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บทคัดยอ 

รายงานวิจัยชั้นเรียนเลมนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) มี
วัตถุประสงคเพ่ือนําหนังสือธรรมะมาใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยา
เพ่ือคุณภาพชีวิตโดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต ภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 รวมจํานวนทั้งสิ้น 103 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 57 คน และ
กลุมควบคุมจํานวน 46 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ หนังสือธรรมะ และแบบวัดความรูทาง
จิตวิทยา และวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคาที (t – test)  

ผลการศึกษาพบวา 

1. กลุมทดลองจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาภายหลังการเรียนวิชาจิตวิทยา
เพ่ือคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนกอนการทดลอง  

2. กลุมทดลองจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาภายหลังการทดลองสูงกวา
คะแนนแบบทดสอบของกลุมควบคุม เมื่อจําแนกตามระดับเกรดเฉลี่ย 2 ชวงระดับคือ 
คะแนนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และคะแนนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางของ
กลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

DPU



ข 

 

 

Title: Using Dhamma Books for Enhancing Student’s Achievement in Psychology for Quality 
of Life Course 

Researcher: Patcharapa  Tantichuwet  and  Sineenart  Suthajinda 

Institution: Dhurakij Pundit University 

Year of Publication:  2010   Publisher: Dhurakij Pundit University 

Source: Dhurakij Pundit University No. of page:  125 pages 

Keyword: Dhamma Books, Achievement, Psychology for Quality of Life Course 

 

Abstract 

This action research study is experimental research. Objective is to use Dhamma Books 
for Enhancing Student’s Achievement in Psychology for Quality of Life course. Sample of this 
research is purposing sampling method. Total of Samples are 103 students who registered in 
Psychology for Quality of Life course by deviding 57 students in experiment group and 46 
students in control group in the second semester, academic year 2552. The instrument of this 
research is Dhamma Books and Psychology Knowledge Test. Analysis data by T-Test 
statistics. 

Analysis result was showed that : 

1. The experiment group had increased Psychology Knowledge Test score more than 
before study. 

2. The experiment group had Psychology Knowledge Test scores more than control 
group’s score by separate into 2 groups of grade level - high achievement score 
and medium achievement score.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเปนการเรียนที่มุงเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
เปนหลัก และอาจารยมีบทบาทเปนเพียงผูสนับสนุนการเรียนการสอนในหอง ดังนั้นผูเรียนจึงมีบทบาท
สําคัญในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และสิ่งสําคัญคือการ
เรียนในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพเพ่ือใหสามารถนําหลักความรู และทฤษฎีตางๆไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได  แตจากการเรียนการสอนในหองเรียนปจจุบันผูศึกษาพบวานักศึกษาที่เรียนในกลุม
วิชาศึกษาทั่วไปจะมีปริมาณนักศึกษาตอหองเรียนเปนจํานวนมาก ทําใหมีเสียงดังรบกวนในระหวางที่
เรียน นักศึกษาสวนใหญจึงมีสมาธิในการเรียนนอย หรือมีสมาธิในการเรียนสั้น และเมื่อมีสมาธิในขณะที่
เรียนนอยก็จะสงผลตอความเขาใจในบทเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งจะแสดงออกในผลการสอบ
เก็บคะแนน ซึ่งผูศึกษาสังเกตวานักศึกษาที่มีสมาธิในการเรียนในชั้นเรียนจะมีผลตอความเขาใจใน
บทเรียนของนักศึกษามากข้ึน และคะแนนสอบมักจะดีข้ึนตามลําดับ ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ
ศศิธร คําวินิจ (2550) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนรูเสริมสรางการพัฒนาการทางสมอง
ทุกดานของเด็ก”  ซึ่งทําการเสริมสรางพัฒนาการทางสมองและสมาธิในการเรียนใหกับกลุมตัวอยาง เปน
การศึกษาเชิงทดลองโดยใชเครื่องมือ คือนิทานเชิงวิทยาศาสตรและโจทยปญหา เพ่ือสรางสมาธิใหกับ
กลุมตัวอยางกอนการเรียนปกติ ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  
โรงเรียนมงฟอรต จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาภายหลังจากที่กลุมตัวอยางมีสมาธิในการเรียน
เพ่ิมมากข้ึน สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดีข้ึน รวมถึงเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชา
วิทยาศาสตรมากข้ึนตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของประกอบ กระแสโสม (2548) ซึ่งศึกษา 
“ผลของการพัฒนาสมาธิโดยใชแบบการฝกคิดตามตัวเลข”  โดยมีวัตถุประสงคคือพัฒนาศักยภาพดาน
สมรรถภาพทางจิต (สมาธิ) ใหพัฒนาและเรียนรูเพ่ิมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการเรียนใหดีข้ึน 
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา คือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
วิชาเทเบิลเทนนิส  จํานวน 145 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการศึกษาพบวานักเรียนมี
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียน มีแรงจูงใจเพ่ิมข้ึน ตั้งใจเรียนมากข้ึน รับรูวาตนเองบรรลุเปาหมายคือมี
สมาธิในการเรียนดีข้ึน รวมถึงมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถหลังการทดลองดีกวากอนการทดลองอีกดวย  
 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกับการฝกสมาธิของผูเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนดังกลาว
ขางตน ผูศึกษาจึงตองการทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การใชหนังสือธรรมะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต” เพ่ือศึกษาวาการใชหนังสือธรรมะจะสามารถพัฒนา
ผลการเรียนของนักศึกษาไดอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือนําหนังสือธรรมะมาใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือ

คุณภาพชีวิต 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. กลุมทดลองจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาภายหลังการเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือ 
คุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนกอนการทดลอง 

2. ภายหลังการทดลองกลุมทดลองจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาสูงกวาคะแนน 
แบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาของกลุมควบคุม 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

หนังสือธรรมะ        หมายถึง    หนังสือชุด 12 ปนักษัตร จํานวน 12 เลม ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับขอคิด
หรือหลักธรรมะในการนําพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งนักศึกษาใชอานกอนการเรียนในรายวิชา
จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต   

นักศึกษา                 หมายถึง    ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตกับ
อาจารยพัชราภา   ตันติชูเวช และ อาจารยสินีนาฏ  สุทธจินดา  ในภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 
2552    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

แบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยา หมายถึง     ขอกระทงที่ เ ก่ียวของกับเนื้อหาใน
รายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต จํานวน 9 บท ที่ใชสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552   
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 20 ขอ มีลักษณะเปนปรนัย 4 ตัวเลือก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   หมายถึง       ผลคะแนนที่วัดไดจากการทําคะแนนแบบทดสอบวัด
ความรูทางจิตวิทยาที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของเนื้อหา 
การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มุงศึกษาในเรื่องของการใชหนังสือธรรมะในพระพุทธศาสนามาพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552        
      ขอบเขตดานกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปที่ 3 
จํานวน 432 คน และคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นปที่ 2 จํานวน 534 คน ที่ยังคงสภาพเปนนักศึกษาใน
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ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 รวมจํานวนทั้งสิ้น 966 คน (ขอมูลจากฝายประวัติทะเบียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553)  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต รหัสวิชา GE 126 ภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 กับ อาจารยพัชราภา   ตันติชูเวช และ อาจารยสินีนาฏ  สุทธจินดา   
ซึ่งประกอบดวยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปที่ 3 และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นป
ที่ 2  จํานวนทั้งสิ้น 211 คน 
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรตน  คือ การอานหนังสือธรรมะชุด 12 ปนักษัตรกอนการเรียนในคาบปกติของนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 
 ตัวแปรตาม  คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต  โดยดูจาก
คะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยา 
  

ขอจํากัดของการวิจัย 
ผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของกลุม

ตัวอยาง อาจเปนผลมาจากตัวแปรแทรกซอนตัวอ่ืนที่ไมไดมาจากการอานหนังสือธรรมะ เชน ตัวแปร
ดานคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ไดแก ระดับสติปญญา  ความแตกตางดานคณะที่กลุม
ตัวอยางศึกษา  ความใสใจในการศึกษาของกลุมตัวอยาง เปนตน 

 
ขอตกลงเบ้ืองตน 

1. การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เปนการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
เรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตกับอาจารยพัชราภา  ตันติชูเวช และ อาจารยสินีนาฏ   
สุทธจินดา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 

2. กําหนดใหผลการเรียนที่เพ่ิมข้ึนของกลุมตัวอยางดูจากคะแนนของแบบทดสอบวัดความรูทาง 
จิตวิทยาที่ผูศึกษาสรางข้ึน 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากข้ึนภายหลังการ 
อานหนังสือธรรมะกอนการเรียนในคาบเรียนปกติ 

2. นักศึกษามีสมาธิในการเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตมากข้ึน 
3. นักศึกษาสามารถนําหลักธรรมหรือขอคิดที่ไดจากหนังสือธรรมะมาใชพัฒนาทักษะการใชชีวิตได 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  
การศึกษาเรื่องการใชหนังสือธรรมะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา

จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตนี้ ผูวิจัยไดคนควาจากหนังสือ เอกสาร ทฤษฎีและรายงานวิจัยที่เก่ียวของ ได
ขอมูลโดยเรียงตามลําดับ ดังนี ้

1. การฝกสมาธิที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. วัยรุนและพัฒนาการของวัยรุน 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการฝกสมาธิที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

1. ความหมายของสมาธิ 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2542 : 824) ไดใหความหมายวา สมาธิ ความตั้งมั่นแหงจิต  

หรือภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่กําหนด 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (2542 : 12) ทรงให 

ความหมายวา สมาธิ ไดแก ความตั้งใจไวถูกโดยแนวแนมั่นคง 
      สรุปวา สมาธิ เปนภาวะที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง คือ การที่จิตกําหนดแนวแนอยูกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ไมฟุงซานหรือสายไปมา เปนความตั้งมั่นแหงจิต ความสํารวมใจใหแนวแนเพ่ือใหจิตใจสงบหรือ
เพ่ือใหเกิดปญญาเห็นแจง 
 

2. ประเภทของสมาธิ 
เสฐียรพงษ วรรณปก (2524 : 41- 43) ไดใหคําอธิบายไวดังนี ้
2.1 ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ หมายถึง อาการที่จิตนิ่งสงบเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เปน 

สมาธิโดยธรรมชาต ิ  ทุกคนมีสมาธิโดยธรรมชาตอิยูแลว ตางแตมากหรือนอยเทานั้น เชน เวลาอาน
หนังสือ อานรูเรื่องดีมีความสนุกเพลิดเพลินในการอาน พูดใหคนอ่ืนฟงรูเรื่องหรือฟงคนอ่ืนพูดเขาใจดี ก็
เพราะเรามีสมาธิ สมาธิชนิดนี้เปนสิ่งที่มีมาโดยธรรมชาติก็จริง แตมิไดเกิดแกเราทุกเวลา จะมีก็ตอเมื่อ
เราตั้งใจ เอาใจจดจอตอสิ่งที่ทําเฉพาะหนา เลิกตั้งใจเลิกใสใจเมื่อไรสมาธินี้ก็หายไป 
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2.2. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียดๆ หรือจวนเจียน หมายถึง สมาธิที่ยังไมสมบูรณเต็มที่ 
เกือบจะถึงสมาธิระดับฌาน 

2.3. อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน สมบูรณเต็มที่ หมายถึง สมาธิระดับฌาน มีพลังสามารถ
กวาดนิวรณออกจากใจได 

     สมาธิในขอ 2 และ 3 เปนสมาธิที่ตองพัฒนา หมายถึง สมาธิที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
กรรมวิธีที่เปนเทคนิคโดยเฉพาะ ซึ่งก็ไดแกการพัฒนาสมาธิโดยธรรมชาตินั่นเองใหถูกหลักถูกวิธี ใหมัน
มีพลังมากกวาเดิม เพ่ือนําไปประยุกตใชในกิจกรรมงานตางๆ ในชีวิตประจําวันใหมีประสิทธิภาพ หรือ
ในระดับสูง เพ่ือเปนพลังควบคุมกิเลสไดชั่วคราว จนกระทั่งเปนบาทฐานของวิปสสนากําจัดกิเลสไดโดย
สิ้นเชิง 

 
3. ความมุงหมายของสมาธิ 

ในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (พระไตรปฎกเลมที่ 11 หนา 233) และอังคุตร 
นิกาย จตุกกนิบาต (พระไตรปฎกเลมที่ 21 หนา 57) พระพุทธเจาตรัสประมวลความมุงหมายของการ
ฝกจิตใหเปนสมาธิไว 4 ประการ คือ 

3.1 เพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน เมื่อปฏิบัติฝกอบรมจิตจนกระทั่งเกิดสมาธิในระดับใดระดับ
หนึ่งแลว จิตจะมีความสงบสุข ความสุขเกิดจากความสงบของจิตใจ เปนคนละมิติกับความสุขที่ตอง
อาศัยรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่ย่ัวยวนใจ เปนความสุขที่ประณีต ลึกซึ้งกวามากนัก ดังพุทธวจนะวา 
“ความสุขอ่ืนเสมอดวยความสงบไมมี “ ใจสงบชั่วขณะจิตก็ไดลิ้มรสความสุขชั่วขณะ ย่ิงถาพัฒนาสมาธิ
ถึงระดับสูงความสุขก็จะเพ่ิมอัตราความประณีตและละเอียดลึกซึ้งมากข้ึนเปนหลายเทา 

3.2 เพ่ือไดญาณทัศนะ ความมุงหมายนี้ ทานหมายเอาหูทิพย ตาทิพย อันเปน
ความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถพัฒนาใหเกิดมีไดดวยอํานาจสมาธิระดับฌาน การไดหูทิพย ตาทิพย ใน
ความหมายธรรมดานาจะไดแกความเปนคนรอบรู มองอะไรทะลุปรุโปรง และพรอมจะรับฟงอะไรใหมๆ
ที่เปนประโยชน คาดการณและรับรูอะไรไดเร็วและถูกตอง อยางภาษาสามัญวา “หูยาว ตายาว” นั่นเอง 

3.3 เพ่ือความสมบูรณแหงสติสัมปชัญญะ ขอนีน้ําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดดี เพราะ
ชวยใหไมเผอเรอ ไมเลื่อนลอย ไมฟุงซาน ระมัดระวัง มีความตื่นตัวตอหนาที่ เปนตัวคอยควบคุมการ
กระทํา และเปนตัวคอยปองกันยับย้ังมิใหความชั่วมีโอกาสเล็ดลอดเขาไปสูจิตใจได สติสัมปชญัญะ
สําหรับคนทั่วไปก็พอมีอยูบางแตไมอยูในอัตราที่พอจะนํามาใชในการปฏิบัติหนาที่การงานใน
ชีวิตประจําวันใหมีประสิทธิภาพ จึงควรฝกอบรมจิตใหเปนสมาธิอยูเสมอ เพ่ือความสมบูรณแหง
สติสัมปชัญญะ 
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3.4 เพ่ือทําอาสวะใหสิ้น อยางหลังนี้เปนจุดมุงหมายสูงสุด และเปนความมุงหมายที่แทจริง
ของการฝกอบรมจิตใจใหเปนสมาธิ สมาธิเปรียบเหมือนการเช็ดแวนกระจกจนใส และเหมือนการลับมีด
ใหคม แวนที่ใสแลวใชสองเงาหนาไดชัดเจน ไมพรามัว มีดที่คมแลวใชตัดใชฟนอะไรก็ไดดังใจ จิตที่เปน
สมาธิแนบแนน บริสุทธิ์ มีพลังพรอมที่จะขับไลนิวรณ และนําไปใชพิจารณาสภาวธรรมใหเห็นแจงตาม
เปนจริง จนกระทั่งสลัดหลุดจากพันธะแหงอาสวะกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิง 

 
4. ประโยชนของสมาธิ 

    จิตที่เปนสมาธิมีประโยชนอยางมหาศาล เปนขุมกําลังทุกชนิด เชน กําลังความคิด กําลังใจ 
กําลังปญญา กําลังอํานาจ เชน  อํานาจในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ ตลอดถึงอํานาจประหัต 
ประหารกิเลสไมใหครอบงําชักจูงจิตไปในทางเสียหายได ประโยชนของสมาธิจึงมีทั้งระดับต่ํา ระดับกลาง 
และระดับสูง ขอแยกกลาวเปน 2 ระดับคือ 

 4.1 ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 
 (1) ทําใหจิตใจสบาย มีความผองใส และสงบสุข คุณสมบัติพิเศษอยางหนึ่งของคนฝก 

สมาธิประจํา คือไมวิตกกังวลเกินเหตุ รูจักปลอยวาง ไมเก็บเอาเรื่องที่ลวงมาแลวมาเปนทุกข หรือ
พะวาพะวังถึงเรื่องที่ยังไมเกิดข้ึน พูดภาษาธรรมะก็วา “มีชีวิตอยูในปจจุบันขณะ” คือสนใจเฉพาะเรื่องที่
อยูเฉพาะหนาและกระทําใหดีที่สุด คนเชนนี้จิตใจจะโปรงเบา สดชื่นแจมใส ความสดชื่นแจมใสภายในจะ
ฉายออกมาใหสังเกตเห็นภายนอกดวย ครั้งหนึ่งมผีูทูลถามพระพุทธเจาวา ทําไมหนอสาวกของพระองค
ฉันอาหารเพียงวันละมื้อ เปนอยูอยางงายๆแตสีหนากลับสดชื่นแจมใส บงบอกถึงความสุขเหลือเกิน 
พระองคตรัสตอบวา เปนเชนนี้เพราะสาวกของพระองคมิไดกังวลถึงอดีต มิไดเพอฝนถึงอนาคต เปนอยู
ในปจจุบันขณะเทานั้น 

 (2) ทําใหเปนคนวองไว กระฉับกระเฉง คือ เปนคนไมซึมเซา มีความตื่นตัวอยูเสมอ  
เทาทันสถานการณ ระมัดระวัง รูจักเลือกตัดสนิใจใหเหมาะแกสถานการณ และตระหนักชัดถึงความมุง
หมายของการกระทําตางๆ ของตน 

 (3) มีความเพียรพยายาม แนวแนในจุดมุงหมาย ชีวิตที่ประสบความสําเร็จมักจะม ี
เปาหมายชัดเจน และพากเพียรพยายามเพ่ือบรรลุเปาหมายนั้น ความเพียรกับเปาหมายจึงสัมพันธกัน
อยางใกลชิด ถาเพียงแตตั้งเปาหมายไว โดยไมพยายามดําเนินการใหถึง ก็เปนลักษณะของคนเกียจ-
ครานที่คิด “สมบัติบา” ไมมีทางสําเร็จได นอกจากนียั้งตองสัมพันธกับปญญา คือตองรูชัดเจนวา จะ
พยายามไปเพ่ืออะไร อยางไรดวย เชน  นักเรียน นักศึกษา ตั้งเปาหมายไววาจะสอบเอาที่หนึ่งใหได 
หลังจากนั้นก็ใชความเพียรและปญญาใหประสานกลมกลืนกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว คือ
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พิจารณาวาจะเรียนโดยวิธีใด เรียนอยางไร จะตองใชความพยายามมากนอยแคไหนจึงจะไดผลดี แลวก็
ปฏิบัติการใหเหมาะสม 

คนที่ฝกจิตใหเปนสมาธิประจํา มักจะทําอะไรมีจุดมุงหมาย และเปนคนมีความเพียร 
พยายาม มีความใฝผลสัมฤทธิ์สูงเสมอ 

 (4) มีประสิทธิภาพในการทํางาน การเลาเรียน  สงเสริมความจํา การทํางานทุกชนิด 
ลวนอาศัยสมาธิไมวางานใหญหรืองานเล็กนอย เชน ลางถวยชาม ก็ตองอาศัยสมาธิทั้งนั้น งานจึงจะ
สําเร็จดวยความเรียบรอย ถาลางชามไปสงใจเลื่อนลอยไปสูอารมณอ่ืน นอกจากงานไมเรียบรอยอาจ
เผลอทําถวยชามหลนแตกได  งานย่ิงสําคัญเพียงไรสมาธิก็ตองมากเพียงนั้น ไมวางานชนิดไหนที่ทําโดย
คนที่มีสมาธิยอมเปนงานที่มีประสิทธิภาพ งานที่มีประสิทธิภาพจะตองมีลักษณะ 4 ประการ คือ  

1) ตองเปนงานที่ทําสําเร็จดวยปญญา ทําดวยความพินิจพิเคราะห  ไมใชสัก 
แตทําโดยไมรูหลักการ เปาหมายและวิธีการ (ปญญาพละ) 

2) ตองเปนงานที่สําเร็จดวยความเพียรพยายาม เปนผลของหยาดเหงื่อ 
แรงกายที่สรางความภูมิใจแกผูกระทํา (วิริยพละ) 

3) ตองเปนงานที่ไมมีโทษ หาขอบกพรองมิได หรืออีกนัยหนึ่งเปนงานที่ไมกอ 
พิษภัยแกตนและสังคม รวมถึงไมขัดตอศีลธรรมจริยธรรมดวย (อนวัชพละ) 

4) ตองเปนงานที่จะอํานวยประโยชนและเก้ือกูลสังคม (สังคหพละ) 
 ผูที่ทํางานที่มีประสิทธิภาพดังกลาว ทานวาไมตองกลัวภัย 5 สถานคือ 

       1)  ไมตองกลัววาจะหาเลี้ยงชีพไมได อยูที่ไหนไมตองกลัวอดตาย (อาวชีวภัย) 
      2)  ไมตองกลัววาจะมีคนอ่ืนสรรเสริญหรือไม (อสิโลกภัย) 
      3)  ไมตองกลัววาใครเขาจะวารายใสความ (ปริสาวัชภัย) 
      4)  ไมตองกลัวตาย ตายเมื่อไรก็ไมเสียดายชีวิต เพราะไดทําหนาที่สมบูรณแลว  

(มรณภัย) 
      5) ไมตองกลัวจะตกต่ําในวันขางหนา (ทุคคติภัย) 
4.2 ประโยชนของสมาธิในการพัฒนาบุคลิกภาพ ประโยชนที่มองเห็นในดานนี้ คือ 

 (1) ทําใหมีความเขมแข็ง หนักแนน มั่งคง ทั้งกายและจิตใจ คนที่ฝกจิตใหเปนสมาธิเปน 
ประจํา จะเคลื่อนไหวอิริยาบถทุกอยางก็ดูเหมือนวาตรึกตรองเสียกอนแลวจึงทํา ไมมีอิริยาบถใด
เคลื่อนไหวโดยไรจุดหมายและไมจําเปน จะทําดวยความหนักแนนมั่นคง ไมหลุกหลิก ลุกลี้ลุกลน หรือ
เหมอลอย พูดจาชัดถอยชัดคํา เปนจังหวะจะโคน ไมชาบาง  เร็วบาง หรือตะกุกตะกัก สรุปแลวไมวา
อิริยาบถใดมักจะองอาจนาเกรงขาม ดุจ  “นาคีมีพิษเพ้ียง สุริโยเลื้อยบทําเดโช แชมชา” สอถึงจิตใจที่
เขมแข็ง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไมมีอุปสรรคใดขวางก้ันได 
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(2) ทําใหมีสุขภาพจิตดี สุขภาพจิตที่เปนผลโดยตรงจากการฝกอบรมจิตใหเปนสมาธิ  
เชน 

  1) จิตใจสดชื่น ผองใส มีความสงบสุข 
  2) คลายความวิตกกังวล หรือความฟุงซาน หวาดกลัว 
  3) มีความเขมแข็ง หนักแนน 
  4) มีสติยับย้ังชั่งใจ ควบคุมการแสดงออกได 
  5) มีสัมปชัญญะ รูเทาทันปรากฏการณตางๆ 
 (3) เก้ือกูลแกสุขภาพรางกาย และรักษาโรคบางอยางได สมาธิสงเสริมสุขภาพทางกาย  

เชน 
1) ปริมาณแลคเตท (Lactate) ในเลือด ซึ่งเกิดจากความวิตกกังวลลดต่ําลง 

ตามลําดับ 
2) อัตราการหายใจลดลง ทําใหรางกายใชออกซิเจนและขับถาย 

คารบอนไดออกไซดนอย ทําใหปอดแข็งแรง 
  3)  เลือดมีความเปนกรดสูงข้ึน ทําใหสุขภาพดี 
  4)  อัตราการเตนของหัวใจนอยลง เปนผลดีตอหัวใจ 
  5)  มีภูมิคุมกันสูง คือทําใหเม็ดเลือดขาวและสารอีกหลายชนิดในรางกายมี 

ประสิทธิภาพในการขจัดเชื้อโรคตางๆ ที่แปลกปลอมเขาไปสูรางกาย 
  6) โรคบางอยาง เชน โรคทองผูกเรื้อรัง โรคกระเพาะอาหาร โรคความดันโลหิต  

และโรคกายจิต (Psychosomatic Diseases) อ่ืนๆหายไป 
 

5. ลักษณะของจิตที่เปนสมาธิ 
จิตที่เปนสมาธิหรือมีคุณภาพดี มีสมรรถภาพสูงนั้น มีลักษณะดังนี ้
5.1 แข็งแรง มีพลังมาก ทานเปรียบไดวาเหมือนกระแสน้ําที่ถูกควบคุมใหไหลพุงไปใน 

ทิศทางเดียว ยอมมีกําลังแรงกวาน้ําที่ถูกปลอยใหไหลพรากระจายออกไป 
5.2 ราบเรียบ สงบเหมือนสระหรือบึงน้ําใหญ ที่มีน้ํานิ่ง ไมมีลมพัดตอง ไมมีสิ่งรบกวนให 

กระเพ่ือมไหว 
5.3 ใส กระจาง มองเห็นอะไรๆ ไดชัด เหมือนน้ําสงบนิ่ง ไมเปนริ้วคลื่น และฝุนละอองที่มีก็ 

ตกตะกอนนอนกนหมด 
5.4 นุมนวล ควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน เพราะไมเครียด ไมกระดาง ไมวุน ไมขุน 

มัว ไมสับสน ไมเรารอน ไมกระวนกระวาย 

DPU



9 
 

 

6. วิธีการฝกสมาธิ 
วิธกีารฝกสมาธิในหลักคําสอนของศาสนา มี 40 วิธี หรือ 40 แบบ แบงเปน 7 หมวด        

ประกอบดวย 
1. หมวดกสิณ  คือ วัตถุที่นํามาเพงเพ่ือใหเกิดสมาธิมี 10 อยาง 
2. หมวดอสุภะ หมายถึง ซากศพอันมีลักษณะตางๆกัน 10 ลักษณะ 
3. หมวดอนุสติ ไดแก การระลึกถึงบุคคลและคุณธรรม 10 ประการ 
4. หมวดพรหมวิหารสี่ เปนคุณธรรมอันประเสริฐ 4 ประการ 
5. หมวดอรูป หมายถึง อรูปธรรม หรือสิ่งที่มิใชวัตถุนํามาเปนเครื่องมือฝกสมาธิ 4 

ลักษณะ 
6. หมวดปฏิกูลสัญญา หมายถึง อาหารปฏิกูลสัญญา หมายถึง การพิจารณาความนา 

เกลียดของอาหาร 
7. หมวดตุธาตุวัตถาน หมายถึง การกําหนดธาตุทั้ง 4 หรือสวนประกอบของรางกาย 4  

 
ชนิด คือ สวนที่มีลักษณะขันแข็งหรือกินเนื้อที่ เรียกวาปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) สวนที่มีลักษณะเอิบอาบ ซึม
ซับ เกาะยึด เรียกวา อาโปธาตุ (ธาตุน้ํา) สวนที่มีลักษณะพัดไหวสั่นสะเทือน เรียกวา วาโยธาตุ (ธาตุ
ลม) สวนที่มีลักษณะเผาไหมมีความรอน หรืออุณหภูมิ เรียกวา เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) 

 
7. สมาธิกับการเรียนการสอน 
   พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวัณโณ) (2526) ไดกลาวถึงประโยชนของการทําสมาธิวา  สมาธ ิ

นั้นมีประโยชนในการเลาเรียน จะทําใหเรียนหนังสือไดดีไดคะแนนสูง เพราะมีความจําแมนยํา การ
ทํางานตางๆ จะผิดพลาดนอยลง เพราะมีสติสมบูรณ 
       วไรพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม (ม.ป.ป.) ไดกลาวไวในหนังสือจิตวิทยาพุทธศาสนาวา
ผูที่ตองการพัฒนาความสามารถในการทํางาน การเรียน การประกอบอาชีพใหกาวหนาควรตระหนักและ
ฝกฝนตนใหมีสมาธิอยางสม่ําเสมอใหมีสมาธิทุกขณะจิต เพราะสมาธิทําใหการรับรูในอายตนะสวนตางๆ 
ของบุคคลมีความชัดเจน แจมใส มีผลใหเปนผูมีความจําดี จิตจะมีคุณภาพสูงทีจ่ะพิจารณาในเรื่องที่
ละเอียดออนและซับซอนได ทําใหจิตมีอํานาจในการควบคุมอารมณกิเลสตัณหา ไมใหแสดงออกในทางที่
เปนโทษ สมาธิจึงเปนสิ่งที่จําเปนตอชีวิต 

พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) (2527) ไดกลาวไวในหนังสือธรรมสําหรับครูวา การ 
ฝกอบรมตนเองใหอยูในสมาธิใหตั้งมั่นในสมาธิ จะทําใหรูจักรับผิดชอบ 2 อยางคือ จะไมบกพรองในการ
เรียน และจะไมบกพรองในการประพฤติปฏิบัติในทางมารยาท 
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             สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2536) กลาววาในการศึกษาเลาเรียนนั้นจะตองมี
สมาธิไมวาจะเปนสมาธิในการอานหนังสือ สมาธิในการเขียนหนังสือ สมาธิในการฟงคําสอน เมื่อเรามี
สมาธิในการอานหรือที่เรียกวาใจตั้งอยูที่การอานก็จะทําใหการอานนั้นอานแลวรูเรื่อง อานไดเร็ว รูเรื่อง
เร็ว และจําไดดี การเขียนก็เชนเดียวกัน เมื่อมือเขียนใจก็จะตองเขียนดวยจึงจะสําเร็จดวยดี 

 
8. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการฝกสมาธิ 

 8.1 งานวิจัยในประเทศ 
           มีผูใหความสนใจในการฝกสมาธิและไดศึกษาคนควา วิจัยเพ่ือใหรูถึงคุณประโยชนของ

การฝกสมาธิ ประโยชนของสมาธิในการศึกษาเลาเรียน ตามรายงานผลการวิจัย ดังนี ้
โรจน สุวรรณสิทธิ์ และคณะ (2516) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการฝกสมาธิชวยการศึกษา 

เพียงใดกับนักศึกษาแพทย พบวานักศึกษามีความตั้งใจเรียนมากข้ึน (62%) รักในการเรียนมากข้ึน 
(31%) การฝกสมาธิมีประโยชนกับการเรียน (65%) มีสวนนอย (6%) ที่เบ่ือการเรียน เมื่อดูผลสอบ
คะแนนเปนรายบุคคลในวิชากายวิภาคศาสตร พบวา นักศึกษาที่ฝกสมาธิเรียนดีข้ึนมากกวานักศึกษาที่
ไมไดรับการฝกสมาธิ  และพบวานักศึกษาที่ฝกสมาธิมีความคลองแคลวในการทํางานดีกวากลุมที่ไมได
รับการฝกอบรม สวนดานจิตใจ ความหงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธงาย นอยลง (85%) จิตสงบ เบาสบาย 
(50%) และในดานสุขภาพ พบวา นักศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมสมาธิเจ็บปวยนอยกวานักศึกษาที่ไมได
รับการฝกอบรม ซึ่งความเจ็บปวยนี้มีความสัมพันธกับความสุขของจิตใจ  การทํางานมีความคลองแคลว
ข้ึน  และจากการบันทึกคลื่นสมองไฟฟาระหวางการทําสมาธิ   คลื่นสมองมีความราบเรียบแตกตางกับ
คลื่นสมองในขณะตื่นหรือนอนหลับแตกตางกับบุคคลธรรมดาทั่วไป คณะผูวิจัยมีความเห็นวาการอบรม
สมาธิมีประโยชนแกนักศึกษาในดานการเรียน  การทํางาน และคุณธรรม 

     อําพล สงวนศิริธรรม (2518) ไดทําการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการฝกสมาธิที่มีผลตอการ
เรียน โดยการฝกอบรมอานาปานสติสมาธิพบวา การทําสมาธิทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูข้ึน 
นอกจากนี้แลวยังพบจากขอคิดเห็นของนักเรียนที่ฝกสมาธอีิกวา นักเรียนมีความเห็นวาการฝกสมาธิทํา
ใหเกิดความสบายและแจมใสเพ่ิมข้ึน  นักเรียนสวนมากเห็นวาการฝกสมาธิทําใหเกิดความสบายและ
แจมใสเพ่ิมข้ึน นักเรียนสวนมากเห็นวาการฝกสมาธิมีประโยชนหรือมีขอดีมากกวาขอเสียที่สําคัญคือ
ระงับอารมณไดดีข้ึน 

     ชาลี หวานฉํ่า (2530) ทําการวิจัยเรื่อง การทดลองฝกสมาธิที่มีผลสมัฤทธิ์ตอการเรียน
วิชาคณิตศาสตรและระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน  ใชเครื่องมือวัดระดับสมาธิ, แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แบบทดสอบวัดระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่
ไมฝกสมาธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

       สุริยาพร ฟูตระกูล (2531) ทําวิจัยเรื่องผลการฝกการเจริญสติตามวิธีการของ             
หลวงพอ เทียน จิตตสุโภ ตอความจําปจจุบันของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5 พบวา ภายหลังการฝก
การเจริญสติ นักเรียนมีความจําปจจุบันสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
นักเรียนที่ไดรับขอสนเทศ  ปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการฝกการเจริญสติ มีความจําสูงกวานักเรียนที่
ไดรับขอสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับการคนพบของ Abrams ในเรื่องการ
ฝกสมาธิทําใหความจําดีข้ึน (อางถึงใน สุริยาพร ฟูตระกล,ู 2531)  

      วิภาวรรณ เดชะไกศยะ และคณะ (2531) พบวาระดับคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลัง
การทําจิตใหเปนสมาธิสูงกวาระดับคะแนนเฉลี่ยกอนทําจิตใหเปนสมาธิอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

      วิเนตร มาดี (2534) ศึกษาผลการฝกสมาธิกอนการซอมเสริมตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาคณิตศาสตร ผลพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดฝกสมาธิกอนการสอนซอม
เสริมสูงกวากลุมที่ไมไดฝกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 
8.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

      ในตางประเทศมีรายงานเก่ียวกับการฝกสมาธิฉบับแรกคือรายงานของ คริสคอล            
(อําพล สงวนศิริธรรม 2518 : 47 อางอิงมาจาก Driscoll n.d.)     ซึ่งเปนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยม
อีสเชสเตอร (East Chester Public School)  นิวยอรค ในรายงานกลาววา การฝกสมาธิแบบ ที.เอ็ม.      
มีประโยชนตอการเรียนมาก นอกนั้นนักเรียน ผูปกครองกลาวตรงกันวา สมาธิชวยในการปรับปรุงการ
เรียนรูใหดีข้ึน ชวยใหความสัมพันธระหวางครอบครัวกับคณะครูของนักเรียน และความสัมพันธระหวาง
นักเรียนดวยกันดีข้ึน 

           จัว  (อําพล สงวนศิริธรรม 2518 :  อางอิงมาจาก Tjou.  n.d.) ซึ่งศึกษาผลของสมาธิ
กับโรคประสาทและระดับสติปญญา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมปลาย 20 คน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคือแบบทดสอบสมรรถภาพทางสมองและแบบทดสอบเก่ียวกับโรคจิต เมื่อทดลองครบ 1 ป   
ก็นําแบบทดสอบทั้งสองฉบับมาทดสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่ง ผลการวิจัยพบวา สมาชิกกลุมทดลองที่ฝกสมาธิ
สม่ําเสมอที่สุด 7 คน มีคาเฉลี่ยผลคะแนนทดสอบทั้ง 2 ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แบบทดสอบระดับสติปญญามีคา + 27.10 และแบบทดสอบการเปนโรคจิตมีคา – 26.43 ในกลุมควบคุม
มีคาคะแนนในแบบทดสอบการเปนโรคจิต + 1.83 และแบบทดสอบสติปญญา + 10.10 ซึ่งในการ
ทดสอบแตละครั้ง กลุมควบคุมและกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนในการทดสอบแตกตางกันทุกฉบับ 
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โดยการใชสถิติ ที สแควร ของโฮเทลลิ่ง (T? of Hotelling)   การทดลองของจัวที่กลาวมา แสดงใหเห็นวา
การฝกสมาธิชวยมิใหเปนโรคจิตและทําใหคะแนนทดสอบทางสติปญญาเพ่ิมข้ึน 

      อะบรามส (Abrams. 1977 : 5698) ไดทดลองใหนักเรียนในชั้นประถมศึกษาฝกสมาธิ
แบบตางๆ 4 แบบ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการฝกสมาธิตอการรูจักตน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และความ
เจริญทางพุทธิปญญา กลุมตัวอยางที่ 1 ฝกสมาธิแบบ ที. เอ็ม. กลุมที่ 2 ฝก Concentration กลุมที่ 3 
ฝก Contemplation กลุมที่ 4 ฝก  Quite Meditation     โดยจัดใหมีกลุมควบคุมอีก 2 หองเรียน พบวา  
กลุมทดลองฝกสมาธิทัง้ 4 กลุม มีคาคะแนนการรูจักตนสูงกวากลุมควบคุมทั้ง 2 หองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  สวนการตอบสนองทางสติปญญา กลุมที่ฝกสมาธิทุกกลุมมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมหองที่ 
2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวาคะแนนทดสอบทักษะคณิตศาสตรพ้ืนฐานของกลุม
ทดลองทั้ง 4 กลุม สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของหองที่เปนกลุมควบคุมทั้ง 2 หองอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิผล
การทดลองของอะบรามสที่พบเก่ียวกับผลของสมาธติอดานสติปญญานั้น  สอดคลองกับจัว ( Tjou. 
1972 ) ที่ศึกษาเก่ียวกับการฝกสมาธิ พบวา การฝกสมาธิเปนผลดีตอคะแนนสติปญญา 

     แจคสัน ( Jackson. 1977 : 3351 ) ทดลองใหเด็กนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาฝกสมาธิ 
เด็กเหลานี้มีปญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว และผลการเรียนไมดีทั้งการอานหนังสือและการเรียน
คณิตศาสตร โดยใหกลุมทดลอง 16 คน ฝกสมาธิแบบ ที. เอ็ม. และมีกลุมควบคุม 36 คน ไดมาดวย
วิธีการสุมซึ่งทุกคนเปนพวกผิวดํามีลักษณะตางๆ เหมือนกัน  ใชเวลาในการทดลองรวมทั้งสิ้น 22 
สัปดาห  ผลการทดลองพบวา  กลุมทดลองการฝกสมาธิมีคาคะแนนพัฒนาการทางบุคลิกภาพแตกตาง
จากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในดานความสามารถในการอานและคณิตศาสตรไมพบ
ความแตกตาง 
          เมนเกล ( Mengel. 1979 : 6699 )  ไดศึกษาผลของการฝกสมาธิกับนักเรียนอายุ 10 – 
15 ป จํานวน  27 คน โดยแบงเปน 2 กลุม โดยที่กลุมตัวอยางทุกคนเปนเด็กเรียนชา กลุมที่ 1 ทําการ
ฝกสมาธิแบบ  ที. เอ็ม. ตลอด 12 สัปดาห กลุมที่ 2 นั้นใน 6 สัปดาหแรกจะเรียนความซาบซึ้งในดนตรี      
(Music Appreciation)  และ 6 สัปดาหหลังจะฝกสมาธิแบบ ที. เอ็ม. ผลการทดลองของเมนเกลพบวา 
ในนักเรียนกลุมที่เรียนชานี้   สมาธิมิไดเพ่ิมความสามารถแตอยางใด    ผลการศึกษาคลายกับที่แจคสัน 
( Jackson. 1977 : 3351 )  ไดศึกษาไว 

 จากงานวิจัยขางตนพอสรุปไดวา การฝกสมาธินั้นมีผลตอการเรียนของนักเรียนเปน
อยางมาก ไมวาจะเปนการทําใหความจําดีข้ึน การทําใหมีความตั้งใจเรียนมากข้ึน ตลอดจนทําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนดวย ยกเวนในกลุมที่มีปญหาทางการเรียนชา 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
1. ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     ไอแซงค และมิลลิ ( อุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา. 2546 : 50; อางอิงจาก Eysanck and Meili. 
1972 : 6 ) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตอง
อาศัยความพยายามอยางมาก ซึ่งเปนผลมาจากการกระทําที่ตองอาศัยความสามารถทั้งทางรางกายและ
สติปญญา ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียน โดยอาศยั
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ไมตองทดสอบ 
เชน การสังเกต การตรวจการบาน หรืออาจไดในรูปแบบของเกรดจากโรงเรียนซึ่งตองอาศัยกระบวนการ
ที่ซับซอน เปนระยะเวลาที่สมควรหรืออาจไดจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วๆไป 
    สุรชัย ขวัญเมือง ( 2522 : 232 ) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง 
ความรูหรือทักษะที่ไดรับจากการเรียนการสอน ที่ไดพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับข้ันในวิชาตางๆ ที่เรียน
มาแลว 
    ไพศาล หวังพานิช ( 2523 : 137 ) ใหความหมายของคําวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
( Academic Achievement ) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการ
สอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดข้ึน จากการฝกอบรมหรือการ
สอบจึงเปนการตรวจสอบความสามารถหรือสัมฤทธิ์ผล ( Level of Accomplishment ) ของบุคคลวา 
เรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถชนิดใด 
     พวงรัตน ทวีรัตน ( 2542 : 29 ) ใหความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมายถึง  
คุณลักษณะรวมถึงความรูความสามารถของบุคคล อันเปนผลจากการเรียนการสอนหรือมวล
ประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ดานตางๆ ของสมรรถภาพสมอง 
    อัจฉรา สุขารมณ และ อรพินทร ชูชม ( 2530 : 3 ) กลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ระดับความสําเร็จที่ไดรับจากการเรียนซึ่งไดประเมินผลจากหลายวิธี ดังตอไปนี ้

1. กระบวนการที่ไดจากแบบทดสอบ โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
2. กระบวนการที่ไดจากเกรดเฉลี่ยของโรงเรียน  ซึ่งตองอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอน และ 

ชวงเวลาที่ยาวนาน 
       อารีย วชริวราการ ( 2542 : 143 ) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดข้ึน
จากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณตางๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ แต
คนสวนมากเขาใจวา ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนแตภายในโรงเรียน และมองแตในแงความรู
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ความเขาใจเทานั้น แตในทางทีเ่ปนจริงแลว ความรูสึก คานิยม ก็เปนผลมาจากการฝกสอนและอบรม ซึ่ง
ก็นับเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย 
         เจษฎสุดา หนูทอง ( 2546 : 24 ) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ทักษะ 
ความสามารถ หรือประสิทธิภาพของบุคคล ที่เกิดจากการฝกอบรมหรือสั่งสอนทั้งที่โรงเรียน ที่บาน และ
สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  
         ขนิษฐา เพ็ชรนอย ( 2547 : 37 ) ไดกลาวโดยสรุปถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา 
หมายถึง คุณลักษณะ ความรู ความสามารถของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากไดรับประสบการณจาก
การเรียนการสอน การฝกอบรม และการปรับพฤติกรรมในดานตางๆ ซึ่งเปนผลของการเปลี่ยนแปลง
จากสมรรถภาพของสมอง 
         จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูที่ไดรับ
หรือทักษะที่พัฒนามาจากสถานศึกษา จากบาน และจากสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ที่สงผลใหบุคคลประสบ
ความสําเร็จในดานการเรียน โดยตองอาศัยความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะตัวของแตบุคคล 
 

 2. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
          บลูม (   ขนิษฐา เพ็ชรนอย.  2547 : 44; อางอิงจาก Bloom. 1976 : 139 ) กลาวถึง สิ่งที่มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา มีอยู 3 ตัวแปร คือ 
        ตัวแปรแรก คือ พฤติกรรมดานสติปญญา เปนพฤติกรรมดานความรู ความคิด ความเขาใจ 
หมายถึง   การเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนเรื่องนั้นๆ และมีมากอนเรียน  ไดแก  ความถนัด  และพ้ืน
ฐานความรูเดิมของผูเรียน 
        ตัวแปรที่สอง คือ ลักษณะทางอารมณ เปนตัวกําหนดดานอารมณ หมายถึง แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ ความกระตือรือรนที่มีตอเนื้อหาการเรียน รวมถึงทัศนคติของนักเรียนที่มีตอเนื้อหาวิชา        
ตอโรงเรียน ระบบการเรียน และมโนภาพเก่ียวกับตนเอง 
        ตัวแปรสุดทาย คือ คุณภาพของการสอน เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียน 
ซึ่งประกอบดวยการบอกจุดมุงหมายของการเรียนการสอน การใหการเสริมแรงของครู  การใหขอมูล
ยอนกลับ หรือการใหผูเรียนรูผลวาตนเองกระทําไดถูกตองหรือไม และการแกไขขอบกพรอง 
        เพรสคอตต ( ศรีระพร จันทโนทก. 2538 : 12 ; อางอิง Prescott. 1961 : 14 – 51 ) ได
กลาวถึงองคประกอบที่มีความสัมพันธกันและมีอิทธิพลตอผลสําเร็จทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและ
นอกโรงเรียนไวหลายองคประกอบ เชน องคประกอบดานวัฒนธรรมและสังคม องคประกอบดาน
ความสัมพันธในหมูเพ่ือนวัยเดียวกัน องคประกอบดานการปรับตัว องคประกอบดานปญหาสวนตัว ซึ่ง
องคประกอบแตละองคประกอบจะสงผลตอผลสําเร็จทางการเรียนแตกตางกัน บางองคประกอบเปน
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เพียงสวนสงเสริม แตบางองคประกอบเปนอุปสรรคตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ถาหาก
องคประกอบใดเปนอุปสรรคตอการเรียน ก็ยอมทําใหนักเรียนไมอาจใชความสามารถไดเต็มที่มีอยู เชน 
ดานปญหาสวนตัว 

     ประภัสสร สิตวงษ ( 2545 : 46 ) ไดกลาวโดยสรุปเก่ียวกับ องคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวา ประกอบดวย 

1. องคประกอบทางดานคุณลักษณะครู เชน ระดับการศึกษา การพัฒนาความรู        
ความเขาใจในวิชาที่สอน ลักษณะวิชาที่สอน  เปนตน 

2. องคประกอบทางครอบครัว เชน สภาพความเปนอยูของครอบครัว วิธีการเลี้ยงดู ระดับ 
การศึกษาของผูปกครอง 

3. องคประกอบทางโรงเรียน ไดแก ขนาดของโรงเรียน บุคลากร สื่อการสอน 
4. องคประกอบเก่ียวกับตัวนักเรียนเอง ซึ่งไดแก ความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง เจตคต ิ

ความสนใจ สติปญญา ความมุงหวัง 
 

3. ปจจัยที่เก่ียวของกับการสงเสริมการเรียน 
    การเรียนของนักเรียนจะประสบความสําเร็จไดตามความตองการของผูเรียนและความตองการ
ของสังคมหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยที่เก่ียวของกับการสงเสริมการเรียนซึ่งประกอบดวยสิ่งตอไปนี ้
    1. ครู ครูคือผูที่มีหนาที่อบรม สั่งสอน ขัดเกลาอุปนิสัย และบุคลิกภาพของเด็กใน
สภาพแวดลอมของหองเรียน บางครั้งครูผูมอํีานาจสิทธิ์ขาดในชั้นเรียนก็ไมสามารถปกครองเด็กในชั้นได 
เชน ยังคงมีปญหาการหนีเรียน การกลั่นแกลงครูเพ่ือการแกแคน หรือการไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของโรงเรียน เปนปญหาทีโ่รงเรียนระดับมัธยมศึกษาพบอยูเสมอ ครูที่สอน
เด็กวัยรุนตองมีความรูความเขาใจในจิตวิทยาวัยรุนจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมเด็กได ไดมีการสรุป
สาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปนปญหาที่เกิดจากตัวครูไวดังนี ้
   ครูสอนไมดี 
   ครูไมยุติธรรม 
   ครูแตงกายไมเหมาะสม 
   ครูข้ีเกียจสอน 
   ครูเจาอารมณ 
   การไมยอมรับเด็กของคร ู
   ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญแกเด็ก 
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   ครูโดยทั่วไปตองมีลักษณะของครูที่ดี และมีการสอนที่ดี จากการศึกษาของสเกล (Scales, 
1993) พบวา ครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตองเตรียมการสอนมากกวาระดับประถมศึกษา และทั้งยังตอง
หาเทคนิคการวัดผลแบบตางๆที่สามารถใชกับเด็กวัยรุนตอนตนได ซึ่งเทคนิควิธีการดังกลาวตอง
สอดคลองกับพัฒนาการดานตางๆและความตองการของวัยรุนดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงพัฒนาการดาน
สังคม การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม และปญหาความเขาใจและยอมรับตนเองที่เปนปญหาใหญ
ในชวงวัยรุนตอนตน คุณสมบัติอีกประการหนึ่งซึ่งเปนสิ่งสําคัญในตัวครูคือการมีอารมณขัน เพราะ
อารมณขันเปนชองระบายความเครียด และความกดดันจากปญหาตางๆได หากขาดอารมณขันเสียแลว
การเรียนการสอนก็จะไมสนุกสนาน บรรยากาศในการเรียนจะเปนแบบเครงเครียด เอาจริงเอาจัง 
อารมณขันในความคิดของเด็กคือไมตรีจิต มิตรภาพ ความรัก ความจริงใจ ความปรารถนาดีจากผูใหญ 
อารมณขันเปนคุณสมบัติอันประเมินคาไมไดและจากสภาพการเรียนการสอนในปจจุบันพบวาอารมณขัน
เกือบจะถูกตัดออกจากการศึกษาในโรงเรียนโดยสิ้นเชิง อารมณขันบงชี้ถึงความเสมอภาคกันใน
ความสัมพันธระหวางศิษยและครู เปนความจริงที่วา “ครูที่ดีที่สุดคือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก 
สวนครูที่เลวที่สุดคือครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” เปนความจริงที่สุด เพราะครูที่ขาดอารมณขันเปนอันตรายตอ
เด็กมาก 

2. มีการเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสม การใหการศึกษาหมายถึงการพัฒนาศกัยภาพที่มีอยู
ภายในทั้งทางดานจิตใจ ความรูสึกนึกคิด เชนเดียวกับการพัฒนาความรูความสามารถ เพ่ือเสริมสราง
ความเชื่อมั่นใหตนเอง แผนการเรียนที่เหมาะสมจะทําใหเด็กเขาใจความตองการของตนเอง ความรูสึก
ของตนเอง และสามารถใชในทางสรางสรรค และทําใหคนพบแนวทางในการประกอบอาชีพ และมี
ความสุขกับอนาคต โรงเรียนมัธยมจึงเปนโอกาสสุดทายที่พวกเขาจะคนพบตัวเอง 

3. สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนเปนสิ่ง
สําคัญมาก เพราะจะเปนสิ่งที่ชวยใหเขาเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพอยางเหมาะสม 
ประสบการณที่ดีที่เด็กไดรับจากทางบานและทางโรงเรียนจะปลูกฝงแนนในตัวเด็ก และจะเติบโตเปน
ผูใหญที่มีสุขภาพจิตดี หนาที่สําคัญของโรงเรียนคือการพัฒนาเด็กใหถึงขีดสุดในทุกดาน มีความเฉลียว
ฉลาด มีรางกายแข็งแรง มีอารมณสดชื่นแจมใส สามารถชวยเหลือตัวเองได มีความสามารถในการ
ตัดสินใจและแกปญหา สามารถปรับตัวใหเขากับเพ่ือนนักเรียนและครูไดดี 
 4. สงเสริมการมีวิธีการเรียนที่ดี เชน ใหเรียนดวยความสนใจ ใหรูหลักในการเรียน ใหมหีลักใน
การจําในสิ่งที่เรียนเพ่ือชวยใหระลึกได การจัดแบงเวลาใหเหมาะสม การพักผอนหลังการอานหนังสือ 
การฝกสมาธิเพ่ือใหจดจําในสิ่งที่เรียนไดดี 
 5. สิ่งแวดลอมในโรงเรียน สภาพหองเรียนไมควรรอนอบอาว หรือมีกลิ่นรบกวน เชน กลิ่น
หองน้ํา กลิ่นขยะ กลิ่นอาหาร มีเสียงดังรบกวน เชน เสียงจากหองขางเคียง เสียรถยนตและมอเตอรไซค 
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มีหองสมุดที่มีบรรยากาศทางวิชาการใหเปนแหลงคนควาทํางาน หรือพักผอนดวยการอานหนังสือ มี
หองแนะแนวที่สามารถนัดพบครูแนะแนวไดยามที่มีปญหา มีมานั่งรอบๆบริเวณโรงเรียนตามใตตนไม
เพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน มีหองน้ําที่สะอาด หองอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพ่ือเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดีใน
การรับประทานอาหาร 

 
   4. งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 4.1 งานวิจัยในประเทศ  
        สําเนียง ศิลปประกอบ ( 2540 : บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ความรับผิดชอบในการเรียน และความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนวิชา
สังคมศึกษา ดวยบทเรียนสําเร็จรูปกับนักเรียนดวยการสอนตามคูมือครู พบวา กลุมทดลอง คือ กลุมที่
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป และกลุมควบคุมคือกลุมที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
      ราตรี แสนเย็น ( 2540 : 65 ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับคุณลักษณะทางจิตสังคมบางประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีความสัมพันธกับความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งความเชื่อมั่นในตนเองจะเกิดข้ึนกับเด็กที่ประสบ
ความสําเร็จในการกระทําสิ่งตางๆ เสมอ บุคคลย่ิงประสบความสําเรจ็มากเทาไร ยอมมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองมากย่ิงข้ึนเทานั้น   
       บังอร ภัทรโกมล ( 2541 : บทคัดยอ ) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
หนวยตัวเรา ดวยวิธีการสอนแบบโครงการ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบโครงการสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีการสอนที่ไมใชวิธีการสอนแบบ
โครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
      ศิริลักษณ ณ กาฬสินธุ ( 2544 : 71-77 ) ทําการศึกษาจิตลักษณะบางประการที่
สัมพันธกับพฤติกรรมกลาแสดงออกที่เหมาะสมของนักเรียนวัยรุนตอนตนและตอนปลายในสถานศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 381 คน พบวา ความรูสึกเปน
อิสระในตนเองและความตองการมีอํานาจเหนือผูอ่ืนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมกลาแสดงออก
ที่เหมาะสมของนักเรียนวัยรุนตอนตนและวัยรุนตอนปลาย 
       พัชนี ทองแกว ( 2540 : 59 ) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดย TAI กับการสอนตามคูมือครู           
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ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย TAI สูง
กวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 
       4.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
             เพค ( ขนิษฐา เพ็ชรนอย.  2547 : 46; อางอิงจาก Peck. 1976 4233-A ) ได
เปรียบเทียบการสอนตามจุดประสงคดานความคิด ความเขาใจ และดานความรูในสถานการณ 3 อยาง 
คือ การสอนในหองเรียน การสอนนอกหองเรียน และการผสมผสานระหวางการสอนในหองเรียนและ
นอกหองเรียน ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ไดรับการสอนนอกหองเรียน มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม
ปรากฏความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
      มารติน และแมนเดลซัน ( อุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา. 2546 : 55 ; อางอิงจาก Matlin 
and Mendelsohn. 1965 : 48-50 ) ไดศึกษาความสัมพันธของบุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่อยูในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนนักเรียนเกรด 5 จํานวน 68 คนใชแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางสติปญญา Otis Quick Scoring Mental Abilities Test วัดความสามารถทางสติปญญา 
ใชแบบทดสอบสัมฤทธิ์ผลมาตรฐาน Stanford Achievement Test วัดผลสัมฤทธิ์        ใชแบบทดสอบ
บุคลิกภาพ CIP ( The California Test of Personality ) วัดบุคลิกภาพในดานการปรับตัวใหเขากับ
บุคคลและสังคม ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีความสามารถปรับตัว
ใหเขากับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมไดดี และนักเรียนที่มีระดับสติปญญาสูง จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
และเปนคนที่สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและบุคคลไดดีดวย 
      สลาวิน ( วีรวรรณ มณีนวล. 2543 : 47 ; อางอิงจาก Slavin. 1991 : 75-76 ) ไดสรุป
ผลการวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรวมจากการศึกษา 70 เรื่อง โดยทําการทดลองอยางนอย 40 
สัปดาห กับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปรากฏวามี 67 เรื่องที่ศึกษา เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรวมกับการสอนตามปกติ 
ผลการวิจัยพบวา 41 เรื่อง ( 61% ) กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม 
      ไวคอฟ ( จรูญ เรืองประพันธ. 2531 : 51 ; อางอิงจาก Wyckoff. 1975 : 5156-A ) ได
ทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือรูแจงที่มีการแกไขขอบกพรองในการเรียน โดย
การสอนซอมเสริมกับการสอนดวยวิธีปกติ ปรากฏวา ในกลุมนักเรยีนที่เรียนดวยวิธีการเรียนเพ่ือรูแจง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนในกลุมที่เรียนดวยวิธีปกติ และยังพบวา ในกลุมที่มี
ความสามารถในการอานต่ําที่เรียนดวยวิธีเรียนเพ่ือรูแจงและมีการสอนซอมเสริม มีผลการเรียนดีกวา
กลุมที่เรียนดวยวิธีปกต ิ
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับวัยรุนและพัฒนาการของวัยรุน 
 

1. ความหมายของวัยรุน 
    วัยรุน ( Adolescence ) หมายถึง วัยที่เชื่อมระหวางการเปนเด็กกับการเปนผูใหญ อันเปน
ระยะที่ตองปรับพฤติกรรมวัยเด็กไปสูพฤติกรรมแบบผูใหญที่สังคมนั้นยอมรับ เด็กวัยรุนจึงไมใชเปน
เพียงการเจริญเติบโตทางดานรางกาย แตหมายถึงการเจริญเติบโตทางสังคมซึ่งอยูในกรอบของ
วัฒนธรรมของแตละที่ ( Dusek, 1987, หนา 4-5 )  
 

2. การแบงชวงอายุของวัยรุน 
    วัยรุนคือผูที่มีอายุระหวาง 12-21 ป การแบงวัยของมนุษยนั้นจะใชลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ไมวาจะเปนการเพ่ิมขนาด รูปราง การเปลี่ยนแปลงของสัดสวน การมีลักษณะใหมเกิดข้ึน หรือมี
ความสามารถใหมทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาเปนหลักในการแบง ตอจากนั้นจึงสํารวจวา 
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงนั้นเกิดข้ึนในชวงอายุเทาใด อายุที่ไดจึงเปนชวงอายุเฉลี่ยจากคนสวนมากในวัย
นั้นๆ  

   เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดานรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญากับอายุแลว กลาวไดวา ชวงอายุของวัยทารก วัยเด็ก วัยรุน และวัยผูใหญ ของ
เด็กหญิงและเด็กชายจะเปนดังนี ้
 
 

วัย อายุ (ป) 
วัยทารก แรกเกิด – 2 
วัยเด็ก 2 – 11 (เพศหญิง) 

 2 – 12 (เพศชาย) 
วัยรุน 12 – 21 (เพศหญิง) 

 13 – 21 (เพศชาย) 
วัยผูใหญ 21 ข้ึนไป 

 

  จากตารางแสดงวาเด็กวัยรุนหญิงจะมีอายุระหวาง 12 – 21 ป สวนเด็กวัยรุนชายจะมีอายุ
ระหวาง 13 – 21 ป  
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นอกจากนี้ในแตละวัย ถามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดระหวางวัย เชน มีการเพ่ิม
ขนาด รูปราง มีลักษณะใหมๆ มีความสามารถใหมๆ เกิดข้ึน ก็จะแบงวัยนั้นเปนระยะยอยๆ ลงไปอีก 
เชน ในวัยรุนนั้น นักจิตวิทยาบางทานไดแบงเปนระยะยอยๆ อีก 4 ระยะ 

 

วัยรุน อายุ (ป) 
 
วัยเตรียมเขาสูวัยรุน (pre-adolescence) 
วัยรุนตอนตน (early adolescence) 
วัยรุนตอนกลาง (middle adolescence) 
วัยรุนตอนปลาย (late adolescence) 

  หญิง                              ชาย 
11 – 13                          13 – 15 
13 – 15                          15 – 17  
15 – 17                          17 – 19 
17 – 21                          19 – 21  

 

  วัยรุนสวนใหญเรียนระดับมัธยมศึกษา เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางระบบการศึกษากับ
ระดับอายุของผูเรียน ตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับพุทธศักราช 2520 แลว เด็กวัยรุนสวนมากจะ
เรียนระดับมัธยมศึกษา ดังภาพตอไปนี้คือ 

การจัดการศึกษาดัดแปลงจากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

มา
กก

วา

อุดมศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 

อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี     
และต่ํากวาปริญญาตรี 

17
 ป

 

มัธยมศึกษา   
ตอนปลาย        

มัธยมศึกษา   
ตอนตน        

15
 - 

17
 

12
 - 

14
 

 

การศึกษาพิเศษ 

การศึกษาสงเคราะห 

กา
รศึ

กษ
าน

อก
ระ

บบ
โรง

เรีย
น 

ระ
ดับ

อา
ยุ 

การศึกษาพิเศษ 

การศึกษาสงเคราะห 
ประถมศึกษา 
 6 -

 11
 

3 -
 5 การศึกษากอนประถมการศึกษา 
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      3. ลักษณะที่สําคัญของวัยรุน 
  3.1 เปนวัยแหงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ผลลัพธของพฤติกรรมในวัยนี้จะมีผลตอบุคคลใด

ระยะยาวในชวงวัยอ่ืนตอมา ทั้งดานการเรียน การทํางาน การใชชีวิตคู เจตนคติที่มีตอสิ่งตางๆในสังคม 
ความสับสนในบทบาทที่ไมชัดเจนของตนเอง เชน ไมแนใจวาตนเองเปนเด็กหรือเปนผูใหญ ความคาบ
เก่ียวระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญนี้มีผลตอความรูสึกนึกคิดของเด็กมาก เด็กจะรูสึกวางตัว
ยาก ไมรูวาจะทําตัวอยางไรจึงจะถูกตองและเหมาะสม 
                 3.2 เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและเจตนคติในวัยรุนจะคู
กับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่เกิดข้ึน เชน  การเปลี่ยนแปลงความสนใจ ความไมมั่นใจเก่ียวกับ
ความสามารถและความถนัดของตนเอง 
                 3.3 เปนวัยแหงปญหา อาจกลาวไดวาวัยรุนเปนวัยเจาปญหามากที่สุด สวนใหญปญหาที่
เกิดข้ึนนั้นเกิดจากสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายนัน่เอง ภาวะความวาวุนใจ ไมสบายตัว ไม
สบายใจ ทําใหเกิดความหงุดหงิด วิตกกังวล อารมณเสียงาย ไมอยากพูดคุยกับใคร หรือพูดจายียวนจน
ทําใหเกิดความไมเขาใจกันในกลุมเพ่ือนหรือพ่ีนอง เกิดเปนปญหาทางอารมณและปญหาทางสังคมของ
เด็กวัยนี้ 

     3.4 เปนวัยที่ตองการเรียนรูความเปนตัวของตัวเอง เด็กจะแสดงใหเห็นวาเขาตองการ
การยอมรับจากกลุม และถือเปนสวนหนึ่งของกลุม แตกระนั้นเด็กเองยังไมแนใจในบทบาทของตน เขา
ตองการรูวาเขาตองแสดงบทบาทใดในสังคม เขามีความสําคัญอยางไรในสังคม หรือเขายังเปนเด็กอยู
หรือวาเปนผูใหญแลว สิง่หนึ่งที่แสดงใหเห็นวาเขาตองการความเปนตัวของตัวเองคือ การพยายามหา
เอกลักษณของตนเองจากการแตงกาย การใชคําพูดที่เขาใจกันเฉพาะในกลุมวัยรุนเทานั้น 
                 3.5 เปนชวงวัยแหงจินตนาการ วัยรุนชอบฝนสรางวิมานในอากาศ จินตนาการตนเองเปน
สิ่งตางๆ หรือบุคคลตางๆ ที่ตนเองชอบ เด็กสามารถแสดงออกในรูปของการประพันธเพลง เขียนบท
กลอนประกอบเพลง หรือแมกระทั่งการแตงกายตามแบบบุคคลในสังคมที่ตนชื่นชอบและตองการเอา
อยาง 
 

     4. ธรรมชาติของวัยรุน 
    ธรรมชาติของวัยรุนที่แสดงออกมามีลักษณะดังนี ้

4.1 เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกลักษณะนอกจากจะมีรูปรางลักษณะที่เหมือน 
กับผูใหญมากข้ึนแลว เด็กยังมีความคิดอยากใกลชิดสนิทสนมกับผูใหญ โดยการเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ตองการแสดงความคิดเห็นของตนเองบาง ทั้งนี้เพ่ือตองการใหผูใหญยอมรับวาตนไมใช
เด็กอีกตอไป 
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    4.2 เปนวัยที่ตองการอิสรภาพมาก การด้ินรนเปนอิสระของเด็กคือการปลีกตัวออกจาก
การเก่ียวพันทางบาน รวมทั้งจะไมชอบใหพอแมพ่ีนองมายุงเก่ียวกับเรื่องสวนตัวของเขา อิสรภาพที่
วัยรุนตองการ ไดแก อิสรภาพทางการแตงกาย อิสรภาพทางการคบเพ่ือน อิสรภาพดานการเที่ยวเตร 

    4.3 เปนวัยที่รักความยุติธรรมอยางรุนแรง เด็กวัยรุนมักจะทนไมได และมีปฏิกิริยาทันที 
ถาไดพบเห็นบุคคลไมไดรับความเปนธรรม เด็กจะกระหายตองการจะเขาชวยเหลือ 

    4.4 เปนวัยที่รักและตองการเพ่ือนมาก เด็กวัยรุนอยากอยูกับเพ่ือนมากกวาอยูบาน 
มักจะเชื่อเพ่ือนมากกวาพอแม เด็กจะเลียนแบบซึ่งกันและกันทางดานการแตงกาย การพูดจา การแสดง
พฤติกรรมตางๆ เนื่องจากตองการใหเพ่ือนในกลุมยอมรับการเปนสมาชิกของกลุม 
          4.5 เปนวัยที่เริ่มใหความสนใจในเพศตรงขาม ธรรมชาติของวัยรุนทําใหมีพฤติกรรม
เรียกรองความสนใจเพศตรงขามในรูปแบบตางๆ เชน การแตงกายใหสะดุดตา การแสดงความสนใจดวย
การใหดอกไม ใหรูปถาย ใหสิ่งของตางๆเปนที่ระลึก หรือมีการเขียนจดหมาย การพูดคุยทางโทรศัพท 
ในทางตรงขามหากเด็กวัยรุนคนใดไมมีความสนใจในเพศตรงขาม และมีพฤติกรรมดูถูกเหยียดหยาม 
หรือฝกใฝในเพศเดียวกันตลอดเวลานั่นแสดงความผิดปกติของวัยรุน ผูใหญตองหมั่นสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กและหาทางปองกันแกไขกอนที่จะสายเกินไป 
          4.6 เปนวัยที่ตองการใหผูใหญยอมรับ เด็กวัยรุนจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของ
ผูใหญเพ่ือแสดงใหเห็นวาเขาเปนผูใหญแลว เชน เด็กชายเริ่มสวมกางเกงขายาว พิถีพิถันกับทรงผม
รูปรางหนาตามากข้ึน หัดสูบบุหรี่ ด่ืมเหลา เที่ยวเตรยามวิกาล บางรายตองการไดงานทําเพ่ือจะไดไม
ตองขอเงินจากพอแม สวนวัยรุนหญิงเริ่มใชเครื่องสําอาง สวมรองเทาสนสูง แตงกายแบบผูใหญ เปนตน 
           4.7  เปนวัยที่ตองการคนพบความถนัดความสนใจของตนเองอยางแทจริง ความ
เจริญเติบโตทางสมองอยางเต็มที่ของเด็ก ทําใหเด็กสามารถใชความคิดเปนของตนเอง แกปญหาตางๆ
ไดดวยตนเอง ตัวอยางเชน การพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนสายวิชาตางๆที่สอดคลองกับอาชีพที่ตน
สนใจในอนาคต เด็กจะมีความพยายามสืบหา ติดตามเรื่องราวเก่ียวกับอาชีพที่ตนสนใจเพ่ือการตัดสินใจ
ที่แนนอน ความเปนตัวของตัวเองในระยะนี้ทําใหบางครั้งผูใหญอาจเห็นเปนความด้ือรั้น ทาทาย ทําให
เกิดความไมเขาใจกัน 
           4.8 เด็กวัยรุนไมชอบใหผูใหญปฏิบัติตอเขาอยางเด็กๆ และเขาตองการใหผูใหญรับฟง
ความคิดเห็นของเขาดวย รวมทั้งไมชอบสภาพที่ผูใหญคิดวาตนถูกเสมอไป 

          4.9 เด็กวัยรุนไมตองการเปดเผยเรื่องราวของตนเองใหพอแมรูทั้งหมด เขาตองการเก็บ
บางสิ่งบางอยางไวเปนความลับบางในขณะเดียวกันก็ไมตองการใหใครๆในบานมายุงเก่ียวกับเรื่อง
สวนตัวของเขา เชน มารื้อของ เปดจดหมายสวนตัวอาน แอบฟงการพูดโทรศัพท เปนตน 
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          4.10 เด็กวัยรุนไมชอบใหพอแมทะเลาะกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการทะเลาะวิวาทนั้นมี
สาเหตุมาจากตนเด็กจะเกิดความไมสบายใจและหนีออกจากบานเพ่ือหาความสุขและระบายอารมณที่อ่ืน 
          4.11 เด็กวัยรุนไมชอบใหผูใหญเปรียบเทียบตนกับคนอ่ืน  ไมวาจะเปนดานการเรียน 
รูปรางหนาตา หรือความประพฤติของตน การเปรียบเทียบไมชวยใหเด็กตองการปรับตัวดีข้ึน แตย่ิงทํา
ใหเด็กตอตานและมีพฤติกรรมที่ไมดีมากข้ึน 
         4.12 ชอบแสดงออก เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมการแสดงออกหลายลักษณะที่แสดงใหเห็นวา
เด็กอยากทําตัวเดน เพราะอยากเดน อยากดัง 
 

5. พัฒนาการของวัยรุน 
        วัยรุนสามารถแบงชวงพัฒนาการไดเปน 3 ชวง คือ 
        5.1 วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) เด็กหญิงจะเริ่มเขาสูวัยรุนกอนเด็กผูชายโดยจะ
เขาสูชวงอายุวัยรุนตอนตนระหวาง 13-15 ป และเด็กชายจะอยูในชวงระหวาง 15-17 ป เปนชวงที่
รางกายของทั้งเด็กหญิงและเด็กชายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมบูรณข้ึนมาก 
        5.2 วัยรุนตอนกลาง (Middle Adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหวาง 15-18 ป และ
เด็กชายจะมีอายุระหวาง 17-19 ป มีการเปลี่ยนแปลงดานรางกายนอยลง แตจะเพ่ิมทางดานเจตนคติ
และความรูสึกนึกคิด ในลักษณะที่คอยเปนคอยไป มีลักษณะบุคลิกภาพภายนอกที่ดึงดูดความสนใจเพศ
ตรงขามมากข้ึน เชน ใบหนาอ่ิมเอิบ ดวงตาเปนประกาย ผมดํานุมสลวย มีลักษณะของความเปนหญิง
และความเปนชายที่เดนชัด 

       5.3 วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหวาง 18-20 ป และ
เด็กชายจะมีอายุระหวาง 19-21 ป เปนระยะที่พัฒนาการดานตางๆเขาสูวุฒิภาวะอยางสมบูรณแบบ 
พัฒนาการดานอารมณ ความรูสึกนึกคิด และสติปญญาจะเจรญิเติบโตอยางเต็มที่ เด็กวัยนี้มีความ
พยายามที่จะปรับตัวใหเขาสังคม พยายามหัดคิดและตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดวยตนเอง แกปญหาดวย
ตนเอง มีความกระตือรือรนที่จะแสดงใหเห็นวาตนไมใชเด็กอีกตอไป มีความตองการในการสรางความ
ประทับใจในเรื่องตางๆ และพิสูจนใหเห็นความสามารถวาตนทําได และตองการสิทธิเทาเทียมกันกับ
ผูใหญ  
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 6. พัฒนาการดานตางๆของวัยรุน 
          การพัฒนาการของวัยรุนสามารถแบงกลาวไดเปน 4 ดานดังนี ้
        6.1 พัฒนาการทางรางกาย 
             พัฒนาการทางรางกาย ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในรางกายของเด็กวัยรุน  
สวนใหญจากการทํางานของตอมไรทอ (Ductless Gland) ซึ่งจะเริ่มทําหนาที่ผลิตฮอรโมนอันจะมีผลตอ
พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กมากเด็กที่ไมไดรับคําแนะนําใหมีความรูพ้ืนฐานในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายจะทําใหเด็กวัยรุนเขาใจผิดคิดวาเปนความผิดปกติที่ไมเหมือนคนอ่ืนมีผลทําให
เด็กเกิดความไมแนใจ และขาดความมั่นใจในตัวเอง แตเมื่อผานชวงวัยรุนตอนตนมาแลว เด็กจะมีความ
มั่นใจในตัวเองมากข้ึนเพราะพบวาสิ่งตางๆที่เกิดข้ึนภายในรางกายของตนนั้นก็เกิดข้ึนกับผูอ่ืนดวย
เหมือนกัน 
    การเจริญเติบโตของรางกายจะสมบูรณเมื่อเขาสูวัยรุน แตจะไมไดสัดสวนกัน โดยปกติ
เด็กวัยรุนชายจะมีวุฒิภาวะทางรางกายชากวาเด็กวัยรุนหญิง ทําใหพัฒนาการของลักษณะเพศข้ันที่สอง
จะเกิดข้ึนชากวาเด็กหญิง กลาวไดวา พัฒนาการทางรางกายของเด็กวัยรุนเฉพาะชวงตอนตนเปนไป
อยางรวดเร็วในสวนที่เก่ียวของกับกระดูก แขน ขา มือ เทา นั่นคือ พัฒนาการทางดานความสูง น้ําหนัก 
แตอวัยวะดังกลาวเติบโตไมสัมพันธกันจนดูเกงกางไมไดสัดสวน ตอมเหงื่อขับเหงื่อออกมามากเนื่องจาก
รูขุมขนขยาย เริ่มมีกลิ่นตัว เริ่มมีสิวข้ึนบนใบหนาทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ลักษณะเพศข้ันทีส่อง 
(Secondary Sex Characteristics) ของเด็กชายและเด็กหญิงจะมีการเจริญเติบโตไปตามเพศของตนเอง 
มีการเปลี่ยนแปลงของเสียง โดยเสียงของเด็กชายจะแตกและแหบพรามากข้ึน สวนเด็กหญิงจะเริ่มมี
เสียงแหลมเล็กข้ึน นอกจากนั้นวัยรุนชายชวงไหลจะเริ่มกวาง และมีกลามเนื้อมากข้ึน นมจะใหญข้ึน 
อยางที่เรียกกันวา “นมแตกพาน” ความสูงเฉลี่ยของเด็กวัยรุนชายอายุประมาณ 17-18 ป จะมีรางกายสูง
ชะลูดและมีกลามเนื้อเปนมัดๆมากกวาผูหญิงในวัยเดียวกัน สวนเด็กวัยรุนหญิงจะมีสะโพกผาย ทรวงอก
ขยายและเอวคอด วัยรุนชายจะมีหนวดเคราและขนที่หนาอก อวัยวะเพศ และรักแรดวย สวนเด็กวัยรุน
หญิงนั้น โดยปกติเพศหญิงจะไมมีขนดกเหมือนเพศชาย แตอาจมีบางรายที่ไดรับจากพันธกุรรม จะ
ปรากฏขนออนเหนือริมฝปาก และตามแขนขา แตจะไมปรากฏใหเห็นชัดเจนเทาเด็กชาย 
        6.2 พัฒนาการทางอารมณ 
    อารมณของเด็กวัยรุนเปนผลตอเนื่องมาจากวัยแรกรุน และอาจทวีความรุนแรงข้ึนบาง 
ความรูสึกของเด็กจะเปนแบบตรงไปตรงมา เปดเผย ไมสามารถเก็บความรูสึกชอบหรือไมชอบได เด็ก
วัยรุนยังมีความเคลือบแคลงสงสัยตนเองในเรื่องตางๆ อยู ในบางสถานการณจะมีพฤติกรรมแสดงความ
เปนคนมีเหตุมีผล แตบางครั้งก็มีพฤติกรรมทําตามใจตัวเอง เปนเหตุใหเกิดความสับสน และขาดความ
เชื่อมั่นในตัวเอง ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของพอแมผูปกครอง ตลอดจนครูอาจารยที่จะใหคําแนะนําสั่งสอน 
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ชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา ผลของการกระทําของบุคคลตางๆ ที่มีใหเห็นเปนตัวอยางในสังคม 
พรอมทั้งเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็นอยางเสรี วิธีนี้จะชวยใหเด็กเขาใจตัวเอง มีความพยายาม
ในการปรับตัว และสามารถลดความตงึเครียดที่เกิดข้ึนได 
        ลักษณะทางอารมณของวัยรุน 
        ลักษณะทางอารมณของเด็กวัยรุน มีดังนี ้

       1. อารมณออนไหวงาย ลักษณะที่ออนไหวงายนี้มีความสัมพันธกับการใหความสนใจ
ทางการเขียน การอาน การฟง บทเพลง บทกลอน บทกวีที่รําพันถึงความรัก ความผิดหวัง           
ความเศราโศกเสียใจ ซึ่งเด็กอาจมีหรือไมมีประสบการณตรงก็ได เพราะเด็กวัยนี้มีจินตนาการมาก เด็ก
สามารถคิด และมีอารมณคลอยตามสิ่งที่ไดฟง ไดอาน ไดพบเห็น และสามารถบรรยายอารมณดังกลาว
ตามจินตนาการของตนเองไดเปนอยางดี  

       2. อารมณรุนแรง อารมณรนุแรงของเด็กวัยรุนทําใหชอบทําอะไรบาบ่ิน เสี่ยงภัย ไมกลัว
อันตราย บางครั้งทําแบบไมคิดหนาคิดหลงัแลวมารูสึกผิดในภายหลังเสมอ สวนใหญพฤติกรรมรนุแรง
เหลานี้มักเกิดเมื่ออยูรวมกันเปนกลุม เด็กตองการพิสูจนใหเห็นถึงความรักเพ่ือน ตองการแสดงความ
สามัคคีกัน มีความเห็นที่สอดคลองกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ยอมทําทกุอยางเพ่ือเพ่ือนได 
นอกจากนั้นเด็กวัยรุนยังมีความเชื่อมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางรุนแรง เชน ความเชื่อในศาสนา ความ
เชื่อในคุณความดีของบุคคลที่ตนรักและผูกพัน 

       3. อารมณไมคงที่ ไมสม่ําเสมอ เปลี่ยนแปลงงาย เด๋ียวรักเด๋ียวโกรธ กระสับกระสาย อยู
ไมเปนสุข มีความกระตือรือรนอยากทําโนนอยากทํานี่ตลอดเวลา และหากทําไดสําเร็จก็จะดีใจ แตหาก
ทําไมสําเร็จก็จะเสียใจ จะโกรธตัวเอง ลงโทษตัวเอง เกิดความทอแทหมดหวังไดงาย 

       4. อารมณคาง ความเครียด ความวิตกกังวลในเรื่องตางๆไมสามารถถูกขจัดใหหายใน
เวลาอันสั้นได เด็กวัยรุนมักหมกมุนกับปญหาตางๆที่ตนสับสนและแกไมได หรือไมไดรับความเขาใจจาก
ผูใหญ เชน บางครั้งเด็กอาจมีปญหากับพอแมผูปกครอง ทําใหมีอารมณหงุดหงิดเมื่อไปโรงเรียน ไม
ตั้งใจเรียน  ขาดสมาธิในการเรียน ในทางกลับกันบางครั้งเด็กมีปญหากับครูอาจารยที่โรงเรียนหรือกับ
เพ่ือนนักเรียนในหอง เมื่อกลับมาบานก็มักจะอารมณเสียงายเปนเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาทกับบุคคล
ในบาน บางครั้งเด็กใชวิธีเก็บตัวอยูในหองสวนตัว ไมตองการใหใครเขามาซักถาม จนกวาจะรูสึกสบาย
ใจเอง ซึ่งพอแมจําเปนตองเขาใจและไมพยายามรบกวนเซาซี้เมื่อเขายังไมตองการพูดกับใคร ควร
พยายามหาโอกาสชี้แจงใหเห็นถึงความจําเปนในการควบคุมรักษาอารมณใหได ซึ่งจะเปนประโยชนใน
การดํารงชีวิตในวัยผูใหญตอไป 
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       6.3 พัฒนาการทางสังคม 
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของวัยรุนถือเปนพัฒนาการที่สําคัญอีกดานหนึ่ง เมื่อเด็ก

เขาสูวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเจตนคติและพฤติกรรมทางสงัคมทุกอยางวัยรุนตองการ  
อิสระเสรีภาพในดานการคบเพ่ือน การเที่ยวเตร เมื่อวัยรุนรูสึกวาตัวเองขาดความมั่นใจ พวกเขาจะ
ชดเชยความรูสึกนั้นดวยการหันเขาหาเพ่ือน การเลือกเขากลุมเพ่ือนเปนการชดเชยสิ่งที่เขาตองการ ซึ่ง
บางครั้งพอแมผูปกครองไมสามารถตามใจไดเนื่องจากยังมองเห็นวายังเด็กอยูหรือยังเล็กเกินไปจึงมักไม
คอยอนุญาตใหไปเที่ยวกันตามลําพังเด็กวัยรุนมักมีพฤติกรรมตอตานและไมคอยอยากสนทนากับ
สมาชิกในบาน แตอยากคุยกับเพ่ือนมากกวาเพราะรูสึกเปนอิสระดี จะพูดคุยกันอยางไร แบบใดก็ได 
นอกจากนี้ เด็กวัยรุนยังมีความรูสึกรําคาญพ่ีนองโดยเฉพาะอยางย่ิงนองเล็กๆ ที่ชอบซุกซน รื้อขาวของ
สวนตัว เด็กมักอารมณเสียเมื่อถูกขอรองใหชวยดูแลนอง จากเหตุผลดังกลาว ทําใหเด็กวัยรุนไมชอบอยู
บาน ตามความจริงแลว การที่เด็กไดพบเพ่ือนตามความพอใจของตน หรือการไดอยูกับกลุมเพ่ือนนั้นก็
ใหประโยชนหลายอยางแกเด็ก เชน การปรับตัว การวางตัวใหเปนที่ยอมรับของเพ่ือน การเสียสละ การ
ประนีประนอมกันระหวางกลุม กลาวไดวา การปรับตัวใหเขากับสังคมถือเปนงานพัฒนาการที่ยากที่สุด
ของเด็กวัยรุน โดยเฉพาะอยางย่ิงการปรับตัวใหเขากับเพศตรงขาม อยางไรก็ตามเนื่องจากเด็กวัยรุนมี
ความรูสึกวาตนเองมีการเจริญเติบโตทางรางกายเหมือนผูใหญทุกอยาง แตก็ยังไมแนใจวาตนยังคงเปน
เด็กอยูหรือผูใหญกันแน เด็กจะมีความกระวนกระวายใจกลัววาจะไมเปนที่ยอมรับของเพ่ือน เด็กมีความ
พยายามที่จะหาเอกลักษณของตนเองใหได (Ego Identity) เพ่ือจะไดมีความมั่นใจในตัวเอง และพรอมที่
จะกาวสูวัยผูใหญ ซึ่งเมื่อวัยรุนพัฒนามากข้ึน เขาจะสามารถพัฒนาภาพพจนของตนเองอยางแทจริงได
โดยไมตองการเพ่ือนเพ่ือมาชดเชยในสิ่งที่เขาขาดอีกตอไปจะเริ่มคนหาเพ่ือนแทที่แสดงตัวเองอยาง
แทจริง และพรอมที่จะปกปองเพ่ือนดวยกัน 
                 6.4 พัฒนาการทางสติปญญา 

  นักจิตวิทยาหลายคนที่พยายามศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษย 
และมีความเห็นตรงกันวา สติปญญาของมนุษยจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆระหวางอายุ 18-20 ป และยังพบวามี
ความสัมพันธกันระหวางสติปญญาของเด็กกับตัวแปรอ่ืนอีกหลายตัว ไดแก 
                      1. ปฏิสัมพันธของบุคคลในครอบครัว เชน ความรัก ความผูกพัน การดูแลเอาใจใสเด็ก
ในบานเปนสวนหนึ่งที่ชวยทําใหเด็กมีพัฒนาการทางสติปญญาสูงหรือต่ําได 
                      2. วัฒนธรรมทางสังคมไทยมีการอบรมสั่งสอนใหเชื่อฟงผูใหญ ไมใหเถียงตอปากตอ
คํา ไมขัดแยงเมื่อผูใหญใหขอคิดเห็น  สิ่งเหลานี้มีสวนทําใหเด็กไทยไมคอยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และมีพัฒนาการดานตางๆชากวาเด็กทางยุโรปและอเมริกา 
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                      3. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมทางครอบครัว จากสถิติพบวาการตายของเด็กทารก
มักเกิดข้ึนในครอบครัวที่มีรายไดต่ํามากกวาครอบครัวที่มีรายไดสูง  ย่ิงกวานั้นเด็กที่มาจากครอบครัวที่
มีรายไดต่ําจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาและมีอัตราการกออาชญากรรมสูงกวาครอบครัวที่มีรายได
สูง 
                      4. ขนาดของครอบครัว จากการสํารวจและทดสอบโดยทั่วไปพบวา เด็กที่มาจาก
ครอบครัวขนาดเล็กจะมีสติปญญาสูงกวาเด็กที่มาจากครอบครัวขนาดใหญ ทั้งนี้เพราะครอบครัวขนาด
เล็กดูแลเอาใจใสลูกหลานในครอบครัวไดดีกวาครอบครัวขนาดใหญ นอกจากนี้แลวยังพบอีกวา เด็กใน
รุนลูก หลาน เหลน จะมีสติปญญาสูงกวารุนพอ รุนปู ทั้งนี้เนื่องมาจากผลกระทบของสิ่งแวดลอม 

เพียเจท (Piaget) ไดทําการทดลองวัดระดับสติปญญาของบุคคลในวัยตางๆ พบวา เมื่อวัด
ความสามารถทางเชาวนปญญาบุคคลอายุ 17 ป และพบวา ความสามารถที่มีอยูทั้งหมดนั้น 20% เปน
ความสามารถที่มีตั้งแตอายุ 1 ป, 40% เมื่ออายุ 4 ป, 80% เมื่ออายุ 8 ป และ 92% เมื่ออายุ 13 ป และที่
เหลือเกิดเมื่ออายุ 17 ป ขอคนพบนี้สามารถอธิบายประเด็นที่เบ็นจามิน บลูม (Benjamin Bloom) กลาว
เรื่องการจัดสภาพแวดลอมที่ถูกตองใหเด็ก เพราะสติปญญาสวนใหญจะพัฒนามากในระยะแรกของชีวิต 
(บุหงา วัฒนะ : 2534) ในระยะวัยรุนเด็กจะมีความสามารถเพ่ิมข้ึนหลายอยาง มีความสนใจและมี      เจ
ตนคติตอสิ่งตางๆมากข้ึน สามารถแสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืนไดดี มีความกระตือรือรนสูง สามารถ
ใชความคิดที่มีเหตุผล จากการเรียนรูเรื่องราวตางๆ ในสังคมทําใหเด็กวัยนี้มีความพยายามที่จะปรับปรุง
บุคลิกภาพของตัวเองเพ่ือสรางความเชื่อถือกับผูอ่ืน (Piaget, 1982, หนา 133-134) เรียกความสามารถ
ทางดานสมองในชวงอายุ 11-15 ปนี้วาข้ันปฏิบัติการนามธรรม (Formal Operations) เปนความสามารถ
ในการใชเหตุผล เห็นคาตรงความเปนจริง เห็นความสัมพันธถึงสิ่งตางๆ และสามารถใชความรูความ
เขาใจในการแกปญหาตางๆ ซิลเวีย ออปเปอร (Sylvia Opper) ไดศึกษาวิจัยทฤษฎนีี้ โดยใชกลุม
ตัวอยางเปนเด็กกรุงเทพฯ 50 คน และเด็กอยุธยา 54 คน มีอายุระหวาง 6-11 ป หลังจากทดสอบโดยใช
งานทดสอบของเพียเจท และคําถามที่เด็กตอบใหเปนคําถามแบบเดียวกับการศึกษาเด็กสวิสใน  
ประเทศสวิสเซอรแลนด  จากขอคนพบสนับสนุนความคิดของเพียเจทที่วาข้ันพัฒนาการนั้นเปนสเกล 
เด็กตางจังหวัดนั้นมีพัฒนาการชากวาเด็กสวิส 2-3 ป เด็กไทยทั้ง 2 กลุมไมสามารถพัฒนาถึงข้ัน
นามธรรมไดในระดับอายุเดียวกันกับเด็กสวิสคือ 11 ป ซึ่งออปเปอรสรุปวาตัวแปรที่ทําใหเกิดความ
แตกตาง คือ ความเจริญของบานเมือง การอบรมเลีย้งดู และประสบการณที่โรงเรียน (อางจาก พรรณ
ทิพย ศิริวรรณบุศย, จิตวิทยาครอบครัว หนา 124) นอกจากนั้น บรูเนอร (Bruner, 1966) ยังกลาววา
เด็กวัยรุนเปนวัยที่มีพัฒนาการทางความคิดรวบยอด สามารถใหนิยามวัตถุสิ่งของตางๆไดชัดเจน มี
ความคิดในเรื่องการแบงแยกคุณลักษณะของสิ่งตางๆไดดี และมีความคิดในระดับที่เปนนามธรรม 
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      7. รูปแบบของพัฒนาการทางสติปญญา 
        พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัยรุนปรากฏในหลายรูปแบบ เชน พัฒนาการทางภาษา 

พัฒนาการทางจินตนาการ พัฒนาการทางดานเหตุผล ซึ่งสามารถแจกแจงในรายละเอียดไดดังนี ้คือ  
1. มีความสามารถในการแกปญหาหลายๆแบบ สามารถคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล 

รูจักการสรางสมมุติฐานหลายๆแบบเพ่ือหาขอสรุปที่ดี มีความพยายามในการแกปญหาตางๆ ทั้งนี้
เนื่องจากเด็กวัยรุนชอบฝกสมองและเรียนรูที่จะขจัดปญหาของตัวเองโดยเสนอความคิดตางๆและ
ขอสรุปที่มีเหตุผล 

2. มีความสามารถในการเขาใจในสัญลักษณตางๆ ทําใหเกิดความคิดรวบยอดได  
สามารถตัดสินความผิดถูกของเหตุการณตางๆไดตามประสบการณและการเรียนรูสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในดานนี้ของวัยรุนคือ ลักษณะของการเลือกสัญลักษณเฉพาะกลุม และภาษาสแลงที่ใชใน
หมูวัยรุน 

3. เด็กวัยรุนมีความสามารถในการจดจําสิ่งตางๆไดเปนอยางดี การจําของเด็กมักจะ 
แมนยําเฉพาะในเรื่องราวที่พวกเขาสนใจ เชน ดนตรี กีฬา หรือวิทยาการดานตางๆที่ตนชื่นชอบ สิ่งที่
เด็กวัยรุนไมคอยชอบจําคือเรื่องราวในหนังสือเรียน พวกเขาคิดวาเปนสิ่งที่นาเบ่ือหนาย การเรียนการ
สอนที่เนนการทองจําอยางไมมีเหตุผลจงึเปนสิ่งที่เด็กวัยรุนรังเกียจครูจึงควรเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะกับความสนใจของเด็กที่จะทําใหจดจําสิ่งตางๆไดดีกวาการสอนดวยวิธีบรรยายและการ
ทองจําเพ่ือใชสมองเทานั้น 

4. มีความคิดกวางไกล มีความสนใจ อยากรูอยากเห็นสิ่งใหมๆ แตจะไมใชความคิด 
ลึกซึ้งกับสิ่งใด เบ่ือความซ้ําซากจําเจ ไมชอบการยํ้าคิดยํ้าทํา ชอบการเปลี่ยนแปลงและการแสวงหา
ความแปลกใหม วัยรุนจึงเปนวัยที่คิดคนเอกลักษณของตัวเองที่ดูไดจากการเลือกเสื้อผาเครื่องแตงกาย 
การไวทรงผมที่แปลกๆเด็กจะชอบการทองเที่ยวไปตามที่ตางๆเพ่ือหาประสบการณแปลกใหมแสวงหา
ความตื่นเตนดวยวิธีตาง  ๆ

5. มีจินตนาการกวางขวาง (Immagination)  มีความคิดฝนมากมาย เปนชวงวัยที่ 
สามารถสรางสรรคงานกวีนิพนธการแตงคําประพันธที่แสดงอารมณและจากความรูสึกนึกคิดของตนโดย
ที่บางครั้งตนเองอาจไมเคยมีประสบการณนั้นเลยก็ไดสิ่งที่แสดงใหเห็นความสามารถทางการใช
จินตนาการอยางสูงของเด็ก เชน ความรูสึกทางดานความรัก การอกหัก ความแคน ความทุกข หรือ
ความสําเร็จ นอกจากนั้นเด็กวัยรุนยังมีอารมณออนไหว มีอารมณสะเทือนใจงาย ซึ่งคุณสมบัติดังกลาว
เปนคุณสมบัติของผูสรางสรรคงานที่ใชจนิตนาการสูง จึงสามารถคิดสรางฝนสิ่งตางๆไดงายกวาวัยอ่ืน  
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6. มีความเชื่อมั่นในสิ่งตางๆอยางรุนแรง เด็กวัยรุนจะมีเหตุผลในการเชื่อหรือไมเชื่อ 
เปนของตนเอง และจะพยายามพิสูจนใหเห็นวาความเชื่อของตนไมใชเรื่องเหลวไหล มีความตองการให
ผูอ่ืนเห็นคลอยตามความเห็นของตนแสดงความรูสึกอยางเปดเผยตรงไปตรงมาทั้งดานความรูสึกพอใจ
และไมพอใจอยางไรก็ตามหากความคิดของเด็กไดรับการสนับสนุนจากผูใหญก็จะย่ิงเพ่ิมความมั่นใจข้ึน
ในบางครั้งผูใหญอาจคิดวาเด็กด้ือเพราะไมเชื่อฟงในกรณีที่ผูใหญไมเห็นดวยแตเด็กยังดึงดันตามความ
คิดเห็นของตนเอง  

7. มีความสนใจในตัวเอง โดยเฉพาะในระยะวัยรุนตอนปลายเด็กจะมีความพยายามใน 
การขัดเกลาพฤติกรรมและปรับตัวใหดีข้ึน มีความเขาใจในสังคมมากข้ึน 

8. สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตัวเองและมีความคิดที่จะพ่ึงตนเองมากข้ึน เด็ก 
วัยรุนตองการมีประสบการณดวยตนเอง มีการวางโครงการเพ่ือกิจกรรมตางๆโดยไมตองพ่ึงพาผูใหญ 
เชน สามารถคิดสรางงานเพ่ือหารายไดพิเศษใหตัวเองไดโดยไมตองขอเงินพอแม เปนตน 
 

      8. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุน 

        สิ่งที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุน มีดังนี ้
       1. พัฒนาการทางสมอง เกิดจากการมีสุขภาพที่แข็งแรงที่ไดจากการรับประทานอาหารที่

ถูกสวน มีธาตุอาหารที่ครบถวน มีการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอ มีสุขภาพจิตดี มีอารมณเบิกบานแจมใส 
และมองโลกในแงดี 

       2. สภาพแวดลอมในโรงเรียน ลักษณะของการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมใน
หองเรียนมีผลตอพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกความ
รับผิดชอบ การสรางความเชื่อมั่นใหตนเอง การใชคําถามที่กระตุนความคิดของเด็ก สนับสนุนใหเด็กรูจัก
ใชความคิดของตัวเอง กระตุนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

       3. กลุมเพ่ือน เนื่องจากเด็กวัยรุนมีความสนใจในเพ่ือนมากกวาครอบครัว เด็กจึงมัก 
ปวารณาตัวเปนสมาชิกกับกลุมใดกลุมหนึ่งกับเพ่ือนในโรงเรียนกลุมเด็กวัยรุนในโรงเรียนอาจจะมีหลาย
ลักษณะ เชน กลุมกิจกรรมทางวิชาการ กลุมสันทนาการ กลุมรักสวยรักงาม การที่เด็กคนใดจะเลือกเปน
สมาชิกในกลุมใดก็ตาม เด็กยอมจะพัฒนาความคิดเห็นของตนไปตามกลุมเพ่ือน ซึ่งจะเปนไปในทาง
สรางสรรคหรือไมสรางสรรคก็ได อยางไรก็ตามจากการศึกษาของแคนเดล (Kandal, 1981) พบวา ความ
คาดหวังทางการเรียน ผลของการเรียน การหนีเรียน การขาดเรียน เวลาที่ใชในการทําการบานของเด็ก
ที่อยูในกลุมเดียวกันจะมีลักษณะใกลเคียงกันมาก 
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     4. สื่อมวลชน สื่อมวลชนที่เปนสื่อกลางในการกระจายความคิดเห็นในสังคมทุกชนิด เปนสิ่ง
ที่สามารถสรางเยาวชนที่มีคุณภาพได ไมวาจะเปนสื่อชนิดใด หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร 
หรือหนังสือชนิดตางๆมีอิทธิพลอยางมากตอความคิดและการเรียนรูของเด็กวัยรุนทั้งสิ้น การที่เด็กวัยรุน
จะมีความคิดเห็นถูกตอง กวางไกลอยางไร การเสนอขาวสารในเรื่องตางๆจึงควรพิจารณาเปนพิเศษ 
เพ่ือเลือกสรรแตเรื่องที่มีประโยชนและไมใหเปนผลรายตอเด็ก 

 

      9. ครูกับการสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุน 
        บทบาทของครูในการสงเสริมใหวัยรุนมีพัฒนาการทางสติปญญาอยางเต็มที ่
       เนื่องจากชีวิตของเด็กสวนใหญอยูในโรงเรียน โรงเรียนจึงเปนสถานที่ที่สําคัญตอ

พัฒนาการทางความคิดของเด็กมาก หากโรงเรียนมีสิ่งจูงใจที่ดี เชน มีครูที่เขาใจ มีความรัก ความเห็น
อกเห็นใจตอเด็ก มีการจัดการเรียนการสอนที่นาสนใจ มีกิจกรรมสนุกสนาน เด็กมีโอกาสเลือกเขาชมรม
ตางๆตามความถนัด ความสนใจ สิ่งเหลานี้จะชวยใหเด็กวัยรุนมีความคิดอานที่กวางขวางข้ึน มีความ
กระตือรือรนอยากเรียนรูเรื่องราวตางๆ และสนใจในการคนควาหาความรูดวยตัวเอง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถทางสติปญญาใหกับตัวเองได ดังนั้น จะเห็นไดวาบุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอการ
สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัยรุนในโรงเรียนคือตัวครูนั่นเอง บทบาทของครูจึงควรมีดังนี ้

        1.  จัดการเรียนการสอนและรูปแบบกิจกรรมตางๆควรจัดในลักษณะที่สงเสริมใหเด็กไดใช
ความคิดที่เปนเหตุผลและสงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ฝกความรับผิดชอบในการทํางาน และ
ใหความชวยเหลืออยางเต็มใจเมื่อเด็กขอความชวยเหลือ 

         2. ครูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการวัดความสามารถของเด็ก ครูตอง
ยอมรับวาเด็กทุกคนมีสติปญญาไมเทาเทียมกัน ควรเปดโอกาสใหเด็กที่มีสติปญญาดอยไดประสบ
ความสําเร็จบางโดยเลือกงานที่เด็กสามารถทําสําเร็จไดเพ่ือเปนกําลังใจในการทํางานครั้งตอไป ใน
ขณะเดียวกันกับที่ตองใหเด็กที่เกงไดงานที่ทาทายความสามารถเพ่ือใหไมเบ่ือหนายตอการเรียนการ
สอน 

       3. ไมควรเนนเรื่องการแขงขันมากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดความเครียดและวิตกกังวล 
แมวาการแขงขันถือวาเปนแรงจูงใจประเภทหนึ่งที่สามารถกระตุนใหเด็กมีความกระตือรือรนในการเรียน
มากข้ึนก็ตาม ครูควรเนนใหเด็กแขงขันกับตัวเองแทน การแขงขันเปนกลุมหรือการแขงขันในระหวาง
เด็กนักเรียนดวยกัน อยางไรก็ตามในเรื่องการเรียนการสอนควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ
และใหเปนไปตามธรรมชาติของเด็กเปนสําคัญ 
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     10. งานวิจัยที่เก่ียวของกับพัฒนาการทางสติปญญา 

10.1 งานวิจัยในประเทศ 
         สมพร  พลอยงาม (2525) ไดศึกษาเรื่องการทดลองสอนความเชื่อมั่นในตนเอง

แกเด็กที่มีระดับพัฒนาการทางสติปญญาตางกัน  โดยวิธีกลุมสัมพันธ  วิธีสอนแบบธรรมดา  และกลุม
ควบคุมซึ่งไมไดรับการสอนเรื่องความเชื่อมั่น  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น ป.4-6 โดยเลือกโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  แบบจงใจ (Pourposing Sampling) จํานวน 1 โรงเรียน  แลวคัด
เขากลุมทั้ง 3 กลุม กลุมละ 30 คน รวม 90 คน โดยทดสอบสติปญญาที่ตางกันตามแนวคิดของ Piaget  
คือ  ระดับข้ันกาวไปสูรูปธรรม  ข้ันรูปธรรมและกาวไปสูนามธรรม  ผลปรากฏวา  กลุมที่ใชวิธีกลุม 
สัมพันธและวิธีสอนแบบธรรมดามีความรูความเขาใจและทัศนคติเก่ียวกับความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมข้ึนที่
ระดับ .05  สวนกลุมควบคุมแตกตางไปจากการสอนไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  ผลการเปรียบเทียบทาง
ความรูความเขาใจและทัศนคติเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองระหวางกลุมที่สอนโดยวิธีกลุมสัมพันธและกลุม
วิธีสอนแบบธรรมดา  พบวา  กลุมที่ใชวิธีกลุมสัมพันธในเด็กที่มีระดับสติปญญาแตกตางกัน  ปรากฏวา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ   แตวิธีกลุมสัมพันธมีแนวโนมที่ทําใหความรูความเขาใจและทัศนคติ
เก่ียวกับเรื่องความเชื่อมั่นในตนเองสูงกวาวิธีสอนแบบธรรมดา  และมีความคงทนในการเรียนรู  ความ
เขาใจและทัศนคติดวย  สวนกลุมที่ใชวิธีการสอนแบบธรรมดาและกลุมควบคุมไมมีความคงทนทาง
ความรู 

  ทองคํา  บุญประเสริฐดี (2535)  ไดศึกษาเรื่องการทดลองใชวิธีกระบวนการ
กลุมสัมพันธพัฒนาความสามารถทางสติปญญาและความสามารถทางสังคมของเด็กระดับกอน
ประถมศึกษา  โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กจากโรงเรียนอนุบาลชัยนาท  จํานวน 36 คน ที่มีอายุ 4.5-6 ป 
ในภาคเรียนแรกของปการศึกษา 2534  กลุมตัวอยางใชวิธีสุมอยางงาย  และแบงเปน 3 ระดับอายุ  คือ 
4.5 - 5 , 5 - 5.5  และ 5.5 - 6 ป โดยลําดับ  แตละระดับอายุถูกสุมมา 12 คน สุมอยางงายเขากลุม
ควบคุม 6 คน  และเขากลุมทดลอง 6 คนสถิติที่ใชวิเคราะหคือ ANOVA และ t-test  ในกรณีที่พบความ
แตกตางของระดับอายุ (3 ระดับ)  ทดสอบความแตกตางรายคูดวยเชฟเฟ (Scheffe) เปรียบเทียบ
ความสามารถทางสติปญญาและความสามารถทางสังคมในแตละระดับอายุดวย t-test  ผลการวิจัยพบวา 
เด็กระดับกอนประถมศึกษาที่สอนโดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธแสดงใหเห็นวา  มีความสามารถทาง
สติปญญาสูงกวาเด็กระดับกอนประถมศึกษาที่สอนโดยวิธีปกติ  โดยเฉพาะเด็กที่อยูในระดับอายุ 4.5 – 
5 ป มีความสามารถทางสติปญญาเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในกลุมระดับอายุ 5 – 5.5 ป และ 5.5 – 6 ป ระหวางวิธีสอนทั้ง 2 วิธี   และยัง
พบวา เด็กระดับกอนประถมศึกษาที่สอนโดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธ  พบวา  มีความสามารถทาง

DPU



32 
 

 

สังคมสูงกวาเด็กระดับกอนประถมศึกษาที่สอนโดยวิธีปกติ กลุมทดลองแตละกลุมพบวา มีความสามารถ
ทางสังคมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
10.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

                      เคลเลอรและโรวลีย ( Keller and Rowley. 1964: 167 - 169) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางความวิตกกังวล   สติปญญา  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน  เปนนักเรียนเกรด 7,8 และ 9 รวม 366 คน ทั้งชายและหญิงที่นอกซวิล  รัฐไอโอวา  เครื่องมือ
ที่ใชไดแก Children’s Manifest Anxiety Scale (CMAS) และนักเรียนเกรด 7,8 ใช Otis Quick Scoring 
mental Ability Test,Beta and The Standford achievement Tests  นักเรียนเกรด 9 ใช The Henmon 
– Nelson Test of mental Ability and TheIowa Tests of Education Development พบวา  
ความสัมพันธระหวางคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกับสติปญญามีคาเปนบวกและมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตอมาบารตัน ( Barton. 1972 : 398 – 404 )ไดศึกษาบุคลิกภาพและการ
วัดสติปญญาที่ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรัฐอิลลินอย  เปนนักเรียนเกรด 6 จํานวน 
169 คน เกรด 7 จํานวน 142 คน โดยทดสอบสติปญญาดวย Culture Fair Intelligence Test และแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Educational Test Services   ซึ่งรวมวิชาตาง ๆ  4 วิชา ไดแก คณิตศาสตร 
สังคม วิทยาศาสตร ละการอาน  พบวา สติปญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชามีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                      จากงานวิจัยดังกลาวขางตนพบวา  สติปญญามีความสัมพันธกับความเชื่อมั่น
ในตนเอง  ความสามารถทางสังคม  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปที่ 3 
จํานวน 432 คน และคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นปที่ 2 จํานวน 534 คน ที่ยังคงสภาพเปนนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 รวมจํานวนทั้งสิ้น 966 คน (ขอมูลจากฝายประวัติทะเบียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553)  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต รหัสวิชา GE 126 ภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 กับ อาจารยพัชราภา   ตันติชูเวช และ อาจารยสินีนาฏ  สุทธจินดา   
ซึ่งประกอบดวยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปที่ 3 และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นป
ที่ 2  จํานวนทั้งสิ้น 211 คน แตภายหลังจากการเรียนจนจบภาคการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่ยังคง
ลงทะเบียนเรียน และมาเรียนจนครบภายหลังการทดสอบหลังการเรียนเสร็จสิ้น เหลือกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลในกลุมทดลองจํานวน 57 คน และกลุมควบคุมจํานวน 46 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 
103 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ลักษณะของงานวิจัยชิ้นนี้เปนการทดลอง (Experimental Design) แบบ Pre – Post Test 
Control Group Design ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  

1. ทําการแบงกลุมตัวอยางที่ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต ในภาคการศึกษา 
ที่ 2  ปการศึกษา 2552 กับอาจารยพัชราภา ตันติชูเวช และอาจารยสินีนาฏ     สุทธจินดา  
ออกเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชวิธีการสุมอยางงาย  

2. แบงกลุมตัวอยางระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุมใหมีพ้ืนฐานผลการเรียนที่มีความ
เทาเทียมกัน โดยดูจากเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผานมา เปน 2 ชวงคะแนน คือ 

- คะแนนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คือ กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 
3.01 – 4.00 

- คะแนนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง คือ กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยอยู
ระหวาง 1.51 – 3.00                       

3. สรางแบบทดสอบวัดความรูในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต โดยพิจารณาความตรง
ตามเนื้อหาที่ใชในการเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต เพ่ือใชวัดผลคะแนนกอนและ
หลังการเรียน (Pre – Post Test)  โดยแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพ
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ชีวิตมีจํานวนทั้งสิ้น 3 ชุด  ซึ่งแตละชุดมีขอกระทงเหมือนกันทุกขอ  แตมีการสลับขอ
กระทงเพ่ือไมใหเกิดการจําไดของแบบทดสอบ  และปองกันการไดคะแนนของ
แบบทดสอบจากการลอกขอสอบของกลุมตัวอยาง 

4. นําแบบทดสอบในขอ 1.2 มาทดสอบกับกลุมตัวอยาง ทั้งในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
ภายหลังเปดภาคเรียนที่ 2 ประมาณ 1 เดือน 

5. นําหนังสือธรรมะชุด “12 นักษัตร” ใหกลุมทดลองอานกอนการเรียนในรายวิชาจิตวิทยา
เพ่ือคุณภาพชีวิต ประมาณ 10 – 15 นาที ในขณะที่กลุมควบคุมเรียนตามปรกติ เปน
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

6. นําแบบทดสอบในขอ 1.2   มาทดสอบซ้ํากับกลุมตัวอยางภายหลังการเรียนวิชาจิตวิทยา
เพ่ือคุณภาพชีวิต และอานหนังสือธรรมะไปแลวประมาณ 3 เดือน จากนั้นนําผลคะแนนที่
ไดจากแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต กอนและหลังการอานหนังสือ
ธรรมะทั้งของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ภายหลังจากไดขอมูล ผูวิจัยทําการประมวลผลขอมูลโดยใชคาสถิติอางอิงดังตอไปนี้ 
1. คาสถิติ t – test เพ่ือทดสอบสมมติฐานวากลุมทดลองจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทาง

จิตวิทยาภายหลังการเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนกอนการทดลอง 
2. คาสถิติ One – Way Anova Analysis ในการทดสอบสมมติฐานวากลุมทดลองจะมีคะแนน

แบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาภายหลังการทดลองสูงกวาคะแนนแบบทดสอบของกลุม
ควบคุม เมื่อจําแนกตามระดับเกรดเฉลี่ย 2 ชวงระดับคือ คะแนนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง และปานกลาง ของกลุมตัวอยาง 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชหนังสือธรรมะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน
รายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต” ไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 103 คน  โดยทําการศึกษา
ทดลอง (Experimental Design) แบบ Pre – Post Test Control Group Design  ในภาคการศึกษาที่ 2 
ปการศึกษา 2552  จากผลการศึกษาสามารถนําเสนอขอมูลไดตามลําดับดังนี้คือ 

ตอนที่ 1    ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2    การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมทดลองกอนและหลังการอานหนังสือธรรมะ  

ตอนที่ 3    การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการ
อานหนังสือธรรมะ 

ตอนที่ 4    การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการ
อานหนังสือธรรมะ  เมื่อจําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

 

คณะ ชั้นป จํานวน (คน) รอยละ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 41 39.8 

ศิลปกรรมศาสตร 2 62 60.2 

รวม  103 100 

 

ตารางที่ 1    แสดงขอมูลคณะ และชั้นปของกลุมตัวอยาง 

 จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 2 คณะ คือ นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ ชั้นปที่ 3 จํานวน 41 คน และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นปที่ 2 จํานวน 62 คน คิด
เปนรอยละ 39.8 และ รอยละ 60.2 ตามลําดับ 

 

คะแนนเฉลี่ย จํานวน (คน) รอยละ 

0.00 – 0.50 0 0 

0.51 - 1.00 1 1.0 

1.01 – 1.50 5 4.9 

1.51 – 2.00 10 9.7 

2.01 – 2.50 22 21.3 

2.51 – 3.00 31 30.1 

3.01 - 3.50 19 18.4 

3.51 - 4.00 15 14.6 

รวม 103 100 

 

ตารางที่ 2   แสดงขอมูลคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

 จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 3.00 จํานวน 
31 คน คิดเปนรอยละ 29.8  เกรดเฉลี่ยระหวาง 2.01 – 2.50 จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 21.2  และ
เกรดเฉลี่ยระหวาง 3.01 – 3.50 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 18.3 ตามลําดับ 
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จากขอมูลในตารางที่ 2 หากนํามาจัดชวงเกรดเฉลี่ย โดยแบงเปนชวงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียน 3 ระดับ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และระดับต่ํา คะแนนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง คือ กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 0.00 – 1.50 คะแนนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปาน
กลาง คือ กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51 – 3.00 และคะแนนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
คือ กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 3.01 – 4.00 นั้นสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3 ดังนี้ 

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน (คน) รอยละ 
ออน 1 1.9 

ปานกลาง 37 35.6 
ดี 65 62.5 

รวม 103 100 
 

ตารางที่ 3   แสดงขอมูลระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง 

จากตารางที่ 3 พบวา  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับดี
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 62.5  รองลงมาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง จํานวน 
37 คน คิดเปนรอยละ 35.6 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับออน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
1.9 ตามลําดับ 
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ตอนที่  2  การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมทดลองกอนและหลังการอานหนังสือ
ธรรมะ 

       

             จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาที (t – test) เพ่ือวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุมทดลองกอนและหลังการอานหนังสือธรรมะ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 4 ดังนี้ 

การอานหนังสือธรรมะ คาเฉลี่ย (คะแนนของ
แบบทดสอบวัดความรูทาง

จิตวิทยา) 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

กอนการทดลอง 8.03 2.46 

หลังการทดลอง 10.70 2.17 

 การทดสอบคาที (t - test)  เทากับ .000* 

* p ≤ .05  

ตารางที่ 4    แสดงคะแนนของแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยากอนและหลังการอานหนังสือธรรมะ
ของกลุมทดลอง 

 จากตารางที่ 4 พบวาคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยากอนการอานหนังสือ
ธรรมะของกลุมทดลองมีคาคะแนนเทากับ 8.03 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.46 และ
ภายหลังการอานหนังสือธรรมะจนครบกําหนดตามระยะเวลาพบวาคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ      
วัดความรูทางจิตวิทยาหลังการอานหนังสือธรรมะของกลุมทดลองมีคาคะแนนเทากับ 10.70 และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.17 ตามลําดับ และเมื่อนําขอมูลคะแนนของแบบทดสอบวัดความรู
ทางจิตวิทยากอนและหลังการอานหนังสือธรรมะของกลุมทดลองมาวิเคราะหหาคาทางสถิติดวยคาที    
(t - test) พบวาคะแนนของแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาของกลุมทดลองกอนและหลังการอาน
หนังสือธรรมะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   

จากผลการวิเคราะหขางตนหมายความวา นักศึกษาที่อานหนังสือธรรมะกอนการเรียนในวิชา
จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตจนครบกําหนดเวลาที่ กําหนดคือ 1 ภาคการศึกษาจะมีคะแนนของ
แบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาภายหลัง (post - test) สูงกวาคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทาง
จิตวิทยากอนการเรียนในวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต (pre - test) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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ตอนที่ 3    การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและ
หลังการอานหนังสือธรรมะ 

 

กลุม จํานวน (คน) คาเฉลี่ยของคะแนนแบบ
วัดความรูทางจิตวิทยา 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

อานหนังสือธรรมะ 

(กลุมทดลอง) 

57 8.03 2.46 

ไมอานหนังสือธรรมะ  

(กลุมควบคุม) 

46 8.32 2.12 

                 การทดสอบคาที (t - test) เทากับ .528* 

   * p ≤ .05  
 

ตารางที่ 5  แสดงคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดความรูทางจิตวิทยาเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมกอนการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 
จากตารางที่ 5  พบวา กลุมทดลองที่ใชในการศึกษามีจํานวน 57 คน มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัด

ความรูทางจิตวิทยาเทากับ 8.03 คะแนน และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.46 คะแนน ในขณะที่
กลุมควบคุมที่ใชในการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 46 คน มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยาเทากับ 
8.32 คะแนน และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.12 คะแนน และเมื่อทําการวิเคราะหคาคะแนน
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต
ดวยคาสถิติที (t - test) พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากขอมูลขางตนหมายความวา ไมมีความแตกตางของคะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยา
หรือไมมีความแตกตางทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมกอนการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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กลุม จํานวน (คน) คาเฉลี่ยของคะแนนแบบ
วัดความรูทางจิตวิทยา 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

อานหนังสือธรรมะ 

(กลุมทดลอง) 

57 10.70 2.17 

ไมอานหนังสือธรรมะ  

(กลุมควบคุม) 

46 9.73 2.18 

                 การทดสอบคาที (t - test) เทากับ .028* 

   * p ≤ .05  
 

ตารางที่ 6  แสดงคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดความรูทางจิตวิทยาเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมภายหลังการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 
จากตารางที่ 6  พบวา กลุมทดลองที่ใชในการศึกษามีจํานวน 57 คน มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัด

ความรูทางจิตวิทยาเทากับ 10.70 คะแนน และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.17 คะแนน ในขณะที่
กลุมควบคุมที่ใชในการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 46 คน มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยาเทากับ 
9.73 คะแนน และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.18 คะแนน และเมื่อทําการวิเคราะหคาคะแนน
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมภายหลังการอานหนังสือธรรมะดวยคาสถิติที (t - test) พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากขอมูลขางตนหมายความวา นักศึกษาในกลุมทดลองมีคะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยา
หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมภายหลังการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยา
เพ่ือคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

จากผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 5 และตารางที่ 6 ขางตนแสดงใหเห็นวา เมื่อมีการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยา) ของนักศึกษาทั้งในกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมกอนการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยา (pre-test) ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตภายหลังจากการใหกลุมทดลองอานหนังสือธรรมะ
กอนการเรียนในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาจนครบ 1 ภาคการศึกษาในขณะที่กลุมควบคุมไมไดอานหนังสือ
ธรรมะกอนการเรียนในวิชาจิตวิทยาผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนแบบวัดความรูทาง
จิตวิทยา) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนแบบวัดทางจิตวิทยา) ในกลุมทดลองมีคาเพ่ิมมากข้ึน
กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

DPU



41 
 

 

ตอนที่ 4    การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและ
หลังการอานหนังสือธรรมะ  เม่ือจําแนกตามระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

คาเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความรู
ทางจิตวิทยา 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ปานกลาง 7.36 2.51 

สูง 8.63 2.05 

             การทดสอบคาที (t - test)  เทากับ .007* 

   * p ≤ .05  
 

ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยาของกลุมตัวอยางเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 
กอนการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต จําแนกตามระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    
จากตารางที่ 7 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยาของกลุมตัวอยางที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคาเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยาเทากับ 8.63 คะแนน และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.05 ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางมี
คาเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยาเทากับ 7.36 คะแนน และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.51 และเมื่อทดสอบทางสถิติดวยคาที (t - test) ไดเทากับ .007   

จากขอมูลดังกลาวหมายความวา มีความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนแบบวัด
ความรูทางจิตวิทยา) ระหวางกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูงและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับปานกลางกอนการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต
โดยกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูงจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทาง
จิตวิทยาสูงกวากลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
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ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

คาเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความรู
ทางจิตวิทยา 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ปานกลาง 9.73 2.35 

สูง 10.58 2.09 

             การทดสอบคาที (t - test)  เทากับ .061* 

   * p ≤ .05  
 
ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยาของกลุมตัวอยางเปรียบเทียบ

ระหวางกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปาน
กลาง ภายหลังการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต จําแนก
ตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
จากตารางที่ 8 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยาของกลุมตัวอยางที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคาเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยาเทากับ 9.73 คะแนน และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.35 ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนปานกลางมี
คาเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความรูทางจติวิทยาเทากับ 10.58 คะแนน และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.09 และเมื่อทดสอบทางสถิติดวยคาที (t - test) ไดเทากับ .061   

จากขอมูลดังกลาวหมายความวา ไมมีความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนแบบวัด
ความรูทางจิตวิทยา) ระหวางกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูงและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับปานกลางภายหลังการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพ
ชีวิต โดยกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูงไมมีความแตกตางระหวางคะแนน
แบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยากับกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
จุดมุงหมายของการวิจัย 

เพ่ือนําหนังสือธรรมะมาใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือ
คุณภาพชีวิต 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. กลุมทดลองจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาภายหลังการเรียนวิชาจิตวิทยา 
เพ่ือคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนกอนการทดลอง 

2. ภายหลังการทดลองกลุมทดลองจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาสูงกวา 
คะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาของกลุมควบคุม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมประชากร 

กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปที่ 3 
จํานวน 432 คน และคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นปที่ 2 จํานวน 534 คน ที่ยังคงสภาพเปนนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 รวมจํานวนทั้งสิ้น 966 คน (ขอมูลจากฝายประวัติทะเบียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553)  

 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต รหัสวิชา GE 126 ภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 กับ อาจารยพัชราภา   ตันติชูเวช และ อาจารยสินีนาฏ  สุทธจินดา   
ซึ่งประกอบดวยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปที่ 3 และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นป
ที่ 2  จํานวนทั้งสิ้น 103 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบทดสอบวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต (GE126) จํานวน 20 ขอ 4 ตัวเลือก 
2. หนังสือชุด 12 ปนักษัตร โดยพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก จํานวน 12 เลม 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
1. คาสถิติ t – test เพ่ือทดสอบสมมติฐานวากลุมทดลองจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทาง 

จิตวิทยาภายหลังการเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนกอนการทดลอง 
2. คาสถิติ t – test ในการทดสอบสมมติฐานวากลุมทดลองจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรู 

ทางจิตวิทยาภายหลังการทดลองสูงกวาคะแนนแบบทดสอบของกลุมควบคุม เมื่อจําแนกตามระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2 ชวงระดับ คือ คะแนนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและปานกลางของกลุมตัวอยาง 

 
สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปที่ 3 จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ  

39.8  และคณะศิลปกรรมศาสตร ชั้นปที่ 2 จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 60.2  ซึ่งมีชวงคะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 2.51-3.00 จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 30.1  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.01-2.50 จํานวน 22 คน 
คิดเปนรอยละ 21.3 และคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.01-3.50 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 18.4  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี  จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 62.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 35.6  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับออน  
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.9 
 

สวนที่ 2 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมทดลองกอนและหลังการอานหนังสือ
ธรรมะ 

พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาภายหลังการอาน 
หนังสือธรรมะ เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา (post-test) สูงกวาคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยา
กอนการอานหนังสือธรรมะ (pre-test)  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 
 

สวนที่ 3 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลัง
การอานหนังสือธรรมะ  

พบวา  เมื่อมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยา) 
ของนักศึกษาทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือ
คุณภาพชีวิต (pre-test) ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตภายหลังจากการ
ใหกลุมทดลองอานหนังสือธรรมะกอนการเรียนในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต จนครบ 1 ภาค
การศึกษาในขณะที่กลุมควบคุมไมไดอานหนังสือธรรมะกอนการเรียนในวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต 
ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยา) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(คะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยา) ในกลุมทดลองมีคาเพ่ิมมากข้ึนกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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สวนที่ 4 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลัง
การอานหนังสือธรรมะ  เมื่อจําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 พบวา มีความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยา) 
ระหวางกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ
ปานกลางกอนการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 โดยกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูงจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทาง
จิตวิทยาสูงกวากลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง แตภายหลังการอาน
หนังสือธรรมะพบวาไมมีความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนแบบวัดความรูทาง
จิตวิทยา) ระหวางกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู
ในระดับปานกลางภายหลังการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต โดยกลุม
ตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูงไมมีความแตกตางระหวางคะแนนแบบทดสอบวัด
ความรูทางจิตวิทยากับกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ในระดับ.05 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชหนังสือธรรมะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน
รายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต” ผลการศึกษาจากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม
ทดลองกอนและหลังการอานหนังสือธรรมะพบวานักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรู
ทางจิตวิทยาภายหลังการอานหนังสือธรรมะสูงข้ึนกวากอนการอานหนังสือธรรมะอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลัง
การอานหนังสือธรรมะพบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมไมแตกตางกัน แตภายหลังการอานหนังสือธรรมะกอนการเรียนในคาบปกติพบวากลุมทดลองมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   นั้นสามารถอภิปราย
ผลไดวาการอานหนังสือธรรมะเปนวิธีการหนึ่งในการฝกสมาธิที่จัดอยูในหมวดอนุสติ   นั่นแสดงใหเห็น
วาการอานหนังสือธรรมะจะสงผลใหนักศึกษามีสมาธิกับสิ่งที่อาน และเมื่ออานหนังสือธรรมะกอนการ
เรียนในคาบเรียนปกติของวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตจะสงผลใหนักศึกษามีสมาธิในการเรียนเพ่ิม
มากข้ึน และเมื่อมีสมาธิในการเรียนเพ่ิมมากข้ึนยอมทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ตรงกับพระศรีวิ
สุทธิกวี (2526) ที่ไดกลาวถึงประโยชนของการทําสมาธิกับการเรียนไววา สมาธิมีประโยชนตอการเลา
เรียน จะทําใหเรียนหนังสือไดดีคะแนนสูง เพราะมีความจําแมนยํา สอดคลองกับ วไรพร ภวภูตานนท ณ 
มหาสารคาม ที่ไดกลาวถึงประโยชนของสมาธิวา ผูที่ตองการพัฒนาความสามารถในการเรียน การ
ทํางาน ควรตระหนักและฝกฝนใหมีสมาธิอยางสม่ําเสมอเพราะจะทําใหบุคคลมีความชัดเจน แจมใส มี
ความจําดี เชนเดียวกันกับคํากลาวถึงประโยชนของสมาธิที่มีตอการเรียนของสมเด็จพระสังฆราช (2536)  
ที่กลาววาในการศึกษาเลาเรียนจะตองมีสมาธิ  ไมวาจะเปนสมาธิในการอานหนังสือ  สมาธิในการเขียน 
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หนังสือ สมาธิในการฟงคําสอน เพราะเมื่อมีสมาธิก็จะทําใหสิ่งที่ไดอานนั้นรูเรื่อง อานไดเร็ว รูเร็ว และจํา
ไดดี  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เก่ียวของกับการฝกสมาธิเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนแตใชวิธี
การศึกษาที่แตกตางจากการใชหนังสือธรรมะกอนการเรียนในคาบเรียนปกติตามวิธีการของผูศึกษา ซึ่ง 
ผูศึกษาพบวา ผลการศึกษาที่ไดมีความใกลเคียงกันกับงานวิจัยของผูศึกษา เชนงานวิจัยของโรจน 
สุวรรณสิทธิ์ และคณะ (2516) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการฝกสมาธมิีผลตอการศึกษาของนักศึกษาแพทย
อยางไร จากผลการศึกษาพบวา ภายหลังการฝกสมาธิแลวนักศึกษามีความตั้งใจเรียนมากข้ึน (62%) รัก
ในการเรียนมากข้ึน (31%) การฝกสมาธิมีประโยชนกับการเรียน (65%) มีสวนนอย (6%) ที่เบ่ือการ
เรียน เมื่อดูผลสอบคะแนนเปนรายบุคคลในวิชากายวิภาคศาสตร พบวา นักศึกษาที่ฝกสมาธิเรียนดีข้ึน
มากกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกสมาธิ และพบวานักศึกษาที่ฝกสมาธิมีความคลองแคลวในการทํางาน
ดีกวากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรม สวนดานจิตใจ ความหงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธงาย นอยลง (85%) จิต
สงบ เบาสบาย (50%) สอดคลองกับการศึกษาของ อําพล สงวนศิริธรรม (2518) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง
อิทธิพลของการฝกสมาธิที่มีผลตอการเรียน โดยใชวิธีการฝกอบรมอานาปานสติสมาธิ ผลพบวา การทํา
สมาธิทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน นอกจากนี้แลวยังพบจากขอคิดเห็นของนักเรียนที่ฝกสมาธิอีก
วา นักเรียนมีความเห็นวาการฝกสมาธิทําใหเกิดความเบาสบายและแจมใสเพ่ิมข้ึน  และเห็นวาการฝก
สมาธิมีประโยชนหรือมีขอดีมากกวาขอเสีย  ที่สําคัญคือระงับอารมณไดดีข้ึน  

เชนเดียวกันกับผลการศึกษาของ ชาลี หวานฉํ่า (2530) ที่ทําการวิจัยเรื่อง การทดลองฝก
สมาธิที่มีผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน  ใชเครื่องมือ
วัดระดับสมาธิ, แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แบบทดสอบวัดระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่ไมฝกสมาธิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สุริยาพร ฟูตระกูล (2531) ทําวิจัยเรื่องผลการฝกการเจริญสติตามวิธีการของหลวงพอเทียน     
จิตตสุโภ ตอความจําปจจุบันของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5 พบวา ภายหลังการฝกการเจริญสติ 
นักเรียนมีความจําปจจุบันสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ไดรับ
ขอสนเทศปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการฝกการเจริญสตมิีความจําสูงกวานักเรียนที่ไดรับขอสนเทศอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับการคนพบของ Abrams ในเรื่องการฝกสมาธิทําให
ความจําดีข้ึน (อางถึงใน สุริยาพร ฟูตระกูล, 2531) นอกจากนี้ผลการศึกษายังใกลเคียงกันกับวิภาวรรณ 
เดชะไกศยะ และคณะ (2531) ที่พบวาระดับคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลังการทําจิตใหเปนสมาธิสูงกวา
ระดับคะแนนเฉลี่ยกอนทําจิตใหเปนสมาธิอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 รวมถึงผลการศึกษาของวิเนตร 
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มาดี (2534) ที่ศึกษาผลการฝกสมาธิกอนการซอมเสริมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร 
ผลพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดฝกสมาธิกอนการสอนซอมเสริมสูงกวากลุมที่ไมได
ฝกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

นอกจากการศึกษาในประเทศไทยแลว การศึกษาในเรื่องของสมาธิกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในตางประเทศยังไดมีผูศึกษาไวเชนเดียวกัน และจากการศึกษาผลการศึกษาพบวามีความ
ใกลเคียงกับผลการศึกษาของผูศึกษาดังเชนการศึกษาของ อะบรามส (Abrams. 1977 : 5698) ได
ทดลองใหนักเรียนในชั้นประถมศึกษาฝกสมาธิแบบตางๆ 4 แบบ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการฝกสมาธิตอ
การรูจักตน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และความเจริญทางพุทธิปญญา กลุมตัวอยางที่ 1 ฝกสมาธิแบบ ที. 
เอ็ม. กลุมที่ 2 ฝก Concentration กลุมที่ 3 ฝก Contemplation กลุมที่ 4 ฝก  Quite Meditation     โดย
จัดใหมีกลุมควบคุมอีก 2 หองเรียน พบวา กลุมทดลองฝกสมาธิทั้ง 4 กลุม มีคาคะแนนการรูจักตนสูง
กวากลุมควบคุมทั้ง 2 หองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนการตอบสนองทางสติปญญา กลุมที่ฝกสมาธิ
ทุกกลุมมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมหองที่ 2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวาคะแนน
ทดสอบทักษะคณิตศาสตรพ้ืนฐานของกลุมทดลองทั้ง 4 กลุม สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของหองที่เปนกลุม
ควบคุมทั้ง 2 หองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการทดลองของอะบรามสที่พบเก่ียวกับผลของสมาธิตอ
ดานสติปญญานั้น  สอดคลองกับจัว ( Tjou. 1972 ) ที่ศึกษาเก่ียวกับการฝกสมาธิ พบวา การฝกสมาธิ
เปนผลดีตอคะแนนสติปญญาเชนกัน 

จากการศึกษาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและ
หลังการอานหนังสือธรรมะชุด 12 ปนักษัตร  เมื่อจําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา มี
ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลางกอนการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียนวิชา
จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู
ในระดับสูงจะมีคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยาสูงกวากลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยูในระดับปานกลาง แตภายหลังการอานหนังสือธรรมะพบวาไมมีความแตกตางของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (คะแนนแบบวัดความรูทางจิตวิทยา) ระหวางกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู
ในระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลางภายหลังการอานหนังสือธรรมะในชั้นเรียน
วิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต โดยกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับสูงไมมีความ
แตกตางระหวางคะแนนแบบทดสอบวัดความรูทางจิตวิทยากับกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญในระดับ.05 นั้นสามารถอภิปรายผลไดวา การอานหนังสือธรรมะ
ทําใหนักศึกษามีสมาธิในการเรียนเพ่ิมมากข้ึนโดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการศึกษา
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ของกลุมทดลอง แตการอานหนังสือธรรมะกอนการเรียนไมไดสงผลใหนักศึกษามีความสามารถในการ
เรียนเพ่ิมข้ึนเกินความสามารถของผูเรียน นั่นคือ ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปาน
กลางภายหลังการอานหนังสือธรรมะจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนตามระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตน แตไมไดทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนในระดับปานกลาง
เปลี่ยนเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง และการอานหนังสือธรรมะไมสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนในระดับสูงเปลี่ยนเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงมาก ซึ่งผลการศึกษา
ดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ เมนเกล (Mengel. 1979 : 6699)  ไดศึกษาผลของการฝกสมาธิกับ
นักเรียนอายุ 10 – 15 ป จํานวน  27 คน โดยแบงเปน 2 กลุม โดยที่กลุมตัวอยางทุกคนเปนเด็กเรียนชา 
กลุมที่ 1 ทําการฝกสมาธิแบบ  ที. เอ็ม. ตลอด 12 สัปดาห กลุมที่ 2 นั้นใน 6 สัปดาหแรกจะเรียนความ
ซาบซึ้งในดนตรี      (Music Appreciation)  และ 6 สัปดาหหลังจะฝกสมาธิแบบ ที. เอ็ม. ผลการทดลอง
ของเมนเกลพบวา ในนักเรียนกลุมที่เรียนชานี้   สมาธิมิไดเพ่ิมความสามารถแตอยางใด    ซึ่งผล
การศึกษาคลายกับที่แจคสัน (Jackson. 1977 : 3351)  ไดทําการศึกษาทดลองใหเด็กนักเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาฝกสมาธิ เด็กเหลานี้มีปญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว และผลการเรียนไมดี ทั้งการอาน
หนังสือและการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใหกลุมทดลอง 16 คน ฝกสมาธิแบบ ที. เอ็ม. และมีกลุม
ควบคุม 36 คน ไดมาดวยวิธีการสุมซึ่งทุกคนเปนพวกผิวดํามีลักษณะตางๆ เหมือนกัน  ใชเวลาในการ
ทดลองรวมทั้งสิ้น 22 สัปดาห  ผลการทดลองพบวา  กลุมทดลองการฝกสมาธิมีคาคะแนนพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในดานความสามารถในการอาน
และคณิตศาสตรไมพบความแตกตางกัน 

จากการอภิปรายผลในขางตนแสดงใหเห็นวา ผลการศึกษาของผูศึกษามีความสอดคลองกับ
งานวิจัยที่เก่ียวของกับการฝกสมาธิกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูวิจัยอ่ืนๆ โดยผลการศึกษามีความ
ใกลเคียงกันกลาวคือ การฝกสมาธิไมวาจะดวยวิธีการใดๆก็ตาม ไมวาจะเปนการอานหนังสือธรรมะกอน
การเรียนตามแนวคิดของผูศึกษา หรือการใหฝกสมาธิดวยวิธีการตางๆโดยตรง ลวนแลวแตสงผลใหผูฝก
สมาธิกอนการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวาผูที่ไมไดฝกสมาธิกอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญ และ
เมื่อมีการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองที่มีการอานหนังสือธรรมะกอนการเรียนปกติกับกลุมควบคุมที่
เรียนตามปกติ (ไมไดอานหนังสือธรรมะ) พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุมทดลองที่
อานหนังสือธรรมะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวากลุมควบคุม และเมื่อมีการจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยดูจากคะแนนเฉลี่ยแบงออกเปน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับปานกลาง ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลพบวามีความแตกตางกันกอนการศึกษา
ทดลอง แตภายหลังทําการศึกษาทดลองพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมมีความแตกตางกันระหวางผูมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง และผูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลาง ดังนั้นจาก
การศึกษาและอภิปรายผลจึงสามารถสรุปไดวา การอานหนังสือธรรมะกอนการเรียนวิชาจิตวิทยาเพ่ือ
คุณภาพชีวิตสงผลใหพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตได 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนที่มีความสนใจสามารถนําไปประยุกตใชกับรายวิชาอ่ืนๆที่มีความสนใจไดโดยดูความ 
เหมาะสมของชวงเวลา และลักษณะธรรมชาติของรายวิชานั้นๆได 

2. ควรทําการศึกษาวิธีการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและมี 
ความเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียนมากที่สุด 

3. ผูสอนอาจใชหนังสือธรรมะในการศึกษาเรื่องอ่ืน ๆ  อาทิ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม เปนตน 
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แบบทดสอบวิชาจิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต ชุดที่ 1 (GE 126)   

1.  มนุษยมีสัญชาตญาณของการอยากมีชีวิตอยูและอยากตาย  เปนแนวคิดทางจิตวิทยาของ 
    กลุมใด 
 ก.  กลุมเกสตัลท                                         ข.  กลุมพฤติกรรมนิยม 
      ค.  กลุมมนุษยนิยม                                      ง.  กลุมจิตวิเคราะห 
2. เมตตาลดความอวนโดยการออกกําลังกาย  สวนกรุณาลดความอวนโดยการอดอาหาร  ทั้ง 
   สองคนลดความอวนเพ่ือเงินรางวัลจํานวนหนึ่งแสนบาท  พฤติกรรมของทั้งสองคนตรงกับ 
   หลักเกณฑขอใดมากที่สุด 

ก. พฤติกรรมทุกอยางตองมีสาเหต ุ
ข. พฤติกรรมบางอยางถาจะเปลี่ยนตองใชเวลานาน 
ค. สาเหตุที่เหมือนกันอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ตางกัน 

  ง.  พฤติกรรมที่เหมือนกันอาจมาจากสาเหตุที่ตางกัน 
3.  ขอใดตอไปนี้คือ “พฤติกรรมภายใน”  
       ก.  อวนกลมยืนมองคนเดินผานไปผานมา 
        ข.  อวนกลมมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการสอบ 
        ค.  อวนกลมรองไหเสียใจเนื่องจากคุณพอเสียชีวิต 
        ง.  อวนกลมตกใจรองกรี๊ดเมื่อเพ่ือนโยนจิ้งจกปลอมใส   
4.  ขอใดหมายถึงพัฒนาการ 
       ก.  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 
       ข.  การเจริญเติบโตทางดานรางกายของมนุษย 
       ค.  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 

ง.  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยทุกดานตั้งแตเกิดจนตาย  ทั้งในดานที่ดีข้ึน  ดานคงที่ และดานที ่  
    เสื่อมถอย 

5.  พฤติกรรมขอใดไมไดเกิดจากการมีวุฒิภาวะ 
       ก.  การคลาน                                             ข.  การว่ิง 
        ค.  การอาน                                               ง.  การยืน 
6.  ขอใดเปนพฤติกรรมที่เกิดจากซุปเปอรอีโก 
 ก.  จิ๋วขอยืมเงินแจวแลวไมใชคืนตามกําหนดสัญญา 
 ข.  บุญหนักไมชอบฆาสัตวเพราะถือวาเปนบาปมหันต 

ค.  แจมจันทรโกหกคุณแมวาสอบจิตวิทยาไดเกรด A เพ่ือใหคุณแมสบายใจ 
 ง.  ประทีปเปดจดหมายของประวัติอานโดยไมขออนุญาต  เพราะถือวาเปนพ่ีชาย 
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7.  บุคคลในขอใดมีบุคลิกภาพแบบอิด 
       ก.  ดวงใจชอบทําอะไรตามใจตัวเองเสมอ       
       ข.  ดวงดีถือศีล 5 อยางเครงครัด 
       ค.  ดวงพรเปนคนมีเหตุผลและใหเกียรติผูอ่ืน 
       ง.  ดวงฤดีนําเสื้อผาไปบริจาคใหกับผูอ่ืน  เมื่อตนเองใสไมไดแลว 
8.  บุคคลในขอใดมีบุคลิกภาพแบบ  Ambivert ตามทฤษฎีบุคลิกภาพของจุง 
        ก.  กุงเปนผูมีความคิดสรางสรรค   

ข.  ไกเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรมสูง 
        ค.  แกวชอบการแขงขันหรือการประกวด      

ง.  กรองไมเก็บตัวหรือเขาสังคมมากเกินไป 
9.  ขอใดคือคุณลักษณะของผูที่มีความคิดแบบอเนกนัย  

ก.  เปนคนสบาย ๆ ไมสนใจสิ่งแวดลอม 
ข.  ทํางานหนักเพ่ือหวังผลตอบแทนที่จะไดรับ 

         ค.  เปนคนไมกลาเผชิญปญหา  เพราะไมอยากคิดหาทางออก 
         ง.  ไมยึดติดกับวิธีการทํางานแบบเกา ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได 
10.  ขอใดหมายถึงความคิดสรางสรรค 
        ก.  นกพับกระดาษเปนรูปบานตามที่แมสอน 
        ข.  หมูหวานทําขนมบัวลอยสูตรปาละมอม       
        ค.  แมวใช  Powerpoint  ของภาคเรียนที่แลวสอนนักศึกษา 

ง.  ไกนํากางเกงยีนสที่ปลายขาขาดแลวมาทําเปนกระเปาใสของ 
11. “โดม เปนคนเจาชู พลอยจึงไมอยากคบดวยเพราะกลัวเสียใจภายหลัง” พฤติกรรมของพลอยแสดง           
     ถึงแรงจูงใจในลักษณะใด 
 ก. แรงจูงใจทางบวก    ข. แรงจูงใจทางลบ 
 ค. แรงจูงใจที่จะดํารงเผาพันธุ   ง. แรงจูงใจทางสังคม 
12. บุคคลในขอใดมีลักษณะตามทฤษฎี X  
 ก. อภิสิทธิ์ชอบใหหัวหนาดูแลการทํางานของตนเองอยางใกลชิด 
 ข. สุเทพคํานึงถึงเปาหมายขององคการมากกวาเปาหมายของตนเอง 
 ค. ทักษิณสามารถควบคุมตนเองใหทํางานเสร็จตามกําหนดเวลาไดดี 
 ง. ผูบริหารไมจําเปนตองออกคําสั่งกับเนวิน เพราะเนวินมีความคิดเปนของตนเอง 
13. สํานวนใดเก่ียวของกับองคประกอบของมนุษยสัมพันธดานการเขาใจบุคคลอ่ืน 
 ก. เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม  ข. ตักน้ําใสกะโหลกชะโงกดูเงา 
 ค. ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม   ง. น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก 
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14. “พูดไปสองไพเบ้ีย นิ่งเสียตําลึงทอง”  สุภาษิตดังกลาวตรงกับทฤษฏีใดในเรื่องมนุษยสัมพันธมาก   
      ที่สุด 
 ก. ทฤษฏีลิง 3 ตัว    ข. ทฤษฏีหนาตางโจฮาร ี
 ค. ทฤษฏีการวิเคราะหการสื่อสาร  ง.  ทฤษฏี T.A. analysis 
15. “อรวรรณจบการศึกษาจากตางประเทศ และเธอก็เชื่อเสมอวาการจบการศึกษาจากตางประเทศยอม   
     ใหความรูและประสบการณไดดีกวาการจบการศึกษาในประเทศไทย”  ทัศนคติที่อรวรรณมีตอตนเอง     
     และผูอ่ืนดังกลาวตรงกับทัศนคติแบบใดตามแนวคิดของ T.A. 
 ก. I’m O.K., You’re O.K.   ข. I’m O.K., You’re not O.K. 
 ค. I’m not O.K., You’re O.K.   ง. I’m not O.K., You’re not O.K.  
16. หนาที่หลักของผูบริหารคือขอใด 
 ก. Planning     ข. Organizing 
 ค. Directing     ง. Controlling 
17. ผูนํา และ ภาวะผูนํา มีความแตกตางกันอยางไร 

ก.  แตกตางกันตามสถานการณ    
ข.  แตกตางกันตามประเภทและวิธีการใชอํานาจ 
ค.  ผูนําเปนเรื่องของศิลปะ , ภาวะผูนําเปนเรื่องของวิทยาศาสตร 
ง.  ผูนําหมายถึงบุคคล , ภาวะผูนําหมายถึงกระบวนการปฏิบัติ 

18. บุคคลใดมีลักษณะเปนโรคประสาท 
 ก. นุยคิดวาตนเปนเจาหญิงกลับชาติมาเกิด 
 ข. นารีมีจิตใจออนแอ อารมณไมมั่นคง ข้ีวิตกกังวล 
 ค. โสรยามีอาการประสาทหลอน คิดวาจะมีคนมาทํารายตนเอง 
 ง. นฤวรรณปลอยเนื้อปลอยตัว อารมณแปรปรวน เด๋ียวหัวเราะเด๋ียวรองไห 
19. บุคคลใดมีอาการของคนเปนโรคจิต 
 ก. เวลาที่ไมสบายใจฝนมักมีอาการมื้อเทาเย็น เหงื่อออกมาก 
 ข. หมอกนั่งพูดอยูคนเดียว บางครั้งก็หัวเราะหรือรองไหโดยไมมีเหตุผล 
 ค. เวลาที่ตองอยูในลิฟทคนเดียว พายุมักมีอาการมือสั่น ใจสั่น บางครั้งถึงกับเปนลมหมดสต ิ

ง. บัวมักกังวลวาตนปดประตูหนาตางแลวหรือยัง จึงมักเดินดูรอบบานอยางนอย 4 – 5 ครั้ง   
   กอนเขานอนทุกวัน 

20. “สมพรสอบตกวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต เมื่อเพ่ือนถามวาทําไมสอบตก เขาตอบวาเปนเพราะ 
     อาจารยสอนไมรูเรื่อง นาเบ่ือ  เลยทําใหเขาสอบตก” เปนการใชกลไกการปรับตัวแบบใด 
 ก. Denial of reality    ข. Projection 
 ค. Rationalization    ง. Reaction formation 
 

………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบวิชาจิตวิทยาเพื่อคณุภาพชีวิต ชุดที่ 2 (GE 126)   

1. “โดม เปนคนเจาชู พลอยจึงไมอยากคบดวยเพราะกลัวเสียใจภายหลัง” พฤติกรรมของพลอยแสดง           
     ถึงแรงจูงใจในลักษณะใด 
 ก. แรงจูงใจทางบวก    ข. แรงจูงใจทางลบ 
 ค. แรงจูงใจที่จะดํารงเผาพันธุ   ง. แรงจูงใจทางสังคม 
2. บุคคลในขอใดมีลักษณะตามทฤษฎี X  
 ก. อภิสิทธิ์ชอบใหหัวหนาดูแลการทํางานของตนเองอยางใกลชิด 
 ข. สุเทพคํานึงถึงเปาหมายขององคการมากกวาเปาหมายของตนเอง 
 ค. ทักษิณสามารถควบคุมตนเองใหทํางานเสร็จตามกําหนดเวลาไดดี 
 ง. ผูบริหารไมจําเปนตองออกคําสั่งกับเนวิน เพราะเนวินมคีวามคิดเปนของตนเอง 
3. สํานวนใดเก่ียวของกับองคประกอบของมนุษยสัมพันธดานการเขาใจบุคคลอ่ืน 
 ก. เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม  ข. ตักน้ําใสกะโหลกชะโงกดูเงา 
 ค. ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม   ง. น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก 
4. “พูดไปสองไพเบ้ีย นิ่งเสียตําลึงทอง”  สุภาษิตดังกลาวตรงกับทฤษฏีใดในเรื่องมนุษยสัมพันธมาก   
      ที่สุด 
 ก. ทฤษฏีลิง 3 ตัว    ข. ทฤษฏีหนาตางโจฮาร ี
 ค. ทฤษฏีการวิเคราะหการสื่อสาร  ง.  ทฤษฏี T.A. analysis 
5. “อรวรรณจบการศึกษาจากตางประเทศ และเธอก็เชื่อเสมอวาการจบการศึกษาจากตางประเทศยอม   
     ใหความรูและประสบการณไดดีกวาการจบการศึกษาในประเทศไทย”  ทัศนคติที่อรวรรณมีตอตนเอง     
     และผูอ่ืนดังกลาวตรงกับทัศนคติแบบใดตามแนวคิดของ T.A. 
 ก. I’m O.K., You’re O.K.   ข. I’m O.K., You’re not O.K. 
 ค. I’m not O.K., You’re O.K.   ง. I’m not O.K., You’re not O.K.  
6. หนาที่หลักของผูบริหารคือขอใด 
 ก. Planning     ข. Organizing 
 ค. Directing     ง. Controlling 
7. ผูนํา และ ภาวะผูนํา มีความแตกตางกันอยางไร 

ก.  แตกตางกันตามสถานการณ    
ข.  แตกตางกันตามประเภทและวิธีการใชอํานาจ 
ค.  ผูนําเปนเรื่องของศิลปะ , ภาวะผูนําเปนเรื่องของวิทยาศาสตร 
ง.  ผูนําหมายถึงบุคคล , ภาวะผูนําหมายถึงกระบวนการปฏิบัติ 
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8. บุคคลใดมีลักษณะเปนโรคประสาท 
 ก. นุยคิดวาตนเปนเจาหญิงกลับชาติมาเกิด 
 ข. นารีมีจิตใจออนแอ อารมณไมมั่นคง ข้ีวิตกกังวล 
 ค. โสรยามีอาการประสาทหลอน คิดวาจะมีคนมาทํารายตนเอง 
 ง. นฤวรรณปลอยเนื้อปลอยตัว อารมณแปรปรวน เด๋ียวหัวเราะเด๋ียวรองไห 
9. บุคคลใดมีอาการของคนเปนโรคจิต 
 ก. เวลาที่ไมสบายใจฝนมักมีอาการมื้อเทาเย็น เหงื่อออกมาก 
 ข. หมอกนั่งพูดอยูคนเดียว บางครั้งก็หัวเราะหรือรองไหโดยไมมีเหตุผล 
 ค. เวลาที่ตองอยูในลิฟทคนเดียว พายุมักมีอาการมือสั่น ใจสั่น บางครั้งถึงกับเปนลมหมดสต ิ

ง. บัวมักกังวลวาตนปดประตูหนาตางแลวหรือยัง จึงมักเดินดูรอบบานอยางนอย 4 – 5 ครั้ง   
   กอนเขานอนทุกวัน 

10. “สมพรสอบตกวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต เมือ่เพ่ือนถามวาทําไมสอบตก เขาตอบวาเปนเพราะ 
      อาจารยสอนไมรูเรื่อง นาเบ่ือ  เลยทําใหเขาสอบตก” เปนการใชกลไกการปรับตัวแบบใด 
 ก. Denial of reality    ข. Projection 
 ค. Rationalization    ง. Reaction formation 
11.  มนุษยมีสัญชาตญาณของการอยากมีชีวิตอยูและอยากตาย  เปนแนวคิดทางจิตวิทยาของ 
      กลุมใด 
 ก.  กลุมเกสตัลท                                            ข.  กลุมพฤติกรรมนิยม 
      ค.  กลุมมนุษยนิยม                                         ง.  กลุมจิตวิเคราะห 
12. เมตตาลดความอวนโดยการออกกําลงักาย  สวนกรุณาลดความอวนโดยการอดอาหาร  ทั้ง 
     สองคนลดความอวนเพ่ือเงินรางวัลจํานวนหนึ่งแสนบาท  พฤติกรรมของทั้งสองคนตรงกับ 
     หลักเกณฑขอใดมากที่สุด 

ก. พฤติกรรมทุกอยางตองมีสาเหต ุ
ข. พฤติกรรมบางอยางถาจะเปลี่ยนตองใชเวลานาน 
ค. สาเหตุที่เหมือนกันอาจจะแสดงพฤตกิรรมที่ตางกัน 

  ง.  พฤติกรรมที่เหมือนกันอาจมาจากสาเหตุที่ตางกัน 
13. ขอใดตอไปนี้คือ “พฤติกรรมภายใน”  
       ก.  อวนกลมยืนมองคนเดินผานไปผานมา 
        ข.  อวนกลมมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการสอบ 
        ค.  อวนกลมรองไหเสียใจเนื่องจากคุณพอเสียชีวิต 
        ง.  อวนกลมตกใจรองกรี๊ดเมื่อเพ่ือนโยนจิ้งจกปลอมใส   
14.  พฤติกรรมขอใดไมไดเกิดจากการมีวุฒิภาวะ 
       ก.  การคลาน                                             ข.  การว่ิง 
        ค.  การอาน                                               ง.  การยืน 
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15.  ขอใดหมายถึงพัฒนาการ 
       ก.  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 
       ข.  การเจริญเติบโตทางดานรางกายของมนุษย 
       ค.  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 

ง.  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยทุกดานตั้งแตเกิดจนตาย  ทั้งในดานที่ดีข้ึน  ดานคงที่ และดานที ่  
    เสื่อมถอย 

16.  ขอใดเปนพฤติกรรมที่เกิดจากซุปเปอรอีโก 
 ก.  จิ๋วขอยืมเงินแจวแลวไมใชคืนตามกําหนดสัญญา 
 ข.  บุญหนักไมชอบฆาสัตวเพราะถือวาเปนบาปมหันต 

ค.  แจมจันทรโกหกคุณแมวาสอบจิตวิทยาไดเกรด A เพ่ือใหคุณแมสบายใจ 
 ง.  ประทีปเปดจดหมายของประวัติอานโดยไมขออนุญาต  เพราะถือวาเปนพ่ีชาย 
17.  บุคคลในขอใดมีบุคลิกภาพแบบอิด 
       ก.  ดวงใจชอบทําอะไรตามใจตัวเองเสมอ       
       ข.  ดวงดีถือศีล 5 อยางเครงครัด 
       ค.  ดวงพรเปนคนมีเหตุผลและใหเกียรติผูอ่ืน 
       ง.  ดวงฤดีนําเสื้อผาไปบริจาคใหกับผูอ่ืน  เมื่อตนเองใสไมไดแลว 
18.  บุคคลในขอใดมีบุคลิกภาพแบบ  Ambivert ตามทฤษฎีบุคลิกภาพของจุง 
        ก.  กุงเปนผูมีความคิดสรางสรรค   

ข.  ไกเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรมสูง 
        ค.  แกวชอบการแขงขันหรอืการประกวด      

ง.  กรองไมเก็บตัวหรือเขาสังคมมากเกินไป 
19.  ขอใดคือคุณลักษณะของผูที่มีความคิดแบบอเนกนัย  

ก.  เปนคนสบาย ๆ ไมสนใจสิ่งแวดลอม 
ข.  ทํางานหนักเพ่ือหวังผลตอบแทนที่จะไดรับ 

         ค.  เปนคนไมกลาเผชิญปญหา  เพราะไมอยากคิดหาทางออก 
         ง.  ไมยึดติดกับวิธีการทํางานแบบเกา ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได 
20.  ขอใดหมายถึงความคิดสรางสรรค 
        ก.  นกพับกระดาษเปนรูปบานตามที่แมสอน 
        ข.  หมูหวานทําขนมบัวลอยสูตรปาละมอม       
        ค.  แมวใช  Powerpoint  ของภาคเรียนที่แลวสอนนักศกึษา 

ง.  ไกนํากางเกงยีนสที่ปลายขาขาดแลวมาทําเปนกระเปาใสของ 
 

………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบวิชาจิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต ชุดที่ 3 (GE 126)   

1.  มนุษยมีสัญชาตญาณของการอยากมีชีวิตอยูและอยากตาย  เปนแนวคิดทางจิตวิทยาของ 
    กลุมใด 
 ก.  กลุมเกสตัลท                                         ข.  กลุมพฤติกรรมนิยม 
      ค.  กลุมมนุษยนิยม                                      ง.  กลุมจิตวิเคราะห 
2. “โดม เปนคนเจาชู พลอยจึงไมอยากคบดวยเพราะกลัวเสียใจภายหลัง” พฤติกรรมของพลอยแสดง           
     ถึงแรงจูงใจในลักษณะใด 
 ก. แรงจูงใจทางบวก    ข. แรงจูงใจทางลบ 
 ค. แรงจูงใจที่จะดํารงเผาพันธุ   ง. แรงจูงใจทางสังคม 
3. เมตตาลดความอวนโดยการออกกําลังกาย  สวนกรุณาลดความอวนโดยการอดอาหาร  ทั้ง 
   สองคนลดความอวนเพ่ือเงินรางวัลจํานวนหนึ่งแสนบาท  พฤติกรรมของทั้งสองคนตรงกับ 
   หลักเกณฑขอใดมากที่สุด 

ก. พฤติกรรมทุกอยางตองมีสาเหต ุ
ข. พฤติกรรมบางอยางถาจะเปลี่ยนตองใชเวลานาน 
ค. สาเหตุที่เหมือนกันอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ตางกัน 
ง. พฤติกรรมที่เหมือนกันอาจมาจากสาเหตุที่ตางกัน 

4. บุคคลในขอใดมีลักษณะตามทฤษฎี X  
ก. อภิสิทธิ์ชอบใหหัวหนาดูแลการทํางานของตนเองอยางใกลชิด 
ข. สุเทพคํานึงถึงเปาหมายขององคการมากกวาเปาหมายของตนเอง 
ค. ทักษิณสามารถควบคุมตนเองใหทํางานเสร็จตามกําหนดเวลาไดดี 
ง. ผูบริหารไมจําเปนตองออกคําสั่งกับเนวิน เพราะเนวินมีความคิดเปนของตนเอง 

5.  ขอใดตอไปนี้คือ “พฤติกรรมภายใน”  
       ก.  อวนกลมยืนมองคนเดินผานไปผานมา 
        ข.  อวนกลมมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการสอบ 
        ค.  อวนกลมรองไหเสียใจเนื่องจากคุณพอเสียชีวิต 
        ง.  อวนกลมตกใจรองกรี๊ดเมื่อเพ่ือนโยนจิ้งจกปลอมใส   
6. สํานวนใดเก่ียวของกับองคประกอบของมนุษยสัมพันธดานการเขาใจบุคคลอ่ืน 
 ก. เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม  ข. ตักน้ําใสกะโหลกชะโงกดูเงา 
 ค. ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม   ง. น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก 
7. “พูดไปสองไพเบ้ีย นิ่งเสียตําลึงทอง”  สุภาษิตดังกลาวตรงกับทฤษฏีใดในเรื่องมนุษยสัมพันธมาก   
      ที่สุด 
 ก. ทฤษฏีลิง 3 ตัว    ข. ทฤษฏีหนาตางโจฮาร ี
 ค. ทฤษฏีการวิเคราะหการสื่อสาร  ง.  ทฤษฏี T.A. analysis 
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8.  ขอใดหมายถึงพัฒนาการ 
       ก.  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 
       ข.  การเจริญเติบโตทางดานรางกายของมนุษย 
       ค.  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 

ง.  การเปลี่ยนแปลงของมนุษยทุกดานตั้งแตเกิดจนตาย  ทั้งในดานที่ดีข้ึน  ดานคงที่ และดานที ่  
    เสื่อมถอย 

9.  พฤติกรรมขอใดไมไดเกิดจากการมีวุฒิภาวะ 
       ก.  การคลาน                                             ข.  การว่ิง 
        ค.  การอาน                                               ง.  การยืน 
10. “อรวรรณจบการศึกษาจากตางประเทศ และเธอก็เชื่อเสมอวาการจบการศึกษาจากตางประเทศยอม   
     ใหความรูและประสบการณไดดีกวาการจบการศึกษาในประเทศไทย”  ทัศนคติที่อรวรรณมีตอตนเอง     
     และผูอ่ืนดังกลาวตรงกับทัศนคติแบบใดตามแนวคิดของ T.A. 
 ก. I’m O.K., You’re O.K.   ข. I’m O.K., You’re not O.K. 
 ค. I’m not O.K., You’re O.K.   ง. I’m not O.K., You’re not O.K. 
11.  ขอใดเปนพฤติกรรมที่เกิดจากซุปเปอรอีโก 
 ก.  จิ๋วขอยืมเงินแจวแลวไมใชคืนตามกําหนดสัญญา 
 ข.  บุญหนักไมชอบฆาสัตวเพราะถือวาเปนบาปมหันต 

ค.  แจมจันทรโกหกคุณแมวาสอบจิตวิทยาไดเกรด A เพ่ือใหคุณแมสบายใจ 
 ง.  ประทีปเปดจดหมายของประวัติอานโดยไมขออนุญาต  เพราะถือวาเปนพ่ีชาย 
12. หนาที่หลักของผูบริหารคือขอใด 
 ก. Planning     ข. Organizing 
 ค. Directing     ง. Controlling 
13.  บุคคลในขอใดมีบุคลิกภาพแบบอิด 
       ก.  ดวงใจชอบทําอะไรตามใจตัวเองเสมอ       
       ข.  ดวงดีถือศีล 5 อยางเครงครัด 
       ค.  ดวงพรเปนคนมีเหตุผลและใหเกียรติผูอ่ืน 
       ง.  ดวงฤดีนําเสื้อผาไปบริจาคใหกับผูอ่ืน  เมื่อตนเองใสไมไดแลว 
14. ผูนํา และ ภาวะผูนํา มีความแตกตางกันอยางไร 

ก.  แตกตางกันตามสถานการณ    
ข.  แตกตางกันตามประเภทและวิธีการใชอํานาจ 
ค.  ผูนําเปนเรื่องของศิลปะ , ภาวะผูนําเปนเรื่องของวิทยาศาสตร 
ง.  ผูนําหมายถึงบุคคล , ภาวะผูนําหมายถึงกระบวนการปฏิบัติ 
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15.  บุคคลในขอใดมีบุคลิกภาพแบบ  Ambivert ตามทฤษฎีบุคลิกภาพของจุง 
        ก.  กุงเปนผูมีความคิดสรางสรรค   

ข.  ไกเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรมสูง 
        ค.  แกวชอบการแขงขันหรือการประกวด      

ง.  กรองไมเก็บตัวหรือเขาสังคมมากเกินไป 
16. บุคคลใดมีลักษณะเปนโรคประสาท 
 ก. นุยคิดวาตนเปนเจาหญิงกลับชาติมาเกิด 
 ข. นารีมีจิตใจออนแอ อารมณไมมั่นคง ข้ีวิตกกังวล 
 ค. โสรยามีอาการประสาทหลอน คิดวาจะมีคนมาทํารายตนเอง 
 ง. นฤวรรณปลอยเนื้อปลอยตัว อารมณแปรปรวน เด๋ียวหัวเราะเด๋ียวรองไห 
17.  ขอใดคือคุณลักษณะของผูที่มีความคิดแบบอเนกนัย  

ก.  เปนคนสบาย ๆ ไมสนใจสิ่งแวดลอม 
ข.  ทํางานหนักเพ่ือหวังผลตอบแทนที่จะไดรับ 

         ค.  เปนคนไมกลาเผชิญปญหา  เพราะไมอยากคิดหาทางออก 
         ง.  ไมยึดติดกับวิธีการทํางานแบบเกา ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได 
18. บุคคลใดมีอาการของคนเปนโรคจิต 
 ก. เวลาที่ไมสบายใจฝนมักมีอาการมื้อเทาเย็น เหงื่อออกมาก 
 ข. หมอกนั่งพูดอยูคนเดียว บางครั้งก็หัวเราะหรือรองไหโดยไมมีเหตุผล 
 ค. เวลาที่ตองอยูในลิฟทคนเดียว พายุมักมีอาการมือสั่น ใจสั่น บางครั้งถึงกับเปนลมหมดสต ิ

ง. บัวมักกังวลวาตนปดประตูหนาตางแลวหรือยัง จึงมักเดินดูรอบบานอยางนอย 4 – 5 ครั้ง   
   กอนเขานอนทุกวัน 

19.  ขอใดหมายถึงความคิดสรางสรรค20.  ขอใดหมายถึงความคิดสรางสรรค 
        ก.  นกพับกระดาษเปนรูปบานตามที่แมสอน 
        ข.  หมูหวานทําขนมบัวลอยสูตรปาละมอม       
        ค.  แมวใช  Powerpoint  ของภาคเรียนที่แลวสอนนักศึกษา 

ง.  ไกนํากางเกงยีนสที่ปลายขาขาดแลวมาทําเปนกระเปาใสของ 
20. “สมพรสอบตกวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต เมื่อเพ่ือนถามวาทําไมสอบตก เขาตอบวาเปนเพราะ 
     อาจารยสอนไมรูเรื่อง นาเบ่ือ  เลยทําใหเขาสอบตก” เปนการใชกลไกการปรับตัวแบบใด 
 ก. Denial of reality    ข. Projection 
 ค. Rationalization    ง. Reaction formation 
 

………………………………………………………………. 
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เฉลยชุดที่ 1 
 

 1.  ง     2.  ค     3.  ข 
          4.  ง    5.  ค    6.  ข 

7.  ก    8.  ง    9.  ง 
10. ง    11. ข    12. ก 
13. ค    14. ก    15. ข 
16. ก    17. ง    18. ข 
19. ข    20. ข 

 
 

เฉลยชุดที่ 2 
 

 1.  ข     2.  ก     3.  ค 
          4.  ก    5.  ข    6.  ก 

7.  ง    8.  ข    9.  ข 
10. ข    11. ง    12. ค 
13. ข    14. ค    15. ง 
16. ข    17. ก    18. ง 
19. ง    20. ง 

 
เฉลยชุดที่ 3 

 
 1.  ง     2.  ข     3.  ค 

          4.  ก    5.  ข    6.  ค 
7.  ก    8.  ง    9.  ค 
10. ข    11. ข    12. ก 
13. ก    14. ง    15. ง 
16. ข    17. ง    18. ข 
19. ง    20. ข 
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ภาคผนวก  ข 

รายช่ือหนังสือชุด 12 ปนักษัตร  
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รายช่ือหนังสือ 
 

หนังสือชุด 12 ปนักษัตร  โดยพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก  จํานวน 12 เลม มีรายชื่อ
ดังนี ้
 

1. ชนะใครไมเทาชนะใจตน 
2. โชคดี 
3. ใจดีสูเสือ 
4. ปกระตายขอจงสวัสดี 
5. ปมะโรงขอจงมีความสุข 
6. ความสุขสูงสุด ( ฉบับปมะเส็ง ) 
7. ทําใจเปนธรรม  สุขภาพใจดี...ตอนรับปมา 
8. เหตุสมควรโกรธ...ไมมีในโลก 
9. สาระแหงชีวิต  คือรักและเมตตา 
10. สันโดษ...เคล็ดลับของความสุข 
11. มีขันติคือใหพรแกตนเอง 
12. เราเกิดมาทําไม 

 
..................................................................................... 
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ภาคผนวก  ค 

แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา 
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แบบสอบถาม 
 

หลังจากนักศึกษาไดอานหนังสือธรรมะชุด  12 ปนักษัตรแลว  นักศึกษาไดขอคิดอะไรบาง  และ
สามารถนําความรูและขอคิดนั้นไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร 

 
1. ทําใหมีแนวคิดไปในทางที่ดี  ดํารงชีวิตไปไดดวยดี  ไมวาจะเปนครอบครัวและสังคม  มีสต ิ

และเกิดความรอบคอบในการเรียน  มีระเบียบวินัยในตนเอง  การอานทําใหเกิดสมาธิในการเรียน  เรียน
อาจารยใหอานประมาณ 5 นาทีกอนเรียนถึงแมจะไมจบเลมแตก็ทําใหมีสมาธิข้ึนมา 1 ชั่วโมงของวิชา
เรียนจิตวิทยา 

2. ทําใหรูจักตนเองและคนอ่ืนมากข้ึน  และทําใหมีสมาธิดีข้ึนในระหวางเรียน  สวนขอคิดที่ได 
สอนใหเรามีความพยายามและอดทน  ซึ่งทั้งสองอยางนี้สามารถนําไปปรับใชไดในทุก ๆ เรื่องในการ
ดํารงชีวิต 

3. ไดขอคิดในการดํารงชีวิต  สามารถเอามาปรับใชในชีวิตประจําวัน  บางทีสิ่งที่เราคิดวาถูก 
อาจจะเปนผิดก็ได  เวลาจะคิดจะทําสิ่งใดก็ควรคํานึงถึงสิ่งรอบขาง 

4. นําไปใชปรับความคิดทัศนคติเดิม ๆ  ใหคิดไดดีกวาเดิมและใชชีวิตอยางไรใหมีความสุข 
5. ไดขอคิดดานความประพฤติของตนเอง  วาควรแยกแยะสิ่งตาง ๆ ดวยการเอาชนะใจตนเอง   

เมื่อเราอยากไดอะไรโดยที่ไมจําเปนเราควรหักหามใจตัวเองโดยสมควร 
- สันโดษ...เคล็ดลับของความสุข  บางทีการที่เราอยูคนเดียวอาจจะสบายกวาอยูหลาย ๆ  

คน  เพราะวาย่ิงมากคนก็ย่ิงมากเรื่อง  การที่เราอยูคนเดียวไมมีใครมาวุนวายเปนการที่ทําใหตนเองมี
ความสุขที่สุด 

- การที่เราเกิดมาตางก็ยอมมีหนาที่ของตนเองมีสิ่งที่ควรปฏิบัติมากมาย 
6.  การนั่งสมาธิทําใหใจสงบ  รูจักการพอดีพอควร  ยับย้ังชั่งใจ  ไดความสุขคือการไดทําให 

จิตใจใฝดี คิดดี  การนําไปใชในชีวิตประจําวันคือใชในการสงบสติอารมณ  ทําใจรอนใหใจเย็น 
7. ไดขอคิดอีกแงมุมหนึ่งซึ่งเปนแงมุมที่ดี  ที่ทําใหตัวเราคิดดีและมีความสุข 

- ทําใหคิดไดในบางเรื่องที่เปนปญหาอยูในใจ  ชวยใหสบายใจข้ึน 
- รูสึกมีสมาธิมากข้ึนหลังจากที่ไดอานหนังสือ 
- มีความรูและขอคิดมาพัฒนาตนเอง  พัฒนาความคิดแงดี  ใหเปนคนที่คิดในแงดี  และ 

ทําใหตนเองมีความสุขและยอมรับความเปนจริงได 
8. ไดขอคิดคือไมวาเราจะแขงกับใครเราก็ควรจะยอนกลับมาดูตนเองวา  เราทําดีแลวหรือยัง   

ไมใชวาเราทําไปแลวมันจะดี  เราควรถามคนอ่ืนวางานเราดีหรือยัง  ถาเราชนะใจตนเองไดแลว  ทุก
อยางก็จะมีระเบียบและลุลวงไปไดดวยดี  ที่สําคัญเราไมควรไปแขงกับใคร เราควรทําทุกวันใหมันดีที่สุด
ก็พอแลว 

9. ไดรูวาความรักเปนสิ่งสําคัญที่หลอเลี้ยงมนุษยทุกคนที่ตองการความรักจากพอแมและญาติพ่ี 
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นองและบุคคลที่อยูรอบขาง  เราจึงเกิดความรูสึกอบอุน  มั่นคงปลอดภัยและสุขใจเมื่อไดรับความรัก   
ความรักจึงทําใหมนุษยมีจิตใจที่สมบูรณ  และสุดทายการไดนําขอคิดมาใชในชีวิตประจําวันก็คือ  การที่
ไดเปนลูกที่กตัญูกับบิดามารดาและผูมีพระคุณ 

10. ไดขอคิดมากมายจากเรื่องนี้  ไดรูถึงคุณคาความเปนมนุษย  ไดรับรูการพัฒนาจิตใจ  มอง 
ชีวิตในหลาย ๆ แงมุม  รูจักการใชสติเปนหลักเกณฑสําคัญในการชวยตัดสินใจ  การทําใหชีวิตพบเจอ
แตความสุข 

11. ทําใหเราไดรูวา  ทุกสิ่งทุกอยางบนโลกใบนี้ไมไดมีเฉพาะเรื่องราย ๆ เพียงอยางเดียว  เรา 
ควรจะเปดใจที่จะรับทั้งเรื่องดีและไมดีเขามาในชีวิตเพราะเปนสิ่งที่คนเราตองเผชิญ  เพราะฉะนั้นเราควร
ยอมรับสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับเรา  และถาเปนเรื่องดีเราก็ไมตองไปดีใจมากมายเพราะมันคงไมอยูกับเรา
ตลอดไป  และก็เชนเดียวกันถาเราเจอเรื่องรายก็ไมควรไปจมอยูกับมัน  เพราะจะทําใหจิตใจเราแย 
เปลา ๆ   ขอใหเราเปดใจรับกับมันเพราะถึงยังไงมันก็ตองผานไปใชชีวิตใหพอประมาณไมมากและไม
นอยเกินไป 

12. ผมไดรับความรู  ขอคิดเตือนใจมากเลยครับ  ทั้งในเรื่องเหตุผล  ขอคิด  การคิดอยางมีเหตุผล   
การทําใหจิตใจสงบได  และการอานหนังสือยังทําใหเกิดสมาธิ  เมื่อมีสมาธิก็จะคิดตามกับหนังสือ   เลม
ที่ผมชอบคือ  เหตุสมควรโกรธ...ไมมีในโลก  เพราะย่ิงอานย่ิงเขาใจอารมณของการโมโหโทโสมากข้ึน  
สามารถนํามาปรับใชกับการใชชีวิตในสังคมได  ควบคุมอารมณไดมากข้ึน  อะไรที่ไมนาจะมีอารมณก็
ปลอยวาง  และอีกเลมคือ  เราเกิดมาทําไม  เนื้อหามักใหขอคิดที่ดี ๆ มากมายครับ 

13. ไดขอคิดหลายอยางมากจากการอานหนังสือธรรมะ  ไมวาจะเปนการชนะใจตนเอง  การไมยึด 
ติดจนเกินไป  การทําตัวเองใหมีความสุข  การดําเนินชีวิต  หรือแมกระทั่งเรื่องความรัก 

- เราสามารถนําขอคิดที่ไดจากการอานหนังสือธรรมะที่อาจารยนํามาใหอาน  เรานําไปใช 
ไดมากมาย  ไมวาจะเปนเวลาที่เราโกรธเราก็นึกถึงคําในหนังสือ  เราก็อาจจะใจเย็นลง  ในหนังสือยัง
บอกวิธีการทําใหตัวเองชนะใจตัวเอง   การอยูอยางสันโดษก็ทําใหเรามีความสุขได  เรานําเคล็บลับที่ทํา
ใหเรามีความสุขไปทําตาม  เราก็สามารถทําใหตัวเองมีความสุข  สุขใจ ไดการไมเบียดเบียนผูอ่ืน  การ
อยูรวมกับคนอ่ืนในสังคม  และการทําหนาที่ในปจจุบันใหดีที่สุด 

14. การรูจักตนเองเปนสิ่งที่ดี  ทําใหเรารูจักประมาณตน  ทําอะไรมีเหตุมีผล  ไมเบียดเบียนใคร   
และใชชีวิตประจําวันของตนเองไดอยางมีความสุข 

15. การที่รูจักตนเองมากข้ึนวาเปนอยางไร  และไดรูผูใดตามรูจักมองตนผูนั้นจักพนจากบวงมาร   
และการโกรธเปนสิ่งไมดี  และไดรูจักคิดดีทําดีและการแบงปน  การใหกับผูอ่ืน  ทําใหเรามีปญญามาก
ข้ึนและสติในการควบคุมอารมณ  การไดอานหนังสือธรรมะนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางดี 

16. ในการดํารงชีวิตปจจุบันซึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไป  ทําใหขอคําสอนที่แฝงไวในหนังสือนั้น 
สามารถนํามาใชไดทั้งในดานการเรียน  การดํารงชีวิต  โดยมีสมาธิในทุกสิ่งทุกอยางที่ทํา 

17. ไดรูวาการมีธรรมะในใจทําใหคนเราจิตใจสงบไดจริง  และที่เราอานหนังสือไดขอคิดดี ๆ  
หลายอยางในการดําเนินชีวิต ก็อาจจะมีโกรธคือโง  โมโหคือบา 

- ชีวิตของคนเราอยูคนเดียวไมได  เพราะฉะนั้นเราตองเอ้ือเฟอเผื่อแผและมีความเมตตา   
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รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  คิดกอนแลวคอยพูด  ใชพูดแลวคอยคิด 
18. สามารถนําไปใชในเรื่องการระงับความโกรธ 
19. ไดสังเกตตนเอง  มีสติรูอารมณตนเอง  ในบางทีเคืองเพ่ือนก็สามารถระงับทัน  ไมปลอยให 

อารมณไหลไปตามโทสะ 
20. ไดรูวา  ความสุขของคนเราไมไดอยูที่สิ่งของ  วัตถุหรืออะไรก็ตาม  ความสุขอยูที่ความ 

สันโดษ  การไดอยูกับตนเอง  แตเราตองเปดใจใหกวางยอมรับความจริง  และพอใจในสิ่งที่มี ที่เปน  ที่
หามาไดดวยความซื่อสัตยสุจริต  รูจักคิดดี  คิดถูก 

- สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดดวยการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี  ไมตอง 
ลําบากในการหาสิ่งของหรือวัตถุเพ่ือทําใหตนเองมีความสุข   การไดอยูกับตนเองและการเปดใจใหกวาง  
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  และการมองโลกในแงดี (คิดบวก) 

21. ทําใหรูจักคิดมากข้ึน 
- รูจักยอมรับความจริงในชีวิต  เขาใจกับชีวิตมากข้ึน 
- ทําใหหันมามองตนเอง  ปรับปรุงตนเอง  กอนที่จะมองหรือวาใคร  คือการสํารวจตนเอง 

กอนวาใคร 
- อภัยมากข้ึน  อะไรที่เปนเรื่องเล็กนอยก็ปลอยวางไป  ไมเก็บมาคิดใหทุกขใจ 
- ทําใหมีกําลังใจในชีวิตมากข้ึน  ไมทอแทกับความลําบาก 
- จะทําอะไรตองมีสต ิ

22. ทําใหเราทราบวาเราเกิดมาทําไม  สิ่งที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ไดแก 
- พยายามใชชีวิตใหคุมคามากข้ึน 
- คิดกอนทํา 
- ใชเหตุผลในการแกปญหา 
- พยายามระงับความโกรธ 

23. ไดขอคิดวา  เวลาจะทําอะไรเราไมจําเปนตองแขงกับคนอ่ืน  แตแขงกับตนเองก็พอ  การชนะ 
ใจตนเองเหมือนจะงายแตก็ไมงาย  บางทีการชนะคนอ่ืนยังงายกวาที่เราสามารถชนะใจตนเองได  ถาเรา
ชนะใจตนเองไดก็จะประสบความสําเร็จ 

24. การชนะใจตนเองโดยการไมอยากได  พอใจในสิ่งทีต่นมี  ยินดีกับสิ่งที่ไดมา  และการเอาชนะ 
ความกลัว 

25. ไดรูวิธีการใชชีวิตในอนาคตขางหนาวาจะใชชีวิตอยางไร  ควรจะคิดแบบไหน  ทําอะไรดีไม 
ดีในชีวิต 

26. ทําใหไดทราบวาความกลัวเปนสิ่งที่เราสรางข้ึนมาเอง  ถาชนะความกลัวไดก็เหมือนชนะใจ 
ตนเอง  

27. การเกิดมามันยาก  และเราควรใชชีวิตอยางคุมคาสรางแตประโยชน 
28. ใหรูจักดําเนินชีวิตใหมีความสุขในทุกสถานการณ 
29. ไดความคิดวาการเกิดมานี้ถือวา เปนสิ่งสําคัญของชีวิต  เราทําดีไดมากเทาไร  ผลบุญที่ไดก็ 

DPU



 

 

จะทําใหเรามีชีวิตที่ดี 
30. ทําใหจิตใจสงบและสามารถนําขอคิดไปใชในชีวิตประจําวันได 
31. ไดหลักธรรมที่ดี  สาระทุกอยางสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
32. ขอคิดคือไมมีอะไรทําใหเราทุกขไดนอกจากตัวเราเอง  สิ่งที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันก็คือ   

การที่เราจะไมคิดไมใสใจในสิ่งที่ทําใหเราเปนทุกข 
33. ทําใหใจเย็นลง  ทําใหมีสมาธิ  สรางนิสัยรักการอาน 
34. ขอคิดที่ไดมีมากมายหลายอยาง  เชน    

- ใจดีสูเสือ   
- การทําจิตใจใหสงบ   
- พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู    
- เปาหมายของชีวิตตองมีความอดทน   
- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  โดยมีคนมาหาเรื่องก็สามารถควบคุมจิตใจ  

ควบคุมอารมณไมใหหลงไปกับความโกรธ  ความโมโหได   
- รูจักมองโลกในแงบวก   ตัดความคิดฟุงซาน  มีเหตุผลมีสติอยูกับตัวตลอดเวลา 
- ปรับตัวตามสังคม 

35. ขอคิดที่ได  ไดรูจักการทําใหตนเองมีความสุข  ความสงบทั้งทางใจและกาย  ไดรูถึงความ 
ตองการของตนเอง  ไดรูถึงสิ่งที่เราเกิดมาทําไมอีกดวย  และยังรวมไปถึงการทําใหตนเองมีความสุข  ไม
มีความทุกข  สามารถนําความรูและขอคิดไปใชในชีวิตประจําวันได 

36. ทําใหเราไดรูจักการเอาชนะใจตนเอง 
37. ทําใหเรามีความสุขในทุก ๆ วัน 
38. ทําใหเราไดยอมรับในความเปนจริง 
39. ทําใจใหบริสุทธิ ์
40. เราควรเอาชนะความกลัว  ไมใชใหความกลัวครอบงําเรา  เชน  ไมวาจะสถานการณไหนก็ 

อยาตื่นตูม 
41. นําหลักตาง ๆ มาพัฒนาชีวิต  นํามาเปนคติในการใชชีวิต  สิ่งที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน  คือ  
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