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       การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายหลัก คือ การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม    
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดยมีความมุงหมาย
เฉพาะเพ่ือศึกษาจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กกอนและ
หลังการใชรูปแบบฝกอบรม TREE มีข้ันตอนการดําเนินงานตามกระบวนการวิจัย 3 ระยะ คือ 

     ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบฝกอบรม TREE โดยการสังเคราะหขอมูลจากเอกสาร ตํารา 
งานวิจัยที่เก่ียวของ ทําใหไดรูปแบบฝกอบรม TREE ที่ประกอบดวยข้ันตอนการฝกอบรม 4 ข้ัน คือ 
ข้ันจุดประกาย (Twinkle: T) ข้ันสะทอนคิด (Reflection: R) ข้ันแลกเปลี่ยนและเรียนรู (Edification: 
E) และข้ันนําความรูสูการปฏิบัติ (Exercise: E) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.00-4.80 ศึกษานํารองรูปแบบฝกอบรม TREE กับผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทาโขลง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน  

    ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE โดยใชแบบแผนการทดลอง 
Randomized Control Group Pretest – Posttest Design กลุมตัวอยางเปนผูดูแลเด็กในป 
การศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100 คน โดย
แบงออกเปนกลุมทดลอง 50 คน และกลุมควบคุม 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ คูมือการใช
รูปแบบฝกอบรม TREE ผลการตรวจสอบความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.20-4.60 แบบประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 7 ฉบับ
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .82, .76, .70, .80, .87, .87, .68 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ t-test 
for dependent และ independent และ MANOVA การศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE 
ปรากฏผลดังนี้  

  กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา ผูดูแลเด็ก
กลุมทดลองเปนผูที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวมและรายดาน
ทุกดานสูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับความเชื่ออํานาจใน
ตนสูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในผูดูแลเด็กกลุมควบคุม พบวา 
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกไมแตกตางจากกอนการฝกอบรม สําหรับ
ผลการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ภายหลังการฝกอบรม เมื่อวัดผลทันที 
พบวา ผูดูแลเด็กกลุมทดลองเปนผูที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกวากลุมควบคุมในทุกดาน โดยมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับลักษณะ       



มุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน ผูดูแลเด็กกลุมทดลองเปนผูมีจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวมสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่อในอํานาจตน 
ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก และการสื่อสารดวยการใชถอยคํา
ทางบวกสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทีร่ะดับ .01 สําหรับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิข์องผูดูแลเด็ก
กลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
ของผูดูแลเด็กในกลุมทดลอง ระหวางกลุมที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกับต่ํา ภายหลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน พบวา ผูดูแลเด็กที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคสูง เปนผูที่มพีฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสูงกวากลุมต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     ระยะที่ 3 การขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE กับครูที่ปฏิบัติการสอนระดับ
ปฐมวัย ในปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต สังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน จํานวน 21 คน พบวา ครูปฐมวัยกลุมขยายผลเปนผูที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวมและรายดานทุกดานสูงกวากอนไดรับการฝกอบรม และครู
ปฐมวัยที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคสูง เปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวากลุมต่ํา 
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         The main purpose of this study was to develop TREE training model to enhance 
caregivers’ desireable psychological characteristics and positive communication behavior. 
The specific purpose of the  study was to have an in-depth understanding of the desireable 
psychological characteristics and positive communication behavior before and after TREE 
training model experiment. This research process consisted of three phases. 
 Phase I: Establishing the TREE training model through synthesizing information from 
texts, thesises and theories. TREE training model consisted of 4 steps: (1) Twinkle (T),         
a stimulus of caregivers’ blooming, (2) Reflection (R), a reflection of caregivers’ blooming, 
(3) Edification (E), share idea and knowledge, and (4) Exercise (E), taking the knowledge 
into practice. The results indicated that the TREE training model as perceived by the 
experts were in high levels of appropriation (X  = 4.00-4.80). Next, the pilot study of TREE 
training model was conducted through thirty caregivers at Child Development Center, under 
the ThaKlong municipality, Patum Thani province.  
  Phase II: A study of TREE training model effecting. The research design for 
experiment was primarily based on the Randomized Control Group Pretest – Posttest 
Design. The samples for the study were 100 caregivers in the academic year 2010 of the 
Child Development Center, under the Local Government, Pathum Thani province. The 
caregivers were divided into two groups: experimental and control group. Each group 
contained 50 caregivers. The instruments for this study was a guidebook of TREE training 
model. The results indicated that a guidebook of TREE training model as perceived by the 
experts were in high levels of appropriation (X  = 3.20-4.60). Caregivers’ desireable 
psychological characteristics and positive communication behavior assessment form. The 
reliabilities of seven assessment form were .82, .76, .70, .80, .87, .87, and .68. Later on, 
the data analysis was done through two methods: t-test for studying the relationship 
between dependent and independent variables, and MANOVA. The results were 
summarized as following: 



 Regarding one month before and after training of the experimental group and the 
control group, the desireable psychological characteristics and positive communication 
behavior of experimental group was better on significant .01 level as a whole and side. In 
addition to the results, a belief in internal locus of control was better on significant .05 level. 
The desireable psychological characteristics and positive communication behavior of control 
group was not significant. By comparing the experimental group with the control group after 
training, the result revealed that the desireable psychological characteristics of the 
experimental group was better than the control group as a whole. The achievement’s 
motivation of the experimental group gained the significant values of .05 level. The future 
orientation and self control, belief in internal locus of control and positive attitude 
communication presented the significant value more than the control group at .01 level.  
 After one month of training, the desireable psychological characteristics and positive 
communication behavior of the experimental group had significant values more than the 
control group as a whole at .01 level. The future orientation and self control, belief in 
internal locus of control positive attitude communication, positive communication behavior 
and positive speech presented the significant values more than the control group at .01 
level. The achievement motivation of the experimental group and the control group was not 
significant. After one month of training, comparison of positive communication behavior of 
the experimental group among the desireable psychological characteristics from both high 
and low group was conducted. The result revealed that caregivers’ desireable psychological 
characteristics from the high group had gained the significant value of positive 
communication behavior more than the low group at .01 level.   
         Phase IIl was the TREE training model extending with twenty-one early childhood 
teachers in the academic year 2010 at Boriboonsilrangsit School under the office of private 
education commission, Patum Thani province. After the training, the desireable 
psychological characteristics and positive communication behavior from the extending of 
early childhood teachers was good as a whole and side. Further, the early childhood 
teachers’ desireable psychological characteristics from the high group had positive 
communication behavior more than the low group.   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
            
  “ปฐมวัย” เปนชวงวัยแหงการเรียนรูในทุกดานทั้งการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
การประสานสัมพันธระหวางมือตา การพัฒนาอารมณ จิตใจ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  
การพัฒนาการคิด การพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี การใชภาษาในการสื่อสาร การสรางความสัมพันธที่ดี
กับผูอ่ืน และเปนชวงวัยที่ตองพ่ึงพาผูใหญ เพ่ือหลอหลอมความเปนมนุษยที่สมบูรณ ดังนั้นการ
กระตุนเราและการตอบสนองตอเด็กดวยวิธีการที่เหมาะสมของผูใหญจะเปนกุญแจสําคัญในการ
วางรากฐานของชีวิตในอนาคต และนําเด็กไปสูการเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศ
ตอไป 
 ปจจุบันแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดเจริญกาวหนาไปมาก สถานศึกษาหลายแหงได
เริ่มตื่นตัวและตระหนักถึงคุณภาพของผูสอนระดับปฐมวัยมากข้ึน ระบบและกระบวนการพัฒนา
ผูสอนระดับปฐมวัยจึงเปนเรื่องสําคัญในลําดับตนที่ตองดําเนินการ ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดของรัฐ
และเอกชน ผูดูแลเด็ก (Caregiver) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปน
ผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยสืบตอจากพอแมนับตั้งแตเด็กเขาสูระบบการศึกษาจึง
ควรไดมีโอกาสพัฒนาความงอกงามทางวิชาการและไดนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเปาหมายที่วางไว อยางไรก็ตาม การพัฒนาครูปฐมวัยและผูดูแลเด็กเพียง
แคการใหความรูและทักษะเทานั้นยังไมเพียงพอที่จะทํางานกับเด็กปฐมวัย  ครูปฐมวัยและผูดูแลเด็ก
ควรไดรับการพัฒนาจิตใจซึ่งเปนพลังในการขับเคลื่อนพฤติกรรมที่พึงประสงคของบุคคลนั้น และการ
มีปฏิสัมพันธหรือการสื่อสารทางบวกกับเด็กปฐมวัยดวย สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 ซึ่งไดใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุม  
ทุกวัยตลอดชีวิต (กระทรวงมหาดไทย.  2553: ออนไลน) และนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (0-5 ป) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ไดระบุวา ผูดูแลเด็กจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมี
ความรู ความเขาใจ มีทักษะในการอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณและสรางสิ่งแวดลอม  
เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของ
การพัฒนาเด็ก เปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก ตลอดจนมีคุณลักษณะและคุณภาพเหมาะสมกับการทํางาน
กับเด็กปฐมวัย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2550: 20-30) 
 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม อธิบายเก่ียวกับการพัฒนาลักษณะทางจิตใจของบุคคลในวัยผูใหญ
วา ผูใหญควรมีโอกาสไดรับการพัฒนาจิตใจรอยละ 80 เพ่ือชวยสรางใหบุคคลเปนคนดี เกง และมีสุข 
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มีความเปนนายตนเอง ไมตองใหผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมาควบคุมพฤติกรรมของตน เนื่องจากลักษณะทาง
จิตใจเปนสาเหตุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได งานวิจัยในสายจิตพฤติกรรม
ศาสตรไดคนพบวา บุคคลควรไดรับการสงเสริมใหมีจิตลักษณะหลายดานประกอบกัน โดยเฉพาะถา
บุคคลใดมีจิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน 
บุคคลนั้นจะเปนผูมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับการประมวลองคความรู
เก่ียวกับปจจัยเชิงสาเหตุทางดานจิตลักษณะ และสถานการณของคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย 
จํานวน 230 เรื่อง และงานวิจัยตางประเทศจํานวน 120 เรื่อง พบวา ปจจัยเชิงสาเหตุดานจิตลักษณะ
ที่สําคัญของพฤติกรรมรับผิดชอบและพฤติกรรมการทํางานวัยผูใหญ คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความเชื่ออํานาจในตน (ดุจเดือน  พันธุมนาวิน.  2551: 18-26, 289-295) 
 ทัศนคติเปนจิตลักษณะที่สําคัญอีกดานหนึ่งที่ไดรับการยอมรับวา เปนความสัมพันธ
ระหวางความรูสึกหรือการรับรูของบุคคลกับพฤติกรรมซึ่งมีทั้งทางบวกและทางลบและทัศนคติจะ
สงผลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีจะเห็นประโยชน มีความรูสึกพอใจ 
และพรอมที่จะกระทําพฤติกรรมที่พึงปรารถนานั้น กรณีศกึษาบุคคลตัวอยางและเครื่องชี้วัด เพ่ือนํา 
ไปสูการพัฒนาพฤติกรรมขาราชการยุคใหมของสํานักงานขาราชการพลเรือนพบวา ทัศนคติตอ
พฤติกรรมตามคานิยมสรางสรรคสงอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตามคานิยมสรางสรรคโดยรวมและ
สงอิทธิพลทางออมผานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (วิลาสลักษณ ชัววัลลี;  
งามตา วนินทานนท; และ วิริณธ ธรรมนารถสกุล.  2547: 242)  แสดงใหเห็นวา จิตลักษณะที่กลาว
มามีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  และบุคคลควรไดรับการสงเสริมเพ่ือเปน
พ้ืนฐานและพลังผลักดันสําหรับการแสดงพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนาอยางสม่ําเสมอตอไป 
 พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก เปนทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารทีส่ําคัญที่ครูปฐมวัยและ
ผูดูแลเด็กใชเปนสื่อกลางในการทํางานกับเด็กปฐมวัย การกระทําหรือการแสดงออกในการสื่อสารกับ
เด็กอยางเหมาะสมทั้งการใชถอยคํา การใชทาทางและการฟง เปนสิ่งที่ครูปฐมวัยและผูดูแลเด็ก
จําเปนตองเรียนรู ฝกหัด และไดรับการสงเสริมอยางจริงจัง เพ่ือใหสามารถสื่อสารตลอดจนแสดง
แบบอยางในการสื่อสารกับเด็กไดอยางถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับองคประกอบของความเปน
กัลยาณมิตรที่ใหความสําคัญกับการรูจักพูดของบุคคล (วตฺตา) ความอดทนตอถอยคํา (วจนกฺ ขโม) 
และการถายทอดเรื่องตางๆ (คมฺภีรญจฺ กถํ กตฺตา) (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).  2544: 27)  
การสื่อสารภายใตสภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธทางสังคมที่ดี เนนการมีปฏิสัมพันธทางบวกเปน
สําคัญ ชวยในการสั่งสมประสบการณการแสดงออกทางบวกใหกับเด็ก รวมทั้งสรางความรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา นําไปสูการเปนผูใหญที่มีบุคลิกลักษณะและการแสดงออกที่เหมาะสมตอไป 
 ความสําคัญของการศึกษาจิตลักษณะและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกที่กลาวมาขางตน 
ทําใหการวิจัยครั้งนี้มุงเนนการสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค (ปจจัยภายในตัวบุคคล) ดานแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ซึ่งเปนจิตลักษณะที่มีพลังผลักดันให
บุคคลเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และเสริมสรางใหเกิดจิตลักษณะดานทัศนคติที่ชวยในการกําหนด
ทิศทางของการแสดงพฤติกรรมที่ดีตอการสื่อสารทางบวก รวมทัง้มุงเห็นการสงเสริมพฤติกรรมการ
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สื่อสารทางบวกดวย ทั้งนี้เพราะเชื่อวา จิตลักษณะเปนมูลฐานและพลังแหงการขับเคลื่อนพฤติกรรมที่
นาปรารถนา ในการปฏิบัติหนาที่ตอเด็ก โดยเฉพาะพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกซึ่งชวยสราง
บรรยากาศและเปนแบบอยางในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน รวมทั้งสงเสริมใหเด็กเปนผูที่มี
คุณลักษณะทางจิตใจที่ดีสงผลใหเด็กคิดดีและรูจักทําดีตอไปดวย ทั้งนี้การวิจัยครั้งนีจ้ะศึกษาในกลุม
ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากคุณสมบัติของผูดูแลเด็ก
ที่ปฏิบัติงานโดยสวนใหญมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไมใชการศึกษาทางดานปฐมวัยโดยตรง จึงมีความจําเปนที่ตองสงเสริมใหผูดูแล
เด็กมีความพรอมในการทํางานกับเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง หากผูดูแลเด็กไมมีความพรอมทางจิตใจ
และการสรางความสัมพันธที่ดีตอเด็กแลว คงจะเปนการยากที่จะสรางเด็กที่มีคุณภาพและมีภูมิ
ตานทานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วได 
 การสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กนั้น 
จําเปนตองมีกระบวนการกระตุนหรือหลอหลอมที่เหมาะสม เนื่องจากผูดูแลเด็กเปนบุคคลในวัย
ผูใหญที่มีพ้ืนความรูและประสบการณเดิมที่เปนรูปแบบความคิดของตน ทําใหการปรับเปลี่ยนความ
เขาใจ ความรูสึกและการสรางทักษะเปนไปไดไมงายนัก การสงเสริมผูดูแลเด็กในดานดังกลาวจึงตอง
มีรูปแบบที่ชัดเจน การฝกอบรมเปนกระบวนการหนึ่งทีไ่ดรับการยอมรับและถูกนํามาใชเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู ความเขาใจ ทักษะตลอดจนทัศนคติที่เหมาะสมจนสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลไดเปนอยางดี  ดังนั้น รูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสมสอดคลองกับทฤษฎีและ
หลักการเรียนรูจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาบุคคล การวิจัยนี้จึงใหความสําคัญกับการพัฒนา
รูปแบบฝกอบรมที่นําผูดูแลเด็กไปสูการมีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 
โดยใชแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของ 
บรูเนอร แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรูเปนพ้ืนฐานสําคัญในการ
พัฒนารูปแบบฝกอบรม ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีดังกลาว ทําใหได
องคประกอบของรูปแบบฝกอบรมที่นําสูข้ันตอนการฝกอบรม TREE กลาวคือ องคประกอบที่ 1 
กระบวนการเรียนรูของบุคคล เปนองคประกอบพ้ืนฐานทีส่ําคัญในการกอเกิดพฤติกรรม เนื่องจาก
ประสบการณและความรูที่บุคคลไดรับจากการสังเกต การคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
หรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูจะเปนเครื่องมือที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล  ผูฝกอบรมจึงควรใหสิ่งเราซึ่งอาจเปนสถานการณ กรณีตัวอยาง รูปภาพ 
นิทาน เกม เพลงกับผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือกระตุนการคิดเก่ียวกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ความเชื่ออํานาจในตน และการสื่อสารทางบวกผานข้ันตอนการฝกอบรมข้ัน    
จุดประกาย (Twinkle) ใชตัวอักษรยอ T  องคประกอบที่ 2 การคิดใครครวญ เปนองคประกอบที่ชวย
ใหเกิดการเชื่อมโยงความรูใหมกับประสบการณเดิม การทบทวน ไตรตรองประสบการณจะชวย
กลั่นกรองความคิด การแสวงหาคําตอบ กอใหเกิดความเขาใจ โดยผูเขารับการฝกอบรม สามารถ
แสดงออกถึงความเขาใจในสิง่ที่เรียนรูผานวิธีการตาง ๆ เชน การสนทนา การเลาเรื่อง การเขียน 
การตอบคําถาม ในข้ันสะทอนคิด (Reflection) ใชตัวอักษร R  องคประกอบที่ 3 การมีปฏิสัมพันธ 
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เปนองคประกอบที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูรวมกัน การมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ การ
วิเคราะหและเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืน จะสงผลตอการเกิดองคความรู การตรวจสอบ การขยายตัวของ
ความรู ความคิด ความเขาใจที่แตละคนมี ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมจะไดแบงเปนความรูความเขาใจ
ของตนเองกับผูอ่ืน และรับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยางสรางสรรคในข้ัน
แลกเปลี่ยนและเรียนรู (Edification) ใชตัวอักษรยอ E  องคประกอบที่ 4 การสรุปความรู เปน
องคประกอบที่ชวยใหบุคคลไดมีโอกาสตรวจสอบและประมวลความรู ความเขาใจดวยตนเอง 
ประยุกตใชความรูหรือตัดสินใจเลือกที่จะกระทําหรือปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคคลตอไป โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถประมวลผลความรูและประยุกตใชสิ่งที่เรียนรูใน
สถานการณใหม ผานข้ันนําความรูสูการปฏิบัติ (Exercise) ใชตัวอักษรยอ E 
 ผูวิจัยเชื่อมั่นวา การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กที่พัฒนาข้ึนนี้ เปนรูปแบบฝกอบรมที่มีคุณภาพ 
สามารถนําไปใชในการสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับ
ผูดูแลเด็กได และภายหลังการฝกอบรมจะทําใหผูดูแลเด็กมจีิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสมัฤทธิ์ 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูงข้ึน และ
เปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกกับเด็กอยางเหมาะสม อีกทั้งผลจากการศึกษาวิจัยนี้จะ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการฝกอบรมใหกับองคกรที่เก่ียวของกับการผลิตและพัฒนาครู 
หนวยงานทางการศึกษา เพ่ือใหไดผูดูแลเด็กหรือครูปฐมวัยที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตางๆ 
อยางตอเนื่องตอไป 
 
คําถามการวิจัย 
 1. รูปแบบฝกอบรม TREE สามารถสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กไดอยางไร 
 2. จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของกลุมผูดูแลเด็กกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไร 
 3. จิตลักษณะที่พึงประสงคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็ก
หรือไม อยางไร 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายหลัก คือ การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม  
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดยมีความมุงหมาย
เฉพาะเพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ดังนี้ 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของ
ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ระหวางกอนการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรมแลว   
1 เดือน 
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  2. เพ่ือเปรียบเทียบจิตลักษณะที่พึงประสงคของผูดูแลเด็ก ระหวางกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรมทันท ี
  3. เพ่ือเปรียบเทียบจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของ
ผูดูแลเด็ก ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
  4. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กในกลุมทดลอง ระหวาง
กลุมที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกับต่ํา เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 
ความสําคัญของการวิจัย  
 ผลการวิจัยครั้งนี ้สามารถใชเปนรูปแบบฝกอบรมเพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดยผูดูแลเด็กที่เขารับการฝกอบรมจะไดมีโอกาส
พัฒนาจิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และ
เกิดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกซึ่งเปนปจจัยภายในของบุคคลในการผลักดันใหเกิดพฤติกรรม
ที่พึงประสงค และพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญทีผู่ดูแลเด็กใชในการ
ทํางานกับเด็กปฐมวัย รวมทั้งเปนแนวทางใหกับองคกรที่เก่ียวของกับการผลิตและพัฒนาครู 
หนวยงานทางการศึกษา ผูบริหาร ครูปฐมวัย หรือผูที่ทํางานเก่ียวของกับเด็กไดนํารูปแบบฝกอบรม
TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบท และผูสนใจสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปขยายผล ปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษามากย่ิงข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูดูแลเด็กระดับปฐมวัย ในปการศึกษา 2553 ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี จํานวน 114 แหง รวม
จํานวน 310 คน และครูที่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี จํานวน 21 คน รวมจํานวนประชากรที่
ศึกษาทั้งสิ้น 331 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 3 กลุม ดังนี ้
   1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารอง ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบฝกอบรม 
TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก คือ 
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ผูดูแลเด็กที่ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองทาโขลง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน ซึ่ง
ไดมาจากการสุมแบบงาย (Simple random sampling)   
   2. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม 
TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก คือ 
ผูดูแลเด็กที่ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลเมือง สังกัดเทศบาลตําบล สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี รวม
จํานวน 100 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบงาย (Simple random sampling) โดยแบงออกเปนกลุม
ทดลอง 50 คน และกลุมควบคุม 50 คน     
   3. กลุมตัวอยางที่ใชในระยะที่ 3 การขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก คือ ครูที่
ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 
สังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 21 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 
 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
  1. ระยะเวลาในการสรางรูปแบบฝกอบรมเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมทางบวกสําหรับผูดูแล
เด็ก เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
  2. ระยะเวลาในการศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยใชระยะเวลาในการฝก 
อบรม 3 วัน และติดตามผลเมื่อการฝกอบรมผานไปแลว 1 เดือน นําผลการศึกษามาปรับปรุงรูปแบบ
ใหมีความสมบูรณและแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 สัปดาห เพ่ือพรอมสําหรับการนําไปใชขยายผล 
  3. ระยะเวลาในการขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมพฤติกรรม
ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยใชระยะเวลาในการขยายผล     
3 วัน และติดตามผลเมื่อการฝกอบรมผานไปแลว 1 เดือน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  การวิจัยนี้ประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี ้
   1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
   2. ตัวแปรตาม คือ จิตลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์   
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก และ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก  
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การพัฒนารูปแบบฝกอบรม หมายถึง กระบวนการสรางหรือจัดทํารูปแบบ
ฝกอบรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน โดยกําหนดระยะการดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การ
สรางรูปแบบฝกอบรม เพ่ือใหไดรูปแบบฝกอบรมที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาผูดูแลเด็ก ระยะที่ 2 
การศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงแกไขรูปแบบฝกอบรมใหมีความ
เหมาะสม ระยะที่ 3 การขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม เพ่ือขยายผลการสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก และใชเปนขอมูลสนับสนุนคุณภาพรูปแบบฝกอบรม
สามารถนําไปใชเปนรูปแบบฝกอบรมตอไป   
  2. รูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวก หมายถึง แบบแผนหรือแนวทางการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎตีางๆ 
โดยมีองคประกอบที่นําสูกระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรมที่สอดคลองสัมพันธกัน ดังนี ้
   2.1 กระบวนการเรียนรูของบุคคล เปนองคประกอบพ้ืนฐานสําคัญในการกอเกิด
พฤติกรรม การเรียนรูของบุคคลจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี ถาบุคคลไดมีโอกาสเรียนรูจากการสังเกต 
การคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองหรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางแทจริง อาจ
กลาวไดวา ประสบการณและความรูที่บุคคลไดรับเปนเครื่องมือที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น องคประกอบดานกระบวนการเรียนรูของบุคคลจึงกําหนด
เปนข้ันตอนการฝกอบรม ข้ันจุดประกาย (Twinkle) ใชตัวอักษรยอ T เปนข้ันที่ผูฝกอบรมใหสิ่งเราซึ่ง
อาจเปนสถานการณ กรณีตัวอยาง รูปภาพ นิทาน เกม เพลงกับผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือกระตุน
การคิดเก่ียวกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจในตน และการ
สื่อสารทางบวก  
   2.2 การคิดใครครวญ เปนองคประกอบที่ชวยใหเกิดการเชื่อมโยงความรูใหมกับ
ประสบการณเดิม การทบทวน ไตรตรองประสบการณ จะชวยกลั่นกรองความคิด การแสวงหา
คําตอบ กอใหเกิดความเขาใจ ดังนั้น องคประกอบดานการคิดใครครวญจึงกําหนดเปนข้ันตอนการ
ฝกอบรม ข้ันสะทอนคิด (Reflection) ใชตัวอักษรยอ R เปนข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมแสดงออกถึง
ความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูผานวิธีการตาง ๆ เชน การสนทนา การเลาเรื่อง การเขียน การตอบคําถาม 
  2.3 การมีปฏิสัมพันธ เปนองคประกอบที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรยีนรูรวมกัน การมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ การวิเคราะหและเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืน จะสงผลตอการเกิดองค
ความรู การตรวจสอบ การขยายตัวของความรู ความคิด ความเขาใจที่บุคคลแตละคนม ีดังนั้น 
องคประกอบดานการมีปฏิสัมพันธ จึงกําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรมข้ันแลกเปลี่ยนและเรียนรู 
(Edification) ใชตัวอักษรยอ E เปนข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมไดแบงปนความรู ความเขาใจของ
ตนเองกับผูอ่ืน และรับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยางสรางสรรค  
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  2.4 การสรุปความรู เปนองคประกอบที่ชวยใหบุคคลไดมีโอกาสตรวจสอบและประมวล
ความรู ความเขาใจดวยตนเอง ประยุกตใชความรู หรือตัดสินใจเลือกที่จะกระทําหรือปฏิบัติ ซึ่งจะ
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลตอไป ดังนั้น องคประกอบดานการสรุปความรูจึงกําหนด
เปนข้ันตอนการฝกอบรมข้ันนําความรูสูการปฏิบัติ (Exercise) ใชตัวอักษรยอ E เปนข้ันที่ผูเขารับ
การฝกอบรมประมวลผลความรูและประยุกตใชสิ่งที่เรียนรูในสถานการณใหม 
  3. จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก หมายถึง  
จิตลักษณะของผูดูแลเด็ก 4 ดาน และทักษะ 1 ดาน คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก และพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวก ดังนี ้
   3.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่น พยายามกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม
ยอทอตออุปสรรคจนเกิดผลดีตามตองการ โดยการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะใหความสําคัญกับ
ความคิดเก่ียวกับการทํางานแบบมีเปาหมาย คิดถึงการทํางานแบบริเริ่มสรางสรรค มีจุดมุงหมายใน
การทํางานเพ่ือผลงานที่สามารถนําไปใชประโยชนไดในระยะยาว วัดโดยแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2552: 76, 409-410) ลักษณะของแบบวัดเปน
ขอความและมาตรประเมินคา 6 ระดับ 
   3.2 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ และ
เห็นความสําคัญของผลดีและผลเสียที่จะเกิดในอนาคตทั้งตอตนเองและผูอ่ืน สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติเพ่ือรับผลดีหรือปองกันผลเสียที่จะเกิดข้ึน และสามารถควบคุมตนเองใหกระทําสิ่งที่จะกอให 
เกิดผลดี หรือละเวนกระทําบางสิ่ง โดยการพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะใหความสําคัญกับ
ความสามารถคาดการณไดวา อะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต ความเชื่อและการยอมรับวา สิ่งที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตหรือสิ่งที่เกิดข้ึนกับผูอ่ืนนั้นอาจจะเกิดข้ึนกับตนเองได สิ่งที่จะเกิดในอนาคตมีคุณคาหรือ
ความสําคัญที่ไมลดลง การจัดการกับสาเหตุของพฤติกรรม การเกิดและการคงอยูของพฤติกรรม และ
การจัดการกับผลของพฤติกรรม วัดโดยแบบวัดของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ  อัมพร มาคนอง 
(2552: 76-78, 410-412, 415-416) ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมินคา  6 ระดับ 
   3.3 ความเชื่ออํานาจในตน หมายถึง การที่บุคคลรับรูและมีความเชื่อวา เหตุการณ
หรือสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งที่เปนผลดีหรือผลเสียแกตนเองและผูอ่ืนนั้น เกิดจากการกระทําของตน 
หากตนคิดหรือกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมจะกอใหเกิดผลดี โดยการพัฒนาความเชื่ออํานาจในตน
จะใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อวา ความพยายามของตนเปนสาเหตุสําคัญของการที่จะทําสิ่ง
ตางๆ ไดสําเร็จ และตนสามารถกระทําพฤติกรรมที่ตนคาดวาจะนําไปสูผลดีที่ตองการได การฝกการ
รับรูและการคิดไปในแนวทางที่วา ความพยายามกับผลนั้นจะเกิดควบคูกันเสมอ วัดโดยแบบวัดของ
ดุจเดือน  พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2547: 61) ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตร
ประเมินคา 6 ระดับ 
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   3.4. ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก หมายถึง ลักษณะทางจิตใจของผูดูแลเด็กที่
เก่ียวของกับการสื่อสารทางบวกในองคประกอบ 3 ประการ คือ ความรูและความเชื่อเก่ียวกับ
ประโยชนของการสื่อสารทางบวก ความรูสึกพอใจหรือตองการที่จะสื่อสารทางบวก และแนวโนมของ
การมุงกระทําการสื่อสารทางบวก วัดโดยแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึน ลักษณะของแบบวัดเปนขอความ
และมาตรประเมินคา 6 ระดับ 
   3.5 พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของ
ผูดูแลเด็กในการสื่อสารกับเด็กดวยการใชถอยคํา การใชทาทาง และการฟงที่เหมาะสม วัดโดยแบบ
วัดที่ผูวิจัยสรางข้ึน ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมินคา 6 ระดับ และแบบวัด
ปลายเปด โดยพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกมีรายละเอียด ดังนี ้
    3.5.1 การสื่อสารดวยการใชถอยคํา หมายถึง การที่ผูดูแลเด็กแสดงออกตอเด็ก
ดวยการใชถอยคําที่มีลักษณะ ดังนี ้
     3.5.1.1 คําสุภาพ หมายถึง การพูดโดยใชคําพูดปกติ ไมพูดคําหยาบ 
คําพูดมีคําลงทายคะหรือครับ 
     3.5.1.2 คําพูดใหกําลังใจ หมายถึง การพูดแสดงความรูสึกดานบวก  
การพูดชมเชย การกลาวขอบคุณ ไมพูดคําสอเสียด หรือทําใหอับอาย  
     3.5.1.3 คําพูดที่สงเสริมการเรียนรู หมายถึง การใชคําถาม การพูดแนะนํา 
การพูดโดยการอธิบาย และใชเหตุผลประกอบ แทนการพูดหามปราม เชน หามเสียงดัง อยาทิ้ง  
หยุดเด๋ียวนี้  
    3.5.2 การสื่อสารดวยการใชทาทาง หมายถึง การที่ผูดูแลเด็กแสดงออกตอเด็ก
ดวยการใชทาทางที่สอดคลอง เหมาะสม ซึ่งทาทางนั้นมีลักษณะ ดังนี ้
     3.5.2.1 การแสดงออกทางใบหนาอยางเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด 
เชน การย้ิม พยักหนา 
     3.5.2.2 การใชสายตาอยางเหมาะสม เชน การมองตา หรือสบสายตา 
อยางเปนมิตร 
     3.5.2.3 การใชเสียงและน้ําเสียงอยางเหมาะสม เชน น้ําเสียงปกติ เสียงดัง
ชัดเจน 
     3.5.2.4 การแสดงทาทางที่เหมาะสม เชน การสัมผัส หรือการกอด การลูบ
ศีรษะ 
    3.5.3 การฟง หมายถึง การที่ผูดูแลเด็กใหโอกาสเด็กแสดงความคิดเห็น และ
รับฟงความคิดเห็นของเด็กอยางตั้งใจ 
  4. ผูดูแลเด็ก หมายถึง ผูที่ทําหนาทีดู่แลและปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ป
การศึกษา 2553 
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  5. ครูปฐมวัย หมายถึง ครูที่ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียน
บริบูรณศิลปรังสิต สงักัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูแลเด็กเปนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุมหนึ่งที่มีบทบาทหนาที่ในการวางรากฐาน
ชีวิตของเด็กใหเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย พรอมที่จะเรียนรูในระดับการศึกษาที่สูงข้ึนและเปน  
ผูมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจะนําเด็กไปสูการเปนบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศตอไป การสรางเสริม
ใหผูดูแลเด็กเปนผูมีความพรอมในการปฏิบัติงานกับเด็กปฐมวัยจึงเปนสิ่งจําเปน  
 การประมวลทฤษฎี ผลงานวิจัยและงานวิชาการตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่
เก่ียวกับความเปนสาเหตุและผลของการเปนผูมีจริยธรรมในดานตางๆ ของประชาชนชาวไทย โดย  
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551: 1-2, 6, 20, 132) ปรากฏผลเปนที่ชัดเจนวา การพัฒนาประเทศตอง
เกิดจากการปรับเปลี่ยนจิตใจและพฤติกรรมของคนรุนตอๆ ไป และการพัฒนาจิตและพฤติกรรมแก
เด็กตองมาจากการที่ผูใหญที่เปนบุคคลสําคัญของเด็กทําตนเปนแบบอยางที่ดีดวย อีกทั้งยังพบวา 
ปจจัยเชิงเหตุดานจิตลักษณะที่สําคัญของพฤติกรรมการทํางานในผูใหญ ไดแก ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน การมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมที่พึงประสงค แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการที่ผูใหญจะแสดง
พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมตอเด็ก คือการที่ผูใหญมีความเชื่ออํานาจในตนวา ตนเองเปนผู
ที่สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กใหประสบความสําเร็จได โดยผลการศึกษาดังกลาวสอดรับกับทฤษฎีตนไม
จริยธรรมที่อธิบายวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ
ทัศนคติ เปนจิตลักษณะที่เปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่นาปรารถนาของบุคคล ดังนั้น การ
พัฒนาเด็กปฐมวัยจึงตองเริ่มจากการพัฒนาผูดูแลเด็กทั้งทางดานจิตใจและพฤติกรรม เพ่ือการแสดง
แบบอยางที่ถูกตองเหมาะสมกับเด็กตอไป  
 ลักษณะทางจิตใจที่พึงประสงคที่ตองปูพ้ืนฐานใหกับผูดูแลเด็กในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
จิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และทัศนคติ
ที่ดีตอการสื่อสารทางบวก รวมทั้งการสงเสริมพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกใหกับผูดูแลเด็กดวย 
ทั้งนี้เพราะการสื่อสารทางบวกระหวางผูใหญกับเด็ก เปนเรื่องที่สําคัญมาก เนื่องจากเด็กเริ่มตนการ
ใชภาษาสื่อความหมายกับผูอ่ืนจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคล ภาษาของผูใหญเปนตนแบบที่สําคัญ
ในการชวยพัฒนาระบบการสื่อสารของเด็ก ทําใหเด็กเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว และสามารถใชภาษาสื่อ
ความคิดความเขาใจของตนเองกับผูอ่ืน เด็กที่เติบโตทามกลางการสื่อสารที่สรางสรรคจะมี
ความสามารถทางภาษาที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน เอ้ืออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกันสงผล
ตอเนื่องถึงความสบสุขภายในสังคม (จิตตินันท เดชะคุปต.  2548: ออนไลน) 
 แนวทางในการสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกดังกลาว
ขางตน จึงเปนสิ่งที่องคกรที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพผูดูแลเด็กตองใหความสําคัญ ผูวิจัยจึงได
ดําเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
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พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกข้ึน โดยมีแนวคิด ทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม 
ดังนี้ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร 
แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม และแนวคิดเก่ียวกับการสรางความรู จากการศึกษาทําใหพบวา 
รูปแบบการฝกอบรมที่มุงเนนใหผูดูแลเด็กเปนผูมีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกไดนั้น ตองอาศัยกระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรมที่ใหความสําคัญกับกระบวนการ
เรียนรูของบุคคล ซึ่งเพียเจตเชื่อวา การที่บุคคลไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทําใหบุคคลเกิด
การเรียนรู ซึ่งเกิดจากการหลอมรวมระหวางประสบการณเดิมหรือความรูเดิมที่มีอยูกับประสบการณ
ใหมหรือความรูใหมที่ไดรับทําใหเกิดความสมดุล (Equilibrium) ของโครงสรางทางสติปญญาเกิดเปน
ความรูและสงผลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล (Wadsworth.  1996: 14-17) ในขณะเดียวกัน  
บูรเนอรเชื่อวา มีความจําเปนที่ตองใหความสําคัญกับกระบวนการคิดและการกระตุนใหบุคคลเกิด
การเรียนรูดวยการคนพบดวยตนเอง โดยบุคคลควรไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งจะชวย
ในการสะสมขอมูลและประมวลขอมูลขาวสารจนเกิดเปนความรูใหมได (สุรางค โควตระกูล.  2550: 
212-214, 298-299) นอกจากนี้ แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมไดเนนใหเห็นถึงความสําคัญของ
การเรียนรูที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยมีประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน ผลของการ
เรียนรูจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลดานจิตสํานึก ทัศนคติ ความตระหนัก ความรูและ
ทักษะ (วราลักษณ ไชยทัพ.  2544: 24) และแนวคิดเก่ียวกับการสรางความรู ไดมุงเนนใหบุคคล
สรางความรูดวยตนเอง โดยมีความรูและประสบการณเดิมของบุคคลเปนฐาน และเมื่อบุคคลไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคลอ่ืนจะชวยขยายความรู เมื่อบุคคลเกิดความรูใหมจะสามารถ
นําความรูไปใชหรือเสนอแนวทางการใชความรูใหมไดตอไป (สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา.  
2545: 131) 
 การศึกษาวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีดังกลาวขางตน ทําใหไดองคประกอบที่นําสู
กระบวนการ หรือข้ันตอนการฝกอบรม เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 4 ประการ กลาวคือ องคประกอบที่ 1 กระบวนการเรียนรูของ
บุคคล เปนองคประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญในการกอเกิดพฤติกรรม เนื่องจากประสบการณและความรูที่
บุคคลไดรับจากการสังเกต การคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองหรือมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรูจะเปนเครื่องมือที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ทําใหเกิด
ข้ันตอนการฝกอบรมข้ันจุดประกาย (Twinkle) ใชตัวอักษรยอ T เปนข้ันที่ผูฝกอบรมใหสิ่งเราซึ่งอาจ
เปนสถานการณ กรณีตัวอยาง รูปภาพ นิทาน เกม เพลงกับผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือกระตุนการคิด
เก่ียวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวก  องคประกอบที ่2 การคิดใครครวญ เปนองคประกอบที่ชวยใหเกิดการเชื่อมโยง
ความรูกับประสบการณเดิม การทบทวน ไตรตรองประสบการณจะชวยกลั่นกรองความคิด  
การแสวงหาคําตอบ กอใหเกิดความเขาใจ ทําใหเกิดข้ันตอนการฝกอบรมข้ันสะทอนคิด (Reflection) 
ใชตัวอักษรยอ R เปนข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมแสดงออกถึงความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูผานวิธีการ
ตางๆ เชน การสนทนา การเลาเรื่อง การเขียน การตอบคําถาม  องคประกอบที่ 3 การมีปฏิสัมพันธ 
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เปนองคประกอบที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูรวมกัน การมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ การ
วิเคราะหและเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืนจะสงผลตอการเกิดองคความรู การตรวจสอบ การขยายตัวของ
ความรู ความคิด ความเขาใจที่บุคคลแตละคนมี ทําใหเกิดข้ันตอนการฝกอบรมข้ันแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู (Edification) ใชตัวอักษรยอ E เปนข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมไดแบงปนความรู ความเขาใจ
ของตนเองกับผูอ่ืน และรับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยางสรางสรรค และ
องคประกอบที่ 4 การสรุปความรู เปนองคประกอบที่ชวยใหบุคคลไดมีโอกาสตรวจสอบและประมวล
ความรู ความเขาใจดวยตนเอง ประยุกตใชความรู หรือตัดสินใจเลือกที่จะกระทําหรือปฏิบัติ ซึ่งจะนํา 
ไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ทําใหเกิดข้ันตอนการฝกอบรมข้ันนําความรูสูการปฏิบัติ 
(Exercise) ใชตัวอักษรยอ E เปนข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมประมวลผลความรูและประยุกตใชสิ่งที่
เรียนรูในสถานการณใหม จากกรอบแนวคิดในการวิจัยที่กลาวมาขางตน สามารถแสดงภาพประกอบ
ดังนี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

ขั้นนําความรู 
สูการปฏิบัต ิ 

(E : Exercise) 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
- บุคคลเรียนรูโดยการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทําให 
  เกิดการสรางความรู 
- การสรางความรู เกิดจากการรับประสบการณใหม เขา 
  ไปรวมกับความรูเดิม และปรับโครงสรางทางสติปญญา 
  ใหมใหเหมาะสม 
 

ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ 
- การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมจะชวยในการสะสม 
  ขอมูลและประมวลขอมูลขาวสารจนเกิดเปนความรูใหม 

แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
- การเรียนรูจากการปฏิบัติ การมีปฏิสัมพันธระหวาง 
  บุคคล ผลของการเรียนรูจะทําใหเกิดความรูใหม และ 
  เกิดการเปล่ียนแปลงในบุคคล 

แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความรู 
- บุคคลสามารถสรางความรูข้ึนไดดวยตนเอง โดยใช  
  ความรูและประสบการณเดิมเปนฐาน  
- การมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณจะชวยขยาย 
  ความรู 
- เมื่อเกิดความรูใหมบุคคลสามารถนําความรูไปใชหรือ 
  เสนอแนวทางการใชความรูใหมได 

กระบวน 
การเรียนรู 
ของบุคคล 

 

การคิดใครครวญ 

การมีปฏิสัมพันธ 
 

การสรุปความรู  

องคประกอบและกระบวนการ 
หรือขั้นตอนการฝกอบรม TREE 

  

แนวคิด ทฤษฎีที่ใชเปนพื้นฐาน 
การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE 

ขั้นแลกเปลี่ยน 
และเรียนรู 

 (E : Edification )     
 

ขั้นสะทอนคิด 
(R : Reflection) 

 

ขั้นจุดประกาย 
(T : Twinkle) 

 

จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม 
การสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
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สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน เปนผูที่มีจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวากอนการฝกอบรม สําหรับผูดูแลเด็กในกลุมควบคุม
ไมแตกตางจากกอนการฝกอบรม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 2. ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองเปนผูที่มจีิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกวากลุมควบคุม เมื่อวัดผล
หลังการฝกอบรมทันท ีและมีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวากลุม
ควบคุม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 3. ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองทีม่ีจิตลักษณะที่พึงประสงคสูง เปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสูงกวาผูดูแลที่มีจิตลักษณะทีพึ่งประสงคต่ํา เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน  

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือเปนพ้ืนฐาน และเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ผลจากการศึกษาไดนําเสนอรายละเอียดตาง ๆ ตามหัวขอ
ตอไปนี ้
  1. แนวคิดที่เก่ียวของกับจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
สําหรับผูดูแลเด็ก 
   1.1 คุณสมบัติของผูดูแลเด็ก 
   1.2 บทบาทหนาที่ของผูดูแลเด็ก 
   1.3 การพัฒนาผูดูแลเด็ก 
   1.4 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
   1.5 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
   1.6 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
   1.7 ความเชื่ออํานาจในตน 
   1.8 ทัศนคต ิ
   1.9 ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับการสื่อสาร 
   1.10 การสื่อสารทางบวก   
  2. แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม 
   2.1 มโนทัศนของการฝกอบรม 
   2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
   2.3 ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรเูนอร 
   2.4 แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
   2.5 แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรู 
   2.6 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
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1. แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับจิตลักษณะท่ีพึงประสงคและพฤติกรรมการส่ือสาร   
    ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 ป เปนจุดเริ่มตนของกระบวน 
การจัดการศึกษาของมนษุย เด็กในชวงวัยนี้เปนวัยเริ่มตนชีวิต ทั้งนี้เพราะเปนวัยที่มีความสําคัญตอ
การวางรากฐานทางบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยพ้ืนฐาน และสมองเจริญเติบโตไดถึง รอยละ 80  
ของผูใหญ เปนชวงวัยแหงการเรียนรู มีจินตนาการ เปนชวงวัยที่ตองพ่ึงพาผูใหญ หากเด็กไดรับการ
อบรมเลี้ยงดู สรางเสริมอยางถูกตองและไดรับการตอบสนองตามชวงวัยอยางเหมาะสมจะทําใหเด็ก
ปฐมวัยเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคตตอไป  
 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปจจุบัน แมจะไมเปนการศึกษาภาคบังคับ แตรัฐบาลก็ใหการ
สนับสนุนสงเสริมอยางเต็มที่ โดยมุงที่จะเตรียมความพรอมใหแกเด็กกอนเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน ตลอดจนอบรมเลี้ยงดูใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2548: 3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนสถานที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยแหงหนึ่ง ที่ทําหนาที่ดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุระหวาง 3-5 ป มีฐานะเทียบเทา
สถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งข้ึนเอง และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของสวนราชการตางๆ ที่ถายโอนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนา
ชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (กรมสงเสริมการปกครองถิ่น.  2549: 1) ซึ่งผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ ผูดูแลเด็ก  
 นโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ไดระบุวา
ผูดูแลเด็กจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการอบรมเลี้ยงดู การจัด
ประสบการณและสรางสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอยางถูกตองเหมาะสม 
รวมทั้งสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของการพัฒนาเด็ก เปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก ตลอดจนมี
คุณลักษณะและคุณภาพเหมาะสมกับการทํางานกับเด็กปฐมวัย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  
2550: 20-30) ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาใหผูดูแลเด็กมคีวามพรอมสําหรับการสรางและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย มิติในการพัฒนาผูดูแลเด็กที่ไมควรมองขาม คือ การพัฒนาลักษณะทางจิตใจหรือ
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก เนื่องจากจิตเปนมูลฐานแหงพฤติกรรม
การประพฤติปฏิบัติทุกทาง ทั้งความเจริญ ความเสื่อม ความสุขและความทุกขตางๆ จิตเปนสวน
สําคัญที่สุดของบุคลิกภาพ จิตคือกรอบความคิด ความรูสึก ความตองการ ทําหนาที่สั่งการ (Frame 
of Reference) บุคคลประพฤติปฏิบัติอยางไร จึงข้ึนกับกรอบความคิดของบุคคลเปนสําคัญ  
(นงเยาว แขงเพ็ญแข.  2548: 1) การสรางเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก ใหกับผูดูแล
เด็กจะเปนพลังในการขับเคลื่อนใหผูดูแลเด็กแสดงพฤติกรรมที่นาปรารถนาในการปฏิบัติหนาทีต่อ
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เด็ก และการมีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กจะชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ดี 
เปนแบบอยางในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมใหเด็กเปนผูที่มี
คุณลักษณะทางจิตใจที่ดีไดตอไปดวย 
 1.1 คุณสมบัติของผูดูแลเด็ก 
  กรมสงเสริมการปกครองถิ่น (2549: 4) ไดจัดทํามาตรฐานดานบุคคลและการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติของผูดูแล
เด็กไว ดังนี้  
   ผูดูแลเด็ก จะมีวุฒิการศึกษาตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น
กําหนด โดยมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานทั่วไป  
หรือหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 โดยควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
    1. มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด 
    2. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
    3. ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 
    4. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
    5. แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบและไมเปนผูติดสารเสพติด 
    6. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งดานจิตใจ อารมณ สังคม  
มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน เอ้ือตอการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเด็กเล็กอยาง
เหมาะสม 
    7. เปนบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็นและมีความขยันอดทน 
    8. มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอย
กวา 2 ป 
 1.2 บทบาทหนาที่ของผูดูแลเด็ก 
  ผูดูแลเด็ก (Caregiver) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนบุคคลที่จะตองทําหนาที่ทั้งการเปน
ครูและตัวแทนของพอแมในการจัดการดูแล ใหการศึกษา ปกปองคุมครองเด็ก พฤติกรรมที่ผูดูแลเด็ก
แสดงออกตอเด็กจะมีผลกระทบตอการปรับตัวทางสังคมของเด็กรวมถึงการที่เด็กจะไดรับการยอมรับ
ดวย (จีระพันธุ พูลพัฒน.  2551: 29)  
  กรมสงเสริมการปกครองถิ่น (2549: 4) ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูดูแลเด็กตาม
มาตรฐานดานบุคคลและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว 
ดังนี ้
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   1. ปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพ่ือใหเด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการ
ทุกดานตามวัย 
   2. สงเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสรางสรรคกลาวคือ ใหเด็ก
ไดพัฒนาดานจิตใจ อารมณ สังคม และจริยธรรมไปพรอมๆ กัน โดยใหโอกาสเด็กเรียนรูจากสิ่งของ
และผูคนที่อยูรอบขาง ซึ่งเด็กจะเรียนรูโดยประสาทสัมผัสทั้งหา การเคลื่อนไหว การเลนและการลง
มือกระทํา ดังนั้น ผูดูแลเด็กจะตองสงเสริมใหโอกาสเด็กไดพัฒนาอยางเต็มที ่รวมทั้งการปฏิสัมพันธ
กับเด็กดวยคําพูดและกิริยาทาทางที่นุมนวล ออนโยน แสดงความรักความอบอุนตอเด็ก 
   3. สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการตางๆ ของเด็ก เพ่ือ
จะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดข้ึนกับเด็ก ซึ่งจะนําไปสูการคนหาสาเหตุและ
วิธีการแกไขไดทันทวงท ี
   4. จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกดานทั้ง
ภายในอาคารและภายนอกอาคารใหสะอาด มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
   5. ประสานสัมพันธระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครองและสมาชิกในครอบครัว 
ตลอดจนเปนสื่อกลางในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครองและสมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 
   6. มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและอาชีพ ใฝหาความรูและพัฒนาตนเองอยู
เสมอ กลาวคือ ศึกษาหาความรู เขารับการอบรมเพ่ิมเติมอยางสม่ําเสมอ การติดตามความ
เปลี่ยนแปลงดานความรูและเทคโนโลยีโดยอาศัยสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งการรวมกลุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ การเขารวมเปนสมาชิกและการจัดตั้ง
ชมรมเครือขายสําหรับผูดูแลเด็ก ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกผูดูแลเด็ก นอกจากนี้ผูดูแลเด็ก
ตองพัฒนาตนเองดานบุคลิกภาพ เชน การพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ จริยธรรม เรียนรู
ที่จะรูจักตนเองและผูอ่ืน การสื่อสารและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
   7. รูจักใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรูและเครือขายการปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในดานตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชนและแหลงขอมูลตางๆ ใน
ชุมชน  
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2540: 63-64, 70-71) ไดกลาวเพ่ิมเติมถึงบทบาทหนาที่ของผูที่
ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยวา ผูที่ทําหนาที่นี้เปนบุคคลสําคัญของการศึกษาที่ทํา
ใหกลไกการศึกษาเปนไปตามจุดประสงคของสังคม สิ่งทีผู่ที่ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการสอนระดับ
ปฐมวัยจัดกระทําข้ึนเพ่ือการศึกษาจึงมีความหมายตอสังคมและอนาคตของคนในสังคมนั้น การรูและ
เขาใจในบทบาทของตน การเขาถึงเด็กและพรอมที่จะเปนที่พ่ึงใหกับเด็ก โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ของเด็กเปนสําคัญ การใหกําลังใจและเขาใจเด็กอยางมีเหตุผลจะทําใหงานบรรลุเปาหมาย 
โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่เนนการสงเสริมพัฒนาการเด็กทุก
ดานทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาและพัฒนาความสามารถของแตละบุคคล เพ่ือ
เปนพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข บทบาทของผูที่ทําหนาที่ดูแลและ
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ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยจึงไมใชการทําหนาที่การสอนเทานั้น แตจะตองเขาใจถึงพัฒนาการและ
หลักการสอนที่จะทําใหเด็กพัฒนาดานตางๆ ไดเต็มศักยภาพดวย สอดคลองกับความคิดเห็นของ 
เดิมแท ชาวหินฟา; รัศมี กฤษณมิษ; และ สุวิดา แสงสีหนาท (2550: 164) ที่เชื่อวา ผูดูแลเด็กมิใชทํา
หนาที่เพียงสอนดวยวาจาเทานั้น แตความเอาใจใสและพฤติกรรมของผูดูแลเด็กลวนเปนสื่อการสอน 
เปนแบบอยางที่มีคาสําหรับเด็ก ผูดูแลเด็กจึงตองพัฒนาตนเองอยูเสมอทั้งในดานความรู 
ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณธรรม ตลอดจนการมีเจตคติที่ดี (ปรียานุช สถาวรมณี.  2541: 9, 15) 
  เบญจา แสงมล ิ(2545: 52-53) ไดแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันเก่ียวกับบทบาท
หนาที่ของผูปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยวา ควรเปนผูใหความชวยเหลือ แนะนํา ใหกําลังใจแกเด็ก 
ซึ่งจะทําใหเด็กลงมือทําสิ่งตางๆ ดวยความเต็มใจ และอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยเปนผูกระตุนใหเด็กรูจัก
คิด รูจักสังเกต รูจักเปรียบเทียบ สามารถตัดสินใจและพ่ึงตนเองได ใหอิสรภาพแกเด็กอยางมี
ขอบเขต เชน การใหเด็กมีอิสรภาพในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของเด็ก ระมัดระวังความ
ปลอดภัยใหกับเด็ก สงเสริมใหเด็กเจริญเติบโตในทุกดาน โดยตองเขาใจธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็กดวย และตองไมลืมที่จะปลูกฝงนิสัยที่ดีงามใหกับเด็ก โดยกระทําตนเปนแบบอยางทั้งทาทาง  
การพูด การกระทํา เนื่องจากเด็กเล็กยังไมมีประสบการณทางสังคม เด็กจะคลอยตามแบบอยางและ
ยึดภาพที่ผูปฏิบัติการสอนแสดง เกิดการซึมซับจนเปนนิสัย ดังนั้นผูปฏิบัติการสอนจึงจําเปนตอง
แสดงพฤติกรรมที่ถูกตองอยูเสมอ 
  บทบาทหนาที่ที่สําคัญของผูปฏิบัติการสอนนอกเหนือจากการเปนแบบอยางที่ดีแลว 
วิชัย วงษใหญ (2543: 19-25) ไดกลาววา ผูปฏิบัติการสอนควรเปนผูที่จัดการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ผูปฏิบัต ิ
การสอนเปนเพียงผูกระตุนรับผิดชอบ วินิจฉัยผูเรียนและกระบวนการเรียนรู เปนนักจัดการเรียนรู 
รวมทั้งเปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู ดังนี ้
   1. ฟงอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะการฟงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับผูปฏิบัติ 
การสอน เพราะตองใชสื่อสารกับผูเรียนตลอดเวลา เพ่ือจะไดตอบสนองความตองการของผูเรียน 
คอยชวยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่ผูเรียนตองการและสนใจจะเรียนรู ตองมีความอดทน ใสใจในสิ่งที่
ผูเรียนพูด ทักษะการฟงเปนสิ่งทีผู่ปฏิบัติการสอนจะตองหมั่นพัฒนาตนใหมีการฟงอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถติดตอสื่อสารกับผูเรียนไดทุกกลุมเปาหมาย 
   2. ความจริงใจ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนถือเปน
เปาหมายที่พึงประสงคซึ่งจะบรรลุผลไดข้ึนอยูกับผูปฏิบัติการสอนมีความจริงใจกับผูเรียน โดย       
ผูปฏิบัติการสอนตองมีความจริงใจกับตนเองเปนประการแรกกอน จึงจะสามารถใหความจริงใจ  
ความรักและความหวังดีกับผูเรียนดวยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งในดานการเตรียมบทเรียน การดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน การกระตุนผูเรียน การเสริมแรง การใหขอมูลยอนกลับผูเรียน รวมทั้งการ
ประเมินผล โดยผูปฏิบัติการสอนมีความตระหนักถึงความสําคัญในวิชาชีพ การมีทัศนคติตอการสอน
และเจตคติที่ดีตอผูเรียน 
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   3. ความเขาใจ ผูปฏิบัติการสอนควรมีความเขาใจตนเองเก่ียวกับบทบาทหนาที่
ของตนอยางแทจริง ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานที่นําไปสูความเขาใจผูเรียนอยางแทจริงโดยปราศจากความ
ขัดแยงทั้งความคิดและการกระทํา คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ไมเปรียบเทียบผูเรียนกับ
บุคคลอ่ืนจนทําใหผูเรียนเกิดปมดอย การเปรียบเทียบกอใหเกิดความกลัว ความริษยา รวมทั้งความ
นอยเนื้อต่ําใจ การเปรียบเทียบจะมีผลทําลายความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียน ซึ่งความ
เชื่อมั่นในตนเองจะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู การใหกําลังใจจากผูปฏิบัติการสอนจะเปนพลังที่จะ
ชวยใหผูเรียนกระทําหรือเวนการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คาดหวัง ผูปฏิบัติการสอนตองเขาใจผูเรียน 
สนับสนุนใหกําลังใจ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมายของการเรียนรู 
   4. การยอมรับ ผูปฏิบัติการสอนตองเขาใจผูเรียนและยอมรับผูเรียนในฐานะบุคคล 
มีเจตคติที่ดีตอผูเรียน มองผูเรียนเปนบุคคลที่มีคุณคา มีความเอ้ืออาทรตอกัน เมื่อผูปฏิบัติการสอน
เขาใจและยอมรับผูเรียนไดจะทําใหการเรียนการสอนเปนไปโดยราบรื่น ผูเรียนมีความรูสึกเปนสุข 
สะดวกสบายในการเรียนรู 
   5. ความฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบในการเผชิญสถานการณตาง ๆ ตองเขาใจ
สถานการณของความจริงที่ปรากฏเพ่ือที่จะนําไปสูการกระทําที่จะบรรลุจุดมุงหมายที่พึงประสงค   
   6. ทักษะในการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคลไมวาจะเปนภาษา
พูดและภาษากายหรือภาษาทาทางมีความสําคัญ ผูปฏิบัติการสอนตองสามารถสื่อความหมายและ
เขาใจความหมายที่ซอนเรนอยูในคําพูดและทาทางของผูเรียน 
 จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา บทบาทหนาที่ที่สําคัญของผูปฏิบัติการสอนหรือผูดูแลเด็กนั้น 
นอกจากจะมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนสาระความรูใหกับเด็กแลว ตองเขาใจพัฒนาการและ
หลักการสอน เขาใจบทบาทหนาที่ของตนและปฏิบัติตอเด็กอยางเหมาะสมสอดคลองกับวัยและ
พัฒนาการของเด็ก ตองเปนผูที่มีคุณธรรม กระทําตนเปนสื่อการสอนที่ดี หรือเปนแบบอยางที่มีคาแก
เด็ก สื่อสารกับเด็กดวยภาษาพูดและภาษาทาทางอยางเหมาะสมรวมทั้งฟงอยางมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือตอบสนองชวยเหลือ สนับสนุนสิ่งที่เด็กตองการและสนใจที่จะเรียนรู   
 1.3 การพัฒนาผูดูแลเด็ก 
  ปรียานุช สถาวรมณี (2541: 9) กลาววา การพัฒนาผูปฏิบัติการสอนหรือผูดูแลเด็กนั้น 
เปนการสงเสริมใหผูปฏิบัติการสอนหรือผูดูแลเด็กเปนผูมีความรู ความสามารถ มีบุคลิกภาพ  
มีคุณธรรม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในความเปนครู โดยมีจุดมุงหมายของการพัฒนา 3 ประการ คือ  
การเพ่ิมพูนความรู การเพ่ิมพูนความชํานาญหรือทักษะ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม และ
กอนที่จะทําการพัฒนานั้น ผูทําการพัฒนาจะตองมีความเขาใจวา พฤติกรรมมนุษยเปนปฏิสัมพันธ 
(Interaction) ระหวางองคประกอบ 3 ประการ คือ ความรูสึก (Affection) ความคิด (Cognition) และ
การกระทํา (Behavior or Action) การเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่งจะสงผลกระทบตอสวนอ่ืนๆ เสมอ 
(สิริวัฒน ศรีเครือดง.  2551: ออนไลน)  
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  ปราณี รามสูต; และ จํารัส ดวงสุวรรณ (2545: 1-2) ไดอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
พฤติกรรมวา พฤติกรรม (Behavior) เปนการกระทําของบุคคลในทุกลักษณะ โดยเปนไปตาม
ธรรมชาติหรือจงใจที่จะกระทําซึ่งอาจรูตัวหรือไมรูตัว และเปนการกระทําที่สังเกตไดโดยใชประสาท
สัมผัสหรือเครื่องมือที่ชวยในการสังเกต การศึกษาพฤติกรรมในปจจุบันไมเนนใหแบงประเภทของ
พฤติกรรม แตการเรียนรูเก่ียวกับประเภทของพฤติกรรมจะชวยทําใหเขาใจแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมไดงายข้ึน ซึ่งนักจิตวิทยานิยมแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท กลาวคือ 
   1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สังเกตไดชัดเจน 
สามารถแบงพฤติกรรมภายนอกนี้ออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
    1.1 พฤติกรรมที่สังเกตไดโดยอาศัยประสาทสัมผัส ไมตองใชเครื่องมือชวย 
เชน การพูด การหัวเราะ การรองไห การเคลื่อนไหวของรางกาย 
    1.2 พฤติกรรมที่ตองใชเครื่องมือหรือการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร ซึ่งไม
สามารถสังเกตไดดวยตาหรือประสาทสัมผัส เชน การทํางานของกระเพาะอาหาร 
   2. พฤติกรรมภายในหรือสภาพจิตใจ (Covert Behavior) เปนพฤติกรรมที่ไม
สามารถมองเห็นได เชน อารมณ ความรูสึก ซึ่งจะมีผลตอการเรียนรู ความคิด การตัดสินใจ 
พฤติกรรมภายในนี้คนอ่ืนจะสามารถรูได เมื่อบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมา  
  พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในมีความสัมพันธกัน พฤติกรรมภายในเปนตัว 
กําหนดพฤติกรรมภายนอก เชน บุคคลจะพูดหรือแสดงกิริยาที่สอดคลองกับความรูสึกนึกคิดภายใน 
ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือการพัฒนาตน จึงใหความสําคัญกับพฤติกรรมภายในดวย 
เนื่องจากพฤติกรรมภายในเปนตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอก หากบุคคลมีความรูสึกนึกคิดในทาง 
บวกซึ่งเปนความคิดที่กอใหเกิดประโยชน เกิดกําลังใจ มีแรงจูงใจในตนเองจะทําใหการกระทําหรือ
การปฏิบัติของบุคคลนั้นเปนไปในทางบวกดวย 
 จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมเปนการกระทําของบุคคลทั้งภายใน คือดาน
จิตใจ และการแสดงออกที่สามารถสังเกตเห็นไดจากภายนอก พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรม
ภายในมีความสัมพันธกัน พฤติกรรมภายในเปนตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอก ดังนั้นในการศึกษา
และพัฒนาบุคคลจึงควรพัฒนาทั้งจิตใจที่อยูภายในและพฤติกรรมภายนอก เมื่อจิตใจที่อยูภายในดี 
พฤติกรรมภายนอกจะดีตามไปดวย จากความสัมพันธกันของพฤติกรรมมนุษยประกอบกับแนวทาง
ในการทํางานเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยของผูดูแลเด็ก ทําใหตองหันกลับมาทบทวนกันวา การพัฒนา
ผูดูแลเด็กเพียงความรู ความเชี่ยวชาญเทานั้นยังไมเพียงพอ แตจะตองสรางใหผูดูแลเด็กเกิดความ
ตระหนัก มีความมุงมั่นในการทํางาน เชื่อมั่นในการกระทําพฤติกรรมที่ดีของตน เห็นประโยชนที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งตอตนเองและผูอ่ืน อันจะนําไปสูความพยายามในการทํางานเพ่ือการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากข้ึนตอไป ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะสงเสริมใหผูดูแลเด็กมี
พฤติกรรมภายในหรือลักษณะจิตใจและพฤติกรรมภายนอกที่ดี ดังจะไดกลาวถึงรายละเอียดของ
ลักษณะจิตใจและพฤติกรรมภายนอกที่ตองการจะสงเสริมตอไป 
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 1.4 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม เปนองคความรูทางจิตพฤติกรรมศาสตรที่เกิดจากการสรุป
ผลการวิจัย สาเหตุของพฤติกรรมประเภทตาง ๆ ของบุคคลที่มีอายุตั้งแต 6-60 ป จํานวนรวมหลาย
พันคน และทฤษฎีนี้ไดรับการตรวจสอบพรอมทั้งมีผลการวิจัยที่สนับสนุนมาโดยตลอด จนกระทั่ง
ปจจุบัน การศึกษาเนนสาเหตุภายในตัวบุคคล ที่เปนลักษณะทางจิตใจของการเปนผูมีพฤติกรรมของ
คนดีและคนเกง และขอสรุปดังกลาวไดนําเสนอเปนครั้งแรกในหนังสือชื่อ “ครูกับการปลูกฝง
จริยธรรมแกนักเรียน” (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2548: 84, 88) 
  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม เปนทฤษฎีทีน่ําเสนอเก่ียวกับจิตลักษณะ 8 ประการ ที่อาจเปน
สาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเกง ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544: 1-16, 54 – 62, 161-167; 
2549: 11-12) ไดนําเสนอทฤษฎีตนไมจริยธรรมนีใ้นรูปตนไมใหญที่ประกอบ ดวย 3 สวน คือ สวนที่
เปนดอกและผลไมของตนไม สวนลําตนและสวนที่เปนราก ดังนี ้
   สวนแรก คือ สวนดอกและผลไมของตนไม แสดงถึงพฤติกรรมของคนดีและคนเกง 
ซึ่งพฤติกรรมของคนดีประกอบดวย 2 พฤติกรรมหลัก คือ พฤติกรรมการไมเบียดเบียนตนเองหรือไม
ทําลายตนเอง เชน พฤติกรรมการบริโภคอยางเหมาะสม พฤติกรรมอนามัย เปนตน และพฤติกรรม 
การไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เชน พฤติกรรมชวยเหลือเอ้ือเฟอ พฤติกรรมกาวราว
นอย สําหรับพฤติกรรมของคนดีและคนเกงประกอบดวย 2 พฤติกรรมหลัก คือ พฤติกรรมการทําตาม
หนาที่ เชน พฤติกรรมการทํางาน พฤติกรรมรับผิดชอบ พฤติกรรมอบรมเลี้ยงดูเด็ก เปนตน และ
พฤติกรรมการพัฒนาตนและสังคม เชน พฤติกรรมจริยธรรม พฤติกรรมอาสาพัฒนา  
   สวนที่สอง คือ สวนลําตนของตนไม อันเปนผลจากจิตลักษณะที่ราก 3 ประการ
ประกอบดวย จิตลักษณะ 5 ประการ ไดแก 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระทําที่
ทําเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตัวหรือพวกพอง 2) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความ 
สามารถในการคาดการณไกลวา สิ่งที่กระทําลงไปในปจจุบันจะสงผลอยางไร ในปริมาณเทาใดตอใคร 
ตลอดจนความสามารถในการอดไดรอไดอยางเหมาะสม 3) ความเชื่ออํานาจในตน หมายถึง ความ
เชื่อวา ผลที่เกิดข้ึนกับตนเองเปนเพราะการกระทําของตน มิใชเกิดจากโชคเคราะห ความบังเอิญหรือ
การควบคุมของคนอ่ืน เปนความรูสึกในการทํานายไดควบคุมไดของบุคคล  4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
หมายถึง ความมุมานะ บากบ่ันฝาฟนอุปสรรคในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว และ 5) ทัศนคติ คุณธรรม และคานิยม ทัศนคติ หมายถึง การเห็นประโยชน โทษ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจไมพอใจตอสิ่งนั้น และความพรอมที่จะมีพฤติกรรมตอสิ่งนั้น  
สวนคุณธรรม หมายถึง สิ่งที่สวนรวมเห็นวาดีงาม และคานิยม หมายถึง สิ่งที่คนสวนใหญเห็นวา
สําคัญ จิตลักษณะ 5 ประการนี้ ถามีมากในบุคคลใด บุคคลนั้นจะเปนผูมีพฤติกรรมของคนดีและคน
เกงอยางสม่ําเสมอ และถาตองการที่จะเขาใจ อธิบายทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมชนิดใด จะตองใช
จิตลักษณะบางดานหรือทั้ง 5 ดานนี้ประกอบกันจึงจะไดผลดีที่สุด (ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2551:  
20-21)    
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   สวนที่สาม คือ รากของตนไมหรือลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจที่สําคัญของมนุษย       
3 ดาน ไดแก 1) สุขภาพจิต หมายถึง การมีความวิตกกังวลนอย หรือในปริมาณที่เหมาะสมกับ
เหตุการณ  2) สติปญญา คือ ความเฉลียวฉลาด เหมาะสมกับอายุ และ 3) ประสบการณทางสังคม 
หมายถึง การเขาใจมนุษยและสังคม รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ลักษณะพ้ืนฐานทางจิต 3 ประการนี้ 
อาจใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําตนของตนไมได กลาวคือ บุคคลจะตองมี
ลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ดานในปริมาณที่สูงเหมาะสมกับอายุจึงจะเปนผูที่มีความพรอมที่จะ
พัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการที่ลําตนของตนไม โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 ประการนี้จะพัฒนาไปเอง
โดยอัตโนมัติ ถาบุคคลมีความพรอมทางจิตใจ 3 ดานดังกลาว และอยูในสภาพแวดลอมทางบาน  
ทางโรงเรียนและทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพรอมที่จะรับการพัฒนาจิต
ลักษณะบางประการใน  5 ดานนี้โดยวิธีการอ่ืนๆ ดวย ฉะนั้นจิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการ จึงเปน
สาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเกงนั่นเอง นอกจากนี้จิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการที่รากนี้ 
อาจเปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําตน เพ่ือใชอธิบายทํานายและพัฒนาพฤติกรรมดวย 
สําหรับการนําทฤษฎีตนไมจริยธรรมไปใชใหเกิดประโยชน หรือใชเปนหลักในการพัฒนาบุคคลมี
หลักการใชไวดังนี ้
   ประการแรก ทฤษฎีตนไมจริยธรรมเปรียบเสมือนแผนที่ ผูปฏิบัติเปรียบเสมือน      
ผูเดินทาง ทฤษฎีนี้จะสามารถกําหนดจิตลักษณะที่จะตองพัฒนากอน คือ ลักษณะ 3 ประการที่ราก
ของตนไมจริยธรรม และกําหนดจิตลักษณะที่ขาดไปของบุคคลที่ควรพัฒนาเพ่ิม คือ ลักษณะบาง
ประการใน 5 ดานที่ลําตนของตนไม ผูปฏิบัติอาจใชจิตลักษณะ 8 ประการจากทฤษฎีเปนกรอบใน
การแสวงหาวา ควรจะพัฒนาจิตลักษณะใดในกลุมบุคคลที่ตองการพัฒนา 
   ประการที่สอง การพัฒนาบุคคลในกลุมตางๆ จะมีจิตลักษณะที่เปนแกนหลักอัน
เดียวกันตาม ที่ปรากฏในทฤษฎีตนไมจริยธรรมอยู 75% และอีก 25% เปนการฝกพฤติกรรมที่
แตกตางกันไปตามจุดมุงหมายเฉพาะเรื่อง 
   ประการที่สาม การพัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมที่กําหนดไวในทฤษฎีตนไม
จริยธรรมนั้น ควรพัฒนาจิตและพฤติกรรมพรอมกัน แตในสัดสวนที่ตางกันตามวัย เนื่องจากในอดีต
จนถึงปจจุบัน การพัฒนาบุคคลมักเนนที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเปนการพัฒนาที่ไดผลนอย
เพราะนักพัฒนาลืมพัฒนาองคประกอบในสวนที่เปนจิตใจ นักพัฒนาตองมีความเขาใจวา จิตลักษณะ  
8 ประการ และพฤติกรรมที่ตองการนั้นมีการพัฒนามาตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญ เปนการพัฒนา
ตลอดชีวิต ในทางวิชาการกําหนดใหเด็กเล็กและเด็กโตควรไดรับการพัฒนาพฤติกรรม 80% คือ  
ฝกกระทําจนเกิดความเคยชินและคลองตัว และฝกทางดานจิตใจ 20% ในวัยรุนตอนกลาง  
ฝกจิตลักษณะ 50% และฝกพฤติกรรม 50% ของการฝกทั้งหมด สําหรับผูใหญควรฝกพฤติกรรม
เพียง 20% และฝกหรือพัฒนาจิตใจ 80% การพัฒนาบุคลตามสัดสวนเชนนี้ จะชวยสรางใหบุคคลเปน
คนดี เกงและมีสุข มีความเปนนายของตัวเอง โดยไมตองใหผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมาควบคุมพฤติกรรมของตน  
   ประการที่สี่ การวัดและตรวจสอบกอนพัฒนา และการประเมินผลหลังการพัฒนา 
ตองใชเครื่องมือวัดที่นาเชื่อถือ มีความเที่ยงตรงสูง 
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   ประการที่หา การพัฒนาแตความรูและทัศนคติไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดพฤติกรรม
ที่นาปรารถนาได ทัศนคติเปนจิตลักษณะที่ทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางของการเกิดพฤติกรรม แต
มิไดมีพลังในตัวเองในการผลักดันใหเกิดพฤติกรรม งานวิจัยในสายจิตพฤติกรรมศาสตรไดแสดงให
เห็นวา ยังมีจิตใจและสถานการณอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของกับพฤติกรรมที่นาปรารถนาที่จะตองใชประกอบ
กับความรูและทัศนคติ เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมที่นาปรารถนา เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจ
ในตน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เนื่องจากจิตลักษณะดังกลาว เปนจิตลักษณะที่มีพลังผลักดันให
เกิดพฤติกรรม และยังพบอีกวา เมื่อใชจิตลักษณะหลายตัวรวมกัน สามารถทํานายพฤติกรรมไดใน
ปริมาณที่มากย่ิงข้ึน และสามารถทํานายในปริมาณที่มากกวาการใชทัศนคติเพียงลําพังทํานาย
พฤติกรรม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2551: 22-26; อางอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2548ข) 
   ประการที่หก การพัฒนาตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดานจิตลักษณะ 
ดังนั้นวิธีการพัฒนาหนึ่งๆ อาจเหมาะสมกับบุคคลที่มีจิตลักษณะตางกัน การพัฒนาที่ประสบความ 
สําเร็จมักเปนการพัฒนากับบุคคลที่มีจิตลักษณะตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมสูงอยูแลว การพัฒนา
บุคคลใหเกิดผลจึงตองคํานึงถึงความสามารถในการรับการพัฒนา บุคคลที่มีความพรอมทางจิตมาก 
ยอมเปนผูที่รับการพัฒนาไดมากกวาบุคคลที่มีความพรอมทางจิตนอย  
  ทฤษฎีตนไมจริยธรรมไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในเชิงสาเหตุและผลระหวาง   
จิตลักษณะ 8 ประการ กับพฤติกรรมประเภทตางๆ ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการอธิบาย
ลักษณะทางจิตที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลได และทําใหทราบวา การนําทฤษฎีตนไม
จริยธรรมไปใชในการพัฒนาบุคคลนั้นตองพัฒนาจิตและพฤติกรรมพรอมกันดวยสัดสวนที่แตกตางกัน
ไปตามวัย บุคคลที่มีความพรอมทางจิตมากยอมรับการพัฒนาไดมากกวาบุคคลที่มีความพรอมทาง
จิตนอย นอกจากนี้ในการพัฒนาบุคคลควรพัฒนาจิตลักษณะหลายดานประกอบกันและควรเปน    
จิตลักษณะที่มีพลังในการผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่นาปรารถนาดวย เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน เปนตน 
 การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับจิตลักษณะที่เปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่นา
ปรารถนาพบวา มีผูใชทฤษฎีตนไมจริยธรรมเปนกรอบในการเขาใจพฤติกรรม และกําหนด          
จิตลักษณะที่เก่ียวของกับพฤติกรรมเปาหมายเปนจํานวนมาก และมีผูวิจัยหลายทานที่ทําการศึกษา
ปจจัยเชิงสาเหตุที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการทํางาน หรือพฤติกรรมการสอนของครู ดังเชนงานวิจัย
ของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2549: 245-280) ที่ศึกษาเก่ียวกับการบูรณาการเชิง
สาเหตุดานสถานการณในโรงเรียน และจิตลักษณะของครูที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการพัฒนา
นักเรียนในวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาพบวา ครูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง หรือมีความเชื่อ
อํานาจในตนมาก หรือมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูมีพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนดาน
พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการรับนวัตกรรมมากกวาครูที่มี
ลักษณะตรงขาม และจากการประมวลและสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับการทํางานในประเทศไทยของ
ประทีป จินงี;่ ดุษฎี โยเหลา; และ อุษา ศรีจินดารัตน (2542: 45) ที่มีกลุมตัวอยางสวนหนึ่งเปน
ขาราชการครูไดชวยยืนยันวา ปจจัยภายในของบุคคลที่มีความสัมพันธหรือสงผลตอการทํางาน คือ 
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ความเชื่ออํานาจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สอดคลองกับการ
ประมวลองคความรูเก่ียวกับปจจัยเชิงสาเหตุทางดานจิตลักษณะและสถานการณของคุณธรรม
จริยธรรมของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551: 25,289-295) ที่สังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมในประเทศไทยจํานวน 230 เรื่อง และงานวิจัยตางประเทศจํานวน 120 เรื่อง พบวา ปจจัย
เชิงสาเหตุดานจิตลักษณะที่สําคัญของพฤติกรรมรับผิดชอบและพฤติกรรมการทํางานวัยผูใหญ คือ 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความเชื่ออํานาจในตน ซึ่งเปนจิตลักษณะที่มี
พลังผลักดันใหเกิดพฤติกรรม 
 ความสัมพันธของจิตลักษณะที่เปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่นาปรารถนาดังกลาว  
ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจและมุงสงเสริมใหผูดูแลเด็ก มีจิตลักษณะที่พึงประสงคดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ซึ่งเปนจิตลักษณะที่มีพลงัผลักดันให
เกิดพฤติกรรม เปรียบไดเหมือนกับเครื่องยนตของเรือ และเชื่อวาการสงเสริมจิตลักษณะดังกลาว  
จะเอ้ือใหผูดูแลเด็กเกิดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกตามมาดวย ซึ่งทัศนคติเปนจิตลักษณะที่
สําคัญอีกดานหนึ่งที่ทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางของการเกิดพฤติกรรมเปรียบไดเหมือนกับหาง
เสือของเรือ และผูวิจัยคาดวาจิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความ
เชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกของผูดูแลเด็ก ดังนั้น ถาการวิจัยบรรลุผลตามเปาหมาย ผูดูแลเด็กที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะ
เปนผูที่มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูดูแลเด็กที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน จะตระหนักวา การแสดงออกหรือการกระทําที่ถูกตองของตนจะนําไปสู
ผลดีตอเด็กในอนาคต ดังนั้น จะตองควบคุมใหตนกระทําแตสิ่งที่ดี ผูดูแลเด็กที่มีความเชื่ออํานาจใน
ตนจะเชื่อวา เด็กในความดูแลของตนจะดีหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการกระทําของตน และผูดูแลเด็กที่มี
ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกจะตระหนักถึงประโยชนของการสื่อสารทางบวก  มีความรูสึกพอใจ
และมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกตอไป และนั่นหมายความวา ในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในครั้งตอ ๆ ไป ตองไมมองขามการสงเสริมจิตลักษณะควบคูกับการ
พัฒนาทักษะหรือพฤติกรรมดวย 
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ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม แสดงจิตลักษณะพ้ืนฐานและองคประกอบทางจิตใจที่จะ 
          นําไปสูพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
 
 ที่มา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2544). ทฤษฎีตนไมจริยธรรม: การวิจัยและพัฒนาบุคคล. 
หนา 1 
 
 1.5 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์(Achievement Motive) เปนแรงจูงใจที่มีความสัมพันธกับการ
ทํางาน เปนลักษณะภายในจิตใจซึ่งผลักดันใหบุคคลมีความมุงมั่นที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จตามที่ตนตองการ โดยเริ่มจากการมองเหตุการณตางๆ ในชีวิตประจําวันที่เกิดข้ึนใน
ทํานองที่ตนตองการจะทําบางอยางใหสําเร็จในเหตุการณนั้น มองทุกอยางเปนงานที่ตนควรทํา ควร
เขาไปรับผิดชอบ ควรแกปญหาแลวเริ่มวางแผนดําเนินการใหเกิดความสําเร็จและปองกันความ
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ลมเหลวเอาไวทุกข้ันตอน และทายสุดเมื่อคิดวาจะทําไดสําเร็จก็จะรูสึกสุขใจ แตเมื่อคิดวาอาจ
ลมเหลวไดดวยก็ไมยอทอเตรียมใสความพยายามของตนลงไปใหมากทีสุ่ด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  
2549: 25)   
  นักจิตวิทยากลุมหนึ่ง (Atkinson; & Raynor. 1978) ไดอธิบายแนวโนมของการที่
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมมุงผลสัมฤทธิ์วา เกิดจากผลที่ขัดแยงกันระหวางการเขาหาเปาหมายหรือ 
ความคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จกับการหลีกเลี่ยงจากเปาหมายหรือความกลัวการลมเหลวและ
สรุปวา ในสถานการณที่งานมีลักษณะยากงายปานกลาง บุคคลมองเห็นวาจะทํางานนั้นๆ ไดสําเร็จ
และใหคุณคาดานความภาคภูมิใจพอประมาณ จัดเปนสภาวการณที่กระตุนใหบุคคลที่มีแรงจูงใจ    
ใฝสัมฤทธิส์ูงอยากทํางานมากที่สุดและสรุปลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิส์ูงไววา       
เปนบุคคลที่มักสนใจกิจกรรมที่จะกระทําไดสําเร็จดวยความชํานาญ ไมสนใจเรื่องโชคลาภ ชอบใช
ความสามารถและความพยายามในการทํางานใหดีกวาคนอ่ืนๆ หรือใหดีถึงมาตรฐานสูงสุด สนใจที่
จะทํางานยากงายปานกลาง คือ มีโอกาสที่จะสําเร็จหรือลมเหลวเพียงครึ่งหนึ่งมากกวางานที่งายหรือ
ยากมาก ถาทําสําเร็จจะทํางานที่ยากกวาข้ึนไปอีก แตถาทํางานลมเหลวจะลดลงมาทํางานที่งายกวา         
(วิลาสลักษณ ชัววัลล;ี งามตา วนินทานนท; และ วิริณธ ธรรมนารถสกุล.  2547: 33-34)  
  งามตา วนินทานนท (2549: 77-81) กลาวถึง ลักษณะสําคัญของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สูงที่แตกตางจากผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ําอยางเดนชัดวา เปนคนที่ไวตอการรับรูเหตุการณตางๆ วา
เก่ียวของกับการทํางานมากกวาที่จะรับรูเหตุการณนั้นในแงอ่ืนๆ เมื่อรับรูเหตุการณเก่ียวกับการ
ทํางานก็จะมีความไวตอการตั้งเปาหมายการทํางานและวางแผนการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยใช
วิธีการแปลกใหมที่สรางสรรคและมีจุดมุงหมายที่จะผลิตผลงานที่ใชประโยชนไดในระยะยาว หากเปน
การแกไขปญหาจะคิดถึงวิธีการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมที่ใหผลซึ่งขจัดปญหาไดอยางถาวร พรอม
กันนี้ก็คิดคํานึงถึงอุปสรรคที่จะขัดขวางการทํางาน ซึ่งจะตองลดหรือขจัดออกไป ขณะเดียวกันมุง
สรางสภาพที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ คาดคิดถึงความสุขและความภาคภูมิใจที่จะ
ไดรับเมื่อทํางานไดสําเร็จ และรูสึกเศราเสียใจหากทํางานไมสําเร็จแตไมคิดยอทอ ตองการขอมูลยอน 
กลับหรือการประเมินผล เพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนและสําเร็จในโอกาสตอไป ดังแสดงให
เห็นในภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 หลักการคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ 12 ข้ัน 
 
 ที่มา: งามตา วนินทานนท. (2549). หลักการแตงนิทานเพ่ือพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์   
แกเยาวชน. ใน การวิจัยและพัฒนาจิตมิติใหมดวยนวัตกรรมนิทานที่เพ่ิมทุนมนุษยแกสังคมไทย.   
หนา 82  
 
 อยางไรก็ตาม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิข์องบุคคลจะเกิดข้ึนได เมื่อบุคคลไดมีโอกาสฝกการรับรู
วา ความสําเร็จที่เกิดข้ึนกับตนเองนั้นเปนเพราะความพยายามของตนเอง เมื่อบุคคลไดรับความ
ลมเหลว บุคคลควรไดรับรูวา ตนเองมีความสามารถอยูแลว ถาเพ่ิมความพยายามใหมากข้ึนอีกจะ
สามารถประสบความสําเร็จได สิ่งสําคัญที่จําเปนตองคํานึงถึง คือ บุคคลไมควรไดรับการบอกกลาว
วา ตนเองมีความสามารถนอยจึงตองพยายามใหมากข้ึน มิฉะนั้นอาจกลายเปนการทําลายความ
เชื่อมั่นในตนเองได ทําใหหมดกําลังใจที่จะพยายามตอไป สําหรับหลักการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
เพ่ือใหบุคคลมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เปนผูที่รับรูเหตุการณตางๆ แบบใฝสัมฤทธิ์ สามารถทําไดดังน้ี 
(งามตา วนินทานนท.  2549: 77-81)  

1. กําหนดเปาหมายในการ
กระทํา 

2. คาดหวังในความสําเร็จของ
งาน 

3. คาดหวังในความลมเหลวของ
งาน 

4. พิจารณาดําเนินการไปสู
เปาหมาย 

6. บอกวิธีที่ทําแลวจะเกิดความ
ลมเหลวของงาน 

5. บอกวิธีที่ทําแลวจะสําเร็จ 

7. พิจารณาสิ่งที่อาจขัดขวางการ
ทํางานของตน 

8. ปญหาภายในของตน 10. คาดวาจะสําเร็จก็ยินดี พอใจ 
มีความสุข 

9. ปญหาภายนอกของตน 11. คาดวาจะลมเหลวก็เกิด
ความเศรา เสียใจ หาทาง

12. มีความใฝสัมฤทธิ์เปนจุดเดน
และศูนยกลางของความคิด 
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  1. การพัฒนาความคิดเก่ียวกับการทํางานแบบมีเปาหมาย  
  2. การพัฒนาความคิดในการทํางานแบบริเริ่มสรางสรรค  
  3. การมีจุดมุงหมายในการทํางาน เพ่ือผลงานที่สามารถนําไปใชประโยชนไดในระยะยาว 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์เปนจิตลักษณะที่มีความสัมพันธกับการเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ของบุคคล งานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธดังกลาว เชน การศึกษาประสิทธิผลของการฝก 
อบรมทางจิตพฤติกรรมศาสตร เพ่ือปลูกฝงและพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถม 
ศึกษาของเมธินี คุปพิทยานันท (2546: 279-281) ที่ศึกษาเก่ียวกับจิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
พบวา การฝกดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สงผลตอจิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดย 
ตรงและพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง มีความ
เชื่ออํานาจในตนสูงและมีผลตอพฤติกรรมการแปรงฟนในระยะยาว สําหรับงานวิจัยของ  
อวิรุทธ ผลทรัพย (2551: 79) เก่ียวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความคิด
เชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุร ีเขต 1 พบวา แรงจูงใจ     
ใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกับความคิดเชิงบวก และจากการศึกษาวิจัยของจุรีพร ภิบาลจันทร (2551: 
254-255) เก่ียวกับจิตลักษณะและสถานการณในการทํางานที่เก่ียวของกับพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสตกิที่ผานการรับรอง
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 พบวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง 
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพ่ือ
ปองกันอันตรายจากการทํางานมาก เปนผูมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 
และมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 
 การประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ สรุปไดวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนความมุงมั่น 
พยายามกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไมยอทอตออุปสรรคจนเกิดผลดีตามตองการ และแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธิเ์ปนจิตลักษณะที่สําคัญที่มีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ผูที่มแีรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิส์ูง เปนผูที่มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนามาก ดวยเหตุผลดังกลาว การพัฒนาผูดูแลเด็กใหมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิส์ูงจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรกระทํา เนื่องจากมีความเปนไปไดวา ผูดูแลเด็กที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิส์ูง จะเปนผูที่มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานสูงและเปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสูงดวย  
 การวัดจิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นงานวิจัยครั้งนี้ ไดใชแบบวัดที่มีมาตรฐานสูง
จากงานวิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2552: 76, 409-410) ซึ่งเปนแบบวัดที่
ใชในการฝกอบรมจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการที่มีผลตอพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครู
คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบวัดนี้ใชในการวัดปริมาณความเพียรพยายามของครูที่
จะพัฒนาตนเองและงานของตนใหประสบความสําเร็จ โดยไมยอทออุปสรรคและความลมเหลว รูจัก
กําหนดเปาหมายใหเหมาะสมกับความสามารถของตน อดทนทํางานที่ยากลําบากไดเปนเวลานาน
และมุงแสวงหาความรูสิ่งใหมๆ ในการแกปญหาในการทํางานอยูเสมอ แบบวัดฉบับนี้ปรับมาจาก
แบบวัดของจินตนา บิลมาศ; และ คณะ (2529) ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมินคา 
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6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย ซึ่งมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ จํานวน 12 ขอ โดย
ขอความทางบวก จะใหคะแนนไมจริงเลย เทากับ 1 คะแนน จนถึง จริงที่สุด เทากับ 6 คะแนน ตาม 
ลําดับ ถาขอความทางลบจะใหคะแนนกลับกัน ผูตอบจะมพิีสัยคะแนนอยูระหวาง 12-72 คะแนน มี
พิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ 9.21-13.51 พิสัยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ
แบบวัดที่ไมมีขอนั้นเทากับ 0.26-0.46 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิฉ์บับนี้ มีคาความเชื่อมั่นชนิด
สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดเทากับ 0.82  ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได และศึกษาใน
กลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกัน ผูที่ไดคะแนนเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิส์ูง สําหรับผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มแีรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิต์่ํา  
 1.6 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (Future Orientation and Self Control) เปนจิตลักษณะ
สําคัญประการหนึ่งที่เชื่อวา เปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคล และลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนนี้ ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 2 สวน คือ ลักษณะมุงอนาคต (Future Orientation)  
และการควบคุมตน (Self Control) ลักษณะมุงอนาคต เปนความสามารถที่จะคาดการณไกลและเห็น
ความสําคัญของผลดีและผลเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถวางแผนการปฏิบัติเพ่ือรับผลดีหรือ
ปองกันผลเสียที่จะเกิดในอนาคตได สําหรับการควบคุมตน เปนความสามารถที่จะละเวนการกระทํา
บางชนิด หรือความสามารถที่จะเริ่มกระทําพฤติกรรมที่ตองใชความอดทนหรือเสียสละ และทํา
พฤติกรรมนั้นไดอยางมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมซึ่งจะนําไปสูผลที่ตองการในอนาคต  
จิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนีจ้ะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในปรากฏการณเดียวกัน กลาวคือ บุคคล
จะตองมีความตองการผลในอนาคตมากกวาผลในปจจุบันแลวตอมาจึงดําเนินการปฏิบัติเพ่ือไปสู
เปาหมายในอนาคตนั้น (Mischel. 1974: 287; อางอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2531: 99)  
  ลักษณะมุงอนาคต เปนจิตลักษณะที่ประกอบดวย 3 องคประกอบ  
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง.  2547: 28) คือ   
   1. ความสามารถคาดการณไดวา อะไรจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล ซึ่งเปน
ความสามารถในการรู การคิดในระดับนามธรรม เพราะเปนความสามารถในการคิดจินตนาการและ
เขาใจถึงความสําคัญของเหตุการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลและไกล ความสามารถนี้อาจเกิดจาก
การเทียบเคียงทั้งประสบการณโดยตรงของตนเองหรือจากการรับรูปญหาของผูอ่ืน และการศึกษา
คนควาเอกสาร การซักถามผูรู ดังนั้น ผูที่มุงปจจุบันจึงคิดแตอนาคตที่ใกลตัวที่สุดเทานั้น 
   2. ความเชื่อและการยอมรับวา สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต หรือสิ่งที่เกิดข้ึนกับผูอ่ืน
นั้น อาจจะเกิดข้ึนกับตนเองได โดยเฉพาะสิ่งที่ไมดี ดังนั้น ผูที่มุงปจจุบันจึงทําในสิ่งที่เปนประโยชน
กับตนมากที่สุด โดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และไมสามารถควบคุมบังคับตนใหปฏิบัติ
ตนอยางเหมาะสมได 
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   3. สิ่งที่จะเกิดในอนาคตมีคุณคาหรือความสําคัญที่ไมลดลง เปนการรับรูคุณคาของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไมเกิดในปจจุบัน แตอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งถาเกิดข้ึนแลวก็จะเปนสิ่งที่มีคุณคา
และเปนประโยชนตอตนอยางมาก ดังนั้น ผูที่มุงปจจุบันจึงเห็นวา การรอคอยไมคุมคา ดังนั้นจึงให
ความสําคัญกับคุณคาที่นอยกวาแตไดรับทันท ี
  การควบคุมตนเปนทักษะซึ่งความสามารถในการควบคุมตนนี ้จะเกิดจากการมองเห็น
ความสําคัญของประโยชนที่จะมาในอนาคตมากกวาประโยชนในปจจุบัน การเลือกกระทําพฤติกรรม
ที่อดไดรอได เพราะเชื่อวาการกระทําของตนจะสงผลใหเกิดผลดีตามที่ตนตองการได ดังนั้นหลกัและ
วิธีการควบคุมตนเองจึงตองจัดการ 3 ดาน (สกล เที่ยงแท; และ สุมิตตรา เจิมพันธ.  2546: 30; 
อางอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2530) ดังนี้   
   1. จัดการกับสาเหตุของพฤติกรรม บุคคลจําเปนตองรูจักสังเกตและศึกษาวา มีสิ่ง
ใดบางที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมของตนเองที่ตองการจะขจัด หรือมีพฤติกรรมของตนเองที่มา
ขัดขวางการเกิดพฤติกรรมที่นาปรารถนาของตน กลาวคือ บุคคลตองสังเกตตนเองวา ในสภาพใด 
เวลาใด และมีสิ่งใดมากระตุนที่ทําใหตนเองกระทําพฤติกรรมตางๆ  ทั้งดีและไมดี การสังเกตตนเองจะ
ทําใหไดขอมูลยอนกลับเก่ียวกับพฤติกรรมของตน ถาพบวาตนกําลังประสบความสําเร็จ พฤติกรรมที่
กําลังทําอยูนั้นก็จะเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกันขามถาพบวา พฤติกรรมกําลังทําอยูนั้นไมมีโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมาย ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นทันที ในการพัฒนาควบคุมตนเองจึงใชวิธีการ
สังเกตตนเองเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสังเกตตนเองมีข้ันตอน ดังนี้คือ 
1) จําแนกพฤติกรรม 2) การสังเกตพฤติกรรม 3) การจดบันทึกพฤติกรรม 4) การประเมินผล
พฤติกรรม 5) การกําหนดเปาหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง 6) การใหสัญญาผูกมัดวา
จะกระทํา และ 7) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
   2. การเกิดและการคงอยูของพฤติกรรม เมื่อใชสภาพแวดลอมเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมตามเปาประสงคแลว การจะเกิดพฤติกรรมไดนั้น บุคคลจะตองฝกฝนออกคําสั่งใหตนเอง
ปฏิบัติ ฝกแสวงหาแนวทางและแนะนําตนเองใหปฏิบัติ นอกจากนั้นควรมีการฝกปฏิบัติโดยตรงดวย 
โดยอาจจะฝกกระทําพฤติกรรมนั้นในสถานการณจําลองจนบุคคลทําพฤติกรรมนั้นไดอยาง
คลองแคลวไมเคอะเขินหรือติดขัด นอกจากนี้บุคคลอาจจะฝกสรางมโนภาพวาตนไดกระทําพฤติกรรม  
ในสถานการณหนึ่งๆ  และการกระทําพฤติกรรมที่นาปรารถนานั้นซ้ําๆ เปนระยะเวลานานได ควรมี
การใหรางวัลแกตนเองดวย 
   3. จัดการกับผลของพฤติกรรม พฤติกรรมที่นาปรารถนาจะเกิดบอยๆ ได ควรเปน
พฤติกรรมที่นําไปสูผลดีที่บุคคลตองการ แตถาพฤติกรรมนั้นไมกอผลดีจากภายนอก เชน ไมมีใคร 
ยกยอง ชมเชย บุคคลควรใหรางวัลตนเอง 
  ดังนั้น ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจึงเปนจิตลักษณะทีม่ีความสัมพันธกับการเกิด
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาของบุคคล โดยเปนความสามารถที่จะคาดการณไกลและเห็นความสําคัญ
ของผลดีและผลเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งตอตนเองและผูอ่ืน มีการวางแผนการแลวจึงดําเนินการ
ปฏิบัติ เพ่ือไปสูเปาหมายที่กําหนดไว จากผลการศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนพบวา 
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ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธกับการเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของนักเรียนดวย 
ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของสุจินดา มูลผล (2548: 154-166) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่
เก่ียวของกับลักษณะทางพุทธและพฤติกรรมกตัญูกตเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาพบวา นักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงจะมี
ความเชื่อทางพุทธ และการปฏิบัติทางพุทธมากกวานักเรียนที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา  
และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีผลตอพฤติกรรมกตัญูกตเวที และงานวิจัยของปอแกว ศิริจันทร 
(2546: 71-76) ที่ไดทําการศึกษาผลของการฝกมุงอนาคตและควบคุมตนเองที่มีตอลักษณะมุงอนาคต 
และควบคุมตนเอง และทัศนคติในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนในกลุม
ทดลองที่ไดรับการฝกมุงอนาคตและควบคุมตนเอง มีลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนเองสูงกวา
นักเรียนในกลุมควบคุมที่ไดรับการฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร และนักเรียนในกลุมทดลองที่มีลักษณะ
มุงอนาคตและควบคุมตนเองสูง มีผลการเรียนเฉลี่ยคอนขางสูงดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาลักษณะมุง  
อนาคตและควบคุมตนเองเปนจิตลักษณะที่สามารถปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดข้ึนไดในบุคคลและเมื่อ
เกิดข้ึนแลวทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมดวย 
  ในการศึกษาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของกลุมตัวอยางที่เปนผูใหญ พบวา 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมตางๆ ของผูใหญดวยเชนเดียวกัน ดังจะ
เห็นไดจากงานวิจัยของปยะนุช ดวงกางใต (2552: 50) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่
เก่ียวของกับพฤติกรรมมารดาในการดูแลการบริโภคอาหารแกบุตรกอนวัยเรียน พบวา มารดาที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการปรับพฤติกรรมเด็กดานการบริโภค
มากกวามารดาที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และการศึกษาสถานการณในครอบครัว  
จิตลักษณะและประสบการณของมารดาที่เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพแกบุตรกอน 
วัยเรียนของวรวรรณ อัศวกุล (2548: 73) พบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของมารดามีความ 
สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดชองปากบุตรดวย  
  งานวิจัยของสุนทร บุญปรีดา (2546: 66-68) ที่ไดทําการศึกษาผลการฝกการควบคุมตน 
การมุงอนาคตและงานจราจรที่มีตอจิตลักษณะและความรูในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร พบวา 
ภายหลังการฝกการควบคุมตนและการมุงอนาคต ทําใหตํารวจมีลักษณะการควบคุมตนและการ    
มุงอนาคตสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาการเสริมสรางจิตลักษณะเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ทํางานราชการของบุญรับ ศักด์ิมณี (2532: 117-126) ที่พบวา ขาราชการที่ไดรับการฝกการ 
มุงอนาคตและการควบคุมตนเองมีลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนเองสูงกวากลุมที่ไมไดรับ 
การฝก และมีพฤติกรรมที่นาปรารถนาในการทํางานสูงกวาดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคลมีความ
ตองการผลในอนาคตมากกวาในปจจุบัน (มุงอนาคต) จะทําใหบุคคลดําเนินการปฏิบัติ (ควบคุม
ตนเอง) เพ่ือนําไปสูเปาหมายในอนาคต  
  การประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของสรุปไดวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
เปนจิตลักษณะสําคัญที่มีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ผูที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนสูง เปนผูที่มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนามาก ดวยเหตุผลดังกลาว การพัฒนาผูดูแลเด็กใหมี
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ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรกระทํา เนื่องจากมีความเปนไปไดวา ผูดูแลเด็ก
ที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงจะเปนผูที่มีความตองการผลในอนาคตมากกวาผลในปจจุบัน  
จึงดําเนินการปฏิบัติตนตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือนําไปสูเปาหมายในอนาคตนั้น และจะเปนผูที่มี
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงดวย  
  ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในงานวิจัยครั้งนี้ ไดใชแบบวัดที่มีมาตรฐานสูงจากงาน 
วิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2552: 76-78, 410-412, 415-416) ซึ่งเปนแบบ
วัดที่ใชในการฝกอบรมจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการที่มีผลตอพฤติกรรมการพัฒนานักเรยีน
ของครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบวัดนี้ใชในการวัดความสามารถในการคาดการณ
ไกลสูสูอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาววาจะเกิดอะไรข้ึนกับตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ เห็นความสําคัญ
ของสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และใชในการวัดทักษะความสามารถในการควบคุมตน โดยแบง
เปาหมายหลักออกเปนเปาหมายยอยๆ ที่จะดําเนินไปสูเปาหมายหลัก มีการสรางสภาพแวดลอมที่
เอ้ืออํานวยใหตนปฏิบัติตามเปาหมายยอยไดสําเร็จ และมีการใหรางวัลตนเองเมื่อดําเนินการตาม
เปาหมายยอยไดสําเร็จในแตละข้ัน แบบวัดฉบับนีน้ํามาจากแบบวัดของ ยุภาวรรณ ดวงอินตา 
(2549)  
  ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมินคา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไม
จริงเลย ซึ่งมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ โดยขอความทางบวก จะใหคะแนนไมจริงเลย เทากับ  
1 คะแนน จนถึง จริงที่สุด เทากับ 6 คะแนน ตามลําดับ ถาขอความทางลบจะใหคะแนนกลับกัน  
แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนฉบับนี้มีจํานวน 25 ขอ โดยแบงการวัดออกเปน 2 สวน คือ  
ขอที่ 1-15 เปนการวัดการควบคุมตน ผูตอบจะมีพิสัยคะแนนระหวาง 15-90 คะแนน มีพิสัยคาอํานาจ
จําแนกเทากับ 5.41-12.03 พิสัยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไมมีขอ
นั้น เทากับ 0.20-0.58 การควบคุมตน มีคาความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ 0.76  ซึ่งเปน
คาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได ขอที่ 16-25 เปนการวัดลักษณะมุงอนาคตผูตอบจะมพิีสัยคะแนน 
ระหวาง 10-60 คะแนน มีพิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ 6.67-10.64 พิสัยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
รายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไมมีขอนั้น เทากับ 0.23-0.56 ลักษณะมุงอนาคต มีคาความ
เชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ 0.70 ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได และศึกษาใน
กลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกัน ผูที่ไดคะแนนเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง สําหรับผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา 
 1.7 ความเชื่ออํานาจในตน 
  ความเชื่ออํานาจในตนเปนจิตลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม
ของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของรอตเตอร (Rotter. 1966) 
  รอตเตอร (Rotter.  2009: online) ไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความเชื่ออํานาจตาม
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม และอธิบายเก่ียวกับความเชื่ออํานาจของบุคคล (Locus of 
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control) วา เปนความสามารถในการทํานายความสัมพันธระหวางสาเหตุหนึ่งกับผลหนึ่ง และ
สามารถควบคุมผลของสาเหตุเหลานั้น ซึ่งการรับรูตอผลตอบแทนการกระทํานี้จะมีความสัมพันธกับ
บุคลิกภาพของบุคคล 
  ความเชื่ออํานาจของบุคคลแบงไดเปน 2 ประเภท โดยบุคคลที่เชื่อวา ผลดีหรือผลเสีย
ตางๆ ที่เกิดข้ึนกับตนนั้น มีสาเหตุที่สําคัญมาจากการกระทําของตนเอง บุคคลเหลานี้จะถูกจัดอยูใน
กลุมที่เรียกวา ผูที่มีความเชื่ออํานาจในตน (Belief in internal locus of control) สวนบุคคลอีก
ประเภทหนึ่งซึ่งมีความเชื่อวา ผลดีหรือผลเสียที่เกิดข้ึนกับตนนั้น มีสาเหตุที่สําคัญมาจากโชคเคราะห 
ความบังเอิญ อํานาจของคนอ่ืน หรือสาเหตุอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของตน บุคคลประเภทนี้
ถูกจัดอยูในกลุมที่เรียกวา ผูที่มีความเชื่ออํานาจนอกตน (Belief in external locus of control) หรือ
อาจเรียกไดวา เปนผูที่มีความเชื่ออํานาจในตนต่ํา บุคคลประเภทนี ้เมื่อมีผลเสียเกิดข้ึนกับตน ก็มัก 
จะกลาวโทษผูอ่ืน หรือสาเหตุอ่ืนๆ ที่ไมใชการกระทําของตนวา เปนตนเหตุของผลเสียนั้น  
  ความเชื่ออํานาจประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เปน  
ความสามารถในการทํานาย (Predictability) มี 3 ลักษณะ คือ 1) ทํานายสาเหตุที่ถูกตองและนา 
เชื่อถือไดของผลหนึ่ง  ๆวาคืออะไร 2) ถาสาเหตุที่ตนทราบจากขอ 1) นั้นปรากฏข้ึนจะทํานายไดวา 
ผลของสาเหตุดังกลาวนั้นจะเปนเชนไร จะเกิดเมื่อใด และในปริมาณเทาใด และ 3) ในทางกลับกัน 
เมื่อผลหนึ่ง  ๆปรากฏข้ึน ไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสียที่เกิดในเวลาและปริมาณตางๆ ก็จะทํานายได
วา สาเหตุแทจริงที่ถูกตองและนาเชื่อถือไดของผลเหลานี้คืออะไร รวมเรียกอีกนัยหนึ่งวา การรับรู
ความสัมพันธระหวางสาเหตุหนึ่งกับผลหนึ่ง และประการที่สองเปนความเชื่อวา ตนสามารถควบคุม 
(Controllability) ใหผลตามที่ตองการได โดยเชื่อใน 3 ลักษณะ คือ 1) ถาตองการใหผลดีปรากฏข้ึน
อีกหรือปรากฏในปริมาณที่เพ่ิมข้ึน ตนก็สามารถทําใหผลดีนั้นเกิดข้ึนไดดวยความพยายามใหมากข้ึน
ของตนเอง 2) ถาตองการหลีกเลี่ยงหรือลดผลเสียที่จะปรากฏ ตนก็สามารถปองกันไมใหเกิดผลเสีย
นั้นไดดวยตนเอง และ 3) เชื่อวาทํามาก ยอมไดผลมาก และทํานอยยอมไดผลนอย ตลอดจนมีความ
เชื่อวา ทําดียอมไดผลดีตอบแทน และทําชั่วยอมไดผลชั่วตอบแทน หรืออีกนัยหนึ่งคือความเชื่อ
เก่ียวกับกฎแหงกรรมในทางพุทธศาสนานั่นเอง (ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2550: 110-111) 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2549: 44-47) ไดนําเสนอหลักการพัฒนาความเชื่ออํานาจใน
ตนใหแกบุคคล โดยมี 3 ข้ันตอนที่สําคัญ คือ 
   ข้ันที่หนึ่ง สรางความเชื่อวา ความพยายามของตน เปนสาเหตุสําคัญของการที่จะทํา
สิ่งตางๆ ไดสําเร็จ โดยในตางประเทศใชการฝกการรับรูสาเหตุ (Attribution Training)  
   ข้ันที่สอง สรางความเชื่อวา ตนสามารถกระทําพฤติกรรมที่ตนคาดวาจะนําไปสูผลดี
ที่ตองการได ซึ่งอาจเปนการฝกการรับรูสถานการณที่เอ้ืออํานวยมาก ขัดขวางนอย ทําใหตน
คาดหมายวาจะควบคุมใหเกิดการกระทําไดตามตองการ (Behavioral Control) โดยอาจคาดไดถึง
ขอขัดของที่จะกระทําพฤติกรรมเปาหมาย 
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   ข้ันที่สาม คือ การฝกการรับรูและการคิดไปในแนวทางที่วา ความพยายามกับผลนั้น
จะเกิดควบคูกันเสมอ มีความพยายามที่ไหน มีผลที่นั่น ซึ่งแสดงวา ความพยายามกับผลนั้นข้ึนตอ
กัน ในอีกสวนหนึ่ง คือ การฝกการรับรูวา ปริมาณของความพยายามกับปริมาณของผลดีที่เกิดตาม 
มานั้นมีความสมดุลกัน คือ ใครทํามากหรือพยายามมากยอมไดผลดีมากเสมอ ใครทํานอยหรือ
พยายามนอยก็ยอมไดผลดีนอยดวย 
  การศึกษาความเชื่ออํานาจในตนนั้น มีผูสนใจทําการศึกษามาก ซึ่งสตริกแลนด 
(Strickland. 1977: 233-252) ไดแสดงใหเห็นความสําคัญของความเชื่ออํานาจในตนจากการสรุป
ผลการวิจัยที่ผานมาวา ความเชื่ออํานาจในตนเปนจิตลักษณะที่สงเสริมใหบุคคลกระทําพฤติกรรมที่
นาปรารถนาและลดพฤติกรรมไมนาปรารถนาได และเปนแรงผลักดันใหบุคคลกระทําในสิ่งที่ตน
รับผิดชอบใหสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งจากการศึกษาผลการวิจัยหลังป 1990 ชวยยืนยันวา ความเชื่ออํานาจ
ในตนยังคงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของบุคคล สําหรับในประเทศไทยนั้น จากการศึกษางานวิจัย
ของอุบล เลี้ยววาริณ (2534) ซึ่งศึกษากับผูปฏิบัติงานทั้งหนวยงานรัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครไดแสดงใหเห็นวา ความเชื่ออํานาจในตนเปนจิตลักษณะที่สําคัญ 1 ใน 3 ที่เปน   
ตัวทํานายพฤติกรรมไดดีสอดคลองกับดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ซึ่งศึกษาความเชื่ออํานาจใน
ตน พบวา ขาราชการและเกษตรกรไทยที่มีความเชื่ออํานาจในตนมากจะมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูง และทําใหกลุมงานมีประสิทธิภาพสงูดวย (โกศล มีคุณ.  2547: 141) และวิรัติ ปานศิลา 
(2542: 137) ไดทําการศึกษาการถายทอดทางสังคมในการทํางาน จิตลักษณ และการรับรูเก่ียวกับ
บทบาทที่สัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขระดับตําบลในภาคเหนือของ
ประเทศไทย พบวา พฤติกรรมการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขระดับตําบลข้ึนอยูกับจิตลักษณ
เปนสําคัญ กลาวคือ เมื่อมีจิตลักษณความเชื่ออํานาจในตนสูง มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง 
สามารถสงผลใหบุคลากรในกลุมที่มีการศึกษาระดับต่ํากวา มีพฤติกรรมการทํางานมากกวากลุมที่
บุคลากรมีระดับการศึกษาสูงกวาแตมจีิตลักษณทั้งสองดานนี้ต่ํากวา 
  ผลการศึกษาความเชื่ออํานาจในตนในกลุมตัวอยางที่เปนครูนั้นพบวา ความเชื่ออํานาจ
ในตนเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของครู ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ   
ศักด์ิชัย นิรัญทวี (2532: 158-167) ที่ไดทําการศึกษาความแปลกแยกกับพฤติกรรมการทํางานของ 
ครูสังกัดกรุงเทพมหานครพบวา ครูที่มีความเชื่ออํานาจในตนสูง มีพฤติกรรมการทํางานสูงกวาครูที่มี
ความเชื่ออํานาจในตนต่ําและพบวา ถาครูมีความเชื่ออํานาจในตนสูง ในขณะที่จิตลักษณะดานอ่ืนๆ 
ต่ํา ครูจะยังคงมีพฤติกรรมการสอนและการอบรมจริยธรรมสูงกวาครูที่มีความเชื่ออํานาจในตนต่ํา 
ในขณะที่มีจติลักษณะอ่ืนๆ สูง สอดคลองกับ วิชัย เอียดบัว (2534: 169-197) ที่ทําการศึกษาลักษณะ
จิตสังคมที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการของครูประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา ความเชื่ออํานาจในตนของครูมีผลตอพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทาง
วิชาการของครูใน 3 ดาน คือ ความตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของความรู การแสวงหา
ความรู และการนําความรูไปใชปฏิบัติ  
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  สุวดี แยมเกสร (2547: 87-102) ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธกับ
พฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ ในกลุมครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กองมัธยมศึกษาและสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน รวม 310 คน พบวา ครูที่มีความเชื่ออํานาจในตนมากจะมีพฤติกรรมการ
สอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาแหงชาติสูงกวาครูที่มีความเชื่ออํานาจในตนนอย สอดคลองกับ 
ออมเดือน สดมณ;ี และ อุษา ศรีจินดารัตน (2549: 63-64) ที่ทําการศึกษาปจจัยดานจิตสังคมและ
ความสุขใจที่เก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานของครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบวา ครูที่
มีความเชื่ออํานาจในตนสูงจะมีพฤติกรรมการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาแหงชาติดีกวาครูที่มี
ความเชื่ออํานาจในตนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการศึกษาผลของการฝกอบรม 
ทางพุทธพฤติกรรมศาสตรตอจิตลักษณะและประสิทธิผลของครขูองออมเดือน สดมณี (2536: 84-99) 
ไดแสดงใหเห็นวา ครูที่ไดรับการฝกอบรมเปนผูที่มีความเชื่ออํานาจในตนสูง มีทัศนคติที่ดีตองานและ
มีพฤติกรรมการสอนสูง และงานวิจัยของแสวง ทวีคูณ; นิภาพร โชติสุดเสนห; และ  
ณรงคศักด์ิ บุญยมาลิก (2546: 77, 182-198) ไดแสดงใหเห็นวา ครูที่ไดรับการพัฒนาจิตลักษณะเปน
ผูที่มีความเชื่ออํานาจในตนและมีความพรอมที่จะปลูกฝงวินัยแกนักเรียนมากกวาครูที่ไมไดรับการฝก
จิตลักษณะดวย  
  การประมวลเอกสารความเก่ียวของระหวางความเชื่ออํานาจในตนกับพฤติกรรมสามารถ 
สรุปไดวา ความเชื่ออํานาจในตนเปนจิตลักษณะที่ชวยในการผลักดันใหบุคคลกระทําพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ผูที่มีความเชื่ออํานาจในตนสูงจะเปนผูที่มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนามาก ทั้งนี้เพราะบุคคลที่
มีความเชื่ออํานาจในตนจะเชื่อวา เหตุการณหรือสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งที่เปนผลดีหรือผลเสียแก
ตนเองและผูอ่ืนนั้นเกิดจากการกระทําของตน หากตนคิดหรือกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมจะทําให
เกิดผลตามที่ตนตองการได ดังนั้นจึงลงมือกระทําและควบคุมใหเปนไปตามที่ตองการ ดวยเหตุผล
ดังกลาว การพัฒนาผูดูแลเด็กใหมีความเชื่ออํานาจในตนสูงจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรกระทํา และมีความ 
เปนไปไดวา ผูดูแลเด็กที่มีความเชื่ออํานาจในตนสูง จะเปนผูที่มพีฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงดวย  
  ในดานการวัดความเชื่ออํานาจในตน (หรือนอกตน) นั้น โดยสวนใหญจะทําการวัด
องคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) ความสามารถในการทํานายได คือ การรูเก่ียวกับความ 
สัมพันธระหวางสาเหตุกับผลนั้น (Predictability) และ 2) ความสามารถในการควบคุมการปรากฏและ
ปริมาณของผลตอบแทนได (Controllability) โดยจะเปนการวัดใน 2 ลักษณะ คือ 1) วัดแยก
องคประกอบ และ 2) วัดทั้ง 2 องคประกอบพรอมกัน นักวิชาการจะทําการวัดความเชื่ออํานาจในตน
ในหลายลักษณะ เชน แบบวัดลักษณะที่หนึ่ง เปนการเสนอประโยค 2 ประโยค ประโยคที่หนึ่ง แสดง
ความเชื่อที่เปนความเชื่ออํานาจนอกตน (External locus of control) ซึ่งจะไดคะแนนเทากับ 1 คะแนน 
และอีกประโยคหนึ่งจะเปนประโยคที่แสดงความเชื่ออํานาจในตน (Internal locus of control) ซึ่งจะ
ไดคะแนนเทากับ 0 คะแนน โดยใหผูตอบเลือกระหวาง 2 ประโยคนี้วา เห็นดวยกับประโยคใด แลว
ทําเครื่องหมายถูกหนาขอความนั้น โดยจะมีขอความลักษณะนี ้29 ขอ ผูที่ไดคะแนนมาก เปนผูที่มี
ความเชื่ออํานาจนอกตนมาก (ความเชื่ออํานาจในตนนอย) และผูที่ไดคะแนนนอย เปนผูที่มีความ 
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เชื่ออํานาจในตนมาก (ความเชื่ออํานาจนอกตนนอย) แบบวัดในลักษณะนี้เปนแบบวัดแบบด้ังเดิมที่
รอตเตอรใช 
  แบบวัดลักษณะที่สอง เปนแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมคา (Summated rating 
scales) ที่นักวิชาการในประเทศไทยนิยมใชวัดความเชื่ออํานาจในตนในเชิงจิตลักษณะ เชน แบบวัด
ความเชื่ออํานาจในตน –นอกตน ของจินตนา บิลมาศ; และ คณะ (2529) โดยเสนอประโยคที่แสดง
ความเชื่ออํานาจในตนนอย ซึ่งเปนขอความทางลบ หรือแสดงความเชื่ออํานาจในตนมาก ซึ่งเปน
ขอความทางบวก พรอมมาตร 6 หนวย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ประกอบแตละประโยค โดย
ใหผูตอบอานประโยคแลวเลือกตอบวา ตนคิดวาประโยคนี้เปนจริงสําหรับตนในระดับมากนอย
เพียงใด สําหรับขอความทางบวก ผูที่ตอบวา “จริงที่สุด” จะได 6 คะแนน ไลลงไป จนถึง “ไมจริงเลย” 
ได 1 คะแนน สวนขอความทางลบ ผูที่ตอบวา “จริงที่สุด” จะได 1 คะแนน ไลข้ึนไป จนถึง “ไมจริง
เลย” ได 6 คะแนน ดังนั้นผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดนี้มาก จึงเปนผูที่มีความเชื่ออํานาจในตนมาก 
หรือแบบวัดความเชื่ออํานาจในตนในลักษณะของสถานการณ หรือที่เรียกวา การวัดสภาพแรนแคน
ในหนวยงาน เปนแบบวัดอีกลักษณะหนึ่งที่นักวิชาการไทยนิยมใช เชน แบบวัดในงานวิจัยของ   
ออมเดือน สดมณ ี(2536) ซึ่งมีลักษณะเดียวกับการวัดจิตลักษณะความเชื่ออํานาจในตน และการให
คะแนนก็เปนทํานองเดียวกัน (ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2550: 116-117)  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดดําเนินการวัดความเชื่ออํานาจในตนโดยใชแบบวัดความเชื่อ
อํานาจในตนที่มีมาตรฐานสูงจากงานวิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2547: 61) 
ซึ่งเปนแบบวัดที่ใชในการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของ 
ครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา แบบวัดนี้ใชในการวัดปริมาณความเชื่อวา ผลดีผลเสียที่เกิดข้ึน
ในงาน หรือการที่นักเรียนจะเปนคนดี คนเกงและมีสุขในโรงเรียนเกิดจากการกระทําของครูเปนสวน
ใหญ มากกวาที่จะเกิดจากโชค ความบังเอิญ หรือเกิดจากคนอ่ืน แบบวัดฉบับนี้ปรับมาจากแบบวัด
ของจินตนา บิลมาศ; และ คณะ (2529) ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมินคา  
6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย ซึ่งมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ จํานวน 15 ขอ ผูตอบจะ
มีพิสัยคะแนนอยูระหวาง 15 - 90 คะแนน มีพิสัยของคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบวัดนี้อยู
ระหวาง 3.92-8.19 และมีพิสัยของความสัมพันธภายในระหวางรายขอกับแบบวัดอยูระหวาง .24-.60 
คาความเชื่อมั่นแบบอัลฟาเทากับ .80  ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได และศึกษาในกลุม
ตัวอยางที่ใกลเคียงกัน  ผูที่ไดคะแนนเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มีความเชื่อ
อํานาจในตนสูง สําหรับผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคา เฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มีความเชื่ออํานาจใน
ตนต่ํา 
 1.8 ทัศนคติ  
  ทัศนคต ิเปนจิตลักษณะที่สําคัญอีกดานหนึ่งที่ไดรับการยอมรับวา เปนความสัมพันธ
ระหวางความรูสึกหรือการรับรูของบุคคลกับพฤติกรรม ซึ่งมีทั้งทางบวกและทางลบ (Fazio.  1986: 
204-207) และเปนจิตลักษณะที่ทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางของการเกิดพฤติกรรม ซึ่งผลการวิจัย
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ในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร พบวา ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม มักเปนตัวทํานายที่สําคัญของ
พฤติกรรมนั้นๆ และมีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมคอนขางมาก (ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2551: 24)  
  แสวง ทวีคูณ; นิภาพร โชติสุดเสนห; และ ณรงคศักด์ิ บุญยมาลิก (2546: 36) ได
กลาวถึงองคประกอบของทัศนคติไว 3 องคประกอบ ดังนี้  
   1. องคประกอบทางความรูเชิงประเมินคา (Cognitive Component) หมายถึง การที่
บุคคลมีความรูเก่ียวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดวาดี มีประโยชน หรือเลวมากนอยเพียงใด ความรูเชิงประเมินคา
จัดเปนองคประกอบที่เปนตนกําเนิดของทัศนคติของบุคคลตอสิ่งตางๆ ดังนั้นหากบุคคลมีความรูเชิง
ประเมินคาตอสิ่งตางๆ ไมสมบูรณ หรืออาจมีความรูที่ผิดพลาดจะทําใหเกิดอคติหรือความลําเอียง 
และอาจทําใหเกิดผลเสียหายตอสวนรวมได 
   2. องคประกอบทางความรูสึก (Affective Component) หมายถึง ความรูสึกของ
บุคคลในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด สวนใหญแลวความรูสึกของ
บุคคลตอสิ่งหนึ่งจะเกิดโดยอัตโนมัติและสอดคลองกับความรูสึกเชิงประเมินคาตอสิ่งนั้นดวย 
   3. องคประกอบทางความพรอมกระทํา (Action tendency Component) หมายถึง 
การที่บุคคลมีความพรอมที่จะชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริมทํานุบํารุงสิ่งที่ชอบ สิ่งที่พอใจ และพรอมที่
จะทําลายหรือเพิกเฉยตอสิ่งที่ไมชอบหรือไมพอใจ องคประกอบนี้อยูภายในจิตใจของบุคคล แตไม
ปรากฏออกมาเปนพฤติกรรม ความพรอมกระทําจะปรากฏออกมาเปนพฤติกรรมหรือไมยอมข้ึนอยู
กับจิตลักษณะของบุคคลและสถานการณ   
  องคประกอบทั้ง 3 ของทัศนคติดังกลาว มีมิติสําคัญที่นิยมวัดอยู 2 ประการ คือ         
1) ทิศทาง (Direction) หมายถึง การที่บุคคลมีความรูในประเด็นที่ตองการวัดวา สิ่งนั้นดีหรือเลว มี
ความรูสึกตอสิ่งนั้นไปในทางที่ชอบหรือไมชอบ และพรอมที่จะใหการสนับสนุนชวยเหลือหรือพรอมที่
จะทําลาย หรือขัดขวางความเจริญของสิ่งนั้น 2) ปริมาณ (Magnitude) หมายถึง ความเขมขนหรือ
ปริมาณความรุนแรงของทัศนคติไปในทิศทางบวกหรือลบ นั่นคือ อาจมีทัศนคติตอสิ่งนั้นรุนแรงมาก
หรือเพียงบางเบา ทั้งนี้ยอมข้ึนอยูกับความสําคัญของสิ่งนั้นหรือข้ึนอยูกับความพัวพันของบุคคลตอ
เรื่องนั้นๆ  
  งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรม ผลการศึกษาโดยสวนมาก
พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม เชน ผลการศึกษาสถานการณในครอบครัว   
จิตลักษณะและประสบการณของมารดาที่เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพแกบุตรกอนวัย
เรียนของวรวรรณ อัศวกุล (2548: 73) พบวา มารดาที่มีทัศนคติที่ดีมากตอการดูแลทันตสุขภาพของ
บุตร และมีทัศนคติที่ดีมากตอบุตร มีความเชื่ออํานาจในตนมากในการเลี้ยงดูบุตรใหมีสุขภาพดี เปนผู
ที่มีพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดชองปากบุตรมากดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ 
จิรวัฒน ธนนราพงศ (2551: 14-28) ที่ทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมในการทํานายพฤติกรรมการ
ดูแลเด็กของมารดาที่มีบุตรออทิสติก ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของมารดาตอการดูแลเด็กออทิสติก
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กของมารดาที่มีบุตรออทิสติก อธิบายไดวา เมื่อมารดา
เด็กออทิสติกมีทัศนคติที่ดีตอการดูแลเด็ก มารดาจะมีพฤติกรรมการดูแลเด็กในทางที่ดีและสอดคลอง
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กับไอลดา โนพวน (2549: 70-71) ที่ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวของกับพฤติกรรมของครูในการ
อบรมดูแลเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูในโครงการเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบวา ทัศนคติตอพฤติกรรมของครูในการอบรมดูแลเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมของครูในการอบรมดูแลเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู นั่นแสดงวา หากครูมี
ทัศนคติที่ดี คือ มีทาทีที่แสดงออกถึงความรูสกึหรืออารมณที่ดีตอการอบรมดูแลเด็กที่มีปญหา
ทางการเรียนรูแลว ก็จะสงผลใหครูแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีเหมาะสม และเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก
ดวยเชนกัน    
  ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมของบุคคล สามารถสรุปไดวา ทัศนคติเปน
จิตลักษณะที่ชวยในการกําหนดทิศทางการทําพฤติกรรมของบุคคล บุคคลที่มีทัศนคติที่ดีจะเห็น
ประโยชน มีความรูสึกพอใจและพรอมที่จะกระทําพฤติกรรมที่พึงปรารถนานั้น ดวยเหตุผลดังกลาว 
การพัฒนาผูดูแลเด็กใหมีทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรกระทํา และมีความ
เปนไปไดวา ผูดูแลเด็กที่มทีัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูง จะเปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสูงดวย  
 1.9 ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับการสื่อสาร  
  การสื่อสารเปนกระบวนการ (process) ที่มีความสําคัญตอมนุษยทั้งในดานการดําเนิน
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและการศึกษา จนอาจกลาวไดวา การสื่อสารเปนฟนเฟองของเครื่องจักรกลแหง
สังคมที่ทําใหสังคมดําเนินไปไดอยางไมหยุดย้ัง เนื่องจากการสื่อสารเปนทั้งเครื่องมือ (instrument) 
และวิธีการ (means) ในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่งทั้งตอปจเจกบุคคล ตอองคกร 
และตอสังคม การสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพจะชวยสรางความเขาใจ การถอยทีถอยอาศัย ใหเกียรติกัน 
จริงใจตอกันสงผลใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปอยางราบรื่นเปนสุข (กิติมา  สุรสนธิ.  2548: 1) 
   1.9.1 ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร 
    ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2550: 5-7) ไดกลาวถึงการสื่อสารวา “การสื่อสาร” ตรง
กับคําภาษาอังกฤษวา Communication ซึ่งตามพจนานุกรมศัพทนิเทศศาสตร หมายถึง “การติดตอ 
การแลกเปลี่ยนขาวสารจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง” อยางไรก็ตามในทางวิชาการ “การสื่อสาร” มี
ความหมายที่แตกตางกันไปตามคํานิยามของแตละบุคคล แมวาคํานิยามของการสื่อสารจะมี
หลากหลาย แตกลุมคํานิยามของการสื่อสารที่เปนที่ยอมรับทางวิชาการมี 5 กลุม คือ 1) การสื่อสาร 
เปนกระบวนการถายทอดขาวสาร 2) การสื่อสารดําเนินไปไดดวยองคประกอบทางการสื่อสาร เชน 
กระบวนการซึ่งสารถูกสงจากผูสงสารไปยังผูรับสาร 3) การสื่อสาร เปนการสรางความหมายหรือ
ความเขาใจรวมกัน 4) การสื่อสาร เปนการกระทําที่เกิดจากความตั้งใจ มีจุดมุงหมายในการสงสาร  
5) การสื่อสาร เปนการกระทําที่กอใหเกิดอิทธิพลตออีกฝายหนึ่ง  
   คํานิยามการสื่อสารทั้งหมดที่กลาวมา ไดสะทอนใหเห็นถึงลักษณะสําคัญของการ
สื่อสาร 5 ประการ คือ ประการแรก การสื่อสารเปนกระบวนการที่เปนพลวัต (dynamic process) มี
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลาโดยไมมีที่สิ้นสุด นั่นคือ มนษุยตองทําการสื่อสารในรูปแบบ
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ตางๆ อยูตลอดเวลาขณะตื่นและรูสกึตัว โดยที่รูปแบบการสื่อสารตางๆ เหลานั้น จะถูกปรับเปลี่ยนไป
ตามความเหมาะสมของสถานการณแวดลอม ประการที่สอง การสื่อสารมีกระบวนการทํางานที่เปน
ระบบ (systematic process) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบตางๆ ที่มีความสัมพันธและมีอิทธิพลซึ่ง
กันและกันทั้งองคประกอบหลัก (ผูสงสาร สาร ชองทางในการสื่อสาร ผูรับสาร) และองคประกอบอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของ (ปฏิกิริยาปอนกลับสภาพแวดลอมทางการสื่อสาร บริบททางการสื่อสาร ฯลฯ) ประการที่
สาม สัญลักษณ (symbol) ที่มนุษยใชในการสื่อสาร เพ่ือเปนตัวแทนแสดงหรือสะทอนถึงความรูสึก 
นึกคิดที่มีตอสิ่งตางๆ และเพ่ือเชื่อมโยงตนเองกับผูอ่ืนในสังคม สัญลักษณที่ใชในการสื่อสาร มีทั้ง
สัญลักษณที่เปนภาษาพูด และภาษาเขียน (วัจนภาษา) และไมใชภาษาพูด และภาษาเขียน  
(อวัจนภาษา) ประการที่สี ่ความหมาย (meaning) เปนสิ่งที่ทําใหการสื่อสารเปนที่เขาใจและยอมรับ
รวมกัน ประการที่หา การสื่อสารเปนการกระทําที่เกิดจากความตั้งใจ (intent) และมีจุดมุงหมาย 
(purposive) ในการกอใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง 
 ความหมายและลักษณะสําคัญของการสื่อสาร สามารถสรุปไดวา การสื่อสารเปนกระบวนการ 
ในการรับสงหรือถายทอดขอมูล ความคิด ความรูสึกระหวางบุคคล เพ่ือสรางความเขาใจระหวางกัน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบรรลุเปาหมายของบุคคล โดยมีวัจนภาษาและอวัจนภาษาเปน
เครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร 
 ในดานความสําคัญของการสื่อสารนั้น มนุษยใชเวลาประมาณรอยละ 75 ของเวลาในแตละ
วันไปในกิจกรรมที่เก่ียวของกับการสื่อสาร เมื่อพิจารณาในระดับบุคคล พบวา การสื่อสารชวยในการ
พัฒนาเอกลักษณของบุคคล (sense of identity) เนื่องจาก การสื่อสารกับบุคคลอ่ืนทําใหบุคคลเกิด 
อัตมโนทัศนแหงตนได การสื่อสารที่ชวยในการพัฒนาอัตมโนทัศนนี้ เปนการสนองความตองการทาง
จิตใจของบุคคลที่เรียกวา ego need อัตมโนทัศนที่แตละบุคคลพัฒนาเกิดจากการกําหนดการสื่อสาร
ภายในบุคคลหรือเรียกวา การพูดกับตนเอง (self  talk) ซึ่งเปรียบเสมือนความคิดของบุคคล บุคคลที่
มีอัตมโนทัศนที่ดีและมีความรูสึกที่ดีตอตนเองจะมีลักษณะการพูดกับตนเองและผูอ่ืนไปในทางที่ดี
ดวยเชนกัน (Adler; & Rodman.  1988: 8; Adler; Rosenfeld; & Towne.  1983: 5-6) และเมื่อ
พิจารณาภาพรวม สุรัตน ตรีสกุล (2550: 14-19) พบวา การสื่อสารมีความสําคัญในลักษณะตางๆ 
ดังตอไปนี ้   
  1. ความสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษย กลาวคือ การสื่อสารเปนเครื่องมือในการ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของมนุษยในการแสวงหาปจจัยสี่ในการดํารงชีพ ชวยให
มนุษยเขาใจตนเองและสิ่งแวดลอมรอบตัว สรางและธํารงรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางกัน  
  2. ความสําคัญตอความเปนสังคม กลาวคือ การสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญใน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เปนเครื่องมือในการรายงานความเคลื่อนไหวของสังคมและควบคุม
สังคม เปนเครื่องมือในการถายทอดภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม เปนปจจัย
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสังคมโดยทําหนาที่ในการเผยแพรนวัตกรรมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไปในทศิทางที่เอ้ือตอการพัฒนา 
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  3. ความสําคัญของการสื่อสารตอการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและระบบ
เศรษฐกิจ กลาวคือ เปนเครื่องมือในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติและพฤติกรรมที่
ถูกตองชัดเจนสอดคลองเอ้ืออํานวยตอระบบการเมืองการปกครอง เปนเครื่องมือของรัฐในการบริหาร
ราชการและการบริหารองคกร เปนการสื่อสารขอมูลระหวางรัฐกับประชาชน เสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับประเทศอ่ืน ชวยใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
  ความสําคัญของการสื่อสารที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การสื่อสารมคีวามสําคัญ 
ตอการใชชีวิตประจําวันของมนุษย ทั้งในดานการตอบสนองความตองการของตนเอง การอยูรวมกัน
ในสังคม และการเสริมสรางความเขาใจ ทัศนคติ พฤติกรรมที่สอดคลองตอระบบการเมืองการ
ปกครอง 
   1.9.2 วัตถุประสงคของการสื่อสาร 
    วัตถุประสงคของการสื่อสารเปนตัวกําหนดทิศทางการสื่อสารวาจะดําเนินใน
ลักษณะใด เพ่ือใหผลที่เกิดเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว วัตถุประสงคของการสื่อสารสามารถ
จําแนกโดยพิจารณาจากประเด็นของจุดมุงหมายในการสื่อสารของผูสงสารหรือผูรับสารได  
(กิติมา  สุรสนธิ.  2548: 27-32; ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.  2550: 13) ดังนี ้
     1. วัตถุประสงคโดยทั่วไปของการสื่อสาร ที่พิจารณาจากความตั้งใจของ 
ผูสงสารและผูรับสารในการสื่อสารแตละครั้ง คือ 
      1.1 วัตถุประสงคของผูสงสาร คือ เพ่ือบอกกลาว (to inform) เพ่ือให
ความรู (to educate) เพ่ือโนมนาวใจ (to persuade) เพ่ือสรางความเพลิดเพลิน (to please) 
      1.2 วัตถุประสงคของผูรับสาร คือ เพ่ือเขาใจ (to understand)  
เพ่ือเรียนรู (to learn) เพ่ือตัดสินใจ (to decide) เพ่ือแสวงหาความเพลิดเพลิน (to enjoy) 
     2. วัตถุประสงคการสื่อสารในลักษณะการนําไปใช แบงออกไดเปน  
2 ประเภท คือ 
      2.1 วัตถุประสงคการสื่อสารแบบตองการใหเกิดผลในทันทีทันใด คือ 
วัตถุประสงคที่ผูรับสารตองการที่จะใหการสื่อสารในครั้งนั้นสนองตอบตอความตองการหรือความรูสึก
ของตนเองในทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการสื่อสาร 
      2.2 วัตถุประสงคการสื่อสารแบบที่นําไปใชเปนเครื่องมือ คือ เปน
วัตถุประสงคการสื่อสารที่ผูสงสารและผูรับสารตองการนําหรือใชผลการสื่อสารที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
     3. วัตถุประสงคการสื่อสารในลักษณะเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึนหรือดานการพัฒนาใน 3 เรื่องดวยกัน คือ 
      3.1 วัตถุประสงคที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู (Knowledge 
Change) ไดแก การถายทอดความรูประสบการณตางๆ ใหแกบุคคลเพ่ือกอใหเกิดความรู ความจํา 
เกิดความเขาใจ สามารถนําไปใชวิเคราะหหรือสังเคราะห รวมทั้งสามารถประเมินคาเรื่องราว
เหตุการณและสิ่งตางๆ ได 
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      3.2 วัตถุประสงคที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องทัศนคติ (Attitude 
Change) เปนความพยายามหรือความตองการในการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความคิด 
ความรูสึกทําใหผูรับสารเกิดการยอมรับ เกิดการตอบสนอง เกิดคานิยม การเขาถึงแนวคิดหรือ
มโนคติและการนําไปปฏิบัติเปนนิสัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
      3.3 วัตถุประสงคที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องพฤติกรรม (Behavior 
or Performance Change) เปนความตองการในการเปลี่ยนแปลงในดานการกระทําของบุคคลอันเปน
สิ่งที่ผูอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได  
  วัตถุประสงคของการสื่อสารที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา วัตถุประสงคเปน
ตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินการสื่อสาร โดยสามารถจัดแบงวัตถุประสงคของการสื่อสารออกเปน
วัตถุประสงคโดยทั่วไป วัตถุประสงคในลักษณะการนําไปใช วัตถุประสงคในลักษณะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี การทราบวัตถุประสงคของการสื่อสาร จะชวยใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลไดมาก
ย่ิงข้ึน 
   1.9.3 องคประกอบและกระบวนการสื่อสาร 
    กระบวนการสื่อสารเกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบแตละ
องคประกอบในกระบวนการสื่อสารซึ่งมีความสัมพันธตอกันและสงผลกระทบตอประสิทธิผลในการ
สื่อสาร องคประกอบพ้ืนฐานทีส่ําคัญในการติดตอสื่อสารของมนุษยมีองคประกอบหลักอยู 4 ประการ
ดวยกัน คือ ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสารและผูรับสาร ซึ่งผูกระทําการสื่อสารจะมีบทบาทเปนทั้ง
ผูสงสารและผูรับสารสลับกันอยูตลอดเวลา โดยใชกรอบแหงประสบการณและสถานการณ หรือ
สภาพแวดลอมในสังคมซึ่งรวมถึงเพศ อายุ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญในการ
กําหนดสารที่สงออกไปและรับเขามา เมื่อผูรับสารไดสารแลวก็อาจสงปฏิกิริยาปอนกลับไปยังผูสงสาร
ในลักษณะการตอบโตสารที่ไดรับกลับไปยังผูสงสาร แตปฏิกิริยาปอนกลับนี้มิไดเกิดข้ึนเสมอไปใน
กระบวนการสื่อสาร และการสื่อสารไมไดบรรลุผลตามที่ผูสงสารตั้งใจเสมอไป (มัลลิกา คณานุรักษ.  
2547: 29)  
    กิติมา สุรสนธิ (2548: 8-20) กลาวถึง องคประกอบแตละองคประกอบใน
กระบวนการสื่อสาร ไวดังนี ้
     1. ผูสื่อสารหรือผูสงสาร (Source/Sender) คือ ผูที่เริ่มตนการติดตอสื่อสาร
อาจเปนบุคคลเดียว กลุมบุคคล องคกรหรือสถาบันก็ไดที่มีความคิด ความตองการหรือความตั้งใจที่
จะสงขอมูล ขาวสาร อารมณ ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติ ความเชื่อและอ่ืนๆ ไปยังผูรับ
สาร เพ่ือใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งตอผูรับสาร ดังนั้น ผูสงสารจึงเปนองคประกอบทีม่ีความสัมพันธ
กับองคประกอบอ่ืนๆ ทั้งในแงของการเปนผูเลือกขอมูลสารที่จะสง การเลือกวิธีการและชองทางที่จะ
ทําใหสารไปถึงผูรับ รวมทั้งการเลือกและการพยายามกําหนดตัวผูที่จะเปนผูรับสาร ลักษณะของผูสง
สารโดยทั่วไปแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 1) ผูสงสารประเภทนักพัฒนา (Developmental 
Communicator) คือ ผูสงสารที่มีความยืดหยุน พรอมที่จะรวมแสดงความคิดเห็นและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 2) ผูสงสารประเภทนักควบคุม (Controlling Communicator) คือ ผูสงสารที่ไมรับฟง
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ผูอ่ืน ถือความคิดเห็นและการกระทําของตนวาถูกตองเสมอ 3) ผูสงสารประเภทปลอยเขาวาไป 
(Relinquishing Communicator) คือ ผูสงสารที่คิดวาคนอ่ืนมีความสามารถมากกวาตนเอง 4) ผูสงสาร 
ประเภทหลบฉาก (Withdrawn Communicator) คือ ผูสงสารที่ตองการรักษาสถานภาพที่เปนอยูของ
ตนเทานั้น (รัญจวน คําวชิรพิทักษ.  2538: 51) 
     2. ขาวสารหรือเนื้อหาสาระเรื่องราว (Message) คือ เนื้อหาสาระความคิด
ความรูสึก เรื่องราวที่มีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศยัภาษา สัญลักษณ หรือสัญญาณ
ตางๆ ที่สามารถสื่อความหมายเปนที่เขาใจกันได ทําใหเกิดการรับรูรวมกันระหวางผูสงสารและผูรับ
สาร สารจะเปนตัวเราใหผูรับสารเกิดการรับรูตอความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอความหมายที่
ไดรับซึ่งโดยทั่วแลวสารจะประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ  
      2.1 รหัสสาร (Message Codes) คือ ภาษา หรือสัญลักษณ หรอืสัญญาณ 
ที่มนุษยคิดข้ึนเพ่ือแสดงออกหรือใชแทนความคิด ความรูสึก ความเชื่อ คานิยมและวัตถุประสงค
ตางๆ ของผูสงสาร ซึ่งรหัสสารอาจถูกแสดงออกมาเปนสารที่เปนทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนที่เรียกวา 
วัจนสาร (Verbal Message Codes) และรหัสของที่ไมใชภาษาพูด ภาษาเขียนที่เรียกวา อวัจนสาร 
(Nonverbal Message Codes) เชน กิริยาทาทาง 
      2.2 เนื้อหาสาร (Message Content) หมายถึง เรื่องราวสิ่งตางๆ ที่ผูสง
สารตองการจะถายทอดหรือสงไปยังผูรับสาร 
      2.3 การจัดเรียบเรียงลําดับสาร (Message Treatment) หมายถึง 
รูปแบบวิธีการในการนํารหสัสารมาเรียบเรียงเพ่ือใหไดใจความตามเนื้อหาที่ตองการ ซึ่งมักจะข้ึนอยู
กับลักษณะโครงสรางของภาษา (Structure) และบุคลิกลักษณะของแตละบุคคล 
     3. ชองทางการสื่อสารหรือสื่อ (Channel or Media) คือ หนทางหรือวิถีที่จะ
นําเอาขอมูลขาวสารจากผูสงไปสูผูรับ ทําใหผูสงกับผูรับไดรับรูขาวสารตรงกัน ดังนั้นชองทางการ
สื่อสารอาจหมายถึง ประสาทสัมผัสทั้งหาของมนุษยที่ใชในการรับรูความหมาย หรืออาจหมายถึง 
คลื่นแสง คลื่นเสียง เปนตน 
     4. ผูรับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนเปาหมายของการ
สื่อสารหรือเปนจุดหมายปลายทางของสารนั่นเอง  
  องคประกอบของการติดตอสื่อสารที่กลาวมา แสดงใหเห็นวา ในการติดตอสื่อสารผูสง
สารจะสงสารผานสื่อตางๆ เชน คําพูด กิริยา ทาทาง การเขียน หรือสัญลักษณ เปนตน และในการสง
สารนั้น ผูสงสารอาจเปดโอกาสใหผูรับสารไดซักถาม ซึ่งเปนวิธีการสื่อสารแบบสองทาง 
สมพร สุทัศนีย (2548: 284-285) ไดแสดงรูปการสงสารแบบสองทางไว ดังนี้  
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             สื่อ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงองคประกอบของการติดตอสื่อสาร 
 
 ที่มา:  สมพร สุทัศนีย.  (2548).  มนุษยสัมพันธ.  หนา 285.   
 
 กระบวนการสื่อสาร เปนกระบวนการที่ใหความสําคัญกับการสื่อความหมาย การถายทอด
ความเขาใจ ฮาโรลด ดี ลาสเวลล (Harold D. Laswell) ไดนําเสนอแบบจําลองการสื่อสารที่แสดงให
เห็นถึงองคประกอบหลักของกระบวนการสื่อสาร ความเชื่อมโยงขององคประกอบหรือกระบวนการ
สื่อสารเชิงพฤติกรรม (the behavioral school of thought) ซึ่งเปนการศกึษาปฏิกิริยาระหวางผูสงสาร 
และผูรับสาร เนื้อหาขาวสาร ชนิดของสื่อที่ใชและผลอันเกิดจากการกระทําการสื่อสารนั้น ซึ่งเปน
จุดเดนของกระบวนการสื่อสารนี้  
 ลาสเวลลอธิบายกระบวนการสื่อสารโดยตั้งเปนคําถามเก่ียวกับตัวผูสงสาร ผูรับสารและผล
ของการสื่อสารดังนี ้การตอบคําถามวาใคร (Who) คือ ผูที่กําหนดและควบคุมเนื้อหาขาวสาร กลาว
อะไร (says what) คือ เรื่องหรือเนื้อหาสาระที่ถูกสื่อสารออกไป ในชองทางหรือชองสารใด (in which 
channel) คือ ตัวกลางหรือสื่อที่ขาวสารถูกสงผานไปยังผูรับ ถึงใคร (to whom) คือ ผูรับสาร พรอม
ดวยผลอะไร (with what effect) คือ สิ่งที่เกิดข้ึนอันเปนผลมาจากการสื่อสาร     
 

 
  

 
 

ภาพประกอบ 5 แบบจําลองการสื่อสารของลาสเวลล 
 
 ที่มา:  ธนวดี บุญลือ.  (2546).  ทฤษฎีและแบบจําลองพ้ืนฐานทางการสื่อสาร.  หนา 493.   

ใคร 
(communicato

r) 

กลาวอะไร 
(message) 

ผานชองสารใด 
(medium) 

ถึงผูใด 
(receiver) 

ผลเปนประการใด 
(effect) 

ผูสงสาร สาร (ขอมูล) ผูรับสาร 

ขอมูลยอนกลับ 

ภาษาพูด (วาจา) 
-คําพูด,เพลง,คํากลอน 
ภาษาเขียน 

-จดหมาย,คําสั่ง ฯลฯ 
สัญลักษณ รูปภาพ สื่อตางๆ 
-วิทยุ,โทรทัศน 
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 ภาพประกอบแสดงใหเห็นวา นอกจากแบบจําลองตามแนวคิดของลาสเวลลจะแสดงใหเห็น
การทํางานขององคประกอบหลักทางการสื่อสารแลว ในกระบวนการสื่อสารนั้น ผูสงสารจะตอง
ปรากฏตัวหรือมีตัวตนอยูในขณะที่ทําการสื่อสารและเนื้อหาสาระของขาวสารที่สงออกไปนั้นจะตองมี
จุดมุงหมาย เนื่องจากลาสเวลลเชื่อวา สารที่สงไปจากผูสงสารยอมก็ใหเกิดผลตอผูรับสารในระดับใด
ระดับหนึ่ง (ธนวดี บุญลือ.  2546: 493-495; ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.  2550: 129) 
 วิลเบอร แชรมม (Wilber Schramm) ไดนําเสนอแบบจําลองการสื่อสารที่แสดงความ
เก่ียวของกันหรือการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูสงสารและผูรับสารไวดังนี ้
 

                                             
  

 
 
 
                                             
 
 

 
ภาพประกอบ 6 แบบจําลองการสื่อสารของแชรมม 

 
 ที่มา:  กิติมา สุรสนธิ.  (2548).  ความรูทางการสื่อสาร.  หนา 74. 
 
 ภาพประกอบแสดงใหเห็นการมีปฏิสัมพันธกัน (Interaction) ระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
กลาวคือ เมื่อผูสงสารเขารหัสสาร (Encoder) สงขอมูลหรือสาร (Message) ไปยังผูรับสาร ผูรับสาร
จะถอดรหัสคําพูด ขาวสาร สัญญาณตางๆ ที่ผูสงสารสงมาใหแลวตีความ (Interpret) ทําความเขาใจ
ขาวสารที่ไดรับ เมื่อมีความรูสึกนึกคิดอยางไรกับขอมูลขาวสารที่ผูสงสารสงมาใหก็จะทําการเขารหสั
สาร (Encoder) สงขอมูลหรือสาร (Message) ที่เปนความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็นที่มีตอสารนั้นที่
เรียกวา ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) สงกลับมายังผูสงสารซึ่งเปลี่ยนบทบาทเปนผูรับสารแลวทํา
การตีความ ปรับขอมูลการสื่อสารใหมใหสอดคลองกับความตองการของผูรับสารมากข้ึน              
(กิติมา  สุรสนธิ.  2548: 74)       
 เดวิด เค เบอรโล (David K. Berlo) ไดนําเสนอแบบจําลองการสื่อสารที่แสดงใหเห็นถึง
กระบวนการ โครงสราง หนาที่และความสัมพันธขององคประกอบตางๆ  ในกระบวนการสื่อสารทั้ง      
4 องคประกอบ โดยแบบจําลองนี้มีชื่อเรียกวา SMCR Model ซึ่งมีความสัมพันธดังภาพ 
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ภาพประกอบ 7 แบบจําลอง SMCR Model ตามแนวคิดของเดวิด เค เบอรโล 

 
 ที่มา:  ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.  (2550).  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการสื่อสารและพฤติกรรม
การสื่อสาร.  หนา 133. 
 
 การนําเสนอแบบจําลองขางตนนั้น เบอรโล อธิบายวา ประสิทธิผลของการสื่อสารจะเกิดข้ึน
มากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของแตละองคประกอบ ดังนั้นจึงควรพิจารณาปจจัยที่
เก่ียวของในแตละองคประกอบเพ่ือใหเกิดความเขาใจและนําไปใชในการเสริมสรางศักยภาพในการ
สื่อสาร คือ 
  1. ผูสงสารที่จะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ในทรรศนะของเบอรโลนั้นตอง
ประกอบดวย 
   1.1 ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารซึ่งแบงออกเปน       
2 ประการ ไดแก ทักษะในการสื่อสารดวยอวัจนภาษา เชน ภาษาทาทาง และทักษะในการสื่อสาร
ดวยวัจนภาษา ประกอบดวยทักษะในการเขารหัส คือ ความสามารถในการเขียนและการพูด ทักษะ
ในการถอดรหัส คือ ความสามารถในการอานและการฟง ทักษะในการคิดและการใชเหตุผลซึ่งเปน
ทักษะสําคัญตอความสามารถในการเขารหัสและถอดรหัส 
   1.2 ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอบุคคล วัตถุ หรือสิ่งแวดลอมซึ่งสงผลตอ
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย ทัศนคติในการสื่อสารแบงเปน 3 ประเภท คือ ทัศนคติตอตนเอง 
หมายถึง การประเมินตนเองทั้งในดานบวกและดานลบซึ่งจะมีผลตอการสื่อสาร ทัศนคติตอเรื่องที่
สื่อสาร หมายถึง ความรูสึกที่มีตอเรื่องที่สื่อสาร และทัศนคติตอผูรับสาร หมายถึง ความรูสึกที่มีตอ
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ผูรับสาร หากมีความรูสึกที่ดีตอกันจะสงผลใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร การเลือกภาษาถอยคํา
และการแสดงออกในการสื่อสาร 
   1.3 ความรู ประกอบดวย ความรูในเรื่องที่จะสื่อสารซึ่งจะมีผลตอความเชื่อถือของ
ผูสงสารในสายตาของผูรับสาร และกระบวนการสื่อสารที่ทําใหผูสงสารสามารถสรางและปรับ
องคประกอบตางๆ ในกระบวนการสื่อสารใหสมบูรณ ลดอุปสรรคที่ขัดขวางการสื่อสารใหหมดไปหรือ
นอยลง 
   1.4 ระบบสังคม หมายถึง อิทธิพลของสังคมที่สงผลตอบุคคลและพฤติกรรมการ
สื่อสาร 
   1.5 วัฒนธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยมและความเชื่อซึ่งเปน
ตัวกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย 
   1.6 ขอบเขตประสบการณ หมายถึง ประสบการณของผูสงสารซึ่งจะเปนปจจัย
กําหนดระดับความสอดคลองตองกันระหวางความหมายที่ผูสงสารตองการสื่อสารไปยังผูรับสารกับ
ความหมายของการที่ผูรับสารมีหลังจากที่ไดรับสารจากผูสงสาร หากคูสื่อสารมีประสบการณในเรื่อง
ตางๆ รวมกันก็จะชวยใหเขาใจความหมายของสารไดตรงกันหรือสอดคลองกัน ดังนั้นผูสงสารจึงตอง
คํานึงถึงขอบเขตประสบการณของผูรับสาร เพ่ือสรางสารที่สามารถสื่อความหมายไดสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการสื่อสารของตน 
 อริสโตเติล ไดแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันในเรื่องปจจัยแหงการพูดที่สัมฤทธิผ์ลวา  
ผูสงสารที่จะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นตองมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ  
1) บุคลิกลักษณะที่นาเชื่อถือของผูพูดในจิตใจของผูฟง (Ethos) ไดแก มีความรูจริงในสิ่งที่พูด เพ่ือ
สามารถสื่อสารใหผูฟงเขาใจอยางชัดเจน มีคุณธรรมความดีในใจ โดยพูดถูกตองตามความเปนจริง 
ไมโกหกหลอกลวง มีความจริงใจและปรารถนาดีตอผูฟง ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นไดจากสีหนา   
แววตา ทาทาง น้ําเสียง 2) ความเขาใจในสภาพอารมณและทัศนคติของผูฟง หรือการกําหนด
วิเคราะหผูฟง (Pathos) เพ่ือเลือกถอยคําที่เหมาะสมสําหรับผูฟง 3) การเรียบเรียงคําพูดและวิธีการ
พูด หรือการใชเหตุผลในการพูด (Logos) โดยใชขอเท็จจริง เหตุผล หลักฐานและหลักตรรกวิทยามา
ประกอบการพูด (วิรัช ลภิรัตนกุล.  2543: 114-117)   
  2. ผูรับสารมีปจจัยที่เก่ียวของเหมือนผูสงสาร แตมีรายละเอียดแตกตางในบางประเด็น 
คือ 
   2.1 ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารซึ่งแบงออกเปน 2 
ประการ ไดแก ทักษะในการสื่อสารดวยอวัจนภาษา เชน ภาษาทาทาง และทักษะในการสื่อสารดวย 
วัจนภาษา ประกอบดวยทักษะในการเขารหัส คือ ความสามารถในการเขียนและการพูด ทักษะใน
การถอดรหัส คือ ความสามารถในการอานและการฟง ทักษะในการคิดและการใชเหตุผลซึ่งเปนทักษะ 
สําคัญตอความสามารถในการเขารหัสและถอดรหัส 
   2.2 ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอบุคคล วัตถุ หรือสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลตอ
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย ทัศนคติในการสื่อสารแบงเปน 3 ประเภท คือ ทัศนคติตอตนเอง 
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หมายถึง การประเมินตนเองทั้งในดานบวกและดานลบซึ่งจะมีผลตอการสื่อสาร ทัศนคติตอเรื่องที่
สื่อสาร หมายถึง ความรูสึกที่มีตอเรื่องที่สื่อสาร และทัศนคติตอผูสงสาร หมายถึง ความรูสึกที่มีตอ   
ผูสงสาร หากมีความรูสึกที่ดีตอกันจะสงผลใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารรวมทั้งลักษณะของ
ปฏิกิริยาตอบกลับ 
   2.3 ความรู ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับสารที่ไดรับเรื่องที่จะสื่อสารและ
กระบวนการสื่อสาร 
   2.4 ระบบสังคม หมายถึง อิทธิพลของสังคมที่สงผลตอบุคคลและพฤติกรรมการ
สื่อสาร 
   2.5 วัฒนธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยมและความเชื่อซึ่งเปน
ตัวกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย 
   2.6 ขอบเขตประสบการณ หมายถึง ประสบการณของผูรับสารซึ่งจะสงผลตอระดับ
ความเขาใจความหมายของสารรวมกันระหวางคูสื่อสาร หากคูสื่อสารมีประสบการณในเรื่องตางๆ 
รวมกันก็จะชวยใหเขาใจความหมายของสารไดตรงกันหรือสอดคลองกัน  
  3. สาร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการเขารหัสของผูสงสารเพ่ือสงไปยังผูรับสารและ
กระตุนใหผูรับสารเกิดการตอบสนอง ซึ่งปจจัยที่เก่ียวของกับสารที่ผูสงสารควรคํานึงถึง คือ 
   3.1 รหัสสาร (Message Codes) คือ ภาษาหรือสัญลักษณ หรือสัญญาณที่มนุษย
คิดข้ึนเพ่ือแสดงออกหรือใชแทนความคิด ความรูสึก ความเชื่อ คานิยมและวัตถุประสงคตางๆ ของ  
ผูสงสาร ซึ่งรหัสสารอาจถูกแสดงออกมาเปนสารที่เปนทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนที่เรียกวา วัจนสาร 
และรหัสสารที่ไมใชภาษาพูด ภาษาเขียนที่เรียกวา อวัจนสาร เชน กิริยาทาทาง 
   3.2 เนื้อหาสาร (Message Content) หมายถึง ขอความ เรื่องราวสิ่งตางๆ ที่ผูสง
สารตองการจะถายทอดหรือสงไปยังผูรับสาร 
   3.3 การจัดเรียบเรียงลําดับสาร (Message Treatment) หมายถึง การตัดสินใจ
เลือกและจัดลําดับรหัสสาร เนื้อหา เพ่ือใหไดใจความตามที่ตองการ  
  4. ชองทางการสื่อสารหรือสื่อ (Channel or Media) หมายถึง ชองทางในการรับรู
ขาวสารของมนุษย คือ ประสาทรับรูทั้งหาของมนุษย อันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส สื่อ หมายถึง 
พาหะในการนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร เนื่องจากชองทางการสื่อสารหรือสื่อเปนตัวกลางที่จะ
นําเอาขอมูลขาวสารจากผูสงสารไปสูผูรับสาร การตัดสินใจเลือกใชชองทางการสื่อสารหรือสื่อจึงตอง
พิจารณาองคประกอบของกระบวนการสื่อสารควบคูไปดวย (สุรัตน ตรีสุกล.  2550: 73-74, 93-106) 
 นอกจากนี้ สมพร สุทัศนีย (2548: 285-286) ไดกลาวถึง กระบวนการสื่อสารเพ่ิมเติมวา  
ในการติดตอสื่อสารนั้น ผูสงสารทําการสงสารไปยังผูรับสารผานกระบวนการสื่อสาร ดังนี ้
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ภาพประกอบ 8 แสดงกระบวนการสื่อสาร 
 
 ที่มา:  สมพร สุทัศนีย.  (2548).  มนุษยสัมพันธ.  หนา 285. 
 
 1. ข้ันการเกิดความคิด (Ideation) เปนข้ันที่ผูสงสารเกิดความคิดและตองการที่จะสงผาน
ความคิดรวมทั้งอารมณ ความรูสึก และความตองการไปยังผูรับสาร ผูสงสารควรเขาใจความคิดของ
ตนเปนอยางดีกอนจึงจะสงไปยังผูรับสาร 
 2. ข้ันการประมวลความคิดหรือการเขารหัส (Encoding) คือ ข้ันที่มีการเรียบเรียง ความคิด
หรือสารใหเหมาะสมกับผูรับสาร เวลาสถานการณกอนที่จะแสดงออก การเรียบเรียง ความคิดจะออก 
มาในรูปของสัญลักษณความคิด การเรียบเรียงความคิดหมายความรวมถึงการกลั่นกรองความคิดให
เหมาะสมดีงาม เพ่ือใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน 
 3. ข้ันการถายทอด (Transmission) คือ การสงสารผานสื่อที่เหมาะสม การถายทอดสาร
ควรคํานึงถึงวัตถุประสงค เวลา บุคคล โอกาสซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจตรงกันและยังกอใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดีตอกันดวย 
 4. ข้ันการรับสาร (Receiving) ผูรับสารจะรับสารหรือความคิดจากสื่อตางๆ ผูรับสารจะรับ
ความคิดไดถูกตองสมบูรณหรือไมนั้นข้ึนอยูกับความตั้งใจฟง การสังเกตและพยายามทําความเขาใจ
สารนั้นเสียกอนโดยการอาศัยประสบการณ 
 5. ข้ันการถอดความหรือถอดรหัส (Decoding) คือ การแปลความหมายสารจากการฟงและ
การใชผัสสะอ่ืนๆ การแปลความหมายนั้นตองอาศัยประสบการณ การแปลความหมายอาจไมตรงกับ
ผูสงสาร ถาผูรับสารแปลความหมายไมตรงกับผูสงสารยอมกอใหเกิดความขัดแยงได 
 6. พฤติกรรมตอบสนอง (Action) เปนการแสดงกิริยาทาทางตอบสนองของผูรับสารที่เกิด
จากการแปลความหมายตอผูสงสาร พฤติกรรมตอบสนองจะเปนอยางไรนั้นยอมข้ึนอยูกับการแปล
ความของผูรับสาร ถาแปลความไปในทางลบ พฤติกรรมตอบสนองยอมเปนไปในทางลบ ถาแปล
ความไปในทางบวก ยอมกอใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองในทางบวก 
 7. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนกระบวนการที่สําคัญและจําเปนในการติดตอ สื่อสาร
เพราะเปนสวนชวยใหผูรับสารเขาใจตรงกับผูสงสาร ขอมูลยอนกลับจะทําใหการติดตอสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ เพราะทําใหผูรับสารปฏิบัติไดถูกตองและพึงพอใจ การใหขอมูลยอนกลับ ไดแก การ
ซักถาม การตอบคําถาม     

ความคิด ประมวลความคิด ถายทอด รับสาร ถอดความ พฤติกรรม

การใหขอมูลยอนกลับ 
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 นอกจากองคประกอบและกระบวนการสื่อสารดังกลาวขางตนที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในการ
สื่อสารแลวนั้น เสนาะ ติเยาว (2541: 130-131) ไดกลาวถึง ลักษณะสําคัญของการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพไว 5 ประการ คือ 
  1. การเปดเผย (Openness) เปนความเต็มใจของบุคคลทั้งสองฝายที่สื่อสารกัน โดย
การยอมรับความคิดเห็นและความรูสึกที่แตละฝายเปดเผยออกมา 
  2. ความรูสึกรวมดวย (Empathy) เปนความรูสึกที่เปนไปในทางเดียวกันกับคูสื่อสาร 
เชน มีความยินดีเมื่อฝายหนึ่งประสบความสําเร็จและมีความรูสึกเสียใจเมื่ออีกฝายหนึ่งเปนทุกข 
  3. ความรูสึกสนับสนุน (Supportiveness) การแสดงความรูสึกเห็นดวยหรือมีแนวคิดไป
ในทิศทางเดียวกันซึ่งจะชวยใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน 
  4. ความรูสึกในทางบวก (Positiveness) เปนความรูสึกในทางที่ดีอันกอใหเกิดผลดีทั้ง
ตอตนเองและคูสื่อสาร 
  5. ความเทาเทียมกัน (Equality) เปนการเทาเทียมกันระหวางการพูดและการฟง หรือ
ผูที่ทําหนาที่รับและสงสารในลักษณะเทาเทียมกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับหนาที่ที่กระทําในการสื่อสารระหวาง
ผูพูดกับผูฟง 
 องคประกอบและกระบวนการสื่อสารที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพข้ึนอยูกับองคประกอบพ้ืนฐานสําคัญในการติดตอสื่อสาร 4 ประการ คือ ผูสงสาร สาร 
ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร โดยในการสื่อสารนั้นตองผานกระบวนการในการสื่อสารซึ่งผูสงสาร
จะตองมีทักษะในการสงสาร และเรียบเรียงความคิดหรือสารที่จะสงใหเหมาะสมกับผูรับสาร ในการรับ
สารผูรับสารจะตองรับสารและถอดรหัสใหถูกตองเพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกัน 
  1.9.4 ภาษาที่ใชในการสื่อสาร 
   บุคคลในสังคมใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เพ่ือแสดงออกถงึความในใจ
ของตนใหผูอ่ืนรับรูความในใจดังกลาว อาจเปนเรื่องของความคิด ความรูสึก อารมณ ทัศนคติ ความ
ตองการหรือความปรารถนาในเรื่องตางๆ ซึ่งบุคคลจะมีการแสดงออกทางภาษาที่สําคัญในสอง
ลักษณะ คือ การแสดงออกทางภาษาที่ไมใชถอยคําหรือที่เรียกวา อวัจนภาษา (non-verbal 
language) หรือภาษากายกับการแสดงออกทางภาษาที่ใชถอยคําหรือที่เรียกวา วัจนภาษา (verbal 
language) (ธัญญา สังขพันธานนท.  2549: 28-29) โดยทั่วไปบุคคลจะใชภาษาทั้งสองลักษณะควบคู
กันไปเสมอจนไมอาจแยกออกจากกันได การใชภาษาเหลานี้จะแสดงออกมาโดยธรรมชาติ ซึง่บางครั้ง 
ก็รูตัวหรืออาจไมรูตัวเลยก็ได ในเรื่องนี้ เดวิโต (Devito) ไดกลาวถึงความเก่ียวพันระหวางการใช   
วัจนภาษาและอวัจนภาษาไว (ชิตาภา สุขพลํา. 2548: 31, 59) ดังนี ้
    1. การออกเสียงถอยคําใดๆ ลักษณะของเสียง น้ําหนักของเสียง ทําให
ความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไปกอใหเกิดความหมาย ความรูสึกตอคําคํานั้นในอารมณและบริบทที่
เปลี่ยนไปจากเดิม 
    2. เราไมสามารถสื่อสารโดยปราศจากกิริยาอาการประกอบในขณะที่พูดได แม
เราจะคิดวาไมแสดงออกเลยเหมือนหุนยนตนั่นก็ยังมีความหมาย 
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    3. ในกรณีการถกเถียงหรือการโตแยงใดๆ เราจะมีทาทางเพ่ือแสดงภาพ 
อารมณ ความรูสึกใหไดรับความสนใจและเกิดอิทธิพลตออีกฝายหนึ่งเสมอ 
    4. เราใชอวัจนภาษาเพ่ือควบคุม หรือเปนเครื่องแสดงเจตนาการสื่อสารดวย 
วัจนภาษา เชน ตองการจะหยุดหรือดําเนินการสนทนาตอ 
    5. กิริยาทาทางหรือสัญลักษณใชเพ่ือยํ้าน้ําหนักถอยคําใหหนักแนนย่ิงข้ึน 
    6. เราใชอวัจนภาษาแทนวัจนภาษาในบางวัตถุประสงคของการสื่อสาร  
 จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา บุคคลใชวัจนภาษา และอวัจนภาษาในการสื่อสารอยู
ตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือสื่อความหมายไปสูกันและกันระหวางคูสื่อสาร ทําใหตัวสารมีความชัดเจนตอ
ความเขาใจมากข้ึน  
 อวัจนภาษาหรือภาษากาย หมายถึง การสื่อสารของบุคคลที่แสดงออกดวยภาษาทาทาง 
(Wilden.  1980: 163) หรือกิริยาอาการตางๆ ที่ปรากฏออกมาทางรางกายและสื่อความหมาย ความ
เขาใจระหวางกันไดหรือหมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายที่นอกเหนือจากการพูดและการเขียนซึ่งไดแก 
อากัปกิรยิา บุคลิก เสียง ทาทาง ระยะทาง หรือหมายถึง ภาษาที่ไมออกเสียงเปนคําพูดหรือถอยคํา
แตมีความหมายแฝงอยู เชน น้ําเสียง การเนนเสียง จังหวะการพูด อาจกลาวไดวา อวัจนภาษาเปน
การสื่อสารที่ออกมาจากสวนลึกของความรูสึกนึกคิดที่แทจริงซึ่งจะมีอิทธิพลโดยอัตโนมัติตอผูฟง 
(มัลลิกา คณานุรักษ.  2547: 16) และสามารถใชไดดีในการสื่อสารทางดานอารมณ การสรางความ
ประทับใจ และการสรางความสัมพันธทางการสื่อสาร (กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย.  2550: 2) 
 ความสําคัญของอวัจนภาษาที่มีตอบุคคล คือ อวัจนภาษามีสวนสําคัญในการสื่อสารระหวาง
บุคคลและสงผลตอการสรางความสัมพันธระหวางคูสื่อสาร โดยบุคคลจะใชอวัจนภาษาในการแสดง
ความรูสึก ทัศนคติของตนและประเมินความรูสึกภายในของบุคคลอ่ืน (สุรัตน ตรีสุกล.  2550: 155)  
ชิตาภา สุขพลํา (2548: 75-77) นิพนธ ทิพยศรีนิมิต (2544: 11-15) มัลลิกา คณานุรักษ (2547: 16-
18) และวิรัช ลภิรัตนกุล (2543: 147-149) ไดจําแนกประเภทของอวัจนภาษาไว 7 ประเภท ดังนี ้
  1. เทศภาษา (proxemics) หมายถึง ภาษาที่ปรากฏข้ึนจากลักษณะของสถานที่ที่
บุคคลทําการสื่อสารกันอยู รวมทั้งจากชวงระยะที่บุคคลทําการสื่อสารอยูหางจากกัน เชน นั่งใกลชิดกัน 
  2. กาลภาษา (chonemics) หมายถึง การใชเวลาเปนสื่อบงบอกเจตนาของผูสงสารที่มี
ตอผูรับสาร เวลา คือ ชวงเวลา ระยะเวลา การตรงเวลา การใหความสําคัญตอเวลา เชน ไปตรงตาม
เวลาที่นัดหมาย 
  3. เนตรภาษา (oculesics) หมายถึง ภาษาที่เกิดจากการใชดวงตาหรือสายตาของผูสง
สารเพ่ือสื่ออารมณ ความรูสึกนึกคิด ความประสงคและทัศนคติไปยังผูรับสาร เชน ผูพูดมีอารมณไม
พอใจ สายตาจะดูแข็งกราว ถาตองการเยาะเยย ถากถางอาจมองดวยหางตา 
  4. สัมผัสภาษา (haptics) หมายถึง ภาษาที่เกิดจากการใชอาการสัมผัสของผูสื่อสาร 
เพ่ือสื่อความรูสกึอารมณและความในใจไปยังผูรับสาร เชน ลูบหรือแตะศีรษะเด็กเบาๆ การกอด 
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  5. อาการภาษา (kinesics) หมายถึง ภาษาที่ใชสื่อสารในรูปแบบการเคลื่อนไหวของ
รางกายเพ่ือสื่อความหมาย เชน การเคลื่อนไหวศีรษะ แขน ขา และลําตัว อาการภาษาจะแตกตางไป
ตามการศึกษา การอบรม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของแตละสังคม เชน การไหว 
  6. วัตถุภาษา (objectics) หมายถึง ภาษาที่เกิดจากการเลือกวัตถุมาใชเพ่ือแสดง
ความหมายบางประการใหปรากฏ วัตถใุนที่นี้ หมายถึง สิ่งของทุกขนาด ทุกลักษณะ รวมทั้งเครื่อง
แตงกายและเครื่องประดับทุกชนิด เชน แตงกายดวยชุดดํา 
  7. ปริภาษา (vocalics) หมายถึง ภาษาที่เกิดจากการใชน้ําเสียงประกอบคําพูด 
น้ําเสียงถือเปนอวัจนภาษาแตมีสวนแนบสนิทกับถอยคําจนยากที่จะแยกออกจากกันได น้ําเสียงที่
เปลงออกมาเปนคําพูด ทําใหความหมายของคํามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เพราะโดยลําพังของ
ตัวถอยคําก็มีหลากหลายความหมายอยูแลว การเปลี่ยนแปลงน้ําเสียงย่ิงทําใหความหมายมีการผัน
แปรเพ่ิมข้ึน น้ําเสียงสามารถบงบอกถึงอารมณ ความรูสึกและอาการของผูพูดไดเปนอยางดีและลีลา
น้ําเสียงก็เปนปจจัยสําคัญทีท่ําใหผูฟงตีความตอถอยคําตางๆ ตามสิ่งที่ตนไดยินซึ่งลักษณะของเสียง 
พูดที่ดีจะเอ้ืออํานวยใหการสื่อสารระหวางผูพูดและผูฟงดําเนินไปไดดวยดีเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนข้ึน 
ชวยโนมนาวใจผูฟง น้ําเสียงที่อบอุนเปนมิตร ชวยใหเกิดความไววางใจ  
 จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา อวัจนภาษามีความสําคัญตอการสื่อสารของบุคคล ดังนั้น
ขณะทําการสื่อสารควรใหความสําคัญกับการแสดงสีหนา (Facial Expressions) การเคลื่อนไหว 
(Movement) กิริยาการใชมือ แขนและขา (Gestures) การวางตําแหนงของรางกาย (Posture) เชน 
การเอนกายหรือการเอียงไปทางใดทางหนึ่ง น้ําเสียง (Tone of Voice) และเสียง เชน ระดับความสูง
ของเสียง (Pitch) อัตราความเร็วของการพูด (Rate) และการใชเสียงสูงเสียงต่ําหรือทํานองเสียง 
(Intonation) และความเงียบ (Silence) ซึ่งขอนี้เรียกวา Paralanguage หรือ ภาษาที่เก่ียวกับเสียงที่
ไมเก่ียวกับคําพูด การจัดระยะความหางของรางกาย (Interpersonal Space) การใชสายตา (Gaze) 
และการใหความสนใจดวยสายตา (Visual attention) (นพมาศ อุงพระ.  2548: 13)  
 วัจนภาษาหรือภาษาถอยคํามีความสําคัญกับบุคคล เนื่องจากสงผลตออารมณ ความรูสึก 
ความคิด พฤติกรรม ความสัมพันธของบุคคลและการสืบทอดวัฒนธรรม (สุรัตน ตรีสุกล.  2550: 130-
131) ดังนี ้
  1. บุคคลใชถอยคําเพ่ือการเรียนรู อธิบายหรือถายทอดปรากฏการณที่เกิดข้ึนรอบตัว
ใหตนเองและบุคคลอ่ืนในสังคมรับรู 
  2. บุคคลใชถอยคําเพ่ือการประเมินปรากฏการณรอบตัว เนื่องจากถอยคําที่ใชจะแฝง
คานิยมและการประเมิน 
  3. บุคคลใชถอยคําเพ่ือจัดระบบของประสบการณ เนื่องจากความหมายที่บุคคลมีใหแก
สิ่งตางๆ รอบตัว เกิดจากการที่บุคคลจัดระบบสิ่งเราที่ไดรับและแปลความหมายของสิ่งเรานั้น เพ่ือให
เกิดการรับรูสิ่งเรานั้นแลวสั่งสมเปนประสบการณของแตละบุคคล ดังนั้นการรับรูที่แตกตางกันไปยอม
ทําใหเกิดความหมายที่แตกตางกันดวย 
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  4. บุคคลใชถอยคําเพ่ือสรางความคิดและจินตนาการถึงสิ่งที่ไมเคยรูจักหรือไมเคยมี
ประสบการณใหปรากฏเสมือนมีอยูจริง 
  5. บุคคลใชถอยคําเพ่ือสะทอนภาพความเปนตัวตนใหบุคคลอ่ืนรับรูซึ่งถือเปนลักษณะ
พ้ืนฐานของความเปนมนุษยและการอยูรวมกันในสังคม 
  6. บุคคลใชถอยคําเพ่ือเรียนรูและกําหนดลักษณะหรือรูปแบบความสัมพันธและ
ปฏิสัมพันธที่มีระหวางกันในกระบวนการสื่อสาร  
 วิรัช ลภิรัตนกุล (2543: 137-142) ไดกลาวถึงหลักการใชถอยคําในการพูดไวดังนี ้ 
  1. ใชถอยคําใหถูกตองตรงตามความหมาย เพราะหากผูพูดใชคําพูดผิดความหมาย
แลว ก็จะทําใหผูฟงเขาใจผิดหรือไมเขาใจ 
  2. ใชถอยคําที่งายแกความเขาใจ ซึ่งจะทําใหเกิดความชัดเจนในการเขาใจแกผูฟง 
  3. ใชถอยคําใหเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด ระดับการสื่อสาร สถานการณ 
กาลเทศะ 
  4. ใชถอยคําที่ทําใหมองเห็นภาพหรือกอใหเกิดภาพพจนแกผูฟง เพราะถอยคํายอมจะ
สื่อความหมายใหผูฟงสามารถมองเห็นภาพไดเดนชัด หรือเกิดจินตนาการและความรูสึกที่ประทับใจ 
  5. ใชถอยคําที่มีความสุภาพ 
  6. ใชถอยคํากะทัดรัดละเวนการใชประโยคพูดที่ออมคอมยืดยาว เพราะอาจสกัดก้ัน
ความเขาใจของผูฟงได  
 ภาษาที่ใชในการสื่อสารที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ในการสื่อสารของบุคคลนั้นมี
การแสดงออกทางภาษาใน 2 ลักษณะ คือ การแสดงออกทางภาษาที่ไมใชถอยคําหรือที่เรียกวา  
อวัจนภาษา (non-verbal language) หรือภาษากายกับการแสดงออกทางภาษาที่ใชถอยคําหรอืที่
เรียกวา วัจนภาษา (verbal language) ซึ่งเมื่อใชประกอบกันในการสื่อสารอยางเหมาะสมจะทําให
การสื่อสารมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 การประมวลเอกสารที่เก่ียวของกับความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับการสื่อสารสามารถสรุปไดวา 
การสื่อสารมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของบุคคล ขณะที่บุคคลสื่อสารกันจะเกิดกระบวนการ
รับสงหรือการถายทอดขอมูล ความคิด ความรูสึกระหวางบุคคล เพ่ือตอบสนองความตองการของตน 
การอยูรวมกันในสังคม การเสริมสรางความเขาใจระหวางกัน ทัศนคติ และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการบรรลุเปาหมายของบุคคล โดยมีวัจนภาษา (verbal language) หรือการแสดงออก
ทางภาษาดวยการใชถอยคํา เชน คําพูดและอวัจนภาษา (non-verbal language) หรือการแสดงออก
ทางภาษาดวยการใชทาทาง เชน กิริยา ทาทาง เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพข้ึนอยูกับองคประกอบพ้ืนฐานสําคัญในการติดตอสื่อสาร 4 ประการ คือ ผูสงสาร สาร 
ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร โดยในการสื่อสารนั้นตองผานกระบวนการในการสื่อสารซึ่งผูสงสาร
จะตองมีทักษะในการสงสาร และเรียบเรียงความคิดหรือสารที่จะสงใหเหมาะสมกับผูรับสาร ในการรับ
สารผูรับสารจะตองรับสารและถอดรหัสใหถูกตอง เพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยทั่วไปการสื่อสาร
นั้นจะมีวัตถุประสงคในการสื่อสารเปนตัวกําหนดทิศทางการสื่อสาร ซึ่งสามารถจัดแบงวัตถุประสงค



 

 

54

ของการสื่อสารออกเปน วัตถุประสงคโดยทั่วไป วัตถุประสงคในลักษณะการนําไปใช วัตถปุระสงคใน
ลักษณะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  
 1.10 การสื่อสารทางบวก  
  เด็กปฐมวัยทุกคนโดยพ้ืนฐานจะมีศักยภาพในการที่จะเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเองในทุก
ดานตลอดเวลา หากเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองภายใตสภาพแวดลอม
ที่มีความสัมพันธทางบวกจากบุคคลที่อยูใกลชิดดวยการใชคําพูดทางบวก ชื่นชม ใหกําลังใจ
แสดงออกกับเด็กดวยกิริยาทาทางที่แสดงถึงความรัก การยอมรับ เชน การโอบกอด การสัมผัสอยาง
ออนโยน เคารพการตัดสินใจของเด็ก รับฟงเด็กมากข้ึน จะทําใหเด็กเรียนรูวิธีการสื่อสาร ตลอดจน
บทบาทของการเปนผูพูดและผูฟงที่ดี เกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง รับรูวาตนเองมีคุณคา ซึ่งจะนําไปสู
การยอมรับ การเห็นคุณคาของผูอ่ืนและสรางสรรคสิ่งที่ดีเพ่ือผูอ่ืนดวยเชนกัน (Mill.  2000: 54-84) 
อีกทั้งทําใหเด็กสามารถแกปญหาและปรับตัว เพ่ือการบรรลุเอกลักษณแหงตน หรือโครงสรางทาง
บุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดจากการรูจักและยอมรับตนเองได (งามตา  วนินทานนท; และ  
ดุษฎี  โยเหลา.  2547: 131-132) ดังนั้นบุคคลที่อยูใกลชิดเด็กทั้งพอแม ผูปกครอง ครู ผูดูแลเด็กจึง
จําเปนตองหันกลับมาทบทวนพฤติกรรมการสื่อสารของตน เพ่ือรวมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สื่อสารแบบเดิมที่เต็มไปดวยคําตําหนิติเตียน การดุดาวากลาว การใชอํานาจและคําสั่งกับเด็กไปสู
การมีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกกับเด็กตอไป  
   1.10.1 ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารทางบวก 
    ในชีวิตประจําวันบุคคลทุกคนจะเก่ียวของกับการสือ่สารอยูตลอดเวลาเนื่องจาก 
ตองติดตอสัมพันธและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดและสรางความ
เขาใจระหวางกัน การสื่อสารจึงมีบทบาทสําคัญในการดํารงความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมให
เกิดข้ึน (จิตตินันท เดชะคุปต.  2548: ออนไลน) การสื่อสารทางบวกเปนจุดเริ่มตนของการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืน ซึ่งจะนําไปสูการเกิดมิตรภาพที่ดีระหวางกัน การสนับสนุนใหกําลังใจ 
การสรางความรูสึกมีคุณคาในตนเองของบุคคล ตลอดจนไมทําใหผูฟงเกิดความรูสึกคับของใจ เปน
การสื่อสารที่เปดเผยจริงใจ และจัดเปนทักษะพ้ืนฐานที่บุคคลจําเปนตองเรียนรูใหความสําคัญและ
ฝกหัดทบทวน จึงจะสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ (พูนสุข ชวยทอง.  2548: 18, 24)  
    พนม เกตุมาน (2551: ออนไลน) กลาววา การสื่อสารทางบวก (Positive 
Communication) เปนการสื่อสารอยางสรางสรรคที่สามารถสรางความรูสึก ความเขาใจ 
ความสัมพันธที่ดีตอกัน และจูงใจใหบุคคลรวมมือ ยอมรบัและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สอดคลองกับความคิดเห็นของอรรพิน หอวิมานพร (2549: 16-17) ที่กลาววา การสื่อสารทางบวกจะ
เปนสื่อแหงความเขาใจ ทําใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความคิด 
อารมณ ความรูสึกที่มีตอตนเองดวย การสื่อสารดวยการใชคําพูดที่ดีตอกันจะเปนแรงผลักดันให
บุคคลมีจิตใจดี สงผลใหบุคคลคิดดีและรูจักทําดี การสื่อสารทางบวกนี้จะกอใหเกิดผลในทางบวกกับ
บุคคล คือ การรับรูทางบวก (Positive Perception) ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) และ
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พฤติกรรมตอบสนองทางบวก (Positive Response) ดังนั้น ในการสื่อสารทางบวกบุคคลควรคิดทาง 
บวก (Positive Thinking) แสดงออกทางบวก (Positive Expression) และรับรูรับฟงดวยความเต็มใจ 
(Positive Reception) (สมควร กวียะ.  2551: ออนไลน)  
    ในทางพุทธศาสนา ความสําคัญของการสื่อสารทางบวกปรากฏใหเห็นในมงคล
สูตร ขอที่ 10 สุภาสิตา จ ยา วาจา พูดแตสิง่ที่เปนมงคล เปนสุภาษิตนั่นหมายถึง บุคคลควรพูดดวย
ปญญา เพราะคําพูดเปนเรื่องสําคัญมาก ทําใหเกิดมิตรและศัตรูได ทําใหขาวเปนดําและดําเปนขาว
ได หากพูดดีมีปยวาจาคนยอมรักศรัทธา เชื่อถือ เปนมงคลแกผูพูด คําพูดที่จัดวาเปน “สุภาษิต” มี
องคประกอบดังนี้ (สําลี รักสุทธี.  2546: 57-61) คือ  
     1. สัจวาจา คําพูดนั้นตองเปนความจริง ไมเสแสรงแกลงพูด ไมเสกสรรปน
แตง ไมปนน้ําเปนตัว ทําใหเกิดความเชื่อถือไววางใจกัน 
     2. ปยวาจา คําพูดนั้นตองสุภาพออนโยน ออนหวาน เปนคําพูดที่จริงใจ 
     3. วัจนสารัตถะ คือ เปนคําพูดที่มีสารประโยชน มีผลตอการปฏิบัติจริง 
พูดแลว นําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนได 
     4. เมตตาวาจา คําพูดที่พูดออกมาดวยความเมตตาสงสารหวังใหผูฟงไดดี
มีประโยชน มองเห็น ผิด ชั่ว ดี เลว อยางชัดเจน   
     5. กาลเทศะวาจา คือ เปนคําพูดที่เหมาะสมกับกาลเวลาและเหมาะกับ
สถานที่   
    หลักคําสอนมรรคมีองค 8 ซึ่งเปนศีลพ้ืนฐานสําหรับใหบุคคลทั่วไปปฏิบัตไิด
กลาวถึง หลักสัมมาวาจาหรือวาจาชอบ หรือเจรจาชอบ (Right Speech) ไวดังนี ้
     1. ละมุสา (เวนการพูดเท็จ) รวมถึงสัจจวาจา (ใหพูดคําจริง ถูกตอง) 
     2. ละปสุณาวาจา (เวนการพูดสอเสียด ยุยง) รวมถึงสมัคคกรณีวาจา (ให
พูดคําสมานสามัคคี พูดคําผูกไมตร)ี 
     3. ละผรุสวาจา (เวนการพูดคําหยาบ) รวมถึงสัณหวาจา (ใหพูดคํา
ออนหวานสุภาพ) 
     4. ละสัมผัปปลาปะ (เวนการพูดเพอเจอ ไรสาระ) รวมถึง อัตถสัณหิตา
วาจา (ใหพูดคํามีประโยชน มีเหตุผล) (ประทุม ฤกษกลาง.  2547: ออนไลน; อางอิงจาก  
พระธรรมปฏก.  2538: 769;) 
  หลักคําสอนทางศาสนาที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของ
การสื่อความหมายทางวาจาเปนอยางมาก บุคคลตองรูจักพูดตามความจริงและเกิดประโยชน เวน
จากการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวนจากการพูดคําหยาบ และเวนจากการพูดเพอเจอ หาก
บุคคลสามารถควบคุมวาจาของตนไดแลวก็จะหลีกพนจากปญหาอันเกิดจากการพูดสือ่ความหมายที่
ไมถูกตองไปได สอดคลองกับหลักคําสอนในศาสนาอ่ืนๆ ที่ใหความสําคัญกับการใชคําพูดเชนกัน 
เชน คําสอนของศาสนาอิสลาม กลาววา จงพูดจากับเพ่ือนมนุษยดวยคําพูดที่ดี ออนโยนและนุมนวล 
เพราะคําพูดสามารถสรางความประทับใจ และสามารถที่จะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของ
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มนุษยหรือประชาชาติ การพูดดวยคําพูดที่ดีนั้น มีคุณคาเทากับการทําศอดาเกาะฮฺ หรือการบริจาค
ทาน โดยที่ไมตองควักกระเปาตัวเอง เพียงแตตั้งใจมั่นและฝกใหเปนนิสัยจนเคยชินเทานั้น และเมื่อมี
นิสัยเปนคนชอบพูดแตคําพูดที่ดีแลว ก็จะไดรับผลบุญหรือการตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺ นั่นแสดงให
เห็นวา คําพูดที่ดีเปนรากฐานอันเขมแข็ง และมีอิทธิพลที่จะทําใหเกิดสัมพันธภาพแหงความรัก ความ
เมตตาปรานี และคําพูดที่ดีจะเปนสิ่งที่หลอเลี้ยงวิญญาณและจิตใจใหมีชีวิต รางกายที่ขาดอาหารจะมี
ชีวิตอยูไมไดฉันใด วิญญาณหรือจิตใจที่ขาดคําพูดที่ออนหวานนุมนวลก็จะมีชีวิตอยูไมไดฉันนั้น 
ดังนั้นจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการใชคําพูดที่ดี (คุตบะห.  2543: ออนไลน) และสามารถสรุป
ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารทางบวกไดวา เปนการพูดหรือการกระทําหรือการแสดง 
ออกของบุคคลในการสื่อสาร เพ่ือการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน การสื่อสารทางบวกกอใหเกิด
ผลในทางบวกกับบุคคลที่เปนผูพูดและผูฟง คือ เกิดการรับรูทางบวก มีทัศนคติทางบวก และมี
พฤติกรรมตอบสนองทางบวกดวย  
   1.10.2 แนวคิดการพัฒนาการสื่อสารทางบวก 
    การพัฒนาการสื่อสารทางบวกในบุคคลทุกวัยเปนเรื่องที่สําคัญมาก โดยเฉพาะ
การสื่อสารทางบวกระหวางผูใหญกับเด็ก ผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิดกับเด็ก และผูที่ทํางานเก่ียวของกับ
เด็กปฐมวัยจําเปนตองเรียนรูและพัฒนาการสื่อสารทางบวกของตน เนื่องจากเด็กเริ่มตนการใชภาษา
สื่อความหมายกับผูอ่ืนจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่อยูรอบขาง ภาษาของผูใหญเปนตนแบบที่
สําคัญในการชวยพัฒนาระบบการสื่อสารของเด็ก ทําใหเด็กเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว และสามารถใช
ภาษาสื่อความคิดความเขาใจของตนเองกับผูอ่ืน เด็กที่เติบโตทามกลางการสื่อสารที่สรางสรรคจะมี
ความสามารถทางภาษาที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน เอ้ืออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกันสงผล
ตอเนื่องถึงความสงบสุขภายในสังคม (จิตตินันท เดชะคุปต.  2548: ออนไลน) 
    จิตตินันท เดชะคุปต (2548: ออนไลน) และพนม เกตุมาน (2551: ออนไลน) 
ไดนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาการสื่อสารทางบวกวา การสื่อสารทางบวกจําเปนตองใหความสําคัญ
กับการมีทัศนคติที่ดีตอคูสื่อสาร (Good Attitudes) ซึ่งสามารถแสดงออกโดยการถายทอดผานสีหนา 
แววตา ทาทีและทาทางที่รับรูได ทําใหเกิดการยอมรับกัน ควรบอกความรูสึกนึกคิดของตนเอง         
(I Message) เพ่ือเปนการแสดงใหคูสื่อสารทราบถึงความรูสึกของตนตามสภาพที่เปนจริงและให
ความรูสึกที่ดี รับฟงความคิดเห็นของคูสื่อสารหรือการฟงอยางตั้งใจ (Active Listening) สะทอน
ความรูสึกที่ดีตอกัน (Being Support) ดวยการแสดงความชื่นชม การขอบคุณ การแสดงความหวงใย
และใหกําลังใจ การขอโทษ โดยเฉพาะเมื่อสื่อสารกับเด็ก ผูใหญจําเปนตองแสดงความสนใจในตัวเด็ก 
ใชคําพูดและกิริยาทาทางที่อบอุนและจริงใจ เพ่ือทําใหเด็กเกิดความรูสึกที่มั่นคง รูสึกถึงการไดรับการ
ยอมรับจากผูใหญ ทําใหเด็กมีความรูสึกอบอุน แสดงออกอยางเหมาะสม มีความพรอมในการสื่อสาร
กับผูอ่ืนตอไป นอกจากนี้ควรใชภาษาที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับรูตามวัยของคูสื่อสารและ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสื่อสาร 
    บุญศรี ปราบณศักด์ิ; และ ศิริพร จิรวัฒนกุล (2538: 77-89) กลาววา การสราง
และดําเนินสัมพันธภาพกับบุคคล ควรคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี ้
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     1. การเคารพในความเปนบุคคลของผูอ่ืน (Respect) หมายถึง การที่
บุคคลมีความรูสึกและแสดงออกถึงความนับถือในคุณคาของผูอ่ืน เชน ผูใหญสื่อสารใหเด็กทราบวา 
เขามีคุณคาและมีความสําคัญ เมื่อใดที่ผูใหญทําใหเด็กรับรูเชนนี้ได เด็กจะรูสึกวาตนมีความหมาย 
ไดรับการเอาใจใส การเคารพในความเปนบุคคลของผูอ่ืนเปนรากฐานที่สําคัญของการดําเนิน
สัมพันธภาพระหวางบุคคล เพราะการไดรับความเคารพ การไดรับเกียรติเปนความตองการพ้ืนฐาน
ทางจิตใจของมนุษยที่ทําใหมนุษยรูวาตนเองมีคุณคา 
     2. การยอมรับ (Acceptance) หมายถึง การยอมรับในความเปนบุคคลของ
ผูอ่ืนตามความเปนจริง เชน การที่ผูใหญใหการยอมรับเด็กเปนการสื่อสารตอเด็กวา ผูใหญเขาใจเด็ก 
เมื่อเด็กรับรูถึงสารนี้จะทําใหสัมพันธภาพระหวางผูใหญกับเด็กดีข้ึน การแสดงออกถึงการยอมรับ
แสดงไดโดยการรับฟง การแสดงออกทางวาจาและทาทาง 
     3. การเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน (Empathy) หมายถึง การที่บุคคลแสดงให
ผูอ่ืนเขาใจถึงความรูสึกที่ตนมีตอผูอ่ืนซึ่งการที่บุคคลจะเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนไดนั้น บุคคลตองรับ
ฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ การแสดงออกถึงความเขาใจในความรูสึกของผูอ่ืนแสดงออกไดทั้งวาจาและทาทาง 
ผสมผสานกันไป โดยที่วาจาเนนการสะทอนความรูสึกของผูอ่ืน สวนทาทางแสดงถึงทาทีที่อบอุน 
จริงใจ 
     4. ความเชื่อถือไววางใจ (Trust) หมายถึง การที่บุคคลมีการยอมรับเชื่อถือ 
มั่นใจวาบุคคลที่ตนเชื่อถือนัน้จะกระทําในสิ่งที่ดีที่สุดและไมเปนอันตราย 
     5. การดูแลเอาใจใส (Caring) เปนการแสดงออกถึงความสนใจอยางจริงใจ
ที่จะชวยเหลือบุคคลอ่ืน การแสดงออกนี้สามารถแสดงออกไดทางวาจาและทาทาง เชน การฟงอยาง
ตั้งใจ การปฏิบัติอยางนุมนวล เปนตน  
    วิศิษฐ วังวิญู (2544: ออนไลน) ไดกลาวถึงลักษณะของการสนทนาที่เกิดข้ึน
ทั่วๆ ไปวา โดยปกติในการสนทนา ไมคอยมีใครฟงใครพูด บางครั้งมีลักษณะของตางคนตางพูด ใน
กรณีที่มีการฟงกันบางจะเปนการฟงเพ่ือเก็บวลีหรือถอยคําที่สอดคลองกับความคิดและมุมมองของตน 
ลักษณะเชนนี้เปนการสนทนาที่ไมกอใหเกิดการเรียนรู การสนทนาที่ดีควรมีศิลปะแหงการสนทนาที่
เรียกวา สุนทรียสนทนา (Dialogue) ซึ่งเปนการสนทนาที่ผูเขารวมสนทนาควรเปดใจ และพรอมทีจ่ะ
เปลี่ยนมุมมองสมมติฐานอยางกลาหาญ สุนทรียสนทนาจะใหความสําคัญกับการฟงอยางมีคุณภาพ 
ฟงดวยความเคารพในผูอ่ืน (ผูพูด) และการไมตัดสินคนอ่ืนหรือไมตัดสินความ ฟงอยางเปนกระจก
เงาโดยสะทอนใหผูพูดทราบวา ไดยินผูพูดพูดวาอยางไร เพ่ือใหอีกฝายหนึ่งมีโอกาสตั้งสติ รับรูวาตน
กําลังพูดอะไร สามารถแกไขไดวา ผูฟงสรุปความไดถูกตองหรือไม ชวยใหคุณภาพการฟงลุมลึก ทํา
ใหเกิดสติปญญาและมองเห็นคุณความดีของบุคคลมากข้ึน ศรีสุดา คลายคลองจิตร (2554: ออนไลน) 
ไดอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับสุนทรียสนทนาวา Dialogue มาจาก ภาษากรีกวา “Dialogos” โดยคําวา 
Logos หมายถึง คํา (The word) หรือ “ ความหมายของคํา ” และคําวา “dia” หมายถึง “ทะลุปรุโปรง” 
ไมไดหมายความวา “สอง” ดังนั้น การสนทนาจึงสามารถเกิดไดจากการกระทําของบุคคลหลายคน
ไมใชแคสองคน บางครั้งแมมีเพียงคนเดียวก็สามารถทําได หากแมบุคคลนั้นตั้งใจที่จะฟงเสียงของ
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ตนเองที่เปลงออกมา การสนทนาแบบสุนทรียสนทนานี ้เปนการรับฟงวิธีคิด วิธีการใหคุณคา 
ความหมายของคนอ่ืนตอสิ่งที่พูด เพ่ือเรียนรูซึ่งกันและกัน ละทิ้งสิ่งที่แตละคนยึดถือ เพ่ือขาม
พรมแดนแหงตัวตนไปพรอมๆ กัน  
    แนวคิดและหลักการเบ้ืองตนของสุนทรียสนทนา คือ การพูดคุยกันโดยไมมี
หัวขอ หรือวาระที่แนนอนลวงหนา ไมมีประธาน ไมเหมือนการประชุมอยางมีเปาหมายเพ่ือหาขอสรุป
รวมกัน คนในวงสนทนาสามารถพูดเรื่องอะไรก็ได ถามอะไรก็ได สวนคนอ่ืนๆ จะตอบหรือไมตอบก็
ได สวนใหญจะหลีกเลี่ยงการแนะนําและการตอบคําถาม เพราะคําถามที่เกิดข้ึนเปนคําตอบในตัวเอง 
นอกจากนี้ ไมอนุญาตใหมีการโตแยง หรือสนับสนุน จนเกิดการปะทะกันทางความคิด ในวงสนทนา
ทุกคนตองใหความเคารพตอบรรยากาศของความสงบ ควรฟงใหไดยิน โดยไมพยายามใสใจวา เสียง
นั้นเปนเสียงของใคร แคกําหนดใจใหรูไดวาเสียงที่ไดยินคือ เสียงของกัลยาณมิตรคนหนึ่ง ที่ปรารถนา 
จะไดยินไดฟงแตสิ่งดี  ๆนอกจากนี้ ยังตองเฝาสังเกตอารมณและความรูสึกของตนเองในขณะที่ไดยิน
เสียงตางๆ ที่ผานเขามาอาจเปนเสียงของตนเอง เสียงของคนในวงสนทนา หรือเสียงจากธรรมชาต ิ
อาจมีความคิดบางอยางเกิดข้ึนมาในใจ และความคิดนั้นอาจถูกนําไปใชในการเริ่มตนของการทําอะไร
บางอยางที่มีคุณคาตอตนเองและสังคมในอนาคตได สําหรับหลักปฏิบัตขิองสุนทรียสนทนา คือ การฟง 
อยางลึกซึ้ง ฟงใหไดยินมีความเปนอิสระ และผอนคลายทุกคนเทาเทียมกัน ไมมีผูนํา และไมมีผูตาม  
    มารแชล (Marshall  .2008: Online ) ไดนําเสนอวิธีการสื่อสารทางบวกอีก
รูปแบบหนึ่งที่เรียกวา การสื่อสารโดยไรความรุนแรง (Nonviolent Communications) หรือที่เรียกโดย
ยอวา NVC วา การสื่อสารโดยไรความรุนแรงนี้ เปนการสื่อสารที่เอ้ือใหเกิดการสรางความเขาใจ ลด
หรือแกไขปญหาความขัดแยงระหวางกัน การสื่อสารนี้ใหความสําคัญกับการฟง การพูด ในขณะ
สื่อสารนั้น ผูสื่อสารจะเรียนรูที่จะฟงความตองการของตนเองและคูสื่อสาร ชวยใหคนพบความเมตตา
ที่มีอยูในตัวตนของผูพูด และจะสื่อสารดวยความเคารพในความเปนมนุษย ในการสื่อสารแบบ NVC 
นั้น ผูสื่อสารตองคํานึงถึงองคประกอบของการสื่อสาร 4 ประการ กลาวคือ เรียนรูที่จะสื่อสารหรือบอก
ในสิ่งที่ตนเองเห็นอยางตรงไปตรงมา รวมถึงการบอกความรูสึกและความตองการของตนเองดวย 
และขอรองหรือสื่อสารทางบวกในสิ่งที่ตองการนั้น 
    กอรดอน (Gordon.  2008: Online) นักจิตวิทยาใหคําปรึกษาไดนําเสนอ
มุมมองของการสื่อสารทางบวกดวยหลักการใหความเคารพซึ่งกันและกัน และการฟงดวยความตั้งใจ
วา เปนหลักการสําคัญที่บุคคลควรใชในการสื่อสาร ซึ่งจะชวยสะทอนใหเห็นความรูสึกของคูสื่อสาร 
การเขาใจความหมายที่คูสื่อสารตองการถายทอดออกมา โดยเฉพาะการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูใหญกับเด็ก ผูใหญควรสื่อสารกับเด็กดวยการใหความเคารพตอความรูสึกและความ 
สามารถในการแกปญหาของเด็ก โดยกระตุนใหเด็กเขาใจปญหาและแกปญหาดวยตนเอง ผูใหญควร
กําหนดพฤติกรรมที่ยอมรับไดและพฤติกรรมที่ไมยอมรับ เมื่อเกิดปญหาข้ึนผูใหญจะตรวจสอบ
สถานการณและตัดสินใจวา ใครเปนเจาของปญหา บางครั้งอาจเปนปญหาของเด็กหรือเปนปญหา
ของผูใหญ และบางปญหาก็เปนปญหาของเด็กและผูใหญ หลักสําคัญของวิธีการนี้ จะชวยพัฒนา
ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลแตละคนและภายในกลุม รวมทั้งการชวยใหเด็กรูถึงศักยภาพของตน  
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รูจักตนเอง รูจักปญหาของตน แกปญหาไดดวยตนเองและมองตนเองในทางบวกดวย  
(ขวัญฟา รังสิยานนท.  2550: ออนไลน)  
    ขวัญฟา รังสิยานนท (2550: ออนไลน) ไดนําเสนอวิธีการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพตามหลักการสื่อสารและปฏิสัมพันธทางบวกของโธมัส กอรดอน (Thomas Gordon)   
ไวดังนี ้
     1. การรับฟงปญหาและสะทอนความรูสึกของเด็ก (Active Listening) ใน
กรณีที่เด็กเปนเจาของปญหา ผูปกครองและครูควรรับฟงปญหาและมองปญหาในมุมมองของเด็ก 
การมีปฏิสัมพันธกับเด็กควรเปนแบบตัวตอตัว มองหนาและสบตากันในระดับเดียวกัน สนใจฟงและ
พยายามจําแนกความรูสึกของเด็กใหออก ใชคําพูดทบทวนยํ้าเก่ียวกับความรูสึกหรือความหมายที่
แฝงอยูในการสื่อสารของเด็ก โดยสะทอนขอมูลยอนกลับทั้งความรูสึกและเหตุผล เพ่ือใหเด็กเกิด
ความเขาใจในเหตุผลและความรูสึกที่แทจริง หลังจากนั้นผูใหญอาจชวยใหเด็กแสวงหาวิถีทางในการ
แกปญหา สนับสนุนใหเด็กเลือกวิถีทางที่เหมาะสมกับเด็กมากที่สุด การรับฟงปญหาและสะทอน
ความรูสึกของเด็กเปนการแสดงการยอมรับเด็กและสงเสริมใหเด็กเปดเผยความจริงที่เปนสาเหตุให
เด็กไมสบายใจ การฟงและชวยสะทอนความรูสึกของเด็กจะชวยใหเด็กรูถึงปญหาของตนเองและหา 
ทางแกปญหาของตนเองได  
     2. การสะทอนความรูสึกและปญหาของตนเอง (I message) เมื่อผูใหญ
เปนเจาของปญหา เปนวิธีการของผูใหญที่สะทอนกลับไปหาเด็กดวยคําพูดใหเด็กฟงอยางชัดเจนวา 
พฤติกรรมนั้นๆ ของเด็กกอปญหาใหกับผูใหญ และผูใหญรูสึกอยางไรตอพฤติกรรมนั้น เปนการกลาว
ใหเด็กรับรูวาเด็กคือบุคคลที่จะรวมแกปญหานั้น เปนการแกปญหาที่ยอมรับซึ่งกันและกันมากกวา
การบอกสิ่งที่ตองการใหเด็กกระทํา เพ่ือหลีกเลี่ยงการทํารายเด็กหรือการทําลายความสัมพันธของ
ผูใหญกับเด็ก การสื่อสารวิธีนี้จึงทําใหผูฟงรับฟงดวยความเต็มใจมากกวาที่จะโตแยงหรือปกปอง
ตนเอง องคประกอบในการใชเทคนิคการสะทอนความรูสึกและปญหาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
มี 3 องคประกอบ ไดแก  
      2.1 พฤติกรรม : เปนการกลาวถึงพฤติกรรมที่เปนปญหา 
      2.2 ความรูสึก : เปนการกลาวถึงความรูสึกของตนเอง 
      2.3 สาเหตุของความรูสึก : เปนการอธิบายสาเหตุที่ทําใหตนเองเกิด
ความรูสึกเชนนั้น 
     3. การสะทอนความรูสึกและแกปญหารวมกัน (A process of no-lose 
problem solving) ใชในกรณีที่เด็กและผูใหญเปนเจาของปญหารวมกัน โดยการอภิปรายปญหา 
เสนอความคิดเห็นและเจรจาตอรองจนกระทั่งทุกคนที่เก่ียวของกับปญหาพบการแกปญหาที่เปนที่พึง
พอใจซึ่งกันและกัน การฟงเด็กและฟงความรูสึกของเด็กอยางเอาใจใสเปนการแสดงความเขาใจและ
ยอมรับปญหาของเด็ก การใหโอกาสเด็กเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของชั้นเรียนเปนการแสดง
ความเคารพตอเด็ก 
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 จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา การพัฒนาการสื่อสารทางบวกควรใหความสําคัญกับ
คุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของคูสนทนา ยอมรับและสะทอนความรูสึกที่ดีตอกันดวยการ
แสดงออกทางถอยคํา ทาทางที่เหมาะสม รับฟงความคิดเห็นของคูสื่อสารอยางตั้งใจ  
  1.10.3 พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 
   ผูดูแลเด็กเปนสิ่งแวดลอมหนึ่งที่มีความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย การสราง
ปฏิสัมพันธทางบวกในชั้นเรียน การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความคิด อารมณ ความรูสึกของเด็ก เพ่ือ
เปนแรงผลักดันใหเด็กมีจิตใจดี สงผลใหเด็กคิดดีและรูจักทําดี (อรพิน หอวิมานพร.  2549: 16-17) 
ข้ึนอยูกับพฤติกรรมการสื่อสารของผูดูแลเด็กเปนสําคัญ เนื่องจากผูดูแลเด็กเปนผูมีบทบาทในการ
ถายทอดความรู ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมตางๆ ที่เหมาะสมใหกับเด็กผานทางการ
สื่อสาร  
   การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกในครั้งนี้ พบวา มีนักการศึกษาหลายทาน
ไดกลาวถึง ลักษณะของพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกและใหความสําคัญกับการแสดงออกของ
พฤติกรรมการสื่อสารในชั้นเรียนระหวางผูสอนกับเด็ก หรือระหวางผูใหญกับเด็ก ในที่นีจ้ึงไดรวบรวม
ผลการศึกษาที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกไวดังนี้  
   พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็ก ประกอบดวยทักษะการสงสาร 
(Sending) ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือระบุความตองการที่ผูดูแลเด็กอยากจะใหเด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
เพ่ือแจงผลการกระทําของเด็ก และเพ่ือเสนอความคาดหวังทางบวกที่ผูดูแลเด็กมีตอเด็ก สําหรับ
ทักษะการรับสาร (Receptive skill) หรือการรับฟงความคิดเห็นของเด็กนั้น เปนสิ่งจําเปนมากในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ศศิธร ขันติธรางกูร.  2551: ออนไลน) การรับฟงเด็ก
ดวยความตั้งใจ เปนการแสดงถึงการยอมรับในตัวเด็ก  
   ในการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารในชั้นเรียนของผูสอนทีผ่านมาของแฟลนเดอรัส 
(Flanders.  1970) พบวา พฤติกรรมการสื่อสารมีอิทธิพลตอเด็กทั้งทางตรงและทางออม ลักษณะ
พฤติกรรมการสื่อสารที่มีอิทธิพลทางตรงกับเด็ก คือ 1) การบรรยาย (Lecturing) พฤติกรรมนี้มักใช
ในการสอน การออกคําสั่งหรือการแนะแนวทาง (Gives Directions) เปนคําพูดที่มุงหวังใหเด็กปฏิบัติ
ตาม แตกลับเปนการสงเสริมใหผูสอนไมใหอิสระแกเด็ก 2) การวิจารณหรือการใชอํานาจ (Criticizes 
or Justifying Authority) เปนพฤติกรรมการวิจารณคําพูดหรือการกระทําของเด็กที่แสดงใหเห็นวา
ผูสอนเปนใหญ สําหรับพฤติกรรมการสื่อสารของผูสอนที่มีอิทธิพลทางออมกับเด็ก คือ 1) การยอมรับ
ความรูสึกของเด็ก (Accepts Feeling) เปนการพูดของผูสอนซึ่งยอมรับและเขาใจความรูสึกของเด็ก
ไมวาพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมานั้นผูสอนจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม  2) การชมเชยหรือ
สนับสนุนใหกําลังใจ (Praises or Encourages) เปนการพูดที่ใชเมื่อเห็นดวยกับการกระทําของเด็ก 
3) การยอมรับหรือนําความคิดเห็นของเด็กมาใช (Accepts or Uses Ideas of Students) เชน การ
ทวนคําพูดของเด็ก การสรุปคําพูดของเด็ก การถามคําถามเพ่ือใหเด็กตอบ (Asks Questions) 
(รัญจวน คําวชิรพิทักษ.  2538: 61-63) 
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   ในยุคใหมพฤติกรรมการสื่อสารในชั้นเรียน ควรมีลักษณะของการสื่อสารทางบวก
มากข้ึน ผูสอนควรเปนนักสื่อสารที่ดี (Communicator) มีทักษะในการพูด สามารถสื่อสารใหผูเรียน
เขาใจในสิ่งที่ตองการใหผูเรียนเรียนรูได (Miels.  2001; อางอิงจาก จารุวรรณ ศิลปรัตน.  2548: 47)
และตองรูจักการใหขอมูลปอนกลับ (Feed back) ในทางสรางสรรคดวย (Emmer, Evertson; & 
Anderson.  1980; อางอิงจาก สุรางค โควตระกูล.  2550: 15) รวมทั้งตองมีทักษะการฟงที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถติดตอสื่อสาร ตอบสนอง ชวยเหลือและสนับสนุนผูเรียน (วิชัย วงษใหญ.  
2543: 19-25) สําหรับการสื่อสารทางบวกดวยการใชถอยคํานั้น วิชัย วงษใหญ (2542: 24) กลาววา 
ผูสอนควรใชถอยคําที่มีลักษณะหนุนน้ําใจ ใชคําพูดที่เต็มไปดวยสติปญญา คําพูดที่ยุติธรรม ให
ทิศทาง เหมาะสมถูกกาลเทศะ คําพูดที่เปนจริง คําพูดที่เปนประโยชน คําพูดที่ซื่อสัตยรักษาสัญญา 
รวมทั้งการพูดดวยจิตเมตตาหรือแสดงถึงการมีเมตตาตอเด็ก โดยใชน้ําเสียงที่ออนโยน คําพูดที่
สุภาพและสายตาที่เปนมิตร ไมใชคําพูดในลักษณะตีตราในทางลบ คําพูดเสียดแทง คําพูดสอเสียด
กับเด็ก ซึ่งจะสงผลใหเด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง (เพียงกานต  ปทุมมา.  2545: 19; อางอิงจาก 
ถิรนันท  อนวัช.  2531) 
   พูนสุข ชวยทอง (2548: 111-113) ไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช
ถอยคําทางบวกกับเด็กในทิศทางทีส่อดคลองกัน กลาวคือ ผูใหญควรพูดขอรองอยางนุมนวลแทนการ
ออกคําสั่ง เพ่ือเปนการกระตุนเด็กใหรวมมือทํากิจกรรมที่ผูใหญตองการ และทําใหเด็กเกิดการเรียนรู
ศิลปะการพูดจากผูใหญ หลีกเลี่ยงการพูดประชดประชันที่ใชสํานวนโวหาร เพราะการประชดประชัน
เปนการสื่อสารที่เต็มไปดวยการตําหนิ กลาวโทษ ประณาม บ่ันทอนกําลังใจ ทําใหเด็กไมกลาที่จะคิด
หรือทําสิ่งใดเอง ตองรอใหมีคําสั่งจึงจะสามารถทําได (ฉันทนา ภาคบงกช.  2540: 21-22) ผูใหญควร
พูดโดยใชน้ําเสียงปกติธรรมดา จะชวยลดการตอตานจากเด็ก ทําใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนไววางใจ  
ผูใหญ และพูดโดยการอธบิาย ใชเหตุผลประกอบ แตตองระมัดระวังไมใหกลายเปนการบน ดังนั้น
การใหเหตุผลตองถูกจังหวะเวลา ใชวาจาไพเราะกับเด็ก ไมควรพูดกับเด็กดวยทัศนคติในแงลบ 
เนื่องจากเปนการตอกยํ้าวาเด็กผิด ทําไมดี และผูใหญควรสนใจพฤติกรรมดีของเด็กมากกวา
พฤติกรรมลบ การเนนที่พฤติกรรมดี ใหกําลังใจ ชมเชย จะทําใหเด็กมีพฤติกรรมดีมากข้ึน มองโลก
ในแงดี มีทัศนคติที่ดีดวย 
   นอกจากนี้ เพ่ือใหการสื่อสารทางบวกกับเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูใหญ
ควรสนทนากับเด็กโดยการเกียรติ เคารพในความคิดเห็น ใหความสนใจ มีความสุภาพ ทักทายดวย
ความเปนกันเอง มีอารมณดี ใหความรัก ชมเชยโดยใหกําลังใจ ใหการยอมรับ สรางความเชื่อมั่น 
แสดงความเอ้ืออาทรดวยการไตถามทุกขสุข รับฟงความทุกข ใหคําแนะนํา ใชคําพูดที่สงเสริมการ
เรียนรู สําหรับการสื่อสารที่ใชกิริยาทาทางในการสื่อสาร ไมใชคําพูด ควรมีลักษณะดังนี ้แสดงความ
เปนมิตร โดยการย้ิมแยมแจมใส พยักหนา สบตา แสดงความสนใจ โดยการตั้งใจฟง ติดตามผล ให
เวลา ใหความชวยเหลือ โดยการเปดโอกาสอยางเต็มใจ จริงใจซึ่งการแสดงออกในลักษณะดังกลาว
นั้นจะทําใหเด็กทราบวา ขณะนั้นผูใหญตองการใหเด็กทําอะไร ทําใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน มั่นใจ 
กลาที่จะพูดและทํา (พรรณี บุญประกอบ.  2544: 3-5)  
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   แฮรีซัน (Harrelson.  2002: Online) เชื่อวา วิธกีารสื่อสารทางบวกกับเด็ก ควร
เริ่มตนจาก การแสดงความใสใจในตัวเด็ก กลาวคือ หากเด็กกําลังจดจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู ผูใหญ
ควรมองที่เด็กและเรียกชื่อของเด็กพรอมกับแตะที่ไหลหรือสัมผัสมือของเด็ก เพ่ือดึงความสนใจของ
เด็ก เมื่อเด็กหยุดและมองหนาแลวผูใหญจึงจะเริ่มพูดกับเด็ก โดยในขณะที่พูดกับเด็กนั้น ผูใหญควร
ยอตัวลงใหอยูในระดับเดียวกับเด็ก เพ่ือชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน บอกสิ่งที่ผูใหญ
ตองการใหเด็กทําอยางสั้นๆ ชัดเจน พรอมเหตุผลที่สอดคลองกัน หรือบอกวิธีที่จะทําอยางไรให
ถูกตองมากกวาหามไมใหทําซึ่งจะนําไปสูความภาคภูมิใจในตนเองของเด็ก และควรใหความสําคัญ
กับความเคารพซึ่งกันและกันทั้งในขณะที่พูดและฟง สําหรับในดานบรรยากาศของการสื่อสารนั้น 
เปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมของเด็กดวยเชนกัน บรรยากาศของการสื่อสารที่ดีจะชวย
สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็กได บรรยากาศของการสื่อสารที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
(รัญจวน คําวชิรพิทักษ.  2538: 1-2; พรรณี ช. เจนจิต.  2550: 347-348)   
    1. บรรยากาศที่ทาทาย เปนบรรยากาศที่ผูใหญสรางกําลังใจใหกับเด็ก เพ่ือให
เด็กประสบผลสําเร็จในการงาน เชน ครูกระตุนใหเด็กรูสึกเชื่อในความสามารถของเด็กที่จะทํางานชิ้น
นั้นๆ แมวาจะเปนงานที่คอนขางยาก ทําใหเด็กรูสึกมีอิสระที่จะทําไมรูสึกวาถูกบังคับ 
    2. บรรยากาศที่มีอิสระ ผูใหญควรสงเสริมใหเด็กมีโอกาสที่จะเลือกตัดสินใจตอ
สิ่งที่มีคุณคา มีความหมาย บรรยากาศเชนนี้จะกอใหเกิดการเรียนรู เด็กจะเกิดความมั่นใจในตนเองที่
จะศึกษาคนควา 
    3. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ การที่ผูใหญเห็นวาเด็กเปนบุคคลสําคัญมี
คุณคาและมีความเชื่อมั่นวาเด็กทุกคนสามารถเรียนรูไดจะมีผลตอการทํากิจกรรมตางๆ ของเด็ก การ
สรางความมั่นใจใหกับเด็กนั้นจะชวยใหเด็กยอมรับนับถือในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็น คิดเปน 
ทําเปน และแกปญหาเปนรวมทั้งชวยในการพัฒนาอัตมโนทัศนของเด็กดวย 
    4. บรรยากาศที่มีความอบอุน ผูใหญควรตระหนักวา ความรูสึกหรือความ
อบอุนทางจิตใจมีผลตอความสําเร็จของเด็ก การที่ผูใหญแสดงถึงความเขาใจ มีความเปนมิตร 
ยอมรับ ชวยชี้แนะเปนลําดับข้ันตอนจะทําใหเด็กเกิดความอบอุนสบายใจ  
    5. บรรยากาศแหงความเปนกันเอง ผูใหญควรชี้แจงใหเด็กเขาใจและขอความ
รวมมือมากกวาที่จะสรางเงื่อนไข กฎระเบียบอันจะทําใหเด็กรูสึกเครียด 
    6. บรรยากาศแหงความสําเร็จ เปนสิ่งที่ผูใหญควรจะสรางใหเกิดข้ึน การชี้แจง
เหตุผลของความสําเร็จใหเด็กทราบเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง เพราะเด็กจะเรียนรูจากผลแหงความสําเร็จ
มากกวาความลมเหลว การชี้แจงเหตุผลของความลมเหลวควรจะพิจาณาและมีขอมูลสนับสนุนในการ
แกไขที่เหมาะสม การที่ผูใหญชอบพูดแตความลมเหลวของเด็กดานเดียว จะมีผลทําใหเด็กมีความ
คาดหวังต่ําไมชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดี เนื่องจากเด็กจะเรียนรูวาตนเองมีความสามารถจาก
ความสําเร็จไมใชความลมเหลว  
    7. บรรยากาศแหงความใกลชิด ผูใหญพึงตระหนักวาเด็กทุกคนมีความ
ตองการที่จะไดรับการสัมผัสแตะตองและความเอาใจใสหรือความสนใจจากบุคคลอ่ืนๆ การเอาใจใสที่
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สอดคลองกับสถานการณของอารมณ ความรูสึกและความสามารถของเด็กจะทําใหเด็กมีความรูสึกดี
งาม ตื่นตัว รูสึกวาตนมีความสําคัญ เปนการเพ่ิมพูนความรูสึกทางดานดีใหแกเด็ก ซึ่งจะชวยสงเสริม
ความมั่นคงของเด็กอยางนาพึงพอใจ กอใหเกิดความรูสึกของความปรารถนาดีและความรูสึกที่ดีตอ
ตนเองและผูอ่ืน  
  จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการสื่อสารของผูใหญมีผลตอการ
พัฒนาเด็ก จิราภา เวคะวนิชย (2549: ออนไลน) ไดสรุปพฤติกรรมการสื่อสารของผูใหญที่มีผลตอ
การพัฒนาเด็กในหลายๆ ดานไวดังนี ้
   1. ดานภาษา เด็กเรียนรูทั้งภาษาพูดและภาษาทาทางจากสภาพแวดลอมที่อยูใกล
ตัวตั้งแตเล็กๆ แมไมสามารถพูดไดแตสัมผัสภาษาไดดวยทาทางของผูใหญ เชน การสัมผัสโอบกอด 
อุม สบตา น้ําเสียงที่ไดยิน เปนตน จากนั้นก็จะพัฒนาทางดานภาษาดวยการจดจําและเลียนแบบ 
ฉะนั้น การที่เด็กจะเปนคนที่พูดจาไพเราะหรือกาวราวหยาบคายข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมที่เด็กไดรับ
มาตั้งแตเล็กๆ  
   2. ดานความเขาใจ นอกจากวัยและพัฒนาการของเด็กจะเปนปจจัยที่ทําใหเด็ก
เรียนรูเรื่องการสื่อสารไดอยางเขาใจและลึกซึ้งแลว อีกปจจัยคือผูสงสาร โดยเฉพาะผูใหญที่ดูแลเด็ก
ตองมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ตัวอยางเชน ในเด็กเล็กๆ มีความเขาใจในภาษาที่จํากัด การจะ
สื่อสารใหเด็กเขาใจควรใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน สั้น ตรงประเด็น ใชคําที่มีความหมายในเชิงบวก 
ไมใชการใชคําสั่ง การบังคับ เปรียบเทียบ กลาวตําหน ิเพราะนอกจากเด็กจะไมเขาใจแลวอาจไม
กอใหเกิดการปฏิบัติตาม  
   3. ดานทัศนคติที่ดีตอการดํารงชีวิต ทัศนคติเปนมุมมองที่เรามีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
การสื่อสารของผูใหญมีผลตอทัศนคติของเด็ก เด็กควรไดรับการปลูกฝงทัศนคติที่เปนประโยชนตอ
เด็ก ทั้งมุมมองตอเรื่องทั่วๆ ไป เรื่องธรรมชาติของชีวิต คุณธรรมตางๆ ซึ่งมีหลากหลายวิธีการสอน 
เชน การเปนแบบอยาง พูดหรือกระทําในสิ่งที่สอดคลองกับทัศนคติที่สอนเด็ก ใชการเปรียบเทียบ
หรือยกตัวอยางใกลเคียงที่เด็กคุนเคยและเห็นเปนรูปธรรม หรือการใชกิจกรรมอ่ืน เชน เลานิทาน 
เลาเรื่อง เพลงมาเปนสื่อการสอน       
   4. ดานการคิดแกปญหา คําพูดของผูใหญมีผลตอการคิดของเด็ก ตัวอยางเชน เมื่อ
เด็กทําผิดเล็กๆ นอยๆ ที่สามารถแกไขได แตหากประโยคคําพูดของผูใหญเปนการตําหนิ บวกกับ
การออกคําสั่งใหเด็กทําตาม โดยไมเปดโอกาสใหเด็กไดคิดหาวิธีการแกไขปญหา เมื่อเปนเชนนี้
เรื่อยๆ เด็กจะคิดกลัวการกระทําผิด ขาดความมั่นใจในตนเอง และไมสามารถหาวิธีการคิดแกปญหา
ดวยตนเองได ดังนั้น การใหเด็กคิดแกปญหา ผูใหญควรมีทัศนคติที่ดีและยอมรับปญหาที่เกิดข้ึนใน
แงดีวาเปนการฝกใหเด็กรูจักคิด มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนและฝกการตั้งคําถามเพ่ือฝกใหเด็กไดคิด
และทํา 
   5. ดานอารมณและหาทางออกที่เหมาะสม การสื่อสารของผูใหญทําใหเด็กเขาใจ
เรื่องธรรมชาติของอารมณที่เกิดข้ึน เขาใจในอารมณตัวเองและรูคําเรียกเก่ียวกับอารมณ เชน ในเด็ก
เล็ก ผูใหญใชการสังเกตกิริยาทาทางที่เด็กแสดงออกในภาวะที่มีอะไรบางอยางมากระทบ แลวสะทอน 
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ใหเด็กรูวาขณะนี้เด็กอยูในภาวะอารมณอยางไร เชน กําลังโกรธ ตกใจ ดีใจ หงุดหงิด กลัว รวมถึง
สื่อสารใหเด็กรับรูถึงวิธีระบายอารมณอยางเหมาะสมเมื่อเด็กอยูในภาวะที่มีอารมณรุนแรง 
  ดังนั้น เมื่อตองทําการสื่อสารกับเด็ก ผูดูแลเด็กหรือผูใหญควรตระหนักอยูเสมอวา การ
สื่อสารควรเปนไปในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ผูดูแลเด็กและเด็กตางฝายอาจทําหนาที่เปนผู
สงสารหรือผูรับสาร หรืออาจเปนทั้งผูสงสารและผูรับสารในขณะเดียวกันได ผูดูแลเด็กตองไมลืมที่จะ
รับฟงเด็กดวยความตั้งใจและตอบสนองตอสิ่งที่เด็กพูดดวยการสือ่สารทางบวก ผูดูแลเด็กตอง
ตระหนักเสมอวา การสื่อสารที่แสดงออกมีอิทธิพลทั้งโดยทางตรงและทางออมตอเด็ก รวมทั้งมี
อิทธิพลตอบรรยากาศภายในชั้นเรียน ซึ่งจะสงผลตอจิตใจของเด็กและเจตคติที่เด็กมีตอบุคคลอ่ืนดวย 
(รัญจวน คําวชิรพิทักษ.  2538: 5; Krogh.  1994: 55) สอดคลองกับความคิดเห็นของ บิกส และมูร 
(Biggs; & Moore.  1993: 516) ที่กลาววา การสื่อสารกับเด็กควรเนนการมีปฏิสัมพันธแบบสองทาง 
และควรใหความสําคัญกับการตัดสินใจและการแสดงออกของเด็กอยูเสมอ  
  ในการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา มีงานวิจัยหลายเรือ่งที่ทําการศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก ในที่นี้ไดรวบรวมผลการศึกษาวิจัยไวดังนี ้
   เพียงกานต ปทุมมา (2545: 72-86) ศึกษาวิธีสรางเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค
ที่ครูปฐมวัยใชกับเด็กปฐมวัยในจังหวัดหนองคายใน 4 ดาน คือ คําพูด, กิริยา ทาทาง, กิจกรรมและ
รางวัล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย เปนครูผูสอนระดับปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2545 จํานวน 192 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบเลือกตอบและมาตรประเมินคา  
4 ระดับ พบวา วิธีสรางเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัยที่ครูใชโดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา วิธีที่ครูใชอยูในระดับมากที่สุด คือ คําพูด, กิริยาทาทาง โดยคําพูด
และกิริยา ทาทางในงานวิจัยนี้ คือ การใชคําพูดยกยอง ชมเชย การพูดในทางบวก การใชคําพูด
สุภาพ ไพเราะออนหวาน การปฏิบัติเปนแบบอยาง การเอาใจใส การย้ิม การสัมผัส การรับฟงความ
คิดเห็นเนื่องจากการใชคําพูด กิริยา ทาทางนั้นงายตอความเขาใจของเด็ก และสามารถใชไดทันทีที่
เด็กแสดงลักษณะนิสัยที่พึงประสงค จากการที่คําพูดเปนสิ่งที่เด็กปฐมวัยสามารถเขาใจไดงายทําให
เด็กสามารถเลือกที่จะตัดสินใจวาควรปฏิบัติตนอยางไร เพ่ือใหไดรับคําพูด การตอบสนองที่นาพึง
พอใจจากครู และการไดรับคําพูดในทางที่ดี ทําใหเด็กรูสึกวาตนไดรับการยอมรับ เปนกระตุนการ
พัฒนาพฤติกรรมเด็ก อีกทั้งการใชคําพูด กิริยา ทาทางที่เหมาะสมและสอดคลองกันของครูจะเปน
แบบอยางที่ดีใหกับเด็ก ครูปฐมวัยจึงจําเปนตองพูดจาไพเราะออนหวาน เลือกใชคําพูดและกิริยา 
ทาทางกับเด็กอยางเหมาะสม  
   บัวสร วุฒิศักด์ิชัยกุล (2546: 58-69) ศึกษารูปแบบการสื่อสารของมารดาที่สงเสริม
ความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย ในกลุมผูปกครองเด็กปฐมวัยปที่ 2 และปที่ 3 ในโรงเรียน
จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ และสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน 
จํานวน 160 คน ซึ่งกลุมตัวอยางดังกลาว มีลักษณะทางพฤติกรรมคลายคลึงกับครู การเก็บรวบรวม
ขอมูลใชแบบวัดการสื่อสารของมารดาและแบบวัดความฉลาดทางอารมณเด็กปฐมวัย 5-6 ป เปน
แบบมาตรประเมินคา 4 ระดับ พบวา มารดาใหการสื่อสารทางบวกกับเด็กปฐมวัยโดยรวมอยูในระดับ
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มาก พฤติกรรมที่มารดาแสดงออกกับเด็กมากที่สุด คือ การทักทายหรือปลอบใจพรอมสัมผัสตัวเด็ก 
เชน ลูบศีรษะ แตะไหล การตั้งใจฟง การรับฟงความคิดเห็น การใหกําลังใจและคําแนะนํา เมื่อ
ตองการปฏิเสธคําขอรองของเด็กมารดาจะชี้แจงเหตุผลประกอบ ในทางตรงกันขาม พฤติกรรมที่
มารดาแสดงออกในทางลบกับเด็ก คือ การเฉยเมย การตําหนิ ดุดาดวยถอยคําที่หยาบคายการทํา
โทษโดยไมถามเหตุผลในการทําผิดของเด็ก และรูปแบบการสื่อสารทางบวกของมารดา มีคาน้ําหนัก
สําคัญสงผลตอความฉลาดทางอารมณ .378 ซึ่งมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
การสื่อสารทางบวกของมารดาสงผลตอความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย 
   วรรณดี หมูเย็น (2544: 82-96) ศึกษารูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่สงเสริม
ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบ
ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนวัยรุนที่ไดรับรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่แตกตางกัน กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนวัยรุน จํานวน 450 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งอาศัย
อยูรวมกับบิดามารดา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบวัดการสื่อสารในครอบครัว 
แบบวัดความฉลาดทางอารมณ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนวัยรุนที่ไดรับรูปแบบการสื่อสารใน
ครอบครัวจากบิดามารดาที่มีรูปแบบการสื่อสารเชิงบวกปรมิาณมาก แตเชิงลบมีปริมาณนอย มคีะแนน 
ความฉลาดทางอารมณสูง การสื่อสารเชิงบวกในงานวิจัยนี้ หมายถึง การที่บิดามารดาแสดง
พฤติกรรมตอลูกในสถานการณตาง ๆ แลวกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางบิดามารดากับลูกหรือ 
กอใหเกิดความรัก ความเขาใจ เชน การใหคําชมเชย การเปดโอกาสใหลูกแสดงความคิดเหน็ความรูสึก 
ตางๆ การแสดงความรักดวยการสัมผัสกอดรัด การตักเตือนดวยการใชเหตุผล แสดงใหเห็นวา การ
สื่อสารในรูปแบบนี้ เปนการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดตอการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ทั้งนี้เพราะ
ครอบครัวเปนกลุมสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล เปนพ้ืนฐานในการสรางพฤติกรรมและ
เปนแบบแผนทาทีของแตละบุคคล   
   ทู (Tu.  2004: Online) ศึกษาการมีปฏิสัมพันธดวยการใชถอยคําระหวางครูกับ
เด็กในการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยาง คือ ครูปฐมวัยจํานวน 20 คน ที่ทําการ
สอนในชั้นเรียนเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กรัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ใชเวลาในการศึกษา 2 วัน โดยวันแรกเปนการศึกษาในสถานการณที่เปนไปตามปกติ และวันที่ 2 
เปนการทดลองในชั้นเรียนที่มีการจัดเตรียมเหตุการณหรือสถานการณจําลองเก่ียวกับกิจกรรม
วิทยาศาสตร ครูแตละคนจะถูกบันทึกเทปวีดีโอตอเนื่องกันเปนเวลา 2 วัน โดยจะบันทึกเทปวีดีโอ
ตอนเชาระหวางการตัดสินใจเลือกทํากิจกรรมดวยตนเองของเด็ก ผลการศึกษาพบวา การใชถอยคํา
ของครูทั้งสองวันเปนการใหคําแนะนําในการเรียนรูกับเด็กและการถามคําถาม ครูใชถอยคําชมเชย
มากและกลาวขอบคุณ ลักษณะคําถามที่ครูใชถามเปนคําถามกระตุนเราความสนใจ การแกปญหา 
การวัด การนับ การเปรียบเทียบและการใชเหตุผล การที่ครูมีปฏิสัมพันธกับเด็กดวยการใชถอยคํา
และกระตุนดวยประโยคคําถามทําใหเด็กเกิดความกระตือรือรนในการเรียนวิทยาศาสตรมากข้ึนดวย 
   เจียง (Chiang.  2004: Online) สังเกตวิธีการสื่อสารของครูระหวางการทํากิจกรรม
วงกลมในชั้นเรียนปฐมวัย กลุมตัวอยาง คือ ครูปฐมวัยจํานวน 3 คน ที่ทําการสอนเด็กปฐมวัยอายุ
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ระหวาง 2–4 ป จํานวน 3 หองเรียน ในหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
การสัมภาษณ การบันทึกเสียง เปนเวลา 7 สัปดาห จากการสังเกตวิธีการสื่อสารของคร ูพบวา  
ครูสื่อสารดวยกับเด็กดวยวิธีการกระตุนเราความสนใจ การตั้งคําถาม การนําเสนอความคิดดวยการ
เขียน การพูดซ้ํา การสื่อสารดวยภาษาทางบวก เปนแบบอยางในการใชภาษา และสื่อสารกับเด็กดวย
ภาษาทาทาง โดยครูมีจุดมุงหมายในการสื่อสารเพ่ือสรางประสบการณทางภาษา สรางทักษะทาง
ภาษา การขยายความคิดและเรียนรูพฤติกรรมของเด็ก อาจกลาวไดวา ครูเปนผูที่มีอิทธิพลตอการทํา
กิจกรรมในวงกลมของเด็ก 
   โนแลน (Nolan.  2007: Online) ศึกษาวิธีการติดตอสื่อสารของครูแบบมีจิตเมตตา 
(Unconditional positive regard) ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา วิธีการติดตอ 
สื่อสารของครูแบบมีจิตเมตตาเปนที่ยอมรับของนักเรียน วิธีการที่ครูใช คือ การเริ่มสรางความสัมพันธ 
ดวยการเคารพซึ่งกันและกัน เขาใจความแตกตางและความสามารถของนักเรียนแตละคน สนใจใน
เรื่องที่นักเรียนนําเสนอ สื่อสารแบบสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ นอกจากนี้การสื่อสารแบบมี
จิตเมตตาของครูมีอิทธิพลทั้งตอครูและนักเรียน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดแรงจูงใจใน
การทํางานหรือการเรียนอยางมีจริยธรรม และเกิดพฤติกรรมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน    
  นอกจากงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกดังที่ไดกลาวมาขางตน
แลว จากการศึกษาทําใหพบวา ยังมีงานวิจัยอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการสื่อสาร
ทางบวกที่มีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมของบุคคลอีกดวย เชน  ศักดา ขําคม (2540: ออนไลน) 
ศึกษารูปแบบการสื่อสารในครอบครัวตามการรับรูของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมายและไมผิด
กฎหมายในกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารในครอบครัวของเด็กและ
เยาวชน อายุ 12-16 ป ที่กระทําผิดกฎหมายและไมกระทําผิดกฎหมายและหาความสัมพันธระหวาง
รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวกับการกระทําผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมที่กระทําผิดกฎหมายเปนเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมประพฤติในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กกลางกรุงเทพมหานคร และกลุมที่ไมกระทําผิดกฎหมายเปนเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวนกลุมละ 150 ราย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่ใชวัดรูปแบบการสื่อสารในครอบครัว  
จากการศึกษา พบวา เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมายมีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบ
สื่อสารเชิงบวกและแบบเปดนอย และมีรูปแบบการสื่อสารเชิงลบมากกวาเด็กและเยาวชนที่ไมกระทํา
ผิด และรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเชิงบวกและแบบเปดมีความสัมพันธกับการกระทําผิด
และไมกระทําผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวมีบทบาทสําคัญตอการเกิดพฤติกรรม
กระทําผิดและไมกระทําผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน กลาวคือ การสื่อสารในครอบครัวแบบเชิง
บวกและแบบเปดจะชวยสงเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวและอาจจะชวยปองกันปญหาพฤติกรรม
ตางๆ ของเด็กและเยาวชน 
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   อุษา พิพัฒนสาธุกิจ (2544: 81-94) ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบการสื่อสารใน
ครอบครัวกับบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตรของนักเรียนในโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพ
นักวิทยาศาสตรตามตัวแปรรูปแบบการสื่อสารในครอบครัว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 167 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบวัด
การสื่อสารในครอบครัว แบบวัดบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา การสื่อสารเชิงบวก
จากบิดาและการสื่อสารเชิงบวกจากมารดามีความสัมพันธกับบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตรของนักเรียน
ในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่เหมาะสมที่สุด 
คือ การสื่อสารเชิงบวกปริมาณมากแตเชิงลบปริมาณนอย 
   โบล (Bowes.  1983: Online) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูตนเองของเด็ก
กับรูปแบบการมีปฏิสัมพันธในครอบครัว โดยทําการศึกษาจากการกระทําของเด็กจํานวน 50 คน ที่
ศึกษาในระดับเกรด 2-5 ในโรงเรียนรัฐบาล โดยประเมินผลการรับรูตนเองจากการทดสอบวาดภาพ
คน และประเมินรูปแบบการมีปฏิสัมพันธในครอบครัวจากการทําแบบทดสอบ ผลการศึกษาพบวา 
การรับรูตนเองของเด็กมีความสัมพันธกับรูปแบบการมีปฏิสัมพันธในครอบครัว ครอบครัวที่มีรูปแบบ
ความสัมพันธที่ดีหรือสมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารกันในทางที่ดี ชวยเหลือกันจะชวยในการพัฒนา 
การรับรูตนเองของเด็กและพบวา ปจจัยที่ทําใหเด็กรับรูตนเองในทางลบ คือ การที่เด็กไมไดรับการ
สื่อสารทางบวกจากสมาชิกในครอบครัว เด็กรับรูตนเองในทางลบจาการสื่อสารทางลบของพอแม 
และเด็กไมไดรับการสื่อสารเก่ียวกับตนเองจากสมาชิกในครอบครัว แสดงใหเห็นวา เด็กจะรับรูตนเอง
ถาไดรับการสื่อสารทางบวกจากสมาชิกในครอบครัวซึ่งจะชวยทําใหเด็กรับรูผูอ่ืนในทางบวกดวย 
  ในการศึกษางานวิจัยที่แสดงใหเห็นวา การสื่อสารทางบวกสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนได
ในบุคคล พบวา มีผูทําการศึกษาวิจัยไวหลายทาน เชน วิลเลียม วิมุกตายน (2540: 85-89) พัฒนา
รูปแบบการฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวาจาสําหรับนักศึกษาพยาบาล โดยวิธีการสอนแบบ
ใชสื่อวีดีทัศนแมแบบที่จัดทําเปนชุดฝกจํานวน 14 หนวย เพ่ือเปนตัวอยางและอภิปรายรวมกัน กลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ปการศึกษา 2539 จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 30 คน กลุมควบคุม
จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวาจาสําหรับ
นักศึกษา พยาบาลมีประสิทธิภาพเชื่อถือได  รอยละ 99 และนักศึกษาพยาบาลมีทักษะการสื่อสาร
ทางวาจา หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงให
เห็นวาพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู การสังเกตการกระทําของแมแบบ        
   สุกัญญา พีระวรรณกุล (2541: 81-84) ศึกษาผลของการใชโปรแกรมฝกทักษะการ
สื่อสารระหวางบุคคลของเยาวชนชายในสถานสงเคราะห กลุมตัวอยางเปนเยาวชนชายที่อาศัยอยูใน
สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม จํานวน 20 คน ที่มีคะแนนสํานึกในคุณคาตนเองในระดับ 
ปานกลางหรือต่ํา เขารวมโปรแกรมฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง 
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ครั้งละ 1-1.30 ชั่วโมง รวม 12 ครั้ง ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการฝกทักษะการสื่อสารระหวาง
บุคคลเยาวชนชายมีความสํานึกในคุณคาตนเองเพ่ิมข้ึน 
   ธณิกานต สิริพิเชียร (2543: 89-98) ไดทําการเปรียบเทียบผลของการใชบทบาท
สมมติ เทคนิคแมแบบ และกรณีตัวอยาง เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตคาเบรียล กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2542 พบวา นักเรียนมี
พฤติกรรมการสื่อสารดีข้ึน หลังจากไดรับการใชบทบาทสมมติ เทคนิคแมแบบ และกรณีตัวอยาง 
เนื่องจากการใชบทบาทสมมติ เปนกิจกรรมการเรียนที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ กอใหเกิด
บรรยากาศที่เปนกันเอง สนุกสนาน การไดทดลองแสดงบทบาทดวยตนเองทําใหเด็กสามารถ
พิจารณาถึงสาเหตุและไดแนวทางในการแกปญหาที่ตรงประเด็น เทคนิคแมแบบทําใหเด็กไดสังเกต
การกระทําของตัวแบบทั้งพฤติกรรมทางบวกและทางลบ ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและเรียนรูวา
พฤติกรรมใดควรเลือกปฏิบัติ กรณีตัวอยางทําใหนักเรียนไดรูจักวิเคราะห แยกแยะปญหา แสดงความ 
คิดเห็น หาเหตุผล เพ่ือหาขอสรุปแนวทางแกปญหา  
   พอเพ็ญ ไกรนรา (2545: 145-157) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะ
ความสัมพันธระหวางพยาบาลกับผูใชบริการสําหรับนักศึกษาพยาบาล โดยใชรูปแบบการฝกอบรมที่
เชื่อมโยงรูปแบบการเรียนรูเชิงประสบการณของคอลปกับกระบวนการพยาบาล ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติดานทักษะความสัมพันธกับผูใชบริการ
ในภาพรวมและทักษะยอยดานการรับฟงผูใชบริการมากกวากลุมควบคุม สวนทักษะการใชภาษา
ทาทางและภาษาถอยคําในการพยาบาล และทักษะการใหขอมูลแกผูใชบริการไมพบความแตกตาง 
   พีรพัฒน ถวิลรัตน (2547: 24-52) ศึกษาการเสริมสรางการสื่อสารแบบสอดคลอง
ของกลุมครูพ่ีเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตราชเทวี จํานวน 19 คน ที่เขารวมโปรแกรมพัฒนา 
การสื่อสารเปนเวลา 4 ครั้ง รวม 15 ชั่วโมง พบวา ภายหลังการทดลอง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กที่เขารวม
โปรแกรมพัฒนาการสื่อสาร มีคะแนนการสื่อสารแบบสอดคลองสูงกวากอนการทดลอง และมีคะแนน
สูงกวาครูพ่ีเลี้ยงเด็กที่ไมไดเขารวมโปรแกรมพัฒนาการสื่อสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
สําหรับในระยะติดตามผล 3 สัปดาห ครูพ่ีเลี้ยงเด็กที่เขารวมโปรแกรมพัฒนาการสื่อสาร มีคะแนน
การสื่อสารแบบสอดคลองไมแตกตางจากระยะหลังการทดลอง นั่นแสดงใหเห็นวา โปรแกรมพัฒนา 
การสื่อสารมีผลตอการเพ่ิมรูปแบบการสื่อสารแบบสอดคลองในกลุมครูพ่ีเลี้ยงเด็ก โดยโปรแกรมมี
วัตถุประสงคเนื้อหาและกิจกรรมที่สามารถเสริมสรางความเขาใจในหลักการสื่อสารแบบสอดคลองทํา
ใหครูพ่ีเลี้ยงเกิดความตระหนักรูถึงรูปแบบการสื่อสารของตน  
   สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและ
ผูสูงอายุ (2547: 14) หรือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ สยช. 
เดิม และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สปช. ศึกษาวิจัยเทคนิคการใชความรัก
ดวยการสื่อสารทางบวกและปกครองชั้นเรียนทางบวก ลดการใชความรุนแรงในระบบการสอนตาม
การวิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมพลังจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมเยาวชน เมื่อ พ.ศ. 2542 ผลการศึกษา
พบวา คณะครูสามารถใชเทคนิคการสื่อสารปฏิสัมพันธทางบวกและปกครองชั้นเรียนทางบวกได
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ระดับปานกลางกับพอใช สําหรับนักเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนและตอตนเองระดับดีเปนสวน
ใหญ มีความไววางใจครูและชอบโรงเรียนมากข้ึน 
  การประมวลเอกสารและผลการวิจัยที่เก่ียวกับการสื่อสารทางบวกที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน ผูวิจัยไดนําขอมูลมาสังเคราะหทําใหไดลักษณะของพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกซึ่งเปนผลที่
ผูวิจัยตองการใหเกิดข้ึนกับผูดูแลเด็กภายหลังไดรับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE ที่ผูวิจัย 
สรางข้ึน พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกในการวิจัยครั้งนี้จึงหมายถึง การกระทําหรือการแสดงออก
ของผูดูแลเด็กในการสื่อสารกับเด็กดวยการใชถอยคํา การใชทาทาง และการฟงทีเ่หมาะสม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
   1. การสื่อสารดวยการใชถอยคํา หมายถึง การที่ผูดูแลเด็กแสดงออกตอเด็กดวย
การใชถอยคําที่มีลักษณะ ดังนี ้
    1.1 คําสุภาพ หมายถึง การพูดโดยใชคําพูดปกต ิไมพูดคําหยาบ คําพูดมีคําลง
ทายคะหรือครับ  
    1.2 คําพูดใหกําลังใจ หมายถึง การพูดแสดงความรูสึกดานบวก การพูดชมเชย 
การกลาวขอบคุณ ไมพูดคําสอเสียด หรือทําใหอับอาย  
    1.3 คําพูดที่สงเสริมการเรียนรู หมายถึง การใชคําถาม การพูดแนะนํา การพูด
โดยการอธิบาย และใชเหตุผลประกอบ แทนการพูดหามปราม เชน หามเสียงดัง อยาทิ้ง หยุดเด๋ียวนี ้
   2. การสื่อสารดวยการใชทาทาง หมายถึง การที่ผูดูแลเด็กแสดงออกตอเด็กดวย
การใชทาทางที่สอดคลอง เหมาะสม ซึ่งทาทางนั้นมีลักษณะ ดังนี ้
    2.1 การแสดงออกทางใบหนาอยางเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด เชน การ
ย้ิม พยักหนา 
    2.2 การใชสายตาอยางเหมาะสม เชน การมองตา หรือสบสายตาอยาง
เหมาะสม 
    2.3 การใชเสียงและน้ําเสียงอยางเหมาะสม เชน น้ําเสียงปกติ เสียงดังชัดเจน 
    2.4 การแสดงทาทางที่เหมาะสม เชน การสัมผัส หรือการกอด การลูบศีรษะ 
   3. การฟง หมายถึง การที่ผูดูแลเด็กใหโอกาสเด็กแสดงความคิดเห็น และรับฟง
ความคิดเห็นของเด็กอยางตั้งใจ 
  พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กดังกลาวขางตน เปนพฤติกรรมการสื่อสาร
ที่พบเห็นไดในชั้นเรียนระหวางผูดูแลเด็กกับเด็ก และเปนพฤติกรรมทีส่อดคลองกับหลักพุทธศาสนา
ในมงคลสูตรขอที่ 10 สุภาสิตา จ ยา วาจา พูดแตสิ่งที่เปนมงคล (สําลี รักสุทธ.ี  2546: 57-61) หลัก
สัมมาวาจาหรือวาจาชอบ (ประทุม ฤกษกลาง.  2547: ออนไลน) และลักษณะของการใชถอยคํา
ทางบวก การใชทาทาง และการฟงตามความคิดเห็นของนักวิชาการ เชน วิชัย วงษใหญ (2542: 24) 
พรรณี บุญประกอบ (2544: 3-5) วิศิษฐ วังวิญู (2544: ออนไลน) พูนสุข ชวยทอง (2548: 111-
113) รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก เชนงานวิจัย
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ของเพียงกานต ปทุมมา (2545: 72-86) บัวสร วุฒิศักด์ิชัยกุล (2546: 58-69) วรรณดี หมูเย็น (2544: 
82-96) ทู (Tu.  2004: Online) เจียง (Chiang.  2004: Online) โนแลน (Nolan.  2007: Online) 
  การวัดพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กในงานวิจัยครั้งนี้ วัดโดยแบบวัด
การสื่อสารทางบวก จํานวน 25 ขอ ซึ่งเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึน ลักษณะของแบบวัดเปนขอความ
ประกอบดวยมาตรประเมินคา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย ซึ่งมีทั้งขอความทางบวกและ
ทางลบ มีคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได คือ 0.87 ผูที่ไดคะแนนเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ยแสดง
วา เปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูง สําหรับผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยแสดงวา เปนผูที่มี
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกต่ํา และวัดโดยแบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก ซึ่งเปน
แบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 10 ขอ ลักษณะของแบบวัดเปนแบบวัดปลายเปด (Short Answer 
Item) ที่มีขอคําถามเปนสถานการณตางๆ  ใหผูตอบเขียนตอบ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงลักษณะการ
สื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกที่ตนใช โดยมีเกณฑการตรวจใหคะแนน ดังนี้ เมื่อคําตอบแสดง
ลักษณะการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกให 1 คะแนน เมื่อคําตอบแสดงลักษณะการสื่อสารดวย
การใชถอยคําทางลบให 0 คะแนน แบบวัดมีคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได คือ 0.68 ผูที่ได
คะแนนเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ยแสดงวา เปนผูที่มีการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกสูง สําหรับ
ผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยแสดงวา เปนผูที่มกีารสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกต่ํา และวัดโดย
แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร ซึ่งเปนแบบสังเกตที่ผูวิจัยสรางข้ึน ลักษณะของแบบสังเกต
พฤติกรรมการสื่อสาร เปนแบบสังเกตพฤติกรรมแบบระเบียนพฤติการณ ผูวิจัยซึ่งเปนผูสังเกตจะ
บันทึกพฤติกรรมการสื่อสารของผูดูแลเด็กที่เกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน โดยเขียนบรรยายพฤติกรรมที่
สังเกตไดโดยตรง เชน ถอยคําที่ใชในการสื่อสาร ลักษณะการสื่อสารดวยการใชทาทาง ลักษณะการฟง 
เปนตน 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม 
 บุคคลทุกคนเปนผูมีความสามารถ มีคุณคาและมีแนวโนมที่จะพัฒนาตนเอง (วัชรี ทรัพยม.ี  
2549: 92-94) ดังนั้นในการพัฒนาบุคคลจึงตองใหแตละบุคคลเปดรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู
อยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาตนใหสูงสุดตามศักยภาพ (ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ.  2544: 22-24) การพัฒนา
บุคคลดวยการฝกอบรมเปนรูปแบบหรือวิธีการหนึ่งที่ไดรับการยอมรับและถูกนํามาใชเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ บัคเคลย และคาเพิล (Buckley; & Caple.  1995: 13) กลาววา 
การวางแผนและการพัฒนาบุคคล ทั้งดานความรู เจตคติ และทักษะ สามารถทําไดอยางเปนระบบ 
ดวยวิธีการสรางประสบการณการรับรูใหกับบุคคลนั้น ซึ่งชวยใหบุคคลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ดังนั้น การนําแนวคิด ทฤษฎีตางๆ มาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม
อยางเหมาะสม จะทําใหสามารถใชเปนรูปแบบฝกอบรม เพ่ือชวยใหการฝกอบรมนั้นบรรลผุลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว  
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 2.1 มโนทัศนของการฝกอบรม 
  ดวงใจ ศุภสารัมภ (2544: ออนไลน) ไดนําเสนอมโนทัศนของการฝกอบรมวา การ
ฝกอบรม เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ เพ่ือใหบุคคลเกิดความรู ความเขาใจ 
มีความสามารถ และมีทัศนคติที่ดีสําหรับการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง การฝกอบรมจะนาน
เพียงใดนั้นข้ึนอยูกับปริมาณของสาระ เวลาที่จําเปนตองใชในการฝกฝนหรือเวลาที่สามารถจัดสรรได 
การฝกอบรมนี้นับวาเปนลักษณะหนึ่งของการสอนที่เกิดข้ึนและสามารถใชวิธีสอน เทคนิคการสอน
ตางๆ เชนเดียวกับที่การเรียนการสอนใช (ทิศนา แขมมณี.  2548: 6)  
  ในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคคลจําเปนตองเขาใจถึงลักษณะธรรมชาติในกระบวนการ
เรียนรูของบุคคลและบทบาทที่สําคัญของผูสอน ผูนํากิจกรรมหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
ของผูใหญ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม ดวงใจ ศุภสารัมภ (2544: 
ออนไลน) ไดสรุปลักษณะธรรมชาติในกระบวนการเรียนรูของบุคคลวัยผูใหญไวดังนี ้
   1. ผูใหญตองการรูเหตุผลในการเรียนรู และผูใหญจะเรียนรูตอเมื่อเขาตองการจะ
เรียน 
   2. ผูใหญตองการที่จะเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้น บทบาทของผูสอนหรือผูนํากิจกรรม
ควรเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) มากกวาที่จะเปนผูถายทอดความรูของตน
และตองเปนผูสรางบรรยากาศในการเรียนรู ดวยการยอมรับฟงและยอมรับในการแสดงออก ทัศนคติ
และความรูสึกนึกคิด 
   3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูใหญ ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูใหญ และใหความสําคัญกับการเรียนรูโดยอาศัยประสบการณ ใหผูเรียนไดมีโอกาส 
ผสมผสานความรูใหมกับประสบการณเดิมที่มีอยู เพ่ือทําใหการเรียนรูที่ไดรับใหมนั้นมีความหมาย
เพ่ิมเติมข้ึนอีก  
   4. แนวโนมในการเรียนรูของผูใหญ ผูใหญจะยอมรับและสนใจกิจกรรมการเรียนรู 
หากเชื่อและเห็นวา การเรียนรูนั้นจะชวยใหทํางานไดดีข้ึน หรือชวยแกปญหาในชีวิตประจําวันได 
   5. ผูใหญจะเรียนรูไดดีในบรรยากาศของการยอมรับในความแตกตางในทาง
ความคิดและประสบการณที่แตกตางกันของแตละคน มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีอิสรภาพและการ
สนับสนุนใหมีการแสดงออกและมีความเปนกันเอง 
  บทบาทที่ผูสอน ผูนํากิจกรรมหรือผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูใหญจําเปน 
ตองทําความเขาใจและพยายามดําเนินการตางๆ ในการฝกอบรมใหสอดคลองกันกับลักษณะ
ธรรมชาติในกระบวนการเรียนรูของผูใหญ สามารถสรุปเปนขอไดดังนี ้
   1. ผูสอนตองยอมรับวา ผูเรียนแตละคนมีคุณคา ตองเคารพในความรูสึกนึกคิดและ
ประสบการณของผูเรียนดวย 
   2. ผูสอนควรพยายามทําใหผูเรียนตระหนักดวยตัวเองวา มีความจําเปนที่ผูเรียน
ตองปรับพฤติกรรมทั้งดานความรู ความเขาใจ ความสามารถ และทัศนคต ิเปนตน  
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   3. ควรจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสมและเอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนดวยกันเองไดสะดวกอีกดวย  
   4. ผูสอนตองหาวิธีการที่จะสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนดวยกัน 
เพ่ือสรางความรูสึกไววางใจ ความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน โดยการสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่
ตองรวมมือรวมใจกัน  
  มโนทัศนของการฝกอบรมที่กลาวมา ชวยสรางความเขาใจในความสัมพันธระหวาง
ธรรมชาติในการเรียนรูของบุคคลในวัยผูใหญกับบทบาทของผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูซึ่ง
ชวยนําไปสูการพัฒนารูปแบบฝกอบรมที่มีความเหมาะสมสําหรับใชสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กตอไป 
 2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget’s theory of intellectual 
development) 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต เปนทฤษฎพ้ืีนฐานที่สําคัญที่นํามา
ประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม ทั้งนี้เพ่ือใชในการอธิบายกระบวนการเรียนรูของบุคคล 
ผูวิจัยไดศึกษาและสรุปสาระสําคัญของทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตไวดังนี ้
  เพียเจต (Piaget) เปนนักจิตวิทยาชาวสวิสเซอรแลนด เพียเจต เชื่อวา มนุษยทุกคน
ตั้งแตเกิดมาพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และปฏิสัมพันธนี้ทําใหเกิดพัฒนาการทาง
สติปญญาซึ่งเพียเจตเรียกวา การสรางปฏิสัมพันธ (Interactionism) หรือการสรางความรู 
(Constructivism) โดยบุคคลพยายามปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลดวยการใชกระบวนการซึมซับและ
กระบวนการปรับโครงสรางใหเหมาะสม การเรียนรูเริ่มตนจากการสัมผัส ตอมาจึงเกิดความคิดทาง
รูปธรรมและพัฒนาตอไปจนเกิดความคิดที่เปนนามธรรม ซึ่งการพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องตาม  
ลําดับข้ัน (ทิศนา แขมมณี.  2544: 13) 
  พัฒนาการทางสติปญญาของมนุษย ประกอบดวยกระบวนการสําคัญ 2 กระบวนการ 
คือ การซึมซับหรือการรับเอาความรูหรือประสบการณใหม (Assimilation) เขาไปรวมกับความรู
ความคิดเดิมของตน หรือเปนการปรับสิ่งที่รับรูใหเขากับการรูคิดของตน และปรับโครงสรางทาง
สติปญญาระหวางประสบการณเดิมที่มีอยูและประสบการณใหมใหสอดคลองเหมาะสม เกิดการ
ยอมรับประสบการณใหม (Accommodation) ทําใหเกิดสภาวะสมดุล (Equilibrium) ซึ่งทําใหมนุษย
สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได (Adaptation) และเกิดโครงสรางทางสติปญญาที่เรียกวา 
“Schema” ซึ่งมนุษยจะใชแปลความหมายสิ่งที่รับรู มนุษยจะใชกระบวนการนี้รวมกันหรือสลับกัน 
เพ่ือปรับความคิดของตนจนเกิดเปนองคความรู และผลของการปรับเปลี่ยนการคิดนี้จะชวยพัฒนา
วิธีการคิดของมนุษยจากระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงกวา (Wadsworth.  1996: 14-17; Piaget; & Cook.  
1952: 58; Krogh.  1994: 33) 
  เพียเจต จัดแบงองคประกอบที่มีสวนเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญาไว  
4 องคประกอบ (สุรางค โควตระกูล.  2550: 48-50; Krogh.  1994: 33-34) คือ  
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   1. วุฒิภาวะ (Maturation) เปนสภาพความพรอมของรางกายที่มีสวนสําคัญตอการ
พัฒนาสติปญญา ดังนั้นในการจัดประสบการณหรือสิ่งแวดลอมตองจัดใหเหมาะสมกับความพรอม
หรือวัย  
   2. ประสบการณ (Experience) แบงเปนประสบการณที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาต ิ(Physical Environment) และประสบการณเก่ียวกับการคิดหาเหตุผล
ทางคณิตศาสตร (Logical – mathematical experience) ที่มีความสําคัญตอการแก ปญหาตางๆ โดย 
เฉพาะทางวิทยาศาสตร 
   3. การถายทอดความรูทางสังคม (Social Transmission) หมายถึง การที่บุคคลอ่ืน
ที่อยูรอบตัวถายทอดความรูใหแกบุคคลดวยกระบวนการซึมซาบประสบการณ และการปรับ
โครงสรางทางสติปญญา  
   4. กระบวนการพัฒนาใหเกิดความสมดุล (Equilibration) หรือการควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง (Self-regulation) ซึ่งอยูในตัวของแตละบุคคล เพ่ือจะปรับความสมดุลของ
พัฒนาการทางสติปญญาข้ันตอไป กระบวนการนี้เปนรากฐานสําคัญของการเรียนรู  
  ดังนั้นในการจัดประสบการณใหกับบุคคลจึงจําเปนตองจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ
เรียนรู ใชสิ่งที่เปนรูปธรรมและเริ่มใหประสบการณจากสิ่งที่บุคคลคุนเคยหรือมีประสบการณมากอน
แลวจึงเสนอสิ่งใหมที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกา การทําเชนนี้จะชวยใหกระบวนการซึมซับและการจัด 
ระบบความรูเปนไปดวยดี บุคคลเกิดความเขาใจลักษณะตางๆ ไดดีข้ึน (ทิศนา แขมมณี.  2544: 66) 
 กลาวโดยสรุป ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ไดแสดงใหเห็นถึงกระบวน  
การพัฒนาทางสติปญญาของบุคคล ซึ่งเริ่มจากการที่บุคคลเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา โดยรับ
เอาประสบการณ ขอมูลตางๆ เขามาเก็บสะสมไวดวยกระบวนการซมึซับซึ่งเปนกระบวนการทาง
สมอง และปรับหรือจัดประสบการณเดิมและประสบการณใหมเขาดวยกัน เมื่อเชื่อมโยงกันไดจะเกิด
ความสมดุลข้ึน เกิดเปนโครงสรางทางปญญาใหมของบุคคลนั้นจากข้ันหนึ่งไปสูอีกข้ันหนึ่ง หากบุคคล 
ไมสามารถปรับประสบการณใหมและประสบการณเดิมใหเขากันไดก็จะเกิดความไมสมดุลข้ึน ทําให
เกิดความขัดแยงทางปญญาข้ึนในตัวบุคคล ดังนั้น การที่บุคคลไดมีโอกาสเรียนรูผานการกระทํา และ
มีปฏิสัมพันธระหวางกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจนความคิดเห็นตางๆ  รวมกัน จะทําใหบุคคล 
มีความรู เกิดความเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน การจัดสภาพแวดลอมใหบุคคลได
เรียนรูอยางเหมาะสมนี้จึงเปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูของบุคคล 
 2.3 ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร (Bruner’s theory of Discovery 
Learning) 
  บรูเนอร (Bruner) เปนนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทางสติปญญา
ตอเนื่องจากเพียเจต (ทิศนา แขมมณี.  2544: 66) ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอรนั้น 
เปนทฤษฎีการเรียนรูที่อาศัยแนวคิดของเพียเจตเปนฐาน บรูเนอรเชื่อวา การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดตอ 
เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึง่นําไปสูการคนพบการแกปญหา โดยคาดหวังวาบุคคลจะ
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เปนผูคนพบคําตอบดวยตนเอง บรูเนอรจึงใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูซึ่งบรูเนอร เรียกวา 
เปนวิธีการเรียนรูโดยการคนพบ (Discovery Approach) โดยธรรมชาตินั้น บุคคลจะมีความอยากรู
อยากเห็นซึ่งเปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดการเรียนรูโดยการคนพบข้ึน บุคคลเลือกที่จะรับรูสิ่งที่ตนเอง
สนใจ และประมวลขอมูลขาวสารที่ไดรับจากการที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมนั้นจนเกิดการคนพบ
ดวยตนเอง แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ (สุรางค โควตระกูล. 2550: 212-
214, 298-299) คือ 
   1. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยตนเอง การ
เปลี่ยนแปลงที่เปนผลของการปฏิสัมพันธ นอกจากจะเกิดข้ึนในตวัของผูเรียนแลว ยังจะเปนผลใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมดวย 
   2. ผูเรียนแตละคนมีประสบการณและพ้ืนฐานความรูแตกตางกัน การเรียนรูจะ
เกิดข้ึนไดจากการที่ผูเรียนสรางความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบใหมกับประสบการณเดิมแลวเกิดเปน
ความรูใหม 
   3. พัฒนาการทางสติปญญาจะเห็นไดชัดโดยที่ผูเรียนสามารถรับสิ่งเราที่ใหเลือกได
หลายอยางพรอมๆ กัน 
  บรูเนอร (Bruner) ไดเสนอวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนใชเปนเครื่องมือในการคนพบความรู
ไวดังนี ้
   1. การเรียนรูจากการกระทํา (Enactive Mode) เปนวิธีที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม โดยเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยการกระทํามีประสบการณโดยตรงจากการสัมผัส ซึ่งจะชวยใน
การสะสมขอมูลไวในการคิดของตน 
   2. การเรียนรูจากความคิด (Iconic Mode) เปนวิธีการที่ผูเรียนสามารถที่จะสราง
จินตนาการหรือมโนภาพ (imagery) ข้ึนในใจได การรูคิดในข้ันนี้ตองอาศัยขอมูลทางสายตาหรือ
ประสาทสัมผัสอ่ืนเปนสําคัญ 
   3. การเรียนรูจากสัญลักษณและนามธรรม (Symbolic Mode) เปนวิธีการที่ใช
สัญลักษณ วิธีการนี้ผูเรียนจะใชในการเรียนรูเมื่อมีความสามารถที่จะเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม หรือ
ความคิดรวบยอดที่ซับซอนและเปนนามธรรม จึงจะสามารถสรางสมมติฐาน และพิสูจนวาสมมติฐาน
ถูกหรือผิดได ซึ่งเปนข้ันที่สูงสุดของการพัฒนาทางดานความรู ความเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม ในข้ันนี ้
ภาษามีความสําคัญตอการพัฒนาการรูคิดของบุคคล 
  บรูเนอร (Bruner) เชื่อวา แมวาวิธีการที่ผูเรียนใชเปนเครื่องมือในการคนพบความรูจะ
มี 3 วิธี และข้ึนกับวัยของผูเรียน แตไมไดหมายความวาผูใหญจะพนจากการคิดข้ันการเรียนรูจาก
การกระทํา(Enactive) หรือข้ันการเรียนรูจากการคิด (Iconic) เพียงแตผูใหญใชสัญลักษณเปน
เครื่องมือในการเรียนรูมากข้ึน จากแนวคิดขางตน บรูเนอรจึงนําเสนอหลักการสําคัญเก่ียวกับการ
สอนโดยวิธีการคน พบไวดังนี ้
   1. ใหความสําคัญกับกระบวนการคิด 
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   2. เนนการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนตองเปนตนแบบ 
(Model) ที่ดี โดยเริ่มตั้งแตทัศนคติของผูสอน และเชื่อวาผูเรียนมีแรงจูงใจภายใน (Self-Motivation) 
มีความอยากรูอยากเห็น คนพบสิ่งที่อยูรอบตัวดวยตนเอง  
   3. เนนความสําคัญของผูเรียน จัดสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูโดยการคนพบ 
โดยใหโอกาสผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  
   4. การจัดประสบการณใหกับผูเรียนควรเริ่มจากประสบการณที่ใกลตัวไปหา
ประสบการณที่ไกลตัว เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจ  
   5. แรงเสริมดวยตนเอง (Self-reinforcement) มีความหมายตอผูเรียนมากกวาแรง
เสริมภายนอก (Extrinsic Reinforcement) ดังนั้นควรใหขอมูลยอนกลับผูเรียนเพ่ือใหทราบวาผิดหรือ
ถูกเปนการสรางแรงเสริมดวยตนเอง 
  นอกจากนี้ บรูเนอร (Bruner) ไดนําเสนอขอดีของการสอนโดยวิธีการคนพบ  
(พรรณี ช. เจนจิต.  2550: 206) ไวดังนี ้
   1. ชวยใหคนมีการพัฒนาทางดานความคิด 
   2. กอใหเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมในลักษณะที่เปนรางวัลในตนเอง (Intrinsic 
reward) 
   3. บุคคลไดเรียนรูวิธีที่จะศึกษาคนควาและคนพบสิ่งตางๆ ดวยตนเอง 
   4. ชวยใหเกิดความเขาใจและจดจําไดนาน เนื่องจากบุคคลเปนผูสังเกต คนควา 
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง   
  กลาวโดยสรุปทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรเูนอร (Bruner) ใหความสําคัญกับ
กระบวน การเรียนรูของบุคคลที่เกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยมีการเรียนรูจาก
การกระทํา การเรียนรูจากความคิด และการเรียนรูจากสัญลักษณและนามธรรมเปนเครื่องมือในการ
เรียนรู เพ่ือจะนําไปสูการคนพบการแกปญหาดวยตนเอง  
 2.4 แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 
  ดี เจ นิโคล (D.J.Nicol) กลาววา การเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL) เปนรูปแบบการ
พัฒนาบุคคลที่มีประสิทธิภาพมาก สามารถพัฒนาทั้งองคความรู ทัศนคติ และทักษะของบุคคลได
สูงสุด (ชอเพชร เบาเงิน.  2545: 74; อางอิงจาก กรมสุขภาพจิต.  2543: 9-10) เนื่องจากเปนการ
เรียนรูที่ดึงศักยภาพของผูเรียนออกมาใชอยางเต็มที ่และเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
โดยผูเรียนเปนผูสรางความรูจากประสบการณที่ไดรับ และมีเปาหมายที่การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
ในดานจิตสํานึก ทัศนคติ ความตระหนัก ความรูและทักษะ (วราลักษณ ไชยทัพ.  2544: 24)  
  หลักของการเรียนรูแบบมีสวนรวมเกิดมาจากความเชื่อที่วา การเรียนรูของคนเราเปน
กระบวนการสรางความรูดวยตัวของผูเรียนเอง โดยมีวิทยากรหรือผูสอนชวยจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการสรางความรูมากกวาการถายทอดความรูจากวิทยากรสูผูเรียนแต
เพียงอยางเดียว ดังนั้นกระบวนการสรางความรูจงึตองอางอิงจากประสบการณของผูเรียน เปนการ
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เรียนรูที่ผูเรียนเปนฝายกระทํา อันจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการเรียนรูใหมๆ  อยางตอเนื่อง 
การเรียนรูแบบมีสวนรวมนี้จึงยํ้าถึงลักษณะทางสังคมของการเรียนรูที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนดวยกันเอง และระหวางผูเรียนกับผูสอน ทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่ทุกคนมี
อยูออกไปอยางกวางขวาง โดยอาศัยการแสดงออกทางภาษา ไดแก การพูดและการเขียนเปน
เครื่องมือในการแลกเปลี่ยน วิเคราะหและสังเคราะหความรู (สํานักพัฒนาสุขภาพจิต.  2552: 
ออนไลน)  
  วราลักษณ ไชยทัพ (2544: 26-31) กลาววา การเรียนรูแบบมีสวนรวมควรมีลักษณะ 
ดังนี ้  
   1. การเรียนรูที่สรางจิตสํานึกในคุณคาศักด์ิศรีของมนุษย คือ การเรียนรูที่มี
เปาหมายหลักในการสรางจิตสํานึกในคุณคา ศักด์ิศรี สิทธิเสรีภาพ รวมทั้งการพัฒนาความรู 
ความสามารถของบุคคล 
   2.  การเรียนรูแบบองครวมเชื่อมโยงสัมพันธกัน คือ การมองแบบองครวมตาม
ความเปนจริงที่ทุกสิ่งสัมพันธกัน 
   3. การเรียนรูที่ประสานระหวางการเรียนรูเชิงประจักษรวมกับทฤษฎี คือ การ
เรียนรูจากการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนประสบการณ การวิเคราะหรวมกับผูอ่ืน ซึ่งสงผลตอการเกิด
องคความรูใหม 
   4. ผูเขารวมเรียนรูเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู คือ คํานึงถึงพ้ืนฐานและ
ประสบการณของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูคนหาขอมูล ประเมินปญหา เรียนรูดวยตนเอง
จากประสบการณของกันและกันเปนหลัก โดยมีผูจัดกระบวนการเรียนรูเปนผูเอ้ืออํานวยใหเกิด
กระบวนการเรียนรูอยางเต็มที่ ผลของการเรียนรูที่เกิดจากประสบการณและการแสดงออกของตน 
เองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
   5. ใชกระบวนการกลุมที่เนนความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความรวมมือ
จะเสริมการเรียนรู และสรางสํานึกของการมีสวนรวมแกผูเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณจะชวย
สรางความตระหนัก 
   6. เนนการสรางบรรยากาศการเรียนรูแบบไมเปนทางการ เพ่ือสรางความไววางใจ 
และสรางความรวมมือ การชวยเหลือกัน การใหและการรับ  
  จุฑารัตน สถิรปญญา; และ วิทยา เหมพันธ  (2547: 6-8) ไดสรุปหลักการสําคัญของ
การเรียนรูแบบมีสวนรวมไว 5 ประการ ดังนี ้
   1. เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณเดิมของผูเรียน 
   2. เปนการเรียนรูที่ทําใหเกิดการเรียนรูใหมอยางตอเนื่องและทาทาย และเปนการ
เรียนรูแบบ Active Learning ที่ทุกคนมีบทบาทอยูตลอดเวลา 
   3. เปนการเรียนรูที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง และระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน 
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   4.เปนการเรียนรูที่ทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่ทุกคนมีอยูออกไป
อยางกวางขวางผานการมีปฏิสัมพันธ 
   5. เปนการเรียนรูที่มีการสื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนเปนเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยน การวิเคราะห และสังเคราะหความรู 
  สําหรับองคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวมมี 4 ประการ คือ 
   1. ประสบการณ (Experience) เปนข้ันตอนที่ผูสอนชวยใหผูเรียนนําประสบการณ
เดิมของตนมาพัฒนาเปนองคความรู 
   2. การสะทอนความคิดและการอภิปราย (Reflect and Discussion) เปนข้ันตอนที่
ผูสอนชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออก เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูซึ่งกันและกันอยาง
ลึกซึ้ง 
   3. ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and 
Conceptualization) เปนข้ันตอนการสรางความเขาใจเพ่ือนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด อาจเกิด 
ข้ึนโดยผูเรียนเปนฝายริเริ่มแลวผูสอนชวยแตงเติมใหสมบูรณ ในทางกลับกันผูสอนเปนผูนําทางและ
ผูเรียนเปนผูสานตอจนความคิดนั้นสมบูรณเปนความคิดรวบยอด 
   4. การทดลองหรือประยุกตแนวคิด (Experiment/Application) เปนข้ันตอนที่
ตองการใหผูเรียนนําเอาการเรียนรูที่เกิดข้ึนใหมไปประยุกตใชในลักษณะหรอืสถานการณตาง ๆ จน
เกิดเปนแนวทางปฏิบัติของตนเอง 
  ความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 4 เปนไปอยางเปนพลวัตร และอาจเริ่มจาก
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง และเคลื่อนยายไปยังองคประกอบอ่ืนๆ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวม จึงอาจเริ่มจากจุดใดกอนก็ได แตสําคัญที่การจัดกระบวนการใหมีครบทุกองคประกอบ 
และตองใหเกิดการเรียนรูสูงสุด โดยใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุดในทุกๆ องคประกอบ การจัดการ
เรียนรูในลักษณะดังกลาวนอกจากจะเปนพ้ืนฐานของการสอน โดยมุงเนนใหเกิดความคิดสรางสรรค 
และความคิดวิเคราะหวิจารณ การแบงปนประสบการณแลวยังเปนพ้ืนฐานการสอนใหเกิดจิตพิสัยและ
ทักษะพิสัยดวย นอกจากนี้ปจจัยที่เอ้ือตอกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมมีดังตอ ไปนี ้
   1. การเรียนรูสูงสุด (Maximum Learning) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมี    
สวนรวม มีหลักสําคัญ คือ การจัดใหมีการเรียนรูสูงสุด (Maximum Learning) เกิดข้ึนกับผูเรียน   
การเรียนรูสูงสุดจะเกิดข้ึนไดจากการมีสวนรวมสูงสุด (Maximum Participation) ของผูเรียน และใน
การมีสวนรวมนั้นจะตองเกิดงานหรือเกิดการสรางความรู หรือที่เรียกวาเกิดการบรรลุงานสูงสุด 
(Maximum Performance) ทั้งการมีสวนรวมสูงสุด และการบรรลุงานสูงสุดจะตองเกิดข้ึนในทุกๆ 
องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวม กลาวคือ มีการแบงปนประสบการณ ไดสะทอนความคิด
และถกเถียงกันอยางลึกซึ้ง เกิดความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด ตลอดจนไดทดลองหรือ
ประยุกตแนวคิด 
   2. การมีสวนรวมสูงสุด (Maximum Participation) การมีสวนรวมสูงสุดเกิดจากการ
ออกแบบกระบวนการกลุมที่เหมาะสมในแตละองคประกอบของการเรียนรู กลุมแตละประเภทจะมี
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ขอจํากัดที่แตกตางกัน การเลือกใชกระบวนการกลุมที่เหมาะสมจะทําใหเกิดการมีสวนรวมอยาง    
สูงสุด 
   3. การบรรลุงานสูงสุด (Maximum Performance) หัวใจสําคัญของการบรรลุงาน
สูงสุดอยูที่การกําหนดงานใหกระบวนการกลุม ซึ่งองคประกอบที่สําคัญของการกําหนดงานมี  
3 ประการ คือ  
    3.1 การกําหนดกิจกรรมที่ชัดเจน เชน แบงกลุมอยางไร เพ่ือทําอะไร ใชเวลา
เทาใด เมื่อบรรลุงานแลวทําอยางไร 
    3.2 การกําหนดบทบาทกลุมหรือบทบาทสมาชิกที่ชัดเจน โดยการกําหนด
บทบาทในกลุมยอยควรแตกตางกัน เพ่ือเกิดการขยายเครือขายการเรียนรูในกลุมใหญ  
    3.3 ควรมีโครงสรางของงานที่ชัดเจน ซึ่งบอกรายละเอียดของกิจกรรมและ
บทบาท (ปยะพงษ ไสยโสภณ.  2550: 69-70; อางอิงจาก วิภาพรรณ ผลผลา.  2541: 28-30)  
  วราลักษณ ไชยทัพ (2544: 34-39) ไดสรุปแนวการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมไวดังนี ้
   1. ประเมินปญหาความตองการของผูเขารวม เพ่ือเปนขอมูลในการออกแบบ
กระบวน การที่เขาถึงความสนใจ และลักษณะการเรียนรูของผูเรียนอยางสอดคลองเหมาะสม 
   2. กําหนดวัตถุประสงค เปนสิ่งจําเปนที่จะชวยในการกําหนดขอบเขตของการ
เรียนรูใหสอดคลองกับปญหาความตองการ และงายตอการประเมินผลการเรียนรู 
   3. เลือกกําหนดเนื้อหาและจัดลําดับเนื้อหา เนื้อหาของการจัดการเรียนรูจะเลือก
และกําหนดข้ึนจากวัตถุประสงคของการเรียนรู โดยนําวัตถุประสงคมาวิเคราะห กําหนดเนื้อหาของ
การเรียนรู ควรมีการเลือกกําหนดเนื้อหาที่สําคัญและจัดเรียงลําดับใหสอดคลองกับกลุมผูเรียนตาม
เวลาและเงื่อนไขตางๆ ที่มีอยู 
   4. เลือกวิธีการในการจัดการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู
ผลการเรียนรูที่ดี โดยเฉพาะการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่เนนการเรียนรูจากประสบการณ ดังนั้น
กระบวนการเรียนรูควรใหความสําคัญและพิจารณาเลือกวิธีการที่คํานึงถึงการมีสวนรวมและการได 
ลงมือทําเองของผูเรียนเปนสําคัญ 
   5. จัดทําโครงการจัดการเรียนรู หลังจากไดขอมูลตางๆ ตามข้ันตอนการวางแผน
ออก แบบกระบวนการทั้งหมดแลว ข้ันตอนของการเตรียมการที่สําคัญ คือ การจัดทําเปนโครงการ
จัดการเรียนรูโดยการนําขอมูลตางๆ มาเรียบเรียงเขียนเปนโครงการ ซึ่งควรประกอบดวยขอมูลที่ได
จากข้ันตอนที ่1-4 รวมทั้งแผนงานในชวงจัดกระบวนการและแผนการติดตามสนับสนุนและประเมินผล
หลังกระบวนการ 
   6. การออกแบบจัดทําหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู (Session design) เปน
ข้ันตอนสําคัญที่เปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนที่การเดินทางที่จะนําพาการเรียนรูใหเปนไปตามสิ่งที่
ตั้งเปาหมายไวโดยการออกแบบรายละเอียดของกระบวนการแตละเนื้อหาใหเห็นถึงข้ันตอนวิธีการ 
เวลา เครื่องมือ สื่อตางๆ ตลอดจนการแบงบทบาทของทีมงาน ซึ่งจําเปนตองใหผูเขารวมไดมีสวนรวม 
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   7. จัดกระบวนการเรียนรู ข้ันตอนนี้เปนบทบาทสําคัญของทีมงานผูจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ตองทํางานเปนทีมและแบงบทบาทตาง  ๆในการจัดการเรียนรู 
   8. ประเมินผลและติดตามสนับสนุน ในการจัดการเรียนรูจะมีการประเมินผลกอน – 
ระหวาง – สิ้นสุด และหลังกระบวนการผานไประยะหนึ่งตามที่กําหนดไว รวมทั้งเมื่อสิ้นสุดกระบวน 
การเรียนรูแลวควรมีการติดตามผลและการสนับสนุนใหผูเขารวมไดนําผลการเรียนรูไปใชอยางตอ 
เนื่อง 
  แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม เมื่อนํามาประยุกตใชพบวา มีความหลากหลายของ
รูปแบบและวิธีการเปนอยางมาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2544: 24-57) ไดสรุป
วิธีการหลักๆ ที่ใชไดผลดีมาแลวในหลายสถานการณ  ไดแก  
   1. กระบวนการกลุม (Group Process/Group Activity/Group Dynamics) 
กระบวนการกลุมเปนกระบวนการเรียนรูของกลุมผูเรียนตั้งแต 2 คนข้ึนไป มีความคิด มีการกระทํา มี
ปฏิสัมพันธตอกัน มีแรงจูงใจรวมกันในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยที่แตละคนในกลุมมีอิทธิพลตอกันและ
กัน หลักการสําคัญของกระบวนการกลุมประกอบดวย ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู โดยให
ผูเรียนทุกคนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมใหมากที่สุด ผูเรียนจะตองเรียนรูจากกลุมใหมากที่สุด เนนการ
คนพบและสรางสรรคความรูดวยตัวของผูเรียนเอง ผูสอนใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูในการ
แสวงหาคําตอบ 
   2. การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู (Constructivism) แนวคิดของการเรียนรูแบบ
สรรคสรางความรู คือ การเรียนรูเปนกระบวนการของการสรรคสรางความรู ความรูเดิมเปนพ้ืนฐาน
สําคัญของการสรางสรรคความรูใหม และมีความเก่ียวของอยางใกลชิดกับสถานการณหรือบริบทที่
เกิดข้ึน แนวคิดเก่ียวกับยุทธวิธีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู ประกอบดวย 
    2.1. การสอนของผูสอนเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนสรรคสราง
ความรูความเขาใจใหเกิดข้ึนโดยตัวผูเรียนเอง 
    2.2. การเรียนรูเปนกระบวนการของการสรรคสรางความคิดรวบยอด ทฤษฎ ี
และแบบจําลองเฉพาะบุคคลข้ึนใหม 
    2.3. ผูสอนชวยผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดใหม หรือสรรคสรางความคิดรวบ
ยอดที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณข้ึน 
    2.4. ผูสอนชวยผูเรียนตรวจสอบความเขาใจ โดยพิจารณาจากความคิดรวบ
ยอดที่เกิดข้ึนนั้นไดเชื่อมประสานระหวางกันและจัดระเบียบเปนโครงสรางความรูที่สามารถนําไปใช
ในบริบททางสังคมได 
    2.5. ผูสอนชวยผูเรียนสรางแผนผังความคิดรวบยอด โดยนําโครงสรางความรู
ที่ไดมาอภิปรายรวมกันเปนกลุมและจัดทําเปนแผนผังความคิดรวบยอดรวมกัน 
   3. การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ (Cooperative Learning) การเรียนรูแบบรวมแรง
รวมใจ เปนวิธีการเรียนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม
เล็กๆ สมาชิกแตละคนจะตองมีสวนรวมในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน 
สมาชิกแตละคนจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองและการเรียนรูของสมาชิกทุกคนในกลุม 
ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม 
  ลักษณะของการเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ ประกอบดวยผูเรียนที่คุณลักษณะแตกตาง
กันอยูในกลุมเดียวกัน เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดนําศักยภาพของตนมาเสริมสรางความ 
สําเร็จของกลุม มเีปาหมายรวมกัน ยอมรับและไววางใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือกัน มีปฏิสัมพันธกัน
ในเชิงบวก  
  กลาวโดยสรุป การเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง และการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากประสบการณที่ไดรับ และมี
เปาหมายที่การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลในดานจิตสํานึก ทัศนคติ ความตระหนัก ความรูและทักษะ 
เพ่ือใหรู เขาใจ เห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติ  
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรู (Constructivism) 
  2.5.1 ความหมายของการสรางความรู 
   คําวา การสรางความรู เปนคําที่มีความหมายกวางและเปนคําที่มีผูใหทัศนะของ
ความหมายไวตางๆ กัน ดังนี้  
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 44) ไดกลาวถึงการสราง
ความรูวา การสรางความรูเปนปรัชญาและทฤษฎีที่กลาวเก่ียวกับความรูที่ใชอธิบายวา มนุษยเรียนรู
ไดอยางไร และเรียนรูอะไร หรืออาจกลาวไดวาเปนแนวทางของความคิดเก่ียวกับความรูและการ
เรียนรู 
    สุมณฑา พรหมบุญ; และ คณะ (2541: 42) กลาววา การเรียนรูแบบสราง
ความรู (Constructivist) หมายถึง วิธีการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
โดยผูเรียนตองแสวงหาความรู และสรางความรูความเขาใจข้ึนดวยตนเอง ความเจริญงอกงามใน
ความรูจะเกิด ข้ึนเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอ่ืนๆ หรือไดพบ  
สิ่งใหมแลวนําความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่งใหม  
    ฆนัท ธาตุทอง (2550: 254) กลาววา การเรียนรูแบบสรางความรู เปนวิธีการ
เรียนรูที่ผูเรียนสามารถสรางองคความรูใหมของตนเอง ดวยการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จาก
สื่อ แหลงเรียนรู เชื่อมโยงความรูใหมที่เกิดข้ึนกับความรูเดิมและตรวจสอบความรูใหมดวยตนเอง 
    บิกส และมูร (Biggs ; & Moore.  1993: 524) กลาววา การสรางความรูเปน
ธรรมชาติของการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับความรูที่ถูกสรางข้ึนเฉพาะแตละบุคคลไมใชการถาย
โอนความรู การสรางความรูของแตละบุคคลข้ึนอยูกับความรูที่มีอยูเดิม 
    ครอกช (Krogh.  1994: 556) กลาววา การสรางความรูเปนปรัชญาที่เก่ียวของ
กับพัฒนาการของบุคคลในการสรางความรู ความสามารถในการเขาใจและจริยธรรมดวยตนเอง 
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พัฒนาการที่เกิดข้ึนในแตละข้ันเกิดจากกระบวนการซึมซาบเขาสูโครงสราง (Assimilation) และการ
ปรับเขาสูโครงสราง (Accommodation) 
  ดังนั้นอาจกลาวไดวา การสรางความรู เปนกระบวนการของการสรางความรูความ
เขาใจที่เกิดข้ึนโดยตัวของบุคคลเอง สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได บุคคลเปนผูสรางความรูจาก
ความสัมพันธระหวางโครงสรางความรูภายในตนที่มีอยูเดิมและการรับรูสิ่งแวดลอมรอบตัว 
  2.5.2 แนวคิดพ้ืนฐาน 
   การจัดการเรียนการสอนที่สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพที่สุดนั้น 
คือ การจัดสภาพการเรียนรูโดยผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากปรัชญา 
“Constructivism” ที่เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในตัวผูเรียน หรือเปนกระบวนการ 
ของการสรางความรูที่ผูเรียนแตละคนเปนผูสราง (Construct) ความรูข้ึนจากประสบการณของตนเอง 
โดยอาศัยความรูเดิมเปนพ้ืนฐานสําคัญของการสรางความรูใหม กระบวนการนี้จะเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
ตลอดชีวิตและคุณภาพของการเรียนรูมีความสมัพันธกับบริบทที่เกิดข้ึน  
   แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรู (Constructivism) นี้ มทีฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน
ปญญาของเพียเจต (Piaget) และของไวก็อทสก้ี (Vygotsky) เปนรากฐานที่สําคัญ ทั้งเพียเจตและ      
ไวก็อทสก้ี เปนนักทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) ซึ่งเปนกลุมที่ใหความสนใจ
ศึกษาเก่ียวกับ “cognition” หรือกระบวนการรูคิด หรือกระบวนการทางปญญา เพียเจต มีความสนใจ
ในการศึกษาวา มนุษยมีวิธีการเรียนรูและมีพัฒนาการใชเหตุผลไดอยางไรตั้งแตแรกเกิดและในวัย
ตอๆ มา จนพบวา เด็กมีวิธีการเรียนรูโดยการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งที่อยูรอบตัว เด็กจะสรางความรู
เก่ียวกับสิ่งที่อยูรอบตัวเด็กและระดับการทํางานของปญญาดวยตัวเด็กเอง เพียเจต กลาววา “ระดับ
ของปญญาที่เพ่ิมพูนข้ึนในตัวเด็กถูกสรางข้ึนแลวสรางข้ึนอีกจากกระบวนการกิจกรรมหรอืกระบวนการ 
คิดที่เด็กเปนผูกําหนดเอง” 

 เพียเจต อธิบายการเรียนรูวา บุคคลแตละคนพยายามที่จะนําความเขาใจเก่ียวกับ
เหตุการณ และปรากฏการณที่ตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทางปญญา (Cognitive Structure) 
หรือที่เรียกวา “Schema” กระบวนการสรางความรูหรือการสรางปญญาในตนเอง (Constructivist 
Process) นั้น เปนกระบวนการที่บุคคลแตละคนมีวิธีการของตนเองในการรวบรวม จัดระบบ
โครงสรางของประสบการณเบ้ืองตน แลวรวบรวมและมีการจัดใหมในระบบโครงสรางของทั้ง
ประสบการณเดิมและประสานกับประสบการณใหม ซึ่งเปนกระบวนการที่ตอเนื่องตลอดชีพ การ
รวบรวมความรูและการจัดระบบโครงสรางของประสบการณนําไปสูแบบแผนของความคิดของบุคคล 
ซึ่งแบบแผนความคิดของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงและปรุงแตงไปตามปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้ง
ทางกายภาพและทางสังคม (สุจินดา ขจรรุงศิลป.  2550: 15) อาจกลาวไดวา โครงสรางทางปญญา
เปนผลของความพยายามทางความคิด (Mental Effort) หากการใชความรูเดิมของตนสามารถทํานาย
เหตุการณไดถูกตอง จะทําใหโครงสรางทางปญญาของบุคคลคงเดิม และมั่นคงมากย่ิงข้ึนแตถาการ
คาดคะเนไมถูกตอง บุคคลจะสงสัย คับของใจ เกิดภาวะไมสมดุลข้ึน (Disequilibrium) และภาวะไม
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สมดุลจะสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา โดยเมื่อความขัดแยงเกิดข้ึน บุคคลจะมี
ทางเลือก 3 ทาง คือ 1) ยึดติดกับความคิดเดิมในโครงสรางทางปญญาของตน ปฏิเสธขอมูลจาก
ประสาทสัมผัสหรือหาเหตุผลที่จะหักลางขอมูลจากประสาทสัมผัสออกไป การยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน 
“Schema” ของแตละบุคคลมักเกิดข้ึนไดยาก 2) ปรับความคิดในโครงสรางทางปญญา โดยการ
พยายามที่จะเชื่อมโยงความคิดหรือประสบการณเดิมกับความคิดหรือประสบการณใหม ในลักษณะนี้
จะเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และ 3) ไมสนใจที่จะทําความเขาใจ การปรับเปลี่ยนโครงสราง
ทางปญญาเปนเรื่องเฉพาะตน ที่แตละคนจะตองจัดกระทําเอง (ทิศนา แขมมณี.  2544: 32-33) 
อยางไรก็ตาม เพียเจต (Piaget.  1972: 1-12) เชื่อวา คนทุกคนจะมีการพัฒนาเชาวนปญญาไปตาม 
ลําดับข้ัน จากการมีปฏิสัมพันธและประสบการณกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และประสบการณที่
เก่ียวกับการคิดเชงิตรรกะและคณิตศาสตร (logico-mathematical experience) รวมทั้งการถายทอด
ความรูทางสังคม (social transmission) วุฒิภาวะ (maturity) และกระบวนการพัฒนาความสมดุล 
(equilibrium) ของบุคคลนั้น  

การสรางความรูตามแนวคิดของไวก็อทสก้ีนั้น ไวก็อทสก้ีไดใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมและสังคมมาก ไวก็อทสก้ี อธิบายวา มนุษยไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมตั้งแตแรกเกิด ทั้ง
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม ซึ่งก็คือวัฒนธรรมที่แตละสังคมไดสรางข้ึน ดังนั้น
สถาบันทางสังคมตางๆ เริ่มตั้งแตสถาบันครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอการเรียนรูและพัฒนาการทาง
เชาวนปญญาของแตละบุคคล นอกจากนี้ ภาษายังเปนเครื่องมือสําคัญของการคิดและพัฒนาการ
เชาวนปญญาข้ันสูง เริ่มแรกพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทางการคิดจะเริ่มการพัฒนาแยกกัน 
เมื่ออายุมากข้ึน พัฒนาการทั้งสองดานจะพัฒนารวมกัน (ทิศนา แขมมณี.  2548: 90-91) อาจกลาว
ไดวา ภาษาจะเพ่ิมพูนข้ึนจากความคิด ขณะเดียวกันการเพ่ิมข้ึนของความคิดจะเกิดจากภาษา ภาษา
จะชวยสรางความสัมพันธทางสังคมและโครงสรางทางปญญาของบุคคล การใชภาษาที่เหมาะสมจึงมี
บทบาทสําคัญกับกระบวนการพัฒนาบุคคล (Piaget; & Inhelder.  1969: 86-87) 
  2.5.3 หลักการสําคัญของการสรางความรู 
   การสรางความรูนั้น บุคคลจะตองเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ไมใชการถายทอด
ความรูจากบุคคลอ่ืนโดยตรง การสรางความรูเกิดข้ึนในขณะที่บุคคลปฏิบัติกิจกรรมหรือการทําความ
เขาใจกับปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึน โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือไมก็
ได หลักการสําคัญของการสรางความรูมีดังนี้  
    1. บุคคลเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (Biggs; & Moore.  1993: 22) ซึ่ง
กระบวนการสรางความรูของบุคคลเกิดข้ึนจากการที่บุคคลรับเอาขอมูลใหมมารวมและเชื่อมโยงกับ
ขอมูล ความรู ประสบการณเดิม (สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา.  2545: 129) และประสบการณ
เดิมที่มีอยูนั้นจะเปนเกณฑชวยการตัดสินใจ (ทิศนา แขมมณี.  2544: 33)  
    2. เนนกระบวนการเรียนรูของบุคคล ควรเปดโอกาสใหบุคคลไดฝกปฏิบัติจริง 
แสวงหา คนควาความรูดวยตนเองจนคนพบความรูและรูจักสิ่งทีค่นพบ เรียนรู วิเคราะห ศึกษาคนควา 
จนถึงรูแจง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2550: 2)  
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    3. การเรียนรูเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม (Biggs; & Moore.  1993: 
22) ซึ่งเกิดข้ึนโดยการสืบเสาะรวมกัน กระบวนการกลุม การแสดงความรูดวยตนเอง ทําใหบุคคลมี
ความรูลึกซึ้งและกวางขวางข้ึน เพราะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน เปนการขยายทัศนะ
ของตนใหกวางข้ึน (สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา.  2545: 129; สํานักงานเลขาธิการสภาการ 
ศึกษา.  2550: 2) 
    4. กิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหบุคคลไดใชความรู ความสามารถตาม
ความเชื่อของตน (สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา.  2545: 129) เนื่องจากความรูและความเชื่อของ
แตละบุคคลจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งที่บุคคลไดพบเห็น 
ความเชื่อจะเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจและมีผลโดยตรงตอการสรางแนวคิดใหม (ทิศนา แขมมณี.  
2544: 33)  
  2.5.4 บทบาทของผูสอน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2544: 49-51) สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550:8) และทิศนา แขมมณี (2548: 95) ไดสรุปบทบาทของผูสอนและแนวทาง
สําหรับการปฏิบัติไว ดังนี ้
    1. ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดสรางความรู
ความเขาใจใหเกิดข้ึนโดยตัวผูเรียนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนสังเกต เพ่ือใหผูเรียนสามารถมองเห็น
ปญหาไดอยางชัดเจน เปนผูชี้แนะไมใชผูชี้นํา กระตุนใหผูเรียนคิดมากกวาการบอกความรู 
    2. ผูสอนควรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนคนพบหรือสรางความรูดวย
ตนเอง 
    3. ผูสอนตองสรางแรงจูงใจใฝรูใฝเรียน ชวยใหผูเรียนคิดคนตอไป ฝกให
ผูเรียนมีทักษะการทํางานเปนกลุม 
    4. ผูสอนชวยใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดใหม หรือสรรคสรางความคิดรวบ
ยอดที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณข้ึน 
    5. ผูสอนชวยผูเรียนตรวจสอบความเขาใจ โดยพิจารณาจากความคิดรวบยอด
ที่เกิด ข้ึนวาไดเชื่อมประสานระหวางกันและจัดระเบียบเปนโครงสรางความรูที่สามารถนําไปใชใน
บริบททางสังคมได ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิด 
    6. ผูสอนชวยผูเรียนสรางแผนผังความคิดรวบยอด โดยนําโครงสรางความรูที่
ได มาอภิปรายรวมกันเปนกลุมและจัดทําเปนแผนผังความคิดรวบยอดรวมกัน 
    7. ผูสอนตองพยายามสรางบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม (sociomoral) ให
เกิดข้ึน กลาวคือ ผูเรียนตองมีโอกาสเรียนรูในบรรยากาศที่เอ้ือตอการปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งสังคม
ถือเปนปจจัยสําคัญของการสรางความรู เนื่องจากปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือ การแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดและประสบการณระหวางผูเรียนกับผูเรียนและบุคคลอ่ืน ๆ จะชวยใหการเรียนรูของ
ผูเรียนกวางข้ึน ซับซอนข้ึนและหลากหลายข้ึน  
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  2.5.5 บทบาทของผูเรียน 
   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550:8) และทิศนา แขมมณี (2548: 94) ได
สรุปบทบาทของผูเรียนตามแนวคิดการสรางความรู ดังนี ้
    1. ผูเรียนเปนผูมีบทบาทในการเรียนรูอยางตื่นตัว (Active) โดยผูเรียนตอง
เปนผูจัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณตางๆ คนควาแสวงหาความรู ฝกฝนวิธีการเรียนรูดวย
ตนเอง เปนเจาของบทเรียน ลงมือปฏิบัติจริง และจะตองสรางความหมายใหกับสิ่งนั้นดวยตนเอง 
    2. มีความกระตือรือรนในการเรียนรู กลาแสดงออก กลานําเสนอ คิดอยาง
สรางสรรค 
    3. มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันและผูสอน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ยอมรับฟงความคิด เห็นของผูอ่ืน  
    4. มีทักษะการทํางานรวมกันเปนกลุม 
    5. มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูเดิมเขากับความรูใหมมีผลงานที่
สรางสรรค 
    6. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู  
  2.5.6 องคประกอบของการสรางความรู 
   การจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการสรางความรูดวยตนเองนั้น ชนาธิป พรกุล 
(2544: 15-18) ไดสรุปองคประกอบที่สําคัญของการสรางความรูไว ดังนี ้
    1. ความรูเดิมของผูเรียนเปนสิ่งที่มีคุณคาที่จะนํามาใชเปนพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ
สิ่งที่จะศึกษาใหม 
    2. จุดมุงหมายของการเรียนรู ผูเรียนควรมีเปาหมายหรือมีความตองการเรียนรู
จึงจะทําใหมีความพยายามหาแนวทางไปสูเปาหมายนั้น 
    3. ขอมูลเฉพาะที่เปนเรื่องใหม ไดแก ขอเท็จจริง ประสบการณและความรูสึก 
    4. ประสบการณเพ่ิมเติมที่ทาทายหรือขยายความคิด เพ่ือใหผูเรียนไดใช
ความรูเดิมและความรูใหมทําการยืนยัน ปฏิเสธ หรือขยายความสิ่งที่กําลังคิดอยู 
    5. กระบวนการสรางความเขาใจหรือกระบวนการทางสติปญญาที่ผูเรียนใช
คนหาวิธีนําขอมูลใหมไปสัมพันธกับความรูเดิมโดยที่ผูเรียนตองตั้งคําถามกับตัวเอง ไตรตรอง 
อภิปรายกับผูอ่ืน มีขอโตแยงแลวจึงสรุป 
    6. การตรวจสอบหรือประเมินความรูใหม เมื่อเกิดความเขาใจชัดเจนและพอใจ
กับความรูใหมนั้นแลว ผูเรียนจึงนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ หรือเสนอแนวทางการใช
ความรูใหม (สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา.  2545: 131) 
  2.5.7 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 
   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 3) ไดนําเสนอข้ันตอนการสรางความรู
ไวดังนี ้
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    1. ข้ันแนะนํา (orientation) เปนข้ันที่ผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายของบทเรียน
และมีแรงจูงใจในการเรียนรู 
    2. ข้ันทบทวนความรูเดิม (elicitation of the prior knowledge) เปนข้ันที่
ผูเรียนแสดงออกถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูในเรื่องที่กําลังจะเรียนรู 
    3. ข้ันปรับเปลี่ยนความคิด (turning restructuring of ideas) เปนข้ันตอนที่
สําคัญของการจัดการเรียนรูตามแนวทางการสรางความรู ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนยอย ดังนี ้
     3.1 ทําความกระจางและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน (clarification and 
exchange of ideas) เปนการกระตุนใหผูเรียนใชทักษะการคิดเพ่ือใหเกิดองคความรู 
     3.2 การสรางความคิดใหม (constructivism of new ideas) จากการ
อภิปรายรวมกันและสาธิต ทําใหผูเรียนสามารถกําหนดความคิดใหม หรือความรูใหมข้ึนได 
     3.3 ประเมินความคิดใหม (evaluation of the new ideas) การออกแบบ
ดําเนินการตรวจสอบความรู ความคิดใหมที่ผูเรียนสรางข้ึนโดยการทดลองหรือการคิดอยางลึกซึ้ง 
    4. ข้ันนําความคิดไปใช (application of ideas) เปนข้ันตอนที่ผูเรียนมีโอกาส
ใชแนวคิดหรือความรูความเขาใจมาพัฒนาทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
    5. ข้ันทบทวน (review) เปนข้ันตอนสุดทาย ผูเรียนจะไดทบทวนความคิด 
ความเขาใจ โดยการเปรียบเทียบความคิด ระหวางความคิดเดิมกับความคิดใหม   
  2.5.8 ขอดีและขอจํากัดของแนวคิดเก่ียวกับการสรางความรู 
   สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา (2545: 134-135) ไดกลาวถึงขอดีและขอจํากัด
ของแนวคิดเก่ียวกับการสรางความรูไววา การสรางความรู เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูขยาย
ความรู ความคิดของตนเองใหกวางขวางหรือลึกซึ้งดวยตนเองโดยมีความรูเดิมเปนฐาน สอดคลอง
กับธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยซึ่งมักตีความสิ่งตางๆ  จากความรูเดิม ในขณะเดียวกันการสราง
ความรูก็มีขอจํากัดดวย กลาวคือ ผูสอนตองเปนผูทีม่ีทักษะในการกระตุนความคิด ความรูเดิม การ
ชวยเชื่อมตอความรูและการชวยเหลือวินิจฉัยความรูความคิดใหมที่ผูเรียนสรางข้ึนใหมีความ
สมเหตุสมผลดวย การสรางความรูจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรู เปนกระบวนการ
เรียนรูที่เกิดข้ึนภายในของบุคคล โดยบุคคลเปนผูสรางความรูดวยตนเองซึ่งมีความรูเดิมเปนฐาน มี
ความรูใหมเปนขอมูล และมีกระบวนการทางสติปญญาที่บุคคลใชทําความเขาใจ เชื่อมโยงปรับ
ความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกันเปนองคประกอบสําคัญของการสรางความรู เมื่อสรางความรู
ใหมแลวจะตองตรวจสอบหรือประเมินความรูใหม เมื่อเกิดความเขาใจชัดเจนและพอใจกับความรูใหม
นั้นแลวจึงนําความรูไปใชในสถานการณตางๆ หรือเสนอแนวทางการใชความรูใหม 
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 2.6 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
  ผูดูแลเด็กเปนผูมีบทบาทในการหลอหลอมและพัฒนาเด็กปฐมวัย การสรางเสริมให
ผูดูแลเด็กมีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก เพ่ือพรอมสําหรับการทํางาน
กับเด็กปฐมวัยเปนสิ่งจําเปน การคนหาแนวทางในการพัฒนาผูดูแลเด็กจึงใหความสําคัญกับการ
พัฒนารูปแบบฝกอบรม ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE ข้ึนจากการประมวลสาระและ       
ขอคนพบจากแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ
ของบรเูนอร แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรู เอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวของ เพ่ือใหไดรูปแบบฝกอบรมที่เหมาะสมสามารถนําไปใชในการฝกอบรมเพ่ือสงเสริม      
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กได ผลการศึกษาวิเคราะห 
สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้ 
  รูปแบบฝกอบรม TREE เปนรูปแบบฝกอบรมที่มีองคประกอบพ้ืนฐานสําคัญของ
รูปแบบ 4 ประการ กลาวคือ องคประกอบที ่1 กระบวนการเรียนรูของบุคคล เปนองคประกอบ
พ้ืนฐานในการกอเกิดพฤติกรรม เนื่องจากประสบการณและความรูที่บุคคลไดรับจากการสังเกต การ
คิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองหรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ย่ิงในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเพียเจตเชื่อวา การที่บุคคลไดมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู เนื่องจากเกิดการหลอมรวมระหวาง
ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมที่มีอยูกับประสบการณใหมหรือความรูใหมที่ไดรับทําใหเกิดความ
สมดุล (Equilibrium) ของโครงสรางทางสติปญญา เกิดเปนความรูและสงผลตอการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล (Wadsworth.  1996: 14-17; Krogh.  1994: 33; Piaget; & Cook.  1952: 58) ซึ่งสนิกก
และคอมส (Snygg; & Combs.  1959) ไดมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา พฤติกรรมของบุคคล
เกิดข้ึนจากการพิจารณาสิ่งตางๆ ตามประสบการณที่ไดรับมา (วัชรี ทรัพยมี.  2549: 35) เชนเดียว 
กันกับความคิดเห็นของบรูเนอรที่กลาววา เมื่อบุคคลมีโอกาสเลือกที่จะรับรูสิ่งที่สนใจและมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยตนเองจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการเรียนรู (สุรางค โควตระกูล.  2550: 
212-214, 298-299; ทิศนา แขมมณี.  2548: 66) สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการสรางความรูที่ให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของบุคคลวา ความรูความเขาใจของบุคคลเกิดข้ึนไดดวย
ประสบการณของตนเอง (สุมณฑา พรหมบุญ; และคณะ.  2541: 42; ทิศนา แขมมณี.  2544: 32) 
ดังนั้นการเปดโอกาสใหบุคคลไดฝกปฏิบัติจริง แสวงหา คนควาความรูดวยตนเองจนคนพบความรูจึง
เปนสิ่งจําเปน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2550: 2) จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลนั้นเกิดข้ึนได ถาบุคคลไดมีโอกาสเรียนรูและคนพบดวยตนเอง 
การพัฒนาบุคคลจึงตองเนนใหบุคคลเปนศูนยกลางของการพัฒนา ดังนั้นองคประกอบดาน
กระบวนการเรียนรูของบุคคล จึงกําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรมข้ันจุดประกาย (Twinkle)  



 

 

87

ใชตัวอักษรยอ T หมายถึง ข้ันที่ผูฝกอบรมใหสิ่งเราซึ่งอาจเปนสถานการณ กรณีตัวอยาง รูปภาพ 
นิทาน เกม เพลงกับผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือกระตุนการคิดเก่ียวกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจในตน และการสื่อสารทางบวก 
  องคประกอบที่ 2 การคิดใครครวญ เปนองคประกอบที่ชวยใหเกิดการเชื่อมโยงความรู
ใหมกับประสบการณเดิม การทบทวน ไตรตรองประสบการณชวยกลั่นกรองความคิด การแสวงหา
คําตอบ กอใหเกิดความเขาใจซึ่งเพียเจตเชื่อวา กระบวนการทางความคิดเกิดจากการสะสมขอมูล 
การสรางความหมาย ความสัมพันธของขอมูล และการดึงขอมูลออกมาใชในการสรางความรู ความ
เขาใจใหแกตนเองจนเกิดเปนองคความรู และผลของการปรับเปลี่ยนการคิดนีช้วยพัฒนาวิธีการคิด
ของมนุษยจากระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงกวา (Wadsworth.  1996: 14-17; Krogh.  1994: 33; 
Piaget; & Cook.  1952: 58; ทิศนา แขมมณี.  2544: 13) สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการสราง
ความรูที่เนนใหบุคคลตั้งคําถามกับตนเอง ไตรตรอง แยกแยะ ใชทักษะการคิดเพ่ือใหเกิดองคความรู 
(ชนาธิป พรกุล.  2544: 15-18; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2550: 3) และบรูเนอรเชื่อ
เชนเดียวกันวา การเรียนรูเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไดประมวลขอมูลขาวสารจากการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแรงผลักดันที่จะนําไปสูการคนพบ การแกปญหา ดังนั้น การใหความสําคัญกับ
กระบวนการคิดจึงเปนสิ่งจําเปนที่ชวยใหบุคคลเกิดการคนพบดวยตนเอง (สุรางค โควตระกูล.  2550: 
212-214, 298-299; ทิศนา แขมมณี.  2548: 66) เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลเปนผลสะทอนของ
การคิด การคิดเริ่มจากการที่บุคคลรับรูขอมูลจากสิ่งเราตางๆ ที่ผานเขามาทางอายตนะทั้ง 6 คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หากบุคคลคิดเปน คิดดี มีวิธีคิดที่ถูกตองผานกระบวนการเรียนรูที่แยบคาย มี
เหตุผล จะเกิดการตีความเชื่อมโยงเพ่ือตอบสนองออกมาเปนการกระทําที่ถูกตอง นําพาไปสูการมี
จิตสํานึกที่ดีงาม การปฏิบัติที่ถูกตอง และการดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม (สิริวรรณ ศรีพหล.  2548: 
59; พระไพศาล วิสาโล.  2549: 30-31, 45, 47)  
  พระไพศาล วิสาโล (2551: 139) อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใครครวญวา การให
บุคคลมีโอกาสใครครวญประสบการณที่มีอยูแลวในตน ชวยใหบุคคลเกิดความรูใหม เปนการเรียนรู
จากประสบการณ สอดคลองกับความคิดเห็นของกรีนและดอบสัน (Greene.  1973; & Dobson.  
1993; อางอิงจาก นภเนตร ธรรมบวร.  2542: 20-21) ที่กลาววา การที่บุคคลไดหยุดคิดและนึก
ทบทวนในสิ่งที่ตนปฏิบัติชวยใหบุคคลตระหนักในการกระทําของตนมากข้ึน เขาใจตนเอง และมอง 
เห็นทางเลือก มกราพันธุ จูฑะรสก (2551: 42) ไดแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา เมื่อบุคคล
กระทําสิ่งใดหรือมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน แลวมีเวลาใครครวญดวยจิตใจที่สงบ ไมมีความโกรธหรอื
อารมณอ่ืนๆ มาเก่ียวของ การใครครวญนั้นจะทําใหคนพบความเปนเหตุเปนผลได นอกจากนี้ หลัก
คําสอนในกุรอาน ไดกําหนดใหการใชสติปญญาและการคิดใครครวญเปนบรรทัดฐานสําคัญของการ
กลาววาจาที่มีคุณคา และในรายงานฮะดิษไดบงชี้วา คําพูดที่มีคุณคา คือ คําพูดที่ออกมาจากการคิด
ใครครวญ ซึ่งการคิดใครครวญในสิ่งทีจ่ะพูดจะชวยขจัดความผิดพลาดได นั่นแสดงใหเห็นวา คําพูดที่
มีคุณคาหรือคําพูดที่ดีนั้นตองมาพรอมการใชสติปญญาและการคิดใครครวญ (สถาบันศึกษากุรอาน.  
2551: ออนไลน) สอดคลองกับความคิดเห็นของโคลเลน (Collen.  1996: 54-55) ที่กลาววา บุคคล
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จําเปนตองใครครวญอยางถี่ถวน กอนที่จะถายทอดหรือสื่อสารขอมูล ความรูสึกตางๆ ของตนสูผูอ่ืน
ดวยการพูดหรือการเขียน จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา การคิดและการแสดงออกของบุคคล
มีความสัมพันธกันจนไมสามารถแยกออกจากกันได การคิดนําพาไปสูการปฏิบัติหรือการแกปญหาที่
ถูกตองเหมาะสม เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลเปนผลสะทอนของการคิด ดังนั้นองคประกอบดาน
การคิดใครครวญจึงกําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรมข้ันสะทอนคิด (Reflection) ใชตัวอักษรยอ R 
หมายถึง ข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมแสดงออกถึงความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูผานวิธีการตางๆ เชน การ
สนทนา การเลาเรื่อง การเขียน การตอบคําถาม 
  องคประกอบที่ 3 การมีปฏิสัมพันธ เปนองคประกอบที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู
รวมกัน การมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ การวิเคราะหและเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืน สงผลตอการ
เกิดองคความรู การตรวจสอบ การขยายตัวของความรู ความคิด ความเขาใจที่บุคคลแตละคนมี ซึ่ง 
เพียเจตเชื่อวา การมีปฏิสัมพันธระหวางกันทําใหเกิดการสรางความรู (Wadsworth.  1996 : 14-17) 
และบรูเนอรพบวา บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงไดถามีปฏิสัมพันธที่ดี (ทิศนา แขมมณี.  2548: 66) 
สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการสรางความรูทีอ่ธิบายวา การขยายทัศนะของบุคคลใหกวางข้ึน หรือ
ความเจริญงอกงามในความรูจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็น
รวมกันกับผูอ่ืน (สุมณฑา พรหมบุญ; และคณะ.  2544: 42; Biggs; & Moore.  19993: 22) และ
สอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่เชื่อวา การเรียนรูเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล ผลของการเรียนรูทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลดานจิตสํานึก ทัศนคติ ความ
ตระหนัก ความรูและทักษะ (วราลักษณ ไชยทัพ.  2544: 24) โดยเนนกระบวนการสรางความรูดวย
ตนเองจากประสบการณของบุคคล และการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ซึ่งชวยใหเกิดการขยายตัวของ
เครือขายความรูทีทุ่กคนมี (สํานักพัฒนาสุขภาพจิต.  2552: ออนไลน) สรางความตระหนักและสงผล
ตอการเกิดองคความรูใหม จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา การมีปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคล
ชวยขยายความรู ความเขาใจ การเกิดองคความรู ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดาน
จิตสํานึก ทัศนคติ ความตระหนัก ความรูและทักษะได ดังนั้นองคประกอบดานการมีปฏิสัมพันธจึง
กําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรมข้ันแลกเปลี่ยนและเรียนรู (Edification) ใชตัวอักษรยอ E หมายถึง 
ข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมไดแบงปนความรู ความเขาใจของตนเองกับผูอ่ืน และรับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ 
หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยางสรางสรรค  
  องคประกอบที ่4 การสรุปความรู เปนองคประกอบที่ชวยใหบุคคลไดมีโอกาสตรวจสอบ 
และประมวลความรู ความเขาใจดวยตนเอง ประยุกตใชความรู หรือตัดสินใจเลือกกระทําหรือปฏิบัติ 
ซึ่งนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลตอไป ซึ่งเพียเจตไดใหความสําคัญกับความรูวา เปน
สิ่งที่บุคคลสามารถสรางข้ึนได ถาบุคคลมีโอกาสเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและ
สิ่งแวดลอมตางๆ โดยอาศัยความรู ประสบการณเดิมและโครงสรางทางปญญาเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรู (Wadsworth.  1996 : 14-17) สอดคลองกับแนวคิดของบรูเนอรที่อธิบายวา การเรียนรูเกิดข้ึน
เมื่อบุคคลไดประมวลขอมูลขาวสารจากการที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแรงผลักดันไปสูการ
คนพบ การแกปญหา (สุรางค โควตระกูล.  2550: 212-214, 298-299; ทิศนา แขมมณี.  2548: 66) 
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และแนวคิดการมีสวนรวมเชื่อวา บุคคลควรเรียนรูอยางเปนองครวม เพ่ือเกิดการเชื่อมโยงสัมพันธกัน 
นําไปสูการเกิดความคิดรวบยอดและแนวทางปฏิบัติของตนเอง (จุฑารัตน สถิรปญญา;  
และวิทยา เหมพันธ.  2547: 6-8) สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการสรางความรูทีมุ่งใหบุคคลสราง
ความรูจากประสบการณของตนเอง โดยมีความรูและประสบการณเดิมเปนฐาน และตรวจสอบความรู
ใหมดวยตนเอง (ฆนัท ธาตุทอง.  2550: 254) การตรวจสอบหรือประเมินความรูชวยใหเกิดความ
เขาใจที่ชัดเจน เพ่ือสามารถนําความรูนั้นไปใชในสถานการณตางๆ ในบริบททางสงัคม หรือเสนอ
แนวทางการใชความรูใหมได (สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา.  2545: 131) จากที่กลาวมาขางตน
แสดงใหเห็นวา การสรุปความรูของบุคคลเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยทวนสอบความรู ความเขาใจทีถู่กตอง 
ของตนเองกอนที่จะนําไปใชในสถานการณตางๆ  ดังนั้นองคประกอบดานการสรุปความรูจึงกําหนด
เปนข้ันตอนการฝกอบรมข้ันนําความรูสูการปฏิบัติ (Exercise) ใชตัวอักษรยอ E หมายถึง ข้ันที่ผูเขา
รับการฝกอบรมประมวลผลความรูและประยุกตใชสิ่งที่เรียนรูในสถานการณใหม 
  กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลกัษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก สามารถแสดงความสัมพันธระหวาง
แนวคิด ทฤษฎีที่นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม และองคประกอบพ้ืนฐานของ
รูปแบบฝกอบรม กระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรมไดดังนี ้
  
ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางแนวคิด ทฤษฎี องคประกอบพ้ืนฐานของรูปแบบฝกอบรมและ 
     กระบวนการหรือข้ันตอนฝกอบรม 
 

    องคประกอบของรูปแบบและ 
             กระบวนการหรือ

ขั้นตอนฝกอบรม  
 
 
แนวคิด / ทฤษฎี 

กระบวนการ
เรียนรูของบุคคล 

 

การคิดใครครวญ การมีปฏิสัมพันธ การสรุปความรู 

ขั้นจุดประกาย 
(Twinkle : T) 

 

ขั้นสะทอนคิด 
(Reflection :  R) 

ขั้นแลกเปลี่ยน
และเรียนรู 
(Edification : E) 

ขั้นนําความรูสู
การปฏิบัติ 
(Exercise : E) 

1. ทฤษฎีพัฒนาการสติปญญา
ของเพียเจต 

    

2. ทฤษฎีการเรียนรูโดยการ
คนพบของบรูเนอร 

    

3. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู
แบบมีสวนรวม 

    

4. แนวคิดเก่ียวกับการสราง
ความรู 
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 ผลลัพธที่คาดหวังจากการใชรูปแบบฝกอบรม TREE คือ ผูดูแลเด็กมีจิตลกัษณะที่พึง
ประสงคดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอ
การสื่อสารทางบวก และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
   การศึกษาวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม      
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษาวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ตามข้ันตอนการ
ดําเนินงานวิจัย ดังนี ้
 
ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดยกําหนดระยะการดําเนินงาน
ออกเปน 3 ระยะ ดังนี ้
  ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
   ข้ันที่ 1 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแนวคิดทฤษฎี สรางและกําหนดโครงราง
รูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
สําหรับผูดูแลเด็ก  
   ข้ันที่ 2 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม       
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
   ข้ันที่ 3 การสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม   
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
   ข้ันที่ 4 การศึกษานํารอง (Pilot study) การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
  ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
   ข้ันที่ 5 การทดลองและศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม      
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
   ข้ันที่ 6 การปรับปรุงการพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก   
  ระยะที่ 3 การขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
   ข้ันที่ 7 การนํารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กไปขยายผล 
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ขั้นท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแนวคิดทฤษฎี สรางและ
กําหนดโครงรางรูปแบบฝกอบรม  
- ศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ขอมูลพื้นฐานจาก
เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของ และวิเคราะห สังเคราะห 
สรุปขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนารูปแบบฝกอบรม  
- สรางและกําหนดโครงรางรูปแบบฝกอบรม  
ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรม 
- สรางแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรม 
- ตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรมโดย
ผูเช่ียวชาญ  
- ปรับปรุงรูปแบบฝกอบรมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
ขั้นท่ี 3 การสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบฝกอบรม  
- ศึกษาหลักการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
- ดําเนินการสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบฝกอบรม  
- ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ
ฝกอบรม 
ขั้นท่ี 4 การศึกษานํารอง (Pilot study) 
- ดําเนินการศึกษานํารองและปรับปรุงแกไขรูปแบบฝกอบรม 

ขั้นท่ี 5 การทดลองและศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม 
- ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางตามรูปแบบการทดลองที่
กําหนดและประเมินผล 
ขั้นท่ี 6 การปรับปรุงการพัฒนารูปแบบฝกอบรม 
- ปรับปรุงรูปแบบฝกอบรมจากผลการวิเคราะหขอมูลใหมี
ความสมบูรณ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ขั้นท่ี 7 การนํารูปแบบฝกอบรมไปขยายผล 
- ดําเนินการขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรมกับโรงเรียนที่มี
ความสนใจ 
- วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
- ปรับปรุงรูปแบบฝกอบรม ทําใหไดรูปแบบฝกอบรม TREE 
เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กที่เปนฉบับสมบูรณ 

ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
 
               ระยะการดําเนินงาน            ขั้นตอนดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 แสดงข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

ระยะท่ี 1 การสรางรูปแบบ
ฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริม  
จิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
สําหรับผูดูแลเด็ก 

ระยะท่ี 2 การศึกษาผลการใช
รูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 

ระยะท่ี 3 การขยายผลการใช
รูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
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การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูดูแลเด็กระดับปฐมวัย ในปการศึกษา 2553 ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี จํานวน 114 แหง รวมจํานวน 310 
คน และครทูี่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธาน ีจํานวน 21 คน รวมจํานวนประชากรที่ศึกษาทั้งสิ้น 331 
คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 3 กลุม ดังนี ้
   1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารอง ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบฝกอบรม 
TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก คือ 
ผูดูแลเด็กที่ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองทาโขลง สังกัดเทศบาลเมืองทาโขลง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมแบบงาย (Simple random sampling) โดยทําการสุมจับฉลากจากหนวยการปกครองจํานวน 
7 อําเภอ ไดอําเภอคลองหลวง และทําการสุมตัวอยางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอําเภอคลองหลวง โดย
ทําการจับฉลากอีกครั้ง ทําใหไดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทาโขลงเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการ 
ศึกษานํารอง 
   2. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม 
TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก คือ 
ผูดูแลเด็กที่ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลเมืองรังสิต จํานวน 7 คน สังกัดเทศบาลเมืองลําสามแกว 3 คน สังกัดเทศบาล
เมืองคลองหลวง จํานวน 13 คน สังกัดเทศบาลตําบลบึงย่ีโถ จํานวน 5 คน สังกัดเทศบาลตําบลบาง
เตย จํานวน 1 คน สังกัดเทศบาลตําบลบางระแหง จํานวน 5 คน สังกัดเทศบาลตําบลหลักหก 
จํานวน 3 คน สังกัดเทศบาลตําบลคลองพระอุดม จํานวน 5 คน สังกัดเทศบาลตําบลธัญบุรี จํานวน  
3 คน สังกัดเทศบาลตําบลบางคูวัด จํานวน 2 คน สังกัดเทศบาลตําบลบางหลวง จํานวน 2 คน สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ จํานวน 15 คน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองหา จํานวน    
6 คน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองหก จํานวน 1 คน สังกัดองคการบริหารสวนตําบล  
บางขะแยง จํานวน 2 คน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ จํานวน 3 คน สงักัดองคการ
บริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ จํานวน 2 คน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลลาดสวาย จํานวน    
12 คน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนาไม จํานวน 2 คน สังกัดองคการบริหารสวนตําบล     
บานกระแชง จํานวน 1 คน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง จํานวน 1 คนสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลบึงบอน จํานวน 4 คน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลลาดหลุมแกว จํานวน 2 คน 
จังหวัดปทุมธานี รวมจํานวน 100 คน ซึ่งไดมาจากการที่ผูดูแลเด็กมีความสนใจสงใบสมัครเขารวม
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รับการฝกอบรม และผูวิจัยทําการสุมแบบงาย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากแบง
ผูดูแลเด็กที่มีความสนใจเขารวมรับการฝกอบรมออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง 50 คน และกลุม
ควบคุม 50 คน   
   3. กลุมตัวอยางที่ใชในระยะที่ 3 การขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก คือ ครูที่ปฏิบัต ิ
การสอนระดับปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2533 ของโรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต สังกัด
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 21 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเปนโรงเรียนที่ผูอํานวยการมีความสนใจที่จะใหครูปฐมวัยไดมีโอกาสพัฒนา          
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก ทั้งนี้การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในระยะ  
ที่ 3 เปนครูที่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเนื่องจาก 
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ในกลุมตัวอยางที่มีลักษณะแตกตาง
กัน เพ่ือขยายผลการสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก และใชในการ
สนับสนุนผลการใชรูปแบบฝกอบรม 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
  1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก คูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  2. เครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับ
ผูดูแลเด็ก ไดแก 
   2.1 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ 
   2.2 แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
   2.3 แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน 
   2.4 แบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก 
   2.5 แบบวัดการสื่อสารทางบวก 
   2.6 แบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก 
   2.7 แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร 
  3. แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  4. เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรม โดย
ผูเชี่ยวชาญ ไดแก 
   4.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม    
จิตลักษณะและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดยผูเชี่ยวชาญ  
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   4.2 แบบประเมินความสอดคลองของเครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดยผูเชี่ยวชาญ  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
 ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแนวคิดทฤษฎี สรางและกําหนดโครงรางรูปแบบ
ฝกอบรมเพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  1. วัตถุประสงค 
   1.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแนวคิดทฤษฎีซึ่งเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสราง
กรอบแนวคิดเพ่ือพัฒนารูปแบบฝกอบรม 
   1.2 สรางและกําหนดโครงรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  2. วิธีดําเนินการ 
   2.1 ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่
เก่ียวของ และวิเคราะห สังเคราะห สรุปขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนารูปแบบฝกอบรม ดังนี ้
    2.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับจิตลักษณะที่พึงประสงคพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวก รูปแบบฝกอบรมจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของ นําผลที่ไดจากการ 
ศึกษามาวิเคราะหเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนารูปแบบฝกอบรม โดยดําเนินการศึกษาและ
สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี ้
     2.1.1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับจิตลักษณะที่พึง
ประสงคของบุคคลและแนวคิด ทฤษฎีตนไมจริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544: 1-5,118) 
แสวง ทวีคูณ; นิภาพร โชติสุดเสนห; และ ณรงคศักด์ิ บุญยมาลิก (2546: 77, 182-198)  
วรวรรณ อัศวกุล (2548: 73) ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ อัมพร มาคนอง (2549: 157-159), (2552: 
46-48) ปยะนุช ดวงกางใต (2552: 40-54) และคนอ่ืนๆ เพ่ือกําหนดปจจัยภายใน (จิตลักษณะ) ของ
ผูดูแลเด็กที่ควรไดรับการพัฒนา เนื่องจากคาดวาปจจัยภายใน (จิตลักษณะ) จะเปนปจจัยเชิงสาเหตุ
ของการเกิดพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนา โดยเฉพาพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็ก  
     การประมวลเอกสารในสวนนี้ สรุปไดวา จิตลักษณะหรือลักษณะทางจิตใจ
ของบุคคลมีความสัมพันธและเปนผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาได จิตลักษณะ  
8 ประการ ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมประกอบดวย จิตลักษณะพ้ืนฐานของบุคคล คือ สติปญญา
สุขภาพจิตและประสบการณทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและเปนสาเหต ุ
ของจิตลักษณะอีก 5 ดาน คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจ 
ในตน ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรม และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จิตลักษณะที่มีความสัมพันธกับการ
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กระทําพฤติกรรมของบุคคล และเปนจิตลักษณะที่ควรไดรับการสงเสริมในวัยผูใหญ คือ จิตลักษณะ
ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และการมีทัศนคติที่ดี 
ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ผูวิจัยจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการวางรากฐานทางจิตใจในดาน
ดังกลาวใหเขมแข็ง เพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนพฤติกรรมที่นาปรารถนาในดานอ่ืนๆ อีกตอไป และ
เนนยํ้าใหเห็นถึงลักษณะที่ชัดเจนของจิตลักษณะที่ดําเนินการศึกษาวิจัยอีกครั้งหนึ่ง ดังนี ้
     แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนความมุงมั่น พยายามกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไม
ยอทอตออุปสรรคจนเกิดผลดีตามตองการ โดยการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะใหความสําคัญกับ
ความคิดเก่ียวกับการทํางานแบบมีเปาหมาย คิดถึงการทํางานแบบริเริ่มสรางสรรคมีจุดมุงหมายใน
การทํางานเพ่ือผลงานที่สามารถนําไปใชประโยชนไดในระยะยาว 
     ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เปนความสามารถในการคาดการณ และ
เห็นความสําคัญของผลดีและผลเสียที่จะเกิดในอนาคตทั้งตอตนเองและผูอ่ืน สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติเพ่ือรับผลดีหรือปองกันผลเสียที่จะเกิดข้ึน และสามารถควบคุมตนเองใหกระทําสิ่งที่จะกอให 
เกิดผลดี หรือละเวนกระทําบางสิ่ง โดยการพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจะใหความสําคัญกับ
ความสามารถคาดการณไดวา อะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต ความเชื่อและการยอมรับวา สิ่งที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตหรือสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับผูอ่ืนอาจจะเกิดข้ึนกับตนเองได สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตมีคุณคาหรือ
ความสําคัญที่ไมลดลง การจัดการกับสาเหตุของพฤติกรรม การเกิดและการคงอยูของพฤติกรรมและ
การจัดการกับผลของพฤติกรรม 
     ความเชื่ออํานาจในตน คือ การที่บุคคลรับรูและมีความเชื่อวา เหตุการณ
หรือสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งที่เปนผลดีหรือผลเสียแกตนเองและผูอ่ืนนั้น เกิดจากการกระทําของตน 
หากตนคิดหรือกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมจะกอใหเกิดผลดี โดยการพัฒนาความเชื่ออํานาจในตน
จะใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อวา ความพยายามของตนเปนสาเหตุสําคัญของการที่จะทําสิ่ง
ตางๆ ไดสําเร็จ และตนสามารถกระทําพฤติกรรมที่ตนคาดวาจะนําไปสูผลดีที่ตองการได การฝกการ
รับรูและการคิดไปในแนวทางที่วา ความพยายามกับผลนั้นจะเกิดควบคูกันเสมอ 
     ทัศนคติ เปนลักษณะทางจิตใจที่ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ดาน
การประเมินคา ดานอารมณ และดานความพรอมที่จะกระทํา ดังนั้นการมีทัศนคติที่ดีจึงเปนปริมาณ
การเห็นประโยชน การมีความพอใจซึ่งทําใหเกิดความพรอมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สงผลใหบุคคล
เกิดความรัก ความมุงมั่นที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเต็มความสามารถ เมื่อเกิดปญหาก็จะไมยอทอ 
     2.1.1.2 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวก ดังนี้ การสื่อสาร องคประกอบและกระบวนการสื่อสาร ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
ลักษณะของการสื่อสารทางบวกของ วิชัย วงษใหญ (2542: 24) คุตบะห (2543: ออนไลน)  
พรรณี บุญประกอบ (2544: 3-5) เพียงกานต ปทุมมา (2545: 72-86) ประทุม ฤกษกลาง (2547: 
ออนไลน) ทู (Tu.  2004: Online) เจียง (Chiang.  2004: Online) โนแลน (Nolan.  2007: Online) 
และคนอ่ืนๆ เพ่ือกําหนดลักษณะของพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ซึ่งผูวิจัยเชื่อวา 
เมื่อผูดูแลเด็กแสดงพฤติกรรมสื่อสารทางบวกกับเด็กอยางเหมาะสมจะเปนการสั่งสมประสบการณ



 97

การแสดงออกทางบวกใหกับเด็ก ทําใหเด็กสามารถแกปญหาและปรับตัว เพ่ือการบรรลุเอกลักษณ
แหงตนหรือโครงสรางทางบุคลิกภาพ และสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืนไดตอไป 
     การประมวลเอกสารในสวนนี้ สรุปไดวา การสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญที่
ใชเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารกันระหวางบุคคลทั้งความรู ความคิด ประสบการณ ความรูสกึ 
ทัศนคติ การสื่อสารของบุคคลโดยทั่วไปจะสื่อสารกันโดยการแสดงออกทางภาษาดวยการใชถอยคํา 
ภาษาทาทาง และการฟง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลติดตอสื่อสารกันดวยการ
สื่อสารทางบวก ซึ่งเปนการสื่อสารอยางสรางสรรคที่ใหความสําคัญกับการสรางความรูสึกการให
กําลังใจ การจูงใจใหเกิดความรวมมือ การยอมรับ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลักษณะของการ
สื่อสารทางบวก ประกอบดวยการใชคําพูด ยกยอง ชมเชย การใชคําพูดสุภาพ การตักเตือนดวยการ
ใชเหตุผล การปลอบใจ การใหคําแนะนําในการเรียนรู การกลาวขอบคุณ การสัมผัสกอดรัด การย้ิม 
การลูบศีรษะ การตั้งใจฟง เปนตน  ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ จึงใหความสําคัญกับการสงเสริม
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็ก ซึ่งเปนการกระทําหรือการแสดงออกของผูดูแลเด็กใน
การสื่อสารกับเด็กดวยการใชถอยคํา การใชทาทางและการฟงที่เหมาะสม ประกอบดวย 1) การ
สื่อสารดวยการใชถอยคําที่มีลักษณะดังนี้ การใชคําพูดสุภาพ คําพูดใหกําลังใจ คําพูดที่สงเสริมการ
เรียนรู 2) การสื่อสารดวยการใชทาทาง เปนการแสดงออกของผูดูแลเด็กดวยการใชทาทางที่
สอดคลอง เหมาะสมกับเด็ก ดังนี้ การแสดงออกทางใบหนา การใชสายตา การใชเสียงและน้ําเสียง 
การแสดงทาทางที่เหมาะสม 3) การฟง เปนการใหโอกาสเด็กแสดงความคิดเห็น และผูดูแลเด็กรับฟง
ความคิดเห็นของเด็กอยางตั้งใจ   
     2.1.1.3 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิด ทฤษฎีการ
เรียนรูของบุคคลของ แวดเวิรด (Wadsworth.  1996: 14-17) เพียเจต และคุก (Piaget; & Cook. 
1952: 58) ครอกช (Krogh.  1994: 33) สุรางค โควตระกูล (2550: 228-231) ทิศนา แขมมณี (2544: 
88) และคนอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการสรางกรอบแนวคิดของรูปแบบฝกอบรม 
     การประมวลเอกสารในสวนนี้ ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กข้ึน โดยมีแนวคิด 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร แนวคิด
การเรียนรูแบบมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรูเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม 
เพ่ือใหไดรูปแบบฝกอบรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการนําไปใชสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ผลจากการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห
แนวคิด ทฤษฎีดังกลาวทําใหไดรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ที่ประกอบดวยองคประกอบดานกระบวนการเรียนรู
ของบุคคล ซึ่งกําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรม ข้ันจุดประกาย (Twinkle) ใชตัวอักษรยอ T เปนข้ันที่
ผูฝกอบรมใหสิ่งเราซึ่งอาจเปนสถานการณ กรณีตัวอยาง รูปภาพ นิทาน เกม เพลงกับผูเขารับการ
ฝกอบรม เพ่ือกระตุนการคิดเก่ียวกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่อ
อํานาจในตน และการสื่อสารทางบวก  องคประกอบดานการคิดใครครวญ ซึ่งกําหนดเปนข้ันตอนการ
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ฝกอบรม ข้ันสะทอนคิด (Reflection) ใชตัวอักษรยอ R เปนข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมแสดงออกถึง
ความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูผานวิธีการตางๆ เชน การสนทนา การเลาเรื่อง การเขียน การตอบคําถาม 
องคประกอบดานการมีปฏิสัมพันธ ซึ่งกําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรม ข้ันแลกเปลี่ยนและเรียนรู 
(Edification) ใชตัวอักษรยอ E เปนข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมไดแบงปนความรู ความเขาใจของ
ตนเองกับผูอ่ืน และรับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยางสรางสรรค 
องคประกอบดานการสรุปความรู ซึ่งกําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรม ข้ันนําความรูสูการปฏิบัต ิ
(Exercise) ใชตวัอักษรยอ E เปนข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมประมวลผลความรูและประยุกตใชสิ่งที่
เรียนรูในสถานการณใหม  
     2.1.1.4 ศึกษาเอกสาร ตําราของทิศนา แขมมณี (2544: 220-224) ที่
เก่ียวของกับรูปแบบ (Model) และกระบวนการฝกอบรมและการบริหารงานฝกอบรม  
(ดวงใจ  ศุภสารัมภ.  2544: ออนไลน) เพ่ือนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการสรางและกําหนดโครงรางของ
รูปแบบฝกอบรม 
     การประมวลเอกสารในสวนนี้ สรุปไดวา รูปแบบเปนรูปธรรมของความคิด
ที่เปนนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน คําอธิบาย แผนผัง แผนภาพ 
เพ่ือชวยใหตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขาใจไดชัดเจนข้ึน โดยรูปแบบนั้นจะมีองคประกอบทีไ่ดรับ
การจัดไวใหมีความสัมพันธและสงเสริมกันอยางเปนระเบียบ เพ่ือชวยใหเกิดผลตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไว กลาวคือ มีปรัชญา ทฤษฎ ีหลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เปนพ้ืนฐานหรือเปนหลักของ
รูปแบบนั้นๆ และอธิบายสภาพหรือลักษณะของการดําเนินการที่สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ มีการ
จัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบใหสามารถนําบุคคลไปสูเปาหมายของ
ระบบหรือกระบวนการนั้น  ๆและอธิบายหรือใหขอมูลเก่ียวกับวิธ ีการที่ชวยใหกระบวนการในการ
ดําเนินการนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจากการวิเคราะหผลงานของนักการศึกษา ผูคิดคน
รูปแบบตางๆ พบวา สาระที่เปนแกนสําคัญของรูปแบบนั้นๆ ประกอบ ดวยแนวคิด ทฤษฎีหรือ
หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ ผลลัพธของรูปแบบ สาระการเรียนรูของรูปแบบ 
กระบวนการหรือข้ันตอนของรูปแบบ และการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
   2.2 สรางและกําหนดโครงรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ดังนี ้
    2.2.1 จากการศึกษาคนควาในขอ 2.1 ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะหและ
ดําเนินการสรางและกําหนดโครงรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ดังนี ้
     2.2.1.1 รูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของ
รูปแบบฝกอบรม ความมุงหมายของการพัฒนารูปแบบฝกอบรม แนวคิด ทฤษฎีและองคประกอบ
พ้ืนฐานของรูปแบบฝกอบรม กระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรม ลักษณะของจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 
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     2.2.1.2 การดําเนินการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ประกอบดวย       
ความมุงหมายของการฝกอบรม บทบาทของผูนํากิจกรรมหรือวิทยากร บทบาทของผูเขารับการ
ฝกอบรม สาระและวิธีดําเนินการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรม   
    2.2.2 จัดทําโครงรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กตามรายละเอียดที่กําหนด 
    2.2.3 นําเสนอโครงรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กในเบ้ืองตนตอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ  
    2.2.4 ปรับปรุงแกไขโครงรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะ
ที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธกอนนําไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรมโดย
ผูเชี่ยวชาญ   
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  1. วัตถุประสงค 
   1.1 เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม     
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
   1.2 เพ่ือปรับปรุงรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กใหมีคุณภาพ 
  2. วิธีดําเนินการ 
   2.1 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม  
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดยผูเชี่ยวชาญ โดย
ศึกษารายละเอียดของโครงรางรูปแบบ กําหนดประเด็นการประเมินใหครอบคลุมสิ่งที่ตองการประเมิน 
และเขียนเปนขอคําถาม รายละเอียดของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรมมีดังนี ้
    2.1.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรม เปนแบบวัดประเภท
มาตรประเมินคา 5 หนวย ตั้งแตเหมาะสมมากที่สุด ถึง เหมาะสมนอยที่สุด/ควรปรับปรุงมากที่สุด 
และแบบปลายเปด เกณฑการใหคะแนนแตละขอจะใหคะแนน 5 อันดับ โดยใหคะแนนเหมาะสมนอย
ที่สุด/ควรปรับปรุงมากที่สุด เทากับ 1 คะแนน จนถึง เหมาะสมมากที่สุด เทากับ 5 คะแนน ตามลําดับ 
เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม คือ (ชูศรี วงศรัตนะ.  2550: 69) 
     คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00     หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด                                 
     คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49     หมายถึง   เหมาะสมมาก                                         
     คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49     หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง    
     คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49     หมายถึง   เหมาะสมนอย/ควรปรับปรุง 
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     คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49     หมายถึง   เหมาะสมนอยที่สุด/ 
          ควรปรับปรุงมากที่สุด   
เกณฑการยอมรับความเหมาะสมของรูปแบบ คือ คาเฉลี่ยที่เทากับหรือมากกวา 3.50 แสดงวามี
ความเหมาะสมไมตองปรับปรุงแกไข คาเฉลี่ยที่ต่ํากวา 3.50 แสดงวาไมมีความเหมาะสมตอง
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
    2.1.2 นําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรมเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนและความครอบคลุมของขอคําถาม
และปรับปรุงแกไข  
    2.1.3 จัดทําแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดยผูเชี่ยวชาญ 
เพ่ือนําไปใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรม  
   2.2 นํารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก พรอมแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรมที่ผูวิจัย
สรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรม  
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรม TREE ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนความเหมาะสมตั้งแต 4.00-4.80 
   2.3 ปรับปรุงรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ใหมีความเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ตามรายการประเมินและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกอนนําไปทดลองใช 
 ขั้นที่ 3 การสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะ
ที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  1. วัตถุประสงค 
   1.1 เพ่ือสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม 
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กที่มีคุณภาพในการ
ดําเนินการ 
   1.2 เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบฝกอบรม TREE 
เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กใหมีคุณภาพ 
  2. วิธีดําเนินการ 
   2.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสราง
เครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษาของ สุวิมล ติรกานันท 
(2550) พิสณุ ฟองศรี (2549) บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2542)   
   2.2 ดําเนินการสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ดังรายละเอียดที่จะ
กลาวถึงตอไป 
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   2.3 ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
 
รายละเอยีดการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
 
 1. คูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก เปนเอกสารที่จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนคูมือในการฝกอบรมของผูนํา
กิจกรรมหรือวิทยากรซึ่งจะใหคําชี้แจงเก่ียวกับแนวคิดของรูปแบบฝกอบรม รายละเอียดการฝกอบรม 
แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมในแตละสาระการเรียนรู ในการนี้ผูวิจัยดําเนินการสรางและประเมิน
คุณภาพ ตามข้ันตอนดังนี ้
  1.1 ศึกษาโครงราง สาระของรูปแบบฝกอบรม ดังนี ้
   1.1.1 ศึกษาทฤษฎีตนไมจริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) ซึ่งเปน
ทฤษฎีที่แสดงสาเหตุทางจิตใจของการเปนผูมีพฤติกรรมของคนดี คนเกง ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยเชื่อ
วา พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็ก จําเปนตองอาศัยปจจัยภายในตัวบุคคล (จิตลักษณะ) 
ชวยในการผลักดันการเกิดพฤติกรรมเปาหมาย จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของทําใหพบวา 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และการมีทัศนคติที่ดี เปน
จิตลักษณะสําคัญที่เปนปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล และเปนจิตลักษณะที่ควรไดรับ
การพัฒนาในผูใหญ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับการสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคดังที่กลาวมากับพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็ก 
   1.1.2 ศึกษาชุดฝกอบรมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ที่มีผูทําการศึกษาพัฒนาและมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การใชชุดฝกอบรมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิม์าแลว เชน ชุดฝกอบรมการเสริมสราง
คุณลักษณะของขาราชการพลเรือนของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ คณะ (2531)  
   1.1.3 ศึกษาชุดฝกอบรมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ที่มีผูทําการศึกษาพัฒนา
และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การใชชุดฝกอบรมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาแลว เชน ชุดฝก 
อบรมการเสริมสรางคุณลักษณะของขาราชการพลเรือนของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ คณะ 
(2531) ชุดพัฒนาจิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของ บุญรับ ศักด์ิมณี (2532) ซึ่งเปนชุดฝก       
จิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนที่ใชในการเสริมสรางจิตลักษณะเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการทํางาน
ราชการ ชุดฝกอบรมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของ สกล เที่ยงแท; และ สุมิตตรา เจิมพันธ 
(2546) ซึ่งเปนชุดฝกลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนและทัศนคติที่ดีในการขับข่ีอยางปลอดภัยของ
นักเรียนวัยรุนตอนตน  
   1.1.4 ศึกษาชุดฝกอบรมความเชื่ออํานาจในตนที่มีผูทําการศึกษาพัฒนาและมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การใชชุดฝกอบรมความเชื่ออํานาจในตนมาแลว เชน ชุดกิจกรรมการฝกความเชื่อ
อํานาจในตนของ ออมเดือน สดมณี (2536) ซึ่งใชในการฝกอบรมทางพุทธิพฤติกรรมศาสตรตอ 
จิตลักษณะและประสิทธิผลของครู ชุดพัฒนาความเชื่ออํานาจในตนของแสวง ทวีคูณ;  
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นิภาพร โชติสุดเสนห; และ ณรงคศักด์ิ บุญยมาลิก (2546) ซึ่งเปนชุดฝกความเชื่ออํานาจในตนที่ใช
ในการพัฒนาจิตและทักษะตอพฤติกรรมการปลูกฝงวินัยแกนักเรียนของครู ชุดฝกอบรมการสราง
ความมั่นใจในตนเองของงามตา วนินทานนท; และ คนอ่ืนๆ (2551) ซึ่งเปนชุดฝกความเชื่ออํานาจใน
ตนที่ใชในการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็กแกผูปกครอง เพ่ือเสริมสรางนิสัยรัก
การเรียนของนักเรียนในชวงชั้นที่ 2  
   1.1.5 ศึกษา เรียนรูวิธีการใชชุดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และความเชื่ออํานาจในตนจากรองศาสตราจารย  
งามตา วนินทานนท รองผูอํานวยการโครงการวิจัยแมบท: การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ชวยราชการ) เปนเวลา 4 สัปดาห   
   1.1.6 ศึกษาทฤษฎีการสื่อสาร SMCR Model ของเดวิด เค เบอรโล (David 
K.Berlo) ที่ใหความสําคัญกับองคประกอบของการสื่อสารระหวางบุคคล ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูที่จะทํา
หนาที่สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพควรมีทักษะในการสื่อสารดวยภาษาถอยคําและภาษาทาทางที่
เหมาะสม มีทักษะการฟง และมีทัศนคติที่ดีตอคูสื่อสาร (สุรัตน ตรีสกุล.  2550: 73-74, 93-106) และ
หลักการสื่อสารของโธมัส กอรดอน (Thomas Gordon) ที่ใหความสําคัญกับการสื่อสารดวยการให
ความเคารพตอความรูสึกซึ่งกันและกัน โดยการบอกความรูสึกนึกคิด การรับฟงความคิดเห็น การ
สะทอนความรูสึก (ขวัญฟา รังสิยานนท.  2550: ออนไลน)  
   1.1.7 ศึกษา เรียนรูการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก โดยการเขา
สัมมนาเชิงปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
    1.1.7.1 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2551 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอแม 
โปรแกรมเลี้ยงลูกดวยจิตตื่นรู ครั้งที่ 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคุณอังคณา มาศรังสรรคและคณะ 
    1.1.7.2 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอแม 
โปรแกรมพูดและฟงใหหัวใจแชมชื่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคุณอังคณา มาศรังสรรคและคณะ 
    1.1.7.3 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2551 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอแม 
โปรแกรมสุนทรียสนทนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคุณอังคณา มาศรังสรรคและคณะ 
    1.1.7.4 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 สัมมนาเรื่อง วิถีสูศานติสุขในโรงพยาบาล 
ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค โดยพระไพศาล วิสาโล 
    1.1.7.5 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2552 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ชีวิตในอุดม
คติ จังหวัดนครสวรรค โดยพระไพศาล วิสาโล และคุณอังคณา มาศรังสรรคและคณะ 
    1.1.7.6 วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสราง
ประสบการณในกระบวนการเรียนการสอนแนวจิตตปญญาศึกษา ณ หองประชุมดร. สาโรช คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รองศาสตราจารย ดร. นันทนา ลามาศย และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
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  1.2 สรางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน ความเชื่ออํานาจในตน และการสื่อสารทางบวก ใชเวลาในการฝกอบรมรวม 3 วัน เปนเวลา 
17.30 ชั่วโมง โดยมีหลักการพัฒนา ดังนี ้
   1.2.1 การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (งามตา วนินทานนท.  2549: 81)
ประกอบดวย   
    1.2.1.1 การพัฒนาความคิดเก่ียวกับการทํางานแบบมีเปาหมาย  
    1.2.1.2 การพัฒนาความคิดในการทํางานแบบริเริ่มสรางสรรค  
    1.2.1.3 การมีจุดมุงหมายในการทํางาน เพ่ือผลงานที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดในระยะยาว  
   1.2.2 การพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ  
อัมพร มาคนอง.  2547: 28 ; สกล เที่ยงแท; และ สุมิตตรา เจิมพันธ.  2546: 30; อางอิงจาก  
ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2530) ประกอบดวย 
    1.2.2.1 ความสามารถคาดการณไดวา อะไรจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล 
    1.2.2.2 ความเชื่อและการยอมรับวา สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต หรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
กับผูอ่ืนนั้น อาจจะเกิดข้ึนกับตนเองได 
    1.2.2.3 การรับรูคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
    1.2.2.4 จัดการกับสาเหตุของพฤติกรรม 
    1.2.2.5 การเกิดและการคงอยูของพฤติกรรม 
    1.2.2.6 จัดการกับผลของพฤติกรรม 
   1.2.3 การพัฒนาความเชื่ออํานาจในตน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2549: 44-47) 
ประกอบดวย 
    1.2.3.1 การพัฒนาความเชื่อวา ความพยายามของตน เปนสาเหตุสําคัญของ
การที่จะทําสิ่งตาง ๆ ไดสําเร็จ 
    1.2.3.2 การพัฒนาความเชื่อวา ตนสามารถกระทําพฤติกรรมที่ตนคาดวาจะ
นําไปสูผลดีที่ตองการได 
    1.2.3.3 การฝกการรับรูและการคิดวา ความพยายามกับผลนั้นจะเกิดควบคูกัน
เสมอ  
   1.2.4 การพัฒนาการสื่อสารทางบวก (จิตตินันท เดชะคุปต.  2548: ออนไลน; 
พนม เกตุมาน.  2551: ออนไลน; พูนสุข ชวยทอง.  2548: 19; วิศิษฐ  วังวิญู.  2544: ออนไลน;
บุญศรี  ปราบณศักด์ิ; และ ศิริพร จิรวัฒนกุล.  2538: 77-89; Harrelson.  2002: Online) 
ประกอบดวย  
    1.2.4.1 การแสดงออกกับคูสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก  
    1.2.4.2 การแสดงออกกับคูสื่อสารดวยการใชทาทางทางบวก  
    1.2.4.3 การแสดงออกกับคูสื่อสารดวยการรับฟง  
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  1.3 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และ
ความเชื่ออํานาจในตน การสื่อสารทางบวกใหสอดคลองกับกระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรม 
TREE โดยรายละเอียดของกิจกรรมแตละกิจกรรมประกอบดวยชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค สาระสําคัญ 
ข้ันตอนการฝกอบรม สื่อและอุปกรณ เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม การประเมินผล 
  1.4 จัดทําคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสรมิจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก นําคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ดังกลาวเสนอ
ตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  
  1.5 ปรับปรุง แกไขคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธกอนนําไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพคูมือการใชรูปแบบ
ฝกอบรม โดยผูเชี่ยวชาญ   
  1.6 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดยผูเชี่ยวชาญ 
โดยกําหนดประเด็นการประเมินใหครอบคลุมสิ่งที่ตองการประเมินและเขียนเปนขอคําถาม
รายละเอียดของแบบประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบฝกอบรมมีดังนี ้
   1.6.1 แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม เปนแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินคา 5 หนวย ตั้งแตเหมาะสมมากที่สุด ถึง เหมาะสมนอยที่สุด/ควรปรับปรุงมาก
ที่สุด และแบบปลายเปด เกณฑการใหคะแนนแตละขอจะใหคะแนน 5 อันดับ โดยใหคะแนนเหมาะสม 
นอยที่สุด/ควรปรับปรุงมากที่สุด เทากับ 1 คะแนน จนถึง เหมาะสมมากที่สุด เทากับ 5 คะแนน 
ตามลําดับเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม คือ (ชูศรี วงศรัตนะ.  2550: 69) 
    คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00     หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด                                   
    คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49     หมายถึง  เหมาะสมมาก                                          
    คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49     หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง                                  
    คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49     หมายถึง  เหมาะสมนอย/ควรปรับปรุง                       
    คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49     หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด/ควรปรับปรุงมากที่สุด   
เกณฑการยอมรับความเหมาะสมของรูปแบบ คือ คาเฉลี่ยที่เทากับหรือมากกวา 3.50 แสดงวามี
ความเหมาะสมไมตองปรับปรุงแกไข คาเฉลี่ยที่ต่ํากวา 3.50 แสดงวาไมมีความเหมาะสมตอง
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
   1.6.2 นําแบบประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบฝกอบรมเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนและความครอบคลุมของขอคําถาม
และปรับปรุงแกไข  
   1.6.3 จัดทําแบบประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE 
เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดย
ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือนําไปใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม  
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  1.7 นําคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบ
และประเมินความเหมาะสมของสาระในคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม แผนการจัดกิจกรรมการฝก 
อบรม ผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนความเหมาะสมตั้งแต 3.20-4.60  
ดังรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข  
  1.8 ปรับปรุงคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ใหมีความเหมาะสมตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญตามรายการประเมินและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการสําหรับใชในการทดลอง 
 2. เครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับ
ผูดูแลเด็ก เปนเครื่องมือประเมินที่จัดทําข้ึนเพ่ือใชในการประเมินผลการใชรูปแบบฝกอบรม ในการนี้
ผูวิจัยดําเนินการสรางและประเมินคุณภาพเครื่องมือประเมินตามข้ันตอนดังนี ้
  2.1 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี ้
   2.1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางเครื่องมือวัด 
จิตลักษณะ 
   2.1.2 ศึกษาแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิท์ี่มีผูทําการศึกษาพัฒนาและมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การใชแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาแลว ซึ่งเปนที่ยอมรับและนํามาใชในการวัด
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในงานวิจัยตางๆ เชน แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิข์องบุญรับ ศักด์ิมณี (2532)  
ศิริกุล กลิ่นทอง (2549) ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2552)  
   2.1.3 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นงานวิจัยครั้งนี้ ไดใชแบบวัดที่มีมาตรฐานสูงจากงาน 
วิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2552: 76, 409-410) ซึ่งเปนแบบวัดที่ใชในการ
ฝกอบรมจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการที่มีผลตอพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครู
คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบวัดนี้ใชในการวัดปริมาณความเพียรพยายามของครูที่
จะพัฒนาตนเองและงานของตนใหประสบความสําเร็จ โดยไมยอทออุปสรรคและความลมเหลว รูจัก
กําหนดเปาหมายใหเหมาะสมกับความสามารถของตน อดทนทํางานที่ยากลําบากไดเปนเวลานาน 
และมุงแสวงหาความรูสิ่งใหมๆ ในการแกปญหาในการทํางานอยูเสมอ แบบวัดฉบับนี้ปรับมาจาก
แบบวัดของจินตนา บิลมาศ; และ คณะ (2529)  
   แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฉบับนี้ มลีักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตร
ประเมินคา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย ซึ่งมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ จํานวน 12 ขอ 
โดยขอความทางบวก จะใหคะแนนไมจริงเลย เทากับ 1 คะแนน จนถึง จริงที่สุด เทากับ 6 คะแนน 
ตามลําดับ ถาขอความทางลบจะใหคะแนนกลับกัน ผูตอบจะมพิีสัยคะแนนระหวาง 12-72 คะแนน มี
พิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ 9.21-13.51 พิสัยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ
แบบวัดที่ไมมีขอนั้น เทากับ 0.26-0.46 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิฉ์บับนี้ มีคาความเชื่อมั่นชนิด
สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนีเ้ทากับ 0.82  ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได และศึกษา
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ในกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกัน ผูที่ไดคะแนนเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิส์ูง สําหรับผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มแีรงจูงใจ      
ใฝสัมฤทธิต์่ํา  
   2.1.4 นําแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิท์ี่คัดเลือกมาใชเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ  
   2.1.5 ทําหนังสือถึงผูอํานวยการโครงการวิจัยแมบท : การวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทยเพ่ือขออนุญาตใชแบบวัดมาตรฐานเพ่ือการวิจัยตามขอ 2.1.3 
   2.1.6 จัดเตรียมแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิส์ําหรับนําไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 
100 คน 
  2.2 แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี ้
   2.2.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางเครื่องมือวัด 
จิตลักษณะ  
   2.2.2 ศึกษาแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนที่มีผูทําการศึกษาพัฒนาและมี
การประเมินผลสัมฤทธิ์การใชแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาแลว ซึ่งเปนที่ยอมรับและนํามา 
ใชในการวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในงานวิจัยตางๆ เชน แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
ของบุญรับ ศักด์ิมณี (2532) แสวง ทวีคูณ; นิภาพร โชติสุดเสนห; และ ณรงคศักด์ิ บุญยมาลิก 
(2546) สกล เที่ยงแท; และ สุมิตตรา เจิมพันธ (2546) วิลาสลักษณ ชัววัลล;ี งามตา วนินทานนท; 
และ วิริณธ ธรรมนารถสกุล (2547) ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2552)   
   2.2.3 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในงานวิจัยครั้งนี ้ไดใชแบบวัดที่มีมาตรฐานสูง
จากงานวิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2552: 76-78, 410-412, 415-416) ซึ่ง
เปนแบบวัดที่ใชในการฝกอบรมจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการที่มีผลตอพฤติกรรมการพัฒนา
นักเรียนของครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบวัดนี้ใชในการวัดความสามารถในการ
คาดการณไกลสูสูอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาววาจะเกิดอะไรข้ึนกับตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ เห็น
ความสําคัญของสิง่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และใชในการวัดทักษะความสามารถในการควบคุมตน โดย
แบงเปาหมายหลักออกเปนเปาหมายยอยๆ ที่จะดําเนินไปสูเปาหมายหลัก มีการสรางสภาพแวดลอม
ที่เอ้ืออํานวยใหตนปฏิบัติตามเปาหมายยอยไดสําเร็จ และมีการใหรางวัลตนเองเมื่อดําเนินการตาม
เปาหมายยอยไดสําเร็จในแตละข้ัน แบบวัดฉบับนีน้ํามาจากแบบวัดของ ยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549) 
   ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมินคา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึง
ไมจริงเลย ซึ่งมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ โดยขอความทางบวก จะใหคะแนนไมจริงเลย เทากับ 
1 คะแนน จนถึง จริงที่สุด เทากับ 6 คะแนน ตามลําดับ ถาขอความทางลบจะใหคะแนนกลับกัน  
แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนฉบับนี้มีจํานวน 25 ขอ โดยแบงการวัดออกเปน 2 สวน คือ ขอที ่
1-15 เปนการวัดการควบคุมตน ผูตอบจะมีพิสัยคะแนนระหวาง 15-90 คะแนน มีพิสัยคาอํานาจ
จําแนกเทากับ 5.41-12.03 พิสัยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไมมีขอ
นั้น เทากับ 0.20-0.58 การควบคุมตน มีคาความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ 0.76  ซึ่งเปน



 107

คาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได ขอที่ 16-25 เปนการวัดลักษณะมุงอนาคตผูตอบจะมีพิสัย
คะแนนระหวาง 10-60 คะแนน มีพิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ 6.67-10.64 พิสัยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไมมีขอนั้น เทากับ 0.23-0.56 ลักษณะมุงอนาคต มีคา
ความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ 0.70 ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได และ
ศึกษาในกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกัน ผูที่ไดคะแนนเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที ่
มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง สําหรับผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มี
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา 
   2.2.4 นําแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนที่คัดเลือกมาใชเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  
   2.2.5 ทําหนังสือถึงผูอํานวยการโครงการวิจัยแมบท : การวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทยเพ่ือขออนุญาตใชแบบวัดมาตรฐานเพ่ือการวิจัยตามขอ 2.2.3 
   2.2.6 จัดเตรียมแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสําหรับนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 100 คน 
  2.3 แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
   2.3.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางเครื่องมือวัด 
จิตลักษณะ 
   2.3.2 ศึกษาแบบวัดความเชื่ออํานาจในตนที่มีผูทําการศึกษาพัฒนาและมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การใชแบบวัดความเชื่ออํานาจในตนมาแลว ซึ่งเปนที่ยอมรับและนํามาใชในการ
วัดความเชื่ออํานาจในตนในงานวิจัยตาง ๆ เชน แบบวัดความเชื่ออํานาจในตนของศักด์ิชัย นิรัญทวี 
(2532) ออมเดือน สดมณี (2536) แสวง ทวีคูณ; นิภาพร โชติสุดเสนห; และ ณรงคศกัด์ิ บุญยมาลิก 
(2546) สกล เที่ยงแท; และ สุมิตตรา เจิมพันธ (2546) วรวรรณ อัศวกุล; และ คณะ (2546)  
ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2547)  
   2.3.3 การวัดความเชื่ออํานาจในตนในงานวิจัยครั้งนี้ ไดใชแบบวัดที่มีมาตรฐานสูง
จากงานวิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2547: 61) ซึ่งเปนแบบวัดทีใ่ชใน
การศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร ในระดับ
มัธยมศึกษา แบบวัดนี้ใชในการวัดปริมาณความเชื่อวา ผลดีผลเสียที่เกิดข้ึนในงาน หรือการทีน่ักเรียน 
จะเปนคนดี คนเกงและมีสุขในโรงเรียนเกิดจากการกระทําของครูเปนสวนใหญ มากกวาที่จะเกิดจาก
โชค ความบังเอิญ หรือเกิดจากคนอ่ืน แบบวัดฉบับนี้ปรับมาจากแบบวัดของ จินตนา  บิลมาศ;  
และ คณะ (2529)  
   แบบวัดความเชื่ออํานาจในตนฉบับนี้ มลีักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตร
ประเมินคา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย ซึ่งมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ จํานวน 15 ขอ 
โดยขอความทางบวก จะใหคะแนนไมจริงเลย เทากับ 1 คะแนน จนถึง จริงที่สุด เทากับ 6 คะแนน 
ตามลําดับ ถาขอความทางลบจะใหคะแนนกลับกัน ผูตอบจะมพิีสัยคะแนนระหวาง 15-90 คะแนน มี
พิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ 3.92-8.19 พิสัยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของ
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แบบวัดที่ไมมีขอนั้น เทากับ 0.24-0.60 แบบวัดความเชื่ออํานาจในตนฉบับนี้ มีคาความเชื่อมั่นชนิด
สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนีเ้ทากับ 0.80  ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได และศึกษา
ในกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกัน ผูที่ไดคะแนนเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มี
ความเชื่ออํานาจในตนสูง สําหรับผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มคีวามเชื่อ
อํานาจในตนต่ํา  
   2.3.4 นําแบบวัดความเชื่ออํานาจในตนที่คัดเลือกมาใชเสนอตอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ  
   2.3.5 จัดเตรียมแบบวัดความเชื่ออํานาจในตนสําหรับนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 100 คน 
  2.4 แบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก เปนแบบวัดที่จัดทําข้ึนเพ่ือใชในการ
ประเมินลักษณะทางจิตใจของผูดูแลเด็กที่เก่ียวของกับการสื่อสารทางบวก ในการนี้ผูวิจัยดําเนินการ
สรางและประเมินคุณภาพแบบวัดตามข้ันตอน ดังนี ้
   2.4.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบวัดทัศนคต ิ
เพ่ือกําหนดกรอบการประเมินทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก 
   2.4.2 ดําเนินการสรางแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก ซึ่งเปนแบบวัด
ปริมาณที่มีขอคําถามในขอบขายที่ครอบคลุมองคประกอบดานทัศนคติ 3 ประการ คือ ความรูและ
ความเชื่อเก่ียวกับประโยชนของการสื่อสารทางบวก ความรูสึกพอใจหรือตองการที่จะสื่อสารทางบวก 
และแนวโนมของการมุงกระทําการสื่อสารทางบวก แบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกฉบับนี้ 
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 45 ขอ มีลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมินคา  
6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย ซึ่งมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ โดยขอความทางบวกจะ
ใหคะแนนไมจริงเลย เทากับ 1 คะแนน จนถึง จริงที่สุด เทากับ 6 คะแนน ตามลําดับ ถาขอความทาง
ลบจะใหคะแนนกลับกัน  
   2.4.3 นําแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกที่สรางข้ึนเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือตรวจสอบความชัดเจน ความครอบคลุมของขอคําถามและ
ปรับปรุงแกไข  
   2.4.4 จัดทําแบบประเมินความสอดคลอง เปนแบบวัดประเภทมาตรประเมินคา  
3 หนวย ตั้งแตเหมาะสม/สอดคลอง ถึง ไมเหมาะสม/ไมสอดคลอง และแบบปลายเปด เกณฑการให
คะแนนแตละขอจะใหคะแนน 3 อันดับ โดยใหคะแนนไมเหมาะสม/ไมสอดคลอง เทากับ -1 คะแนน 
ไมแนใจ/ควรปรับปรุง เทากับ 0 และเหมาะสม/สอดคลอง เทากับ 1 คะแนน ตามลําดับ เพ่ือใช
คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence Index: IOC) เกณฑการแปลความ
หมายความสอดคลอง คือ คา IOC ที่เทากับหรือมากกวา 0.5 แสดงวามีความสอดคลองไมตอง
ปรับปรุงแกไข และคา IOC ที่ต่ํากวา 0.5 แสดงวาไมสอดคลองผูวิจัยตองปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ (สุวิมล ติรกานันท.  2550: 165) 
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   2.4.5 นําแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกพรอมแบบประเมินความ
สอดคลองเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับองคประกอบดาน
ทัศนคติ 3 ประการ จํานวน 5 ทาน ผลการประเมินความสอดคลองของรายการประเมินในแตละขอมี
คาอยูระหวาง 0.80-1.00 ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข   
   2.4.6 ปรับปรุงแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ 
   2.4.7 นําแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่
มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 74 คน  
   2.4.8 นําคะแนนที่ไดจากการตอบแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกจํานวน 
74 ฉบับ มาหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (item discrimination หรือ คา t) คา t-ratio ที่ยอมรับได คือ 
คาที่มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 หรือ คา t ตั้งแต 2.0 ข้ึนไป และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดทั้งฉบับที่ไมรวมขอนั้น (item – total correlation) คา r ที่ยอมรับได 
คือ ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป (ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2551: 46) 
   2.4.9 นําแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกทั้งฉบับ มาหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ตามวิธีของคอนบราค (Cronbach) คือ การหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha- coefficient) 
โดยคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ไดไมควรต่ํากวา 0.70 (สุวิมล ติรกานันท.  2550: 175-176,182) 
   2.4.10 ผลการวิเคราะหคะแนน ทําใหไดแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก
จํานวน 33 ขอ ผูตอบจะมีพิสัยคะแนนระหวาง 33-198 คะแนน มีพิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ 2.32-
4.96 พิสัยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไมมีขอนั้น เทากับ 0.22-0.63 
แบบวัดการสื่อสารทางบวกฉบับนี้ มีคาความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนีเ้ทากับ 0.87 
ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได ผูที่ไดคะแนนเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา 
เปนผูที่มทีัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูง สําหรับผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา 
เปนผูที่มทีัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกต่ํา  
   2.4.11 จัดเตรียมแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสําหรับนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 100 คน 
  2.5 แบบวัดการสื่อสารทางบวก ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี ้
   2.5.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบวัดพฤติกรรม 
และการสื่อสารทางบวก เพ่ือกําหนดกรอบการประเมินการสื่อสารทางบวก 
   2.5.2 ดําเนินการสรางแบบวัดการสื่อสารทางบวก ซึ่งเปนแบบวัดปริมาณที่มีขอ
คําถามในขอบขายที่ครอบคลุมการกระทําหรือการแสดงออกของผูดูแลเด็กในการสื่อสารกับเด็กดวย
การใชถอยคํา การใชทาทาง และการฟงที่เหมาะสม ตามนิยามศัพทของตัวแปร แบบวัดการสื่อสาร
ทางบวกฉบับนี้ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 40 ขอ มีลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตร
ประเมินคา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย ซึ่งมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ โดยขอความ
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ทางบวก จะใหคะแนนไมจริงเลย เทากับ 1 คะแนน จนถึง จริงที่สุด เทากับ 6 คะแนน ตามลําดับ ถา
ขอความทางลบจะใหคะแนนกลับกัน  
   2.5.3 นําแบบวัดการสื่อสารทางบวกที่สรางข้ึนเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธเพ่ือตรวจสอบความชัดเจน ความครอบคลุมของขอคําถามและปรับปรุงแกไข  
   2.5.4 จัดทําแบบประเมินความสอดคลอง เปนแบบวัดประเภทมาตรประเมินคา    
3 หนวย ตั้งแตเหมาะสม/สอดคลอง ถึง ไมเหมาะสม/ไมสอดคลอง และแบบปลายเปด เกณฑการให
คะแนนแตละขอจะใหคะแนน 3 อันดับ โดยใหคะแนนไมเหมาะสม/ไมสอดคลอง เทากับ -1 คะแนน 
ไมแนใจ/ควรปรับปรุง เทากับ 0 และเหมาะสม/สอดคลอง เทากับ 1 คะแนน ตามลําดับ เพ่ือใช
คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence Index: IOC) เกณฑการแปลความ
หมายความสอดคลอง คือ คา IOC ที่เทากับหรือมากกวา 0.5 แสดงวามีความสอดคลองไมตอง
ปรับปรุงแกไข และคา IOC ที่ต่ํากวา 0.5 แสดงวาไมสอดคลองผูวิจัยตองปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ (สุวิมล ติรกานันท.  2550: 165) 
   2.5.5 นําแบบวัดการสื่อสารทางบวกพรอมแบบประเมินความสอดคลองเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท จํานวน 5 ทาน ผลการ
ประเมินความสอดคลองของรายการประเมินในแตละขอ มีคา 1.00 ดังรายละเอียดแสดงใน 
ภาคผนวก ข 
   2.5.6 ปรับปรุงแบบวัดการสื่อสารทางบวกตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
   2.5.7 นําแบบวัดการสื่อสารทางบวกไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 74 คน  
   2.5.8 นําคะแนนที่ไดจากการตอบแบบวัดการสื่อสารทางบวกจํานวน 74 ฉบับ มา
หาคาอํานาจจําแนกรายขอ (item discrimination หรือ คา t) คา t-ratio ที่ยอมรับได คือ คาที่มี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 หรือ คา t ตั้งแต 2.0 ข้ึนไป และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ 
กับคะแนนรวมของแบบวัดทั้งฉบับที่ไมรวมขอนั้น (item – total correlation) คา r ที่ยอมรับได คือ 
ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป (ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2551: 46) 
   2.5.9 นําแบบวัดการสื่อสารทางบวกทั้งฉบับ มาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 
ตามวิธีของคอนบราค (Cronbach) คือ การหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha- coefficient) โดยคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ไดไมควรต่ํากวา 0.70 (สุวิมล ติรกานันท.  2550: 175-176, 182) 
   2.5.10 ผลการวิเคราะหคะแนน ทําใหไดแบบวัดการสื่อสารทางบวกจํานวน 25 ขอ
ผูตอบจะมีพิสัยคะแนนระหวาง 25-150 คะแนน มีพิสัยคาอํานาจจําแนกเทากับ 2.19-7.29 พิสัยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไมมีขอนั้น เทากับ 0.20-0.70 แบบวัดการ
สื่อสารทางบวกฉบับนี้ มีคาความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดนีเ้ทากับ 0.87 ซึ่งเปนคา
ความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได ผูที่ไดคะแนนเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มี
การสื่อสารทางบวกสูง สําหรับผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมแสดงวา เปนผูที่มีการสื่อสาร
ทางบวกต่ํา  
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   2.5.11 จัดเตรียมแบบวัดการสื่อสารทางบวกสําหรับนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 100 คน 
  2.6 แบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี ้
   2.6.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบวัดการสื่อสาร
ดวยการใชถอยคํา เพ่ือกําหนดกรอบการประเมินการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก 
   2.6.2 ดําเนินการสรางแบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก ซึ่งเปนแบบ
วัดการกําหนดสถานการณในขอบขายที่ครอบคลุมการที่ผูดูแลเด็กแสดงออกตอเด็กดวยการใช
ถอยคําที่มีลักษณะเปนคําสุภาพ หมายถึง การพูดโดยใชคําพูดปกติ ไมพูดคําหยาบ คําพูดมีคําลง
ทายคะหรือครับ คําพูดใหกําลังใจ หมายถึง การพูดแสดงความรูสึกดานบวก การพูดชมเชย การ
กลาวขอบคุณ ไมพูดคําสอเสียด หรือทําใหอับอาย คําพูดที่สงเสริมการเรียนรู หมายถึง การใช
คําถาม การพูดแนะนํา การพูดโดยการอธิบายและใชเหตุผลประกอบ แทนการพูดหามปราม เชน 
หามเสียงดัง อยาทิ้ง หยุดเด๋ียวนี ้แบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกฉบับนี้ ประกอบดวย
ขอคําถามจํานวน 10 ขอ มีลักษณะของแบบวัดเปนแบบวัดปลายเปด (Short Answer Item)  
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์  2542: 79) โดยมีเกณฑการตรวจใหคะแนน ดังนี้ เมื่อคําตอบแสดง
ลักษณะการสื่อสารทางบวกให 1 คะแนน เมื่อคําตอบแสดงลักษณะการสื่อสารทางลบให 0 คะแนน 
   2.6.3 นําแบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกที่สรางข้ึนเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือตรวจสอบความชัดเจน ความครอบคลุมของขอคําถามซึ่ง
เปนสถานการณที่กําหนดใหและปรับปรุงแกไข  
   2.6.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกดาน
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท โดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมตามขอ 2.5.5 ตามเกณฑการประเมิน เพ่ือใช
คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence Index: IOC) เกณฑการแปลความ
หมายความสอดคลอง คือ คา IOC ที่เทากับหรือมากกวา 0.5 แสดงวามีความสอดคลองไมตอง
ปรับปรุงแกไข และคา IOC ที่ต่ํากวา 0.5 แสดงวาไมสอดคลองผูวิจัยตองปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ (สุวิมล ติรกานันท.  2550: 165) 
   2.6.5 นําแบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก เสนอตอผูเชี่ยวชาญ  
ผลการประเมินความสอดคลองของรายการประเมินในแตละขอมีคา 0.80 ดังรายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข 
   2.6.6 นําแบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 74 คน  
   2.6.7 นําคะแนนที่ไดจากการตอบแบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก
จํานวน 74 ฉบับ มาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก
ฉบับนี้ มีคาความเชื่อมั่นของแบบวัดนีเ้ทากับ 0.68 ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได  
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   2.6.8 จัดเตรียมแบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกสําหรับนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางจํานวน 100 คน  
  2.7 แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี ้
   2.7.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบสังเกต 
   2.7.2 ดําเนินการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร เพ่ือใชในการบันทึก
พฤติกรรมการสื่อสารของผูดูแลเด็กและเด็กที่เกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน โดยลักษณะของแบบสังเกต
พฤติกรรมฉบับนี้ เปนแบบสังเกตแบบระเบียนพฤติการณ (Anecdotal Record) ผูวิจัยซึ่งเปนผู
สังเกตจะบันทึกผลการสังเกตโดยเขียนบรรยายพฤติกรรมที่สังเกตไดโดยตรง เชน บันทึกถอยคําที่
ผูดูแลเด็กใชในการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย ลักษณะการสื่อสารดวยการใชทาทาง ลักษณะการฟง เปนตน 
   2.7.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารที่สรางข้ึนเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร และปรับปรุงแกไข 
   2.7.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมตามขอ 2.5.5 ตามเกณฑการประเมิน เพ่ือใชคํานวณคา
ดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence Index: IOC) เกณฑการแปลความหมายความ
สอดคลอง คือ คา IOC ที่เทากับหรือมากกวา 0.5 แสดงวามีความสอดคลองไมตองปรับปรุงแกไข 
และคา IOC ที่ต่ํากวา 0.5 แสดงวาไมสอดคลองผูวิจัยตองปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ (สุวิมล ติรกานันท.  2550: 165) ผลการประเมินความสอดคลองมีคา 1.00  
ดังรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข 
   2.7.5 จัดเตรียมแบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารสําหรับนําไปใชกับกลุมตัวอยาง  
 3. แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก เปนแบบประเมิน 
ที่จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูดูแลเด็กเก่ียวกับประโยชนของการเรียนรูที่ไดรับภายหลัง 
จากการฝกอบรม ในการวิจัยนี้ผูวิจัยดําเนินการสรางและประเมินคุณภาพแบบประเมินความคิดเห็น
เก่ียวกับการฝกอบรมตามข้ันตอนดังนี ้
  3.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบประเมินความคิดเห็น
เก่ียวกับการฝกอบรมเพ่ือกําหนดกรอบการประเมินความคิดเห็น 
  3.2 ดําเนินการสรางแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรม จํานวน 6 ขอ ซึ่ง
เปนแบบประเมินมาตรประเมินคา 5 หนวย ตั้งแตเหมาะสมมากที่สุด ถึง เหมาะสมนอยที่สุด และแบบ 
ปลายเปด เกณฑการใหคะแนนแตละขอจะใหคะแนน 5 อันดับ โดยใหคะแนนระดับความคิดเห็นนอย
ที่สุด เทากับ 1 คะแนน จนถึง เหมาะสมมากที่สุด เทากับ 5 คะแนน ตามลําดับ โดยสรุปผลความ
คิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมดวยคาคะแนนรอยละ 
  3.3 นําแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนและความครอบคลุมของขอคําถามและปรับปรุงแกไข  
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  3.4 จัดเตรียมแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม 
TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก
สําหรับนําไปใชกับกลุมตัวอยาง  
 ขั้นที่ 4 การศึกษานํารอง (Pilot study) การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม  
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  1. วัตถุประสงค  
   1.1 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม ความเปนไปไดของการนํารูปแบบ
ฝกอบรม TREE ไปทดลองใชกอนนําไปใชศึกษาจริง 
   1.2 เพ่ือปรับปรุงแกไขรูปแบบฝกอบรม TREE ใหมีความสมบูรณ เหมาะสมกอน
นําไปใชศึกษาจริง 
  2. วิธีดําเนินการ 
   2.1 จัดเตรียมคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก เครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมดวย
รูปแบบฝกอบรม TREE และจัดเตรียมสื่ออุปกรณที่เก่ียวของกับการดําเนินการฝกอบรม 
   2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารอง คือ ผูดูแลเด็กที่ทําหนาที่ดูแลและ
ปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทาโขลง 
สังกัดเทศบาลเมืองทาโขลง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบงาย (Simple 
random sampling) และมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง   
   2.3 ดําเนินการฝกอบรมและเก็บรวบรวมขอมูลตามรายละเอียดในคูมือการใช
รูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
สําหรับผูดูแลเด็ก โดยในการฝกอบรมนี้ ผูวิจัยเปนผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรดวยตนเอง เพ่ือ
ตรวจสอบกระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรม การดําเนินกิจกรรม เวลาที่ใชในการฝกอบรม รวม
ระยะเวลาในการฝกอบรม 3 วัน 
   2.4 ประเมินความคิดเห็นของผูดูแลเด็กเก่ียวกับประโยชนของการเรียนรูที่ไดรับ
ภายหลังจากการฝกอบรมดวยแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรม และการแสดงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะที่มีตอรูปแบบการฝกอบรม  
   2.5 วิเคราะหและประมวลผลการศึกษานํารอง นําเสนอผลการศึกษานํารองตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหมีความสมบูรณ
กอนนําไปศึกษาผลการใชในระยะที่ 2   
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ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
 ขั้นที่ 5 การทดลองใชและศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะ
ที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  1. วัตถุประสงค 
   1.1 เพ่ือประเมินผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
   1.2 เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
เพ่ือประโยชนทางการศึกษาตอไป 
  2. วิธีดําเนินการ  
   2.1 จัดเตรียมคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก เครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมดวย
รูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
สําหรับผูดูแลเด็ก และจัดเตรียมสื่ออุปกรณที่เก่ียวของกับการดําเนินการฝกอบรม 
   2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ ผูดูแลเด็กที่ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการ
สอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดปทุมธานี รวมจํานวน 100 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบงาย (Simple random sampling) โดย
แบงออกเปนกลุมทดลอง 50 คน และกลุมควบคุม 50 คน  
   2.3 แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการทดลอง Randomized 
Control Group Pretest - Posttest Design (ชูศรี วงศรัตนะ; และ องอาจ นัยพัฒน.  2551:41, 44) 
การทดลองครั้งนี้ออกแบบการวัดผลหลังการทดลอง (Posttest) 2 ครั้ง คือ การวัดผลภายหลังการ
ฝกอบรมทันทีและการวัดผลภายหลังการฝก อบรม 1 เดือน แบบแผนการทดลองที่กําหนดแสดงได
ดังในตาราง 2 
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design 
 

การกําหนดเขากลุม วัดกอน  สิ่งทดลอง  วัดหลังทันท ี วัดหลังทันท ี 
 (R) กลุมทดลอง 
 (R) กลุมควบคุม 

       T1E 
 T1C 

X  
-  

       T2E 
T2C 

       T3E 
       T3C 

 
 



 115

 ความหมายของสัญลักษณ  
  X          แทน  สิ่งทดลอง (Treatment)  
  T

1 
        แทน  การวัดกอนที่จะทําการทดลอง (Pretest)  

  T
2 
        แทน  การวัดหลังจากที่ทําการทดลอง (Posttest) ทันท ี 

  T
3 
        แทน  การวัดหลังจากที่ทําการทดลอง (Posttest) 1 เดือน 

  E          แทน  กลุมทดลอง (Experimental group) เปนกลุมที่ไดรับสิ่ง
ทดลอง 
  C         แทน  กลุมควบคุม (Control group) เปนกลุมที่ไมไดรับสิ่งทดลอง 
  (R)        แทน  การกําหนดกลุมตัวอยางเขากลุมตางๆ อยางสุม   
  T1E, T1C  แทน  การวัดกอนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมตามลําดับ 
  T2E, T2C  แทน  การวัดหลังทันทีในกลุมทดลองและกลุมควบคุมตามลําดับ 
  T3E, T3C  แทน  การวัดหลัง 1 เดือน ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ตามลําดับ 
 
   2.4 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล มีการดําเนินงาน ดังนี ้
    2.4.1 ผูวิจัยประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือแจงผูดูแลเด็กที่สนใจเขารับการอบรม ย่ืนแสดงความจํานงเขารับการฝกอบรม 
    2.4.2 คัดเลือกผูเขารับการอบรมจํานวน 100 คน โดยการสุมแบบงาย (Simple 
random sampling) จากจํานวนผูที่ย่ืนแสดงความจํานงเขารับการฝกอบรม 
    2.4.3 กําหนดผูเขารับการอบรมเขากลุมจํานวน 2 กลุม ดวยการสุมแบบงาย 
(Simple random sampling) โดยแตละกลุมจะมีจํานวนสมาชิกเทากัน คือ กลุมละ 50 คน และทําการ
สุมดวยการสุมแบบงาย (Simple random sampling) อีกครั้ง เพ่ือกําหนดเปนกลุมทดลอง 1 กลุมและ 
กลุมควบคุม 1 กลุม โดยกลุมทดลองจะไดรับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก และกลุมควบคุมจะไดรับ
การฝกอบรมดานการจัดประสบการณการเรียนรูดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย และสื่อสรางสรรค
เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    2.4.4 จัดเตรียมคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก เครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมดวย
รูปแบบฝกอบรม TREE และจัดเตรียมสื่ออุปกรณที่เก่ียวของกับการดําเนินการฝกอบรม 
    2.4.5 ดําเนินการฝกอบรมและเก็บรวบรวมขอมูลตามรายละเอียดในคูมือการ
ใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
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สําหรับผูดูแลเด็ก โดยในการฝกอบรมนี้ผูวิจัยเปนผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรดวยตนเอง รวมระยะ 
เวลาในการฝกอบรม 3 วัน 
    2.4.6 วิเคราะหและประมวลผลการศึกษาดวยวิธีการทางสถิต ินําเสนอผล
การศึกษานํารองตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  
 ขั้นที่ 6 การปรับปรุงการพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กใหมีความสมบูรณ 
  1. วัตถุประสงค 
   เพ่ือปรับปรุงการพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กใหมีความสมบูรณและมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
  2. วิธีดําเนินการ 
   2.1 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลในข้ันที่ 5 มาพิจารณา เพ่ือ
ปรับปรุงรายละเอียดตางๆ ของรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ใหมีความถูกตองเหมาะสม และมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
พรอมที่จะนําไปใชขยายผลตอไป 
   2.2 นํารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ เพ่ือพิจารณาลงความเห็นกอนนําไปขยายผลการใช 
 
ระยะที่ 3 การขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
 ขั้นที่ 7 การนํารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กไปขยายผล 
  1. วัตถุประสงค 
   เพ่ือขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรมกับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในกลุมอ่ืน
และปรับปรุงรูปแบบฝกอบรมสําหรับใชเปนรูปแบบฝกอบรม  เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในกลุมตาง ๆ ตอไป 
  2. วิธีดําเนินการ 
   2.1 จัดเตรียมคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก เครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมดวย
รูปแบบฝกอบรม TREE และจัดเตรียมสื่ออุปกรณที่เก่ียวของกับการดําเนินการฝกอบรม 
   2.2 ผูวิจัยประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิตและครูที่ปฏิบัติ 
การสอนระดับปฐมวัย จํานวน 21 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพ่ือ
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เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือกําหนดวัน เวลาในการ
ฝกอบรม 
   2.3 ดําเนินการฝกอบรมและเก็บรวบรวมขอมูลตามรายละเอียดในคูมือการใช
รูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
สําหรับผูดูแลเด็ก โดยในการฝกอบรมนี้ผูวิจัยเปนผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรดวยตนเอง รวมระยะ 
เวลาในการฝกอบรม 3 วัน 
   2.4.วิเคราะหและประมวลผลการศึกษาดวยวิธีการทางสถิต ินําเสนอผลการศึกษา
ตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  
   2.5 ปรับปรุงรูปแบบฝกอบรม TREE ใหเปนรูปแบบฝกอบรมที่มีความสมบูรณ 
เพ่ือสามารถใชเปนรูปแบบฝกอบรม เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กตอไป  
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 คารอยละ (Percentage) ใชในการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร 
ดังนี ้(วาโร เพ็งสวัสด์ิ.  2551: 283) 

                   X100
n
fP   

 
    เมื่อ  P    แทน   รอยละ 
      f   แทน   ความถี่ (ขอมูล) ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 
      n   แทน   จํานวนความถี่ (ขอมูล) ทั้งหมด 
 
  1.2 คาเฉลี่ย (Mean) ใชในการวัดคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร ดังนี้  
(วาโร เพ็งสวัสด์ิ.  2551: 284) 
                                               X =  X  

                                                      n   
 
    เมื่อ  X   แทน   คะแนนเฉลี่ย 
       X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 
      n        แทน   จํานวนคนในกลุมหรือขอมูลทั้งหมด  
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  1.3 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชในการวัดการกระจายของ
ขอมูล โดยใชสูตร ดังนี้ (พิสณุ ฟองศร.ี  2549: 275) 
                           
                                                       S.D =     XX 2 
                                n -1 
 

    เมื่อ  S.D  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      X แทน   ขอมูลหรือคะแนนแตละจํานวน 
      X  แทน   คะแนนเฉลี่ย 
       XX 2   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n          แทน   จํานวนคนในกลุมตัวอยางหรือขอมูล 
        ทั้งหมด 
 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลอง ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสูตร ดังนี้ (สุวิมล ติรกานนัท.  2550: 165)  
   

                     IOC  =  
N
R  

 

    เมื่อ    IOC แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็น 
        ที่ตองการทราบ 
      R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
        ทั้งหมด 
      n  แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
  2.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกรายขอ (item discrimination หรือ คา t) โดยวิธีการ
ทดสอบคา t-ratio และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของแบบวัดทั้ง
ฉบับที่ไมรวมขอนั้น (item- total correlation) คา r (ดุจเดือน พัธุมนาวิน.  2551: 46) 
  2.3 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดตามวิธีของคอนบราค (Cronbach) โดย การหา
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha- coefficient) ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสูตร ดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท.  
2550: 175)   
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    เมื่อ      α   แทน    ความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ 
      n แทน    จํานวนขอความในแบบวัด 
      S2

i      แทน     ความแปรปรวนของคะแนนคําถามแตละขอ 
      S2

t      แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูตอบทั้งหมด 
 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 
  3.1 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม 2 กลุม ที่ไมเปนอิสระจากกัน 
ใช t-test for dependent samples เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 1 
  3.2 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตาม 2 กลุม ใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนพหุคูณ (Mutivariate Analysis of Variance : MANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ขอ 2 
  3.3 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม 2 กลุม ที่เปนอิสระจากกัน ใช  
t-test for independent samples เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 3 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณเพ่ือใชแทนความหมายดังนี ้
    n    แทน  จํานวนตัวอยาง 
    X    แทน  คาเฉลี่ย 
    S.D.   แทน  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    ∑R   แทน  ผลรวมของคะแนนของผูเชี่ยวชาญ 
    IOC   แทน  คาความสอดคลองของคะแนน 
    t    แทน  คาสถิตที่ใชในการแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 
    F-univariate แทน           คาสถิตที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ  
        (F-distribution) เพ่ือทดสอบความแตกตางของ 
                                                             คาเฉลี่ย (Mean) 
                   F-multivariate แทน           คาสถิตที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ  
        (F-distribution) เพ่ือทดสอบความแตกตางของ 
                                                             คาเซนทรอย (Centroid) 
    p    แทน  คาความนาจะเปนที่คาสถิติมีนัยสําคัญ 
    *    แทน  คาความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    **    แทน  คาความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
   การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม 
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ผูวิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังนี ้
        1. ผลการสรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
        2. ผลการศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
        3. ผลการขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
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   ผลการสรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
      การดําเนินการในข้ันตอนนี้ มีรายละเอียดของผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล
ดังนี ้
     1. การสรางรูปแบบฝกอบรม 
    1.1 จากการศึกษาคนควาสาระสําคัญของการพัฒนาบุคคล พบวา การพัฒนา
บุคคลควรใหความสําคัญกับการพัฒนาดานจิตใจและพฤติกรรมควบคูกันไป ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคคล
นั้น กระบวนการฝกอบรมที่มีประสิทธิผลจะสามารถชวยใหการพัฒนาบุคคลบรรลุผลตามเปาหมาย
ที่ตั้งไวได การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงไดดําเนินการสรางรูปแบบฝกอบรมเพ่ือใชในการสงเสริม 
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กซึ่งเปนบุคคลสําคัญที่มี
บทบาทหนาที่ในการหลอหลอมเด็กปฐมวัยใหเติบโตอยางมีศักยภาพ ผลการวิเคราะหและประยุกตใช
มโนทัศนของการฝกอบรม แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม ไดแก ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร แนวคิดการเรียนรู
แบบมีสวนรวม และแนวคิดเก่ียวกับการสรางความรู หลักการพัฒนาจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ ทําใหไดรูปแบบฝกอบรม TREE ที่สามารถ 
ใชเปนรูปแบบฝกอบรมเพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับ
ผูดูแลเด็กได โดยรูปแบบฝกอบรม TREE เปนรูปแบบฝกอบรมที่ใหความสําคัญกับองคประกอบ
พ้ืนฐานที่นําสูข้ันตอนการฝกอบรม 4 ประการ ดังนี ้
     องคประกอบแรก กระบวนการเรียนรูของบุคคล ซึ่งเปนองคประกอบ
พ้ืนฐานทีส่ําคัญในการกอเกิดพฤติกรรม เนื่องจากประสบการณและความรูที่บุคคลไดรับจากการ
สังเกต การคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองหรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูจะเปน
เครื่องมือที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล กําหนดเปนข้ันตอนการ
ฝกอบรม  ข้ันจุดประกาย (Twinkle) ใชตัวอักษรยอ T เปนข้ันที่ผูฝกอบรมใหสิ่งเราซึ่งอาจเปน
สถานการณ กรณีตวัอยาง รูปภาพ นิทาน เกม เพลงกับผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือกระตุนการคิด
เก่ียวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และการสื่อสาร
ทางบวก  
     องคประกอบที่สอง การคิดใครครวญ เปนองคประกอบที่ชวยใหเกิดการ
เชื่อมโยงความรูใหมกับประสบการณเดิม การทบทวน ไตรตรองประสบการณจะชวยกลั่นกรอง
ความคิด การแสวงหาคําตอบ กอใหเกิดความเขาใจ กําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรม ข้ันสะทอนคิด 
(Reflection) ใชตัวอักษรยอ R เปนข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมแสดงออกถึงความเขาใจในสิ่งที่เรียนรู
ผานวิธีการตางๆ เชน การสนทนา การเลาเรื่อง การเขียน การตอบคําถาม  
     องคประกอบที่สาม การมีปฏิสัมพันธ เปนองคประกอบที่ชวยใหบุคคลเกิด
การเรียนรูรวมกัน การมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ การวิเคราะหและเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืนจะ
สงผลตอการเกิดองคความรู การตรวจสอบ การขยายตัวของความรูความคิด ความเขาใจที่บุคคลแต
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ละคนมี กําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรม ข้ันแลกเปลี่ยนและเรียนรู (Edification) ใชตัวอักษรยอ E 
เปนข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรมไดแบงปนความรู ความเขาใจของตนเองกับผูอ่ืน และรับฟงผูอ่ืนอยาง
ตั้งใจ หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยางสรางสรรค  
     องคประกอบที่สี ่การสรุปความรู เปนองคประกอบที่ชวยใหบุคคลไดมี
โอกาสตรวจสอบและประมวลความรู ความเขาใจดวยตนเอง ประยุกตใชความรู หรือตัดสินใจเลือกที่
จะกระทําหรือปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลตอไป กําหนดเปนข้ันตอนการ
ฝกอบรม ข้ันนําความรูสูการปฏิบัต ิ(Exercise) ใชตัวอักษรยอ E เปนข้ันที่ผูเขารับการฝกอบรม
ประมวลผลความรูและประยุกตใชสิ่งที่เรียนรูในสถานการณใหม   
    1.2 ความมุงหมายของรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสามารถใชเปนรูปแบบ
ฝกอบรมที่มีประสิทธิผลในการสงเสริมใหผูดูแลเด็กมีจิตลักษณะที่พึงประสงคซึ่งประกอบดวย 
จิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดี
ตอการสื่อสารทางบวก และการมีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 
    1.3 สาระการฝกอบรมของรูปแบบ เปนสาระสําคัญที่ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากร
ตองใหความรูและหลักการในการปฏิบัติตนของผูดูแลเด็ก เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก ประกอบดวยสาระการฝกอบรม 4 หนวย ดังนี ้
     1.3.1 หนวยที่ 1 ชื่อหนวย มุงสูความสําเร็จ : การสงเสริมแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ ์
     1.3.2 หนวยที่ 2 ชื่อหนวย เสริมสรางพลังการทํางาน : การสงเสริม
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
     1.3.3 หนวยที่ 3 ชื่อหนวย รวมประสานความเชื่อมั่น : การสงเสริมความ
เชื่ออํานาจในตน 
     1.3.4 หนวยที่ 4 ชื่อหนวย สื่อสารเพ่ือความสัมพันธและมิตรภาพ : การ
สงเสริมการสื่อสารทางบวก 
    1.4 การประเมินผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวย 
     1.4.1 การประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกของผูดูแลเด็ก 
     1.4.2 การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม 
TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
     2. การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรม TREE และคูมือการใช
รูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกที่
สรางข้ึน 
    ผูวิจัยนํารูปแบบฝกอบรม TREE และคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ใหผูเชี่ยวชาญ 
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จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรม
และคูมือการใชรูปแบบฝกอบรมที่สรางข้ึน ดังแสดงไวในตาราง 3 
 
ตาราง 3 ระดับความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรมและคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ  
     สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดย  
     ผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
1 รูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริม 

จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 

   

 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการ 
      พัฒนารูปแบบฝกอบรม 
1.2 ความมุงหมายของการพัฒนารูปแบบฝก 
      อบรม 
1.3 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของรูปแบบ 
      ฝกอบรม 
1.4 กระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรม 
1.5 จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม  

การสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็ก 

4.60 
 

4.80 
 

4.00 
 

4.00 
4.40 

0.55 
 

0.45 
 

0.71 
 

1.22 
0.55 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

2 คูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE 
เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับ
ผูดูแลเด็ก 

   

 2.1 ความมุงหมายของการฝกอบรม 
2.2 บทบาทของผูนํากิจกรรม 
2.3 บทบาทของผูเขาอบรม 
2.4 ระยะเวลาการฝกอบรม จํานวน 3 วัน 
2.5 การประเมินผลกอนและหลังการ   
     ฝกอบรมไปแลว 1 เดือน ใชเวลา 1 วัน 
2.6 แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 
หนวยที่ 1 มุงสูความสําเร็จ : การสง 
              เสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

4.60 
4.20 
4.00 
3.20 
3.80 

0.55 
0.45 
0.00 
1.30 
0.54 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
 1.1 วัตถุประสงค 

1.2 ขอบเขตสาระการฝกอบรม 
  4.00 
  4.40 

1.22 
0.55 

มาก 
มาก 

 1.3 กิจกรรมที่ 1 
     1.3.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
     1.3.2 วัตถุประสงค 
     1.3.3 สาระสําคัญ 
     1.3.4 กิจกรรม 
     1.3.5 สื่อ 
1.4 กิจกรรมที่ 2 
     1.4.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
     1.4.2 วัตถุประสงค 
     1.4.3 สาระสําคัญ 
     1.4.4 กิจกรรม 
     1.4.5 สื่อ 
หนวยที่ 2 เสริมสรางพลังการทํางาน : การ 
              สงเสริมลักษณะมุงอนาคต 
              ควบคุมตน 
2.1 วัตถุประสงค 
2.2 ขอบเขตสาระการฝกอบรม 
2.3 กิจกรรมที่ 1 
     2.3.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
     2.3.2 วัตถุประสงค 
     2.3.3 สาระสําคัญ 
     2.3.4 กิจกรรม 
     2.3.5 สื่อ 
2.4 กิจกรรมที่ 2 
     2.4.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
     2.4.2 วัตถุประสงค 
     2.4.3 สาระสําคัญ 
     2.4.4 กิจกรรม 
     2.4.5 สื่อ 

 
4.40 
4.40 
3.60 
3.80 
4.40 

 
4.20 
4.20 
3.80 
4.40 
4.20 

 
 
 

4.40 
4.00 

 
4.00 
4.00 
4.00 
4.20 
4.00 

 
4.20 
4.40 
3.20 
4.00 
4.00 

 
0.55 
0.55 
1.52 
0.84 
0.55 

 
0.45 
0.84 
1.64 
0.55 
0.45 

 
 
 

0.55 
0.71 

 
0.71 
0.00 
0.00 
0.84 
0.71 

 
0.84 
0.55 
1.30 
0.71 
0.71 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
 2.5 กิจกรรมที่ 3 

     2.5.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
     2.5.2 วัตถุประสงค 
     2.5.3 สาระสําคัญ 
     2.5.4 กิจกรรม 
     2.5.5 สื่อ 
หนวยที่ 3 รวมประสานความเชื่อมั่น : การ 
              สงเสริมความเชื่ออํานาจในตน 
3.1  วัตถุประสงค 
3.2 ขอบเขตสาระการฝกอบรม 
3.3 กิจกรรมที่ 1 
       3.3.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
       3.3.2 วัตถุประสงค 
       3.3.3 สาระสําคัญ 
       3.3.4 กิจกรรม 
       3.3.5 สื่อ 
3.4 กิจกรรมที่ 2 
       3.4.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
       3.4.2 วัตถุประสงค 
       3.4.3 สาระสําคัญ 
       3.4.4 กิจกรรม 
       3.4.5 สื่อ 
3.5 กิจกรรมที่ 3 
       3.5.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
       3.5.2 วัตถุประสงค 
       3.5.3 สาระสําคัญ 
       3.5.4 กิจกรรม 
       3.5.5 สื่อ 
3.6 กิจกรรมที่ 4 
       3.6.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
       3.6.2 วัตถุประสงค 

 
4.20 
4.00 
3.40 
4.20 
4.00 

 
 

4.00 
3.60 

 
4.40 
4.40 
3.80 
4.00 
4.20 

 
3.80 
3.40 
4.40 
4.00 
4.00 

 
4.00 
3.80 
4.20 
4.00 
4.00 

 
4.20 
3.80 

 
0.84 
0.00 
1.34 
0.45 
0.71 

 
 

1.00 
0.89 

 
0.55 
0.55 
0.45 
0.71 
0.45 

 
0.84 
0.55 
0.55 
0.71 
0.71 

 
0.71 
0.84 
0.45 
0.71 
0.71 

 
0.45 
0.45 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
        3.6.3 สาระสําคัญ 

       3.6.4 กิจกรรม 
       3.6.5 สื่อ 
หนวยที่ 4 สื่อสารเพ่ือความสัมพันธและ 
              มิตรภาพ : การสื่อสารทางบวก 
4.1 วัตถุประสงค 
4.2 ขอบเขตสาระการฝกอบรม 
4.3 กิจกรรมที่ 1 
       4.3.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
       4.3.2 วัตถุประสงค 
       4.3.3 สาระสําคัญ 
       4.3.4 กิจกรรม 
       4.3.5 สื่อ 

4.20 
4.20 
4.20 

 
 

4.00 
4.40 

 
4.00 
3.80 
3.80 
3.60 
4.00 

0.45 
0.45 
0.45 

 
 

0.71 
0.55 

 
0.71 
0.45 
0.84 
0.89 
0.71 

   มาก 
   มาก 
   มาก 

 
 

  มาก 
  มาก 

 
  มาก 
  มาก 
  มาก 
  มาก 
  มาก 

 4.4 กิจกรรมที่ 2 
       4.4.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
       4.4.2 วัตถุประสงค 
       4.4.3 สาระสําคัญ 
       4.4.4 กิจกรรม 
       4.4.5 สื่อ 
4.5 กิจกรรมที่ 3 
       4.5.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 

 
4.20 
3.80 
4.20 
4.20 
4.20 

 
4.20 

 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 

 
0.45 

 
  มาก 
  มาก 
  มาก 
  มาก 
  มาก 

 
  มาก 

        4.5.2 วัตถุประสงค 
       4.5.3 สาระสําคัญ 
       4.5.4 กิจกรรม 
       4.5.5 สื่อ 
4.6 กิจกรรมที่ 4 
       4.6.1 เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
       4.6.2 วัตถุประสงค 
       4.6.3 สาระสําคัญ 
       4.6.4 กิจกรรม 
       4.6.5 สื่อ 

3.80 
3.60 
4.20 
4.20 

 
4.20 
3.80 
3.60 
4.20 
4.20 

0.45 
1.52 
0.45 
0.45 

 
0.45 
0.45 
1.52 
0.45 
0.45 

  มาก 
  มาก 
  มาก 
  มาก 

 
  มาก 
  มาก 
  มาก 
  มาก 
  มาก 
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   จากตาราง 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิต
ลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนความเหมาะสมตั้งแต 4.00-4.80 แสดง
วา รูปแบบฝกอบรมมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชฝกอบรมเพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กได โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูเชี่ยวชาญ 
คือ ควรอธิบายความสัมพันธระหวางแนวคิด ทฤษฎีกับรูปแบบฝกอบรมใหชัดเจน ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะแลว 
   ผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม 
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนความเหมาะสมตั้งแต 3.20-4.60 แสดง
วา คูมือการใชรูปแบบฝกอบรม สามารถนําไปใชเปนคูมือในการฝกอบรมของผูนํากิจกรรมหรือ
วิทยากรได โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูเชี่ยวชาญ ดังนี ้
       1. การกําหนดวัตถุประสงค ควรกําหนดใหเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และบาง
ขอมีความใกลเคียงกัน ควรปรับภาษาที่ใชใหชัดเจน ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงการเขียน
วัตถุประสงคใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
       2. ระยะเวลาในการฝกอบรม ควรเพ่ิมจํานวนวันที่ใชในการอบรม ผูวิจัยไมได
ดําเนินการเพ่ิมจํานวนวันอบรม เนื่องดวยขอจํากัดทางดานเวลา แตไดปรับลดกิจกรรมที่มีเนื้อหา
ใกลเคียงกันออก โดยครอบคลุมการฝกอบรมครบถวนทุกสาระเชนเดิม 
       3. อธิบายวิธีการติดตามผลหลังการฝกอบรมและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยไดอธบิายวิธีการติดตามผลหลังการฝกอบรมและแสดงเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวม
ในคูมือการใชเครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 
       4. แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 
     4.1 การใชนิทานเปนสื่อการเรียนรูในการฝกอบรมผูใหญ ไมแนใจวาผลที่เกิดข้ึน
จะเปนอยางไร เปนสิ่งที่นาสนใจ 
     4.2 ปรับเปลี่ยนการเขียนรายละเอียดบางกิจกรรมใหชัดเจนข้ึน ผูวิจัยไดปรับวิธ ี
การเขียนอธิบายใหชัดเจนข้ึน 
     4.3 ใบกิจกรรมบางฉบับยาก อาจทําใหผูเขารับการอบรมเขาใจคลาดเคลื่อนได
งาย โดยไมรูตัว ผูวิจัยไดนําใบกิจกรรมฉบับที่ยากและอาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนออก และจัดทําใบ
กิจกรรมใหมที่สอดคลองกับสาระการฝกอบรม และนําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้ง 
     4.4 กิจกรรมยอยควรระบุชื่อกิจกรรม ผูวิจัยไดระบุชื่อกิจกรรมยอยแลว 
     4.5 ควรเขียนสาระสําคัญใหถูกตองชดัเจน ผูวิจัยปรับปรุงการเขียนสาระสําคัญให
มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
     4.6 ควรปรับเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม เชน 
หนวยที่ 2 กิจกรรมที่ 1, 2 ควรเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรม, หนวยที่ 2 กิจกรรมที่ 3 และหนวยที่ 3 
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กิจกรรมที่ 2 ข้ันจุดประกายควรเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรม, หนวยที่ 3 กิจกรรมที่ 3 ข้ันสะทอนคิด
ควรเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรม ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชกิจกรรมกับกลุมศึกษานํารองและปรับ
เวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมนั้น  
     4.7 อธิบายการประเมินผลตามแผนการจัดกิจกรรมแตละครั้งใหชัดเจน ผูวิจัยได
เพ่ิมรายละเอียดการประเมินผลตามแผนการจัดกิจกรรมใหชัดเจนข้ึน  
       3. การตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือการใชแบบประเมินจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก แบบวัดการสื่อสารทางบวก แบบวัดการสื่อสารดวยการใช
ถอยคําทางบวก แบบสังเกตพฤตกิรรมการสื่อสาร และแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกที่
สรางข้ึน 
     ผูวิจัยนําคูมือการใชแบบประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวก แบบวัดการสื่อสารทางบวก แบบวัดการสือ่สารดวยการใชถอยคําทางบวก แบบสังเกต 
พฤติกรรมการสื่อสาร และแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกที่สรางข้ึน ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
5 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ผลการประเมินความ
สอดคลองของรายการประเมินในแตละขอมีคาอยูระหวาง 0.80-1.00 ดังตารางดัชนีความสอดคลอง
ของผูเชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคูมือการใชแบบประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก และตารางดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญในการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก (ภาคผนวก ข) ซึ่งมากกวาเกณฑที่ตั้งไว 
คือ 0.5 แสดงวา รายการประเมินทุกรายการดังกลาวมีความสอดคลอง เหมาะสม โดยในขอที่
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาวา ไมสอดคลองหรือไมแนใจ และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ผูวิจัยไดนําไปปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดังนี ้
          1. ปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงคในคําแนะนําการใชแบบวัดใหชัดเจนข้ึน 
          2. ปรับเปลี่ยนภาษาที่ใชในขอคําถามใหชัดเจน 
          3. ตรวจสอบความถูกตองของขอความทางบวกและขอความทางลบ 
          4. แบบวัดฉบับการสื่อสารอยางไร นิยามศัพทใหความสําคัญกับการสื่อสาร
ดวยการใชถอยคําที่ผูดูแลเด็กพูด ดังนั้นจึงปรับชองคําตอบเปนทานพูดกับเด็กอยางไร 
     4. การศึกษานํารอง 
        การศึกษานํารอง มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม ความ
เปนไปได และปรับปรุงแกไขรูปแบบฝกอบรมใหมีความสมบูรณกอนนําไปใชศึกษาจริง โดยทําการ 
ศึกษานํารองกับผูดูแลเด็กระดับปฐมวัยที่ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการ 
ศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทาโขลง สังกัดเทศบาลเมืองทาโขลง ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน ระหวางวันที่ 11-13 ตุลาคม 2553 
รวมระยะเวลา 3 วัน โดยในการฝกอบรมนั้นจะดําเนินการตามคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE 
เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กครบทุก
ข้ันตอน และใหผูเขารับการอบรมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการฝกอบรม ดังผลที่
แสดงในตาราง 4-7 



 129

469.43
539.23

110
160
210
260
310
360
410
460
510
560
610
660

กอนการฝกอบรม

หลังการฝกอบรม 1 เดือน

จิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก

ตาราง 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม 
     การสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กกลุมการศึกษานํารอง กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน ใน 
     ภาพรวม 
 

ตัวแปรตาม การทดสอบ n X  S.D. t p 
จิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวก 

กอน 
หลัง 

30 
30 

469.43 
539.23 

23.59 
57.27 

5.65** 0.000 

 
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 4 พบวา จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแล
เด็กกลุมการศึกษานํารอง ในภาพรวม ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน สูงกวากอนฝกอบรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงแสดงผลการวิเคราะหดังภาพ 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
  
ภาพประกอบ 10 กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงค และพฤติกรรมการสื่อสาร 
      ทางบวกของผูดูแลเด็กในกลุมการศึกษานํารองกอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน ในภาพรวม 
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม 
     การสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กกลุมการศึกษานํารอง กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน  
     รายดาน 
 

ตัวแปรตาม การทดสอบ n X  S.D. t p 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ กอน 

หลัง 
30 
30 

57.67 
61.40 

5.90 
7.01 

1.85 0.075 

ลักษณะมุงอนาคต 
ควบคุมตน 

กอน 
หลัง 

30 
30 

113.13 
121.27 

12.65 
16.84 

1.95 0.060 

ความเชื่ออํานาจในตน กอน 
หลัง 

30 
30 

60.70 
70.87 

5.65 
13.21 

4.00** 0.000 

ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร 
ทางบวก 

กอน 
หลัง 

30 
30 

130.03 
169.47 

6.03 
18.35 

11.41** 0.000 

พฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวก 

กอน 
หลัง 

30 
30 

107.90 
116.23 

10.42 
12.99 

2.49* 0.019 

การสื่อสารดวยการใช
ถอยคําทางบวก 

กอน 
หลัง 

30 
30 

7.90 
8.13 

1.58 
1.50 

0.64 0.527 

 
**มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

 
  จากตาราง 5 พบวา ผูดูแลเด็กกลุมการศึกษานํารองภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน มี
ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก สูงกวา
กอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 สําหรับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก ไมแตกตางกัน และเพ่ือให
เห็นภาพที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงแสดงผลการวิเคราะหดังภาพ 
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จิตลักษณะท่ีพึงประสงคและ
พฤติกรรมการส่ือสารทางบวก

กอนการฝกอบรม

หลังการฝกอบรม 1 เดือน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 11 กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงค และพฤติกรรมการสื่อสาร 
      ทางบวกของผูดูแลเด็ก ในกลุมการศึกษานํารอง กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน รายดาน 
 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจิตลักษณะที่พึงประสงค ดานแรงจูงใจ 
     ใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทาง 
     บวกของผูดูแลเด็ก กลุมการศึกษานํารองกอนและหลังการฝกอบรมทันท ี
 

ตัวแปรตาม การทดสอบ n X  S.D. t p 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ กอน 

หลัง 
30 
30 

57.67 
58.57 

5.90 
7.02 

0.51 0.615 

ลักษณะมุงอนาคต 
ควบคุมตน 

กอน 
หลัง 

30 
30 

113.13 
117.97 

12.65 
15.54 

1.33 0.192 

ความเชื่ออํานาจในตน กอน 
หลัง 

30 
30 

60.70 
67.83 

5.65 
15.05 

2.35* 0.026 

ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร 
ทางบวก 

กอน 
หลัง 

30 
30 

130.03 
169.63 

6.03 
17.91 

11.46** 0.000 

 
**มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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กอนการฝกอบรม

หลังฝกอบรมทันที

  จากตาราง 6 พบวา ผูดูแลเด็กกลุมการศึกษานํารอง ภายหลังการฝกอบรมทันที มีความ
เชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก สูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ สําหรับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ไม
แตกตางกัน และเพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงแสดงผลการวิเคราะหดังภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงคของผูดูแลเด็ก ในกลุม 
      การศึกษานํารอง กอนและหลังการฝกอบรมทันท ี
 
ตาราง 7 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกระหวางกลุมที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะ 
     มุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูงกับต่ํา ในกลุม 
     การศึกษานํารอง ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 

ตัวแปรตน กลุม n X  S.D. t p 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ สูง 

ต่ํา 
16 
14 

1.75 
1.21 

0.45 
0.43 

3.35** 0.002 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 
ต่ํา 

18 
12 

1.78 
1.08 

0.43 
0.29 

4.91** 0.000 

ความเชื่ออํานาจในตน สูง 
ต่ํา 

16 
14 

1.75 
1.21 

0.45 
0.43 

3.35** 0.002 

ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร 
ทางบวก 

สูง 
ต่ํา 

20 
10 

1.70 
1.10 

0.32 
0.47 

3.63** 0.001 

 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 7 พบวา เมื่อติดตามผลภายหลังจากฝกอบรม 1 เดือน ผูดูแลเด็กในกลุม
การศึกษานํารองที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน 
ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูง เปนผูที่มพีฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวาผูดูแลเด็กที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร
ทางบวกต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 สรุปแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมของกลุมการศึกษานํารอง 
  ความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมของผูดูแลเด็กกลุมการศึกษานํารอง พบวา ผูดูแล
เด็กไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหมๆ จากการอบรมอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 
80 (24 คน) รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 20 (6 คน) มีความคิดเห็นวา การฝกอบรมครั้งนี้
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 83.3 
(25 คน) รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 16.7 (5 คน) มีประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่อยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ 70 (21 คน) รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 30 (9 คน) มีความตองการนํา
สิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 86.7 (26 คน) 
รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 13.3 (4 คน) สําหรับสัดสวนระหวางการใหความรูภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 70 (21 คน) รองลงมาอยูในระดับมาก   
รอยละ 30 (9 คน) และกิจกรรมการฝกอบรมในครั้งนี้ เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและการกระตุนจิต
ลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 86.7 (26 คน) 
รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 13.3 (4 คน) 
 นอกจากนี้ ผูดูแลเด็กไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการฝกอบรม
ดังนี้  
  1. ดานสาระการฝกอบรม ผูดูแลเด็กมีความคิดเห็นวา การฝกอบรมในครั้งนี้เปนการ
ฝกอบรมที่ดี เนื้อหามีประโยชนและมีคุณคาตอตนเอง และสามารถนําไปประยุกตใชกับเด็กในชั้น
เรียนได ดังตัวอยางความคิดเห็นนี้  
   “ความรูที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานไดเปนอยางดีและใชในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของตนเมื่อแสดงออกกับเด็ก” 
   “ไดแนวทางปฏิบัติ ขอเตือนใจที่ดี การมีจิตเมตตา การมีวาจาที่ดี ตองการใหมีการ
อบรมแบบนี้อีก”  
   “มีความพึงพอใจการฝกอบรมหัวขอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และหลักการคิดแบบใฝ
สัมฤทธิ์ 12 ข้ัน” 
   “ไดทักษะการคิดวิเคราะห การใชคําพูดกับเด็ก”  
   “สิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมสามารถนํามาประยุกตใชไดจริง เปนสิ่งที่ดีที่ผูสอนควร
จะมี” 
   “การฝกอบรมครั้งนี้ชวยกระตุนจิตสํานึกของตนเองที่ไดลืมเลือนไป” 
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   “ความรูสึกของฉันหลังจากที่เรียนรูแลว จะไมยอทอตองานที่ทําอยู จะทําใหสําเร็จ
บรรลุเปาหมายใหจงได จะสงเสริมพัฒนาการของเด็กใหเกิดการพัฒนาอยางเหมาะสมตามวัย อยาง
เต็มศักยภาพ เพ่ือเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพที่สังคมและประเทศตองการ” 
  2. ดานกิจกรรมการฝกอบรม ผูดูแลเด็กมีความคิดเห็นวา กิจกรรมการฝกอบรมเปน
กิจกรรมที่ทําใหเกิดความรู ผูรับการฝกอบรมมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ไดรับความสนุกสนาน  ดัง
ตัวอยางความคิดเห็นนี้  
   “กิจกรรมไดเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม ไดแสดงความคิดเห็น”  
   “กิจกรรมทําใหไดยอนมองการกระทําที่ผานมา ทบทวนสิ่งที่ดีและไมดี เพ่ือจะได
นําไปปฏิบัติ พัฒนาตนเองและสังคมตอไป” 
   “กอนเขารับการฝกอบรมคาดการณจากชื่อเรื่องวา การอบรมเปนการบรรยายคงจะ
นาเบ่ือ แตเมื่อเขารับการอบรมกิจกรรมทําใหเกิดความรูสึกตื่นตัวตลอดเวลา ไดใชความคิด ไมทําให
รูสึกเบ่ือ”  
  3. ดานเวลาการฝกอบรม ผูดูแลเด็กมีความคิดเห็นวา ควรจัดใหมีการอบรมกอนการ
เปดภาคเรียน เพ่ือจะไดนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดทันท ี
   จากการศึกษานํารอง ผูวิจัยพบขอสังเกตที่ควรปรับปรุง ดังนี ้
    1. การจัดทําและแจกเอกสารประกอบการฝกอบรมเปนชุดกอนเริ่มการฝก 
อบรมในแตละหนวย ทําใหผูรับการฝกอบรมขาดความกระตือรือรนและเกิดความรูสึกวาการอบรมมี
เนื้อหามาก ใบกิจกรรมตองใชความคิดและเขียน ทําใหไมอยากทํา ดังนั้นในการฝกอบรมจึงควรแจก
เอกสารประกอบการฝกอบรมหรือใบกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมที่กําลังทําในขณะนั้น เพ่ือชวยกระตุนให
ผูรับการฝกอบรมเกิดความตองการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน   
    2. กิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมมีจํานวนมาก การควบคุมเวลาเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญ บางกิจกรรมผูเขารับการอบรมใชเวลาในการทํากิจกรรมมาก ทําใหเวลาในชวงอ่ืนตอง
ปรับเปลี่ยนตาม 
    3. กิจกรรมการฝกคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ ผูรับการฝกอบรมมีความความเขาใจ
คลาดเคลื่อน ตองอธิบายและใหคําแนะนําเพ่ิมเติม  
    4. การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบฝกอบรม TREE ผูวิจัยพบวา ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมมากเมื่อถูกกระตุนดวยสิ่งเราที่นาสนใจ ผูวิจัยจึงเพ่ิม
สิ่งเรา มีความหลากหลาย และรวมกันสะทอนความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน พรอมที่จะนํา
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่ผูเขารับการฝกอบรมคนอ่ืนนําเสนอไปทดลองปฏิบัติ ในขณะเดียวกันผูนํา
กิจกรรมหรือวิทยากรตองกระตุนใหผูรับการฝกอบรมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือนําเสนอทุก
คน เพ่ือทวนสอบความเขาใจของผูรับการฝกอบรมดวย และตองทําหนาที่ชวยเหลือ ใหคําแนะนํากับ
ผูเขารับการฝกอบรมอยางเปนกัลยาณมิตร เพ่ือสรางความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเองแกผูเขารับ
การฝกอบรม 
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 ผลการศึกษาผลการใชรูปแบบการฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
   การศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการพัฒนารูปแบบ
ฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแล
เด็กที่พัฒนาข้ึน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบฝกอบรมใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน เพ่ือ
ประโยชนทางการศึกษาตอไป โดยทําการศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรมกับผูดูแลเด็กระดับปฐมวัย
ที่ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี จํานวน 100 คน ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 
2553 รวมระยะเวลา 3 วัน  
 
  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
    ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางปรากฏผลดังนี ้
     กลุมทดลอง จํานวน 50 คน เปนผูมีอายุ 22- 31 ป รอยละ 22 (11 คน) อายุ 
32- 41 ป รอยละ 44 (22 คน) อายุ 42- 51 ป รอยละ 28 (14 คน) อายุ 52- 61 ป รอยละ 6 (3 คน) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 30 (15 คน) ปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
รอยละ 46 (23 คน) สื่อสารมวลชน ศึกษาศาสตร ประถมศึกษา แตละสาขาวิชา รอยละ 4 (2 คน) 
การประชาสัมพันธ เทคโนโลยีการศึกษา การบริหารคอมพิวเตอรธุรกิจ รัฐศาสตร ศิลปกรรมศาสตร 
แตละสาขาวิชา รอยละ 2 (1 คน) สูงกวาปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศ รอยละ 2 (1 คน) ระดับ
อายุเด็กที่สอน อายุระหวาง 3-4 ป รอยละ 60 (30 คน) อายุระหวาง 4-5 ป รอยละ 18 (9 คน) อายุ
ระหวาง 5-6 ป รอยละ 12 (6 คน) อายุระหวาง 2.5-4 ป รอยละ 10 (5 คน) จํานวนเด็กที่สอน 19-25 
คน รอยละ 36 (18 คน) 26-32 คน รอยละ 22 (11 คน) 33-39 คน รอยละ 18 (9 คน) 40-47 คน  
รอยละ 10 (5 คน) 48-54 คน รอยละ 2 (1 คน) 55 คนข้ึนไป รอยละ 12 (6 คน) ประสบการณการ
สอนระดับปฐมวัย 1-5 ป รอยละ 54 (27 คน) 6-10 ป รอยละ 18 (9 คน) 11-15 ป รอยละ 14 (7 คน) 
16-20 ป รอยละ 8    (4 คน) 21-25 ป รอยละ 2 (1 คน) 26-30 ป รอยละ 2 (1 คน) 30 ปข้ึนไป    
รอยละ 2 (1 คน)  
     กลุมควบคุม จํานวน 50 คน เปนผูมีอายุ 22- 31 ป รอยละ 32 (16 คน) อายุ 
32- 41 ป รอยละ 32 (16 คน) อายุ 42- 51 ป รอยละ 34 (17 คน) อายุ 52- 61 ป รอยละ 2 (1 คน) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 28 (14 คน) ปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
รอยละ 40 (20 คน) บริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ประถมศึกษา วิทยาศาสตร แตละสาขา 
วิชา รอยละ 4 (2 คน) ศึกษาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คหกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ การเงิน
การธนาคาร การตลาด บรรณารักษ แตละสาขาวิชา รอยละ 2 (1 คน) ระดับอายุเด็กที่สอน อายุ
ระหวาง 3-4 ป รอยละ 62 (31 คน) อายุระหวาง 4-5 ป รอยละ 14 (7 คน) อายุระหวาง 5-6 ป รอยละ 
12 (6 คน) อายุระหวาง 2.5-4 ป รอยละ 12 (6 คน) จํานวนเด็กที่สอน 19-25 คน รอยละ 36 (18 คน) 
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26-32 คน รอยละ 44 (22 คน) 33-39 คน รอยละ 8 (4 คน) 40-47 คน รอยละ 8 (4 คน) 48-54 คน 
รอยละ 2 (1 คน) 55 คนข้ึนไป รอยละ 2 (1 คน) ประสบการณการสอนระดับปฐมวัย 1-5 ป รอยละ 50 
(25 คน) 6-10 ป รอยละ 34 (17 คน) 11-15 ป รอยละ 14 (7 คน) 26-30 ป รอยละ 2 (1 คน)  
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานขอ 1 
   ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองภายหลังการฝกอบรมเปนผูที่มจีิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวากอนการฝกอบรม สําหรับผูดูแลเด็กในกลุมควบคุมไมแตกตาง
จากกอนการฝกอบรม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 
ตาราง 8  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม 
     การสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กกลุมทดลอง กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน  
 

ตัวแปรตาม การทดสอบ n X  S.D. t p 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ กอน 

หลัง 
50 
50 

57.46 
61.30 

6.83 
5.79 

3.11** 0.003 

ลักษณะมุงอนาคต 
ควบคุมตน 

กอน 
หลัง 

50 
50 

114.24 
122.70 

10.70 
13.84 

3.33** 0.002 

ความเชื่ออํานาจในตน กอน 
หลัง 

50 
50 

67.90 
74.16 

10.22 
10.21 

3.02* 0.004 

ทัศนคตทิี่ดีตอการสื่อสาร 
ทางบวก 

กอน 
หลัง 

50 
50 

162.94 
171.64 

14.97 
15.23 

2.93** 0.005 

พฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวก 

กอน 
หลัง 

50 
50 

111.44 
124.50 

12.17 
14.19 

5.57** 0.000 

การสื่อสารดวยการใช
ถอยคําทางบวก 

กอน 
หลัง 

50 
50 

7.10 
9.38 

2.00 
1.68 

6.31** 0.000 

จิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกโดยรวม 

กอน 
หลัง 

50 
50 

513.98 
554.30 

40.89 
50.12 

4.49** 0.000 

 
**มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
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กอนการฝกอบรม

หลังการฝกอบรม
1 เดือน

 จากตาราง 8 พบวา จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวม 
และการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกของผูดูแลเด็กกลุมทดลอง ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
สูงกวากอนไดรับการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับความเชื่ออํานาจในตนสูง
กวากอนไดรับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจน ผูวิจัย
จึงแสดงผลการวิเคราะหดังภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร 
      ทางบวกของผูดูแลเด็กในกลุมทดลอง กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน โดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร 
      ทางบวกของผูดูแลเด็กในกลุมทดลอง กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน รายดาน 

469.43
539.23

110
160
210
260
310
360
410
460
510
560
610
660

??????????????

?????????????? 1 ?????

จิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก

        กอนการฝกอบรม 
 

        หลังการฝกอบรม 1 เดือน 
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม 
     การสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กกลุมควบคุม กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน  
 

ตัวแปรตาม การทดสอบ n X  S.D. t p 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ กอน 

หลัง 
50 
50 

57.74 
58.94 

6.46 
7.24 

0.99 0.327 

ลักษณะมุงอนาคต 
ควบคุมตน 

กอน 
หลัง 

50 
50 

111.96 
114.02 

11.56 
15.17 

0.76 0.449 

ความเชื่ออํานาจในตน กอน 
หลัง 

50 
50 

63.64 
63.16 

11.18 
12.29 

0.22 0.828 

ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร 
ทางบวก 

กอน 
หลัง 

50 
50 

159.06 
159.84 

15.39 
17.53 

0.24 0.814 

พฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวก 

กอน 
หลัง 

50 
50 

112.06 
112.46 

11.89 
13.52 

0.17 0.864 

การสื่อสารดวยการใช
ถอยคําทางบวก 

กอน 
หลัง 

50 
50 

7.30 
7.26 

1.50 
1.78 

0.12 0.909 

จิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกโดยรวม 

กอน 
หลัง 

50 
50 

504.46 
508.42 

44.04 
53.33 

0.44 0.660 

 
 
 จากตาราง 9 พบวา จิตลักษณะและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวม และการสื่อสาร
ดวยการใชถอยคําทางบวกของผูดูแลเด็กกลุมควบคุม ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน ไมแตกตางจาก
กอนไดรับการฝกอบรม และเพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงแสดงผลการวิเคราะหดังภาพ 
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##$# " "
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ภาพประกอบ 15 กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร 
      ทางบวกของผูดูแลเด็กในกลุมควบคุม กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน โดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 16  กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร 
      ทางบวกของผูดูแลเด็กในกลุมควบคุม กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน รายดาน 
 
 ดังนั้น สรุปไดวา ผูดูแลเด็กกลุมทดลอง ภายหลังจากไดรับการฝกอบรมดวยรูปแบบ
ฝกอบรม TREE เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน เปนผูมีจิตลักษณะที่พึงประสงคทุกดาน มี

        กอนการฝกอบรม 
 

        หลังการฝกอบรม 1 เดือน 



 140

พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก และมีการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกสูงกวากอนไดรับการ
ฝกอบรม สําหรับผูดูแลเด็กกลุมควบคุม ที่ไมไดรับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE กอน
และหลังการฝกอบรม 1 เดือน เปนผูมีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 
และการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกไมแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวในขอ 1 
ที่วา ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองภายหลงัการฝกอบรมเปนผูที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวกสูงกวากอนการฝกอบรม สําหรับผูดูแลเด็กในกลุมควบคุมไมแตกตางจากกอน
การฝกอบรม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 
 สมมติฐานขอ 2 
  ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองเปนผูที่มจีิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกวากลุมควบคุม เมื่อ
วัดผลหลังการฝกอบรมทันที และมีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวา
กลุมควบคุม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 
ตาราง 10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจิตลักษณะที่พึงประสงคดานแรงจูงใจ 
     ใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทาง 
     บวกของผูดูแลเด็กกลุมทดลองและกลุมควบคุม ภายหลังการฝกอบรมทันท ี
 

ตัวแปรตาม กลุม n X  S.D. F-univariate p 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ ทดลอง 

ควบคุม 
50 
50 

60.22 
57.62 

6.26 
5.94 

4.53* 0.036 

ลักษณะมุงอนาคต 
ควบคุมตน 

ทดลอง 
ควบคุม 

50 
50 

122.96 
109.84 

12.68 
14.12 

23.89** 0.000 

ความเชื่ออํานาจในตน ทดลอง 
ควบคุม 

50 
50 

74.52 
62.70 

10.28 
11.24 

30.09** 0.000 

ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร 
ทางบวก 

ทดลอง 
ควบคุม 

50 
50 

168.92 
155.00 

15.58 
14.79 

21.00** 0.000 

Wilks’ lambda = 0.75 
F-Multivariate = 7.96** 

p-value = 0.000 
 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05   
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กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

 จากตาราง 10 พบวา ภายหลังการฝกอบรมทันที ผูดูแลเด็กกลุมทดลองมีจิตลักษณะที่พึง
ประสงคดานแรงจูงใจใฝสมัฤทธิ์สูงกวาผูดูแลเด็กกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สําหรับดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก
ของผูดูแลเด็กกลุมทดลองสูงกวาผูดูแลเด็กกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
เพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงแสดงผลการวิเคราะหดังภาพ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 17 กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงคของผูดูแลเด็กในกลุม 
      ทดลองและกลุมควบคุม ภายหลังฝกอบรมทันท ี
 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจิตลักษณะที่พึงประสงคและ 
     พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กกลุมทดลองและกลุมควบคุม ภายหลังการฝกอบรม 
     1 เดือน 
 

ตัวแปรตาม กลุม n X  S.D. F-univariate p 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ ทดลอง 

ควบคุม 
50 
50 

61.30 
58.94 

5.79 
7.24 

3.24 0.075 

ลักษณะมุงอนาคต 
ควบคุมตน 

ทดลอง 
ควบคุม 

50 
50 

122.70 
114.02 

13.84 
15.17 

8.93** 0.004 

ความเชื่ออํานาจในตน ทดลอง 
ควบคุม 

50 
50 

74.16 
63.16 

10.21 
12.29 

30.09** 0.000 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

ตัวแปรตาม กลุม n X  S.D. F-univariate p 
ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร 
ทางบวก 

ทดลอง 
ควบคุม 

50 
50 

171.64 
159.84 

15.23 
17.53 

12.91** 0.001 

พฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวก 

ทดลอง 
ควบคุม 

50 
50 

124.50 
112.46 

14.19 
13.52 

18.87** 0.000 

การสื่อสารดวยการใช
ถอยคําทางบวก 

ทดลอง 
ควบคุม 

50 
50 

9.38 
7.26 

1.68 
1.78 

37.53** 0.000 

จิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกโดยรวม 

ทดลอง 
ควบคุม 

50 
50 

554.30 
508.42 

50.21 
53.33 

19.62** 0.000 

Wilks’ lambda = 0.61 
F-Multivariate = 9.79** 

p-value = 0.000 
 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 11 พบวา จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวม
ของผูดูแลเด็กกลุมทดลอง ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ .01 เมื่อพิจารณาจิตลักษณะที่พึงประสงคดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่อใน
อํานาจตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก และการสื่อสารดวยการ
ใชถอยคําทางบวก สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  สําหรับดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของผูดูแลเด็กกลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกัน และเพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจน ผูวิจัย
จึงแสดงผลการวิเคราะหดังภาพ 
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ภาพประกอบ 18  กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร 
      ทางบวกของผูดูแลเด็กในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน โดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร 
      ทางบวกของผูดูแลเด็กในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน รายดาน 
 
 ดังนั้น สรุปไดวา ภายหลังการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม 
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก ผูดูแลเด็กกลุมทดลองมีจิตลักษณะทีพึ่ง
ประสงคดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และทัศนคต ิ

        กลุมทดลอง 
 

        กลุมควบคุม 
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ที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูงกวากลุมควบคุม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรมทันที และผูดูแลเด็กกลุม
ทดลองมีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกทั้งโดยรวมและรายดานทุกดาน
สูงกวากลุมควบคุม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวในขอ 2 
ที่วา ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองเปนผูที่มจีิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกวากลุมควบคุม เมื่อวัดผลหลังการ
ฝกอบรมทันที และมีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวากลุมควบคุม 
เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 
 สมมติฐานขอ 3 
  ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคสูง เปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสูง เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 
ตาราง 12 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกระหวางกลุมที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
     ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูงกับต่ํา 
     ในกลุมทดลอง ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 

ตัวแปรตน กลุม n X  S.D. t p 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ สูง 

ต่ํา 
25 
25 

1.72 
1.24 

0.46 
0.36 

3.80** 0.000 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 
ต่ํา 

27 
23 

1.70 
1.22 

0.47 
0.42 

3.84** 0.000 

ความเชื่ออํานาจในตน สูง 
ต่ํา 

27 
23 

1.74 
1.17 

0.45 
0.39 

4.75** 0.000 

ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร 
ทางบวก 

สูง 
ต่ํา 

24 
26 

1.92 
1.08 

0.28 
0.27 

10.72** 0.000 

 
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 12 พบวา ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูง 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวาผูดูแลเด็กที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวในขอ 3 ที่วา ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองที่มีจิตลักษณะที่
พึงประสงคสูง เปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูง เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน    
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 สรุปแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมของกลุมทดลอง 
  ภายหลังไดรับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก ผูดูแลเด็กกลุมทดลอง มีความคิดเห็นเก่ียวกับการฝก 
อบรมดังนี้ ผูดูแลเด็กไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหมๆ จากการอบรมอยูในระดับ
มาก รอยละ 50 (25คน) รองลงมาอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 46 (23 คน) มีความคิดเห็นวา การฝก 
อบรมนี้สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกอยูในระดับมากที่สุด  
รอยละ 58 (29 คน) รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 42 (21 คน) มีประโยชนตอการปฏิบัติงานใน
หนาที่อยูในระดับมากที่สุด รอยละ 68 (34 คน) รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 24 (12 คน) มี
ความตองการนําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 56 
(28 คน) รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 42 (21 คน) สําหรับสัดสวนระหวางการใหความรู
ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก รอยละ 54 (27คน) รองลงมาอยูในระดับ
มากที่สุด รอยละ 32 (16 คน) และกิจกรรมการฝกอบรมในครั้งนี้ เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและการ
กระตุนจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกอยูในระดับมาก รอยละ 52 (26 
คน) รองลงมาอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 40 (20 คน)  
 ผูดูแลเด็กไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการฝกอบรมดังนี้  
  1. ดานสาระการฝกอบรม ผูดูแลเด็กมีความคิดเห็นวา การฝกอบรมครั้งนี้ไดทําใหไดรับ
ความรูและเปนประโยชนมาก และมีความตองการนําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใช  
ดังตัวอยางความคิดเห็นนี้  
   “การมีลักษณะการคิดแบบใฝสัมฤทธิ์เปนสิ่งสําคัญ ควรนําประสบการณที่ไดรบัจาก
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาใชในการปรับพฤติกรรมเด็ก” 
   “ไดรับแนวทางในการดําเนินงาน การใชชีวิตที่มีจุดมุงหมาย มีแบบแผนมากข้ึน 
และเขาใจในสิ่งทีต่นเองตองกระทํา และจะทําอยางไรใหดีที่สุด” 
   “ไดความรูดานการสื่อสารที่จะไปปฏิบัติกับเด็ก และไดพัฒนาการทํางานของ
ตนเองในอนาคต” 
   “ทําใหทราบหลักการในการปรับพฤติกรรมหลายอยางของตนเอง เพ่ือใหประสบ
ผลสําเร็จได และสามารถนํามาปรับใชกับเด็กได” 
   “ตองปรับปรุงการใชคําพูด การแสดงกิริยาทาทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของตน เพ่ือพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการที่ดีและมีความสุข” 
   “ตั้งใจจะไปจัดกิจกรรมใหเด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งใจจะทําเอกสารบันทึก
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของเด็ก ตั้งใจจะแกไข สงเสริมพฤติกรรมเพ่ิมเติมใหกับเด็ก ตั้งใจจะเขียนรายงาน
สื่อสารใหผูปกครองทราบ” 
   “ทําใหเกิดความเชื่อมั่นมากข้ึน มีแนวทางที่ชัดเจนข้ึนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยใหมีคุณภาพ” 
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   “หลังจากไดเรียนรูเรื่องแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แลว ทําใหเราไดจัดวางข้ันตอนอยาง
เปนระบบกอนที่จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ เปนการชวยใหงานเสร็จเร็วและไมผิดพลาดพรอมกับ
บริหารความเสี่ยงกอนจะลงมือทํางาน การทํางานอยางเปนข้ันตอนตองมีการวางแผน กําหนด
เปาหมายใหชัดเจน มุงมั่นทําอยางจริงจัง มองเห็นปญหาและหาทางแกไขใหสําเร็จโดยไมยอทอ เมื่อ
งานสําเร็จลุลวง เราจะมีพลังทํางานใหมๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมได” 
   “ไดรูจักแนวทางที่ดีๆ ที่จะไปปลูกฝงเด็กใหเปนคนดีจากจิตใจที่แทจรงิ และรูสึกวา 
จากการทํางานที่ผานมา เรายังไมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เทาที่ควร แตจากการอบรมนี้ มีเนื้อหาที่เปน
ประโยชน สรางใหเกิดความมุงมั่นทั้งกับตนเอง คุณครูและเด็กนักเรียน” 
  2. ดานกิจกรรมการฝกอบรม ผูดูแลเด็กมีความคิดเห็นวา เปนการฝกอบรมที่
สนุกสนาน เปนประโยชน ไมนาเบ่ือ และตองการใหมีการอบรมในลักษณะเชนนี้อีก ดังตัวอยางความ
คิดเห็นนี ้
   “การฝกอบรมมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระ และความสนุกสนาน ทําใหไมนาเบ่ือ” 
   “กิจกรรมทําใหรูจักตนเองมากข้ึนและควรปรับปรุง แกไขตนเองในเรื่องใด” 
   “ควรจะมีการการอบรมแบบนี้บอยๆ เพ่ือกระตุนพฤติกรรม” 
   “การนําเสนอขอมูลมีหลากหลายรูปแบบทําใหไมนาเบ่ือ” 
   “ตองการใหนําธรรมะมาสอดแทรกในการอบรมมากย่ิงข้ึน”  
   “ชอบหัวขอฝกอบรมนี้มาก ทําใหไดความรูเพ่ิมเติมมากข้ึน บรรยากาศการเรียนรู
อบอุนเปนกันเอง ไมทําใหรูสึกประหมา รูสึกอยากเรียนรูมากย่ิงข้ึน” 
 จากการศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม ผูวิจัยพบขอสังเกตที่ควรปรับปรุง ดังนี้ เนื้อหา
การคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ จําเปนตองเนนยํ้าใหกับผูดูแลเด็กในกลุมทดลองเชนเดียวกันกับกลุม
การศึกษานํารอง เนื่องจากผูดูแลเด็กจะเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการคิดพิจารณาดําเนินการไปสู
เปาหมาย เปาหมายที่ตองการกระทําเปนสิ่งที่ตนเองตองการทําใหสําเร็จ ดังนั้นสาเหตุที่จะทํางานให
สําเร็จไดตองเปนสาเหตุภายในหรือภายนอกของตนเองเทานั้นไมใชของบุคคลอ่ืน 
 
 ผลการขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสรมิจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  การขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก มีวัตถุประสงคเพ่ือขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม 
TREE ในกลุมเปาหมายอ่ืนที่ทํางานเก่ียวของกับเด็กปฐมวัย และปรับปรุงการพัฒนารูปแบบฝก 
อบรม TREE เพ่ือประโยชนทางการศึกษาตอไป โดยทําการขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE 
เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกกับครูที่ปฏิบัติการสอนระดับ
ปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2533 ของโรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต จังหวัดปทุมธานี สังกัด
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 21 คน ระหวางวันที่ 10-13 ธันวาคม 2553 รวมระยะ 
เวลา 3 วัน ดังผลที่แสดงในตาราง 13-15 
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจิตลักษณะที่พึงประสงคและ 
     พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของครูปฐมวัยกลุมขยายผล กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน  
 

ตัวแปรตาม การทดสอบ n X  S.D. t p 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ กอน 

หลัง 
21 
21 

54.57 
58.57 

6.34 
6.50 

2.54* 0.019 

ลักษณะมุงอนาคต 
ควบคุมตน 

กอน 
หลัง 

21 
21 

109.10 
118.38 

11.00 
14.87 

3.33** 0.003 

ความเชื่ออํานาจในตน กอน 
หลัง 

21 
21 

62.10 
67.00 

9.93 
12.94 

2.62* 0.016 

ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร 
ทางบวก 

กอน 
หลัง 

21 
21 

152.95 
161.05 

12.38 
19.36 

2.92** 0.009 

พฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวก 

กอน 
หลัง 

21 
21 

104.86 
110.14 

10.87 
15.68 

2.37* 0.028 

การสื่อสารดวยการใช
ถอยคําทางบวก 

กอน 
หลัง 

21 
21 

6.71 
9.33 

1.98 
0.91 

5.97** 0.000 

จิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกโดยรวม 

กอน 
หลัง 

21 
21 

483.57 
514.76 

36.90 
61.08 

3.79** 0.001 

 
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

 
 จากตาราง 13 ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน ครูปฐมวัยกลุมขยายผลเปนผูมีจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวมสูงกวากอนไดรับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา จิตลักษณะที่พึงประสงคดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ความเชื่ออํานาจในตน และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวากอนไดรับการฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 สําหรับดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก 
และการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก สูงกวากอนไดรับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
และเพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงแสดงผลการวิเคราะหดังภาพ 
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483.57
514.76

110
160
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360
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พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก

##$# " "

 $" " $" "1  #

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 20 กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร 
      ทางบวกของครูปฐมวัยในกลุมขยายผล กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน โดยรวม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 21 กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร 
      ทางบวกของครูปฐมวัยในกลุมขยายผล กอนและหลังการฝกอบรม 1 เดือน รายดาน 
 
 
 
 

        กอนการฝกอบรม 
 

        หลังการฝกอบรม 1 เดือน 

        กอนการฝกอบรม 
 

        หลังการฝกอบรม  
        1 เดือน 
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจิตลักษณะที่พึงประสงคของครูปฐมวัย 
     กลุมขยายผล กอนและหลังการฝกอบรมทันท ี
 

ตัวแปรตาม การทดสอบ n X  S.D. t p 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ กอน 

หลัง 
21 
21 

54.57 
57.62 

6.34 
5.54 

2.19* 0.041 

ลักษณะมุงอนาคต 
ควบคุมตน 

กอน 
หลัง 

21 
21 

109.10 
118.33 

11.00 
15.13 

2.66* 0.015 

ความเชื่ออํานาจในตน กอน 
หลัง 

21 
21 

62.10 
68.57 

9.93 
13.40 

2.21* 0.039 

ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร 
ทางบวก 

กอน 
หลัง 

21 
21 

152.95 
162.76 

12.38 
19.09 

2.15* 0.044 

 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 14 พบวา ครูปฐมวัยในกลุมขยายผล ภายหลังการฝกอบรมทันที มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูง
กวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจน ผูวิจัยจึง
แสดงผลการวิเคราะหดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 22 กราฟแสดงความแตกตางของจิตลักษณะที่พึงประสงคของครูปฐมวัยในกลุม 
      ขยายผล กอนและหลังการฝกอบรมทันท ีรายดาน 
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกระหวางกลุมที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
     ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสือ่สารทางบวกสูงกับต่ํา 
     ในกลุมขยายผล ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 

ตัวแปรตน กลุม n X  S.D. t p 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ สูง 

ต่ํา 
11 
10 

1.36 
1.80 

0.50 
0.42 

2.14* 0.046 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สูง 
ต่ํา 

10 
11 

1.30 
1.82 

0.48 
0.40 

2.67* 0.015 

ความเชื่ออํานาจในตน สูง 
ต่ํา 

10 
11 

1.20 
1.91 

0.42 
0.30 

4.47** 0.000 

ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร 
ทางบวก 

สูง 
ต่ํา 

8 
13 

1.00 
1.92 

0.00 
0.28 

9.32** 0.000 

 
** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05   

 
            จากตาราง 15 ภายหลังการฝกอบรมไปแลว 1 เดือน ครูปฐมวัยในกลุมขยายผลที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง เปนผูที่มพีฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูง
กวาครูปฐมวัยที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ครูปฐมวัยที่มีความเชื่ออํานาจในตนและทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูง เปนผูที่มี
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวาครูปฐมวัยที่มีความเชื่ออํานาจในตนและทัศนคติที่ดีตอการ
สื่อสารทางบวกต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน 
 
 สรุปแบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมของกลุมขยายผล 
  ภายหลังไดรับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก ครูปฐมวัยกลุมขยายผล มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ฝกอบรมดังนี้ ครูปฐมวัยไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหมๆ จากการอบรมอยูใน
ระดับมาก รอยละ 66.7 (14 คน) รองลงมาอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 28.6 (6 คน) มีความคิดเห็น
วา การฝกอบรมครั้งนี้สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกอยูในระดับ
มากที่สุด รอยละ 57.1 (12 คน) รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 38.1 (8 คน) มีประโยชนตอการ
ปฏิบัติ งานในหนาที่อยูในระดับมากที่สุด รอยละ 61.9 (13 คน) รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 
33.3 (7 คน) มีความตองการนําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ที่สุด รอยละ 52.4 (11 คน) รองลงมาอยูในระดับมาก รอยละ 42.9 (9 คน) สําหรับสัดสวนระหวาง
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การใหความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก รอยละ 66.7 (14 คน) 
รองลงมาอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 33.3 (7 คน) และกิจกรรมการฝกอบรมในครั้งนี้ เอ้ืออํานวยตอ
การเรียนรูและการกระตุนจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกอยูในระดับมาก 
รอยละ 52.4 (11 คน) รองลงมาอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 42.9 (9 คน) 
  ครูปฐมวัยไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการฝกอบรมดังนี้  
   1. ดานสาระการฝกอบรม ครูปฐมวัยมีความคิดเห็นวา การฝกอบรมนี้ ทําใหไดรับ
ความรูและเปนประโยชนตอตนเอง ตอการทํางานและเด็กปฐมวัย ดังตัวอยางความคิดเห็นนี ้
    “ไดรับความรูที่จะนําไปปรับแกพฤติกรรมของตนเองและของเด็กใหเปนไปใน
ทิศทางบวก”  
    “ไดรับความรูสึกที่ดี มีความมุงมั่นมากข้ึน และจะนําความรูที่ไดรับจากการ
อบรมไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเด็กและหนวยงานของตนเอง” 
    “รูสึกเหมือนไดสองกระจก แลวสะทอนเห็นตนเอง” 
    “ตองนําไปปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมดีของตนเอง” 
    “เปลี่ยนความคิดเมื่อไดรับความรูจากการอบรม” 
    “รูสึกดี เขาใจในตัวเด็กมากข้ึน สิ่งใดที่ไมเคยรูก็ไดรับรู” 
    “ไดขอคิดดีๆ จากการอบรมทั้งการใชคําพูดกับเด็กและหนาที่ของครูที่มีตอเด็ก”  
    “ไดขอคิดในการระวังคําพูดกับเด็ก” 
    “สามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปปฏิบัติใชในหนาที่การงานใหไดมาก
ที่สุด”  
    “ไดรับความรูมากข้ึนเก่ียวกับ การใหกําลังใจเด็ก การใชคําพูดที่เหมาะสมกับ
เด็ก การมีปฏิสัมพันธกับเด็ก” 
    “เกิดความประทับใจในคําพูดที่อบอุนซึ่งจะนําไปปรับใชกับเด็ก ทําใหเด็กเกิด
ความออนโยน เปนอนาคตที่ดีของชาติ และเชื่อในการทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” 
    “ไดขอคิดที่วา ทุกอยางมีเหตุและผลเสมอ ใครทําอยางไรก็จะไดรับผลเชนนั้น 
ผลซึ่งเกิดจากการกระทําของตนเอง คือ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เชื่อมั่นในสิ่งที่ทํา ทําในสิ่งที่เชื่อ 
พยายามตั้งเปาหมายใหกับชีวิตอยางมีเหตุและผลไปควบคูกัน ทําทุกอยางเพ่ือบรรลุเปาหมายดวย
ความพยายามและตั้งใจ ถาเราอยากใหอนาคตของเราเจอแตสิ่งดีๆ เราตองทําปจจบัุนหรือทําทุกวัน
ใหดีที่สุด พฤติกรรมที่ดีจะเริ่มจากการปลูกฝงสิ่งที่ดีดวยเชนกัน” 
   2. ดานกิจกรรมการฝกอบรม ครูปฐมวัยมีความคิดเห็นวา ควรมีการฝกอบรมใน
ลักษณะนี้อีก และควรเพ่ิมเวลาในการอบรมมากข้ึน ดังตัวอยางความคิดเห็นนี้  
    “ควรจัดใหมีการฝกอบรมประเภทนี้อยางสม่ําเสมอ” 
    “ควรเพ่ิมระยะเวลาในการฝกอบรม เพราะที่จัดมีเวลานอยเกินไป” 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการดําเนินการวิจัย การพัฒนารูปแบบฝกอบรม 
TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กที่
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กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ภายหลังการฝกอบรมดวยรูปแบบ TREE ผูดูแลเด็กในกลุม
การศึกษานํารองและกลุมทดลอง และครูปฐมวัยในกลุมขยายผล มีจิตลักษณะที่พึงประสงคและมี
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกเพ่ิมมากข้ึนกวากอนการทดลอง ขณะเดียวกันผูที่มีจิตลักษณะที่พึง
ประสงคสูงจะมีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงดวย นอกจากนี้ผูดูแลเด็กและครูปฐมวัยมีความ
ตองการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของตนเองดวย ดังตัวอยางตอไปนี้  
  “ฉันจะไมเรียกชื่อนองมิ้นวา หญิงหลอดอีก และจะดูแลใหด่ืมนมมากๆ รับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน เพ่ือใหรางกายของเด็กเติบโตเหมาะกับวัย ฉันจะใหเพ่ือนรวมงานคอยเตือน
และจะระมัดระวังตนเองเก่ียวกับการเรียกชื่อเด็ก” 
  “ฉันจะใชคําพูดที่ดีที่ไพเราะกับเด็ก รวมถึงการแสดงทาทางออนโยนกับเด็กใหมากข้ึน
กวาเดิม เพ่ือใหเด็กๆ ไววางใจและอยากมาโรงเรียน ฉันจะใชความตั้งใจและความรักเด็กๆ เพ่ือเตือน
ตนเองในการยับย้ังการสื่อสารทางลบ” 
  “ฉันจะพูดจาไพเราะข้ึน จะไมพูดทํารายจิตใจเด็ก” 
  “ฉันตองการลดการพูดที่เสียงดังใหนอยลง ฉันตองทําได ถาทําไดเด็กก็จะลดความกลัว
ใหนอยลง” 
  “ฉันจะใชคําพูดกับเด็กๆ ดวยคําพูดที่สุภาพมีครับ คะ กับเด็กทุกคน จะไมแสดง
อารมณโกรธใหกับเด็กๆ เห็น จะรักและแสดงความรักกับเด็กใหครบทุกคน จะรับฟงคําพูดของเด็กๆ 
ทุกคน จะไมใชอาวุธหรือสิ่งของมาทําโทษเด็กๆ ของเรา” 
 ตัวอยางการสรางสรรคถอยคําทางบวกแทนถอยคําทางลบของผูดูแลเด็กและครูปฐมวัย 
  “เด็กๆ ขา พูดคุยกันไดนะคะ แตลองกระซิบสิคะ แทน เงียบๆ กันหนอยส”ิ  
  “เด็กๆ คะ หนูเงียบสักครูซิคะ เห็นไหมคะวา เวลาที่หนูเงียบ หนูรูสึกดีไหมคะ แทน
เมื่อไหรจะหยุดพูดกันเสียที” 
  “ไมเปนไรคะ เด๋ียวไปเอาผามาทําความสะอาดนะคะ คราวหนาตองระวังมากกวานี้นะคะ 
แทน ซุมซามจัง ทําพ้ืนเลอะหมดแลว” 
  “คุณครูจะอยูเปนเพ่ือนหนูนะคะ หนูรองไหเพราะเสียใจใชไหมคะ แทน เปนพ่ีอนุบาล 2 
แลว ถายังรองไหอายนองอนุบาล 1 ไหมคะ” 
  “เวลาจับหนังสือ จับแบบนี้นะคะ หนังสือจะไดอยูกับเรานานๆ แทนบอกตั้งหลายหน
แลววาอยาจับหนังสือแบบนี้ หนังสือพังหมด” 
 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา รูปแบบฝกอบรม TREE นี้เปนรูปแบบฝกอบรมที่มีคุณภาพ 
สามารถนํามาใชเปนรูปแบบฝกอบรมเพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยได  
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) สาระสําคัญสรุปไดดังนี ้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

   การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายคือ การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม 
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก โดยมีความมุงหมาย
เฉพาะ เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ดังนี ้
    1. เพ่ือเปรียบเทียบจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของ
ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ระหวางกอนการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรมแลว    
1 เดือน 
    2. เพ่ือเปรียบเทียบจิตลักษณะที่พึงประสงคของผูดูแลเด็ก ระหวางกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรมทันท ี
    3. เพ่ือเปรียบเทียบจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของ
ผูดูแลเด็ก ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
    4. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็กในกลุมทดลอง 
ระหวางกลุมที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกับต่ํา เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 
ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย  
 การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กในครั้งนี้ จัดแบงการดําเนินงานวิจัยออกเปน 3 ระยะ คือ 
  ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
   การดําเนินงานในระยะนี้เปนการศึกษาและวิเคราะห สังเคราะหเอกสาร ตํารา 
งานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีตนไมจรยิธรรม มโนทัศนของการฝกอบรม
หลักการพัฒนาจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก การออกแบบและการ
พัฒนารูปแบบ แนวคิดในการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ผลของการศึกษา
นํามาประมวลเปนกรอบแนวคิดและพัฒนาโครงรางรูปแบบฝกอบรม สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรมและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยขอความคิดเห็น
จากผูเชี่ยวชาญดานจิตลักษณะ การศึกษาปฐมวัยและการวัดประเมินผล รวมทั้งการตรวจสอบ
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คุณภาพรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ ทําใหไดรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที ่   
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กและเครื่องมือวิจัยที่ใชในการวิจัยที่มี
ความเหมาะสม 
   ศึกษานํารองกับผูดูแลเด็กที่ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 1     
ปการศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทาโขลง สังกัดเทศบาลเมืองทาโขลง จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 30 คน ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางมากที่สุดดวยรูปแบบฝกอบรม TREE 
เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ระหวางวันที่ 
11-13 ตุลาคม 2553 รวมระยะเวลาในการฝกอบรม 3 วัน เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการนํารูปแบบ
ฝกอบรมไปใชและปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบ ทําใหไดรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม    
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กที่มีคุณภาพสําหรับนําไป
ทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
  ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
   การดําเนินงานในระยะนี้เปนการนํารูปแบบฝกอบรม TREE ไปทดลองใชกับผูดูแล
เด็กที่ทําหนาที่ดูแลและปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี จํานวน 100 คน ที่ย่ืนแสดงความจํานงเขารับการ
อบรมในระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2553 รวมระยะเวลาในการฝกอบรม 3 วัน ในการนี้ได
ดําเนินการสุมแบบงาย (Simple random sampling) เพ่ือจัดผูเขารับการอบรมเปน 2 กลุม กลุมละ 
50 คน กําหนดเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม กลุมทดลองไดรับการฝกอบรมดวย
รูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
สําหรับผูดูแลเด็ก กลุมควบคุมไดรับการฝกอบรมดานการจัดประสบการณการเรียนรูดานคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัยและสื่อสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   การดําเนินการใชแบบแผนการทดลอง Randomized Control Group Pretest - 
Posttest Design และดําเนินการศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรมดวยวิธีการทางสถิติ โดย
เปรียบเทียบผลคะแนนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม และผลการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE เก่ียวกับประโยชนของการเรียนรูที่ไดรับภายหลังจากการ
ฝกอบรมของกลุมทดลอง ผลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหนําไปปรับปรุงรูปแบบฝกอบรมใหมีความ
สมบูรณ 
  ระยะที่ 3 การขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
   การดําเนินงานในระยะนี้เปนการนํารูปแบบฝกอบรม TREE ที่ไดรับการปรับปรุง
ใหมีความสมบูรณแลวไปขยายผลหรือเผยแพรในกลุมตัวอยางที่มีลักษณะแตกตางกัน โดย
ดําเนินการฝกอบรมใหกับครูปฐมวัยของโรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต สังกัดคณะกรรมการสงเสริม
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การศึกษาเอกชน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 21 คน ในระหวางวันที่ 10-12 
ธันวาคม 2553 รวมระยะเวลาในการฝกอบรม 3 วัน เพ่ือขยายผลการสงเสริมใหครูปฐมวัยเปนผูมี  
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกและใชเปนขอมูลสนับสนุนคุณภาพรูปแบบ
ฝกอบรมรวมทั้งนําไปใชเปนรูปแบบฝกอบรมตอไป เก็บรวบรวมขอมูลภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
วิเคราะหและประมวลผลการศึกษา ปรับปรุงแกไขรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกใหมีความสมบูรณ เพ่ือเปนประโยชนในทางการศึกษา
มากย่ิงข้ึน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 3 ระยะ สรุปไดดังนี ้
  ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
   1. ผลการสรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก พบวา รูปแบบฝกอบรมที่สรางข้ึนนํามาใชเปน
รูปแบบฝกอบรมเพ่ือสงเสริมใหผูดูแลเด็กมีจิตลักษณะที่พึงประสงคดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกไดและกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกทั้งดานการใชถอยคํา การใชทาทางและการฟงที่เปนทักษะ 
พ้ืนฐานในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งบุคคลจําเปนตองเรียนรูและฝกหัด โดยในการฝกอบรมนั้น
ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของผูดูแลเด็กทั้งทางการสังเกต การลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเองหรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู การใหผูดูแลเด็กไดมีโอกาสคิดใครครวญ เชื่อมโยง
ความรู ทบทวน ไตรตรองประสบการณ ใหโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนประสบการณ 
วิเคราะหและเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืน และเกิดการสรุปความรู ประยุกตใชหรือตัดสินใจที่จะกระทําหรือ
ปฏิบัติผานกระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรม TREE ที่ประกอบดวยข้ันจุดประกาย (Twinkle: T) 
ข้ันสะทอนคิด (Reflection: R) ข้ันแลกเปลี่ยนและเรียนรู (Edification: E) และข้ันนําความรูสูการ
ปฏิบัติ (Exercise: E) 
   2. คุณภาพของรูปแบบฝกอบรมมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชอยูในระดับมาก คือ
มีคาคะแนนความเหมาะสมระหวาง 4.00-4.80 ทั้งในดานความเปนมาและความสําคัญ ความมุงหมาย 
ของการพัฒนารูปแบบฝกอบรม แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของรูปแบบฝกอบรม กระบวนการหรือ
ข้ันตอนการฝกอบรม ผลลัพธที่คาดหวังของรูปแบบฝกอบรม ทั้งนี้ผูวิจัยไดอธิบายความสัมพันธ
ระหวางแนวคิด ทฤษฎีกับรูปแบบฝกอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดความชัดเจนตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ ดานคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชอยูในระดับมาก คือมี
คาคะแนนความเหมาะสมระหวาง 3.20-4.60 ทั้งในดานความมุงหมายของการฝกอบรม บทบาทของ
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ผูนํากิจกรรม บทบาทของผูเขาอบรม ระยะเวลาการฝกอบรม การวัดและประเมินผล แผนการจัด
กิจกรรมการฝกอบรม โดยผูวิจัยไดปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค รายละเอียดการจัดกิจกรรม  
ใบกิจกรรมและภาษาที่ใชในการอธิบายความใหมีความชัดเจน รวมทั้งปรับเวลาในการจัดกิจกรรมให
เหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ สําหรับเครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกมีคุณภาพเหมาะสม สามารถที่จะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได 
โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แตละขอคําถามอยูระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงขอ
คําถามใหมีความชัดเจนตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
   3. ผลการศึกษานํารอง (Pilot study) กับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารอง 
พบวา ผูดูแลเด็กมีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกเพ่ิมสูงข้ึนกวากอนการ
ฝกอบรมทั้งโดยรวมและรายดาน ดังนี ้
    3.1 ภายหลังการฝกอบรม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน ผูดูแลเด็กมี 
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวมสูงกวากอนการฝกอบรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบรายดาน ผูดูแลเด็กมีความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่
ดีตอการสื่อสารทางบวก และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 สําหรับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ในดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
และการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก ไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนน     
จิตลักษณะทั้ง 4 ดาน กอนและหลังการฝกอบรมทันที พบวา ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอ
การสื่อสารทางบวก สูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ .01 ตาม 
ลําดับ สําหรับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ไมแตกตางกัน และการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกระหวางกลุมที่มจีิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกับต่ํา ภายหลังการฝก 
อบรม 1 เดือน พบวา ผูดูแลเด็กที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ
อํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูง เปนผูที่มพีฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวา
กลุมต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
    3.2 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรม พบวา ผูดูแลเด็กมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมอยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ดังนี้ การไดรับความรู แนวคิด 
ทักษะ และประสบการณใหมๆ จากการอบรม การสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวก ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความตองการนําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไป
ใชในการปฏิบัติงาน สัดสวนระหวางการใหความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ กิจกรรมการฝกอบรม
เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและการกระตุนจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก  
    3.3 ภายหลังการศึกษานํารอง ผูวิจัยไดปรับปรุงรูปแบบฝกอบรม TREE โดย
ปรับเปลี่ยนการใชสิ่งเราใหมีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือชวยในการกระตุนความสนใจของผูเขา
อบรม และเพ่ิมเวลาในข้ันสะทอนคิด ข้ันแลกเปลี่ยนและเรียนรูเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหผูเขาอบรมไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น สรุปความรู มีแนวทางการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
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  ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
   ผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองปรากฏผล ดังนี ้
    1. ผูดูแลเด็กในกลุมทดลอง ภายหลังการฝกอบรม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 
1 เดือน เปนผูที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวมและรายดานทุก
ดานสูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับความเชื่ออํานาจในตนสูง
กวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสําหรับผูดูแลเด็กในกลุมควบคุมไม
แตกตางจากกอนการฝกอบรม  
    2. ผูดูแลเด็กในกลุมทดลอง เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรมทันที เปนผูที่มี       
จิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกวากลุมควบคุม โดยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิส์ูงกวาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สําหรับดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการ
สื่อสารทางบวกสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองมีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวมสูงกวา
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน ความเชื่อในอํานาจตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 
และการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เชนกัน 
สําหรับดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูดูแลเด็กกลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกัน 
    3. ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองที่มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูง 
เปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวากลุมต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
    4. ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรม พบวา ผูดูแลเด็กมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมในประเด็น การฝกอบรมครั้งนี้สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความตองการนําสิ่งที่ไดรับจาก
การฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด และดานการไดรับความรู แนวคิด ทักษะ
และประสบการณใหมๆ จากการอบรม สัดสวนระหวางการใหความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 
กิจกรรมการฝกอบรมเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและการกระตุนจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวกอยูในระดับมาก และผูเขาอบรมแสดงความคิดเห็นที่สะทอนถึงคุณภาพของ
รูปแบบฝกอบรม TREE ดังตัวอยางความคิดเห็นตอไปนี้ “การนําเสนอขอมูลมีหลากหลายรูปแบบ 
ทําใหไมนาเบ่ือ” “ขณะอบรมจะเกิดความรูสึกตื่นตัวอยูตลอดเวลา” “จากการที่ไดเขาอบรม ครั้งแรก
ขาพเจายังไมทราบและไมเขาใจหลักการคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ 12 ข้ัน แตหลังจากที่เขาอบรม 1 วัน แลว 
เริ่มเขาใจและสามารถคิดไดเปนข้ัน เปนตอน วิธีการบรรยายและสื่อประกอบการบรรยายที่เหมาะสม 
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นาสนใจ ทําใหเขาใจไดชัดเจนมากย่ิงข้ึนและจะนําแนวทางตางๆ ไปปรับใชในชีวิตประจําวันใหเกิด
ประโยชนกับตนเองและเด็กใหมากที่สุดเทาที่จะทําได” 
  ระยะที่ 3 การขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
   การนํารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กไปใชกับกลุมตัวอยางที่ใชในการขยายผลการใชรูปแบบฝก 
อบรมไดผลดังนี ้
    1. ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน ครูปฐมวัยกลุมขยายผล มีจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวมสูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทัศนคติที่ดีตอการ
สื่อสารทางบวก และ และการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกสูงกวากอนการฝกอบรมอยางม ี   
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ความเชื่ออํานาจในตน และพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 
ของคะแนนจิตลักษณะทั้ง 4 ดาน กอนและหลังการฝกอบรมทันที พบวา จิตลักษณะทั้ง 4 ดาน  
สูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกระหวางกลุมที่มจีิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกับต่ํา ภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
พบวา ครูปฐมวัยที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง เปนผูที่มพีฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกสูงกวากลุมต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูปฐมวัยที่ความเชื่ออํานาจ
ในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูง เปนผูที่มพีฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวากลุมต่ํา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
    2. ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรม พบวา ครูปฐมวัยมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมในประเด็น การฝกอบรมครั้งนี้สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความตองการนําสิ่งที่ไดรับจาก
การฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด และดานการไดรับความรู แนวคิด ทักษะ
และประสบการณใหมๆ จากการอบรม สัดสวนระหวางการใหความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 
กิจกรรมการฝกอบรมเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและการกระตุนจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวกอยูในระดับมาก  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้ 
 อภิปรายผลการสรางรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  
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  รูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคา
คะแนนความเหมาะสมระหวาง 4.00-4.80 รายการประเมินระดับมากที่สุด มีคาคะแนนความเหมาะสม 
ระหวาง 4.60-4.80 คือ ความเปนมาและความสําคัญ ความมุงหมายของพัฒนารูปแบบฝกอบรม 
รายการประเมินระดับมาก มีคาคะแนนความเหมาะสม 4.00-4.40 คือ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของ
รูปแบบฝกอบรม กระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรม จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกของผูดูแลเด็ก สําหรับคุณภาพคูมือการใชรูปแบบฝกอบรมดานความมุงหมายของ
การฝกอบรม บทบาทของผูนํากิจกรรม บทบาทของผูรับการอบรม ระยะเวลาการฝกอบรม การวัด
และประเมินผล แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก มีคาคะแนนความเหมาะสมระหวาง 3.20-4.60 
  ผลการวิจัยนี้แสดงวา รูปแบบฝกอบรม TREE ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการฝกอบรม   
4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันจุดประกาย (Twinkle: T) ข้ันสะทอนคิด (Reflection: R) ข้ันแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู (Edification: E) และข้ันนําความรูสูการปฏิบัติ (Exercise: E) มีความเหมาะสมในการนําไปใช
จัดกิจกรรมการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับ 
ผูดูแลเด็กได ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบฝกอบรม TREE สรางข้ึนบนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎีที่มี
ความสอดคลองกับการเรียนรูของบุคคล ดังนี้ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎี
การเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับการสราง
ความรู  
  การสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีดังกลาวพบวา ข้ันตอนการฝกอบรมที่ดีตองใหความ 
สําคัญกับกระบวนการเรียนรูที่ผูเขาอบรมไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองผานการสังเกต การลงมือ
ปฏิบัติ การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การไดคิดใครครวญจะเกิดการเชื่อมโยงและกลั่นกรอง
ความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันทําใหเกิดการขยายตัวของความรู และการสรุปความรู 
เพ่ือตรวจสอบ ประมวลความรูสูการตัดสินใจกระทํา สอดคลองกับแนวคิดของเพียเจตที่เชื่อวา การที่
บุคคลไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทําใหบุคคลเกิดการหลอมรวมประสบการณเดิมกับ
ประสบการณใหมทําใหเกิดความสมดุล (Equilibrium) ของโครงสรางทางสติปญญา เกิดเปนความรู
และสงผลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล (Wadsworth.  1996: 14-17) และบูรเนอรเชื่อวา ตองให
ความสําคัญกับกระบวนการคิด กระตุนใหบุคคลคนพบดวยตนเอง และใหโอกาสในการปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือการสะสม ประมวลขอมูลเปนความรูใหม (สุรางค โควตระกูล.  2550: 212-214, 
298-299) สําหรับแนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมระบุวา การเรียนรูที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานจิตสํานึก ทัศนคติ ความตระหนัก ความรูและทักษะ 
(วราลักษณ ไชยทัพ.  2544: 24) แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรู ไดเนนใหบุคคลสรางความรูดวย
ตนเอง โดยมีความรูและประสบการณเดิมเปนฐาน เมื่อบุคคลไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคล
อ่ืนจะชวยขยายความรู เกิดความรูใหมที่สามารถนําไปใชไดตอไป (สุวิทย มูลคํา; และอรทัย มูลคํา.  
2545: 131)  
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 อภิปรายผลการใชและการขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริม     
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  การศึกษาผลการใชและการขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริม      
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก สามารถอภิปรายผลได
ดังนี ้
   1. ผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ในการฝกอบรมผูดูแลเด็กในกลุมทดลองและ
การฝกอบรมครูปฐมวัยในกลุมขยายผล พบวา เมื่อเปรียบเทียบผลการฝกอบรมกอนและหลังการฝก 
อบรม 1 เดือน ผูดูแลเด็กในกลุมทดลองและครูปฐมวัยในกลุมขยายผล มีคะแนนจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวมและรายดานทุกดานสูงกวากอนการฝกอบรมเชน 
เดียวกัน สําหรับผูดูแลเด็กกลุมควบคุมที่ไมไดรับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE พบวา มี
คะแนนเฉลี่ยจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกไมแตกตางจากกอนฝกอบรม 
สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยขอที่ 1 ในประเด็นที่วา ภายหลังการฝกอบรมดวยรูปแบบฝก 
อบรม TREE นั้น ผูเขาอบรมเปนผูที่มจีิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูง
กวากอนการฝกอบรม สําหรับผูเขาอบรมที่ไมไดรับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE ไม
แตกตางจากกอนการฝกอบรม  
   2. ผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ในการฝกอบรมผูดูแลเด็กในกลุมทดลอง 
พบวา เมื่อเปรียบเทียบผลการฝกอบรมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม เมื่อวัดผลหลังการฝก 
อบรมทันที พบวา ผูดูแลเด็กกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยจิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกวากลุมควบคุมใน
ทุกดาน เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน พบวา ผูดูแลเด็กกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยจิตลักษณะ
ที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกโดยรวมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัย สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่อในอํานาจตน ทัศนคติที่ดีตอ
การสื่อสารทางบวก พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก และการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก สูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สําหรับดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูดูแลเด็กกลุมทดลองกับ 
กลุมควบคุมไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยขอที่ 2 ในประเด็นที่วา ผูเขา
อบรมที่ไดรับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE นั้น เปนผูที่มีจิตลักษณะทีพึ่งประสงคสูงกวา
กลุมควบคุม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรมทันท ีและมีจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกสูงกวากลุมควบคุม เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
   3. ผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ในการฝกอบรมครูปฐมวัยในกลุมขยายผล 
พบวา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนจิตลักษณะที่พึงประสงคกอนและหลังการฝกอบรมทันที 
พบวา จิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    ผลการวิจัยที่ปรากฏในขอ 1, 2 และ 3 นี้ แสดงถึงคุณภาพของรูปแบบ
ฝกอบรม TREE โดยปจจัยที่ทําใหรูปแบบฝกอบรมมีคุณภาพเกิดจากการที่รูปแบบฝกอบรมไดให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของบุคคล การคิดใครครวญ การมีปฏิสัมพันธ การสรุปความรูผาน
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กระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรม ข้ันจุดประกาย (T) ซึ่งทําใหผูเขาอบรมไดเรียนรูผานสิ่งเราที่มี
ความหลากหลาย เชน กรณีตัวอยาง รูปภาพ นิทาน เกม เพลง เพ่ือกระตุนการคิด ทําใหผูเขาอบรม
รูสึกสนุก รวมทํากิจกรรมดวยความตั้งใจ สอดคลองกับธรรมชาติในการเรียนรูของผูใหญทีย่อมรับ 
สนใจเรียนรูเมื่อเชื่อและเห็นวา การเรียนรูนั้นชวยใหทํางานไดดีหรือชวยแกปญหาได และการมี
โอกาสผสมผสานความรูใหมกับประสบการณเดิมที่มีอยู ทําใหการเรียนรูมีความหมายเพ่ิมเติมข้ึนอีก 
(ดวงใจ ศุภสารัมภ.  2544: ออนไลน) ดังตัวอยางความคิดเห็นของผูเขาอบรมที่วา “รูสึกเหมือนได
สองกระจก แลวสะทอนเห็นตนเอง” “กิจกรรมทําใหไดยอนมองการกระทําที่ผานมา ทบทวนสิง่ที่ดี
และไมดี เพ่ือจะไดนําไปปฏิบัติ พัฒนาตนเองและสังคมตอไป” “กิจกรรมทําใหเกิดความรูสึกตื่นตัว
ตลอดเวลา ไดใชความคิด ไมทําใหรูสึกเบ่ือ” กุลยา ตันติผลาชีวะ (2543: 7-13) อธิบายวา จุดเริ่มตน
ของการเรียนรูอยูที่สิ่งเรา คุณสมบัติของสิ่งเราจะมีผลตอการรบัรูของบุคคล สิ่งเราที่นาสนใจมีความ
หลากหลายจะชวยผลักดันไปสูเปาหมายที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของธณิกานต สิริพิเชียร 
(2545: 89-98) ทีเ่ปรียบเทียบผลของการใชบทบาทสมมติ เทคนิคแมแบบและกรณีตัวอยาง  
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตคาเบรียล 
กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการสื่อสารดีข้ึน หลังจากไดรับการใชบทบาทสมมติ 
เทคนิคแมแบบ และกรณีตัวอยาง เนื่องจากเปนกิจกรรมที่กระตุนเราใหผูเรียนเกิดความสนใจ ได
พิจารณาถึงสาเหตุ ไดแนวทางในการแกปญหา ไดสังเกตการกระทําของตัวแบบทั้งพฤติกรรม
ทางบวกและทางลบ  
    ผูเขาอบรมไดมีโอกาสสะทอนความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูในข้ันสะทอนคิด (R) 
ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การสนทนา การเลาเรื่อง การเขียน การตอบคําถาม การแบงปน
ความรูความเขาใจของตนเองกับผูอ่ืน รับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยาง
สรางสรรคในข้ันแลกเปลี่ยนและเรียนรู (E) ซึ่งพระไพศาล วิสาโล (2551: 139) อธิบายวา บุคคลควร
ไดมีโอกาสใครครวญประสบการณในตน เพ่ือชวยใหเกิดความรูใหม สอดคลองกับความคิดเห็นของ
กรีนและดอบสัน (Greene.  1973; & Dobson.  1993 อางอิงจาก นภเนตร ธรรมบวร.  2542: 20-21) 
ที่เนนใหเห็นถึงความสําคัญของการคิดทบทวนสิ่งที่ตนปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจ
และมองเห็นทางเลือก สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการสรางความรูที่อธิบายวา การขยายทัศนะของ
บุคคลใหกวางข้ึน หรือความเจริญงอกงามในความรูจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความคิดเห็นรวมกันกับผูอ่ืน (สุมณฑา พรหมบุญ; และคณะ.  2544: 42; Biggs; & 
Moore.  1993: 22) ผลของการเรียนรูจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคลดานจิตสํานึก ทัศนคติ 
ความตระหนัก ความรูและทักษะ (วราลักษณ ไชยทัพ.  2544: 24) สอดคลองกับงานวิจัยของ 
จรรยา ภูอุดม (2544: 110-112) ที่พบวา การสอนที่เนนผูเรียนเปนผูสรางความรูมีแนวโนมความ
เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการดานทักษะการรูคิดที่เปนไปในทางบวก  
    ในดานการฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจนั้น วิศิษฐ วังวิญู (2554: ออนไลน) อธิบายวา 
การฟงผูอ่ืนอยางมีคุณภาพ รับฟงผูอ่ืนดวยความเคารพ (Repecting) กอใหเกิดบรรยากาศในการ
เรียนรูที่ดี การนําผลกลับมาพูดคุย กลั่นกรองประสบการณและหาความหมายรวมกัน ซึ่งมีการ
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สนทนาเปนกุญแจดอกสําคัญ สามารถชวยปรับเปลี่ยนมุมมองภายในตนได สอดคลองกับงานวิจัย
ของ โนแลน (Nolan) (2007: Online) ที่พบวา การสรางความสัมพันธดวยการเคารพซึ่งกันและกัน 
สนใจเรื่องที่นักเรียนนําเสนอ สื่อสารแบบสนับสนุนทําใหเกิดความภาคภูมิใจ เกิดแรงจูงใจในการ
ทํางานหรือการเรียน และเกิดพฤติกรรมชวยเหลือกัน ในข้ันนําความรูสูการปฏิบัติ (E) ชวยใหผูเขา
อบรมไดประมวลผลความรูที่ตนไดรับ มีแนวทางในการนําสิ่งที่เรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณ
ใหม ดังตัวอยางความคิดเห็นของผูเขาอบรม “ความรูที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของตนเมือ่แสดงออกกับเด็ก “ไดแนวทางปฏิบัติ ขอเตือนใจ
ที่ดี การมีจิตเมตตา การมีวาจาที่ดี” สอดคลองกับความคิดเห็นของสุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา 
(2545: 13) ที่กลาววา การตรวจสอบและประเมินความรูจะชวยใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน เพ่ือ
สามารถนําความรูนั้นไปใชในสถานการณตางๆ ในบริบททางสังคมหรือเสนอแนวทางการใชความรู
ใหมได 
    เมื่อพิจารณาผลลัพธที่คาดหวังจากการใชรูปแบบฝกอบรม TREE พบวา    
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสามารถเพ่ิมสูงข้ึนไดในบุคคล สอดคลอง
กับงานวิจัยของพอเพ็ญ ไกรนรา (2545: 145-157) ที่ใชรูปแบบฝกอบรมที่เชื่อมโยงรูปแบบการ
เรียนรูเชิงประสบการณของคอลปกับกระบวนการพยาบาล เพ่ือเสริมสรางทักษะความสัมพันธ
ระหวางพยาบาลกับผูใชบริการสําหรับนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลกลุม
ทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติดานทักษะความสัมพันธกับผูใชบริการในภาพรวมและทักษะ
ยอยดานการรับฟงผูใชบริการมากกวากลุมควบคุม สอดคลองกับงานวิจัยของพีรพัฒน ถวิลรัตน 
(2547: 24-52) ที่พบวา กลุมครูพ่ีเลี้ยงเด็กที่เขารวมโปรแกรมพัฒนาการเสริมสรางการสื่อสารแบบ
สอดคลองเปนเวลา 4 ครั้ง รวม 15 ชั่วโมง มีคะแนนการสื่อสารแบบสอดคลองสูงกวากอนการทดลอง 
และมีคะแนนสูงกวาครูพ่ีเลี้ยงเด็กที่ไมไดเขารวมโปรแกรมพัฒนาการสื่อสาร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 สําหรับในระยะติดตามผล 3 สัปดาห ครูพ่ีเลี้ยงเด็กที่เขารวมโปรแกรมพัฒนาการ
สื่อสาร มีคะแนนการสื่อสารแบบสอดคลองไมแตกตางจากระยะหลังการทดลอง นั่นแสดงใหเห็นวา 
โปรแกรมพัฒนาการสื่อสารมีผลตอการเพ่ิมรูปแบบการสื่อสารแบบสอดคลองในกลุมครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 
โดยโปรแกรมมีวัตถุประสงคเนื้อหาและกิจกรรมที่สามารถเสริมสรางความเขาใจในหลักการสื่อสาร
แบบสอดคลอง ทําใหครูพ่ีเลี้ยงเกิดความตระหนักรูถึงรูปแบบการสื่อสารของตนดวย  
    งานวิจัยของสุกัญญา พีระวรรณกุล (2541: 81-84) แสดงผลทีส่อดคลอง
เชนเดียวกัน กลาวคือ การศึกษาผลของการใชโปรแกรมการฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลของ
เยาวชนชายในสถานสงเคราะหที่มีคะแนนสํานึกในคุณคาตนเองในระดับปานกลางหรือต่ํา เมื่อเขา
รวมโปรแกรมฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลมีผลทําใหเยาวชนชายมีความสํานึกในคุณคาตนเอง
เพ่ิมข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของสกล เที่ยงแท; และ สุมิตตรา เจิมพันธ (2546: 137-139) ที่พบวา 
นักเรียนที่ไดรับการฝกมุงอนาคตควบคุมตนและทศันคติ เปนผูมีการมุงอนาคตควบคุมตนและ
ทัศนคติสูงกวาผูที่ไมไดรับการฝกเลย และสอดคลองกับผลการศึกษาประสิทธิผลของการฝกอบรม
ทางจิตพฤติกรรมศาสตร เพ่ือปลูกฝงและพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษาของ
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เมธินี คุปพิทยานันท (2546: 279-281) ที่พบวา การฝกแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สงผลตอจิตลักษณะ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยตรง และผลหลังการฝก 1 ป พบวา นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนและทัศนคติตอพฤติกรรมทันตสุขภาพสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝก  
    กรณีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูดูแลเด็กกลุมทดลองที่สูงข้ึนกวากลุมควบคุมแต
ไมมีความแตกตางกันนั้น อาจเนื่องมาจาก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนจิตลักษณะทีเ่กิดจากการสะสม
ประสบการณตั้งแตวัยเด็ก ทําใหการสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในผูใหญที่มีลักษณะใฝสัมฤทธิ์นอย
ในชวงเวลาสั้นๆ กระทําไดยากกวาในเด็ก ดังนั้นหากตองการใหบุคคลในวัยผูใหญมีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์สูงแลวควรเริ่มเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตั้งแตในชวงวัยเด็ก เพราะจากการศึกษาพบวา 
การอบรมเลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัวตั้งแตวัยเด็กมีสวนสําคัญในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
โดยมารดาที่เลี้ยงดูเด็กแบบใหพ่ึงตนเองเร็วตั้งแตวัยกอนเขาเรียน เชน ฝกใหเด็กอาบน้ํา แปรงฟนเอง 
ตักอาหารเอง แตงตัวเอง ตั้งแตอายุ 2-4 ป จะสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์หกับเด็กไดดีที่สุด นอกจากนี้ 
ครอบครัวที่อบรมบุตรแบบประชาธิปไตย ปฏิบัติตอบุตรดวยความรัก มีเหตุผล ยอมรับนับถือความ
คิดเห็นของเด็ก ใหคําแนะนําปรึกษาและรวมมือตามโอกาสอันควร จะทําใหเด็กมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สูงกวาเด็กที่ครอบครัวอบรมแบบเขมงวด ควบคุมใกลชิด หรือแบบปลอยปละละเลยตามใจ ไมเอาใจ
ใสสั่งสอน ไมสนับสนุนใหคําแนะนําใดๆ (เมธินี คุปพิทยานันท.  2546: 44; อางอิงจาก  
งามตา วนินทานนท.  2535: 384-385)   
   4. ผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ในการฝกอบรมผูดูแลเด็กในกลุมทดลองและ
การฝกอบรมครูปฐมวัยในกลุมขยายผล พบวา เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
ระหวางกลุมที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคสูงกับกลุมที่มจีิตลักษณะที่พึงประสงคต่ํา ภายหลังการฝก 
อบรม 1 เดือน ของผูดูแลเด็กในกลุมทดลองและครูปฐมวัยในกลุมขยายผล พบวา ในกลุมทดลอง 
ผูดูแลเด็กที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคสูง เปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวากลุมผูดูแล
เด็กที่มีจิตลักษณะที่พึงประสงคต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในกลุมขยายผล ครูปฐมวัย
ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง เปนผูที่มพีฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูง
กวาครูปฐมวัยทีม่ีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และครูปฐมวัยที่ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกสูง เปนผูที่มี
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูงกวาครูปฐมวัยทีค่วามเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสาร
ทางบวกต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยขอที่ 3 ใน
ประเด็นที่วา ภายหลังการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE นั้น ผูเขาอบรมที่มีจิตลักษณะที่พึง
ประสงคสูง เปนผูที่มีพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสูง เมื่อวัดผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน  
    ผลการวิจัยที่ปรากฏในขอ 4 นี้ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางลักษณะ
ทางจิตใจกับการแสดงพฤติกรรมของบุคคล บุคคลที่มีคะแนนจิตลักษณะสูงจะมีพฤติกรรมที่ดีหรือ
เหมาะสมสูงตามดวย ทั้งนี้เนื่องจากจิตลักษณะ (ปจจัยภายใน) มีความสัมพันธกับการเกิดพฤติกรรม
ของบุคคลและเปนสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี เกงและมีสุขของคนไทยตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2544: 1-5, 118) สอดคลองกับงานวิจัยของไอลดา โนพวน (2549: 69) ที่
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ไดทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวของกับพฤติกรรมของครูในการอบรมดูแลเด็กที่มีปญหา
ทางการเรียนรูในโครงการเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา เจตคติตอพฤติกรรม
ของครูในการอบรมดูแลเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของครูใน
การอบรมดูแลเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ 
อัมพร มาคนอง (2549: 245-280) ที่ศึกษาเก่ียวกับการบูรณาการเชิงสาเหตุดานสถานการณใน
โรงเรียนและจิตลักษณะของครูที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนในวิชาคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา พบวา ครูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง หรือมีความเชื่ออํานาจในตนสูงหรือมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนมาก เปนผูมีพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนดานพฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการ
สนับสนนุทางสังคม และพฤติกรรมการรับนวัตกรรมมากกวาครูที่มีลักษณะตรงขาม และสอดคลอง
กับงานวิจัยของอภิชาติ วังตระกูล (2550: 110-112) ที่ไดทําการศึกษาจิตลักษณะและสถานการณ
ของมารดาที่เก่ียวของกับพฤติกรรมอบรมเลี้ยงดูบุตรออทิสติก พบวา มารดาที่มีทัศนคติที่ดีตอ
พฤติกรรมอบรมเลี้ยงดูบุตรออทิสติกมาก มีความเชื่ออํานาจในตนในการอบรมเลี้ยงดูบุตรมาก จะมี
พฤติกรรมอบรมเลี้ยงดูบุตรออทิสติกมากดวย นอกจากนี ้พบวา การฝกจิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน มีผลในการเสริมสรางใหบุคคลมี
ทัศนคติที่ดีดวย ทั้งนี้เนื่องจากจิตลักษณะแตละดานจะสรางเสริมซึ่งกันและกัน และถามีจิตลักษณะ
มากดานอยูในปริมาณที่สูงจะย่ิงสงเสริมใหบุคคลนั้นๆ มีพฤติกรรมของคนดีและคนเกงมากดวย 
(เมธินี คุปพิทยานันท.  2546: 29)  
  การอภิปรายผลการใชและการขยายผลการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ที่กลาวมา
ขางตน แสดงใหเห็นวา รูปแบบฝกอบรม TREE เปนรูปแบบฝกอบรมที่มีความเหมาะสมในการ
นําไปใชฝกอบรมบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม
การสื่อสารทางบวกได 
 
ขอสังเกตท่ีไดจากการวิจัย 
 1. การฝกอบรมผูดูแลเด็กดวยรูปแบบฝกอบรม TREE นี้ พบวา ผูดูแลเด็กมีความพึงพอใจ
ในการเขารับการฝกอบรม ดังจะเห็นไดจากการสะทอนความคิดเห็นของผูเขาอบรมที่เปนกลุม
ตัวอยางทั้ง 3 ระยะ ที่แสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวา การฝกอบรมนี้เปนการอบรมที่สนุกสนาน 
ไมนาเบ่ือหนาย ผูเขาอบรมทุกคนไดมีโอกาสคิดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตลอดเวลา กิจกรรมมี
ความหลากหลาย บรรยากาศภายในหองฝกอบรมมีความเปนกันเอง สงผลใหผูเขาอบรมกลาที่จะ
แสดงความคิดเห็นมากข้ึน ดังนั้นเพ่ือใหการนํารูปแบบฝกอบรมไปใชใหเกิดผลตามความมุงหมาย
ของรูปแบบ ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรควรมีความเปนกัลยาณมิตร กระตุนเราใหผูเขาอบรมไดปฏิบัติ
ดวยตนเองและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น สรุปความรูดวยตนเอง 
 2. การอบรมผูดูแลเด็กดวยการใชสื่อที่มีความหลากหลายและมีเนื้อหากระทบใจผูดูแลเด็ก
นั้น ทําใหผูดูแลเด็กเกิดความรูสึกคลอยตามและกระตุนใหผูดูแลเด็กเปนผูมีความตองการที่จะ
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เปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยได ดังจะเห็นไดจากการสะทอนความคิดเห็นของผูเขา
อบรมที่วา การอบรมครั้งนี้ชวยกระตุนจิตสํานึกของการแสดงบทบาทความเปนครูในตัวของผูดูแล
เด็กที่ไดลืมเลือนไป เนื่องจากภาระงานที่มาก จํานวนเด็กที่มาก และสภาพอารมณที่ไมสามารถ
ควบคุมไดในบางขณะ อีกทั้งกิจกรรมที่จัดใหเรียนรูเปนเหมือนกระจกเงาที่สะทอนใหเห็นพฤติกรรมที่
ตนแสดงกับเด็ก กระตุนใหผูดูแลเด็กเกิดการใครครวญพฤติกรรมของตน และมีความตั้งใจที่เตือน
ตนเองไมใหแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับเด็ก อยางไรก็ตามยังคงมผีูดูแลเด็กบางสวนที่รูสึกเปน
กังวลวา การปรับเปลี่ยนตนเองจะทําไดไมดี เนื่องจากสถานการณจริงในชั้นเรียนอาจทําใหตนไม
สามารถควบคุมการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็กได ดังนั้น เพ่ือใหความรูสึกเปนกังวลของผูเขา
อบรมลดลง ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรควรใหกําลังใจใหคําแนะนําโดยสามารถเพ่ิมกิจกรรม ให
ตัวอยาง กรณีศึกษา ที่เก่ียวของกับสถานการณแหงความกังวลนั้นได หรืออาจใหผูเขาอบรมได
รวมกันทบทวน ไตรตรองวิธีการจัดการหรือควบคุมตนเอง การจัดการชั้นเรียนอยางสรางสรรค เพ่ือ
เสนอแนวทางใหผูเขาอบรมไดนําไปประยุกตใช 
 3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามสภาพการณที่เกิดข้ึน 
ทั้งนี้ควรคํานึงถึงผูเขาอบรมเปนสําคัญ กิจกรรมที่มีเนื้อหาคอนขางยากควรเพ่ิมเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม และการทวนสอบความเขาใจจากการนําเสนอ เพ่ือใหผูดูแลเด็กมีความเขาใจที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปประยุกตใชไดตอไป เชน หลักการคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ 12 ข้ัน 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย  
 จากผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก มีขอเสนอแนะดังนี ้
  1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   การพัฒนาบุคคลในสังคมควรใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตลักษณะควบคูกับการ
พัฒนาทักษะ โดยเฉพาะงานทางดานการศึกษานั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญยังไมได
รับการพัฒนาอยางตอเนื่องและการพัฒนาที่ผานมามุงเนนการพัฒนาดานความรู วิธีการปฏิบัติเปน
สําคัญ เชน ดานสาระการเรียนรูตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ซึ่งไมเพียงพอกับการทํางานการศึกษา 
แทจริงนั้นควรคํานึงถึงการพัฒนาลักษณะทางจิตใจเปนประการสําคัญเพ่ือการปรับเปลี่ยนทั้งดาน
จิตใจและพฤติกรรม เนื่องจากจิตลักษณะเปนพลังผลักดันในการขับเคลื่อนพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
รัฐบาลจึงจําเปนตองรีบเรงดําเนินการกําหนดนโยบายระดับกระทรวงและหนวยงานทางการศึกษาทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวในการนําจิตลักษณะเขาไปสูสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งกํากับ 
ติดตามผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือบมเพาะจิตลักษณะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให
เขมแข็ง พรอมที่จะนําความรู ความสามารถของตนไปใชในการพัฒนาผูเรียนอยางเต็มกําลัง 
ตลอดจนนําเอาจิตลักษณะเขาสูการจัดประสบการณการเรยีนรูในชั้นเรียนทุกระดับการศึกษา เพ่ือ
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สรางรากฐานทางจิตใจที่ดีใหกับผูเรียนซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของบุคคลในประเทศทั้งดานความรู 
ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและการอยูรวมกันในสังคมตอไป  
  2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   2.1 ผูสนใจนํารูปแบบฝกอบรมไปใช ควรศึกษาสาระสําคัญของคูมือการใชรูปแบบ
ฝกอบรม เพ่ือใหเขาใจแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของรูปแบบฝกอบรม ความมุงหมายของรูปแบบ
ฝกอบรม กระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรม สาระการฝกอบรม การประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบฝกอบรม เพ่ือสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง 
   2.2 ผูบริหารของหนวยงานที่เขารับการอบรม ควรตระหนักถึงความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงดานจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูเขารับการอบรม 
ภายหลังการฝกอบรมผูบริหารจึงควรใหการสนับสนุน ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงดวยความเปน
กัลยาณมิตร ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูเขารับการอบรมเกิดความมุงมั่นในการเปลี่ยนแปลงตนเอง และ
เกิดความคงทนของจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 
   2.3 ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเพ่ือบรรลุ
เปาหมายของรูปแบบฝกอบรม ในการสงเสริมดานจิตลักษณะ (ปจจัยภายในของบุคคล) ซึ่งเปนฐาน
ในการผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนานั้น หากผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรไมมีความเชี่ยวชาญ
ในดานนี้มากอน ควรศึกษาเพ่ิมเติมกอนนํารูปแบบฝกอบรมไปใชดวยการคนหาความรูดวยตนเอง
จากแหลงความรูตาง ๆ เชน ตํารา บทความ รายงานวิจัยที่เก่ียวของ แนวคิดทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
เกณฑการพัฒนาจิตลักษณะดานตาง ๆ วิธีการฝกอบรมจิตลักษณะ หรือเขารวมประชุมสัมมนาใน
ประเด็นที่เก่ียวของเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณระหวางกันและนําความรูที่
ไดรับมาประยุกตใชรวมกัน 
   2.4 การจัดการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางบวกนี้ ประกอบดวยแผนการจัด
กิจกรรมการฝกอบรม 4 สาระ ใชเวลาในการฝกอบรมรวมทั้งสิ้น 17.30 ชั่วโมง ผูนํากิจกรรมหรือ
วิทยากรสามารถเพ่ิมจํานวนวันที่ใชในการฝกอบรมได เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดสะทอนคิดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน สําหรับสาระการฝกอบรมที่ 1-3 หากผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรไมมี
ความเชี่ยวชาญในดานจิตลักษณะ (ปจจัยภายในของบุคคล) ไมควรปรับเปลี่ยนกิจกรรม ควร
ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจที่ชัดเจนและมีฐาน
ทางจิตใจที่เขมแข็ง นําสูความคงทนในการเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา สําหรับสาระการฝกอบรมที่ 
4 ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมกิจกรรมใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายหรือ
บริบทของการฝกอบรมได โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของการฝกอบรมในสาระนี้เปนหลัก 
 3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
  3.1 ควรทําการศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยางผูดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
จังหวัดอ่ืน และครูปฐมวัยในสังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เพ่ือเปรียบเทียบหรือสนับสนุนคุณภาพของรูปแบบฝกอบรม 
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เพ่ือประโยชนในการพัฒนารูปแบบฝกอบรมใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึนและสามารถนําไป
ประยุกตใชกับการสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในดานอ่ืนๆ ตอไป  
  3.2 การศึกษาครั้งนี้ มีขอจํากัดในเรื่องเวลา ดังนั้นควรเพ่ิมระยะเวลาในการติดตามผล
ภายหลังการฝกอบรมมากข้ึน เพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเขารับ
การอบรมมีความสมบูรณ ซึ่งจะทําใหทราบวา ผูเขารับการอบรมควรไดรับการใหความรูหรือฝก
ปฏิบัติการซ้ําในประเด็นใดเพ่ิมเติม 
  3.3 การศึกษาวิจัยอาจทําเปนการวิจัยระยะยาว เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงดาน  
จิตลักษณะและพฤติกรรมอยางตอเนื่อง  
  3.4 แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมผูดูแลเด็ก ควรจัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูดูแล
เด็กไดออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือเปนการวางรากฐานทางจิตใจทีเ่ขมแข็งและโครงสรางทาง
บุคลิกภาพที่เหมาะสม นําไปสูการเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป 
  3.5 การจัดกิจกรรมการฝกอบรมผูดูแลเด็ก ควรจัดใหมสีื่อหรือตัวอยางทีส่อดคลองกับ
บริบทของสังคมไทยเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูดูแลเด็กไดเห็นตัวอยางและมีแนวทางในการปฏิบัติที่
หลากหลายมากย่ิงข้ึน 
  3.6 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาปฐมวัยหรือการพัฒนา
เด็กปฐมวัยในดานอ่ืนๆ ควรเพ่ิมการวางพ้ืนฐานทางดานจิตลักษณะควบคูไปกับการพัฒนาทักษะ
ดวย  
  3.7 รูปแบบฝกอบรม TREE ในงานวิจัยครั้งนี้ มีขอจํากัดดานความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับจิตลักษณะของผูที่จะนํารูปแบบฝกอบรมไปประยุกตใช ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
ผูวิจัยควรเพ่ิมเติมในรายละเอียดที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมพรอมทั้งขอสรุปของการสงเสริม     
จิตลักษณะแตละดาน ตลอดจนพัฒนาและบอกเทคนิคการฝกอบรมเก่ียวกับจิตลักษณะใหชดัเจน 
เขาใจงาย และครอบคลุมทุกประเด็นมากย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
    - คูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
    - คูมือการใชเครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสือ่สาร
ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
    - แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
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คูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE  
เพื่อสงเสริมจิตลักษณะท่ีพึงประสงค 

และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โดยนางสาวกิตติมา บุญยศ 
นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 
 

คูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธเรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก”   

ผูดูแลเด็กเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยสืบตอจากพอแม นับตั้งแตเด็ก
เขาสูระบบการศึกษา ผูดูแลเด็กมิใชผูทําหนาที่ปฏิบัติการสอนเพียงแคการใหความรูและทกัษะกับ
เด็กเทานั้น แตจะตองจัดการดูแลเด็กดวยความเอาใจใสและเปนแบบอยางที่มีคุณคาตอการเรียนรู
ของเด็ก ผูดูแลเด็กควรไดมีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทางดานจิตใจและพฤติกรรมควบคูกันไปอยูเสมอ 
การมีลักษณะทางจิตใจที่เขมแข็งจะเปนแรงผลักดันที่นําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เพ่ือ
พรอมสําหรับการทํางานกับเด็กปฐมวัย  

กรอบการดําเนินงานฝกอบรมผูดูแลเด็กในครั้งนี้ มุงเนนการสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงค ที่เปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกซึ่งเปน
พฤติกรรมพ้ืนฐานในการสื่อสารที่ทําใหคูสื่อสารเกิดความรูสึกเปนสุข ไมเกิดความรูสึกคับของใจ เกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน และการฝกอบรมนี้จะกระทําโดยการใชรูปแบบฝกอบรม TREE ซึ่งให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของผูดูแลเด็ก การใหผูดูแลเด็กมีโอกาสคิดใครครวญ เปดโอกาส
ใหผูดูแลเด็กไดมปีฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันและเกิดการสรุปความรู  

 คูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การพัฒนารูปแบบฝกอบรม กระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรม สาระและแนวทางปฏิบัติการ
ฝกอบรมเพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก
ใหกับผูนํากิจกรรมหรือวิทยากร อีกทั้งหวังเปนอยางย่ิงวา รูปแบบฝกอบรม TREE นี้ สามารถใชเปน
แนวทางในการฝกอบรมใหกับหนวยงานทางการศึกษา ผูบริหาร หรือผูที่ทํางานเก่ียวของกับเด็ก
ปฐมวัยไดศึกษา ประยุกตใช หรือปรับปรุงและพัฒนาผูดูแลเด็กตอไป 

 
 

                                                                              กิตติมา บุญยศ 
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สารบัญ 
หนา 

เรื่อง 
ตอนที่ 1 รูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค 
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก                                     

               - ความเปนมาและความสําคัญ                                                                      
             - ความมุงหมายของการพัฒนารูปแบบฝกอบรม                        
             - แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานของรูปแบบฝกอบรม TREE                    
             - จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
 ตอนที่ 2 คําชี้แจงการฝกอบรม “การสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรม 

การสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก”                                                                                           
             - ความมุงหมายของการฝกอบรม                                                                  
             - กลุมเปาหมาย                                                                                        
             - บทบาทของผูนํากิจกรรมหรือวิทยากร                                                           
             - บทบาทของผูเขาอบรม        
             - สาระการฝกอบรม                
             - ระยะเวลาการฝกอบรม       
    - ตารางการฝกอบรม                    
             - ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม              
             - สื่อและอุปกรณ               

       - การจัดหองฝกอบรม              
ตอนที่ 3 แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 

    - หนวยที่ 1 มุงสูความสําเร็จ: การสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์                               
             - หนวยที่ 2 เสริมสรางพลังการทํางาน: การสงเสริมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน        
             - หนวยที่ 3 รวมประสานความเชื่อมั่น: การสงเสริมความเชื่ออํานาจในตน                 
             - หนวยที่ 4 สื่อสารเพ่ือความสัมพันธและมิตรภาพ: การสงเสริมการสื่อสารทางบวก      

บรรณานุกรม                
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ตอนท่ี 1 
รูปแบบฝกอบรม TREE เพื่อสงเสริมจิตลักษณะท่ีพึงประสงค 

และพฤติกรรมการส่ือสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ผูดูแลเด็ก (Caregiver) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูมี
บทบาทสําคัญในการสรางสภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธทางบวก เปนแบบอยางที่มีคุณคาตอการ
เรียนรูของเด็ก โดยเฉพาะเด็กในชวง 6 ปแรกของชีวิต ที่พรอมรับการพัฒนาและเรียนรูในทุกดานทั้ง
การพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ การประสานสัมพันธระหวางมือตา การพัฒนาอารมณ จิตใจ 
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาการคิด การพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี ตลอดจนการใชภาษา
ในการสื่อสาร ถายทอดความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ความรูสึกนึกคิด การสรางความสัมพันธที่ดีกับ  
ผูอ่ืน เพ่ือหลอหลอมความเปนมนุษยที่สมบูรณ ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่มั่นคงของการดํารงชีวิตในอนาคต 
และความสําเร็จในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ผูดูแลเด็กจึงควรมีโอกาสพัฒนาจิตใจและ
พฤติกรรมที่แสดงตอเด็กนอกเหนือจากการพัฒนาความรูทางวิชาการสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคน
ทุกกลุม ทุกวัยตลอดชีวิต (กระทรวงมหาดไทย.  2553: ออนไลน)  
   ในการพัฒนาจิตใจของบุคคลนั้น ทฤษฎีตนไมจริยธรรมอธิบายวา จิตลักษณะมี
ความสัมพันธและสงผลตอการทํางานของบุคคล และจิตลักษณะเปนสาเหตุที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได ผูใหญควรไดรับการพัฒนาจิตใจหรือจิตลักษณะรอยละ 80 ถาบุคคลใดมี
จิตลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจในตนและทัศนคติที่ดีประกอบ
กัน บุคคลนั้นจะเปนผูมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอยางสม่ําเสมอ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2551: 18-
26) พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกเปนพฤติกรรมสําคัญที่จําเปนตองสงเสริมในผูดูแลเด็ก เนื่องจาก
เปนทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเปนพ้ืนฐานของการสรางความสัมพันธระหวาง
กันการสื่อสารดวยภาษาถอยคําและภาษาทาทาง รวมทั้งฟงอยางตั้งใจจะเปนสื่อกลางในการสื่อ
ความหมาย ทําใหเกิดการรับรูถึงความรู ความคิด ความรูสึก ประสบการณ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการและเชื่อมโยงตนเองกับสังคม สงผลใหการอยูรวมกันเปนไปดวยความราบรื่น บุคคลจึง
จําเปนตองเรียนรูและฝกหัดการสื่อสารทางบวก (พูนสุข ชวยทอง. 2548: 18, 24) และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดมาตรฐานของผูดูแลเด็กไววา ผูดูแลเด็กตองมีปฏิสัมพันธกับเด็กดวย
คําพูดและกิริยาทาทางที่นุมนวล ออนโยนตอเด็ก (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น.  2549: 5) เด็กที่
มีโอกาสเรียนรูวิธีการสื่อสารทางบวก สามารถสื่อสารและมคีวามสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนได ดวย
ความสําคัญดังกลาว ผูดูแลเด็กจึงควรไดรับการสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวก 
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   การสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก จําเปนตองมีการ
กระตุนหรือกระบวนการหลอมหลอมที่เหมาะสม เนื่องจากผูดูแลเด็กเปนบุคคลในวัยผูใหญที่มีพ้ืน
ความรูและประสบการณเดิมที่เปนรูปแบบความคิดของตน ทําใหการปรับเปลี่ยนหรือการสงเสริม   
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกตองมีรูปแบบที่ชัดเจน การฝกอบรมเปน
กระบวนการหนึ่งที่ไดรับการยอมรับและถูกนํามาใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหรือเพ่ิม
ความสามารถของบุคคลในดานความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะที่มีประสิทธิผล 
จากการรวบรวมผลการศึกษาวิจัยที่ผานมาเก่ียวกับการฝกอบรมของวิลเลียม วิมุกตายน (2540: 85-
89) สุกัญญา พีระวรรณกุล (2541: 81-84) พอเพ็ญ ไกรนรา (2545: 145-157) พีรพัฒน ถวิลรัตน 
(2547: 24-52) ไดแสดงใหเห็นวา บุคคลที่ไดรับการพัฒนาโดยผานกระบวนการฝกอบรมที่มรีูปแบบ
ฝกอบรมที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีข้ึนได  

ดังนั้น เพ่ือใหไดรูปแบบฝกอบรมที่เหมาะสม สามารถนําไปใชสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กไดอยางมีประสิทธิผล การพัฒนารูปแบบ
ฝกอบรมในครั้งนี ้ไดใชแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีการเรียนรูโดย
การคนพบของบรูเนอร แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรูเปน
พ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม ซึ่งทําใหไดกระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรมที่
ประกอบดวย ข้ันจุดประกาย (Twinkle : T) ข้ันสะทอนคิด (Reflection : R) ข้ันแลกเปลี่ยนและเรียนรู 
(Edification : E) และข้ันนําความรูสูการปฏิบัติ (Exercise : E) ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป 
  
ความมุงหมายของการพัฒนารูปแบบฝกอบรม 

ความมุงหมายของการพัฒนารูปแบบฝกอบรมในครั้งนี้ คือ การพัฒนารูปแบบฝกอบรม 
TREE เพ่ือสงเสริมใหผูดูแลเด็กมีจิตลักษณะที่พึงประสงค และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก  
 
แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานของรูปแบบฝกอบรม TREE 

รูปแบบฝกอบรม TREE ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน เกิดจากการนําหลักการสําคัญของทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร แนวคิดการเรียนรู
แบบมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรูมาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบฝกอบรม เพ่ือให
ไดกระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรมที่เอ้ือหรือสงเสริมใหผูดูแลเด็กมจีิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 

หลักการสําคัญของแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานของรูปแบบฝกอบรม มีดังนี ้
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget’s theory of intellectual 

development)  
แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้เชื่อวา พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคล เกิดจากการที่

บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เพียเจตเชื่อวา กระบวนการเรียนรูของบุคคลเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึง 
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ทั้งนี้เนื่องจากการที่บุคคลไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมผานประสาทสัมผัสทั้งหาจะทําให
บุคคลเกิดการเรียนรู ซึ่งเกิดจากการหลอมรวมระหวางประสบการณเดิมหรือความรูเดิมที่มีอยูกับ
ประสบการณใหมหรือความรูใหมที่ไดรับทําใหเกิดความสมดุล (Equilibrium) ของโครงสรางทาง
สติปญญา เกิดเปนความรูและสงผลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  

2. ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร (Bruner’s theory of Discovery Learning) 
แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้เชื่อวา การเรียนรูของบุคคลจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อบุคคลมี

ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยตนเอง โดยธรรมชาติความอยากรูอยากเห็นของบุคคลจะเปนแรง 
ผลักดันใหบุคคลเลือกรับรูสิ่งที่ตนเองสนใจ แสวงหาคําตอบ ซึ่งจะชวยในการสะสมขอมูลไวในการคิด
ของตนและประมวลขอมูลขาวสารจนเกิดเปนความรูใหม คนพบแนวทางหรือวิธีการในการแกปญหา 

3. แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning)  
หลักของการเรียนรูแบบมีสวนรวมเกิดมาจากความเชื่อที่วา การเรียนรูของคนเราเปน

กระบวนการสรางความรูดวยตัวของผูเรียนเอง โดยมีวิทยากรหรือผูสอนชวยจัดกระบวนการเรียนรูที่
เอ้ืออํานวยใหเกิดการสรางความรู กระบวนการสรางความรูจึงตองอาศัยประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน 
การเรียนรูที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่ทุก
คนมี ผลของการเรียนรูจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลในดานจิตสํานึก ทัศนคติ ความ
ตระหนัก ความรูและทักษะ 

4. แนวคิดเก่ียวกับการสรางความรู (Constructivism) 
หลักของการสรางความรูเชื่อวา บุคคลเปนผูสรางความรูดวยตนเอง โดยอาศัยขอมูลที่

ไดรับมาใหมและประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐานในการสรางความรู ดังนั้นในการเรียนรูของบุคคลควร
มุงเนนใหบุคคลเปนผูลงมือกระทํา และเปดโอกาสใหบุคคลมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ ซึ่งจะชวยขยายความรูของบุคคล เมื่อบุคคลเกิดความรูใหมจะสามารถนําความรูไปใช
หรือเสนอแนวทางการใชความรูใหมได 

ผลการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหหลักการสําคัญของแนวคิด ทฤษฎีดังกลาวขางตน ทําให
ไดองคประกอบพ้ืนฐานที่นําสูข้ันตอนการฝกอบรม TREE กลาวคือ  

องคประกอบที่ 1 กระบวนการเรียนรูของบุคคล เปนองคประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญในการกอ
เกิดพฤติกรรม เนื่องจากประสบการณและความรูที่บุคคลไดรับจากการสังเกต การคิดและการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองหรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูจะเปนเครื่องมือที่สําคัญย่ิงในการ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นรูปแบบฝกอบรมที่มีประสิทธิผลจึงควรเปดโอกาส
ใหบุคคลเปนศูนยกลางของการพัฒนา มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไดฝกปฏิบัติจริง แสวงหา คนควา
ความรูดวยตนเอง ดังนั้น องคประกอบดานกระบวนการเรียนรูของบุคคลจึงกําหนดเปนข้ันตอนการ
ฝกอบรม ข้ันจุดประกาย (Twinkle : T) หมายถึง ข้ันตอนที่ผูเขาอบรมไดรับสิ่งเราซึ่งอาจเปน 
สถานการณ กรณีตัวอยาง รูปภาพ นิทาน เกม เพลง เพ่ือกระตุนการคิดเก่ียวกับจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 
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องคประกอบที่ 2 การคิดใครครวญ เปนองคประกอบที่ชวยใหเกิดการเชื่อมโยงความรูใหม
กับประสบการณเดิม การทบทวน ไตรตรองประสบการณ จะชวยกลั่นกรองความคิด แสวงหาคําตอบ 
กอใหเกิดความเขาใจ เกิดการคนพบดวยตนเอง โดยบุคคลจะแสดงหรือสะทอนผลของการคิดผาน
ทางการกระทํา ดังนั้นรูปแบบฝกอบรมที่มีประสิทธิผลจึงควรจัดใหบุคคลไดมีโอกาสคิดใครครวญและ
สะทอนผลของการคิดนั้นผานวิธีการตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติ หรือการแกปญหาที่ถูกตอง
เหมาะสมตอไป ดังนั้น องคประกอบดานการคิดใครครวญจึงกําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรม ข้ัน
สะทอนคิด (Reflection : R) หมายถึง ข้ันตอนที่ผูเขาอบรมแสดงออกถึงความเขาใจในสิ่งที่เรียนรู
ผานวิธีการตางๆ เชน การสนทนา การเลาเรื่อง การเขียน การตอบคําถาม  

องคประกอบที่ 3 การมีปฏิสัมพันธ เปนองคประกอบทีใ่หความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล การที่บุคคลไดมโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ การวิเคราะหและเรียนรูรวมกันกับ
ผูอ่ืนจะสงผลตอการเกิดองคความรู การตรวจสอบความรู การขยายตัวของความรู ความคิด ความ
เขาใจที่บุคคลแตละคนมีซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของบุคคลดานจิตสํานึก ทัศนคติ ความ
ตระหนัก ความรูและทักษะของบุคคล ดังนั้นรูปแบบฝกอบรมที่มีประสิทธิผลจึงควรจัดใหบุคคลไดมี
ปฏิสัมพันธระหวางกัน ดังนั้น องคประกอบดานการมีปฏิสัมพันธจึงกําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรม
ข้ันแลกเปลี่ยนและเรียนรู (Edification : E) หมายถึง ข้ันตอนที่ผูเขาอบรมไดแบงปนความรู ความ
เขาใจของตนเองกับผูอ่ืน และรับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอยางสรางสรรค  

องคประกอบที่ 4 การสรุปความรู เปนองคประกอบที่ชวยใหบุคคลไดมีโอกาสตรวจสอบ
และประมวลความรู ความเขาใจดวยตนเอง ประยุกตใชความรู หรือตัดสินใจเลือกที่จะกระทําหรือ
ปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลตอไป ดังนั้นรูปแบบฝกอบรมที่มีประสิทธิผล
จึงควรจัดใหบุคคลไดมีโอกาสสรุปความรูนั้น ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยทวนสอบความรู ความเขาใจที่
ถูกตองของตนเองกอนที่จะนําไปใชในสถานการณตางๆ ดังนั้น องคประกอบดานการสรุปความรูจึง
กําหนดเปนข้ันตอนการฝกอบรม ข้ันนําความรูสูการปฏิบัติ (Exercise : E) หมายถึง ข้ันตอนที่ผูเขา
อบรมประมวลผลความรูและประยุกตใชสิ่งที่เรียนรูในสถานการณใหม 
 
จิตลักษณะท่ีพึงประสงคและพฤติกรรมการส่ือสารทางบวก 

รูปแบบฝกอบรม TREE ที่พัฒนาข้ึนตามที่กลาวมาขางตนนั้น เมื่อนําไปใชในการฝกอบรม
จะสงผลใหผูดูแลเด็กซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่ตองการพัฒนา เปนผูที่มจีิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก ซึ่งจิตใจที่อยูภายในและพฤติกรรมภายนอกนี้มีความสัมพันธกัน 
พฤติกรรมภายในหรือสภาพจิตใจเปนตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอก หากบุคคลมีความรูสึกนึกคิดใน
ทางบวก การกระทําหรือการปฏิบัติของบุคคลก็จะเปนไปในทางบวกดวย จิตลักษณะที่พึงประสงค
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กที่จําเปนตองไดรับการกระตุนและสงเสริมใหมีข้ึน
ในตนอยางสม่ําเสมอนั้น มีลักษณะดังนี ้

1. จิตลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวย 
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  1.1 ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน เปนความสามารถของผูดูแลเด็กในการคาดการณ 
และเห็นความสําคัญของผลดีและผลเสียที่จะเกิดในอนาคตทั้งตอตนเองและผูอ่ืน สามารถวางแผน 
การปฏิบัติเพ่ือรับผลดีหรือปองกันผลเสียที่จะเกิดข้ึน และสามารถควบคุมตนเองใหกระทําสิ่งที่จะกอ 
ใหเกิดผลดี หรือละเวนกระทําบางสิ่ง  
  1.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนความสามารถของผูดูแลเด็กในการมุงมั่น พยายาม
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยไมยอทอตออุปสรรคจนเกิดผลดีตามตองการ  
  1.3 ความเชื่ออํานาจในตน เปนความสามารถของผูดูแลเด็กในการรับรูและเชื่อวา 
เหตุการณหรือสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งที่เปนผลดีหรือผลเสียแกตนเองและผูอ่ืนนั้น เกิดจากการกระทํา
ของตน หากตนคิดหรือกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมจะกอใหเกิดผลดี  
  1.4 ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก เปนลักษณะทางจิตใจของผูดูแลเด็กที่
เก่ียวของกับการสื่อสารทางบวกในองคประกอบ 3 ประการ คือ ความรูและความเชื่อเก่ียวกับ
ประโยชนของการสื่อสารทางบวก ความรูสึกพอใจหรือตองการที่จะสื่อสารทางบวก และแนวโนมของ
การมุงกระทําการสื่อสารทางบวก 
 2. พฤติกรรมการสื่อสารทางบวก เปนการกระทําหรือการแสดงออกของผูดูแลเด็กในการ
สื่อสารกับเด็กดวยการใชถอยคํา การใชทาทาง และการฟงที่เหมาะสม ดังนี ้
  2.1 การสื่อสารดวยการใชถอยคํา คือ การที่ผูดูแลเด็กแสดงออกตอเด็กดวยการใช
ถอยคําที่มีลักษณะ ดังนี ้
   2.1.1 คําสุภาพ เปนการพูดโดยใชคําพูดปกติ ไมพูดคําหยาบ คําพูดมีคําลง
ทายคะหรือครับ 
   2.1.2 คําพูดใหกําลังใจ เปนการพูดแสดงความรูสึกดานบวก การพูดชมเชย 
การกลาวขอบคุณ ไมพูดคําสอเสียด หรือทําใหอับอาย  
   2.1.3 คําพูดที่สงเสริมการเรียนรู เปนการใชคําถาม การพูดแนะนํา การพูด
โดยการอธิบาย และใชเหตุผลประกอบ แทนการพูดหามปราม เชน หามเสียงดัง อยาทิ้ง หยุดเด๋ียวนี้  
  2.2 การสื่อสารดวยการใชทาทาง เปนการที่ผูดูแลเด็กแสดงออกตอเด็กดวยการใช
ทาทางที่สอดคลอง เหมาะสม ซึ่งทาทางนั้นมีลักษณะ ดังนี ้
   2.2.1 การแสดงออกทางใบหนาอยางเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด เชน 
การย้ิม พยักหนา 
   2.2.2 การใชสายตาอยางเหมาะสม เชน การมองตา หรือสบสายตาอยาง
เปนมิตร 
   2.2.3 การใชเสียงและน้ําเสียงอยางเหมาะสม เชน น้ําเสียงปกติ เสียงดัง
ชัดเจน 
   2.2.4 การแสดงทาทางที่เหมาะสม เชน การสัมผัส หรือการกอด การลูบศีรษะ 
  2.3 การฟง หมายถึง การที่ผูดูแลเด็กใหโอกาสเด็กแสดงความคิดเห็น และรับฟง
ความคิดเห็นของเด็กอยางตั้งใจ 
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ตอนท่ี 2 
คําชี้แจงการฝกอบรม 

 
ผูดูแลเด็ก (Caregiver) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยสืบตอจากพอแมนับตั้งแตเด็กเขาสูระบบการศึกษา ผูดูแลเด็กมิใชผูทําหนาที่ปฏิบัติการสอน
เพียงแคการใหความรูและทักษะกับเด็กเทานั้น แตจะตองจัดการดูแลเด็กดวยความเอาใจใส ปฏิบัติ
ตอเด็กอยางเหมาะสม เนนการมีปฏิสัมพันธทางบวกเปนสําคัญและเปนแบบอยางที่มีคุณคาตอการ
เรียนรูของเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากในชวงปฐมวัยเปนชวงวัยแหงการเรียนรูและการเลียนแบบจากตัวแบบ 
ผูดูแลเด็กจึงควรไดรับการกระตุนและสงเสริมใหเปนผูมจีิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวก 

 ลักษณะจิตใจที่อยูภายในดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ
อํานาจในตน เปนลักษณะทางจิตใจที่ควรสงเสริมใหกับผูดูแลเด็ก เนื่องจากลักษณะทางจิตใจดังกลาว
นี้ เปนปจจัยภายในที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของบุคคล สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค พฤติกรรมรับผิดชอบและพฤติกรรมการทํางานได 
หากผูดูแลเด็กเปนผูที่มีลักษณะทางจิตใจดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ผูดูแลเด็กจะเปนผูที่มีความมุงมั่น 
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อผูดูแลเด็กมลีักษณะ 
มุงอนาคตควบคุมตนมาก ผูดูแลเด็กจะตระหนักวา การแสดงออกหรือการกระทําที่ถูกตองของตน  
จะนําไปสูผลดีตอเด็กในอนาคต ดังนั้นจะตองควบคุมตนใหกระทําแตสิ่งที่ดีและสําหรับผูดูแลเด็กที่มี
ความเชื่ออํานาจในตนสูงจะเชื่อวา เด็กในความดูแลของตนจะดีหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการกระทําของ
ตน และเชื่อวาเมื่อผูดูแลเด็กมีลักษณะทางจิตใจดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน ความเชื่ออํานาจในตนแลว จะเอ้ือใหผูดูแลเด็กเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกดวย 
เมื่อผูดูแลเด็กมีทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกแลว ผูดูแลเด็กจะเปนผูที่เห็นประโยชนของการ
สื่อสารทางบวก รูสึกพอใจที่จะสื่อสารทางบวก และพรอมที่จะสื่อสารทางบวกกับเด็กปฐมวัยตอไป  

การสื่อสารทางบวกเปนเครื่องมือสําคัญที่ผูดูแลเด็กจําเปนตองใชในการทํางานกับเด็ก
ปฐมวัย และเปนพฤติกรรมที่เด็กสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน ผูดูแลเด็กจึงควรไดรับการ
สงเสริมใหเปนผูมีความสามารถในการสื่อสารทางบวก เนื่องจากการสื่อสารทางบวกจะชวยในการ
สรางความสัมพันธระหวางผูดูแลเด็กกับเด็ก อีกทั้งลักษณะของการสื่อสาร ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
ของผูดูแลเด็กจะมีผลตอโครงสรางทางบุคลิกภาพ วิธีการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ความเชื่อมั่นในตนเอง
และความสามารถในการแสดงออกของเด็กดวย ดังนั้นการสงเสริมใหผูดูแลเด็กเปนผูมีพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวก จะนําไปสูการเปนผูดูแลเด็กที่มีคุณภาพ เปนตัวแบบที่ควรคาแกการเลียนแบบของ
เด็กและสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยไดเต็มตามศักยภาพตอไป  

อยางไรก็ตาม การสงเสริมใหผูดูแลเด็กเปนผูมจีิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกนั้น จําเปนตองอาศัยรูปแบบฝกอบรมที่มีความเหมาะสม เพ่ือปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิม
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ความสามารถของบุคคลในดานความรู ความเขาใจ เจตคติ ตลอดจนทักษะทีม่ีประสิทธิผล 
กระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรมจึงตองเอ้ือใหผูดูแลเด็กเกิดการเรียนรูมากที่สุดและสอดคลอง
กับลักษณะการเรียนรูของผูดูแลเด็กซึ่งเปนบุคคลในวัยผูใหญดวยรูปแบบฝกอบรม TREE เปนรูปแบบ
ฝกอบรมหนึ่งที่สามารถสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกได คูมือการ
ใชรูปแบบฝกอบรม TREE ฉบับนี้ จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยสรางความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ
รูปแบบฝกอบรม กระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรม สาระและแนวทางปฏิบัติการฝกอบรมใหกับ
ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากร เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายที่กําหนด ดังนั้นกอนดําเนินการฝกอบรม 
ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรควรศึกษาคูมือการใชรูปแบบฝก อบรม TREE อยางละเอียด เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมฝกอบรมไดอยางถูกตอง 
 
ความมุงหมายของการฝกอบรม 

เพ่ือสงเสริมใหผูดูแลเด็กที่เขารับการอบรมเปนผูมีจิตลักษณะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก และพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวก 
 
กลุมเปาหมาย 

ผูเขาอบรม คือ ผูดูแลเด็กระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
บทบาทของผูนํากิจกรรมหรือวิทยากร 

การนํารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กไปใชใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเปาหมายนั้น ผูนํากิจกรรมหรือ
วิทยากรควรมีบทบาท ดังนี ้

1. ศึกษาและทําความเขาใจคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรม ลําดับ
การจัดกิจกรรม กระบวนการหรือข้ันตอนฝกอบรม เพ่ือวางแผนสําหรับการดําเนินการฝกอบรมอยาง
ถูกตอง เหมาะสม 

2. ศึกษาและทําความเขาใจคูมือการใชเครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก เพ่ือดําเนินการวัดและประเมินผลไดอยางถูกตอง 

3. จัดเตรียมความพรอมดานสิ่งแวดลอม สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณตางๆ  ที่เอ้ือตอการ
เรียนรูของผูเขาอบรม เพ่ือใหการดําเนินการฝกอบรมเปนไปดวยความราบรื่น ผูเขาอบรมเรียนรู
อยางมีความสุข 

4. การดําเนินกิจกรรม 
4.1 สรางความคุนเคย / สัมพันธภาพที่ดีกับผูเขาอบรม 
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4.2 ชี้แจงหรือสรางขอตกลงรวมกันกอนการดําเนินกิจกรรม 
  4.3 ดําเนินกิจกรรมตามลําดับกิจกรรมและข้ันตอนที่กําหนดใหครบทุกกระบวนการ 
สําหรับเวลาในการดําเนินการแตละข้ัน สามารถปรับเปลี่ยนเวลาไดตามความเหมาะสมของ
สถานการณ ขณะดําเนินกิจกรรมปฏิบัติดังนี ้
   4.3.1 ในการฝกอบรม ผูเขาอบรมเปนศูนยกลางของการดําเนินกิจกรรม 
ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากร ควรกระตุนใหผูเขาอบรมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมใหมากที่สุด โดย
สรางบรรยากาศการเรียนรูที่เปนมิตร ดังนี ้
    4.3.1.1 ใชคําถามเมื่อตองการกระตุนใหผูเขาอบรมคิด 
    4.3.1.2 ใหผูเขาอบรมมีอิสระในการเรียนรู การคิด การแสดงความ
คิดเห็น การทํากิจกรรมตางๆ รวมกันกับผูอ่ืน  
    4.3.1.3 เคารพในความรูสึกและการแสดงความคิดเห็นของผูเขา
อบรม 
    4.3.1.4 ใหการสนับสนุนผูเขาอบรมในสถานการณตางๆ ตามความ
เหมาะสม 
    4.3.1.5 รวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นกับผูเขาอบรม ตอบขอ
ซักถาม ใหขอสังเกตหรือชี้แนะการทํากิจกรรม และสรุปประเด็นการเรียนรูในแตละหนวย 
   4.3.2 ในการฝกอบรมผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรสามารถสอดแทรกกิจกรรม
เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางผูเขาอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือความผอนคลายไดตามความเหมาะสม
ของสถานการณ 
   4.3.3 ในการนําเสนอผลงานของผูเขาอบรมแตละกลุม กรณีมีผูเขาอบรม
จํานวนนอย ควรเปดโอกาสใหผูแทนกลุมทุกกลุมไดนําเสนอผลงาน กรณีมีผูเขาอบรมจํานวนมาก 
ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรสามารถใชวิธีการสุมใหผูแทนกลุมบางกลุมนําเสนอผลงานได แตทั้งนี้ใน
การนําเสนอผลงานนั้น สาระที่ตองการใหผูเขาอบรมไดเรียนรูควรคงอยูอยางครบถวน 

5. การวัดและประเมินผล  
  5.1 กอนและหลังการฝกอบรม ดําเนินการวัดและประเมินผลผูเขาอบรมดวยแบบวัด
ที่กําหนดตามคูมือการใชเครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงค และพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  5.2 ระหวางการฝกอบรม ดําเนินการวัดและประเมินผลโดยการสังเกตการณตอบ
คําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา การแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะ
ปฏิบัติกิจกรรม การนําเสนอผลงาน ผลงานสําเร็จ 
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บทบาทของผูเขาอบรม 
การนํารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ

สื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็กไปใชใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเปาหมายนั้น ผูเขาอบรมควรมี
บทบาทดังนี ้

1. เขารวมการอบรมตรงตามเวลาที่กําหนด  
2. ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมแบบรายบุคคลและรายกลุมอยางตั้งใจ 
3. รวมคิด สนทนา อภิปราย หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเก่ียวกับขอคําถาม 

สถานการณ การสรุปความรูดวยตนเอง 
 
สาระการฝกอบรม 

การฝกอบรมประกอบดวยสาระการฝกอบรม 4 หนวย ดังนี ้
หนวยที่ 1 ชื่อหนวย มุงสูความสําเร็จ: การสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
หนวยที่ 2 ชื่อหนวย เสริมสรางพลังการทํางาน: การสงเสริมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
หนวยที่ 3 ชื่อหนวย รวมประสานความเชื่อมั่น: การสงเสริมความเชื่ออํานาจในตน 
หนวยที่ 4 ชื่อหนวย สื่อสารเพ่ือความสัมพันธและมิตรภาพ: การสงเสริมการสื่อสารทางบวก 

     
ระยะเวลาการฝกอบรม 

ดําเนินการฝกอบรมในหองฝกอบรม เปนเวลา 3 วัน  
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ตารางการฝกอบรม 
เรื่อง การสงเสริมจิตลักษณะท่ีพึงประสงค และพฤติกรรมการสื่อสาร

ทางบวกสําหรับผูดูเด็ก 
 
วันท่ี 1 
 07.30-08.00 น.  ลงทะเบียน 
 08.00-08.15 น.  พิธีเปด 
 08.15-08.30 น.  ประเมินผลกอนการฝกอบรม 
 08.30-10.30 น.  หนวยมุงสูความสําเร็จ : การเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
     กิจกรรมที่ 1 : แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
 10.30-10.40 น.  รับประทานอาหารวาง 
 10.40-12.10 น.  กิจกรรมที่ 2 : การคิดแบบใฝสัมฤทธิ ์
 12.10-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.  หนวยเสริมสรางพลังการทํางาน : การสงเสริมลักษณะมุงอนาคต 
     ควบคุมตน 
     กิจกรรมที่ 1 : การทํากิจกรรมเพ่ืออนาคต 
 14.00-14.10 น.  รับประทานอาหารวาง 
 14.10-15.10 น.  กิจกรรมที่ 1 : การทํากิจกรรมเพ่ืออนาคต (ตอ) 
 15.10-16.10 น.  กิจกรรมที่ 2 : ลักษณะของผูที่มุงอนาคต 
 
วันท่ี 2 
 07.30-08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30-10.30 น.  หนวยเสริมสรางพลังการทํางาน : การสงเสริมลักษณะมุงอนาคต 
     ควบคุมตน 
     กิจกรรมที่ 3 : การควบคุมตนเอง 
 10.30-10.40 น.  รับประทานอาหารวาง 
 10.40-12.10 น.  หนวยรวมประสานความเชื่อมั่น : การสงเสริมความเชื่ออํานาจ 
     กิจกรรมที่ 1 : ผลเกิดจากสาเหต ุ
     กิจกรรมที่ 2 : การควบคุมสาเหตุของผลตาง ๆ  
 12.10-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.  กิจกรรมที่ 3 : การทํามากยอมไดผลมาก 
 14.00-14.10 น.  รับประทานอาหารวาง 
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 14.10-15.10 น.  กิจกรรมที่ 4 : ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
 15.10-16.10 น.  หนวยสื่อสารเพ่ือความสัมพันธและมิตรภาพ : การสงเสริมการ 
     สื่อสารทางบวก 
     กิจกรรมที่ 1 : คําสัญญา 
วันท่ี 3 
 07.30-08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30-10.30 น.  หนวยสื่อสารเพ่ือความสัมพันธและมิตรภาพ : การสงเสริมการ 
     สื่อสารทางบวก 
     กิจกรรมที่ 2 : สื่อสารอยางไร 
 10.30-10.40 น.  รับประทานอาหารวาง 
 10.40-12.10 น.  กิจกรรมที่ 3 : ฟงและพูดอยางไรดี 
 12.10-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.  กิจกรรมที่ 4 : พูดดีชีวีมีสุข 
 14.00-14.10 น.  รับประทานอาหารวาง 
 14.10-15.10 น.  ประเมินผลหลังการฝกอบรม 
 15.10-16.10 น.  สรุปภาพรวมและเปดการอบรม 
 
 หมายเหตุ  กิจกรรมการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 197

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 
 การนํารูปแบบฝกอบรม TREE ไปใชในการฝกอบรมผูดูแลเด็กเพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกนั้น มีลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 3 
ข้ันตอน คือ 
 1. การเตรียมความพรอมกอนการฝกอบรม ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรจัดเตรียมความพรอม
ดานสิ่งแวดลอม สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม 
 2. การฝกอบรม ประกอบดวยข้ันตอนดังนี ้
  2.1 กิจกรรมกอนการฝกอบรม ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรดําเนินการวัดและประเมิน 
ผลผูเขาอบรมดวยแบบวัดจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกที่กําหนด ดังนี้  
       2.1.1 จิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ใชแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ   
ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2552: 76,409-410) ซึ่งเปนแบบวัดที่มีคาความเชื่อมั่น
ในระดับที่ยอมรับได คือ 0.82 
       2.1.2 จิตลักษณะดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ใชแบบวัดลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2552: 76-78, 410-412, 415-
416) ซึ่งเปนแบบวัดที่มีคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได คือ ลักษณะมุงอนาคต 0.70 การควบคุม
ตน 0.76 
       2.1.3 จิตลักษณะดานความเชื่ออํานาจในตน ใชแบบวัดความเชื่ออํานาจในตน
ของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2547: 61) ซึ่งเปนแบบวัดที่มีคาความเชื่อมั่นใน
ระดับที่ยอมรับได คือ 0.80  
       2.1.4 ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความ
เชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได คือ 0.87 
       2.1.5 การสื่อสารทางบวก เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความเชื่อมั่นใน
ระดับที่ยอมรับได คือ 0.87 
       2.1.6 การสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคา
ความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได คือ 0.68 
       2.1.7 แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร เปนแบบสังเกตที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคา
ความสอดคลองเทากับ 1.00 
  2.2 กิจกรรมการฝกอบรม ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรดําเนินการฝกอบรมกับผูเขา
อบรมตามลําดับกิจกรรมที่กําหนดไว โดยมีกระบวนการหรือข้ันตอนการฝกอบรม ดังนี ้
       2.2.1 ข้ันจุดประกาย (Twinkle : T) หมายถึง ข้ันตอนที่ผูเขาอบรมไดรับสิ่งเรา
ซึ่งอาจเปนสถานการณ กรณีตัวอยาง รูปภาพ นิทาน เกม เพลง เพ่ือกระตุนการคิดเก่ียวกับลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจในตน และการสื่อสารทางบวก 
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       2.2.2 ข้ันสะทอนคิด (Reflection : R) หมายถึง ข้ันตอนที่ผูเขาอบรมแสดงออก
ถึงความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูผานวิธีการตางๆ เชน การสนทนา การเลาเรื่อง การเขียน การตอบ
คําถาม  
       2.2.3 ข้ันแลกเปลี่ยนและเรียนรู (Edification : E) หมายถึง ข้ันตอนที่ผูเขาอบรม
ไดแบงปนความรู ความเขาใจของตนเองกับผูอ่ืน และรับฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ หรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอยางสรางสรรค  
       2.2.4. ข้ันนําความรูสูการปฏิบัติ (Exercise : E) หมายถึง ข้ันตอนที่ผูเขาอบรม
ประมวลผลความรูและประยุกตใชสิ่งที่เรียนรูในสถานการณใหม 
  2.3 กิจกรรมหลังการฝกอบรม เมื่อกิจกรรมการฝกอบรมในหองฝกอบรม เปนเวลา 
3 วัน สิ้นสุดลง ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรดําเนินการวัดและประเมินผลผูเขาอบรมดานจิตลักษณะที่
พึงประสงคอีกครั้งหนึ่ง ดวยแบบวัดที่กําหนดซึ่งเปนชุดเดียวกันกับที่ใชในกิจกรรมกอนการฝกอบรม 
  2.4 กิจกรรมการติดตามผลการฝกอบรม ผูนํากิจกรรมหรือวิทยากรติดตามผล 
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกของผูเขาอบรม ภายหลังการฝกอบรมแลว 
1 เดือน ดวยแบบวัดที่กําหนดซึ่งเปนชุดเดียวกันกับที่ใชในกิจกรรมกอนและหลังการฝกอบรม และ
ติดตามผลการปฏิบัติตนของผูเขาอบรมดานการสื่อสารทางบวกขณะอยูในชั้นเรียนซึ่งเปน
สภาพการณจริง ภายหลงัการฝกอบรมแลว 1 เดือน ใชเวลา 1 วัน 
 3. การประเมินผลการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก ประเมินผลดังนี ้
  1. ประเมินผลจากการวัดจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
ของผูเขาอบรม โดยเปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลังการฝกอบรม ทั้งนี้ในการประเมินผล ผูประเมิน
ควรทําความเขาใจวิธีการใชแบบวัดตางๆ จากคูมือการใชแบบประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
  2. ประเมินผลระหวางการฝกอบรม โดยสังเกตการตอบคําถาม การซักถามขอสงสัย
หรือปญหา การแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
การนําเสนอผลงาน ผลงานสําเร็จ  
  3. ประเมินผลดานจิตลักษณะที่พึงประสงคภายหลังจากการฝกอบรมทันที และ
ภายหลังการฝกอบรมแลว 1 เดือน ประเมินผลดานจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรมการสื่อสาร
ทางบวก 
  4. ประเมินผลจากการติดตามผลการปฏิบัติตนของผูเขาอบรมดานการสื่อสาร
ทางบวกขณะอยูในชั้นเรียนซึ่งเปนสภาพการณจริง ภายหลังการฝกอบรมแลว 1 เดือน ใชเวลา 1 วัน 
และดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากสิ่งที่สังเกตได 
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ส่ือและอุปกรณ 
1. VCD 
2. Power Point  
3. แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 
4. ใบกิจกรรม 
5. กระดาษ flipchart 
6. กระดาษ A4 
7. เครื่องเขียน 
8. เครื่องฉายภาพดิจิตอล (LCD/Digital projector)  
9. เครื่องเสียง 

 
การจัดหองฝกอบรม 

หองประชุมที่ใชสําหรับการฝกอบรม ควรเปนหองประชุมที่ผูเขาอบรมสามารถเขากลุมยอย
และกลุมใหญไดอยางสะดวก โตะและเกาอ้ีที่ใชสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
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ตอนท่ี 3 
แผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 

 
การสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 

เปนการกระตุนและสงเสริมใหผูดูแลเด็กมีลักษณะทางจิตใจดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ซึ่งเปนลักษณะทางจิตใจที่เปนแรงผลักดันหรือเปนฐานให
บุคคลแสดงความรูสึกนึกคิด กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกระทําพฤติกรรมไปในทิศทางบวกได 
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกซึ่งเปนพฤติกรรมพ้ืนฐานในการสื่อสารที่ทําใหคูสื่อสารหรือเด็ก
ปฐมวัยเกิดความรูสึกเปนสุข เกิดความไววางใจ รูสึกเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก สั่งสม
ประสบการณการแสดงออกทางบวกใหกับเด็กนําไปสูการเปนผูใหญที่มีบุคลิกลักษณะและการแสดง 
ออกที่เหมาะสมตอไป การฝกอบรมครั้งนี้ ประกอบดวยสาระการฝกอบรม 4 หนวย รวมเวลาการฝก 
อบรม 17.30 ชั่วโมง ดังนี ้

หนวยที่ 1 มุงสูความสําเร็จ: การสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
หนวยที่ 2 เสริมสรางพลังการทํางาน: การสงเสริมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
หนวยที่ 3 รวมประสานความเชื่อมั่น: การสงเสริมความเชื่ออํานาจในตน 
หนวยที่ 4 สื่อสารเพ่ือความสัมพันธและมิตรภาพ: การสงเสริมการสื่อสารทางบวก 

 
ขอบเขตสาระการฝกอบรม 

ขอบเขตสาระการฝกอบรมทั้ง 4 หนวย มีรายละเอียดดังนี้ 
หนวยที่ 1 ชื่อหนวย มุงสูความสําเร็จ: การสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  

 ศึกษาเอกสารการฝกอบรมที่เก่ียวของกับการสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จากชุดฝกอบรม
การเสริมสรางคุณลักษณะของขาราชการพลเรือนของดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ คนอ่ืนๆ (2531) 
รายงานวิจัยประสิทธิผลของการฝกอบรมทางจิตพฤติกรรมศาสตรเพ่ือปลูกฝงและพัฒนาพฤติกรรม
ทันตสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษาของเมธินี คุปพิยานันท (2546) และเอกสารประกอบการเรียน
การสอนรายวิชา วป 581 การถายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษยของงามตา วนินทานนท 
(2552) และศึกษาเรียนรูวิธีการใชชุดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จาก   
รองศาสตราจารย งามตา วนินทานนท รองผูอํานวยการโครงการวิจัยแมบท: การวิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ชวยราชการ) เปนเวลา 1 สัปดาห เพ่ือ
นํามาประยุกตใชและจัดทําเปนแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม จํานวน 2 กิจกรรม โดยกําหนด 
เวลาการฝกอบรมในหนวยนี้เปนเวลา 3.30 ชั่วโมง  

หนวยที่ 1 มุงสูความสําเร็จ: การสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
กิจกรรมที่ 1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์เวลาการฝกอบรม 1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 2 การคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ เวลาการฝกอบรม 2.30 ชั่วโมง  
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ขอบเขตสาระการฝกอบรมหนวยที่ 1 มุงสูความสําเร็จ: การสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ประกอบดวย  

1. ความหมายและความสําคัญของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
2. การพัฒนาความคิดแบบใฝสัมฤทธิ ์ 
3. การพัฒนาความคิดในการทํางานแบบมีเปาหมาย 
 
หนวยที่ 2 ชื่อหนวย เสริมสรางพลังการทํางาน: การสงเสริมลักษณะมุงอนาคต

ควบคุมตน  
 ศึกษาเอกสารการฝกอบรมที่เก่ียวของกับการสงเสริมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจากชุด
ฝกอบรมหลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับขาราชการบรรจุใหมของ  
รัตนา ประเสริฐสม (ม.ป.ป.) ชุดฝกอบรมการเสริมสรางคุณลักษณะของขาราชการพลเรือนของ 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ คนอ่ืนๆ (2531) ชุดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องการควบคุมตนเองของ
บุญรับ ศักด์ิมณี (2536) ในหลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ เลม 3 รายงานการวิจัยผล
ของการพัฒนาจิตและทักษะตอพฤติกรรมการปลูกฝงวินัยแกนักเรียนของครูของแสวง ทวีคูณ;  
นิภาพร โชติสุดเสนห; และ ณรงคศักด์ิ บุญยมาลิก (2546) และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา วป 581 การถายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษยของงามตา วนินทานนท (2552) 
และศึกษาเรียนรูวิธีการใชชุดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตลักษณะดานลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนจาก           
รองศาสตราจารยงามตา วนินทานนท รองผูอํานวยการโครงการวิจัยแมบท: การวิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ชวยราชการ) เปนเวลา 1 สัปดาห เพ่ือ
นํามาประยุกตใชและจัดทําเปนแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม จํานวน 3 กิจกรรม โดย
กําหนดเวลาการฝกอบรมในหนวยนี้เปนเวลา 5 ชั่วโมง 

หนวยที่ 2 เสริมสรางพลังการทํางาน: การสงเสริมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  
กิจกรรมที่ 1 การทํากิจกรรมเพ่ืออนาคต เวลาการฝกอบรม 1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 2 ลักษณะของผูที่มุงอนาคต เวลาการฝกอบรม 2 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 3 การควบคุมตนเอง เวลาการฝกอบรม 2 ชั่วโมง 

ขอบเขตสาระการฝกอบรมหนวยที ่2 เสริมสรางพลังการทํางาน: การสงเสริมลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตน ประกอบดวย  

1. ความหมายและความสําคัญของลักษณะมุงอนาคต  
2. การคาดการณไกลหรือการคิดวางแผนเพ่ืออนาคต  
3. การควบคุมตนเอง  
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หนวยที่ 3 ชื่อหนวย รวมประสานความเชื่อม่ัน: การสงเสริมความเชื่ออํานาจ 
ในตน  
 ศึกษาเอกสารการฝกอบรมที่เก่ียวของกับการสงเสริมความเชื่ออํานาจในตนจากผลของการ
ฝกอบรมทางพุทธพฤติกรรมศาสตรตอจิตลักษณะและประสิทธิผลของครูของออมเดือน สดมณี 
(2536) รายงานการวิจัยผลของการพัฒนาจิตและทักษะตอพฤติกรรมการปลูกฝงวินัยแกนักเรียนของ
ครูของแสวง ทวีคูณ; นิภาพร โชติสุดเสนห; และ ณรงคศักด์ิ บุญยมาลิก (2546) และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา วป 581 การถายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษยของ  
งามตา วนินทานนท (2552) และศึกษาเรียนรูวิธีการใชชุดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตลักษณะดานความ
เชื่ออํานาจในตนจากรองศาสตราจารย งามตา วนินทานนท รองผูอํานวยการโครงการวิจัยแมบท: 
การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ชวยราชการ) เปน
เวลา 1 สัปดาห เพ่ือนํามาประยุกตใชและจัดทําเปนแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม จํานวน  
4 กิจกรรม โดยกําหนดเวลาการฝกอบรมในหนวยนี้เปนเวลา 3.30 ชั่วโมง 

หนวยที่ 3 รวมประสานความเชื่อมั่น: การสงเสริมความเชื่ออํานาจในตน  
กิจกรรมที่ 1 ผลเกิดจากสาเหต ุเวลาการฝกอบรม 45 นาที 
กิจกรรมที่ 2 การควบคุมสาเหตุของผลตางๆ เวลาการฝกอบรม 45 นาที 
กิจกรรมที่ 3 การทํามากยอมไดผลมาก เวลาการฝกอบรม 1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 4 ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เวลาการฝกอบรม 1 ชั่วโมง 

ขอบเขตสาระการฝกอบรมหนวยที่ 3 รวมประสานความเชื่อมั่น: การสงเสริมความเชื่อ
อํานาจในตน ประกอบดวย 

1. การรับรูสาเหตุและผลของการกระทํา 
2. การรับรูความสามารถในการควบคุมสาเหตุตางๆ ของผล 
3. การรับรูความสัมพันธของการกระทําและผล 

 
หนวยที่ 4 ชื่อหนวย สื่อสารเพื่อความสัมพันธและมิตรภาพ: การสงเสริมการสื่อสาร

ทางบวก  
 ศึกษาทฤษฎีการสื่อสาร SMCR Model ของเดวิด เค เบอรโล (David K.Berlo) ที่ให
ความสําคัญกับองคประกอบของการสื่อสารระหวางบุคคล ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูที่จะทําหนาที่สื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพควรมีทักษะในการสื่อสารดวยภาษาถอยคําและภาษาทาทางที่เหมาะสม มีทักษะ
การฟง และมีทัศนคติที่ดีตอคูสื่อสาร (สุรัตน ตรีสกุล.  2550: 73-74, 93-106) และหลักการสื่อสาร
ของโธมัส กอรดอน (Thomas Gordon) ที่ใหความสําคัญกับการสื่อสารดวยการใหความเคารพตอ
ความรูสึกซึ่งกันและกัน โดยการบอกความรูสึกนึกคิด การรับฟงความคิดเห็น การสะทอนความรูสึก 
(ขวัญฟา รังสิยานนท.  2550: ออนไลน)  
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 ศึกษาเรียนรูการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก โดยการเขาสัมมนาเชิง
ปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1. วันที่ 25-26 ตุลาคม 2551 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอแม โปรแกรมเลี้ยงลูก
ดวยจิตตื่นรู ครั้งที่ 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคุณอังคณา มาศรังสรรคและคณะ 
  2. วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอแม โปรแกรมพูด
และฟงใหหัวใจแชมชื่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคุณอังคณา มาศรังสรรคและคณะ 
  3. วันที่ 20-21 ธันวาคม 2551 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอแม โปรแกรมสุนทรีย
สนทนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคุณอังคณา มาศรังสรรคและคณะ 
  4. วันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 สัมมนาเรื่อง วิถีสูศานติสุขในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาล
สวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค โดยพระไพศาล วิสาโล 
  5. วันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2552 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ชีวิตในอุดมคติ จังหวัด
นครสวรรค โดยพระไพศาล วิสาโล และคุณอังคณา มาศรังสรรคและคณะ 
  6. วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางประสบการณใน
กระบวนการเรียนการสอนแนวจิตตปญญาศึกษา ณ หองประชุมดร. สาโรช คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รองศาสตราจารย ดร. นันทนา ลามาศย และ   
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประยุกตใชและจัดทําเปนแผนการจัดกิจกรรมการฝกอบรม จํานวน 4 กิจกรรม โดย
กําหนดเวลาการฝกอบรมในหนวยนี้เปนเวลา 5.30 ชั่วโมง 
   หนวยที่ 4 สื่อสารเพ่ือความสัมพันธและมิตรภาพ: การสงเสริมการสื่อสารทางบวก 

กิจกรรมที่ 1 คําสัญญา เวลาการฝกอบรม 1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 2 สื่อสารอยางไร เวลาการฝกอบรม 2 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 3 ฟงและพูดอยางไรดี เวลาการฝกอบรม 1.30 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ 4 พูดดีชีวีมีสุข เวลาการฝกอบรม 1 ชั่วโมง 

ขอบเขตสาระการฝกอบรมหนวยที่ 4 สื่อสารเพ่ือความสัมพันธและมิตรภาพ: การสงเสริมการ
สื่อสารทางบวก ประกอบดวย 

1. ความสําคัญของการสื่อสารทางบวก 
2. การสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก   
3. การสื่อสารดวยการใชทาทางทางบวก  
4. การฟงที่มีประสิทธิภาพ 
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หนวยท่ี 1 
      มุงสูความสําเร็จ : การสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 205

หนวยมุงสูความสําเร็จ : การสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์(Achievement Motive) เปนปจจัยภายใน (จิตลักษณะ) ซึ่งชวยผลักดัน
ใหบุคคลมีความมุงมั่นที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว  

ผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะมีลักษณะสําคัญ คือ เปนผูที่มุงความสําเร็จของงาน กําหนด
เปาหมายของงานใหเหมาะสมกับความสามารถของตนไมยากหรืองายเกินไป ยอมรับปญหาและหา
ทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางเปนข้ันตอนดวยวิธีการที่ใหผลระยาวหรือแกไขปญหาไดถาวร อดทน 
ไมยอทอตออุปสรรค ไมทํางานเพราะหวังรางวัล แตจะทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

ผูที่ตองการพัฒนาลักษณะใฝสัมฤทธิ์ของตนควรฝกคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ โดยตองคิดมุงมั่นที่
จะทําสิ่งนั้นใหสําเร็จดวยตนเอง คิดถึงสาเหตุตางๆ ที่จะทําสิ่งนั้นไดสําเร็จ คิดถึงสาเหตุตางๆ ที่จะ
เปนอุปสรรคขัดขวางแลวคิดวางแผนสรางสิ่งที่จะทําใหสําเร็จไปพรอมๆ กับการคิดวางแผนขจัด
อุปสรรคไวลวงหนา เมื่อคิดถึงความความสําเร็จที่อาจเกิดข้ึนไดจะเกิดความสุข ความภาคภูมิใจ ถา
เกิดความลมเหลวจะไมยอทอ พยายามใหมตอๆ ไป 

 
วัตถุประสงค 

เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหนวยมุงสูความสําเร็จ : การสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ 
1. ผูเขาอบรมมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
2. ผูเขาอบรมมีความสามารถคิดแบบใฝสัมฤทธิ ์
3. ผูเขาอบรมมีความสามารถในการกําหนดเปาหมาย วางแผนที่เหมาะสมในการทํางาน

และดําเนินการไปสูเปาหมายนั้น 
 
สาระการฝกอบรม 

1. ความหมายและความสําคัญของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
2. การพัฒนาความคิดแบบใฝสัมฤทธิ ์ 
3. การพัฒนาความคิดในการทํางานแบบมีเปาหมาย 
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กิจกรรมที่ 1 
ชื่อกิจกรรม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์        
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 1 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจความหมายและความสําคัญของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจความแตกตางของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับแรงจูงใจใฝสัมพันธและ

แรงจูงใจใฝอํานาจ 
สาระสําคัญ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์(Achievement Motive) เปนจิตลักษณะ (ปจจัยภายใน) ที่จําเปนตอง
สรางเสริมใหมีในบุคคล แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนความมุงมั่น ความพยายามที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ของบุคคลใหสําเร็จตามเปาหมาย โดยไมยอทอตออุปสรรค ความลมเหลว บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์จะมองทุกอยางเปนงานที่ควรทํา ยอมรับผลและหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน สรางสภาพ
ที่เอ้ืออํานวยตอความสําเร็จในงาน โดยมีความตองการผลที่ถาวรและระยะยาว เมื่อบุคคลสามารถทํา
ตามเปาหมายไดสําเร็จ บุคคลจะรูสึกพึงพอใจ มีความสุข เมื่อไมบรรลุเปาหมายจะเพียรพยายาม
แกไขหรือปรับปรุงตอไป 
ขั้นตอนการฝกอบรม 

  1. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมดูภาพ TAT (Thematic Apperception Test) จํานวน 2 ภาพ 
และตอบคําถามดังนี้ “ทานคิดวา บุคคลในภาพกําลังคิดหรือทําอะไร” (T)  
 2. ผูเขาอบรมพิจารณาภาพ TAT และบันทึกคําตอบที่เลือกลงในกระดาษ เมื่อผูเขาอบรม
เลือกคําตอบเสร็จเรียบรอยแลว ผูนํากิจกรรมเชื่อมโยงภาพกับคําตอบที่ผูเขาอบรมเลือก เพ่ืออธิบาย
ความหมาย ความสําคัญของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และอธิบายความแตกตางระหวางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสัมพันธและแรงจูงใจใฝอํานาจ (T, R) 
 3. ผูนํากิจกรรมนําเขาสูประเด็นแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยรวมสนทนากับผูเขาอบรมใน
ประเด็นตอไปนี้ “ทานเชื่อหรือไมวา ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น” และใหผูเขาอบรม
ดูภาพบุคคลที่มีความมุงมั่น ไมยอทอตออุปสรรคจนประสบความสําเร็จในชีวิต เชน  
นพวรรณ เลิศชีวกานต, แซมซั่น ส. ศิริพร (T, R, E) 
 4. ผูเขาอบรมชมภาพยนตรเรื่องแดจังกึม (วัยเด็ก) ซึ่งเปนนิทานและภาพยนตรที่ตัวละคร
เอกแสดงลักษณะใฝสัมฤทธิ์ (T) 

  5. ผูเขาอบรมสะทอนความเขาใจในสาระที่เรียนรูจากการชมภาพยนตรตามประเด็นใน   
ใบกิจกรรมที่ 1 (R) 

  6. ผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามประเด็น
ในใบกิจกรรมที่ 1 และนําเสนอวิธีการที่จะนําตนเองไปสูความสําเร็จ ผูนํากิจกรรมรวมสรุปและ
เชื่อมโยงขอความรู (E, E) 
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สื่อและอุปกรณ 
1. ภาพ TAT (Thematic Apperception Test) จํานวน 2 ภาพ 
2. VCD ภาพยนตรเรื่อง แดจังกึม (ความยาว 15 นาที) 
3. ใบกิจกรรมที่ 1   
4. ดินสอ/ปากกา 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการคําตอบ การซักถามขอสงสัยหรือปญหา  
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น  
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
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ภาพ TAT 
(Thematic Apperception Test) 

 
 

ทานคิดวาบุคคลในภาพกําลังคิดหรือทําอะไร 
                                                     

                                          ก. รอแฟนมาที่บานจะไดไปเที่ยว 
                                                            ข. คอยดักพบนองชายที่แอบหนีไปเที่ยวจะ 

                                   ไดสั่งสอน ดุวา 
ค. กําลังวิตกวา รถที่นัดไววาจะมารับไป    
    ทํางานทําไมยังไมมาเสียท ี

 
 
 
 
     
      
 
      ก. มองดูสาวๆ ที่เดินผาน 
      ข. คนที่กอดอกกําลังทวงเงินที่คนถือคอนยืมไป 
      ค. กําลังปรึกษากันวาจะปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน 
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เรื่องยอภาพยนตรเรื่อง แดจังกึม (วัยเด็ก) 
"ซอจังกึม" เปนเด็กผูหญิงที่มีพอเปนอดีตทหารองครักษ และแมเปนนางในของวังหลวง แต

เพราะถูกกลั่นแกลง ทําใหตองออกจากวังหลวง กอนที่แมจะเสียชีวิตชีวิตไดบอกใหซอจังกึมมาเปน
นางในของวังหลวงและชวยลางมลทินใหกับเธอ ซอจังกึมจึงมีความตั้งใจ มุงมั่น ที่จะเปนนางในของ
วังหลวงใหได แมจะยากลําบาก มีอุปสรรคขัดขวาง แตเธอไมเคยยอมแพ มานะพยายามจนไดเปน
นางใน  
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ใบกิจกรรมท่ี 1 ภาพยนตรเรื่องแดจังกึม 
จากภาพยนตร จงตอบคําถามและรวมกันอภิปรายในหัวขอตอไปนี้ 
1. เปาหมายของแดจังกึม คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. ตัวเอกตองทําอยางไรจึงประสบความสําเร็จในสิง่ที่มุงหวัง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. ตัวเอกพบอุปสรรค ปญหาอะไรที่อาจขัดขวางความสําเร็จ (ปญหาภายนอก ปญหาเก่ียวกับ 
    ตนเอง) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. ทําไมตัวเอกจึงยอมอดทนมานะบากบ่ัน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. ผลของความสําเร็จที่ตัวเอกไดรับคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ตัวเอกมีลักษณะเดนอะไร จึงประสบความสําเร็จ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

7. ทานเรียนรูอะไรจากการดูภาพยนตรเรื่องนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 2 
ชื่อกิจกรรม การคิดแบบใฝสัมฤทธิ ์         
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 2.30 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจลักษณะการคิดแบบใฝสัมฤทธิ ์
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถคิดแบบใฝสัมฤทธิ ์
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถกําหนดเปาหมาย วางแผนการทํางานที่เหมาะสมใหเปนไปตาม

เปาหมาย 
สาระสําคัญ  

ลักษณะการคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ เปนลักษณะที่บุคคลมองเห็นวา การทํางานใหสําเร็จจะให
คุณคาดานความภูมิใจ ความรูสึกสุขใจ การที่จะนําตนเองไปสูความสําเร็จในชีวิตและการทํางานได
นั้น บุคคลตองมีลักษณะการคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ 12 ข้ัน ซึ่งประกอบดวย 1. การกําหนดเปาหมายที่
ตองการกระทําใหสําเร็จดวยตนเอง 2. คิดถึงงานที่ตองกระทําและความคาดหวังในความสําเร็จของ
งาน 3. คิดถึงอุปสรรคที่อาจขัดขวางความสําเร็จในงาน 4. คิดพิจารณาวิธีดําเนินการไปสูเปาหมาย
อยางมีข้ันตอน 5. บอกสาเหตุภายในตนที่จะทําใหงานสําเร็จได 6. บอกสาเหตุภายนอกตนที่จะทําให
งานสําเร็จไดและบอกวิธีเพ่ิมสาเหตุนั้น 7. พิจารณาสิ่งที่อาจจะมาขัดขวางการทํางานของตนหรือ
ปญหาที่เกิดข้ึนในการทํางาน 8. คิดถึงปญหาภายในตนที่อาจขัดขวางความสําเร็จของงาน เชน การ
ขาดความพยายาม 9. คิดถึงปญหาภายนอกของตนที่อาจขัดขวางความสําเร็จของงาน เชน กฎ 
ระเบียบ 10. คิดถึงความสําเร็จของงานและความสุขที่จะไดรับ 11. คิดถึงความลมเหลวของงานและ
ความความเศรา เสียใจที่เกิดข้ึน พรอมทั้งหาแนวทางแกไข ปรับปรุงใหม 12. คิดถึงความใฝสัมฤทธิ์
เปนจุดเดนและเปนศูนยกลางของความคิด     
ขั้นตอนการฝกอบรม 

1. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมฟงนิทานเรื่อง หงสปา และชมภาพยนตรเรื่อง Water Boys 
ซึ่งทั้งสองเรื่องตัวละครเอกจะแสดงลักษณะการคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ (T) 

2. ผูเขาอบรมสะทอนความเขาใจเก่ียวกับลักษณะการคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ 12 ข้ัน ของตัว
ละครทั้งสองเรื่องในใบกิจกรรมที่ 2.1, 2.2 และ 2.3 (R) 

3. ผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเก่ียวกับ
ลักษณะการคิดแบบใฝสัมฤทธิ์ 12 ข้ัน ผูนํากิจกรรมรวมสรุปและเชื่อมโยงขอความรู (E) 

  4. ผูนํากิจกรรมแบงผูเขาอบรมเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน สมาชิกในกลุมรวมกันระดม
ความคิด กําหนดเปาหมายในการทํางานที่สมาชิกในกลุมตองการที่จะทําหรือปรับปรุงใหดีข้ึน โดยใช
ลักษณะการคิดแบบใฝสัมฤทธิ ์12 ข้ัน ตามใบกิจกรรมที่ 2.4 (E) 
            5. ผูเขาอบรมแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุม ใชเวลาในการนําเสนอกลุมละไมเกิน 3 
นาที ผูนํากิจกรรมเชื่อมโยงและสรุปกิจกรรม (E,E) 
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   6. ผูนํากิจกรรมกระตุนใหผูเขาอบรมเกิดความมุงมั่นที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จตาม
เปาหมาย โดยฝกการตั้งเปาหมาย การวางแผนการทํางาน การยอมรับและแกปญหาจากกิจกรรม
การผลิตเกมการศึกษาดวยกระดาษ ดังนี ้(T,R,E,E) 
   6.1 ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมสมมติตนเองเปนพนักงานของบริษัทแหงหนึ่งที่ทํา
หนาที่ผลิตเกมการศึกษาตามใบสั่ง โดยมีขอตกลงดังนี ้
                        6.1.1 ผูเขาอบรมเปนผูกําหนดเปาหมายในการผลิตตามความสามารถของตน 
                        6.1.2 ผูเขาอบรมพยายามดําเนินการผลิตใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
          6.1.3 สินคาที่ผลิตตองมีคุณภาพดี 
                  6.2 ผูนํากิจกรรมสาธิตวิธีการผลิตเกมการศึกษาดวยวิธีการพับกระดาษ 
                  6.3 ผูเขาอบรมฝกพับกระดาษ โดยพับกระดาษตามแบบที่กําหนดให 1 ชิ้น  
                  6.4 เมื่อผูเขาอบรมพับไดแลว ใหกําหนดเปาหมายที่ตองการผลิตภายในเวลา 5 นาที  
                  6.5 ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมทดลองผลิตภายในเวลา 3 นาที ตรวจสอบจํานวนที่
ผลิตได 
                  6.6 ผูนํากิจกรรมใหโอกาสผูเขาอบรมปรับเปลี่ยนเปาหมายในการผลิต กรณี
ปรับเปลี่ยนเปาหมาย ผูตองการปรับเปลี่ยนเปาหมายตองเสียคาปรับ (อาจใชวิธีการเสียคาปรับ 
หรือไมนับรวมผลงานสําเร็จจํานวน 3 ชิ้น เปนตน)  
       6.7 ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมผลิตเกมการศึกษาดวยวิธีการพับกระดาษภายในเวลา 
5 นาที โดยดําเนินการพับใหเร็วที่สุด คุณภาพดีที่สุด ตรวจสอบจํานวนที่ผลิตได (เปาหมาย) และ
คุณภาพผลงาน 
   6.8 ผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน
ประเด็นตอไปนี ้
         6.8.1 ผูผลิตผลงานไดมากที่สุดมีวิธีดําเนินการอยางไร 
        6.8.2 ผูผลิตผลงานไดนอยที่สุดมีวิธีดําเนินการอยางไร 
        6.8.3 กําหนดเปาหมายอยางไรจึงจะสําเร็จตามเปาหมาย 
        6.8.4 การกําหนดเปาหมายสัมพันธกับทักษะความรูความสามารถอยางไร 
    6.8.5 การผลิตผลงานไดนอยควรดําเนินการแกไขอะไร อยางไร 
 7. ผูนํากิจกรรมรวมสรุป เชื่อมโยงขอความรู และภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมกิจกรรมที่ 
2 ผูเขาอบรมบันทึกขอความรูที่ไดรับจากสาระการฝกอบรมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในแบบบันทึกความรู 
(R) 
 
สื่อและอุปกรณ 

1. VCD นิทานเรื่อง หงสปา (ความยาว 14 นาที) 
2. VCD ภาพยนตรเรื่อง Water Boys (ความยาว 7 นาท)ี 
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3. ใบกิจกรรมที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
4. เอกสารประกอบการผลิตเกมการศึกษาดวยกระดาษ 
5. แบบบันทึกความรู 
6. กระดาษสีขนาด F4 
7. กระดาษ flipchart 
8. ปากกา สีเมจิก สีเทียน สีไม สีชอลก ดินสอ ไมบรรทัด กรรไกร 

 
การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
 4. ผลงานสําเร็จ 
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นิทานเรื่อง หงสปา 
จากนิทานของฮันส คริสเตียน แอนเดอรเซน  

โดย สุขสมร ประพัฒนทอง 
 

ณ ดินแดนกลางปาใหญ มีเมืองใหญเมืองหนึ่ง มีพระราชาเปนผูปกครอง มีพระราชินีที่สงา
งามและมีน้ําใจเมตตาตอชาวเมือง พระราชาและพระราชินีมีโอรสที่นารัก 11 คน และมีธิดาที่สวยงาม
นารักอีก 1 คน ทั้งหมดอยูดวยกันอยางมีความสุขจนกระทั่งพระราชินีไดตายจากไป ตอมาไมนาน 
พระราชาไดแตงงานใหมกับหญิงสาวผูหนึ่งและแตงตั้งเปนพระราชินีแทน แตปรากฏวา พระราชินีคน
ใหมนี้มีใจโหดรายมาก ซ้ํายังเกงทางเวทมนตคาถา มีความเกลียดชังเจาชายและเจาหญิงทั้งสิบสอง
คนนี้เปนอยางย่ิง จึงหาทางกําจัด โดยสาปใหเจาชายทั้งสิบเอ็ดคนกลายเปนหงสแลวไลใหไปอยูใน
ปา และไดสงเอลิซาซึ่งเปนธิดาไปอยูกับชาวไรนอกเมืองจนเอลิซาอายุได 15 ป พระราชินีจึงอนุญาต
ใหกลับเขาในวังได แตพอเห็นความสงางามของเอลิซา พระราชินีแมมดรูสึกอิจฉาอยากจะสาปให   
เอลิซาเปนหงสปาเชนเดียวกับพ่ีชายทั้ง 11 คน แตติดขัดที่พระราชาตองการเห็นลูกสาว พระราชินี
แมมดจึงไปจับคางคกมาสามตัวถือเขาไปในหองน้ําแลวสั่งคางคกทั้งสามตัววา “เมื่อเวลาเอลิซามา
อาบน้ํา เจาตัวที่หนึ่งจงข้ึนไปหมอบอยูบนหัว เพ่ือใหหลอนเปนคนเซื่องซมึเหมือนเจา เจาตัวที่สองจง
ข้ึนไปหมอบอยูที่หนาผาก เพ่ือใหหลอนมีใบหนาที่นาเกลียดนาชังเหมือนเจา พระราชาจะไดจําหลอน
ไมได  สวนเจาตัวที่สามจงหมอบที่หนาอกของหลอน เพ่ือจิตใจของหลอนจะไดมีแตความชั่วราย และ
ในที่สุดจะนําความทุกขทรมานมาสูหลอน” ครั้นแลวพระราชินีแมมด ก็โยนคางคกลงไปในอางน้ําทํา
ใหน้ําใสแจวกลายเปนสีเขียว หลังจากนั้นจึงเรียกเอลิซาเขามาอาบน้ํา เพ่ือจะไดแตงตัวไปพบ
พระราชา 

เมื่อเอลิซาลงอาบน้ํา คางคกทั้งสามตัวก็มาเกาะเอลิซา แตเนื่องจากเอลิซาเปนคนดีมีใจ
บริสุทธิ์ เวทมนตคําสาปของพระราชินีจงึไมมีฤทธิ์เดช คางคกทั้งสามตัวก็กลายเปนดอกกุหลาบอยูใน
อางน้ํานั่นเอง พระราชินีเห็นดังนั้นจึงเอาน้ําฝาดชโลมเอลิซาทั้งตัว ทําใหผิวของเอลิซาเปนสีน้ําตาล
แกแลวเอาข้ีผึ้งกลิ่นเหม็นมาละเลงบนหนา ขย้ีผมใหยุงเหยิงเปนกระเซิงจนไมมีใครจําได เมื่อ
พระราชาเห็นถึงกับตกตะลึงรองวา “คงผิดตัวเสียแลว ลูกสาวของเราไมไดข้ีเหลอยางนี”้ บรรดาขุน
นางคนอ่ืนๆ ก็จําหลอนไมได คงมีแตสุนัขตัวหนึ่งและนกนางแอนที่ทํารังอยูบนหลังคาปราสาท
เทานั้นที่จําหลอนได แตสัตวทั้งสองชนิดพูดไมได ฉะนั้นจึงไมมีประโยชนอะไรเลย 

เอลิซานอยใจจนรองไหโฮ รูสึกเศราโศกที่สุด คิดถึงพ่ีชายทั้งสิบเอ็ดคนที่หายไปโดย
ปราศจากรองรอย เอลิซาตัดสินใจที่จะไปตามหาพ่ีชาย เธอจึงแอบหนีออกจากวัง เดินไปตามทุงหญา
รกราง จนเขาไปในปาดงทึบ เธออยากพบพ่ีชายที่สุด จึงตั้งใจอยางแนวแนวาจะพยายามคนหาพ่ีชาย
ทั้งหมดใหพบ เมื่อตกคํ้าลงสุดวิสัยที่จะเดินตอไปในความมืดของปาทึบได เอลิซาจึงนอนลงบนหญาที่
ออนนุม หัวหนุนตอไมแทนหมอนหลับไปดวยความออนเพลีย  
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วันรุงข้ึน เอลิซาไดยินเสียงน้ํากระเซ็นมาจากลําธาร เธอเดินลัดเลาะมาที่ลําธาร เมื่อมอง 
เห็นเงาตัวเอง เอลิซาถึงกับตกใจที่พบวา ตัวเองสกปรกหนาตามอมแมม เธอจึงอาบน้ําชําระรางกาย 
กลายเปนเจาหญิงที่สวยงามเชนเดิม 

เจาหญิงเดินทางเขาสูปาลึกและพบหญิงชราที่มีลูกเบอรรี่มาเต็มตะกรา หญิงชราจึงแบงลูก
เบอรรี่ใหเจาหญิงทานจนอ่ิม เมื่อทานเสร็จแลว เจาหญิงไดถามหญิงชราวา “ทานเห็นเจาชาย 11 คน 
ข่ีมาผานมาทางปานี้หรือไม” “ไมเห็นเลย” หญิงชราตอบ “แตเมื่อวานนี้ มีหงส 11 ตัว มาเลนน้ําใน
สระน้ําใกลๆ นี้ ทุกตัวสวมมงกุฎทองคําดวยนะ” 

หลังจากขอบคุณหญิงชราแลว เจาหญิงเอลิซาก็เดินไปยังสระน้ําที่หญิงชราบอก ในขณะที่
ตะวันใกลจะลับขอบฟา เจาหญิงเหน็หงส 11 ตัว ที่สวมมงกุฎบินลงมาแลวกลายรางเปนเจาชายที่
งามสงา 11 คน เจาหญิงดีใจรีบเรียกชื่อพ่ีชาย ทุกคนตางว่ิงเขาสวมกอดกันดวยความดีใจและเลาสู
กันฟงเก่ียวกับความโหดรายของแมเลี้ยง 

เอลิซาถามพ่ีชายวา จะมีหนทางใดชวยใหพ่ีชายหลุดจากคําสาปนี้ แตพ่ีชายทุกคนไมมีใคร
ตอบเธอได เจาหญิงเอลิซาจึงครุนคิดอยูตลอดเวลาที่จะหาทางชวยพวกพ่ีชาย คิดเทาใดก็คิดไมออก 
จนกระทั่งคืนหนึ่ง ในขณะที่นอน เจาหญิงรูสึกวา รางกายของเธอไดลองลอยข้ึนไปที่ปราสาทของ
เทพธิดาซึ่งมีใบหนาที่คลายหญิงชราที่เจาหญิงพบและใหลูกเบอรรี่แกเจาหญิง 

เทพธิดาเห็นวาเอลิซามีความตั้งใจจริงที่จะชวยพ่ีชาย จึงกลาวกับเอลิซาวา “เธอมีทางชวย
พ่ีชายทั้ง 11 คน ถาเธอมีความพยายาม อดทน มุงมั่น ไมยอทอ ไมสนใจกับความเจ็บปวดที่จะไดรับ” 
เมื่อเห็นเจาหญิงยอมรับและตั้งใจแนวแนเชนนั้น เทพธิดาจึงบอกตอวา “วิธีที่จะชวยพ่ีชายได คือ ใน
ยามดึกสงัด เธอจะตองเก็บตนตําแยที่มักข้ึนตามหนาถ้ําหรือบนเนินดินเหนือหลุมศพเทานั้น นํามา
เหยียบเพ่ือเอาใยมาปนเปนดายแลวถักทอเปนเสื้อแขนยาว 11 ตัว ใหหงสและตัวใส เมื่อใสแลว พวก
พ่ีชายของเธอจะหลุดพนจากคําสาปได จงจําไวใหดีวา นับแตวินาทีแรกที่เธอเริ่มลงมือทํางานนี้
จนกระทั่งเสร็จเรียบรอย แมจะกินเวลานานนับปก็ตาม เธอจะพูดกับใครไมได เพราะคําพูดเพียงคํา
เดียวของเธอจะมีพิษเสมือนกริชแทงตรงหัวใจของพ่ีชายของเธอ ดังนั้น ชีวิตของพวกเขาข้ึนอยูกับ
ลิ้นของเธอนะ” เจาหญิงใหคําสัญญาวาจะทําตามที่เทพธิดาบอก เทพธิดาจึงเอาตนตําแยใสมือเจาหญิง 
ความคันปวดแสบปวดรอนทําใหเจาหญิงตื่นจากความฝน ในขณะที่ตื่นข้ึนมา เจาหญิงพบวาในมือ
หนึ่งไดกําตนตําแยไว จึงเห็นวาสิ่งที่ตนฝนนั้นคงเปนความจริง จึงคุกเขาขอบคุณเทพธิดา 

เจาหญิงเริ่มลงมือถอนตนตําแยทันที โดยไมสนใจวามือของเธอจะเจ็บปวดสักเพียงใด    
เจาหญิงก็ยอมอดทนอยางที่สุด เพราะนั่นเปนวิธีเดียวที่จะชวยพ่ีชายของเธอได เมื่อตะวันตกดิน
พ่ีชายทั้งหลายกลับมาก็ตกใจเมื่อเห็นเจาหญิงกลายเปนคนเงียบขรึม และเห็นมือของเธอบวมแดง 
โดยคิดวา โดนแมเลี้ยงสาปจึงรองไห น้ําตาของพ่ีชายที่โดนมือของเจาหญิง ชวยบรรเทาอาการปวด
แสบปวดรอนใหหายไปได แตเจาหญิงก็ยังไมยอมพัก กลับงวนอยูกับงานนี้ทั้งคืน 

รุงข้ึนเอลิซาก็งวนอยูกับการทอเสื้อจนเสื่อตัวแรกเสร็จ ในขณะที่กําลังทอเสื้อตัวที่สอง ก็ได
ยินเสียงของคนลาสัตวและหมาลาเนื้อเขามาในถ้ําที่พัก ในกลุมนี้มีพระราชารูปรางสงางามอยูดวย 
และเมื่อไดเห็นเอลิซา พระราชาจึงถามวา “ทําไมเธอจึงมาอยูที่นี่” เอลิซาไมตอบ เพราะเธอจะพูด
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ไมได เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีชายเธอ พระราชาจึงพูดข้ึนวา “ไป กลับกันเถอะ ที่นี่ไมเหมาะสม
สําหรับเธอ” แลวก็อุมเอลิซา เพ่ือนํากลับไปที่พระราชวัง 

เอลิซารองไหดวยความเศราโศก เมื่อถึงวังหลอนไดแตงตัวดวยเสื้อผาใหม และพระราชาได
ประกาศวา เอลิซาคือเจาสาวของเขา โดยมาสนใจที่ผูนําศาสนาบอกวา เอลิซาเปนแมมด พระราชา
พยายามเอาใจเอลิซา ดวยการสรางทีพั่กใหใหม ซึ่งมีลักษณะคลายถ้ําที่เอลิซาเคยอยู พรอมกับมีมัด
ตนตําแยและเสื้อที่เธอทอเสร็จแลววางอยูดวย เอลิซาดีใจมาก ย้ิมอยางยินดีจนแกมแดง และคุกเขา
ลงจูบที่มีพระราชา พระราชากอดเอลิซาและออกคําสั่งใหโบสถทุกแหงตีระฆังเปนสัญญาณแตงงาน 
เอลิซาจึงไดเปนพระราชิน ี

กลางคืนของทุกคืน เมื่อพระราชาหลับแลว เอลิซาจะแอบไปทอเสื้ออยางไมยอทอและ
อดทน เมื่อทอเสื้อตัวที่ 7 เสร็จแลว ปรากฏวา ตนตําแยหมดลง เอลิซาจึงตองเขาไปในปาชา เพ่ือเก็บ
ตนตําแยบนหลุมศพ เธอพบกับแมมดหนาตานาเกลียดจํานวนหนึ่งที่กําลังกินศพอยางเอร็ดอรอย แต
ดวยความตั้งใจแนวแนที่ตองการชวยพ่ีชายทั้ง 11 คน เธอรีบเก็บตนตําแยแลวรีบกลับมาทอเสื้อตอ 
การไปเก็บตนตําแยในตอนกลางคืนของเอลิซา ไมรอดพนสายตาของผูนําศาสนา จึงทําใหย่ิงเชื่อมั่น
วา เอลิซาคือแมมดมากย่ิงข้ึน 

ผูนําศาสนาจึงไปบอกพระราชา จนพระราชาเกิดความแคลงใจและแอบตามเอลิซาไปยัง
สถานที่ที่เขาสรางใหเธอทุกคืน ซึ่งพระราชาก็เห็นแตเอลิซานั่งทอเสื้อ เอลิซาอดทนทอเสื้ออยางไมยอ
ทอ จนเหลือเสื้ออีกเพียงตัวเดียว ในคืนนั้นตนตําแยหมด เอลิซาจึงตองออกไปเก็บตนตําแยที่หลุมศพ
อีก โดยหารูไมวา พระราชาและผูนําศาสนาไดสะกดรอยตามเธอไปยังปาชา เมื่อถึงปาชากลับหาตัว
เอลิซาไมพบ แตกลับไปพบกลุมแมมดบนหลุมศพดังที่เอลิซาเคยเห็นจนชิน พระราชาจึงเขาใจผิดวา 
คนหนึ่งในจํานวนแมมดคือเอลิซา จึงรอจับกุมเอลิซาเมื่อเดินกลับออกมาจากปาชาพรอมตนตําแย 
พระราชารูสึกเสียใจ แตไมรูจะทําเชนไร จึงประกาศใหประชาชนเปนผูตัดสินความผิดของเอลิซา 

ประชาชนไดตัดสินใหเผาเอลิซาทั้งเปนในอีก 15 วัน ขางหนา ในระหวางรอการประหาร
ชีวิต เอลิซาถูกขังอยูในคุกที่มืดและชื้นแฉะ โดยใชเสื้อทั้ง 10 ตัว ที่ทอเสร็จปูนอน และมัดตนตําแยที่
เธอเก็บไดในวันทีถู่กจับกุมเปนหมอน แทนที่เอลิซาจะเสียใจ รองไห เธอกลับย่ิงดีใจและพอใจมาก 
และเริ่มทอเสื้อตัวสุดทาย ในตอนเย็นของคืนสุดทายกอนที่จะโดนประหารชีวิต เอลิซาไดยินเสียงหงส
กระพือปกที่หนาตาง เอลิซาจําไดวาเปนพ่ีชายคนเล็กของเธอที่พยายามออกตามหาเธอ เอลิซาสะอ้ืน
ดวยความดีใจทั้งๆ ที่รูวาเปนคืนสุดทายที่เธออาจจะมีชีวิตอยู ดังนั้นเอลิซาจึงรีบทอเสื้อใหเสร็จ โดย
ไมสนใจกับคําประณามที่เก้ียวกราดของผูนําศาสนาที่พระราชาสั่งใหมาดูเธอ 

ในคืนนั้น พ่ีชายคนเล็กไดรีบกลับไปบอกพ่ีๆ อีก 10 คน ใหมาชวยเอลิซา ทั้งหมดในรางที่
เปนมนุษยจึงรีบเดินทางมาขอพบพระราชา แตไมสามารถเขาพบพระราชาได เมื่อพระอาทิตยข้ึน 
เจาชายทั้ง 11 คน กลายเปนหงสบินอยูเหนือวัง 

ในวันนั้นประชาชนพากันมาดูการเผาแมมด เอลิซาถูกจับใสรถมาแหประจาน เธอมีทาทาง
อิดโรยและเนื้อตัวมอมแมม แตมือของเธอยังคงขะมักเขมนพยายามทอเสื้อตัวสุดทายใหเสร็จ เมื่อถึง
ลานประหาร เอลิซาถูกจับนั่งลงกับพ้ืน พรอมเสื้อที่ทอเสร็จ ฝูงชนดาทอเธอและกรูมาทําลายเสื้อที่
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เธอทอ เอลิซาพยายามปกปองเสื้อและวินาทีนั้น หงสทั้ง 11 ตัว ที่บินอยูเหนือลานประหารก็ถลาลง
มากระพือปกปกปองไมใหใครเขาใกลเอลิซา ฝูงชนตกใจและถอยหางออกไป 

ในขณะที่เพชฌฆาตจับมือและลากเอลิซา เพ่ือนําไปเผาไฟ เธอสะบัดมือหลุดและรีบโยน
เสื้อใหหงสทั้ง 11 ตัว ในบัดดล หงสไดกลายเปนเจาชายที่สงางาม 11 คน เพียงแตคนเล็กสุดมีแขน
ขางเดียว อีกขางยังเปนปกหงส เพราะแขนเสื้อยังทอไมเสร็จ 

เอลิซาจึงรองข้ึนดวยเสียงอันดังวา “เวลานี้ ฉันพูดไดแลว ฉันเปนผูบริสุทธิ”์ แลวเธอก็ลมลง
ในออมแขนพ่ีชาย เนื่องจากเหนื่อยออนและทรมานมานาน เจาชายคนโตพูดวา “เอลิซา เปนคนดี มี
ความกลาหาญ” และเลาเรื่องราวตางๆ ใหพระราชาและประชาชนทราบอยางละเอียด เมื่อทราบความ
จริง ประชาชนและผูนําศาสนาจึงทําความเคารพเอลิซา พระราชาจึงพาเอลิซากลับวังและอยูดวยกัน
อยางมีความสุข 

 
อางอิงจาก รศ. งามตา วนินทานนท nach 25 เมษายน 2550 
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ใบกิจกรรมท่ี 2.1 เอลิซากับหงส 11 ตัว 
 

งานของเอลิซาในนิทานนี้ คือ การปนดายและทอเสื้อ 11 ตัว 
 

1. ตัวเอกในเรื่องมีความตั้งใจแนวแนที่จะทําสิ่งหนึ่งที่เปนเรื่องที่ถูกตองดีงาม 
    ...............    ……………    ……………     ……………     ……………     …………… 
         จริงท่ีสุด                จริง                   คอนขางจริง            คอนขางไมจริง               ไมจริง                    ไมจริงเลย 

2. ขณะทําสิ่งที่ตั้งใจไว ตัวเอกพบกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ  
    ...............    ……………    ……………     ……………     ……………     …………… 
         จริงท่ีสุด                จริง                   คอนขางจริง            คอนขางไมจริง               ไมจริง                    ไมจริงเลย 

3. ตัวเอกไมไดคาดคิดมากอนถึงอุปสรรคปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในการที่จะทําสิ่งที่ตนตั้งใจ 
    ...............    ……………    ……………     ……………     ……………     …………… 
         จริงท่ีสุด                จริง                   คอนขางจริง            คอนขางไมจริง               ไมจริง                    ไมจริงเลย 

4. ตัวเอกแสดงถึงพฤติกรรมที่จดจออยูกับงาน มีความมานะ บากบ่ัน ไมยอทอ เมื่อพบอุปสรรค 
    ...............    ……………    ……………     ……………     ……………     …………… 
         จริงท่ีสุด                จริง                   คอนขางจริง            คอนขางไมจริง               ไมจริง                    ไมจริงเลย 

5. ตัวเอกมีความสําเร็จในงานดวยความรูความสามารถ และแรงกายของตน มิใชอาศัย โชค ความ 
 บังเอิญ หรือ ผลักปญหาใหคนอ่ืนแกแทน 
    ...............    ……………    ……………     ……………     ……………     …………… 
         จริงท่ีสุด                จริง                   คอนขางจริง            คอนขางไมจริง               ไมจริง                    ไมจริงเลย 

6. ตัวเอกไมไดคาดคิดมากอนวา ตนจะทํางานนี้ไดสําเร็จ 
    ...............    ……………    ……………     ……………     ……………     …………… 
         จริงท่ีสุด                จริง                   คอนขางจริง            คอนขางไมจริง               ไมจริง                    ไมจริงเลย 

7. ตัวเอกมีความทอแทเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในงานที่ทํา 
    ...............    ……………    ……………     ……………     ……………     …………… 
         จริงท่ีสุด                จริง                   คอนขางจริง            คอนขางไมจริง               ไมจริง                    ไมจริงเลย 

8. งานที่ตัวเอกทําแลวสําเร็จคือเย็บเสื้อ 11 ตัว ตองอาศัยเวทมนตหรือของวิเศษชวยเปนสําคัญ 
    ...............    ……………    ……………     ……………     ……………     …………… 
         จริงท่ีสุด                จริง                   คอนขางจริง            คอนขางไมจริง               ไมจริง                    ไมจริงเลย 

9. หลังจากฝาฟนอุปสรรค ตัวเอกไดรับผลตอบแทนที่นายินดีและคุมคา 
    ...............    ……………    ……………     ……………     ……………     …………… 
         จริงท่ีสุด                จริง                   คอนขางจริง            คอนขางไมจริง               ไมจริง                    ไมจริงเลย 

10. ความสําเร็จข้ันสุดทายของตัวเอก ทําใหเขามีความสุขทั้งในขณะนั้นและในชีวิตตอไป 
    ...............    ……………    ……………     ……………     ……………     …………… 
        จริงท่ีสุด                จริง                   คอนขางจริง            คอนขางไมจริง               ไมจริง                    ไมจริงเลย 
 
                                                                     อางอิง รศ.งามตา  วนินทานนท nAch 25 เมษายน 2550 
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ใบกิจกรรมท่ี 2.2 นิทานเรื่องหงสปา 
งานของเอลิซา คือ................................................ 

 
ขั้นที่  เน้ือเรื่อง 

 1. คิด/กําหนดเปาหมายที่ตองการกระทําให 
    สําเร็จดวยตนเอง 

เอลิซาตระหนักวาจะตองทอเสื้อ 11 ตัว ดวยใย
ตนตําแยใหไดดวยตนเอง  

2. คิดงานที่ตองกระทํา โดยคิดถึงความสําเร็จ 
    ของงาน 

คิดวางานทอเสื้อ 11 ตัว เปนเรื่องถูกตองสําคัญ 
เพ่ือชวยใหพ่ีชายทั้ง 11 คนพนคําสาป  

3. คิดถึงความลมเหลวของงาน 
 

 

4. คิดพิจารณาดําเนินการไปสูเปาหมายอยางม ี
    ข้ันตอน 

 

5. บอกสาเหตุภายในตนที่จะทํางานใหสําเร็จได 
 

 

6. บอกสาเหตุภายนอกตนที่จะทํางานใหสําเร็จ 
    ได 

 

7. พิจารณาสิ่งที่อาจขัดขวางการทํางานของตน 
    หรือทําใหงานลมเหลว 

 

8. ปญหาภายในของตน 
 

 

9. ปญหาภายนอกของตน 
 

 

10. คาดวาจะสําเร็จก็ยินดี พอใจ มีความสุข 
 

 

11. คาดวาจะลมเหลวก็เกิดความเศรา เสียใจ  
      หาทางปรับปรุงใหม 

 

12. มีความใฝสัมฤทธิ์เปนจุดเดนและศูนยกลาง 
      ของความคิด 
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เรื่องยอภาพยนตรเรื่อง Water Boys  
 
ยามาโมโตะ โยสึเกะ เปนนักเรียนชั้นปที่ 3 ของโรงเรียนฮิเมโนะ ที่มีความใฝฝนอยากจะ

เปดชมรมสําหรับนักเรียนชาย เมื่อไดรูขาววามีนักเรียนใหมชื่อ มิซึชิมะ เอคิชิ ยายมาจากโรงเรียน 
อาโอบุที่มีชื่อเสียงเรื่องกีฬาวายน้ํา จึงรูสึกสนใจและคิดจะจัดตั้งชมรมวายน้ําชายข้ึนมา จึงชวนให 
เอคิชิมารวมกันจัดตั้งชมรมวายน้ํา โดยมอีาจารย ซาโอโตเมะ ซึ่งเคยเปนนักกีฬาระบําใตน้ํามากอน
เปนผูใหการสนับสนุนความคิดนี้ อาจารยใหญเห็นความตั้งใจจริงของโยสึเกะ จึงอนุญาตใหจัดตั้ง
ชมรมวายน้ํา แตการกอตั้งชมรมวายน้ํามีอุปสรรคมากและถูกตอตานจากนักเรียนหญิง และมีเงื่อนไข
วา พวกเขาจะตองแสดงระบําใตน้ําใหทุกคนในโรงเรียนดูในงานกอนปดภาคเรียน เพ่ือใหทุกคน
ยอมรับ โดยมีเวลาฝกซอมเพียง 2 อาทิตย ทุกคนมุงมั่น พยายามฝกซอม จนสามารถแสดงระบําใต
น้ําไดสําเร็จ 
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ใบกิจกรรมท่ี 2.3 ภาพยนตรเรื่อง WATER BOYS 
งานของโยสุเกะกับเอคิชิ คือ ........................................................................... 

 
ขั้นที่  เน้ือเรื่อง 

 1. คิด/กําหนดเปาหมายที่ตองการกระทําให 
    สําเร็จดวยตนเอง 

โยสุเกะตระหนักวาจะตองตั้งชมรมระบําใตน้ํา
ดวยน้ําพักน้ําแรงของตนเอง  

2. คิดงานที่ตองกระทํา โดยคิดถึงความสําเร็จ 
    ของงาน 

คิดวาตองแสดงโชวระบําใตน้ํา เมื่อทําไดดี 
สวยงาม จะไดรับการอนุมัติใหเปดชมรมระบํา 
ใตน้ํา  

3. คิดถึงความลมเหลวของงาน 
 

คิดวา ไมสามารถจัดการแสดงได หรือแสดง
แลวแตไมดีพอ จะไมไดรับการอนุมัติใหเปด
ชมรมระบําใตน้ํา  

4. คิดพิจารณาดําเนินการไปสูเปาหมายอยางม ี
    ข้ันตอน 

วางแผนเพ่ือนําไปสูเปาหมายนั้น  

5. บอกสาเหตุภายในตนที่จะทํางานใหสําเร็จได 
 

 

6. บอกสาเหตุภายนอกตนที่จะทํางานใหสําเร็จ 
    ได 

 

7. พิจารณาสิ่งที่อาจขัดขวางการทํางานของตน 
    หรือทําใหงานลมเหลว 

 

8. ปญหาภายในของตน 
 

 

9. ปญหาภายนอกของตน 
 

 

10. คาดวาจะสําเร็จก็ยินดี พอใจ มีความสุข 
 

 

11. คาดวาจะลมเหลวก็เกิดความเศรา เสียใจ  
      หาทางปรับปรุงใหม 

 

12. มีความใฝสัมฤทธิ์เปนจุดเดนและศูนยกลาง 
      ของความคิด 
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ใบกิจกรรมท่ี 2.4 
เปาหมายในการทํางานที่สมาชิกในกลุมตองการที่จะทําหรือปรับปรุงใหดีขึ้น คือ................... 
 

ขั้นที่  รายละเอียด 
 1. คิด/กําหนดเปาหมายที่ตองการกระทําให 
    สําเร็จดวยตนเอง 

 

2. คิดงานที่ตองกระทํา โดยคิดถึงความสําเร็จ 
    ของงาน 

 

3. คิดถึงความลมเหลวของงาน 
 

 

4. คิดพิจารณาดําเนินการไปสูเปาหมายอยางม ี
    ข้ันตอน 

 

5. บอกสาเหตุภายในตนที่จะทํางานใหสําเร็จได 
 

 

6. บอกสาเหตุภายนอกตนที่จะทํางานใหสําเร็จ 
    ได 

 

7. พิจารณาสิ่งที่อาจขัดขวางการทํางานของตน 
    หรือทําใหงานลมเหลว 

 

8. ปญหาภายในของตน 
 

 

9. ปญหาภายนอกของตน 
 

 

10. คาดวาจะสําเร็จก็ยินดี พอใจ มีความสุข 
 

 

11. คาดวาจะลมเหลวก็เกิดความเศรา เสียใจ  
     หาทางปรับปรุงใหม 

 

12. มีความใฝสัมฤทธิ์เปนจุดเดนและศูนยกลาง 
     ของความคิด 
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การผลิตเกมการศึกษาดวยกระดาษ 
 
1. ผูนํากิจกรรมแจกกระดาษสีขนาด 9.5 X 35 ซม. ใหผูเขาอบรมคนละ 1 แผน 
 
 
                                             Aฤ                                                9.5 ซม. 
 
                                            35 ซม. 
2. พับมุมกระดาษดานลางซายใหเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พับทบกระดาษไปทางดานขวาใหเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทาอีก 1 ครั้ง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. พลิกกระดาษควํ่าลง พับมุมกระดาษดานลางซายใหเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 

A 

A 

A 

A 

A 

B 
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5. พับทบกระดาษไปทางดานขวาใหเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทาอีก 1 ครั้ง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. พับทบกระดาษไปทางดานขวาใหเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทาอีก 1 ครั้ง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. พับมุมกระดาษดานลางขวาใหเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
8. คลี่กระดาษทางดานซายมือออก 1 ครั้ง และจับมุมกระดาษดานบนขวาพับสอดกลับเขาไปในชอง
ดานซายมือ จะไดสื่อการสอน 1 ชิ้น ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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แบบบันทึกความรู 

เรื่อง............................................................................ 
 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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หนวยท่ี 2  

   เสริมสรางพลังการทํางาน : การสงเสริมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
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หนวยเสริมสรางพลังการทํางาน : การสงเสริมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
 

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนจิตลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่เชื่อวาเปนสาเหตุของการ
เกิดพฤติกรรมของบุคคล ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนี้ ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 2 สวน คือ 
ลักษณะมุงอนาคต (Future Orientation) และการควบคุมตน (Self Control) ซึ่งจะเกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่องในปรากฏการณเดียวกัน 

ลักษณะมุงอนาคต เปนความสามารถที่จะคาดการณไกลและเห็นความสําคัญของผลดีและ
ผลเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถวางแผนการปฏิบัติเพ่ือรับผลดีหรือปองกันผลเสียที่จะเกิดใน
อนาคตได และเกิดการควบคุมตนเอง ซึ่งเปนความสามารถในการปฏิบัติตนตามแผนการปฏิบัติที่วาง
ไว หรือ ละเวนการกระทําบางอยาง อดทน เสียสละ รอไดในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม  เพ่ือ
นําไปสูเปาหมายหรือผลที่ตองการในอนาคต 

ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากจะเปนผูที่ปฏิบัติงานไดอยางนาพอใจทั้งทางดาน
ผลงานและดานคุณธรรมจริยธรรม 
 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหนวยเสริมสรางพลังการทํางาน : การสงเสริมลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน 

1. ผูเขาอบรมมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการมลีักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตน 

2. ผูเขาอบรมสามารถคาดการณไกลหรือคิดวางแผนเพ่ืออนาคต  
3. ผูเขาอบรมมีความเขาใจเรื่องการควบคุมตนเอง 

 
สาระการฝกอบรม 

1. ความหมายและความสําคัญของลักษณะมุงอนาคต 
2. การคาดการณไกลหรือการคิดวางแผนเพ่ืออนาคต  
3. การควบคุมตนเอง 
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กิจกรรมที่ 1 
ชื่อกิจกรรม การกระทํากิจกรรมเพ่ืออนาคต          
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 1 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจความหมายและความสําคัญของลักษณะมุงอนาคต 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมคิดแบบมุงอนาคต คือ เห็นประโยชนหรือผลดี ผลเสียที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคต 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถคาดการณ วางแผนหรือกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม 

เพ่ือนําสูการบรรลุเปาหมาย 
สาระสําคัญ 

ลักษณะมุงอนาคต เปนความสามารถของบุคคลที่จะคาดการณไกลและเห็นความสําคัญ
ของสิ่งทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งผลดีและผลเสีย สามารถวางแผนการปฏิบัติเพ่ือรับผลดีหรือปองกัน
ผลเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ขั้นตอนการฝกอบรม 
 1. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมดูภาพบุคคลสําคัญในอดีตทีละภาพ เชน สมเด็จพระศรีสุริโยทัย 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และตอบคําถามดังนี ้(T,R,E) 
      “บุคคลที่เห็นในภาพคือใคร บุคคลในภาพไดกระทํากิจกรรมอะไรในอดีต ซึ่งผลของการ
กระทําในครั้งนั้นยังแสดงผลอยูในปจจุบัน” 
   2. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมดูภาพปาชายเลน ดินและน้ํา ศิลปวัฒนธรรม ภาวะโลกรอน 
ทีละภาพและตอบคําถามดังนี ้(T,R,E) 

       “ทําไมตองอนุรักษสิ่งที่เห็นในภาพ การอนุรักษสิ่งที่เห็นในภาพ เกิดผลดีอยางไรใน
อนาคตหรือปองกันผลเสียอะไรในอนาคต” 

  3. ผูนํากิจกรรมแบงผูเขาอบรมเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน แตละกลุมปฏิบัติ ดังนี้ (T,R,E,E) 
                3.1 สมาชิกแตละคนในกลุม ใชเวลาคนละ 3 นาที คิดกิจกรรมหรือการกระทําที่ตนเอง
คาดวา เมื่อตนเองกระทําแลวจะกอใหเกิดประโยชนหรือผลดีในอนาคตตอตนเอง หรือปองกันผลเสีย
ที่จะเกิดข้ึนกับตน ในใบกิจกรรมที่ 1 
                3.2 สมาชิกแตละกลุมรวมกันระดมสมอง คิดกิจกรรมหรือการกระทําที่ตนเองคาดวา 
เมื่อตนเองกระทําแลวจะกอใหเกิดประโยชนหรือผลดีในอนาคตตอชุมชนและสังคม หรือปองกัน
ผลเสียที่จะเกิดข้ึนกับชุมชนและสังคม ในใบกิจกรรมที่ 1   
       3.4. ผูเขาอบรมแตละกลุมนําเสนอกิจกรรมหรือการกระทําในขอ 3.1, 3.2 และรวมกัน
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม กลุมละไมเกิน 3 นาที 
            4. ผูนํากิจกรรมรวมสรุปและเชื่อมโยงขอความรู 
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สื่อและอุปกรณ 
1. ภาพบุคคลสําคัญในอดีต เชน สมเด็จพระศรีสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
2. ภาพปาชายเลน ดินและน้ํา ศิลปวัฒนธรรม ภาวะโลกรอน 
3. ใบกิจกรรมที่ 1 
4. ดินสอ ปากกา  

การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 การกระทํากิจกรรมเพื่ออนาคต 
 

1. ทานคิดวา กิจกรรมหรือการกระทําใดบางของทาน ที่เมื่อทานกระทําแลวจะกอใหเกิดประโยชน 
    หรือผลดีในอนาคตตอตัวของทานเอง หรือ ปองกันผลเสียที่จะเกิดข้ึนกับทาน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
2. ทานคิดวา กิจกรรมหรือการกระทําใดบางของทาน ที่เมื่อทานกระทําแลวจะกอใหเกิดประโยชน 
    หรือผลดีในอนาคตตอชุมชน และสังคม หรือปองกันผลเสียที่จะเกิดข้ึนกับชุมชนและสังคม  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 2 
ชื่อกิจกรรม ลักษณะของผูที่มุงอนาคต          
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 2 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเห็นแบบอยางของผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถคิดวางแผนเพ่ืออนาคต 

สาระสําคัญ 
ผูที่มีลักษณะมุงอนาคตจะมีความสามารถคาดการณไดวา อะไรจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล

และไกล โดยเห็นความสําคัญของผลดีที่ยังไมเกิดและการรอคอยผลที่ดีในอนาคต และเชื่อวาสิ่งที่จะ
เกิดในอนาคตนั้นมีคุณคาหรือความสําคัญที่ไมลดลง ยอมรับวาสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตหรือสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนกับผูอ่ืนนั้นอาจจะเกิดข้ึนกับตนเองได ดังนั้นผูที่มีลักษณะมุงอนาคตจึงตองวางเปาหมาย วาง
แผนการและลงมือกระทําดวยตนเอง เพ่ือผลดีในอนาคตและควบคุมตนใหละเวนการกระทําบางชนิด 
หรือกระทําพฤติกรรมที่ตองใชความอดทนหรือเสียสละไดอยางมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมซึ่งจะ
นําไปสูผลที่ตองการในอนาคต  
ขั้นตอนการฝกอบรม 

1. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมชมคลิปวิดีโอของทาน ว.วชิระเมธี ที่แสดงลักษณะการมุง
อนาคตและการควบคุมตนเอง ทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย (T) 

2. ผูนํากิจกรรมแบงผูเขาอบรมเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน แตละกลุมไดรับเรื่องราวชีวิตของ
นักเขียนสตรีชาวอเมริกัน แฮเรียต ไฟนเบิรก ซีกัว ที่แสดงลักษณะการมุงอนาคตและการควบคุม
ตนเอง ทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ตัวแทนกลุม 1 คน อานเรื่องที่ไดรับใหสมาชิกในกลุม
ฟง สมาชิกคนอ่ืนๆ ฟงอยางตั้งใจ (T) 

3. ผูเขาอบรมสะทอนลักษณะการมุงอนาคตและการควบคุมตนเองของบุคคลทั้งสองที่ทํา
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายในใบกิจกรรมที่ 2.1 (R) 

4. ผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเก่ียวกับการ
มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง ผูนํากิจกรรมรวมสรุปและเชื่อมโยงขอความรู (E) 

  5. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมแตละคนเขียนสิ่งที่ตนเองตองการจะทํามากที่สุดในอนาคต 
ตามประเด็นที่กําหนดไวในใบกิจกรรมที่ 2.2 ดังนี้ (T,R,E) 
                5.1 สิ่งทีต่องการจะทําหรือเปาหมายคืออะไร 
                5.2 สิ่งที่จะทํามีประโยชนอยางไร และกับใคร 
                5.3 สิ่งที่จะทํานั้นจะเริ่มทําเมื่อใด และกําหนดเวลาที่จะทําสําเร็จคือเมื่อใด  
                5.4 ทานวางแผนการดําเนินการจากปจจุบันสูอนาคตอยางไร แสดงใหเห็นเปาหมาย
ยอยแตละข้ันและกําหนดเวลาที่จะทําสําเร็จในแตละข้ันเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมาย 
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                5.5 อุปสรรคที่ทานคาดวาจะพบคืออะไร 
                5.6 สิ่งที่จะเอ้ืออํานวยใหทานทําสําเร็จตามเปาหมายคืออะไร 
                5.7 รางวัลที่ทานจะใหกับตนเองเมื่อทําตามเปาหมายยอยแตละข้ันไดสําเร็จคืออะไร 
            6. ผูนํากิจกรรมสุมผูเขาอบรม เพ่ือนําเสนอสิ่งที่ตนเองตองการจะทํามากที่สุดในอนาคต ใช
เวลาในการนําเสนอคนละไมเกิน 3 นาที (E) 

7. ผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูนํากิจกรรมเชื่อมโยงและสรุปกิจกรรม (E) 
สื่อและอุปกรณ 

1. คลิปวีดีโอแสดงลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนของทาน ว.วชิระเมธ ี(ความยาว 3 นาที) 
2. ประวัติชีวิตนักเขียน แฮเรียต ไฟนเบิรก ซีกัว 
3. ใบกิจกรรมที่ 2.1, 2.2 
4. ดินสอ ปากกา  

การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
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เรื่องยอ การเรียนเปรียญธรรม 9 ประโยคของทาน ว.วชิระเมธ ี
  

ทาน ว.วชิระเมธี จบเปรียญธรรม 9 ประโยคตั้งแตเปนสามเณร กวาจะมาถึงเปรียญธรรม 9 
ประโยคทานตองฝาฟนอุปสรรคตางๆ มาอยางมากมาย ครั้งหนึ่งในขณะที่ทานตองสอบเปรียญธรรม 
5 ประโยค เมื่อใกลสอบทานไดเดินทางออกไปคางที่วัดเพ่ือนและไปนั่งทองหนังสือกลางปาชาขาง
กองฟอนอยูคนเดียวทุกวัน และเมื่อตองสอบเปรียญธรรม 9 ประโยคนั้น เปนชวงเวลาที่เครียดมาก 
เนื่องจากปหนึ่งจะมีการสอบบาลีเพียงครั้งเดียว โดยปกติทานจะรับหนังสือพิมพมาอาน แตในปนั้น
ตองสอบ แมจะรับหนังสือพิมพทุกวัน แตไดเก็บไวใตเตียงทั้งหมดไมอาน และเขียนติดประตูไววา สิ่ง
ที่เธอทํานําเธอเขาไปใกลเปาหมายแลวหรือยัง เมื่อจิตตองการอานหนังสือพิมพก็จะไปอานขอความ
นั้น การอานหนังสือพิมพไมเก่ียวกับการสอบตองยังไมอาน เก็บคืนไวที่เดิม ในวันสอบเมื่อพลิก
กระดาษคําถามข้ึนมา รูสึกวาสิ่งที่ตนเองทุมเททํานั้นคุมคามาก เพราะเมื่ออานคําถามสามารถตอบ
ไดทุกขอ ทําใหสอบผานในปนั้น 
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แฮเรียต ไฟนเบิรก ซีกัว  
นักเขียนสตรีชาวอเมริกัน ผูเปล่ียนแนวทางชีวิตของตนเอง 

 
นักเขียนสตรีชาวอเมริกัน แฮเรียต ไฟนเบิรก ซีกัว ผูเปลี่ยนแนวทางชีวิตของตนเอง เมื่อ 

กอนเธอเปนภรรยา เปนแม แตบัดนี้เธอเปนนักเขียนนวนิยายที่ประสบความสําเร็จอยางสูง 
แฮเรียต ไฟนเบิรก ซีกัว เปนภรรยาของดร. เชลดอน เอช ซีกัว ผูเชี่ยวชาญดานประชากร

ศึกษา กอนแตงงานเธอเคยทํางานเก่ียวกับการทําหนังสือ หลังจากแตงงานแลวเธอใชเวลาดูแล
ครอบครัว ลูกสาว และชวยงานตางๆ ของสามีเปนเวลานานถึง 19 ป และจากนั้นเวลาก็เปนของเธอ 
เวลาที่เธอจะทําใหความตั้งใจ ความปรารถนาที่จะเขียนหนังสือเปนความจริงข้ึนมา หลังจากที่เธอ
ประสบความสําเร็จในการเขียนนวนิยายแลว เธอไดเลาเรื่องของเธอไวดังนี ้

ในปลายฤดูรอน ปค.ศ. 1980 ดิฉันตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง ขณะนั้นขาด
อีก 2 เดือน ดิฉันจะมีอายุครบ 49 ป ดิฉันไดบอกกับสามีวา ดิฉันจะเขียนนวนิยาย ตลอดเวลากอน
หนานั้น ดิฉันใหเวลาทั้งหมดแกสามีและลูกๆ 3 คน เปนเวลานานถึง 19 ป แตตอจากนี้ไปเวลาจะ
เปนของตัวดิฉันเอง 

ดิฉันเปนโรคตาแข็งเฉียบพลันซึ่งเปนปญหาสําคัญ บอยครั้งที่ตาขางขวาจะมีอาการเบิก
กวาง มองเห็นสิ่งตางๆ เปนสีขาวและสีดําเทานั้น แตอาการตางๆ เหลานี้จะคอยๆ หายไป 

ในวันปใหมซึ่งเปนวันที่ดิฉันรูสึกตัววาปวยเปนโรคตานั้น ครอบครัวของเราไปพักผอนที่
เคปคอต ดิฉันตองเขาโรงพยาบาลเพ่ือรักษาตา แรกทีเดียวแพทยแนะนําใหผาตัด ดิฉันเดินทางไป
นิวยอรก และไดรับการบําบัดรักษาดวยการใชแสงเลเซอร แพทยเจาะรูเล็กๆ เขาไปในดวงตาเพ่ือลด
ความดันของลูกตา 

ดิฉันมีปญหาที่มองเห็นสิ่งตางๆ เปนรูปบิดเบ้ียวและพรามาโดยตลอด หลังจากการผาตัด 
ดิฉันเริ่มคิดวา ดิฉันเปนแม เปนแมบานและเดินทางเปนเพ่ือนสามีไปยังประเทศตางๆ เชน อินเดีย 
อียิปต ปากีสถาน จีน ญี่ปุน ฮองกง เคนยา เม็กซิโก มานานนับป ดิฉันชวยสามีทําหนังสือ สามีของ
ดิฉันเปนบรรณาธิการวาสารทางวิชาการ 2 ฉบับ และทําวิจัยมากกวา 150 เรื่อง เก่ียวกับเรื่องตอมไร
ทอ ชีววิทยาการสืบพันธุและการวางแผนครอบครัว 

ดิฉันเคยเรียนวิชาเลขานุการที่มหาวิทยาลัยแรคคลิฟฟ เรียนสถิติจากมหาวิทยาลัย      
ฮารวารดและเรียนเรื่องการพิมพดวย ดิฉันไดใชวิชาตางๆ เหลานี้มาตลอด ดิฉันมีประสบการณใน
การเขียน การจัดรูปเลม และเคยทําหนังสือโฆษณาและการทองเที่ยวมากอนแตงงาน ดิฉันมักจะอาน
และตรวจรูปเลมหนังสือใหแกสามีเสมอ แมแตในวันที่ดิฉันตัดสินใจจะเขียนหนังสือ ดิฉันก็ไดเตรียม
ตนฉบับสําหรับการประชุมทางวิชาการไวใหสามีเสร็จเรียบรอยแลว ในการทํางานดังกลาวนี้ ดิฉัน
จะตองจัดหาวัสดุที่จะพิมพ จัดตารางไวในลําดับที่ตางๆ จัดตนฉบับจํานวน 500 หนา จากรายงาน 
25 ฉบับ ของนักวิทยาศาสตรทั่วโลก 
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เมื่อดิฉันทํางานใหสามีเสร็จแลวและมีปญหาเรื่องตา ดิฉันก็เริ่มคิดอีกวา ดิฉันทํางานใหสามี
มาโดยตลอด แตดิฉันยังไมไดทําตามความปรารถนาที่ซอนเรนอยูในใจมานานที่จะเขียนหนังสือของ
ตนเอง ดังนั้นดิฉันจึงตัดสินใจประกาศใหสามีทราบวา ดิฉันจะเขียนหนังสือเปนนวนิยายเรื่องยาว ซึ่ง
สามีก็ใหการสนับสนุน  

ดิฉันวางแผนในการทํางานทันท ีเริ่มตนดวยการกลับไปยังบานเกิดของฉัน เพ่ือศึกษา
ชีวิตและสังคมของคนแถบนั้น ซึ่งเปนชีวิตที่นาสนใจเปนอยางย่ิง ดิฉันและครอบครัวเดินทางไปยัง
เมืองฮารตเคลซึง่เปนบานเกิด ทุกๆ เชาดิฉันจะไปยังหุบเขาซัลควีฮันนา (Susquehanna Valley) ที่
ซึ่งเปนฉากของหนังสือที่อยูในสมองของดิฉัน เรื่องที่ดิฉันจะเขียนนั้นเปนเรื่องเก่ียวกับชีวิตของแพทย 
คุณพอของดิฉันเปนแพทยอยูในเมืองนี้ ดิฉันไดคลุกคลีกับการทํางานของทานมาโดยตลอด ติดตาม
ทานไปยังที่ตางๆ ประสบการณที่ดิฉันไมเคยลืมก็คือ ครั้งหนึ่งคุณพอปลอยใหดิฉันนั่งคอยในรถ ดิฉัน
เลนเครื่องยนต เมื่อติดเครื่องยนต รถว่ิงถอยหลัง ดิฉันตกใจมาก ชาวบานแถบนั้นตางก็ว่ิงออกมา
จากบานและตรงเขามาชวยเหลือดิฉัน 

ในปที่เริ่มเขียนนวนิยาย ดิฉันตองรับผิดชอบครอบครัว เพราะมีลูก 2 คน ที่จะตองไป
เรียน ลูกคนโตทํางานเปนบรรณาธิการผูชวยของหนังสือเลมหนึ่ง ลูกคนที่สองเรียนอยูปที่ 2 ของ
มหาวิทยาลัยเวลสลี่ (Wellesley) คนที่สามเรียนอยูปที่ 1 มหาวิทยาลัยสคิดมอร (Skidmore) ดิฉัน
ตองทําความสะอาดบานและซักเสื้อผา และตองดูแลสามี ครอบครัวของเราตองกลับไปเมืองฟอล
เมาท (Falmouth) ที่ซึ่งสามีของดิฉันตองทําวิจัยในหองปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเล ตลอดเดือน
กรกฎาคม เรามีแขกมาพักอยูดวย สามีมองเห็นความทอแทใจของดิฉัน เขาจึงบอกใหทราบวา 
นับตั้งแตเดือนสิงหาคมเปนตนไป ดิฉันไมตองทําครัว จายตลาด ทําความสะอาดบาน และงานอ่ืนๆ 
ที่ดิฉันไมอยากจะทํา สามีและลูกๆ จะชวยกันทําแทน ชวงนี้เองที่ไฟในการทํางานของดิฉันลุกชวง
โชติ ดิฉันวางโครงเรื่อง วางลักษณะนิสัยของตัวละคร และลงมือเขียนเรื่องทันท ี

เมื่อเขียนเรื่องได 150 หนา ดิฉันไดพบเพ่ือนรวมชั้นผูซึ่งทํางานเปนบรรณาธิการหนังสือ 
เราไปรับประทานอาหารคํ่าดวยกัน เธอถามดิฉันวาทําอะไรตลอดฤดูรอนที่ผานมา ดิฉันประกาศไป
วา กําลังเขียนหนังสือนวนิยาย เธอถามถึงโครงเรื่องและแนะนําใหดิฉันมีตัวแทน ขณะนั้นดิฉันคิดวา
การมีตัวแทนจะทําใหเกิดความกดดันตอการเขียนหนังสือ และดิฉันไมตองการใหเปนเชนนั้น ดิฉันได
มอบเรื่องที่เขียนไว 150 หนา ใหเธอไปอาน 

ตอมาอีกไมนาน ดิฉันและสามีไดไปรับประทานอาหารคํ่ากับเพ่ือนคนนี้อีก ครั้งนี้เธอเลา
แผนการของเธอใหฟงวา เธอตองการเปนตัวแทนงานเขียน และงานชิ้นแรกที่เธอตองการจะทําก็คือ 
การเปนตัวแทนหนังสือที่ดิฉันเขียน 

หลังจากนั้น ดิฉันไดพบกับเพื่อนคนน้ีเดือนละครั้ง เธอจะใหคําวิพากษ วิจารณ
เก่ียวกับเรื่องที่ดิฉันเขียน เชน ลักษณะของตัวละครดีเย่ียม แตบทสนทนานอยไป 
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ทุกๆ วัน ดิฉันจะเริ่มทํางานเวลา 8.00 น. หลังจากที่ทําอาหารเชาและจัดการเรื่องการ
ซักรีดเสื้อผาเรียบรอยแลว ดิฉันมักจะน่ังทํางานจนถึงเวลาอาหารเย็น และจะทํางานตอจนถึง
เวลากลางคืน โดยมีลูกๆ ชวยซื้อของและทําอาหารให 

สถานที่เขียนหนังสือนั้น ดิฉันมักจะน่ังทํางานที่หองรับประทานอาหารเชา ดิฉัน
สามารถมองเห็นสวนไดจากทางหนาตาง ภายในหองมีพิมพดีด ชั้นวางหนังสือ ที่วางเครื่องด่ืมและ
โทรศัพท หากหิวดิฉันก็จะเดินเขาไปในครัว ในบางครั้งดิฉันจําเปนตองไปคนควาในหองสมุด ขอยืม
หนังสือจากหองสมุด ดิฉันไดประโยชนจากหองสมุดมากมายทีเดียว  

ดิฉันใชเวลาเขียนหนังสือเรื่อง Susquehanna Valley ทั้งหมด 2 ปครึ่ง โดยเขียนทีละตอน 
บางตอนก็เขียนครั้งเดียว บางตอนตองเขียนถึง 5-6 ครั้ง ดิฉันจะมีกระดาษเปลาวางไวขางๆ หาก
เมื่อใดที่ดิฉันคิดอะไรข้ึนมาได ดิฉันจะจดบันทึกไวและจะกลับมาดูอีกครั้งในภายหลัง 

เมื่อเขียนเสร็จดิฉันสงหนังสือไปใหเพ่ือนผูรับเปนตัวแทน จากนั้นอีก 2 สัปดาห ดิฉันก็
ไดรับขาวที่นายินดี คือ บรรณาธิการหนังสือดับเบิลเดย (Double Day) ซึ่งเปนผูที่มีชื่อเสียงมากได
ติดตอมา ดิฉันดีใจมาก บรรณาธิการขอใหดิฉันตัดเรื่องบางตอนออกประมาณ 250 หนา โดยให
เหตุผลวาเรื่องที่ดิฉันเขียนไว 1,001 หนา นั้นยาวเกินไป สําหรับนวนิยายเรื่องแรก ดิฉันไดตัดเรื่อง
บางตอนออกไป 200 หนา ดิฉันเสียดายมาก แตก็คิดวาดิฉันจะใชเรื่องที่ตัดออกไปนี้ใสในหนังสือ นว
นิยายเลมตอไปที่ดิฉันตั้งใจจะเขียน 

ภายหลังจากที่ดิฉันเขียนนวนิยายเลมแรกเสร็จแลว ดิฉันก็ไดแตสงสัยวา ทําไมหนอดิฉันจึง
ไมเขียนนวนิยายเรื่องแรกของดิฉันนี้เมื่อหลายปมาแลว ดิฉันใหเหตุผลกับตนเองวา การเขียนหนังสือ
ในเวลานี้เปนเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพราะดิฉันไดสะสมความรู ประสบการณ และแรงบันดาลใจที่จะ
เขียนไวมากมาย ซึ่งถาหากวาดิฉันไมไดผานประสบการณตางๆ เหลานี้มาแลว ดิฉันก็คงจะเขียน
หนังสือนวนิยายเลมนี้ไมไดแนๆ ทีเดียว ดิฉันรักหนังสือมาก รักการเรียงลําดับของหนังสือบนชั้นวาง
หนังสือ รักที่หนังสือพาดิฉันไปในโลกที่แตกตางกัน 

บางครั้งดิฉันจะหยิบหนังสือนวนิยายที่ดิฉันเขียนมานั่งดู ชั่งน้ําหนักและพิจารณาคุณคา
ของหนังสือที่ดิฉันเปนผูเขียน การไดสัมผัสหนังสือที่ตนเองเปนผูเขียนน้ันเปนความสุขอยาง
แทจริง หนังสือนวนิยายเลมนี้ เปนผลมาจากประสบการณทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดข้ึนในชีวิตของดิฉัน 
ดิฉันไมไดทิ้งสิ่งใดไปเลยแมกระทั่งความฝน ดิฉันสามารถพูดไดอยางภาคภูมิใจวา ดิฉันเปนนักเขียน
นวนิยายแลว นวนิยายของดิฉันขายดีและเปนที่นิยมของผูอาน ดิฉันมีความสุข 
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ใบกิจกรรมท่ี 2.1 ระดมสมอง 
จากการชมวีดีโอคลิปของทานว. วชิระเมธี จงตอบคําถามและรวมกันอภิปรายในหัวขอตอไปนี ้
 
1. เปาหมายของทานว. วชิระเมธี คือ อะไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. ทานทําอยางไรจึงประสบความสําเร็จในการเรียนเปรียญธรรมเกา 9 ประโยค ตั้งแตเปนสามเณร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
จากการฟงเรื่องราวชีวิตของนักเขียนสตรีชาวอเมริกัน แฮเรียต ไฟนเบิรก ซีกัว จงตอบคําถามและ
รวมกันอภิปรายในหัวขอตอไปนี ้
1. เปาหมายของแฮเรียต คือ อะไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. ทานคิดวา นักเขียนผูนี้มีแนวทางในการดําเนินการอยางไร จึงทําใหประสบความสําเร็จในการ 
    เขียนนวนิยาย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 2.2 ส่ิงท่ีตองการจะทํามากท่ีสุดในอนาคต 
 

                                  ขอใหทานเขียนสิ่งที่ตนเองตองการจะทํามากที่สุดในอนาคต ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

1. สิ่งทีต่องการจะทําหรือเปาหมายคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. สิ่งที่จะทํามีประโยชนอยางไร และกับใคร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. สิ่งที่จะทํานั้นจะเริ่มทําเมื่อใด และกําหนดเวลาที่จะทําสําเร็จคือเมื่อใด  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. ทานวางแผนการดําเนินการจากปจจุบันสูอนาคตอยางไร แสดงใหเห็นเปาหมายยอยแตละข้ันและ 
    กําหนดเวลาที่จะทําสําเร็จในแตละข้ันเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมาย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. อุปสรรคที่ทานคาดวาจะพบคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
6. สิ่งที่จะเอ้ืออํานวยใหทานทําสําเร็จตามเปาหมายคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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7. รางวัลที่ทานจะใหกับตนเองเมื่อทําตามเปาหมายยอยแตละข้ันไดสําเร็จคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 3 
ชื่อกิจกรรม การควบคุมตนเอง          
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 2 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมตน 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจหลักการควบคุมตนเอง 

สาระสําคัญ 
การควบคุมตน หรือ การมีวินัยในตนเอง หมายถึง การบังคับตนเองเพ่ือละเวนการกระทํา

บางชนิด หรือกระทําพฤติกรรมที่ตองใชความอดทนหรือเสียสละ การปรับปรุงตนเองซึ่งจะนําไปสูผล
ที่ตองการในอนาคต โดยหลักการควบคุมตนเองใหกระทําพฤติกรรมหรือละเวนการกระทําพฤติกรรม
บางอยาง แบงเปน 5 ข้ันตอน คือ 1. กําหนดเปาประสงคของการปรับพฤติกรรมของตนเองข้ึนเปน
ข้ันยอยๆ และปฏิบัติตามข้ันยอยนั้นๆ จนบรรลุผลสําเร็จ 2. ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมและผลที่
เกิดข้ึนหลังจากกระทําพฤติกรรมอยางถูกตอง 3. ควบคุมสภาพแวดลอมที่กระตุนพฤติกรรมอยาง
เหมาะสม 4. การใชเทคนิคการควบคุมตนเองที่เรียกวา Cognitive techniques 5.การใหรางวัลตนเอง
เมื่อกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสม  
ขั้นตอนการฝกอบรม 

1. ผูนํากิจกรรมสนทนากับผูเขาอบรม เพ่ือทบทวนเก่ียวกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (T, 
R, E)  

2. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมแตละคนศึกษาชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องการควบคุม
ตนเอง จํานวน 5 เรื่อง โดยปฏิบัติตามคําแนะนําในชุดการเรียนดวยตนเอง และเมื่อผูเขาอบรมอาน
เนื้อเรื่องแตละเรื่องจบ ใหพิจารณาอยางถี่ถวนแลวตัดสินใจเลือกคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ตนมากที่สุดเพียง 1 ขอ บันทึกคําตอบที่เลือกลงในกระดาษคําตอบในใบกิจกรรมที่ 3 เปดไปอาน
คําอธิบายขอที่เลือกในหนาที่ระบุไว หากขอที่เลือกถูกตองใหอานเรื่องตอไป ถาหากขอที่เลือกไม
ถูกตองใหกลับไปพิจารณาเลือกคําตอบใหมจนกวาจะถูก (T, R,) 

3. ผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเก่ียวกับการ
ควบคุมตนเอง โดยผูเขาอบรมนําเสนอตัวอยางวิธีการควบคุมตนเองที่เคยกระทํา หรือการวางแผนที่
จะควบคุมตนเอง เพ่ือนําไปสูผลที่ตองการในอนาคต (R, E, E) 
             4. ผูนํากิจกรรมรวมสรุป เชื่อมโยงขอความรู และภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมกิจกรรมที่ 
3 ผูเขาอบรมบันทึกขอความรูที่ไดรับจากสาระการฝกอบรมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนในแบบ
บันทึกความรู (R) 
 
 
 



 241

สื่อและอุปกรณ 
1. ชุดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การควบคุมตนเอง 
2. ใบกิจกรรมที่ 3 
3. แบบบันทึกความรู 
4. ดินสอ ปากกา  

การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
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ชุดการเรียนดวยตนเอง 
เรื่อง 

การควบคุมตนเอง 
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คําแนะนํา 
ชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องการควบคุมตนเองนี้ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

สํานักงานก.พ.ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเอง ซึ่งมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานที่ประสบความสําเร็จของบุคคล โดยชุดการเรียนดวยตนเอง 
เรื่องการควบคุมตนเองนี้มีนายบุญรับ ศักด์ิมณี (2536) เปนผูพัฒนา 

เนื้อเรื่องในชุดการเรียนดวยตนเองนี้ จะเปนสถานการณที่เก่ียวของกับการทํางาน ใหผูอาน
ปฏิบัติดังนี ้

1. ใหผูอานเริ่มอานเนื้อเรื่องจากเรื่องที่ 1 
2. เมื่ออานจบแลว พิจารณาอยางถี่ถวน ตัดสินใจเลือกคําตอบที่มีเหตุผลหรือวิธกีารที่ตรง

กับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียง 1 ขอ  
3. บันทึกขอคําตอบที่เลือกลงในกระดาษคําตอบ เชน เรื่องที่ 1 ครั้งที่ 1 เลือกขอ ก. ให

บันทึกขอ ก. ลงในชองคําตอบ 
4. ใหผูอานปฏิบัติตามคําแนะนําในวงเล็บทายคําตอบขอที่เลือกอยางเครงครัด  
5. เปดไปอานคําอธบิายขอที่เลือกในหนาที่ระบุไว หากขอที่เลือกถูกตองใหอานเรื่องตอไป 

ถาหากขอที่เลือกไมถูกตองใหกลับไปพิจารณาเลือกคําตอบใหม และบันทึกคําตอบดวยวิธีการเชน 
เดียวกันกับขอที่ 3 จนกวาจะพบคําตอบที่ถูกตอง 

6. การอานเรื่องในลําดับตอๆ ไป ทําวิธีการเดียวกันกับการอานเรื่องที่ 1 
7. เพ่ือประโยชนสูงสุดอันจะเกิดข้ึนกับตัวทาน ขอความกรุณาอยาเปดดูคําเฉลยกอน และ

ควรอานหนาที่ใหอานอยางตั้งใจ ไมควรอานขอความในหนาที่ไมไดใหอาน 
8. ในการใชชุดการเรียนดวยตนเอง การขีดเขียนขอความใดๆ จะทําในกระดาษคําตอบและ

แบบบันทึกความรูเทานั้น 
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เรื่องท่ี 1 สุรพล  
 

สุรพลเปนขาราชการในหนวยงานแหงหนึ่ง วันหนึ่งสุรพลไดรับมอบหมายจากหัวหนาให
เขียนบทความทางวิชาการ 1 เรื่อง เพ่ือเสนอในที่ประชุม สัมมนาระดับชาติซึ่งจะมีข้ึนในอีก 1 เดือน
ขางหนา โดยที่การเขียนบทความนั้นจะตองคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการตางๆ หัวหนาจึง
อนุญาตใหสุรพลเขาไปนั่งทํางานในหองสมุดไดตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ตองเขียนบทความ 

สุรพลเปนคนที่มีความสามารถสูงแตมีขอเสียอยางหนึ่ง คือ ชอบนั่งเหมอลอยหรือฝน
กลางวันอยูเสมอๆ ในระหวางทํางาน ในครั้งนี้ก็เชนกันหลังจากที่สุรพลไดคนควาหาขอมูลและวาง
โครงเรื่องของบทความเรียบรอยแลว เหลือเวลาอีกประมาณ 3 สัปดาหเทานั้นสําหรับการเขียน
รายละเอียด และเมื่อสิ้นสุดสัปดาหที ่2 ของการทํางาน สุรพลเพ่ิงจะเขียนจบแคบทนําเทานั้นเอง 
เพราะในระหวางที่นั่งทํางานในหองสมุดนั้น สุรพลมักจะเหมอลอยและฝนกลางวันอยูเสมอจนทําให
การเขียนนั้นไมตอเนื่อง วันหนึ่งๆ จึงเขียนไดเพียงเล็กนอยเทานั้น 

 
ถาทานเปนสุรพล ทานจะปรับปรุงการทํางานของทานอยางไร 
ก. ถามัวชักชาอยูเชนนี้จะเสียงาน นอกจากนั้นยังมีงานที่ตองทําเก่ียวกับการเตรียมตัวเขา

ประชุมระดับชาติในดานอ่ืนๆ อีก เวลาผานมาได 15 วันแลว ทานจึงตั้งเปาหมายกับตนเองวา ใน
วันที่ 16-20 จะเขียนบทความนี้ใหเสร็จถึงแมจะยังเหลืออีกมากมายที่ตองทําภายใน 5 วันนี้ (พลิกไป
อานหนา 245) 

ข. เมื่อสังเกตเห็นวา ทานมักจะเขียนไดไมเกินวันละ1 หนา ก็เริ่มวางเปาหมายในการ
ทํางานวา ตั้งแตวันที่ 16 ของการทํางานเปนตนไป สามวันแรกจะเขียนใหไดวันละสองหนาหรือ
มากกวานั้น สามวันตอมาจะเขียนใหไดวันละสามหนาหรือมากกวานั้น แลวเพ่ิมจํานวนหนาที่จะตอง
เขียนตอวันข้ึนทีละ 2-3 หนาไปเรื่อย ๆ จนเสร็จ (พลิกไปอานหนา 246) 

ค. ถาเกิดฝนกลางวันก็ปลอยใหฝนไปจนกวาจะพอใจ แลวเริ่มทํางานใหม เมื่อใกลจะถึงวัน
ครบกําหนดจึงคอยเรงมือ เพราะทานเองก็มีความสามารถดีอยูแลว (พลิกไปอานหนา 247) 

ง. นอกจากทําตามขอ ข. แลว ทานบอกใหผูรวมงานที่สนิทสนมกับทานทราบถึงความตั้งใจ
ที่จะทําตามข้ันตอนของตนและขอใหเพ่ือนรวมงานเปนผูตรวจสอบ ไตถาม และติดตามดูความ
คืบหนาของตนดวยทุกระยะ (พลิกไปอานหนา 248) 

จ. นอกจากจะทําตามขอ ก. เมื่อถึงวันที่ 20 ของการทํางาน ถายังเขียนบทความนี้ไมเสร็จ 
ก็จะตองตั้งเปาหมายวาใหเวลาอีก 3 วัน จะตองทําใหเสร็จแนๆ (พลิกไปอานหนา 249) 
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ก. ถามัวชักชาอยูเชนน้ีจะเสียงาน นอกจากน้ันยังมีงานที่ตองทําเก่ียวกับการเตรียมตัวเขา 
    ประชุมระดับชาติในดานอ่ืนๆ อีก เวลาผานมาได 15 วันแลว ทานจึงต้ังเปาหมายกับ  
    ตนเองวา ในวันที่ 16-20 จะเขียนบทความน้ีใหเสร็จถึงแมจะยังเหลืออีกมากมายที่ตองทํา  
    ภายใน 5 วันน้ี 

การทํางานที่มีเปาหมายที่แนชัดจะชวยใหประสบความสําเร็จได แตการตั้งเปาหมายในการ
ทํางานนั้นควรจะเริ่มทําตั้งแตในระยะเริ่มแรกของการทํางาน ในกรณีของสุรพลนั้น ทานจะเห็นวา
ในชวง 15 วันแรกของการทํางานนั้น สุรพลไมไดตั้งเปาหมายไวใหแนชัด ดังนั้นเมื่อเวลาลวงเลย
มาแลว 15 วัน จึงยังเหลืองานที่ตองทําอีกมาก ดังนั้นการที่สุรพลตั้งเปาหมายในการทํางานวา ใน
วันที่ 16-20 ของการทํางานจะเขียนบทความใหเสร็จสิ้นนั้นจึงเปนเรื่องที่ทําใหสําเร็จไดยาก เพราะ
เวลาที่ผานมาตั้ง 15 วัน ยังทําไดเพียงเล็กนอยเทานั้น เวลาที่เหลือเพียง 5 วัน จะทํางานใหเสร็จนั้น
จึงเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก เนื่องจากไมมีหลักประกันอะไรที่พอเชื่อถือไดวา สุรพลจะทํางานนี้ให
เสร็จไปได อีกประการหนึ่ง การตั้งเปาหมายที่จะทํางานใหญใหสําเร็จโดยใชเวลานอยๆ  นั้น ถาทําได
จริงๆ ก็เปนเรื่องที่ดี แตถาไมสําเร็จจะทําใหเกิดความผิดหวังเสียใจ เกิดความทอแทหมดกําลังใจที่จะ
ทํางานนั้นตอไป ทําใหเกิดผลเสียกับการทํางานได การตั้งเปาหมายในการทํางานใหญหรืองานที่ยาก
โดยใชเวลานอยๆ นั้นจึงเปนการไมเหมาะสม เพราะจะมีโอกาสทําใหสําเร็จไดยาก จึงเกิดความ
ลมเหลวทันทีที่ตั้งเปาประสงคเสร็จ และเมื่อทําไมไดจริงๆ ก็จะเกิดความทอแทหมดกําลังใจดังกลาว
แลว วิธีการวางเปาประสงคในการทํางานเชนนี้จึงไมเหมาะสม 
 

โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 244 
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ข. เม่ือสังเกตเห็นวา ทานมักจะเขียนไดไมเกินวันละ1 หนา ก็เริ่มวางเปาหมายในการทํางาน 
    วา ต้ังแตวันที่ 16 ของการทํางานเปนตนไป สามวันแรกจะเขียนใหไดวันละสองหนาหรือ 
    มากกวาน้ัน สามวันตอมาจะเขียนใหไดวันละสามหนาหรือมากกวาน้ัน แลวเพิ่มจํานวน 
    หนา ที่จะตองเขียนตอวันขึ้นทีละ 2-3 หนาไปเรื่อยๆ จนเสร็จ 

การกําหนดเปาหมายในการทํางานเปนข้ันยอยๆ แลวพยายามทําจนบรรลุเปาหมายยอยๆ 
นั้น เปนวิธีการที่ดีอยางหนึ่งในการทํางาน เพราะเปาหมายข้ันยอยๆ นั้นจะทําใหทานสามารถบรรลุ
ไดงาย เมื่อสามารถบรรลุเปาหมายข้ันแรกแลวจะทําใหทานมีกําลังใจในการดําเนินงานตามเปาหมาย
สูงสุดของการทํางานนั้น ในกรณีของสุรพลนั้น การกําหนดวาในสามวันแรกจะเขียนบทความใหไดวัน
ละ 2 หนา หรือกวานั้นก็เปนการกําหนดเปาหมายยอยๆ ของการเขียนบทความ ซึ่งใกลเคียงกับ
ระดับที่เคยทําอยูแตเดิม จึงมีโอกาสที่จะทําใหสําเร็จไดไมยากนักดีกวาการกําหนดวาจะเขียน
บทความนั้นใหเสร็จภายในเวลา 5 วัน หรือ 10 วัน ซึ่งเปนเปาหมายที่บรรลุไดยากและจะทําใหเกิด
ความทอแทหรือเบ่ือหนายตอการทํางานนั้นไปในที่สุด 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการกําหนดเปาหมายในการทํางานเปนข้ันยอยๆ นั้นเปนสิ่งที่ดี แต
ก็ยังไมเพียงพอที่จะทํางานใหสําเร็จ ทั้งนี้เพราะวา ทานอาจจะกําหนดเปาหมายข้ันยอยๆไวดีแลว 
แตทานอาจจะขาดพลังกระตุนตนเอง จึงมีโอกาสที่ทานจะทําไมสําเร็จหรือไมไดดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายยอยๆ นั้นทุกข้ันตอน แสดงวา อาจจะมีองคประกอบอ่ืนๆ เขามาเก่ียวของอีก แตการที่ทาน
เลือกวิธีการทํางานแบบนี้ก็นับวาทานรูจักวิธีการควบคุมตนเองในการทํางาน ซึ่งมีแนวโนมวาจะชวย
ใหทานประสบความสําเร็จในการทํางานไดไมยากนัก วิธีการแกปญหาในการทํางานนี้ อาจมีวิธีที่
สมบูรณแบบกวานี้อีก 

 
ทานเลือกคําตอบที่ใกลจะถูกตองแลว แตยังมีคําตอบที่เหมาะสมกวาใหทานเลือก

ใหมในหนา 244 
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ค. ถาเกิดฝนกลางวันก็ปลอยใหฝนไปจนกวาจะพอใจ แลวเริ่มทํางานใหม เม่ือใกลจะถึงวัน 
     ครบกําหนดจึงคอยเรงมือ เพราะทานเองก็มีความสามารถดีอยูแลว 

จริงอยู คนที่มีความสามารถสูงนั้นสามารถทํางานไดเสร็จภายในเวลาสั้นๆ แตในกรณีนี้ 
คอนขางจะเสี่ยง เพราะงานนี้มีกําหนดเวลาที่แนนอนและถาเสร็จไมทันจะเปนเรื่องเสียหาย การที่
ทานจะควบคุมไมใหเกิดฝนกลางวันและการคิดจะทํางานสวนใหญใหเสร็จภายในเวลาอันสั้นนั้น ไมใช
วิธีการทํางานที่ดี เพราะมีโอกาสที่จะทําไมสําเร็จไดมาก และเมื่อประสบกับความลมเหลวก็อาจทําให
ทอแทหมดกําลังใจ และสงผลเสียถึงการทํางานในที่สุด ทางที่ดีควรจะกําหนดเปาหมายในการทํางาน
ใหเปนข้ันๆ และพยายามทําใหบรรลุเปาหมายแตละข้ันเหลานั้น ในที่สุดงานก็สําเร็จได การตั้งใจ
ทํางานโดยสม่ําเสมอนั้นดีกวาการทิ้งงานในชวงตนๆ และมาเรงทําเมื่อใกลจะครบกําหนด วิธีการที่
ทานเลือกใชในขอนี้จึงไมเหมาะสม 

 
โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 244 
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ง. นอกจากทําตามขอ ข. แลว ทานบอกใหผูรวมงานที่สนิทสนมกับทานทราบถึงความต้ังใจ 
    ที่จะทําตามขั้นตอนของตนและขอใหเพื่อนรวมงานเปนผูตรวจสอบ ไตถาม และติดตามด ู
    ความคืบหนาของตนดวยทุกระยะ  

วิธีการทํางานเชนในขอ ข. คือการวางเปาหมายการทํางานเปนข้ันๆ และพยายามกระทํา
ใหบรรลุเปาหมายนั้นมากย่ิงข้ึนทุกทีเปนวิธีการทํางานที่ดี แตการกําหนดเปาเพียงอยางเดียวนั้นยัง
ไมเพียงพอ ดังนั้น วิธีการที่เสริมเขามาในตอนนี้คือ การบอกใหเพ่ือนรวมงานที่สนิทสนมกับทาน
ทราบถึงความตั้งใจที่ทานจะทําตามข้ันตอนของทาน และขอใหเพ่ือนรวมงานเปนผูตรวจสอบ ไตถาม
และติดตามดูความคืบหนาของงานดวยทุกระยะนั้น จะชวยใหทานมีพลังในการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายมากข้ึน เพราะลําพังการกําหนดเปาหมายและรับรูเปาหมายอยูเพียงคนเดียวนั้น ถาทาน
ละเลยไมทําตามก็ไมมีใครรับรูดวย แตการบอกใหเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนรับรูไวดวยจะทําใหทานตอง
ระมัดระวังในการทํางานมากข้ึน เพราะถาทานทําไมไดตามที่กําหนดเปาไว เพ่ือนรวมงานคนอ่ืนก็
รับรูถึงความลมเหลวของทานดวย การตั้งเปาไวและบอกใหคนอ่ืนรับรูดวยจึงเปนพลังผลักดันที่
สําคัญที่จะทําใหการทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไว วิธีการที่ทานเลือกนี้จึงเหมาะสมแลว 

 
โปรดอานสรุปการเรียนรูดานลางและอานเรื่องตอไปในหนา 250 
 
 

สรุปการเรียนรู 
การกําหนดเปาประสงคของการปรับพฤติกรรมของตนเองข้ึนเปนข้ันยอยๆ จนบรรลุผลนั้นเปน
วิธีการควบคุมตนเองที่ใชไดผลดีอยางหนึ่ง เพราะการกําหนดเปาประสงคเปนข้ันยอยๆ นั้นสามารถ
ทําใหสําเร็จไดงายและเมื่อทําไดสําเร็จแลว จะทําใหมีกําลังใจในการกระทําพฤติกรรมในข้ันตอๆ ไป 
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จ. นอกจากจะทําตามขอ ก. เม่ือถึงวันที่ 20 ของการทํางาน ถายังเขียนบทความน้ีไมเสร็จ ก็ 
    จะตองต้ังเปาหมายวาใหเวลาอีก 3 วัน จะตองทําใหเสร็จแนๆ 

การตั้งเปาหมายดังในขอ ก. คือจะเขียนบทความใหเสร็จในวันที่ 16-20 นั้น จะเห็นวาเปน
การตั้งเปาที่ทําใหสําเร็จไดยาก เพราะอยากจะทํางานใหญใหเสร็จภายในเวลาสั้นๆ นั้น เปนเรื่องยาก 
การที่ทานเลือกวิธีนี้จึงหมายความวา เปาที่วางไวครั้งแรก คือ จะทํางานใหเสร็จในวันที่ 16-20 นั้นไม
บรรลุแลว การทํางานของทานนั้นเปนการทําผิดที่ซ้ําซาก คือ ครั้งแรกทําไมเสร็จก็ตั้งเปาใหม แตทาน
ก็ไมมีมาตรการใหมๆ ที่จะชวยผลักดันใหงานเดินไปไดเร็วข้ึน ฉะนั้นทานก็คงจะทําไมเสร็จอีกและผล
ที่ตามมา คือ ทานก็คงตั้งเปาหมายโดยการขยายเวลาออกไปอีก การตั้งเปาแลวทําไมสําเร็จเชนนี้
หากเกิดข้ึนซ้ําๆ แลวจะทําใหทานหมดกําลังใจในการทํางาน อยางไรก็ตามการที่ทานพยายาม
กําหนดเปาหมายในการทํางานไวบาง เชน จะทํางานใหเสร็จใน 5 วัน หรือ 3 วัน ดังที่กลาวมานั้นก็
แสดงวาทานก็ยังมีความตั้งใจในการทํางานอยูบางแลว ถาทานรูจักวิธีการที่เหมาะสมก็จะทําใหทาน
ทํางานไดเสร็จโดยไมยากนัก  

 
โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 244 
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เรื่องท่ี 2 เรณู 
 
เรณูเปนเจาหนาที่แผนกทะเบียนราษฎรของอําเภอแหงหนึ่ง ในแตละวันจะตองให บริการ

เก่ียวกับทะเบียนราษฎร เชน การแจงเกิด แจงตาย ฯลฯ แกบุคคลจํานวนมาก โดยหนาที่แลวเรณูจะ 
ตองใหบริการประชาชนที่มาติดตอดวยอัธยาศัยอันดีงาม หนาตาย้ิมแยมแจมใส และอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนอยางเต็มที่ เรณูเองพยายามที่จะทําเชนนั้น แตเนื่องจากประชาชนที่มาใชบริการ
นั้นบางวันมีจํานวนมาก และแตละคนตางก็ตองการที่จะใหธุระของตนเสร็จโดยเร็วที่สุด จึงมีการ
แกงแยงกันอยางไมมีระเบียบ บางคนเมื่อไมไดอยางที่ตนตองการก็บริภาษเรณูดวยถอยคําที่รุนแรง 
ซึ่งเมื่อเกิดสภาพการณเชนนี้จะทําใหเรณูอารมณเสีย และมักจะโตตอบบุคคลเหลานั้นดวยถอยคําที่
รุนแรงเชนกัน หลังจากที่หมดงานในหนาที่แตละวันแลว เรณูก็นั่งทบทวนเหตุการณที่เกิด ข้ึน และ
ตระหนักดีวาถาปลอยใหเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึนบอยๆ แลวจะเปนผลเสียตอตนเองและราชการ เรณู
จึงคิดที่จะปรับปรุงตนเองใหอดทนตอสภาพการณเชนนี้ โดยจะไมพยายามโตเถียงหรือใชถอยคํา
รุนแรงกับผูมาติดตอราชการ 
 

ถาทานเปนเรณูทานจะเลือกวิธีการในขอใด 
ก. ลุกข้ึนเดินออกจากโตะทุกครั้งที่มีอารมณขุนมัว เมื่อสงบสติอารมณแลวจึงมานั่งทํางาน

ตอไป (พลิกไปอานหนา 251) 
ข. ไมแสดงอาการโกรธคนที่แสดงอาการไมพอใจ แตไมอํานวยความสะดวกในการติดตอ

ราชการ เชน แกลงทําใหงานลาชา เพ่ือเปนการลงโทษบุคคลเหลานั้น (พลิกไปอานหนา 252) 
ค. สังเกตตนเองและจดบันทึกทุกครั้งที่แสดงอาการไมพอใจหรือกลาวคําที่ไมเหมาะสมกับ

ผูมาติดตอ (พลิกไปอานหนา 253)  
ง. สังเกตตนเองและจดบันทึกทุกครั้งที่ตนย้ิมกับผูมาติดตอ กลาวคําสุภาพ ชวยอธิบายสิ่งที่

ผูมาติดตอไมเขาใจดวยอารมณปกติ โดยบันทึกไววาในแตละชวงของวันนั้นมีอามรณดีชวงละก่ี
เปอรเซ็นตของเวลา (พลิกไปอานหนา 254) 
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ก. ลุกขึ้นเดินออกจากโตะทุกครั้งที่มีอารมณขุนมัว เม่ือสงบสติอารมณแลวจึงมาน่ังทํางาน 
    ตอไป  

การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากันเมื่อมีอารมณขุนมัวเปนวิธีการหนึ่งที่จะลดการโตเถียงกัน
ได แตในกรณีของเรณูนั้นถึงแมวา การลดการโตเถียงเปนพฤติกรรมที่พึงปรารถนาก็ตาม แตหนาที่
ของเรณูคือ การบริการประชาชน ดังนั้น การลุกออกจากโตะทํางานในขณะที่ประชาชนมารับบริการ
นั้น จึงเปนวิธีการไมเหมาะสม เพราะทําใหคนที่มาติดตออาจจะเขาใจผิดไปไดวา ขาราชการไมยินดี
ใหบริการกับประชาชน นอกจากนี้ การลุกออกจากโตะทํางานยังมีผลทําใหการทํางานลาชา เพราะถา
เมื่อใดที่มีอารมณขุนมัวแลวลุกออกจากโตะ วันหนึ่งๆ คงจะตองลุกออกมาหลายๆ ครั้ง จนไมเปนอัน
ทํางาน วิธีการเชนนี้แทจริงแลวจึงเทากับวาทานยังไมไดแกปญหาอะไรเลย เพียงแตคอยหลีกเลี่ยง
ปญหาเปนครั้งคราวเทานั้น ตัวปญหาที่แทจริง คือ การลดหรือขจัดอารมณขุนมัว หรือการใชถอยคํา
ที่ไมเหมาะสมนั้นจึงยังไมไดรับการแกไขแตอยางใด โอกาสที่จะแกปญหานี้ไดสําเร็จจึงเปนเรื่องยาก 
วิธีที่ทานเลือกในขอนี้จึงไมเหมาะสม 

 
โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 250 
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ข. ไมแสดงอาการโกรธคนที่แสดงอาการไมพอใจ แตไมอํานวยความสะดวกในการติดตอ 
    ราชการ เชน แกลงทําใหงานลาชา เพื่อเปนการลงโทษบุคคลเหลาน้ัน 

การไมแสดงอาการโกรธตอบคนที่มาติดตอราชการนั้นนับเปนมารยาทที่ดีของขาราชการ 
ซึ่งอาจทําใหผูพบเห็นเกิดความชื่นชม และมีทัศนคติที่ดีตอขาราชการและงานราชการ แตการเก็บ
ความรูสึกไมพอใจและแกลงทําใหงานลาชานั้นเปนสิ่งไมควรทํา ถึงแมผูมาติดตอจะไมทราบวาถูก
กลั่นแกลงก็ตาม เพราะเทากับวาขาราชการไมไดทําหนาที่ของตนใหสมบูรณ ขาราชการตองใหความ
สะดวกแกประชาชนที่มาติดตอทุกคนดวยความเต็มใจ 

อยางไรก็ตาม การที่ทานตั้งใจจะไมแสดงการโกรธตอบกับคนที่มีติดตอนั้นนับเปนการ
เริ่มตนหาวิธีแกปญหาที่ดีแลว เพียงแตวาทานตองหาวิธีการที่ถูกตองที่จะทําใหพฤติกรรมเชนนี้ของ
ทานเกิดข้ึน และคงอยูตอไปจึงจะแกปญหาในเรื่องนี้ได ซึ่งถาทานไดใชความพยายามที่ถูกวิธีแลว 
ทานจะสามารถแกปญหาในเรื่องนี้ไดไมยากนัก เพราะทานมีความตั้งใจเปนพ้ืนฐานที่ดีอยูแลว 

 
โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 250 
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ค. สังเกตตนเองและจดบันทึกทุกครั้งที่แสดงอาการไมพอใจหรือกลาวคําที่ไมเหมาะสมกับ 
    ผูมาติดตอ 

การสังเกตพฤติกรรมของตนเองและจดบันทึกไวอยางเปนระบบนั้นเปนวิธีการที่ดีอยางหนึ่ง
ในการปรับปรุงพฤติกรรมของตน เพราะขอมูลที่ไดจากการสังเกตและการบันทึกนั้นจะทําใหเรารูได
วา ไดทําพฤติกรรมอะไรลงไปบาง มากนอยเทาใด ขอมูลเหลานี้จึงสามารถนํามาใชในการกําหนด
เปาหมายในการปรับปรุงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม การสังเกตพฤติกรรมเฉพาะดาน
ลบหรือดานที่ไมดีของตนนั้นอาจจะมีผลทําใหผูกระทําพฤติกรรมเกิดความรูสึกทอแทกับการปรับปรุง
พฤติกรรมของตน เพราะถาขอมูลที่ไดจากการสังเกตและบันทึกนั้นแสดงวา มีพฤติกรรมที่ไมพึง
ปรารถนามากเหลือเกิน อาจจะทําใหมองไมเห็นชองทางที่จะเปลี่ยนไปสูพฤติกรรมในทางบวกหรือที่
พึงปรารถนา เพราะจะตองพยายามลดพฤติกรรมดานลบใหเหลือนอยที่สุดจนกระทั่งหมดไป และใน
ขณะเดียวกันตองพยายามสรางพฤติกรรมดานบวกข้ึนใหมากที่สุดอีกดวย การนําเอาเฉพาะขอมูล
ของพฤติกรรมในดานลบมาใชจึงอาจจะเกิดความรูสึกวาการที่ตนจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูดานบวก
นั้นเปนเรื่องที่ทําไดยากเหลือเกินและเกิดความทอถอยหมดกําลังใจจนลมเหลวในที่สุด วิธีการในขอนี้
จึงยังไมเหมาะสม 

 
โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 250 
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ง. สังเกตตนเองและจดบันทึกทุกครั้งที่ตนยิ้มกับผูมาติดตอ กลาวคําสุภาพ ชวยอธิบายสิ่งที ่
    ผูมาติดตอไมเขาใจดวยอารมณปกติ โดยบันทึกไววาในแตละชวงของวันน้ันมีอามรณด ี
    ชวงละก่ีเปอรเซนตของเวลา 

การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทางดานบวกของตนนั้นเปนวิธีการที่ดีและถูกตองที่ควรจะ
นํามาใชในการกําหนดเปาหมายเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของตน เพราะเมื่อใดมีการบันทึกไวแลวจะทํา
ใหเราทราบไดวา ไดทําพฤติกรรมที่เหมาะสมไปแลวมากนอยเทาใด ทําไดงายหรือยากใน
สถานการณใดบาง และควรจะปรับปรุงใหเพ่ิมมากข้ึนอีกเทาใดจึงจะเหมาะสม การไดเห็นขอมูลของ
การแสดงพฤติกรรมที่ดีของตนเองนั้น จะเปนการกระตุนใหตนอยากทําพฤติกรรมที่ดีนั้นเพ่ิมข้ึนอีก 
เพราะเกิดมีกําลังใจและความรูสึกภาคภูมิใจกับการกระทําของตน และเห็นวาการทําพฤติกรรมที่ดี
นั้นเปนเรื่องที่ตนสามารถทําได เมื่อความรูสึกเชนนี้เกิดข้ึนก็จะสงผลใหการเสริมสรางพฤติกรรมที่นา
ปรารถนานั้นเปนไปไดงายข้ึน การที่ทานเลือกวิธีการปรับปรุงการทํางานวิธีนี้จึงถูกตองเหมาะสมแลว 
และถาทานทําไดเชนนี้ทานมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางานไดมากทีเดียว 

 
โปรดอานสรุปการเรียนรูและอานเรื่องตอไปในหนา 255 
 
 

สรุปการเรียนรู 
การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมและผลที่เกิดข้ึนหลงัจากกระทําพฤติกรรมอยางถูกตอง

สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนการปรับพฤติกรรมไดเปนอยางดี เพราะการศึกษาสาเหตุและผล
ของพฤติกรรมนั้นทําใหทราบไดวาพฤติกรรมดังกลาวนั้น เกิดจากสาเหตุอะไร และเมื่อกระทํา
พฤติกรรมแลวเกิดผลอยางไร ดังนั้นในการกระทําพฤติกรรมในครั้งตอๆ ไปก็สามารถใชสาเหตุ และ
ผลของ พฤติกรรมที่ผานๆ มาไปใชในการกําหนดพฤติกรรมของตนได 
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เรื่องท่ี 3 ขวัญตา 
 
ขวัญตาตองไปเย่ียมยายของหลอนในสถานพยาบาลอาทิตยละครั้งเปนเวลาหนึ่งปมาแลว 

ยายของหลอนนอนอยูบนเตียงและพูดคุยอยางเปนเรื่องเปนราวไดไมมากนกั ขวัญตารูสึกมานานแลว
วา แคความคิดที่วาตองไปเย่ียมยายเทานั้นก็ทําใหหดหูใจไดมากแลว 

ขวัญตาตระหนักดีวาหลอนทําอะไรไดไมมากนัก เพ่ือเปลี่ยนแปลงความรูสึกไมดีตอการไป
เย่ียมยาย หลอนรูสึกเศราสลดใจกับสภาพของยายที่เห็น จนทําใหในบางครั้งหลอนคิดวาการไปเย่ียม
ยายนั้นเปนงานที่นาเบ่ือหนายและหาจุดมุงหมายอะไรไมได และยายเองก็แทบจะจําหลอนไม ไดอยู
แลว แตเพ่ือความกตัญูและรับผิดชอบ ทุกๆ อาทิตยหลอนจึงจําเปนตองไปเย่ียมยายที่
สถานพยาบาลอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 
ถาทานเปนขวัญตาทานจะมีวิธีการแกปญหาอยางไร 
ก. ชวนเพ่ือนที่สนิทและรูใจกันไปเย่ียมดวยทุกครั้ง เพราะการที่มีเพ่ือนพูดคุยดวยจะชวย

ลดความเบ่ือหนายได (พลิกไปอานหนา 256) 
ข. กําหนดโปรแกรมไปดูภาพยนตรทุกครั้งที่กลับจากสถานพยาบาล เพ่ือจะไดรูสึกวามี

ความหวังที่จะไดรับความเพลิดเพลินบาง เมื่อกลับจากสถานพยาบาล (พลิกไปอานหนา 257) 
ค. ทํางานอาสาสมัครที่สถานพยาบาลและคบคาเปนเพ่ือนกับคนที่มีญาติอยูใน

สถานพยาบาลนั้น (พลิกไปอานหนา 258) 
ง. รับยายกลับมาอยูที่บานและจางลูกจางมาดูแลตามมีตามเกิด (พลิกไปอานหนา 259) 
จ. ทนไปเย่ียมตอไป เพราะไมสามารถจะแกไขอะไรได (พลิกไปอานหนา 260) 
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ก. ชวนเพื่อนที่สนิทและรูใจกันไปเยี่ยมดวยทุกครั้ง เพราะการที่มีเพื่อนพูดคุยดวยจะชวยลด 
    ความเบ่ือหนายได 

การแกปญหาดวยวิธีนี้นับวาเปนวิธีที่ดีอยางหนึ่ง เพราะการที่มีเพ่ือนสนิทไปดวยจะชวยลด
ความเบ่ือหนายลงไดมาก อยางนอยที่สุดทานจะรูสึกเพลิดเพลินในขณะเดินทางไปหรือกลับ 
ความคิดวาการไปเย่ียมยายเปนงานที่นาเบ่ือหนายอาจจะลดลงไดบาง แตปญหาของทานอาจจะอยู
ที่วา เพ่ือนสนิทของทานจะมีเวลาใหทานทุกๆ อาทิตยไดหรือไม เขาจะรูสึกอยางไรกับการตองไป
เย่ียมคนปวยทุกๆ อาทิตย เพราะในขณะที่ทานเองซึ่งเปนหลานยังรูสึกวาเปนงานที่นาเบ่ือแลว ก็
พอจะเชื่อไดวาคนอ่ืนๆ ซึ่งไมมีความเก่ียวของผูกผันกับผูปวยนั้นคงมีความรูสึกวานาเบ่ือหนายไป
กวาที่ทานคิดเสียอีก ดังนั้นการที่จะมีเพ่ือนไปเย่ียมยายทุกครั้งจึงคงเปนไปไมไดแน ละถาวันไหน
เพ่ือนไปไมได ความรูสึกของทานที่จะไปเย่ียมยายนั้นคงไมดีแนๆ เพราะไมมีแรงจูงใจที่จะไป และถา
เปนเชนนั้นจริง  การไปเย่ียมยายของทานอาจจะมีปญหาได วิธีการเชนนี้จึงอาจจะแกปญหาของทาน
ไมไดเสียทีเดียว และเปนการหวังพ่ึงพาคนอ่ืนมากเกินไปในการแกปญหาสวนตัว 
 

โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 255 
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ข. กําหนดโปรแกรมไปดูภาพยนตรทุกครั้งที่กลับจากสถานพยาบาล เพื่อจะไดรูสึกวามี 
    ความหวังที่จะไดรับความเพลิดเพลินบาง เม่ือกลับจากสถานพยาบาล 

วิธีการเชนนี้นับวาเปนวิธีที่ดีอยางหนึ่ง เพราะการสรางแรงจูงใจอยางหนึ่งไวก็อาจจะชวย
ใหทานไมนึกเบ่ือที่จะทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง จากปญหาในเรื่องนี้ทานอาจจะไมเบ่ือที่จะไป
โรงพยาบาลก็ได เพราะคิดถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินที่จะไดรับจากการไปดูภาพยนตรหลังจากที่
กลับจากสถานพยาบาลแลว อยางไรก็ตาม ปญหาของทานนั้นคือ การไมอยากไปสถานพยาบาล การ
ที่เอาโรงภาพยนตรเปนเครื่องจูงใจก็อาจจะมีปญหาคือ ถาทานเกิดความรูสึกไมอยากไป
สถานพยาบาลอยางย่ิงทานก็อาจจะไมไป และเมื่อถึงเวลาก็ไปดูภาพยนตรอยางเดียวก็ยอมทําได 
การไปดูภาพยนตรจึงไมสามารถใชเปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมการไปสถานพยาบาลของทานได 
หรือในกรณีที่วันนั้นๆ ภาพยนตรไมมีเรื่องที่ทานพอใจ แรงจูงใจที่จะใหไปสถานพยาบาลแลวไปดู
ภาพยนตรก็ลดลงไปดวย ในที่สุดทานก็ไปเย่ียมยายอยางเสียไมได อยางไรก็ตาม การใหรางวัล
ตนเองหลังจากที่ไดทําพฤติกรรมที่พึงปรารถนาแลวนั้นเปนวิธีที่ดีทีเดียวในการปรับพฤติกรรม แตวิธี
นี้อาจทําใหสิ้นเปลืองและประสบกับปญหาตางๆ ดังกลาวมาแลว 

 
โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 258

ค. ทํางานอาสาสมัครที่สถานพยาบาลและคบคาเปนเพื่อนกับคนที่มีญาติอยูใน 
    สถานพยาบาลน้ัน 

ปญหาที่ทานประสบอยูก็คือ ทานไมอยากไปสถานพยาบาลเพราะหดหูใจกับสภาพการ
เจ็บปวยของยายที่ทานไดพบเห็น แตทานก็หลีกเลี่ยงการไปสถานพยาบาลไมได วิธีการแกปญหาจึง
นาจะเปนการหาความพึงพอใจหรือความเพลิดเพลินมาเพ่ิมไวที่สถานพยาบาล โดยวิธีการในขอนี้ 
การที่ทานอาสาสมัครทํางานที่สถานพยาบาลก็เปนการบังคับทานใหไปสถานพยาบาลอยางแนนอน 
และเมื่อตองไปแลวทานไดพบเพ่ือนที่เปนเจาหนาที่ในสถานพยาบาลนั้น หรือคนที่มีญาติอยูใน
สถานพยาบาลนั้น วิธีการเชนนี้มีผลดีคือ ทานจะรูสึกพึงพอใจกับการไปสถานพยาบาล และเมื่อมี
เพ่ือนที่มีญาติอยูในสภาพเดียวกันกับยายของทาน ก็อาจทําใหทานมีคนคอยปรึกษาหารือเขาอก
เขาใจกัน ความเบ่ือหนายที่จะไปสถานพยาบาลจะลดลง ถึงแมวาความรูสึกตออาการปวยของยายยัง
ไมดีข้ึนก็ตาม แตหลังจากที่ทานไดทํางานในฐานะอาสาสมัครในสถานพยาบาล ซึ่งจะทําใหทานได
คลุกคลีหรือคุนเคยกับผูปวยมากๆ เขา ความรูสึกตออาการปวยของยายอาจจะดีข้ึนก็ได และในที่สุด
ทานก็จะไปเย่ียมยายไดทุกอาทิตยโดยไมมีอุปสรรค วิธีการแกปญหาของทานวิธีนี้ดีที่สุด เพราะทาน
ไมตองพ่ึงพาคนอ่ืน ไมตองสิ้นเปลืองเงินทอง แตทานยังสามารถทําตนเปนประโยชนตอสวน รวมได
อีกดวย จะทําใหทานเพลิดเพลินและเกิดความภาคภูมิใจไปพรอมกันดวย  

 
โปรดอานสรุปการเรียนรูและอานเรื่องตอไปในหนา 261 
 
 

สรุปการเรียนรู 
การควบคุมสภาพแวดลอมที่กระตุนพฤติกรรมอยางเหมาะสมควรจะนํามาใชในกรณีที่เรา

ไมสามารถควบคุมตนเองโดยตรงไดจึงใชวิธีการควบคุมสภาพแวดลอม เพ่ือใหเปนตัวควบคุม
พฤติกรรมอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอมเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการกระตุนให
เกิดการกระทําหรืองดเวนการกระทําพฤติกรรมของตน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 259

ง. รับยายกลับมาอยูที่บานและจางลูกจางมาดูแลตามมีตามเกิด 
การแกปญหาดวยวิธีนี้ดูเหมือนวาจะตรงกับสาเหตุของปญหา เพราะทานไมอยากไป

สถานพยาบาล การรับยายกลับมาอยูบานจึงแกปญหาการไมอยากไปโรงพยาบาลได แตแทจริงแลว 
การที่ทานไมอยากไปสถานพยาบาลนั้น มีสาเหตุมาจากการที่ทานรูสึกไมสบายใจกับสภาพของยาย
ที่ทานไดพบเห็น ดังนั้น การรับยายกลับมาอยูที่บานก็ชวยแกปญหานี้ไมได อีกประการหนึ่งการรับ
ผูปวย คือ ยายมาอยูที่บานแลวใหลูกจางซึ่งคงไมมีความรูในเรื่องการรักษาพยาบาลไวคอยดูแลนั้น 
คงไมเปนการดีนัก เพราะถาผูปวยมีอาการหนักข้ึนจะแกไขอะไรไมได การใหยายยังคงรักษาตัวอยูที่
สถานพยาบาลนั้นจึงดีกวาแน แลวทานก็พยายามหาวิธีที่จะชวยใหทานไมนึกเบ่ือที่จะไป
สถานพยาบาล ซึ่งจะชวยใหการไปเย่ียมยายของทานนั้นไมประสบปญหาอีกตอไป วิธีการที่ทาน
เลือกใชในขอนี้จึงไมเหมาะสม 

 
โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 255 
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จ. ทนไปเยี่ยมตอไป เพราะไมสามารถจะแกไขอะไรได 

การยอมรับสภาพที่เปนอยูแลวอดทนตอสภาพนั้นนับวาเปนวิธีการควบคุมตนเองที่ดีอยาง
หนึ่ง ถาทานทําไดอยางนี้ตลอดไปก็ไมมีปญหาอะไร แตในสภาพการณจริงๆ นั้น ทานรูสึกเบ่ือหนาย
กับการไปสถานพยาบาลและสลดใจกับสภาพของยายที่พบเห็น ดังนั้น การที่ทานทนไปเย่ียมตอไป
นั้นเกรงวาทานอาจจะทนไมไดนาน เพราะทานเบ่ือกับสภาพที่ทานไดพบเห็นเสียแลวอีกทั้งไมมีอะไร
ที่จะคอยควบคุมอยูบางก็อาจจะทนอยูไดไมนาน ทานจึงอาจเลิกกระทําหนาที่นี้ หรือทานกระทําไป
แลวมีสุขภาพจิตที่เสื่อมทรามลงทุกที อาจเกิดปญหาบานปลายตอไปในภายหนาได ทําใหแกไขได
ยากกวาปญหาในปจจุบัน อีกประการหนึ่ง การที่ทานทนทําอะไรตอๆ ไป เพราะไปคิดเสียวาไม
สามารถจะแกไขอะไรไดนั้นก็ไมเปนวิธีที่ดีนัก เพราะเทากับวาทานไมไดพยายามแกปญหาเลย 
วิธีการที่ทานเลือกนี้จึงไมเหมาะสมกับสถานการณเชนนี ้

โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 255 
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เรื่องท่ี 4 พนัส 
 

พนัสเปนขาราชการหนุมที่สนใจกีฬาฟุตบอลเปนอยางย่ิง ทั้งนี้เพราะสมยัที่เรียน
มหาวิทยาลัยนั้นพนัสเปนนักกีฬาฟุตบอลของทีมมหาวิทยาลัย ซึ่งเจาตัวยังพูดถึงอยูดวยความ
ภาคภูมิใจ เมื่อพนัสจบจากมหาวิทยาลัยและเขารับราชการแลว พนัสก็หางเหินจากการเลนกีฬา
ฟุตบอล เพราะหนวยงานของพนัสนั้นไมมีนโยบายสนับสนุนกีฬาประเภทนี้ แตพนัสยังคงตดิตามดู
การแขงขันฟุตบอลนัดสําคัญๆ เสมอ โดยเฉพาะการแขงขันระดับชาต ิ

วันหนึ่งมีการแขงขันฟุตบอลระดับชาติครั้งสําคัญ และมีการถายทอดทางทีวีดวย เจาหนาที่
แผนกโสตฯ ในหนวยงานของพนัสไดยกทีวีมาวางไว เพ่ือใหขาราชการที่มีเวลาวางไดชมการแขงขัน
ฟุตบอล เพ่ือนรวมงานของพนัสสวนใหญทั้งที่วางและไมวางตางก็นั่งเฝาดูการแขงขันฟุตบอลกัน
อยางสนุกสนาน สําหรับพนัสนั้นกําลังตรวจรายงานที่จะตองเขาเสนอในที่ประชุมในตอนบาย แตก็
อยากดูฟุตบอลครั้งนี้เปนอยางย่ิง แตถาพนัสใชเวลาชวงนี้ดูฟุตบอลจะทําใหเขาไมมีเวลาพอที่จะ
ตรวจรายงานไดเสร็จทันเวลา หรือถาทันก็ตองตรวจอยางเรงรีบ เพราะหลังจากฟุตบอลเลิกแลวเขา
จะมีเวลารับประทานอาหารกลางวันเพียงเล็กนอยเทานั้นกอนที่จะถึงเวลาประชุมในตอนบาย 

 
ถาทานเปนพนัสทานจะตัดสินใจอยางไร 
ก. ดูฟุตบอลและตรวจรายงานไปดวยพรอมๆ กัน (พลิกไปอานหนา 262) 
ข. ทํางานตอไปใหเสร็จโดยคิดเสียวา คนที่กําลังดูฟุตบอลนั้นกําลังฟงคําบรรยายทาง

วิชาการหรือกําลังถูกหัวหนาเรียกไปดุ (พลิกไปอานหนา 263) 
ค. ทิ้งงานไปดูฟุตบอลกอน แลวจึงคอยกลับมาทํางานตอ (พลิกไปอานหนา 264) 
ง. บอกตนเองวาฟุตบอลนัดนี้นาดูมาก แตเราไมมีเวลาพอที่จะไปดู เพราะตองตรวจ

รายงานใหเสร็จ (พลิกไปอานหนา 265) 
จ. ไปนั่งอยูหนาโทรทัศนพรอมกับเพ่ือนๆ แตตั้งใจวาตนเองจะไมดูโทรทัศน จะเพงสมาธิ

ไปในการตรวจรายงานเทานั้น (พลิกไปอานหนา 266) 
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ก. ดูฟุตบอลและตรวจรายงานไปดวยพรอมๆ กัน 
วิธกีารเชนนี้หลายทานคงจะนิยมใช เพราะเชื่อวาทานสามารถทํางานใหเสร็จดวยได แตมี

ขอพึงสังเกตวา การทํางานในขณะที่ทานไมมีความสนใจกับงานนั้นผลงานจะไมนาเชื่อถือ อาจจะเกิด
ความผิดพลาดไดงาย เพราะทานไมมีสมาธิในการทํางาน ซึ่งจะเกิดผลเสียกับงานได การที่จะคิดวา
วันนั้นงานไมสําคัญจึงทําไปพรอมๆ กับการดูฟุตบอลได ถาเปนงานที่สําคัญมากๆ จะไมทําอยางนี้ 
การคิดเชนนี้ยังเชื่อถือไมได เพราะไมมีหลักประกันใดๆ ที่แสดงใหเห็นวาทานตั้งใจทํางานในขณะ ที่
มีสถานการณย่ัวยุอ่ืนๆ ได เพราะฉะนั้นโอกาสตอๆ ไป เมื่อมีกิจกรรมใดๆ ที่ทานชื่นชอบเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาทํางาน ทานก็ตองทําเชนนี้อีกแน นอกจากนั้นการทํางานในขณะที่ไมมีใจจดจอกับงานนั้น
ทําใหการทํางานลาชาอีกดวย วิธีการนี้จึงไมเหมาะสม  

 
โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 261 
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ข. ทํางานตอไปใหเสร็จโดยคิดเสียวา คนที่กําลังดูฟุตบอลน้ันกําลังฟงคําบรรยายทาง 
    วิชาการหรือกําลังถูกหัวหนาเรียกไปด ุ

การทํางานในขณะที่มีสถานการณอ่ืนย่ัวยุนั้นจําเปนตองหาวิธีการหลีกเลี่ยงที่จะไมสนใจ
สถานการณย่ัวยุนั้น วีการที่ใชไดผลอยางหนึ่งคือ การรับรูสิ่งย่ัวยุหรือสิ่งเรานั้นในความหมายอ่ืน เชน 
ในกรณีของพนัสนั้น ทั้งๆ ที่พนัสชอบกีฬาฟุตบอลมาก ถาพนัสคิดวา มีสิ่งที่ตนชอบมากรอใหตนไป
ชมอยูจะทําใหพนัสอดใจไวไมได หรือถาไมไปชมฟุตบอลก็ยังอาจจะทําใหขาดสมาธิในการทํางาน 
เพราะไปพะวงกับเรื่องนั้นอยู ถาพนัสพยายามคิดเสียวา คนทีกํ่าลังดูฟุตบอลนั้นกําลังฟงคําบรรยาย
ทางวิชาการหรือกําลังถูกหัวหนาดุ การคิดเชนนี้จะทําใหพนัสสามารถทําใหตนเองนั่งทํางานตอไป
ดวยความสงบและมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งที่พนัสรับรูนั้นคือ เพ่ือนรวมงานกําลังฟงคําบรรยายหรือ
ถูกหัวหนาดุนั้น ไมไดทําใหพนัสอยากจะทิ้งงานของตนไปรวมกิจกรรมนั้นดวย หลักการสําคัญของ
วิธีนี้จึงอยูที่การรับรูสิ่งเราหรือสถานการณย่ัวยุนั้นในความหมายอ่ืน เพ่ือที่จะใหตนสนใจกับเรื่องที่
กําลังทําเทานั้น ทานเลือกวิธีการนี้เหมาะสมแลว 

 
โปรดอานสรุปการเรียนรูและอานเรื่องตอไปในหนา 267 
 
 

สรุปการเรียนรู 
วิธกีารควบคุมตนเองที่เรียกวา Cognitive technique นั้นมีหลายวิธี สําหรับที่นํามาเสนอไว

ในที่นี้มี 2 วิธี คือ การรับรูสิ่งเราในความหมายอ่ืนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ซึ่งจะเห็นวาแต
ละวิธีก็เหมาะสมกับสภาพการณในการทํางานที่แตกตางกัน  
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ค. ทิ้งงานไปดูฟุตบอลกอน แลวจึงคอยกลับมาทํางานตอ 
วิธีการนี้อาจจะใชไดดีถามีเวลามากพอ แตในกรณีที่มีเวลานอยๆ เชนนี้ อาจจะไมเปนการ

เหมาะสมนัก เพราะถาทิ้งงานไปดูฟุตบอลกอนนั้นทําใหเหลือเวลาที่จะทํางานนอยในภายหลังจึงตอง
รีบทํางานอยางลวกๆ ผลงานที่ออกมายอมไมดีแนและที่ย่ิงกวานั้นก็คือ ทานอาจจะทํางานไมสําเร็จ 
ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายได อีกประการหนึ่ง ถาสภาพการณในการทํางานของทานตองประสบ
กับสถานการณย่ัวยุหรือสิ่งเราที่จะชักจูงใหทานตองหันเหความสนใจจากงานบอยๆ แลว ทานก็คง
ตองทิ้งงานในหนาที่ไปทํากิจกรรมนั้นๆ อยูตลอดเวลา ซึ่งแนนอนวาจะตองสงผลเสียตอการทํางาน
อยางแนนอน วิธีการที่ทานเลือกนี้จึงยังไมเหมาะสม 

 
โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 261 
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ง. บอกตนเองวาฟุตบอลนัดน้ีนาดูมาก แตเราไมมีเวลาพอที่จะไปดู เพราะตองตรวจรายงาน 
    ใหเสร็จ 

ที่จริงการที่ทานคิดเชนนี้ไดแสดงวา ทานเองมีความตั้งใจที่จะทํางานใหเสร็จแมวาจะมี
สถานการณย่ัวยุอยางไรก็ตาม แตการที่ทานคิดวาฟุตบอลนัดนี้นาดูมากจะมีผลทําใหจิตใจของทาน
จดจออยูกับเรื่องการแขงขันฟุตบอลแทนที่จะจดจออยูกับงานที่ทํา ซึ่งทําใหทานไมมีสมาธิในการ
ทํางาน นอกจากนั้นการที่ทานคอยคิดอยูแตวา ฟุตบอลนัดนี้นาดูมากนั้น อาจจะทําใหทานอดใจที่จะ
ดูฟุตบอลไวไมไดซึ่งก็เปนผลเสียกับการทํางานของทานอีก การที่ทานตองการจะหลีกเลี่ยง
สถานการณอยางใดอยางหนึ่งก็ไมควรที่จะพยายามคิดถึงเรื่องนั้นอยูอีก แตควรจะหันไปคิดเรื่องอ่ืนๆ 
แทน หรือพยายามคิดไปในทํานองที่วา เรื่องนั้นๆ ไมนาสนใจจึงจะทําใหทานมีสมาธิในการทํางาน 
การที่ทานคิดถึงเรื่องอ่ืนนอกเหนือจากงานวาเปนเรื่องที่นาสนใจนั้นจะทําใหทานเกิดความขัดแยงใน
ตนเอง จึงไมเกิดผลดีกับการทํางาน วิธีการที่ทานเลือกนี้จึงยังไมเหมาะสม  

 
โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 261 
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จ. ไปน่ังอยูหนาโทรทัศนพรอมกับเพื่อนๆ แตต้ังใจวาตนเองจะไมดูโทรทัศน จะเพงสมาธิไป 
    ในการตรวจรายงานเทาน้ัน 

วิธีการเชนนี้ก็นับวาเปนการทดสอบสมาธิในการทํางานของทานไดเปนอยางดีวา ทานมีใจ
หนักแนนเพียงพอที่จะทํางานในสถานการณที่มีสิ่งย่ัวยุใหอยากทําอยางอ่ืนไดหรือไม แตอยางไรก็
ตาม การทําใหเกิดความขัดแยงข้ึนในใจตัวเองในขณะที่ตองการสมาธิในการทํางานอยางหนึ่งอยางใด
นั้นไมใชสิ่งทีดี่แน เพราะสมาธิในการทํางานของทานตองลดลง ถาทานตองการจะหลีกเลี่ยง
สถานการณย่ัวยุตางๆ เพ่ือเพงสมาธิในการทํางานก็ไมควรจะเขาไปอยูในสถานการณนั้น เชนใน
กรณีของพนัสที่เอารายงานไปนั่งตรวจหนาโทรทัศนในขณะที่กําลังมีการถายทอดรายการแขงขัน
ฟุตบอลซึ่งเปนรายการที่ตนชอบนั้นจึงไมเหมาะสม เพราะจะทําใหมีโอกาสที่จะละความสนใจจากงาน
ไปดูโทรทัศนไดงายซึ่งจะมีผลทําใหงานลาชาหรือประสิทธิภาพในการทํางานลดลง สภาพเชนนี้ไมได
เอ้ืออํานวยตอการสรางสมาธิในการทํางาน ถาทําไดก็เปนการทรมานตนเองโดยไมจําเปน วิธีการ
เชนนี้จึงไมเหมาะสม 
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เรื่องท่ี 5 สมชายและสมโชค 
 
สมชายและสมโชคเปนขาราชการในหนวยงานแหงหนึ่ง ทั้งสองเขารับราชการพรอมกันแต

มีนิสัยในการทํางานที่แตกตางกัน กลาวคือ สมชายเปนคนขยันทํางานอยางสม่ําเสมอ สวนสมโชคนั้น
จะขยันทํางานเมื่อหัวหนาอยูดวยเทานั้น เนื่องจากหัวหนาของสมชายและสมโชคมักจะตองไปรวม
ประชุมกับหนวยงานอ่ืนๆ อยูเสมอ จึงเปนโอกาสดีของสมโชคที่จะใชเวลาในชวงนั้นหลีกเลี่ยงการ
ทํางาน และมักจะปดภาระความรับผิดชอบของตนใหเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ สมโชคคิดวาการทํางาน
ในขณะที่หัวหนาไมอยูนั้นไมมีผลอะไร เพราะหัวหนาไมไดเห็นการทํางานของตน สวนสมชายนั้นแม
หัวหนาจะอยูดวยหรือไมก็ตามก็จะขยันทํางานในหนาที่ของตนอยางสม่ําเสมอ 

เนื่องจากลักษณะงานของหนวยงานนี้จะตองทําเปนกลุมและไมสามารถแยกชิ้นงานออก
เพ่ือใหแตละคนรับผิดชอบตามลําพังอยางชัดเจนได การหลีกเลี่ยงงานของสมโชคเมื่อหัวหนาไมอยู
จึงไมสามารถทําใหหัวหนาทราบไดอยางเดนชัดวาสมโชคไมทํางาน ถาไมมีใครบอก สมชายและ
เพ่ือนรวมงานคนอ่ืนๆ ของสมโชคก็ไมคิดอยากจะฟองหัวหนา เพราะไมอยากจะสรางความแตกแยก
ในหนวยงาน ดังนั้น เมื่อถึงเวลาพิจารณาความดีความชอบในการทํางาน สมชายและสมโชคจึงไดรับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนเทากัน เพ่ือนๆ รวมงานคนอ่ืนๆ จึงแสดงอาการรังเกียจสมโชค ดังนั้นสมโชค
จึงอยากจะปรับปรุงการทํางานของตนเองใหเหมือนกับสมชายบาง 

 
ถาทานเปนสมโชค ทานจะมีวิธีการปรับปรุงการทํางานของทานอยางไร 
ก. ขยันทํางานลับหลังหัวหนา วันใดที่ทําไดเชนนี้ก็ใหรางวัลตนเอง โดยการไปดูภาพยนตร

หลังจากเลิกงาน (พลิกไปอานหนา 268) 
ข. ขยันทํางานลับหลังหัวหนา ถาทําไมไดลงโทษตนเอง โดยการไมรับประทานอาหารเย็น

ในวันนั้น (พลิกไปอานหนา 269) 
ค. พยายามขยันทํางานลับหลังหัวหนา โดยไมตองใหรางวัลตนเองแตอยางใด (พลิกไปอาน

หนา 270) 
ง. เริ่มตนขยันทํางานลับหลังหัวหนาวันละเล็กละนอย และใหรางวัลตนเองโดยการชมเชย

ตนเองทุกครั้งที่ทําไดสําเร็จ แลวเพ่ิมความขยันในการทํางานข้ึนเรื่อยๆ จนสามารถทํางานไดเหมือน
สมชาย (พลิกไปอานหนา 271) 
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ก. ขยันทํางานลับหลังหัวหนา วันใดที่ทําไดเชนน้ีก็ใหรางวัลตนเอง โดยการไปดูภาพยนตร 
    หลังจากเลิกงาน 

การใหรางวัลตนเองเปนวิธีการที่ดีอยางหนึ่งที่ใชในการปรับปรุงพฤติกรรม เพราะจะทําใหมี
กําลังใจในการทํางาน แตในการใหรางวัลตนเองนั้นควรเลือกชนิดของรางวัลที่เหมาะสมดวย ในกรณี
ของสมโชคนี้ โดยวิธีการนั้นดีแตการใหรางวัลตนเองโดยการไปดูภาพยนตรหลังจากเลิกงาน แลวนั้น
ยังไมใชวิธีการที่ดีที่สุดในสถานการณเชนนี้ เพราะการใหรางวัลกับตนเองเชนนี้เปนการสิ้นเปลือง
มากเกิดความจําเปน ซึ่งอาจจะมีปญหาในเรื่องการเงินตามมาก็ได การใหรางวัลตนเองที่เหมาะสม
นั้นไมจําเปนจะตองเปนวัตถุเทานั้น แตอาจจะเปนรางวัลในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไมตองสิ้นเปลืองมากก็ได 
เพราะรางวัลไมใชเปาหมายสําคัญของการทํางาน เพียงแตเปนแรงกระตุนใหทํางานใหดีข้ึน หรือ
ทํางานไดตามที่ตองการในคราวตอๆ ไปเทานั้น สําหรับในกรณีนี้ทานใชวิธีการเหมาะสมแลวแตควร
ปรับปรุงลักษณะของรางวัลที่ใหกับตนใหเหมาะสม  
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ข. ขยันทํางานลับหลังหัวหนา ถาทําไมไดลงโทษตนเอง โดยการไมรับประทานอาหารเย็นใน 
    วันน้ัน 

การลงโทษตนเองก็เปนวิธีการอยางหนึ่งที่นํามาใชในการปรับพฤติกรรม แตการลงโทษ
ตนเองจะไมชวยกระตุนใหคนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมไดมากนัก การลงโทษเปนการขจัด
พฤติกรรมที่ไมนาปรารถนา ในที่นี้คือการทําอยางอ่ืนแทนการทํางานขณะนายไมอยู แตการลงโทษ
ตนเองก็จะลดพฤติกรรมการทําอยางอ่ืนลง แตอาจจะไมสามารถกระตุนพฤติกรรมที่ตองการได 
นอกจากนั้นการลงโทษตนเองดวยวิธีการนี้จะเสียสุขภาพและอาจจะทําใหสมโชคเกิดความหงุดหงิด
เพราะไมไดทําสิ่งที่ตนตองการ ในที่สุดก็อาจเปนการบ่ันทอนความตั้งใจในการทํางานเสียก็ได ดังนั้น 
ถึงแมวิธีการลงโทษตนเองนั้นเปนวิธีการหนึ่งที่จะนํามาใชในการลดพฤติกรรมไดก็ตาม แตในกรณีนี้
ยังไมไดสรางพฤติกรรมที่ตองการ จึงยังมีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมกวา 

 
โปรดพิจารณาเลือกวิธีการใหม พลิกกลับไปหนา 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 270

ค. พยายามขยันทํางานลับหลังหัวหนา โดยไมตองใหรางวัลตนเองแตอยางใด 
วิธีนี้ถาทําไดก็เปนการดีที่เดียว เพราะเปาหมายสูงสุดของการทํางานนั้นก็เพ่ือผลของงาน

เทานั้น มิใชเพ่ือรางวัล การใหรางวัลเปนเพียงวิธีการที่จะชวยกระตุนใหการทํางานเกิดผลดีเทานั้น 
ดังนั้นถาสามารถทํางานโดยที่ไมตองอาศัยรางวัลใดๆ เปนเครื่องกระตุนจึงเปนเรื่องที่ดี แตปญหา
ของสมโชคในกรณีนี้ก็คือ การที่ไมสามารถบังคับตนเองใหทํางานลับหลังเจานายได เพราะฉะนั้น 
ความพยายามแตเพียงอยางเดียวโดยที่ไมมีแรงกระตุนอ่ืนๆ ที่เหมาะสมนั้น อาจทําใหสมโชคไม
สามารถทํางานไดสําเร็จตามที่ตั้งใจไวก็ได และเมื่อทําไมไดก็จะทอถอยหมดกําลังใจ ในที่สุดก็เปน
อยางเดิมอีก วิธีการในขอนี้จึงเทากับไมไดแกปญหาอะไร เปนเพียงตั้งใจจะทําเทานั้น ซึ่งไมมี
หลักประกันวาจะทําไดสําเร็จ วิธีการนี้จึงไมเหมาะสม 
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ง. เริ่มตนขยันทํางานลับหลังหัวหนาวันละเล็กละนอย และใหรางวัลตนเองโดยการชมเชย 
    ตนเองทุกครั้งที่ทําไดสําเร็จ แลวเพิ่มความขยันในการทํางานขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถ 
    ทํางานไดเหมือนสมชาย 

วิธีนี้นับเปนวิธีที่เหมาะสมทีสุ่ดในสถานการณเชนนี้ เหตุผลก็คือ การปรับพฤติกรรมนั้นควร
จะเริ่มจากการเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละนอย เมื่อทําไดสําเร็จก็ใหรางวัลตนเองโดยการชมเชยตนเองจะ
ทําใหมีกําลังใจในการทํางานตอๆ ไป เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานทีละเล็กละนอยนั้น
สามารถทําใหสําเร็จไดโดยงาย เมื่อทําครั้งแรกไดสําเร็จ ครั้งตอๆ ไปก็พยายามขยายเวลาที่จะขยัน
ทํางานเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะบรรลุเปาหมายที่วางไวได สําหรับการใหรางวัลตนเองโดย
วิธีการชมเชยตนเองนั้นเปนเพียงหนึ่งในหลายๆ ประเภทของรางวัลที่ไมสิ้นเปลืองที่จะสามารถ
นํามาใชได เพราะฉะนัน้นอกจากการชมเชยตนเองแลว เพ่ือนรวมงานก็อาจจะย้ิมแยมพอใจสมโชค 
สมโชคควรบอกกับตนเองวา เขาย้ิมแยมชอบเราเพราะเราชวยงานเขามากข้ึน เราควรทําอยางนี้
บอยๆ ตอไป นอกจากนั้น อาจจะใหรางวัลตนเองในดานอ่ืนๆ อีก เชน เมื่อทํางานไดสําเร็จตามที่
กําหนดไวก็อาจจะใหเวลานั่งพักในทาที่สบายๆ นานข้ึน เปนตน รางวัลเหลานี้ไมเปนการสิ้นเปลือง
และทําไดงายจึงเหมาะสมที่จะนํามาใชกับการทํางาน นอกจากนั้นรางวัลเหลานี้โดยเฉพาะอยางย่ิง
การชมเชยตนเองนั้นเปนการใหรางวัลดวยความจริงใจของตน เพราะคําชมเชยที่ไดรับจากคนอ่ืนนั้น
อาจจะเกิดจากการแสรงทําก็ได วิธีการใหรางวัลตนเองเมื่อทํางานไดสําเร็จทุกครั้งจึงเหมาะสมกับ
สถานการณการทํางานเชนนี ้

โปรดอานสรุปการเรียนรู 
  
 

สรุปการเรียนรู 
การใหรางวัลตนเองเมื่อกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมแลวนั้น เปนวิธีการที่นํามาใชไดผล

อยางหนึ่งในการควบคุมตนเอง เพราะการใหรางวัลตนเองจะทําใหผูกระทําพฤติกรรมเกิดความ
ภาคภูมิใจซึ่งจะเปนแรงกระตุนใหคนมีกําลังใจในการกระทําพฤติกรรมนั้นๆ อีกในโอกาสตอไป  
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สรุปหลักการควบคุมตนเอง 
 

ความสามารถในการควบคุมตนเองนั้นมีความสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานเปนอยางย่ิง 
เพราะบุคคลที่สามารถควบคุมตนเองไดจะสามารถทํางานใหสําเร็จไดภายใตสถานการณย่ัวยุตางๆ  
จากเรื่องที่ทําการศึกษาจะชวยใหเห็นแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมของตนโดยวิธีการควบคุม
ตนเองในสถานการณตางๆ ซึ่งสามารถสรุปหลักการควบคุมตนเองไดดังนี ้
  1. การกําหนดเปาประสงคของการปรับพฤติกรรมของตนเองข้ึนเปนข้ันยอยๆ จนบรรลุผล 
  2. การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมและผลที่เกิดข้ึนหลังจากกระทําพฤติกรรมอยางถูกตอง 

 3. การควบคุมสภาพแวดลอมที่กระตุนพฤติกรรมอยางเหมาะสม 
 4. Cognitive technique 
 5. การใหรางวัลตนเองอยางเหมาะสม 
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ใบกิจกรรมท่ี 3 
กระดาษคําตอบชุดการเรียนดวยตนเอง 

เรื่อง การควบคุมตนเอง 
 

เรื่องที ่
ขอที่เลือก 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 
1. สุรพล      
2. เรณ ู      
3. ขวัญตา      
4. พนัส      
5. สมชายและ 
    สมโชค 
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แบบบันทึกความรู 

เรื่อง............................................................................ 
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.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................. 
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หนวยท่ี 3  
  รวมประสานความเชื่อม่ัน : การสงเสริมความเชื่ออํานาจในตน 
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หนวยรวมประสานความเชื่อม่ัน : การสงเสริมความเชื่ออํานาจในตน 
 

ความเชื่ออํานาจ (Locus of control) เปนจิตลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของบุคคล ซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2 องคประกอบ คือ ความสามารถในการทํานายความสัมพันธ
ระหวางสาเหตุหนึ่งกับผลหนึ่ง และความเชื่อวาตนสามารถควบคุมใหเกิดผลตามที่ตองการได ซึ่งการ
รับรูตอผลตอบแทนการกระทํานี้จะมีความสัมพันธกับบุคลิกภาพของบุคคล ความเชื่ออํานาจของ
บุคคลแบงเปน 2 ประเภท คือ ความเชื่ออํานาจในตน และความเชื่ออํานาจนอกตน 

ความเชื่ออํานาจในตน (Belief in internal locus of control of reinforcement) เปนความ
เชื่อของบุคคลที่เชื่อวา ผลดีหรือผลเสียตางๆ ที่เกิดข้ึนกับตนนั้น มีสาเหตุที่สําคัญมาจากการกระทํา
ของตนเองมากกวาที่จะเกิดจากการกระทําของคนอ่ืนหรือเกิดจากโชคเคราะห ความบังเอิญ บุคคลที่
มีความเชื่ออํานาจในตนจะเปนผูที่มีพฤติกรรมที่นาพึงปรารถนา 

ความเชื่ออํานาจนอกตน (Belief in external locus of control of reinforcement) เปน
ความเชื่อของบุคคลที่เชื่อวา ผลดีหรือผลเสียตางๆ ที่เกิดข้ึนกับตนนั้น มีสาเหตุทีส่ําคัญมาจากโชค
เคราะห ความบังเอิญ อํานาจของคนอ่ืน หรือสาเหตุอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของตน 
 การฝกอบรมในครั้งนี้ มุงเนนการฝกอบรมใหบุคคลมีความเชื่ออํานาจในตนเทานั้น 

 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหนวยรวมประสานความเชื่อมั่น : การสงเสริมความเชื่ออํานาจ 
ในตน 

1. ผูเขาอบรมมีความสามารถรับรูสาเหตุและผลของการกระทํา 
2. ผูเขาอบรมสามารถรับรูความสามารถในการควบคุมสาเหตุตางๆ ของผล 
3. ผูเขาอบรมมีความสามารถรับรูความสัมพันธของการกระทําและผล 

 
สาระการฝกอบรม 

1. การรับรูสาเหตุและผลของการกระทํา 
2. การรับรูความสามารถในการควบคุมสาเหตุตางๆ ของผล 
3. การรับรูความสัมพันธของการกระทําและผล 
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กิจกรรมที่ 1 
ชื่อกิจกรรม ผลเกิดจากสาเหต ุ         
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 45 นาที 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมรับรูและตระหนักวาผลที่เกิดข้ึนยอมมีสาเหต ุ
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมรับรูและตระหนักวาผลที่เกิดข้ึนอาจเกิดไดจากหลายสาเหต ุ
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมรับรูและตระหนักถึงการกระทําของตนวาเปนสาเหตุของผลที่เกิดข้ึน  

สาระสําคัญ 
ผลดีหรือผลเสียตางๆ ที่เกิดข้ึนยอมมีสาเหตุ ผลหนึ่งๆ อาจเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ เมื่อ

รูสาเหตุจะสามารถทํานายผลที่เกิดข้ึนได ในทางกลับกัน เมื่อผลดีหรือผลเสียปรากฏจะสามารถ
ทํานายสาเหตุของผลนั้นได 
ขั้นตอนการฝกอบรม 

  1. ผูนํากิจกรรมนําเขาสูประเด็นความเชื่อวา ผลที่เกิดข้ึนยอมมีสาเหตุ โดยรวมสนทนากับ
ผูเขาอบรมวา “เชื่อหรือไมวาทุกสิ่งที่เกิดข้ึนยอมมีสาเหต”ุ (T, R, E) 

  2. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมดูภาพสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึน เชน ภาพภูเขาไฟระเบิด 
การเกิดสึนามิ แผนดินไหว อุบัติเหตุ ไฟไหม โรคตาแดง โรคอุจจาระรวง และรวมกันวิเคราะหภาพ
สถานการณตางๆ ในประเด็นตอไปนี้ (T, R, E) 
                “อะไรเปนสาเหตุใหเกิดเหตุการณตางๆ ในภาพ”  
     “สาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณตางๆ ในภาพเหมือนหรือแตกตางกันกันอยางไร  
                 “ความเหมือนหรือความแตกตางของผลที่เกิดข้ึนคืออะไร” 
                 “ความเหมือนหรือความแตกตางของการควบคุม/ปองกันคืออะไร”  

3. ผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเก่ียวกับ
ประเด็นผลที่เกิดข้ึนยอมมีสาเหตุ ยกตัวอยางกรณีศึกษา และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือให
เด็กเรียนรูสาเหตุและผลของการกระทํา และผูนํากิจกรรมรวมสรุป เชื่อมโยงขอความรู (R, E, E) 
สื่อและอุปกรณ 

ภาพสถานการณตางๆ เชน ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ แผนดินไหว อุบัติเหตุ ไฟไหม โรคตา
แดง โรคอุจจาระรวง 
การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
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กิจกรรมที่ 2 
ชื่อกิจกรรม การควบคุมสาเหตุของผลตางๆ          
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 45 นาที 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมรับรูความสามารถของตนในการควบคุมสาเหตุตางๆ ของผล 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถวางแผนการปองกันหรือควบคุมการเกิดผลที่ไมดี และเพ่ิม

ผลดีใหมากข้ึน 
สาระสําคัญ 

การที่บุคคลรับรูสาเหตุของการเกิดผลตางๆ ที่เกิดข้ึน ทําใหบุคคลสามารถควบคุมให
เกิดผลตามที่ตนตองการได หรือหลีกเลี่ยงผลเสียและเพ่ิมผลดีไดมากย่ิงข้ึน 
ขั้นตอนการฝกอบรม 

1. ผูนํากิจกรรมแบงผูเขาอบรมเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน ใหสมาชิกแตละคนในกลุม ใชเวลา
คนละ 5 นาที คิดวิธีการหรือการกระทําของตนที่จะทําใหเกิดผลดีหรือลดผลเสียที่จะเกิดข้ึนใน
ประเด็นที่กําหนดใหในใบกิจกรรมที่ 1 บันทึกผลการคิดของตน (T, R,) 
  2. สมาชิกแตละคนในกลุมนําเสนอผลการคิดของตนเองใหสมาชิกในกลุมทราบ และรวมกัน
ระดมความคิดเพ่ิมเติมใหครบทุกประเด็น บันทึกผลการคิด ใชเวลาในการคิดเปนรายกลุม 15 นาที 
(T, R, E) 

3. ผูเขาอบรมแตละกลุมนําเสนอวิธีการหรือการกระทําที่แตละกลุมใช เพ่ือทําใหเกิดผลดีหรือ
ลดผลเสียที่จะเกิดข้ึนในประเด็นตาง  ๆตอที่ประชุมกลุมใหญ และรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูนํากิจกรรมรวมสรุปและเชื่อมโยงขอความรู (T, R, E) 

4. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมกลุมเดิมรวมกันเขียนผังความคิดการควบคุมหรือปองกันการ
สื่อสารทางลบกับเด็ก และจัดแสดงผังความคิด (R, E, E) 
สื่อและอุปกรณ 

1. ใบกิจกรรมที่ 1 
2. ปากกา สีชอลค 
3. กระดาษ Flipchart 
4. สก็อตเทป 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
 4. ผลงานสําเร็จ 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 ส่ิงท่ีฉันควบคุมได 
กลุมท่ี 1 

 
ขอใหทานยกตัวอยางวิธีการหรือการกระทําของทาน ที่จะทําใหเกิดผลดีหรือลดผลเสียที่จะเกิดข้ึน 
1. การสงเสริมการเรียนรูของเด็ก 
   ทานสามารถกระทําไดโดย 
 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
2. การรักษาสิ่งแวดลอม 
   ทานสามารถกระทําไดโดย 
 
 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
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ใบกิจกรรมท่ี 1 ส่ิงท่ีฉันควบคุมได 
กลุมท่ี 2 

 
ขอใหทานยกตัวอยางวิธีการหรือการกระทําของทาน ที่จะทําใหเกิดผลดีหรือลดผลเสียที่จะเกิดข้ึน 
1. การปองกันไมใหครอบครัวทานเปนหนี้สิน 
   ทานสามารถกระทําไดโดย                            
 
 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
2. การสงเสริมบรรยากาศทางบวกในชั้นเรียน 
   ทานสามารถกระทําไดโดย 
 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
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ใบกิจกรรมท่ี 1 ส่ิงท่ีฉันควบคุมได 
กลุมท่ี 3 

 
ขอใหทานยกตัวอยางวิธีการหรือการกระทําของทาน ที่จะทําใหเกิดผลดีหรือลดผลเสียที่จะเกิดข้ึน 
1. การปองกันตัวจากพวกมิจฉาชีพ  
   ทานสามารถกระทําไดโดย 
 
 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. การสงเสริมสุขภาพรางกายของเด็กใหสมบูรณแข็งแรง 
   ทานสามารถกระทําไดโดย 
      

 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
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ใบกิจกรรมท่ี 1 ส่ิงท่ีฉันควบคุมได 
กลุมท่ี 4 

 
ขอใหทานยกตัวอยางวิธีการหรือการกระทําของทาน ที่จะทําใหเกิดผลดีหรือลดผลเสียที่จะเกิดข้ึน 
1. การปองกันโรคฟนผ ุ
   ทานสามารถกระทําไดโดย 
 
 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2.  การปองกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียนที่จะเกิดกับเด็ก 
    สามารถกระทําไดโดย 
      
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 ส่ิงท่ีฉันควบคุมได 
กลุมท่ี 5 

 
ขอใหทานยกตัวอยางวิธีการหรือการกระทําของทาน ที่จะทําใหเกิดผลดีหรือลดผลเสียที่จะเกิดข้ึน 
1. การปองกันบุคคลในครอบครัวจากยาเสพติด 
   ทานสามารถกระทําไดโดย 
 
 
 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2.  การสงเสริมใหเด็กเกิดความสุข 
    ทานสามารถกระทําไดโดย 
      
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
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กิจกรรมที่ 3 
ชื่อกิจกรรม การทํามาก ยอมไดผลมาก          
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 1 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจและรับรูความสมัพันธของการกระทําและผล 
 2. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจและรับรูวาผลที่เกิดข้ึนกับตนนั้น เกิดข้ึนจากการกระทํา
ของตนเอง 

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจและรับรูวาความพยายามกับผลนั้นจะเกิดข้ึนควบคูกัน 
4. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจและรับรูความสมดุลกันระหวางปริมาณของความ

พยายามกับปริมาณของผล เมื่อพยายามมากจะเกิดผลมาก เมื่อพยายามนอยจะเกิดผลนอย 
สาระสําคัญ 

ผลที่จะเกิดข้ึนกับบุคคลนั้น มีสาเหตุมาจากการกระทําของตนเอง บุคคลสามารถควบคุมให
เกิดผลตามที่ตองการได ถาตองการทําใหผลดีนั้นเกิดในปริมาณที่เพ่ิมข้ึน ก็ตองพยายามทําใหมาก
ข้ึนดวย ในทางตรงกันขามหากพยายามนอย ผลดีนั้นจะเกิดในปริมาณที่นอยดวย 
ขั้นตอนการฝกอบรม 

1. ผูนํากิจกรรมสนทนากับผูเขาอบรมในประเด็นเก่ียวกับความเชื่อ ดังนี้ (T, R, E) 
“ทานคิดวา การที่ทานไดมีงานทําในปจจุบันนี้ เปนเพราะการกระทําของตัวทานเอง หรือสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ”์ 
“ทานคิดวา บุคคลที่ประสบความสําเร็จ เปนเพราะการกระทําของบุคคลนั้น หรือสิ่งศักด์ิสิทธิ”์ 
“ทานคิดวา การที่ทานประสบอุบัติเหตุ เปนเพราะการกระทําของตัวทานเอง หรือโชคเคราะห” 
2. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมชม คลิปวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุเรื่อง คนขามถนน รถยนตชนรถ

มอเตอรไซด และคลิปโฆษณาของ สสส. ชุดไมโทษใคร โทษตัวเอง (T) 
3. ผูนํากิจกรรมเชื่อมโยงเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอเขาสูประเด็นการรับรูวา ผลเกิดข้ึนจากการ

กระทําของตน (R, E) 
4. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมเลนเกมสที่แขงขันกับตนเองตามใบกิจกรรมที่ 2 กอนเริ่มเลน

เกมสผูนํากิจกรรมแนะนํากติกา ดังนี ้(T, R) 
      4.1 เกมสที่เลนเปนเกมที่ตองแขงขันกับตนเอง 
      4.2 การเลนเกมสใหผูเลนปฏิบัติตามกติกาที่กําหนดไวในแตละเกมส ดังนี ้
            4.2.1 เกมสที่ 1 เรียงคํา กติกา ใหผูเขาอบรมเรียบเรียงคําข้ึนใหมจาก
พยัญชนะและสระที่กําหนดให ภายในเวลาที่กําหนด เกณฑการใหคะแนน เขียนคําตอบถูกตอง 1 ขอ 
ได 1 คะแนน 
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                             4.2.2 เกมสที่ 2 ปริศนาภาพ ใหผูเขาอบรมเลือกภาพเพียงภาพเดียวในหก
ภาพนี้ ที่มีรูปทรงเรขาคณิตบรรจุอยูอยางละ 2 ภาพครบถวน จงวงกลมลอมรอบหมายเลขภาพนั้น 
ใหเวลาในการทํา 2 นาที เกณฑการใหคะแนน เลือกภาพไดถูกตองให 2 คะแนน 
            4.2.3 เกมสที่ 3 ภาษาไทยเขียนอยางไรใหถูกตอง กติกา ใหผูเขาอบรม
เลือกคําภาษาไทยที่เขียนถูกตอง ภายในเวลาที่กําหนด เกณฑการใหคะแนน เลือกคําตอบถูกตอง 1 
ขอ ได 1 คะแนน 
                               4.2.4 เกมสที่ 4 ปริศนาภาพ ใหผูเขาอบรมพิจารณาภาพทั้งหมดนี้ เลือก
ภาพเพียงสองภาพที่ไมมีคูเหมือน จงวงกลมลอมรอบภาพนั้น ใหเวลาในการทํา 2 นาที เกณฑการให
คะแนน เลือกภาพไดถูกตองให 2 คะแนน 
            4.2.5 เกมสที่ 5 สรางคํา กติกา ใหผูเขาอบรมคิดและเขียนคําตามที่
กําหนดใหมากที่สุด โดยคํานั้นๆ ตองเปนคําที่มีความหมาย ภายในเวลาที่กําหนด เกณฑการให
คะแนน เขียนคําตอบถูกตอง 1 คํา ได 1 คะแนน 
              4.3 ผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนใบกิจกรรมที่ 2 กับผูเขาอบรมคนอ่ืน ตรวจสอบความถูกตอง
ของผลงานตามเกณฑการใหคะแนน รวมคะแนนที่ไดรับ  

    4.4 ผูเขาอบรมนําคะแนนที่ไดมารับของรางวัล ผูที่ทําคะแนนไดมากที่สุดในกลุมจะได
สิทธิ์รับของรางวัลกอนและไดของรางวัลในจํานวนที่มากกวาผูที่ทําคะแนนไดนอย 

5. ผูเขาอบรมสะทอนความเขาใจในสาระที่เรียนรูจากการทํากิจกรรม รวมกันอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูนํากิจกรรมรวมสรุปและเชื่อมโยงขอความรู (R, E) 

6. ผูนํากิจกรรมแบงผูเขาอบรมเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน สมาชิกในกลุมรวมกันคิดทบทวน
อดีตที่ผานมาวา มีเหตุการณหรือการกระทําใดบางที่ไดพยายามทําอยางมากและไดผลที่สอดคลอง
กับความพยายามนั้น และในปจจุบันมีสิ่งใดที่ตองการทําบาง จะทําอยางไรจึงจะเกิดผลดี เชื่อหรือไม
วาจะไดผลตอบแทนตามที่ตองการ เพราะเหตุใด นําเสนอผลการระดมความคิดของกลุม ใชเวลาใน
การนําเสนอกลุมละไมเกิน 3 นาที (R,E,E) 
สื่อและอุปกรณ 

1. คลิปวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุเรื่อง คนขามถนน รถยนตชนรถมอเตอรไซด และคลิปโฆษณา
ของสสส. ชุดไมโทษใคร โทษตัวเอง (ความยาวเรื่องละ 1 นาที รวม 3 นาที) 

2. ใบกิจกรรมที่ 2 
 3. ปากกา ดินสอ 

4. กระดาษ A4 
5. ของรางวัล 
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การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
 4. ผลงานสําเร็จ 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 เกมส 
เกมสท่ี 1 เรียงคํา 

 
จงเรียบเรียงคําข้ึนใหมจากพยัญชนะและสระที่กําหนดให แตละขอใหเวลาในการทํา 1นาท ี
เกณฑการใหคะแนน เขียนคําตอบถูกตอง 1 ขอ ได 1 คะแนน 
 
1. อ  ว  ม  ร  มื   .................................................... 
2. น  า  ท  น  ส                         .................................................... 
3. ย  ช  เ  ม  ช   .................................................... 
4. ท  ว  บ  ท  น                        .................................................... 
5. า  ร  ธ  ค  น  า   ................................................... 
6. ย  จ  ห  า  ด  ม   .................................................... 
7. า  ฆ  ช  ม  า  บู   .................................................... 
8. ช  ธ  ม  ร  า  ร  ติ  .................................................... 
9. ป  ก  า  ร  บ  ร  ณ  ะ  ส   .................................................... 
10. ว  ะ  ก  ร  น  ร  า  บ  ก       .................................................... 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 เกมส 
เกมสท่ี 2 ปริศนาภาพ 

 
มีเพียงภาพเดียวในหกภาพนี้ ที่มีรูปทรงเรขาคณิตบรรจุอยูอยางละ 2 ภาพครบถวน จงวงกลม
ลอมรอบหมายเลขภาพนั้น ใหเวลาในการทํา 2 นาที เกณฑการใหคะแนน เลือกภาพไดถูกตองให 2 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 

  4 

  1 

  3 

  5   6 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 เกมส 
เกมสท่ี 3 ภาษาไทยเขียนอยางไรใหถูกตอง 

 
จงวงกลมลอมรอบคําภาษาไทยที่เขียนถูกตอง แตละขอใหเวลาในการทํา 1 นาที 
เกณฑการใหคะแนน เขียนคําตอบถูกตอง 1 ขอ ได 1 คะแนน 
 
1. กระตือรือรน กระตือรือลน 
 
2. กาละเทศะ              กาลเทศะ 
 
3. เกษียรอาย ุ              เกษียณอาย ุ
 
4. ขะมักเขมน  ขมักเขมน 
 
5. ขมุกขมอม  ขะมุกขะมอม 
 
6. คะยั้นคะยอ  ขยั้นขะยอ 
 
7. เครื่องสําอางค เครื่องสําอาง 
 
8. โควตา  โควตา 
 
9. ศิลปศึกษา  ศิลปะศึกษา 
 
10. ดอกไมจันทร ดอกไมจันทน 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 เกมส 
เกมสท่ี 4 ปริศนาภาพ 

 
ภาพทั้งหมดนี้ มีเพียงสองภาพที่ไมมีคูเหมือน จงวงกลมลอมรอบภาพนั้น ใหเวลาในการทํา 2 นาที 
เกณฑการใหคะแนน เลือกภาพไดถูกตองให 2 คะแนน 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 เกมส 
เกมสท่ี 5 สรางคํา 

 
คิดและเขียนคําตามที่กําหนดใหมากที่สุด โดยคํานั้นๆ ตองเปนคําที่มีความหมาย แตละขอใหเวลาใน
การทํา 1 นาที เกณฑการใหคะแนน เขียนคําตอบถูกตอง 1 ขอ ได 1 คะแนน 
 
1. ชาง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. นัก…………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. พระ…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. บอกชื่ออาหารไทยที่มีรสเผ็ดใหมากที่สุด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. บอกชื่อผลไมที่มีรสเปรีย้วที่ขึ้นตนดวย “มะ” ใหมากที่สุด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………… 
6. บอกชื่อดอกไมไทยที่มีสีขาวใหมากที่สุด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
7. บอกคําพูดทางบวกที่ครูใชในการสื่อสารกับเด็กใหมากที่สุด (สําหรับขอน้ีใหเวลาในการ 
    ทํา 2 นาที) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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8. บอกประโยชนของการใชคําพูดทางบวกที่จะเกิดขึ้นกับตนเองใหมากที่สุด (สําหรับขอน้ีให 
    เวลาในการทํา 2 นาที) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
9. บอกประโยชนของการใชคําพูดทางบวกที่จะเกิดขึ้นกับเด็กใหมากที่สุด (สําหรับขอน้ีให 
    เวลาในการทํา 2 นาที) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 4 
ชื่อกิจกรรม  ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว          
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 1 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจและตระหนักวาความพยายามกับผลนั้นจะเกิดข้ึนควบคู
กัน 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมรับรูความสมดุลกันระหวางปริมาณของความพยายามกับปริมาณของ
ผล  
สาระสําคัญ 

ผลที่จะเกิดข้ึนกับตนนั้น มีสาเหตุมาจากการกระทําของตนเอง บุคคลสามารถควบคุมให
เกิดผลตามที่ตองการได การกระทําดียอมไดรับผลดีตอบแทน การกระทําชั่ว ยอมไดรับผลชั่วตอบ
แทน ผลที่เกิดในปจจุบันยอมมาจากกระทําในอดีต ผลที่จะเกิดในอนาคตยอมข้ึนอยูกับการกระทําใน
ปจจุบันและการกระทําในอดีต 
ขั้นตอนการฝกอบรม 

1. ผูนํากิจกรรมสนทนากับผูเขาอบรมในประเด็นเก่ียวกับความเชื่อ ดังนี้ (T, R, E) 
“ทานเชื่อหรือไมวา คนที่กระทําดียอมไดรับผลดีตอบแทน เพราะเหตุใดจึงเชื่อเชนนั้น 
ทานเชื่อหรือไมวา คนที่กระทําชั่วยอมไดรับผลชั่วตอบแทน เพราะเหตุใดจึงเชื่อเชนนั้น” 
2. ผูนํากิจกรรมเชื่อมโยงเขาสูประเด็นการรับรูวาความพยายามกับผลนั้นจะเกิดข้ึนควบคูกัน 

การพยายามกระทําดียอมไดรับผลดีตอบแทน การกระทําชั่ว ยอมไดรับผลชั่วตอบแทน (T) 
          3. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมชมภาพยนตรเรื่องเปาปุนจิ้น ตอนราชบุตรเขยจอมโหด 
ภาพยนตรเรื่อง Mr. Bean ไปคลินิก และฟงนิทานเซ็นเรื่อง อยางนั้นหรือ (T)     
          4. ผูเขาอบรมสะทอนความเขาใจในสาระที่เรียนรูจากการชมภาพยนตรทั้งสองเรื่องตาม
ประเด็นในใบกิจกรรมที่ 4.1, 4.2, 4.3 และรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ตามประเด็นในใบกิจกรรมที่ 4.1, 4.2 และ 4.3 ผูนํากิจกรรมรวมสรุปและเชื่อมโยงขอความรู 
(R, E)  

5. ผูนํากิจกรรมแบงผูเขาอบรมเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน สมาชิกในกลุมรวมกันระดม
ความคิดเก่ียวกับการสรางเสริมใหเด็กกระทําพฤติกรรมดี ผูเขาอบรมแตละกลุมนําเสนอผลงานของ
กลุม ใชเวลาในการนําเสนอกลุมละไมเกิน 3 นาท ี(R, E, E) 
          6. ผูนํากิจกรรมรวมสรุป เชื่อมโยงขอความรู และภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมกิจกรรมที่ 4 
ผูเขาอบรมบันทึกขอความรูที่ไดรับจากสาระการฝกอบรมความเชื่ออํานาจในตนในแบบบันทึกความรู 
(R) 
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สื่อและอุปกรณ 
1. VCD ภาพยนตรเรื่อง เปาปุนจิ้น ตอนราชบุตรเขยจอมโหด (ความยาว 11 นาที)   
2. VCD ภาพยนตรเรื่อง Mr. Bean ไปคลินิก (ความยาว 8.02 นาที)    
3. ใบกิจกรรมที่ 4.1, 4.2 และ 4.3 
4. แบบบันทึกความรู 
5. ปากกา ดินสอ 
6. กระดาษ A4 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
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เรื่องยอภาพยนตรเรื่อง เปาปุนจิ้น  
ตอนราชบุตรเขยจอมโหด 

 
“เฉินซื่อเหมย” ไดรับการทาบทามใหมาเปนราชบุตรเขยของเหยินจงฮองเตและไทเฮา

เพราะรูปรางหนาตาและความสามารถเขาท ีดวยความมักใหญใฝสูง มุงหวังในเงินทอง ลาภยศ ทําให
ราชบุตรเขยปดบังภูมิหลังของตนเอง ทําใหไดรับตําแหนงราชบุตรเขย 

 การหายตัวไปของเฉินซื่อเหมย ทําใหแมและลูกเมียลําบาก ฉินเซียงเหลียนผูซึ่งเปน
ภรรยาจึงออกตามหาเฉินซื่อเหมยผูเปนสามีที่เมืองหลวง และพบวาเขาไดเปนราชบุตรเขยแลว 

ฉินเซียงเหลียนจึงมาตีกลองรองทุกขกับเปาบุนจุนวา ราชบุตรเขยหรือเฉินซื่อเหมย 
อกตัญูตอแม ทอดทิ้งลูกเมีย หลอกลวงเบ้ืองสูงและแตงงานซอน เดิมทีเปาบุนจิ้นยังไมปกใจเชื่อวา
เปนคนคนเดียวกัน แตเกิดเหตุการณการฆาตกรรมผูคนที่ของเก่ียวกับราชบุตรเขย ทําใหเปาบุนจิ้น 
กงซุนเซอ และเหอเจียจิ้ง ตองสืบสวนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับราชบุตรเขย และพบวามีความผิดจริงจึง
ไดรับโทษประหารชีวิต  
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ใบกิจกรรมท่ี 4.1 ภาพยนตรเรื่องเปาปุนจิ้น 
 

จากภาพยนตร จงตอบคําถามและรวมกันอภิปรายในหัวขอตอไปนี ้
1. ทานคิดวา ราชบุตรเขย ทําอะไรกับใครบาง จึงถูกประหารชีวิต  
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ตัวละคร ราชบุตรเขย ใหขอคิดอะไรกับทาน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. ทานคิดวา ฉินเซียงเหลียงทําความดีอะไรกับใคร จึงไดรับผลดีตอบแทน  
……………………………………………………………………………………..…………………..…
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ผลดีที่ฉินเซียงเหลียงไดรับ คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. ตัวละคร  ฉินเซียงเหลียง ใหขอคิดอะไรกับทาน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องยอภาพยนตรเรื่อง MR. BEAN ไปคลินิก 
 
MR. BEAN ไปคลินิก เพราะมือของเขาติดกาน้ําไมสามารถเอาออกเองได ที่โรงพยาบาลมี

คนไขมาพบหมอเปนจํานวนมาก ทําใหตองตอแถวเพ่ือรับบัตรคิว MR. BEAN กลั่นแกลงคนไขใน
แถว เพ่ือใหตนเองไดรับบัตรคิดเร็วข้ึนกวาเดิม แตหมายเลขบัตรคิวที่เขาได ไมไดทําใหเขาไดพบ
หมอเร็วข้ึน MR. BEAN จึงใชวิธีการตางๆ เพ่ือใหตนไดหมายเลขบัตรคิวใหม เพ่ือจะไดพบหมอเร็ว
ข้ึน แตแทนที่ MR. BEAN จะไดพบหมอเร็วข้ึน ผลของการกระทําที่ไมดีของเขา ทําใหเขาไมไดพบ
หมอและมือขางที่ติดกาน้ําก็ติดอยูในถังขยะอีกดวย 
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ใบกิจกรรมท่ี 4 .2 ภาพยนตรเรื่อง MR. BEAN ไปคลินิก 
 
จากภาพยนตร จงตอบคําถามและรวมกันอภิปรายในหัวขอตอไปนี ้
1. ทานคิดวา MR. BEAN  ทําสิ่งไมดีอะไรกับใครบาง   
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ผลที ่MR. BEAN  ไดรับ คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ตัวละคร MR. BEAN   ใหขอคิดอะไรกับทาน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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นิทานเซ็น เรื่อง อยางน้ันหรือ 
เลาโดย .. ทานพุทธทาสภิกขุ  

  
นิทานเรื่อง "Is that so?" หรือ "อยางนั้นหรือ?" ณ สํานักเซ็นของอาจารย เฮ็กกู
อิน ซึ่งเปนวัดที่เลื่องลือมาก เปนเหมือนกับที่พ่ึงของหมูบาน ที่รานชําใกลๆ วัด
นั้น มีหญิงสาวสวยคนหนึ่ง เปนลูกเจาของราน ทีนี้โดยกะทันหันปรากฏวา มี
ครรภข้ึนมา พอแมเขาพยายามคะย้ันคะยอถาม ลูกสาวก็ไมบอก แตเมื่อถูกบีบ
ค้ันหนักเขาก็ระบุชื่อ ทานอาจารย เฮ็กกูอิน เปนบิดาของเด็กที่อยูในครรภ เมื่อ
หญิงสาวคนนั้นระบุชื่อทานอาจารยเฮ็กกูอิน พอแมก็โกรธเปนฟนเปนไฟ ไปที่

วัด แลวก็ไปดาทานอาจารยเฮ็กกูอิน ดวยสํานวนโวหารของคนที่โกรธที่สุด ที่จะดาไดอยางไร ทาน
อาจารยไมมีอะไรจะพูด นอกจากวา "Is that so?" คือ วา "อยางนั้นหรือ" สองคนดาจนเหนื่อย ไมมี
เสียงจะดา ไมมีแรงจะดาก็กลับไปบานเอง พวกชาวบานที่เคยเคารพนับถือก็พากันไปดาวา เสียทีที่
เคยนับถืออยางนั้น อยางนี ้ทานก็ไมมีประโยคอะไรที่จะพูด นอกจากวา "Is that so?" พวกเด็กๆ ก็
ยังพากันไปดาวา พระบา พระอะไร สุดแทแตที่จะดาไดตามภาษาเด็ก ทานก็วา "Is that so?" ไมมี
อะไรมากกวานั้น  

ตอมา เด็กคลอดออกมาจากครรภ บิดามารดาที่เปนตายายของเด็กก็เอาเด็กไปทิ้งไวให 
ทานอาจารย เฮ็กกูอิน ในฐานะเปนการประชด หรือ อะไรก็สุดแทวา "แกตองเลี้ยงเด็กคนนี"้ ทาน
อาจารย เฮ็กกูอิน ก็มีแต "Is that so?" ตามเคย ทานรับเด็กไวและตองหานม หาอาหารของเด็กออน
นั้นจากบุคคลบางคนที่ยังเห็นอกเห็นใจทานอาจารย เฮ็กกูอิน อยู พอเลี้ยงเด็กนั้นใหรอดชีวิต เติบโต
อยูได ทีนี้ตอมานานเขา หญิงคนที่เปนมารดาของเด็ก เหลือที่จะทนได มันเหมือนกับไฟนรก เขาไป
สุมอยูในใจ เพราะเขาไมไดพูดความจริง ฉะนั้นวันหนึ่ง เธอจึงไปสารภาพบอกกับบิดามารดาของเขา
วา บิดาที่แทจริงของเด็กนั้น คือ เจาหนุมรานขายปลา ทีนี้บิดามารดาหรือตายายคูนั้นก็มีจิตใจ 
เหมือนกับนรกเผาอยูขางในอีกครั้งหนึ่ง รีบว่ิงไปที่วัด ไปขอโทษ ขอโพยตออาจารยเฮ็กกูอิน ขอแลว 
ขอเลาๆ เทาที่จะรูสึกวา เขามีความผิดมากอยางไร ก็ขอกัน มากมายอยางนั้น ทานก็ไมมีอะไรจะ
กลาวนอกจาก "Is that so? " ตายายไดขอหลานคนนั้นคืนไป ตอมาพวกชาวบานที่เคยไปดา ทาน
อาจารยก็แหกันไปขอโทษอีก พอความจริงปรากฏข้ึนเชนนี ้ขอโทษกันใหญไมรูก่ีสิบคน ขอกันนาน
เทาไร ทานก็ไมมีอะไรจะพูดนอกจาก "Is that  so? " อีกนั่นเอง เรื่องของเขาก็จบเทานี ้
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ใบกิจกรรมท่ี 4.3 นิทานเซ็น เรื่อง อยางน้ันหรือ 
 
จากนิทานเซ็น เรื่อง อยางนั้นหรือ จงตอบคําถามและรวมกันอภิปรายในหัวขอตอไปนี ้
 
1. ทานคิดวา หญิงสาวลูกเจาของราน ทําสิ่งไมดีอะไรกับใครบาง 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ผลที่ หญิงสาวลูกเจาของราน ไดรับคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
3. ตัวละคร หญิงสาวลูกเจาของราน ใหขอคิดอะไรกับทาน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบบันทึกความรู 

เรื่อง............................................................................ 
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หนวยท่ี 4 
ส่ือสารเพื่อความสัมพันธและมิตรภาพ : การส่ือสารทางบวก 
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หนวยส่ือสารเพื่อความสัมพันธและมิตรภาพ : การส่ือสารทางบวก 
 
การสื่อสารเปนกระบวนการในการรับสงหรือถายทอดขอมูล ความคิด ความรูสึกระหวาง

บุคคล การสื่อสารทางบวก (Positive Communication) เปนการสื่อสารที่ทําใหคูสื่อสารเกิดความรูสึก
เปนสุข ไมเกิดความรูสึกคับของใจ เสริมสรางความเขาใจ ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน กอใหเกิดผล
ในทางบวกกับบุคคล คือ การรับรูทางบวก (Positive Perception) การมีทัศนคติทางบวก (Positive 
Attitude) และพฤติกรรมตอบสนองทางบวก (Positive Response) การสื่อสารทางบวกจะมีภาษา
ถอยคํา ภาษาทาทาง รวมทั้งการฟงที่มีประสิทธิภาพเปนสื่อกลางที่ใชในการสื่อสาร   

การสื่อสารทางบวกของผูใหญจะมีอิทธิพลโดยตรงตอการแสดงพฤติกรรมของเด็ก เด็กที่อยู
ในสภาพแวดลอมของการมีปฏิสัมพันธทางบวก เชน การใชคําพูดที่ดี การแสดงออกทางกิริยาทาทาง
ที่เหมาะสม ออนโยนแสดงถึงความรัก การยอมรับ การรับฟงความคิดเห็นจะทําใหเด็กเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง รับรูวาตนเองมีคุณคาซึ่งจะนําไปสูการยอมรับ การเห็น
คุณคาของผูอ่ืนและสรางสรรคสิ่งที่ดีเพ่ือผูอ่ืนเชนกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองสงเสริมใหผูใหญสื่อสาร
ทางบวกกับเด็กอยูเสมอ  
 
วัตถุประสงค 

เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหนวยสื่อสารเพ่ือความสัมพันธและมิตรภาพ  : การสื่อสารทางบวก  
1. ผูเขาอบรมมีความเขาใจและตระหนักถงึความสําคัญของการสื่อสารทางบวก 
2. ผูเขาอบรมสามารถสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวกไดอยางเหมาะสม 
3. ผูเขาอบรมสามารถสื่อสารดวยการใชทาทางทางบวกไดอยางเหมาะสม 
4. ผูเขาอบรมแสดงออกถึงการฟงที่มีประสิทธิภาพในขณะอยูในกระบวนการสื่อสาร 

 
ขอบเขตของเน้ือหา 

1. ความสําคัญของการสื่อสารทางบวก 
2. การสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก  
3. การสื่อสารดวยการใชทาทางทางบวก  
4. การฟงที่มีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมที่ 1  
ชื่อกิจกรรม คําสัญญา 
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 1 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารทางบวก 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจความแตกตางของการสื่อสารทางบวกและการสื่อสารทาง

ลบ 
สาระสําคัญ 

การสื่อสารของผูใหญมีอิทธิพลโดยตรงตอการแสดงพฤติกรรมของเด็ก เด็กที่อยูใน
สภาพแวดลอมของการมีปฏิสัมพันธทางบวก เชน การใชคําพูดที่ดี การแสดงออกทางกิริยาทาทางที่
เหมาะสม ออนโยนแสดงถึงความรัก การยอมรับ การรับฟงความคิดเห็นจะทําใหเด็กเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง รับรูวาตนเองมีคุณคาซึ่งจะนําไปสูการยอมรับ การเห็น
คุณคาของผูอ่ืนและสรางสรรคสิ่งที่ดีเพ่ือผูอ่ืนเชนกัน สําหรับเด็กที่อยูในสภาพแวดลอมตรงขาม คือ
การไดรับปฏิสัมพันธทางลบจากผูใหญ จะทําใหเด็กขาดความมั่นคงทางจิตใจ วิตกกังวล ขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง และสื่อสารทางลบ เปนตน   
ขั้นตอนการฝกอบรม 
 1. ผูนํากิจกรรมสนทนากับผูเขาอบรมในประเด็นเก่ียวกับการสื่อสาร ดังนี้ (T, R) 
  “ทานเคยคิดหรือไมวา คําพูดและทาทางตางๆ ที่ทานสื่อสารออกไป มีประสิทธิผลดี
หรือไมอยางไร” 
  “ขณะที่ทานสื่อสารกับเด็กดวยการใชคําพูดและทาทางตางๆ นั้น ทานเคยสังเกต
หรือไมวา เด็กแสดงปฏิกิริยาอยางไร”  
  “วิธีการสื่อสารของทานสงผลตอเด็กในระยะสั้นและระยะยาวอยางไร”  
 2. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมชมวิดีโอคลิปการสื่อสารที่แสดงการสื่อสารทางบวกและการ
สื่อสารทางลบ และใหผูเขาอบรมฟงนิทานเรื่องนันทิวิสาลชาดก, ไดดีเพราะฝปาก, โฮม เพ้ียง และ
คําพูดไมไดมีไวทํารายกัน (T, R) 
 3. ผูเขาอบรมสะทอนความคิด ความรูสึกของตนภายหลังการชมคลิปวิดีโอการสื่อสารและ
การฟงนิทานในใบกิจกรรมที่ 1.1 (R) 
 4. ผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูนํากิจกรรม
รวมสรุปและเชื่อมโยงขอความรู (E)   
 5. ผูนํากิจกรรมกระตุนใหผูเขาอบรมคิดใครครวญ ทบทวนกระบวนการสื่อสารของตนเอง
ในประเด็นตอไปนี ้(T, R) 
  “ในปจจุบันนี้ ทานกําลังเปนครูที่สื่อสารกับเด็กแบบใด” 
  “ทานตองการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองหรือไม” 
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  “ทานคิดวาจะเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อไร” 
 6. ภายหลังการทบทวนกระบวนการสื่อสารของตนเอง ผูเขาอบรมเขียนคําสัญญา ซึ่งเปน
คําสัญญาที่ผูเขาอบรมจะใหสัญญากับตนเองในการสื่อสารทางบวก ตามประเด็นที่กําหนดไวในใบ
กิจกรรมที่ 1.2 (R, E) 
สื่อและอุปกรณ 

1.วิดีโอคลิปการสื่อสารทางบวกและการสื่อสารทางลบ 
2. นิทาน เรื่อง นันทิวิสาลชาดก จากหนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ 
3. นิทาน เรื่อง ไดดีเพราะฝปาก ผูแตง สุดใจ พรหมเกิด 
4. นิทาน เรื่อง โฮม เพ้ียง ผูแตง เกวลิน กายทอง 
5. นิทาน เรื่อง คําพูดไมไดมีไวทํารายกัน ผูแตง เอลิซาเบท เวอรดิก แปลโดย นานกฮูก 
6. ใบกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2  
7. ปากกา ดินสอ สีชอลค 
8. กระดาษ A4, กระดาษการดส ี

การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
 4. ผลงานสําเร็จ 
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นิทานเรื่อง นันทิวิสาลชาดก  
                                                  จากหนังสือนิทานชาดก  

โดย พระภาวนาวิริยคุณ 
 
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีภิกษุ ๖ รูป เรียกวา พระฉัพพัคคีย เปนผูที่ไมตั้งใจปฏิบัติธรรม 

ชอบกอกวน กลั่นแกลง หาเรื่องทะเลาะวิวาท พูดจาขมขู เสียดสีภิกษุอ่ืนๆ อยูเสมอ จนกระทั่งความ
ทราบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธองคจึงกลาวตําหนิโทษพระฉัพพัคคีย แลวตรัสใหโอวาทวา 
“ผูกลาววาจาหยาบคาย ยอมนําความฉิบหายมาใหตนเอง เพราะเขายอมไมเปนที่พอใจของใครๆ แม 
แตสัตวเดียรัจฉานก็ตาม บุคคลควรพูดแตคําที่นาพอใจเทานั้น ไมควรพูดคําทีไ่มนาพอใจในกาลใด ”ๆ 
แลวพระพุทธองคทรงนํา นันทิวิสาลชาดก มาตรัสเลาเปนอุทาหรณ  

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ในสมัยของพระเจาคันธาระครองราชยสมบัติอยู ณ เมืองตัก
กศิลา แควนคันธาระ พระโพธิสัตวเกิดเปนโคที่มีรูปรางสวยงาม มีพละกําลังมาก มีพราหมณผูหนึ่ง
ไดเลี้ยงลูกโคนั้นไวดวยความทะนุถนอมเอาใจใสดูแลราวกับมันเปนลูกของตนเลยทีเดียว พราหมณ
เรียกลูกโคนั้นวา นันทิวิสาล  

โคนันทิวิสาลเติบโตเปนโคหนุม มีรูปรางล่ําสันแข็งแรง มีความเคารพและเชื่อฟงพราหมณ
ชรา แมวาโคนันทิวิสาลจะคอย ชวยเหลือการงานอยางเต็มที่แลวก็ตาม ก็ยังคิดหาโอกาสตอบแทน
คุณของพราหมณใหมากย่ิงข้ึนอยูเสมอ 

ในวันหนึ่ง โคนันทิวิสาลไดพูดกับพราหมณวา “พอจา พอเหน็ดเหนื่อยเลี้ยงฉันมาจนโต
เปนหนุมแลว แมฉันจะชวยเหลืองานของพออยางไร ก็ยังรูสึกวาตอบแทนคุณของพอนอยนอยเกินไป 
ฉันอยากจะชวยพอใหมากกวานี้”  

“ลูกเอย ลูกชวยงานของพอสารพัดอยูแลวนี่นา ยังจะมีอะไรอีกหรือที่จะชวยพอไดนะ” 
พราหมณกลาว 

"ฉันอยากใหพอไปพบทานเศรษฐีในเมือง วางเงินเดิมพันสักหนึ่งพันกหาปณะเถิด บอกเขา
วา พอมีโคที่สามารถลากเกวียนไดทีละหนึ่งรอยเลม รับรองเขาจะตองรีบรับคําทาของพออยาง
แนนอน" โคนันทิวิสาลกลาว  

พราหมณชราจึงเดินทางไปยังบานเศรษฐีในทันที เพ่ือทาพนันกับเศรษฐีตามที่โคนันท 
วิสาลบอก “พอพราหมณมีเรื่องอะไรหรือ” “นี่ทานฉันมีโคอยูตัวหนึ่งแข็งแรงมาก” “ไมแปลกนี่ ฉันก็มี
โคที่แข็งแรงเหมือนกัน” “แตโคของฉันลากเกวียนไดทีละหนึ่งรอยเลมเชียวนะ” “โคอะไร ลากเกวียนที
ละหนึ่งรอยเลมฉันไมเชื่อหรอก” “จริงๆ นะ ถาไมเชื่อเดิมพันกันไหมละ สักหนึ่งพันกหาปณะ”   “ตก
ลง” 

วันเวลาผานไป จนกระทั่งเหลืออีกเพียงคืนเดียว ก็จะถึงกําหนดวันประลองกําลังพราหมณ 
ชรารูสึกกังวล จนไมอาจขมตาหลับลงได จนกระทั่งใกลรุง จึงเผลอหลับไปดวยความออนเพลีย เชา
วันรุงข้ึน พราหมณชราและโคนันทิวิสาลจึงเดินทางเขาไปในเมืองทันท ีระหวางทางชาวเมืองบางคน
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ย้ิมเยาะกลาวคํากระทบกระเทียบตางๆ นานา จนกําลังใจของพราหมณชราตกลงไปเรื่อยๆ จนแทบ
จะไมมีแรงเดิน 

“พอพราหมณมาแลว เชิญทางนี้เลย ฉันเตรียมเกวียน 100 เลม บรรทุกดิน หิน ทราย ไว
เรียบรอยแลว” ทันทีที่เห็นขบวนเกวียน หนึ่งรอยเลมผูกติดกันอยูเบ้ืองหนา พราหมณชราแทบจะ
หมดแรงไปเลยทีเดียว 

“นี่เราจะตองเสียเงิน อับอายชาวบาน เพราะโคที่เราเลี้ยงดูมาแตเล็กหรือ โคนันทวิสาลจะ
เอาแรงที่ไหนมาลากเกวียนหนักถึง 100 เลม เคยลากเพียงไมก่ีสิบเลมเทานั้น มันหลอกเราหรือ
เปลา” ความคิดทั้งหลายอ้ืออึงอยูในสมองพราหมณชรา จนควบคุมอารมณไมไดเสียแลว เมื่อ
พราหมณข้ึนไปนั่งบนเกวียน เงื้อปฏักข้ึนพรอมกับตวาดวา "เจาโคเกเร จงลากเกวียนไปเด๋ียวนี ้เจา
โคข้ีโกง จงลากไปเร็วๆ" โคนันทิวิสาลไดยินพราหมณเรียกตนดวยถอยคําที่บาดหตูอหนาฝูงชน
จํานวนมากมายเชนนี ้จึงหมดกําลังใจที่จะออกแรงลากเกวียน ไดแตยืนนิ่งน้ําตาไหลพรากอยูตรงนั้น 
เย็นวันนั้น พราหมณชราไดแตนอนอยูแตในบานเพราะแพพนัน เสียดายทั้งเงนิและอับอายขายหนา  

สวนโคนันทิวิสาลเห็นพราหมณเศราโศกเสียใจเชนนั้น จึงเขาไปปลอบและกลาววา  
"พอพราหมณตลอดเวลาที่เลี้ยงฉันมา ฉันเคยโกหก คดโกง เกเร ใหพอเดือดรอนบางไหม เพราะเหตุ
ใด ทานจึงเรียกเราวา โคโกง โคโง เชนนี้ ฉันฟงแลวหมดกําลังใจลากเกวียนจรงิๆ พอแพเพราะ
คําพูดของพอเองแทๆ บัดนี ้ขอใหทานไปเดิมพันกับทานเศรษฐีใหมดวยเงินสองพันกหาปณะ แตขอ
เถอะนะ ทานอยาไดเรียกฉันวา โคโกง โคโง ทานจะไดทรัพยตามที่ทานปรารถนา ฉันจะไมทําใหทาน
เศราเสียใจ" วันเวลาผานไปจนถึงวันประลองกําลังครั้งสําคัญ 

พราหมณไดทําตามที่โคนันทิวิสาลบอก ในวันเดิมพัน พราหมณจึงพูดคําพูดที่ไพเราะวา  
"นันทิวิสาลลูกรัก เจาจงลากเกวียนทั้งรอยเลมนี้ไปเถิด มันหนักมากนะลูกคอยๆ ดึง พอจะเอาใจ
ชวย" โคนันทิวิสาลไดฟงคําพูดที่ไพเราะรื่นหูเชนนั้นก็เกิดกําลังใจ มีเรี่ยวแรงเต็มที่จึงคอย  ๆออกแรง
ลากเกวียนทั้งหนึ่งรอยเลมนั้น ดวยพละกําลังอันมากมายมหาศาลของโคนันทิวิสาล เกวียนคอยๆ
เคลื่อนออกไปเรื่อยๆ ทีละเลม  ๆบรรดาชาวเมืองทั้งหลายที่เฝาดูอยู เห็นพราหมณชราย้ิมแยมแจมใส 
ทาทางมั่นใจ จึงพากันสงเสียงเอาใจชวย ชาวบานชาวเมืองตางเขามารุมลอมแสดงความยินดี ใหเงิน
ทองของกินของใชแกพราหมณชราและโคนันทิวิสาลเปนรางวัลในครั้งนี้ดวย จากคําพูดที่ไพเราะและ
จริงใจของพราหมณชรา ทําใหโคนันทิวิสาลสามารถทํางานครั้งสําคัญนี้ไดสําเร็จ สามารถตอบแทน
คุณใหพราหมณชรามีความสุขสบายตลอดมา 
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นิทาน เรื่อง ไดดีเพราะฝปาก  
                                                   โดย สุดใจ พรหมเกิด 

 
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีครอบครัวที่ตระหนี่ข้ีเหนียวจนข้ึนชื่อลือไปทั้งหมูบาน ลุงมีนอก

จะข้ีเหนียวแลว ยังข้ีโมโหดวย ย่ิงถาใครมาเอยเรื่องหัวลานละก็ เปนโดนตะเพิดเอางายๆ ลงุมีมีวัวคู
หนึ่ง ซึ่งสวยงาม ลักษณะดี จนใครๆ ก็อยากได ลุงมาเพ่ือนบาน แวะเวียนมาขอซื้ออยูหลายครั้ง “วา
ไงละพอเหมง เมื่อไรจะใจออนขายวัวใหฉันสักที คราวนี้ฉันเพ่ิมเงินใหอีกก็ไดเอา” “หนอย ตาแกปาก
มอม ไมขายเฟย ออกไปไกลๆ เด๋ียวนี้ เด๋ียวปด ฮ่ึม” วาแลวก็มีเสียงกนดาตามมาอีกหลายคําจนลุง
มาตองลาถอย 

สามวันตอมา นายโชคดีที่ใครๆ ชื่นชมวาเปนหนุมรูปงาม น้ําเสียงไพเราะชวนฟง มีกิริยาที่
ออนนอมถอมตน ด้ันดนมาขอพบลุงมี นายโชคดีพินอบพิเทา แลวเอ้ือนเอยวา “ไดยินคําร่ําลือมานาน
วาพอนะ เปนคนมีเมตตาปราณี น้ําใจกวางขวางปานแมน้ํา” เมื่อเห็นลุงมีย้ิมแยมชอบใจก็เอยตอวา 
“พอผมดกปรกไหล หนาไลเฉลิมทอง วัวของพอทั้งสอง พอจะขายเทาไหร” ลุงมีปลื้มใจเปนลนพน ไม
เคยไดยินใครพูดไดจับใจไพเราะเชนนี้มากอน นึกเห็นภาพตนเองตามที่หนุมโชคดีเอยชม ย่ิงครึ้มอก
ครึ้มใจ พลั้งปากไปทันใดวา “ลูกเอยลูกพอ สําหรับวัวทั้งสองพอยกให” 

หนุมโชคดีจึงโชคดีสมชื่อ เขาจูงวัวกลับบานโดยไมตองจายเงินเลย ระหวางทางเขาเจอลุง
มา ซึ่งรีบปรี่เขามาถามดวยความของใจ ลุงมารูเรื่องจากปากหนุมโชคดี เกิดความเสียดายและรูสึก
ริษยา จึงแกลงมาบอกลุงมีวา “เขาวาแกหัวโลนจนเซอซา เหมือนคนบา กลายกวัวใหเขาได” 

ลุงมีโมโหจนตัวสั่น ควาปฏักไดก็ว่ิงตามไป หมายจะเอาเรื่อง ฝายนายโชคดีไดยินเสียงกึง
กังไลหลังมา เห็นลุงมีมีหนาตาโกรธจัด ก็จัดแจงพูดจาถามไถ “พอผมดกปรกไหล พอว่ิงละลาละลัง
มา จะไปหนใด” ลงุมีชะงัก ความโกรธหายสิ้น ไดยินเสียงตัวเองตอบไปวา “ลูกเอยลูกรัก เจาลืมปฏัก 
พอเลยเอามาให” 

ลุงมีเดินย้ิมกริ่มกลับมาถึงบาน เลาเรื่องทั้งหมดใหแกวตาลูกสาวคนสวยฟง เลยโดนแกวตา
ตอวาตอขาน พลันไดสติ รูสึกเสียดาย คิดจะไปเอาวัวคืน จึงชวนแกวตาไปดวย เพราะกลัววาตัวเอง
จะใจออนอีก เมื่อถึงบานนายโชคดี ลุงมียังไมทันเอยปาก นายโชคดีออกมาตอนรับดวยคารม
ออนโยนเชนเคย “พอผมดกปรกเกลา พอจูงมือลูกสาวจะพาไปหนใด” ลุงมีเคลิบเคลิ้มลืมตัว หลุด
ปากออกมาวา “ลูกเอย ลูกแกว พอนะแกแลว เลยขอยกลูกสาวให” แกวตารูสกึขัดเขิน แตดวยใจที่ชื่น
ชมนิยมหนุมโชคดีอยูแลวจึงตอบตกลง ทั้งสองจึงครองคูอยูดวยกันอยางมีความสุขนับแตนั้นมา 
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นิทาน เรื่อง โฮม เพี้ยง 
 โดย เกวลิน กายทอง 

 
ตี ตี้ เปนเด็กผูชายตัวอวนนารัก คุณแมใหตี ตี้ มาอยูบานคุณยายในวันหยุด คุณยายเปน

หญิงชราผมขาว ตัวผอม ใจดี และพูดนอย เชานี้คุณยายกําลังทําอาหารอรอยๆ ใหตี ตี้กิน ระหวางที่
รอคุณยาย ตี ตี้ก็ชวยตกแตงฝาผนังบานดวยรูปวาดของตัวเอง คุณยายมองแลวย้ิมและไมพูดอะไร ตี 
ตี้ชวยแตงตัวใหเจาเหมียว คุณยายมองแลวย้ิมและไมพูดอะไร ตี ตี้ชวยตกแตงโตะกินขาวใหสวยงาม 
คุณยายมองอยางเอ็นดูและไมพูดอะไร เสร็จแลวจึงไปชวยคุณยายทํากับขาว 

“โอย รอนจัง” มือของตี ตี้ ไปแตะโดนหมอแกงจืด ที่ตั้งอยูบนเตาไฟเขาแลวละ คุณยายดึง
มือ ตี ตี้ข้ึนมาเปา “โอม เพ้ียง ไมเจ็บนะ ไมเจ็บ” คุณยายพูดแคนั้นแลวลูบหัว ตี ตี ้อยางออนโยน 
“อูย” คราวนี้มือของคุณยายไปแตะโดนหูกระทะที่ตั้งอยูบนเตาไฟบาง ตี ตี้จึงรีบเขาไปหาคุณยาย 
“โอม เพ้ียง ไมเจ็บนะ ไมเจ็บ” ตี ตี้ดึงมือคุณยายมาเปา แลวทั้งคูก็หัวเราะข้ึนพรอมกันอยางมี
ความสุข มื้อเชาวันนี้ ตี ตี้กินขาวหมดจาน เพราะกับขาวที่คุณยายทํา อรอยที่สุดเลย “โอม เพ้ียง ตี ตี้
รักคุณยายมากครับ” 
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นิทาน เรื่อง คําพูดไมไดมีไวทํารายกัน 
ผูแตง เอลิซาเบท เวอรดิก  

แปลโดย นานกฮูก 
 

หนูรูจักคําตางๆ ตั้งเยอะแยะ เวลาที่หนูพูด มีใครฟงบางเอย ครอบครัวของหนู เพ่ือนของ
หนู คุณครูของหนู ใครตอใคร 

หนูใชคําพูดของหนูอยางไรบางจะ หนูบอกชื่อตัวเอง หรือขอความชวยเหลือ หนูเลานิทาน 
หรือรองเพลง บางคําพูดของหนูมีเสียงดัง “เย” และบางคําพูดของหนู มีเสียงแผวเบา “ซุบซิบ ซุบซิบ 
ซุบซิบ” บางคําพูดของหนูนั้นชางแสนดี “ผมรักพ่ี” แตบางคําพูดของหนก็ูไมดีเลย “ไป ไปใหพนนะ”  

คําพูดไมไดมีไวทํารายกัน คําพูดที่รายกาจทําอะไรลงไปบางละ คําพูดเหลานี้ทํารายหูของ
เรา คําพูดเหลานี้ทํารายความรูสึกของเรา 

หนูสามารถทําอยางนี้แทนก็ได คิดกอนที่จะพูดออกมา แลวเก็บคําพูดที่รายกาจเอาไวขาง
ใน ถาคําพูดหลุดปากออกมา กอนที่หนูจะหามทัน “เฮย” คําพูดอีกสองคําที่ตองพูดก็คือ “พ่ีขอโทษ” 
คําพูดสั้นๆ เพียงสองคํานั้น สามารถชวยไดมากทีเดียว  

คําพูดไมไดมีไวทํารายกัน คําพูดมีไวชวยเหลือกัน 
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ใบกิจกรรมท่ี 1.1 สะทอนการส่ือสาร 
 
จากการชมวิดีโอคลิปการสื่อสาร จงตอบคําถามและรวมกันอภิปรายในหัวขอตอไปนี ้
 
1. จากการชมวิดีโอคลิปการสื่อสารทางลบ ทานคิดและรูสึกอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. จากการชมวิดีโอคลิปการสื่อสารทางบวก ทานคิดและรูสึกอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. จากการฟงนิทานเรื่อง นันทิวิสาลชาดก ทานคิดและรูสึกอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. จากการฟงนิทานเรื่อง ไดดีเพราะฝปาก ทานคิดและรูสึกอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. จากการฟงนิทานเรื่อง โฮม เพ้ียง ทานคิดและรูสึกอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
6. จากการฟงนิทานเรื่อง คําพูดไมไดมีไวทํารายกัน ทานคิดและรูสึกอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



 313

ใบกิจกรรมท่ี 1.2 คําสัญญา 
 

จากการทบทวนกระบวนการสื่อสารของตนเอง ออกแบบและเขียนคําสัญญาที่ตองการใหสัญญากับ
ตนเองในการสื่อสารทางบวก ตามหัวขอตอไปนี ้
 

1. สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ..........วันที่..............เดือน........................พ.ศ................. 
2. ขอสัญญาที่ฉันทํากับตนเอง 
 2.1 ลักษณะ/วิธีการสื่อสารที่ฉันตองการเปลี่ยนแปลง 
 2.2 ลักษณะ/วิธีการที่ฉันจะใชในการเตือนตนเองเพ่ือยับย้ังการสื่อสารทางลบ 
 2.3 ความคาดหวังในสิ่งที่ฉันตองการเปลี่ยนแปลง 
 2.4 วันที่ฉันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเอง  
 2.5 เมื่อฉันปฏิบัติไดตามสัญญา ฉันจะให/ทํา............เปนรางวัลแกตนเอง 
3. ขอตกลง 
 3.1 หากฉันไมสามารถปฏิบัติไดตามขอสัญญาที่ฉันทําไว ฉันจะหาสาเหตุและแกไขสาเหตุ
นั้น เพ่ือทําตามสัญญา 
 3.2 ฉันจะสะทอนสิ่งที่ทําหรือสิ่งที่เกิดข้ึนลงในบันทึกสัญญา 

ตัวอยางคําสัญญา 
 

  
                                                                   สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ………………………….......... 

                                                              วันที่.........เดือน..................พ.ศ............... 
         ขอสัญญาท่ีฉันทํากับตนเอง 
               ลักษณะ/วิธีการสื่อสารที่ฉันตองการเปลี่ยนแปลง……………………………………………………. 
               ลักษณะ/วิธีการที่ฉันจะใชในการเตือนตนเองเพื่อยับยั้งการสื่อสารทางลบ………………………….. 
               ความคาดหวังในสิ่งที่ฉันตองการเปลี่ยนแปลง.............................................................................. 
               วันที่ฉันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเอง...............................................................................................  
               เมื่อฉันปฏิบัติไดตามสัญญา ฉันจะให/ทํา............เปนรางวัลแกตนเอง 
          ขอตกลง 

         หากฉันไมสามารถปฏิบัติไดตามขอสัญญาที่ฉันทําไว ฉันจะหาสาเหตุและ 
แกไขสาเหตุนั้น เพื่อทําตามสัญญา และจะสะทอนสิ่งที่ฉันทําหรือ 
สิ่งที่เกิดขึ้นลงในบันทึกสัญญาดวย 

 
                    ……………..               ……………… 
              (........................)          (........................) 
                   ผูสัญญา                      พยาน 
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บันทึกทายสัญญา 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

                  ………………………………………………………………………………………………… 
                  ………………………………………………………………………………………………… 
                  ………………………………………………………………………………………………… 
                  ………………………………………………………………………………… 
                  ………………………………………………………………………………… 
                  …………………………………………………… 
                  …………………………………………………… 
                  …………………………………………………… 
                  …………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 2  
ชื่อกิจกรรม สื่อสารอยางไร 
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 2 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารทางบวก 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจและตระหนักถึงความรูสกึของคูสื่อสาร 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจลักษณะการสื่อสารทางบวก 

สาระสําคัญ 
การสื่อสารทางบวก (Positive Communication) เปนการกระทําหรือการแสดงออกในการ

รับสงหรือถายทอดขอมูล ความคิด ความรูสึกที่ดีระหวางคูสื่อสาร ทําใหคูสื่อสารเกิดความรูสึกเปนสุข 
ไมเกิดความรูสึกคับของใจ ชวยเสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวางกัน การสื่อสาร
ทางบวกจะมีภาษาถอยคํา ภาษาทาทาง รวมทั้งการฟงที่มีประสิทธิภาพเปนสื่อกลางที่ใชในการ
สื่อสาร   
ขั้นตอนการฝกอบรม 

1. ผูนํากิจกรรมแจกกระดาษ A4 ใหผูเขาอบรมคนละ 1 แผน และกลาวกับผูเขาอบรมวา 
จากอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ผูเขาอบรมทุกคนมีประสบการณในเหตุการณหรือสถานการณตางๆ 
มามากมาย ใหทุกคนใชเวลา 20 นาที ตอจากนี้ทบทวนความรูสึกของตน ประสบการณที่ตนเองมี
ความสุขในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และถายทอดความประทับใจนั้นผานทางภาพวาดบนกระดาษ A4 ไม
ตองเขียนชื่อผูวาดหรือขอความใดๆ (T)   

2. เมื่อผูเขาอบรมทุกคนวาดภาพเสร็จแลว ผูนํากิจกรรมแบงผูเขาอบรมออกเปนกลุม กลุม
ละ 5-6 คน สมาชิกแตละคนในกลุมแลกภาพวาดของตนเองกับผูเขาอบรมคนอ่ืน พิจารณาภาพที่
ตนเองไดรับ และเขียนความรูสึกที่มีตอภาพนั้น เมื่อเขียนเสร็จสงตอภาพนั้นใหสมาชิกคนอ่ืนๆ ที่อยู
ภายในกลุม ทําวิธีการเดียวกัน เมื่อสมาชิกภายในกลุมเขียนครบทุกคนแลว ใหแตละกลุมแลกภาพ
ของกลุมตนเองกับกลุมอ่ืนๆ ทําวิธีการเดียวกัน (R) 

3. เมื่อผูเขาอบรมทุกคนเขียนความรูสึกที่มตีอภาพนั้นๆ ครบถวนแลว สงคืนภาพนั้นๆ 
ใหกับเจาของภาพ เมื่อผูเขาอบรมแตละคนไดรับภาพคืนแลว ใหอานขอความที่ปรากฏในภาพ 
บันทึกความรูสึกที่เกิดข้ึนภายหลังจากอานขอความในใบกิจกรรมที่ 2 (R) 

4. ผูเขาอบรมแตละคนคัดเลือกขอความที่ทําใหตนเองเกิดความรูสึกเปนสุข และขอความที่
ทําใหตนเองรูสึกขุนของหมองใจ อยางละ 1 ขอความ (R) 

5. ผูเขาอบรมแลกขอความที่คัดเลือกมากับผูเขาอบรมคนอ่ืน ผลัดเปลี่ยนกันนําเสนอ
ขอความ ขณะที่มีผูเขาอบรมกําลังนําเสนอ ผูเขาอบรมคนอ่ืนสังเกตลักษณะทาทางที่ผูนําเสนอ
แสดงออก (E) 
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           6. ผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูนํากิจกรรม
รวมสรุปและเชื่อมโยงขอความรู (E) 
           7. ผูนํากิจกรรมแบงผูเขาอบรมเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน สมาชิกในกลุมรวมกันสรุป
ความคิดและนําเสนอผังความคิดเก่ียวกับลักษณะการสื่อสารทางบวก นําเสนอผลงานของกลุม ใช
เวลาในการนําเสนอกลุมละไมเกิน 3 นาที (R, E, E) 
สื่อและอุปกรณ   

1. ใบกิจกรรมที่ 2 
2. กระดาษ A4 
3. กระดาษ Flipchart 
4. ปากกา ดินสอ 
5. สีชอลค 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
 4. ผลงานสําเร็จ 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 ความรูสึกของฉันภายหลังอานขอความ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 318

กิจกรรมที่ 3 
ชื่อกิจกรรม ฟงและพูดอยางไรดี 
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 1.30 ชั่วโมง   
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมฝกการฟงที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมฝกการสื่อสารดวยการใชทาทางทางบวก 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมฝกการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก 

สาระสําคัญ 
การฟงเปนทักษะหนึ่งของการสื่อสาร เมื่อไดยินเสียงสมองจะแปลความหมายเสียงที่ไดยิน

นั้น ผูฟงจะเกิดความเขาใจความหมายและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอเสียงที่ไดฟง ลักษณะของการ
ฟงที่ดี ผูฟงควรยอมรับความคิด ความรูสึกของผูพูด แสดงความสนใจตอผูพูด จดจอกับการฟง ไม
ขัดจังหวะผูพูด  

การสื่อสารดวยการใชทาทางทางบวก เปนการแสดงออกทางใบหนาอยางเหมาะสมกับเรื่อง
ที่พูด เชน การย้ิม การพยักหนา การใชเสียงและน้ําเสียงที่เหมาะสม เชน น้ําเสียงปกติ เสียงดัง
ชัดเจน การมองตาหรือสบตาอยางเปนมิตร การสัมผัสหรือกอด การลูบศีรษะ เปนตน 

การสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก เปนการพูดดวยคําสุภาพ โดยการใชคําพูดปกติ การ
ไมพูดคําหยาบ การใชคําพูดที่มีคําลงทาย เชน ครับ คะ พูดดวยคําพูดใหกําลังใจ โดยการใชคําพูดที่
แสดงความรูสึกดานบวก การชมเชย การขอบคุณ การไมพูดคําสอเสียดหรือทําใหอับอาย  พูดดวย
คําพูดที่สงเสริมการเรียนรู โดยการใชคําพูดแนะนํา การใชคําถาม การพูดโดยการอธิบายและใช
เหตุผลประกอบ แทนการพูดหามปราม เชน หามเสียงดัง อยาทิ้ง หยุดเด๋ียวนี ้ 
ขั้นตอนการฝกอบรม 

1. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมแตละคนสงบนิ่ง ทบทวนเรื่องราวเก่ียวกับความภาคภูมิใจใน
การทํางานกับเด็กปฐมวัยที่ผานมาคนละ 1 เรื่อง และใหผูเขาอบรมจับคู 2 คน โดยใหผูเขาอบรมตก
ลงกันวาใครจะเปนคนที่ 1 และคนที่ 2 (T) 

2. ผูเขาอบรมคนที่ 1 เลาเรื่องราวเก่ียวกับความภาคภูมิใจในการทํางานกับเด็กปฐมวัยของ
ตน เวลาที่ใชในการเลาประมาณ 3 นาที ขณะที่ผูเขาอบรมคนที่ 1 กําลังเลาเรื่อง ผูเขาอบรมคนที่ 2 
จะเปนผูฟงอยางตั้งใจ ไมถามคําถาม ไมแสดงความคิดเห็น ไมพูดขัดจังหวะ เมื่อครบเวลาที่กําหนด 
ผูเขาอบรมคนที่ 2 พูดทวนคําพูดของผูเขาอบรมคนที่ 1 (T, R) 

3. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมคนที่ 2 เลาเรื่องราวเก่ียวกับความภาคภูมิใจในการทํางานกับ
เด็กปฐมวัยของตน เวลาที่ใชในการเลาประมาณ 3 นาที ขณะที่ผูเขาอบรมคนที่ 2 กําลังเลาเรื่อง ผู
เขาอบรมคนที่ 1 จะเปนผูฟงอยางตั้งใจ ไมถามคําถาม ไมแสดงความคิดเห็น ไมพูดขัดจังหวะ  
เมื่อครบเวลาที่กําหนด ผูเขาอบรมคนที่ 1 พูดทวนคําพูดและสะทอนความรูสึกของผูเขาอบรมคนที่ 2 
(T, R) 
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4. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมใครครวญความรูสึกของตนในขณะที่เปนผูพูดและผูฟง และ
สะทอนทาทางของคูสื่อสารในขณะที่เปนผูพูดและผูฟง บันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่ 3.1 (R) 

5. ผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูนํากิจกรรม
รวมสรุปและเชื่อมโยงขอความรู (E) 

6. ผูนํากิจกรรมขออาสาสมัครผูแสดงเปนเด็กนักเรียน 3 คน ผูแสดงเปนครู 2 คน และแจง
ขอตกลงใหทราบดังนี้ ผูแสดงเปนเด็กนักเรียนเลือกสถานการณการแสดงจากใบกิจกรรมที่ 3.2 และ
รวมกันวางแผนการแสดงบทบาทสมมติ หรืออาจคิดสรางสรรคสถานการณในชั้นเรียนอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่กําหนดให ใชเวลาในการแสดงไมเกิน 3 นาที สําหรับผูแสดงเปนครู เมื่อผูแสดงเปน
เด็กนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ ใหผูแสดงเปนครูแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสถานการณนั้น ใช
เวลาในการแสดงไมเกิน 3 นาที ภายหลังการแสดงบทบาทสมมติ รวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ลักษณะหรือวิธีการสื่อสารดวยการใชถอยคําและการใชทาทางที่เกิดข้ึน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะหรือ
ตัวอยางการใชถอยคําและการใชทาทาง (T, R, E, E) 
สื่อและอุปกรณ   

1. ใบกิจกรรมที่ 3.1 และ 3.2 
2. ปากกา ดินสอ 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
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ใบกิจกรรมท่ี 3.1 ส่ือสารอยางไร 
 
1. บันทึกความรูสึกของตนในขณะที่เปนผูพูดและผูฟง ขณะทํากิจกรรมการเลาเรื่อง 
 
                           ผูพูด      ผูฟง 

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

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

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

 
 

2. สะทอนทาทางของคูสื่อสารในขณะที่เปนผูพูดและผูฟง 
                                   
                              ผูพูด                ผูฟง 

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

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

  …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบกิจกรรมท่ี 3.2 การแสดงบทบาทสมมติ 
 

สมาชิกในกลุมผูแสดงเปนเด็กนักเรียน รวมกันแสดงบทบาทสมมติการสื่อสาร โดยเลือก
สถานการณที่ใชในการแสดงจากสถานการณที่กําหนดให 1 สถานการณ หรืออาจคิดสรางสรรค
สถานการณในชั้นเรียนอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กําหนดให ใชเวลาในการแสดงไมเกิน 3 นาท ี

 
สถานการณที่ 1 เมื่อเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 มาโรงเรียนวันแรกแลวรองไหจะหาคุณ

แม 
สถานการณที่ 2 เมื่อเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 กําลังใชสีเทียนวาดภาพบนผนัง

หองเรียน 
สถานการณที่ 3 เมื่อเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 พยายามที่จะบอกกับครูถึงสิ่งที่ตองการ

จะทํา 
สถานการณที่ 4 เมื่อเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 แยงกันออกมาติดบัตรคําบนกระดาน 
สถานการณที่ 5 เมื่อเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ทําขวดสีน้ําตกลงบนพ้ืน ทําใหสีหก

กระจายเต็มพ้ืนหอง 
สถานการณที่ 6 เมื่อเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 เกิดความรูสึกไมมั่นใจวาตนจะทํางานนั้น

ไดสําเร็จจึงไมยอมทํางานนั้นตอไป 
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กิจกรรมที่ 4  
ชื่อกิจกรรม พูดดีชีวีมีสุข 
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 1 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจและตระหนักถึงการใชถอยคําในการสื่อสาร 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเห็นแบบอยางที่ดีในการสื่อสารดวยการใชถอยคํา 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถสรางถอยคําที่ดีที่ใชในการสื่อสาร 

สาระสําคัญ 
การสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก จะชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ผูฟงจะมี

ความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาและมีความสําคัญ ซึ่งการรับรูวาตนเองมี
คุณคานั้นจะนําไปสูการยอมรับและเห็นคุณคาของผูอ่ืนตอไป 

การสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก เปนการพูดดวยคําสุภาพ โดยการใชคําพูดปกติ การ
ไมพูดคําหยาบ การใชคําพูดที่มีคําลงทาย เชน ครับ คะ พูดดวยคําพูดใหกําลังใจ โดยการใชคําพูดที่
แสดงความรูสึกดานบวก การชมเชย การขอบคุณ การไมพูดคําสอเสียดหรือทําใหอับอาย  พูดดวย
คําพูดที่สงเสริมการเรียนรู โดยการใชคําพูดแนะนํา การใชคําถาม การพูดโดยการอธิบายและใช
เหตุผลประกอบ แทนการพูดหามปราม เชน หามเสียงดัง อยาทิ้ง หยุดเด๋ียวนี ้ 
ขั้นตอนการฝกอบรม 

1. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมแตละคนสะทอนประสบการณเดิมดานการสื่อสาร โดยใหผูเขา
อบรมไดคิดใครครวญยอนกลับไปในวัยเด็ก นึกถึงภาพและถอยคําของคุณครูที่รูสึกไมประทับใจ วาด
ภาพของคุณครูและบันทึกถอยคําเหลานั้นลงในใบกิจกรรมที่ 4.1 (T, R) 

2. เมื่อผูเขาอบรมทุกคนทํากิจกรรมในขอ 1 เสร็จเรียบรอยแลว ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรม
นึกถึงภาพและถอยคําของคุณครูที่รูสึกประทับใจ วาดภาพของคุณครูและบันทึกถอยคําเหลานั้นลงใน
ใบกิจกรรมที่ 4.1 (T, R) 

3. ผูเขาอบรมไตรตรอง สะทอนความรูสึกและผลการกระทําของคุณครูที่มีตอตนในปจจุบัน 
และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กําหนดในใบกิจกรรมที่ 4.1 (R) 

4. ผูเขาอบรมรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (E) 
5. ผูนํากิจกรรมใหผูเขาอบรมแตละคนฝกสรางถอยคําที่ดีที่ใชในการสื่อสารในใบกิจกรรมที่ 

4.2 (E) 
6. ผูนํากิจกรรมแบงผูเขาอบรมเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน สมาชิกในกลุมรวมกันระดม

ความคิดตามประเด็นที่กําหนดไวในใบกิจกรรมที่ 4.3 ดังนี้ (R, E, E) 
      6.1 รวบรวมถอยคําที่สมาชิกในกลุมเคยใชแลวทําใหผูเรียนมีความสุข/เชื่อมั่นใน
ตนเอง/เห็นคุณคาในตนเอง ฯลฯ 
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6.2 รวบรวมถอยคําที่สมาชิกในกลุมเคยใชแลวทําใหผูเรียนไมมีความสุข/ขาดความ
มั่นใจในตนเอง/อับอาย/โกรธ ฯลฯ  

6.3 รวมกันคิดและสรางถอยคําทางบวกแทนถอยคําเดิมที่ทําใหผูเรียนไมมีความสุข/
ขาดความมั่นใจในตนเอง/อับอาย/โกรธ ฯลฯ  

7. นําเสนอผลงานของกลุมลงบนกระดาษ Flipchart และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมดวย
ความเปนกัลยาณมิตร (R, E, E) 
          8. ผูนํากิจกรรมรวมสรุป เชื่อมโยงขอความรู และภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมกิจกรรมที่ 4 
ผูเขาอบรมบันทึกขอความรูที่ไดรับจากสาระการฝกอบรมการสื่อสารทางบวกในแบบบันทึกความรู 
(R) 
สื่อและอุปกรณ   

1. ใบกิจกรรมที่ 4.1, 4.2, 4.3 
2. แบบบันทึกความรู 
3. ปากกา ดินสอ สีชอลค 
4. กระดาษ A4 
5. กระดาษ Flipchart 
6. สก็อตเทป 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการณตอบคําถาม การซักถามขอสงสัยหรือปญหา 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขาอบรมขณะปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมาย 
 4. ผลงานสําเร็จ 
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ใบกิจกรรมท่ี 4.1 การวาดภาพ 
 
1. ขอใหทานนึกถึงภาพและถอยคําของคุณครูที่รูสึกไมประทับใจ วาดภาพของคุณครูและบันทึก 
    ถอยคําเหลานั้น 
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2. ขอใหทานนึกถึงภาพและถอยคําของคุณครูที่รูสึกประทับใจ วาดภาพของคุณครูและบันทึกถอยคํา 
    เหลานั้น 
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3. สะทอนความรูสึกและผลการกระทําของคุณครูที่มีตอตนในปจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 



 327

ใบกิจกรรมท่ี 4.2 สรางสรรคถอยคํา 
 

ขอใหทานสรางถอยคําที่ดีที่ใชในการสื่อสารแทนถอยคําที่กําหนดให 
 

ถอยคําที่กําหนดให ถอยคําใหม 
1. เงียบๆ กันหนอยส ิ  

 
2. เมื่อไหรจะหยุดพูดกันเสียท ี  

 
3. อยาผลักกัน  

 
4. อยาว่ิงในหอง  

 
5. ซุมซามจัง ทําพ้ืนเลอะหมดแลว  

 
6. พูดไมรูเรื่อง เด๋ียวจะใหไปอยูกับนอง 
    อนุบาล 1  

 

7. ใครใชใหเขียนบนโตะ  
 

8. จะลุกไปไหน มานั่งที่ตัวเองเด๋ียวนี้นะ  
 

9. โอย มานั่งทับครูทําไม ตัวโตยังกับตึก  
 

10. ถากินขาวไมหมดจานก็ไมตองลุกเลย  
 

11. มะนาวอยูไหน เอามาใสปากเลย รอง 
     อยูได ไมเงียบสักที  

 

12. ไมกระโดด นั่งดูการตูนเฉยๆ เลย ถา 
      ใครกระโดดจะแจกคนละไม 

 

13. บอกตั้งหลายหนแลววาอยาจับหนังสือ 
      แบบนี้ หนังสือพังหมด 
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ใบกิจกรรมท่ี 4.3 การระดมความคิด 
 
ขอใหทานดําเนินกิจกรรมตามรายละเอียดดังตอไปนี ้และนําเสนอผลงานของกลุมลงบน

กระดาษ Flipchart  
 
1. รวบรวมถอยคําที่สมาชิกในกลุมเคยใชแลวทําใหผูเรียนมีความสุข/เชื่อมั่นในตนเอง/เห็น

คุณคาในตนเอง ฯลฯ  
2. รวบรวมถอยคําที่สมาชิกในกลุมเคยใชแลวทําใหผูเรียนไมมีความสุข/ขาดความมั่นใจใน

ตนเอง/อับอาย/โกรธ ฯลฯ  
3. รวมกันคิดและสรางถอยคําทางบวกแทนถอยคําเดิมที่ทําใหผูเรียนไมมีความสุข/ขาด

ความมั่นใจในตนเอง/อับอาย/โกรธ ฯลฯ  
4. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมดวยความเปนกัลยาณมิตร 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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  วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร.    
เอลิซาเบท เวอรดิก.  (2549).  คําพูดไมไดมีไวทํารายกัน.  แปลโดย นานกฮูก.  พิมพครั้งที่ 3.   

กรุงเทพฯ: แปลน ฟอร คิดส.   
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ประมวลภาพกิจกรรมกลุมทดลอง 
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ประมวลภาพกิจกรรมกลุมขยายผล 
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คูมือการใชเครื่องมือประเมินจิตลักษณะท่ีพึงประสงค 
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 
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คํานํา 
 
  คูมือการใชเครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก
สําหรับผูดูแลเด็กฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธเรื่อง “การพัฒนารูปแบบฝกอบรม 
TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก” ซึ่ง
จัดทําข้ึนสําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และสรางความเขาใจพ้ืนฐานใหกับผูสนใจที่มีความ
ตองการนําเครื่องมือประเมินไปใช โดยภายในเลมประกอบดวย คําแนะนําการใชเครื่องมือประเมิน 
จิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก และแบบวัดดานตางๆ ดังนี้   
  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป  แบบวัดจิตลักษณะดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก แบบวัดการสื่อสารทางบวก 
แบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก และแบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร ผลคะแนนที่เก็บ
รวบรวมไดจะเปนขอบงชี้การมจีิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือฉบับนี้จะสรางความเขาใจและใชเปนแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอมูลใหกับผูสนใจ หนวยงานทางการศึกษา ผูบริหาร หรือผูที่ทํางานเก่ียวของกับเด็ก
ปฐมวัยตอไป เพ่ือนําสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายนั้น 

 
 
                                                                                  กิตติมา บุญยศ 
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สารบัญ 
เรื่อง                                                                                                                                   หนา 
คําแนะนําการใช 
    - วัตถุประสงค                          

- ลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประเมิน                
- วิธีการใชเครื่องมือประเมิน                 

    - การตรวจใหคะแนน                               
    - คําแนะนําวิธีการตอบแบบวัด                
แบบสอบถามเพ่ือการประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 

ฉบับที่  1 : ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับทาน               
ฉบับที่  2 : ความมุงมั่นกระทํา              
ฉบับที่  3 : ความสัมพันธและมิตรภาพ                     
ฉบับที่  4 : ปจจุบันและอนาคต               
ฉบับที่  5 : ความคาดหวัง              
ฉบับที่  6 : ความรูสึกของฉัน   
ฉบับที่  7 : สื่อสารอยางไร                                                     
ฉบับที่  8 : แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร                                                    
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คําแนะนําการใชเครื่องมือประเมินจิตลักษณะท่ีพึงประสงค 
และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก  

 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูที่ตองการนําเครื่องมือแบบประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกไปใช มีความเขาใจในวิธีการวัดและประเมินผล 
 
ลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประเมิน 

เครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแล
เด็ก ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบบวัดลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน แบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก แบบวัดการ
สื่อสารทางบวก แบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก และแบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร 
แบบวัดแตละฉบับมีลักษณะของแบบวัดดังนี ้

1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ลักษณะของแบบวัดเปนแบบเลือกตอบและแบบเติมขอความ 
จํานวน 6 ขอ ซึ่งเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

2. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมินคา 6 
ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย มีทั้งขอความทางบวกและทางลบ จํานวน 12 ขอ ชื่อที่ปรากฏใน
แบบวัด คือ ความมุงมั่นกระทํา แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิน์ี้ เปนแบบวัดของดุจเดือน พันธุมนาวิน; 
และ อัมพร มาคนอง (2552: 76, 409-410) ซึ่งเปนแบบวัดที่ใชในการฝกอบรมจิตลักษณะและทักษะ
แบบบูรณาการที่มีผลตอพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตรในระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
แบบวัดมีคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได คือ 0.82 

3. แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตร
ประเมินคา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย มีทั้งขอความทางบวกและทางลบ จํานวน 25 ขอ 
ชื่อที่ปรากฏในแบบวัด คือ ปจจุบันและอนาคต แบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนี้ เปนแบบวัด
ของดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร มาคนอง (2552: 76-78, 410-412, 415-416) ซึ่งเปนแบบวัด
ที่ใชในการฝกอบรมจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการที่มีผลตอพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของ
ครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบวัดมีคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได คือ 
ลักษณะมุงอนาคต 0.70 การควบคุมตน 0.76 

4. แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมินคา 6 
ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย มีทั้งขอความทางบวกและทางลบ จํานวน 15 ขอ ชื่อที่ปรากฏใน
แบบวัด คือ ความคาดหวัง แบบวัดความเชื่ออํานาจในตนนี้ เปนแบบวัดของดุจเดือน พันธุมนาวิน; 
และ อัมพร มาคนอง (2547: 61) ซึ่งเปนแบบวัดทีใ่ชในการศึกษาปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรม
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การพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร ในระดับมัธยมศึกษา แบบวัดมีคาความเชื่อมั่นในระดับที่
ยอมรับได คือ 0.80 

 5. แบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตร
ประเมินคา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย มีทั้งขอความทางบวกและทางลบ จํานวน 33 ขอ 
ชื่อที่ปรากฏในแบบวัด คือ ความรูสึกของฉัน แบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวกนี้ เปนแบบ
วัดที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได คือ 0.87 

6. แบบวัดการสื่อสารทางบวก ลักษณะของแบบวัดเปนขอความและมาตรประเมินคา 6 
ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย มีทั้งขอความทางบวกและทางลบ จํานวน 25 ขอ ชื่อที่ปรากฏใน
แบบวัด คือ ความสัมพันธและมิตรภาพ แบบวัดการสื่อสารทางบวกนี้ เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึน มี
คาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได คือ 0.87 

7. แบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคําทางบวก ลักษณะของแบบวัดเปนแบบปลายเปด 
(Opened Form) จํานวน 10 ขอ ชื่อที่ปรากฏในแบบวัด คือ สื่อสารอยางไร แบบวัดการสื่อสารดวย
การใชถอยคําทางบวกนี้ เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได คือ 0.68 

8. แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร ลักษณะของแบบสังเกตเปนแบบบันทึกระเบียน
พฤติการณ (Anecdotal Record) เพ่ือใชในการจดบันทึกพฤติกรรมการสื่อสารตามกรอบที่กําหนด 
เปนแบบสังเกตที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความสอดคลองเทากับ 1.00 
 
วิธีการใชเครื่องมือประเมิน 

เครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแล
เด็กมีวิธีการใช ดังนี ้

1. ผูใชควรศึกษาคูมือการใชเครื่องมือประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก เพ่ือใหเขาใจกระบวนการในการดําเนินการทั้งหมด 

2. จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร อุปกรณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใหพรอม 
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

3.1 อธิบายวิธีการตอบแบบวัด และแจงกําหนดเวลาที่ใชในการตอบแบบวัด แบบวัด
ทุกฉบับใชเวลารวมในการทําประมาณ 40 นาท ี

3.2 ในการตอบแบบวัดนั้นใหผูตอบแตละคนมีอิสระในการตอบแบบวัด ไมมีการ
ปรึกษากัน เนื่องจากคําตอบแตละขอไมมีใครถูกใครผิด แตละคนจะมีคําตอบที่แตกตางกันไป  

4. เก็บรวบรวมแบบวัดที่ตอบเรียบรอยแลว เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
5. กรณีติดตามผลภายหลังการฝกอบรม 1 เดือน ผูวิจัยหรือผูสังเกตควรบันทึกขอมูล

สภาพการณที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน เพ่ือใชเปนขอมูลเชิงคุณภาพดวย  
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การตรวจใหคะแนน 
แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (ความมุงมั่นกระทํา) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน (ปจจุบัน

และอนาคต) ความเชื่ออํานาจในตน (ความคาดหวัง) ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก (ความรูสึก
ของฉัน) การสื่อสารทางบวก (ความสัมพันธและมิตรภาพ) ใหคะแนนแบบวัดตามขอคําถาม ดังนี้ 
ขอความทางบวก จะใหคะแนนไมจรงิเลย เทากับ 1 คะแนน จนถึง จริงที่สุด เทากับ 6 คะแนน 
ตามลําดับ ถาขอความทางลบจะใหคะแนนกลับกัน ดังนี ้

ตัวอยาง ขอความทางบวก 
1. เมื่อไดรับความรูใหม ฉันจะบอกใหคนอ่ืนไดทราบดวย  

....6.....      ....5.....       .....4......            .....3.......       ....2....         ....1...... 
     จริงที่สุด         จริง          คอนขางจริง          คอนขางไมจริง     ไมจริง          ไมจริงที่สุด 
ตัวอยาง ขอความทางลบ 
2. เมื่อไดรับความรูใหม ฉันจะเก็บไวคนเดียว ไมบอกใหใครรู  

....1.....      .....2.....       ....3......            .....4......       .....5......       ......6...... 
     จริงที่สุด       จริง       คอนขางจริง     คอนขางไมจริง    ไมจริง        ไมจริงที่สุด 
สําหรับแบบวัดการสื่อสารดวยการใชถอยคํา (สื่อสารอยางไร) เมื่อคําตอบแสดงลักษณะ

การสื่อสารทางบวกให 1 คะแนน เมื่อคําตอบแสดงลักษณะการสื่อสารทางลบให 0 คะแนน  
 

คําแนะนําวิธีการตอบแบบวัด 
กอนการทําแบบวัด ผูตอบโปรดอานและปฏิบัติตามคําชี้แจงในแตละฉบับ สําหรับแบบวัดที่

มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย มีคําแนะนําวิธีการตอบแบบวัด 
ดังนี ้

1. อานขอความในแตละขอใหเขาใจ 
2. พิจารณาวา ขอความในแตละขอนี้เปน “จริง” หรือ “ไมจริง” สําหรับทาน 
3. เมื่อ “จริง” หรือ “ไมจริง” ขอใหพิจารณาวา เปนจริง หรือ “ไมจริง” มากนอยในระดับใด 

และทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับความเปนจริง 
ตัวอยางเชน 
1. เมื่อไดรับความรูใหม ฉันจะเก็บไวคนเดียว ไมบอกใหใครรู  
                                                                                               
       จริงที่สุด         จริง         คอนขางจริง        คอนขางไมจริง       ไมจริง       ไมจริงที่สุด                      
คําอธิบายการเลือกคําตอบ  
เมื่อผูตอบกาเครื่องหมาย  ที่ไมจริงที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบไดรับความรูใหม ผูตอบจะ

ถายทอดหรือเผยแพรความรูที่ไดรับใหกับผูอ่ืนอยางไมมีขอแม 
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แบบวัดเพื่อการวิจัยเรือ่ง “การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE  

เพื่อสงเสริมจิตลักษณะท่ีพึงประสงคและพฤติกรรมการส่ือสารทางบวก” 
 
คําชี้แจง 

1. แบบวัดเพ่ือการวิจัยนี้ เปนสวนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธ โดยมีวัตถุประสงค คือ 
การพัฒนารูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกสําหรับผูดูแลเด็ก 

2. แบบวัดเพ่ือการวิจัยนี้ เปนแบบวัดความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของทานเทานั้น ไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ การนําเสนอผลจะนําเสนอผลใน
ภาพรวมเทานั้น ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทานตอบแบบวัดตรงตามความเปนจริงและขอได
โปรดตอบใหครบทุกขอ เพ่ือนําผลไปใชประโยชนทางการศึกษา 

3. แบบวัดชุดนี้ มีทั้งหมด 7 ฉบับ คือ 
ฉบับที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับทาน จํานวน 6 ขอ 
ฉบับที่ 2 ความมุงมั่นกระทํา จํานวน 12 ขอ 
ฉบับที่ 3 ความสัมพันธและมิตรภาพ จํานวน 25 ขอ 
ฉบับที่ 4 ปจจุบันและอนาคต จํานวน 25 ขอ 
ฉบับที่ 5 ความคาดหวัง จํานวน 15 ขอ 
ฉบับที่ 6 ความรูสึกของฉัน จํานวน 33 ขอ 
ฉบับที่ 7 สื่อสารอยางไร จํานวน 10 ขอ 

4. การตอบแบบวัดแตละฉบับ ขอใหทานโปรดอานและปฏิบัติตามคําชี้แจงในแตละฉบับ 
แบบวัดที่มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ เริ่มจากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย มีคําแนะนําวิธีการ
ตอบแบบวัด ดังนี้ 

    1. อานขอความในแตละขอใหเขาใจ 
    2. พิจารณาวา ขอความในแตละขอนี้เปน “จริง” หรือ “ไมจริง” สําหรับทาน 
    3. เมื่อ “จริง” หรือ “ไมจริง” ขอใหพิจารณาวา เปนจริง หรือ “ไมจริง” มากนอยในระดับ

ใด และทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับความเปนจริง 
 
ตัวอยางเชน 

1. เมื่อไดรับความรูใหม ฉันจะเก็บไวคนเดียว ไมบอกใหใครรู  
                                                                                               
     จริงที่สุด       จริง       คอนขางจริง     คอนขางไมจริง    ไมจริง      ไมจริงที่สดุ                      

 

ฉบับที.่........... 
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คําอธิบายการเลือกคําตอบ  
เมื่อผูตอบกาเครื่องหมาย  ที่ไมจริงที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบไดรับความรูใหม ผูตอบจะ

ถายทอดหรือเผยแพรความรูที่ไดรับใหกับผูอ่ืนอยางไมมีขอแม 
 
ขอขอบคุณทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้มา ณ โอกาสนี้ดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิตติมา บุญยศ 

นิสิตสาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ฉบับท่ี  1 : ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับทาน  
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับทานฉบับนี้ เปนแบบเติมคําและกาเครื่องหมาย  ขอ
ความกรุณาใหทานเติมขอความและทําเครื่องหมาย ลงใน [     ] ที่ตรงตามความเปนจริงเก่ียวกับ
ตัวทาน กรุณาตอบใหครบทุกขอ 
 
1. อายุ……..ป           
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
    [     ]     ต่ํากวาปริญญาตรี              
    [     ]     ปริญญาตรี สาขาวิชา.................................... 
    [     ]     สูงกวาปริญญาตรี สาขาวิชา....................................................  
3. ปจจุบันทานสอนอยูที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียน.................................................................... 
สังกัด.......................................................................จังหวัด....................................................... 
4. ปจจุบันทานสอนเด็กระดับอายุ 
    [     ]     อายุระหวาง 3-4 ป 
    [     ]     อายุระหวาง 4-5 ป 
    [     ]     อายุระหวาง 5-6 ป 
    [     ]     อ่ืน ๆ ระบุ....................................................   
5. จํานวนเด็กในหองที่ทานสอน....................................คน 
6. ประสบการณการสอนระดับปฐมวัย.................ป 
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      ฉบับท่ี  2 : ความมุงม่ันกระทํา  
 
คําชี้แจง 

แบบวัดฉบับนี้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ โปรดอานขอความแตละขอให
เขาใจแลวพิจารณาวา ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็น หรือการปฏิบัติของทานมากนอยเพียงใด 
และทําเครื่องหมาย ลงบนคําตอบที่ทานเลือกเพียงแหงเดียวในแตละขอ กรุณาตอบใหครบทุกขอ 

 
1. เพ่ือนๆ ลงความเห็นวา ขาพเจาเปนคนขยัน (t=9.56, r=0.41)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

2. แทจริงแลว ขาพเจาเปนคนไมชอบทํางาน (t=9.43, r=0.33)     
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

3. โดยปกติแลว ขาพเจาชอบคิดหาวิธีที่จะทํางานใหเสร็จเร็วและดีข้ึน (t=9.97, r=0.33)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
4. เมื่อไดรับมอบหมายใหทํางาน ขาพเจาจะทุมเทความพยายามใหกับงานนั้น (t=13.51, r=0.46)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

5. บอยครั้งที่ขาพเจารูสึกเบ่ือหนายและไมสนใจวาจะทํางานไดดีเพียงไร (t=10.74, r=0.26)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

6. เมื่อขาพเจาไมประสบความสําเร็จในการทํางานใด ขาพเจาจะพยายามทําตอไปจนกวาจะสําเร็จ 
(t=9.99, r=0.29)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
7. หลายครั้งที่ขาพเจาคิดวา ความมุมานะทํางานหนักเปนสิ่งที่สูญเปลา (t=9.67, r=0.27)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
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8. ขาพเจารูสึกวาตนเองมีคา เมื่อไดทํางานในหนาที่ของตนอยางดีที่สุด และประสบผลสําเร็จ 
(t=10.08, r=0.31)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

9. ขาพเจาเปนบุคคลที่มุงมั่นทํางานเพ่ืออนาคตที่ดี (t=11.26, r=0.39)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

10. ขาพเจาสามารถทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ไดติดตอเปนเวลานานโดยไมเบ่ือ (t=9.21, r=0.26)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

11. ขาพเจาพยายามพัฒนาและปรับตนใหทันกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วใน
ปจจุบัน (t=10.33, r=0.33)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

12. เปนที่ยอมรับในหนวยงานวา ขาพเจาทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดี (t=11.49, 
r=0.42)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง           คอนขางไมจริง        ไมจริง             ไมจริงที่สุด 
 

แบบวัดความมุงมั่นกระทํา (แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ)์ (α = 0.82) 
 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
1,3,4,8,9,10,11,12 2,5,6,7 
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ฉบับท่ี  3 : ความสัมพันธและมิตรภาพ 
  
คําชี้แจง 

แบบวัดฉบับนี้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ โปรดอานขอความแตละขอให
เขาใจแลวพิจารณาวา ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็น หรือการปฏิบัติของทานมากนอยเพียงใด 
และทําเครื่องหมาย ลงบนคําตอบที่ทานเลือกเพียงแหงเดียวในแตละขอ กรุณาตอบใหครบทุกขอ 
 
1. ขาพเจาพูดคุยกับเด็กดวยคําพูดทีม่ีคําลงทายคะหรือครับอยางสม่ําเสมอ (t=3.72, r=0.42)  
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

2. ขาพเจามักจะบอกเด็กๆ วา สิ่งที่เด็กๆ กําลังพูดถึงนั้นเปนสิ่งที่นาสนใจมาก และชวนเด็กคุยตอวา 
อะไรทําใหเด็กๆ คิดเชนนั้น (t=5.31, r=0.48)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
3. การใชคําพูดเกรี้ยวกราดกับเด็กบาง ทําใหการจัดการชั้นเรียนทําไดงาย (t=3.94, r=0.41)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

4. ขาพเจาจะกลาวขอบใจเด็กเสมอๆ เมื่อเด็กๆ ชวยเหลือในการทํากิจกรรม (t=2.53, r=0.23)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

5. ขาพเจาใชคําถามเพ่ือกระตุนใหเด็กคิดหาคําตอบ (t=3.32, r=0.31)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

6. ขาพเจาจําเปนตองใชเสียงดัง เพ่ือหยุดหรือควบคุมพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็ก (t=4.42, 
r=0.56)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

7. บางครั้งสถานการณในชั้นเรียนทําใหขาพเจาเผลอพูดคําไมสุภาพ (t=4.86, r=0.47)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
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8. บอยครั้งที่ขาพเจาตองแสดงใบหนาขึงขัง เพ่ือจัดการชั้นเรียนใหเรียบรอย (t=5.36, r=0.53)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
9. ขาพเจาจะย้ิมตอบเด็กทุกครั้งที่เด็กเรียกขาพเจา (t=4.50, r=0.35)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

10. ขาพเจาจะกลาวคําทักทายพรอมกับลูบศีรษะเด็กเสมอ (t=5.92, r=0.56)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

11. ในชั้นเรียนขาพเจาตองพูดกับเด็กดวยเสียงที่ดัง เพ่ือใหเด็กที่กําลังสงเสียงดังเงียบเสียงลง 
(t=7.29, r=0.70)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
12. ขาพเจามักจะกอดหรือใหการสัมผัสเด็กทุกคนในชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ (t=5.41, r=0.52)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

13. การสบตาเด็กอยางเปนมิตร ทําใหเด็กกลาที่จะตอบคําถามที่ขาพเจาถาม (t=3.30, r=0.26)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

14. พฤติกรรมที่กาวราวของเด็กบางคน ทําใหขาพเจาจําเปนตองใชคําพูดที่รุนแรงเพ่ือหยุด
พฤติกรรมเด็ก (t=6.28, r=0.64)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
15. เมื่อตองการพูดกับเด็ก ขาพเจาจะนั่งในระดับเดียวกับเด็กและสบตาเด็กในขณะที่พูดอยางเปน
มิตร (t=2.64, r=0.33)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

16. ขาพเจาตั้งใจฟงเรื่องราวที่เด็กทุกคนพูด (t=3.88, r=0.47)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
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17. การวิจารณงานของเด็กเปนสิ่งจําเปน ขาพเจาจึงตองเปรียบเทียบผลงานของเด็กกับเด็กคนอ่ืน 
เพ่ือใหเด็กเกิดการพัฒนา (t=4.67, r=0.37)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

18. การใชคําพูดใหเด็กกลัวเปนสิ่งที่ตองกระทําบาง เพ่ือกระตุนใหเด็กปฏิบัติตามในสิ่งที่ขาพเจา
ตองการ (t=3.95, r=0.35)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
19. เมื่อเด็กรองไห ขาพเจาจะลูบที่มือของเด็กเบาๆ เพ่ือปลอบประโลมเด็ก และถามเหตุผลที่ทําให
เด็กรองไห (t=4.38, r=0.36)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

20. เมื่อเด็กทําสิ่งทีไ่มถูกตองจําเปนตองดุเด็กดวยเสียงที่ดัง เพ่ือใหเด็กคนอ่ืนทราบดวยวา 
พฤติกรรมเชนนั้นไมควรทํา (t=5.92, r=0.52)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

21. ขาพเจาทําใหเด็กเกิดความไววางใจ โดยการสัมผัสเด็กอยางออนโยนเสมอ (t=3.59, r=0.34)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

22. การรับฟงทุกเรื่องที่เด็กเลาเปนเรื่องเสียเวลา จึงไมจําเปนตองฟงเด็กพูดทุกเรื่องก็ได (t=2.21, 
r=0.31)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
23. เมื่อเด็กมีขอสงสัยและถามคําถาม ขาพเจาจะตอบคําถามและพยายามอธิบายใหเด็กเขาใจ 
(t=3.88, r=0.36)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
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24. ขาพเจาใชคําพูดแบบตักเตือนกับเด็ก เชน พูดเสียงเบาๆ ทิ้งขยะใหถูกที่ แทนการพูดหามปราม
เชน หามเสียงดัง อยาทิ้งขยะ หยุดเด๋ียวนี้นะ ทําไมได (t=2.19, r=0.20)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

25. การเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง ทําใหเสียเวลาในการสอนมาก (t=3.01, 
r=0.33)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
 

แบบวัดความสัมพันธและมิตรภาพ (การสื่อสารทางบวก) (α = 0.87) 
 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
1,2,4,5,9,10,12,13,15,16,19,21,23,24 3,6,7,8,11,14,17,18,20,22,25 
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ฉบับท่ี  4 : ปจจุบันและอนาคต  

คําชี้แจง 
แบบวัดฉบับนี้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ โปรดอานขอความแตละขอให

เขาใจแลวพิจารณาวา ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็น หรือการปฏิบัติของทานมากนอยเพียงใด 
และทําเครื่องหมาย ลงบนคําตอบที่ทานเลือกเพียงแหงเดียวในแตละขอ กรุณาตอบใหครบทุกขอ 
 
1. เมื่อเริ่มทํางานชิ้นใหญ ขาพเจามักกําหนดเปาหมายเปนข้ันๆ (t=10.72, r=0.55)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

2. ขาพเจาไมรูวา ทําไมขาพเจาจึงทํางานไดไมดีอยางที่หวัง (t=5.58, r=0.20)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
3. ขาพเจาเลือกที่จะเก็บขยะไวกับตนเองดีกวาที่จะทิ้งลงพ้ืน เมื่อยังไมมีถังขยะในบริเวณนั้น 
(t=5.60, r=0.28)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

4. เมื่อผลการทํางานออกมาดังที่ขาพเจาตั้งใจไว ขาพเจาจะใหรางวัลตนเอง (t=11.97, r=0.51)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

5. หลังจากทํางานในสวนยอยๆ สําเร็จ ขาพเจามักจะคิดเตรียมวางแผนทําตามเปาหมายข้ันตอไป 
(t=10.53, r=0.42)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

6. ขาพเจาไมเคยประเมินตนเองวา ขาพเจาไดทําอะไรบางตามเปาหมายที่ตั้งไว (t=9.89, r=0.44)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

7. บอยครั้งที่ขาพเจามักใหรางวัลกับตนเอง เมื่อทํางานตามที่ตั้งใจไวไดสําเร็จ (t=11.17, r=0.40)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
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8. เมื่อวันไหนที่ขาพเจาใชเงินเกินกวาที่กําหนดไว วันถัดมาจะตองใชใหนอยลง (t=9.79, r=0.58)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
9. ในการทํางานชิ้นหนึ่งๆ ขาพเจามักวางแผนงานเปนข้ันวา อะไรเริ่มกอนเปนลําดับแรก ลําดับที่
สองและตอไป (t=12.03, r=0.24)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

10. ขาพเจามักไมทราบสาเหตุวา ทําไมนักเรียนของขาพเจาจึงไมชอบเรื่องที่ขาพเจาสอน (t=5.57, 
r=0.26)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

11. การทํางานทีละข้ันตอนจะชวยใหขาพเจาสําเร็จตามเปาหมายไดดีกวาการทําทุกอยางพรอมกัน 
(t=5.41, r=0.28)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

12. มีบางที่ขาพเจาหาอะไรทํา เชน อานหนังสือ เพ่ือมิใหเกิดความฟุงซาน (t=7.22, r=0.28)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
13. ขาพเจาเขียนขอความเตอืนตัวเอง เพ่ือไมใหลืมความตั้งใจที่จะกระทําเรื่องตาง  ๆ(t=9.04, 
r=0.37)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

14. เมื่อรูวาตนเองทํางานลาชาเกินไป ขาพเจาจะกําหนดเสนตายใหตัวเอง (t=8.65, r=0.42)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

15. แมขาพเจาจะทํางานไดสําเร็จ แตขาพเจาก็ไมเคยนึกชมตนเอง (t=6.04, r=0.20)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
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16. ขาพเจาวาการ “อดเปรี้ยวไวกินหวาน” เปนความคิดของคนโง (t=8.25, r=0.36)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
17. ขาพเจาไมเห็นจําเปนตองระวังตัว เมื่อข้ึนรถโดยสารประจําทาง เพราะขาพเจาไมไดพกสิ่งมีคา
ติดตัว (t=6.67, r=0.33)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

18. ขาพเจาเห็นวา “สิบเบ้ียใกลมือ” สําคัญกวา “ชาๆ ไดพราสองเลมงาม” (t=8.67, r=0.31)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

19. ไมจําเปนที่ขาพเจาตองวางแผนเก่ียวกับอาชีพการงาน เพราะอนาคตเปนสิ่งที่ไมแนนอน 
(t=8.51, r=0.45)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

20. ขาพเจาไมเห็นความจําเปนตองใชชอนกลางเวลาทานอาหารรวมกับคนอ่ืน เพราะไมเชื่อวาจะติด
โรคติดตอ (t=7.74, r=0.48)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
21. ขาพเจาไมเห็นจะตองระวังตัวเรื่องไขหวัดนก เพราะขาพเจาไมมีโอกาสสัมผัสไกโดยตรง 
(t=9.24, r=0.56)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

22. เมื่อจะเดินทางไปทองเที่ยว ขาพเจามักไป “ตายเอาดาบหนา” มากกวาจะจองที่พักลวงหนา 
(t=8.62, r=0.30)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

23. ขาพเจาคิดวา ควรหาความสุขใสตัวใหมากที่สุดในขณะนี้ เพราะอนาคตเปนสิ่งที่ไมแนนอน 
(t=8.29, r=0.23)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
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24. ขาพเจาคิดวาไมมีประโยชนอะไรที่จะตองไปวิตกกังวลเก่ียวกับอนาคต (t=10.64, r=0.25)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
25. ขาพเจาเลือกที่จะรับผลประโยชนในวันนี้ ดีกวาจะรอรับผลประโยชนเดียวกันนี้ในวันหนา ถึงแม
ผลประโยชนที่ไดในวันนี้ อาจมีปริมาณนอยกวา ผลประโยชนทีจ่ะไดในวันหนา (t=9.40, r=0.26)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

 
แบบวัดปจจุบันและอนาคต  

(การควบคุมตน) (α = 0.76) 
 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
1,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14 2,6,10,15 

 
(ลักษณะมุงอนาคต) (α = 0.70) 

 
ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

 16-25 
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ฉบับท่ี  5 : ความคาดหวัง  
 
คําชี้แจง 

แบบวัดฉบับนี้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ โปรดอานขอความแตละขอให
เขาใจแลวพิจารณาวา ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็น หรือการปฏิบัติของทานมากนอยเพียงใด 
และทําเครื่องหมาย ลงบนคําตอบที่ทานเลือกเพียงแหงเดียวในแตละขอ กรุณาตอบใหครบทุกขอ 
 

1. ขาพเจาเชื่อวา การไดเลื่อนข้ันหรือตําแหนงเปนเรื่องของโชคลาภมากกวาเกิดจากความสามารถที่
แทจริง (t=7.51, r=0.46)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

2. คํากลาวที่วา ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น เกิดข้ึนและเปนจริงเสมอสําหรับ
ขาพเจา (t=5.27, r=0.39)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

3. ขาพเจามองไมเห็นวิธีการที่ขาพเจาจะชวยใหหนวยงานเจริญกาวหนาได (t=6.28, r=0.48)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด           จริง         คอนขางจริง       คอนขางไมจริง        ไมจริง        ไมจริงที่สุด 
4. ขาพเจาอยากเปนคนโชคดีมากกวาเปนคนเกง (t=5.30, r=0.41)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

5. การวางแผนลวงหนา ไมทําใหเกิดผลดีในงาน เพราะมักมีเหตุมาขัดขวาง (t=6.00, r=0.40)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

6. ในการประชุมขาพเจามักไมเสนอความคิดตางๆ เพราะแมจะเสนอไปก็คงจะไมเกิดผลอะไร 
(t=6.92, r=0.48)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

 
 



 357

7. หากหัวหนาหรือเพ่ือนคนใดไมชอบขาพเจา ก็เปนการยากมากที่จะเปลี่ยนใหคนเหลานั้นมาชอบ
ขาพเจา (t=5.80, r=0.45)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

8. การมีเงินทองเหลือใชหรือร่ํารวยข้ึนอยูกับความพยายามและการกระทําของบุคคลมากกวาโชค
หรือดวง (t=6.79, r=0.46)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
9. ขาพเจายอมรับวา อะไรจะเกิดก็ตองเกิด ตัวเราไมอาจทําอะไรได (t=3.92, r=0.24)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

10. คงจะเปนไปไมไดที่ขาพเจาจะกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในหนวยงาน (t=8.19, 
r=0.60)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

11. อุบัติเหตุสวนใหญที่เกิดข้ึน เปนผลมาจากความประมาทไมระมัดระวังของคนมากกวาเรือ่งของ
ความบังเอิญหรือโชคเคราะห (t=4.93, r=0.38)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

12. หากขาพเจาตองออกจากงานที่ทําอยูในขณะนี้ ขาพเจาคงไมสามารถหางานที่ใกลเคียงหรือดีกวา
นี้ไดอีกแลว (t=5.12, r=0.34)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
13. ในการทํางาน หากหัวหนาไมชอบเราแลว ชีวิตการทํางานก็แทบจะจบลงทีเดียว (t=5.93, 
r=0.41)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

14. ขาพเจามักไมพยายามแกปญหาดวยตนเอง เพราะอาจทําใหปญหาเลวลงไปอีก (t=4.35, r=0.34)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
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15. ในปจจุบัน ความดีไมอาจเอาชนะความชั่วรายของมนุษย (t=5.88, r=0.44)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
 

แบบวัดความคาดหวัง (ความเชื่ออํานาจในตน) (α = 0.80) 
 

ขอความทางบวก ขอความทางลบ 
2,8,11 1,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15 
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ฉบับท่ี  6 : ความรูสึกของฉัน  
 
คําชี้แจง 

แบบวัดฉบับนี้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ โปรดอานขอความแตละขอให
เขาใจแลวพิจารณาวา ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็น หรือการปฏิบัติของทานมากนอยเพียงใด 
และทําเครื่องหมาย ลงบนคําตอบที่ทานเลือกเพียงแหงเดียวในแตละขอ กรุณาตอบใหครบทุกขอ 
 

1. ขาพเจาเห็นวาการย้ิม การพยักหนากับเด็ก ชวยสรางความมั่นใจใหเด็กไดมาก (t=3.03, r=0.28)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

2. ขาพเจารูสึกเบ่ือหนายที่ตองคอยระวังคําพูดขณะอยูกับเด็ก (t=3.68, r=0.34)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

3. ขาพเจาคิดวา การใชเสียงและน้ําเสียงในระดับปกติจะทําใหควบคุมชั้นเรียนไดยาก (t=3.50, 
r=0.23)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

4. การพยายามอธิบายใหเด็กปฐมวัยเขาใจเหตุผลเปนงานหนัก (t=4.14, r=0.35)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

5. คําพูดตําหนิ ดุวา เปนสิ่งจําเปนสําหรับเด็กที่ไมเชื่อฟง (t=4.01, r=0.32)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

6. ขาพเจารูสึกพอใจที่สามารถหามเด็กที่พูดมากใหหยุดพูดเสียบาง (t=3.84, r=0.38) 
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

7.  การใชคําพูดสุภาพ (คะ/ครับ) เปนเรื่องงายสําหรับขาพเจา (t=3.53, r=0.35) 
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
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8. ขาพเจาไมพรอมที่จะรอฟงเด็กที่พูดชาๆ (t=4.49, r=0.63)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
9. การสัมผัสหรือการกอดเด็กเปนเรื่องที่นาเบ่ือสําหรับขาพเจา (t=2.75, r=0.45)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

10. เปนเรื่องยากที่ขาพเจาจะกลาวขอบคุณเด็ก (t=3.45, r=0.33)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

11. ขาพเจาพรอมที่จะสบตาอยางเปนมิตรกับเด็กทุกครั้งในขณะที่พูดกับเด็ก (t=2.87, r=0.36)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

12. ขาพเจารูสึกเสียใจที่เผลอใชเสียงดังกับเด็ก (t=2.32, r=0.27)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

13. ขาพเจาชอบที่จะย้ิมหรือพยักหนากับเด็กมากกวาการทําหนาบ้ึงตึงกับเด็ก (t=4.32, r=0.52)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
14. ขาพเจาอยากจะใชคําพูดไมสุภาพกับเด็กด้ือ (t=4.08, r=0.44)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

15. ขาพเจาเต็มใจที่จะหยุดงานที่กําลังทํา เพ่ือฟงเด็กพูด (t=3.23, r=0.50)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

16. ขาพเจารูสึกเสียใจที่เคยเผลอพูดคําหยาบใหเด็กไดยิน (t=2.83, r=0.30)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
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17. ขาพเจาคิดวาการรับฟงสิ่งที่เด็กพูดจะชวยกระตุนใหเด็กขยายความคิดไดมากข้ึน (t=2.47, 
r=0.35)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

18. ขาพเจาชอบที่จะอธิบายและแนะนําเด็กมากกวาการหามไมใหเด็กทํา (t=3.87, r=0.50)    
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

19. ขาพเจาไมพรอมที่จะกอด เด็กที่เนื้อตัวไมสะอาด (t=4.46, r=0.43)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

20. ขาพเจาไมอยากที่จะกลาวคําขอโทษเด็กในความดูแลของขาพเจา แมจะรูวาทําผิดพลาด 
(t=4.85, r=0.48)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

21. ขาพเจาเชื่อวาการกอดและลูบศีรษะเด็กทําใหเด็กเรียนรูที่จะเปนคนออนโยน (t=4.21, r=0.50)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

22. ขาพเจาชอบฟงเรื่องที่เด็กเลาใหฟง (t=3.55, r=0.40)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

23. ขาพเจาหลีกเลี่ยงที่จะกลาวชมเชยเด็กบางคนที่ขาพเจาไมคอยชอบ (t=2.35, r=0.34)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
24. ขาพเจายินดีที่จะฟงเด็กพูดจนจบ เพ่ือใหเด็กกลาที่จะแสดงความคิดเห็นมากข้ึน (t=2.95, 
r=0.36)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

25. ขาพเจารูสึกรําคาญมากที่ตองรอคอยเด็กพูดใหจบ (t=4.80, r=0.52)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
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26. การย้ิมกับเด็กทั้งวัน เปนเรื่องยากสําหรับขาพเจา (t=2.58, r=0.32) 
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด  
27. ขาพเจาเห็นวา การรอฟงความคิดเห็นของเด็กจนจบ ทําใหขาพเจาเสียเวลาในการสอนมาก 
(t=4.96, r=0.55)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

28. ขาพเจาหลีกเลี่ยงที่จะใชเสียงดังกับเด็กแมในขณะที่ขาพเจาอารมณไมดี (t=2.76, r=0.28) 
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

29. การใชถอยคํารุนแรงขณะที่ขาพเจารูสึกโกรธ อาจทําใหเด็กเลียนแบบพฤติกรรมไมดีนี้ (t=2.69, 
r=0.41)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

30. ขาพเจารูสึกเบ่ือหนายที่จะตองนั่งฟงสิ่งที่เด็กเลา (t=3.93, r=0.56)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

31. ขาพเจาไมพรอมที่จะฟงเด็กอยางตั้งใจ แมจะรูวาเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม (t=3.69, r=0.43)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

32. ขาพเจาอยากจะใชมือตีเด็กที่แสดงอาการด้ือรั้น (t=2.85, r=0.22)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 
33. ขาพเจารูสึกฝนใจที่ตองกอดเด็กทั้งๆ ที่ไมอยากกอด (t=3.06, r=0.47)   
...............      ...............       ...............            ...............       ................       ............... 
  จริงที่สุด             จริง             คอนขางจริง          คอนขางไมจริง          ไมจริง           ไมจริงที่สุด 

แบบวัดความรูสึกของฉัน (ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก) (α = 0.87) 
ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

1,7,11,12,13,15,16, 
17,18,21,22,24,28,29 

2,3,4,5,6,8,9,10,14,19, 
20,23,25,26,27,30,31,32,33 
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ฉบับท่ี  7 : ส่ือสารอยางไร 
 
คําชี้แจง 

แบบวัดฉบับนี้ เปนแบบปลายเปด (Opened Form) โปรดอานสถานการณที่กําหนด ให 
และขอความกรุณาใหทานเขียนคําตอบลงในชองคําตอบที่ตรงตามความเปนจริงเก่ียวกับตัวทานมาก
ที่สุด กรุณาตอบใหครบทุกขอ 

 
ขอ สถานการณที่กําหนดให คําตอบ 
1. เมื่อถึงเวลาที่เด็กในชั้นเรียนตองเก็บ

ของเลนเขาที่ใหเรียบรอย แตเด็กยัง
อยากเลนอยูจึงมีเด็กที่เก็บของเลน
บาง ไมเก็บของเลนบาง 

 

ทานพูดกับเด็กอยางไร
.....................……………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

2. ในขณะที่เด็กกําลังเลนตอไมบลอค 
เพ่ือนคนหนึ่งว่ิงมาชน ทําใหไมบลอค
ที่กําลังตอลมลง เด็กที่กําลังเลนไม
บลอคจึงตอวาเพ่ือนดวยคําพูดหยาบ
คาย 

ทานพูดกับเด็กอยางไร
.....................……………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

3. ขณะเด็กกําลังทํากิจกรรม เด็กรูสึกวา
มันยาก ไมสามารถทําไดและไมอยาก
ทํากิจกรรมนั้นตอไป 
 
 

ทานพูดกับเด็กอยางไร
........................................................................ 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

4. ขณะรับประทานอาหารวาง เด็ก
พูดคุยกับเพ่ือน เมื่อหันกลับมาทําให
แขนไปชนกับแกวที่มีนมเต็มแกว นม
หกลงบนพ้ืนหอง 
 

ทานพูดกับเด็กอยางไร 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

5.  ขณะทํากิจกรรมศิลปะ เด็กคนหนึ่งใช
สีเทียนขีดเขียนบนโตะและพ้ืนหอง 
 
 
 

ทานพูดกับเด็กอยางไร 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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ขอ สถานการณที่กําหนดให คําตอบ 
6. เมื่อเด็กนําผลงานศิลปะที่ทําเสร็จมา

ใหทานดู 
 
 
 

ทานพูดกับเด็กอยางไร 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

7. เมื่อเด็กเริ่มว่ิงเลนในชั้นเรียนและสง
เสียงดัง นารําคาญ ทําใหเพ่ือนที่
กําลังทํากิจกรรมอ่ืนอยูไมมีสมาธิและ
ตองการที่จะไปว่ิงเลนตาม 
 

ทานพูดกับเด็กอยางไร 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

8. เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ 
เด็กจึงไปแปรงฟนและนําแกวน้ํามา
ตักน้ําสาดกันทําใหตัวเปยกปอนไป
หมด 
 

ทานพูดกับเด็กอยางไร 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

9. ขณะที่ทานกําลังเลานิทานใหเด็กๆ 
ฟง เด็กคนหนึ่งพูดและหยอกลอกับ
เพ่ือนตลอดเวลาตั้งแตทานเริ่มเลา
นิทาน  
 

ทานพูดกับเด็กอยางไร 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

10. ขณะที่ครูกําลังสอนเรื่องนก เด็กคน
หนึ่งยกมือข้ึนและบอกครูวา ที่บาน
ของเขาก็เลี้ยงนก เด็กคนอ่ืนๆ จึงยก
มือและแยงกันพูดเรื่องเก่ียวกับนก 
  

ทานพูดกับเด็กอยางไร 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมดวยรูปแบบฝกอบรม TREE 
 เพื่อสงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก 

สําหรับครู/ผูดูแลเด็กระดับปฐมวัย 
......................................................................................................................................................... 

 กรุณาเขียนเครื่องหมาย (   )   ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดและ
แสดงความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือนํามาแกไขปรับปรุงการดําเนินงานตอไป 

 

หัวขอรายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและ
ประสบการณใหมๆ จากการอบรม
เพียงใด  

     

2. การฝกอบรมครั้งน้ีสงเสริมจิตลักษณะที่
พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกกับทานเพียงใด  

     

3. การฝกอบรมครั้งน้ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของทานเพียงใด  

     

4. ทานจะนําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมไป
ใชในการปฏิบัติงานเพียงใด  

     

5. สัดสวนระหวางการใหความรูภาคทฤษฎี
กับภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมเพียงใด  

     

6. กิจกรรมการฝกอบรมน้ี เอื้ออํานวยตอ
การเรียนรูและการกระตุนจิตลักษณะที่พึง
ประสงคและพฤติกรรมการสื่อสาร
ทางบวกของทานในระดับใด  

     

 
สิ่งที่ทานพึงพอใจในการฝกอบรมครั้งนี ้
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
สิ่งที่ควรเสนอแนะนําไปพัฒนาการฝกอบรมในโอกาสตอไป 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                  ขอขอบพระคุณ 
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ภาคผนวก ข 
    - รายนามผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรม และ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    - ดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคูมือ
การใชแบบประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก   
    - ดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแบบวัด
ทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก 
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รายนามผูเชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
รูปแบบฝกอบรม และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 
1. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบฝกอบรมและคูมือการใชรูปแบบฝกอบรม TREE เพ่ือ
สงเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก ประกอบดวย 
 1.1 รองศาสตราจารย งามตา วนินทานนท รองผูอํานวยการโครงการวิจัยแมบท: การวิจัย
และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ชวยราชการ)      
 1.2 ดร. วรนาท รักสกุลไทย ผูอํานวยการแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา           
 1.3 รองศาสตราจารย ดร. ปทมาวดี เลหมงคล ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ รองหัวหนา
ภาคฝายวิชาการ ประธานสาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 1.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัญชลี ไสยวรรณ ประธานกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการการปฐมวัยศึกษา         
 1.5 ดร. ธัญรัศม นิธิกุลธีระภัทร ผูอํานวยการ โรงเรียนจารุวรรณ 
2. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพแบบวัดทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารทางบวก ประกอบดวย  
 2.1 รองศาสตราจารย ชูศรี วงศรัตนะ อาจารยประจําภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2.2 รองศาสตราจารย งามตา วนินทานนท รองผูอํานวยการโครงการวิจัยแมบท: การวิจัย
และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ชวยราชการ) 
 2.3 ดร. วรนาท รักสกุลไทย ผูอํานวยการแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา 
 2.4 รองศาสตราจารย ดร. ปทมาวดี เลหมงคล ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ รองหัวหนา
ภาคฝายวิชาการ ประธานสาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
 2.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัญชลี ไสยวรรณ ประธานกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการการปฐมวัยศึกษา        
3. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพแบบวัดการสื่อสารทางบวก ประกอบดวย  
 3.1 รองศาสตราจารย ชูศรี วงศรัตนะ อาจารยประจําภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3.2 ดร. วรนาท รักสกุลไทย ผูอํานวยการแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา 
 3.3 รองศาสตราจารย ดร. ปทมาวดี เลหมงคล ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ รองหัวหนา
ภาคฝายวิชาการ ประธานสาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
 3.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัญชลี ไสยวรรณ ประธานกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการการปฐมวัยศึกษา 
 3.5 ดร. ธัญรัศม นิธิกุลธีระภัทร ผูอํานวยการ โรงเรียนจารุวรรณ 
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ตาราง ดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคูมือการใชแบบ 
     ประเมินจิตลักษณะที่พึงประสงคและพฤติกรรมการสื่อสารทางบวก  
 

รายการประเมิน ขอที ่
คาดัชนีความสอดคลอง 
ของผูเชี่ยวชาญ (คนที่) ∑R IOC 

ระดับความ
สอดคลอง 

1 2 3 4 5 
1. ความเหมาะสมของคูมือ 
    การใชเครื่องมือประเมิน 
    จิตลักษณะที่พึงประสงค 
    และพฤติกรรมการ 
    สื่อสารทางบวก   

 0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

2. ความเหมาะสมของขอ 
   คําถามฉบับที่ 1 ขอมูล   
   ทั่วไปเก่ียวกับทาน 

1-6 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

3. แบบวัดการสื่อสาร 
    ทางบวกดาน   
  3.1 การสื่อสารดวยการใช 
       ถอยคํา 
        3.1.1 คําสุภาพ 

 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
5 
5 
5 
5 
5 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

         3.1.2 คําพูดให 
                 กําลังใจ 

6 
7 
8 
9 
10 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

         3.1.3 คําพูดที ่
                 สงเสริม 
                 การเรียนรู 

11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
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ตาราง  (ตอ) 
 

รายการประเมิน ขอที ่
คาดัชนีความสอดคลอง 
ของผูเชี่ยวชาญ (คนที่) ∑R IOC ระดับความ

สอดคลอง 
1 2 3 4 5 

  3.2 การสื่อสารดวยการใช 
       ทาทาง 
        3.2.1 การแสดงออก 
               ทางใบหนา 

 
 

  16 
17 
18 
19 
20 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
5 
5 
5 
5 
5 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

         3.2.2 การใชสายตา 21 
22 
23 
24 
25 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

         3.2.3 การใชเสียง 
                 และน้ําเสียง 

26 
27 
28 
29 
30 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

         3.2.4 การแสดง 
                ทาทางที ่
                เหมาะสม 

31 
32 
33 
34 
35 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

    3.3 การฟง 36 
37 
38 
39 
40 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
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ตาราง (ตอ) 
 

รายการประเมิน ขอที ่
คาดัชนีความสอดคลอง 
ของผูเชี่ยวชาญ (คนที่) ∑R IOC ระดับความ

สอดคลอง 
1 2 3 4 5 

4. แบบวัดการสื่อสารดวย 
    การใชถอยคําทางบวก 
    ดาน 
    4.1 คําสุภาพ 

 
 
1 
2 

 
 
0 
0 

 
 
1 
1 

 
 
1 
1 

 
 
1 
1 

 
 
1 
1 

 
 
4 
4 

 
 

0.8 
0.8 

 
 

สอดคลอง 
สอดคลอง 

    4.2 คําพูดใหกําลังใจ 3 
4 
5 
6 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

4 
4 
4 
4 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

    4.3 คําพูดที่สงเสริมการ 
          เรียนรู 

7 
8 
9 
10 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

4 
4 
4 
4 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

 
5. ความเหมาะสมของแบบ 
    สังเกตพฤติกรรมการ 

สื่อสาร 

 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 
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ตาราง ดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแบบวัดทัศนคติที่ดี 
     ตอการสื่อสารทางบวก 
 

รายการประเมิน ขอที ่
คาดัชนีความสอดคลอง 
ของผูเชี่ยวชาญ (คนที่) ∑R IOC ระดับความ

สอดคลอง 
1 2 3 4 5 

ทัศนคติทีดี่ตอการ
สื่อสารทางบวกดานการ
ใชถอยคํา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 

0.80 
1 
1 
1 

0.80 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

ทัศนคติทีดี่ตอการ
สื่อสารทางบวกดานการ
ใชทาทาง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
4 
5 

1 
1 
1 
1 

0.80 
1 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 

1 
1 
1 

0.80 
1 
1 
1 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
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ตาราง  (ตอ) 
 

รายการประเมิน ขอที ่
คาดัชนีความสอดคลอง 
ของผูเชี่ยวชาญ (คนที่) ∑R IOC ระดับความ

สอดคลอง 
1 2 3 4 5 

 14 
15 

0 
0 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

4 
4 

0.80 
0.80 

สอดคลอง 
สอดคลอง 

ทัศนคติทีดี่ตอการ
สื่อสารทางบวกดานการ
ฟง 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
5 

1 
1 

0.80 
1 
1 
1 
1 

0.80 
1 
1 
1 

0.80 
1 

0.80 
1 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
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