํากิจกรรมชวย
ใหเคาสามารถสราง concept สามารถเชื่อมโยง ตองการใหเคาอภิปรายประเด็นไหนเคาก็สามารถ
เขาถึงประเด็น จากครั้งแรกเด็กบางคนเคามีทักษะที่ดีอยูแลว เคาก็ดีขึ้น แตเด็กบางคนที่ไมกลาพูด 
ไมมีโอกาสที่พูด เคาสะทอนมาแลวเราเห็น เคากลาพูด พูดดวยความมั่นใจ แลวเคาก็พูดออกมาเอง
วาเคาพูดแลวไมมีคนฟง แตครั้งน้ีเคาม่ันใจเคามีความสุข วันแรกเคารูสึกวาเคาทุกขมากที่เคาตอง
มาอบรม 4 วัน ปกติเราจะอบรม 3 วัน เคาคิดวาเปนเรื่องนาเบื่อ เร่ืองเครียดที่ตองมานั่งฟง 4 วัน 
แตเม่ือมาอบรมแตละวันแลวเวลามันผานไปเร็วมาก เปนกิจกรรมที่เคาไดเรียนรู ไดฟนฝาอุปสรรค 
สามารถที่จะนําไปใช และที่สําคัญที่เราเห็น คือ เราจะคัดเลือกกลุมเด็กที่ไมสนิทกันคือแบงตามเลขที่ 
แตอาจมีบางคนที่สนิทกันและไดอยูดวยกัน แตบางคนไมสนิทกันไดอยูดวยกัน ตรงนี้ 4 ป เราก็
สงสัยวานักศึกษาหองนี้ไมเคยคุยกันเลยเหรอ เคาไมรูจักกัน เคาไมคุยกัน เราก็เกิดคําถามในใจวา
ตัวเองเปนหัวหนาสาขาและเพิ่งรับตําแหนงได 1 ปเอง ตองจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ เม่ือ
เทอมที่แลวก็เพ่ิงจัดสัมมนาก็ไดคําตอบประมาณนี้ ดังน้ัน กิจกรรมของสาขาก็ชวยสาขามากเลย เรา
จะตองทุมเทแลวก็เรื่องของวิชาการแลวทักษะของชีวิตการเจอปญหาเหลานี้ก็เปนประเด็นสําคัญเปน
สิ่งสําคัญ เราจะตองจัดอบรมใหกับนักศึกษาของเราทั้งสาขา เรายังมองวาตองขอคุยกับผูวิจัยแลววา
จะขออนุญาตนํากิจกรรมนี้ไปจัดเปนกิจกรรมการสอนในบางวิชากอนที่จะเรียนเนื้อหา เราก็ดูวา
ตรงไหนมันพอจะเขากับวิชาเราได ใน 7-8 กิจรรมนี้ หรือไมก็เปนเกมสเปนอะไร เราจะสราง
ขอตกลงเปนเพลงหรือเปนอะไรในการใชสื่อน้ันเอาไปใชเพ่ือใหเด็กของเราที่เคามีปญหากันที่เคาไม
เคยคุยกันหรืออะไร ในหองเดียวกันหรือระหวางหอง ระหวางรุน ที่ตอนน้ีคิดไวที่จะทําดวนเลยคือ
นักศึกษาป 4 ที่จะขึ้นป 5 เรามีนักศึกษาทั้งหมด 3 หมูเรียน จะคัดเลือกมาแค 1 หมูเรียน ถาผูวิจัย
ไมขัดของจะขออนุญาตจัดใหนักศึกษาที่จะออกฝกสอนใหเคาไดมาอบรมตรงนี้ เรามองวามันชวย
สรางตัวของเคาใหเคามองวาเคาไมเห็นแกตัว รูจักฟงคนอ่ืน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ไมใชไดแต
บอกเพราะบอกแบบเรามันไมไดผล แตนี่เปนการใหเคาไดฝาฟนไดทํากิจกรรมรวมกัน แลวมันก็
ประจักษวามันทําได ซึ่งตัวเองครั้งแรกนี้มีความรูสึกตานมากๆ กิจกรรมอะไรอบรมแค 4 วัน จะได
อะไร เพราะวาเราเปน teacher center สูงเหมือนกัน ตานมาก ๆๆๆ คิดวา 4 วันจะไดอะไร ทําไปๆ 
เราก็มองวามันได เราก็ไปประชุมกับคณะกรรมการทํางาน คณบดี เราก็จะเอางานชิ้นน้ีที่เราภูมิใจวา
นักศึกษาเรามีการเปลี่ยนแปลงไปคุยใหคณะอาจารยฟง ใหคณบดีฟง ใหอาจารยสาขาตางๆ ฟง 
เพราะวาพอดีที่สาขาก็จะทําวิจัยเกี่ยวกับจิตตปญญาศึกษาดวย เราเปนศูนยกลาง แตเราก็ไมรูวา
สาขาอื่นเคาทํากันจริงจังขนาดไหน ของเราก็รับรูมาบางนิดหนอย แตพอเราไดทําจริงๆ เราก็พอจะ
มองไดใชไดในระดับหน่ึงแลวก็เกิดผลดีจะเอาเยอะกวานี้ไมได 
 คําถาม : แลวผูใชหรือวิทยากรมีความคิดเห็นอยางไร ถานักศึกษาที่จะตองออกไป
ปฏิบัติการสอนในเทอมหนา เคายังจะฟนฝาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในชีวิตชวงปฏิบัติการสอนไดหรือไม 
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 คําตอบ : ไมม่ันใจ มองวาชวงที่เราอบรม 4 วัน เคาก็ยังจะฟนฝาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ทุก
อยางตองซ้ํา ตัวเองไมแนใจ แตบางคนที่พ้ืนฐานเคาดีอยูแลวก็มีสติ มีสมาธิในการที่จะทํา เรามองวา
แลวแตตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาที่เคาดีอยูแลว เคาก็อาจจะไดตรงนี้เขาไปเสริมใหมีความคิดที่
รอบคอบ แตนักศึกษาบางคนที่ตนทุนเคาต่ําเรื่องทักษะในการเผชิญปญหา ตัวผูใชหรือวิทยากรเอง
มองวาไมแนใจ นาจะตองมีการติดตามผลแลวก็จะใหคําตอบตรงนี้ได 
 คําถาม : ถาคิดวามีการทําซ้ําอยูบอยๆ ทําเปนจังหวะสม่ําเสมอ จะทําใหเคาดีขึ้นหรือไม 
 คําตอบ : ก็อาจจะดีขึ้น คือตอนนี้ตัวผูใชหรือวิทยากรเองมองวานักศึกษาแตละคนนี้เคามี
ตนทุนไมเหมือนกัน บางคนครอบครัวฟูมฟกมาดี กิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะชวยเสริมใหเคาดีขึ้น 
แลวแตการแบงคนออกเปนกลุมๆ บางกลุมผลอาจจะขึ้นสูงเลย แตบางกลุมก็อาจจะไมเปนผลก็ได 
จากที่สังเกตนะคะ กิจกรรมแรกบางคนก็ in บางคนก็หายไปเลย บางคนมาวันที่ 1, 2, 3 วันที่ 4 
หายไปไมมา เปนแบบน้ี เราก็มาคิดวาเราไมม่ันใจ แตถามวากิจกรรมนี้ดีไหม ดีมาก 
 คําถาม : ผูใชหรือวิทยากรมีอะไรที่อยากจะเสริมในคูมือการฝกอบรมนี้บาง หรือตองมี
เง่ือนไขอะไรบาง 
 คําตอบ : ขอความที่เปนตัวอักษร เราอานมันเปนปรนัย ทุกคนไมแนใจวาจะเขาใจตรงกัน
หรือไม ตัวผูใชหรือวิทยากรเองมองวาผูที่จะนํางานชิ้นนี้ไปใชจะตองผานการอบรมจากเจาของ
งานวิจัย ถึงแมวาคุณจะหยิบไปคุณก็ไมไดเขาใจถึงแกนของงาน คือความรูความเขาใจของคนอาน
กับผูวิจัยอยางไรก็ไมเหมือนกัน อยางไรก็คิดคนละแบบ อาจจะโชคดีที่คิดเหมือนกันแตมันก็คงจะ
บังเอิญ ความเขาใจแตกตางกันได เหมือนกับตัวผูใชหรือวิทยากรเองอานบางทีก็มีบางอยางที่เขาใจ
ไมตรงกันก็มีบาง 
 คําถาม : ถาจะใหผูใชหรือวิทยากรจัดเตรียมสื่ออุปกรณเองทุกอยางทําไดหรือไม เพราะ
ผูใชหรือวิทยากรเองเคยผานกระบวนการฝกอบรมแบบจิตตปญญาศึกษามาบางแลว 
 คําตอบ : ในสวนของตัวผูใชหรือวิทยากรเอง ในการที่มีสคริปนี้เปนสิ่งที่ดี ทําใหเราเขาใจ
งานวิจัยมากยิ่งขึ้น แตถาสมมติวาผูนํางานวิจัยไปใชเคยอบรมจิตตปญญาศึกษามาเคาก็จะสามารถดู
ตรงน้ีแลวก็อาจจะปรับบางสวนแตไมใหเพ้ียนงานวิจัยได วิธีการ คําพูด เคาอาจจะไมพูดตามก็ได 
แตเปนไปในประเด็นเดียวกัน แตสําหรับคนที่ไมเคยอบรม หรืออบรมโดยผิวเผินก็อาจจะไมรูถึงแกน
ของงาน การมีสคริปตรงนี้ก็จะชวยเคาไดมากและก็จะดี 
 คําถาม : ผูใชหรือวิทยากรคิดอยางไรกับบุคลิกภาพของคนที่จะมาเปนวิทยากร 
 คําตอบ : ตัวเองมองวาเปนสิ่งที่จําเปน อันดับแรกเลยก็คือความสมัครใจ อันดับที่สอง
อารมณของวิทยากร อยางตัวเองมองวาควรเปนคนที่ใจเย็น นิ่ง สงบ มองโลกในแงดี ตัวผูใชหรือ
วิทยากรเองมาทําตรงนี้ใหนิ่งๆ ฟงนะ แตบางทีเราก็อยากจะพูด แตก็มีอารมณเหมือนกันที่ตานๆ 
ตรงนี้บุคลิกของวิทยากร อารมณ การควบคุมอารมณ ความมีเมตตา วิทยากรนาจะเปนคนที่ไม
อารมณรอน ไมเปนคนขี้หงุดหงิด ไมเปนคนมองโลกในแงราย ถามันจะใหไดผลดีวิทยากรก็ควรจะมี
อารมณแบบน้ี พ้ืนอารมณเย็น สงบ นิ่งจริงๆ แลว ดวยบรรยากาศ ดวยกิจกรรมแลว ตัวผูใชหรือ
วิทยากรเองเปนคนชอบมีอารมณขัน ชอบแหย ชอบแซวนักศึกษา แตงานตรงนี้มันก็ทําใหเราตอง
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ฝกตัวเอง ใหเรามีความอดทน หามแหย บางทีลูกศิษยเลนเกมสเปดตลาดกัน ขาย ใชเงินกัน ก็มีลูก
ศิษยคนหน่ึงขายลอตเตอรี่ ขายผาปารอยเอ็ด เราก็มองวามันตลก เราก็อยากจะกลับเอามาแซวเคา 
แตเราก็บอกวาไมได บรรยากาศมันเงียบสงบ เราก็ไมทําเสียงดัง แลวอีกอยางคือการสวมใสเสื้อผา 
ปกติผูใชหรือวิทยากรเปนคนชอบใสเสื้อผาสีฉูดฉาด คือดวยตัวเราเองมีรูปรางทวม ถาใสสีออนก็ดู
รูปรางอวบ เราก็เลยใชสีฉูดฉาดที่เราชอบมันทําใหเราดูม่ันใจ แตจนถึงวันที่ 4 เราตั้งใจจะใสเสื้อ 
สีบานเย็น มานั่งนึกถึงบรรยากาศแบบนี้มันรอน เราอยูตรงกลางแลวลูกศิษยมองเรามาความรูสึกมัน
ไมใช วันน้ันเราเลยขอเลือกเสื้อผาสีออนๆ มีความรูสึกวาทุกอยางมันตองเขากันไปหมดเลย แลว
ตอนจัดดอกไมจัดใจ งานชิ้นนี้ก็เหมือนจัดใจเราแตเหมือนที่เราบอกวาตองมีระยะ เราไมแนใจเม่ือ
เคาออกไปอยูในสังคมที่สับสนวุนวาย เหมือนอยางที่บอกถาคนที่มีพ้ืนฐานดีแลวความคงทนเคาก็จะ
อยู แตคนที่พ้ืนฐานไมดี ก็พรอมที่จะจางหายไป คนที่มีภูมิคุมกันไมดี คนที่มีอะไรไมดีแคนี้มันไมนา
ได แตจะชวยเหมือนกับกระตุนใหเคายอนคิดทบทวน แตคงตองเปนเวลาที่เคาทุกขจริงๆ เคาอาจจะ
มองได คือผลจากกิจกรรมนักศึกษาสามารถคิดคําที่มันเปนคําคมขึ้นมาไดแตไมทุกคนนะ แตวาโดย
กลุมแลวจะชวยได แตบางปญหาปกติเราจะเปนประเภทรูมากเราก็บอกเคาวาตองทําแบบนี้แบบน้ัน 
แตมีอยูครั้งหนึ่งลูกศิษยเคาสะทอนเร่ืองความผิดที่ทํากับเด็ก เคาสะทอนวาเคารูสึกผิดมากที่เคาทิ้ง
เด็กโดยครูประจําชั้นฝากเด็กไวกับเคาแลวครูหองขางๆ บอกวาไมตองสนใจหรอกใหกลับบานได
แลว ปลอยเด็กเอาไวที่นี่แหละเหมือนครูเคาจะดูให แตครูเคาก็กลับบาน แลวนักศึกษาก็ไมสบายใจ 
ในใจของผูใชหรือวิทยากรเองก็คิดวาไมใชซิคุณเปนครู ถาทุกอยางที่ทําเปนสิ่งที่ถูกที่ควรคุณตองมี
จุดยืน ก็เลยถามสมาชิกในหองทุกคน มี 2 คน ที่บอกวาจะแอบดูจนเด็กกลับโดยมีผูปกครองมารับ 
แลวก็มีอยู 3 คน ที่บอกวาจะขอเฝาเด็กคนนั้นเอง เรามองวานี่เคามีจุดยืน นี่คือสิ่งที่เราจะอภิปราย
แตเราไมพูด แตจะใหเคาอธิบายเหตุผล แลวก็มีอีกทั้งหอง ประมาณ 8 คน บอกวาตองกลับเพราะวา
จะตองอยูกับครูคนนี้อีกภาคเรียนหนึ่ง อยางนี้เราก็มองวาเคาสั่งใหเธอทําผิดเธอก็ทําผิดซิ ทําไมเธอ
ไมสามารถที่จะอธิบายเหตุผล เราก็ไมอธิบายใหเคาอธิบายเหตุผลกันเอง เราเพียงใชคําถามชี้นํา 
มันไดผลคนที่บอกวาจะกลับบานเปลี่ยนใจ (ตอนอภิปรายกันเสร็จ) ก็เลยถามวาทําไมเปลี่ยนละ 
นักศึกษาตอบวาไดคิดทบทวนใหรอบคอบดวยเหตุผล เราก็คิดวาใชอยางนี้เลย ทําใหนักศึกษามอง
วาการอภิปราย ไดใครครวญ ชวยกันคิด ทุกคนมีสิทธิ์คิด แตเราตองเลือกใหเหมาะสมที่สุด แลวเลย
บอกเคาวาหนูเลือกที่จะกลับหนูมีความสุขไหม ขนาดนักศึกษาบอกวาไมมีความสุข แตก็มีอีกตั้ง  
8 คน ที่บอกวาจะกลับ แตเม่ือมาอภิปรายเคาก็เปลี่ยนเพราะไดใครครวญเหตุผลไดคิด มันก็เปนวา
ทุกสิ่งทุกอยางอยาเพ่ิงดวนตัดสินใจ เราตองคิดใครครวญใหรอบคอบดวยเหตุผล เราตองมีจุดยืน 
ตรงนี้เราก็มองวานักศึกษาเคาไมเขาใจคําวาอภิปราย 4 ปที่เคาเรียนในหองเคามีแตใชอารมณ คือ
นักศึกษาหองน้ีเคาจะมีการแบงกันเปนกลุมๆ เคาพูดกันแรงพอสมควร เพราะตัวผูใชหรือวิทยากร
เองเปนอาจารยที่ปรึกษาก็พอจะรู ก็พยายามจะหลอมรวมจิตใจเคา แตก็ไดผลนะงานกลุมในภาค
เรียนที่ผานมา เคาจัดสัมมนา เปนกิจกรรมที่ทําใหเคารักกันมาสวนหนึ่ง แตมันก็เปนงานที่ทํารวมกัน
เคามองวาเคาก็รูสึกวาเปนเจาของงานแตวามันยังไมเขาถึงใจ แตเม่ือมาเขาอบรมในงานวิจัยน้ี ได
ฝกอบรมตรงนี้ มันถึงใจมันจริงใจ มันไววางใจ แลวคนที่ไมเคยที่จะรูจักกันเลย 4 ป ก็รูจักกันแลวก็
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จะไปฝกสอนโรงเรียนเดียวกัน มีอยู 2 คนนะ ที่เคาจะไปปฏิบัติการสอนที่อําเภอลําปลายมาศ ซึ่งมี
โรงเรียนที่มีวิถีการปฏิบัติของเคา คือจริงๆ เราก็คัดนักศึกษานะ คนที่เราดูแลวคนที่เราสอนเคามา
ทั้ง 3 หมูเรียน ที่นาจะไปอยูไดแตเคาก็ไมสมัครใจไป ไมไปก็ไมเปนไร มีเด็ก 2 คนที่สมัครใจไป แต
เราดูแลวเราไมแนใจ แตเม่ือนักศึกษาเขามาอบรมในครั้งน้ีเรามองวาเคาอยูได เพราะเคาไดฝกใจ 
เคาไดผานกระบวนการจากกิจกรรมเหลานี้ ทําใหเรามั่นใจ 
 บทสรุป เพราะฉะนั้นกระบวนการฟงอยางลึกซึ้ง การมองโลกในแงดี การเห็นคุณคาสูการ
ปฏิบัติ ที่ใหเคาไดลงมือกระทํา แลวก็การเสริมพลัง เปนสวนหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาไดพัฒนา 
เพราะวาตองมีการควบคุมตนเอง รูวาจะแกปญหาอยางไร มีสวนใดที่ตองรับผิดชอบ และรูวาถา
ปญหานั้นยืดเยื้อก็สามารถที่จะทนตออุปสรรคนั้นได 
 ผูใชหรือวิทยากร “ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่ง ตนเองจะเปนคนที่ไมชอบรออะไรนานมากๆ ตอบ
ชา ทําไมไมตอบ ถาเปนตอนที่อยูในหองเรียนนะ ถานักศึกษาไมตอบเด๋ียวครูตอบเองก็ได จะเปน
ประมาณนั้น แตครั้งน้ีดวยเง่ือนไขของผูวิจัยจะตองรับอยางสมัครใจและจะตองทําตามเง่ือนไขให
ไดมากที่สุด ก็จะฟง มีการกวาดสายตามอง จากวันแรกดวยการที่เราติดนิสัยนะ เอา! ครูขอใหแสดง
ความคิดเห็น เราก็เริ่มจากเข็มนาฬิกา รอบตอไปอะไรนะทวนเข็มนาฬิกา ตามเข็ม เม่ือเปนวิทยากร
จบกิจกรรมหนึ่งผูใชหรือวิทยากรก็มาคิด มันไมใชซิ ตอนแรกเรามีความรูสึกวา เราไมตองทําตามก็
ไดเราคานตั้งแตเริ่มที่เราอภิปรายงานกัน คุยกันเสร็จ ผานไปประมาณสัก 2 ครั้ง ตอนนี้เราไมตอง
ถามเลย นักศึกษาเคาอาสาสมัครเอง แลวก็เสียงระฆังที่เปนสัญญาณวาเริ่มไดแลว เคาก็จะรูลําดับ
การพูดเคาก็จะรูวาใครกอนก็ได แตจะสังเกตดู คนที่ความคิดดี เคาอยากพูดเปนคนสุดทาย เราคิด
เองนะ เคาอยากจะเติมเต็ม เคาอยากจะไดคําพูดคมๆ ใหเพ่ือนไดไปฉุกคิด ซึ่งความคิดที่ออกมาจะ
มีอยู 2 กลุม กลุม 1 ก็พูดเพียงแคกิจกรรมนี้เปนแบบนี้พูดไดเลยจากใจ แตอีกกลุมหน่ึงจะไมพูดถึง
กิจกรรมจะสรุปออกมาเปนแกนความคิดเลยก็จะเปนครึ่งๆ แตเม่ือถึงวันสุดทายรูสึกวาทุกคนจะได 
แกนความคิด ตัวเองมองประเด็นแบบน้ี” 
 คําถาม : เพราะฉะน้ันการพัฒนาทั้งจิตใจแลวก็สมองก็ตองไปดวยกัน ลูกศิษยจะมีความ
ไววางใจในตัวผูใชหรือวิทยากรซึ่งเปนอาจารยมากขึ้นหรือไม 
 คําตอบ : โดยปกตินักศึกษาจะรักเราอยูแลวเพราะเราเปนอาจารยที่ปรึกษา ถึงจะไม  
100 เปอรเซ็นต แตจากครั้งน้ีเราคิดวาเราเขาไปนั่งในใจเคา คิดวาถาเคามีปญหาเคาตองคิดถึงเรา
อาจจะเปนคนแรกหรือคนที่สองรองจากพอแมเคาอันนี้คือความรูสึกของเรา เราเชื่อม่ันอยางนั้น
เพราะเคาก็บอกวาอาจารยยิ้มใหทุกวัน อาจารยใจดี เอะ! ฉันก็เปนของฉันแบบนี้ แลวทําไมลูกศิษย
มองใจฉันไมไดหรือ เพราะวาโดยสวนตัวถานักศึกษาทํางานไมดีจะถูกแก บางคนถูกแก 5 ครั้ง ซึ่ง
ถือวานักศึกษาไมพอใจไมเปนไร เพราะถือวางานทุกชิ้นตองออกมาเนี๊ยบแตก็ไดผลนะ ตัวผูใชหรือ
วิทยากรเองจะฝกนักศึกษาวาตอนทํางานมา เขียนงานสงการขีดเสนความเรียบรอยของงานตองดี 
แลวลูกศิษยกลุมน้ีที่เปนที่ปรึกษานี่เคาขีดเสนใตประมาณ 95 เปอรเซ็นต เราก็มองวานี่แหละเพราะ
เราอาจจะเปนอาจารยที่ปรึกษาของเคาดวยเขาไปนั่งในใจเคาหรือเปลา เม่ือเราคิดที่จะเปนตนแบบ
อะไรใหกับเคา เคาก็จะยินดีที่จะปฏิบัติตาม 
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 คําถาม : ผูใชหรือวิทยากรมีอะไรที่ตองการเสริมใหกับรูปแบบการฝกอบรมนี้อีกบาง 
 คําตอบ : มองวาเปนงานที่ดีมาก ถาเปนเลมเฉยๆ แลวก็ใหคนสนใจเอาไปศึกษาไปอาน
นาเสียดายงานวิจัยน้ี อยากใหผูวิจัยจัดอบรม โดยจัดอบรมแลวก็ประชาสัมพันธ จากกลุมเครือขาย
ของผูวิจัยกอน คือ เราไมแนใจวาดวยการเปนอาจารยราชภัฏฯ เคาก็จะงานเยอะมาก บางทีเร่ือง
เหลานี้เคาก็ไมใหความสําคัญหรือเคาอาจจะใหความสําคัญก็ได เราอยากเชิญชวน แตขอดวยความ
สมัครใจแลวก็มาอบรม ก็จะเกิดประโยชน ไมอยากใหงานวิจัยขึ้นห้ิงเพียงอยางเดียว ถาผูวิจัย
อนุญาตก็พรอมใชตั้งแตภาคเรียนหนาเลย เพราะวาจะเอาเขาสูการเรียนภาคเรียนนี้ โดยจะนําไปใช
สอนในวิชาการศึกษาและการมีสวนรวมของผูปกครอง ก็คิดวาจะเอางานนี้ กิจกรรมเหลานี้ไปใชกับ
นักศึกษา ซึ่งตอนนี้ที่จะนําไปใชก็คือเร่ืองของการฟง เพราะวาตอนนี้เราไมฟงกันเลยสับสนวุนวาย 
เวลาสอนตองบอกเงียบๆ นะ เงียบๆ หนอย 
 กิจกรรมตรงนี้ถาอยากปรับใหเผชิญปญหาแลว อยากใหคิดกิจกรรมที่เคาไดไปชวยเหลือ
สังคมดวย คิดวาจะยอดเยี่ยมเลย เพราะตอนนี้เคาจะไดกับตัวเอง ไดกลับกลุมของเพ่ือนเคา คนที่
เคาเกี่ยวของ แตในการที่ไดไปชวยเหลือสังคมโดยไมหวังผลหรือสิ่งตอบแทน จากกิจกรรมทั้ง  
8 กิจกรรม ตัวเองคิดวาตรงนี้นักศึกษายังไมแสดงออกมา แตสวนหน่ึงก็ไดในสังคมของเคากอน ถา
งานวิจัยหรือเฟสตอไปที่จะทําตัวเองคิดวานักศึกษาระดับอุดมศึกษาตองมองถึงสังคมแลว 
 จากบทสนทนาระหวางผูวิจัยกับผูใชหรือวิทยากร ทั้ง 2 คน พบวา ผูใชมีความเขาใจใน
การใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนอยางดี สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางลื่นไหล แมใน
ชวงแรกอาจจะดูติดขัดบางแตเม่ือผานการทํากิจกรรมซ้ําก็ทําใหทํากิจกรรมไดลื่นไหลขึ้น จากการ
สะทอนความรูสึกทําใหทราบวาผูใชหรือวิทยากรทั้ง 2 คน เกิดการพัฒนาขึ้นในตน ซึ่งการเรียนรู
พัฒนาดานใน เปนกระแสแนวคิดหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดจิตตปญญาศึกษา โดยอาจแบงเปน 3 
ลักษณะ ดังนี้ 1) แนวคิดเชิงศาสนา ความเชื่อ และศรัทธา มีการเรียนรูผานวิถีทางตางๆ การปฏิบัติ
ภาวนาสูญาณทัศนะและปญญา การทํางาน การเคารพศรัทธาตอคุรุของศิษย เปนการถายทอด
ความเขาใจในการปฏิบัติ เชน ชวยสนับสนุนการเรียนรูของศิษยใหรวดเร็วและถูกตองบนฐานของ
ประสบการณที่ครูไดสั่งสมมา นอกจากนี้ ความศรัทธาและความใกลชิดยังกอใหเกิดการวางใจที่
สมบูรณ ทําใหผูเรียนเปดใจรับตอการเรียนรูในระดับฝงลึกไดดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่ผูใชหรือ
วิทยากร ไดสะทอนออกมาวา “ไดทํากิจกรรมพรอมกับนักศึกษาดวย บางทีสิ่งที่สะทอนขึ้นมาหรือ
พูดขึ้นมา ผูใชหรือวิทยากรก็มีโอกาสไดพูด ไดทําใหเคารูสึกวาขนาดอาจารยยังกลาเลาใหฟง เคาก็
กลาเลาใหอาจารยฟง ความรูสึกแบบนี้คิดวานักศึกษาเคาจะไวใจเรามากขึ้น นี่คือความรูสึกของผูใช
หรือวิทยากรจริงๆ การจัดกิจกรรมแบบนี้เคาจะไวใจเรามากขึ้นมองเห็นถึงความรูสึกที่เราพยายาม
สอนเคา เราหวังดีกับเคา เราตองการใหเคาเปนคนดีจริง ดวยความตั้งใจจริง เรียกวาการฟงดวย
หัวใจอยางลึกซึ้ง LOVE ซึ่งก็คือ คําวา ลัฟว หรือ ความรัก มีประโยชนตอเคาดวย นั่นแหละคะ เรา
ไดใหความรักเคาดวย นี่คือสิ่งที่ดีมาก เพราะดูวาทุกวันน้ีโดยสวนใหญแลวการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนก็สอนกันไป โดยไมมีการมาถามไถ มาระบายความรูสึก เหมือนกับวาเรารับฟงนักศึกษา
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มากขึ้น ใชใจสัมผัสกันมากขึ้น ถาเราจัดกิจกรรมแบบนี้นักศึกษาเคาจะไวใจเรา แลวเวลาที่เคามี
อะไรเคาก็จะไมเดินออกจากตัวเราเคาจะเขามาหาเรา นักศึกษาทุกวันน้ีเหมือนเคาจะถอยหางไม
คอยมีใครอยากจะเขามาปรึกษาอาจารยในสาขา ไมมีใครกลาเขามาเพราะวากลัว แตถาเราจัด
กิจกรรมแบบน้ีคิดวานักศึกษาเหมือนอยากที่จะเขามาเรียนรูกับอาจารยมากขึ้น” “โดยปกตินักศึกษา
จะรักเราอยูแลวเพราะเราเปนอาจารยที่ปรึกษา ถึงจะไม 100 เปอรเซ็นต แตจากครั้งน้ีเราคิดวาเรา
เขาไปนั่งในใจเคา คิดวาถาเคามีปญหาเคาตองคิดถึงเราอาจจะเปนคนแรกหรือคนที่สองรองจากพอ
แมเคาอันน้ีคือความรูสึกของเรา เราเชื่อม่ันอยางนั้นเพราะเคาก็บอกวาอาจารยยิ้มใหทุกวัน อาจารย
ใจดี เอะ! ฉันก็เปนของฉันแบบนี้ แลวทําไมลูกศิษยมองใจฉันไมไดหรือ เพราะวาโดยสวนตัวถา
นักศึกษาทํางานไมดีจะถูกแก บางคนถูกแก 5 ครั้ง ซึ่งถือวานักศึกษาไมพอใจไมเปนไร เพราะถือวา
งานทุกชิ้นตองออกมาเนี๊ยบแตก็ไดผลนะ ตัวผูใชหรือวิทยากรเองจะฝกนักศึกษาวาตอนทํางานมา 
เขียนงานสงการขีดเสนความเรียบรอยของงานตองดี แลวลูกศิษยกลุมน้ีที่เปนที่ปรึกษานี่เคาขีดเสน
ใตประมาณ 95 เปอรเซ็นต เราก็มองวานี่แหละเพราะเราอาจจะเปนอาจารยที่ปรึกษาของเคาดวยเขา
ไปน่ังในใจเคาหรือเปลา เม่ือเราคิดที่จะเปนตนแบบอะไรใหกับเคา เคาก็จะยินดีที่จะปฏิบัติตาม”    
2) แนวคิดเชิงมนุษยนิยม เปนการเรียนรูที่เนนการสืบคนและพัฒนาศักยภาพภายใน มีวิถีทางที่
สําคัญ ไดแก การเคารพธรรมชาติของผูเรียน การเรียนรูเชิงประสบการณ เม่ือบุคคลไดเรียนรูผาน
ประสบการณตรงในบริบทเฉพาะของตนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดานในที่แทจริงขึ้น    
3) แนวคิดเชิงบูรณาการและความเปนองครวม มีวิถีที่สําคัญ ไดแก การปฏิบัติบูรณาการอยางเปน
องครวมในธรรมชาติ การเห็นเชื่อมโยง การคิดเชิงระบบ และเครือขายชุมชน การเรียนรูพัฒนาดาน
ในคือ การเรียนรูที่ใครครวญ และใหความสําคัญตอมิติเชิงชุมชน (สมสิทธิ์ อัสดรนิธี. 2552: 22-24) 
 สรุปอภิปรายผลในการประเมินผลและขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ผูวิจัยพบวา รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษามีประสิทธิภาพในการนําไปใชเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาอยางยิ่ง 
 

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัยที่พบ คือ 
  1. การไปเยี่ยมกํากับ ติดตาม และใหคําแนะนําปรึกษา (Mentoring) โดยดําเนินการ
เก็บขอมูลดวยการสังเกต สนทนาซักถาม และบันทึกขอมูลในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในแต
ละคนที่โรงเรียนตางๆ ในกลุมทดลอง จํานวน 15 โรงเรียน นักศึกษามีความกังวลในการปฏิบัติการ
สอน เพราะผูวิจัยไดออกนิเทศพรอมอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา แตพอผูวิจัยพูดคุยเปนกันเอง 
ซักถาม ใหคําแนะนําและอยูเปนเวลานาน นักศึกษาคลายความกังวลลงและสอนอยางปกติ ดังน้ัน 
การติดตามผลของการทําวิจัยผูวิจัยควรเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมในหองเรียน ไปแบบเปน
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กัลยาณมิตร หรือใหบุคคลกรในโรงเรียนเปนผูสังเกตนักศึกษาแทน เพ่ือทําใหนักศึกษาไมรูสึกวาถูก
สังเกต 
  2. การถายภาพบรรยากาศในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามผล และการ
บันทึกเสียงมีประโยชนมากในการวิเคราะหผลหลังการฝกอบรวม สําหรับการติดตามผลในหองเรียน
เม่ือถายภาพ เด็กๆ จะมาสนใจกลองและเขามาเลนใกลๆ ทําใหการทํากิจกรรมในหองไมลื่นไหล ใน
การถายภาพควรปดแฟลช เพ่ือใหไมรบกวนเด็กขณะที่เด็กกําลังทํากิจกรรม 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพบประเด็นในการเสนอแนะเพื่อใหเกิดประโยชน 
  1. การนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไปใชควรมีการเตรียมตัววิทยากรดวย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษาจากวีดิทัศนการฝกอบรมที่ไดจากงานวิจัยกอน เพ่ือทําความ
เขาใจแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และประเด็นสําคัญของการใชรูปแบบการฝกอบรมใหเขาใจ
อยางแทจริงกอนนําไปใช 
  2. การนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใชควรมีการกํากับ ติดตาม ให
คําปรึกษาเปนระยะอยางสม่ําเสมอ และมีผูเชี่ยวชาญที่มีความเขาใจอยางถองแทดําเนินการนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 
  3. การนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใช ผูใชควรปรับใชเน้ือหา/ สาระที่
เปนสิ่งที่ใกลตัวนักศึกษา เหมาะกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรม บริบท และระดับของนักศึกษา 
  4. การนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใช เพ่ือใหเกิดความคงทนของ
พฤติกรรม ควรมีการทําซ้ําเปนระยะสม่ําเสมอ 
  5. การนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใช ผูใชควรระมัดระวังเกี่ยวกับวัน
สําคัญทางศาสนา วันสําคัญอ่ืนๆ และความพรอมของนักศึกษาดวย ดังตัวอยางบทสะทอนความคิด
ความรูสึกของนักศึกษา ดังนี้ 
  “ตอนแรกรูสึกไมชอบเลยที่ตองเขามาอบรม ทั้งเหนื่อย ทั้งกังวล เพราะเปนชวงที่หนู
จะตองเขาไปรายงานตัวที่โรงเรียนดวย และเปนชวงเทศกาลฮารีรายอ ทําใหหนูไมสามารถกลับบาน
ไดเนื่องจากติดอบรม และบานอยูไกล ทําใหหนูกลับไมทัน ทําใหหนูรูสึกไมดีในตอนแรก พอพน
ชวงเวลานั้น หนูก็ไดเขาอบรมทุกวันก็รูสึกดีขึ้น สนุกมากขึ้น และที่สําคัญอาจารยใหความรูแกหนู
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มาก หนูจะเอาความรูจากตรงนี้ไปประยุกตใชในชวงเวลาฝกสอนและอนาคตตอไป ขอขอบคุณ
อาจารยมากคะ” 
  “ความทุกขในชวงเวลาที่ตองมาอบรมก็มีบางเพราะ ในชวงนี้ไมคอยมีเวลามากนัก 
เพราะโรงเรียนที่จะไปฝกเปดทําการสอนแลว และตองเดินทางไปมาตลอดทําใหมีอุปสรรคบาง เชน 
โดนฝนขณะเดินทาง มาสายบางเปนบางวัน เพราะการเดินทางไกลและตองใชเวลา นอกจากนี้แลว
บางวันก็รูสึกเบื่อและเหน่ือยที่จะตองมานั่งทุกวัน ตองแสดงความคิดเห็นอยูตลอดเวลา แตทุก
กิจกรรมที่จัดในชวง 8 วันที่ผานมาไดเรียนรูหลายอยางที่ไมเคยพบ ความสุขในชวงเวลาที่ผานมาก็
มีมากมายคะ การไดฝกทํากิจกรรมหลายอยาง ไดนั่งสมาธิเพ่ือฝกใหจิตใจสงบ และความสุขอีกอยาง
คือ รอยยิ้มของเพื่อนที่สื่อใหเห็นถึงมิตรภาพที่ไมเคยจางหาย เสียงหัวเราะและเสียงบนตางๆ แตก็
ผานไปดวยความภาคภูมิใจ ทําใหไดเรียนรูอะไรหลายอยางในชวงเวลาทั้ง 8 วัน ที่ไดทํากิจกรรม
รวมกันและอยากใหมีกิจกรรมแบบนี้อีก และกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ผานมาสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันตอไปได (ขอบคุณสําหรับอาจารยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้)” 
  “ความทุกขของการจัดกิจกรรมทั้ง 8 วันนี้ คือ ไมไดกลับไปรายอ เน่ืองจากตองอบรม 
และใชเวลาอบรมมากเกินไป ความสุขที่ไดจากกิจกรรมทั้ง 8 วัน คือ การจัดกิจกรรมทั้ง 8 วัน สนุกดี 
ไดความรูหลายๆ อยาง สามารถนําความรูที่ไดไปใชจริงในชีวิตการฝกสอนหรือการเปนครู กิจกรรม
ที่อบรมนี้สามารถนําไปใชกับเด็กไดจริง ไดมีสวนรวมในการอบรมกับเพ่ือน เพ่ือนๆ ทุกคนมีความ
สามัคคีกัน ไดทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนๆ กิจกรรมทั้ง 8 วันน้ีสามารถนําไปใชกับเด็กได อาจารยเปน
กันเอง อาจารยที่อบรมมีกิจกรรมที่สนุก และแปลกใหม” 
  “แรกๆ ที่ไดรูวากลุมเรียนของดิฉันตองเขารวมอบรมทั้ง 8 วัน ลึกๆ แลวก็ดีใจและ
เสียใจที่ไดรูวาตองเขารวมอบรมเพราะการที่เราไดเขารวมอบรมจะทําใหไดประสบการณทั้งทางตรง
และทางออม ทําใหเราสามารถไปปรับใชในชีวิตประจําวันตอไปในอนาคตได แตพอนึกถึงอีกทีวา
ในชวงการฝกอบรมจะตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม–2 พฤศจิกายน ซึ่งในวันที่ 26 พฤศจิกายน พวกดิฉัน
ตองทําพิธีรายอ ดิฉันก็เสียใจที่ไมไดกลับรายอ แตทางอาจารยที่มาฝกอบรมก็เขาใจอาจารยบอกวา
ใหนักศึกษาคุยกับอาจารยที่ดูแลเอง แตดิฉันไมกลาที่จะคุยกับอาจารยและแลวดิฉันก็ไมไดกลับรา
ยอ ดิฉันก็เสียใจมากแตไมเปนไร แรกๆ ตอนที่รูวาตองฝกอบรมดิฉันรูสึกเบื่อมาก ดิฉันไมชอบการ
บรรยายที่ตองใชเวลานาน เพราะทําใหดิฉันรูสึกงวง แตพอมาทํากิจกรรมก็ทําใหดิฉันรูสึกสนุกสนาน
ไปกับกิจกรรมที่ทางอาจารยไดจัดขึ้น สุดทายก็ขอขอบคุณอาจารยที่ไดสละเวลามาจัดกิจกรรมใหกับ
พวกดิฉัน ทําใหดิฉันมีความรู ไดประสบการณใหมๆ ที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และการ
ฝกสอนตอไป” 
  “จากเริ่มแรกที่เขารวมกิจกรรมนี้รูสึกวาอบรมอะไรนานจัง ตั้ง 8 วัน ก็คิดไวเลยวาตอง
นาเบื่อ มาฟงบรรยายอยางเดียวแนนอน และทําใหเราเสียเวลาในการกลับบาน แตเม่ือเขามาอบรม
ครั้งแรกขณะที่เขามาในหองอบรมก็เห็นอาจารยมองมาดวยหนาตายิ้มแยม และภายในหองเงียบ
สงบ จัดบรรยากาศไวไดอยางสวยงาม เม่ือเริ่มกิจกรรมในวันแรกก็นั่งสมาธิ ตอนนั้นรูสึกวาตนเองนั่ง
สมาธิไมไดเลย รูสึกจะลืมตาอยางเดียว แตเม่ืออบรมหลายๆ วันไป ทําใหตัวของดิฉันเองมีสมาธิ



 151 

มากขึ้น และการอบรมครั้งน้ีก็ทําใหไมผิดหวังที่ไดเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมนี้ เพราะทําใหได
เรียนรูอะไรหลายๆ อยางที่ดิฉันยังไมรูและไปปรับปรุงใชในการออกฝกสอนดวย และอาจารยยังนํา
กิจกรรมตางๆ มาใหทําเพื่อฝกใหตัวเองรูจักแกปญหา ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดของเพื่อนๆ 
ดวยกัน ไดเรียนรูมุมตางๆ ของเพ่ือนที่เรายังไมรู และกิจกรรมตางๆ ที่อาจารยนํามาฝกก็สามารถที่
จะนําไปใชกับเด็กๆ ไดดวย สุดทายนี้ตองขอขอบคุณอาจารยที่แนะนําสิ่งดีๆ ใหตลอดขณะเขารับ
การฝกอบรมนี้ (ขอบคุณคะ) แตเสียใจนิดหนอยที่ไมไดกลับรายอในวันที่ 26 พฤศจิกายน แต
อาจารยตั้งใจที่จะอบรมหนูก็ใหความรวมมืออยางเต็มที่คะ” 
  “จากการที่ดิฉันไดมารวมกิจกรรมในครั้งน้ี ตอนแรกเม่ือรูวาตองเขาอบรมนั้น รูสึก
ทุกขใจอยางมากมาย ทุกขใจที่สุด เพราะ 1 ในวันอบรมนั้น เปนวันสําคัญทางศาสนาอิสลามทั่วโลก 
คือ วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผานมา เปนครั้งแรกที่ดิฉันไมไดเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งวันน้ี
เปนวันสําคัญของคนที่นับถือศาสนาอิสลาม เปนวันที่ลูกมาเจอพอแม ญาติพ่ีนองมาเจอกัน ขออภัย
โทษซึ่งกันและกัน ดิฉันรูสึกเสียใจที่พลาดโอกาสนี้ไป 
  สําหรับในสวนของการทํากิจกรรมทั้ง 8 วัน ก็รูสึกดี แตกตางจากกิจกรรมที่เคยทําที่
ผานๆ มา เปนกิจกรรมที่สนุก ไมซ้ํากัน และกิจกรรมแตละอยางก็สื่อความหมายที่แตกตางกัน โดย
ภาพรวมนั้น ถาไมติดตรงที่ไมไดกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดิฉันอยากบอกวา ทั้ง 8 วันนี้
สนุกมาก กิจกรรมก็สนุก เวลาก็เพียงแค วันหนึ่ง 3 ชั่วโมงเอง หากอาจารยจะทํากิจกรรมแบบนี้อีก 
ดิฉันอยากเสนอนิดหนึ่งวา ใหเช็ควันและเวลานิดหนึ่งวา เปนวันสําคัญทางศาสนาอื่นหรือไม เพราะ
แนนอน ดิฉันเองก็เกิดความติดลบจากกิจกรรมนี้มาก เพราะกิจกรรมในครั้งน้ีทําใหดิฉันไมไดกลับไป
รวมพิธีกรรมทางศาสนารวมกับพอแมและญาติพ่ีนองที่รอคอยดิฉันกลับบาน” 
  “มีความประทับใจมากที่ไดเขารวมอบรม 8 วัน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดีมาก เพราะทุกๆ 
กิจกรรมลวนแตเปนประโยชนตอดิฉันมาก สามารถนําไปใชกับเด็กอนุบาลไดเปนอยางดี จะชวยให
เด็กไดรับประสบการณใหม ในการจัดกิจกรรมครั้งน้ีก็มีความทุกขบาง เพราะชวงอบรมดิฉันจะตอง
ไปชวยงานโรงเรียน ซึ่งจะทําใหดิฉันรูสึกเหนื่อยที่ตองขับรถไปโรงเรียน แลวกลับมาอบรมตอ 
บางครั้งไมทันจะกินขาว เพราะเวลาไมพอและมีความทุกขมากปนี้ที่ไมไดไปรวมทํากิจกรรมทาง
ศาสนาเพราะตรงกับวันที่อบรม ทุกๆ ป ดิฉันจะไดกลับบานแตปนี้กลับไมได จึงทําใหดิฉันมีความ
ทุกขมากที่สุดที่ไมไดทําพิธีทางศาสนากับครอบครัว” 
  “ความรูสึกที่ไดรับจากการฝกอบรม การอบรมในครั้งนี้ใชเวลาไปทั้งหมด 8 วัน โดยไม
นับวันเสาร-อาทิตย สิ่งที่ มีความสุข คือ ไดรับความรูใหมๆ จากอาจารย ไดเลนกิจกรรมที่
หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมเหลานี้สามารถไปใชในอนาคต และไดรวมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ กอนที่ทุกคน
จะไปปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด สิ่งที่มีความทุกข คือ เม่ือวันศุกรที่ 26 ซึ่งตรงกับวัน “ฮารีรา
ยอ” ของเด็กที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งไมไดกลับบาน ไมไดอยูกับครอบครัวกับญาติพ่ีนอง ทําให
ตนเองรูสึกไมพอใจ เพราะขณะเวลาเรียนหรือตอนที่ไปฝกสอนกลับได แตทําไมแคมาทํากิจกรรมจึง
กลับไมได เพราะวันที่ฉลองคือ วันศุกรไมใชวันเสาร ถึงกลับวันเสารซึ่งมันก็ไมมีความหมายอะไร 
เพราะตางคนตางก็แยกยายกลับบานของตนเอง จึงตัดสินใจไมกลับดีกวา “รูสึกเสียใจเปนอยางมาก” 
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สวนดานกิจกรรมที่อาจารยจัด สนุกชอบทุกกิจกรรมเลยคะ เพราะเปนความรูที่ใหมๆ ถาเปนไปได
อยากใชเวลาตรงนี้ใหนานอีกคะ” 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรมีการศึกษารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เชน ดานการเรียน ดานการใชชีวิตในระหวางเรียน  
ดานสิ่งแวดลอม เปนตน 
  2. ควรมีการขยายผลรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในรูปแบบอ่ืน เชน การศึกษารูปแบบกอนนําไปใชดวยการดูจากวีดิทัศน เพ่ือสงผลตอการ
พัฒนารูปแบบการฝกอบรมที่ขยายวงกวางขึ้นและรวดเร็วขึ้น 
  3. ควรทําการศึกษาอยางตอเน่ืองในการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษา ที่ใชระยะเวลาอบรมที่นานขึ้น อบรมเปนระยะๆ 
และมีการเก็บขอมูลอยางตอเน่ือง (Time series) เพ่ือติดตามการพัฒนาพฤติกรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  154 

บรรณานุกรม 
 
กนกพร สองศรี. (2551). การศึกษาเชาวอารมณ และความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
 อุปสรรคของนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ในเขต
 กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวิจัยและสถิตทิางการศึกษา). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
กนิษฐา หม่ันกิจการ. (2550). ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความฉลาดทาง
 อารมณและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 
 2 เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวิจัยและ
 สถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร.
กรกรรณ สุพรรณวรรษา. (2544). การวิเคราะหการมองโลกในแงดีและกลวิธีการเผชิญปญหา
 ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา).
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. ถายเอกสาร. 
กรมสุขภาพจิต. (2544). คูมือความฉลาดทางอารมณ. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข. 
กมล แสงทองศรีกมล. (2550). จัดจิตใหมีวินัย จัดใจใหอัจฉริยะ. กรุงเทพฯ: ฐานบุคส. 
เกษร ภูมิดี. (2546). การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค (AQ) ของ
 นักเรียนที่มบีุคลิกภาพและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตางกัน. วทิยานิพนธ กศ.ม.
 (จิตวิทยาการศึกษา). มหาสารคาม: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ถายเอกสาร. 
ขัตติยา น้ํายาทอง. (2551). การศึกษารูปแบบความสัมพันธเชงิสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอ
 ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
 ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
 (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 ถายเอกสาร. 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี. (2549). หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 
 5 ป) สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั หลกัสตูรฉบบัปรบัปรุง พทุธศักราช 2549. สุราษฎรธานี: 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี. 
-----------. (2553). คูมือการฝกประสบการณวิชาชพีครู สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
 บัณฑติ 5 ป รายวิชา 1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 Teaching 
 practice 1 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553. สุราษฎรธาน:ี คณะครุศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 
คณาจารยคณะจิตวทิยา. (2552). สุขงายๆ สรางไดดวยตนเอง. กรุงเทพฯ: ศูนยบริการวชิาการ 
 คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 



  155 

จารุวรรณ ศิลปรัตน. (2548). การพัฒนารูปแบบเสริมพลังการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
 เปนนักวิจัยของครูอนุบาล. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
จุฑามาศ ชื่นจิตร. (2550). ปจจัยที่สงผลตอลักษณะมุงอนาคตของนิสิตระดบัปริญญาตร ี
 สาขาวิชานันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สารนิพนธ 
 กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ถายเอกสาร. 
จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2552). โครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร
 สูการเปนสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเปนมนุษยที่สมบูรณ: 
 จิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
ชัยวัฒน อัตพฒัน. (2545). หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ชูศรี วงศรัตนะ และองอาจ นัยพัฒน. (2551). แบบแผนการวิจัยเชงิทดลองและสถิติวเิคราะห: 
 แนวคิดพื้นฐานและวิธีการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ณัฐนันท เนตรทิพย. (2552). การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 
 กับความสามารถในการเผชิญปญหาและฝาฟนอุปสรรค AQ ของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวิจัยและสถิติ
 ทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ณัฐพรหม อินทุยศ. (2553). จิตวิทยาการศึกษา. เพชรบูรณ: สถาบนัการศึกษา วทิยาเขต
 เพชรบูรณ. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2548). เอกสารเผยแพรในการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “ผลิตผลวิจัย 
 ระบบพฤติกรรมไทย เรงไขปญหา รวมพัฒนาเยาวชน” คร้ังที่ 2 (ในสวนภูมิภาค).
 ระหวางวันที ่2-3 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมจอมเทยีน ปาลม บีช พัทยา จังหวัด
 ชลบุรี. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 
-----------. (2548). การประชุมวิชาการ การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรเพื่อพฒันาบุคคลและ 
 สังคม. ระหวางวันที่ 25-26 สิงหาคม 2548 ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร.สุดใจ 
 เหลาสุนทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 
 กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
-----------. (2548). 50 ป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร “แลหลังมุงหวังสูอนาคต” ประวัติ 
 ผลงาน บทความวชิาการ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
 



  156 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2551). การสังเคราะหงานวิจยัเกี่ยวกับคณุธรรม จริยธรรม ในประเทศ 
 ไทยและตางประเทศ. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค. 
ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และอัมพร มาคนอง. (2547). ปจจัยเชงิเหตุและผลของพฤติกรรมการ 
 พัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา. ทุนอุดหนุนการวิจัย 
 โครงการวิจัยแมบท: การวจัิยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการ
 วิจัยแหงชาติ. 
ธนวันต ศรีอมรรัตนกุล. (2550). ผลของโปรแกรมการเพิ่มพลงัอํานาจตอพฤติกรรมการปฏิบัติ
 ตนเพื่อลดความรุนแรงของโรคในผูปวยโรคขอเขาเสื่อม. ปริญญานิพนธ วท.ด. 
 (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตรประยุกต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
 ถายเอกสาร. 
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ; และฐติิมา วัฒนโสภาสิริ. (2550). รายงานการวิจัยการศึกษา
 ความสัมพันธระหวางเชาวในการแกปญหา (AQ) เชาวอารมณ (EQ) จริยธรรม
 ธุรกิจและความเครียดของผูประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
 กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ; และคนอื่นๆ. (2552). รายงานการวิจัย บทบาทของแนวคิดเศรษฐกิจ
 พอเพียงที่มตีอภาวะจติลักษณะของบุคลากรในองคการที่บรหิารจัดการโดยใช
 แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง. กรุงเทพฯ: สถาบนัทรพัยากรมนษุย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร. 
นพเกา ณ พัทลุง. (2553, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการจัด
 ประสบการณวิชาชีพครใูนสถาบันอุดมศกึษาของไทย. วารสารหลกัสูตรและการสอน
 ทักษิณ. 5(1): 100. 
นพดล โชติกพานิชย. (2549). การศึกษาและพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคดาน 
 การเรียนของนักเรียนวยัรุน. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว). กรุงเทพฯ:
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
นภเนตร ธรรมบวร. (2542). การวิเคราะหเร่ืองราว: การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นฤมล เนียมหอม. (2549). การพัฒนากระบวนการสงเสริมพฤตกิรรมของครูในการสรางวินัย
 ในตนเองใหแกเด็กปฐมวยั โดยใชแนวคิดการสะทอนความคิดและการเรียนรูที่กอ
 ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน. วิทยานิพนธ คด. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 
นิตยา เพ็ญศริินภา. (2542). การสรางพลังฯ. สารานุกรมศึกษาศาสตรฉบบัเฉลิมพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. 
 กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 



  157 

นิรันดร จุลทรัพย. (2544). กลุมสัมพันธสําหรับการฝกอบรม. พิมพครั้งที่ 4. สงขลา: งานสงเสริม
 การผลิตตํารา มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
เนตรนภา ชื่นสุข. (2547). การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมสิ่งแวดลอมศึกษา เร่ือง การอนุรักษ
 ปาชายเลน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การ
 มัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
บุญสิทธิ์ ไชยชนะ. (2552). ผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองดานบทบาท
 ครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรยีนที่มีตอนักศึกษาครู ในข้ันการฝก
 ประสบการณวิชาชีพครแูบบเต็มรูป. ปริญญานิพนธ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร
 ประยุกต). กรงุเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
บุษบง ตันตวิงศ. (2552). การศึกษาวอลดอรฟ: ปรัชญา หลักสตูรและการสอน. กรุงเทพฯ:  
            โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ประเวศ วะสี. (2541). คุยกันเรื่องความคิด. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง. 
-----------. (2547). การเรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน. ใน ประเวศ วะสี (บรรณาธิการ), 
 ธรรมชาติของสรรพสิง่: การเขาถงึความจรงิทัง้หมด. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พร้ินติง้ เฮาส. 
-----------. (2550). ระบบการเรยีนรูใหมไปใหพนวิกฤติแหงยุคสมัย. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. 
 พร้ินติ้ง เฮาส. 
ปยะพงษ ไสยโสภณ. (2550). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม หมวดวชิา
 พัฒนาทักษะชีวติ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อ
 เสริมสรางทกัษะชีวติสําหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในทัณฑสถานวัย
 หนุมกลาง. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การศึกษาผูใหญ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ปยะวดี ลฬีหะบํารุง. (2547). การพัฒนาการมองโลกในแงดีดวยโปรแกรมการฝกทักษะการคิด
 ของนิสิตมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ วท.ม. (การวิจัยพฤตกิรรม
 ศาสตรประยุกต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
พนารัตน จรูญวิรุฬ. (2549). การศึกษาความสัมพันธระหวางเชาวปญญากับความสามารถใน
 การเผชิญและฝาฟนอุปสรรคและเชาวอารมณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 โรงเรียนคาทอลิก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวิจัยและ
 สถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
พวงรัตน ทวีรตัน. (2540). วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสงัคมศาสตร. พิมพครั้งที่ 7. 

 กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต). (2543). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2541). การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: ธนธชั. 



  158 

พระมหาสมคิด โครธา. (2547). การใชอิทธิบาท 4 ในการเรียนของพระนิสติมหาวิทยาลัยมหา
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
พิสณุ ฟองศรี. (2549). การประเมินทางการศึกษา: แนวคิดสูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: เทียมฝาการพิมพ 
พุทธทาสภิกข.ุ (2538). บรมธรรมกับการศึกษาในโลกปจจุบันในปรัชญาการศึกษาของไทย 
 เลมที่ 1. ไพฑูรย สินลารัตน บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย. 
ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง. (2551). การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสามารถ
 ในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดบัชวงชั้นที ่2. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (การวิจัย
 และพัฒนาหลกัสูตร). กรุงเทพฯ: บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550). ประมวลสาระชุดวิชาพืน้ฐานวิชาชพีครู: Foundation 
 of Teaching Profession/ สาขาวิชาศกึษาศาสตร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 หนวยที่ 13-15. นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ยงยุทธ เกษสาคร. (2543). การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. กรุงเทพฯ: วีเจ พร้ินติ้ง. 
ยุภาดี ปณะราช. (2551). การพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพ
 ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ. ปริญญานิพนธ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต).
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
รัชนิดา สบายวรรณ. (2547). การสรางแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิต
 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวัดผล
 การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 5.
 กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
ว.วชิรเมธีภิกขุ. (2545). “เห็นสุขในทุกข เห็นโอกาสในวิกฤต”ิ. เนชั่นสุดสัปดาห. สืบคนเม่ือ 8 
 พฤษภาคม 2554, จาก http://www.BKKnews.com/weekend/20011105/web16.shtml. 
วรางคณา รัชตะวรรณ. (2554). การศึกษาและพฒันาการมองโลกในแงดีของนักเรียนวัยรุน
 โดยการใหคําปรึกษากลุม. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรกึษา). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
วันเพ็ญ ยอดคง. (2550). ความสัมพันธระหวางความถนัดเฉพาะวิชาชีพพยาบาล เชาว
 อารมณ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล กับ
 ความสามารถในการแกปญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. ปริญญา
 นิพนธ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
 ถายเอกสาร. 
 
 



  159 

วันเพ็ญ ววิิธสริิ. (2550). การสรางโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการ 
 เผชญิอุปสรรคในการทํางานของพยาบาลวชิาชีพ. สารนิพนธ กศ.ม. (จิตวทิยาการแนะแนว).  
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
วันเพ็ญ สมภพรุงโรจน. (2547). การศึกษาและพฒันาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
 การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชการฝกอบรมแบบเพื่อนชวยเพื่อน. ปริญญา
 นิพนธ กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ถายเอกสาร. 
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2551). วิธีวิทยาการวจิัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
วิภาวรรณ ลขิติเลศิล้ํา. (2551). ความสามารถในการเผชิญปญหาและฝาฟนอุปสรรค ปจจัย
 สภาพแวดลอมทางสังคม และปจจยัลักษณะทางชีวสงัคมที่เก่ียวของกับคณุภาพ
 ชีวติของสมาชิกชมรมผูสงูอายุ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. ปริญญานิพนธ วท.ม.
 (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 ถายเอกสาร. 
วิทยา นาควัชระ. (2544). วิธีเลี้ยงลูกให เกง ดี และมสีุข: (IQ EQ MQ AQ). กรุงเทพฯ:
 สํานักพิมพ GOODBOOK (ในเครือสถาบนัพัฒนาตนเองและนักบริหาร). 
วีนสั ภักดิ์นรา. (2546). ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะทางบุคลิกภาพกบัเชาวอารมณ 
 (EQ) และความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค (AQ). วิทยานิพนธ กศ.ม.
 (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถายเอกสาร. 
วีระวัฒน ปนนิตามัย. (2551). เชาวอารมณ (Emotional Quotient- AQ) ดัชนีเพื่อความสุขและ
 ความสําเร็จของชีวิต. กรงุเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
ศศธิร แสงใส. (2550).การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะบางประการกับ
 ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขต
 พื้นที่การศึกษาสมทุรปราการ เขต 1. ปริญญานพินธ กศ.ม. (การวิจัยและสถติิทางการศึกษา).
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ศศลิักษณ ขยนักิจ. (2548). การพัฒนากระบวนการใหการศึกษาสําหรับผูปกครองของเดก็
 ปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษโดยใชแนวคิดการศึกษาบําบัดและการเรียนรูเพื่อ
 การเปลี่ยนแปลง. วิทยานิพนธ คด. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 
ศันสนีย ฉัตรคุปต. (2545). เทคนิคสราง IQ EQ MQ AQ: 3Q เพื่อความสําเร็จ. กรุงเทพฯ: 
 สถาบันสรางสรรคศักยภาพสมองครีเอทีฟเบรน. 
สมคิด บางโม. (2539). เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม. กรุงเทพฯ: วิพัฒน. 
สมศักดิ์ กิจธนวัฒน. (2547). การพัฒนาโปรแกรม 21 วันสูการเห็นคุณคาในตวัเองสําหรับ
 วัยรุน. อุดรธานี. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 



  160 

สมสิทธิ์ อัสดรนิธิ. (2552). จิตตปญญาศึกษา คืออะไร. นครปฐม: ศูนยจิตตปญญาศึกษา
 มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สายฤดี วรกิจโภคา; และคณะ. (2549). การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเยาวชนเพื่อสราง
 ภูมิคุมกันทางจิตใจตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
 แหงชาติ (วช.). 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. (2549, เมษายน). A.Q.ในเด็กปฐมวัย. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 10(2) 5-6. 
สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2550). เอกสารประกอบการประชุมปฏิบตัิการ เร่ือง “การศึกษาปฐมวัย
 รอยดวงใจ ถวายในหลวง”. โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการพฒันาสภาพแวดลอม
 การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ระหวางวนัที่ 17-19 ตุลาคม 2550 ณ หองศาสตราจารย  
 ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: สาขาวิชา
 การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
สุพวรรณ จันทมาศ. (2551). การศึกษาความสามารถในการเผชิญปญหาดานการเรียนโดย
 อาศัยหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ทีม่ีการตระหนักรูตนเอง เพศและ
 ระดับชั้นเรียนตางกัน. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวิจัยและสถติิทางการศึกษา). 
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สุภะ อภิญญาภิบาล. (2550). ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการกับความสามารถ
 ในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 ปรญิญานิพนธ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สุภัทรา คงเรือง. (2549). การเรียนรูของครูและเดก็วัยอนุบาล: กรณีศึกษาโรงเรียนวิถีพทุธ.  
 วิทยานิพนธ คด. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
 ถายเอกสาร. 
สุภาวดี จันทรเพ็ญ. (2541). ความสัมพนัธระหวางรปูแบบการอธิบาย ลําดับการเลือก และ
 ความตัง้ใจทีจ่ะสอบคัดเลอืกเขามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง กับผลการเรียนของนิสิต
 ชั้นปที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. ปริญญานิพนธ ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. ถายเอกสาร. 
สุมาลี พ่ัวชู. (2547). การศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะหและการมองโลก
 ในแงดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 เขต 3. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวิจัยและสถติทิางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สุรางค โควตระกูล. (2541). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย. 



  161 

สุรียพร ไชยฤกษ. (2550). การศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอการมองโลกในแงดีของ
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
 พื้นฐาน กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหพหุระดับ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การวิจัย
 และสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สุวิมล ติรกานนัท. (2550). การสรางเครื่องมือวัดตวัแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร : แนวทางสู
 การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
สุวิมล วองวาณิช. (2550). การวิจัยประเมินความตองการจําเปน = Needs assessment  
 research. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2549). คูมือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: คุรุสภา

 ลาดพราว. 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). การศึกษาองคความรูเก่ียวกับคณุลักษณะของคน

 ไทยที่พึงประสงค: ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค. กรุงเทพฯ: พริกหวาน
 กราฟฟค. 

-----------. (2552). ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561). กรุงเทพฯ: 
 พริกหวานกราฟฟค. 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (2550). รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
 2550. กรุงเทพฯ: สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). (2547). พระราชบญัญัติ
 การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545. 
 กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค. 
สํานักราชเลขาธิการ. (2553).พระราโชวาท.ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสาํเร็จการศึกษา 
 จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั วนัพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย. 
สตอลทซ, พอล จี. (2548). AQ อึดเกินพิกัด. แปลโดย ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท. 
-----------. (2551). AQ พลังแหงความสําเร็จ =Adversity quotient: turning obstacles into 
 opportunities. แปลโดย ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ. กรุงเทพฯ: บิสคิด (ในเครือเอ็กซเปอรเน็ทบุคส). 
หฤทัย อนุสสรราชกิจ. (2549). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการศกึษา
 เด็กอยางใครครวญเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติของครูการศึกษา ปฐมวัย.
 วิทยานิพนธ คด.(หลักสูตรและการสอน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 ถายเอกสาร. 
 
 
 



  162 

อนันต นวลใหม. (2549). การศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ (EQ) 
 และความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดกรมสามัญศกึษา จังหวัดอางทอง. ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
 (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ถายเอกสาร. 
อรพรรณ พรสีมา.  (2530).  เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโน 437 บทเรียนดวยตนเอง. 
 กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
อารี สัณหฉวี. (2550). เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ เร่ือง “การศึกษาปฐมวัยรอย
 ดวงใจถวายในหลวง”. โครงการประชมุสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาสภาพแวดลอมการ
 เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ระหวางวันที่ 17- 19 ตุลาคม 2550 ณ หองศาสตราจารย ดร.
 สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: สาขาวชิา
 การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
อาชัญญา รัตนอุบล. (2547, 3 มีนาคม–มิถุนายน). เพ่ือนรวมทางการเรียนรูกับการศกึษาตลอดชีวติ.  
 วารสารครุศาสตร. 28(3): 38-39. 
ออมเดือน สดมณี. (2536). ผลของการฝกอบรมทางพุทธพฤติกรรมศาสตรตอจิตลักษณะและ
 ประสิทธิผลของครู. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
Almeida, A. (2009). Development of a programme for enhancing the adversity 
 quotient® of junior college students. Dissertation, M.Ed. S.N.D.T. Woman’s 
 University Mumbai. Retrieved August 10, 2012, from http:// www.peaklearning. 
 comdocumentsPEAK_GRI_almeida.pdf 
Bailey, K. M., Curtis, A.; & Nunan, D. (2001). Pursuing professional development: The 
 self as source. Canada: Thomson Learning. 
Bandura, A. (1977). “Self- Efficacy: Toward A Unifying Theory of Behavioral Change”. 
 Psychological Review. 84(2): 191-215. 
-----------. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. 
 Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 
Bergsgaard, Mike; & Ellis, Monica. (2002). Inward: The Journey toward authenticity  through 
 self-observing. Journal of Educational Thought. 36(1): 53-68. 
Brown, G.H.; & Harris, T.J. (1978). Social origins of depression. London: Wristlock. 
Clark, C. M. (2001). Good conversation. In Clark, C. M. (ed.). Talking shop: Authentic 
 conversation and teacher learning, pp.172-182. New York: Teacher College. 



  163 

Dahl, K. L. (1992). Introduction: old habits, new conversation. In Dahl, K. L. (ed.), Teacher 
 as writer: Entering the professional conversation, pp. 1-6. Illinois: National 
 Council of Teachers of English. 
Dewey, J. (1993). How we think. Massachusetts: D. C. Heath and Company. 
Gibson, C. H. (1991). A Concept Analysis of empowerment. Journal of Advance Nursing.  
 (16): 354-361. 
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: why it can mater more than IQ. New York: 
 Bantam. Books. 
Henniger, M. L. (2004). The teaching experience: An introduction to reflective practice. 
 New Jersey: Pearson Education. 
Hoskisson, K.; & Tompkins, G. E. (1987). Language arts: Content and teaching strategies. 
 Ohio: Merrill Publishing. 
Krathwohl, D. R., Bloom, B. S.; & Masia, B. B. (1964). Taxonomy of educational objectives: 
 The classification of educational goals, Handbook II: Affective domain. New 
 York: David McKay. 
Kruse, K. (2004). Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model. Retrieved 
 October 6, 2004, from http://www.E-learningguru.com 
Lashley, C. (1997). Empowering Service Excellence: Beyond the Quick Fix. London. 
 Cassell. 
Loughran, J. J. (1996). Developing reflective practice: Learning about teaching and  
 learning through modeling. Great Britain: Biddies. 
MaCleland, D. C. (1987). Human Motivation. Cambridge University Press. 
McKay, S. L. (2002). The reflective teacher: A guide to classroom research. Singapore: 
 SEAMEO Regional Language Centre. 
Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-
 Bass. 
-----------. (1997). Transformative learning: theory to practice. New Direction for Adult and  
 Continuing Education. (74): 5-12. 
Page, N.; & Czuba, C. E. (1999. October). Empowerment: What Is It?. Retrieved February 
 23, 2003, from http://www.Joe.org/joe/1999 october/comm1.html 
Peters, J. M. (1991) Strategies for reflective practice. In Brockett, R. G. (ed.), Professional 
 development for educators of adults, pp. 89-96. San Francisco: Jossey-Bass. 



  164 

Rinehart, J. S.; et al. (1998. December). Teacher Empowerment and Principle Leadership: 
 Understanding the Influence Process. Educational Administration. Quarterly 
 (34): 630-694. 
Rotter, B. (1966). The Development and Application of Social Learning Theory. New 
 York: Prager. 
Seligman, M. E. P. (1991). Learning optimism. New York: Knopf. 
-----------. (2006). Learned Optimism: How to change your mind and your life. New York: 
 Pocket Books. 
Short, P.; & Geer, J. (1997). Leadership in Empowered Schools. Themes from Innovation 
 Efforts. New Jersey: Prentice Hall. 
Solloway, S. G. (1999). Teachers as contemplative practitioners: presence, meditation,  
 and mindfulness as a classroom practice. Dissertation, Ph.D. Oklahoma State 
 University. 
Stoltz, P. G. (1997). Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities, United 
 States. John Wiley & Sons, Inc. 
-----------. (2000). Adversity Quotient @ work: make everyday challenges the key to your 
 success-putting the principles of AQ into action. New York: Harper Collins 
 Publishers Inc. 
Tebbitt. (1993, January). Demystifying organization empowerment. Journal of Nursing 
 Administration. (23): 18-23. 
Wallis, K. C.; & Poulton, J. L. (2001). Internalization: The origins and construction of  
 internal reality. Buckingham: Open University Press. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
- คูมือการใชรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
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คํานํา 
 

 เอกสารประกอบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนฉบับน้ี เปนสวนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการฝกอบรม
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย” 
 ในสภาวะสังคมปจจุบันที่เต็มไปดวยวิกฤติตางๆ การที่บุคคลจะสามารถอยูรอดอยางผู
ประสบความสําเร็จได บุคคลนั้นตองมีความอดทน มีความเปนนักสู และเม่ือตองเผชิญกับปญหาของ
ชีวิตแตละคนจะมีรูปแบบการตอบสนองตอปญหาที่แตกตางกัน บุคคลที่สามารถจัดการกับความ
ทุกขไดอยางมีประสิทธิภาพจะประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางาน การที่บุคคลจะประสบ
ความสําเร็จในชีวิตและการทํางานไดนั้นจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง เปาหมายของการ
พัฒนาบุคคล คือ การปลูกฝงใหเปนผูที่มีความสุข เกง และดี ลงไปสูระดับจิตใจ โดยความสุขเปน
พ้ืนฐานของชีวิตในการพัฒนาคนใหมีความเกงมากขึ้น อยากทําความดีมากขึ้น สามารถที่จะอดทน
ตอปญหาเพื่อเอาชนะอุปสรรคไดมากขึ้น และการจะเสริมสรางใหความเกง ดี มีสุข อยูนานไดนั้น
จําเปนตองมี เอคิว (AQ) หรือความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
 กรอบการดําเนินงานฝกอบรมนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในครั้งน้ี ประกอบดวย
การฝกอบรมที่ผานการลงมือปฏิบัติ (hand) ผานการคิด (head) และความรูสึกที่ลงสูใจ (heart) ที่จะ
ชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูในการพัฒนาความสามารถดานการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการ
สอนหรือทําสิ่งตางๆ จนสําเร็จ การฝกอบรมนี้ดําเนินการโดยใชรูปแบบฝกอบรมที่มีความเหมาะสม
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากหลักการสําคัญของแนวคิด ทฤษฎีตางๆ โดยมีกระบวนการฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: L) ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) ขั้นที่ 3 การ
เห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) และ ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation 
and Empowerment: E) 
 ดังน้ันการจัดทําคูมือเอกสารการฝกอบรมฉบับนี้ จึงมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเขาใจ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม กระบวนการหรือขั้นตอนการฝกอบรม สาระและ
แนวทางปฏิบัติการฝกอบรม เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษา เพ่ือใหผูอบรมหรือวิทยากรนําไปใชใหบรรลุเปาหมายกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนตอไป 

 
จินดา  นาเจริญ 

       นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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ตอนที่ 1 
การฝกอบรม 

เร่ือง “การเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน” 

 
คําชี้แจง 

 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนผูที่ตองปฏิบัติงานกับเด็กอายุระหวาง 3-5 ป 
ซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยนี้ เด็กเปรียบเสมือนผาขาวที่เปนไปตามสิ่งใกลตัวที่เด็กซึบซับ ทั้งน้ี
สภาพแวดลอมการเรียนรูของเด็กจะหลอหลอมเด็กใหเรียนรูอยางเปนไปตามสภาพแวดลอมที่เด็ก
เจริญเติบโต สภาพแวดลอมการเรียนรูที่เปยมดวยวิถีการปฏิบัติที่ดียอมเปนแบบอยางสําหรับเด็ก 
สําหรับการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนนั้น ใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคซึ่งมี
อยูแลวในตัวนักศึกษาใหไดเห็นความสําคัญยิ่งขึ้น โดยใชวิธีการฝกอบรมผานการปฏิบัติ (hand) 
ผานการคิด (head) และความรูสึกที่ลงสูใจ (heart) ที่ชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูในการพัฒนา
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนหรือทําสิ่งตางๆ จนสําเร็จ การฝกอบรมน้ี
ดําเนินการโดยใชรูปแบบฝกอบรมที่มีความเหมาะสมซึ่งพัฒนาขึ้นจากหลักการสําคัญของแนวคิด 
ทฤษฎีตางๆ โดยมีกระบวนการฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: L) 
ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) และ 
ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) 
 

ความมุงหมายของการฝกอบรม 
 เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

บทบาทของผูอบรมหรือวิทยากร 
 การนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชญิอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนไปใชใหบรรลุเปาหมาย ผูอบรมหรือวิทยากรควรปฏบิัติ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนนี้ใชสําหรับการฝกอบรมใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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 2. ผูอบรมหรือวิทยากรตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบอก แนะนํา ชี้แนะ เปนผูพาทํา 
สนับสนุน กระตุนใหคิด ยอมใหคิดนอกกรอบ คอยใหกําลังใจ อดทน ไมแสดงความเบื่อหนายและมี
ความมุงม่ันในการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสม่ําเสมอ 
 3. ศึกษาองคประกอบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใหเขาใจ อยางถองแท 
 4. ศึกษาและทําความเขาใจกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมใหชัดเจน 
 5. จัดบรรยากาศการฝกอบรมและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการสงเสริมความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
 6. สื่อที่ใชประกอบการฝกอบรมควรหลากหลายเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู และไดรับ
ประสบการณมากที่สุด 
 7. ผูอบรมหรือวิทยากรตองบันทึกผลของการจัดกิจกรรมการฝกอบรมทุกครั้งเพ่ือ
ประกอบการฝกอบรมในครั้งตอไป 
 8. การประเมินความสามารถในการเผชิญอุปสรรคจะประเมินจากแบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน และประเมินจากสภาพจริงโดยผูอบรมหรือวิทยากร สังเกต
จากการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการฝกอบรมของนักศึกษา จากการตอบคําถาม การเลา
เร่ืองราว การนําเสนอผลงานและการสะทอนความคิด ดวยการจดบันทึก แลวนํามาวิเคราะหตาม
องคประกอบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทีละประเด็น 
 

บทบาทของผูเขารับการอบรม 
 การนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนไปใชใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเปาหมายนั้น ผูเขารับการอบรมควรมีบทบาทดังนี้ 
  1. เขารวมการอบรมตรงตามเวลาที่กําหนด และครบทุกครั้ง 
  2. ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมแบบรายบุคคลและรายกลุมอยางตั้งใจ 
  3. รวมคิด สนทนา อภิปราย สะทอนความคิด หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กันเกี่ยวกับขอคําถาม สถานการณ การสรุปความรูดวยตนเอง 
 

สาระการฝกอบรม 
 การฝกอบรมประกอบดวยเนื้อหา/ สาระ ที่ใชสถานการณหรือเร่ืองราวที่เปนปญหาเปนสิ่ง
ใกลตัวนักศึกษาในขณะปฏิบัติการสอน ไดแก เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ผูปกครอง ครูพ่ีเลี้ยง และสภาพ
ทางสังคม จํานวน 8 หนวย ไดแก 
 - หนวยที่ 1 ภาวะวิกฤต ิ
 - หนวยที่ 2 เม่ือฉันเปนเด็ก 
 - หนวยที่ 3 เผชิญสถานการณ 
 - หนวยที่ 4 ตัง้สติใหม่ัน 
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 - หนวยที่ 5 ชวีิตที่แท...ตองมีอุปสรรค 
 - หนวยที่ 6 ผดิเปนครู...เรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลง 
 - หนวยที่ 7 ชวยผูอ่ืนและชวยตนใหพนอุปสรรค 
 - หนวยที่ 8 อดทน เพียรพยายาม 
 

ระยะเวลาการฝกอบรม 
 ดําเนินการฝกอบรมในหองฝกอบรม เปนระยะเวลา 8 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 
ชั่วโมง มีการประเมินกอนการฝกอบรมดวยแบบวัดจิตลักษณะที่เปนจิตลักษณะเดิมของผูเขารับการ
อบรม และแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน หลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรมทันทีผูเขารับการอบรมจะทําแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
ซึ่งเปนฉบับเดียวกับกอนการฝกอบรม หลังจากการฝกอบรมเสร็จสิ้นผูวิจัยจะดําเนินการกํากับ 
ติดตาม และใหคําปรึกษาในขณะที่นักศึกษาออกฝกประสบการณในสถานศึกษา เม่ือครบ 1 เดือน 
จะทําการวัดผลดวยแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนซ้ําอีกครั้ง 
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ตารางการฝกอบรม เร่ือง “การเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ 
             ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย” 
 

เวลา 
วันที่ 
ของการฝกอบรม 

12.00น.-12.30 น. 12.30น.-13.00 น. 13.00น.-16.00 น. 16.00น.-16.30 น. 

1 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 
รับ

อา
หา

รว
าง

 
ประเมินผล 
กอนฝกอบรม 

หนวยที่ 1 
ภาวะวิกฤต ิ

---
 

2 

รับ
ปร

ะท
าน

 
อา
หา

รว
าง

 

หนวยที่ 2 
เม่ือฉันเปนเด็ก 

3 
หนวยที่ 3 

เผชิญสถานการณ 

4 
หนวยที่ 4 
ตั้งสติใหม่ัน 

5 
หนวยที่ 5 

ชีวติที่แท...ตองมี
อุปสรรค 

6 

หนวยที่ 6 
ผิดเปนครู...
เรียนรูที่จะ
เปลี่ยนแปลง 

7 
หนวยที่ 7 

ชวยผูอ่ืนและชวย
ตนใหพนอุปสรรค 

8 
หนวยที่ 8 
อดทน 

เพียรพยายาม 

ประเมินผล 
หลังฝกอบรม 

 
หมายเหตุ: 1. กิจกรรมการฝกอบรมที่ระบุในตารางนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2. ทําการกํากับ ติดตาม และใหคําปรึกษาหลังเสร็จส้ินการอบรมเปนเวลา 1 เดือน 
3. ทําการประเมินผลซ้ําอีก 1 ครั้ง 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 
 การนํารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนไปใช มีลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 3 ขั้นตอน คือ กอนการฝกอบรม 
ระหวางการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม ดังนี้ 
  1. การเตรียมความพรอมกอนการฝกอบรม ผูอบรมหรือวิทยากรจัดเตรียมความพรอม
ดานสถานที่ สิ่งแวดลอม เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม 
  2. การฝกอบรม ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 
   2.1 กิจกรรมกอนการฝกอบรม ผูอบรมหรือวิทยากรดําเนินการวัดและประเมินผล
ผูเขารับการอบรมดวยแบบวัดที่กําหนดไว ดังนี้ 
    1. แบบวัดจิตลักษณะ 3 ดาน คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจในตน 
และการมองโลกในแงดี ขอความของแบบวัดมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
แบบ bipolar 6 ระดับ ซึ่งเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผลคะแนนที่เก็บรวบรวมไดจะเปนขอบงชี้การ
มีจิตลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    2. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนชนิด 
ขอความที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบ bipolar 6 ระดับ 
    3. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนชนิด 
สถานการณ 
   2.2 กิจกรรมการฝกอบรม ผูอบรมหรือวิทยากรดําเนินการฝกอบรมกับผูเขารับ
การอบรมตามลําดับกิจกรรมที่กําหนดไว โดยมีกระบวนการหรือขั้นตอนดําเนินกิจกรรมการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: L) เปนขั้นเริ่มตนของกระบวนการ
ฝกอบรม โดยใหผูเขารับการอบรมไดตระหนักถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการทํางานระหวางออกไป
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนวิธีฝกการฟงตนเอง ฟงผูอ่ืนและสิ่งรอบตัว ดวยความตั้งใจ สัมผัส
ไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟงดวยจิตที่ตั้งม่ัน รวมทั้งการรับรูอ่ืนๆ ดวย เชน การมอง การอาน การ
สัมผัส ฯลฯ วิธีการฝกเริ่มตนดวยคําถามสูการเลาเรื่องจากสมาชิกที่เขารับการฝกอบรมทุกคน ตาม
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน แนวคิดการสะทอนความคิด 
แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
    ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) เปนขั้นที่ผูเขารับการอบรมเกิด
ความคิด ความคาดหวังดวยตนเอง และจากกลุมเพ่ือน ในการปรับตัวเม่ือเผชิญสถานการณที่ทา
ทายหรือปญหาในการทํางาน และจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เม่ือรับรูวาผลลัพธที่
เกิดขึ้นจะประสบความสําเร็จและเปนสิ่งที่มีคุณคา โดยในขั้นนี้ผูวิจัยบูรณาการจากแนวคิดการมอง
โลกในแงดี การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค 
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    ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) เปนขั้นที่ผูเขารับการ
อบรมไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติโดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ อยางหลากหลาย มีเปาหมาย 
ผานการเผชิญปญหาหรือตองแกปญหา ทําใหเกิดประสบการณตรง สามารถเห็นความเปนตัวตน
ของตนเองที่แสดงออกผานกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งในขั้นน้ีจะเปนการนํากิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในตามแนวจิตตปญญาศึกษา หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน การ
เรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมาปรับใช
ในบริบทที่เหมาะสมกับผูเขารับการอบรม 
    ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) 
เปนขั้นสุดทายของการฝกอบรมคือ ขั้นที่ผูเขารับการอบรมสรางกระบวนการประเมินคาดวยวิธีการ
สะทอนกลับจากตนเอง และจากผูอ่ืน ที่ชวยใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ มีความมั่นใจ
ในตนเอง และสามารถตัดสินใจดวยตนเองในการเผชิญอุปสรรคในการทํางานใหประสบความสําเร็จ
ตามที่มุงหวัง โดยบูรณาการจากแนวคิดการสะทอนความคิด การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง การ
เสริมพลังการทํางาน และแนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
   2.3 กิจกรรมประเมินหลังการฝกอบรมทันที เม่ือกิจกรรมการฝกอบรมใน
หองฝกอบรม เปนเวลา 8 วัน สิ้นสุดลง ผูอบรมหรือวิทยากรดําเนินการวัดและประเมินผลผูเขารับ
การอบรม ดวยแบบวัดที่กําหนด คือ 
    1. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนชนิด 
ขอความที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบ bipolar 6 ระดับ 
    2. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนชนิด 
สถานการณ 
   2.4 กิจกรรมการติดตามผลการฝกอบรม ภายหลังการฝกอบรมแลว 1 เดือน ผู
อบรมหรือวิทยากรติดตามผลความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน ดวยแบบวัด
ที่กําหนดซึ่งเปนชุดเดียวกับที่ใชในกิจกรรมกอน- หลังการฝกอบรม และติดตามผลการปฏิบัติตน
ของผูเขารับการฝกอบรมขณะอยูในหองเรียนที่โรงเรียนซึ่งเปนสภาพการณจริง โดยการกํากับ 
ติดตาม และใหคําแนะนําปรึกษา (Mentoring) เปนระยะอยางสม่ําเสมอ ดวยการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม 
  3. การประเมินผลการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคใน
การปฏิบัติการสอน มีการประเมินผลดังนี้ 
   3.1 ประเมินผลจากการวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการ
สอนของผูเขารับการอบรม โดยเปรียบเทียบผลคะแนนกอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรมทันทีและ
หลังการฝกอบรม 1 เดือน ทั้งน้ีในการประเมินผล ผูประเมินควรทําความเขาใจวิธีการใชแบบวัด
ตางๆ จากคูมือ 
   3.2 ประเมินผลระหวางการฝกอบรม โดยสังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ของผูเขารับการอบรม 
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   3.3 ประเมินผลจากการติดตามผลความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอนของผูเขารับการอบรม ภายหลังการฝกอบรมแลว 1 เดือน ดวยแบบวัดความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน และมีการกํากับ ติดตาม และใหคําแนะนําปรึกษา 
(Mentoring) เปนระยะอยางสม่ําเสมอ ดวยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 

 

สื่อและอุปกรณ 
 1. VCD 
 2. เพลงบรรเลง 
 3. แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 
 4. ใบกิจกรรม 
 5. กระดาษ Flip chart 
 6. กระดาษ A4 
 7. เครื่องเขียนตางๆ 
 8. เครื่องฉายภาพดิจิตอล (LCD/ Projector) 
 9. เครื่องเสียง 
 10. กระดิ่งใหสัญญาณ 
 11. แผนพลาสติก 
 12. เชือก 
 13. เพลงบรรเลง พรอมเครื่องเลน 
 14. ภาพ Tangram (ภาพตัดตอรูปทรงเรขาคณิต) 
 15. ภาพชาง 
 16. ซองสีน้ําตาล 
 17. ลูกปงปอง 
 18. ตะกรากลมเล็กฯลฯ 
 

การจัดหองฝกอบรม 
 หองที่ใชสําหรับการฝกอบรม ควรเปนหองที่ผูเขารับการอบรมสามารถเขากลุมยอยและ
กลุมใหญได มีพ้ืนที่สําหรับนั่งพ้ืน โตะและเกาอ้ีที่ใชสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
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ตอนที่ 2 
แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 

 
 แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมฉบับน้ี ผูวิจัยบูรณาการจากกิจกรรมการเรียนรูดวย
กระบวนการจิตตปญญาศึกษา หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของสตอลทซ แนวคิด
การมองโลกในแงดี การสะทอนความคิด การเสริมพลังการทํางาน และแนวคิดทฤษฎีตางๆ ตาม
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การฟงอยางลึกซึ้ง (Listening: L) เปนขั้นเริ่มตนของกระบวนการฝกอบรม 
โดยใหผูเขารับการอบรมไดตระหนักถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการทํางานระหวางออกไป
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนวิธีฝกการฟงตนเอง ฟงผูอ่ืนและสิ่งรอบตัว ดวยความตั้งใจ สัมผัส
ไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟงดวยจิตที่ตั้งม่ัน รวมทั้งการรับรูอ่ืนๆ ดวย เชน การมอง การอาน การ
สัมผัส ฯลฯ วิธีการฝกเริ่มตนดวยคําถามสูการเลาเรื่องจากสมาชิกที่เขารับการฝกอบรมทุกคน ตาม
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน แนวคิดการสะทอนความคิด 
แนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
  ขั้นที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) เปนขั้นที่ผูเขารับการอบรมเกิดความคิด 
ความคาดหวังดวยตนเอง และจากกลุมเพ่ือน ในการปรับตัวเม่ือเผชิญสถานการณที่ทาทายหรือ
ปญหาในการทํางาน และจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เม่ือรับรูวาผลลัพธที่เกิดขึ้นจะ
ประสบความสําเร็จและเปนสิ่งที่มีคุณคา โดยในขั้นน้ีผูวิจัยบูรณาการจากแนวคิดการมองโลกในแงดี 
การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
  ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัติ (Valuing: V) เปนขั้นที่ผูเขารับการอบรมไดเรียนรู
และลงมือปฏิบัติโดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ อยางหลากหลาย มีเปาหมาย ผานการเผชิญ
ปญหาหรือตองแกปญหา ทําใหเกิดประสบการณตรง สามารถเห็นความเปนตัวตนของตนเองที่
แสดงออกผานกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งในขั้นน้ีจะเปนการนํากิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากภายในตามแนวจิตตปญญาศึกษา หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักการดําเนินงาน การเรียนรูเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง และแนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมาปรับใชในบริบทที่
เหมาะสมกับผูเขารับการอบรม 
  ขั้นที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) เปน
ขั้นสุดทายของการฝกอบรมคือ ขั้นที่ผูเขารับการอบรมสรางกระบวนการประเมินคาดวยวิธีการ
สะทอนกลับจากตนเอง และจากผูอ่ืน ที่ชวยใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ มีความมั่นใจ
ในตนเอง และสามารถตัดสินใจดวยตนเองในการเผชิญอุปสรรคในการทํางานใหประสบความสําเร็จ
ตามที่มุงหวัง โดยบูรณาการจากแนวคิดการสะทอนความคิด การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง การ
เสริมพลังการทํางาน และแนวคิดการเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
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 การฝกอบรมประกอบดวยเนื้อหา/ สาระ ที่ใชสถานการณหรือเร่ืองราวที่เปนปญหาเปนสิ่ง
ใกลตัวนักศึกษาในขณะปฏิบัติการสอน ไดแก เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ผูปกครอง ครูพ่ีเลี้ยง และสภาพ
ทางสังคม จํานวน 8 หนวย ไดแก 
 - หนวยที่ 1 ภาวะวิกฤต ิ
 - หนวยที่ 2 เม่ือฉันเปนเด็ก 
 - หนวยที่ 3 เผชิญสถานการณ 
 - หนวยที่ 4 ตัง้สติใหม่ัน 
 - หนวยที่ 5 ชวีิตที่แท...ตองมีอุปสรรค 
 - หนวยที่ 6 ผดิเปนครู...เรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลง 
 - หนวยที่ 7 ชวยผูอ่ืนและชวยตนใหพนอุปสรรค 
 - หนวยที่ 8 อดทน เพียรพยายาม 
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หนวยที่ 1 ภาวะวิกฤต ิ
 

ชื่อกิจกรรม : แมนํ้าสีเลือด 
 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับรูถึงความสามารถในการควบคุมตนเองใหสามารถ
ขามผานเหตุการณที่ยากลําบากหรืออุปสรรคไปได (C) 
  2. เพ่ือใหแตละคนไดตระหนักถึงวิธีการทํางานของตนเอง ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จ และสัมพันธภาพในทีม (O2) 
  3. เพื่อฝกการมองโลกในแงดี ทุกปญหาสามารถแกไขได (R) 
  4. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความยืดเยื้อของ
ปญหา (E) 
  5. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 สาระสําคัญ/ เน้ือหา 
  การไดรับรูถึงความสามารถในการควบคุมตนเองใหสามารถขามผานเหตุการณที่
ยากลําบากหรืออุปสรรคไปได โดยแตละคนไดตระหนักถึงวิธีการทํางานของตนเอง ซึ่งอาจเปน
อุปสรรคตอความสําเร็จ และสัมพันธภาพในทีม 
 อุปกรณ 
  1. Flip chart พรอมปากกาเขียน 
  2. กระดาษ A4 เย็บมุม 3 แผน พรอมปากกา 
  3. แผนพลาสติกเทาขนาด A4 จํานวนครึ่งหนึ่งของผูเขารวมกิจกรรม 
  4. เชือก/ ริบบิ้น 2 เสน ใชกําหนดความกวางของแมน้ําสีเลือด 
  5. กระดิ่งใชใหสัญญาณ 
  6. เครื่องเสียง 
  7. เพลงบรรเลง 
  8. โตะเล็กสําหรับตั้งแจกันดอกไมสด และอุปกรณจุดเทียน 
  9. กระดาษเขียนปายชื่อ 
  10. สีชอลก/ สีเทียน 
 การจัดหอง 
  ควรจัดหองแบบไมเปนทางการ นั่งลอมวงกับพื้น/ นั่งเกาอ้ี 
 ระยะเวลา 
  3 ชั่วโมง 
 ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
  - เกริ่นนําทักทายดวยการแนะนําตัววิทยากร 



   180 

   มีเสียงกระด่ิงเบาๆ กอนเริ่มกิจกรรม วิทยากรพูด “เราจะเริ่มกิจกรรมดวยการใช
สัญญาณกระดิ่ง (วิทยากรเคาะเสียงกระดิ่ง) ไมวาจะเปนการเริ่มทํากิจกรรมหรือหยุดเราจะไดยิน
เสียงนี้ ขอใหทุกคนพยายามที่จะฟงใหไดมากที่สุด” 
  ข้ันที่ 1 การฟงอยางลึกซึง้ (Listening: L) 
   1. วิทยากรเชิญใหสมาชิกนั่งสงบใจ ผอนคลาย สํารวจความรูสึกของตนตั้งแตเชา
จนกระทั่งปจจุบัน แจกกระดาษ เชือก และสีสําหรับจัดทําปายชื่อ จากนั้นใหแนะนําตัวเองตอกลุม
โดยการบอกชื่อ และเลาความรูสึกของตนเองที่เพ่ิงสํารวจเสร็จใหเพ่ือนฟง  
   2. วิทยากรอภิปรายชี้ประเด็นใหเห็นที่มาของพฤติกรรมและอารมณความรูสึกของ
แตละคนวาเกิดไดจากสาเหตุเบื้องหลังที่แตกตางกันออกไป การเขาใจพฤติกรรมและอารมณ
ความรูสึกของคนจึงตองสํารวจจากความเปนจริงดวยการสื่อสารกัน ไมใชดวนสรุปตามความเขาใจ
ของตนเอง 
  ข้ันที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) 
   1. ใหทุกคนวาดตะกราเปลาลงในกระดาษA4 หนาละ 1 ใบ รวม 3 หนา 3 ใบ โดย
เปดพื้นที่วางของตะกราไว จากนั้นใหเขียนขอความลงในตะกรา ดังนี้ 
   ตะกราที่ 1 ใหระบุวานับตั้งแตเราเริ่มเรียนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไดเกิด
การเปลี่ยนแปลงอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตเรา (ใหตอบอยางจริงใจที่สุด) 
   ตะกราที่ 2 ใหระบุวาความสุขในการปฏิบัติการสอนของเราเกิดจากอะไรบาง เชน 
เพ่ือนรวมงาน ลักษณะงาน ความสําเร็จ ครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศก ฯลฯ 
   ตะกราที่ 3 ใหระบุวาความสขุในการปฏบิตัิการสอนที่เราคาดหวัง 
   2. เชิญทุกคนยืนขึ้น ถือสมุดที่มีขอความในตะกราเดินไปหาคนที่เราอยากรูจัก 
แลวถามเขาวาในตะกราใบที่ 1 ของเขามีขอความอะไรใหจดขอความของเขาพรอมชื่อลงในตะกรา
ของเราพรอมกับบอกขอความในตะกราของเราใหเขาทราบดวย เสร็จแลวก็เวียนไปหาเพื่อนคนใหม 
ทําเชนเดิมอีกจนกวาจะไดยินเสียงกระดิ่งใหสัญญาณ ก็ใหเปลี่ยนเปนขอความในตะกราใบที่ 2 วน
ไปเรื่อยๆ พอไดยินเสียงกระดิ่งใหสัญญาณ ก็เปลี่ยนเปนแลกเปลี่ยนขอความในตะกราใบที่ 3 จนได
ยินสัณญาณ 
   3. วิทยากรเชิญใหกลุมน่ังลอมเปนวงกลม แลวถามวาในแตละตะกรามีขอความ
อะไรบาง ผูชวยผูวิจัยเขียนขอความขึ้นบอรดทีละตะกรา จากนั้นวิทยากรเลือกขอความที่นาสนใจ
นํามาอภิปราย ใหผูเขารับการอบรมไดคิดทบทวนพิจารณาตนเองอีกครั้งและไดเรียนรูจากประเด็น
ของคนอ่ืน ขณะเดียวกันวิทยากรก็ไดเรียนรูและทราบขอมูลเกี่ยวกับผูเขารับการอบรม 
  ข้ันที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัต ิ(Valuing: V) 
   1. วิทยากรกําหนดใหกลุมทํางานคือการขามแมน้ําสีเลือดพรอมกันจากจุดเริ่มตน
จนถึงจุดสุดทายใหสําเร็จ โดยมีกติกาดังนี้ 
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   - วิทยากรชี้แจงกติกาวาแมน้ําสีเลือดเปนแมน้ําที่สมมติขึ้น สวนหนึ่งสวนใดของ
รางกายของทุกคนตองสัมผัสกันตอเนื่องตั้งแตเริ่มตนจนพนเสนชัย หากคนหนึ่งคนใดหลุดจากกัน 
ตองเร่ิมใหมทั้งหมด 
   - การขามแมน้ํานี้จะปลอดภัยเม่ืออยูบนกอนหินเทานั้นหากน้ําสีเลือดถูกรางกาย
สวนใด สวนนั้นจะพิการ ใชไมไดอีกตอไป (เชนปลายเทาถูกน้ําสีเลือด ผูชวยผูวิจัยจะใชเทปติดเปน
เครื่องหมายไว และคนนั้นจะตองเดินโดยใชเฉพาะสนเทาตลอดไปหามใชปลายเทาอีก เปนตน) 
   - เหนือแมน้ํามีเขื่อนซึ่งปลอยนํ้าเปนเวลาทั้งน้ีหากเขื่อนจะปลอยนํ้าจะมีสัญญาณ
เตือนวาอีก 5 นาทีจะปลอยนํ้า (ซึ่งหมายถึงวาจะหมดเวลาขามแมน้ําแลว) 
   - กอนหินที่ใชขามแมน้ํา จะตองมีคนยืนอยูตลอดเวลา มิฉะนั้นจระเขจะคาบกอน
หินไป (ผูชวยผูวิจัยจะวางแผนพลาสติกซึ่งสมมติเปนกอนหินที่ใชเหยียบขามแมน้ําสีเลือดใหจํานวน
ครึ่งหนึ่งของจํานวนคนที่รวมเลน โดยผูชวยผูวิจัยคนหนึ่งจะเลนบทบาทเปนจระเข) 
   ในระหวางการดําเนินกิจกรรม ขณะผูเลนวางแผนและขามแมน้ําตามกติกา 
วิทยากรจะตองเฝาสังเกตพฤติกรรมของกลุมอยางใกลชิดตลอดเวลา เพ่ือคอยสังเกตเมื่อผิดกติกา
และบอกใหเริ่มตนใหมรวมทั้งคอยสังเกตพฤติกรรมกลุม และพฤติกรรมของสมาชิกแตละคนในกลุมดวย 
   2. เม่ือจบกิจกรรมใหผูเขารับการอบรมนั่งลอมวงเปนกลุม วิทยากรนําขอสังเกตที่
ไดมาเปดประเด็นอภิปรายซักถามถึงความรูสึกนึกคิดขณะทํากิจกรรม โดยใชคําถามที่ชวยสะกิดใจ
ใหตรวจสอบและวิเคราะหตนเองถึงสาเหตุแทจริงของความรูสึกและพฤติกรรมที่แสดงออกมาขณะ
ทํากิจกรรม (เชน รูสึกอยางไรที่ตางคนตางออกความเห็นถึงวิธีขามแมน้ําสีเลือดโดยไมมีใครฟงใคร 
รูสึกอยางไรเม่ือเกิดการผิดพลาดตองเร่ิมตนใหม ฯลฯ) 
   3. วิทยากรสรุปใหเห็นถึงปจจัยพื้นฐานในการทํางานดวยพลังกลุม เชน การ
วางแผนงาน การประสานงาน การสื่อสาร การเคารพและรับฟงซ่ึงกันและกัน การเปดพ้ืนที่ใหเสียง
สวนนอย การรวมแรงรวมใจ เสียสละ อดทน รอคอย และการแกปญหา ฯลฯ 
  ข้ันที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) 
   1. วิทยากรกลาวนําใหผูเขารับการอบรมนั่งอยูกับตนเองเพ่ือสงบใจ ผอนคลาย 
ระลึกรูอยูกับลมหายใจ 
   2. วิทยากรกลาวนําใหผูเขารับการอบรมเริ่มนึกยอนไปตั้งแตเร่ิมทํากิจกรรมวา
รูสึกอยางไร คิดอะไร ทําอะไรบาง และแตละขณะมีสิ่งใดผานเขามาในจิตใจหรือสมองของเราบาง 
เราไดเรียนรูอะไร ไดรับผลกระทบอยางไรจากแตละชวงของกิจกรรม ปญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถ
ควบคุมไดอยางไร 
   3. ผูเขารับการอบรมทุกคนแสดงความเห็นใหกลุมทราบวาไดเรียนรูอะไรที่
ประทับใจ และจะนํากลับไปใชในการปฏิบัติการสอนของตนอยางไร 
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 ทักษะที่จําเปนของวิทยากร 
   1. ความสามารถในการชักนําใหผูเขารับการอบรมฟง และตอบคําถามดวยใจที่
สงบ เกิดการใครครวญที่แทจริง 
   2. ความสามารถในการฟง จับประเด็น และวิเคราะหขอมูลเพื่อเชื่อมโยงเขากับ
การเรียนรู 
 
 
 
 

(หมายเหตุ : กิจกรรมปรับจาก) 
 - ชุดความรูการอบรมกระบวนการแนวจิตตปญญาศึกษา. ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนย 
    คุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน). พริกหวานกราฟฟค. 2551. 
 - คูมือจัดกิจกรรมคายพัฒนาสติปญญาเด็กไทยกลุมวัยรุน: หลักสูตรการพัฒนาความฉลาด 4 ดาน สําหรับวัยรุนไทย.  
    โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กไทย กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร. 2550.  
 - คูมือการฝกอบรมเยาวชน ครูและคนทํางานดานเยาวชนในมิติกระบวนทัศนใหม. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
    กระทรวงศึกษาธิการ. 2552. 
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ปายชื่อ 
 

          
 
 

ตระกรา 3 ใบ 
 

   
 
 

แมนํ้าสีเลือด 
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หนวยที่ 2 เมือ่ฉันเปนเด็ก 
 

ชื่อกิจกรรม : สายน้ําชีวิต 
 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับรูถึงความสามารถในการควบคุมตนเองใหสามารถ
ขามผานเหตุการณที่ยากลําบากหรืออุปสรรคไปได (C) 
  2. เพ่ือใหแตละคนไดตระหนักถึงความภาคภูมิใจ และสิ่งที่ควรแกไข (O2) 
  3. เพ่ือฝกการมองโลกในแงดี ทุกปญหาสามารถแกไขได (R) 
  4. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความยืดเยื้อของ
ปญหา (E) 
  5. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดฝกการทบทวนตนเองและฝกการคิดยอนกลับ 
 สาระสําคัญ/ เน้ือหา 
  การไดรับรูถึงความสามารถในการควบคุมตนเองใหสามารถขามผานเหตุการณที่
ยากลําบากหรืออุปสรรคไปได โดยแตละคนไดตระหนักถึงความภาคภูมิใจ และสิ่งที่ควรแกไขในชีวิต 
ไดทบทวนตนเอง คิดยอนกลับ เปดใจตนเอง และยอมรับผูอ่ืน 
 อุปกรณ 
  1. เพลงบรรเลง พรอมเครื่องเลน  2. กระดาษ A4 
  3. ดินสอสี/ สีเทียน/ สีชอลก  4. กระดิ่งใหสัญญาณ 
  5. สถานการณ/ปญหาเด็กอนุบาล  6. ลูกฝาย 
 การจัดหอง 
  ควรจัดหองแบบไมเปนทางการ นั่งลอมวงกับพื้น/ นั่งเกาอ้ี 
 ระยะเวลา 
  3 ชั่วโมง 
 ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
  - เกริ่นนําทักทายและทบทวนสิ่งที่ทําผานมา วิทยากรแจกลูกฝายที่มวนเปนกอนกลม 
ผูเขารับการอบรมสัมผัสลูกฝาย และบอกความรูสึกที่ไดรับ วิทยากรพามวนเสนฝายใหเปนลูกฝายที่
มวนดวยตนเอง สัมผัสอีกครั้งวารูสึกอยางไร เม่ือคิดวาจดจําลูกฝายของตนเองไดเปนอยางดีแลวให
แตละคนหลับตาลงชาๆ ถือลูกฝายดวยมือขวา และเม่ือไดยินสัญญาณเริ่มก็ใหสงลูกฝายไปใหเพ่ือน
ทางขวาและรับลูกฝายจากเพื่อนทางซายมือไปเรื่อยๆ เม่ือรูสึกวาลูกฝายที่สงมาเปนของเราก็เก็บลูก
ฝายนั้นไว จากนั้นคอยๆ ลืมตาดู แตถาไมใชก็ใหหลับตา และสงลูกฝายตอไป จนกวาลูกฝายจะ
กลับคืนสูเจาของคนเดิม ทุกคนสัมผัสลูกฝายอีกครั้งและใหบอกความรูสึกหลังจากทํากิจกรรมทีละ
คน โดยวิทยากรจะรอรับฟงจนครบทุกคน วิทยากรสรุปกิจกรรมวาการทํากิจกรรมนี้สามารถนําไปใช
ในหองเรียนอนุบาลได และยังเปนการฝกสมาธิ ฝกการสัมผัสไดเปนอยางดี 
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  ข้ันที่ 1 การฟงอยางลึกซึง้ (Listening: L) 
   1. วิทยากรเชิญใหสมาชิกนั่งในที่ที่สบาย ผอนคลาย หลับตาลง วิทยากรกลาวนํา
ใหสมาชิกปลดปลอยใจใหเปนอิสระพรอมกับนอมโสตประสาทใหสัมผัสเสียงดนตรีที่แผวเบา ดูใจ
และความคิดของตนขณะปจจุบัน ปลอยใจใหวาง พรอมที่จะบอกเรื่องราวความรูสึกนึกคิดของ
ตนเองออกมา โดยไมตองสั่งใหคิดเพียงแตใครครวญ 
    1.1 มีเร่ืองราวและเหตุการณอะไรบางที่มีอิทธิพล หรือสงผลกับชีวิตเรา ทํา
ใหหักเห หรือชวยหลอหลอมเราทั้งในทางที่ดี และดานที่เจ็บปวด เร่ืองราวเหตุการณนั้นจะเกิดในวัย
เด็ก วัยรุน หรือเม่ือไมนานมานี้ก็ได แลวใหถายทอดออกมาเปนภาพ วิทยากรแจกกระดาษ A4 
พรอมกับสีเทียนสําหรับวาดภาพ 
    1.2 ใหผูเขารับการอบรมกลับมาสูชีวิตในปจจุบันขณะ และลองทบทวน
เร่ืองราวที่เกิดขึ้นพรอมกับจับคูกับเพ่ือนและเลาใหเพ่ือนฟง โดยขอใหผูฟงฟงอยางตั้งอกตั้งใจ ฟง
ดวยหัวใจ ดวยความเคารพ ไมแนะนํา ไมซักถาม หรือตอบโต และไมนําเรื่องไปเลาตอ ใหเวลาใน
การเลาคนละ 5 นาที โดยจะมีเสียงกระดิ่งใหสัญญาณจึงผลัดกันเปนผูเลาและผูฟง 
  ข้ันที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) 
   1. ใหผูเขารับการอบรมทุกคนอยูกับตนเองโดยการนั่งสมาธิใครครวญเรื่องราว 
ที่ไดรบัฟงเพ่ือความเขาใจตัวตนของเพื่อน สังเกตเห็นความไววางใจที่เพ่ือนมีใหเราโดยการเปดเผย
เรื่องราวตัวตนของเขา และสํารวจผลกระทบที่เกิดขึ้นในตัวเราจากการฟงเรื่องราวของเพ่ือน และ
การเลาเรื่องราวของตนเอง 
   2. ผูเขารับการอบรมแบงกลุมๆ ละเทาๆ กัน วิทยากรแจกเรื่องราว /สถานการณ
ที่เปนปญหาเกี่ยวของกับเด็กอนุบาล พรอมกระดาษปรูฟ และปากกาเคมี ใหผูเขารับการอบรมแตละ
กลุม 
  ข้ันที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัต ิ(Valuing: V) 
   1. วิทยากรกําหนดใหแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาที่พบ
ในเด็กคนนั้น พรอมทั้งสรุปวิธีในการแกไขปญหาโดยเขียนเปนแผนผัง (Mind Map) 
   2. เม่ือจบกิจกรรมใหผูเขารับการอบรมนั่งลอมวงเปนกลุมใหญ วิทยากรนํา
ขอสังเกตที่ไดมาเปดประเด็นอภิปรายซักถามถึงความรูสึกนึกคิด วิธีการแกไขปญหา โดยใชคําถาม
ที่ชวยสะกิดใจใหตรวจสอบและวิเคราะหถึงสาเหตุที่แทจริงของพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา 
   3. วิทยากรสรุปใหเห็นถึงปจจัยพื้นฐานในการทํางานดวยพลังกลุม เชน การ
วางแผนงาน การประสานงาน การสื่อสาร การเคารพและรับฟงซ่ึงกันและกัน การเปดพ้ืนที่ใหเสียง
สวนนอย การรวมแรงรวมใจ เสียสละ อดทน รอคอย และการแกปญหา ฯลฯ 
  ข้ันที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) 
   1. วิทยากรกลาวนําใหผูเขารับการอบรมนั่งอยูกับตนเองเพื่อสงบใจผอนคลาย 
ระลึกรูอยูกับลมหายใจ 
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   2. วิทยากรกลาวนําใหผูเขารับการอบรมเริ่มนึกยอนไปตั้งแตเร่ิมทํากิจกรรมวา
รูสึกอยางไร คิดอะไร ทําอะไรบาง และแตละขณะมีสิ่งใดผานเขามาในจิตใจหรือสมองของเราบาง 
เราไดเรียนรูอะไร ไดรับผลกระทบอยางไรจากแตละชวงของกิจกรรม ปญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถ
ควบคุมไดอยางไร 
   3. ผูเขารับการอบรมทุกคนแสดงความเห็นใหกลุมทราบวาไดเรียนรูอะไรที่
ประทับใจ และจะนํากลับไปใชในการปฏิบัติการสอนของตนอยางไร 
 ทักษะที่จําเปนของวิทยากร 
  - การใชถอยคําภาษาที่มีพลังโนมนาวใหผอนคลายสบายใจ อยากเปดเผยเรื่องราว 
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อุปกรณ 
ลูกฝาย 

 

       
 

สายน้ําชีวติ 
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กรณีศึกษา 
 

 

ครูสั่งเพื่อนนร.อนุบาล ใหทุบหลังทําโทษเด็ก !!! 

 นักเรียนหญิงชั้นอนุบาลถูกคุณครูสั่งใหเพ่ือนรวมหองทุบตีคนละ 10 ครั้ง จนทําใหรางกาย
ไดรับความบอบช้ําอยางหนัก ที่โรงเรียนอนุบาลแหงหนึ่งในอําเภอชางเลอ เมืองเหวยฟาง มณฑล
ซานตงของจีน 
 มารดาของเด็กหญิงชั้นอนุบาล วัย 6 ขวบ เลาวา เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผานมา นาย
หลิวสามีของเธอไปรับลูกสาวที่โรงเรียน ขณะที่เดินทางกลับบาน เลอเลอรองไหไมหยุดเนื่องจาก
เจ็บปวด เม่ือถึงบานจึงเปดเสื้อของลูกสาวดูพบรอยช้ําขนาดใหญ สรางความไมพอใจใหกับนายหลิว
เปนอยางมาก จึงแจงความกับตํารวจ ขณะที่เลอเลอ ก็ไมกลาไปโรงเรียนเชนกัน 
 สอบถามที่ไปที่มาของรอยช้ําดังกลาว เด็กหญิงเลอเลอ เลาเหตุการณใหฟงวา วันน้ันใน
คาบเรียนวิชาดนตรี คุณครูกําลังสอนเปยโน มีเพ่ือนคนหนึ่งแกลงเอายางลบของเธอไป เธอจะเอา
คืนแตเพ่ือนไมยอมใหคืน คุณครูเห็นจึงทําโทษเลอเลอ เน่ืองจากมีความผิดคุยกันในชั้นเรียน โดยให
เพ่ือนๆ ในหองทุบตีเลอเลอคนละ 10 ครั้ง และทั้งหองมีนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีเพียง 2 คนที่
ไมไดทํา หลังจากที่พาลูกสงโรงพยาบาล ครูใหญและบรรดาคุณครูตางก็มาเยี่ยม และบอกวาจะ
จัดการเรื่องน้ีให แตหลังจากนั้นพวกคุณครูก็ไมมาเย่ียมอีกเลย จนกระทั่งเลอเลอออกจาก
โรงพยาบาล เร่ืองที่เกิดขึ้นเงียบหายไป ไมมีความคืบหนาแตอยางใด อีกทั้งเม่ือไปหาที่โรงเรียนทุก
คนตางหนีหนา โทรศัพทหาก็ไมติด ตนและสามีจึงเรียกรองกับสํานักงานการศึกษาของอําเภอ เพ่ือ
รองเรียนการกระทําที่ไมเหมาะสมดังกลาว ครูผูกระทําผิดไดถูกไลออกจากโรงเรียนเรียบรอยแลว 
ขณะเดียวกันเจาหนาที่ตํารวจก็เรงดําเนินคดีกับครูรายนี้ดวยเชนกัน 
 ขอมูลโดย : www.talkystory.com/ สืบคนเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2555 
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หนวยที่ 3 เผชิญสถานการณ 
 

ชื่อกิจกรรม : ตัวตอมหาสนุก 
 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับรูถึงความสามารถในการควบคุมตนเองใหสามารถ
ขามผานเหตุการณที่ยากลําบากหรืออุปสรรคไปได (C) 
  2. เพ่ือใหแตละคนไดตระหนักถึงความภาคภูมิใจ และสิ่งที่ควรแกไข (O2) 
  3. เพ่ือฝกการมองโลกในแงดี ทุกปญหาสามารถแกไขได (R) 
  4. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความยืดเยื้อของ
ปญหา (E) 
  5. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเขาใจถึงอุปสรรคในการทํางาน ในเร่ืองการสื่อสาร การ
ประสานงาน และการมอบหมายงาน 
 สาระสําคัญ/ เน้ือหา 
  การทํางานของทุกองคกรตองอาศัยการสื่อสาร การประสานงาน การมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับศักยภาพของบุคคล  มีความไววางใจ เชื่อใจกัน โดยมีกฎระเบียบที่ทุกคนยึดถือและ
ปฏิบัติตาม 
 อุปกรณ 
  1. ตัวตอตนแบบ   2. ตัวตอสําหรับแตละกลุมใสซองสีน้ําตาล 
  3. เพลงบรรเลง พรอมเครื่องเลน 4. ขี้ผึ้งปน  
  5. กระดาษ A4 ปากกา/ดินสอ 6. กระดิ่งใหสัญญาณ 
 การจัดหอง 
  ควรจัดหองแบบไมเปนทางการ นั่งลอมวงกับพื้น/ นั่งเกาอ้ี 
 ระยะเวลา 
  3 ชั่วโมง 
 ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
  - สนทนาทักทาย จุดเทียนและกลาวเปดวันดวยบทกวขีองรูดอลฟ สไตเนอร 
  ข้ันที่ 1 การฟงอยางลึกซึง้ (Listening: L) 
   1. วิทยากรเชิญใหสมาชิกนั่งในที่ที่สบาย ผอนคลาย หลับตาลง วิทยากรกลาวนํา
ใหสมาชิกปลดปลอยใจใหเปนอิสระพรอมกับฟงเสียงดนตรีบรรเลงที่แผวเบา ระลึกรูอยูกับความคิด
ของตนขณะปจจุบัน ปลอยใจใหวาง วิทยากรเปดเพลงบรรเลงเบาๆ ผูเขารับการอบรมนั่งน่ิงๆ 
ประมาณ 5 นาที เม่ือเพลงเงียบ วิทยากรแจกขี้ผึ้งสําหรับปนใหผูเขารับการอบรมคนละกอน ใหแต
ละคนคิดวิธีที่จะทําใหขี้ผึ้งปนออนตัว ทําเปนกอนกลมที่สุด จากนั้นทําเปนแผนบางที่สุด เม่ือไดแผน
ที่บางใสลองใหสองดูวามองทะลุแสง วิทยากรก็สงแผนของตนเองไปใหผูเขารับการอบรมทางซาย
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และใหแตละคนประกอบแผนขี้ผึ้งติดกัน จนครบคนสุดทาย ขณะทําก็ใหแตละคนเฝาสังเกตอารมณ 
ความรูสึก ใจของตนเองดวย และเมื่อมาถึงคนสุดทายก็ใหนํามาวางไวที่โตะ จากนั้นจึงจะเริ่ม
กิจกรรมการบอกเรื่องราวความรูสึกนึกคิดของตนเองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียนที่มีครูพ่ีเลี้ยงคอย
ดูแล 
    1.1 มีเร่ืองราวและเหตุการณอะไรบางที่ครูพ่ีเลี้ยงมีอิทธิพล หรือสงผลกับ
ชีวิตเรา ทําใหหักเห หรือชวยหลอหลอมเราทั้งในทางที่ดี และดานที่เจ็บปวด เร่ืองราวเหตุการณนั้น
จะเกิดในหองเรียนที่เรารับผิดชอบเมื่อไมนานมานี้ก็ได แลวใหเขียนถายทอดออกมา วิทยากรแจก
กระดาษA4 พรอมอุปกรณ 
    1.2 ใหผูเขารับการอบรมกลับมาสูชีวิตในปจจุบันขณะ และลองทบทวน
เร่ืองราวที่เกิดขึ้นพรอมกับเลาใหเพ่ือนฟง โดยขอใหผูฟงฟงอยางตั้งอกตั้งใจ ฟงดวยหัวใจ ดวย
ความเคารพ ไมแนะนํา ไมซักถาม หรือตอบโต และไมนําเรื่องไปเลาตอ ใหเวลาในการเลาคนละ 1 
นาที 
  ข้ันที่ 2 การมองโลกในแงดี (Optimism: O) 
   - ใหผูเขารับการอบรมทุกคนอยูกับตนเองโดยการนั่งสมาธิใครครวญเรื่องราว 
ที่ไดรับฟงเพ่ือความเขาใจตัวตนของเพ่ือน สังเกตเห็นความไววางใจที่เพ่ือนมีใหเรา สํารวจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในตวัเราจากการฟงเรื่องราวของเพื่อน และการเลาเรื่องราวของตนเอง 
  ข้ันที่ 3 การเห็นคุณคาสูการปฏิบัต ิ(Valuing: V) 
   1. วิทยากรชี้แจงกติกาและวิธีการทํากิจกรรมตัวตอมหาสนุก 
   2. แบงกลุมยอย กลุมละเทาๆ กัน ประมาณ 5-8 คน ใหตอตัวตอตามตนแบบ 
โดยมีกติกาดังนี้ 
    - คนที่ 1 เปนคนไดเห็นตนแบบ แลวมาอธิบายใหคนที่ 2 เขาใจและเห็น
ภาพตามคําอธิบาย 
    - คนที่ 2 นําคําอธิบายไปบอกเลาใหสมาชิกในกลุมฟง 
    โดยคนที่ 1 เดินกลับไปดูตนแบบไดและกลับไปตรวจสอบงานของกลุม โดย
หามพูดหรือใชมือหรือใชสัญญาณใดๆ ทําไดเพียงพยักหนาหรือสายหนาเทานั้น ถาตองการสื่อสาร
ดวยการพูดหรืออธิบายก็ใหออกไปนอกหองพรอมกับคนที่ 2 และสามารถพูดหรืออธิบายได จากนั้น
คนที่ 2 ก็กลับมาบอกเพื่อนในกลุมตอได 
   3. เม่ือจบกิจกรรมใหผูเขารับการอบรมนั่งลอมวงเปนกลุมใหญ วิทยากรนํา
ขอสังเกตที่ไดมาเปดประเด็นอภิปรายซักถามถึงความรูสึกนึกคิด วิธีการแกไขปญหา โดยใชคําถาม
ชี้นําใหแตละคนสํารวจความรูสึกในขณะทํากิจกรรมวาเปนอยางไร เชน หงุดหงิด รําคาญ โกรธ โทษ
คนอ่ืนอีกแลว เปนตน 
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   4. วิทยากรสรุปใหเห็นถึงปจจัยพื้นฐานในการทํางานดวยพลังกลุม เชน การ
วางแผนงาน การประสานงาน การสื่อสาร การเคารพและรับฟงซ่ึงกันและกัน การเปดพ้ืนที่ใหเสียง
สวนนอย การรวมแรงรวมใจ เสียสละ อดทน รอคอย และการแกปญหา ฯลฯ 
   5. วิทยากรเลาเรื่องราว/ สถานการณที่เปนปญหาเกี่ยวของกับครูพ่ีเลี้ยงใหผูเขา
รับการอบรมฟงเพ่ือเปนการจุดประกายความคิดใหกลับไปปฏิบัติ (ใบกิจกรรมสถานการณ) 
  ข้ันที่ 4 การประเมินคาและการเสริมพลัง (Evaluation and Empowerment: E) 
   1. วิทยากรกลาวนําใหผูเขารับการอบรมนั่งอยูกับตนเองเพื่อสงบใจผอนคลาย 
ระลึกรูอยูกับลมหายใจ 
   2. วิทยากรกลาวนําใหผูเขารับการอบรมเริ่มนึกยอนไปตั้งแตเร่ิมทํากิจกรรมวา
รูสึกอยางไร คิดอะไร ทําอะไรบาง และแตละขณะมีสิ่งใดผานเขามาในจิตใจหรือสมองของเราบาง 
เราไดเรียนรูอะไร ไดรับผลกระทบอยางไรจากแตละชวงของกิจกรรม ปญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถ
ควบคุมไดอยางไร 
   3. ผูเขารับการอบรมทุกคนแสดงความเห็นใหกลุมทราบวาไดเรียนรูอะไรที่
ประทับใจ และจะนํากลับไปใชในการปฏิบัติการสอนของตนอยางไร 
 ทักษะที่จําเปนของวิทยากร 
  1. การใชถอยคําภาษาที่มีพลังโนมนาวใหผอนคลายสบายใจ อยากเปดเผยเรื่องราว 
  2. สามารถสังเกตและเชื่อมโยงพฤติกรรมที่เห็นระหวางการทํากิจกรรมไปสูการเรียนรู
เกี่ยวกับตนเองของผูเขารับการอบรมแตละคนได 
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ข้ีผ้ึงปน 
 

     
 

 
 
 

ตัวตอมหาสนุก 
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ภาพตนแบบ 
 

 
 

ชิ้นสวนสําหรับแจกแตละกลุม 
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ใบกิจกรรม บทกวีของรูดอลฟ สไตเนอร 
 

กลาวเปด (เชา) 
ขอความเขมแข็ง 

ไหลรินสูเจตจํานงของฉัน 
ขอความอบอุน 

แผซานสูความรูสึกของฉัน 
ขอแสงสวาง 

สาดสองสูความคิดของฉัน 
ดังน้ัน  ฉันจะไดหลอเลีย้งเด็กทัง้หลาย 

ดวยเปาหมายที่กระจางชดั 
เอาใจใสพวกเขา  ดวยหัวใจที่เปยมรกั 

และนําปญญาญาณ 
มาสูสรรพสิ่ง 

 
------------------------------- 

 
กลาวปด(เยน็) 

แสงสวางจากโลกกวางอันไพศาล 
ทํางานอยูภายในฉันอยางมีชีวติชวีา 
ไดแปรเปลี่ยนเปนแสงแหงดวงจิต 

ที่บัดน้ีสองสวางเขาสูหวงลึกแหงจติวญิญาณ 
อันนํามาซึ่งผล 

ที่มาจากโลกแหงจิตวิญญาณ 
ในหวงแหงกาลเวลาใหสกุงอม 
เปนตัวตนทีแ่ทจริงของมนุษย 

ปฏิทินแหงดวงจติ 
(รูดอลฟ สไตเนอร) 
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ภาพบรรยากาศในการฝกอบรม 
 

กลุมทดลอง 
 

 
 

กลุมขยายผล 1 
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กลุมขยายผล 2 
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ภาคผนวก ข 
  - คูมือการใชแบบวัดจิตลกัษณะ 
  - คูมือแบบวดัความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
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คูมือการใชแบบวัดจิตลักษณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาโดย 
 

นางสาวจินดา  นาเจริญ 
นิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พุทธศักราช 2555 
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คํานํา 
 

คูมือการใชแบบวัดจิตลักษณะฉบับน้ี เปนสวนหน่ึงของการทําปริญญานิพนธเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย” ซึ่งจัดทําขึ้นสําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และสราง
ความเขาใจพื้นฐานใหกับผูสนใจที่มีความตองการนําแบบวัดจิตลักษณะไปใช โดยภายในเลม
ประกอบดวย คําแนะนําการใชและแบบวัดจิตลักษณะ 3 ดาน ที่เปนจิตลักษณะเดิมและมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจในตน 
และการมองโลกในแงดี ผลคะแนนที่เก็บรวบรวมไดจะเปนขอบงชี้การมีจิตลักษณะของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะสรางความเขาใจและใชเปนแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอมูลใหกับผูสนใจ หนวยงานทางการศึกษา ผูบริหาร หรือผูที่ทํางานเกี่ยวของกับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตอไป 
 
 
 
 
 

จินดา  นาเจริญ 
ผูวิจัย 
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สารบัญ 
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      ตอนที่ 2 แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน (ความเชื่อม่ันในตัวฉนัเอง)...………………….  6 
      ตอนที่ 3 แบบวัดการมองโลกในแงดี (ความคิดเชิงบวกของฉันตอสิ่งตางๆ)..………….  8 
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คําแนะนําการใชแบบวัดจิตลักษณะ 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูใชแบบวัดมีความเขาใจวิธีการวัดและประเมินผลจิตลักษณะ 

ลักษณะทั่วไปของแบบวัด 
 แบบวัดจิตลักษณะประกอบดวย แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวดัความเชื่ออํานาจใน
ตน และแบบวัดการมองโลกในแงดี แบบวัดแตละฉบบัมีลักษณะของแบบวัดดังนี ้
  1. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมนิคา 
6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงที่สุด มีทั้งขอความทางบวกและทางลบ 
  2. แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมิน
คา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงที่สุด มีทั้งขอความทางบวกและทางลบ 
  3. แบบวัดการมองโลกในแงดี ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมนิคา 
6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงที่สุด มีทั้งขอความทางบวกและทางลบ 

วิธีการใชแบบวัด 
 แบบวัดจิตลักษณะมีวิธีการใชแบบวัด ดังนี้ 
  1. ผูใชแบบวัดควรศึกษาคูมือการใชแบบวัดจิตลักษณะ เพ่ือใหเขาใจกระบวนการใน
การดําเนินการทั้งหมด 
  2. จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร อุปกรณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใหพรอม 
  3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
   3.1 อธิบายวธิกีารตอบแบบวัด และแจงกําหนดเวลาทีใ่ชในการตอบแบบวัด 
   3.2 ใหนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตอบแบบวัด โดยในการตอบแบบวัด
นั้นใหนักศึกษาแตละคนมีอิสระในการตอบแบบวัด ไมมีการปรึกษากัน เน่ืองจากคําตอบแตละขอไม
มีใครถูกใครผิด แตละคนจะมีคําตอบที่แตกตางกันไป 
  4. เก็บรวบรวมแบบวัดจิตลักษณะที่ตอบเรียบรอยแลว เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
  5. เม่ือติดตามผลภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน ผูวิจัยหรือผูสังเกตบันทึกขอมูล
สภาพการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพ่ือใชเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 

การตรวจใหคะแนน 
 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน และแบบวัดการมองโลกในแงดี 
ใหคะแนนแบบวัดตามขอคําถาม ดังน้ี ขอความทางบวก จะใหคะแนนไมจริงที่สุด เทากับ 1 คะแนน 
จนถึง จริงที่สุด เทากับ 6 คะแนน ตามลําดับ ถาขอความทางลบจะใหคะแนนกลับกัน ดังนี้ 

ตัวอยาง ขอความทางบวก (+) 
1. นักศึกษารูปญหาของนักเรียนในหอง และพรอมจะชวยเหลือ 

....6.....      ....5.....       .....4......            .....3.......       ....2....         ....1...... 
     จริงที่สุด       จริง       คอนขางจริง     คอนขางไมจริง    ไมจริง      ไมจริงที่สุด 
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ตัวอยาง ขอความทางลบ (-) 
2. นักศึกษาเบื่อหนายไมอยากรับรูปญหาของนักเรียนในหอง 

....1.....      .....2.....       ....3......           .....4......       .....5......       ......6...... 
     จริงที่สุด       จริง       คอนขางจริง     คอนขางไมจริง    ไมจริง      ไมจริงที่สุด 

คําแนะนําวิธีการตอบแบบวัด 
 การตอบแบบวัดแตละฉบบั ผูตอบโปรดอานและปฏิบตัติามคําชี้แจงในแตละฉบับ สําหรับ
แบบวัดที่มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงที่สุด มีคําแนะนําวธิกีาร
ตอบแบบวัด ดังนี้ 
  1.แบบวัดนี้มีจุดมุงหมายที่จะสํารวจความเชื่อ ความรูสึกโดยทั่วๆ ไปของนักศึกษา 
ขอใหนักศึกษาตอบตามความรูสึก คําตอบของนักศึกษาจะถือเปนความลับ และจะไมมีสวนเกี่ยวของ
กับผลการเรียนของนักศึกษาแตอยางใด 
  2.ขอใหนักศึกษาอานขอความอยางชาๆ แลวพิจารณาวาขอความนั้นๆ ตรงกับ
ความรูสึกของนักศึกษาหรือไม แลวเลือกตอบโดยขีดเครื่องหมาย X ลงในชอง......เหนือขอความนั้น 
เพียงขอเดียว 

จริงที่สุด หมายถึง ภายในสถานการณ 10 ครั้ง โอกาสความนาจะเปนจะเกิด 
เหตุการณดังกลาว 9-10 ครั้ง 

จริง  หมายถึง ภายในสถานการณ 10 ครั้ง โอกาสความนาจะเปนจะเกิด 
เหตุการณดังกลาว 7-8 ครั้ง 

คอนขางจริง หมายถึง ภายในสถานการณ 10 ครั้ง โอกาสความนาจะเปนจะเกิด 
เหตุการณดังกลาว 5-6 ครั้ง 

คอนขางไมจริง หมายถึง ภายในสถานการณ 10 ครั้ง โอกาสความนาจะเปนจะเกิด 
เหตุการณดังกลาว 3-4 ครั้ง 

ไมจริง  หมายถึง ภายในสถานการณ 10 ครั้ง โอกาสความนาจะเปนจะเกิด 
เหตุการณดังกลาว 1-2 ครั้ง 

ไมจริงที่สุด หมายถึง ภายในสถานการณ 10 ครั้ง โอกาสความนาจะเปนจะเกิด 
เหตุการณดังกลาว 0 ครั้ง 

 
ตัวอยางเชน 
1. นักศึกษารูปญหาของนักเรียนในหอง และพรอมจะชวยเหลือ 
                                                                                               
     จริงที่สุด       จริง       คอนขางจริง     คอนขางไมจริง    ไมจริง      ไมจริงที่สุด 
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ลําดับที่............ 
 

แบบวัดความคิดเห็น การปฏิบัติตนและความรูสึกของนักศึกษา 
 
คําชี้แจง 
 แบบวัดชุดนี้ มีทั้งหมด 3 ตอน คือ 
  ตอนที ่1 ความมุงม่ันของฉัน 
  ตอนที่ 2 ความเชื่อม่ันในตวัฉันเอง 
  ตอนที ่3 ความคิดเชิงบวกของฉันตอสิ่งตางๆ 

 

คําแนะนําวิธีตอบ 
 1. ขอใหนักศึกษาอานขอความอยางชาๆ แลวพิจารณาวาขอความนั้นๆ ตรงกับความรูสึก
ของนักศึกษาหรือไม แลวเลือกตอบโดยขีดเครื่องหมาย X ลงในชอง......เหนือขอความนั้น เพียงขอเดียว 
  จริงที่สุด   หมายถึง สถานการณ 10 ครั้ง โอกาสจะเกิดเหตุการณ 9-10 ครั้ง 
  จริง     หมายถึง สถานการณ 10 ครั้ง โอกาสจะเกิดเหตุการณ 7-8 ครั้ง 
  คอนขางจริง  หมายถึง สถานการณ 10 ครั้ง โอกาสจะเกิดเหตุการณ 5-6 ครั้ง 
  คอนขางไมจริง  หมายถึง สถานการณ 10 ครั้ง โอกาสจะเกิดเหตุการณ 3-4 ครั้ง 
  ไมจริง   หมายถึง สถานการณ 10 ครั้ง โอกาสจะเกิดเหตุการณ 1-2 ครั้ง 
  ไมจริงที่สุด  หมายถึง สถานการณ 10 ครั้ง โอกาสจะเกิดเหตุการณ 0 ครั้ง 
 2. แบบวัดมีทัง้หมด 3 ตอน กรุณาตอบใหครบทุกตอนทุกขอ 
 
ตัวอยางเชน 

O. ฉันรูปญหาของนักเรียนในหอง และพรอมจะชวยเหลือ 
                                                                                               
     จริงที่สุด       จริง       คอนขางจริง     คอนขางไมจริง    ไมจริง      ไมจริงที่สุด 

 
จากตัวอยาง  ผูตอบเห็นวาขอความ “ฉนัรูปญหาของนักเรียนในหอง และพรอมจะชวยเหลือ”  

      เปนสิ่งที่ “ไมจริงที่สุด” สําหรับตน 
 
ขอขอบคุณนักศึกษาที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบวัดชุดน้ีมา ณ โอกาสนี้ 

นิสิตปริญญาเอกสาขาการศกึษาปฐมวัย 
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ตอนที่ 1 ความมุงมั่นของฉัน (แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์) 
 
คําชี้แจง กรณุาตอบโดยขดีเครื่องหมาย X ที่ตรงกับความเปนจริงของทานและตอบใหครบทุกขอ 
 
1. ฉันทํางานเสร็จตามแผนที่ไดกําหนดไวเสมอ (+) 
...............      ...............       ...............           ...............           ................       ............... 
  จริงที่สุด         จริง           คอนขางจริง        คอนขางไมจริง      ไมจริง          ไมจริงที่สุด 

2. ฉันชอบทํางานที่ไมยุงยาก เพราะจะไดทําเสร็จเร็วๆ (-) 

...............      ...............       ...............           ...............           ................       ............... 
  จริงที่สุด         จริง           คอนขางจริง        คอนขางไมจริง      ไมจริง          ไมจริงที่สุด 

 

ตอนที่ 2 ความเชื่อมั่นในตัวฉันเอง (ความเชื่ออํานาจในตน) 
 

คําชี้แจง กรณุาตอบโดยขดีเครื่องหมาย X ที่ตรงกับความเปนจริงของทานและตอบใหครบทุกขอ 
 

1. ปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นกับฉันในขณะฝกสอนเปนผลมาจากกรรมเกา (-) 
...............      ...............       ...............           ...............           ................       ............... 
  จริงที่สุด         จริง           คอนขางจริง        คอนขางไมจริง      ไมจริง          ไมจริงที่สุด 

2. การที่ฉันเรียนไดเกรดสูงเพราะความตัง้ใจในการเรียน การทํางาน และขยันอานหนังสือ (+) 
...............      ...............       ...............           ...............           ................       ............... 
  จริงที่สุด         จริง           คอนขางจริง        คอนขางไมจริง      ไมจริง          ไมจริงที่สุด 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเชิงบวกของฉันตอสิ่งตางๆ (การมองโลกในแงดี) 

 

คําชี้แจง กรณุาตอบโดยขดีเครื่องหมาย X ที่ตรงกับความเปนจริงของทานและตอบใหครบทุกขอ 
 

1. ฉันไดรับคําชมจากอาจารย เพราะฉันตั้งใจสอน (+) 
...............      ...............       ...............           ...............           ................       ............... 
  จริงที่สุด         จริง           คอนขางจริง        คอนขางไมจริง      ไมจริง          ไมจริงที่สุด 

2. ฉันไปโรงเรียนแตเชา เพราะงานการสอนยุงมาก (-) 
...............      ...............       ...............           ...............           ................       ............... 
  จริงที่สุด         จริง           คอนขางจริง        คอนขางไมจริง      ไมจริง          ไมจริงที่สุด 
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คูมือแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาโดย 
 

นางสาวจินดา  นาเจริญ 
นิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พุทธศักราช 2555 
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คํานํา 
 

 คูมือแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนฉบับนี้ เปนสวนหนึ่ง
ของการทําปริญญานิพนธเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย” ซึ่งจัดทําขึ้นสําหรับ
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และสรางความเขาใจพื้นฐานใหกับผูสนใจที่มีความตองการนําแบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนไปใช โดยภายในเลมประกอบดวย 
คําแนะนําการใชและแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน ดังน้ี แบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนชนิดขอความที่มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) แบบ bipolar 6 ระดับ และแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ชนิดสถานการณ ผลคะแนนที่เก็บรวบรวมไดจะเปนขอบงชี้การมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับน้ีจะสรางความเขาใจและใชเปนแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอมูลใหกับผูสนใจ หนวยงานทางการศึกษา ผูบริหาร หรือผูที่ทํางานเกี่ยวของกับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตอไป 
  
 

จินดา  นาเจริญ 
ผูวิจัย 
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6 ระดับ…………………………………………………………………………………....  6 

      ตอนที่ 2 แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชนิดสถานการณ…………………… 15 
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คําแนะนําการใชแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูใชแบบวัดมีความเขาใจวิธีการวัดและประเมินผลความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคในการปฏิบัติการสอน 
 

ลักษณะทั่วไปของแบบวัด 
 แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนประกอบดวย แบบวัด
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนชนิดขอความ และแบบวัดความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคชนิดสถานการณ แบบวัดแตละฉบับมีลักษณะ ดังนี้ 
  1. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนชนิดขอความที่มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบ bipolar 6 ระดับ 
  2. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคชนิดสถานการณ เปนแบบวัดที่มี
ตัวเลือก 3 ตัวเลือก 
 ซึ่งแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคทั้ง 2 ฉบับ จะวัดใน 4 ดาน คือ  
   1. องคประกอบดานการรับรูถึงความคิดและความรูสึกที่ เกิดขึ้นเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลง มีการตอบสนองตอเหตุการณหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว (Control) 
   2. องคประกอบดานการวิเคราะหถึงตนเหตุของปญหาหรืออุปสรรความีตนเหตุมา
จากตนเองหรือปจจัยภายนอกและแสดงออกโดยการคนหาวิธีการแกไขปญหาหรืออุปสรรคนั้น 
(Origin and Ownership) 
   3. องคประกอบดานการจํากัดขอบเขตของปญหาดวยการยอมรับกับอุปสรรคตาม
ความเปนจริง (Reach) 
   4. องคประกอบดานความทนทานตอความยืดเยื้อของอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยการ
รับรูวาอุปสรรคนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งและสามารถแกไขได (Endurance) 
 

วิธีการใชแบบวัด 
 แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน มีวิธีการใชแบบวัด ดังนี้ 
  1. ผูใชแบบวัดควรศึกษาคูมือการใชแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน เพ่ือใหเขาใจกระบวนการในการดําเนินการทั้งหมด 
  2. จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร อุปกรณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใหพรอม 
  3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
   3.1 อธิบายวิธีการตอบแบบวัด และแจงกําหนดเวลาที่ใชในการตอบแบบวัด 
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   3.2 ใหนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตอบแบบวัด โดยในการตอบแบบวัด
นั้นใหนักศึกษาแตละคนมีอิสระในการตอบแบบวัด ไมมีการปรึกษากัน เน่ืองจากคําตอบแตละขอไม
มีใครถูกใครผิด แตละคนจะมีคําตอบที่แตกตางกันไป 
  4. เก็บรวบรวมแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนที่
ตอบเรียบรอยแลว เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
  5. เม่ือติดตามผลภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน ผูวิจัยหรือผูสังเกตบันทึกขอมูล
สภาพการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพ่ือใชเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ฉบับขอความที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบ bipolar 6 ระดับ 
  ใหคะแนนตามตัวเลขที่ผูตอบไดทําการเลือก คือ 
   ผูตอบเลือกชองเลข 6 ใหคะแนน 6 คะแนน 
   ผูตอบเลือกชองเลข 5 ใหคะแนน 5 คะแนน 
   ผูตอบเลือกชองเลข 4 ใหคะแนน 4 คะแนน 
   ผูตอบเลือกชองเลข 3 ใหคะแนน 3 คะแนน 
   ผูตอบเลือกชองเลข 2 ใหคะแนน 2 คะแนน 
   ผูตอบเลือกชองเลข 1 ใหคะแนน 1 คะแนน 
 ฉบับสถานการณ 
  ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคต่ํา            ให 1 คะแนน 
  ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคปานกลาง   ให 2 คะแนน 
  ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคสูง            ให 3 คะแนน 
 
การแปลความหมายของคะแนน 
 คะแนนรวมของฉบับขอความและฉบับสถานการณ 
  ระดับคะแนน 260.51-312.00 แสดงวา มีความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคอยูในระดับสูงที่สุด 
  ระดับคะแนน 208.51-260.50 แสดงวา มีความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคอยูในระดับสูง 
  ระดับคะแนน 156.51-208.50 แสดงวา มีความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคอยูในระดับคอนขางสูง 
  ระดับคะแนน 104.51-156.50 แสดงวา มีความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคอยูในระดับปานกลาง 
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  ระดับคะแนน 52.51-104.50 แสดงวา มีความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค
อยูในระดับคอนขางต่ํา 
  ระดับคะแนน 0-52.50 แสดงวา มีความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคอยูใน
ระดับต่ํา 
 

คําแนะนําวิธีการตอบแบบวัด 
 การตอบแบบวัดแตละฉบับ ผูตอบโปรดอานและปฏิบัติตามคําชี้แจงในแตละฉบับ สําหรับ
แบบวัดที่มีลักษณะเปนตัวเลือก มีคําแนะนําวิธีการตอบแบบวัด ดังนี้ 
 คําชี้แจง 

 1. โปรดวงกลม  เพ่ือเลือกระดับ 1- 6 ที่ตรงกับความรูสึกของนักศึกษามากที่สุด
 2. โปรดอานขอคําถามแตละขอ และตอบดวยความคิด/ ความรูสึกครั้งแรก จึงจะถือวาเปน
คําตอบที่เชื่อถือได 
 3. โปรดทําใหครบทุกขอคําถาม แมวาเหตุการณนั้นจะไมเกิดขึ้นจริงๆ กับนักศึกษาก็ตาม 
แตใหสมมติวาถาเกิดเหตุการณเหลานั้นขึ้น นักศึกษาจะทําอยางไร 
 

ตัวอยางเชน 
 
 
 

 
0.เหตุที่ทําใหนักศึกษาไปสอบไมทันเวลา เปนเรื่องที่ (C)  

 
ไมสามารถจัดการได      สามารถจัดการได 

 
0.นักศึกษาคดิวาสาเหตุทีท่ําใหเกิดปญหาในครั้งนี้เกดิจากใคร (Or) 
  

ปจจัยอ่ืนๆ       ตัวทานเอง 
 

0.นักศึกษาคดิวาสามารถยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นในครัง้นี้ไดหรือไม (Ow) 
 
 ไมยอมรับ       ยอมรับ 
 
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3 4 5 6 
 

0. ในวันสอบวิชาที่สําคัญ เกิดฝนตก รถติด และทําใหนักศึกษาไปสอบไม
ทันเวลา 
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0.นักศึกษาคดิวาผลจากปญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะมีผลกระทบตอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม (R) 
 
 มีผลกระทบ       ไมมีผลกระทบ 
 
0.นักศึกษาคิดวาสามารถปรับความรูสึกของตนเองที่จะยอมรับผลจากปญหานี้ ไดหรือไม (E) 
 
 ไมไดแนๆ       ไดแนนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3 4 5 6 
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ลําดับที่............ 
คําชี้แจงแบบวัดเพื่อการวิจัย 
 
 1. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการอบรม เพ่ือประโยชนและประสทิธิผลสูงสุดตอการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม 
 2. แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนนี้ เปนแบบวดัความ
คิดเห็น ความรูสึกและการปฏิบัตตินของนกัศึกษาเทานัน้ ไมมีผลกระทบตอการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน คาํถามแตละขอไมมีใครถูกใครผิด คําตอบของนักศึกษาจะถูกเก็บเปนความลบั การ
วิเคราะหขอมลูจะทําในรูปของกลุมเทาน้ัน ขอมูลรายบุคคลจะไมถูกนําไปเผยแพรใดๆ 
ทั้งสิ้น ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามใหตรงตามความเปนจริง 
ไมปรึกษากับผูใด และขอไดโปรดตอบใหครบทุกขอ เพ่ือนําผลไปใชประโยชนทางการศึกษา 
 3. แบบวัดชุดนี้ มีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
  ตอนที ่1 แบบวัดความสามารถในการเผชญิอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนชนิด 
ขอความที่มีลกัษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบ bipolar 6 ระดับ 
  ตอนที่ 2 แบบวัดความสามารถในการเผชญิอุปสรรคชนดิสถานการณ 

 
 

ขอขอบคุณนักศึกษาที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบวัดชุดน้ีมา ณ โอกาสนี้ 
นิสิตปริญญาเอกสาขาการศกึษาปฐมวัย 
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ตอนที่ 1: แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน ชนิดขอความ 
 
 คําชี้แจง 

 1. โปรดวงกลม  เพ่ือเลือกระดับ 1-6 ที่ตรงกับความรูสึกของนักศึกษามากที่สดุ 
 2. โปรดอานขอคําถามแตละขอ และตอบดวยความคิด/ ความรูสึกครัง้แรก จึงจะถือวาเปน
คําตอบทีเ่ชื่อถือได 
 3. โปรดทําใหครบทุกขอคําถาม แมวาเหตุการณนั้นจะไมเกิดขึ้นจริงๆ กับนักศึกษาก็ตาม 
แตใหสมมตวิาถาเกิดเหตุการณเหลานั้นขึ้น นักศึกษาจะทําอยางไร 
 
1. เพื่อนรวมงานไมรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอของนักศึกษา 
 1.1 เหตุที่ทําใหเพ่ือนรวมงานของนักศึกษาไมรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอของ
นักศึกษาเปนเร่ืองที่ (C-) 

 
 ฉันไมสามารถจัดการได     ฉันสามารถจัดการได 
 
 1.2 เหตุที่ทําใหเพ่ือนรวมงานไมยอมรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอของนักศึกษาจริงๆ 
แลวมาจาก (Or-) 
  
 ตัวฉันเอง       คนอ่ืน/ปจจัยอ่ืนๆ 

 
2. หากในที่ประชมุไมมีการตอบรับในขอเสนอของนักศึกษาเลย 
 2.1 การที่ไมมีใครยอมรับในขอเสนอของนักศึกษา เปนเพราะ (R-) 
 
 ตัวฉันเอง       สถานการณในตอนนั้น 
 
 2.2 การที่ไมมีใครยอมรับในขอเสนอของนักศึกษาจะ (E-) 
 
 เกิดขึ้นกับฉันเสมอ      ไมเกิดขึ้นกับฉันเลย 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3 4 5 6 
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ตอนที่ 2 แบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอน ชนิด 
     สถานการณ 
 
 คําชี้แจง 

 1. โปรดวงกลม  เพ่ือเลือกขอคําตอบที่ตรงกับความรูสึกของนักศึกษามากที่สดุ 
 2. โปรดอานขอคําถามสถานการณแตละขอ และตอบดวยความคิด/ ความรูสึกครั้งแรก จึง
จะถือวาเปนคาํตอบที่เชื่อถอืได 
 3. โปรดทําใหครบทุกขอคําถาม แมวาสถานการณนั้นจะไมเกิดขึ้นจริงๆ กับนักศึกษาก็
ตาม แตใหสมมติวาถาเกิดสถานการณเหลานั้นขึ้น นักศึกษาจะทําอยางไร 
 
1. อาจารยนัดนักศึกษาพบเพ่ือสงงานวิจัยในชั้นเรียนในวันศุกรนี้ แตเน่ืองจากชวงนี้โรงเรียนที่ 
     ฝกสอนมีการจัดประชุมระดับจังหวัดอยู และนักศกึษาตองชวยครูพ่ีเลี้ยงจัดนทิรรศการจนไมมี 
     เวลาทํางานวิจัยของตนเอง จงตอบคําถามตอไปนี้ 
 1.1 ปญหาที่เกิดขึ้นน้ีนักศกึษาควรทําอยางไร 
  ก. ทํางานวิจัยสงอาจารยตามที่นัดหมาย แมจะตองอดนอนก็ตาม 
  ข. ตองขอตอรองกับอาจารย โดยใหครูพ่ีเลี้ยงทําหนังสอืแจงอาจารย 
  ค. ไมทําสงเพราะทําไมทัน 
 1.2 เหตุการณนี้จะมีผลตอการเรียนหรือไม 
  ก. มีบาง เพราะนักศึกษามเีหตุผลในการไมสงงานอาจารย 
  ข. มีแนนอน เพราะสงงานไมตรงเวลาและอาจารยไมเขาใจนักศึกษา 
  ค. ไมมี เพราะนักศึกษาอดนอนเพื่อทํางานใหเสร็จ 
 1.3 ถาอาจารยดูงานวิจัยทีน่ักศึกษาสงไปแลวพบวานกัศึกษาทําไมดีและจะตองทาํใหม 
                  นักศึกษาจะทําอยางไร 
  ก. ทําไปเรื่อยๆ ไดแคไหนก็สงแคนั้น 
  ข. พยายามทําใหมจนเสร็จ 
  ค. ลองพยายามทําแตถาทาํไมไดก็เลิกทาํ 
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
 

ผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจแบบวัดจิตลกัษณะ จํานวน 5 ทาน ไดแก 
  1. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และ
อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภฯ 
  2. ดร.สุมิตตรา เจิมพันธ อาจารยประจําและกรรมการบริหารหลักสตูรบัณฑติวทิยาลัย 
สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
  3. ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด รองคณบดีฝายวิชาการและอาจารยประจําสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
  4. อาจารยอดุลย ปญญา หัวหนาศูนยการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก) 
  5. อาจารยบําเพ็ญ การพานิชย ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลระยอง 
 

ผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจแบบวัดความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการสอน จํานวน 5 ทาน ไดแก 
  1. ผศ.ดร.อภิณหพร สถิตยภาคีกุล คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
  2. ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง รักษาการผูชวยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  3. ดร.ทรงศรี ตุนทอง ประธานสาขาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
  4. ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
  5. ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ รองคณบดีฝายวิชาการและอาจารยประจําสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 

ผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ 
เผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 5 ทาน 
ไดแก 
  1. รศ. ดร.อํานวย เดชชัยศรี ผูอํานวยการสถานีสารสนเทศทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  2. ดร.เกรียงศักดิ์ สังขชัย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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  3. ดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และอาจารย
ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  4. ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ รองคณบดีฝายวิชาการและอาจารยประจําสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
  5. ศน.จีรพรรณ นิสสภา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 (ขาราชการบํานาญ) 
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