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บทคัดย่อ

การที่จะเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ผู้ให้คำ�ปรึกษาต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคการให้
คำ�ปรึกษาโดยใช้กจิ กรรมพัฒนาตนเองตามแนวจิตตปัญญาศึกษา การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ที่
ปรึกษาจำ�นวน 40 ราย ดำ�เนินการวิจัยเป็น 2 วงจร วงจรที่ 1 เตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย โดยการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร การใช้สนุ ทรียสนทนาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา การเขียนแนวทางการพัฒนาตนเองเพือ่ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษา
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา วงจรที่ 2 นำ�แนวทางการพัฒนาตนเองฯ ซึ่งใช้กระบวนการสุนทรียสนทนาเป็นหลักมาจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณใช้สถิติร้อยละ เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัย กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษา โดยใช้สุนทรียสนทนาอยู่ในระดับมาก(ร้อยละ 77) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการนำ�แนวทางการ
พัฒนาตนเองฯ มาใช้อยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 78) กลุม่ เป้าหมายสะท้อนว่าได้เรียนรูต้ นเองจากภายในโดยใช้กจิ กรรม
สุนทรียสนทนา ได้ฟงั และคิดอย่างใคร่ครวญ สามารถสะท้อนตนเองและผูอ้ นื่ อย่างกัลยาณมิตร  สามารถประยุกต์ใช้ใน
การให้คำ�ปรึกษาได้
คำ�สำ�คัญ: จิตตปัญญาศึกษา  การให้คำ�ปรึกษา  สุนทรียสนทนา

Abstract :

Counseling through contemplative study, Counselor had to learn and practice followed the guide of
contemplative study. Current study was action research. The aim of study was guiding of self development to
be counselor followed by contemplative study. Participants consists of forty persons that they were teachers in
Boromarajonani College of nursing, khonkaen. There were two stages that conducted in current study, firstly,
preparing stage, the method was lecture and practice which followed by contemplative study, the main activities
were write the guide of self development. Second stages, lectures and practices again that guide, bring the guide of
self development, it came from the first stage. Data analysis, quantitative used statistic and qualitative used content
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analysis. Finding found that, the participants had understanding and a lot of knowledge at good level. Moreover,
the satisfaction of the project was good (78%) and the participants can bring the concept of contemplative study
to apply to be counselor.
keywords: contemplative study, counseling, dialogue

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

การให้คำ�ปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการ
แนะแนว เป็นงานบริการแก่นักศึกษาที่สถานศึกษาเห็น
ความสำ�คัญควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้
เนื่ อ งจากการให้ คำ � ปรึ ก ษามี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะช่ ว ยให้
นักศึกษามีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยให้รู้จัก
และเข้าใจตนเองทุกด้าน   สามารถพัฒนาตนเองรวมถึงนำ�
ความรู้และความสามารถของตนเองมาใช้ประโยชน์ รู้จัก
วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ สามารถปรับตัวได้อย่างดี
และใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ในสั ง คม 1 ผู้ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษา
ต้องผ่านการฝึกเทคนิคการให้คำ�ปรึกษา เพื่อสามารถ
นำ�กระบวนการและเทคนิคต่างๆมาใช้ในการให้คำ�ปรึกษา
ซึง่ หากผูร้ บั คำ�ปรึกษามีปญ
ั หาไม่ซบั ซ้อน  ผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษา
ก็สามารถใช้เทคนิคพืน้ ฐานในการให้ค�ำ ปรึกษาช่วยเหลือได้
แต่หากเป็นปัญหาทีซ่ บั ซ้อน ผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาจะเป็นผูเ้ ลือก
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายทฤษฎีมาใช้ตาม
ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นและความเชี่ยวชาญของตนเอง1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้มี
การพัฒนาทั้งระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ให้คำ�ปรึกษา
มาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยได้จัด
ทำ � โครงการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา”
(ระบบครอบครั ว เสมื อ น) เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาแบบ
องค์ ร วม เพราะเชื่ อ ว่ า ระบบครอบครั ว ซึ่ ง เป็ น สั ง คม
ขนาดเล็กจะสามารถทำ�ให้สมาชิกในครอบครัวมีความ
สั ม พั น ธ์ ที่ แ น่ น แฟ้ น มี ค วามรั ก ความสามั ค คี ต่ อ กั น  
ระบบครอบครัวในบริบทวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่นใช้แนวคิดของการสร้างครอบครัวเสมือนขึ้น
มาใช้ในสถาบันการศึกษา  ครอบครัวคือรูปแบบของการ
ที่บุคคล 2 คนหรือกลุ่มบุคคลสร้างแบบ (pattern)  หรือ
โครงสร้าง(structure) ของการอยู่ร่วมกัน เพื่อปลูกฝัง
ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติกับสมาชิกในครอบครัว
เสมือน2

การแบ่งครอบครัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น แบ่งเป็น 24 ครอบครัวตามข้อมูลจำ�นวน
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาก่อน แล้วจึงเชิญผู้สูงอายุ
จากชุมชนเข้าครอบครัว ซึ่งในแต่ละครอบครัวจะมี ปู่
ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชนทำ�หน้าที่ขัดเกลา
ทางสังคม ถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้กับ
นักศึกษา พ่อ แม่ น้า อา ซึ่งเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ของวิทยาลัยฯ จะทำ�หน้าทีด่ แู ลกระบวนการเรียนการสอน
ทักษะทางสังคม ความเป็นอยู่ทั่วไป ระเบียบวินัยรวมถึง
การดูแลให้คำ�แนะนำ�ให้คำ�ปรึกษาในทุกเรือ่ ง และพีน่ อ้ ง
ซึ่งเป็นนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี มีหน้าที่ดูแลให้คำ�แนะนำ�
และเป็นตัวอย่างทีด่ กี บั น้อง  ดูแลช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ทุกคนในครอบครัวจะทำ�งานเป็นทีม เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกในทุกด้านโดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ  และกระบวนการสุนทรียสนทนา2     
ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนานักศึกษาเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯจึง
บูรณาการงานบริการให้คำ�ปรึกษาเข้าสู่ระบบครอบครัว
เสมือน โดยแต่งตั้งให้อาจารย์ประจำ�ครอบครัวทำ�หน้าที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของครอบครัวนั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
นักศึกษาต้องออกจากครอบครัวของตนเอง เพื่อเข้ามา
อยู่ในครอบครัวใหม่ของวิทยาลัยฯ และนักศึกษาทุกคน
ต้องเข้ามาอยู่ในหอพักของวิทยาลัยฯ โดยจะมีอาจารย์
เวรประจำ�วันดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาตลอด 24
ชั่วโมง  ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ�ครอบครัวจะ
ดูแลสมาชิกของครอบครัวในภาพรวม และในทุกวันพุธ
เวลา 12.00-16.00 น.จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกครอบครัว
จัดกิจกรรมร่วมกันเพือ่ ทำ�ความคุน้ เคย รูจ้ กั กันมากยิง่ ขึน้
รวมถึงดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน       
จากการสำ�รวจประเด็นปัญหาอุปสรรคในการ
ให้คำ�ปรึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2551 โดยการใช้ focus
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group พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจใน
การนำ�เทคนิคการให้คำ�ปรึกษามาใช้ ทั้งนี้เนื่องจากไม่
ได้ใช้เป็นประจำ�  ทำ�ให้บางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจะใช้
วิธีแนะนำ�หรือแนะแนวแทนการให้คำ�ปรึกษาจึงทำ�ให้
นักศึกษาไม่ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตาม
หลักการให้คำ�ปรึกษา
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบงานบริการให้คำ�ปรึกษา จึงเห็นว่าหากได้
มีการพัฒนาเทคนิคการให้คำ�ปรึกษาให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อให้นำ�ไปใช้ได้ง่ายและสามารถส่งเสริมให้
นักศึกษาแก้ไขปัญหาได้ดว้ ยตนเอง รวมถึงสามารถพัฒนา
สติปญ
ั ญาและกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
จะทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพในระบบการให้ค�ำ ปรึกษามาก
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำ�จิตตปัญญาศึกษามาพัฒนา
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ให้คำ�ปรึกษา ทั้งนี้เนื่องจากจิตตปัญญาศึกษา เป็นการ
ศึกษาทีเ่ น้นการเข้าใจด้านในของตนเอง รูต้ วั เข้าใจความ
จริง เห็นองค์รวมของสรรพสิ่ง ทำ�ให้เกิดความเป็นอิสระ
ความสุขปัญญาและความรักต่อเพื่อนมนุษย์3 โดยมีจุด
มุ่งหมายสุดท้ายเพื่อสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยสติและ
ปัญญาของตนเอง2
จิตตปัญญาศึกษาเน้นการศึกษาจากการปฏิบตั ิ
ผ่านกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การ
ทำ�งานศิลปะ โยคะ การเป็นอาสาสมัครเพือ่ สังคม  สุนทรีย
สนทนา การเรียนรูจ้ ากธรรมชาติ  และจิตตภาวนา เป็นต้น3
ดังนั้นในการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ให้คำ �
ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้กจิ กรรม
ที่หลากหลายโดยเน้นกระบวนการสุนทรียสนทนา มาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษา
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากสุนทรียสนทนา
เป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้บคุ คลได้พฒ
ั นาตนเองจากด้าน
ใน ด้วยการฝึกสมาธิ เฝ้ามองสภาวะภายใน สะท้อนตัว
เองโดยอาศัยความสัมพันธ์ของกัลยาณมิตรสะท้อนซึง่ กัน
และกัน  โดยมีขนั้ ตอนทีส่ �ำ คัญ 4 ขัน้ ตอน คือ การฟังอย่าง
ลึกซึง้ ฟังให้ได้ยนิ (deep listening)  การเคารพการตัดสิน
ใจของผู้อื่น (respecting) ฟังอย่างแขวนสมมุติฐานไว้
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ไม่เน้นหาคำ�ตอบ (suspending) และการพูดออกมาจาก
ความรู้สึกขณะนั้น  (voicing)4   
ดั ง นั้ น หากนำ � จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษามาใช้ เ ป็ น
แนวทางในการให้ค�ำ ปรึกษาก็จะช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษา
เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อของตนเอง
ว่าทีม่ คี วามสัมพันธ์เชือ่ มโยง กับคนอืน่ สังคม เทคโนโลยี
หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ระบบนิ เ วศอย่ า งไร ทำ � ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทางความคิดและจิตสำ�นึกใหม่
เกี่ยวกับตนเองและสรรพสิ่ง ส่งผลสู่การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีสติ ปัญญา5 ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถ แก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาตนเองได้ด้วยสติปัญญาของตนเอง
โดยที่นักศึกษาไม่ต้องมาขอรับการปรึกษาทุกครั้งเมื่อ
เกิดปัญหา ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทาง
การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาของ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น เพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนาอาจารย์ที่
ปรึกษาต่อไป       

กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวทางการพัฒนาตนเองของอาจารย์ทปี่ รึกษา
เพือ่ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา พัฒนา
ขึน้ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทีก่ ล่าวว่าเป็นการศึกษา
ที่เน้นการเข้าใจด้านในของตนเอง รู้ตัว เข้าใจความจริง
เห็นองค์รวมของสรรพสิง่ ทำ�ให้เกิดความเป็นอิสระ ความ
สุขปัญญาและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ 3 ซึ่งวิธีการฝึก
ปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาศึกษามีหลากหลายแนวคิด  
และในการวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดของ Center for contemplative mind in society ที่ได้ให้แนวทางการฝึกการน้อม
สูใ่ จอย่างใคร่ครวญหลากหลายวิธี ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ปี ฏิบตั ผิ า่ น
ความสงบเงียบ (stillness practices) โดยการนัง่ สมาธิ การ
ทำ�ให้จิตใจสงบและสะอาด (quieting and clearing the
mind) เพื่อความสงบตั้งมั่นของร่างกายและจิตใจและวิธี
การปฏิบตั ผิ า่ นกระบวนการเชิงความสัมพันธ์ (relational
practices) โดยใช้สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อ
ฝึกสติ เฝ้ามองสภาวะภายใน สะท้อนตนเองและอาศัย
ความสัมพันธ์ของกัลยาณมิตร สะท้อนกันและกัน6 โดย
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มีการเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักในความสำ �คัญ
ของการให้คำ�ปรึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของผู้ให้

คำ�ปรึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ7 (แผนภูมิที่ 1)

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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แนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อเปนผูใหคําปรึกษาตามแนวจิตตปญญาศึกษา

บรรยายอยางมีสวนรวม
(ใชกิจกรรมกลุม)

ความสําคัญและแนวคิด
ของ
การใหคําปรึกษา
จิตตปญญาศึกษากับ
การใหคําปรึกษา
ผอนพักตระหนักรู

กิจกรรมพัฒนาจิตอยางมีสติ

พัฒนาจิตอยางมีสติ
วัฏจักรชีวิต

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ของผูใหคําปรึกษา

วงลอสี่ทศิ
เปดชิงพื้นที่
ขับมอเตอรไซด

กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การใหคําปรึกษาตาม
แนวจิตตปญญาศึกษา

เปนการพัฒนาจิตและปญญา

สุนทรียสนทนาในประเด็น
“ความรูสึกปจจุบนั ”
สุนทรียสนทนาในประเด็น
“ทุกขใจของฉัน”
พัฒนา EQ

- เขาใจแนวคิดและเห็นความสําคัญของการใหคําปรึกษาและ
จิตตปญญาศึกษา
- เห็นความสัมพันธของจิตตปญญาศึกษากับการใหคําปรึกษา
- ตระหนักถึงความสําคัญของการใหคําปรึกษาตามแนวจิตต
ปญญาศึกษา
- สุข สงบ กายใจ
- ฝกสติใหอยูกับตัวเอง
- ผอนคลาย
- ปลอยวาง
- เห็นความเปนจริงของชีวิตเขาใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง
- เห็นองครวมของสรรพสิ่ง
- เขาใจตนเองและผูอนื่
- ความไววางใจ เชื่อใจกัน
- การแกปญหาเฉพาะหนา
- การทํางานเปนทีม
- การเรียนรูเพื่อออกจากพื้นที่คุนชิน
-เขาใจดานในของตนเอง รูตัว เขาใจความจริง
- เห็นองครวมของสรรพสิ่ง
-เกิดความเปนอิสระ ความสุขปญญาและความรักตอเพื่อน
มนุษย
สามารถแกปญหาไดดวยสติและปญญาของตนเอง

- สามารถเขาใจปญหาและแกไขปญหาไดดวยตนเอง
- ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเปนผูใหคาํ ปรึกษาตามแนวจิตตปญญาศึกษา

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

วัตถุประสงคการวิจัย
ษาแนวทางการพั
ฒนาตนเองเพื่อเปนผูใหคําปรึกวิษาตามแนวจิ
ตตป
ธีดำ�เนินการวิ
จัยญญาศึกษาของอาจารยที่
วัตถุประสงค์ศึกการวิ
จัย
ปรึศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัย
กษาแนวทางการพั
ฒนาตนเองเพืขอนแก
่อเป็นนผู้ให้
ขอบเขตการวิ
จ
ย
ั
คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของอาจารย์ทปี่ รึกษา พยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น จำ�นวน 40 ราย
ศึกษาจากอาจารย  ทขอนแก่
ี่ปรึกษาของ
นที่ไมไจดัยลาศึ
กษาต
แบบการวิ
การวิ
จัยอครัในป
้งนี้เป็นการวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีรูปขอนแก
การศึกษา 2552 ระยะเวลาการวิจัย ระหวาง สิงหาคม 2552เชิ–กรกฎาคม2553
งปฏิบัติการ (action research) มี 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขอบเขตการวิจัย

ศึ ก ษาจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นที่ไม่ได้ลาศึกษาต่อ ใน
ปีการศึกษา 2552 ระยะเวลาการวิจัย ระหว่าง สิงหาคม
2552 - กรกฎาคม 2553

ขั้นวางแผน  ขั้นปฏิบัติการ  ขั้นสังเกต  ขั้นสะท้อน
เครื่องมือการวิจัย ได้แก่
1) แบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การ
พัฒนาตนเองเพือ่ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา
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2) แนวทางการพัฒนาตนเองเพือ่ เป็นผูใ้ ห้การ
ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
3) แบบบั น ทึ ก การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นและ
กระบวนกรผู้เอื้ออำ�นวยกระบวนการกลุ่ม
4) การถอดบทเรียน (AAR)
ขั้นตอนการดำ�เนินงานวิจัย
วงจรที่ 1 เตรียมความพร้อม             
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน ผู้วิจัยนำ�กรอบแนวคิด
มาวางแผนสู่การปฏิบัติ โดย  
   
1.1 เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย
ให้ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุนทรียสนทนา และ
จิตตปัญญาศึกษา โดย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แนว
จิตตปัญญาศึกษา: วิถีการเรียนรู้สู่การบริการด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2552
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  จำ�นวน 3 วัน  
1.2 เตรี ย มความพร้ อ มกระบวนกร
(ผูท้ ผี่ า่ นการอบรมหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาของสถาบัน
พระบรมราชชนกและแก้วกัลยาสิกขาลัย)โดยประชุม
ทำ�ความเข้าใจกรอบแนวคิดการวิจัย
   
ขั้นที่ 2 ขัน้ ปฏิบตั กิ าร ผูว้ จิ ยั และกระบวนการ
ร่วมกันเขียนแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นผู้ให้
คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา โดยเลือกเนื้อหา
กำ�หนดวิธกี ารพัฒนา เทคนิค กิจกรรม สือ่ และเครือ่ งมือ
ประเมิ น นำ � แนวทางการพั ฒ นาตนเองเสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสุนทรียสนทนา จิตตปัญญาศึกษา
และการให้คำ�ปรึกษาเพื่อรับการวิเคราะห์ วิพากษ์ และ
ข้อเสนอแนะ   
ขั้นที่ 3 สั ง เกตการณ์ ผู้ วิ จั ย สั ง เกตแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม เก็ บ ข้ อ มู ล และบั น ทึ ก บรรยากาศขณะ
ผู้วิจัยและกระบวนกร ขณะเขียนแนวทางการพัฒนาตน
เองฯ
ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบตั กิ าร การปรับปรุง
แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษา ตามข้อเสนอแนะ

วงจรที่ 2 นำ � แนวทางการพั ฒ นาตนเอง
เพื่ อ เป็ น ผู้ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษาตามแนวจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา
ที่ได้จากวงจร ที่ 1 มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ตนเองเพือ่ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
(แผนภูมิที่ 2)
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน ผู้วิจัยนำ�แนวทางการ
พัฒนาตนเองเพือ่ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา มาวางแผน การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนา
ตนเองเพือ่ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
เพือ่ ให้สอดคล้องเหมาะสม บรรลุตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้
ขั้นที่ 2 ขัน้ การปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั นำ�แนวทางการ
พัฒนาตนเองเพือ่ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตนเองเพื่อ
เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
             ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ ผู้วิจัยสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม และเก็บข้อมูล ขณะอบรม และเมื่อสิ้นสุดการ
อบรม ด้วยการบันทึก การจัดกิจกรรมและผลการจัด
กิจกรรม รวมถึงบรรยากาศและพฤติกรรมกลุม่ เป้าหมาย
ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อนการปฏิบัติ เป็นขั้น
ตอนการถอดบทเรียนของกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ
และการประเมินผลการอบรม รวมทั้งการสะท้อนข้อมูล
โดยกลุ่มเป้าหมายและกระบวนกร แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มา
เรียบเรียงจัดลำ�ดับและวิเคราะห์เนือ้ หา จากนัน้ นำ�ข้อมูลที่
ได้มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยนำ�เสนอ กลุม่
เป้าหมายและกระบวนกรแล้วนำ�ข้อมูลไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลผลการประเมินความคิดเห็นต่อการ
ฝึกอบรมฯ ใช้สถิติร้อยละ
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ การสนทนากลุ่มการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) จากการถอด
บทเรียนร่วมกันของกลุ่มเป้าหมายและกระบวนกร
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ผลการวิจัย

1. ผลการเตรียมความพร้อมกลุม่ เป้าหมาย
จากการดำ�เนินงาน วงจรที่ 1 พบว่า กลุ่มเป้าหมายมี
ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งสุนทรียสนทนา และจิตตปัญญา
ศึกษาสามารถเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมตามแนวทาง
การพัฒนาตนเองฯได้สามารถสะท้อนตนเอง และสะท้อน
ผูอ้ นื่ ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร ในส่วนการกำ�หนดแนวทาง
การพัฒนาตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ให้คำ�
ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษานัน้ กลุม่ เป้าหมายช่วย
กันอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นด้วยบรรยากาศที่เป็น
กัลยาณมิตร เน้นการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายทั้งใน
ส่วนของสถานที่และกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สงบ ผ่อนคลายและมีความสุข ทำ�ให้เรียนรู้ได้ดีร่วมถึง
เกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เป็ น ผู้ ใ ห้ คำ�
ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
2. ผลการพัฒนาผู้รับการฝึกอบรม ตาม
แนวทางการพัฒนาตนเองเพือ่ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษา วงจรที่ 2 ได้ผลดังนี้
2.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายต่อการจัดอบรมการพัฒนาตนเองเพื่อ
เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
1) ความพึงพอใจ พบว่าในภาพรวม
ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากร้อยละ 78  รอง
ลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 22 โดยเมือ่ วิเคราะห์เป็น
รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ พึงพอใจในรูปแบบการดำ�เนินการ
จัดอบรมร้อยละ 100 รองลงมา คือ การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 88  และพึงพอใจ
น้อยที่สุดคือการใช้ตัวอย่างมีความเหมาะสม ร้อยละ 66
2) ด้านความรู้ที่ได้รับ พบว่า ในภาพ
รวม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากร้อยละ 77 รองลงมา คือ
ระดับปานกลางร้อยละ 12 และระดับน้อยร้อยละ 11
โดยเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิด
เห็นว่าความรูท้ ไี่ ด้รบั เปลีย่ นทัศนคติบางอย่างของตนเอง
ความรู้ที่ได้รับนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ ความรู้ที่ได้
รับนำ�ไปใช้ในครอบครัวได้ และ ความรู้ที่ได้รับนำ�มาใช้
กับเพื่อนร่วมงานได้เท่ากัน ร้อยละ 88  ความรู้ที่ได้รับ
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นำ�ไปใช้ในการดูแลนักศึกษาได้จริงร้อยละ 77 ความรู้
ที่ได้รับระดับน้อยที่สุดคือก่อนอบรมมีความรู้ในเรื่องนี้
ร้อยละ 33
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากการถอดบทเรียนของ
ผู้เข้ารับการอบรมและกระบวนกร
1) ด้านความคิดเห็นต่อการจัดอบรม
พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าการอบรมครัง้ นีบ้ รรลุวตั ถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การพัฒนา
จิ ต เข้ า ใจตนเองและผู้ อื่ น เรี ย นรู้ ก ารทำ � งานเป็ น ที ม
และการสร้างความไว้วางใจ การเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
ภายในโดยใช้กจิ กรรมเป็นเครือ่ งมือเพือ่ ให้มกี ารคิดอย่าง
ใคร่ครวญ และสะท้อนให้กบั ตนเองและกัลยาณมิตรทำ�ให้
ได้พฒ
ั นาจิตและปัญญาส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ในการพัฒนาอารมณ์ของตนเอง8,9,10 ได้มีการพัฒนา
ทักษะสุนทรียสนทนา เพื่อนำ�ไปใช้ในกระบวนการให้คำ�
ปรึกษา สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการให้ค�ำ ปรึกษาใน
ระบบครอบครัวเสมือนได้ แต่หากเป็นปัญหาที่ซับซ้อน
ควรส่ ง ต่ อ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานให้ คำ �ปรึ ก ษาโดยตรงดั ง
ตัวอย่างคำ�กล่าวของกลุ่มเป้าหมายและกระบวนกร ดังนี้                   
กลุ่มเป้าหมาย ก. “บรรลุวัตถุประสงค์มากค่ะ
เพราะได้ฝึกจิต ปัญญา สมาธิ มากขึ้น รู้จักตัวเองและอยู่
กับตัวเองมากขึน้ ได้อยูก่ บั ผูอ้ นื่ และรูจ้ กั ผูอ้ นื่ มากขึน้ เกิด
กระบวนการคิด คาดว่าน่าจะนำ�ไปใช้ในการให้คำ�ปรึกษา
และพัฒนางานได้”
กลุ่มเป้าหมาย ข. “ได้เกินกว่าที่คาดไว้ ได้วิธี
การจัดกิจกรรมที่สามารถสอดแทรกลงไปในการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เช่น เกมส์เป็ดชิงพื้นที่”
กระบวนกร ค. “สามารถนำ�รูปแบบการอบรม
ลงไปใช้ ใ นระบบครอบครั ว เสมื อ นได้ ทั้ ง ในส่ ว นของ
การนำ�กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ ผู้ให้คำ�ปรึกษาไปใช้
กับนักศึกษา และการนำ�สุนทรียสนทนาไปใช้ในการพูด
คุยเรือ่ งทัว่ ๆไป การทำ�งานโครงการของครอบครัวเสมือน
การดูแลช่วยเหลือ สมาชิกในครอบครัวเสมือนเมือ่ มีเรือ่ ง
ทุกข์ใจ
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นอกจากนัน้ กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่ ร้อยละ 89
ได้มีการสะท้อนว่า ประทับใจในบรรยากาศการเรียนรู้ที่
อบอุ่นเป็นกันเอง การดำ�เนินกิจกรรมการอบรมไม่เป็น
วิชาการมาก บรรยากาศสบายๆ ไม่เครียด ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอย่างจริงใจไม่เสแสร้ง กิจกรรมการเรียนรู้
ไม่นา่ เบือ่ ทัง้ ยังสามารถสะท้อนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากกิจกรรม
ด้วยตัวเอง ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ได้อย่างเป็นอิสระ
ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 42 สะท้อนถึงเวลาที่
ใช้ในการอบรมควรใช้เวลามากขึ้นจะทำ�ให้มีเวลาได้คิด
ใคร่ครวญหลังจากทำ�กิจกรรมเพื่อสะท้อนผลการเรียน
รู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับกัลยาณมิตรได้มากขึ้น
รวมถึงได้พฒ
ั นาทักษะสุนทรียสนทนาเพือ่ นำ�ไปใช้ในการ
ให้คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษามากขึ้น
3. ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด
ต่อแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษา
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา มีดังนี้
3.1 กิจกรรมพัฒนาจิตอย่างมีสติขณะ
นั่งสมาธิเพลงบรรเลงที่เปิดควรเสียงดังพอดี ไพเราะ
นุ่มนวล จะทำ�ให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
3.2 หากกลุ่ ม เป้ า หมายไม่ ไ ด้ มี ก าร
เตรี ย มความพร้ อ มในการฝึ ก ทั ก ษะสุ น ทรี ย สนทนา
มาก่อนจะต้องเพิม่ เวลาในการพัฒนาทักษะสุนทรียสนทนา
โดยใช้กจิ กรรม check in (กิจกรรมพูดคุยระบายสิง่ ทีค่ า้ ง
คาใจและให้อยู่กับปัจจุบันโดยใช้หลักการของสุนทรีย
สนทนา) ซึ่งอาจใช้วิธีการเพิ่มเวลาในกิจกรรม check in
หรือใช้วิธีการจัดกิจกรรม check in หลายๆครั้ง จะทำ�ให้
ได้เตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะสุนทรียสนทนาก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมสุนทรียสนทนากลุ่มใหญ่

การอภิปรายผล

แนวทางการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เป็ น ผู้ ใ ห้ คำ �
ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเมื่อนำ�มาใช้ในการจัด
อบรมเพือ่ พัฒนาอาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษา
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษานั้นพบว่า
วงจรที1่   การเตรียมความพร้อม จากการทีก่ ลุม่
เป้าหมายได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในจิตตปัญญาศึกษา และ
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กระบวนการสุนทรียสนทนาทำ�ให้เมื่อเข้ารับการอบรม
สามารถสร้างบรรยากาศทีม่ คี วามเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
ได้อย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการพัฒนาด้านในของตนเองที่
ต้องอาศัยการเฝ้ามองสภาวะภายในเพือ่ สะท้อนตัวเองซึง่
ต้องใช้ความสัมพันธ์ของกัลยาณมิตรในการสะท้อนซึง่ กัน
และกันให้เป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน สอดคล้อง
กับคำ�กล่าว ของมกราพันธุ์ จูฑะรสก2 ที่ว่าการพูดด้วย
ท่าทีแบบกัลยาณมิตรมีการบอกกล่าวกันตรงๆแต่ด้วย
ความอ่อนโยนบนพื้นฐานที่ว่าการมองของเราเป็นเพียง
สมมุติฐานหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในระยะแรกอาจเป็นเรื่องยาก  
เราอาจรู้สึกไม่สบายใจ แต่จะนำ�มาซึ่งการเติบโตภายใน
ของบุคคลที่ร่วมสนทนา ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
จึงเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การนำ�แนวทางการพัฒนาตนเองไปใช้
วงจรที่ 2 ผลของการนำ�แนวทางการพัฒนา
ตนเองเพือ่ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
มาใช้ในการจัดอบรม   
             ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม เป้ า
หมายต่อการจัดอบรม กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ในรูปแบบการดำ�เนินการจัดอบรมร้อยละ 100 นั้นอาจ
เป็นเพราะผู้วิจัยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้นรูปแบบการจัดอบรม
จึงเน้นบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร มีความเป็นอิสระ
และผ่อนคลาย ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ให้ความเป็น
อิสระในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทำ�ให้ไม่รู้สึกอึดอัดใน
วงสนทนา การสนทนาเป็นธรรมชาติไม่เร่งรีบ มีเวลา
ใคร่ครวญ ทำ�ให้เกิดความคิดใหม่ๆทีม่ คี ณ
ุ ค่า  เกิดความ
สุขและเบิกบานใจ2
เมื่ อ นำ � แนวทางการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เป็ น
ผู้ให้ค�ำ ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษามาใช้ในการจัด
อบรม กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สะท้อนว่า มีความมั่นใจ
และพึงพอใจที่จะนำ�ไปใช้ในการให้คำ�ปรึกษาตามแนว
จิตตปัญญาศึกษา ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากแนวทางการพัฒนาฯ
ได้จัดให้มีทั้งในส่วนของการให้ความรู้และฝึกทักษะโดย
เฉพาะทักษะสุนทรียสนทนา จึงทำ�ให้อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความมั่นใจว่าจะสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำ�
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 2555
Volume 35 No.1 (January-March) 2012

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science & Health

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

ปรึกษาได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนฤมล อเนกวิทย์11
ที่ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาสำ�หรับ
นักศึกษาพยาบาล ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
เมื่อปี พ.ศ.2552 พบว่าหลักสูตรนี้สามารถส่งเสริมการ
ตระหนั ก รู้ คุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ แ ละการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล
นอกจากนั้ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ยังได้ใช้กระบวนการ
สุ น ทรี ย สนทนาทั้ ง ในการจั ด การเรี ย นการสอนและ
กิ จ กรรมการพั ฒนานักศึกษาอยู่อย่างสม่ำ � เสมอ และ
เมื่อได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ให้
คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษาก็ทำ�ให้เข้าใจหลัก
การและจุดมุง่ หมายของการให้คำ�ปรึกษา รวมถึงแนวทาง
การนำ�สุนทรียสนทนาไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งกระบวนการ
สุนทรียสนทนาไม่ได้กำ�หนดเทคนิคการสนทนา เพียง
แต่กำ�หนดแนวทางและหลักการสุนทรียสนทนา เทคนิค
ทีใ่ ช้เป็นเพียงการตัง้ ใจฟัง ยอมรับความคิดเห็นผูอ้ นื่   คิด
อย่างใคร่ครวญ แล้วจึงสะท้อนผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมา
ด้วยบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร ทำ�ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่ตอ้ งกังวลกับเทคนิคทีจ่ ะต้องนำ�ไปใช้   ทำ�ให้เกิดความ
มัน่ ใจและให้ค�ำ ปรึกษาอย่างเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของมกราพันธุ  ์ จูฑะรสก และคณะ2 ทีไ่ ด้ศกึ ษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้สุนทรียสนทนาใน
กระบวนการเรียนการสอนการคิดอย่างเป็นระบบของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.
2551 ที่พบว่านักศึกษาสามารถควบคุมตนเอง ได้คิด
และไตร่ตรองก่อนพูดหรือกระทำ�พฤติกรรมต่างๆอยู่ใน
ระดับมาก(x 4.16,SD=0.60) และนักศึกษาสามารถ
นำ�ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน อยู่ในระดับมาก ( x
4.16,SD=0.60)    
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า การนำ � แนวทางการ
พัฒนาตนเองเพือ่ เป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษามาใช้ในการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ให้
คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษานั้น กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจในรูปแบบการดำ�เนินการจัดอบรม กิจกรรม
การอบรมสามารถพัฒนาคุณลักษณะของผู้ให้คำ�ปรึกษา
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และทักษะการให้คำ�ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา
ได้ ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในการให้คำ�ปรึกษาได้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการวิจัยต่อเนื่องเพื่อพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อนำ�
ไปสู่การขยายผลต่อการประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษา
อื่น
2. ควรมี ก ารประเมิ น ติ ด ตามผลการให้ คำ �
ปรึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทีผ่ า่ นการอบรมเพือ่ นำ�ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากิจกรรม
ระบบครอบครั ว เสมื อ นอื่ น ๆที่ ใ ช้ แ นวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญา
ศึกษาต่อไป     

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้สำ�เร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
เป็ น อย่ า งยิ่ ง จาก ดร.มกราพั น ธุ์ จู ฑ ะรสก รศ.สุ ภ าพ
ณ นคร และอาจารย์พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี ที่ให้คำ�
ปรึกษาและคำ�แนะนำ�  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณสำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ที่สนับสนุนทุนการวิจัยนี้ และขอขอบคุณ อ.พรรณิภา  
ทองณรงค์ และคณะ ที่ได้ทำ�หน้าที่กระบวนการ ให้ข้อ
เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ ตลอดจนอาจารย์ทปี่ รึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทุกท่าน ที่ให้
ความร่วมมือให้ข้อเสนอแนะ ทำ�ให้การดำ�เนินการของ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้สำ�เร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
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