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บทคัดยDอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของสุขภาวะทางป/ญญาตามหลักสติป/ฏฐาน เพื่อ
พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร3างสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน และเพื่อประเมินประสิทธิผลการใช3
ชุดกิจกรรม เป7นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (R&D) ตัวแปรที่ใช3ในการวิจัยคือสุขภาวะทางป/ญญา ซึ่งวัดจาก
4 องคประกอบกล?าวคือด3านกาย เวทนา จิต และด3านธรรม กลุ?มตัวอย?างที่ใช3ในการวิจัยกลุ?มตัวอย?างที่ใช3ใน
การศึกษาองคประกอบเป7นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จํานวน 343 คน ได3มาจากการสุ?มตัวอย?างแบบชั้นภูมิ ปBการศึกษา 2560 ซึ่งผู3วิจัยใช3วิธีการสุ?มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ได3จํานวน 343 คน ผลการวิจัยพบว?า องคประกอบของสุขภาวะทางป/ญญาด3วย
หลักสติป/ฏฐาน มีความสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษซึ่งทุกองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมพบว?า ค?าเฉลี่ยของของสุขภาวะทางป/ญญาหลังใช3ชุดกิจกรรมทั้ง
โดยรวมและทุกด3านคือ ด3านกาย ด3านความรู3สึก (เวทนา) ด3านจิต (ความคิด) และด3านธรรม (ป/ญญา) สูงกว?า
คะแนนเฉลี่ยก?อนใช3ชุดกิจกรรมอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสรุปได3ว?า ชุดกิจกรรมเพื่อสร3างสุข
ภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน สามารถนําไปอบรมบริหารจิต ความรู3สึก (เวทนา) และทําให3เข3าใจชีวิต
(ธรรรม) ที่มีความกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ ได3ผลจริงจากการประเมินมีความพึงพอใจในระดับสูง
คําสําคัญ: สติป/ฏฐาน , สุขภาวะทางป/ญญา, การศึกษา, การพัฒนา
Abstract
The purpose of this study was to develop an activities program for mindfulness. The
samples of this study of factor were thirty of among industrial service students in private
higher educational institutions by stratified. The specific objectives were: 1) to study
mindfulness component of mindfulness. The t group of three hundred and forty-three were
selected by stratified random sampling. 2) to create an activities program to mindfulness 3)
to validate the effectiveness of an activities program. The results were as follows:
1. The confirmatory factor analysis significantly confirmed that the model of
mindfulness function could be divided into four factors. This four factors had high loading at
a .01 level of significance and could be used to measure mindfulness of industrial service
students in private higher educational
2. Activities program to mindfulness and consisted of activities process the purpose
of activities program, the conceptual framework of program etc.
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3. Activities program to mindfulness, student achievement levels, which showed
significantly higher scores after participation in the activities program at the statistically
significant .01 level; the level of student satisfaction with the implementation of the
activities program, which was at a high level. In conclusion Mindfulness Activity able to be
trained a mind, feeling, and wisdom Which corresponds with empirical data, Actual results
from the assessment high levels of satisfaction
Keyword: Mindfulness ,Intellectual well-being, Education, Development
บทนํา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปB พ.ศ. 2552-2565 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีเปmาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของการอุดมศึกษาไทย ให3มีคุณภาพ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข?งขันของประเทศในยุคโลกกาภิวัตน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห?งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF) การจัดการเรียนการ
สอนในฐานะการศึกษาเป7นเครื่องมือพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต3องกระทําให3มีความสอดคล3องตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห?งชาติปBพุทธศักราช 2542 แก3ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ปBพุทธศักราช 2553 มาตรา 24 “การจัดการ
เรี ย นรู3 ใ ห3 ส ถานศึ ก ษาและหน? ว ยงานที่ เ กี่ ย วข3 อ งดํ า เนิ น การฝs ก ทั กษะ กระบวนการคิ ด การจั ด การเผชิ ญ
สถานการณและประยุกตความรู3มาใช3 เพื่อปmองกันและแก3ไขป/ญหา รวมทั้งจัดกิจกรรมให3ผู3เรียนได3เรียนรู3จาก
ประสบการณ ฝs ก ปฏิ บั ติ ทํ า ให3 คิ ด เป7 น และเกิ ด การใฝt รู3 อ ย? า งต? อ เนื่ อ ง” (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา.:ออนไลน) หากศึกษาจากสภาพสังคมป/จจุบันแล3วพบว?า มีเยาวชนซึ่งอยู?ในวัยศึกษาจํานวนมาก ได3
ขาดทักษะชีวิต โดยเฉพาะทักษะทางป/ญญา จากการสํารวจข3อมูลพบว?า นักศึกษามีเกณฑด3านทักษะชีวิตต่ํา
กว?าเกณฑวิชาการ สิ่งที่เรียนมาไม?สามารถนําไปปรับประยุกตใช3กับชีวิตจริงได3 ทั้งนี้เป7นเพราะการที่นักศึกษา
มุ?งวิชาการทําให3ขาดทักษะวิชาชีวิต (วราณี เวสสุนทร. 2558: 31) และนอกจากนั้น การให3ความสําคัญกับ
ระบบคุณค?า การรับวัฒนธรรมต?างชาติโดยรู3ไม?เท?าทัน ล3วนมีผลทําให3ระบบคุณค?าที่ดีงามพฤติกรรมผู3คน
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประเด็นนี้พระธรรมปyฎก (ป.อ. ปยุตโต. 2553: 27) ได3ให3แนวคิดว?า การพัฒนาในยุค
โลกาภิวัตน มีผลกระทบต?อมนุษยในหลายด3านเนื่องจากอยู?ภายใต3โครงสร3างทางสังคมแบบทุนนิยม ได3ลด
ความสําคัญทางด3านจิตใจและสติป/ญญาลง ความสุขที่เป7นเปmาหมายเป7นเพียงความสุขที่เกิดจากวัตถุภายนอก
ไม?ใช?เปmาหมายที่แท3จริงของชีวิต สิ่งที่เป7นเปmาหมายอันถูกต3องคือความอิสระของบุคคล ความสุขจึงเป7นผล
พลอยได3และความเป7นอิสระอันเกิดจากป/ญญา จากแนวคิดนี้อาจกล?าวได3ว?า ความทุกขของคนในบริบทสังคม
ที่กล?าวว?า “พัฒนา” เกิดจากพัฒนาภายใต3วัตถุมากกว?าจิตใจ การดําเนินชีวิตตามกระแสวัตถุนิยม ทําให3เกิด
การนิยามความสุขที่มักอิงไปทางวัตถุเป7นเปmาหมาย การที่ค?านิยมของสังคมเป7นแบบนี้ส?งผลให3เกิดการแข?งขัน
เอาเปรียบเพื่อเปmาหมายทางวัตถุเป7นที่ตั้ง ได3สะท3อนให3เห็นหลายมิติทั้งระดับสังคมและป/จเจก ซึ่งสอดคล3อง
ตามที่วิพุธ พูลเจริญ (2554: 33-38) ได3ศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพ:อุดมการณและยุทธศาสตรทางสังคมพบว?า
สังคมไทยได3มีการเปลี่ยนแปลงสู?วัฒนธรรมบริโภคนิยม ยิ่งมีความเจริญและพัฒนาให3ทันสมัยมากขึ้นเท?าใด ยิ่ง
ส?งผลให3เกิดป/ญหาใหม? ๆ มากขึ้นตามตัว อีกทั้งระบบคุณค?าที่ดีงามของคนไทยลดลง ส?งผลกระทบเป7นวงกว3างใน
ทุกมิติของชีวิตทุกระดับ โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต?อมิติทางจิตวิญญาณ
จากสภาพป/ญหาเกี่ยวกับทุกขภาวะโดยเฉพาะสภาวะจิตมีแนวโน3มเกิดความเครียด หรือความทุกข
ทางจิตมีแนวโน3มเพิ่มขึ้น จึงเกิดการตื่นตัว เกี่ยวการดูสุขภาพตามที่องคการอนามัยโลก (Word Health
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Organization: WHO) (1978: 32) ได3เสนอแนวคิดใหม?เกี่ยวกับสุขภาพที่มีขอบเขตครอบคลุมใน 4 มิ ติ
ได3แก? ทางกาย (Physical) จิ ต (Mental) สังคม (Social) และ จิ ตวิญ ญาณ (Spiritual) ซึ่งสอดคล3อง
ตามที่พระพรหมคุณาภรณ (พระธรรมปyฎกป.อ. ปยุตโต. 2553: 27) ได3กล?าวถึง สุขภาพ หรือสุขภาวะ เป7นอีก
ด3านหนึ่งของภาวะที่สมบูรณหรือเรียกว?า “องครวม” ซึ่งหมายความว?า การที่จะมีสุขภาวะที่สมบูรณได3นั้นต3อง
ประกอบด3วย จิตมีคุณลักษณะเป7นอิสระ มีความสงบนิ่ง มีความสะอาดบริสุทธิ์ และสว?างมองเห็นทั่วตลอด
ซึ่งอาการของจิตทั้ง 4 ด3านนี้เป7นสภาวะของจิตที่มีความสุข หรือสุขภาพจิตดี ส?วนสุขภาพกายปลอดโรค จึง
เห็นได3ว?ากายและจิตเป7นภาวะที่สมบูรณ กล?าวได3ว?า องครวมของสุขภาวะ หมายรวมถึงทั้งกายและจิต กล?าว
ให3ชัดคือ อาการที่จิตผ?อนคลายมีความสงบ ซึ่งเป7นเปmาหมายของการมีชีวิตของมนุษย สุขภาวะทางป/ญญาเป7น
เรื่องสําคัญสําหรับสังคมจึงกล?า หลักการการอบรม หรือบริหารจิตถือว?าเป7นเรื่องสําคัญในการเสริมสร3างสุข
ภาวะ ประเด็นนี้ได3มีงานวิจัยของ ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (2554: 3, 7) พบว?า การเจริญวิป/สสนาตามหลักสติป/ฏ
ฐานเป7นป/จจัยนําไปสู?ความ รู3แจ3ง แม3เป7นความรู3ที่ลึกซึ้ง ทําได3ยาก ไม?สามารถรู3แจ3งได3ด3วยความคิดคํานึง
ไตร?ตรอง แต?กลับเป7นที่ต3องการ และได3รับความสนใจจากผู3คนในป/จจุบัน ทั้งนี้เพราะสภาพผู3คนในป/จจุบัน
ประสบพิษภัย ทางเศรษฐกิจ ทําให3เกิดการแก?งแย?งชิงดี เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก?ตัวต?างหาที่พึ่งทางใจไม?อิง
วัตถุ วิป/สสนาสติป/ฏฐานเป7นหนึ่งในบรรดาวิธีต?างๆ (ทั้งสมถวิธีและจิตวิทยาสมัยใหม?) ที่ได3รับความสนใจ
อย?างมากในฐานะเป7นยารักษาใจมนุษย รวมทั้งเป7นวัคซีนปmองกันภัย (กิเลส) การพัฒนาสุขภาวะทางป/ญญา
ตามหลักสติป/ฏฐาน เป7นมรรควิธีสร3างสุขภาวะแก?มนุษยชาติ เป7นได3ทั้งในส?วนของการพัฒนาคุณภาพของ
อารมณ (EQ) และป/ญญา (IQ) เป7นนวัตกรรมทางจิต ที่สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซึ่งผู3วิจัยสรุป
จากทั ศนะของสํ า เนาว ขจรศิ ล ป€ (2545:2-11) ไว3 ดั งนี้ การพั ฒ นานั กศึ กษาให3 มีคุณสมบั ติ ที่พึงประสงค
สอดคล3องกับบริบทวัฒนธรรม ควรพัฒนาให3ได3ทั้งสังคม อารมณ และป/ญญา ผู3วิจัยเห็นว?า ประเทศไทยเป7นที่
รู3จักและเลื่องลือในนาม “ดินแดนสยามเมืองยิ้ม” มีความโดดเด?นและเป7นเอกลักษณในด3านการบริการที่ยอด
เยี่ยมและได3รับการยอมรับในนานาประเทศมีวัฒนธรรมเป7นพุทธ มีสุขภาวะที่สัมผัสได3จากวิถีชีวิต
ในฐานะที่ผู3วิจัยสอนนักศึกษาด3านอุตสาหกรรมบริการ และเห็นว?างานด3านอุตสาหกรรมบริการ เป7น
งานที่เกี่ยวกับการใช3ความรู3สึก กล?าวคือเอาใจใส?ความรู3สึกในการบริการทําหน3าที่เป7นผู3ให3ความสุข ความ
สะดวก อันเป7นการให3จากจิต และจากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับสติป/ฏฐานและงานวิจัยพัฒนารูปแบบการ
ฝsกอบรม ASAP เพื่อเสริมจิตลักษณะและพฤติกรรมสันติของครู เพื่อให3ครูมีพฤติกรรมทางจิตพร3อมสอนนักเรียนให3
มี ความสงบสุ ขของประดิ ษฐา ภาษาประเทศ (2554: บทคั ด ย? อ ) และงานวิ จั ย ของพิ ณ นภา หมวกยอด
(2554:บทคัด ย?อ ) ที่พัฒ นาศักยภาพนักศึกษาในการสร3 างเสริ มสุ ขภาวะทางป/ ญญาจากแนวคิ ดทางพุ ทธ
ศาสนา ย?อมเชื่อมโยงให3เห็นว?าสภาพแวดล3อมทางสังคมที่พัฒนาตามกระแสโลกกาภิวัฒน ที่เร?งเร3าด3วย รูป รส
เสียง กลิ่น อั นไม?เหมาะสม จนส? งผลให3 นักศึกษาที่มีภูมิจิตป/ญญาอ?อนแอ บางกลุ?มได3รับป/ญ หา และสร3า ง
ป/ญหาแก?ผู3อื่น การจะหยุดวรจรเหล?านี้ได3จําเป7นต3องหยุดจากป/จจัยภายใน กล?าวคือจิตป/ญญา สามารถเปลี่ยน
ทุกขภาวะจากสิ่งรอบตัวได3 มาเป7นการสร3างสุขภาวะทางป/ญญาตามแนวคิดทางพุทธศาสนาว?าด3วยหลักสติป/ฏฐาน
นั่นเอง ด3วยเหตุนี้ผู3วิจัยจึงมีความสนใจเป7นอย?างยิ่งที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมด3วยหลักสติป/ฏฐาน เพื่อเสริมสร3างสุข
ภาวะทางป/ญญาให3กับนักศึกษา
วัตถุประสงคJของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน
2. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเพื่อเสริมสร3างสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร3างสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน
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สมมติฐานการวิจัย
1. องคประกอบของสติป/ฎฐานมีสี่สามารถสร3างสุขภาวะทางป/ญญาได3
2. หลักสติป/ญญาสามารถนํามาพัฒนาเป7นกิจกรรมบริหารจิตได3
3. ชุดกิจกรรมตามหลักสติป/ฏฐานสามารถนํามาอบรมเกิดประสิทธิผลได3
4.
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช3 ใ นการวิ จั ย เป7 น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาอุ ต สาหกรรมบริ ก าร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อยู?ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 5 แห?ง ประกอบด3วย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยาลัย
ดุสิตธานี มีจํานวนทั้งสิ้น 9,332 คน
กลุ?มตัวอย?าง
1. กลุ?มตัวอย?างที่ใช3ในการศึกษาองคประกอบสติป/ฏฐานเพื่อสร3างเสริมสุขภาวะทางป/ญญาสําหรับ
นั ก ศึ ก ษาสาขาอุ ต สาหกรรมบริ ก าร สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน เป7 น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
อุต สาหกรรมบริ การ สถาบั นอุ ด มศึ กษาเอกชน อยู? ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จํ านวน 5 แห? ง
ประกอบด3 ว ย มหาวิ ทยาลั ย กรุ งเทพ (วิทยาเขตรั งสิ ต ) มหาวิ ทยาลั ย ศรี ป ทุ ม มหาวิ ทยาลั ย ธุ ร กิจ บั ณฑิ ต ย
มหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยาลัยดุสิตธานี มีจํานวนทั้งสิ้น 343 คน ซึ่งได3มาจากการสุ?มตัวอย?างแบบชั้นภูมิ
(Stratified Sampling)
2. กลุ?มตัวอย?างที่ใช3ในการศึกษาประสิทธิผลชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร3างสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลัก
สติป/ฎฐานของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป7นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาอุต สาหกรรมบริ การ วิ ทยาลัยดุ สิตธานี จํา นวน 83 คน จากนั้ นผู3วิ จัยทํ าการเลือกกลุ?มตัวอย?างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีค?าเฉลี่ยสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฎฐานต่ํากว?าเปอรเซนไทลที่ 25
ลงมาหรือมีค?าเฉลี่ยต่ํากว?า 3.42 ลงมา และมีความสมัครใจเข3าร?วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร3างสุขภาพวะทาง
ป/ญญาด3วยหลักสติป/ฎฐานตามวันและเวลาที่กําหนดไว3 จํานวน 30 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. สุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน มีจํานวน 4 องคประกอบ ประกอบด3วย กาย เวทนา จิต
และธรรม
2. การพัฒนาและหาประสิทธิผลชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร3างสุขภาวะทางป/ญญา ด3วยหลักสติป/ฏฐาน
สําหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.1 ตัวแปรต3น คือ ชุดกิจกรรมเพื่อสร3างเสริมสุขภาวะทางป/ญญา ด3วยหลักสติป/ฏฐาน สําหรับ
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.2 ตั ว แปรตาม คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลของชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร3 า งสุ ขภาวะทางป/ ญ ญาของ
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป7นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
และกระบวนการพัฒนาชุดกิจกรรมตามหลักสติป/ฏฐานเพื่อเสริมสร3างสุขภาวะทางป/ญญาโดยแบ?งออกเป7น
1. ผู3 วิ จั ย นํ า แบบสอบถามสุ ข ภาวะทางป/ ญ ญาโดยเน3 น หลั ก สติ ป/ ฏ ฐาน สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขา
อุตสาหกรรมบริการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับ ที่สร3างขึ้นเสนอให3คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
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ตรวจสอบเกี่ยวกับโครงสร3าง เนื้อหา ภาษา จากนั้นทําการปรับปรุงแก3ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ
2. ผู3วิจัยนําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อกับผู3เชี่ยวชาญ จํานวน 5 รูป เป7นผู3ที่มี
ความรู3 ความเชี่ยวชาญด3านอบรม การศึกษาจิตวิทยา ศาสนา วัดและประเมินผล โดยมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปในด3านดังกล?าว หรือมีประสบการณเกี่ยวกับสติป/ฏฐาน หรือวิป/สสนาจารย (พระปฏิบัติและ
สอนวิ ป/ ส สนาสติ ป/ ฏ ฐาน) ตั้ ง แต? 5 ปB ขึ้ น ไปเป7 น ผู3 มี ป ระสบการณในงานวิ จั ย การสร3 า งชุ ด กิ จ กรรม หรื อ
ปฏิบัติงานเกี่ยวสติป/ฏฐาน ตั้งแต? 5 ปBขึ้นไป จากนั้นนําคะแนนไปหาค?าดัชนีเพื่อพิจารณาตรวจสอบค?าความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยหาค? า ดั ช นี ค วามสอดคล3 อ งระหว? า งข3 อ คํ า ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงคการวิ จั ย
(IntermObjetive Congruence : IOC) (สุวิมล ติรกานนท. 2551: 139) ได3ค?าดัชนีความสอดคล3องอยู?ระหว?าง
0.60-1.00
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก3ไขแล3วไปทดลองใช3 (Try out) กับนักศึกษาที่มีลักษณะใกล3เคียงกับ
กลุ?มตัวอย?างจํานวน 30 คนแล3วนําผลที่ได3มาตรอบสอบคุณภาพของแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหค?า
อํานาจจําแนก (Discriminination Power) ของแบบสอบถามรายข3อ โดยใช3แบบสอบถามที (t-test) วิเคราะห
หาค?าอํานาจจํานกโดยเลือกข3อคําถาม ที่มีค?าอํานาจจําแนกตั้งแต? 1.75 ขึ้นไป (Ferguson 1981:180) มาเป7น
ข3 อนํ าไปใช3 เ ป7 น เครื่ องมื อ ในการรวบรวมข3 อมู ล ละวิ เ คราะหความเชื่ อ มั่ น (Relability) ทั้ งฉบั บ ด3 ว ยวิ ธี
สัมประสิทธิ์อัลฟtา (Alpha Coeffiient) ตามแบบของของครอนบาค (Cronbach.1970: 126) ได3ค?าอํานาจ
จําแนกอยู?ระหว?าง 2.03-5.49 และมีความเชื่อมั่นเท?ากับ 0.950 ทําให3ได3ข3อคําถามจํานวนทั้งสิ้น 44 ข3อ
4. นําแบบสอบถามไปใช3จริงกับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกลัยเอกชน
จํานวน 5 แห?ง จากนั้นทําการตรวจสอบแบบสอบถามที่มีการตอบครบถ3วนสมบูรณ ได3จํานวน 343 คน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู3วิจัยได3ทําการวิเคราะหข3อมูลด3วยวิธีการดังต?อไปนี้
1. การวิ เคราะหจํ านวนและร3 อยละของกลุ?มตั วอย?าง ได3แก? ค? าความถี่ (Frequency) และค?าร3 อยละ
(Percentage)
2. การวิเคราะหค?าสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistisc) ค?าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส?วน
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (วัลลภ รัฐฉัตรานนท.2554: 140)
3. การวิเคราะหค?าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหว?างตัวแปรสังเกตได3ของสุขภาวะทางป/ญญา ด3วยการ
หาค?าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson’s Correlation Coefficient)เพื่อนํามาใช3เป7นสถิติ
พื้นฐานสําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
4. การตรวจสอบข3อตกลงเบื้องต3นของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยการตรวจสอบค?าเมท
ริกซเอกลักษณ เป7นค?า Bartlet’s Test of Spinnericity และค?า Kaiser - Meyer-Olkin Measures of
Sampling Adequacy(KMO) การวิเคราะหองคประกอบ (ConfirmatoryFactor Analysis) เพื่อยืนยัน
องคประกอบของสติป/ฏฐาน ด3วยวิธีการประมาณค?าความเป7นไปได3สูงสุด (Maximum Likeihood:ML) เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยวตรงเชิงโครงสร3างด3วยการพิจารณาความสอดคล3องของโมเดลตามสมการโครงสร3างตาม
ทฤษฏีกับข3อมูลเชิงประจักษโดยพิจารณาค?าสถิติวัดระดับระดับความสอดคล3องของโมเดลความสอดคล3อง ได3แก?
ค?าสถิติ ไค-สสแควร ( ) ค?าไค-สแควรสัมพันธ ( /df) ค?าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค?าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก3แล3ว (AGFI) ค?าดัชนีวัดระดับความสอดคล3องกลมกลืนเปรียบเที่ยบ (CFI) ค?า
ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (RMR) ค?าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของค?าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
(RMSEA เพื่ อ เป7 น ข3 อมู ล พื้ น ฐานสํ า หรั บ การสร3 า งชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อสร3 า งสุ ขภาวะทางป/ ญญาซึ่ งเกณฑในการ
พิจารณาความสอดคล3องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข3อมูลเชิงประจักษ (พูลพงศ สุขสว?าง 2556: 15-16)
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ผลการศึกษา
1.ผลการการศึกษาองคประกอบของสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน โดยค?าคะแนนเฉลี่ย
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทุกด3าน ของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการการศึกษาองคประกอบของสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน
สติป/ฏฐาน
n=343
S.D.
สุขภาวะทางป/ญญา
1. ด3านกาย
3.95
0.50
มาก
2.ด3านความรู3สึก (เวทนา)
3.59
0.38
มาก
3.ด3านจิต (ความคิด)
3.43
0.35
ปานกลาง
4.ด3านธรรม (ป/ญญา)
3.72
0.42
มาก
รวม
3.67
0.41
มาก
จากตารางที่ 1 พบว?า สุขภาวะทางป/ญญาของนักศึกษาโดยรวมมีค?าเฉลี่ยเท?ากับ 3.67 มีส?วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ 0.41 อยู?ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป7นรายองคประกอบ พบว?า ด3านกาย มีค?าเฉลี่ย
สูงสุดเท?ากับ 3.95 มีส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ 0.50 รองลงมาคือ ด3านธรรม (ป/ญญา) มีค?าเฉลี่ยเท?ากับ
3.72 มีส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ 0.42 ด3านความรู3สึก (เวทนา) มีค?าเฉลี่ยเท?ากับ 3.59 มีส?วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท?ากับ 0.38 ส?วนด3านจิต (ความคิด) มีค?าเฉลี่ยต่ําสุดเท?ากับ 3.43 มีส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ
0.35 ตามลําดับ
สุ ข ภาวะทางป/ ญ ญาด3 ว ยหลั ก สติ ป/ ฎ ฐานมี ค? าไอเกน (Eigenvalue) มากกว? า 1.00 มี จํ า นวน 4
องคประกอบ โดยด3านกายสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได3มากที่สุดร3อยละ 31.45 ส?วนความรู3สึก
(เวทนา) สามารถอธิบายความแปรปรวนได3ร3อยละ 8.66 ด3านจิต (ความคิด) สามารถอธิบายความแปรปรวนได3
ร3อยละ 4.00 และด3านธรรม (ป/ญญา) สามารถอธิบายความแปรปรวนได3ร3อยละ 3.71 โดยทุกองคประกอบ
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได3ร3อยละ 47.83
และผลการตรวจสอบความสอดคล3องของโมเดลตั้งต3นขององคประกอบสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลัก
สติป/ฎฐาน ในดัชนีกลุ?มสัมบูรณ พบว?า ค?าไค-สแควร ( ) เท?ากับ 23.21 df=2 , p=.00, ค?า GFI=0.96,
ค?า AGFI=0.83, ค?า RMSEA=0.17, ค?า SRMR=0.00,ค?า CN=144.19 ส?วนในดัชนีกลุ?มเปรียบเทียบ พบว?า ค?า
CFI=1.00 เมื่อพิจารณาตามเกณฑตามสอดคล3อง พบว?า ค?าไค-สแควรไม?มีนัยสําคัญทางสถิติ และดัชนีอื่น ๆ
ยังชี้ให3เห็ นว?าโมเดลตั้งต3นขององคประกอบสุขภาวะทางป/ญญาด3ว ยหลักสติ ป/ฎฐานสํา หรับนักศึ กษาสาขา
อุ ต สาหกรรมบริ ก าร สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนไม? มี ค วามสอดคล3 อ งกลมกลื น กั บ ข3 อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ดั ง
ภาพประกอบ ผู3 วิจัยจึงดําเนิน การปรับ เส3นความคลาดเคลื่อนของโมเดลการวัดองคประกอบสุขภาวะทาง
ป/ญญาด3วยหลักสติป/ฎฐานสําหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังภาพ
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xxx^2=23.21 df=2 p=.00 GFI=0.96 AGFI=0.83 CFI=0.97 RMSEA=0.17 RMR=0.00 CN=144.19
ภาพที่ 1 โมเดลตั้งต3นขององคประกอบสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฎฐานสําหรับนักศึกษาสาขา
อุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

xxx^2=1.63 df=1 p=.20 GFI=0.99 AGFI=0.97 CFI=0.99 RMSEA=0.04 RMR=0.00 CN=1393.36
ภาพที่ 2 โมเดลองคประกอบสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฎฐานสําหรับนักศึกษาสาขา
อุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ที่ทําการปรับโมเดลแล3ว)
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเพื่อเสริมสรางสุขภาวะทางปญญาดวยหลักสติปฏฐาน
ผู3วิ จัย ได3นํ า ผลที่ ได3 จ ากการวิ เคราะหที่ 1 มาจัด ทํา เป7น (ร? า ง) ชุด กิ จกรรมในการฝs กอบรม ที่ มี
ลักษณะบูรณาการโดยใช3เทคนิคหลายอย?างผสมผสานกันเพื่อให3ผู3เข3ารับการอบรมได3ทั้งความรู3 และวิธีบริหาร
จิต พัฒนาป/ญญา เกี่ยวกับสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน ชุดกิจกรรมยึดหลักสติป/ฏฐาน ที่มีเนื้อหาทั้ง
ทฤษฎี และการอบรมจิต โดยมี่สติเป7นฐานประกอบในทุกฐานทั้ง 4 โดยจัดทําเป7นชุดกิจกรรมออกเป7น 4 ชุด
ตามฐานทั้ง 4 ใช3เวลาในการฝsกอบรมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
จากการจัดกิจกรรมพบว?า ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร3างสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน มีค?า
ความสอดคล3องอยู?ระหว?าง 0.80-1.00 โดยทุกรายการมีความสอดคล3อง โดยป/ญหาและความจําเป7นของชุด
กิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ ขั้นตอนและวิธีดําเนินกิจกรรม และการวัดและประเมินผล มีค?าความสอดคล3อง
สูงสุดเท?ากับ 1.00 รองลงมาคือ วัตถุประสงคของชุดกิจกรรมและโครงสร3างเนื้อหา สาระ และระยะเวลา ส?วน
หลักการและเหตุผลของชุดกิจกรรม มีค?าความสอดคล3องน3อยที่สุด ตามลําดับ
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3. การศึกษาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสุขภาวะทางปญญาดวยหลักสติปฏฐาน
ดังตาราง
ตารางที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร3างสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน
สุขภาวะทางปญญาดวย
กDอนใชชุด
หลังใชชุด
t
p
หลักสติปฎฐาน
กิจกรรม
กิจกรรม
S.D.
S.D.
ด3านกาย
3.61 0.39 4.56 0.40
22.40
.001
ด3านความรู3สึก (เวทนา)
3.60 0.44 4.58 0.42
18.39
.001
ด3านจิต (ความคิด)
3.49 0.33 4.27 0.36
18.14
.001
ด3านธรรม (ธรรมารมณ)
3.59 0.41 4.53 0.45
24.77
.001
รวม
3.57 0.37 4.49 0.37
22.95
.001
จากตารางที่ 3 แสดงว?า ค?าเฉลี่ยของของสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฎฐานสําหรับนักศึกษา
สาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หลังใช3ชุดกิจกรรมทั้งโดยรวมและทุกด3าน ประกอบด3วย
ด3า นกาย ด3 า นความรู3 สึ ก (เวทนา) ด3 า นจิต (ความคิ ด ) และด3 า นธรรม (ป/ ญ ญา) สู งกว? า ค?า เฉลี่ ย ก?อนใช3 ชุ ด
กิจกรรมอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การประเมินพฤติกรรมสุขภาวะทางปญญาดวยหลักสติปฎฐานสําหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
บริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู3วิจัยได3นําแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาวะทางป/ญ ญาด3ว ยหลักสติป/ฎ ฐานสํา หรับนั กศึกษาสาขา
อุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มาทําการหาค?าสถิติพื้นฐาน ดังตาราง
ตารางที่ 4 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฎฐาน
พฤติกรรมสุขภาวะทางปญญาดวยหลักสติปฎฐาน
พฤติกรรมสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฎฐานโดยรวม

S.D.
4.46

0.50

ระดับ
พฤติกรรม
มาก

จากตารางที่ 4 พบว?า นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีค?าเฉลี่ยแบบ
สังเกตพฤติกรรมสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฎฐานเท?ากับ 4.46 มีส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท?ากับ 0.50
อยู?ในระดับมาก
สรุปอภิปรายผล
1. จากการศึกษาพบว?า โมเดลการวัดองคประกอบเชิงยืนยันองคประกอบสุขภาวะทางป/ญญา ด3วย
หลักสติป/ฏฐาน มีความสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร3างและน?าเชื่อถือ
ในระดับที่ยอมรับได3มีค?าไคสแควร (x^2) เท?ากับ 1.63 ค?าองศาอิสระ (df) เท?ากับ 1 เมื่อพิจารณาค?าไคสแควร
สัมพั ทธพบว? า มี ค?า เท? า กั บ 1.63 แสดงให3 เ ห็ น ว?า ข3 อมู ลมี ความสอดคล3 องกั บข3 อมู ล เชิงประจั กษ (สุ ภ มาศ
อังศุโชติ และคณะ. 2552: 22) และเมื่อพิจารณาค?าดัชนีสัมบูรณ คือ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI ) มี
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ค?าเท?ากับ 0.99 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก3แล3ว (AGFI) เท?ากับ 0.97 และค?าความสอดคล3อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท?ากับ 1.00 ซึ่งมีค?ามากกว?า 0.95 แสดงให3เห็นว?าข3อมูลมีความสอดคล3องกับข3อมูลเชิง
ประจั กษ (พูลพงศ สุ ขสว?า ง 2556: 15-16) และเมื่ อพิจารณาค?าดัช นีรากของค? าเฉลี่ยกํา ลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท?ากับ 0.04 และค?าดัชนีรากกําลังสองของเศษ (RMR) มีค?าต่ํากว?า 0.05
แสดงให3เห็นว?า โมเดลการวัดมีคลาดเคลื่อนเข3าใกล3ศูนย ดังที่ พูลพงศ สุขสว?าง (2556: 15-16) ได3กล?าวไว3ว?า
ค?าดัชนีรากของค?าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) และค?าดัชนีรากกําลังสองของ
เศษ (RMR) มีค?าต่ํากว?า 0.05 แสดงให3เห็นว?าข3อมูลมีความสอดคล3องกลมกลืนกับข3อมูลเชิงประจักษ โดยการ
วิเคราะหองคประกอบสุขภาวะทางป/ญ ญาด3ว ยหลักสติป/ ฏฐานสํา หรั บนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริ การ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีจํานวน 4 องคประกอบ ประกอบด3วย ด3านกาย ด3านความรู3สึก (เวทนา) ด3านจิต
(ความคิด) และด3านธรรม (ป/ญญา) สอดคล3องกับพระธรรมปyฎก (ป.อ.ปยุตโต. 2545: 373; พระพรหมคุณา
ภรณ (ป.อ. ปยุตโต.) 2555: 427) สุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน มีจํานวน 4 องคประกอบ กล?าวคือ
ด3านกาย ด3านความรู3สึก (เวทนา) ด3านจิต (ความคิด) และด3านธรรม (ป/ญญา)
2. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร3างสุขภาวะทางป/ญญา เพื่อให3ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรม
ที่กําหนด และกําหนดเกณฑการประเมินผลให3สอดคล3องกับวัตถุประสงคของชุดกิจกรรมที่ต3องการให3ผู3เข3ารับ
การอบรมนําความรู3ความเข3าใจ การบริหารจิตเพื่อสุขภาวะทางป/ญญาอย?างมีประสิทธิภาพต?อไป โดยใช3แบบ
วั ด สุ ขภาวะด3 ว ยป/ ญ ญาทั้ งก? อนและหลั งการอบรม การสั งเกตพฤติ กรรมการมี ส? ว นร? ว มกิ จ กรรม แบบสุ? ม
สอบถามเป7นรายบุคคล และแบบวัดการประเมินตนตนเอง
3.ผลการศึกษาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร3างสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐาน
สําหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู3วิจัยดําเนินการตามหลักประเมินชุด
กิจกรรม ก?อนและหลังการการจัดกิจกรรมอบรมโดยใช3โดยใช3แบบวัดสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักสติป/ฏฐานที่
ผู3วิจัยพัฒนาขึ้นผลการศึกษาพบว?า ค?าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมและทุกด3าน ประกอบด3วย ด3านกาย ด3านความรู3สึก
(เวทนา) ด3านจิต (ความคิด) และด3านธรรม (ป/ญญา) หลังการฝsกอบรมสูงกว?าก?อนการอบรมอย?างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01
แบบประเมินความพึงพอใจชุดกิจกรรม
ผู3วิ จัย นํ าชุ ด กิจ กรรมที่พัฒ นาขึ้ นไปใช3 กับ นั กศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้น ปB 1-4 คณะอุ ต สาหกรรม
บริการ วิทยาลัยดุสิตธานี จํานวน 30 คน ประเมินโดยแบบประเมินความพึงพอใจต?อชุดกิจกรรมที่ผู3วิจัยพัฒนา
ขึ้น ผลการประเมินพบว?าผู3เข3ารับการอบรมมีความพึงพอใจต?อชุดกิจกรรมโดยรวมอยู?ในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการติดตามเพื่อวิจัยประเมินสุขภาวะทางป/ญญาที่ผ?านการอบรมถึงการเปลี่ยนแปลงและคง
อยู?ของภาวะทางป/ญญาในระเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน
2. ควรมีการนําชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทดลองใช3กับนักศึกษาสาขาวิชาชีพที่มีส?วนเกี่ยวข3องกับ
การสร3างสุขภาวะของบุคคล เพื่อจะเข3าสู?ตลาดแรงงานได3อย?างมีคุณภาพและสถาบันอื่น เช?น สาขาวิชาชีพ
แพทย พยาบาล และครู เป7นต3น
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร3างสุขภาวะทางป/ญญาด3วยหลักหลักธรรม หรือ
ทฤษฎีอื่น ๆ หลักภาวนา 4 (พัฒนา)
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