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The  perposes  of  the  research  were  to  study  and  construct  self-acceptance  

development  program  throuth  Iddhipada  4  principles  ( path  of  accomplishment  or  basis  
for  success)  The  sample  consisted  of  150  prisoners  at  Si  saket  Provincial  Prison,  Si  
Saket  Province.  The  experimental  group  consisted  of  15  prisoners  whose  self-acceptance  
score  at  percentile  25  and  below.  The  research  instruments  were  self-acceptance  
guestionnaire  and  self-acceptance  development  program.  Statistic  used  for  data  analysis  
were  mean  and  t-test. 
 The  research  result  were  as  follow: 

1.  Self-acceptance  of  the  sample  were  at  overage  level. 
2. After  the  experiment.  Self-acceptance  of  the  sample  statistical  significant  at  

.01  level. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปริญญานิพนธ 
เรื่อง 

การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท  4 
 

ของ 
พระบุญเติม  วัฒนพรหม 

 
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

.................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(รองศาสตราจารย  ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล) 

วันที.่........เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 

 
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  
    
.................................................ประธาน 
(รองศาสตราจารย  ดร. คมเพชร  ฉัตรศุภกุล) 
 
.................................................กรรมการ 
(อาจารยชวลิต  รวยอาจิณ) 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสอบปากเปลา 
 
.................................................ประธาน 
(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ทศวร  มณีศรีขํา) 
 
.................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารยชูชีพ  ออนโคกสูง) 
 
.................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารย  ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล ) 
 
.................................................กรรมการ 
(อาจารยชวลิต  รวยอาจิณ ) 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี  เปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางย่ิงจาก         รอง
ศาสตราจารย ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  และอาจารย  ชวลิต  
รวยอาจิณ  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา  แนวคิด  ขอเสนอแนะ  ตลอดจน
ตรวจแกไข   ขอบกพรองตาง ๆ  เพื่อใหปริญญานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ  ผูวิจัยขอเจริญพรขอบคุณเปน
อยางสูง 
  เจริญขอบคุณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศวร  มณีศรีขํา   รองศาสตราจารยชูชีพ  ออนโคกสูง  ที่
กรุณาเปนกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ  เปนอยางสูง 
 เจริญพรขอบคุณ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พาสนา  จุลรัตน อาจารย  ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง  และ 
อาจารย  ดร.สกล  วรเจริญศรี  ทีก่รุณาใหคําแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ  พรอมทั้งใหกําลังใจ  ดวยดีเสมอมา  
และ  เปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเคร่ืองมือและโปรแกรมที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ีขอเจริญพรขอบคุณ  
คณาจารยภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุก
ทาน  ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอันมีคาย่ิงแกผูวิจัย 
 เจริญพรขอบคุณ  นายพพัิฒน  สําเภานอยผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ  . 
นายเฉวียง  วิชัย หัวหนาฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ นายสุภาพ  บูชาธรรม  หัวหนาการศึกษา           นายณัฐ
พงศ  ศิริธรรมานันท อนุศาสนาจารย ท่ีกรุณาใหความรวมมือชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัย
คร้ังนี้เปนอยางดีย่ิง  และเจริญพรขอบคุณขอบใจผูตองขัง  ทุก ๆ  ทาน ที่ใหความรวมมือในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี
อยางดีย่ิง 
 ขอขอบพระคุณ  ทานเจาคุณพระราชปฏิภาณโกศล  เจาอาวาสวัดเขมาภิรตาราม  ผูใหความเมตตา
อนุเคราะห    ดานท่ีอยูอาศัยตลอดถึงเพ่ือนสหธรรมิกทุกรูป    โดยเฉพาะพระมหาเสนห  ปภสฺสโร (ไชยสุกา) ท่ีให
ความชวยเหลืออยางดีย่ิงตลอดระยะเวลาการทดลอง และขอขอบคุณเพ่ือน ๆจิตแนะแนวป  48  และพ่ี ๆนอง ๆ 
ชาวจิตวิทยาการแนะแนวทุก ๆ รูป/คน  ท่ีคอยใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหกันและกันดวยดีเสมอมา 
 เจริญพรขอบพระคุณ โยมพอชวย วัฒนพหรม  โยมแมแจม   บุญคง  และสมาชิกครอบครัวทุก ๆ  คน  
ท่ีคอยหวงใย  เปนกําลังใจ  ใหคําแนะนําท่ีดี  และ สนับสนุนทุนการศึกษาดวยดีเสมอมา  อีกทั้งขอขอบพระคุณผู
มีพระคุณท้ังโดยตรงและโดยออมทุก ๆ ทาน ไว ณ ท่ีน้ี  
 คุณความดีใด ๆ  จะพึงบังเกิดจากปริญญานิพนธฉบับน้ี  ผูวิจัยขอนอมบูชาแดคุณพระรัตนตรัย  คุณ
บิดามารดา  ครู  อุปชฌาย  อาจารย  และผูมีพระคุณท้ังโดยตรงและโดยออมตอผูวิจัย ทุก ๆ  ทาน   
                                                                   พระบุญเติม  วัฒนพรหม 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบันมีหลายอยางที่เกิดการเปล่ียนแปลงมากมายไมวาจะเปน  
ประเพณีวัฒนธรรมความเปนอยูของคนในสังคม ทําใหเกิดปญหาตางๆ ข้ึน   สงผลกระทบตอสภาพ
จิตใจของบุคคล เม่ือเกิดปญหาข้ึนคนจึงพยายามทําทุกส่ิงทุกอยางเพื่อใหตนเองไดพนจากปญหา
เหลานั้นไมวาจะเปนการสูกับปญหาเพื่อใหปญหาคล่ีคลายไป การยอมรับกับปญหาที่เกิดข้ึนและ
พรอมที่จะยอมปฏิบัติตามโดยไมมีขอทวงติงหรือการหลีกหนีปญหาเพื่อใหตนเอง ไดพนจากปญหานั้น
โดยไมไดคํานึงถึงวาปญหานั้นจะสงผลกระทบตอใครก็ตาม ซึ่งปญหาทั้งหมดที่เกิดข้ึนขางตนเกิดจาก
การกระทําของบุคคล และถาการกระทํานั้นขัดตอกฎหมายบานเมืองก็จําตองถูกพิจารณาตัดสินจาก
ผลของการกระทําและนําบุคคลที่มีการกระทําขัดตอกฎหมายเหลานั้นไปควบคุม ในสถานกักขังเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยมุงหวังวาสถานกักขังจะสามารถชวยแกไขอบรมใหผูตองขังกลับเขาสูสังคม
โดยไมกระทําความผิดข้ึนอีกซึ่งใชระยะเวลาข้ึนอยูกับความรุนแรงของความผิดจากการกระทําที่ขัดตอ
กฎหมายนอกจากนี้ ยังมีการสํารวจจํานวนผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศที่ผานมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2544 – 2546 พบวามีจํานวน 244,397 คน 274,345 คน และ 243,327 คน ตามลําดับ 
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา จํานวนผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศยังมีจํานวน
มากเม่ือเทียบกับจํานวนความจุปกติของเรือนจําและทัณฑสถานซึ่งมีความจุทั่วประเทศ 80,000 คน  
(อุทยา นาคเจริญ. 2547 :120) 

ผูตองขังที่ถูกกักขังอยูในเรือนจําเปนเวลานาน  เม่ือไดรับการปลอยตัวแลวมักจะประสบ
ปญหาหลายประการ  เชน  ปญหาการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมใหม  ปญหาการประกอบอาชีพ
เนื่องจากนายจางเกิดการรังเกียจประวัติไมกลารับทํางานจึงประสบปญหาการวางงานหรือการไมมี
งานทํา แมแตหนวยงานราชการการเองยังกีดกันมิใหผูที่เคยตองโทษสมัครเขารับราชการ  เนื่องจากมี
ขอจํากัดทางกฎหมายเร่ืองระเบียบขาราชการพลเรือนหามบุคคลเคยตองโทษรับราชการ  ปญหาเร่ืองที่
อยูอาศัย  เม่ือพนโทษออกมาไมสามารถติดตอกับครอบครัวไดหรือติดตอไดแตครอบครัวจะไมยินดี
ตอนรับทําใหไมมีที่พักพิง  ปญหาดานการยอมรับจากสังคมภายนอก  เปนตน  ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้  
สงผลใหผูพนโทษไดรับความยากลําบากในการดํารงชีวิตอยางปกติและการแสวงหาทางออกใหกับ
ชีวิตตนเองจนตองหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก  หากมิไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสมแลวซึ่งมีความ
สอดคลองกับซายเกส (ทวีวัฒน นาคเนียม. 2532 : 8-9; อางอิงจาก Sykes. 1958) ไดทําการศึกษา
สังคมของผูตองขังเปนเวลา 3 ปพบวา แบบแผนความประพฤติของผูตองขังเปนผลมาจากการปรับตัว
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ของผูตองขัง เพื่อตอบสนองความกดดันที่ไดรับ ความเจ็บปวดของการจองจํา ความเจ็บปวดที่วานี้เปน
การเจ็บปวดของการสูญเสียอิสรภาพ สูญเสียสิทธิในส่ิงของและบริการที่เคยไดรับเม่ืออยูภายนอก หรือ
การถูกจํากัดดวยเคร่ืองอุปโภคบริโภค และบริการ การสูญเสียความสัมพันธกับเพศตรงขาม การ
สูญเสียความเปนตัวของตัวเองและขาดความปลอดภัย แตผลกระทบของเร่ืองดังกลาวนี้ ยังสงผลตอ
ดานจิตใจแลวมีผลรายแรงกวาทางดานรางกายมาก เพราะเปนความกดดันทางดานจิตใจที่ทําให
ผูตองขังหาทางที่จะบรรเทาความกดดันปญหาดังกลาวลง โดยการสรางกฎเกณฑและวัฒนธรรมยอย
ของเขาข้ึนมาเอง รวมทั้งทําใหผูตองขังตองปรับรูปแบบพฤติกรรมในเรือนจํา เชน การที่ผูตองขังอยู
รวมกลุมกัน เพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชนซึ่งกันและกัน นอกจากเปนการปองกันการเอารัดเอาเปรียบ
กันเองของผูตองขังแลว ยังเปนการตอบสนองความขาดแคลนทางดานวัตถุส่ิงของซึ่งถูกจํากัดขณะที่
อยูในเรือนจํา จากปญหาดังกลาวขางตนลวนเปนปญหาที่เกิดจากการอยูภายในเรือนจําและการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังที่ 2 เร่ืองสุขภาพจิตกับยาเสพติด กรมสุขภาพจิต (2544 : 151-152) ได
บงชี้ถึงระดับปญหาสุขภาพจิตและกลไกทางจิตของผูตองขัง โดยการศึกษาสภาวะจิตของผูตองขังใน
เรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ จํานวน 5,303 คน เปนผูตองขังชาย 4,313 คน ผูตองขังหญิง 990 
คน พบวา สุขภาพจิตของผูตองขังสวนใหญอยูในระดับต่ํากวาคนทั่วไป (รอยละ 55.8) อันเนื่องมาจาก
สภาพสังคมภายในเรือนจําและทัณฑสถานเปนสังคมที่มี ลักษณะพิเศษแตกตางไปจากสภาพสังค
ภายนอกอยูหลายประการ ที่สําคัญคือสังคมของผูตองขังเปนสังคมของการถูกจํากัดสิทธิและเต็มไป
ดวยกฎเกณฑ ถูกตัดความสัมพันธจากสังคมภายนอก สงผลใหผูตองขังเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งสถานะ
ทางสังคม 
 เม่ือกลาวถึงการยอมรับตนเองของผูตองขังนั้น(Self-Acceptance) คือเปนสภาพความพึง
พอใจในทุกๆอยางที่เปนของตนเองและการที่บุคคลจะยอมรับตนเองมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความ
สอดคลองกันระหวางตนตามความเปนจริง และตนตามที่ปรารถนาจะเปน (นพวรรณ สมานสุขุมาล.
2529:22) ซึ่งกอใหเกิดความเขาใจตนเองอยางลึกซึ้งถึงขอดีและขอจํากัดของตนอยางถูกตองตาม
ความเปนจริงไมบิดเบือน (กิดานันท ชํานาญเวช.2537:24) มีการวิพากษวิจารณตนเองและอารมณได 
ตระหนักในความมีคุณคาของตนเองรูสึกม่ันใจในตนเอง ขณะแสดงพฤติกรรมและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเองวาเปนคนอยางไร (Reddy.1983:401-412) กลาววาบุคคลที่มีการยอมรับตนเองจะมี
ความเคารพนับถือตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเองและกลาแสดงออก ตลอดจนมีการปรับตัวไดดี มีอัต
มโนทัศนที่ดีข้ึนและมีสุขภาพจิตที่ดี(Johnson.1993:29-30) เนื่องจากการยอมรับตนเองและชื่นชมใน
ตนเอง ชวยใหมีการส่ือสารอยางเปดเผยกับผูอ่ืน ทําใหเกิดความไววางใจระหวางกันไดงาย แตส่ิง
สําคัญที่สุดก็คือการยอมรับตนเองของผูตองขังนั้น ที่ซึ่งการจะใหผูตองขังยอมรับสภาพที่เกิดข้ึน
ดังกลาวนั้น จําเปนจะตองใหความรูเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงตางๆจากการเปนอยูที่ตนเคยเปน ไมวา
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จะเปนบทบาทตางๆของตนเอง การเปนอยูภายในเรือนจํา รวมถึงการใชชีวิตภายใตกฎเกณฑที่ตน
กําลังประสบอยู ในสภาพปจจุบัน อันจะสง เสริมให ผูตองขังปรับตัวไดดียิ่ ง ข้ึน  ดั งที่  ค รุฟ 
(Krupp.1976:122) ไดกลาวเอาไววาความยากลําบากอันดับแรกในการปรับตัวของมนุษยคือการ
ยอมรับสภาพความจริงที่เกิดข้ึน ดังนั้นการยอมรับตนเองของผูตองขังเปนส่ิงจําเปนตอการปรับเปล่ียน
ความคิดในดานตางๆของผูตองขังดังที่กลาวแลวขางตน 
 สภาวะเชนนี้ไมใชแตเกิดกับคนปกติโดยทั่วไปที่ใชชีวิตอยูในสังคมภายนอกเทานั้น  แมแต
สังคมภายในเรือนจําและทัณฑสถานก็มีให เห็นกันบอยคร้ัง  ตามส่ือหนังสือพิมพ   โทรทัศน 
อินเตอรเน็ต  เชน  การประทวงของผูตองขังตอผูที่ควบคุมดูแลในเร่ืองสวัสดิการตางๆ  การทําราย
รางกายผูตองขังดวยกันเองหรือแมแตการฆาตัวตาย เปนตน  ลวนแตมีสาเหตุจากการไมยอมรับตนเอง
ในดานตางๆและอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะมาจากสภาพสังคมภายในเรือนจําที่เต็มไปดวยความแออัดยัด
เยียด  กฎระเบียบที่เขมงวดที่ผูตองขังตองปฏิบัติ  ขาดอิสรภาพ  ตัดขาดจากโลกภายนอก  การตอง
หางญาติที่นองหางครอบครัว ขาดความรักความอบอุน  ยิ่งทําใหผูตองขังที่มีภาวะความกดดันใน
ตนเองเกิดการไมยอมรับตนเองอยูแลวยิ่งเพิ่มข้ึนไปอีก 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดไปสัมผัสดวยตัวเองโดยการเขาไปสนทนา  สอบถามผูตองขังคดียาเสพติด
ซึ่งเปนผูตองขังชายและเจาหนาที่  อนุศาสนาจารยที่อยูภายใน  จํานวน 12  คน  เม่ือ พ.ศ.2553พบวา  
ผูตองขังไดประสบกับความกดดันภายในจิตใจของตนเม่ือเจอสถานการณที่เปนแรงกดดันตางๆ  ทั้ง
ผูตองขังดวยกันเองที่อาศัยบริเวณอยูภายในสภาวะส่ิงแวดลอมและมีผลที่กอใหเกิดลักษณะอาการ
ตางๆตามมา  เชน  นอนไมหลับ ไมเห็นคุณคาของตน  สับสนในความคิด  ยอมรับผลที่ตนเองไดทําไว  
คิดมาก  ไมมีสมาธิ  เปนตน  ยิ่งเปนการยืนยันไดเปนอยางดีถึงภาวะการยอมรับตนเองของผูตองขัง
และเปนความจริง  อีกประการหนึ่งที่วาการลงโทษจําคุกผูกระทําผิดไดทําใหคุณคาของความเปน
มนุษยลดลง (Duhumanize) ความมีศักดิ์ของผูตองขังไดถูกทําลายลงเนื่องจากวาผูตองขังก็เปนมนุษย
คนหนึ่งที่มีคุณคา มีศักดิ์ศรีดังที่ โรเจอร (พงษพันธ พงษโสภา. 2544 : 86; อางอิงจาก Rogers, Carl 
R.1961) ไดกลาวไววา โดยพื้นฐานทั่วไปของมนุษยแลว มีความสามารถ มีคุณคา ศักดิ์ศรี มีความ
ปรารถนาที่จะกาวไปขางหนาเพื่อใหเปนมนุษยโดยสมบูรณ  อีกอยางหนึ่ง ในการแกไขและฟนฟูจิตใจ
ของผูตองขังใหบรรลุผลสําเร็จ มีความจําเปนที่จะตองนําวิธีการกลุมมาใชในการปฏิบัติโดย “การให
คําปรึกษากลุมแกผูตองขัง” เปนกลุมชนิดหนึ่งของกลุมจิตบําบัด มุงเนนในการเปล่ียนแปลงทัศนคติ
และคานิยม ตลอดจนพฤติกรรมของสมาชิกกลุม มากกวาจะเปนการแกไขปญหาของสมาชิกแตละคน
เปนเอกเทศเพื่อชวยใหสมาชิกกลุมมีโลกทัศนที่กวางข้ึน เขาใจถึงวิธีการแกไขปญหาดวยหลักการ มี
เหตุผลในการกระทํามากกวาการใชอารมณ รูจักรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน สามารถพัฒนา
บุคลิกภาพและปรับตัวอยูในสังคมได  
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 จากสภาพปญหาและเหตุผลขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําหลักของอิทธิบาท4มา
ประยุกตใชกับกิจกรรมกลุม  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักธรรมที่ทําใหถึงความสําเร็จ  เปนคุณธรรมที่
นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย  กลาวคือ หลักธรรมเหลานี้  เปนปจจัยสัมพันธซึ่งกันและกัน 
ความพอใจเพียงอยางเดียวก็ไมสรางเหตุแหงการยอมรับตนเองได  แมผูปฏิบัติเพียงพยายามที่คนหา
ความจริงของตน  ความรูของตนและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหตนเองพนจากความทุกขก็ตามซึ่งทานพุทธ
ทาสภิกขุ (2518:90)  ไดอธิบายความหมายของ  อิทธิบาท  คําวา  บาท  แปลวา ฐาน  เชิงรอง เชน  
เทาหรือตีน  เพราะเปนเชิงรองรับรางกาย สวน อิทธิ  แปลวา  ความสําเร็จ คําวา ฤทธิ์ ก็แปลวา  
ความสําเร็จ โดยรวม  อิทธิบาท  จึงหมายความวา  รากฐานแหงความสําเร็จ  รวมถึง 4 อยาง คือ 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา  กลาวคือ ฉันทะ คือ ความพอใจ ในส่ิงที่เราจะตองทํา  วิริยะ ความ
พากเพียร  เพียรไปในส่ิงที่พอใจ  จิตตะ คือ เอาใจใส ฝกใฝ อยูแตส่ิงนั้นไมเปล่ียนแปลง  และวิมังสา 
คือ คนควา  สอดสอง เพื่อจะแกปญหา อุปสรรค อยูเสมอไป  สวนพระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต.
2542:842)  ไดใหความหมายของอิทธิบาทวาธรรมที่ใหถึงฤทธิ์หรือความสําเร็จ  หรือธรรมที่เปนเหตุให
ประสบความสําเร็จหรือแปลงายๆวาทางแหงความสําเร็จมี 4 อยาง  คือ  ฉันทะ (พอใจ)  วิริยะ (ความ
เพียร) จิตตะ(ความคิดจดจอ)และวิมังสา (ความสอบสวนไตรตรอง) โดยสรุปก็คือ  มีใจรัก พากเพียรทํา 
เอาจิตฝกใฝ  และใชปญญาสอบสวนทั้งหมด  นับเปนส่ิงที่ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในส่ิงที่
ตนเองปรารถนา ซึ่งมีความสอดคลองกับปญหาที่เกิดข้ึนกับผูตองขัง  จะทําใหผูตองขังเขาใจธรรมชาติ
ของความเปนจริงในชีวิต จนทําใหเกิดยอมรับตนเองเกิดความเขาใจที่จะรูแจงข้ึนมาจากภายในจิตใจ
ดวยตนเอง  มีพฤติกรรมที่เปล่ียนไปในทางที่เหมาะสม  มีสติ  มีความอดทนที่จะแกปญหา  และ
สามารถพัฒนาตนเองรวมถึงการยอมรับตนเองไปสูความเปนอิสระและปราศจากความทุกขตาม
ศักยภาพแหงความเปนมนุษยได 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว  ดังนี ้
 1.เพื่อศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขังเรือนจําแหงหนึ่งใน จ.ศรีสะเกษ 

 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับการยอมรับตนเองของผูตองขังกอนและหลัง  การเขารวมโปรแกรม
การพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4 

  
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยคร้ังนี้ จะทําใหทราบถึงการยอมรับตนเองและพัฒนาการยอมรับตนเองของ
ผูตองขัง  เพื่อเปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของทราบถึงการยอมรับตนเองและสภาพความเปนอยูของ
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ผูตองขัง  สามารถนํารูปแบบโปรแกรมการพัฒนาการยอมรับตนเองตามหลักอิทธิบาท 4 ไปพัฒนา
บุคคลกลุมอ่ืนๆตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษามีดังนี้ คือ 
 ตอนท่ี 1 การศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขัง 
  ประชากร คือ ผูตองขังชาย คดียาเสพติดเรือนจําแหงหนึ่งใน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งใน
การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษากับประชากรทั้งหมด  จํานวน 150 คน 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาการยอมรับตนเองโดยใชโปรแกรมการพัฒนาการยอมรับตนเองของผู
ตองตามหลักอิทธิบาท 4 
  กลุมตัวอยาง  เปนผูตองขังชายคดียาเสพติดเรือนจําแหงหนึ่งใน จ.ศรีสะเกษโดยผูวิจัย
ใหตอบแบบวัดการยอมรับตนเองและคัดเลือกผูที่มีคะแนนต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 25 ลงมา  จํานวน 32 
คน ทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)จํานวน 15 คน  และสอบถามความสมัครใจใน
การเขารวมโปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขัง 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา  มี 2 ตอน 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดแบงตัวแปรที่ใชในการศึกษาไว ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 การศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขังประกอบดวย 
   การเขาใจลักษณะดานตางๆของตนเอง 
    การไมบิดเบือนลักษณะจริงของตนเอง 
  การรูขอดีและขอจํากัดแหงลักษณะของตนเอง 
    การยอมรับผลแหงการกระทําของตนเอง 
   การรูในคุณคาของตนเอง 
 ตอนท่ี2. ตัวแปรที่ใชในการพัฒนาโดยใชโปรแกรมการยอมรับตนเองของผูตองขัง 
    2.1 ตัวแปรอิสระ  ไดแก  โปรแกรมการพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิ
บาท 4 
    2.2 ตัวแปรตาม      ไดแก  การยอมรับตนเองของผูตองขัง 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การยอมรับตนเอง หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่แสดงใหเห็นถึงการมีความเขาใจ
ตนเองตามความเปนจริง  โดยรูขอดีและขอจํากัดของตนในดานตางๆ  ไมบิดเบื่อนความจริงเกี่ยวกับ
ตนเอง  แสดงพฤติกรรมที่บงบอกใหรูถึงคุณคาที่มีภายในตนและยอมรับผลของการกระทําที่เกิดกับตน  
ซึ่งมีองคประกอบตางๆดังนี้ 
       1.1  การเขาใจลักษณะดานตางๆของตนเอง หมายถึง การทีบุ่คคลมีความรูสึกเขาใจ
ตนเองตามสภาพความเปนจริง  ไดแก ยอมรับวาตนเองมีความผิดจริง  ยอมรับในส่ิงที่ตนเองกระทํา 
ยอมรับสภาพความเปนอยูใสถานที่อยู และรูวาตนเองมีปญหาเร่ืองการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน 
  1.2   การไมบิดเบือนลักษณะจริงของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลสามารถเปดเผย
ลักษณะที่แทจริง  ไมใหขอมูลที่ไมเปนจริงเกี่ยวกับตนเอง  และดัดแปลงขอมูลตางๆเกี่ยวกับตัวเอง 
ไดแก  ไมเสแสรงพูดความจริง กลาที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ไมเปล่ียนแปลงขอมูลทําให
คลาดเคล่ือนจากความเปนจริงที่แตกตางไปจากตนเอง 
  1.3   การรูขอดีและขอจํากัดในลักษณะของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลสามารถรู
วาตนเองมีลักษณะที่ดีในดานใดบางและมีลักษณะอะไรที่เปนขอเสีย ขอจํากัดของตนเองไดแก  รูวา
ตนเองเปนคนอารมณอยางไร  รูวาตนเองมีบุคลิกภาพเชนไร  และรูวาตนมีขอดีขอเสียในเร่ืองใดบาง 
  1.4  การยอมรับผลแหงการกระทําของตนเอง หมายถึง  การที่บุคคลสามารถ
รับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเองและรวมถึงการยอมรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของตนเอง 
ไดแก  ยอมรับผลจากการตัดสินใจในการกระทําของตนเองในอดีต  ยอมรับวาตนเองควรจะปรับปรุง
อะไรบาง  และยอมรับวาตนเองจะเปล่ียนแปลงการกระทําในปจจุบันใหดีข้ึน 
  1.5  การรูในคุณคาของตนเอง  หมายถึง  การที่บุคคลรูและเขาใจถึงลักษณะตางๆ
ของตนเอง ทําใหรูสึกวาตนเองนั้นมีคุณคา  ไดแก  พึงพอใจในตนเอง  ใชศักยภาพของตนเองเองได
อยางเต็มที่ เผชิญกับอุปสรรคตางๆที่ผานเขามาดวยความม่ันใจ มีใจเปดกวางในการรับรูส่ิงตางๆ และ
ไมมองตัวเองในดานลบ 
 2. อิทธิบาท 4(Path of Accomplishment, Basic for Success)  หมายถึง  เคร่ืองประกอบ
ใหถึงซึ่งความสําเร็จหรือคุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย ประกอบดวย 
  2.1 ฉันทะ (Will, Aspiration) ความพอใจ หมายถึง ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักจะทํา
ส่ิงนั้นอยูเสมอ  และปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆข้ึนไป 
  2.2  วิริยะ (Effort, Exertion)  ความเพียร  หมายถึง  ขยนัหม่ันประกอบส่ิงนั้นดวยความ
พยายาม  เขมแข็ง   อดทน  เอาธุระ  ไมทอถอย 



 7 

  2.3  จิตตะ (Thoughtfulness, Active Thought)  ความคิดมุงไป  หมายถึง  ตั้งจิตรับรูใน
ส่ิงที่ทําและทําส่ิงนั้นดวยความคิด  เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเล่ือนลอยไป  อุทิศตัวอุทิศใจ
ใหแกส่ิงที่ทํา 
  2.4  วิมังสา (Investigation, Examination, Reasoning, Testing)  ความไตรตรอง หรือ
ทดลอง  หมายถึง  หม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนใน
ส่ิงที่ทํานั้น  มีการวางแผน  วัดผล  คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน 
 3. การพัฒนาโดยใชโปรแกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท4  
หมายถึง  กระบวนการที่ผูวิจัยไดสรางกิจกรรมข้ึนโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใชหลัก
อิทธิบาท 4 คือ การนําหลักธรรมสําหรับผูที่ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตในทางโลก หรือการครองชีวิตของ
คฤหัสถใหถูกตอง และสามารถเขาใจตนเองในดานตางๆมากยิ่งใดข้ึนพรอมนํามาใหผูตองขังไดมีการ
ปฏิบัติปฏิสัมพันธกันในทางที่เหมาะสม  เพื่อจะดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกันมีการรวมมือในการ
พัฒนา  หรือการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งรวมกันและเพื่อปรับเปล่ียนวิธีคิดพฤติกรรมของตนเองอยางรูเทา
ทันกับความเปนจริงของชีวิตของตนเองได ดวยการดําเนินชีวิตที่อยูภายใตกฎเกณฑไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  เพื่อใหสอดคลองกับปญหาที่เกิดกับผูตองขังอันจะนําไปสูการเรียนรูที่จะเขาใจตนเองมาก
ข้ึน  ซึ่งผูวิจัยไดนําเทคนิคที่ใชในกิจกรรมกลุม 5 เทคนิค ไดแก  กรณีตัวอยาง  การอภิปรายกลุม 
บทบาทสมมติ เกม และสถานการณจําลอง ในการพัฒนาโปรแกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตาม
หลักอิทธิบาท4  เพื่อใหผูตองขังเกิดการตระหนักรูถึงประโยชนที่จะไดรับในการเขารวมกิจกรรม  ซึ่งมี
ข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ 
  ข้ันที่ 1 ข้ันการมีสวนรวม 
 โดยใหผูตองขังลงมือปฏิบัติหรือกระทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  รวมทั้งมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
   
  ข้ันที่ 2 ข้ันการวิเคราะห 
 โดยการใหผูตองขังไดรวมกันวิเคราะห  และสรุปผลจากกิจกรรมที่ไดรับปฏิบัติและอภิปราย
รวมกัน  เพื่อใหผูตองขังไดมีความรูจักตนเองมากข้ึนหลังจากการทํากิจกรรมรวมกัน 
  ข้ันที่ 3 ข้ันสรุปและประยุกตหลักการ 
 โดยใหผูตองขังรวบรวมแนวคิดที่ไดจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุมของตนแลวมา
สรุปเปนหลักการของตนเอง และสามารถนําหลักการนั้นมาใชใหเหมาะสมกับตนเอง 
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  ข้ันที่ 4 ข้ันประเมินผล 
 โดยใหผูตองขังรวมกันประเมินผลการเรียนรูของตนเองและจากกลุมโดยการรวมกันอภิปราย
แลกเปล่ียนขอคิดเห็น  และใหขอเสนอแนะรวมกันของสมาชิกในกลุม 
 ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้  โปรแกรมการพัฒนาการยอมรับตนเองมี 5 เทคนิค คือ กรณีตัวอยาง  
การอภิปรายกลุม  บทบาทสมมติ  เกม  และสถานการณจําลอง 
 3. ผูตองขัง หมายถึง บุคคลที่กระทําความผิดตามกฎหมายและ เปนผูตองขังชายทีค่ดี
ยาเสพติดมีโทษ 1 ปข้ึนไป ที่เรือนจําแหงหนึ่งใน จังหวัดศรีสะเกษ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดในการวิจัยไว โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1   ตัวแปรที่ใชในการศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามลักษณะดังนี ้
   การเขาใจลักษณะดานตางๆของตนเอง 
   การไมบิดเบือนลักษณะจริงของตนเอง 
   การรูขอดีและขอจํากัดแหงลักษณะของตนเอง 
   การยอมรับผลแหงการกระทําของตนเอง 
   การรูในคุณคาของตนเอง 
 
 ตอนท่ี 2   โดยใชโปรแกรมการพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท4  
  ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)              (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
          การยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท  4  หลังเขาโปรแกรมการยอมรับตนเองตาม
หลักอิทธิบาท  4  สูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมการยอมรับตนเองตามหลักอิทธิบาท  4 

การยอมรับตนเองของ
ผูตองขัง 

โปรแกรมการพัฒนาการยอมรับ
ตนเองของผูตองขังตามหลัก    

อิทธิบาท 4 
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บทท่ี 2 
เอกสารงานและวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะการยอมรับ
ตนเองของผูตองขัง  
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการยอมรับตนเอง 
  1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการยอมรับตนเอง 
   1.1.1 ความหมายของการยอมรับตนเอง 
   1.1.2 คุณคาของการยอมรับตนเอง 
   1.1.3 ลักษณะของการยอมรับตนเอง 
   1.1.4 ระยะการเปล่ียนแปลงการยอมรับตนเอง 
   1.1.5 แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการยอมรับตนเอง 
   1.1.6 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับตนเอง 
  1.2 เอกสารงานวิจัยที่เกีย่วของกับการยอมรับตนเอง 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูตองขัง 
  2.1 เอกสารที่เกี่ยวกับผูตองขัง 
   2.1.1 ความหมายของผูตองขัง 
   2.1.2 แนวคิดการปองกันและฟนฟูสภาพผูตองขัง 

   2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับสิทธิผูตองขัง 
   2.1.4 การปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540  
  2.2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูตองขัง 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 
  3.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 
   3.1.1 ความหมายของกิจกรรมกลุม 
   3.1.2 จุดมุงหมายของกิจกรรมกลุม 
   3.1.3 คุณคาของกิจกรรมกลุม 
   3.1.4 ลําดับข้ันของกิจกรรมกลุม 
   3.1.5 ขนาดของกลุมที่ใชในกิจกรรมกลุม 
   3.1.6 กิจกรรมที่ใชในกิจกรรมกลุม 
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  3.2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 
 4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับธรรมชาติของมนุษยและหลักอิทธิบาท  4 
   4.1.1 ธรรมชาติของมนุษย 
   4.1.2 บุคลิกภาพของมนุษย 
   4.1.3 การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย 
   4.1.4 หลักการของอิทธิบาท 4 
   4.1.5 แนวคิดและแนวปฏิบัติของอิทธิบาท4 
   4.1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอิทธิบาท4 
 
1.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกบัการยอมรับตนเอง 

1.1.1 ความหมายของลักษณะการยอมรับตนเอง 
การยอมรับตนเอง ซึ่งเปนขอจํากัดระหวางตนที่ตองดําเนินชีวิตไปตอโดยมีเปาหมายของชีวิตแต

ตองปรับตัวใหเขาภายใตสภาพของส่ิงแวดลอมที่กําลังเปนอยู อยางมีจุดยืนของสภาพความเปนจริงใน
ที่ตนกําลังเปนอยูใหได โดยการเปนอยูตองใชชีวิตอยางมีความสุขและตองยอมรับผลที่เกิดข้ึนจากการ
กระทําของตน ซึ่งมีนักจิตวิทยาและผูรูไดกลาวไวอยางหลากหลายดังนี้ คือ 

     แซสส (Sass. 1978:40-42) กลาวถึง การยอมรับตนเอง หมายถึง ความสามารถที่จะพึงพอใจ
ในตนเองอยางตัวเองเปนและเรียนรูถึงขอดี  ขอเสียรวมถึงขอจํากัดของตนเอง  บุคคลสามารถเรียนรู
ขอจํากัดของตน  ไมมองวาเปนเร่ืองนาอายและไมใชเวลาไปกับการปกปดขอจํากัดของตนหรือปองกัน
ตนเอง  แตจะใชเวลาสวนใหญในการเสริมสรางขอดีของตน   

     เอลลิส (Ellis.1980:16) กลาวถึง ผูทีมี่การยอมรับตนเองจะไมประเมินคุณคาของตนเองอยูกับ
ผลสําเร็จภายนอก หรือทัศนคติที่ผูอ่ืนมีตอเขา  และพวกเขาจะหลีกเล่ียงการประเมินตนเองหรือความ
เปนตัวเขา  ทวาจะยอมรับสภาพที่เปนอยูจริงในตัวเขา(existences) และมีความสุขกับชีวิตใหมาก
ที่สุด 
          ฮามาเช็ค (Hamachek.1992:325) กลาวถึง การยอมรับตนเอง หมายถึง ความพึงพอใจและ
การเขาใจในตนเองที่บุคคลมีตอตนเองในฐานะที่เปนบุคคลๆหนึ่ง และระดับของการยอมรับตนเองของ
บุคคลจะดูไดจากผลตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับตนที่เปนจริง และความคิดเห็นเกี่ยวกับตนในอุดม
คติ 
          จอหนสัน (Johnson.1993:29-30) กลาวถึง การยอมรับตนเอง หมายถึงการนับถือตนเองอยาง
สูง บุคคลที่มีการยอมรับตนเองจะสรางภาพลักษณของตนเองแตกตางออกไปจากผูอ่ืน และยิ่งบุคคลมี
การยอมรับตนเองมากเทาไร บุคคลก็จะมีความม่ันคงในเอกลักษณของตนมากข้ึนเทานั้น ทําใหการ
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สรางความสัมพันธกับผูอ่ืนเปนอยางสรางสรรคเนื่องจากการยอมรับตนเองจะทําใหมีการส่ือสารกับ
ผูอ่ืนเปนแบบเปดเผยและไมบิดเบือนความจริงซึ่งจะชวยใหเกิดความไววางใจระหวางกันไดงาย 
           กิดานันท ชํานาญเวช (2536:24) กลาวถึง การยอมรับตนเองหมายถึง ความเขาใจตนเองอยาง
ลึกซึ้งถึงขอดีและขอจํากัดของตนเองอยางถูกตองตามความเปนจริง ไมบิดเบือน บุคคลที่ยอมรับ
ตนเองจึงเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี ปรับตัวไดดีเคารพตัวเอง มีอิสระที่จะตัดสินใจดวยตนเองและ
สามารถรับผิดชอบการกระทําตอตัดสินใจนั้นๆ 
 พัชราภรณ ศรีสวัสดิ์ (2542.38) ไดใหความหมายของ การยอมรับตนเองวา การที่บุคคลมี
ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความม่ันคงทางอารมณในการยอมรับคําชมเชย หรือการวิพากษวิจารณจาก
ผูอ่ืน สามารถแกปญหาและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง เปนตัวของตัวเองและไมคิดวา
ตัวเองแตกตางจากบุคคลอ่ืน 
 กุลวดี  โสวัฒนสกุล (2547:17) กลาวถึง การยอมรับตนเอง คือการลดการประเมินคาตนเอง
จากภายนอก ไมวาจะเปนผลสําเร็จหรือการยอมรับจากผูอ่ืนและเห็นคุณคาชีวิตตนเองจากภายในก็จะ
ทําใหตัวเองนั้นมีสุขภาพจิตที่ดี 
 จากเอกสารขางตนสรุปไดวา  การยอมรับตนเองเปนความพึงพอใจและความเปนตัวของ
ตัวเอง   ซึ่งเกิดจากการเรียนรู ขอดี ขอเสีย ขอจํากัดของตนเองและจากการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน
ในสังคมไดอยางมีความสุข  
 
 1.1.2 คุณคาของการยอมรับตนเอง 
 คุณ คาของก ารยอมรับตนเ อง  ย อมนํามาซึ่ งทัศนะคติที่ดี ตอตน เองซึ่ ง  โร เจ อร 
(Roger.1974:358) ไดใหความเห็นวา  การที่บุคคลมีการยอมรับตนเองบุคคลนั้นจะมีการปรับตัวไดดี  
รูจักตนเอง รูจักคุณคาของตนเองและความสามารถทัศนะคติที่ดีตอตนเอง มีความเขาใจในตนเอง และ
มีสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอ่ืนเขาใจและยอมรับผูอ่ืนมากยิ่งข้ึน ซึ่งเฮอรล็อก (Hurlock.1973:339) มี
ความเห็นสอดคลองวา การยอมรับตนเองสามารถทําใหบุคคลยอมรับตนเองและรูสึกวาคนอ่ืนก็ชอบ
ตนเชนนั้น ทําใหรูสึกถึงคุณคาในตนเอง (self regard)  ในทางบวกอยางม่ันคง ไมเปล่ียนแปลงไปตาม
คําชื่นชม หรือคําวิพากษวิจารณของผูอ่ืน 
 อัลพอรต (Allport;quoted in Feist.1990:519) ไดจัดใหการยอมรับตนเองหรือความม่ันคง
ทางอารมณ  เปนเกณฑหนึ่งในการพิจารณาวาบุคคลมีวุฒิภาวะหรือไมบุคคลที่มีวุฒิภาวะจะยอมรับ
ตนเองในส่ิงที่เปน มีความม่ันคงทางอารมณ  สามารถควบคุมตนเองได แมวาแผนการที่กําหนดไวจะ
ไมเปนตามที่ตองการ ก็ยอมรับไดวาอารมณขุนเคือง คับของใจนั้นเปนสวนหนึ่งของชีวิต ไมเอาแตเศรา
ใจ 



 12 

 จากเอกสารขางตน สรุปไดวา การยอมรับตนเองจะชวยบุคคลรูสึกเห็นคุณคาในชีวิตของตน 
รูสึกวาตัวเองมีประโยชนตอสังคมสามารถปรับตัวไดดี มีวุฒิภาวะทางอารมณและสามารถสราง
สัมพันธภาพกบัผูอ่ืนไดดียิ่งข้ึน 
 
 1.1.3 ลักษณะของการยอมรับตนเอง 
 การยอมรับตนเองหรือยอมรับพฤติกรรมของตนเองในการแสดงออกทําให ไดขอยืนยันวา
สุขภาพจิตที่ดีมีปจจัยหลักมาจากความรูสึกที่เราเห็นคุณคาของตัวเอง ผูที่ยอมรับตนเองจึงไดชื่อวา
สุขภาพจิตและสุขภาพกายดี เพราะวามีวิธีการมองโลกในทางบวกลดการมองโลกในทางลบซึ่งมีความ
สอดคลองกับ ฮามาเฮ็ค (กุลวดี  โสวัฒนสกุล.2547:9 อางอิงจาก Hamachek.1978:268-270) ได
รวบรวมลักษณะของผูที่มีสุขภาพจิตดีมีการยอมรับตนเองไวดังนี ้

1.  มีจุดยืนในหลักการและการประเมินคุณคาในเร่ืองตางๆ  อยางชัดเจนและกลาที่จะปกปอง
จุดยืนของตนเอง  ตอหนากลุมที่มีความเห็นคัดคานกับเขา  อยางไรก็ตาม  เขาก็มีความม่ันคงทาง
จิตใจพอที่จะปรับเปล่ียนมุมมองของตนหากเกิดการเรียนรูใหม  หรือวามีหลักฐานยืนยันวาความคิด
นั้นไมถูกตอง  เขาจะคิดวา “ คุณพูดถูก  แตไมไดหมายความวาฉันเปนคนผิด”  ซึ่งตางจากผูที่ไมมี
ความม่ันคงทางจิตใจ  เขาไมสามารถยอมรับไดถาตองเปล่ียนแปลงตนเอง  เพราะกลัววาทําใหเขา
กลายเปนคนออนแอหรือไรความสามารถ 
 2.  เม่ือไดลงมือกระทําส่ิงตางๆ  ตามที่ตนพิจารณาวาดีที่สุดแลว  หากไมไดรับการยอมรับ
จากผูอ่ืน  เขาก็จะไมมานั่งรูสึกผิดหรือเสียใจในส่ิงที่กระทําลงไป  แมวาถาเขารูสึกผิด  ก็จะไมจมอยูกับ
อารมณนั้น  เขาจะคิดไดวา  “ ฉันทําผิดพลาดไป  ฉันจะปรับปรุง”  แทนที่การกลาวโทษตนเองวา “ ฉัน
ทําผิดพลาด  ฉันเปนคนไมเอาไหนเสียเลย” 
 3.  เขาจะไมเสียเวลาไปกับความกังวลวาพรุงนี้จะเปนอยางไร  หรือหัวเสียกับเร่ืองที่เกิดข้ึน
วันนี้  หรือหมกมุนกับความผิดพลาดที่เกิดข้ึนเม่ือวาน 
 4.  เขามีความม่ันคงในความสามารถของตนที่จะจัดการกับปญหาตางๆ  แมตกอยูใน
สถานการณที่ลมเหลวหรือตกต่ํา  เขาจะไมสรุปลงไปวา  “ เพราะฉันทําไมสําเร็จ  ฉันเปนคนลมเหลว”  
แตจะพูดกับตนเองวา “ ฉันทําไมสําเร็จ  ฉันจะพยายามใหมากข้ึน” 
 5.  เขามีความรูสึกเทาเทียมกับผูอ่ืนในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง  โดยไมถือวาตนเหนือกวา
หรือดอยกวาใคร  ไมนําตนมาเปรียบเทียบกับผูอ่ืนในแงของความสามารถ  พื้นฐานครอบครัวหรือ
ความคิดเห็น  เขาจะคิดวา “ คุณมีความสามารถในเร่ืองบางอยางที่เหนือกวาฉัน  แตฉันก็เปนมนุษย
คนหนึ่งเชนเดียวกับคุณ”  ซึ่งตางจากผูที่ไมยอมรับตนเองจะมองวา “ คุณมีความสามารถมากกวาฉัน 
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ดังนั้นฉันจึงดอยกวาคุณ”  เขาสามารถยอมรับความสารถของผูอ่ืนได โดยไมนํามาประเมินหรือลด
คุณคาของตนเอง 
 6.  เขามองวาตนเองเปนบุคคลที่มีจุดนาสนใจและมีคุณคาตอผูอ่ืน  อยางนอยก็กับคนที่เขา
เลือกจะคบหาดวย  เขาจะไมพะวงกับตนเองจนทําอะไรไมถูกเม่ือพบปะสมาคมกับผูอ่ืน  โดยมีมุมมอง
วา “ ฉันโอเค คุณก็โอเค”  
 7.  เขาสามารถยอมรับคําชื่นชมไดโดยปราศจากการแสหสรงกลบเกล่ือน  หรือรูสึกผิดที่
ไดรับคําชม เชนคิดวา  “ โธ  ใครก็ทําไดทั้งนั้น”  “ ขอบคุณ  แตฉันไมคูควรกับคําชมนั้นเลย” 
 
 8.  เขาจะปฏิบัติเสธการบงการของผูอ่ืน  โดยเฉพาะในหมูเพื่อนฝูง  เขามีมุมมองวา  
“ ฉันก็มีดีเทากับเธอไมเห็นมีเหตุผลที่ฉันจะตองเชื่อเธอไปทุกเร่ือง” 
 9.  เขาสามารถยอมรับตนเองและกับผูอ่ืนไดวา  เขามีความรูสึกและความตองการที่แตกตาง
หลากหลายทั้งสองดาน  เชน  โกรธฉุนเฉียว-รักทะนุถนอม  เศราโศก-เริงรา  ไมพอใจอยางรุนแรง-
ยอมรับอยางจริงใจ  อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาจะตองแสดงออกตามความรูสึกและความ
ตองการไปหมดทุกเร่ือง 
 10.  เขาสามารถมีความสุขกับตนเองในกิจกรรมที่หลากหลาย  ทั้งเร่ืองงาน  เร่ืองเลน  การ
แสดงออกที่สรางสรรค  การคบหาเพื่อน  หรือเร่ืองอ่ืนๆ  โดยมีคติวาหาความสําราญจากส่ิงที่ทํา 
 11.  เขามีความรูสึกที่ไวตอความเดือดรอนของผูอ่ืน  ไมเบียดเบียนลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน
เพื่อหาประโยชนใสตนเอง 
 12.  เขาจะมองหาขอดีในตัวผูอ่ืน  อันเปนผลพลอยไดจากการที่มองตัวเองในแงดี  และมอง
โลกในแงสวยงาม  ไมวาอยูในสถานการณเลวรายก็ตามซึ่งตรงกับความเห็นของ แซสส 
(Sass.1978:40-42) ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีการยอมรับตนเองไวดังนี้  
 1. มีคานิยมและหลักการความเชื่อม่ันของตนเอง พรอมที่จะยืนยันในความคิดความเชื่อของ
ตนเองเม่ือเกิดกรณีขัดแยงในความคิดเห็น  และพรอมที่จะเปล่ียนแปลงความคิดของตนเม่ือพบวา
ความคิดนั้นไมถูก สามารถตัดสินใจในการกระทําของตนและยอมรับการกระทําที่ตนเองกระทํา 
 2. เปนผูที่อยูกับปจจุบัน ไมใชเวลาไปกับความกังวลถึงเร่ืองในอนาคตหรือเร่ืองที่ผานมาแลว
ในอดีต เปนผูมีความเชื่อม่ันวาจะสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนไดเม่ือเผชิญกับความลมเหลว 
 3. มีความรูสึกวาตนเองเทาเทียมกับผูอ่ืน ในฐานะที่เปนมนุษยเหมือนกันถึงแมจะมีความ
แตกตางในเร่ืองของความสามารถ พื้นฐานของครอบครัว ทัศนคติตอผูอ่ืนซึ่งมีความรูสึกวาตนเองไมได
เหนือหรือดอยกวาผูอ่ืน 
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 4. สามารถที่จะรับการชื่นชมและสรรเสริญจากผูอ่ืนไดอยางไมรูสึกเขิน  สามารถยอมรับ
ความรูสึกและความตองการของผูอ่ืน  และเห็นวาความรูสึกตางๆ เชน ความโกรธ ความรัก ความเศรา
เปนความรูสึกธรรมชาต ิ
 วอรเช และกอธัส (Worchel and Goethas.1989:238) ไดนําเสนอวา บุคคลที่มีการยอมรับ
ตนเองนั้นจะมีแนวโนมในการยอมรับผูอ่ืน ไดงายกวาบุคคลที่ไมยอมรับตนเอง และบุคคลที่มีการ
ยอมรับตนเองและยอมรับตนผูอ่ืนเปนผูที่มีสุขภาพจิตดี จัดเปนบุคลิกภาพแบบ 
“ ฉันดี เธอด”ี ตามแนวของทฤษฎีการวิเคราะหการส่ือสาร (Transactonal Analysis) ของ Harris ซึ่งได
แบงประเภทของบุคลิกภาพออกเปน 4 แบบ ตามเงื่อนไขชีวิตที่ใหคุณคาแกตนเองและผูอ่ืนได ดังนี้ 
 
 1. “ ฉันไมดี เธอดี” เปนเงื่อนไขในชวงตนของชีวิต ชวงอายุ 0-6 เดือน เนื่องจากในระยะนี้
ทารกไมมีพลัง พลังจะอยูที่ผูใหญ 
 2. “ ฉันไมดี เธอไมดี” ชวงอายุประมาณ 2 ป เด็กที่ถูกทอดทิ้งและหางเหินกับบิดามารดา 
เงื่อนไขชีวิตเชนนี้จะทําใหเด็กรูสึกวาทั้งตนเองและผูอ่ืนและชีวิตโดยทั่วไปไมมีคา เขาแยกตัวจากการมี
ปฏิสัมพันธ 
 3.” ฉันดี เธอไมด”ี ชวงอายุประมาณ 2 ป เด็กบางคนที่อยูกับพอแมที่ดุรายทารุณ จะรูสึกวา
การอยูเพียงลําพังเปนส่ิงดี จึงสรุปวา “ฉันดี เธอไมดี” พฤติกรรมที่แสดงออกจะเปนแบบกาวราว 
ตอตานสังคม (Antisocial) 
 4. “ฉันดี เธอดี” ผูใหญบางคน มีการคิดพิจารณาและการกระทําแบบยอมรับตนเองและผูอ่ืน 
คนกลุมนี้จะมีความคิดทางบวกตอตนเอง ผูอ่ืน และการใชชีวิตโดยทั่วไป 
 เบอรเกอร (กิดานันท  ชํานาญเวช.2536:21; อางอิงจาก Berger.1951:778-779) ได
กลาวถึงการยอมรับตนเองวา  มีลักษณะดังตอไปนี ้
  1.  การแสดงออกของพฤติกรรมที่เชื่อม่ันในคุณคาและมาตรฐานภายในมากกวามาจาก
แรงกดดันภายนอก 
  2.  ความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองในการแกปญหาชีวิต 
  3.  ความรับผิดชอบที่จะยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 
  4.  การยอมรับคํายกยองและวิจารณจากผูอ่ืนอยางเปนกลาง 
  5.  ความไมพยายามที่จะหลีกเล่ียงหรือบิดเบือนความรูสึกใดๆเชน  แรงจูงใจ ขอจํากัด  
ความสามารถหรือคุณสมบัติที่ดีอ่ืนๆ  ของแตจะยอมรับทัง้หมดโดยปราศจากการกลาวโทษตนเอง 
  6.  การพิจารณาวาตนเองมีคุณคาเทาเทียมกับบุคคลอ่ืน 
  7.  การไมคาดคิดวาผูอ่ืนจะปฏิเสธตน  ถึงแมวาความคิดเห็นของตนไมตรงกับผูอ่ืน 
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  8.  การไมคิดวาตนประหลาดหรือมีความแตกตางจากบุคคลทั่วไป 
  9.  การไมเปนข้ีอายตอสภาพที่ตนเปนอยู 
 ชีคเรอ  (กิดานันท  ชํานาญเวช. 2536:22; อางอิงจาก Sheerer.1949:169-175) กลาวถึง  
การยอมรับตนเองมีลักษณะดังนี้ 
  1.  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใหคุณคาในตนเองมากกวาพฤติกรรมที่แสดงถึงมาตรฐาน
ของบุคคลอ่ืน 
  2.  มีการปรับพฤติกรรมของตนเอง  เพื่อหลีกเล่ียงความรูสึกดานลบตอผูอ่ืนหรือเพื่อเห็น
แกความถูกตอง  แตจะไมปรับปรุงพฤติกรรมเนื่องจากความกลัวที่ไมมีเหตุผลการตัดสินใจ 
  3.  มีลักษณะการแสดงออกอันเนื่องมาจากมาตรฐานภายในของตนเอง  เชน 
   3.1  เม่ือถูกวิจารณหรือตําหนิการกระทําใดๆถึงแมจะเสียใจจากคําวิจารณ  แตก็
มิไดละทิ้งมาตรฐานภายในของตน  เพื่อเปล่ียนแปลงตนเองไปตามคําวิจารณดังกลาว 
   3.2  ไมมีความจําเปนที่จะตองกลาวขอโทษในทุกพฤติกรรมของตน 
   3.3  ไมตําหนิตนเอง  ถาไมสามารถทําตามมาตรฐานของผูอ่ืนได 
  4.  ไมกังวลหรือตําหนิตนเองเม่ือผูอ่ืนติเตียน  หรือปฏิบัติตอตนไมดี 
  5.  รับรูถึง “ความเปนมนุษย” ที่เทาเทียมกับผูอ่ืน  กลาวคือ  ไมรูสึกเหนือกวาหรือดอย
กวาผูอ่ืน 
  6.  สามารถแกไขปญหาที่ตนเผชิญอยูอยางซื่อสัตย 
  7.  ไมสงสัยในคุณคาของตนเอง  แมวาผูอ่ืนจะสงสัยในคุณคานั้น 
  8.  ไมสงสัยวาตนสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได 
  9.  เม่ือไดรับคําวิจารณจะพิจารณาคําวิจารณอยางเปนธรรม  และไมเสียใจตอการ
วิจารณนั้น 
  10.  ไมคาดเดาลวงหนาวาผูอ่ืนจะปฏิเสธตน 
  11.  เม่ือประสบความลมเหลวในเร่ืองใดจะไมทําใหความรูสึกวาตนเองดอยคาลง 
  12.  ไมข้ีอาย 
  13.  ไมปฏิเสธคํายกยองและคําชมเชย 
  14.  ไมคิดวาตนประหลาดหรือแตกตางจากบุคคลทั่วไป 
  15.  ไมชอบการถูกบงการ 
  16.  ไมหลีกเล่ียงหรือมองขามความเปนจริงที่ประสบ 
  17.  มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเอง  รวมถึงยอมรับผลที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจเหลานี้ดวย 
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  18.  ไมปฏิเสธหรือบิดเบือนความรูสึกใดๆของตนเองรวมถึงการยอมรับความสามารถ
และขอจํากัดของตน  และเม่ือพบส่ิงที่ไมชอบในตัวเองก็พรอมจะเปล่ียนแปลงมากกวาการหลีกหนีหรือ
ตําหนิ 
  19.  มีความคิดและการวางแผนลวงหนาที่ด ี
  20.  ไมมีความรูสึกผิดทุกคร้ัง เม่ือใชเวลาหรือเงินเพื่อการพักผอน 
  

จากคํานิยามขางตน ลักษณะของบุคคลที่มีการยอมรับตนเอง จะเปนบุคคลที่มีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง กลาแสดงออก  มีความม่ันคงทางอารมณในการยอมรับคํายกยองสรรเสริญและสามารถใช
สติปญญาของตนเองแกไขปญหาและยอมรับผลที่เองกระทําโดยไมโทษผูอ่ืน 
 
 1.1.4 ระยะการเปลี่ยนแปลงการยอมรับตนเอง 

วิธีที่จะใชในการเปล่ียนแปลงความนึกคิดเกี่ยวกับตนเองหรือมโนภาพแหงตนนั้น ตองอาศัย
ระยะเวลาและวิธีการ รวมถึงกระบวนการที่จะนํามาใช ซึ่งมีความสอดคลองกับ พัชราภรณ  
ศรีสวัสดิ์ (2542: 39-40) ไดเสนอวิธีการเปล่ียนแปลงแหงตนไวดังนี้ 
 1.  วิธีการเปล่ียนแปลงระยะยาว 
  1.1  ใชการบําบัดทางจิตใจ  โดยการสรางสถานการณของบุคคลนั้นใหเกิดความเชื่อม่ัน
ในตนเอง  ความภาคภูมิใจ  และความเชื่อม่ันวาเขามีความสามารถที่จะทํางานชนิดนั้นๆ  ใหลุลวงไป
ดวยดีได  จะชวยใหมโนภาพแหงตนของเขาสูงข้ึน  แตตองพิจารณาใหถูกตองตามเหตุการณ  เชน ด.ช. 
ก  ไมเชื่อวาตัวเองสามารถเปนผูนําได  ครูพยายามสรางสถานการณใหเขามีโอกาสเปนผูนํา  ใหเกิด
กําลังใจและความเชื่อม่ันจนทัศนคติที่ไมดีหายไป 
  1.2  การใหคําปรึกษา (Counseling)  โดยผูมีปญหาตองอาศัยผูใหคําปรึกษาดวยวิธี
แบบตัวตอตัว  โดยจะชวยใหบุคคลรูจักตนเองและพยายามแกเหตุที่เขาไมเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อถา
สามารถแกได  ก็จะทําใหมโนภาพแหงตนดีข้ึน 
    
 2.  วิธีเปล่ียนแปลงระยะส้ัน 
  2.1  การใชผูนําแบบอยางตัวจริง (Real  Model) การใชบุคคลจริงเปนแบบ  และตอง
เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลนั้นๆ  ดวย 
  2.2  แบบอยางโดยจินตนาการ  (Imaging  Model)  คือ สมมติแบบอยางข้ึนมาเปนลาย
ลักษณอักษรหรือเปนวาจา   ถาหากแบบอยางจินตนาการมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบุคคลผูนั้นก็
สามารถมีอิทธิพลที่จะเปล่ียนมโนภาพแหงตนในระยะส้ันแกบุคคลนั้นๆ ได 
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 นอกจากนี้ส่ิงที่ไดกลาวมาขางตนจะชวยในการเปล่ียนแปลงหรือชวยในการพัฒนาการ
ยอมรับตนเองแลว  การใชกิจกรรมกลุมก็มีสวนสําคัญในการชวยใหบุคคลเกิดการยอมรับตนเองไดดัง
คํากลาวของ  สําเนียง  เพชรจอม(2536:23-24)  กลาวไววา  กิจกรรมกลุมสัมพันธชวยใหบุคคลเปล่ียน
เจตคติ  สอนใหเกิดความรูใหม  เพิ่มมนุษยสัมพันธในกลุม กระตุนใหเกิดความเขาใจตนเองและผูอ่ืน  
ในปจจุบันกิจกรรมกลุมสัมพันธเปนกิจกรรมที่นํามาใชกันอยางแพรหลาย 
ทุกหนวยงานเพื่อพัฒนาบุคคลและนับเปนวิธีการถายทอดที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งพอกลาวไดดังนี ้
  1.  กลุมสัมพันธเปนวิธีการสอนที่มีชีวิตชีวา จึงสามารถขจัดความนาเบื่อหนายของการ
ฟงคําบรรยาย และสมาชิกกลุมจะไดรับการสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมการเรียนรูโดยไมรูตัว ทําให
สมาชิกสามารถรับรูความรูตางๆ ตามความตองการของผูนํากลุมได 
  2.  จากปฏิสัมพันธระหวางกลุม  สมาชิกจะคนพบพฤติกรรมหลายดานของตนเองและ
ของผูอ่ืน สมาชิกจะไดรับฟงความคิดเห็นของคนในกลุมมากข้ึน และเขาจะมีความรูสึกวาไดเรียนรู
อะไรแปลกๆใหมๆดวยตนเอง และเ ม่ือบุคคลเรียนรูตนเอง ความรูหรือลักษณะพฤติกรรมที่
เปล่ียนแปลงไปนั้น จะติดแนนคงทนกวาการเรียนรูที่เกิดจากคนอ่ืนบอกเลา 
  3.  เม่ือสมาชิกกลุมอยูในบรรยากาศที่ดี  เขาก็มีความพรอมที่จะยอมรับส่ิงแปลกใหม 
และเนื่องจากบรรยากาศของกลุมสัมพันธเอ้ืออํานวยใหสมาชิกไดแสดงออกทางดานความคิดเห็นของ
เขาเอง  จะทําใหเขายอมรับอยางเต็มที่และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในที่สุด 
  4.  กระบวนการกลุมสัมพันธ ใหโอกาสบุคคลไดวิเคราะหประสบการณความคิดเห็น 
หรือเจตคติ ตอส่ิงที่ตองการใหเรียนรู ฉะนั้นจึงแนใจไดวา ประสบการณใหมที่เกิดข้ึนนั้นถูกตอง 
  5.  กระบวนการกลุมสัมพันธ ใหโอกาสบุคคลไดเรียนรูจากรูปแบบที่ดีและถูกตอง  
เพราะเม่ือมีรูปแบบที่ดีข้ึน ก็จะไดรับคําชมเชยหรือสนับสนุน  เปนพฤติกรรมตัวอยาง 
  สรุปไดวา ระยะเวลาของการพัฒนาการยอมรับตนเอง ก็เปนตัวบงชี้การเปล่ียนเปล่ียน
การยอมรับตนเอง  โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธในการพัฒนาซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรางเปนโปรแกรมซึ่ง
นําไปใชกับผูตองขังไดอยางมีประสิทธิภาพ    
 

1.1.5 ทฤษฎเีกี่ยวกับการยอมรับตนเอง 
 นักจิตวิทยาซึ่งนําโดย Carl Rogers  ไดสนใจในการศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับ “ตน”  

(self)โดยโรเจอรสเปนผูที่มีความศรัทธา และนับถือในความเปนมนุษยอยางมาก เขามีทัศนะวา โดย
พื้นฐานของมนุษยแลว  มนุษยเปนคนดี มีคุณคา มีความสามารถ และมีกระแสของการมุงไปขางหนา 
เพื่อการเติบโตเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ  แพทเตอรสัน ( เนตรชนก ตวน.2542: 23-26 อาง
ถึง Patterson.1966:410-415) ไดกลาวถึงธรรมชาติของมนุษยดังนี้คือ 
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1. มนุษยมีความสามารถ มีศักดิ์ศรี และมีคุณคา 
โดยพื้นฐานแลว  มนุษยมีสติปญญา  มีเหตุผล มีความสามารถในการแกไขปญหา และ 

มีความสามารถที่จะมองส่ิงตางๆตามความเปนจริง (Realistic) เปนผูที่มีความคิดสรางสรรค มีศักดิ์ศรี
และมีคุณคา 

2. มนุษยเปนคนดี นาเชื่อถือ และไววางใจได 
มนุษยเปนคนดี พรอมที่จะรวมมือสรางสรรคส่ิงที่เปนประโยชน มีความพยายามที่จะ 

ปรับตัวใหเขากับสังคม(socialized) เปนคนพูดจริงทําจริง เปนส่ิงที่นาเชื่อถือและไววางใจได แตการที่
บุคคลทําในส่ิงที่ไมเหมาะสม เชน คดโกง โหดราย เห็นแกตัว เนื่องจากความไมสอดคลองกัน
(incongruence) ระหวางความรูสึกนึกคิดที่มีตอตนเอง (self concept) กับประสบการณ ตามความ
เปนจริง ซึ่งทําใหบุคคลใชกลไกปองกันตนเองตางๆ (defense mechanism)  

3. มนุษยมีแนวโนมที่จะพัฒนาตนเอง 
มนุษยเปนผูมีความสามารถที่จะตระหนักรูถึงปจจัยที่เกี่ยวของ  กับการปรับตัวที่ไม 

เหมาะสม และมีแนวโนมที่จะเปล่ียนแปลงจากภาวะของการปรับตัวที่ไมเหมาะสม  ไปสูการปรับตัวที่
เหมาะสม  สอดคลองตามความเปนจริง แนวโนมดังกลาวเปนกระแสของความพยายามที่จะมุงไป
ขางหนา (forward moving) เพื่อความกาวหนาและเติบโตเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ 

4. มนุษยมีความสามารถที่จะนําตนเอง กําหนดตนเอง และควบคุมตนเองได 
มนุษยมีความเปนตัวของตนเอง  มีความสามารถที่จะคิดและตัดสินใจดวยตนเอง  มีความพยายามที่
จะชวยเหลือและควบคุมตนเอง  พรอมทั้งมีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และการกระทําของตน 

5. มนุษยตองการความรัก ความเอาใจใส และการยอมรับจากผูอ่ืน 
ความตองการนี้เร่ิมจากการที่เด็กตองการความรัก ความเอาใจใสจากมารดา หรือผูเล้ียงดูตลอดจน
ความรักและการยอมรับจากเพื่อน ครู และผูที่ตนเขาไปเกี่ยวของดวย (need for positive regard)  
 จากที่กลาวมาไดเห็นถึงทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยโดยสรุปไดวา มนุษยมีความ
ตองการความรัก และการยอมรับจากผูอ่ืน  มนุษยเปนคนดี มีคุณคา มีความสามารถและมีกระแสของ
การมุงไปขางหนาเพื่อเปนคนที่สมบูรณ ดังนั้นโรเจอรสแบงการนึกคิดเกี่ยวกับตนเองเปน 2 สวนคือ 
ตนเองที่เปนจริง (real self) และตนเองที่อยากจะเปน (ideal self)   แมจะใชคําศัพทเฉพาะที่แตกตาง
กันบาง คือ พิจารณาวาการรับรูตนเองประกอบดวย 2 สวนคือ ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเองที่เปนอยูจริง 
(real self concept) เปนการนึกคิดวาตนเองเปนอยางไร และคิดวาคนอ่ืนในสังคมมองวาตนเองเปน
อยางไร กับความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองที่อยากจะเปน (ideal self concept)  เปนความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเองวาอยากจะเปนอยางไร และคิดวาสังคมอยากใหตนเองเปนอยางไร  โดยการรับรูตนเอง
มี 2 ดานคือ ดานรางกายเปนความนึกคิดเกี่ยวกับรูปราง หนาตา ทาทาง เพศ ความสําคัญของรางกาย
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สวนตางๆและศักดิ์ศรีหรือความมีเกียรติเกี่ยวกับรางกายของตนในสายตาผูอ่ืน  และอีกดานหนึ่งคือ 
ดานจิตใจ เปนความนึกคิดเกี่ยวกับความสามารถ  การทําหนาที่และบทบาท ความมีคุณคา และการมี
สัมพันธภาพที่มีตอผูอ่ืน ซึ่งในวัยเด็กการรับรูตนเองทั้ง 2 ดานนี้แยกออกจากกัน  แลวคอยๆรวมกันเม่ือ
เจริญวัยข้ึน  การรับรูของแตละคนข้ึนอยูกับ  ความเชื่อ อารมณ  ความปรารถนา  ความรูสึกนึกคิด
ความทะเยอะทะยานและความสําเร็จของแตละบุคคลดวย 
 1. การรับรูตนที่เปนจริง (real self)  หมายถึง ความนึกคิดเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดข้ึนตามความเปน
จริงกับบุคคลทั้งหมด  ไมวาจะเปนส่ิงที่เกิดข้ึนจากการทํางานภายในตัวบุคคล  เชน การทํางานของ
อวัยวะตางๆของรางกาย  อารมณความรูสึก  ความนึกคิด  หรือส่ิงใดก็ตามที่เกิดข้ึนภายนอกตัวบุคคล 
ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมของบุคคล  ส่ิงแวดลอม  เหตุการณตางๆที่เกิดข้ึน  รวมถึงปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลกับส่ิงแวดลอม   ประสบการณที่เกิดข้ึนกับบุคคลทั้งหมด  จะถูกบันทึกไวดวยกลไกทางจิตซึ่งจะ
เก็บไวในสวนของจิตใจ 2 สวน  สวนที่หนึ่งเปนสวนที่เราสามารถรับรูได (conciousness) และอีกสวน
เปนสวนที่เราไมสํานึก (unconciousness)หรือไมสามารถตระหนักรูไดประสบการณที่ถูกบันทึกไว
ทั้งหมดนี้รวมเรียกวา สนามแหงประสบการณของบุคคล เพราะฉะนั้นความเปนจริงของบุคคล คือ 
ความเปนจริงตามการรับรูของบุคคล  ไมใชความเปนจริงที่เกิดข้ึนตั้งแตเกิด  ทารกจะรับรูประสบการณ
ตามประสาทสัมผัส  แตตอมาเม่ือเขาเร่ิมบังคับอวัยวะบางสวนของเขาได  เชน ขยับแขน  ขยับขา  การ
รับรูวาเปน “ฉัน”  ก็คอยๆพัฒนาไป  เม่ือเขาเติบโตข้ึนก็จะคอยๆรับเอาทัศนคติ  รวมทั้งแบบแผน
คานิยม  จากพอแม  และคนรอบขาง  ส่ิงเหลานี้จะเขามาเปนสวนหนึ่งของโครงสราง “ตน” และความ
นึกคิดเกี่ยวกับตนเองจะคอยๆแตกตางออกไปจากตัวตนของเขาที่เปนอยูจริง 
 2. การรับรูตนที่อยากจะเปน (ideal self)  หมายความวา บุคคลมีความตองการที่อยากให
ผูอ่ืนยอมรับตนเอง  ซึ่งความตองการนี้ จะข้ึนอยูกับการรับรูของผูอ่ืนที่จะยอมรับส่ิงตางๆของบุคคลนั้น  
ขณะเดียวกันบุคคลก็มีความตองการที่จะนับถือตนเองซึ่งเปนผลมาจากการที่ผูอ่ืนใหความนับถือใน
ประสบการณ  หรือการกระทําของเขา ดังนั้นสภาพที่ผูอ่ืนประเมินเกี่ยวกับเขา  จึงกลายเปนเงื่อนไข
ของการตีคาที่เกิดข้ึนกับ “ตน”ของเขาดวย  จากความตองการที่จะนับถือตนเองนี้  ทําใหเขาเลือกที่จะ
รับรู  แตประสบการณที่สัมพันธกับเงือนไขของการตีคานั้น  นั่นคือเลือกที่จะกระทําจากส่ิงที่รับรูจาก
ประสบการณที่เปนจริงของตนในอดีต  และถูกยอมรับจากผูอ่ืน  และการกระทําใดที่ถูกปฏิเสธจากที่
เกิดข้ึนในอดีต  จะมีผลทําใหเกิดความตองการที่จะใหถูกยอมรับในอนาคต ทั้งนี้เกิดจากพื้นฐานของ
คนที่ตองการเปนผูที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง 
 3. การยอมรับตนเอง (self  acceptance)  คือ  จากการที่บุคคลเลือกกระทําส่ิงที่ไมถูก
ปฏิเสธจากคนอ่ืนในอดีต  และบิดเบือนการรับรู หรือ ปฏิเสธที่จะรับรู  แตประสบการณที่ตรงขามกับ
เงื่อนไของการตีคานั้น  หรือ อีกนัยหนึ่งคือ  อาจเลือกแตการกระทําที่ไมถูกปฏิเสธจากผูอ่ืนมาแลวใน
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อดีต  ดังนั้นประสบการณของเขาในบางสวนจึงไมจัดรวมเขากับโครงสราง “ตน” ทําใหเกิดความไม
สอดคลองระหวาง “ตน”  กับประสบการณในระดับตางๆ ซึ่งจะเปนการยอมรับตนเองในระดับต่ํา
หรือไมยอมรับตนเอง  และแพทเตอรสัน (Patterson.1966:416) กลาวถึง หนทางหนึ่งในการเพิ่มความ
สอดคลองระหวางความนึกคิดเกี่ยวกับตนเองกับความเปนจริง คือ การพิจารณาตนเองจาก
ประสบการณที่เกิดข้ึนตามความเปนจริง  ทําใหมีความสอดคลองระหวางโครงสรางแหงตน  และความ
เปนจริงมากข้ึน  มีการยอมรับนับถือในตนเองและผูอ่ืนมากข้ึน  อันจะนําไปสูการปรับตัวที่เหมาะสม
และเกิดพฤติกรรมดานบวก  และไดแสดงถึงการยอมรับตนเองซึ่งเกิดจากความสอดคลองระหวาง  
การรับรูตนที่เปนจริง (real self) การรับรูตนที่อยากจะเปน (ideal self) และ ตนตามการรับรูของตนเอง
(Percieved Self)   แสดงในภาพที่ 1 
 
 

 
ก. แสดงบุคลิกภาพของบุคคลที่มีการยอมรับตนเองต่ํา  และปรับตัวไดไมดี 
ข. แสดงบุคลิกภาพของบุคคลที่มีการยอมรับตนเองสูงและปรับตัวไดดี 
ภาพที่ 1 แสดงบุคลิกภาพของบุคคลที่มีการยอมรับตนเองแตกตางกัน 
แหลงที่มา : Roger 1965: 524-527 

 
1.1.6 ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับตนเอง 

 ปจจัยที่ผลตอการยอมรับตนเอง เฮอรล็อก (Hurlock.1973:540-541) ไดกลาวถึง ปจจัย
ตางๆที่มีผลตอการยอมรับตนเองไดแก 

 
 
 

 
 
             

 
 
 

 
การยอมรับตนเอง 

(self acceptance) 

การรับรูตนท่ีเปนจริง          การรับรูตนท่ีอยากจะเปน 
(real self)                           (ideal  self) 

การรับรูตนท่ีเปนจริง         การรับรูตนท่ีอยากเปน
(real self)                       (ideal  self) 
 

(ก) (ข) 

 
 
 

 
 
 

     ตนตามการรับรู 
( Percieved  Self)   
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 1. การตอบสนองความหวังและความตองการภายใน ที่จะทําใหประสบความสําเร็จตาม
ความเปนจริงจะตองไมตั้งเปาหมายที่สูงเกินกวาศักยภาพของตน 
 2. การเขาใจในตนเอง ทําใหลดความแตกตางของตนที่เปนจริงและตนตามอุดมคติ การ
เขาใจตนเองจะควบคูไปกับการยอมรับตนเอง คนที่เขาใจตนเองดีจะทําใหการยอมรับตนเองมีอัตตมโน
ทัศนข้ึน 
 3. การมองตนเองและส่ิงที่ผูอ่ืนมองตน คนที่มีการรับรูเกี่ยวกับตนเองใกลเคียงกับส่ิงที่ผูอ่ืน
มองตน จะทําใหเกิดการปรับตัวที่เหมาะสม 
 4. อัตตมโนทัศน คนที่มีความม่ันคงและพอใจในอัตตมโนทัศน จะมีการยอมรับตนเองสวน
คนที่อัตมโนทัศนไมดีจะปฏิเสธตนเอง 
 
 
จากการศึกษาคนควาวรรณกรรมของบุคคลตางๆและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับตนเองซึ่ง
บุคคลสําคัญหลายทานไดนิยามลักษณะการยอมรับตนเองไวดังนี้  
 

 
ลักษณะ

การ
ยอมรับ
ตนเอง 

 
การเขาใจ

ลักษณะดาน
ตางๆของตนเอง 

 

 
การไมบิดเบือน

ความจริง 

 
การรูขอดีและ
ขอจํากัดของ

ตนเอง 

 
การยอมรับผล

กระทําของ
ตนเอง 

 
การรู

คุณคาของ
ตนเอง 

Hamachek      
Johnson      

 
Sass      
Sheerer      
Herlock      

Roger      
Berger      

 
ดังนั้นสรุปไดวา การทีบุ่คคลมีการยอมรับตนเองไดมีลักษณะดังนี้ คือ 

1. ตองมีการเขาใจในตนเองตามความเปนจริง 
2. ตองไมบิดเบือนความจริงที่เกี่ยวกับตนเอง 
3. ตองรูถึงขอดีและขอจํากัดของตนเอง 
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4. ตองยอมรับผลที่จะเกิดกับตนอันเนื่องมาจากการตัดสินใจของตนเอง 
5. ตองตระหนักในคุณคาของตนเอง  

 
1.2 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับตนเอง 
 

1.2.1งานวิจัยในประเทศ 
 กิดานันท ชํานาญเวช (2537:63-64) ไดศึกษาผลของการปรึกษาแบบกลุมที่มีตอการยอมรับ
ตนเองของเดกกําพราที่อยูในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ผลการศึกษาไดพบวา เด็กกําพรา
กลุมทดลองภายหลังเขารวมกลุม มีคะแนนจากแบบวัดการยอมรับตนเองสูงกวากอนเขากลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเด็กกําพรากลุมทดลองภายหลังเขารวมกลุมมีคะแนนจากแบบวัด
การยอมรับตนเองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 อภิญญา จารุนัฏ (2542:70-71) ไดศึกษา ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมที่มีการ
ยอมรับตนเองของผูสูงอายุ โดยมีกลุมทดลอง 1 กลุมและกลุมควบคุม 1 กลุมๆละ 10 คน กลุมทดลอง
ไดรับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 1 คร้ังๆ ละ45 นาที ผลการวิจัยพบวา
คะแนนจากการยอมรับตนเองของกลุมทดลองสูงข้ึนและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 พัชราภรณ ศรีสวัสดิ์ (2542:55) ศึกษาผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมที่มีตอการยอมรับ
ตนเองของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะหเด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอุดรธานี ผลปรากฏ
วา เด็กวัยรุนที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุม มีการยอมรับตนเองโดยสวนรวม  เพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเด็กวัยรุนกลุมทดลองมีการยอมรับตนเองสูงกวากลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 กุลวดี  โสวฒนสกุล (2547:56-57)  ไดทําการศึกษาผลของการใหโปรแกรมเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุมตามแนวพิจารณาเหตุผล  อารมณและพฤติกรรม  ที่มีตอการเพิ่มการยอมรับตนเองของนักศึกษา : 
กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปที่ 3-4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร เปนการดําเนินการทดลอง
กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 3-4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร  ไมจํากัดคณะ  เพศ
หญิง  ซึ่งเปนผูที่มีความสมัครใจเขารวมโปรแกรมการทดลองของแตละกลุม  และผานการทําแบบวัด
การยอมรับตนเอง   ไดคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง 
 หรือต่ําโดยคัดเอาผูที่ไดคะแนนต่ําที่สุดเรียงข้ึนมา  แบงกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลอง 6  คนและกลุม
ควบคุม  10  กลุมทดลองเขารวมกลุมตามโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนว
พิจารณาเหตุผล  อารมณและพฤติกรรม  ที่ผูวิจัยดัดแปลงโปรแกรมมาจากบทความเร่ือง “ Running  
Self-Acceptance  Groups”  ของไดรเดนโดยมีการดําเนินกลุมรวม  8  คร้ังๆละ  1.5 -2  ชั่วโมง  รวม 
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14  ชั่วโมง  ตลอดระยะเวลา  4 สัปดาห  สวนกลุมควบคุมไมไดเขารวมโปรแกรม ผลปรากฏวา
นักศึกษาที่เขารวมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวพิจารณาเหตุผล  อารมณและพฤติกรรมมี
คะแนนการยอมรับตนเองสูงข้ึนภายหลังการทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 สมศรี กิตติพงศพิศาล (2543:71) ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมการฝกคนพิการใหเปนที่
ปรึกษาของเพื่อนที่มีตอการยอมรับตนเองของผูที่ไดรับการฝกพบวา หลังการทดลอง คนพิการกลุม
ทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการยอมรับตนเองเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลัง
การทดลอง 1 เดือน คนพิการกลุมทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการยอมรับตนเองแตกตางจากหลังการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผูตองขัง 
 2.1 เอกสารท่ีเกี่ยวกับผูตองขัง 
 ผูตองขัง คือ บุคคลที่ไดกระทําความผิดตามกฎหมายและถูกดําเนินคดีใหจําคุก        ซึ่ง
ผูตองขังที่ถูกดําเนินคดีนั้นจะตองถูกตัดสินใหตองขังจะไดรับการดูแลจากเรือนจําและทัณฑสถาน ก็
เพื่อมิใหผูตองขังไปกอคดีความเดือดรอนตอสังคมภายนอกจนกวาจะครบเวลาที่กําหนดโทษ 
นอกจากนั้นแลวจะตองดําเนินกานในดานการใหการศึกษา  การอบรมรวมไปจนตลอดการฝกอาชีพ 
เพื่อพัฒนาทางดานจิตใจและชางฝมือ รวมตลอดไปถึงการสนองความตองการข้ันพื้นฐานของผูตองขัง
อีกดวย ซึ่ง ประเสริฐ เมฆมณี (2527:138) ไดกลาวถึงขอบเขตการปฏิบัติตอผูตองที่สมบูรณในเรือนจํา
กลางและทัณฑสถานดังนี้  
 1.  องคประกอบที่จําเปนในการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน     เชน  
การศึกษาและหาความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุแหงอาชญากรรม   การใชความผูกพันระหวางผูตองขังกับ
ครอบครัวเปนส่ือจูงในการกลับความประพฤติ  การใชระบบการใหรางวัล  และการลงโทษทางวินัยแก
ผูตองขัง  เปนตน 
 2.  การพัฒนาจิตใจของผูตองขัง  ในความหมายที่ใชอยูในวงงานราชทัณฑไดแก  การอบรม
และการปรับสภาพจิตใจของผูตองขังใหรูสํานึกผิด  จนเปนที่ตระหนักชัดแจงแกใจวาอะไรคือ ความดี  
ความชั่ว  เพื่อชวยใหผูตองขังไดกลับประพฤติเปนพลเมืองดีตอไป  โดยใชกระบวนการดังนี้  
  2.1  การใชกระบวนการอบรมทางศาสนา  จริยธรรม และศีลธรรมโดยใชหลักธรรมทาง
ศาสนาอบรมส่ังสอนใหผูตองขังพัฒนาทั้งกาย  วาจา  และใจใหตั้งม่ันบนพื้นฐานแหงความดีหรือความ
ถูกตอง 
  2.2  การใชกระบวนการทางสังคม  ไดแก  อาศัยวิธีการถายทอดทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  กฎระเบียบ  และคานิยมที่ถูกตองหรือหลักเกณฑการเปนสมาชิกที่ดีของ



 24 

สังคม  รวมทั้งการกําหนดกฎเกณฑในการควบคุมความประพฤติแกผูตองขัง  เพื่อจะไดประพฤติ
ปฏิบัติตนเขากับวิถีชีวิตของสังคม 
 3.  การจัดการศึกษาแกผูตองขัง  โดยใหการเลาเรียนฝกฝนและอบรมใหเจริญงอกงามดวย
หลักสงเสริมใหผูศึกษาพรอมดวยปญญา  การประพฤติดี  ความสมบูรณแหงอนามัยและมีความรูใน
การประกอบอาชีพในลักษณะที่สมดุลกันคือ  ใหมีทั้งความรูในแงของการประกอบอาชีพ  และมีหลัก
ศีลธรรมประจําใจเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิตที่ดีงาม 
 4.  การฝกวิชาชีพและพัฒนาฝมือของผูตองขัง  การใชแรงงานและการพัฒนาวิชาชีพแก
ผูตองขังนับเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการฟนฟูแกไขจิตใจ  และการปกครองอาชีพของผูตองขัง  
ซึ่งมีผลดีตอการปกครองผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน  รวมทั้งการแกไขปญหาการกระทํา
ความผิดที่อันเนื่องจากการวางงานของผูตองขัง  ภายหลังจากการปลดปลอยหรือพนโทษไปแลว ซึ่ง 
คลามเมอร (Clammer. 1958  อางถึงใน อดัม  นีละไพจิตร.2548: 67 ) ไดทําการศึกษาสังคมของผู
ตองในเรือนจํา  พบวาผูตองขังที่สงเขามาในเรือนจําจะพบกับความกดดันในเร่ืองตางๆ  รวมทั้งขัด
เกลาทางสังคมหรือการการถูกหลอหลอมจากสังคมภายในเรือนจําใหมีแบบแผนความประพฤติ
เปล่ียนแปลงไปตามแบบแผนความประพฤติตางๆ  ที่ทางเรือนจําไดกําหนดให  จนกระทั่งพนโทษ
ออกไป  กระบวนการในการปลูกฝงอบรมในเรือนจําเรียกวา”Prisonization” ซึ่งสรุปไดวาเปน
กระบวนการในการที่ผูตองขังรับหรือดูดซึมเอาวัฒนธรรมของกลุมผูตองขังแบบแผนพฤติกรรม  
ประเพณีของเรือนจําเขาไวในบุคลิกภาพและจิตสํานึก  เชน  การปลอยเวลาใหผานไปในเรือนจํา  การ
เรียนรูวิธีการเลนการพนัน  การเสพส่ิงเสพติด  การเรียนรูการปรับตัวทางเพศ  การวางตัวตอผูคุม  การ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑนอกแบบของเรือนจําหรืออีกนัยหนึ่งเปนกระบวนการที่ผูตองขังที่เขาใหมถูกกลืน
เขาไปเปนสวนหนึ่งของเรือนจํา  โดยยอมรับเอากฎระเบียบและแบบแผนของสังคมในเรือนจํา 
  

2.1.2 แนวคิดการปองกันและฟนฟูสภาพของผูตองขัง 
แนวคิดในการที่จะลงโทษผูกระทําความผิดนั้นของกองงานทัณฑวิทยา  ไดมีการเปล่ืยนแปลง

จากการลงโทษเพื่อแกแคน  มาเปนการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูซึ่งจะเนนที่ตัวผูกระทําผิดมากกวาการ
กระทําผิด  โดยการเนนการศึกษาผูกระทําผิดเปนรายบุคคลหรือการจําแนกลักษณะเพื่อหาสาเหตุการ
กระทําผิดและแนวทางแกไขดวยการประยุกตใชทฤษฎีการปองกันและฟนฟูสภาพของผูตัองขัง  ซึ่ง  
การวินและกลาสเซอร ( Garvin a Glasser.1974 อางถึงใน  กิติพัฒน  นนทปทมะดุล.2538: 106:110)  
ไดกลาววาทฤษฎีการปองกันและฟนฟูสภาพ  จําแนกหลักการทั่วไปของการปฏิบัติงาน  6  ประการ
ดังนี้ 
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  1.  บุคคลเปนศูนยการเปล่ียนแปลง  หลักการนี้ถือวาการจัดกลุมเปนไปเพื่อให
วัตถุประสงค  ของปจเจกบุคคลไดรับการตอบสนอง  และเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคนี้จําเปน  
ตองมีการจัดระบบระเบียบของกลุมอยางรัดกุม  มีการจัดโครงสรางตางๆ  ตลอดจนการแบงงาน  
ตลอดจนตกลงกับสมาชิกกลุมเพื่อเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในกลุม  ตามความเหมาะสม 
  2.  การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  วัตถุประสงคที่ชัดเจนตองประกอบดวยระบุถึง
สภาวะหรือเงื่อนไขสถานการณที่เราตองการใหผูรบบริการเปนเชนนั้นในข้ันตอนสุดทายวัตถุประสงค
จะถูกกําหนดข้ึนโดยผูใหบริการและผูรับบริการรวมกัน  ซึ่งผูใหบริการอาจตั้งวัตถุประสงคที่ชัดเจนข้ึน
เองก็ไดตราบเทาที่สามารถจะส่ือสารทําความเขาใจกับผูบริการไดอยางกระจางชัดวา  ตัวเราเองจะมี
ความสามารถมีสวนรวมอยางเต็มที่ที่สุดเพียงไร  วัตถุประสงคอาจมีเพียงประการเดียวหรือหลายๆ  
ประการก็ได  วัตถุประสงคอาจจะตั้งไวภายในระยะเวลาไมยาวนานนัก  เปนวัตถุประสงคระยะส้ันหรือ
อาจเปนวัตถุประสงคระยะยาว  ทั้งนี้  สมาชิกอาจบรรลุผลตามวัตถุประสงคระยะส้ัน  แลวผูใหบริการ
วางแผนขยายวัตถุประสงคออกไปเปนการเพิ่มเติมเม่ือเห็นวาเหมาะสม  เชนในโรงพยาบาลสําหรับ
ผูปวยทางจิตเราอาจจัดกลุมเพื่อใหผูปวยสามารถดูแลความสะอาดรางกาย  การแตงกายดวยตนเอง  
สามารถถามขอสงสัยและโตตอบไดชัดเจน 
  3.  การทําสัญญาใจ  จากการที่มีการใหความสําคัญไปที่ปจเจกบุคคล  ตามหลักการขอ
ที่หนึ่ง  และการที่ตองกําหนดวัตถุประสงคเปนการเฉพาะอยางชัดเจน  ตามขอสองส่ิงที่ตามมาก็คือ  
แนวคิดเกี่ยวกับการทําสัญญาใจระหวางผูใหบริการกับสมาชิก  คําวา  สัญญาใจ  ก็คือ  ชุดของ
ขอตกลงระหวางผูใหบริการกับสมาชิกกลุมเกี่ยวกับการมองปญหาและการใชวิธีการดําเนินงาน
รูปแบบตางๆ    
  ประการที่สําคัญที่สุด  สัญญาใจในการใหคําปรึกษาไมใช “สัญญา”ในความหมายทาง
ตัวบทกฎหมายหรือนิติกรรมใดๆกลาวคือ ไมใชเอกสารทางลายลักษณอักษรที่เครงครัดตายตัว  แตแท
ที่จริงเปนกระบวนการที่มีเนื้อหาหลวมๆ  เปนการปรับดัดแปลงความเขาใจรวมกันอยางตอเนื่อง 
  คําวาสัญญาใจ  ในที่นี้อาจดูไดสองดาน  คือ  ดานที่เปนหลักจรรยาและดานที่เปนการ
ปฏิบัติในดานจรรยาอาจถือวาสัญญาใจเปนความคิดเกี่ยวกับพันธะความผูกผันการใหคําปรึกษาที่
จะตองพยายามใหผูใชบริการตัดสินใจดวยตนเอง  ผูใชบริการตองไมถูกยัดเยียดใหไปสูจุดหมายที่เขา
ไมไดปรารถนาหรือโดยวิธีการที่เขาไมยอมรับในดานของการปฏิบัติที่เกิดข้ึนจริง 
  4.  กลุมเปนวิถีนําไปสูการเปล่ียนแปลง  ตามหลักการขอนี้  ผูใหบริการจะใชความกดดัน
ของเพื่อนในกลุม  การลอกเลียนแบบระหวางสมาชิก  กฎเกณฑและบรรทัดฐานของกลุมและอ่ืนๆ  
เปนเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงบุคคล 
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  5.  การแทรกแซงสภาวะแวดลอมทางสังคม  การดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของ
กลุมจําเปนตองมีการดําเนินงานเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมทางสังคมของผูรับบริการซึ่งหมายถึง  
ประสบการณในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูรับบริการ  โดยอาจใชการปฏิสัมพันธในกลุมขนาดเล็ก
เปนเคร่ืองมือในการดําเนินงาน 
  6.  การใชขอมูลเชิงประสบการณเปนพื้นฐานการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานดานการให
คําปรึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคจําเปนตองใชหลักการที่เปนวิทยาศาสตร  ขอมูลที่เปนพื้นฐานการ
ทํางานอาจจะเปนชุดของขอสรุปจากประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานการใหคําปรึกษา  ขอสรุป
และขอคิดเห็นเชิงประสบการณที่ไดหลายๆ  กลุมที่เคยทํางานมากอนตลอดจนขอมูลจากงานวิจัย  ทั้ง
การวิจัยแบบทดลองหรือการวิจัยแบบคลินิกทั้งการวิจัยในสาขาจิตวิทยา  สังคมวิทยา  หรือจิตวิทยา
สังคม  ขอมูลเหลานี้ ผูใหคําปรึกษาอาจนํามาประยุกตใชในการจัดกลุมไดเปนอยางดี 
 

กรมราชทัณฑ.(2547:19-21) ยังใหความหมายทฤษฎีที่เกี่ยวกับผูตองขัง 4 ทฤษฎีที่สําคัญคือ  
 -  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทน  เปนทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการลงโทษใหมีความเหมาะสม
กับความผิดคือ  โทษจะตองไดสัดสวนกับการกระทําความผิด  ซึ่งจะกอใหเกิดความยุติธรรม 
 -  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกัน  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟู  ทฤษฎีการ
ลงโทษเพื่อปองกันสังคม  เปนทฤษฎีการลงโทษที่อธิบายเกี่ยวกับการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัว
ผูกระทําผิดเปนสําคัญ  ซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพตอการปองกันอาชญากรรมไดดียิ่งข้ึนและ
แนวทางในการนําทฤษฎีการลงโทษมาใชในการกําหนดโทษ  การนําทฤษฎีการลงโทษมาใชในการ
กําหนดโทษ  จะตองนํามาใชรวมกันเพื่อใหการกําหนดโทษมีวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาที่
สมบูรณ  และเกิดประโยชนเปนที่นาพอใจของสังคม  รวมทั้งเกิดประโยชนตอการปองกันสังคมให
ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพดวยสําหรับบแนวทางในการนําทฤษฎีการลงโทษมาใชรวมกันแยกได
เปน 3 กรณี  คือ 
 กรณีที่ 1 ความผิดที่มีความรุนแรงมาก  ใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนมาเปนหลัก  และนํา
ทฤษฎีการลงโทษอ่ืนมาเสริม 
 กรณีที่ 2 ความผิดที่มีความรุนแรงนอยหรือความผิดเล็กนอย  ใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ปรับปรุงแกไขฟนฟูมาเปนหลัก  และนําทฤษฎีการลงโทษอ่ืนมาเสริม 
 กรณีที่ 3 ผูกระทําผิดซ้ํา  ใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกันมาเปนหลัก  และนําทฤษฎีการ
ลงโทษอ่ืนมาเสริม 

จากทฤษฎีการฟนฟูนี้จะมุงชวยเหลือสมาชิกกลุมใหมีการเปล่ียนแปลงแกไขไปในทางที่ดีข้ึน
โดยเนนที่บุคคล ผูที่จะใหคําปรึกษาจะกําหนดเปาหมายที่แนชัดในการที่จะใหความชวยเหลือเพื่อนํา
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กลุมมาเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหบุคคลที่มีการกระทําหนาที่ทางสังคมบกพรองใหมีการกระทําหนาที่ทาง
สังคมไดดี  เชน บุคคลอ่ืนๆที่บอกจุดมุงหมายที่ไดตั้งไวในการจัดกลุมนี้ก็จะตองตั้งใหสอดคลองกับ
ปญหาของสมาชิกในกลุมดวย  เพื่อผูใหคําปรึกษาจะไดนํากลุมไปยังเปาหมายที่ไดวางเอาไว 

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับสิทธิผูตองขัง 
 งานราชทัณฑในปจจุบันไดพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับพรอมกับงานดานอ่ืนๆ ในปจจุบัน
เจตนารมณหรือความมุงหมายของงานราชทัณฑไดแปรเปล่ียนจากการแกแคนตอนแทน  มาเปนการ
แกไขการปฏิบัติตอผูตองขังไดยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่สหประชาชาติกําหนดไวในขอกําหนด
มาตรฐานข้ันต่ํา สําหรับปฏิบัติตอผูตองขังกับขอเสนอแนะในสวนที่เกี่ยวของ 
 หลักการของขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํานี้  ทางสหประชาชาติไดขอใหยึดเปนแนวทางปฏิบัติ
ของทุกประเทศที่เปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ  ฉะนั้นจุดประสงคที่นานาประเทศยึดถือเปน
หลักปฏิบัติตอผูตองขังในปจจุบัน  จึงมุงหนักไปในทางใหการศึกษาอบรมแกไขจิตใจผูตองขัง  ใหกลับ
ประพฤติตนเปนพลเมืองดีโดยมีความเชื่อวา  การแกไขพฤติกรรมของผูตองขังนั้นจะตองมีการ
ดําเนินการปฏิบัติตอผูตองขังอยางมีมนุษยธรรม  และจัดสภาพความเปนอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถาน
ไปในทางสงเสริมชัดจูงใหผูตองขังเกิดความรูสึกวายังเปนสมาชิกที่มีคาตอสังคม  ทั้งนี้เพราะผูตองขังที่
เขามาอยูในเรือนจํา  นอกจากจะมีชีวิตความเปนอยูผิดปกติจากคนทั่วๆไปแลว การที่ตองอยูในสถานที่
ซึ่งมีขอบเขตจํากัด  ตองประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยของเรือนจํา  ผูตองขังยังเปนผูมีความทุกขวิตก
กังวลแสนสาหัสทางดานจิตใจที่ตนเองถูกแยกตัวออกจากครอบครัว บุตร ภรรยา 
 หลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights Principle) 
 หลักสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยทุกคนในสังคม  เปนหลักสากลที่ทั้งโลกให
การยอมรับ  เนื่องจากมีวิวัฒนาการมาจากจิตสํานึกทางดานศีลธรรมที่มนุษยยอมรับวาเปนส่ิงที่ดีงาม
และพึงจรรโลงไวเพื่อความสงบของสังคม  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว
สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 
 ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิผูตองขัง  ไดคํานึงสิทธิมนุษยชนแนวความคิดของกรมราชทัณฑให
โอกาสแกผูตองขังในการที่เขาจะปรับเปล่ียนพฤตินิสสัย  โดยใหสิทธิในฐานะที่เขาเปนมนุษยคนหนึ่งที่
จะทําการแกตัว  นับเปนการใหโอกาสใหเขาไดกลับตัวเปนพลเมืองดี  ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยมาตรา 4 กลาววา  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับ
การคุมครอง 
 ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิผูตองขัง  ในที่นี้หมายถึงสิทธิของผูตองขังที่จะไดรับขณะอยูในเรือนจํา
และทัณฑสถาน  แบงสิทธิออกเปน 2 ประเภทคือ   สิทธิข้ันพื้นฐานที่ผูตองขังจะไดรับ  และสิทธิ
ประโยชนผูตองขังจะไดรับ ดังนี้ 
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1. สิทธิข้ันพื้นฐานที่ผูตองขังจะไดรับ  มีดังตอไปนี้ (โสภณ ธิติธรรมพฤกษ.2542:55) 

1. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับบุคคลภายนอก 
2. ไดสงจดหมายถึงญาติมิตร 
3. ไดรับสิทธิรับประทานอาหารสวนตัว 
4. ไดรับสิทธิที่จะใชจายเงินสวนตัว 
5. การรวมสนกุร่ืนเริงในการดนตรี  และนําเคร่ืองดนตรีเขาไปเลนในเรือนจํา 
6. การยอมใหนําเคร่ืองหลับนอนสวนตัวใชงในเรือนจํา 
7. ใหเสรีภาพในการพักผอนในเรือนจํา 
8. การใหใชหองสมุดในเรือนจํา 
9. ผอนผันใหมีสมุดและเคร่ืองเขียนไวกับตัว 
10. ไดรับเกียรติใหเขารวมรับฟงคําอบรมจากเจาพนักงาน 

2. สิทธิประโยชนที่ผูตองขังจะไดรับ (กองทุนสวัสดิการขาราชการกรมราชทัณฑ.2542:116)  
กลาววานักโทษเด็ดขาดคนใดที่มีความประพฤติดี  มีความอุตสาหะ 

กาวหนาในการศึกษา  หรือทําความชอบแกทางราชการเปนพิเศษ  อาจไดรับประโยชนอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

1. ใหความสะดวกในเรือนจําตามที่อธิบดีกําหนดไวในขอบังคับ 
2. เล่ือนชั้น 
3. ตั้งใหมีตําแหนงหนาที่ชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา 
4. ลาไมเกิน 4 วันในคราวหนึ่ง 
5. พักการลงโทษตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
6. ลดวันตองโทษจําคุกใหเดือนละไมเกิน 5 วันตามเกณฑ 

ดวยเหตุดังกลาวนี้สรุปไดวา  หลักการทางดานทัณฑวิทยาไดพัฒนาเปล่ียนแปลงไป  การ
ปฏิบัติตอผูตองขังจึงมุงไปในดานการแกไข  ฟนฟูพฤตินิสัยของผูตองขังมากข้ึนโดยนําหลักการสังคม
สงเคราะหมาใช  เพื่อชวยใหผูตองขังประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีตอไป 

2.1.4 การปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540  
 แนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2540 นั้นใหยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และตามคําส่ังอยางเครงครัด โดยทางรัฐบาลได
แตงตั้งคระอนุกรรมการ  คณะทํางาน  อันประกอบดวยผูแทนจากทุนหนวยงานในกระบวนการ
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ยุติธรรม  ไดแก ศาล  อัยการ ตํารวจ ทนาย ราชทัณฑ  ใหทําหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงและสภาพ
ปญหา  เพื่อนํามาจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชน    ในสวนที่เกี่ยวของกับกรม
ราชทัณฑ  (กองนิติกร  กรมราชทัณฑ. 2542:1-3)   กลาวถึง  กลุมเปาหมายสําคัญคือ “ผูตองขัง”  ซึ่ง
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน  ไดตั้งขอสังเกตและขอเสนอไวหลายประเด็น  ซึ่งเปนเร่ืองการ
ปฏิบัติงานของเรือนจําและทัณฑสถาน   คือ 
 1. มีการลงโทษผูตองขัง  โดยมิไดเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย  การลงโทษทางวินัย  
ผูตองขังตองปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด  กอนลงโทษตองไมใหโอกาสแกผูตองขังไดชี้แจงขอ
กลาวหา  ขอแกตัว  และการดําเนินงานของเจาหนาที่เรือนจําตอไปตองตรวจสอบไดโดยบุคคลจาก
หนวยงานภายนอก 
 2. การใชอาวุธปนของเจาพนักงานเรือนจํา  ควรใชดุลยพินิจโดยชอบธรรม   ภายใตกฎหมาย
และไมเกินขอบเขต 
 3. การตรวจคนผุตองขังตองใชดุลยพินิจ  ไมควรลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน   และดวยวิธีการที่
จะกอใหเกิดภัยอันตรายตอสุขภาพรางกายของผูถูกตรวจคน  โดยเฉพาะผูตองขังหญิง 
 4. การใชเคร่ืองพันธนาการ  ตองพิจารณาใชดวยความเปนธรรม  มีการแยกประเภทผูกระทํา
ผิด  มีเหตุผลความจําเปนที่เหมาะสม  ตองคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน  และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 5. การใชผูตองขัง  ใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย    ไมควรใหผูตองขังทํางานที่นา
รังเกียจหรือเส่ียงอันตราย  ใหคํานึงถึงสุขภาพเปนสําคัญ    ตองมีเคร่ืองปองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึน
และตองมีการตรวจสุขภาพอนามัย 
 6. การทํางานของผูตองขังที่มีผลประโยชนตอบแทน  ควรมีการจัดสรรรางวัลที่ผลเปนธรรม  
และใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 7. ใหมีแพทย  พยาบาล  หม่ันตรวจสุขภาพผูตองขังทุกระยะอยางตอเนื่อง   จัดหาเวชภัณฑ
ยารักษาโรคใหเพียงพอ  รวมทั้งเจาหนาที่จะตองดูแลผูตองขังปวยอยางทั่วถึง  ตองไมเลือกปฏิบัติ 
 8. ผูตองขังจะตองไดรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิ
ประโยชนที่ผูตองขังควรไดรับ  รวมทั้งเผยแพรใหญาติของผูตองขังทราบดวย 
 9. การใหการศึกษาวิชาชีพ  ใหคํานึงวาสามารถนําไปใชในการศึกษาตอหรือเปนอาชีพได
เม่ือพนโทษแลว 
 10. การยื่นเ ร่ืองราวรองทุกขของผูตองขัง  เปนสิทธิที่เจาหนาที่ใหการดูแลเอาใจใส
ดําเนินการติดตามและแจงผลใหผูตองขังไดทราบเจาหนาที่เรือนจําตองมีความรอบรูในเร่ืองกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ  อาทิเชน  ระยะเวลาการยื่นอุทธรณฎีกาของผูตองขัง 
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 11. การจัดปรุงอาหารเล้ียงผูตองขัง  ตองคํานึงถึงคุณภาพ สะอาด  ถูกสุขลักษณะและมี
ปริมาณเพียงพอ 
 12. เจาพนักงานเรือนจําตองถือเปนหนาที่ในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนหรือญาติ
ที่มาติดตอ  และใหขอแนะนําที่ถูกตองแกญาติและผูตองขัง 
กรมราชทัณฑจึงกําชับการปฏิบัติใหเปนไปอยางเครงครัด  เจาพนักงานเรือนจําทุกคนพึงตระหนักถึง
หนาที่และความรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติตอผูตองขังโดยชอบธรรมภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 จากเอกสารขางตนสรุปไดวา จะเห็นไดว าปจจุบันปญ หาก ารละ เ มิดสิทธิมนุษยช น
โดยเฉพาะในกลุมของบุคคลที่อยูในกระบวนการยุติธรรม  ยังอยูในระดับที่ถูกละเมิดดานสิทธิ
มนุษยชนอยางรุนแรง  ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของกับผูตองขังโดยตรงตองคํานึงการใชสิทธิดังกลาวดวย ทั้งนี้
เพื่อใหสอดคลองกับเหมาะสมกับเจตนารมณของหลักสิทธิมนุษยชน 
 
2.2 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผูตองขัง 
 2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

รั ศ มี  ฮิ น ดู  ( 2542:86) ไ ด ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ของผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานคร  
จํานวนทงส้ิน 259 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถี่  หาคารอยละ  คาเฉล่ียคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาทีและการทดสอบคา
เอฟ ผูตองขังที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาใมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการ
บริการ  วิธีการสอน  และส่ือและอุปกรณ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

ชุมศรี  ดํารงกุล (2543:64)  ไดทําการศึกษาปญหาในการปฏิบัติงานของขาราชการสวน
พัฒนาผูตองขังเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร เม่ือไดทําการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการสวนพัฒนาผูตองขังทั้ง 3 ดาน  ตามตัวแปรตาง ๆ  พบวา  ขาราชการที่มีอายุ  สถานภาพ  
และวุฒิการศึกษาตางกันทั้งมีปญหาในการปฏิบัติงานโดยรวม   และรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ขาราชการที่มีระดับตําแหนงงานตางกัน  มีปญหาในการปฏิบัติงานดานการใช
แรงงานผูตองขัง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผูมีตําแหนงงานต่ํากวามี
ปญหาในการปฏิบัติงานสูงกวาและขาราชการที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  มีปญหา
ในการปฏิบัติงานดานการควบคุมผูตองขังแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยที่
ขาราชการที่มีประสบการณการทํางานสูงกวามีปญหาในการปฏิบัติงานสูงกวา 
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อัครพรรณ  ขวัญชื่น (2543: 86) ไดทําการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง  เร่ืองผลของการใหคําปรึกษา
แบบกลุมที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองของผูตองขังในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  จากการให
คําปรึกษาแบบกลุมที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการเห็นคุณคาในตนเองของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม  โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน  18  คน  แบงเปนกลุมทดลอง  ซึ่งไดเขารวมการใหคําปรึกษาแบบ
กลุม  จํานวน 8 คน และกลุมควบคุมซึ่งไมไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมจํานวน  10 คน  ผลการวิจัย
โดยวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  กลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเองโดยภาพรวม  และเม่ือจําแนกราย
ดาน ไดแก  ดานตนเองโดยทั่วไป  ดานสังคม  ดานครอบครัว  สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ซึ่งมีความสอดคลองกบการวิเคราะหขอมูลจากบันทึกประชุมกลุม  พบวาสมาชิกโดยสวน
ใหญมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงข้ึน  

อนุรักษ  อารีเอ้ือ  (2545: 63)  ไดทําการศึกษาผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎียึด
บุคคลเปนศูนยกลางเพื่อลดความวิตกกังวลของผูตองขังคดียาเสพติดที่จะออกสูสังคมภายนอก
เรือนจํากลางจังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน  16 คน  แบงเปนกลุมทดลอง  8 คน  กลุมควบคุม  8  คน  กลุม
ทดลองเปนกลุมที่ไดรบการใหคําปรึกษาแบบกลุม  ตามทฤษฎียึดบุคคลเปนศูนยกลาง  สัปดาหละ  2  
คร้ัง  คร้ังละ  1 ถึง  1 ชั่วโมง  30 นาที  เปนจํานวน  8 คร้ัง  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  โปรแกรม
การใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎียึดบุคคลเปนศูนยกลาง  จํานวน 8 โปรแกรม ผลปรากฏวา
ผูตองขังคดียาเสพติด  ที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎียึดบุคคลเปนศูนยกลาง  มีความ
วิตกกังวลต่ํากวากลุมที่ไมไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎียึดบุคคลเปนศูนยกลาง  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 อดัม  นีละไพจิตร (2547: 95)  ไดทําการทดลองผลของการใหคําปรึกษากลุมทฤษฎี อัตถิ
ภาวนิยมตอคุณคาแหงตนของผูตองขัง   โดยผูตองขังอยูในเรือนจําเหลือเวลาตอง    3-6 เดือน  
คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยนําแบบสํารวจคุณคาแหงตนฉบับผูใหญของคูเปอรสมิท แลวคัดเลือก
ผูตองขังที่มีคะแนนเฉล่ียคุณคาแหงตนต่ํากวาคาเฉล่ียจํานวน  16 คนสุมอยางงาย    12 คน  แลวสุม
อยางงายอีกคร้ังหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมทดควบคุมกลุมละ  6  คน  ใหคําปรึกษาคร้ังละ 90 นาที
และไดรับการประเมินคาแหงตนแบงการทดลองออกเปน 3 ระยะ    คือ กอนการทดลอง  ระยะหลังการ
ทดลอง  และระยะติดตามผล  จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน  วัดซ้ํา
ประเภทหนึ่งตัวแปรระหวางกลุมและหนึ่งตัวแปรภายในกลุม   ผลปรากฏวาผูที่ไดรับการใหคําปรึกษา
กลุมทฤษฎีอัตถิภาวนิยม   มีคุณคาแหงตนในระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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  พระมหามนตรี  หลินภู  (2551:80)  ไดศึกษาความเครียดที่มีตอการใชชีวิตของผูตองขัง
เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ  โดยใชโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมโดยยึดหลักอริยสัจ  4  เพื่อลด
ความเครียดที่มีตอการใชชีวิตภายในเรือนจําของผูตองขัง  ผลการทดลองพบวา 
 1. ผูตองขังชาย  เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ  ที่เขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมโดยยึด
หลักอริยสัจ  4  เพื่อลดความเครียดที่มีตอการใชชีวิตภายในเรือนจํามีระดับความเครียดลดลงหลังการ
เขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมโดยยึดหลักอริยสัจ  4  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 2. ผูตองขังชาย  เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ  ที่เขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมโดยยึด
หลักอริยสัจ  4  เพื่อลดความเครียดที่มีตอการใชชีวิตภายในเรือนจํามีระดับความเครียดแตกตางจาก
ผูตองขังที่ไมไดเขารวมโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมโดยยึดหลักอริยสัจ  4  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05   
 
 3.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 
 3.1.1 ความหมายของกิจกรรมกลุม 
 ทศวร มณีศรีขํา (2539:21) ไดใหความหมายของกิจกรรมกลุม คือ โดยผูศึกษาสามารถที่จะ
เขาไปมีสวนรวมในประสบการณการเรียนรู และปฏิบัติงานจริงตามที่กลุมจัดข้ึน ซึ่งลักษณะดังกลาว
ทําใหผูศึกษาไดศึกษาดวยความสนุกสนาน   มีชีวิตชีวาและทาทายความคิดความสามารถของแตละ
บุคคลรวมทั้งสมาชิกแตละคนยังไดรับประสบการณการเรียนรูอยางกวางขวางจากสมาชิกคนอ่ืนๆดวย 
 พงษพันธ พงษโสภา (2542:3) กลาวถึง กลุมประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปมารวมกัน
มีการพึ่งพาอาศัย และมีการปฏิสัมพันธตอกันมีผลประโยชนรวมกันมีความพึงพอใจ   มีการยอมรับ
และเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม อีกดวย 
 อํานาจ กงเทเวศน (2543:70) กลาวถึง กิจกรรมกลุมวาบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปอยูรวมกัน
เปนกลุม มีการกระทํารวมกันในจุดมุงหมายเดียวกันมีบทบาทหนาที่ของแตละคน เพื่อสราง
ประสบการณรวมกันในการทํากิจกรรมที่มีผูนํากลุมทํากิจกรรมที่มีผูดําเนินการใหขอมูลหรือแนวทางใน
การปฏิบัติกิจกรรมกลุม เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่สมาชิกในกลุมในกลุมตั้งเปาหมายไว 
 นิสรา คํามณี (2544:25-26) กลาวถึง กิจกรรมคือกระบวนการที่เกิดจากบุคคลตั้งแตสองคน
ข้ึนไป มีวัตถุประสงคเดียวกันมารวมในการวางแผน กระทํากิจกรรมกลุมอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน มี
ปฏิสัมพันธกันเพื่อใหบรรลุในวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวรวมกันโดยวิเคราะหพฤติกรรมของสมาชิกและ
ผูเขารวมกิจกรรมเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองได 
  จินดารัตน ปมณี (2545:56) กลาวถึง กิจกรรมกลุมเปนการจัดประสบการณตางๆ เพื่อให
สมาชิกในกลุมเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยสมาชิกในกลุมไดมีสวนรวมในการวิเคราะห การคิด การ
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แกปญหา และการลงมือกระทําตอสถานการณใดสถานการณหนึ่งอยางมีจุดมุงหมายแนนอน ซึ่ง
กอใหเกิดพัฒนาตนเองในดานตางๆซึ่งในการทํากิจกรรมกลุมอะไรก็ตามผูที่มีความรับผิดชอบตอกลุม
จะตองมีความตองการใหงานกลุมสําเร็จลุลวงไปดวยดซีึ่ง คมเพชร    
ฉัตรศุภกุล (2546:25) ไดกลาวถึง สมาชิกทั้งหลายจึงพยายามจะชวยกลุมใหดําเนินกิจกรรมไปดวย
ความเรียบรอย แตอยางไรก็ตามดังที่ทราบอยูวาบุคคลแตละคนมีลักษณะบางอยางเปนตัวเอง 
ลักษณะดังกลาวแลวอาจจะมีผลดีหรือผลเสียตอกลุมก็ได เชน บางคนเปนคนที่มีความรูกวางขวาง 
เม่ือใครมีปญหาอะไรในการทํางานเขาจะสามารถตอบปญหาใหสมาชิกไดเปนอยางดี ทําใหการ
ทํางานนั้นไมมีอุปสรรรคตอไป จะเห็นไดวาการทํางานของสมาชิกภายในกลุมนั้นจะสําเร็จหรือไมก็ตาม
ข้ึนอยูกับองคประกอบภายในกลุมมากมาย ถาเราเปนผูนํากลุมหรือสมาชิกกลุมเราสามารถจะชวย
กลุมได ถาเรารูถึงส่ิงที่เกิดข้ึนภายในกลุมตลอดจนสาเหตุของพฤติกรรมเหลานั้น 
 นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2545:11) กลาวถึง การทํางานเปนกลุมหรือการทํางานเปนทีม
ในที่นี้คือ บุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปรวมกันปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งโดยมีเปาหมายรวมกันและทุก
คนในกลุมมีบทบาทในการชวยดําเนินงานของกลุม มีการติดตอส่ือสารประสานงาน และตัดสินใจ
รวมกัน เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อประโยชนรวมกันของกลุม 
 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา กิจกรรมกลุมคือ การที่บุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไดมารวมตัว
เพื่อที่จําทํางานรวมกัน ซึ่งภายในกลุมไดสรางปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันเพื่อดําเนินกิจกรรมที่กลุมได
กําหนดข้ึนเพื่อไปสูทิศทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวพรอมทั้งมีการพัฒนาตนเองตอไป 
 

3.1.2 จุดมุงหมายของกิจกรรมกลุม 
 คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546:149-151) กลาวถึง   จุดมุงหมายของกิจกรรมกลุมไวดังนี้ 
 1. เพื่อสรางความเขาใจในตนเองไดอยางถูกตอง โดยปกติคนทั่วไปอาจจะคิดวาตนเองมี
ความเขาใจในตนเองไมจําเปนตองใหคนอ่ืนชวยชี้แจงวาตนเปนอยางไร ในทางจิตวิทยาแลวมนุษย
ยอมเขาใจตนเอง แตบางคร้ังอาจจะไมเขาใจตนเองไดดีเทาที่ควร หรือบางคร้ังก็เขาใจตนเองผิดพลาด
ได ทั้งนี้เพราะวาแตละคนก็มีการปรับตัวกับส่ิงแวดลอม โดยใชกลวิธีการปองกันตัวที่แตกตางกันไป 
 2. เพื่อสรางความเขาใจบุคคลอ่ืน มนุษยมีความตองการที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุข
ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือ ความเขาใจในสมาชิกของกลุม ความเขาใจในบุคคลอ่ืนจะทําใหเกิดการ
ยอมรับพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา ดังนั้นในการกิจกรรมกลุมรวมกันของสมาชิกจะเปดโอกาสให
สมาชิกเกิดการเรียนรูลักษณะตางๆ ของแตละคนไดดี 
 3. เพื่อสรางความสามารถในการทํางานรวมกันระหวางสมาชิก ซึ่งนอกจากจะอาศัยความรู
สามารถและประสบการณของสมาชิกแตละคนแลว ส่ิงที่สําคัญและมีความหมายตอความสําเร็จของ
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กลุมคือ ความรวมมือ ซึ่งถาขาดความรวมมือที่ดีจะทําใหการทํางานของกลุมไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร ดังนั้นในการทํากิจกรรมกลุมจึงมีจุดมุงหมายที่จะเสริมคุณลักษณะที่ดีใหแกสมาชิก 
 นิสรา คํามณี (2544:26) กลาววา กิจกรรมกลุมมีจุดมุงหมายเพื่อชวยสงเสริมใหบุคคลไดมี
โอกาสไดเรียนรูในการปฏิบัติกับผูอ่ืน ไดสรางความเขาใจในตนเอง เขาใจผูอ่ืนตลอดจนเพื่อใหบุคคลมี
การปรับปรุงแกไข และพัฒนาตนเองในทางที่พึงประสงค 
 จินดารัตน ปมณี (2545:57) กลาวถึง จุดมุงหมายของกิจกรรมคือ เพื่อพัฒนาบุคคลใหรูจัก
ตนเองและผูอ่ืน ตลอดจนถึงเรียนรูที่จะปรับปรุงแกไขพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่บกพรอง ในการ
พัฒนาตนเองในทางที่พึงประสงคได และสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมไดด ี
 จากจุดมุงหมายดังกลาว สรุปไดวา กิจกรรมกลุมมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาสงเสริมบุคคลที่
เขามาทํากิจกรรมในกลุมเพื่อใหสมาชิกในกลุมไดรูจักตนเองและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน   
และเพื่อที่จะเรียนรูที่จะปรับปรุงแกไขพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่บกพรองในการพัฒนาตนเองในทางที่
พึงประสงคได  
 

3.1.3 คุณคาของกิจกรรมกลุม 
 จินดารัตน ปมณี (2545:59) กลาวถึง กิจกรรมกลุมสามารถชวยใหสมาชิกไดพัฒนาตนเอง
ในดานอารมณ สังคมและรูจักควบคุมตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถรับผิดชอบตนเองและมีทัศคติที่ดี
ตอบุคคลอ่ืน เพื่อเปนการเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคลไดดี 
 
 คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546:20-24) กลาวถึงประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมกลุมไวดังนี ้
 1. คุณคาในการพัฒนาการ (Development Values) กิจกรรมกลุมสามารถสรางพัฒนาการ
ใหกับบุคคลในกลุมไดเปนอยางดี กิจกรรมแตละประเภทสนองความพึงพอใจของบุคคลแตกตางกันไป 
คุณคาดานพัฒนาการที่เกิดข้ึนดังนี้ 
  1.1 การสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล เชน ความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม 
ความตองการปลอดภัยตองการยอมรับจากหมูคณะ 
  1.2 มีการสรางพัฒนาการดานอารมณและสังคมเม่ือบุคคลเขารวมกิจกรรมกลุมจะไดมี
โอกาสเรียนรูเร่ืองการปฏิบัติตนในสังคม และในขณะเดียวกันจะไดเรียนรูเร่ือการควบคุมการแสดงออก
ทางอารมณดวย 
  1.3 การพัฒนาดานทัศคติ ความสนใจ ความสามารถและปกติวิสัยทางสังคมในการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคม บุคคลจะตองมีทัศนคติที่ดีตอบุคคลอ่ืน มีการเคารพบุคคลอ่ืนจึงทําใหอยูรวมกัน
กับกลุมได ถาหากไมมีคุณสมบัติดังกลาวแลวจะทําใหไมสามารถปรับตัวไดกับสมาชิกในกลุม 



 35 

  1.4 คุณคาทางอาชีพ กิจกรรมกลุมบางประเภท เชนกิจกรรมกลุมในโรงเรียนนอกจากจะ
ใหขอสนเทศทางดานอาชีพแลวยังใหประสบการณที่เปนประโยชนตอาชีพตางๆ เชน ดนตรี ศิลปะ 
หนังสือพิมพ เปนตน 
  1.5 ความเจริญงอกงามดานความรูและทักษะในขณะที่บุคคลไดมีโอกาสทํากิจกรรม
กลุมนั้น อาจจะไดรับความรูและทักษะบางประการ เชน การพูดในที่สาธารณะ การอภิปรายกลุม 
กฎระเบียบในการทํางานเปนหมูคณะ 
 2. คุณคาดานการวินิจฉัย (Diagnostic Values) สําหรับการเปนผูนํากลุมเม่ือมีการทํา
กิจกรรมกลุมจะทําใหมีโอกาสที่จะสังเกตสมาชิกในกลุมแตละคนใหไดรับความเขาใจอยางดีในตัว
สมาชิก 
 3. คุณคาดานการบําบัด (Theraputic Values) ในการรวบรวมกลุมของบุคคลนั้นจะมีคาตอ
การบําบัดเปนอยางดี สําหรับบุคคลที่มีปญหาจะไดรับประโยชนจากการรวมกิจกรรม กลุมสามารถ
แกปญหาได เชน ปญหาทางอารมณ การพัฒนานิสัยของตนเอง เปนตน 
 4. คุณคาตอโรงเรียนและชุมชน (Value to the school and Community) บุคคลที่เขา
กิจกรรมกลุมมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานตางๆ  ทําใหเปนบุคคลที่มีความสามารถมีคุณคา
สรางประโยชนใหแกสังคมได 
 โรเจอร (Roger.1970:121-122) ไดกลาวถึงประโยชนของกิจกรรมกลุม ดังนี ้
 1. ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานการรับรูทางความรูสึก 
 2. มีการตระหนักถึงความรูสึกของตนเองและผูอ่ืนมากข้ึน ตลอดจนเปดเผยความรูสึก  
ความจริงใจ และเปนไปตามธรรมชาติ มีการเปล่ียนแปลงทางความสามารถในการควบคุมความรูสึก
ตางๆ ของตนเอง มีการแสดงที่ตรงกับความรูสึกของตน 
 3. เกิดแนวทางในการสรางแรงจูงใจ หมายถึง การเขาใจในตนเอง การรูจักตัดสินใจดวย
ตนเอง 
 4. เกิดการเปล่ียนแปลงทางดานทัศนคติทั้งตอตนเองและผูอ่ืน หมายความวา พัฒนาในเร่ือง
คุณคาของตนเอง บุคคลยอมรับตนเอง เขาใจตนเอง และมีความม่ันคงยิ่งข้ึน ลดการส่ังสอนและ
ควบคุมผูอ่ืน มีสวนรวมในกิจกรรมมากข้ึน และมีความรูสึกพึ่งพากนัและกัน 
 จากเอกสารความมุงหมายของกลุมดังที่กลาวมา สรุปไดวา กิจกรรมกลุมสามารถที่ชวยให
สมาชิกภายในกลุมมีการพัฒนาตนเอง และเสริมสรางพัฒนาการในดานตางๆของสมาชิกอาท ิ
ดานอารมณ ดานสังคม รวมทั้งการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม 
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3.1.4 ลําดับขั้นของกิจกรรมกลุม 
วีณา วโรตมะวิชญ (2530:252-254) ไดกลาวถึง ลําข้ันของการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมไว

ดังนี้ 
  1.ข้ันลงมือปฏิบัติ เปนข้ันที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
  2.ข้ันคนพบ เม่ือนักเรียนไดมีสวนรวมโดยมีการลงมือปฏิบัติดวยตนเองแลว 
เขาจะเกิดความรูสึกและเกิดความเขาใจตนเองอันจะนําไปสูการคนพบส่ิงที่เรียนรูดวยตนเอง 
  3. ข้ันวิเคราะหเปนข้ันที่สําคัญที่สุด เปนข้ันที่นักเรียนไดวิเคราะหถึงส่ิงที่ไดกระทําลงไป 
โดยครูจะไดตั้งคําถามวาอะไร ทําไม และอยางไร เพื่อใหนักเรียนสามารถรวบรวมส่ิงตางๆ ทั้งทางดาน
ความรูและการมีสวนรวมทางอารมณใหรวมจุดเดียวกัน 
  4.  ข้ันนําไปใช หรือประยุกตใชกับตนเองและผูอ่ืน เปนข้ันที่นักเรียนไดกาวหนาไปอีกข้ัน
หนึ่ง คือ สามารถเชื่อมโยงส่ิงที่ไดเรียนรูตนเองและผูอ่ืนได 
 ศุภวดี บุญญวงศ (2527:133-134) กลาวถึง  ข้ันในตอนในการทํากิจกรรมกลุมไว ดังนี้ 
 1. ข้ันการมีสวนรวม ระยะนี้นักเรียนจะเขามามีสวนรวมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งและเปนผูลง
มือปฏิบัติกิจกรรม หรือคนควาแสวงหาส่ิงที่ตองการเรียนรูนั้นดวยตนเอง  ผูที่มีสวนรวมมากก็จะไดรับ
ผลการเรียนรูนั้นๆ มากข้ึนดวย การทํากิจกรรมจะตองมีสวนรวมในดานตางๆ   ดังนี้ 
  1.1 ทางดานรางกาย คือ การเรียนรูในการลงมือปฏิบัติหรือกระทํากิจกรรมเรียนรูดวย
ตนเอง การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนแปลงความคิดเห็น หรือการคนควา
สืบสวนส่ิงที่ตองการเรียนรูดวยตนเอง 
  1.2 ทางดานจิตใจ คือ การที่นักเรียนเกิดความรูสึกเกี่ยวกับส่ิงที่ไดลงมือปฏิบัติอยาง
แทจริง ความรูสึกที่เกิดข้ึนนี้จะนําไปสูการรับรูแนวคิดและการเรียนรูทางดานเนื้อหา 
  1.3 ทางดานสติปญญา หรือสมองคือ การเรียนรูที่เกิดจากการเห็นจริงมีการคนพบส่ิงที่
ตองการเรียนรู มีการสรางแนวคิดจากส่ิงที่ไดรับรูนั้น จะทําใหการเรียนรูมีความหมายตอการเรียนรูมาก
ข้ึน และเปนแนวทางในทางพัฒนาความคิดและเหตุผลในการพิจารณาไตรตรองในการทํางาน 
 2. ข้ันวิเคราะห  นักเรียนจะรวมกันวิเคราะหประสบการณการเรียนรูทันที ซึ่งจะชวยให
นักเรียนมีความรูอยางกวางขวาง สามารถประเมินความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม วิธีการผลของ
การเรียนรู ตลอดจนชวยใหนักเรียนรูจักตนเองดีข้ึน 
 3. ข้ันสรุปและประยุกตหลักการ ข้ันนี้นักเรียนจะรวบรวมแนวคิดที่ตนพบและแนวคิดที่ได
ควากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืนแลวสรุปเปนหลักการของตนเอง ซึ่งจะทําได 2 ลักษณะ คือ  
  3.1 การประยุกตเพื่อการปรับปรุงบุคลิกภาพหรือการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
รวมทั้งการปรบตัวใหเขากับคนอ่ืน ตอลดจนการเสริมสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน 
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  3.2 การประยุกตเพื่อใชในการแกปญหาตางๆ และเพื่อใชในการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน
กวาเดิม ตลอดจนชวยในการคิดคนและประดิษฐส่ิงใหมๆข้ึน 
 4. ข้ันประเมินผล โดยใหนักเรียนเปนผูประเมินผลการเรียนรูของตนเอง และของกลุมจาก
การอภิปราย ใหเสนอแนะและติดชมรวมกับสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุม 
 จากเอกสารขางตนนั้น สรุปไดวาลําดบัข้ันตอนของกิจกรรมกลุมมีความสําคัญมากเพราะเร่ิม
ตั้งแตการมีสวนรวม ข้ันวิเคราะหผลที่ไดเขารวม ข้ันสรุปประยุกตหลักการที่ไดทํารวมกันมา จนถึงขั้น
ประเมินผลทั้งนี้ก็เพื่อใหสมาชิกเกิดการเรียนรูในการทํากิจกรรมรวม เพื่อกลับไปพัฒนาตนเองตอไป 
 

3.1.5 ขนาดของกลุมท่ีใชในกิจกรรมกลุม 
กลาวถึงขนาดของกลุมที่ใชในการทํากิจกรรมกลุม มีผูใหความหมายแตกตางออกไปดังนี ้
ชอร (Shaw.1977:3) หมายถึง กลุมยอยนั้นควรมีสมาชิก 10 คน  เปนอยางมากถาจํานวนใน

สมาชิก 30 คนข้ึนไปจะจัดเปนกลุมใหญ แตก็อาจจัดเปนกลุมยอยได และมีความเห็นวาจํานวนสมาชิก
นั้นมิใชส่ิงที่สําคัญในองประกอบอ่ืนๆ ซึ่งไดแก ความสัมพันธของสมาชิกและการรวมมือกันในการ
ทํางานของสมาชิกจะมีความสําคัญตอการทํางานของกลุมการมากกวา 

จินดารัตน ปมณี (2545:59) ขนาดของกลุมที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมกลุมจะทําใหการทํา
กิจกรรมไดผลดี ควรจะมีขนาดตั้งแต 4-5 คน เพื่อที่สมาชิกจะไดมีโอกาสออกไดอยางทั่วถึงมีงานทําใน
กลุมและมีโอกาสไดใชทักษะของตนทั่วถึงกัน แตสามารถยืดหยุนไดตามความจําเปนในสถาการณ
นั้นๆ 

คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546:111) กลาวถึง จํานวนสมาชิกของกลุมที่จะเหมาะสมนั้นซึ่งบุคคล
ตางๆไดมีความคิดเห็นแตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตามในการทําวิจัยที่แสดงใหเห็นวาจํานวน
สูงสุดควรเปนกี่คน จากรายงานการศึกษาโดยทั่วไปพบวา จํานวนของสมาชิกจะอยูระหวาง 6-15 คน 
ถึงแมวาบางคนอาจจะคิดวาจํานวนที่ดีที่สุด คือ 6 คน บางคนคิดวา 8 คนแตอยางไรก็ตามไมมีใคร
กําหนดจํานวนเกิน 15 คน ซึ่งจํานวนตองข้ึนอยูกับสถานการณ จุดมุงหมายของกลุมแหลงที่จะให
ความชวยเหลือของกลุม ระดับวุฒิภาวะของบุคคลในกลุม 

นิสรา คํามณี (2544:32) กลาวถึง กิจกรรมกลุม ควรมีสมาชิกของกลุมตั้งแต 9-10 คนและมาก
ที่สุดไมควรเกิน 15 คน จึงเหมาะสมที่สุด เพราะถาหากสมาชิกกลุมนั้นมีมากเกินไปกวานี้จะมีผลเสีย
ตอการปฏิสัมพันธและความรวมมือภายในกลุมของสมาชิก 

จากขอมูลขางตนกลาวสรุปไดวา สมาชิกภายในกลุมควรจะมี 5-15 คนซึ่งไมควรจะเกิน 15 
คนเพราะจะทําใหการดําเนินกิจกรรมไดอยางทั่วถึงกัน และจําทําใหกระบวนการกลุมดําเนินการได
อยางมีคุณภาพ 
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3.1.6 กิจกรรมท่ีใชในกิจกรรมกลุม 
การทํากิจกรรมกลุมผูนํากลุมหรือสมาชิกในกลุมสามารถใชเทคนิคตางๆ เพื่อกอใหเกิด

ความสําเร็จไดโดยแตละวิธีนั้นจะถูกนําไปใชแตกตางตามความเหมาะสม ตัวอยางเทคนิคที่สามารถ
นํามาใชในการดําเนินกิจกรรมกลุมซึ่ง จินดารัตน ปมณี (2545:61-62) ไดอธิบายการทํากิจกรรมกลุม
ไวดังนี้ 
  1. การอภิปรายกลุม  (Group  Discussion)  เปนการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือ 
หัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน  โดยสมาชิกจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเปนอิสระและอยางเปนอิสระ
และอยางธรรมชาติ  นอกจากนี้ยังถือไดวาเปนแกนของประชาธิปไตยเพราะมีสวนสงเสริมใหสมาชิก
ทุกคนไดฝกตนเองใหเปนผูที่มีคุณสมบัติที่ดี  เหมาะสมกับการเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยการ
อภิปรายกลุมจะชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคในสังคม  การมีสัมพันธภาพกันใหม  บูรณาการ
ความคิด  และความตองการซึ่งกันและกัน 
 2. การแสดงบทบาทสมมติ  (Role-Playing)  เปนการจัดสถานการณเพื่อใหผูแสดงไดมี
โอกาสแสดงออกตามธรรมชาติ  โดยอาศัยบุคลิกภาพหรือเปดโอกาสใหบุคคลไดแสดงบุคลิกภาพของ
เขาอยางเปนอิสระ  วิธีการนี้มีลักษณะเปนสถานการณสมมติเชนเดียวกับเกมผูนํากลุมจะเปนผูสราง
สถานการณไวลวงหนา  ซึ่งอาจจะเปนเร่ืองที่ขัดแยงกันระหวางบุคคลหรือสถานการณการประชุมใน
การประชุม  และการแสดงผูแสดงจะตองใชบทบาทเจรจาและบุคลิกภาพของตนเอง  และสวมบทบาท
นั้น ผูนํากลุมจะใหผูแสดงไดทราบจุดมุงหมายที่จําเปนบางประการ  หรือสถานการณที่กําหนดให  ผู
แสดงอาจจะมีคนเดียว  หรือหลายคนก็ไดเวลาที่ใชแสดงเปนชวงเวลาส้ัน ๆ ภายหลังการแสดงจะมีบท
วิเคราะหบทบาทโดยอาศัยการสังเกตและการอภิปรายกลุม 
 3. กรณีตัวอยาง  (Case)  เปนวิธีการใชตัวอยางหรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง ๆ นํามา
ดัดแปลงและใชเปนตัวอยางในการใหผูเรียนไดศึกษาวิเคราะห  และอภิปรายกันเพื่อสรางความเขาใจ
และฝกฝนหาวิธีแกปญหานั้น  วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิดและพิจารณาขอมูลที่ตนไดรับอยางถ่ี
ถวน  รวมทั้งการนําเอากรณตีาง ๆ ซึ่งคลายคลึงกับชีวิตจริงมาใชจะชวยใหการเรียนรูลักษณะใกลเคียง
กับความเปนจริง  ซึ่งมีสวนทําใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียนรูมากข้ึน 
 4. เกม (Game)  เปนกิจกรรมที่สมาชิกตองลงมือกระทําดวยตนเอง  ซึ่งผลจะออกมาในรูป
ของการแพหรือชนะโดยจะเนนในเร่ืองของการตัดสินใจของผูเลนหรือสมาชิก  หรือจะข้ึนอยูกับ
โครงสรางหรือกติกาของเกมที่ผูนํากลุมกําหนดเอาไวให  องคประกอบของเกมไดแก 

 4.1 กติกา  เพื่อใหสมาชิกกลุมไดทํากิจกรรมอยางมีระเบียบเรียบรอย  บรรลุ 
จุดมุงหมายที่ตองการโดยไมตองพะวงอยูกับส่ิงนอกประเด็น 

 4.2 วิธีการ  เปนข้ันตอนของการเลนซึ่งจะมีผลตอบรรยากาศของการเลนเกม 
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 4.3  จุดมุงหมายของเกม  เปนเปาหมายที่ผูนํากลุมตองการใหสมาชิกไดบรรลุ 
ถึงจุดมุงหมายนั้น  อารมณ การแสดงออก  และการใชความคิด  เปนพฤติกรรมและความรูสึกที่สมาชิก
ที่เลนเกมไดแสดงออกและรับรูซึ่งกันและกัน 
 5.  สถานการณจําลอง (Simulation)  เปนการจัดสถานการณใหคลายคลึงกับความเปนจริง
เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูและสัมผัสความรูสึกจริง ๆ ในสถานการณที่จําลองข้ึน  โดยตองอาศัยกิจกรรม
อ่ืนเปนสวนประกอบ เชน เกม หรือบทบาทสมมติ 
 6.  การฝกปฏิบัติ  (Exercise)  เปนการนําเอาทฤษฎีหรือแนวคิดตามที่ไดเรียนรูมาทดลอง
ปฏิบัติในข้ันตอนสุดทายของการฝกอบรมภายใตการดูแลของผูใหการอบรม  ผูใหการอบรมจะตอง
เตรียมกิจกรรมหรือส่ิงที่จะใหฝกปฏิบัติไวลวงหนาหลังจากอบรมภาคทฤษฎีมาแลวอาจมีการสาธิต
หรือกระทําใหดูกอนและใหรับการอบรมทดลองทําตาม  ขอดีของการฝกปฏิบัติคือ  ผูรับการทดลองได
ฝกปฏิบัติจริงกอนที่จะนําทักษะไปใชและทุกคนไดเรียนรูดวยตนเองและเทคนิคที่จูงใจใหคนอยาก
เรียนรู 
 คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  (2546 : 152-165)  กลาววา กิจกลุมเพื่อนํามาใชใหเปนประโยชน
ตอการพัฒนาบุคคลและกลุมมากมาย กิจกรรมแตละประเภทจะชวยใหสมาชิกไดเรียนรูเร่ืองตาง ๆ 
แตกตางกันไป เพื่อใหผูดําเนินกิจกรรมกลุม ผูสอนกิจกรรมไดแนวความคิดและนําไปปรับปรุงดัดแปลง
ใชใหเหมาะสมกับสถานการณ 
   1.  กิจกรรมกลุมเพื่อการรูจักกันและสรางสัมพันธภาพ จะเปนระยะเร่ิมเขากลุม
จะเปนตัวของตัวเอง จะชวยใหทุกคนมีความสัมพันธกันเปนอยางดี ดังนั้น ไมวาจะเปนกลุมใดก็ตาม
มักจะเร่ิมตนโดยการชวยใหทุกคนไดมีโอกาสรูจักกันดวยวิธีตาง ๆ เชน การติดปายชื่อ การแนะนํา
ตัวเอง การสัมภาษณสมาชิกในกลุม กิจกรรมพิเศษเพื่อทําใหรูจักกัน เปนตน 
   2.  กิจกรรมกลุมเพื่อสรางความเขาใจในตนเอง เปนปจจัยทําใหบุคคลกระทํา
อะไรก็ตามถูกตองและเหมาะสม ในเร่ืองการเขาใจตนเองนั้น นอกจากบุคคลจะตองพิจารณาดวย
ตนเองแลว บุคคลอ่ืน ๆ ก็สามารถจะใหขอมูลไดดวย เนื่องจากบางคร้ังคนเราไมสามารถมองเห็น
รายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ของตนเองได สมาชิกในกลุมจะเปรียบเสมือนกระจกเงาที่จะสะทอนภาพ
ของบุคคลได 
   3.  กิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจในบุคคลอ่ืน ความเขาใจในบุคคลอ่ืนจะทําให
บุคคลเกิดการยอมรับในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนมากข้ึนไมเกิดความสงสัยวาทําไมบุคคลนั้นถึงแสดง
พฤติกรรมเชนนี้ เพราะรูและเขาใจสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมเชนนั้น   
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 จากเอกสารขางตน สรุปไดวา กิจกรรมกลุมที่นํามาใชในการทํากิจกรรมลวนแตเปน
ประโยชนตอการพัฒนาบุคคลและกลุมเปาหมายมากมาย กิจกรรมแตละประเภทจะชวยใหสมาชิกได
เรียนรูเร่ืองราวๆแตกตางกันไป เพื่อใหผูดําเนินกิจกรรมกลุม เพื่อผูสอนจะไดนําแนวความคิดและนําไป
ดับแปลงในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 
 
3.2 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 
 3.2.1 งานวิจัยตางประเทศ 
 เดวิส (Davis.1988:3264) ไดทําการศึกษา ผลของการใชทักษะกระบวนการกลุมในการเรียน
คณิตศาสตร หนวยการแกปญหา ที่มีตอผลสัมฤทธิ์และทัศนคติในการเรียนวิชาดังกลาวของนักเรียน
เกรด 7 จํานวน 104 คน โดยการแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาผลสัมฤทธิ์และทัศนคติใน
การเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติแตในขณะเดียวกันก็พบวา 
นักเรียนในกลุมทดลองมีการปฏิสัมพันธตอกันดีกวานักเรียนในกลุมควบคุม 

เบิรดเฮาเชอร (Birkhauser.1985:103) ทําการศึกษา เกี่ยวกับผลของกระบวนการกลุมสัมพันธ
ที่มีตออัตมโนทัศนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมนักเรียนเกรด 3,4และ 
5  เปนจํานวน 77 คน ซึ่งมีสวนอยูในชั้นเรียนตามปกติและนักเรียนซึ่งอยูในชั้นเรียนไมเกิน6 สัปดาห 
จํานวน 75 คน พบวาทั้งสองกลุมมีอัตมโนทัศนเตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

บอรดแมน (Boarman.1988:1952) ไดศึกษา ผลจากการนํากระบวนการกลุมไปใชใน
โปรแกรมการเลิกสูบบุหร่ีใหกับอาสาสมัคร 67 คน พบวากระบวนการกลุมชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
โปรแกรมดังกลาวได โดยเฉพาะในเพศที่เปนผูหญิง 

 
3.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
ประภักดิ์ กันหาชิน (2544:49) ไดทําการศึกษาผลของกิจกรรมกลุมที่มีตอการปฏิบัติตนกับส่ิง

ที่เพื่อนตางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสุวิทธิ์เสรีอนุสรณกรุงเทพมหานคร พบวา 
1. นักเรียนปฏิบัติตนกับเพื่อนตางเพศไดเหมาะสมข้ึนหลังจากเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2. นักเรียนปฏิบัติตนกับเพื่อนตางเพศเหมาะสมข้ึน หลังจากไดรับขอสนเทศอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 
3. นักเรียนที่ไดรับการเขารวมกิจกรรมกลุมกับนักเรียนที่ไดรับการใหขอเทศปฏิบัติตนกับเพื่อน

ตางเพศเหมาะสมข้ึนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อรัญญา วันกิ่ง (2546:59) ไดทําการศึกษาผลของกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาด
ทางอารมณดานการจัดการอารมณของตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบุรีรัมยพิทยา
คม จังหวัดบุรีรัมย พบวา 

1. นักเรียนมีความเฉลียวฉลาดทางดานอารมณการจัดการอารมณของตัวเองสูงข้ึน หลังจากที่
ไดเขารวมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางดานอารมณดานการจัดการอารมณของตนเอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณดานการจัดการ
อารมณของตนเอง มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณดานการจัดการทางดานอารมณของตนสูง กวา
นักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณดานการจัดการอารมณของ
ตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

นิสรา คํามณี (2544:48-50) เปนการศึกษาผลของกิจกรรมกลุมเพื่อนําไปพัฒนาความเฉลียว
ฉลาดดานการจูงใจตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ไดนํามาศึกษาคือ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีคะแนนความเฉลียว
ฉลาดดานการจูงใจตนเอง ตั้งแต T45 ลงมา จํานวน 30 คน แลวสุมอยางงายเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมกลุมละ 15 คน โดยใหกลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดดาน
การจูงใจตนเองจํานวน 16 คร้ัง สวนกลุมควบคุมไดเขารวมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาด
ในการจูงใจตนเอง ผลของการวิจัยสรุปไดดังนี้คือ  
 1. นักเรียนมีความเฉลียวฉลาดดานการจูงใจตนเองสูงข้ึนหลังจากไดเขารวมกิจกรรมกลุม
เพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดในการจูงใจตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 2. นักเรียนที่ไดรับเขารวมกิจกรรมกลุมมีความเฉลียวฉลาดดานการจูงใจตนเองสูงกวา
นักเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ภวันนิภา  โรจนพันธ (2547:63-64)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมกลุมสามารถ 
นําไปใชกับนักเรียนในเพื่อเปรียบเทียบความเชื่อม่ันในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวัดราชผาติการาม  
กรุงเทพมหานครที่มีความเชื่อม่ันในตนเองต่ํา  จํานวน  30  คนแลวทําการสุมอยางงายเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  15  คนไดผลสรุปดังนี้ 
 1.  นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองมากข้ึนหลังจากไดรับการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 2.  นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองมากข้ึนหลังจากไดรับการเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 



 42 

 3.  นักเรียนที่ไดรับการฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกกับนักเรียนที่รับการเขารวมกิจกรรมกลุมี
ความเชื่อม่ันในตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 สุวิภา  ภาคยอัต  (2547 : 36-39)  ไดศึกษาเร่ือง พัฒนาการตระหนักรูในตนเองดวย
กิจกรรมกลุมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ป
การศึกษา 2546 ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตร ที่อาสาสมัครเขารวมการฝกอบรมทําการสุมนิสิตมา
จํานวน 40 คน แบงเปนนิสิตชาย 20 คน และนิสิตหญิง 20 คน เพื่อเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม 
กลุมละ 10 คน โดยใหกลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรมกลุมพัฒนาการตระหนักรูในตนเองจํานวน 9 คร้ัง 
สวนกลุมควบคุมไมไดเขารวมกิจกรรมกลุมพัฒนาการตระหนักรูในตนเองผลของการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
คือ 
   1.  นิสิตไดรับการพัฒนาการตระหนักรูในตนเองดวยกิจกรรมกลุมในกลุม
ทดลอง มีการตระหนักรูในตนเองสูงกวานิสิตที่ไมไดรับการพัฒนาการตระหนักรูในตนเอง เม่ือส้ินสุด
การอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.  นิสิตหญิงที่ไดรับการพัฒนาการตระหนักรูในตนเองดวยกิจกรรมกลุมมีการ
ตระหนักรูในตนเองสูงกวานิสิตชายที่ไดรับการพัฒนาการตระหนักรูในตนเองดวยกิจกรรมกลุมเม่ือ
ส้ินสุดการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม สรุปไดวา กิจกรรมกลุมสามารถนําไปพัฒนากับ
บุคคลทั่วไปได ซึ่งทําใหการฝกอบรมหรือทํากิจกรรมในดานตางๆมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไป
แกไขปญหาไดอยางเต็มศักยภาพของแตกลุมบุคคลได 
 
4.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติของมนุษยและหลักอิทธิบาท 4 

4.1.1  ธรรมชาติของมนุษย 
สามารถปฏิบัติตอส่ิงทั้งหลายไดถูกตอง มนุษยมีศักยภาพที่จะฝกฝนตนเองไดอยางสมบูรณ

เต็มตามศักยภาพ  ในสภาพการณที่เอ้ืออํานวยใหมนุษยไดมีโอกาสรับรูความจริงเกี่ยวกับตนไดอยาง
ถูกตอง  จะตองพระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต.2542: 160-207)  ไดสรุปความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาต ิ
ของมนุษยไวดังนี้ 
 1. มนุษยเกิดมาพรอมกับความรู  ความไมเขาใจตอส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง  ไมรูจัก
โลก  ไมรูจักชีวิตที่แทจริงหรือเรียกวามนุษยเกิดมาพรอมอวิชชา  ทําใหมนุษยปฏิบัติตอส่ิงทั้งหลายไม
ถูกตอง  เกิดความติดขัดเพราะส่ิงเหลานั้นไมเปนไปตามมนุษยตองการ  ที่เรียกวา เกิดปญญาหรือเกิด
ทุกนั้นเอง 
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 2. มนุษยทุกคนมีความอยาก  ความอยากที่เปนพื้นฐาน  คือ ความอยากที่ทําใหชีวิตรอดเม่ือ
มนุษยไมมีความรู (อวิชชา) ไมเขาใจเกี่ยวกับชีวิตและสภาพแวดลอมตรงความเปนจริง  มนุษยก็นํา
ความอยากเปนตัวนํา  ชีวิตก็ยิ่งทําใหเกิดปญหา  ปญหายิ่งซับซอนมากข้ึนหรือมีความทุกขมากข้ึน 
 3. มนุษยสามารถแกปญหาไดโดยการพัฒนาส่ิงที่เรียกวาปญญา  มนุษยจะตองมีความรู
ความเขาใจส่ิงทั้งหลาย  ใหถูกตองตามความเปนจริง  โดยรูและเขาใจชีวิตของตนเองและส่ิงทั้งหลายที่
อยูแวดลอมทั้งสังคมและธรรมชาติภายนอก  เม่ือมีความรูตอส่ิงทั้งหลายแลวก็ มีความอดทน  
ขยันหม่ันเพียร  รูจักคิดตามความเปนจริงและเหตุปจจัย 
 4. มนุษยจะดีหรือไม ข้ึนอยูกับการกระทําของตนเอง  ไมมีใครทําใครดีหรือเลวได 

4.1.2  บุคลิกภาพของมนุษย 
 พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต.2544:20-23)  ไดกลาวถึง  บุคลิกภาพของมนุษยตามหลัก
ในพระพุทธศาสนา  ประกอบดวยส่ิงที่เรียกวา  ขันธหา หรือ เบญจขันธ เปนกองแหงรูปธรรม และ
นามธรรมหาหมวด ที่ประชุมกันเปนหนวยรวม ซึ่งบัญญัติเรียกวา  บุคคลหรือสัตวสวนประกอบ 5 
อยาง ที่รวมเปนชีวิต ไดแก 
 1.รูป (Corporeality) คือ  สวนที่เปนรางกายและพฤติกรรมทั้งหมดของรางกายจะทํางานเม่ือ
อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกสัมพันธกัน 
 2.เวทนา (Feeling) คือ ความรูสึกที่เปนสุข ทุกข หรือเฉยๆ เปนตัวกําหนดบทบาท 
พฤติกรรมของมนุษย 
 3.สัญญา (Perception) คือ การจําได หมายรู กําหนดรูส่ิงของตางๆได 
 4.สังขาร ( Mental Formations) คือ การคิดปรุงแตงตอส่ิงที่รับรูเขามา เปนตัว 
กอใหเกิดระบบของพฤติกรรมมนุษย 
 5. วิญญาณ (Consciousness) คือ การรูแจงอารมณทางประสาททั้ง 5 และทางใจ คือ การ
เห็น การไดยิน  การไดกล่ิน การรูรส  การรูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณทางใจ 
 สรุปไดวา  โครงสรางบุคลิกภาพซึ่งประกอบดวยขันธ 5 อาจแบงกวางๆ ไดวาเปนรูปกับนาม  
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เม่ือวิญญาณเกิดการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และทางใจแลว จะ
เกิดเวทนาคือ ความรูสึกสุข ทุกขหรือเฉยๆ ซึ่งจะเปนไปตามเหตุปจจัย  จะไปสัมผัสกับสัญญา คือ 
ขอมูลเดิมและกําหนดรูไดวาเปนประสบการณเดิมของมนุษยที่เคยไดเรียนรู  เกิดเปนความจําของ
มนุษยและเกิดผลที่ตามมาคือ สังขารไปปรับปรุงแตง คือ ชอบ ไมชอบ เปนสุข เปนทุกข เม่ือเกิด
กระบวนการอยางนี้ก็จะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมออกมา มนุษยเกิดความทุกขหรือปญหาได  เม่ือ
มนุษยยึดม่ันถือม่ันในขันธ 5 เรียกวา อุปทานขันธ 5 โดยไมคํานึงวาที่แทจริงแลว ตัวตนของมนุษยเม่ือ
แยกแยะแลวก็จะมีสวนประกอบ 5 สวน ดังกลาว ไมมีส่ิงที่เรียกวาตัวตนของมนุษยเหลืออยูเลย ขันธ 5 
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เปนส่ิงสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันไมเปนอิสระทําใหเห็นความจริงของขันธในกฎไตรไตรลักษณ  สวนของ
อนัตตา คือ สวนประกอบที่มาประกอบกัน ไมมีตัวตนของมันเอง เม่ือเขาใจไดอยางนี้แลว ขันธ 5 ก็จะ
ลดลงหรือหมดไปในที่สุด 

4.1.3  การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย 
 พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต.2544: 77-159) ไดอธิบายความหมายและอธิบายขยาย
ความถึงความสัมพันธของปฏิจจสมุปบาท รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการเกิดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของบุคคลสรุปได ดังนี้ 
 1. อวิชชา ( lgnorance,Lack of Knowledge)  คือ ความไมรู ไมเห็นตามความเปนจริง 
ความไมรูเทาทันตามสภาวะ หลงไปตามสมมติบัญญัติ ความไมเขาใจโลกและชีวิตความที่เปนจริง  
ความไมรูที่แฝงอยูกับความเชื่อถือตางๆ ภาวะขาดปญหา  ความไมเขาใจเหตุผลการไมใชปญญาหรือ
ปญญาไมทํางานในขณะนั้น 
 2. สังขาร ( Volitional Activities) คือ ความคิดปรุงแตง ความจงใจ มุงหมายตัดสินใจ และ
การที่จะแสดงเจตนาออกเปนการกระทํา  การจัดสรรกระบวนการคิด การมองหาอารมณมา สนอง
ความคิด โดยสอดคลองกับพื้นนิสัย  ความถนัด ความโนมเอียง ความเชื่อถือและทัศนคติ เปนตนของ
ตนตามที่ส่ังสมไว และคุณสมบัติตางๆ ของจิตซึ่งไดส่ังสมไว 
 3. วิญญาณ ( Consiousness) คือ ความรูสึกตออารมณตางๆ คือ เห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส  รู
สัมผัส รูตออารมณที่มีในใจ  ตลอดจนสภาพพื้นเพของจิตใจในขณะนั้น 
 4. นามรูป ( Animated Organism)  คือ ความมีอยูของรูปธรรมและนามธรรมในความรับรู
ของบุคคล ภาวะที่รางกายและจิตใจทุกสวนอยูในสภาพที่สอดคลองและปฏิบัติหนาที่เพื่อตอบสนองใน
แนวทางของวิญญาณที่เกิดข้ึนนั้น  สวนตางๆ ของรางกายและจิตใจที่เจริญหรือเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพจิต 
 5. สฬายตนะ ( The Six  Sense-Base) คือภาวะที่อายนะที่เกี่ยวของกันปฏิบัติหนาที่โดย
สอดคลองกับสถาการณนั้นๆ 
 6. ผัสสะ (Contact) คือ การเชื่อมตอความรูกับโลกภายนอก  การรับรูอารมณตางๆ 
 7. เวทนา (Feeling) คือ ความรูสึกสุขสบาย ถูกใจ หรือ ทุกข ไมสบายหรือเฉยๆไมสุข  ไม
ทุกข 
 8. ตัญหา (Craving) คือ ความอยากรนหาส่ิงอํานวยสุขเวทนา  หลักหนีส่ิงที่กอทุกขเวทนา  
แยกโดยอาการเปน  อยากให อยากเอา อยากเปน อยากคงอยูในสภาวะนั้นๆยั่งยืนตลอดไป อยาก
เล่ียงพัน อยากใหดับสูญ หรืออยากทําลาย 
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 9. อุปทาน (Attachment, Clinging ) คือ ความยึดติดถือม่ันในเวทนาที่ชอบหรือชัง รวบเอา
ส่ิงตางๆ และภาวะชีวิตที่อํานวยเวทนานั้นเขามาผูกพันกับตัว  การเกิดทาทีหรือตีตราตอส่ิงตางๆ ใน
แนวทางที่เสริมหรือสนองตัณหาของตน 
 10. ภพ (Process of Becoming)  คือ กระบวนการพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออกมาเพื่อ
สนองตัณหา อุปาทานนั้น (กรรมภพ) และภาวะแหงชีวิตสําหรับตัวตนหรือตัวตนที่จะเปนในรูปใดรูป
หนึ่ง (อุปปติภพ) โดยสอดคลองกับอุปาทานและกระบวนพฤติกรรมนั้น 
 11. ชาติ (Birth) คือ การเกิดความตระหนักในตัวตนวาอยูหรือไมไดอยูในสภาวะชีวิตนั้นๆ มี
หรือไมไดมี เปนหรือไมไดอยางนั้นๆ การเขาครอบครองภาวะนั้น โดยการยอมรับตระหนักชัดข้ึนวาเปน
ภาวะชีวิตของตน เปนกระบวนพฤติกรรมของตน 
 12. ชรามรณะ (Decay and Death) คือ ความสํานึกในความขาด พลาด หรือพรากแหง
ตัวตนจากภาวะชีวิตอันนั้น  ความรูสึกวาตัวตนถูกคุกคามดวยความสูญส้ิน  สลาย หรือพลัดพรากกับ
ภาวะชีวิตนั้นๆ หรือการไดมี ไดเปนอยางนั้นๆ จึงเกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส  อุปายาส  พวงมา
ดวยคือ รูสึกคับแคน ขัดของ ขุนมัว แหงใจ หดหู ซึมเซา ไมสมหวัง กระวนกระวาย  และทุกขเวทนา
ตางๆ 
 สรุปไดวา  บุคลิกภาพ คือ ผลผลิตระหวางกายหรือจิต  คือจิตคิด และกายแสดงออก
บุคลิกภาพของบุคคลเกิดจาก  การเรียนรู  ซึ่งเปนตัวการใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ให
เนนหนักไปทางดานใดดานหนึ่ง อันเปนปกติประจําอยูในพื้นเพของจิต ซึ่งคนเราในฐานะที่เปนปุถุชน 
การปฏิบัติตามหลักของศีล  ปญญา และวางตน ใหสอดคลองกับความเปนจริงของสรรพส่ิง  ไม
ประมาทและขาดสติ  ก็เพียงพอแลวที่จะทําใหเราเปนคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีงาม  และปรับตัวในการ
ดํารงชีวิตไดในทุกสถานการณอยางรูเทาทัน 
4.1.4  หลักของอิทธิบาท 4  
 ความหมายของอิทธิบาท  
 พุทธทาสภิกขุ (2518:90)  ไดอธิบายความหมายของ  อิทธิบาท  คําวา  บาท  แปลวา ฐาน  
เชิงรอง เชน  เทาหรือตีน  เพราะเปนเชิงรองรับรางกาย สวน อิทธิ  แปลวา  ความสําเร็จ คําวา ฤทธิ์ ก็
แปลวา  ความสําเร็จ โดยรวม  อิทธิบาท  จึงหมายความวา  รากฐานแหงความสําเร็จ  รวมถึง 4 อยาง 
คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา  กลาวคือ ฉันทะ คือ ความพอใจ ในส่ิงที่เราจะตองทํา  วิริยะ ความ
พากเพียร  เพียรไปในส่ิงที่พอใจ  จิตตะ คือ เอาใจใส ฝกใฝ อยูแตส่ิงนั้นไมเปล่ียนแปลง  และวิมังสา 
คือ คนควา  สอดสอง เพื่อจะแกปญหา อุปสรรค อยูเสมอไป  สวนพระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต.
2542:842)  ไดใหความหมายของอิทธิบาทวาธรรมที่ใหถึงฤทธิ์หรือความสําเร็จ  หรือธรรมที่เปนเหตุให
ประสบความสําเร็จหรือแปลงายๆวาทางแหงความสําเร็จมี 4 อยาง  คือ  ฉันทะ (พอใจ)  วิริยะ (ความ
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เพียร) จิตตะ(ความคิดจดจอ)และวิมังสา (ความสอบสวนไตรตรอง) โดยสรุปก็คือ  มีใจรัก พากเพียรทํา 
เอาจิตฝกใฝ  และใชปญญาสอบสวนทั้งหมด  นับเปนส่ิงที่ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในส่ิงที่
ตนเองปรารถนา  ตองการ 
 อิทธิบาทจึงเปนสวนหนึ่งของหลักธรรมที่ทําใหถึงความสําเร็จ  เปนคุณธรรมที่นําไปสู
ความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย  กลาวคือ หลักธรรมเหลานี้  เปนปจจัยสัมพันธซึ่งกันและกัน ความพอใจ
เพียงอยางเดียวก็ไมสรางเหตุแหงการยอมรับตนเองได  แมผูปฏิบัติเพียงพยายามที่คนหาความจริงของ
ตน  ความรูของตนและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหตนเองพนจากความทุกขก็ตาม ซึ่งตองอาศัยซึ่งกันและกัน  
ซึ่งหลักธรรมประกอบดวยองคประกอบ  4 ประการ (พระธรรมปฎก.2538:186:187)  กลาวคือ 
 1.  ฉันทะ  หมายถึง  ความพอใจ คือ ความตองการที่จะทํา  ใฝใจรักจะทําส่ิงนั้นอยู 
เสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆข้ึนไป 
 2.  วิริยะ  หมายถึง  ความเพียร คือ  ขยันหม่ันประกอบส่ิงนั้นดวยความพยายาม 
เขมแข็ง  อดทน  เอาธุระไมทอถอย 
 3.  จิตตะ  หมายถึง  ความคิด  คือ ตั้งจิตรับรูในส่ิงที่ทํา  และทําส่ิงนั้นดวยความคิดเอาจิต
ฝกใฝไมปลอยวางใหใจฟุงซานเล่ือนลอยไป 
 4.  วิมังสา  หมายถึง  ความไตรตรอง  หรือ ทดลอง คือ หม่ันใชพิจารณาใครครวญตรวจตรา
หาเหตุผล  และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในส่ิงที่ทํานั้นมีการวางแผนวัดผลประเมินผลคิดคนวิธีแกไข
ปรับปรุงเปนตน 
 
4.1.5  แนวคิดและแนวปฏิบัติของอิทธิบาท 4  
 ฉันทะ  
 พุทธทาสภิกขุ (2518: 90)  ไดใหความหมายของ ฉันทะ คือ ความพอใจในส่ิงที่ทํารักในเร่ือง
ที่อยากจะทําหรือที่อยากไดผล  เชน  เปนฆราวาสอยากไดเงิน อยากมีเกียรติ  หรืออยากจะมีเพื่อนที่ดี 
เปนตน 
 พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต.2542:842) ไดใหความหมายของ ฉันทะ วาคือ ความพอใจ 
ไดแก  ความมีใจรักในส่ิงที่ทํา  มีแรงจูงใจ  และพอใจใฝรักในจุดหมายของส่ิงที่ทํานั้น  อยากทําส่ิงนั้น
ใหสําเร็จ  อยากใหงานนั้นหรือ ส่ิงนั้นบรรลุถึงจุดหมาย 
 มาสโลว (Maslow.1954:19 อางถึง พระมหาสมคิด  โครธา.2547:14 )  วาเปนผูหนึ่งที่ได
ศึกษาคนควาความตองการของมนุษยหรือความพอใจที่เรียกวา ฉันทะ หรือความพอใจของมนุษย  
และพบวามนุษยมีความตองการมากมาย ซึ่งสรุปไดดังนี ้

1. ความตองการดานสุนทรียะ 
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2. ความตองการที่จะรูและเขาใจ 
3. ความตองการที่จะเกิดความตระหนักแทในตนเอง 
4. ความตองการความรักและความเปนเจาของ 
5. ความตองการความปลอดภัย 
6. ความตองการที่จะไดรับการยกยอง 
7. ความตองการทางกาย 
 จรูญ  โกมลบุณย (2528:57) ไดใหความหมาย ฉันทะ หรือแรงจูงใจวาเปนภาวการณที่ 

อินทรียถูกกระตุน  และชี้แนะแนวทางใหอินทรียมีการตอบสนองไปสูเปาหมาย  หรือเคร่ืองลอใจซึ่งเปน
ความตองการเฉพาะอยางที่ใหความพอใจแกบุคคล 
 โดยสรุป  ฉันทะ หรือที่เรียกวา  แรงจูงใจ ความพอใจ ความพอดี  ความเต็มใจนั้น ในทาง
พระพุทธศาสนาหมายเอาส่ิงที่จะกระทํานั้นตองประกอบดวยกุศลธรรมฝายเดียวและเม่ือผูกระทํามี
ความพอใจในกิจนั้นๆ ส่ิงทั้งปวงก็จะสําเร็จตามมา  หากใจไมมีความพอใจ พอดีการยอมรับตนเองก็ไม
เปนผลสําเร็จดวยเชนกัน 
  
 วิริยะ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดชฯ(2540:24-26) ไดทรงตรัสถึงคําวา  วิริยะ 
ความเพียร วาทานใดถึงพรอมดวยความพยายามโดยธรรม  ไมจมลงในหวงมหรรณพซึ่งประมาณมิได
เห็นปานนี้   
 พุทธทาสภิกฺขุ (2518:90)  ไดกลาวถึงวิริยะความเพยีร กลาหาญที่บากบั่น  กาวไป ใจสูไมยอ
ทอ 
 วศิน  อินทสระ (2530:43)  ไดใหความหมายของ วิริยะ แปลตามตัวอักษรวา ความเปนผู
กลา คือ แกลวกลาในกิจที่ทําไมยอทอ ยอหยอน ทํากิจดวยกําลังทั้งหมด มีความบากบั่นม่ันคง  ไม
ทอดธุระเสียกลางคัน หรือละทิ้งเสียกลางคนั มีความพากเพียรอยูเสมอไมจับจดหรือหยุดเสียทําจนกวา
จะถึงจุดหมายนั้นๆ 
 พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต.2542:844)  ไดใหความหมายของ วิริยะ ความเพียร ความอาจ
หาญ  แกลวกลา  บากบั่น  กาวไป ใจสู  ไมยอทอไมหว่ันไหวกลัวตออุปสรรค  และลําบาก เม่ือคนรูวา
ส่ิงใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง  ถาวิริยะเกิดข้ึนแกเขาแลว  แมไดยินวาจุดหมายนั้นจะลุถึงไดยากนัก  
มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นปเทานี้เดือนเขาไมทอถอย  กลับเห็นเปนส่ิงทาทายที่
เขาจะเอาชนะใหไดทําใหสําเร็จ 
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 จิตตะ 
 พระธรรมปฎก( ป.อ.ปยุตฺโต.2542:842)  ไดใหความหมายของ จิตตะ แปลวา ความคิดจด
จอ  หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก  ความมีจิตผูกพัน  จดจอ เฝาคิดเร่ืองนั้น ใจอยูกับงานนั้นไมปลอย ไมหาง
ไปไหน  ถาจิตตะเปนไปแรงกลาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรืองานอยางใดอยางหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจไม
รับรูเร่ืองอ่ืนๆ  แตถาพูดเร่ืองนั้นงานนั้นจะสนใจเปนทันที 
 พุทธทาสภิกขุ (2518:90)  ไดใหความหมายของจิตตะ  ในที่นี้เปนคําเดียวกับคําวา จิตใจ  
แตไมไดหมายถึง  จิตใจ หมายถึง การที่ฝกใฝ  เอาใจใสอยูแตส่ิงนั้น  คนเรามักเปล่ียนอาชีพอยูเร่ือย 
เชน การอยากทํางานราชการ อยากคาขาย อยากเปนขุนนาง เปนตน นี้ก็เรียกวาไมมีจิตตะ การมีความ
ปรารถนา  มีจิตจดจอกับการเลาเรียน  การกีฬา หรือส่ิงอ่ืนๆ เชน ทางสังคม เปนตน  ความจริง คือแม
จะฝกใฝถึงขนาดนี้แลว  ก็ยังมีอุปสรรค  ตองแกอุปสรรคดวยวิมังสา 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2525:231) ใหความหมายของจิต หรือจิตตะวา  จิต หมายถึง ใจส่ิงที่มี
หนาที่รู คิดและนึก  ซึ่งความรูเกิดข้ึนกับจิตนั้น  แมวามนุษยจะสามารถรับรูไดมากมายจากส่ือตางๆก็ดี  
แตถึงกระนั้นความรูอันเกิดแกจิตนั้นยังมีขอบเขตจํากัดในการรับรู  จะเห็นวาความรูที่เกิดกับจิตนั้นไม
วาจะเปนความรูที่เกิดข้ึนในปจจุบัน  อดีตกาล หรือกําลังจะเกิดในอนาคต  ลวนเปนความรูที่ฝงอยูใน
จิต  หรือที่ผานมาแลวทั้งส้ิน  หมายถึง  จิตส่ังสมความรูใหเกิดข้ึนกาลทั้ง 3 นั้นเอง 
 บรรจบ  บรรณรุจิ (2538:14)  ไดใหความหมายไววา  จิต หมายถึง  สภาวะที่คิดการนึกถึง
อารมณ  สภาพที่คิด  จิตเปนสภาวะที่เปนนามธรรมไมมีรูปรางตัวตนปรากฏ  แตเปนส่ิงที่มีอยูโดยการ
สืบตอ (สันติ) หมายถึง  จิตเกิดดับอยูตลอดเวลาในขณะสืบตอ จิตจึงมี 2 คือ  สภาพที่เปนความนึกคิด  
เรียกวา  สภาวะลักษณะ  และสภาวะที่เปนไปในกฎไตรลักษณเรียกวา สามัญญลักษณะ 
 สมเด็จพระญาณสังวร (2522.380:383)  ไดใหความเห็นไววา  จิตใจของเรานี้เหมือนดวงไฟ  
ถามีเคร่ืองหุมหออยู  และไมมีเคร่ืองรวมแสง  ก็จะปรากฏแสงสวางนอยและพรา  ถานําเคร่ืองหุมหอ
ออกเสีย  และมีเคร่ืองรวมแสง  แสงสวางก็จะมาก  และพุงไปทางเดียวกัน  อันเทียบไดกับความตั้งใจที่
แนวแน  ไมมีอันตรายของใจตางๆ มารบกวน เชน ไมเพลินคิด  จิตไมโกรธ  ไมโงงวงซึมเซา  ไมฟุงซาน  
ไมกลัดกลุม  ไมลังเลใจ เม่ือเปนเชนนี้จิตใจ  ก็จะมุงไปทางเดียวนี่แหละคือ สมาธิ 
  สรุปจิตที่สมบูรณ  เฉพาะอยางยิ่งถึงข้ันฌาน  เหมาะแกการนําเอาไปใชไดดีที่สุด  ไมวาจะ
เอาไปใชงานทางปญญาพิจารณาใหเกิดความรูเขาใจถูกตองชัดเจน  หรือใชในทางสรางพลังจิตใหเกิด
เปนอภิญญาสมาบัติอยางใดๆ ซึ่งการพัฒนาจิตยอมสําเร็จประโยชนดังนี้ 

1. ทําใหจิตมีสมรรถภาพดีข้ึน  เปนผูมีจิตใจที่เขมแข็ง  มีสติ มีสมาธิ เปนตน 
2. สรางคุณภาพจิต  ใหมีคุณธรรมมีพรหมวิหาร  มีธรรมโลกบาล เปนตน 
3. สรางสุขภาพจิต  เปนการทําใหผูเรียนผูสอนมีจิตเบิกบาน เกื้อกูลตอการเรียนรู 
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 วิมังสา 
 พุทธทาสภิกขุ (2518:90) ไดใหความหมายของ วิมังสา คือ สอดสอง อยางละเอียดลออ  
อยางเยือกเย็นอยูเสมอ  สามารถแกอุปสรรคได   
 พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต.2542:842)  ไดใหความหมายของวิมังสา  คือ ความสอบสวน
ไตรตรอง  ไดแก  การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตราหาเหตุผล  และตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกิด
เลย  ขอบกพรอง  หรือขัดขัดของในกิจที่จะทํา  เปนตน  รูจักทดลอง  และคิดคนหาทางปรับปรุง  แกไข
ปญหาในระยะยาว หรือในระยะส้ันซึ่งจะเกิดในปจจุบัน และในอนาคต 
 สุรางค  โควตระกูล (2544:326)  ไดอธิบายความคิดอยางมีวิจารณญาณวา  การคิดอยางมี
วิจารณญาณ  เปนการคิดที่เปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุด  ในสังคมประชาธิปไตย ในสมัยสารสนเทสเพื่อ
จะเปนผูที่มีความฉลาดรับขอมูลขาวสารที่มาจากส่ือมวลชนตางๆ และเพื่อเปนพลเมืองดีมีการ
ตัดสินใจที่ฉลาด  ถูกตองและรวดเร็ว 
 พระไตรปฎกเลมที่ 20 พระสุตตันตปฎกอังคุตรนิกายติกนิบาตรเกสปุตตสูตร (2541:179) 
พระพทุธเจาทรงใชหลักการใชวิจารณญาณ  หรือวิมังสา ในการเชื่อส่ิงตางๆอันเปนคุณธรรมใหผูเรียน
เปนคนมีเหตุผล  ดังในบท เกสปุตตสูตร  (กาลามสูตร) วาดวย มิใหเชื่อโดยอาการ 10 อยาง 
ประกอบดวย 

1. อยาเชื่อโดยฟงตามกันมาหรืออยาเชื่อ ตามเขา 
2. อยาเชื่อโดยถือวาวาเปนของดั้งเดิม หรือเปนของเกา 
3. อยาเชื่อโดยตื่นขาว 
4. อยาเชื่อโดยอางตําราหนังสือ หรือถือบันทึก 
5. อยาเชื่อโดยนึกเอา 
6. อยาเชื่อโดยคาดคะเน หรือ เดาเอา 
7. อยาเชื่อโดยตรึกตรองตามอาการหรือความนาจะเปน 
8. อยาเชื่อโดยความพอใจ หรือเพราะเห็นพอง 
9. อยาเชื่อโดยเห็นวา  ผูพูดควรเชื่อได 
10. อยาเชื่อโดยเห็นวาเปนอาจารยของเรา 

แตใหเฝาศึกษาคนควาดวยตนเองจนเห็นจริงรูจริงแลวจึงเชื่อ  สรุปวา ความคิดวิจารณญาณเปน
ความสามารถในการใชปญญาตัดสิน  หรือประเมิน  เร่ืองราวตางๆ ในการหาความสัมพันธของเหตุ  
และผล  เพื่อสรุปเปนขอยุติตามวิธีการทางวิทยาศาสตรในกระบวนการเ รียนการสอน  หรือ
กระบวนการแกปญหาจําเปนตองอาศัยความคิดวิจารณญานโดยตรง   
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4.1.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับอิทธิบาท 4 
 พัชราพร  วีรสิทธิ์ (2546:70-73)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบหาประการของ
บุคลิกภาพและความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาท4 ของเจาหนาที่
ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานประกันสังคม  กลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ประกันสังคม  เขตพื้นที่ 3  และสํานักงานประกันสังคม  เขตพื้นที่ 5  จํานวน 183 คน  เคร่ืองมือที่ใชใน
การศึกษาเปนแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบวา  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานประกันสังคม
สวนใหญมีความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  เจาหนามีวิริยะและวิมังสาในระดับสูงแตมีฉันทะ
และจิตตะในระดับปานกลาง  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบแตกตางกันมีความสามารถใน
การเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาทแตกตางกันโดยภาพรวม  แตในรายดานไมแตกตาง
กัน  ความหว่ันไหวมีความสัมพันธเชิงลบกับวิมังสา  บุคลิกภาพแบบเปดกวางมีความสัมพันธเชิงบวก
กับฉันทะ  วิริยะ และวิมังสา  การมีสติมีความสัมพันธเชิงบวกกับวิริยะและวิมังสา  ทั้งฉันทะ  วิริยะ จิต
ตะและวิมังสา  มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 พระมหาสมคิด  โครธา (2547:65-68)  ไดศึกษาการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  กลุมตัวอยางเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4  ปการศึกษา 2545  จํานวน   328  รูป  เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  จํานวน 57 ขอ  ผลการศึกษาพบวานิสิตมหา
วิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ใชอิทธิบาท 4 คือ  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  ในการเรียนทั้ง
ภาพรวมและรายดานอยูระดับมาก  นิสิตที่มีสถานภาพแตกตางกันใชอิทธิบาทในการเรียนตางกัน  
พระภิกษุใชอิทธิบาทดานฉันทะและจิตตะในการเรียนแตกตางกับสามเณร  นิสิตชั้นปที่ 4 ใชอิทธิบาท 
4 ดานฉันทะและวิริยะในการเรียนแตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3  นิสิตชั้นปที่ 4 ใช
อิทธิบาทดานจิตตะในการเรียนแตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 3 และใชอิทธิบาทดานวิมังสาใน
การเรียนแตกตางกับนิสิตชั้นปที่ 3 นิสิตคณะพุทธศาสตรใชอิทธิบาทดาน ฉันทะ วิริยะ และจิตตะ  
แตกตางกับนิสิตคณะครุศาสตร  คณะสังคมศาสตร  และคณะมนุษยศาสตร  สวนนิสิตคณะพุทธ
ศาสตรและคณะมนุษยศาสตรใชอิทธิบาทดานวิมังสาในการเรียนแตกตางกับนิสิต คณะครุศาสตรและ
คณะสังคมศาสตร  นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน  ใชอิทธิบาท 4  ในการเรียนแตกตางกัน 
 พระชาลี สินชัยกิจ (2541:115) ไดวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหนาที่ของอนุสาสนา-
จารยในฐานะเปนศาสนาจารยผูสอนศีลธรรมในกองทัพ : ศึกษากรณีกองทัพบก จากกลุมตัวอยางที่ทํา
การวิจัยพบวา ทหารที่ไดรับการอบรมศีลธรรมมีการนําหลักอิทธิบาท 4 อันเปนคุณเคร่ืองใหเกิด
ความสําเร็จความประสงคมาใชในการประกอบกิจการงาน ดังนี ้
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1. การทํางานใหสําเร็จดวยความสมบูรณ จําเปนตองอาศัยความพอใจ เห็นดวย จํานวน 187
นาย คิดเปนรอยละ 93.5 ไมแนใจ จํานวน 7 นาย คิดเปนรอยละ 3.5 ไมเห็นดวย จํานวน 6 นาย คิด
เปนรอยละ 3 

2 การทํางานใหสําเร็จดวยความสมบูรณ จําเปนตองอาศัยความขยัน เห็นดวย จํานวน 194
นาย คิดเปนรอยละ 97 ไมแนใจ จํานวน 4 นาย คิดเปนรอยละ 2ไมเห็นดวย จํานวน 2 นาย คิดเปนรอย
ละ 1 

3. การปฏิบัติหนาที่การงานดวยความซื่อสัตย เอาใจใส ใฝใจ ขยัน ถือวาเปนหัวใจของการ
ทํางาน เห็นดวย จํานวน 195 นาย คิดเปนรอยละ 97.5 ไมแนใจ จํานวน 4 นาย คิดเปนรอยละ 1.5 ไม
เห็นดวย จํานวน 2นาย คิดเปนรอยละ 1 

4. งานสวนรวมมีผูรับผิดชอบหลายคน ไมจําเปนที่ทานตองตั้งใจทํา และทุมเทใหกับงานนั้น 
เห็นดวย จํานวน 23 นาย คิดเปนรอยละ 11.35 ไมแนใจ จํานวน 10 นาย คิดเปนรอยละ 5 ไมเห็นดวย 
จํานวน 167 นาย คิดเปนรอยละ 83.5 
 พระมหาสุภีร ฐิตเมโธ (2533:78) ไดศึกษาเร่ือง พระพุทธศาสนาที่ควรนํามาประยุกตใชกับ
การบริหารราชการพบวา พุทธธรรม เปนสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหอุดมการณในเร่ืองการถือหลัก
ความมีเหตุผลในการปฏิบัติราชการบรรลุผลได ทั้งในดานความมีเหตุผลในการทํางานทั่วไปและดาน
การแกปญหา โดยใชปญญาพิจารณาเหตุผล รูจักกาลเทศะ รูจักบุคคล และส่ิงแวดลอม เคารพความ
จริงและหลักการ และยึดหลักอิทธิบาท 4 เปนหลักการถือหลักพึ่งตัวเองในการทําความดีเปนการ
สงเสริมใหบุคคลรูจักรับผิดชอบตอตนเองซึ่งจะนําไปสูความรับผิดชอบในองคการอ่ืน ๆ ตอไป 
 เกรียงศักดิ์  ราชโคตร (2545:89)  ทําการศึกษาหลักอิทธิบาท 4  และลักษณะทางจิตที่มีผล
ตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนประเภทชางอุตสาหกรรมตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้   

1. ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางชีวสังคมของนักศึกษากับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตอนตนมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไมแตกตางจาก นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของมารดามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. การศกึษาความสัมพันธระหวางอิทธิบาท 4 กับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน พบวา   อิทธิ
บาท ๔ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

3. ศึกษาลักษณะทางจิต ไดแก ความเชื่ออํานาจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทาง
สังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 จะเห็นไดวา
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ลักษณะทางชีวสังคมมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน อิทธิบาท 4 มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังนั้นลักษณะทางจิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวย 

จากเอกสารและงานวิจยัดังกลาวขางตนหลักอิทธิบาท 4 มีความเกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ คือ 
มีฉันทะ ความพอใจในการกระทําส่ิงนั้น ยอมทําใหเกิดวิริยะ คือ พากเพียรจะกระทําใหสําเร็จ เม่ือมี
ความพากเพียรแลวยอมทําใหมีจิตตะ คือ ใจฝกใฝในการกระทําเสมอ ประการสุดทายก็มีความ
ไตรตรองหาเหตุผลหรือหาขอบกพรองในการกระทําเพื่อใหเกิดผลดียิ่งข้ึนและหาวิธีแกไขในส่ิงที่
บกพรองนั้น คือ มีวิมังสา ความไตรตรองหาเหตุผลในการกระทําที่ผานมาแลวนั่นเอง  
  



บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
1. การกําหนดกลุมประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะห ขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 
 ตอนท่ี 1  การศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขัง 
  ประชากร คือ  ผูตองขังชาย คดียาเสพติดเรือนจําแหงหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ    ซึ่งใน
การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษากับประชากรทั้งหมด  จํานวน 150 คน 
 ตอนท่ี 2  การศึกษาการยอมรับตนเองโดยใชโปรแกรมการพัฒนาการยอมรับตนเองของผู
ตองตามหลักอิทธิบาท 4  
  กลุมตัวอยาง  เปนผูตองขังชายคดียาเสพติดเรือนจําแหงหนึ่งในจังหวัด ศรีสะเกษ  โดย
ผูวิจัยใหตอบแบบวัดการยอมรับตนเองและคัดเลือกผูที่มีคะแนนต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 25 ลงมา  
จํานวน 32 คน ทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling  และสอบถามความสมัครใจในการ
เขารวมโปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขัง 
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบดวย 2 สวน คือ 
 2.1 แบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเอง 
 2.2 โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4 

วิธีดําเนินการสรางเคร่ืองมือ 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือแบบวัดการยอมรับตนเองของผูตองขัง เรือนจําแหงหนึ่งใน

จังหวัดศรีสะเกษ มีวิธีการสรางดังภาพประกอบ 1 
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    ภาพประกอบ 1 ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือการวิจัย 
 

1. กําหนดจุดมุงหมายในการศึกษา 

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับลักษณะการยอมรับตนเองของ
ผูตองขัง 

3. กําหนดลักษณะของการยอมรับตนเองของผูตองขัง 

4. เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการคุณลักษณะของการยอมรับตนเอง 
 

5. เขียนขอความเพื่อวัดคุณลักษณะการยอมรับตนเอง 

6. ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชียวชาญ 

7.ทดสอบคร้ังที่ 1 

8. วิเคราะหขอคําถามรายขอและคัดเลือก
คําถามที่มีคุณภาพ 

9.หาความเช่ือม่ัน 

10.จัดพิมพเปนรูปเลม นําแบบสอบถามไปเก็บ
ขอมูลการวิจัย 
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ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามลําดับข้ันตามภาพประกอบที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางเคร่ืองมือวัดการยอมรับตนเองของผูตองขัง  และการสราง
แบบสอบถามการยอมรับตนเองของผูขังในเรือนจําแหงหนึ่ง ที่จังหวัดศรีสะเกษ  
 2. ศึกษานิยามศัพท  ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะการยอมรับ
ตนเองของผูตองขัง  เพื่อนํามาเปนแนวในการสรางแบบสอบถาม 
 3. กําหนดคุณลักษณะการยอมรับตนเองของผูตองขัง ที่ใชในการวิจัยได 5 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 การเขาใจลักษณะดานตางๆของตนเอง 
  3.2 การไมบิดเบือนลักษณะจริงของตนเอง 
  3.3 การรูขอดีและขอจํากัดลักษณะของตนเอง 
  3.4 การยอมรับผลแหงการกระทําของตนเอง 
  3.5 การรูในคุณคาของตนเอง 
 4. เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการกําหนดพฤติกรรมของผูตองขังโดยนําผลจากการศึกษาในขอที่ 
2 มาสรางนิยามเชิงปฏิบัติการและกําหนดพฤติกรรมแตละดานที่สามารถวัดได 
 5. เขียนขอคําถามของแบบสอบถามแตละฉบับ โดยเขียนใหสอดคลองตามนิยามปฏิบัติการ
ที่กําหนดไว  โดยจัดทําเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ  ดังนี้ 
  5.1 การเขาใจลักษณะดานตางๆของตนเอง จํานวน  15  ขอ 
  5.2 การไมบิดเบือนลักษณะจริงของตนเอง  จํานวน  15  ขอ 
  5.3 การรูขอดีและขอจํากัดลักษณะของตนเอง  จํานวน  15  ขอ 
  5.4 การยอมรับผลแหงการกระทําของตนเอง  จํานวน  15  ขอ 
  5.5 การรูในคุณคาของตนเอง  จํานวน  15  ขอ 

6. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดลักษณะการยอมรับตนเอง     โดยใหผูเชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิ 
3 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พาสนา  จุลรัตน   อาจารย ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง  อาจารย ดร. สกล  
วรเจริญศรี  ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ ( Face Validity) และภาษาทีใ่หตรงตามทฤษฎีและ
ขอบเขตของเร่ืองที่จะศึกษา  โดยการหาคาดัชนีสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีการใหคะแนนดังนี้ 

ให  +1  คะแนน  เม่ือแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพท 
ให   0  คะแนน  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับนิยามศัพท 
ให -1   คะแนน  เม่ือแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามศัพท 
แลวนํามาพิจารณาคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป  

และดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญตอไป 
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 7. นําแบบสอบถามวัดลักษณะการยอมรับตนเองของผูตองขังที่ไดจากขอ 5 ไปใชในการ
ทดลองเคร่ืองมือ(Try Out) โดยนําไปใชกับผูตองขังจํานวน  130 คนทดสอบคร้ังที่ 1  
 8. คัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกโดยวิธีการหาคาสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวม (item total correlation) จากนั้นคัดเลือกขอความที่มีคาอํานาจจําแนก(r) ตั้งแต 0.22-
0.76 มาใชเพื่อใชในการศึกษาตอไป  จํานวน  45  ขอ 
 9. นําแบบสอบถามวัดคุณลักษณะการยอมรับตนเองจากขอที่ 8 นํามาคํานวณคาความ
เชื่อม่ัน กับผูตองขังแหงหนึ่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยคัดแบบสอบถามฉบับที่ไมสมบูรณออก  แลวนํา
ผลมาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ของครอนบราค 
(Cronbach.1990 : 50) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.93 

10. จัดพิมพเปนรูปเลม  นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
 

ตัวอยางเเบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเองของผูตองขัง 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเองของผูตองขัง 
คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเอง  โดยคําถามตอไปนี้เปน

เหตุการณที่ปฏิบัติอยูในชีวิตประจําวัน และตรงกับความรูสึกของทาน ขอใหทานอาน
ขอความในแบบสอบถามแตละขออยางละเอียด   แลวทําเคร่ืองหมาย  ในชอง    ทาง
ขวามือชองใดชองหนึ่งใน  5  ชอง  ที่คิดวา   ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด  เพียง
ชองเดียวและขอใหตอบครบทุกขอ   โดยมีเกณฑการเลือก  ดังนี้  

 
 จริง มาก   หมายถึง   ขอความนั้นทานกระทําเปนประจํา  
 คอนขางจริง   หมายถึง   ขอความนั้นทานกระทําคอนขางบอย 
 จริงบาง     หมายถึง   ขอความนัน้ทานกระทํา  เปนคร้ังคราว 
 คอนขางไมจริง   หมายถึง   ขอความนั้นทานแทบจะไมไดกระทํา 
 ไมจริง     หมายถึง   ขอความนั้นทานไมไดกระทํา 
 

ระดับความรูสึก 
ขอ
ที ่ ขอความ จริง

มาก 
คอนขาง

จริง 
จริง
บาง 

คอนขาง
ไมจริง ไมจริง 

1 ทานรูสึกวาตนเองมีปญหากับการอยูรวมกับผูอื่น                       

2 บานของทานคับแคบแตทานก็ยังอาศัยอยูได      

3 ทานรู สึกวาเ ม่ือเ กิดปญหาไมกลาเผชิญกับปญหา      
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ระดับความรูสึก 
ขอ
ที ่ ขอความ จริง

มาก 
คอนขาง

จริง 
จริง
บาง 

คอนขาง
ไมจริง ไมจริง 

เหลานั้น 

4 
ทานรูสึกวาเม่ือทานอยูรวมกับบุคคลหลายๆคนทานรูสึก
ไมสบายใจ 

 
    

5 
เม่ือกระทําความผิดทานไมกลาอธิบายเหตุผลใหผูอื่น
ทราบและไมยอมรับวาตนเองผิด 

     

6 
หากเปนไปไดทานอยากอยูคนเดียว  เพราะรูสึกวาอยู
รวมกับผูอื่นแลวอึดอัดใจ 

     

 
ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนนแตละระดับ  ดังนี้ 
ระดับความคิดเห็น    คําถามทางบวก      คําถามทางลบ 
          (คะแนน)                   (คะแนน) 
จริงมาก               1               5 
คอนขางจริง                                  2               4 
จริงบาง             3                3 
คอนขางไมจริง             4               2 
ไมจริง                 5               1 
การแบงชวงคะแนนเฉล่ียซึ่งใชเปนเกณฑมาตรฐาน  เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคาคะแนนที่คํานวณ
ไดตามข้ันตอนที่ระบุไวโดยเกณฑ  ดังนี้ 

คาคะแนนเฉล่ีย    ความหมายคาคะแนนเฉล่ีย 
4.50-5.00 หมายถึง  มีการยอมรับตนเองอยูในระดับมากที่สุด 
3.50-4.49 หมายถึง  มีการยอมรับตนเองอยูในระดับมาก 
2.50-3.49 หมายถึง  มีการยอมรับตนเองอยูในระดับปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง  มีการยอมรับตนเองอยูในระดับนอย 
1.00-1.49 หมายถึง  มีการยอมรับตนเองอยูในระดับนอยที่สุด 
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    ข้ันตอนการสรางโปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนตามของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4  มีวิธีการ
สรางดังภาพประกอบ 2  

 
 
ภาพประกอบ 2         ข้ันตอนการสรางโปรแกรมการพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลัก   
  อิทธิบาท 4 
. 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางโปรแกรมการพัฒนาการยอมรับตนเองตามหลักอิทธิบาท4
ตามลําดับภาพประกอบ 2 มีรายระเอียด ดังนี้ 
  1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางโปรแกรมตามหลักอิทธิบาท 4  

    2. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของในเร่ืองของอิทธิบาท 4  
  3. สรางโปรแกรมโดยใหสอดคลองกับนิยามศัพทที่ผูวิจัยไดเขียนไว โดยการสรางโปรแกรมมี
ทั้งหมด 12 คร้ัง  

   4. ผูวิจัยไดนําโปรแกรมพัฒนาการยอมตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท4 ที่ผูวิจัยได
สรางข้ึน  ไปใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 3 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พาสนา  จุลรัตน   อาจารย

กําหนดจุดมุงหมาย 

ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวของ 

สรางโปรแกรม 

นําโปรแกรมใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

ทดสอบครั้งที่ 1 

จัดพิมพรูปเลม นําโปรแกรมไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง  อาจารย ดร. สกล  วรเจริญศรี  ตรวจพิจารณาความสอดคลองระหวางนิยาม
ศัพท จุดมุงหมาย เนื้อหา และวิธีดําเนินการ  ตอจากนั้นผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ 
  5. ผูวิจัยนําโปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท4 ที่แกไข
ปรับปรุงจากขอที่ 4 ไปทดสอบใช (try out) กับผูตองขังที่คุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  เพื่อหา
ขอบกพรองของโปรแกรม ดานภาษา  และเวลาที่ใช  แลวนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาความเหมาะสมอีก
คร้ังหนึ่งกอนการนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง   
 6. หลังจากนั้นนําโปรแกรมไปจัดพิมพรูปเลม  แลวนําโปรแกรมที่ ไดไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่ผูวิจัยไดคัดเลือกไวและรวบรวมขอมูลตอไป 
 
 ตัวอยาง  โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเองตามหลักอิทธิบาท 4 
คร้ังท่ี 1 การปฐมนิเทศ 
จุดมุงหมาย 
 1.  เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางผูวิจัยกับผูตองขัง 
 2.  เพื่อใหผูตองขังรูจักและคุนเคยซึ่งกันและกัน 
 3.  เพื่อใหผูตองขังทราบบทบาท  หนาที่  วัตถุประสงค  วิธีการ  ระยะเวลา จํานวนคร้ัง 
สถานที่  และประโยชนที่จะไดรับในการเขารวมโปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเอง 
ขนาดของกลุม  15  คน 
เวลาท่ีใช   50  นาที 
สถานท่ีใช    ลานอเนกประสงคของเรือนจํา 
อุปกรณ   -   แบบสัมภาษณเทากับจํานวนผูตองขัง 
   ฉลาก”เพราะเราคูกัน” เทากับจํานวนผูตองขัง 
 
วิธีดําเนินการ 
 1. ผูวิจัยกลาวแนะนําตนเองและกลาวทักทายผูตัองขัง  จากนั้นใหผูตองขังแนะนําตนเอง 
 2. ผูวิจัยใหผูตองขังเขารวมกิจกรรม “เพราะเราคูกัน”  โดยใหทุกคนจับฉลากที่ผูตองขัง
เตรียมมา  หลังที่ทุกคนเปดฉลากแลวใหผูตองขังนั่งตามฉลากที่ตนจับไดตามส่ิงส่ิงของ  เคร่ืองใชที่
จําเปนตองใชคูกันที่ผูตองขังจับฉลากได  เชน ผูตองขังจับฉลากไดคําวา จาน ตองคูกับชอน  ผูตองขังที่
จับฉลากได จาน เปนตน 
 3. ผูวิจัยใหผูตองขังไดสัมภาษณคูของตนในหัวดังนี้  ชื่อ-นามสกุล ชื่อเลน ส่ิงที่ชอบ 
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อยูที่ไหน ส่ิงที่ไมชอบ  เร่ืองที่ทําใหเสียใจที่สุด เร่ืองที่ทําใหดีใจที่สุด เร่ืองที่ทําใหโกรธ เร่ืองที่ทําใหกลัว 
เปนตน  โดยใหผูตองขังไดจําขอมูลคูของตนใหมากที่สุด 
 4. ผูวิจัยใหผูตองขังแตละคูออกมาแนะนําคูของตนโดยผลัดกันแนะนําตัว 
 5. ผูวิจัยอธิบายใหผูตองขังทราบถึงวัตถุประสงค  บทบาทหนาที่ของผูตองขัง   วิธีการ   
ระยะเวลา  จํานวนคร้ังที่ใช สถานที่ และประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมโปรแกรมพัฒนาการยอม
ตนเองตามหลักอิทธิบาท 4  
 6. ผูวิจัยเปดโอกาสใหผูตองขังซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆที่ชี้แจงไป 
 7. ผูวิจัยตอบขอคําถามของผูตอง  และสรุปเพิ่มเติม 
 8. ผูวิจัยนัดหมาย  วันเวลา  และสถานที่เขารวมกลุมตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาและแบบวัดการยอมรับตนเองของผูตองขัง ผูวิจัย
ดําเนินตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถึงผูบริหาร
เรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอเมือง  จังหวัด ศรีสะเกษ  เพื่อขอความอนุเคราะหใหผูตองขังใน
เรือนจําจํานวน  130  คน  ทําเเบบสอบถามการยอมรับตนเองของผูตองขัง ในการทดลอง  (Try  Out)  
เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหไดเคร่ืองมือที่สมบูรณในการวิจัย   

2. ติดตอขอหนังสือขอความรวมมือเพื่อการวิจัย  จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี     
นครินทรวิโรฒ  ถึงผูบริหารเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ  ตําบลเมืองเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเขาเก็บขอมูลของผูตองขังระหวางเดือน  มกราคม-กุมภาพันธ 2553  ทํา
การทดลองโปรแกรมการยอมรับตนเองกับผูตองขังเดือน กุมภาพันธ ระหวางวันที่ 1-26 กุมภาพันธ 
2553  

 3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามการยอมรับตนเองของผูตองขังมาตรวจใหคะแนน  แลวนําขอมูล
มาวิเคราะหทางสถิติตอไป 
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ตาราง  1  การเขารวมโปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท  4   
 
คร้ังที ่ วัน /เดือน / ป เวลา กิจกรรม คุณลักษณะ 

1 วันจันทร 
ที่ 1  ก.พ. 2553 

12.00-13.00 
Pretest 

ปฐมนิเทศ 
 

เพื่อใหสมาชิกทําความรูจักและ
ความไววางใจซึ่งกันและกันของ
ผูตองขัง 

2 วันพุธ 
ที่ 3ก.พ. 2553 12.00-13.00 ไมรักตนเอง เพื่อใหผูตองขังตระหนักรูเขาใจ

ตนเอง รับสภาพความอยู 

3 วันศุกร 
ที่ 5 ก.พ. 2553 12.00-13.00 ความพอเพียง 

(เร่ืองของปูเย็น) 
เพื่อใหผูตองเขาใจตนเองพอใจ
ในส่ิงที่ตนเองเปนอยู 

4 วันจันทร 
ที่ 8ก.พ. 2553 12.00-13.00 การสงขาวตอเนื่อง เพื่อใหผูตองขังสามารถนําหลัก

ของอิทธิบาท 4 ไปประยุกตใชได 

5 วันพุธ 
ที่ 10 ก.พ. 2553 12.00-13.00 

ส่ือทั้งกายและใจ 
 

เพื่อใหผูตองขังสามารถเปดเผย
ตนเอง  กลาเเสดงออกไมเสเเสรง
ลักษณะจริงของตน 

6 วันศุกร 
ที่ 12 ก.พ. 2553 12.00-13.00 

ฉันกับเธอ เพื่อใหผูตองขังสรางสัมพันธภาพ
ขอดีและขอจํากัดของตนระหวาง
เพื่อน 

7 วันจันทร 
ที่ 15ก.พ. 2553 

12.00-13.00 ไมถึงทางตัน เพื่อใหผูตองขังตระหนักรูใน
คุณคาของตนมองตนในเเงบวก 

8 วันพุธ 
ที่  17 ก.พ. 2553 

12.00-13.00 วันเเหงความสําเร็จ เพื่อใหผูตองขังใชความสามารถ
ของตนไดอยางเต็มที ่

9 วันศุกร 
ที่ 19 ก.พ. 2553 12.00-13.00 วาดภาพเตือนใจ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจในการทําส่ิงตางๆ 

10 วันจันทร 
ที่ 22ก.พ. 2553  12.00-13.00 อดีต-ปจจุบัน-อนาคต เเกไขส่ิงที่เคยผิดพลาด กระทํา

ปจจุบันใหดี เพื่ออนาคตที่ดีกวา 

11 
วันพุธ 

ที่  24 ก.พ. 2553 
 

12.00-13.00 
การฝกสต ิ

( อานาปานสต)ิ 
เพื่อใหผูตองขังสํารวจเกี่ยวกับ
ตนเองใหมากที่สุด เพื่อนํามาสู
การยอมรับตนเอง 
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ตาราง 1 (ตอ)  
 
คร้ังที ่ วัน /เดือน / ป เวลา กิจกรรม คุณลักษณะ 

12 
วันศุกร 

ที่ 26  ก.พ. 2553 
12.00-13.00 

13.00-14.00 

ปจฉิมนิเทศ 
Post-test 

เพื่อใหผูตองขังสรุปผลการเขา
รวมกิจกรรมและนําหลักธรรม 
คือ อิทธิบาท 4 ไปประยุกตใชได 
ตามความเหมาะสม  

 
แบบแผนการทดลอง 

     การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจกอนในตอนแรกและเปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) ในตอนหลัง  เพื่อศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขัง  และการใชโปรเเก
รมการพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขัง  โดยแบบเเผนการทดลองนี้ประกอบดวยกลุมทดลอง  มี
การสอบกอนและสอบหลังการใชโปรเเกรมการพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขัง 
( One Group Pretest  Posttest Design )  ซึ่งมีแบบเเผนการทดลองดังนี้ 
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest  Posttest Design 
 

กลุม ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 X T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ 

                            E         แทน กลุมทดลอง 
               T1   แทน การทดสอบกอน (Pretest) 
    T2   แทน การทดสอบหลัง (Pottest) 

                             X       แทน การใชโปรแกรมเพื่อพัฒนาการยอมรับตนเอง 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
 1.ข้ันกอนการทดลอง 

ผูวิจัยใหผูตองขังที่เปนกลุมตัวอยางที่มีการยอมรับตนเองต่ํา  เฉพาะกลุมทดลองตอบ 
แบบวัดการยอมรับตนเองของผูตองขัง  ที่ผูวิจัยสรางข้ึน  และใชคะแนนที่ไดนี้เปนคะเเนนกอนการ
ทดลอง 
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 2.ข้ันดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลอง  โดยใหกลุมทดลองเขารวมโปรเเกรมเพื่อพัฒนาการยอมรับ

ตนเองตามหลักอิทธิบาท  4  เปนเวลา  4  สัปดาห  สัปดาหละ  3  คร้ัง  ในวันจันทร  วันพุธ  
และวันศุกร  เวลา  12.00-13.00  น.  รวมทั้งส้ิน  12  คร้ัง  คร้ังละ  50  นาที   

 3.ข้ันหลังการทดลอง 
เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง  ผูวิจัยใหผูตองขังกลุมทดลองตอบแบบสอบถามลักษณะการ

ยอมรับตนเองของผูตองขัง  ชุดเดียวกันกับฉบับที่ใชกอนการทดลอง  แลวเก็บไวเปนคะแนน
หลังการทดลอง 

 4.นําขอมูลที่ไดจากขอ  1  และ  ขอ  3  ไปทําการวิเคราะหทางสถิติตอไป 
 
 การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
   1.  ศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขังเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ  อําเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ 
   2.  เปรียบเทียบการยอมรับตนเองของกลุมทดลองกอนและหลังเขา   โปรเเกรม
พัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองตามหลักอิทธิบาท  4   
  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน  ไดแก 
   1.1 คะแนนเฉล่ีย (Mean) 

     1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     1.3 คาเปอรเซ็นไทล(Percentiles) 
  2. สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ 

                       2.1 หาคาอํานาจจําแนก (r) โดยวิเคราะหแบบสอบถามการยอมรับตนเองเปน
รายขอ โดยใชสูตร  สหสัมพันธของเพียสัน  (Peason Product Moment Correlation)     (ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ. 2543: 185) 

                       2.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการยอมรับตนเองโดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient)  ของ (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2543: 121) 
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 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
                       3.1  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการยอมรับตนเองของผูตองขังที่เปนกลุม

ทดลองโดยใช t-test for dependent  samples (พวงรัตน ทวีรัตน.2543:161-162)                     
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้  เพื่อใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหที่ตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและ
อักษรยอในการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี ้
 
 N แทน จํานวนผูตองขังในกลุมตัวอยาง 

X  แทน คาเฉล่ีย 
 S.D แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t แทน คาสถิติการแจกแจงแบบท ี
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยไดเสนอเปนลําดับดังตอไปนี ้

1. เพื่อศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขังเรือนจํา  จังหวัดศรีสะเกษ 
2. เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับตนเองของกลุมทดลองกอนและหลังการเขารวม 

โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  การศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขัง เรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ  ผลการ
วิเคราะหขอมูล  ปรากฏดังนี ้

1.1 คาเฉล่ีย  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การยอมรับตนเองของผูตองขัง 
เปนรายดานและโดยรวม  ปรากฏผลดังตาราง  3-9 
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ตาราง 3  คาเฉล่ียและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การยอมรับตนเองเปนรายดาน 
 

ดานที ่        ขอความ                           X  S.D    ระดับการ
ยอมรับตนเอง 

 

1 การเขาใจลักษณะดานตางๆของ
ตนเอง 

3.42   .589                                       ปานกลาง 

3.45 .505  ปานกลาง 2 การไมบิดเบือนลักษณะจริงของ
ตนเอง    

3.34 .646  ปานกลาง 3 การรูขอดีและขอจํากัดแหงลักษณะ
ของตนเอง    

3.46 .509  ปานกลาง 4 การยอมรับผลแหงการกระทําของ
ตนเอง    

3.45 .650  ปานกลาง 5 การรูในคุณคาของตนเอง 
    

3.42 .482  ปานกลาง  รวม 
  

 
 

 
จากตารางที่  3  พบวาผูตองขังมีการยอมรับตนเองรายดาน  อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.51) 
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ตาราง 4  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการยอมรับตนเองดานการเขาใจลักษณะ  
       ดานตางๆของตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4  (N= 150) 
 

ดานที ่ ขอความ X  S.D ระดับการยอมรับ
ตนเอง 

1 ทานรูสึกวาตนเองมีปญหากับการอยูรวมกับผูอ่ืน                 4.10 .949 มาก 

2 บานของทานคับแคบแตทานก็ยังอาศัยอยูได 2.77 1.011 ปานกลาง 
3 ทานรูสึกวาเม่ือเกิดปญหาไมกลาเผชิญกับ

ปญหาเหลานั้น 
3.30 1.134 ปานกลาง 

4 ทานรูสึกวาเม่ือทานอยูรวมกับบุคคลหลายๆคน
ทานรูสึกไมสบายใจ 

2.74 1.342 ปานกลาง 

5 เม่ือกระทําความผิดทานไมกลาอธิบายเหตุผลให
ผูอ่ืนทราบและไมยอมรับวาตนเองผิด 

2.48 1.294 ปานกลาง 

6 หากเปนไปไดทานอยากอยูคนเดียว  เพราะรูสึก
วาอยูรวมกับผูอ่ืนแลวอึดอัดใจ 

3.92 .934 มาก 

7 ทานมักแกตัวเม่ือถูกกลาวหาวาทําผิดทั้งๆที่
ตนเองนั้นไดทําผิดจริง 

3.88 .959 มาก 

 

8 บอยคร้ังมากที่ทานไมไดพยายามเปนมิตรกับ
ผูอ่ืนเพราะทานคิดวาพวกเขาจะไมชอบทาน 

3.71 .998 มาก 

9 แมหองที่ทานอาศัยอยูจะไมสะดวกสบาย  แต
ทานก็อาศัยอยูอยางมีความสุข 

3.85 1.064 มาก 

 รวม 3.42 .589 ปานกลาง 
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จากตาราง 4  พบวา  ผูตองขังมีการยอมรับตนเอง  ดานการเขาใจลักษณะดานตางๆของตนเอง
อยูในระดับปานกลาง( X = 3.42)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอ 1,6,7,8  และขอ 9  อยูใน 
ระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 4.10-3.75  สวนขอ 2,3,4  และขอ 5 อยูในระดับปาน 
กลาง  โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.30-2.48   
 
ตาราง 5  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการยอมรับตนเองดานการไมบิดเบือน 
       ลักษณะจริงของตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4  ( N=150) 
 

ดานที ่ ขอความ X  S.D ระดับการยอมรับ
ตนเอง 

1 ทานพรอมจะปรับปรุงแกไขเม่ือผูอ่ืนวิพากษวิจารณ
เกี่ยวกับตัวทาน 

3.34 1.00 ปานกลาง 

2 เม่ือมีคนมาสอบถามประวัติสวนตัวของทาน  ทาน
กลาที่จะตอบตามความจริง 

4.11 .916 มาก 

3 เม่ือมีเพื่อนๆมาถามเร่ืองสวนตัว  ทานไมกลาที่จะให
ขอมูลที่เปนจริงตางๆ 

4.05 1.00 มาก 

4 แมทานจะถูกบังคับใหโกหกทานจะไมยอม
เปล่ียนแปลงขอมูล 

4.21 .938 มาก 

5 คนที่เสแสรงพูดทานมักคิดวาเขาเปนคนไมด ี 4.06 1.04 มาก 
 

6 ถาทานมีเพือ่นที่สนิทคนหนึ่ง  ทานกลาที่จะพูด
ขอมูลของตนเองกับเพื่อน 

2.66 1.23 ปานกลาง 

7 หากทานไดรับมอบหมายงานที่ไมถนัดกับตนเอง  แต
ทานจะชอบแกลงพูดวาตนเองถนัดและทําได 

3.44 1.09 ปานกลาง 

8 ทานรูวาเพื่อนของทานเปนคนไมดีแตดวยความ
เพื่อนทานยังแกลงพูดชมวาเปนคนด ี

3.20 1.10 ปานกลาง 
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ตาราง 5  (ตอ) 

ดานที ่ ขอความ X  S.D ระดับการยอมรับ
ตนเอง 

9 บางคร้ังหากไมจําเปนทานคิดวาไมตองพูดความจริง
ทุกเร่ือง 

2.04 1.19 ปานกลาง 

 รวม 3.45 .505 ปานกลาง 
 

จากตาราง 5  พบวาผูตองขังมีการยอมรับตนเองดานการไมบิดเบือนลักษณะจริงของตนเองอยู  
ในระดับปานกลาง ( X =  3.45)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ 2,3,4,  และ 5  อยูในระดับ 
มากโดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง  4.21-4.05  สวนขอ 1,6,7,8,  และ 9  อยูในระดับปานกลางโดยมี 
คาเฉล่ียอยูระหวาง  3.44-2.04  

 
ตาราง 6  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการยอมรับตนเองดานการรูขอดีและ 
       ขอจํากัดแหงลักษณะของตนเอง ของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4 ( N=150 ) 

 

ดานที ่ ขอความ X  S.D ระดับการยอมรับ
ตนเอง 

1 เม่ือทานโกรธ  ทานสามารถรูวาตนเองแกลงโกรธ 3.20 1.35 ปานกลาง 
2 ถาทานไดรับมอบหมายงานมา  เม่ืองานไมสําเร็จ

ทานจะรูสึกหงุดหงิด 
3.21 1.08 ปานกลาง 

3 ทานมักจะรูสึกหงุดหงิดใจเพราะความรูสึกวาตนเอง
มีปมดอยบอยคร้ัง 

2.92 1.11 ปานกลาง 

4 เม่ือเพื่อนไมสบายใจ ทุกขใจ  ทานจะเขาไปปลอบอยูเสมอ 3.28 1.36 ปานกลาง 
5 ทานไมวิตกกังวลหรือประณามตนเอง  ถาผูอ่ืนจะ

มองทานในแงลบ 
3.50 1.12 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ)  

ดานที ่
 

ขอความ 
 

X  
 

S.D 
 

ระดับการยอมรับ
ตนเอง 

6 เม่ือทานอยูกลุมเพื่อน  ทานมักจะไมพูดมากเพราะ
กลัววาจะพูดอะไรผิดๆออกไป 

3.69 1.08 มาก 

7 เม่ือปญหาเกิดข้ึน  ทานมักจะหลบหลีกปญหา 3.71 1.03 มาก 
8 ทานพอใจในความเปนตัวของตัวเองสูง 2.69 1.28 ปานกลาง 
9 ทานมีความม่ันใจในการทํางานเพียงคนเดียว 3.72 1.01 มาก 
 รวม 3.34 .646 ปานกลาง 

 
จากตาราง 6 พบวา ผูตองขังมีการยอมรับตนเองดาน การรูขอดีและขอจํากัดแหงลักษณะของ 
ตนเอง  อยูในระดับปานกลาง ( X =3.34)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่  5,6,7,    และ   
ขอ 9 อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง  3.72- 3.50  สวนขอ 1,2,3,4, และขอ 8  อยูใน 
ระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.28-2.69   

 
ตาราง 7  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการยอมรับตนเองดานการยอมรับผลกระทํา 
       ของตนเอง  ของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4 (N=150) 
 

ดานที ่ ขอความ X  S.D ระดับการยอมรับ
ตนเอง 

1 แมคนอ่ืนจะมองวาทานหนาตาไมดีแตทานก็พอใจใน
บุคลิกของตนเอง 

3.73 1.04 มาก 

2 ที่ผานมาทานเคยทําผิดตอครอบครัว  หากมีโอกาส
ทานจะปรับปรุงตนเอง 

3.84 .924 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ)  
 

ดานที ่ ขอความ X  S.D ระดับการยอมรับ
ตนเอง 

3 ทานยินยอมใหเพื่อนตอวาโดยไมโกรธ  เม่ือทานทํา
ผิดสัญญา  และจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองใหดี
ข้ึนในโอกาสตอไป 

2.82 1.42 ปานกลาง 

4 เม่ือเพื่อนๆ  แนะนําส่ิงที่เปนประโยชน  หรือส่ิงที่ชวย
พัฒนาตนเอง  ทานยินดีจะทําตามที่เพื่อนแนะนํา 

3.99 839 มาก 

5 เม่ือทานถูกวิพากษวิจารณในส่ิงที่เคยทําในอดีต  
ทานทําใจยอมรับไดกับส่ิงที่เกิดข้ึน 

3.96 .951 มาก 

6 หากทานทําผิดกฎระเบียบอยูบอยๆทานสัญญาวาจะ
ปรับปรุงตนเอง 

3.973 .911 มาก 

7 ปจจุบันทานคิดวาทานยังมีขอบกพรองอยู  ทานจะ
แกไขขอบกพรองและเปล่ียนแปลงตนเองใหดีข้ึน 

2.07 1.301 ปานกลาง 

8 เม่ือทานตัดสินใจที่จะอะไรลงไปแลว  หากมีปญหา
เกิดข้ึน  ทานจะไมเสียใจตอส่ิงนั้น  ๆ

3.02 1.05 ปานกลาง 

9 ทานรูสึกวาปจจุบันการกระทําไมดีพอ  ทานพรอมที่
จะเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองใหดีข้ึน 

3.70 .916 มาก 

 รวม 3.46 .509 ปานกลาง 
 

จากตาราง 7 พบวา ผูตองขังมีการยอมรับตนเองอยูในระดับปานกลาง  ( X =3.46)    เม่ือ 
พิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่  1,2,4,5,6, และขอ 9  อยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง  
3.99-3.70 สวนขอที่ 3,7  และขอ 8  อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.02-2.07 
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ตาราง 8  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการยอมรับตนเองดานการรูในคุณคาของ 
       ตนเอง ของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4  (N=150) 
 

ดานที ่ ขอความ X  S.D ระดับการ
ยอมรับตนเอง 

1 ทานมีความพึงพอใจในตนเอง 2.90 1.091 ปานกลาง 
2 ทานไมเคยคิดวาตนเองไรคา 2.87 1.19 ปานกลาง 
3 เม่ือทานลงมือทําส่ิงใดแลวทานจะตั้งใจทําจริงๆและทํา

ส่ิงนั้นเต็มความสามารถของตนเอง 
3.60 1.11 มาก 

4 ทานไมเคยเบื่อหนายตอการทํางานและเปดกวางสําหรับ
การรับรูส่ิงตางๆ 

3.46 1.09 ปานกลาง 

5 ทานคิดวาอุปสรรคตางๆจะผานไปดวยดีเม่ือทานใชสติ
ในการแกไข 

3.85 1.17 มาก 

6 ทานมีความม่ันใจที่จะแกไขปญหาตางๆไดดวยตนเองอยู
บอยๆ 

3.82 .934 มาก 

7 ทานมีความม่ันใจในวิธีการแกปญหาของตนเอง 3.54 1.11 มาก 
8 ทานรูสึกพอใจในตนเองวา  ทานเปนผูที่มีคุณคาและอยู

ในระดับเดียวกับผูอ่ืน 
3.34 1.01 ปานกลาง 

9 ทานพอใจในความสามารถของตนเอง 3.69 1.09 มาก 
 รวม 3.45 .650 ปานกลาง 

 
จากตาราง  8  พบวาผูตองขังมีการยอมรับตนเองอยูในระดับมาก ( X =3.45)  เม่ือพิจารณา 
เปนรายขอพบวาขอที่  3,5,6,7, และขอ 9  อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง  3.85- 
3.60  สวนขอ 1,2,4, และขอ 8  อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.46-2.87   

 
ตอนที่  2  การพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขัง  ผลการวิเคราะหขอมูล  ปรากฏดัง

ตารางที่ 9 
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ตาราง 9  ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบการยอมรับตนเองของกลุมทดลองกอนและหลังการ 
       เขารวมโปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4 
 

กอนทดลอง หลังทดลอง            t           p-value ดาน
ที่ 

การยอมรับตนเอง 

X  S.D X          S.D                 
2.60 .487 3.48       .540 7.37      .000 1 การเขาใจลักษณะดานตางๆของ

ตนเอง    
2.85 .594 3.57       .356 5.05      .000 2 การไมบิดเบียนลักษณะจริงของ

ตนเอง    
2.46 .531 3.40        .304 6.64      .000 3 การรูขอดีและขอจํากัดแหงลักษณะ

ของตนเอง    
2.91 .506 3.57        .349 4.16      .001 4 การยอมรับผลแหงการกระทําของ

ตนเอง    
2.37 .430 3.61        .295 9.28      .000 5 การรูในคุณคาของตนเอง 

    
2.64 .361 3.51        .293 8.43       .000  รวม 

    
 
จากตาราง  9  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูตองขังกลุมทดลองกอนและหลังเขารวมกลุม
โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเอง   มีการยอมรับตนเองสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01เม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานมีการยอมรับตนเองสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมการยอมรับตนเองตามหลักอิทธิบาท  4  ผูวิจัยไดกําหนด
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขัง  และเปรียบเทียบการยอมรับตนเองกอนทดลอง
และหลังทดลอง  วัดลักษณะการยอมรับตนเองของผูตองขังโดยศึกษาลักษณะการยอมรับตนเองเปน
รายดานจํานวน  5  ดาน  ซึ่งทําการศึกษากับผูตองขังเรือนจํากลางจังหวัดศรีสะเกษ  ปพุทธศักราช  
2553  จํานวนผูตองขังทั้งหมด  150  คน  โดยผูวิจัยใหตอบแบบวัดการยอมรับตนเองและคัดเลือกผูที่มี
คะแนนต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่  25  ลง  จํานวน  32  คน ทําการสุมอยางงาย  (  Simple  Random  
Sampling  ) จํานวน  15  คนและสอบถามความสมัครใจในการเขารวมโปรแกรมการทดลอง เคร่ืองมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบวัดคุณลักษณะการยอมรับตนเอง   ประกอบดวย  ดานการ
เขาใจลักษณะดานตางๆของตนเอง  9  ขอ  ดานการไมบิดเบือนลักษณะจริงของตนเอง  9  ขอ  ดาน
การรูขอดีและขอจํากัดในลักษณะของตนเอง  9  ขอ  ดานการยอมรับผลแหงการกระทําของตนเอง  9  
ขอ  และดานการรูในคุณคาของตนเอง  9  ขอ  ซึ่งมีลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ ตรวจคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  มีความเชื่อม่ันแบบสอบถาม
มีคาอํานาจจําแนก  (r)  0.22-0.75  คาความเชื่อม่ัน  0.93    
 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามการยอมรับ
ตนเองเองของผูตองขังไปสอบถามผูเชี่ยวชาญและแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพื่อนําไปเก็บ
ขอมูลกับผูตองขังในเรือนจํากลางจังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน  150  คน  ในระหวางเดือน  มกราคม – 
กุมภาพันธ  พ.ศ.  2553   จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบวัดการยอมรับตนเองของผูตองขังไปตรวจใหคะแนน
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติโดยใช สูตร t-test  
dependent 
  
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง สรุปไดดังนี ้
   1.การยอมรับตนเองของผูตองขังเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษโดยภาพรวมกอนการ
ทดลองอยูในระดับปานกลาง 
   2.การศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขังหลังการเขารวมโปรแกรมพัฒนาการ
ยอมรับตนเองอยูในระดับสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขังจังหวัดศรีสะเกษโดยยึดหลักอิทธิบาท4
สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้
 1. การยอมรับตนเองของผูตองขังเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษกอนการทดลองอยูใน
ระดับปานกลาง  เนื่องจาก  ผูตองขังที่อาศัยอยูในเรือนจําเปนบุคคลที่ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในดาน
ตางๆ  ขาดบุคคลที่เขาใจ  ขาดอิสรภาพในการแสดงออก  ขาดความรักความอบอุน  ตองหางไกล
ครอบครัวบานเกิดเมืองนอนของตัวเองมาอยูภายใตกฎระเบียบ  วินัยขอบังคับของเรือนจําอยาง
เครงครัดซึ่งทําใหผูตองขังเกิดการยอมรับตนเองและสภาพความเปนอยูของตนเองได  ซึ่ง(พระธรรม
ปฎก.2538:186:187)  กลาววาอิทธิบาท 4 เปนสวนหนึ่งของหลักธรรมที่ทําใหถึงความสําเร็จ  เปน
คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย  กลาวคือ หลักธรรมเหลานี้  เปนปจจัยสัมพันธซึ่งกัน
และกัน ความพอใจเพียงอยางเดียวก็ไมสรางเหตุแหงการยอมรับตนเองได  แมผูปฏิบัติเพียงพยายามที่
คนหาความจริงของตน  การรูดีของตนและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหตนเองพนจากความทุกขก็ตาม ซึ่ง
ตองอาศัยซึ่งกันและกัน  ซึ่งหลักธรรมประกอบดวยองคประกอบ  4 ประการ 1.  ฉันทะ  หมายถึง  
ความพอใจ คือ ความตองการที่จะทํา  ใฝใจรักจะทําส่ิงนั้นอยูเสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดี
ยิ่งๆข้ึนไป 2.  วิริยะ  หมายถึง  ความเพียร คือ  ขยันหม่ันประกอบส่ิงนั้นดวยความพยายามเขมแข็ง  
อดทน  เอาธุระไมทอถอย 3.  จิตตะ  หมายถึง  ความคิด  คือ ตั้งจิตรับรูในส่ิงที่ทํา  และทําส่ิงนั้นดวย
ความคิดเอาจิตฝกใฝไมปลอยวางใหใจฟุงซานเล่ือนลอยไป 4.  วิมังสา  หมายถึง  ความไตรตรอง  หรือ 
ทดลอง คือ หม่ันใชพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล  และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในส่ิงที่ทํานั้นมี
การวางแผนวัดผลประเมินผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง  ซึ่งหลักธรรมคืออิทธิบาท 4 ผูตองขังทุกคนมีอยู
แลว  จากการศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขังในแตละดานคือ  ดานการเขาใจลักษณะดานตางๆ 
ของตนเอง  ดานการไมบิดเบือนลักษณะจริงของตนเอง  ดานการรูขอดีขอจํากัดของตนเอง  ดานการ
ยอมรับซึ่งผลแหงการกระทําของตนเอง  ดานการรูในคุณคาของตนเอง  ซึ่งแตละดานผูตองขังนั้น
ประกอบดวยฉันทะหรือความพอใจในการกระทําซึ่งการยอมรับตนเองซึ่ง  มาสโลว (Maslow.1954:19 
อางถึง พระมหาสมคิด  โครธา.2547:14 )ไดศึกษาคนควาความตองการของมนุษยหรือความพอใจที่
เรียกวา ฉันทะ หรือความพอใจของมนุษย  และพบวามนุษยมีความตองการมากมาย ซึ่งสรุปไดดังนี้ 1.
ความตองการดานสุนทรียะ 2.ความตองการที่จะรูและเขาใจ 3.ความตองการที่จะเกิดความตระหนัก
แทในตนเอง 4.ความตองการความรักและความเปนเจาของ     5.ความตองการความปลอดภัย   6.
ความตองการที่จะไดรับการยกยอง 7.ความตองการทางกาย  ซึ่ง เฮอรล็อก (Hurlock.1973:540-541) 
ไดกลาวถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอการยอมรับตนเองไวไดแก 1.) การตอบสนองความหวังและความ
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ตองการภายใน ที่จะทําใหประสบความสําเร็จตามความเปนจริงจะตองไมตั้งเปาหมายที่สูงเกินกวา
ศักยภาพของตน 2.) การเขาใจในตนเอง ทําใหลดความแตกตางของตนที่เปนจริงและตนตามอุดมคติ 
การเขาใจตนเองจะควบคูไปกับการยอมรับตนเอง คนที่เขาใจตนเองดีจะทําใหการยอมรับตนเองมีอัต
ตมโนทัศนข้ึน 3.) การมองตนเองและส่ิงที่ผูอ่ืนมองตน คนที่มีการรับรูเกี่ยวกับตนเองใกลเคียงกับส่ิงที่
ผูอ่ืนมองตน จะทําใหเกิดการปรับตัวที่เหมาะสม 4.) อัตตมโนทัศน คนที่มีความม่ันคงและพอใจในอัต
ตมโนทัศน จะมีการยอมรับตนเองสูง  และสวนหนึ่งเปนเพราะผูตองขังทําใจยอมรับตอส่ิงที่ตนเองได
กระทําลงไปดวยการหาวิธีตางๆที่ทําใหตนเองมีสุขภาพจิตดีและสุขภาพกายที่สมบูรณ  โดยมีวิธีการ
มองโลกในแงบวกลดการมองโลกในแงลบ และพยายามมองโลกในแงสวยงาม  ไมวาอยูใน
สถานการณเลวรายก็ตามซึ่งตรงกับความเห็นของ แซสส(Sass.1978:40-42) ไดกลาวถึงลักษณะของ
บุคคลที่มีการยอมรับตนเองไวดังนี้ 1. มีคานิยมและหลักการความเชื่อม่ันของตนเอง พรอมที่จะยืนยัน
ในความคิดความเชื่อของตนเองเม่ือเกิดกรณีขัดแยงในความคิดเห็น  และพรอมที่จะเปล่ียนแปลง
ความคิดของตนเม่ือพบวาความคิดนั้นไมถูก สามารถตัดสินใจในการกระทําของตนและยอมรับการ
กระทําที่ตนเองกระทํา 2. เปนผูที่อยูกับปจจุบัน ไมใชเวลาไปกับความกังวลถึงเร่ืองในอนาคตหรือเร่ือง
ที่ผานมาแลวในอดีต เปนผูมีความเชื่อม่ันวาจะสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนไดเม่ือเผชิญกับความ
ลมเหลว 3. มีความรูสึกวาตนเองเทาเทียมกับผูอ่ืน ในฐานะที่เปนมนุษยเหมือนกันถึงแมจะมีความ
แตกตางในเร่ืองของความสามารถ พื้นฐานของครอบครัว ทัศนคติตอผูอ่ืนซึ่งมีความรูสึกวาตนเองไมได
เหนือหรือดอยกวาผูอ่ืน 4. สามารถที่จะรับการชื่นชมและสรรเสริญจากผูอ่ืนไดอยางไมรู สึกเขิน  
สามารถยอมรับความรูสึกและความตองการของผูอ่ืน  และเห็นวาความรูสึกตางๆ เชน ความโกรธ 
ความรัก ความเศราเปนความรูสึกธรรมชาต ิ ซึ่งระยะการตองโทษเปนเวลานานเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ให
ผูตองขังเกิดกายอมรับตนเองสูง  เพราะสามารถทําใหผูตองขังปรับสภาพความเปนอยูในดานตางๆได
ซึ่งตรงกับงานวิจัยของพระมหามนตรี  หลินภู  (2551:80)  ไดศึกษาความเครียดที่มีตอการใชชีวิตของ
ผูตองขังเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ  โดยใชโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมโดยยึดหลักอริยสัจ  4  
เพื่อลดความเครียดที่มีตอการใชชีวิตภายในเรือนจําของผูตองขัง  ผลการทดลองพบวา  ผูตองขังที่มี
ระยะเวลากําหนดโทษหลายป  เม่ืออยูภายในเรือนจําเปนระยะเวลานาน  มีการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมและบุคคลที่อยูภายในไดดีข้ึนยอมรับสภาพการเปนอยูของตนไดด ี
  

2.  การศึกษาการยอมรับตนเองของผูตองขังหลังการเขารวมโปรแกรมพัฒนาการยอมรับ
ตนเองอยูในระดับสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งมีความสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว  ทั้งนี้เพราะผูวิจัยมีความม่ันใจในโปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 
4ที่มุงเนนการแกปญหาที่สาเหตุนั้นก็คือ  ความคิดของผูตองขังความคิดเปนตนเหตุของพฤติกรรมทุก
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อยาง  ลักษณะอาการตางๆที่ปรากฏไมวาจะเปนดาน  การรูขอดีขอจํากัดของตน  หรือดานการรูคุณคา
ของตนเอง  จุดเร่ิมตนมาจากความคิดเม่ือบุคคลคิดเชนไรยอมแสดงออกอยางนั้น  เชนเดียวกันเม่ือ
ผูตองขังมีระบบความคิดในทางลบ  มองโลกในแงรายขาดสติในการรูเทาทันความเกิดข้ึน  การ
เปล่ียนแปลงและระดับของกระบวนความคิด  ทําใหเปนบุคคลที่ขาดสติอยูในโลกของความคิดเปน
สวนมาก  นํามาซึ่งการยอมรับตนเองต่ํา  ซึ่งผูวิจัยไดนําหลักธรรมคืออิทธิบาท 4 มาบูรณาการ
ประยุกตใชกับกิจกรรมกลุมเพื่อใหผูตองขังไดรับการฝกฝนตนเองและมีแนวคิดที่พัฒนาตนเอง  เพื่อให
เกิดการยอมรับตนเองและผูอ่ืน  เกิดความพึงพอใจในการใชชีวิตและเขาในสภาพความเปนจริงที่
เกิดข้ึน  เพื่อที่จะนําพาตนสูการปฏิบัติในทางที่ดีซึ่งมีความสอดคลองกับ คํากลาวของ  พระพรหมคุณา
ภรณ( 2549:27)  ที่กลาววา  เม่ือมนุษยมีการฝกฝนพัฒนาทั้งดานรางกาย  จิตใจและปญญา  จะทําให
เกิดความสมดุลแหงชีวิตทําใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีสติ  มีปญญาเปนตัวควบคุมเพื่อใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งก็ตองอาศัยกิจกรรมกลุมที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนโปรแกรมเพื่อพัฒนาผูตองขัง
เปนข้ันเปนตอนเพื่อใหผูตองขังไดรูจักคุนเคยซึ่งกันและกันมีสวนสําคัญเพื่อปรับพฤติกรรม  ซึ่งทศวร 
มณีศรีขํา (2539:21)  ไดใหความหมายของกิจกรรมกลุม ไววาผูศึกษาสามารถที่จะเขาไปมีสวนรวมใน
ประสบการณการเรียนรู และปฏิบัติงานจริงตามที่กลุมจัดข้ึน ซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหผูศึกษาได
ศึกษาดวยความสนุกสนาน มีชีวิตชีวาและทาทายความคิดความสามารถของแตละบุคคลรวมทั้ง
สมาชิกแตละคนยังไดรับประสบการณการเรียนรูอยางกวางขวางจากสมาชิกคนอ่ืนๆดวย ทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธระหวางกันและพงษพันธ พงษโสภา (2542:3) กลาวถึง กลุมไววา กลุมตองประกอบดวย
บุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปมารวมกันมีการพึง่พาอาศัย และมีการปฏิสัมพันธตอกันมีผลประโยชนรวมกัน
มีความพึงพอใจ   มีการยอมรับและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรูสึกวาตนเองเปนสวน
หนึ่งของกลุม  ทําใหผูตองขังมีการการยอมรับตนเองเพิ่มข้ึนซึ่งหลังจากผูตองขังไดรับโปรแกรมกิจกลุม
แลวมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ซึ่งอดัม  นีละไพจิตร (2547: 95)  ไดทําการทดลองผลของการให
คําปรึกษากลุมทฤษฎี อัตถิภาวนิยมตอคุณคาแหงตนของผูตองขัง   โดยผูตองขังอยูในเรือนจําเหลือ
เวลาตอง    3-6 เดือน  คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยนําแบบสํารวจคุณคาแหงตนฉบับผูใหญของคูเปอร
สมิท แลวคัดเลือกผูตองขังที่มีคะแนนเฉล่ียคุณคาแหงตนต่ํากวาคาเฉล่ียจํานวน  16 คนสุมอยางงาย    
12 คน  แลวสุมอยางงายอีกคร้ังหนึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมทดควบคุมกลุมละ  6  คน  ใหคําปรึกษา
คร้ังละ 90 นาทีและไดรับการประเมินคาแหงตนแบงการทดลองออกเปน 3 ระยะ    คือ กอนการ
ทดลอง  ระยะหลังการทดลอง  และระยะติดตามผล  จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะห
ความแปรปรวน  วัดซ้ําประเภทหนึ่งตัวแปรระหวางกลุมและหนึ่งตัวแปรภายในกลุม   ผลปรากฏวาผูที่
ไดรับการใหคําปรึกษากลุมทฤษฎีอัตถิภาวนิยม   มีคุณคาแหงตนในระยะหลังการทดลองกับระยะ
ติดตามผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และบอรดแมน (Boarman.1988:1952) 
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ไดศึกษา ผลจากการนํากระบวนการกลุมไปใชในโปรแกรมการเลิกสูบบุหร่ีใหกับอาสาสมัคร 67 คน 
พบวากระบวนการกลุมชวยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมดังกลาวได โดยเฉพาะในเพศที่เปนผูหญิง
จะเห็นวากระบวนการกลุมนั้นมีความสําคัญมากตอผูตองขังที่ชวยในการเรียนรูพฤติกรรมของกันและ
กัน 

ในการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการยอมรับตนเองในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาคือ อิทธิบาท 4  อันหมายถึง เคร่ืองประกอบใหถึงซึ่งความสําเร็จหรือคุณธรรมที่
นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมายซึ่งทําใหสามารถพัฒนาพฤติกรรมการยอมรับตนเองของผูตองขัง
สําเร็จไดดังที่สอดคลองกับพระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต.2542:842)  ที่วาธรรมที่ใหถึงฤทธิ์หรือ
ความสําเร็จหรือธรรมที่เปนเหตุใหประสบความสําเร็จหรือแปลงายๆวาทางแหงความสําเร็จมี 4 อยาง  
คือ  ฉันทะ (พอใจ)  วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ(ความคิดจดจอ)และวิมังสา (ความสอบสวนไตรตรอง) 
โดยสรุปก็คือ  มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝ  และใชปญญาสอบสวนทั้งหมด  นับเปนส่ิงที่ทําให
บุคคลประสบความสําเร็จในส่ิงที่ตนเองปรารถนา  ตองการ  อิทธิบาท 4 นี้ จึงเปนสวนหนึ่งของ
หลักธรรมที่ทําใหถึงความสําเร็จ  เปนคุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย  กลาวคือ 
หลักธรรมเหลานี้  เปนปจจัยสัมพันธซึ่งกันและกัน ความพอใจเพียงอยางเดียวก็ไมสรางเหตุแหงการ
ยอมรับตนเองได  แมผูปฏิบัติเพียรพยายามที่คนหาความจริงของตน  การยอมรับตนเองของผูตองขัง
ถาไดศึกษาและนําหลักธรรมคืออิทธิบาท 4 มาประกอบการดําเนินชีวิตแลวยอมทําใหประสบ
ความสําเร็จในดานตางๆได ซึ่งพระมหาสุภีร ฐิตเมโธ (2533:78) ไดศึกษาเร่ือง พระพุทธศาสนาที่ควร
นํามาประยุกตใชกับการบริหารราชการพบวา พุทธธรรม เปนสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหอุดมการณใน
เร่ืองการถือหลักความมีเหตุผลในการปฏิบัติราชการบรรลุผลได ทั้งในดานความมีเหตุผลในการทํางาน
ทั่วไปและดานการแกปญหา โดยใชปญญาพิจารณาเหตุผล รูจักกาลเทศะ รูจักบุคคล และส่ิงแวดลอม 
เคารพความจริงและหลักการ และยึดหลักอิทธิบาท 4 เปนหลักการถือหลักพึ่งตัวเองในการทําความดี
เปนการสงเสริมใหบุคคลรูจักรับผิดชอบตอตนเองซึ่งจะนําไปสูความรับผิดชอบในองคการอ่ืน ๆได 

จากผลของการศึกษาทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตน  สรุปไดวา  ผูตองขังที่เขารวมโปรแกรม
พัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังมีการยอมรับตนเองสูงข้ึน  เพราะวาผูตองขังเม่ือไดรับโปรแกรม
การยอมรับตนเองแลวจะสามารถพัฒนาฝกฝนตนเองใหเกิดการคิดที่ถูกตอง  รูจักตนเองในการนํา
หลักธรรมคืออิทธิบาท 4  ไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเองอีกทั้งยังสามารถยอมรับส่ิงที่เกิดข้ึนกับตนเอง
ไดอยางเขาใจ  และดําเนินชีวิตของตนอยางมีความสุขสืบไป 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
     ผลจากการวิจัยดังกลาวขางตนผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติดังนี้ 
  1.1   จากผลการวิจัยพบวา  การพัฒนาโปรแกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตาม
หลักอิทธิบาท  4  ชวยใหผูตองขังมีการยอมรับตนเองสูงข้ึนดังนั้น  โปรแกรมการยอมรับตนเองตาม
หลักอิทธิบาท  4  จึงเปนส่ิงที่นาสนใจสําหรับผูตองขัง  หรือบุคคลที่สนใจวิธิการนี้จะไดนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมเพื่อพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังไดอีกวิธีหนึ่ง 
  1.2   ในเรือนจํานั้นควรจะมีกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหผูตองขังไดแสดงออกและปฏิบัติ
รวมกันอยางหลากหลาย  เพื่อผูตองขังจะไดรูสึกมีความสุข  ผอนคลาย  ความรูสึกเหงา  ใหนอยลงอัน
จะนําไปสูการตระหนักรูในคุณคาของตนเองและมีวิธีคิดที่มองทุกส่ิงทุกอยางที่เกิดข้ึนอยางเขาใจ
ตนเอง  มีการยอมรับในตนเองและใชชีวิตอยางมีความสุขตามความเหมาะสมของแตละคน  รวมทั้งยัง
ทําประโยชนใหเกิดข้ึนกับตนเองและคนรอบขางสืบไป 
 
 2.   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป 
  ผลการวิจัยพบวา  ระดับการยอมรับตนเองทั้ง  5  ดาน  มีการยอมรับตนเองอยูใน
ระดับปานกลาง  ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี ้
  2.1  ในการวิจัยคร้ังนี้  เปนการทําวิจัยกับผูตองขังเพียงเรือนจําเดียวเทานั้น  ดังนั้นจึง
ควรมีการศึกษาและทําวิจัยกับผูตองขังหลายๆ  เรือนจํา  เพื่อจะทําใหรูซึ่งปญหาที่เกิดข้ึนกับผูตองขัง  
เพื่อที่จะไดหาแนวทางแกไข  ปองกันและสงเสริมใหผูตองขังไดใชชีวิตอยางมีความสุข 
  2.2  ควรศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมโดยใชหลักอิทธิบาท 4 กับผูตองขังที่มีปญหา
ทางดานอ่ืน ๆ ไดแก ภาวะซึมเศรา ภาวะนอนไมหลับ มีความทอแทในการดําเนินชีวิต  
  2.3  ควรศึกษาการยอมรับตนเองในกลุมบุคคลอ่ืน ๆ เชน ผูปวยในระยะสุดทาย 
ผูปวยเร้ือรัง ผูปวยโรคเอดส  

2.4  สําหรับการเก็บขอมูลโดยตรงกับผูตองขัง ผูวิจัยควรใชเวลาทําความคุนเคยกับ 
ผูตองขังที่เปนประชากรหรือกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาใหดีกอน ทั้งนี้เพื่อใหแนใจไดวาขอมูลที่
ไดมานั้นเปนขอมูลที่ถูกตองตรงกับความเปนจริงมากที่สุด เพราะถาผูตองขังที่เปนประชากรหรือกลุม
ตัวอยางเกิดความรูสึกไมคุนเคยกับผูวิจัย อาจมีผลทําใหขอมูลที่ไดมาบิดเบือนไมตรงกับความเปนจริง
ได 
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ตารางที่  15  คาดัชนีความสอดคลอง(IOC)  แบบสอบถามการยอมรับตนเองของผูตองขังของ 
      ผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 
 

ความเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ขอ ขอความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 รวม ผล 
IOC 

1 ทานรูสึกวาตนเองมีปญหากับการอยู
รวมกับผูอ่ืน                  1 0 1 2 0.66 

2 ที่อยูของทานคับแคบแตทานก็ยังอาศัย
อยูได 1 1 1 3 1 

3 ทานรูสึกวาเม่ือเกิดปญหาไมกลาเผชิญ
กับปญหาเหลาน้ัน 

1 1 1 3 1 

4 ทานรูสึกวาเม่ือทานอยูรวมกับบุคคล
หลายๆคนทานรูสึกไมสบายใจ 1 1 1 3 1 

5 เม่ือกระทําความผิดทานไมกลาอธิบาย
เหตุผลใหผูอื่นทราบและไมยอมรับวา
ตนเองผิด 

1 1 1 3 1 

6 หากเปนไปไดทานอยากอยูคนเดียว  
เพราะรูสึกวาอยูรวมกับผูอื่นแลวอึดอัดใจ 1 1 0 2 0.66 

7 ทานมักแกตัวเม่ือถูกกลาวหาวาทําผิด
ทั้งๆท่ีตนเองน้ันไดทําผิดจริง 1 1 1 3 1 

8 บอยคร้ังมากท่ีทานไมไดพยายามเปน
มิตรกับผูอื่นเพราะทานคิดวาพวกเขาจะ
ไมชอบทาน 

1 1 1 3 1 

9 แมหองท่ีทานอาศัยอยูจะไมสะดวกสบาย  
แตทานก็อาศัยอยูอยางมีความสุข 

1 1 1 3 1 

10 ทานพรอมจะปรับปรุงแกไขเม่ือผูอ่ืน
วิพากษวิจารณเกี่ยวกับตัวทาน 1 1 1 3 1 
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ตารางที่  15 (ตอ) คาดัชนีความสอดคลอง(IOC)แบบสอบถามการยอมรับตนเองของผูตองขังของ 
      ผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 

ความเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ขอ ขอความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 รวม ผล 
IOC 

11 เม่ือมีคนมาสอบถามประวัติสวนตัวของ
ทาน  ทานกลาท่ีจะตอบตามความจริง 1 1 1 3 1 

12 เม่ือมีเพ่ือนๆมาถามเร่ืองสวนตัว  ทานไม
กลาที่จะใหขอมูลท่ีเปนจริงตาง  ๆ 1 1 1 3 1 

13 แมทานจะถูกบังคับใหโกหกทานจะไม
ยอมเปลี่ยนแปลงขอมูล 

1 1 1 3 1 

14 คนท่ีเสแสรงพูดทานมักคิดวาเขาเปนคนไมดี 1 1 1 3 1 
15 ถาทานมีเพ่ือนท่ีสนิทคนหน่ึง  ทานกลาท่ี

จะพูดขอมูลจริงของตนเองกับเพ่ือน 
1 1 1  1 

16 หากทานไดรับมอบหมายงานที่ไมถนัด
กับตนเอง  แตทานจะชอบแกลงพูดวา
ตนเองถนัดและทําได 

1 1 0 2 0.66 

17 ทานรูวาเพื่อนของทานเปนคนไมดีแต
ดวยความเปนเพ่ือนทานยังแกลงพูดชม
วาเปนคนดี 

1 1 1 3 1 

18 บางคร้ังหากไมจําเปนทานคิดวาไมตอง
พูดความจริงทุกเร่ือง 1 1 1 3 1 

19 เม่ือทานโกรธ  ทานสามารถรูวาตนเอง
แกลงโกรธ 

1 1 1 3 1 

20 ถาทานไดรับมอบหมายงานมา  เม่ืองาน
ไมสําเร็จทานจะรูสึกหงุดหงิด 1 1 1 3 1 

21 ทานมักจะรูสึกหงุดหงิดใจเพราะความรูสึก
วาตนเองมีปมดอยบอยครั้ง 1 1 1 3 1 

22 เม่ือเพื่อนไมสบายใจ ทุกขใจ  ทานจะเขา
ไปปลอบอยูเสมอ 1 0 1 2 0.66 



 90 

ตารางที่ 15  (ตอ)  คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) แบบสอบถามการยอมรับตนเองของผูตองขัง 
      ของผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 

ความเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ขอ ขอความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 รวม ผล 
IOC 

23 ทานไมวิตกกังวลหรือประณามตนเอง  
ถาผูอื่นจะมองทานในแงลบ 1 1 1 3 1 

24 เม่ือทานอยูกับกลุมเพ่ือน  ทานมักจะไม
พูดมากเพราะกลัววาจะพูดอะไรผิดๆ
ออกไป 

1 1 0 2 0.66 

25 เม่ือปญหาเกิดขึ้น  ทานมักจะหลบหลีก
ปญหา 1 1 1 3 1 

26 ทานพอใจในความเปนตัวของตัวเองสูง 1 1 1 3 1 
27 ทานมีความม่ันใจในการทํางานเพียงคน

เดียว 1 1 1 3 1 

28 แมคนอ่ืนจะมองวาทานหนาตาไมดีแต
ทานก็พอใจในบุคลิกของตนเอง 

1 1 1 3 1 

29 ที่ผานมาทานเคยทําผิดตอครอบครัว  
หากมีโอกาสทานจะปรับปรุงตนเอง 1 1 0 2 0.66 

30 ทานยินยอมใหเพ่ือนตอวาโดยไมโกรธ  เม่ือ
ทานทําผิดสัญญา  และจะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเองใหดีข้ึนในโอกาสตอไป 

1 0 1 2 0.66 

31 เม่ือเพื่อนๆ  แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชน  
หรือสิ่งที่ชวยพัฒนาตนเอง  ทานยินดีจะ
ทําตามท่ีเพ่ือนแนะนํา 

1 1 1 3 1 

32 เม่ือทานถูกวิพากษวิจารณในสิ่งที่เคยทํา
ในอดีตทานทําใจยอมรับไดกับสิ่งท่ี
เกิดขึ้น 

1 1 1 3 1 

33 หากทานทําผิดกฎระเบียบอยูบอยๆทาน
สัญญาวาจะปรับปรุงตนเอง 1 0 1 2 0.66 
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ตารางที่ 15 (ตอ)  คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) แบบสอบถามการยอมรับตนเองของผูตองขัง 
      ของผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  

ความเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ขอ ขอความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 รวม ผล 
IOC 

34 ปจจุบันทานคิดวาทานยังมีขอบกพรอง
อยู  ทานจะแกไขขอบกพรองและ
เปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้น 

1 0 1 2 0.66 

35 เม่ือทานตัดสินใจท่ีจะอะไรลงไปแลว  
หากมีปญหาเกิดขึ้น  ทานจะไมเสียใจตอ
สิ่งน้ัน  ๆ

1 1 0 2 0.66 

36 ทานรูสึกวาปจจุบันการกระทําไมดีพอ  
ทานพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตนเองใหดีขึ้น 

1 1 0 2 0.66 

37 ทานมีความพึงพอใจในตนเอง 1 1 1 3 1 
38 ทานไมเคยคิดวาตนเองไรคา 1 1 1 3 1 
39 เม่ือทานลงมือทําสิ่งใดแลวทานจะตั้งใจ

ทําจริงๆและทําสิ่งนั้นเต็มความสามารถ
ของตนเอง 

1 1 1 3 1 

40 ทานไมเคยเบ่ือหนายตอการทํางานและ
เปดกวางสําหรับการรับรูสิ่งตาง  ๆ 1 1 1 3 1 

41 ทานคิดวาอุปสรรคตางๆจะผานไปดวยดี
เม่ือทานใชสติในการแกไข 

1 1 1 3 1 

42 ทานมีความม่ันใจท่ีจะแกไขปญหาตางๆ
ไดดวยตนเองอยูบอยๆ 1 1 1 3 1 

43 ทานมีความม่ันใจในวิธีการแกปญหาของ
ตนเอง 

1 1 1 3 1 

44 ทานรูสึกพอใจในตนเองวา  ทานเปนผูท่ีมี
คุณคาและอยูในระดับเดียวกับผูอ่ืน 

1 0 1 2 0.66 

45 ทานพอใจในความสามารถของตนเอง 1 0 1 2 0.66 
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ตาราง  16  แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเองของ 
      ผูตองขัง 

ขอ ขอความ คา r 
การ

พิจารณา 

1 ทานรูสึกวาตนเองมีปญหากับการอยูรวมกับผูอื่น .520 นําไปใช 
2 มีบางเรื่องที่ทานไมกลาเปดเผยใหพอแมและคนใน

ครอบครัวทราบ 
.094 ตัดออก 

3 ที่อยูของทานคับแคบแตทานก็ยังอาศัยอยูได .577 นําไปใช 
4 ทานมักลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากเพ่ือน .118 ตัดออก 
5 ทานรูสึกวาเม่ือเกิดปญหาไมกลาเผชิญกับปญหาเหลานั้น .429 นําไปใช 
6 ทานมักถูกผูอื่นพูดถากถางอยูเสมอ .046 ตัดออก 
7 ทานรูสึกวาเม่ือทานอยูรวมกับบุคคลหลายๆคนทานรูสึก

ไมสบายใจ 
.578 นําไปใช 

8 ทานตองใหคนอื่นบอกเสมอวาทานควรทําอะไร .042 ตัดออก 
9 เม่ือกระทําความผิดทานไมกลาอธิบายเหตุผลใหผูอื่น

ทราบและไมยอมรับวาตนเองผิด 
.630 นําไปใช 

10 ทานอยากจะอยูคนเดียวเพราะสบายใจด ี .103 ตัดออก 
11 หากเปนไปไดทานอยากอยูคนเดียว  เพราะรูสึกวาอยู

รวมกับผูอื่นแลวอึดอัดใจ 
.553 นําไปใช 

12 ทานคิดวาทานเปนคนไมมีคาในสายตาของผูอื่น .165 ตัดออก 
13 ทานมักแกตัวเม่ือถูกกลาวหาวาทําผิดทั้ง ทๆี่ตนเองนั้นได

ทําผิดจริง 
.515 นําไปใช 

14 บอยครั้งมากที่ทานไมไดพยายามเปนมิตรกับผูอื่นเพราะ
ทานคิดวาพวกเขาจะไมชอบทาน 

.451 นําไปใช 

15 แมหองที่ทานอาศัยอยูจะไมสะดวกสบาย  แตทานก็อาศัย
อยูอยางมีความสุข 

.533 นําไปใช 

16 ทานพรอมจะปรับปรุงแกไขเม่ือผูอื่นวิพากษวิจารณ
เก่ียวกับตัวทาน 

.572 นําไปใช 
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ตาราง  16 (ตอ) แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเองของ    
      ผูตองขัง 
 

ขอ ขอความ คา r 
การ

พิจารณา 
17 เม่ือมีคนมาสอบถามประวัติสวนตัวของทาน  ทานกลาที่

จะตอบตามความจริง 
.490 นําไปใช 

18 ทานเชื่อวาทานมีคุณคาและทัดเทียมกับผูอื่น .033 ตัดออก 

18 ในการทํากิจกรรมกลุมไมวาอยูกลุมใดทานก็ไมกังวล .169 ตัดออก 

20 เม่ือเพ่ือนทราบขอมูลที่ไมดีตอตัวทานทานทําใจรับได .129 ตัดออก 

21 เม่ือมีเพ่ือนๆมาถามเรื่องสวนตัว  ทานไมกลาที่จะให
ขอมูลที่เปนจริงตาง  ๆ

.543 นําไปใช 

22 แมทานจะถูกบังคับใหโกหกทานจะไมยอมเปล่ียนแปลง
ขอมูล 

.654 นําไปใช 

23 คนที่เสแสรงพูดทานมักคิดวาเขาเปนคนไมดี .445 นําไปใช 
24 เม่ือทานไมพอใจทานจะแสดงอาการออกมาใหผูอื่น

ทราบ .086 ตัดออก 

25 ถาทานมีเพื่อนที่สนิทคนหนึ่ง  ทานกลาที่จะพูดขอมูล
ของตนเองกับเพ่ือน .700 นําไปใช 

26 หากทานไดรับมอบหมายงานที่ไมถนัดกับตนเอง  แต
ทานจะชอบแกลงพูดวาตนเองถนัดและทําได .578 นําไปใช 

27 ทานชอบใจเม่ือมีคนมาชมเชยทาน .078 ตัดออก 
28 ทานรูวาเพ่ือนของทานเปนคนไมดีแตดวยความเพื่อน

ทานยังแกลงพูดชมวาเปนคนด ี
.455 นําไปใช 

29 บางครั้งหากไมจําเปนทานคิดวาไมตองพูดความจริงทุก
เรื่อง 

.700 นําไปใช 
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ตาราง  16 (ตอ) แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเองของ   
      ผูตองขัง 

 

ขอ ขอความ คา r 
การ

พิจารณา 
30 ทานมองผูอื่นดวยสายตาที่เปนมิตร .114 ตัดออก 

31 เม่ือทานโกรธ  ทานสามารถรูวาตนเองแกลงโกรธ .568 นําไปใช 

32 ถาทานไดรับมอบหมายงานมา  เม่ืองานไมสําเร็จทานจะ
รูสึกหงุดหงิด 

.375 นําไปใช 

33 ทานมักจะรูสึกหงุดหงิดใจเพราะความรูสึกวาตนเองมีปม
ดอยบอยครั้ง .560 นําไปใช 

34 ทานไมชอบรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น .075 ตัดออก 

35 ครอบครัวของทานใสใจความรูสึกของทานเสมอ .002 ตัดออก 

36 เม่ือเพ่ือนไมสบายใจ ทุกขใจ  ทานจะเขาไปปลอบอยู
เสมอ 

.328 นําไปใช 

37 ถึงแมทานจะเรียนไมเกงแตทานยังมีความสามารถดาน
อื่นชดเชย 

.101 ตัดออก 

38 ทานกระตือรือรนที่จะเรียนรูในส่ิงใหม  ๆ .021 ตัดออก 
39 ทานไมวิตกกังวลหรือประณามตนเอง  ถาผูอื่นจะมอง

ทานในแงลบ 
.274 นําไปใช 

40 เม่ือทานอยูกลุมเพ่ือน  ทานมักจะไมพูดมากเพราะกลัว
วาจะพูดอะไรผิดๆออกไป 

.248 นําไปใช 

41 เม่ือปญหาเกิดข้ึน  ทานมักจะหลบหลีกปญหา .580 นําไปใช 
42 ทานพอใจที่ทานมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง .213 ตัดออก 
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ตาราง  16 (ตอ) แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเองของ 
      ผูตองขัง 

 

ขอ ขอความ คา r 
การ

พิจารณา 
43 ทานพอใจในความเปนตัวของตัวเองสูง .348 นําไปใช 

44 ที่ผานมาทานไมเคยฟงเหตุผลผูอื่นเลยแตปจจุบันทาน
ฟงผูอื่นมากขึ้น 

.067 ตัดออก 

45 ทานมีความมั่นใจในการทํางานเพียงคนเดียว .563 นําไปใช 
46 แมคนอื่นจะมองวาทานหนาตาไมดีแตทานก็พอใจใน

บุคลิกของตนเอง .382 นําไปใช 

47 ที่ผานมาทานเคยทําผิดตอครอบครัว  หากมีโอกาสทาน
จะปรับปรุงตนเอง .345 นําไปใช 

48 ทานยินยอมใหเพ่ือนตอวาโดยไมโกรธ  เม่ือทานทําผิด
สัญญา  และจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้นใน
โอกาสตอไป 

.582 นําไปใช 

49 บางครั้งทานไมเขาใจส่ิงที่ผูอื่นสอนแตไมกลาถาม .182 ตัดออก 

50 เม่ือเพ่ือนๆ  แนะนําส่ิงที่เปนประโยชน  หรือส่ิงที่ชวย
พัฒนาตนเอง  ทานยินดีจะทําตามที่เพ่ือนแนะนํา 

 
.393 

 
นําไปใช 

51 ทานรูสึกลําบากใจ  ถาตองตัดสินใจทําอะไรดวยตนเอง .022 ตัดออก 
52 ทานชอบเก็บความรูสึกไวคนเดียว .001 ตัดออก 
53 เม่ือทานถูกวิพากษวิจารณในส่ิงที่เคยทําในอดีต  ทานทํา

ใจยอมรับไดกับส่ิงที่เกิดข้ึน 
.325 นําไปใช 

54 คนที่ทําความผิดแลวไมยอมรับคือคนขี้ขลาด .002 ตัดออก 
55 หากทานทําผิดกฎระเบียบอยูบอยๆทานสัญญาวาจะ

ปรับปรุงตนเอง 
.394 นําไปใช 
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ตาราง  16 (ตอ) แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเองของ 
      ผูตองขัง 

 

ขอ ขอความ คา r 
การ

พิจารณา 
56 ปจจุบันทานคิดวาทานยังมีขอบกพรองอยู  ทานจะแกไข

ขอบกพรองและเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้น 
.301 นําไปใช 

57 คนที่บอกวาทานเปนคนไมดีเขาคนนั้นแหละคือผูชี้แนะ .164 ตัดออก 

58 เม่ือทานตัดสินใจที่จะอะไรลงไปแลว  หากมีปญหา
เกิดขึ้น  ทานจะไมเสียใจตอส่ิงนั้น  ๆ

.579 นําไปใช 

59 เม่ือทานทําอะไรผิดพลาดก็พรอมที่จะนําไปเปนบทเรียน
ในชีวิต 

.072 ตัดออก 

60 ทานรูสึกวาปจจุบันการกระทําไมดีพอ  ทานพรอมที่จะ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองใหดีขึ้น 

.426 นําไปใช 

61 ทานมีความพึงพอใจในตนเอง .364 นําไปใช 
62 ทานไมเคยคิดวาตนเองไรคา .311 นําไปใช 
63 เพ่ือนๆรูดีวา  ทานเปนคนกลาแสดงออก .113 ตัดออก 
64 ทานมองวาความคิดแตละคนมีประโยชนทั้งนั้น .048 ตัดออก 
65 เม่ือทานลงมือทําส่ิงใดแลวทานจะต้ังใจทําจริงๆและทํา

ส่ิงนั้นเต็มความสามารถของตนเอง 
.336 นําไปใช 

66 แมทานจะเรียนไมเกงแตทานก็ไมเคยทอถอย .114 ตัดออก 
67 ทานไมเคยเบื่อหนายตอการทํางานและเปดกวางสําหรับ

การรับรูสิ่งตาง  ๆ
.247 นําไปใช 

68 ทานคิดวาอุปสรรคตางๆจะผานไปดวยดีเม่ือทานใชสติ
ในการแกไข 

.351 นําไปใช 

69 ทานรูสึกผิดหวังเม่ือสังคมคาดหวังในตัวทานแตทาน
ไมไดชวยเหลือสังคม 

.032 ตัดออก 
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ตาราง  16 (ตอ) แสดงคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเองของ 
      ผูตองขัง 
 

71 ทานมักจะทําส่ิงที่ถูกตองเสมอ .123 ตัดออก 
70 แมตองลําบากในการตองชวยเหลือผูอื่นทานจะทําถามี

โอกาส .019 ตัดออก 

72 ทานมีความมั่นใจที่จะแกไขปญหาตางๆไดดวยตนเองอยู
บอยๆ .311 นําไปใช 

73 ทานมีความมั่นใจในวิธีการแกปญหาของตนเอง .389 นําไปใช 
74 ทานรูสึกพอใจในตนเองวา  ทานเปนผูที่มีคุณคาและอยู

ในระดับเดียวกับผูอื่น 
.267 นําไปใช 

75 ทานพอใจในความสามารถของตนเอง .349 นําไปใช 
 
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  = 0.93   
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เรื่อง การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  มีจุดประสงคเพ่ือการวิจัยเรื่อง  การศึกษาและพัฒนา
โปรแกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท  4    
 2.  แบบสอบถามมี 1  ตอน  จํานวน  45  ขอ 
 3.  ในการตอบแบบสอบถาม  ผูตองขังสามารถเลือกระดับคําตอบอยางอิสระ  คําตอบของ
ทานไมมีขอใดถูกหรือผิด  และไมมีผลกระทบในทางลบตอตัวทานหรือมีผลตอการใชชีวิตประจําวัน
ของทานแตอยางใด  จึงขอใหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับสภาพความเปนจริงของทานมากที่สุด  
และโปรดตอบใหครบทุกขอ 
 4.  เมื่อทานไดตอบแบบสอบถามเสร็จแลว  กรุณาตรวจสอบดูอีกครั้งวาทาน        ไดตอบ
ครบทุกขอแลวหรือไม  แบบสอบถามที่ตอบครบทุกขอเทานั้นจะเปนแบบสอบถามที่สมบูรณและ
นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ได   

 ขอเจริญพรขอบคุณทุกๆคนที่ใหความรวมมืออยางดีในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  
 

พระบุญเติม  วัฒนพรหม 
นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 

                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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    ตอนท่ี 1  แบบสอบถามการยอมรับตนเองของผูตองขัง 
    คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเอง  โดยคําถามตอไปนี้เปน

เหตุการณที่ปฏิบัติอยูในชีวิตประจําวัน และตรงกับความรูสึกของทาน ขอใหทานอาน
ขอความในแบบสอบถามแตละขออยางละเอียด   แลวทําเครื่องหมาย  ในชอง    ทาง
ขวามือชองใดชองหนึ่งใน  5  ชอง  ที่คิดวา   ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด  เพียง
ชองเดียวและขอใหตอบครบทุกขอ   โดยมีเกณฑการเลือก  ดังนี ้  

 
 จริง มาก   หมายถึง   ขอความนั้นทานกระทําเปนประจํา  
 คอนขางจริง  หมายถึง   ขอความนั้นทานกระทําคอนขางบอย 
 จริงบาง     หมายถึง   ขอความนั้นทานกระทําบาง  ไมกระทําบาง   
 คอนขางไมจริง  หมายถึง   ขอความนั้นทานแทบจะไมไดกระทํา 
 ไมจริง    หมายถึง   ขอความนั้นทานไมไดกระทํา 
 

ระดับความรูสึก 
ขอ
ท่ี ขอความ จริง

มาก 
คอนขาง

จริง 
จริง
บาง 

คอนขาง
ไมจริง ไมจริง 

1 ทานรูสึกวาตนเองมีปญหากับการอยูรวมกับผูอื่น                      
2 บานของทานคับแคบแตทานก็ยังอาศัยอยูได      

3 ทานรูสึกวาเม่ือเกิดปญหาไมกลาเผชิญกับปญหา
เหลานั้น      

4 ทานรูสึกวาเม่ือทานอยูรวมกับบุคคลหลายๆคน
ทานรูสึกไมสบายใจ      

5 เม่ือกระทําความผิดทานไมกลาอธิบายเหตุผลให
ผูอื่นทราบและไมยอมรับวาตนเองผิด      

6 หากเปนไปไดทานอยากอยูคนเดียว  เพราะรูสึก
วาอยูรวมกับผูอื่นแลวอึดอัดใจ      
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    ตอนท่ี 1 (ตอ) แบบสอบถามการยอมรับตนเองของผูตองขัง   
 

ระดับความรูสึก 
ขอ
ท่ี ขอความ จริง

มาก 
คอนขาง

จริง 
จริง
บาง 

คอนขาง
ไมจริง ไมจริง 

7 ทานมักแกตัวเม่ือถูกกลาวหาวาทําผิดทั้งๆที่
ตนเองนั้นไดทําผิดจริง      

8 บอยครั้งมากที่ทานไมไดพยายามเปนมิตรกับผูอื่น
เพราะทานคิดวาพวกเขาจะไมชอบทาน      

9 แมหองที่ทานอาศัยอยูจะไมสะดวกสบาย  แต
ทานก็อาศัยอยูอยางมีความสุข      

10 ทานพรอมจะปรับปรุงแกไขเม่ือผูอื่น
วิพากษวิจารณเกี่ยวกับตัวทาน      

11 เมื่อมีคนมาสอบถามประวั ติสวนตัวของทาน  
ทานกลาที่จะตอบตามความจริง      

12 เม่ือมีเพ่ือนๆมาถามเรื่องสวนตัว  ทานไมกลาที่จะ
ใหขอมูลที่เปนจริงตางๆ      

13 แมท านจะถูกบังคับใหโกหกทานจะไมยอม
เปล่ียนแปลงขอมูล      

14 คนที่เสแสรงพูดทานมักคิดวาเขาเปนคนไมดี      

15 ถาทานมีเพ่ือนที่สนิทคนหนึ่ง  ทานกลาที่จะพูด
ขอมูลของตนเองกับเพ่ือน      

16 หากทานไดรับมอบหมายงานที่ไมถนัดกับตนเอง  
แตทานจะชอบแกลงพูดวาตนเองถนัดและทําได      

17 ทานรูวาเพื่อนของทานเปนคนไมดีแตดวยความ
เพ่ือนทานยังแกลงพูดชมวาเปนคนด ี      

18 บางครั้งหากไมจําเปนทานคิดวาไมตองพูดความ
จริงทุกเรื่อง      
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ตอนท่ี 1 (ตอ) แบบสอบถามการยอมรับตนเองของผูตองขัง   
 

ระดับความรูสึก 
ขอ
ท่ี ขอความ จริง

มาก 
คอนขาง

จริง 
จริง
บาง 

คอนขาง
ไมจริง ไมจริง 

19 เม่ือทานโกรธ  ทานสามารถรูวาตนเองแกลงโกรธ      

20 ถาทานไดรับมอบหมายงานมา  เม่ืองานไมสําเร็จ
ทานจะรูสึกหงุดหงิด      

21 ทานมักจะรู สึกหงุดหงิดใจเพราะความรูสึกวา
ตนเองมีปมดอยบอยครั้ง      

22 เม่ือเพ่ือนของทานไมสบายใจ ทุกขใจ  ทานจะเขา
ไปปลอบอยูเสมอ      

23 ทานไมวิตกกังวลหรือประณามตนเอง  ถาผูอื่นจะ
มองทานในแงลบ      

24 เมื่อทานอยูกลุมเพ่ือน  ทานมักจะไมพูดมาก
เพราะกลัววาจะพูดอะไรผิดๆออกไป      

25 เม่ือปญหาเกิดข้ึน  ทานมักจะหลบหลีกปญหา      
26 ทานพอใจในความเปนตัวของตัวเองสูง      
27 ทานมีความม่ันใจในการทํางานเพียงคนเดียว      

28 แมคนอื่นจะมองวาทานหนาตาไมดีแตทานก็
พอใจในบุคลิกของตนเอง      

29 ที่ผานมาทานเคยทําผิดตอครอบครัว  หากมี
โอกาสทานจะปรับปรุงตนเอง      

30 
ทานยินยอมใหเพื่อนตอวาโดยไมโกรธ  เมื่อทาน
ทําผิดสัญญา  และจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ตนเองใหดีข้ึนในโอกาสตอไป 

 
    

31 เม่ือเพ่ือนๆ  แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชน  หรือสิ่งท่ีชวย
พัฒนาตัวทานเอง  ทานยินดีจะทําตามท่ีเพ่ือนแนะนํา      
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ตอนท่ี 1 (ตอ) แบบสอบถามการยอมรับตนเองของผูตองขัง   
 

ระดับความรูสึก 
ขอ
ท่ี ขอความ จริง

มาก 
คอนขาง

จริง 
จริง
บาง 

คอนขาง
ไมจริง ไมจริง 

32 เม่ือทานถูกวิพากษวิจารณในส่ิงที่เคยทําในอดีต  
ทานทําใจยอมรับไดกับส่ิงที่เกิดข้ึน      

33 หากทานทําผิดกฎระเบียบอยูบอยๆทานสัญญา
วาจะปรับปรุงตนเอง      

34 ปจจุบันทานคิดวาทานยังมีขอบกพรองอยู  ทานจะแกไข
ขอบกพรองและเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีข้ึน      

35 เม่ือทานตัดสินใจที่จะอะไรลงไปแลว  หากมี
ปญหาเกิดข้ึน  ทานจะไมเสียใจตอส่ิงนั้น  ๆ      

36 ทานรูสึกวาปจจุบันการกระทําไมดีพอ  ทานพรอม
ที่จะเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองใหดีขึ้น      

37 ทานมีความพึงพอใจในตนเอง      
38 ทานไมเคยคิดวาตนเองไรคา      

39 เม่ือทานลงมือทําสิ่งใดแลวทานจะตั้งใจทําจริงๆและทํา
สิ่งน้ันเต็มความสามารถของตนเอง      

40 ทานไมเคยเบื่อหนายตอการทํางานและเปดกวาง
สําหรับการรับรูส่ิงตางๆ      

41 ทานคิดวาอุปสรรคตางๆจะผานไปดวยดีเมื่อทาน
ใชสติในการแกไข      

42 ทานมีความม่ันใจที่จะแกไขปญหาตางๆไดดวย
ตนเองอยูบอยๆ      

43 ทานมีความม่ันใจในวิธีการแกปญหาของตนเอง      

44 ทานรูสึกพอใจในตนเองวา  ทานเปนผูที่มีคุณคา
และอยูในระดับเดียวกับผูอื่น      

45 ทานพอใจในความสามารถของตนเอง      
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ตารางการพัฒนาโปรเเกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4   
 

ครั้ง
ท่ี สิ่งท่ีพัฒนา จุดมุงหมาย เทคนิค ช่ือกิจกรรม 

1 
 

การปฐมนิเทศ 1. เพ่ือใหเกิดความรูสึกคุนเคยกัน
ระหวางผูวิจัยและผูตองขัง 

2. เพ่ือใหผูตองขังไดรูจักคุนเคยกัน
มากย่ิงข้ึน 

3. เพ่ือสรางบรรยากาศที่ดีและเปน
กันเองภายในกลุม 

    4.   เพ่ือใหผูตองขังไดเขาใจ
จุดมุงหมาย วิธีการและกฎระเบียบ  
ในการเขารวมกิจกรรมกลุม 
 

เกม สองกายหัวใจ
เดียวกัน 

2 การอยูรวมกับ
บุคคลอื่น 
  

 1.  เพ่ือใหผูตองขังไดตระหนักรูเขาใจ
ในตนเอง 
     2.  เพ่ือใหผูตองขังยอมรับสภาพตาม
ความเปนจริงเก่ียวกับการอยูรวมกับผูอื่น 
 3 . เ พ่ื อ ใ ห ผู ต อ ง ขั ง ส า ม า ร ถ นํ า
หลักธรรมคืออิทธิบาท 4 มาประยุกต
ใชไดอยางเหมาะสม 
 

บทบาทสมมติ ไมรักตนเอง 

3 พอใจยอมรับ
สภาพความ
เปนอยูของตน  

 1.  เพ่ือใหผูตองขังเขาใจตนเองพอใจ
ในส่ิงที่ตนเองเปนอยู 
     2.   เ พ่ือใหผูตองได เรียนรู ในเรื่อง  
ฉันทะ ความพอดี พอใจ รักใครในสิ่งที่
ตัวเองเปนอยู 

กรณีตัวอยาง ความพอเพียงความพอเพียง
( เ รื่ อ ง ข อ ง ปู
เย็น) 
 
 

 



 104 

ตารางการพัฒนาโปรเเกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4  (ตอ) 

ครั้ง
ท่ี สิ่งท่ีพัฒนา จุดมุงหมาย เทคนิค ช่ือกิจกรรม 

4 การไม
เปลี่ยนแปลง
ขอมูลซึ่งอาจจะ
ทําใหเกิด
ขอผิดพลาดจาก
ความจริงได 

1. นําหลักธรรมคือ  อิทธิบาท 4  มา
ประยุกตใชรวมกับเกมได 

2. เพ่ือใหผูตองขังฝกเปนผูมีเหตุมี
ผล เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ 

3. เพ่ือจะไดทราบวาการส่ือสารทาง
วาจามีขอบกพรอง บางครั้งมีการ  
ขยายความ  บางครั้งมีการยอ
ค ว า ม อ า จ ทํ า ใ ห ข อ มู ล
คลาดเคล่ือนได 

 

เกม การสงขาว
ตอเนื่อง 

5  
 การไมบิดบัง
ลักษณะจริงของ
ตนเอง  
 

   1.  เพ่ือใหผูตองขังไดนําหลักธรรมคือ 
อิทธิบาท4มาประยุกตใชใน สถานการณ
จําลองได 
 2.  เ พ่ือให ผูตองขังสามารถเปดเผย
ตัวตนเก่ียวกับตัวเอง 
3. เพ่ือใหผูตองขังกลาแสดงออก  ยอมรับ  
ไมเสแสรงที่จะพูด 
 

สถานการณ
จําลอง 

ส่ือทั้งกาย
และใจ 

6 การสราง
สัมพันธภาพใน
การรูขอดีและ
ขอจํากัดลักษณะ
ของตนเองได 

  1. เพ่ือใหผูตองขังรูขอดีและขอจํากัด
ของตนเอง 

2.เพ่ือใหผูตองขังเรียนรูวิ ธีการสราง
สัมพันธภาพกับผูอื่นได 
 3.เพ่ือใหผูตองขังไดทราบถึงหลักแหง
อิทธิบาท 4 มากย่ิงข้ึน 
 

สถานการณ
จําลอง 

ฉันกับเธอ 
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ตารางการพัฒนาโปรเเกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4  (ตอ) 

 

ครั้ง
ท่ี สิ่งท่ีพัฒนา จุดมุงหมาย เทคนิค ช่ือกิจกรรม 

7 การรูในคุณคา
ของตนเอง 

1. เพ่ือใหผูตองขังรูจักและเขาใจลักษณะ
ตางๆของตนเองทําใหรูสึกวาตนเองนั้นมี
คุณคา 
2.เพ่ือให ผูตองขังมีความพึงพอใจใน
ตนเองและรูจักมองตนเองในแงบวก  
 

สถานการณ
จําลอง 

ไมถึงทางตัน 

8 การใชศักยภาพ 
ความสามารถ 
ของตนเองได 
อยางเต็มที ่
    
 

   1.  เพ่ือใหผูตองขังเห็นถึงผลดีที่จะเกิด
ตามมาจากความเพียร (วิริยะ) 

2. เพ่ือใหผูตองขังเห็นผลเสียที่จะเกิด
ตามมาจากการขาดความเพียร 

3 . เ พ่ื อ ให ต ร ะ ห นั ก ถึ ง คว า มเ พีย ร
พยายามในการทํากิจกรรมใหบรร ลุ
เปาหมาย  ในความสามารถของตน 

กรณีตัวอยาง วันเเหง
ความสําเร็จ 

9 ปรับปรุง เปลี่ยน
เเปลงพฤติกรรม
การตัดสินใจของ
ตนเองได 
 

1.เพื่อใหผูตองขังไดนําหลักธรรมคืออิทธิ
บาท4 ไปประยุกตในการตัดสินใจอันจะ
เกิดตอส่ิงที่ตนเองกระทําไดอยางถูกวิธี 
2.เพื่อใหผูตองขังตระหนักถึงส่ิงที่กระทํา
ไปหากเกิดขอผิดพลาด ถาไมไดไตรตรอง
ใหดีกอน  ยอมเกิดผลเสียตาม 

 
 
 

อภิปรายกลุม วาดภาพ
เตือนใจ 
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ตารางการพัฒนาโปรเเกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลกัอิทธิบาท 4  (ตอ) 
 

ครั้ง
ท่ี สิ่งท่ีพัฒนา จุดมุงหมาย เทคนิค ช่ือกิจกรรม 

10 พัฒนาการกระทํา
ของตนเองที่ผาน
มาและปจจุบันให
ดีเพื่อปรับปรุง
ไปสูสิ่งที่ดีๆใน
อนาคต 

1. เพ่ือใหผูตองขังไดตระหนักรูในสิ่งที่เคย
ตัดสินใจผิดพราดไปในอดีตและ 
ยินดีที่จะปรับปรุงใหดีในปจจุบัน เพ่ือจะ
นําการปฏิบัติที่ดีไปสูอนาคต 
 
 
 

อภิปรายกลุม อดีต-ปจจุบัน-
อนาคต 

11 สํารวจตนเองเพ่ือ
จะนําไปสูการ
ยอมรับตนเอง 
 

 1.เพ่ือใหผูตองขังมีสติอยูกับปจจุบันทุก
ขณะ 
2.เพื่อใหผูตองสํารวจตัวเองเกี่ยวกับ
ความคิด  ความรูสึกและพฤติกรรมที่เกิด
พรอมหาสาเหตุและแนวทางในการ
ยอมรับตนเอง 
3. เพ่ือใหผูตองขังไดเรียนรูและเขาใจใน
อิทธิบาท 4 เพ่ือสามารถนําไปใชไดจริง 
 
 

อภิปรายกลุม การฝกสติ 
(อานาปาน

สติ) 
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ตารางการพัฒนาโปรเเกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4  (ตอ) 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

12 
(ตอ) 

กลาวปดกิจกรรม
สรุปอิทธิบาท 4 
(ปจฉิมนิเทศ) 
 
 
 
 
 
 
ปจฉิมนิเทศ 
 

1.เพ่ือใหผูตองขังไดแสดงความคิดเห็น
ตอการเขารวมกิจกรรมกลุม 
2.เพ่ือใหผูตองขังไดแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ความรูสึกดี ๆ ความสามัคคี ที่มี
ใหกัน ตลอดระ ยะเว ลาการ เขา ร ว ม
กิจกรรมกลุม  
3.เพื่อใหผูตองขังไดสรุปผลของการเขา
รวมกิจกรรมกลุม 
4.เพื่อใหผูตองขังสามารถนําขอคิด และ
วิธีการแบบอิทธิบาท 4 ไปปรับใชให
เหมาะสมกับชีวิตของตนและดําเนินชีวิต
อยางมีคุณคาและเปนประโยชนตอสังคม 

อภิปรายกลุม หัวใจเดียวกัน 
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ใบตารางกําหนดการเขารวมกิจกรรมใน 
โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท  4 

 
 การเขารวมกิจกรรมในโปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท  4  
มีทั้งหมด  จํานวน  12  ครั้ง  สัปดาหละ  3  ครั้ง  ทุกวันจันทร    วันพุธ  และ  วันศุกร  ครั้งละ  50  นาท ี 
ระยะเวลาในการเขารวมกิจกรรมในโปรแกรมพัฒนา การยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 
4  ทั้ง  12  ครั้ง  มีดังนี ้
 

ครั้งท่ี วัน / เดือน / ป ช่ือกิจกรรม 
1 1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2553   ปฐมนิเทศ 
2 3  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2553  ไมรักตนเอง 
3 5  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2553  ความพอเพียง 
4  8  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2553  การสงขาวตอเนื่อง 
5 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  ส่ือทั้งกายและใจ 
6 12  กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  ฉันกับเธอ 
7 15  กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  ไมถึงทางตัน 
8 17  กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  วันเเหงความสําเร็จ 
9 19  กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  วาดภาพเตือนใจ 

10 22  กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  อดีต-ปจจุบัน-อนาคต 
11 24  กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  การฝกสติ 
12 26  กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  หัวใจเดียวกัน  (ปจฉิมนิเทศ) 
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โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของผูตองขัง
ตามหลักอิทธิบาท 4 

 
 
 
 
 

ครั้งท่ี  1 
เรื่องเรื่อง   ปฐมนิเทศ 
ช่ือกิจกรรมช่ือกิจกรรม  สองกายหัวใจเดียว 
จุจุดมุงหมาย   ดมุงหมาย     

1.   เพ่ือใหเกิดความรูสึกคุนเคยกันระหวางผูวิจัยและผูตองขัง 
2.   เพ่ือใหผูตองขังไดรูจักคุนเคยกันมากย่ิงข้ึน 
3.   เพ่ือสรางบรรยากาศที่ดีและเปนกันเองภายในกลุม 
4.   เพ่ือใหผูตองขังไดเขาใจจุดมุงหมาย วิธีการและกฎระเบียบ  

ในการเขารวมกิจกรรมกลุม 
เวลาที่ใชเวลาที่ใช         50 นาที 
เทคนิคท่ีใช เกม 
สถานท่ี สถานท่ี  ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ    

1.  สลาก 8 ชิ้น (เขียนชื่อคําตรงกันขาม) ไดแก 
สวย – ข้ีเหร  ,   หนุมสาว – แกชรา  ,   เศรา – สนุกสนาน  และ  สุข – ทุกข 
  2.  กระดาษ ดินสอ ปากกา  และ  แกวน้ํา 
   
วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 11 ข้ันการมีสวนรวม ข้ันการมีสวนรวม  
  1.1  ผูวิจัยแนะนําตนเอง บอกวัตถุประสงค และระเบียบวิธีในการเขารวมกิจกรรม
กลุม   

1.2  ผูวิจัยไดใชกิจกรรม “สองกายหัวใจเดียว” เพ่ือที่จะใหผูตองขังแนะนํา 
ซึ่งกันและกันและรูจักกันมากข้ึน ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

1.3  ใหผูตองขังนั่งเกาอี้เปนวงกลม 
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1.4  ผูวิจัยแจกสลากใหผูตองขังแตละคน ซึ่งมีชื่อคําตรงกันขาม  ไดแก 

สวย – ข้ีเหร  ,   หนุมสาว – แกชรา ,   เศรา – สนุกสนาน ,  สรรเสริญ-นินทา  และ  สุข – ทุกข   
1.5  เมื่อผูวิจัยใหสัญญาณเริ่ม ใหผูตองขังทุกคนเปดสลากของตนเอง ซึ่งเปน 

คําตรงกันขามกัน แลวรีบไปหาคูของตนเอง 
1.6  เมื่อผูตองขังแตละคนไดคูของตนเองแลวใหแตละคูซักถามกันใน 

หัวขอดังตอไปนี้  
1.6.1. ชื่อ เลน 
1.6.2. ชอบอะไร – ไมชอบอะไร และมีคติประจําใจอะไร เปนตน 

  1.7  เมื่อหมดเวลาที่กําหนดให ขอใหทุกคูเขารวมกลุมใหญ แลวใหผลัดกันออกมา
แนะนําเพ่ือนในกลุมฟง 
  1.8  ผูวิจัยสรุปและแจกตารางการเขารวมโปรแกรมการพัฒนาการยอมรับตนเองตาม
หลักอิทธิบาท 4 
               ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2 2 ข้ันการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห  
  ผูวิจัยและผูตองขังรวมกันอภิปรายและซักถามเก่ียวกับกิจกรรม สองกายหัวใจเดียว 
วามีประโยชนอะไรบาง ในการเขาเขารวมกิจกรรมกลุมในครั้งนี้ 
       ข้ันที่ ข้ันที่ 3 3 ข้ันสรุปและประยุกตหลักการข้ันสรุปและประยุกตหลักการ  
    3.1 ผูตองขังรวมกันสรุปจุดมุงหมายของกิจกรรมนี้และผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมวากิจกรรม
นี้มีจุดหมายเพ่ือใหผูตองขังและผูวิจัยรูจักกันมากย่ิงขึ้น 
  3.2 ผูวิจัยชี้แจงจุดมุงหมาย ตลอดจนวิธีการและหนาที่ของผูตองขังในการเขารวม
กิจกรรมกลุม      
  3.3 ผูวิจัยนัดหมายเก่ียวกับวัน เวลา และสถานที่ในการเขารวมกิจกรรมโปรแกรม
พัฒนาการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4  ในครั้งตอไป 
         ข้ันท่ี        ข้ันท่ี 4 4 ข้ันการประเมินผลขั้นการประเมินผล  
  1.  สังเกตจากความสนใจในการเขารวมกิจกรรมกลุม  
  2.  สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น  และขอซักถามของผูตองขัง 
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โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของผูตองขัง
ตามหลักอิทธิบาท 4 

 
 
 
 
 

ครั้งท่ี  2 
 

สิ่งท่ีพัฒนาสิ่งท่ีพัฒนา  การอยูรวมกับบุคคลอื่น    
จุดมุงหมายจุดมุงหมาย            

1.   เพ่ือใหผูตองขังไดตระหนักรูเขาใจในตนเอง 
2.   เพ่ือใหผูตองขังยอมรับสภาพตามความเปนจริงเก่ียวกับการอยูรวมกับ
ผูอื่น 
3.  เพ่ือใหผูตองขังสามารถนําหลักธรรมคืออิทธิบาท 4 มาประยุกตใช
เหมาะสม 

ช่ือกิจกรรมช่ือกิจกรรม    ไมรักตัวเอง 
เทคนิคท่ีใชเทคนิคท่ีใช    บทบาทสมมติ 
เวลาที่ใช  เวลาที่ใช            50 นาที 
สถานท่ีสถานท่ี    ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ        
      1.  เกาอี้ จํานวน 8 ตัว 
   2.  เอกสารบทบาทสมมติเรื่อง ไมรักตัวเอง  
วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  1  ข้ันการมีสวนรวมขั้นการมีสวนรวม  
        1.1   ผูวิจัยกลาวทักทายผูตองขังและกลาวถึงกิจกรรมที่ผานมาและนําเขาสู
กิจกรรมบทบาทสมมติ โดยการซักถามถึงความรูสึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับชีวิตวามีผลอยางไร
กับชีวิตบาง และมีวิธีปฏิบัติตนอยางไร 
        1.2   ผูวิจัยหาอาสาสมัคร 3 คน เพ่ือแสดงบทบาทตามสถานการณที่เตรียมไว 
        1.3   ผูวิจัยแจกเอกสารเรื่อง ไมรักตัวเอง  ใหผูตองขังที่เปนอาสาสมัครไดอาน 
และฝกซอมกอนการแสดง 



 112 

                         1.4   ผูวิจัยใหผูตองขังเริ่มแสดงบทบาทตามสถานการณที่เตรียมไว ประมาณ 15 
นาที สําหรับผูตองขังที่ไมไดแสดงใหต้ังใจชมและคิดตามไปดวย 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2  2  ข้ันการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห  

2.1 ผูตองขังรวมกันอภิปรายเก่ียวกับพฤติกรรมของนักแสดงแตละคนวาเปน
เชนไร 

2.2 ผูวิจัยกลาวเชื่อมโยงถึงตัวผูตองขังวามีพฤติกรรมเชนไรและจะนําแนวคิด
จากการแสดงบทบาทสมมติไปใชไดอยางไร 

2.3 ผูวิจัยเปดโอกาสใหผูตองขังไดซักถาม 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการขั้นสรุปและประยุกตหลักการ  

3.1 ผูตองขังรวบรวมความคิดที่ไดชมบทบาทสมมติพรอมทั้งสรุปรวมกัน 
3.2 ผูตองอภิปรายแนวความคิดที่ไดจากเรื่องที่เพื่อนแสดงและสามารถนําไป

ประยุกตใชในการอยูรวมกันไดอยางไร  เพ่ือจะใหตัวเองนั้นสามารถปรับตัว
เขากับบุคคลอื่นได 

3.3 ผูวิจัยกลาวสรุปเก่ียวกับหลักของอิทธิบาท 4  วาสามารถนําไปใชไดในชีวิต
จริงโดยเฉพาะในเรื่องของการอยูรวมกัน 

 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 4  4  ข้ันประเมินผลขั้นประเมินผล  
        4.1  ผูวิจัยใหผูตองขังไดรวมกันอภิปรายและบอกถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรม 
        4.2  ผูวิจัยใหผูตองขังชวยกันเสนอแนะและติชมรวมกัน 
        4.3  ผูวิจัยสังเกต ความสนใจ ความรวมมือ และการแสดงความคิดเห็น การ
ซักถามขอสงสัยตาง ๆ ของผูตองขัง  
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สถานการณบทบาทสมมติ 

“ไมรักตัวเอง” 
 
 กิตติเปนคนราเริง สนุกสนาน เขาชอบเลนและเที่ยวไปกับเพ่ือนๆ และชอบดื่มสุราและเขา
มักจะปวดทองเปนประจํา แมของกิตติเปนหวงมากตองคอยถามและเตือนใหกิตติกินขาวปลาเสมอ 
แตกิตติก็ไมเชื่อยังคงด่ืมสุราอยูเปนนิจ ทําใหเขาเปนโรคกระเพาะตองเขาโรงพยาบาล 
 
ฉากท่ี 1  

กิตติลุกขึ้นแตเชาแลวรีบแตงตัวไปทํางาน พอแมบอกใหกินขาว กิตติเบะปากแลวบอกวาไมหิว 
ในตอนเชา พอกิตติเดินเขามาในหองทํางาน เขาเห็นเพ่ือนแอบนําสุราเขามาดื่มในที่ทํางานจึงเดินเขา
ไปรวมวงดวยเพ่ือนจึงใหดื่มสุรา กิตติจึงมานั่งทํางานตอ พอหมดเวลาทํางาน พักเที่ยง  เนื่องดวยงานที่
ตองทํามีเยอะกิตติจึงไมไปทานขาว กวางานจะเสร็จก็ปาเขาไปบายโมงกวาๆ กิตติจึงเดินลงไป
รานอาหารปรากฏวา อาหารหมด กิตติจึงคิดวาไมทานดี กวาจึงเดินไปที่รานสะดวกซื้อและซื้อสุรามา
นั่งด่ืมอยูคนเดียว ทุกคนพากันไปเขาหองทํางาน ยกเวนกิตติที่ปวดทองจนเดินไมไหว เม่ือเพ่ือนๆ 
กลับมาเห็นกิตตินอนบิดตัวงอจึงนํายามาใหกิน อาการก็ไมดีข้ึน จึงพาสงโรงพยาบาล 
 
ฉากท่ี 2 
 ตอนกลางวัน หลังจากที่ออฟกลับเขามาในหอง เขาเห็นกิตติกําลังนั่งทํางานอยู จึงถามวา กิน
ขาวแลวหรอทําไมเร็วจัง กิตติตอบวายังไมกินเลยใหคนวางเสียกอน ออฟจึงเตือนใหกิตติกินขาวใหตรง
เวลาไมเชนนั้นอาจปวดทองและเดินไมไหวเหมือนตอนเชา กิตติขอบใจพรอมกับบอกวาไมอยากเบียด
กับใคร สักพักกิตติก็เดินไปโรงอาหาร  เขาเดินดูกับขาวแลวปรากฏวาขาวหมด เขาจึงเขาไปรานสะดวก
ซื้อแลวซื้อสุรามานั่งด่ืมแทน พอด่ืมเขาไปเขาก็รูสึกปวดทองจนทนไมไหว เพื่อนๆ จึงชวยพากิตติไปหา
หมอ เม่ือหมอตรวจอาการก็พบวา กิตติเปนโรคกระเพาะ และสั่งใหกิตติกินยาและกินขาวใหตรงเวลา 
กิตติก็รับปาก 
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ฉากท่ี 3 
 ขณะที่กิตติกําลังนั่งทํางานอยู เขารูสึกหิวขาวแตก็ไมยอมลุก ไมนานเขาก็ลงไปนอนรองครวญ
ครางปวดทองและเรียกแมใหพาตนเองไปหาหมอ เม่ือแมไดยินจึงพาสงโรงพยาบาล หมอตรวจอาการ
แลวก็สั่งใหพักรักษาตัว 2-3 วัน เนื่องจากกระเพาะเปนแผล 
 
บทบาทของกิตต ิ
 ฉันเปนเพ่ือนของออฟ ชอบกินขาวไมตรงเวลาและชอบดื่มสุรา แมและออฟคอยเตือนใหฉันกิน
ขาวเสมอแตฉันไมเชื่อ วันหนึ่งขณะที่ฉันนั่งทํางานอยูที่หองทํางาน แมจะรูสึกหิวฉันก็ไมยอมไปกิน ทํา
ใหปวดทอง เพ่ือนๆจึงหายามาให ตอนพักกลางวันฉันหวงงานที่ยังไมเสร็จมาก จึงไมไดไปทานขาว แต
เลือกที่จะซื้อสุรามาด่ืมแทน พอดื่มเขาไปทําใหปวดทองมาก เพ่ือนๆ พาไปหาหมอจึงรูวา ตนเองเปน
โรคกระเพาะ หมอสั่งใหกินยาและกินขาวใหตรงเวลา ฉันรับปากแตก็ไมปฏิบัติตามทําใหฉันตองเขา
โรงพยาบาลเนื่องจากกระเพาะเปนแผล 
 
บทบาทของแม 
 ฉันเปนแมของกิตติตองคอยเตือนใหกิตติกินขาวและคอยเตือนเรื่องการด่ืมสุราจัดของเขาเม่ือ
กิตติปวดทองฉันก็พาเขาไปโรงพยาบาล 
 
บทบาทของหมอ 
 ฉันเปนหมอ ตรวจอาการและบอกกิตติวาเปนโรคกระเพาะแลวส่ังใหเขากินยาและกินขาวให
ตรงเวลา เม่ือกิตติกลับมาหาอีกฉันส่ังใหนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
 
บทบาทของออฟ  
 ฉันเปนเพ่ือนของกิตติ เม่ือเห็นกิตตินั่งทํางาน จึงเตือนใหเขาไปกินขาว 
 
บทบาทของเพื่อน 
 พวกฉันเปนเพ่ือนของกิตติ กิตติกําลังนั่งทํางาน เมื่อกิตติบนวาหิวพวกเราก็บอกใหไปกินขาว
แตกิตติไมไป และเม่ือเวลาพักเที่ยงพวกฉันก็ไปทานขาว แตกิตติไมไปและปรากฏวาเขาปวดทองพวก
ฉันจึงพากิตติไปหาหมอ 
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แบบฝก “ไมรักตัวเอง” 

 
ใหผูตองขังตอบคําถามตอไปน้ี 
1.อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหกิตติเปนโรคกระเพาะ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
2.ถาผูตองขังเปนกิตติ ผูตองขังจะทําตามคําแนะนําของหมอหรือไม เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
3.ผูตองขังคิดวาการไมตระหนักในตนเองมีผลดีและผลเสียตอตนเองและสังคมอยางไร 
ผลดี………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………… 
ผลเสีย……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………… 
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โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของ
ผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4 

 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี  3 
สิ่งท่ีพัฒนาสิ่งท่ีพัฒนา  พอใจยินดียอมรับสภาพความเปนอยูของตน    
จุดมุงหมาย   จุดมุงหมาย     

1.   เพ่ือใหผูตองขังยอมรับตนเองพอใจในสิ่งที่ตนเปนอยู 
2.   เพ่ือใหผูตองไดเรียนรูในเรื่อง  ฉันทะ ความพอดี พอใจ ในสิ่งที่ตัวเอง

เปนอยู 
ช่ือกิจกรรมช่ือกิจกรรม    ความพอความพอเพียงเพียง(เรื่องของปูเย็น) 
เทคนิคท่ีใชเทคนิคท่ีใช    กรณีตัวอยาง 
เวลาที่ใช  เวลาที่ใช            50 นาที 
สถานท่ีสถานท่ี    ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ        
      1.  เอกสารกรณีตัวอยาง เรื่อง ความพอเพียงความพอเพียง 
   2.  ปากกา , กระดาษ A4 
   
วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  1  ข้ันการมีสวนรวมขั้นการมีสวนรวม  
        1.1   ผูวิจัยนําเขาสูกิจกรรมโดยการพูดคุยกับผูตองขังในเรื่องความพอเพียง(เรื่อง
ของปูเย็น)  มีวิธีปฏิบัติตัวอยางไรเม่ืออยูรวมกัน 
        1.2   ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคเก่ียวกับ กรณีตัวอยาง เรื่อง ความพอเพียง 
        1.3   ผูวิจัยแจกเอกสารที่นํามาใหผูตองขังอานเรื่อง ความพอเพียง ประมาณ 30  
นาทีและแบงผูตองขังออกเปน 2  กลุม   
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 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2  2  ข้ันการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห  
2.1 ผูตองขังแตละกลุมรวมกันอภิปรายในหัวขอตอไปนี้ 
 2.1.1  ผูตองขังคิดวาเรื่องของปูเย็น นาจะเปนตัวอยางในเรื่องใด 
 2.1.2  เมื่อผูตองขังไดอานเรื่องราวของปูเย็นแลวรูสึกอยางไร 
 2.1.3  ถาหากทานมีความรูสึกพอใจในส่ิงที่ตนเองเปนอยูเหมือน
เรื่องของปูเย็น  จะเกิดผลดีอยางไรบาง        

 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการขั้นสรุปและประยุกตหลักการ  

3.1 ผูวิจัยและผูตองขังรวมกันสรุปถึงส่ิงที่ไดเรียนรูรวมกัน เก่ียวกับเรื่องราว
ของปูเย็น และสรุปเปนหลักการเพ่ือนําไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง 

3.2 ผูวิจัยใหผูตองขังเลาประสบการณชีวิตในแงมุมของตนเองในเรื่องที่มีความ
คลายคลึงกับเรื่องราวของปูเย็น 

3.3  ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรมและอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอิทธิบาท 
4  ในเรื่องของ  ฉันทะคือ  ความพอดี  พอใจ    

 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 4  4  ข้ันประเมินผลขั้นประเมินผล  
 4.1  ผูวิจัยใหผูตองขังไดรวมกันอภิปรายและบอกถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรม 

   4.2  ผูวิจัยสังเกตจากการแสดงความคิดเห็น  การซักถามขอสงสัยตางๆ ของ 
  ผูตองขังเก่ียวกับ กรณีตัวอยางเรื่อง ความพอเพียงของ (ปูเย็น) 
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กรณีตัวอยาง 

ชีวิตความพอเพียงของปูเย็น 

นายเย็น แกวมณี หรือ ปูเย็น เปนชาวเพชรบุร ีนับถือศาสนาอิสลาม บิดาชื่อนายสุข แกวมะณี มารดา
ชื่อนางชม แกวมะณ ีอาศัยอยูตามทะเบียนราษฎร เลขที่ 274/4 ถนนมาตยาวงศ ต.ทาราบ อ.เมือง จ.
เพชรบุร ีเดิมประกอบอาชีพรับจางเล้ียววัว มีภรรยาชื่อนางเอิบ แกวมะณี เสียชีวิตเมื่อวันที ่16 มีนาคม 
2536 จากนั้นก็ใชชีวิตอยูในเรือมาตลอด เล้ียงตนเองดวยการหาปลาขายมีรายไดวันละ 30-70 บาท 
จะข้ึนฝงไปอยูกับหลานที ่ อ.ทายาง ชวงน้ําหลากเชี่ยวเทานั้น  ซึ่งจากการสอบถามผูสูงอายุกวา 80 ป
ใน อ.เมือง ยืนยันวาเม่ือยังเด็กเห็นปูเย็นเปนหนุมใหญแลว   ปูเย็น เปนคนเกรงใจคนอื่นอยางมาก ไม
ยอมรับความชวยเหลือจากใครงายๆ ไมยอมใหใครทําอะไรใหฟรีๆ โดยบอกวา ตั้งแตภรรยาเสียชีวิตก็
อยูบนฝงไมได ตองไปใชชีวิตอยูในเรือ และการหาปลาก็ทําใหลืมความคิดถึงภรรยาไปไดบาง แตก็
ยืนยันวาชีวิตตนเองไมไดลําบากอะไร ทั้งนี้ นายเย็นจะปกและกูอวนวันละ 2 รอบ คือชวง 21.00 น. 
และ 04.00 น. จากนั้นในตอนเชาจะนําปลาไปขายที่ตลาด 

        รายการคนคนฅน เปนรายการแรกที่ทําใหไดรูจักกับชายชราผูนี้ นายเย็น แกวมณี หรือ ปูเย็น 
ชายชราผูหลงยุค ผูมีรางกายแข็งแรงและเต็มเปยมไปดวยหัวใจที่แข็งแกรง ที่ไมยอมจํานนตอวัยและ
สังขารอันรวงโรย ในเรือลําเล็กๆ ลําหนึ่งขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 5 เมตร ที่เปนทั้งเรือนงานแหงชีวิตกับ
การยึดอาชีพวางอวนหาปลาในแมน้ําเพชรบุร ี อีกรวมถึงยังเปนเรือนนอนที่กินอยูและอาศัยพักพิงเพียง
อยูตัวคนเดียวมาหลายสิบป หลังจากที่ภรรยาและญาติสนิทมิตรสหายคอย  ๆ ลมหายตายจากไปตาม
อายุขัยของคนปกติที่มีอายุอาจไมเกิน 80 ป 

        ทุกเชาที่บริเวณตลาดสดแถวสะพานลําใย ชายชราหลังงองุมคนหนึ่งจะปรากฏตัวข้ึนมาจาก 
บันไดเชิงสะพาน พรอมกับกะละมังหนึ่งใบใสปลาน้ําจืดประมาณ 10-20 ตัว มานั่งขายใหกับผูคนที่มา
จับจายใชสอยในตลาด .. ไมมีตราชั่ง .. ไมมีถุงใส .. ไมมีปายต้ังราคา .. ใครอยากซื้อเทาไหรก็จายมา
เทานั้น และ เมื่อปลาหมด การนั่งกินน้ําเตาหูที่รานใกลสะพานก็จะเปนมื้อเชาของปูทุกวันกอนกลับลง
เรือที่จอดอยูใตสะพาน 



 119 

        เหตุการณเชนนี้ เกิดข้ึนเปนประจําทุกวัน ต้ังแตในชวงเดือนพฤศจิกายนหลังฤดูฝนไปจนถึงเดือน
มิถุนายนกอนการกลับมาของฤดูฝนอีกครั้ง และเมื่อถึงฤดูฝนปูเย็นจะกลับขึ้นฝง ไปพักอาศัยอยูกับ
หลานพรอมกับการยกเรือข้ึนไปอยูบนฝงที่ อ.ทายาง เนื่องจากน้ําในแมน้ําหลากเกินไปที่จะหาปลา 

 

และอยูอาศัยได และ เม่ือหมดฝนการเฝารอคอยของปูเย็นที่จะไดกลับลงแมน้ําอีกครั้งก็จะเกิดข้ึน เรือ
ลําหนึ่งจะลองจากทายางมาที่เมืองเพชรเปนระยะทางกวา 20 กิโลเมตร เพ่ือกลับสูวิถีชีวิตเดิม  ๆ ภาพ
ของวัฎจักรแหงชีวิตและการงานของปูเย็นก็จะดําเนินไปอีกครั้ง กับชีวิตและความผูกพันกับแมน้ํา
เพชรบุร ีแมน้ําสายแหงชีวิตที่ปูเย็นทํามาหากินหลอเล้ียงตัวเองมาจนอําลาชีวิตลงอยางสงบในวันที่ 12 
ตุลาคม พ.ศ.2551.. 

ที่มา:  อินเตอรเน็ต 
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โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของผูตองขัง
ตามหลักอิทธิบาท 4 

 

 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี  4 
สิ่งท่ีพัฒนาสิ่งท่ีพัฒนา  การไมเปล่ียนแปลงขอมูลซึ่งอาจจะทําใหเกิดขอผิดพลาดจากความจริงได 

   
จุดมุงหมาย  จุดมุงหมาย    

1.   เพ่ือนําหลักธรรมคือ  อิทธิบาท 4  มาประยุกตใชรวมกับเกม 
2.   เพ่ือใหผูตองขังฝกเปนผูมีเหตุมีผล เชื่อในส่ิงที่ควรเชื่อ 
3.   เพื่อจะไดทราบวาการส่ือสารทางวาจามีขอบกพรอง บางครั้งมีการ  
ขยายความ  บางครั้งมีการยอความอาจทําใหขอมูลคลาดเคลื่อนได 

ช่ือกิจกรรมช่ือกิจกรรม    การสงขาวตอเนื่อง 
เทคนิคท่ีใชเทคนิคท่ีใช    เกม 
เวลาที่ใช  เวลาที่ใช            50 นาที 
สถานท่ีสถานท่ี    ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ        
      1.  บทความ 1  ฉบับ        
วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  1  ข้ันการมีสวนรวมขั้นการมีสวนรวม  
     1.1   ผูวิจัยนําเขาสูกิจกรรมโดยการพูดคุยกับผูตองขัง และชี้แจง 
    วัตถุประสงคเก่ียวกับเกมที่จะเลน 

1.2 ผูวิจัยขออาสาสมัคร 1  คน  ใหออกมาพบผูวิจัย 
1.3 ผูวิจัยใหอาสาสมัครอานบทความที่ผูวิจัยเตรียมเอาไว 1 เรื่อง 

เม่ืออาสาสมัครอานเสร็จแลวใหกลับเขาที่ 
1.4 ผูตองขังที่เปนอาสาสมัครเลาเรื่องที่ไดอานมาใหผูตองขังคนที่ 2 ฟง  

และคนที่ 2  ก็เลาตอใหคนที่ 3 ฟง  เลาตอๆไปเชนนี้จนถึงคนสุดทาย 
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1.5 ผูตองขังคนสุดทายที่ไดฟงเรื่องจะตองกลับมาเลาเรื่องใหอาสาสมัคร

คนที่ 1  ฟง 
1.6 ใหผูตองขังแบงกลุม  กลุมละ  5  คน 

            
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2  2  ข้ันการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห  

2.1 ผูตองขังแตละกลุมรวมกันอภิปรายหัวขอตอไปนี้ 
 2.1.1  การส่ือสารทางวาจามีขอบกพรองอยางไรบาง 
 2.1.2  ถาผูตองขังฟงเรื่องราวมาไมละเอียดแลวนําไปพูดตอๆกันทํา
ใหผูอื่นเดือดรอน ผูตองขังมีวิธีแกไขอยางไร 
 2.1.3  ถาผูตองขังจะตองนําหลักธรรมคืออิทธิบาท 4 มาใชผูตองขัง
คิดวาจะนําขอไหนมาใช 
2.2 ผูวิจัยอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับอิทธิบาท 4 ในหัวขอที่วา พิจารณาไตร
ตรองใหถ่ีถวน พิจารณาดวยความรอบคอบ พยายามจดจํารายละเอียดให
มากที่สุด คือ วิมังสา นั่นเอง 
2.3  เปดโอกาสใหผูตองขังซักถาม 

 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการขั้นสรุปและประยุกตหลักการ  

   3.1  ผูตองขังรวบรวมแนวความคิดที่ไดจากกิจกรรมในเกมครั้งนี ้  
   3.2  ผูตองขังอภิปรายถึงแนวความคิดที่ไดจากกิจกรรมนี้เพ่ือนําไป 

ประยุกตใชในการส่ือสาร  ไมเปลี่ยนแปลงขอมูลที่อาจจะทําใหคลาดเคล่ือน
ได 
3.3  ผูวิจัยอธิบายเพ่ิมเติมถึงความสําคัญของอิทธิบาท4 ในดานของการรูจัก
พิจารณาใครครวญในส่ิงที่ควรพูด ในส่ิงที่ฟงวามีประโยชนและโทษอยางไร  
ผูตองขังและผูจัยรวมกันสรุปในกิจกรรมครั้งนี ้

         ข้ันท่ี ข้ันท่ี 4  4  ขั้นประเมินผลขั้นประเมินผล 
 4.1  ผูวิจัยใหผูตองขังไดรวมกันอภิปรายและบอกถึงประโยชนที่ไดรับจาก
การเขารวมกิจกรรม 

         4.2  ผูวิจัยสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นของผูตองขัง   
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บทความ 

ขาวสารเรื่อง “มะเร็ง” 

มะเร็ง คือ กลุมของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลลของรางกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม 
สงผลใหเซลลมีการเจริญเติบโต มีการแบงตัวเพ่ือเพ่ิมจํานวนเซลล รวดเร็ว และมากกวาปกติ ดังนั้น จึง
อาจทําใหเกิดกอนเนื้อผิดปกติ และในที่สุดก็จะ ทําใหเกิดการตายของเซลลในกอนเนื้อนั้น เนื่องจาก
ขาดเลือดไปเล้ียง เพราะการ เจริญเติบโตของหลอดเลือด ถาเซลลพวกนี้เกิดอยในอวัยวะใดก็จะ 
เรียกชื่อวา มะเร็ง ตามอวัยวะนั้นเชน มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง 
เม็ดเลือดขาว มะเร็งตอมน้ําเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เปนตน  

เทาที่มีรายงานไวใน ขณะนี้ มะเร็งที่พบในรางกายมนุษยมีมากกวา 100 ชนิด มะเร็งแตละ
ชนิดจะมีการ ดําเนินของโรคไมเหมือนกัน เชน มะเร็งปอด มะเร็งสมอง จะมีการดําเนินชนิดของ โรค ที่
รุนแรง ผูปวยจะมีชีวิตการอยูรอดสัน้กวาผูปวยมะเร็งผิวหนัง เปนตน  

รวบรวมโดย   พระบุญเติม  วัฒนพรหม 
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โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของผูตองขัง
ตามหลักอิทธิบาท 4 

 

 
 
 

 
 

ครั้งท่ี  5 
 
สิ่งจะพัฒนาสิ่งจะพัฒนา  การไมบิดบังลักษณะจริงของตนเอง 
จุดมุงหมาย   จุดมุงหมาย       

1. เพื่อใหผูตองขังไดนําหลักธรรมคือ อิทธิบาท4 มาประยุกตใชใน       
สถานการณจําลองได  

2. เพื่อใหผูตองขังสามารถเปดเผยตัวตนเก่ียวกับตัวเอง 
3. เพื่อใหผูตองขังกลาแสดงออก  ยอมรับ  ไมเสแสรงที่จะพูด 

ช่ือกิจกรรมช่ือกิจกรรม    ส่ือทั้งกายและใจ 
เทคนิคท่ีใชเทคนิคท่ีใช    สถานการณจําลอง 
เวลาที่ใช  เวลาที่ใช            50 นาที 
สถานท่ีสถานท่ี    ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ        
      1.  เอกสารสถานการณจําลอง เรื่อง  การแสดงออก 
   2.  เอกสารแบบฝก 
    
วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  1  ข้ันการมีสวนรวมขั้นการมีสวนรวม  
        1.1   ผูวิจัยนําเขาสูกิจกรรมโดยการพูดคุยกับผูตองขังในเรื่อง การเขาใจตนเอง
มากนอยเพียงใด ลักษณะที่แทจริงของตนเปนเชนไร มีวิธีปฏิบัติตัวอยางไรเม่ือตัวเองไมเขาใจลักษณะ
ที่จริงของตนเองและมีวิธีการสื่อสารกับบุคคลอื่นเชนไร 
        1.2   ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคเก่ียวกับสถานการณการจําลอง 
        1.3   ผูวิจัยแจกเอกสารเก่ียวกับสถานการณจําลองใหผูตองขัง  อานทําความ
เขาใจ  ฝกซอมกอนการแสดง 
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        1.4   ผูวิจัยใหผูตองเริ่มแสดงบทบาทตามสถานการณจําลองใชเวลาประมาณ  
15  นาที  ผูตองขังที่ไมไดรวมแสดงใหต้ังใจชมและคอยติดตามไปดวย 
  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2  2  ข้ันการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห  
   2.1 ผูตองขังรวมกันวิเคราะหบทบาททั้งผูแสดงและผูชม 
   2.2  ใหผูตองขังทดลองแสดงใหมอีก 1 รอบ 
   2.3  ผูวิจัยสอบถามเรื่อง  การแสดงออก  และส่ิงที่ไดรับจากการแสดงครั้ง
แรก  ใหผูตองขังสรุปเพ่ิมเติม ต้ังขอซักถาม  และใหแสดงขอคิดที่ตนเห็นวาเกิดข้ึนกับผูตองขัง 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการขั้นสรุปและประยุกตหลักการ  
                         3.1      ผูตองขังรวบรวมแนวความคิดจากการสังเกตการณแสดงสถานการณ 
       จําลอง    
                         3.2      ผูวิจัยนําผูตองขังเขาสูหมวดธรรมคือ อิทธิบาท 4 หมายความวาตองมีใจ
ฝกใฝในทางที่ดี  ตองมีใจที่จะพูด  ที่จะคิดตองคิดดี พูดก็ตองพูดแตสิ่งที่มีประโยชนตอคนอื่น  ไมแสรง
ที่พูดใหผูอื่นเดือดรอนถาผูตองขังสามารถนําไปปฏิบัติไดแลว  ความสําเร็จก็จะเกิดแกตัวผูตองขังเอง  
และถาผูตองขังเขาใจหลักธรรมในขอนี้จะเกิดประโยชนอยางมาก   เปดโอกาสใหผูตองขังซักถาม  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 4  4  ข้ันประเมินผลขั้นประเมินผล  
        4.1  ผูวิจัยใหผูตองขังไดรวมกันอภิปรายและบอกถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรม 
        4.2    ผูวิจัยใหผูตองขังเสนอแนะและติชมรวมกัน 
        4.3  ผูวิจัยสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นของผูตองขัง   
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สถานการณจําลอง “การแสดงออก” 

 
บรรยาย  วีระและมานัตเปนผูตองขัง ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนไปแขงขันกีฬาแบตมิน 

ตันกับผูตองขังเรือนจําอื่น เมื่อเขา 2 คนชนะการแขงขันกลับมาเพ่ือนที่รูขาวจึงเขา 
มาทักและคุยเกี่ยวกับเรื่องนี ้

 
อํานาจ  เอย  วีระ เม่ือวานเราไดยินขาววานายกับมานัตชนะการแขงขันแบดมินตันหรอ 

(น้ําเสียงต่ืนเตน) 
วีระ  เออ นายฟงมาไมผิดหรอก 
อํานาจ  เราดีใจดวยนะ (จับมือและมองหนาชายแดน) 
วีระ  ขอบใจมาก (จับมือตอบพรอมกับมองหนาอํานาจ) 
อํานาจ  แลวนี่มานัตไปไหนละ เราจะไดแสดงความยินดีดวย 
วีระ  เด๋ียวคงมาม้ัง พูดถึงก็มาพอดีเลย 
มานัต  กําลังคุยอะไรกันอยูมาขัดจังหวะหรือเปลา 
อํานาจ  ไมหรอก กําลังอยากจะเจอนายพอดี 
มานัต  มีธุระอะไรหรือเปลา (ไมมองหนาอํานาจ) 
อํานาจ  เราจะมาแสดงความยินดีที่นายชนะการแขงขันกีฬาแบดมินตันเมื่อวานนี ้
มานัต  ไมตองก็ได เราชนะจนชินแลว(ทําทาเฉยเมย) 
 
บรรยาย  ขณะนั้นอําพาเดินผานมาพอดี จึงแวะเขาไปทักและคุยดวย 
 
อําพา  เปนไงมานัต วีระ เมื่อวานชนะหรือเปลา 
มานัต  ชนะอยูแลวคนอยางมานัต(ทําเสียงจริงจัง) 
อําพา  อยางนั้นก็ดีใจดวยนะ (ทําลอยหนาลอยตาไมมองหนาเพ่ือน) 
มานัต  ถาลําบากก็อยาพูดเลย (เสียงแข็ง) 
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แบบฝก “การแสดงออก” 

ใหผูตองขังตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1.ผูตองขังคิดวา อํานาจและวีระมีการส่ือสารที่เหมาะสม และสอดคลองกับการกระทําหรือไม เพราะ
เหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2.ใครที่สื่อสารทางวาจาไมสอดคลองกับการกระทํา และถาเปนผูตองขังจะส่ือสารใหสอดคลองกันได
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3.มานัตมีการสื่อสารที่เหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
4.ผูตองขังคิดวาการส่ือสารทางวาจาและการกระทําที่เหมาะสมและสอดคลองกันมีความ จําเปนตอ
การดํารงชีวิตของตนเองหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

********************************************* 



 127 

โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของ
ผูตองขังตามหลักอิทธิบาท 4 

 

โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของผูตองขัง
ตามหลักอิทธิบาท 4 

 

 
 
 
 
 
 

 ครั้งท่ี  6 
 
สิ่งท่ีพัฒนาสิ่งท่ีพัฒนา  การสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันในการรูขอดีและขอจํากัดลักษณะของตนเอง 
จุดมุงหมาย  จุดมุงหมาย    

1.   เพ่ือใหผูตองขังรูขอดีและขอเสียของตนเอง 
2.  เพื่อใหผูตองขังเรียนรูวิธีการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นได 
3. เพ่ือใหผูตองขังไดทราบถึงหลักแหงอิทธิบาท 4 มากย่ิงขึ้น 

ช่ือกิจกรรมช่ือกิจกรรม    ฉันกับเธอ 
เทคนิคท่ีใชเทคนิคท่ีใช    สถานการณจําลอง 
เวลาที่ใช  เวลาที่ใช            50 นาที 
สถานท่ีสถานท่ี    ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ        
      1.  เอกสารสถานการณจําลอง เรื่อง ฉันกับเธอ 
   2.  เอกสารแบบฝก   
วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  1  ข้ันกาขั้นการมีสวนรวมรมีสวนรวม  
        1.1   ผูวิจัยกลาวทักทายผูตองขัง  และกลาวทักทายถึงกิจกรรมที่ผานมาและ
นําเขาสูกิจกรรมโดยการกลาวพูดคุยกับผูตองขังวาความรูสึกอยางไรเก่ียวกับการสรางสัมพันธที่ดี
ระหวางตนเองกับเพ่ือนๆทั้งที่เปนขอดีและขอที่ไมดีของตนเอง  และมีวิธีปฏิบัติตนอยางไรใหเขากับ
เพ่ือนสมาชิก      
        1.2   ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและนําเขาสูสถานการณการจําลอง 
        1.3   ผูวิจัยแจกเอกสารเก่ียวกับสถานการณจําลองใหผูตองขัง  อานทําความ
เขาใจ  ฝกซอมกอนการแสดง 
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        1.4   ผูวิจัยใหผูตองขังเริ่มแสดงบทบาทตามสถานการณจําลองใชเวลาประมาณ  
15  นาที  ผูตองขังที่ไมรวมแสดงใหตั้งใจชมและคอยติดตามไปดวย 
  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2  2  ข้ันการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห  
        ผูวิจัยกระตุนใหผูตองขังคิดวิเคราะหรวมกันเก่ียวกับพฤติกรรมของนักแสดงแตละ
คนวาเปนเชนไร  เพื่อเชื่อมโยงถึงตัวผูตองเองวามีพฤติกรรมเชนไรและจะนําแนวคิดจากสถานการณ
จําลองไปใชประโยชนในดานใดบาง  อันจะนําส่ิงที่ดีจากการศึกษาเรื่องนี้ไปใชประยุกตไดอยางไร  
และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแลวใหผูตองขังไดอภิปรายหาขอสรุปวา 

-   ถาทุกคนรูขอดีและขอจํากัดของตนแลวจะนําไปสูความสําเร็จใน                 
       สัมพันธภาพไดอยางไร 

-   การสรางสัมพันธที่ดีตอกันควรจะมีลักษณะอยางไร 
-   ผูตองขังไดขอคิดอะไรบางจากสถานการณจําลองนี้ 

 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการขั้นสรุปและประยุกตหลักการ  
         3.1  ผูวิจัยและผูตองขังไดรวมกันสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนรูในกิจกรรมนี้โดยการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกภายในกลุม   
         3.2  ผูวิจัยอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับอิทธิบาท 4  วา  คนเราจะอาศัยซึ่งกันและกัน  
อยูรวมกันแมวาหากจะเขาไปหาเพ่ือที่จะสรางไมตรีตอกัน  อันดับแรกเราก็ตองมีใจตอกันกอน 
หมายความวา ตองรูจักเปดใจ  จริงใจ ไมปดบัง ซึ่งขอนั้นก็คือ จิตตะ มีใจไตรตรอง รอบคอบ  ซี่งผูวจิัย
ก็ไดอธิบายเพ่ือใหผูตองขังเขาใจในกิจกรรมและหลักธรรมวาเมื่อปฏิบัติแลวทานจะไดรับผลในดาน
ใดบาง   เปดโอกาสใหผูตองไดซักถามเก่ียวกับ สถานการณจําลองที่ผานมา  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 4  4  ข้ันประเมินผลขั้นประเมินผล  
        4.1  ผูวิจัยใหผูตองขังไดรวมกันอภิปรายและบอกถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรม 
        4.2    ผูวิจัยใหผูตองขังเสนอแนะและติชมรวมกัน 
        4.3  ผูวิจัยสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการทําแบบฝกของผูตองขัง  
การซักถามขอสงสัยตางๆ ของผูตองขังเกี่ยวกับสถานการณจําลองที่ไดทําไป 
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สถานการณจําลอง “ฉันกับเธอ” 

 
บรรยาย  วันนี้เปนวันเปดใหเย่ียมผูตองขังไดพบปะกัน วิทัศน มานิต และประพันธ ที่เปน 

เพ่ือนคุนเคยกันตาง ทักทายกันและเดินมาพรอมกัน 
วิทัศน  สวัสดีจะ มานิต ประพันธ เปนอยางไรบาง 
มานิต  สบายดีจะ และเธอละวิทัศน 
วิทัศน  เราก็สบายดี 
ประพันธ  นั้นนะสิเห็นหนาตาสดใส  
วิทัศน  ไดออกไปไหนมาบางละ 
มานิต  ไปเหมือนกันแหละเราไปพบอะไรที่นาตื่นตาตื่นใจเพียบ 
 ประพันธ  เราสิไมไดไปไหนเลย  
 
บรรยาย  ขณะนั้น ประพจน ซึ่งเปนผูตองขังที่ยายมาจากเรือนจําอื่นเดินเขามาในวงสนทนา  

เขาหยุดและมองหาที่วางเพ่ือจะวางหมวก  วิทัศน มานิต และประพันธ หันไปมอง
และวิทัศนพูดวา 
 

วิทัศน  สวัสดีจะ เธอคงเปนญาติของ 
 ประพจน (ย้ิม)สวัสดีจะทุกคน ฉันชื่อประพจน เพ่ิงยายมาจากเรือนจําอุบลฯแลวคนอื่นๆ ชื่อ 

อะไรกันบางจะ 
มานิต  (ไมสบตา แสดงทาอาย) ฉันชื่อมานิต 
ประพันธ (เสียงดัง) ฉันหรอ ประพันธ 
ประพจน ยินดีที่ไดรูจักทุกคน เราคงเปนเพ่ือนกันไดนะ 
วิทัศน  เธอวางหมวกตรงนี้กอนก็ได ถาเพ่ือนคนอื่นๆ เขามาฉันจะแนะนําใหรูจักนะ 
ประพจน (ย้ิม)ขอบใจเธอมากจะ ฉันคงตองขอความชวยเหลือจากเธอ 
มานิต  (อมย้ิม แตก็ไมมองประพจน) 
ประพันธ (มองประพจนและทําหนาดูถูก) แลวพูดวา หมวกของเธอคลายของฉันเลย เธอซื้อ 

มาราคาเทาไรนะ 
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ประพจน ไมรูเหมือนกัน ฉันไมไดซื้อเอง 
ประพันธ แตคงราคาไมเทาไรหรอกม้ัง แตของฉันราคาแพงมาก(พูดพรอมกับเบะปากและ 

มองไปที่หมวกประพจน) 
ประพันธ เราไปกันเถอะอยาไปสนใจเลยกะอีแคเด็กใหม 
มานิต  เหลือบตามองประพจนอยางอายๆ และเดินตามประพันธออกไป 
วิทัศน  ฉันจะพาเธอไปดูโรงอาหาร หองสมุด และหองอื่นๆ กอนจะไปเขาแถวนะ 
ประพจน ตกลงจะ ฉันตองขอบใจเธอมากเลยนะวิทัศน เธอเปนเพ่ือนที่ดีจริง  ๆ
 
ที่มา:  บุญเติม  วัฒนพรหม 
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แบบฝก “ฉันกับเธอ” 

ใหผูตองขังตอบคําถามดังตอไปน้ี 
 
1.วิทัศน มานิต และประพันธ แสดงทาทางและพูดจาอยางไรในการทักทายประพจน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
2.ประพจน จะมีความรูสึกอยางไรกับ วิทัศน มานิต และประพันธ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
3.ถาผูตองขังเปนประพจน ผูตองขังจะชอบเพ่ือนคนไหน เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
4.ผูตองขังคิดวา ถาทุกคนปฏิบัติตัวเชนเดียวกับวิทัศนจะมีผลดีหรือผลเสียตอตนเองและสังคมอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของผูตองขัง
ตามหลักอิทธิบาท 4 

 
 

 
 

 
 
 

ครั้งท่ี  7 
 
สิ่งท่ีพัฒนาสิ่งท่ีพัฒนา  การรูในคุณคาของตนเอง 
จุดมุงหมาย   จุดมุงหมาย     

1. เพื่อใหผูตองขังรูจักและเขาใจลักษณะตางๆของตนเองทําใหรูสึก 
วาตนเองนั้นมีคุณคา 

2. เพื่อใหผูตองขังมีความพึงพอใจในตนเองและรูจักมองตนเองในแง 
บวก  

ช่ือกิจกรรมช่ือกิจกรรม    ไมถึงทางตัน 
เทคนิคท่ีใชเทคนิคท่ีใช    สถานการณจําลอง 
เวลาที่ใช  เวลาที่ใช            50 นาที 
สถานท่ีสถานท่ี    ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ        
      1.  เอกสารสถานการณจําลอง เรื่อง ไมถึงทางตัน 
   2.  เอกสารแบบฝก 
   3.  ปากกา   
   4.  ภาพประกอบ  ไมถึงทางตัน   
วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  1  ข้ันการมีสวนรวมขั้นการมีสวนรวม  
        1.1   ผูวิจัยกลาวทักทายผูตองขัง  และกลาวทักทายถึงกิจกรรมที่ผานมาและ
นําเขาสูกิจกรรมโดยการกลาวพูดคุยกับผูตองขังวาความรูสึกอยางไรถาตนไมรูจักเห็นคุณคาของ
ตนเอง  และมีวิธีปฏิบัติตนอยางไร  
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        1.2   ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและอธิบายในสถานการณการจําลอง 
 
        1.3   ผูวิจัยแจกเอกสารเก่ียวกับสถานการณจําลองใหผูตองขัง  อานทําความ
เขาใจ  ประมาณ 15 นาที 
        1.4   ผูวิจัยใหผูตองขังเริ่มทําแบบฝกเกี่ยวกับสถานการณจําลองที่ไดแจกไป 
  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2  2  ข้ันการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห  
        ผูวิจัยกระตุนใหผูตองขังคิดวิเคราะหรวมกันเก่ียวกับพฤติกรรมที่ผูตองขังไดอาน
ในเอกสารสถานการณจําลอง  วาถาเรื่องที่ศึกษามาเกิดขึ้นกับผูตองขังจะมีวิธีปฏิบัติตนอยางไรและจะ
นําส่ิงที่ดีจากการศึกษาเรื่องนี้มาประยุกตไดอยางไร  และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการขั้นสรุปและประยุกตหลักการ  
         ผูวิจัยและผูตองขังไดรวมกันสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนรูในกิจกรรมครั้งนี้ เพ่ือให
ผูตองขังไดทราบถึงการที่เรารูจักคุณคาของตนเองอันจะนําไปสูการใชศักยภาพของตนเองไดอยาง
เต็มที่   โดยการประยุกตใชหลักการของอิทธิบาท 4 เขามาเปนเครื่องประกอบเพ่ิมเติมวาคนเรานั้นหาก
ยังมีความไมควรที่จะทิ้งความหวัง  อยาประเมินตัวเองตํ่า  อยาดูถูกตนเองควรทําตัวเองใหมีคุณคาอยู
เสมอหากจะกระทําการใดๆก็จงใชปญญาเปนเครื่องคิดหาเหตุผล ซึ่งจะตรงกับคําวา   วิมังสา ในอิทธิ
บาท 4 นั้นเอง 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 4  4  ข้ันประเมินผลขั้นประเมินผล  
        4.1  ผูวิจัยสังเกตจากความสนใจของผูตองขัง  จากการเขารวมกิจกรรม 
        4.2    ผูวิจัยใหผูตองขังเสนอแนะและติชมรวมกัน 
        4.3  ผูวิจัยสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการทําแบบฝกของผูตองขัง  
การซักถามขอสงสัยตางๆ  
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สถานการณ “ทางออกที่เลือกได” 

จงตอบคําถามใหไดมากท่ีสุดโดยไมตองคํานึงวาคําตอบน้ันจะถูกหรือผิด 
 

 มีผูวาจางใหผูตองขังขายยาบากับเพ่ือนในเรือนจําหรือเพ่ือนในละแวกบาน โดยจะใหเงินตอบ
แทนเปนจํานวนมาก ใหผูตองขังคิดวาจะขายเพราะเหตุใด และไมขายเพราะเหตุใด แลววิเคราะหตอ
วาตนเองจะเลือกทางใด พรอมใหเหตุผล 
ขาย   เพราะ 
1................................................................................................................................................ 
2................................................................................................................................................ 
3................................................................................................................................................ 
4................................................................................................................................................ 
5................................................................................................................................................ 
6................................................................................................................................................ 
ไมขาย  เพราะ 
1................................................................................................................................................ 
2................................................................................................................................................ 
3................................................................................................................................................ 
4................................................................................................................................................ 
5................................................................................................................................................ 
6................................................................................................................................................ 
สรุป................................เพราะ 
1................................................................................................................................................ 
2................................................................................................................................................ 
3................................................................................................................................................ 
4................................................................................................................................................ 
5................................................................................................................................................ 
ที่มาโดย:  บุญเติม  วัฒนพรหม 
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โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของผูตองขัง
ตามหลักอิทธิบาท 4 

 

 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี  8 
 
สิ่งท่ีพัฒนาสิ่งท่ีพัฒนา    การใชศักยภาพความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที ่ 
จุดมุงหมาย จุดมุงหมาย   

1.เพ่ือใหผูตองขังเห็นถึงผลดีที่จะเกิดตามมาจากความเพียร (วิริยะ) 
2.เพ่ือใหผูตองขังเห็นผลเสียที่จะเกิดตามมาจากการขาดความเพียร 
3.เพ่ือใหตระหนักถึงความเพียรพยายามในการทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย  
ในความสามารถของตน 

ช่ือกิจกรรมช่ือกิจกรรม    วันแหงความสําเร็จ 
เทคนิคท่ีใชเทคนิคท่ีใช    กรณีตัวอยาง 
เวลาที่ใช  เวลาที่ใช            50 นาที 
สถานท่ีสถานท่ี    ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ        
      1.  เอกสารกรณีตัวอยาง เรื่อง ไทเกอร วูดส 
    
วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  1  ข้ันการมีสวนรวมขั้นการมีสวนรวม  
        1.1   ผูวิจัยกลาวทักทายผูตองขัง  และกลาวทักทายถึงกิจกรรมที่ผานมาและ
นําเขาสูกิจกรรมโดยการกลาวพูดคุยกับผูตองขังวาความรูสึกอยางไรถาตนไมรูจักเห็นคุณคาของ
ตนเอง  และมีวิธีปฏิบัติตนอยางไร  
        1.2   ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและอธิบายในกรณีตัวอยาง 
        1.3   ผูวิจัยแจกเอกสารเก่ียวกับกรณีตัวอยางใหผูตองขัง  อานทําความเขาใจ   
        1.4   ผูวิจัยใหผูตองขังแบงกลุมออกเปน 2 กลุมเทาๆกัน 
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        1.5   ผูวิจัยอธิบายเก่ียวกับกรณีตัวอยาง   
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2  2  ข้ันการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห  
            2.1  ผูตองขังแตละกลุมรวมกันอภิปรายหัวขอตอไปนี้ 
               2.1.1  ผูตองขังคิดวาถาไทเกอร  วูดส ขาดความเพียรจะมีวันนี้ไหม 

2.1.2 ทําไมนักกอรฟคนนี้ถึงประสบผลสําเร็จในชีวิตเพราะเขาอาศัยความ 
 เพียรใชหรือไหม 

      2.1.3  ถาหากเราใชศักยภาพของตัวเองที่มีอยู จะสําเร็จเหมือนไทเกอร  วูดส 
   หรือไหม 
 2.2  ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการขั้นสรุปและประยุกตหลักการ  
 ผูตองขังรวบรวมแนวความคิดที่ไดจากกรณีตัวอยางและจากผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 
 ผูตองรวบรวมแนวความคิดที่ไดจากกิจกรรมเพ่ือนําไปประยุกตใชในกิจกรรมของตนเอง 
 ผูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับ วิริยะ  คือ ความเพียรอันจะกอใหความสําเร็จถาหากผูตองขังทําติดตอกันไม
ขาดระยะ  และตองกลาที่ดึงความสามารถของตนเองออกมาใช  ตองคิดวาตนเองนั้นมีความสามารถ
เสมอเหมือนกับคนอื่นๆ  วันแหงความสําเร็จที่ทานรอคอยก็จะมาประสบดังใจหมาย          
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 4  4  ข้ันประเมินผลขั้นประเมินผล  
        4.1  ผูวิจัยสังเกตจากความสนใจของผูตองขัง  จากการเขารวมกิจกรรม 
        4.2    ผูวิจัยใหผูตองขังเสนอแนะและติชมรวมกัน 
        4.3  ผูวิจัยสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและการทําแบบฝกของผูตองขัง  
การซักถามขอสงสัยตางๆ ของผูตองขังเกี่ยวกับกรณีตัวอยาง 
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กรณีตัวอยาง 

วันแหงความสําเร็จ 

นักกอลฟอัจฉริยะลูกครึ่งไทย-อเมริกันคนนี้มีชื่อเต็มวา เอลดริก ไทเกอร วูดส ชื่อเลน ตน เกิด
เม่ือวันที่ 30 ธ.ค. 2518 ที่เมืองไซเปรส แคลิฟอรเนีย แตตอนนี้พักอยูที่ออรลันโด ฟลอริดา แมจะหาเงิน
ไดครั้งละมากๆ เปนนักกอลฟชื่อดังที่ใครๆรูจัก แตไทเกอรก็ไมทิ้งการเรียน ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด (ที่เดียวกับเชลซี คลินตัน ลูกสาวอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ) 

            ผลงานกอนเทิรนโปร คือเปนแชมป ย.ูเอส.อเมเจอร 3 ปติดกัน ในป 37,38,39 แชมปยู.เอส.จู
เจียร อเมเจอร ในป 34,35,36 และแชมปเอ็นซีเอเอ ในป 2539 

            ผลงานของหนุมผิวหมึกคนนี้ เริ่มเทิรนโปรเม่ือเดือน ส.ค. 2539 และในปเดียวกันเปนแชมป
รายการทัวร ลาสเวกัส อินวิเตชั่นแนล และแชมปวอลต ดิสนียเวิลด/โอลดโมไบล คลาสสิค ป 2540 
เปนแชมปเมอรซิเดส แชมเปยนชิพ และเอเชี่ยน ฮอนดา คลาสสิค ติดทีมชาติสหรัฐชุดวอลกเกอรคัพ 
และเวิลด อเมเจอร แชมเปยนชิพ ในป 2537 

            ในการแขงขันกอลฟมาสเตอร เม่ือวันที่ 13 เม.ย. 2540 ที่สหรัฐ ซึ่งเปน 1 ใน 4 แมตชใหญของ
โลก ไทเกอรสรางประวัติศาสตรโลก เขากลายเปนนักกอลฟผิวดําคนแรกที่ควาแชมปยูเอส มาสเตอร 
และเปนแชมปมาสเตอรที่มีอายุนอยที่สุด ดวยวัยเพียง 21 ป ซึ่งทําลายสถิติของเซวี่ บัลเยสเตรอส 
นักกอลฟชาวสเปน ที่ควาแชมปดวยวัย 23 ป 4 วัน ในการแขงขันป 2523 

            ไทเกอรเลนไดอยางยอดเยี่ยม จบรายการดวยการทําสกอร 18 อันเดอรพาร ลบสถิติเดิมที่ทํา
ไว 17 อันเดอรพาร และทิ้งหางอันดับ 2 ถึง 12 สโตรก เทากับเปนการทําลายสถิติของแจก นิคลอส ที่
ทําไว 9 สโตรก ความสําเร็จของไทเกอรครั้งนั้น ทําใหเขาติดทีมสหรัฐไปลุยศึกกอลฟไรเดอรคัพ ซึ่งเปน
นัดดวลกันระหวางทีมสหรัฐกับทีมยุโรป ในเดือนก.ย.ป 2540 ที่   

ที่มา:  อินเตอรเน็ต 
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โปรแกรมพัฒนาการยอมรบัตนของผูตองขัง
ตามหลักอิทธิบาท 4 

 
 

 
 

ครั้งท่ี  9 
สิ่งท่ีพัฒนาสิ่งท่ีพัฒนา  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการตัดสินใจในการกระทําของตนเองหรือ

การยอมรับผลแหงการกระทําของของตนเองคือ รับผิดชอบตอการตัดสินใจ
ของตนในสิ่งที่จะตามมา 

จุดมุงหมาย   จุดมุงหมาย     
1.เพ่ือใหผูตองขังไดนําหลักธรรมคืออิทธิบาท4 ไปประยุกตในการตัดสินใจ
อันจะเกิดตอส่ิงที่ตนเองกระทําไดอยางถูกวิธี 
2.เพ่ือใหผูตองขังตระหนักถึงส่ิงที่กระทําไปหากเกิดขอผิดพลาด ถาไมได
ไตรตรองใหดีกอน  ยอมเกิดผลเสียตาม 
 

ช่ือกิจกรรมช่ือกิจกรรม    วาดภาพเตือนใจ 
เทคนิคท่ีใชเทคนิคท่ีใช    อภิปรายกลุม 
เวลาที่ใช  เวลาที่ใช            50 นาที 
สถานท่ีสถานท่ี    ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ        
      1.  กระดาษสําหรับวาดภาพ 
   2.  สีเทียนและดินสอ      
  
วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  1  ข้ันการมีสวนรวมขั้นการมีสวนรวม  
        1.1   ผูวิจัยกลาวทักทายผูตองขัง  และกลาวถึงกิจกรรมที่ผูตองขังทํารวมกับ
บุคคลอื่นๆ รวมถึงกลาวถึงกิจกรรมที่ผานมาครั้งกอน 
        1.2   ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการอภิปรายกลุมและส่ิงที่จะดําเนินตอไป 
        1.3   ผูวิจัยแบงผูตองขังออกเปน 3 กลุม กลุมๆละ 5 คน 
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        1.4   ผูวิจัยแจกกระดาษวาดเขียนขนาด  8 x10 ใหผูตองขังกลุมละ 1 แผน  
สีเทียนและดินสอ 
   1.5  ผูวิจัยใหผูตองขังแตละกลุมไดวาดภาพกลุมละ 1 ภาพ ใหอิสระแตละ
กลุมจะวาดภาพอะไรก็ได  โดยใหเวลากลุมละ  10  นาที 
   1.6  ผูวิจัยใหสัญญาณเม่ือหมดเวลา  หลังจากนั้นใหแตละกลุมเสนอผลงาน
ใหอีกกลุมตัดส้ินใจวาจะไดคะแนนเทาไร  โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี ้
   -  ความสวยงาม  5  คะแนน 
   - การวางภาพ  5  คะแนน 
   - รายละเอียดของภาพ 10 คะแนน 
   1.7 ผูวิจัยนําคะแนนของแตละกลุมมาเขียนบนกระดาษ  แลวใหผูตองขังได
วิจารณงานของแตละกลุม  โดยใหขอเสนอแนะ  ขอบกพรองและวิธีปรับปรุงแกไข 
   1.8  ผูวิจัยใหผูตองขังแตละกลุม  นําภาพเดิมที่ไดรับขอเสนอแนะ  ไป
ปรับปรุง  แกไข  แลวตกแตงใหมโดยใหเวลา 5  นาที 
   1.9  ผูวิจัยใหแตละกลุมนําภาพที่ตกแตงใหมมาเสนอแนะ  ผลัดกันให
คะแนนเปนครั้งที่ 2  โดยใชเกณฑการใหคะแนนเชนเดียวกับครั้งแรก  แลวครูจดคะแนนไวบนกระดาษ
เพ่ือเปรียบเทียบกับคะแนนในครั้งแรก 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2  2  ข้ันการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห  
        ผูวิจัยใชคําถามกระตุนใหผูตองขังคิดวิเคราะหรวมกัน  จากการเขารวมกิจกรรม
เรียนรู  พรอมทั้งวิเคราะหความรูสึกและพฤติกรรมของผูตองขังแตละคน 
  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการขั้นสรุปและประยุกตหลักการ  
         ผูวิจัยใหผูตองขังชวยกันสรุปส่ิงที่ไดจากกิจกรรมกลุมและการนําไปประยุกตใช
โดยมีขั้นตอนดังนี ้

3.1 ผูวิจัยใหผูตองขังรวมกันอภิปรายผลที่ไดจากกิจกรรม  เกี่ยวกับการ 
วาดภาพโดยใหเพ่ือนแตกลุมแนะนํา แกไข  ปรับปรุงขอบกพรองในสิ่งที่วาดไปของแตละกลุม 

3.2 ใหผูตองขังประเมินการเรียนรูของตนเอง  และกลุมดวยการอภิปราย 
กลุมในการตัดสินใจที่รวมกันทํางาน 

3.3 ผูวิจัยสรุปโดยการนําหลักของอิทธิบาท 4 มาอธิบายเพิ่มเติมวาการ 
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ทํางานนั้นตองอาศัย  ฉันทะ ความพอใจในงานที่ตนไดทําเม่ือมีความพอใจก็ตองตัดสินใจรวมกัน  
ยอมรับผลมติของกลุมไดเพ่ือก็ใหงานของกลุมออกมาในทางที่ดี  ถาหากผลที่ไดจะออกมาดีหรือไมดี  
ก็ตองยอมรับผลที่ตามมาเพราะวาเรามีฉันทะเปนมติเดียวกันแลว  ผูวิจัยก็อธิบายเพ่ิมเติมอีกวา
สามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจไดจริงรวมถึงสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติใหเห็นผลได 
  ข้ันท่ี ข้ันท่ี 4  4  ข้ันประเมินผลขั้นประเมินผล  
        4.1  ผูวิจัยสังเกตจากความสนใจของผูตองขังและจากการเขารวมกิจกรรม 
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โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของผูตองขัง
ตามหลักอิทธิบาท 4 

 

 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี  10 
สิ่งท่ีพัฒนาสิ่งท่ีพัฒนา  พัฒนาการกระทําของตนเองที่ผานมาและปจจุบันใหดีเพ่ือปรับปรุงตนเอง

ไปสูอนาคต 
จุดมุงหมาย     เพ่ือใหผูตองขังไดตระหนักรูในส่ิงที่เคยตัดสินใจผิดพราดไปในอดีตและ 

ยินดีที่จะปรับปรุงใหดีในปจจุบัน เพ่ือจะนําการปฏิบัติที่ดีไปสูอนาคต 
ช่ืช่ือกิจกรรมอกิจกรรม    อดีต-ปจจุบัน-อนาคต 
เทคนิคท่ีใชเทคนิคท่ีใช    อภิปรายกลุม 
เวลาที่ใช  เวลาที่ใช            50 นาที 
สถานท่ีสถานท่ี    ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ        

1. กระดาษ A 4  ครบตามจํานวนผูตองขัง 
วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  1  ข้ันการมีสวนรวมขั้นการมีสวนรวม  
        1.1   ผูวิจัยกลาวทักทาย พูดคุย ทบทวนกิจกรรมที่ทําผานมา และนําเขาสู
กิจกรรมโดยการพูดคุยซักถาม ผูตองขังเรื่องราวการดําเนินชีวิตในแตละวัน โดยใชเทคนิคการใสใจ 
การรับฟง การยอมรับ และการใหกําลังใจ 
        1.2   ผูวิจัยไดเสนอหัวขอเรื่อง  อดีต-ปจจุบัน-อนาคต แลวใหผูตองขังแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 
  
 
 
 
\ 
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 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2  2  ข้ันการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห  
        ผูวิจัยและผูตองขังไดรวมแลกเปล่ียนประสบการณ  กันในเรื่อง การตระหนักรูใน
ส่ิงที่เคยตัดสินใจผิดพลาดในอดีต  และยินดีที่จะปรับปรุงใหดีในปจจุบันและอนาคตโดยการใชเทคนิค
การใหกําลังใจ  การยอมรับฟงอยางตังใจโดยไมมีเงื่อนไข 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการขั้นสรุปและประยุกตหลักการ  
         ผูวิจัยและผูตองขังไดรวมกันสรุปถึงส่ิงที่เกิดข้ึนกับตนเองวาจะทําอยางไรถึงจะ
ใชชีวิตไดอยางคุมคาและจะทําส่ิงที่ผิดพลาดมาแลวใหดีย่ิงข้ึนและสรุปเปนหลักการ  โดยผูวิจัย
ประยุกตใชหลักการของอิทธิบาท 4 เขามาเปนเครื่องประกอบอธิบายเพ่ือใหผูตองขังไดนําเอาไปใชใน
ชีวิตจริงอันจะนําไปสูการยอมรับตนเองได 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 4  4  ข้ันประเมินผลขั้นประเมินผล  
        4.1  ผูวิจัยสังเกตจากความสนใจของผูตองขัง  จากการเขารวมกิจกรรม 
        4.2    ผูวิจัยใหผูตองขังเสนอแนะและติชมรวมกัน 
        4.3   ผูวิจัยสังเกตจากการมีสวนรวมในกิจกรรม  การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น  การซักถามขอสงสัยตางๆ  ของผูตองขัง  
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โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของผูตองขัง
ตามหลักอิทธิบาท 4 

 

 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี  11 
สิ่งท่ีพัฒนาสิ่งท่ีพัฒนา  สํารวจตนเองจะนําไปสูการยอมรับตนเอง 
จุดมุงหมาย     1. เพื่อใหผูตองขังมีสติอยูกับปจจุบันขณะ 
   2. เพื่อใหผูตองสํารวจตัวเองเกี่ยวกับความคิด  ความรูสึกและ 

พฤติกรรมที่เกิดพรอมหาสาเหตุและแนวทางในการยอมรับตนเอง 
3.เพ่ือใหผูตองขังไดเรียนรูและเขาใจในอิทธิบาท 4 เพ่ือสามารถนําไปใชได
จริง 

ช่ือกิจกรรมช่ือกิจกรรม    การฝกสติ (อานาปานสติ) 
เทคนิคท่ีใชเทคนิคท่ีใช    อภิปรายกลุม 
เวลาที่ใช  เวลาที่ใช             50 นาที 
สถานท่ีสถานท่ี    ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ        
      1.  เครื่องเลนซีดี (เพลงประกอบ) 
   2.  รูปภาพการฝกสติ 
   3.  ใบความรูเรื่องอิทธิบาท 4   
วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 1  1  ข้ันการมีสวนรวมขั้นการมีสวนรวม  
        1.1   ผูวิจัยกลาวทักทายผูตองขัง ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผานมา และนําเขาสูการ
สํารวจตัวเอง 
  
        1.2  ผูวิจัยนําพาผูตองขังสวดมนตไหวพระ และนั่งสมาธิ กําหนดรูลมหายใจเขา-
ออกเปนปจจุบันขณะ ใชเวลา 20 นาที โดยเปดเพลงสวดมนตแบบธิเบต   คลอไปเบา ๆ เพ่ือสราง
บรรยากาศ 
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        1.3  หลังจาคลายออกจากสมาธิแลวผูวิจัยใหผูตองขังทบทวนตัวเองแตละคน 
กอนที่จะมาเขารวมกิจกรรมกลุม  และหลังจากการเขารวมกิจกรรมกลุมแลว รูสึกอยางไรบาง  โดยให
ผูตองขังแสดงความรูสึก ความคิดเห็น และพูดคุยอยางเต็มที ่
        1.4  ผูวิจัยแนะนําใหผูตองขังนําวิธีการฝกสติ ไปฝกปฏิบัติตอที่บานกอนนอนทุก 
ๆ วัน  
 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 2  2  ข้ันการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห  
        ผูวิจัยกระตุนใหผูตองขังรวมกันคิดวิเคราะหถึงความรูสึกในการยอมรับตนเองที่
เกิดขึ้นกับตนเอง เปนเพราะสาเหตุอะไร และจะมีวิธีแกไขปญหานี้ใหลดนอยเบาบางลงไดอยางไร อีก
ทั้งการนําเอาหลักของอิทธิบาน4 ไปใชแกปญหาตรงนี้ไดผลเปนอยางไรบาง ใหผูตองขังทุก ๆ คน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 3  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการขั้นสรุปและประยุกตหลักการ  
        ผูวิจัยและผูตองขังรวมกันสรุปถึงส่ิงที่ไดเรียนรูในการฝกสติและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและความรูสึกรวมกันเก่ียวกับความรูสึกที่อยากจะปรับปรุงในการยอมรับตนเองที่เกิดขึ้น
และนําวิธีการของอิทธิบาท 4 และเพื่อนําไปเปนแนวทางในการประยุกตใชไดในชีวิตจริง  
 ข้ันท่ี ข้ันท่ี 4  4  ข้ันประเมินผลขั้นประเมินผล  
        4.1  ผูวิจัยสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในกิจกรรมของผูตองขัง 
        4.2  ผูวิจัยสังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การซักถามขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับ
การฝกสติใหระลึกรูอยูกับปจจุบันและการรูเทาทันความเปนจริงของชีวิต 
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ภาพประกอบการฝกอานาปานสติ 
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ท่ีมา:  อินเตอรเน็ต 
 

 
ใบความรูเรื่องอิทธิบาท 4 

คําวา อิทธิบาท แปลวา ฐานแหงความสําเร็จ หมายถึง ส่ิงซึ่งมีคุณธรรม เครื่องใหลุถึงความสําเร็จ
ตามที่ตนประสงค ผูหวังความสําเร็จในส่ิงใด ตองทําตนใหสมบูรณ ดวยสิ่งที่เรียกวา อิทธิบาท ซึง่
จําแนกไวเปน ๔ คือ 

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใครในส่ิงนั้น 
๒. วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น 
๓. จิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในส่ิงนั้น 
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดสองในเหตุผลของสิ่งนั้น 

ธรรม ๔ อยางนี้ ยอมเนื่องกัน แตละอยางๆ มีหนาที่เฉพาะของตน  

ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเปนสิ่งที่ ตนถือวา ดีที่สุด ที่มนุษยเรา ควรจะได ขอนี้ เปนกําลังใจ อัน
แรก ที่ทําใหเกิด คุณธรรม ขอตอไป ทุกขอ 

วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะทําที่ติดตอ ไมขาดตอน เปนระยะยาว จนประสบ 
ความสําเร็จ คํานี้ มีความหมายของ ความกลาหาญ เจืออยูดวย สวนหนึ่ง 

จิตตะ หมายถึงความไมทอดทิ้ง ส่ิงนั้น ไปจากความรูสึก ของตัว ทําสิ่งซึ่งเปน วัตถุประสงค นั้นให
เดนชัด อยูในใจเสมอ คํานี้ รวมความหมาย ของคําวา สมาธิ อยูดวยอยางเต็มที ่

วิมังสา หมายถึงความสอดสองใน เหตุและผล แหงความสําเร็จ เก่ียวกับเรื่องนั้นๆ ใหลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป
ตลอดเวลา คํานี้ รวมความหมาย ของคําวา ปญญา ไวอยางเต็มที ่
 
รวบรวมโดย:  พระบุญเติม  วัฒนพรหม 
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การฝกจิตเพื่อใหมีสติ 
 

การฝกจิตโดยการกําหนดลมหายใจเขา-ออกเปนอารมณ ไดแก อานาปานสติสมาธิ อันเปนวิธี
ฝกจิตอยางหนึ่งในจํานวนการฝกสมาธิ 40 วิธีในพระพุทธศาสนา เพราะการฝกจิตดวยการกําหนดลม
หายใจนี้ เหมาะสําหรับคนทั่ว ๆ ไปมาก ทั้งเปนกรรมฐานที่ทําไดดวยกันทุกคน และทําไดไมยากดวย 
เพราะทุกคนมีลมหายใจอยูแลว โดยมีข้ันตอนการฝกดังนี้ คือ 
 
ข้ันตอนการฝกจิต 

1.  บูชาพระรัตนตรัย 
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทม.ิ (กราบ)  
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นมัสสามิ. (กราบ) 
สุปฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมาม.ิ (กราบ)  
 

2.  สมาทานศีล 5  
 ต้ังนะโม 3 จบ และสมาทานศีล 5 ดังตอไปนี้ คือ 
  1.  ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ. 
  2.  อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สมาทิยาม.ิ 
  3.  กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สมาทิยาม.ิ 
  4.  มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ. 
  5.  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สมาทิยาม.ิ 
 
3.  แผเมตตา 
 1.  แผเมตตาใหกับตนเอง 
  อะหัง สุขิโต โหมิ ขอใหขาพเจามีความสุข 
  อะเวโร โหมิ  จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรมีภัยเลย 
  อัพยาปชโฌ โหมิ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีความพยาบาท 

เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
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  อะนีโฆ โหมิ  จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกาย ทุกข
ใจเลย 

  สุขี อัตตานัง ปะริหารามิ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกข
ภัยทั้งส้ินเถิด ทานที่ไดทุกข ขอใหพนจากทุกข ทานที่ไดสุข ขอใหไดสุขย่ิงข้ึน เทอญ 
 

 2.  แผเมตตาใหกับสรรพสัตวท้ังหลาย 
  สัพเพ สัตตา สัตวทั้งหลายที่เปนเพ่ือนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน

ทั้งหมดทั้งส้ิน 
  อะเวรา โหนตุ จงเปนสุข เปนสุขเถิด อยาไดมีเวรซึ่งกันและกันเลย 
  อัพยาปชฌา โหนตุ จงเปนสุข เปนสุขเถิด อยาไดมีความพยาบาท 

เบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย 
  อะนีฆา โหนตุ จงเปนสุข เปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย 
  สุขี อัตตานงั ปะริหะรันตุ จงมีแตความสุขกาย สุขใจ รักษาตนใหพนจาก

ทุกขภัยทั้งส้ินเถิด ทานที่ไดทุกข ขอใหพนทุกขโดยเร็ว ทาที่ไดสุข ขอใหไดสุขยิ่งข้ึนเทอญ 
 

3.  อานิสงสของการแผเมตตา 
  1.  นอนหลับก็เปนสุข  
  2.  ตื่นนอนก็เปนสุข 
  3.  ขณะนอนหลับไมฝนราย 
  4.  มีจิตใจ เมตตา กรุณาตอสัตว 
  5.  มีอารมณสดชื่นแจมใสเสมอ 
 
4.  เตรียมตัว 

1.  นั่งในทาที่สบาย ใหกลามเนื้อทุกสวนไดพัก จะนั่งบนเกาอี้หรือนั่งขัด 
สมาธิโดยเทาขวาทับเทาซายก็ได แลวมือขวาทับมือซายใหปลายนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางจรดกัน 

2.  ละทิ้งความกังวลตางๆ ชั่วขณะ 
3.  สูดลมหายใจเขาลึกๆ แลวผอนลมหายใจออกชาๆ 
4.  ตองมีความเชื่อวาบุญบาปมีจริง เราทํากิจกรรมอยางไร ยอมไดรับผล 

อยางนั้นคือ 
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4.1 ทํากรรมชั่ว ยอมไดรับผลชั่วตอบ 
4.2 ทํากรรมดี ยอมไดรับผลดี 
4.3 การที่เราเจ็บปวยไดรับความทุกขทางกายและใจเปนเพราะเรา 

ไดเบียดเบียนหรือฆาสัตวมาแลวในอดีต 
5.  ตองมีความอดทนตออุปสรรคตางๆ ไดแก 

5.1 อดทนตอความทุกขยากลําบากตางๆ เชน อากาศรอน 
 เสียงรบกวน ฯลฯ 

5.2 อดทนตอทุกขเวทนาที่กําลังไดรับอยู เชน ปวดศีรษะ หรือมี 
อาการไมสบายตางๆ เปนตน 

5.3 อดทนตอความย่ัวยวนดวยกิเลสตัณหา เชน อยากนอน อยากดู 
โทรทัศน อยากด่ืมเหลา อยากเที่ยว มีจิตใจฟุงซาน และมีจิตใจเศราหมอง 

6.  ตองสรางอิทธิบาท 4 ใหเกิดข้ึน อยางสมํ่าเสมอ คือ 
6.1 มีความพอใจที่จะฝกจิตของเราไดสงบ 
6.2 มีความพากเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง อยางสมํ่าเสมอ 
6.3 มีจิตใจจดจออยูในการระลึกรูลมหายใจเขา – ออก แตเพียงส่ิง 

เดียวไมซัดสายไปทางใด 
6.4 กอนที่จะประพฤติปฏิบัติจะตองใชปญญาพิจารณากล่ันกรอง 

ดวยเหตุ ดวยผลอันถูกตองอยูเสมอ 
5.  ข้ันฝกจิต 

1.  นั่งหลับตาในทาที่สบาย หลังตรง ไมเอียงซาย ไมกมหนา หรือเงย 
หนาจนเกินไป 

2.  ละอารมณ ความวิตกกังวลตางๆ ออกไปชั่วขณะ 
3.  มีเจตนาที่จะละความชั่วออกไปจากจิตใจของเรา เพราะมีความเชื่อ 

ดวยเหตุผล และผลที่วาเหตุดี – ผลดีก็ตามมา เหตุชั่ว – ผลชั่วก็ตามมา 
4.  พยายามที่จะสรางผลดีในการระลึกรูลมหายใจเขา – ออก ที่บริเวณจมูก  

แตในขั้นเริ่มนี้ กําหนดลมหายใจเขา – ออก ที่บริเวณทองกอน และอาจใชการภาวนาชวย คือ หายใจ
เขาหนาทองพองภาวนาวา “พองหนอ” หายใจออกหนาทองแฟบภาวนาวา “ยุบหนอ”  

5. พยายามรักษาสติ คือ การระลึกรูธรรมชาติของลมหายใจเขา – ออก 
อยูตลอดเวลา    
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 6.  ผลของการฝกจิต 
  1.  เพ่ือทําใหจิตใจสงบระงับจากความฟุงซาน รําคาญใจในเรื่องราวตาง ๆ 
อยูกับปจจุบันขณะ  
  2.  ทําใหจิตใจสงบ สุขุม เยือกเย็น 

 3.  ทําใหรางกายคลายความตึงเครียด 
 4.  เปนการสรางเสริมคุณงามความดีใหเกิดมีแกตนเอง เปนตน 

 
หมายเหตุ... การฝกจิตใหเกิดสติ ใหนําไปฝกตอทุก ๆ วันที่บานกอนเขานอน ประมาณ 10 - 

15 นาที หรือตามความเหมาะสมของทาน 
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โปรแกรมพัฒนาการยอมรับตนของผูตองขัง
ตามหลักอิทธิบาท 4 

 

 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี  12 
 

หัวขอเรื่องหัวขอเรื่อง    ปจฉิมนิเทศ 
ช่ือกิจกรรมช่ือกิจกรรม    หัวใจเดียวกัน 
จุดมุงหมาย   จุดมุงหมาย     

1. เพื่อใหผูตองขังไดแสดงความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมกลุม 
2. เพื่อใหผูตองขังไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรูสึกดี ๆ  

ความสามัคคี ที่มีใหกันตลอดระยะเวลาการเขารวมกิจกรรมกลุม  
3.   เพ่ือใหผูตองขังไดสรุปผลของการเขารวมกิจกรรมกลุม 
4.   เพ่ือใหผูตองขังสามารถนําขอคิด และวิธีการแบบอิทธิบาท 4  

ไปปรับใชใหเหมาะสมกับชีวิตของตนและดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและเปนประโยชนตอสังคม 
เวลาที่ใช เวลาที่ใช          1  ชั่วโมง 
สถานท่ี สถานท่ี   ลานเอนกประสงค 
อุปกรณอุปกรณ    

1. เครื่องเลน ดีวีดี 
2. แผน ซีดี เพลงบรรเลง 
3. กระดาษโปสเตอรเพลง เพลงคําสัญญา 
4. กระดาษรูปใบหัวใจ และปากกา    
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วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ    
ข้ันท่ี ข้ันที่ 11..    ขั้นการมีสวนรวมขั้นการมีสวนรวม  

   1.  ผูวิจัยใหผูตองขังนั่งเกาอี้เปนรูปครึ่งวงกลม และสนทนาซักถามผูตองขัง
ถึงความรูสึกดี ๆ ที่มีใหกันตลอดระยะเวลาของการเขารวมกิจกรรมกลุมวารูสึกอยางไรบางและ
ประสบการณที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมกลุมวาไดรับสิ่งใดบาง โดยเปดเพลงบรรเลงคลอเบา ๆ  
 
   2.  ผูวิจัยแจกกระดาษรูปหัวใจใหผูตองขังทุกคน แลวเขียนความรูสึกทั้งหมด
ของตัวเองที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมกลุมลงในกระดาษรูปหัวใจที่แจกให 
   3.  เม่ือเสร็จแลว ผูวิจัยนําไปติดที่โปสเตอร 

4.  ผูวิจัยใหผูตองขังรองเพลง คําสัญญา รวมกัน 
ข้ันท่ี ข้ันที่ 22.  .  ขั้นการวิเคราะหขั้นการวิเคราะห    

 ผูวิจัยใหผูตองขังทุกคน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรูสึกรวมกัน  
เก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมกลุมในครั้งนี้ และการเรียนรูเรื่องของอิทธิบาท 4  มีประโยชนในการที่จะ
นําไปใชปรับเปล่ียนวิธีคิดเพ่ือผอนคลายความรูสึกในการยอมรับตนเอง 
    ข้ันท่ี ข้ันที่ 3  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการข้ันสรุปและประยุกตหลักการ  
            ผูวิจัยและผูตองขังรวมกันสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนรูในการเขารวมโปรแกรมการ
ยอมรับตนเองและวิธีการนําอิทธิบาท 4ไปใชในครั้งนี้ สรุปเปนหลักการ เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการ
ประยุกตใชไดในชีวิตจริง  
   ข้ันท่ี ข้ันที่ 4  4  ข้ันประเมินผลข้ันประเมินผล  
            4.1  ผูวิจัยสังเกตจากความสนใจ การมีสวนรวมในกิจกรรมของผูตองขัง 
            4.2  ผูวิจัยสังเกตจากการแสดงความคิดเห็น    การซักถามขอสงสัยตาง ๆ ของ
ผูตองขัง 
            4.3  ผูวิจัยกลาวเจริญพรขอบคุณ ผูตองขัง และกลาวปดกิจกรรม 
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เพลง  คําสัญญา 
กอนจากกัน...ขอสัญญา  

ฝากประทับตรึงตรา จนกวา จะพบกันใหม  
โบกมืออําลา สัญญาดวยหัวใจ  
เพราะความรัก ติดตรึงหวงใย  

ดวยใจ ผูกพันม่ันคง... 
 

ดวยความดี นั้นฝงตรึง  
จากไปแลวคํานึง ตรึงประทับดวงใจ  
อยาไดลืมเลือน สัญญากันไวอยางไร  

ขอใหเราม่ันคงจิตใจ  
กาวไปสรรคสรางความด.ี.. 

 
*โอเพ่ือนเอย เคยรวมสนุกกันมา  

แตเวลา ตองพาใหเราจากกัน  
ไมนานหรอกหนา เราคงไดมาพบกัน  

ไมมีส่ิงใดขวางก้ัน เพราะเราม่ันในสัญญา  
 

หากแผนดิน ไมฝงกาย  
จะสุขจะทุกขเพียงใด นอมกายยิ้มสูฟนฝา  

รอยรัดดวงใจ มั่นในคําสัญญา  
สรางสรรคเพ่ือมวลประชา  

นี่คือสัญญาของเรา .... 
(ซ้ํา*) 

***************** 
ที่มา:  วงอินโดจีน 
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ภาคผนวก  ข 
 

 1.  รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
 2.  หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
 3.  หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล (Try  out) 
 4.  หนังสือขอความอนุเคราะหทําการวิจัย 
 5.  หนังสือกรมราชทัณฑ  3  ฉบับ 
 6.  หนังสือผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 

 
 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามลักษณะการยอมรับตนเองของผูตองขังและการพัฒนา
โปรเเกรมการยอมรับตนเองของผูตองขังตามหลักอิทธิบาท  4   

1. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พาสนา  จุลรัตน 
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย  ดร.  มณฑิรา  จารุเพ็ง 
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย  ดร.  สกล  วรเจริญศร ี
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 



 163 

 
ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ   ชื่อสกุล     พระบุญเติม  วัฒนพรหม 
วันเดือนปเกิด    20  มีนาคม  พ.ศ.  2524 
สถานที่เกิด     อําเภอนาทวี   จังหวัดสงขลา 
สถานที่อยูปจจุบัน   74 ม.8 วัดเขมาภิรตาราม  อําเภอเมือง  จังหวัด  นนทบุรี  11000 
 
ประวัติการศึกษา     
 พ.ศ.  2537   ประถมศึกษาปที่  6 
      จากโรงเรียนวัดลําพดจินดาราม  จังหวัด สงขลา 
 พ.ศ.  2539   มัธยมศึกษาตอนตน 
      จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุฯ  จังหวัด  นครศรีธรรมราช 
 พ.ศ.  2543   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
      จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโกเมศรัตนาราม จังหวัด  ปทุมธานี 
 พ.ศ.  2547   ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ( ศน.บ ) 
      สาขาวิชาบาลี-สันสฤต   คณะมนุษยศาสตร 
      จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.  2553   ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  ( กศ.ม )   
      สาขาวิชาจติวิทยาการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร 
      จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

