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บทคัดยอ 

 
                  การวิจัยเร่ืองประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะ
สุขภาพองครวม มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดใน
ภาวะสุขภาพองครวม รูปแบบปการวิจยัเปนวิจยัประเมินผล (Evaluation Research)  ตัวอยาง ไดแก 
บุคลากรดานสาธารณสุข  ประชาชนท่ีสนใจ  ผูปวยเร้ือรังและผูดแูลผูปวยท่ีเขารับการอบรมตาม
โครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม จํานวน 461 ตัวอยาง การสุมตัวอยาง
ใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากแบบจับออก เคร่ืองมือท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูล คือ  แบบประเมินผลโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม  
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยคณะทํางานสํานักการแพทยทางเลือกแจกแบบประเมินใหกับผูเขารับ
การอบรมวันสุดทายของการอบรมในแตละคร้ัง จํานวน 6 คร้ัง  การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สถิตท่ีใชคือสถิติพรรณนา (รอยละคาเฉล่ียเลข
คณิต) ผลการวิจัยพบวา รอยละ100.0  มีความรูเร่ืองสมาธิบําบัด รอยละ 99.8 มีความรูในดานการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานสมาธิบําบัดในภาวะองครวม รอยละ 89.2 มีความรูเขียนแผนการ
ดําเนินการในจังหวดัเกีย่วกบังานสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมได  และรอยละ 87.6 มีความรู
คัดเลือกสถานบริการใหเขารวมโครงการได  ความพึงพอใจตอการจดัการอบรมโครงการวิทยากร
สมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.24) โดยมีความพึงพอใจตอ
การจัดการอบรมโครงการวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมอยูในระดับมาก (คะแนน
เฉล่ีย 3.09) และความพึงพอใจตอสาระเนื้อหาการอบรมโครงการวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะ
สุขภาพองครวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.40) 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                         
 



 
(ข) 

 

คํานํา 

                    การวิจัยเร่ืองการประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะ
สุขภาพองครวม สําเร็จลงไดดวยดีดวยความกรุณาจากนายแพทยเทวัญ ธานีรัตน ผูอํานวยสํานัก
การแพทยทางเลือกและคณะทํางานของโครงการผูเกี่ยวของทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหได
ทําการศึกษาประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขของโครงการสมาธิบําบัด
ในระดับจังหวัดนําไปสูการกระจายงานสมาธิบําบัดสูสถานบริการสุขภาพท่ัวประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   

                    สนใจทําวิจัยเร่ืองประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะ
สุขภาพองครวม เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศและการปรับปรุงโครงการใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด  
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

                    ทามกลางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร การแพทยสมัยใหม (http://pineapple-
eyes.snru.ac.th/alo/index.php?q=node/80 , 2554) การเขียนแผนท่ีรหัสพันธุกรรม การโคลนนิ่ง หรือ
แมแตการเพาะเล้ียงสเต็มเซลลตัวออนมนุษย โลกมนุษยมีวิทยาการสมัยใหมเพิ่มมากข้ึน แตโรคภัยก็
คุกคามมนุษยมากข้ึนเร่ือยๆเชนกัน สวนใหญเปนโรคทางใจ เชน ความเครียดท่ีสงผลถึงกาย และแก
กันไมไดสักที จนหลายคร้ังท่ีหลายหนวยของสังคมโลกตองหันมาทบทวนวา วิทยาการสมัยใหมเปน
คําตอบสําหรับทุกส่ิงจริงหรือ คําตอบท่ีไดคืออาจตองชะลอการพัฒนาภายนอกลงบาง และหันมา
พัฒนาจิตใจขางในกาย เพราะกายกับใจตองไปดวยกัน ภัยสุขภาพท่ีคุกคามมนุษยมากท่ีสุด คือโรคท่ีเกิด
จากพฤติกรรมผิดปกติ ดังนั้นทางออก คือการตองปรับใจและตองใชสมาธิบําบัดเปนตัวชวยท่ีสําคัญ 
สมาธิบําบัดเปนความรูของวงการแพทยซีกโลกตะวันตกท่ีสนใจดานการฝกจิตและนําการฝกสมาธิเขา
มาใชรักษาโรคตาง ๆ ซ่ึงไดผลดี โดยหลักการของ “สมาธิ” คือการทําจิตใจใหสงบ อันจะสงผลใหการ
ทํางานของรางกายเปนไปตามปกติ การฝกสมาธิเปนระยะเวลา 10 สัปดาห ทําใหผูปวยเอดส มีระดับ
ภูมิคุมกันสูงกวากลุมท่ีไมไดฝก หรือการฝกสมาธิแบบผอนคลาย ชวยลดความดันโลหิตลงได และการ
ฝกสมาธิทําใหมะเร็งบางชนิด เชน มะเร็งเตานม มีขนาดลดลงได ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ส่ิงสําคัญของ
สมาธิบําบัดก็คือ การใชสมาธิเพื่อฝกใจใหมีพลังและมีอํานาจสามารถนําไปใชประโยชนได ในท่ีนี้ใช
เปนยารักษาโรคท่ีเกิดจากความเครียด ความกังวล ไมเกี่ยวกับโรคท่ีมีเช้ือโรคโดยตรง     แตสามารถ
รักษาใจท่ีเปนทุกขท่ีเกิดจากโรคได วิธีการฝกสมาธิบําบัดมีหลายวิธี ไดแก  การนั่งภาวนา การเดิน
จงกรม การใชพลังภายในรางกาย การใชพลังภายนอก การฝกเพงลูกแกว การอธิฐานจิต  การแผเมตตา 
และการใชพลังของคนอ่ืน  ซ่ึงการฝกสมาธิเปนการเปล่ียนคล่ืนความถ่ีท่ีหยาบไปสูความละเอียด เม่ือใจ
สงบกายกับใจก็จะแยกกัน เม่ือสามารถรูจักใจไดก็สามารถใหใจทําอะไรไดตามตองการเทาท่ีพลังของ
ใจจะทําได กอนถึงข้ันนั้นใจตองสงบเสียกอน ผูฝกตองมีความอดทน มีศรัทธาและมีความสม่ําเสมอใน
การฝกก็จะบรรลุถึงส่ิงท่ีตองการ 

         กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดดําเนินโครงการสมาธิบําบัดใน
ระบบสุขภาพอยางตอเนื่อง  ใหครอบคลุมสถานบริการในระบบสุขภาพภาครัฐท่ีมีอยูในปจจุบัน   
รอยละ 10  หรือ 840 แหง  ในป พ.ศ.2554  รวมท้ังพัฒนากลไกในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของศูนยสมาธิบําบัด  เพื่อใหเกิดสถานบริการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมท่ีมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังยัง
เปนแนวทางการพัฒนาประชาชนไทยใหมีการออกกําลังจิตไดอยางครอบคลุม  ดวยการพัฒนาเครือขาย
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สมาธิบําบัดสูชุมชน  อันเปนการพัฒนาระบบสุขภาพใหเปนสุขภาวะสมดุลทางดานรางกาย  จิตใจ  
สังคมและปญญาอยางแทจริง  อีกท้ังยังเปนการสนองพระกระแสรับส่ังขององคสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสท่ี
ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษาในป พ.ศ. 2554 โดยการดําเนินงานโครงการสมาธิบําบัดในภาวะ
สุขภาพองครวมที่ผานมา มีเปาหมายพัฒนาเครือขายศูนยสมาธิบําบัดสําหรับผูปวยและญาติในสถาน
บริการสุขภาพท่ีไดดําเนินโครงการสมาธิบําบัดในป  พ.ศ. 2549  ดวยการจัดกิจกรรม  ทาน  ศีล  ภาวนา  
ในกลุมเปาหมายหลัก  3  กลุม  คือ  กลุมผูปวยและญาติ  กลุมเจาหนาท่ีในสถานบริการ และกลุม
ประชาชนท่ัวไปในเขตรับผิดชอบของสถานบริการสุขภาพนั้น  ผลการดําเนินงานต้ังแตป  พ.ศ. 2549 - 
2551  พบวาสามารถดําเนินการไดจํานวน 94  ศูนย  มีการวัดประสิทธิผลการดําเนินงาน   ทุกศูนยสมาธิ
บําบัดสามารถผานเกณฑช้ีวัด  โดยมีระดับดีเยี่ยม 6 ศูนย  ดี 48 ศูนย  และผานเกณฑระดับเบ้ืองตน 37 
ศูนย  ศูนยระดับดีเยี่ยมและดีสามารถลดขอรองเรียนตอพฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาท่ีได  
ขณะท่ีศูนยสมาธิท่ีผานเกณฑช้ีวัดในระดับเบ้ืองตนพบวาเกิดความสงบ  สติ  สมาธิ  และความสุขใน
กลุมเปาหมายหลักและสัมพันธภาพระหวางผูใหการรักษาและผูปวยดีข้ึน  

 ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของสมาธิบําบัด โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สาธารณสุขของโครงการสมาธิบําบัดในระดับจังหวัดนําไปสูการกระจายงานสมาธิบําบัดสูสถาน
บริการสุขภาพท่ัวประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดทําวิจัยเร่ืองประเมินผลการฝกอบรมโครงการ
อบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม  เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศและการปรับปรุง
โครงการใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด  

วัตถุประสงค 
 
 เพื่อประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม  

ขอบเขตการวิจัย  

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดใน
ภาวะสุขภาพองครวม ระหวางเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ 2552   
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คําจํากัดความ 

                  ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จของงานท่ีเปนไปตามความมุงหวัง (Purpose) ท่ีกําหนดไวใน
วัตถุประสงค  (Objective) หรือเปาหมาย  (Goal)  และเปาหมายเฉพาะ  (Target) 
                เปาหมายเชิงปริมาณ  หมายถึง  จะกําหนดชนดิประเภทและจํานวนของผลผลิต   สุดทาย
ตองการที่ไดรับเม่ือการดําเนนิงานเสร็จส้ินลง 
                เปาหมายเชิงคุณภาพ  จะแสดงถึงคุณคาของผลผลิตท่ีไดรับจากการดําเนินงานฝกอบรม
โครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม 

                 การฝกอบรม  หมายถึง  กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู (Knowledge) 
ทักษะหรือความชํานาญ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ท่ีเหมาะสมใหเกิดข้ึนแกบุคลากร 
(Organization Goal) และสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป (Environment) เพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางาน
ใหสูงข้ึน และทําใหบุคลากรมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานมากยิ่งข้ึน ในท่ีนี้หมายถึง การ
ฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม 

 สมาธิ  หมายถึง  การมีจิตกําหนดแนวแนน อยูในอารมณอันเดียว คือ มีจิตต้ังม่ันจดจอ  
ไมซัดสายฟุงซาน เม่ือใจรวมเปนสมาธิ ความซัดสายปลิวไป กับส่ิงกระทบยอมหมดไป ใจเปนอิสระ
จากนวิรณ หรือส่ิงท่ีกั้นขวางจิตใจ ไมใหบรรลุความดี ในท่ีนี้หมายถึง สมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองค
รวม 

 สุขภาพองครวม  หมายถึง  ความสมดุลของท้ังทางรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
ไมเพียงแตไมเจ็บปวยหรือไมมีโรค  หากยังครอบคลุมถึงการดําเนินชีวิตท่ียืนยาวและมีความสุขของ                  
ทุกคนดวย ในท่ีนี้หมายถึง ภาวะสุขภาพองครวม 

ประโยชนท่ีไดรับ 
 
 1.  ทําใหทราบประสิทธิผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะ
สุขภาพองครวม  
                      2. ทําใหไดขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงการอบรมวิทยากร
สมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม ใหไดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 
                      3. ทําใหผูเกีย่วของกับโครงการเกิดความตระหนักและเหน็ความสําคัญของสมาธิบําบัด
ในภาวะสุขภาพองครวม 



บทท่ี  2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การวิจัยเร่ืองการประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะ
สุขภาพองครวม คร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษา  คนควา  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 
 ความรูเกี่ยวกับสมาธิ 
                         แนวคิดการประเมินผล 
                         แนวคิดความรู 
                         ทฤษฎีความพึงพอใจ 
                        งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  

ความรูเกี่ยวกับสมาธ ิ
 
                     ความหมายสมาธิ 

       สมาธิ แปลวา การมุงม่ันกระทําดวยความต้ังใจ แนวแนของจิต เกิดข้ึนคร้ังแรกในภูมิภาค
ตะวนัออก โดยเฉพาะทางศาสนา ศาสนาแรกท่ีมีการบันทึกไวถึงการทําสมาธิคือศาสนาฮินด ู ใน
ประเทศอินเดยี ซ่ึงตอมาไดถูกดัดแปลงและนํามาใชนอกเหนือบริบททางศาสนา เชนการนํามาใชใน
การออกกําลังกาย เชน หัตโยคะ ช่ีกง การทําสันสกฤตยานา (Sanskrit dhayana) หรือศิลปะแขนงตางๆ 
ของประชาชนพ้ืนบานในแถบเอเซีย (martial art) เปนตนโดยเนนเร่ืองความสงบเยือกเย็นและการเขาถึง
จิตวิญญาณของธรรมชาติ  
 

สมาธิ เปนภาษามาจากรากศัพทสองศัพทสนธิกัน คือ สO และ อธิ จากน้ันเอา O ท่ีอยูบน “ส” 
เรียกวา เปน “ม” ในตัว “ม” มีสระ “อะ” อยูหลัง “ม” แตในภาษาบาลีไมนิยมใสสระ “อะ” อยูหลัง
พยัญชนะ ดวยเหตุนี้ คําวา “สO” จึงเปล่ียนรูปเปน “ม” และ “อธิ” เปล่ียนรูปเปน “อา” เม่ือสนธิกัน     
จึงเปน สมาธิ ในซีกโลกตะวนัออก สมาธิจะใชมุมมองท่ีไดจากการสังเคราะหความจริงตามธรรมชาติ 
(วิริยังค สิรินธโร, 2548) ขณะท่ีคําวา Meditation มาจากภาษาละติน โดยมีจดุเร่ิมตนจากการฝกรางกาย
และจิตใจใหมีความแนวแนและม่ันคง มักจะพบในศาสนาคริสต ซ่ึงจะกลาวถึงสมาธิในดานจติ
วิญญาณ (Spiritual) เชน สมาธิท่ีมาจากความทนทุกขของพระเยซู   
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                      ประเภทสมาธิ 
 

        มีความพยายามของศาสตรทางตะวันตกท่ีตองการจาํแนกชนิดของสมาธิ จากการศึกษา
ของ มาคัส อูรีเลียส (Marcus Aurelius,) ซ่ึงเปนนักปรัชญาตะวันตก ไดจําแนกชนิดของสมาธิโดย
อางอิงกับศาสนา ลัทธิ และวธีิการปฏิบัติ มีการแบงสมาธิออกเปน 9 ชนิด  

      1. สมาธิตามแนวพุทธศาสนา (Buddhism) ในทางพุทธศาสนา ไดแบงเปนสมาธิและ
วิปสสนา ซ่ึงจําเปนตอการตรัสรู ดังนั้น สมาธิจึงมีสองแบบ คือ สมาธิแบบธรรมชาติและสมาธิท่ีสราง
ข้ึนดวยการตั้งใจหรือมุงเนนไปท่ีส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อใหเกดิสมาธิ นอกจากนี้ในทางเถรวาทจะเนนวปิสนา
สมาธิ และอาณาปานสต ินอกจากนีใ้นประเทศญ่ีปุน มีการผนวกการฝกสมาธิตามหลักเทนได (Tendai 
concentration) เขาไปรวมกบัศาสนาพุทธแบบเชนของจนี (Chinese Chan Buddhism) ซ่ึงเปนการรวม
เอาลัทธิเซนแบบญ่ีปุนและเกาหลีเขาดวยกัน (Japanese Zen and Korean Seon)  สวนศาสนาพุทธแบบ 
ธิเบตจะเนนตันตระซ่ึงเปนอีกช่ือหนึ่งของพุทธศาสนาแบบวชิระญาณ โดยสมาธิจะเปนการปฏิบัติท่ี
สูงข้ึนของนักบวช นอกจากนี้การฝกฝนของนักบวชก็จะไมนยิมฝกตามลําพัง แตจะใชการสวดมนตหมู
ใหเกิดสมาธิ  

     2. สมาธิตามแนวคริสตศาสนา (Christianity) ประเพณีปฏิบัติของชาวคริสตรมีหลากหลาย 
ซ่ึงมีหลายอยางท่ีถูกจัดวาเปนสวนหนึ่งของการฝกสมาธิ ส่ิงเหลานี้ไดแก สวดมนตในโบสต ดังนั้นผูท่ี
สวดมนตในโบสตคริสต อาทิสวดมนตและการนับลูกประคําในคริสตรนิกายคาทอริก หรือการเดิน
สวดมนตอยางเงียบๆ ในคริสตนิกายออโทดอกซ ( Eastern Orthodoxy) เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับสมาธิ
ในแนวตะวันออกซ่ึงเนนไปที่การเพงจิตแนวแนไปท่ีส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังนั้นจะเหน็ความคลายในบาง
ประเด็นก็คือการเอาจิตใจจดจออยูกับการสวดมนตใหเกิดสมาธิ  

       3. สมาธิตามแนวศาสนายิว (Judaism) (Rabbi Goldie Milgram,2006 ) สมาธิตามศาสนายิว
มักจะหมายถึงการติดตอกับแหลงกําเนิดของชีวิต และมีความหมายตอการปฏิสัมพันธระหวางกันของ
เพื่อนมนุษย ซ่ึงไมใชการส้ินสุดหรือการทําใหเกิดนิพพานตามหลักศาสนาพุทธ แตเปนการเร่ิมตนของ
สรรพส่ิง ศาสนายิวมีนัยยะของการปฏิบัติสมาธิเพื่อใหเกิดการระลึกรูตอความสุข เฝาระวังความสุข 
และเกิดความเคารพตอศาสนา การปฏิบัติสมาธิในศาสนายิวนิกายคาบาลาห และฮาสิดิก (Kabbalah and 
Hassidic Judaism) เรียกวา “hitbonenut” จนมีคํากลาวถึงการปฏิบัติสมาธิในหมูชาวยิววา อาหารสุขภาพ
ท่ีเรากินเขาไปมีไวบํารุงรางกายผานทางกระแสเลือด แตการทําสมาธิ เปนการใหอาหารแกรางกายใน
รูปการบํารุงทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้การทําสมาธิของชาวยิว จึงเปนกระบวนการหน่ึงท่ีจะทําใหเกิด
ปญญาท่ีบริสุทธ์ิ เกิดความสงบสุข และอารมณท่ีพึงประสงคของผูปฏิบัติ  
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       4. สมาธิตามแนวศาสนาฮินดู (Hinduism) ในศาสนาฮินดูซ่ึงเช่ือในเร่ืองการเกิดแกเจ็บตาย
ท่ีเปนวัฎจักร ดังนั้น สมาธิเปนการฝกความสงบใหเกดิข้ึนภายในกายและมีจุดประสงค เพื่อลดความลุม
รอน หรือความทุกขทรมานทางจิตใจ เม่ือปฏิบัติจนถึงสวนลึกของจิตใจแลว สมาธิกจ็ะทําใหเกดิความ
สงบ ความสมดุลภายในรางกายและจิตใจ และเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีจะชวยใหเกิดความสงบสุขในชีวิต
ได (Alan Spence,2006) มาคัส อูรีเลียส (Marcus Aurelius, 2006) กลาววาวีดานตา (Vedanta) ก็เปนอีก
รูปแบบหนึ่งของโยคะ ซ่ึงเปนการฝกสมาธิรูปแบบหนึง่ โดยการควบคุมจิตใจของมนุษยไมใหกวัด
แกวงข้ึนลงตามสภาพอารมณท่ีกําลังเปล่ียนแปลง ซ่ึงลักษณะของการฝกสมาธิตามแนวศาสนาฮินดูจะมี 
7 ชนิด อาทิ การใชเสียงและแสงในการทําสมาธิ  

       5. สมาธิตามแนวศาสนาอิสลาม (Islam) (Maulona Wahududdin Khan, 2006 ) ในศาสนา
อิสลาม สมาธิเกิดจากแนวคิด 2 แนวคิด ไดแก แนวคิดท่ี 1 จาก Quran และ Sunnah โดยการฝกสมาธิ
เปนการต้ังจิตมุงม่ัน ท่ีเรียกวา Tafakkur โดยสะทอนใหเห็นสมาธิในเร่ืองการเพิ่มผลผลิตจากการคิด 
และการพัฒนาปญญาซ่ึงเปนการตอยอดของการทําสมาธิในระดับสูงข้ึน โดยตองการเขาถึงพระเจา 
อยางไรก็ตามกระบวนการพัฒนาปญญา จะเกิดข้ึนสวนหนึ่งจะเกิดจากการดลบันดาลของพระเจาใน
การปลุกจิตสํานึกและปลดปลอยวิญญาณของมนุษย ใหเปนอิสสระ นอกจากนี้การฝกสมาธิจะชวยฝก
บุคลิกภาพภายในตัวของบุคคลใหไดรับการพัฒนาจิตวิญญาณและการไดเขาถึงพระผูเปนเจา  

        แนวคิดท่ี 2  จาก Sufism ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติดวยวิธี muraqaba โดยสมาธิในมุมมองของ 
Sufism มีจุดมุงเนนเร่ืองการปฏิบัติตนและเปนกลวิธีหนึ่งท่ีใชการสวดออนวอนใหชีวิตไดเดินทางไปสู
พระหัตถของพระผูเปนเจาขณะท่ียังมีชีวติ อยางไรก็ตามยังเปนท่ีถกเถียงและยังไมเปนท่ียอมรับของ
ชาวมุสลิมท่ัวไปเกี่ยวกับความเช่ือเหลานีต้ามแนวคิดท่ี 2  

       6. สมาธิตามแนวศาสนาซิก (Sikhism)  สมาธิตามแนวศาสนาซิก เปนเพียงสวนหนึ่งของ
กฎความเปนจริง 3 ขอ ในการใชชีวิต ของมนุษย ท่ีคุรุนานัค (Guru Nanak) ไดสอนไว  

           1. Nam Japa หมายถึงการต่ืนนอนกอนพระอาทิตยข้ึน ทําความสะอาดรางกายใหผูนับ
ถือศาสนาซิกทําสมาธิดวยการสวดออนวอนพระเจาเพื่อชําระจิตใจใหผองใส นอกจากนี้ในระหวางวัน
การระลึกถึงพระเจาทุกลมหายใจเขาออกจะชวยใหจิตใจผองใส  

           2. Dharam di Kirat Karni หมายถึง การทํางานและหากินดวยหยาดเหง่ือ การทํางาน 
เพื่อประทังชีวิตท้ังของตนเองและของครอบครัว อยางซ่ือสัตย ดังนั้นผูนับถือศาสนาซิกตองนําพาชีวิต
ไปสูความซ่ือสัตย ความถูกตอง อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

          3. Van Ke Chakna หมายถึง การแบงปน อาหาร แรงงาน กับผูอ่ืนอยางมีเหตุมีผล 
โดยเฉพาะการแบงปนส่ิงตางๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อการศาสนา และชุมชน  

      7. สมาธิตามแนวลัทธิเตา (Taoism)  สมาธิตามแนวลัทธิเตา เกิดข้ึนเพื่อฝกจิตใจและรางกาย
ใหสูความสงบ  โดยอาศัยปรัชญาในเร่ืองของความสมดุลยของหยินหยางอันเปนพลังของจักรวาล  
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ซ่ึงการทําสมาธิเปนการฝกจติท่ีจะกําจัดความคิดท่ีช่ัวราย และใชเปนเคร่ืองมือหนึง่ท่ีใชในการทําให
จิตใจสงบ นอกจากนี้การฝกสมาธิตามแนวลัทธิเตาสามารถทําไดท้ังในยามหลับและยามต่ืน โดยการใช
การควบคุมอารมณ จิตใจ มีการฝกสมาธิแนวลัทธิเตาท่ีหลากหลาย อาทิ I Ching, Tao Te Ching, 
Chuang Tzu และ Tao Tsang ดังท่ีเราคุนเคย เชน การฝกช่ีกง การฝกไนกง เปนตน ดวยการควบคุมลม
หายใจเขาออก ในขณะออกกาํลังกายหรือในขณะพกัผอน  

       8. สมาธิตามแนวการปฏิบัติแบบ TM (Transcendental Meditation) ไดเปนเทคนิคการทํา
สมาธิท่ีคิดโดยมหาฤษี Mahes Yogi      ครูสอนศาสนาชาวอินเดีย ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากการผสมผสาน
เทคนิค วีดานติค ของศาสนาฮินดู และมานตราของผูสอน เนนการทําสมาธิดวยการฝกหายใจเขาออก
ลึกๆ และเพงไปท่ีลมหายใจ เพื่อใหเกิดการผอนคลาย อันเปนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสงบ สุขภาพดี 
และสามารถตอสูกับเหตุการณตางๆ ท่ีเขามากระทบในชีวิต  

      9. สมาธิตามแนวการปฏิบัติแบบซีคูลา (Secular) เปนการพัฒนาจากนักจิตวิทยาชาว
เยอรมัน ช่ือโจฮานนา ชูลท (Jahannes Schultz) ในป ค.ศ. 1932 เปนการนําแนวคิดตะวันออก คือการฝก
สมาธิมาใชในการพัฒนากายและจิตใจ ใหมีความเขมแข็ง สงบ มีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
การทําสมาธิตามแนวการปฏิบัติแบบซีคูลา เปนการนั่งบนเกาอ้ีหลังตรง หลับตาและนับลมหายใจเขา
ออก โดยไมคิดเร่ืองใดๆแตใหทําจิตมุงม่ันไปท่ีลมหายใจเขาออก  

       จากลักษณะการจําแนกชนิดของสมาธิดังกลาว มาคัส อูรีเลียส ไดอธิบายความหมายหรือ
นัยยะของสมาธิ ใหครอบคลุมตามการจําแนกชนิดของสมาธิท้ัง 9 ชนิดไวดังนี ้ 

       1. เปนสภาวะท่ีจิตใจถูกปลอยใหวางจากความคิด  
       2. เปนการต้ังม่ันของจิตใจไปที่ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  
       3. เปนการเปดรับจิตใจใหสัมผัสถึงความบริสุทธ์ิ หรือพลังงานตางๆ เชน การปฏิบัติแบบ

ซีคูลา เปนตน  
       4.เปนการหาเหตุผลทางปรัชญาของศาสนา เชน การเขาสูนิพพานของศาสนาพุทธ         

เปนตน  
       ในมุมมองของมาคัส เขาเช่ือวา ในศาสนาทางซีกโลกตะวันออก การสวดมนตเปนการ

ส่ือสารของมนุษยไปสูเบ้ืองบนไดแก พระผูเปนเจา เทวดาหรือเทพ พรหมตางๆ แตสมาธิเปนการ
ส่ือสารท่ีตรงกันขาม คือเปนการท่ีพระผูเปนเจาหรือเทวดาหรือเทพ พรหมตางๆ เปนผูส่ือสารโดยตรง
กับมนุษย นอกจากนี้เขายังเช่ือวาการฝกสมาธิเปนการมุงเนนการพัฒนาตนเอง  
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                    สมาธิในเชิงจิตวิทยา 
      ในทางจิตวิทยา สมาธิถูกนําไปใชในการอธิบายระดับของจิตสํานึก (Consciousness) มีการ

นําไปใชประโยชนและมีจุดมุงหมายท่ีหลากหลาย เร่ิมต้ังแตทําจติใจใหสงบ นอมนําไปสูการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติและการมีสุขภาพของรางกาย หัวใจ ระบบหลอดเลือดท่ีดี ถานํามาใชสํารวจสภาวะ
จิตอยางชาๆ ในอดีต และในอนาคต จะชวยใหเกดิความสงบในจติใจ และสงผลตอการใชชีวติใน
ปจจุบัน ดังนัน้สมาธิ จึงเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีนํามาใชในเชิงจิตวิทยา  
 
                    บริบทของสมาธิ 

       สวนใหญสมาธิจะถูกกลาวถึงในแงบวก ไดแก การฝกจิตใจใหเขมแข็ง การทําใหเกิดการ
มุงม่ันต้ังใจในการทํางาน การปรับเปล่ียนชีวิตประจําวนัของบุคล หรือการปรับเปล่ียนทัศนคตติอ      
ส่ิงตางๆ รอบตัว ในนกิายเซน (Zen) การปฏิบัติสมาธิมีเพื่อทําใหจิตใจเขมแข็งและควบคุมความโกรธ 
ดังนั้น สมาธิสวนใหญจึงถูกนําเสนอในรูปของ กิจกรรมเดี่ยวๆ ท่ีสามารถนํามาปฏิบัติไดในการฝก
จิตใจใหเขมแข็ง ปจจุบัน การทําสมาธิไดถูกนํามาประยกุตใชในบริบทตางๆมากมาย อาทิ การทําสมาธิ
เพื่อปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม ศิลปะปองกันตัว หรือคานิยมเชิงบวกตางๆ ในสังคม  

 
                     จุดประสงคและผลท่ีเกิดขึ้นของการทําสมาธิ 

       จดุประสงคของการปฏิบัติสมาธิสวนใหญคลายคลึงกัน คือการผอนคลายจากชีวิตท่ียุง
เหยิง สภาพจติใจท่ีวาวุน การพบหนทางหรือสาเหตุแหงความเปนจริง การติดตอกบัพระผูเปนเจา และ
การหลุดพนตามความเช่ือทางศาสนา ดังนั้นงานวิจยัสวนใหญจึงมุงเนนไปท่ีการฝกสมาธิอยางเขมขน
เพื่อการรูแจง การตระหนักถึงเหตุแหงความเปนจริง การสรางวินัยในตนเอง การควบคุมจิตใจและ
รางกาย และความสงบหรือปลอยวางส่ิงตางๆ ท่ีเขามากระทบกับชีวติ นักเขียนหลายๆทานหลีกเล่ียงท่ี
จะกลาวถึงโทษของสมาธิ บางคร้ังทําใหบางคนยึดติดกบัภาวะจิตนิ่งอยูกับท่ี จนเกิดความประมาท เกยีจ
คราน ทําใหผูสอนการฝกสมาธิกลัววาจะกระทบกับความรูสึกของผูท่ีกําลังฝกสมาธิอยู นอกจากนีถ้าฝก
สมาธิเพียงลําพังบางคร้ังอาจทําใหเกิดความรูสึกฟุงซาน งมงายได มาคัส อูรีเลียส (Marcus Aurelius) 
กลาววา ผลท่ีเกิดข้ึนของสมาธิไดแก  

        1. เกิดความเช่ือในอํานาจท่ียิ่งใหญ  
        2. เพิ่มความอดทน ความเมตตา คุณธรรม และศีลธรรม  
        3. ความรูสึกสงบ สันติ และความสุข  
        4. ความละอายตอความผิด ความเกรงกลัวตอบาป ความรูสึกเสียใจตอความผิดท่ีได 

กระทําไป  
         5. เกิดแสงสวาง หรือการรับรูพิเศษตางๆ  
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       6. เผชิญกับความผิดพลาดในอดตี รวมท้ังความทรงจําตางๆในอดตีหรือผลของการกระทํา
ตางๆ ในอดีต และทําการกําจัดส่ิงเหลานี ้ 

       7. ประสบการณของสัมผัสพิเศษ การหยั่งรูเหตุการณตางๆ เปนตน  
       8. ส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีไมสามารถอธิบายไดเชนพลังเหนือธรรมชาติตางๆ อาทิ การลอยได

ของโยคี  
        9. แงมุมทางจิตเวช  

 
                    การนําสมาธิมาประยุกตใชเชงิสุขภาพและการศึกษาทางคลินิก 

      ในชวงหลายปท่ีผานมามีความสนใจในเร่ืองการทําสมาธิกับการแพทยเชิงจิตวิทยาแนวคิด
ในเร่ืองสมาธิไดถูกนํามาใชในเชิงคลินิกเพื่อท่ีจะวัดประสิทธิผลของระบบตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํา
สมาธิในรางกายมนุษย เชน ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบการหายใจ ระยะหลังมีการพยายาม
นําสมาธิมาใชอธิบายปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ตอมาสมาธิไดถูกผลักดันเขาสูระบบการดูแลสุขภาพ
ในเร่ืองการลดความเครียด ความเจ็บปวด เชน ในป พ.ศ. 1972 ไดมีการนําการทําสมาธิแบบ TM มาใช
เพื่อลดภาวะการเผาผลาญพลังงาน การลดชีวะเคมีในกระแสเลือดอันเนื่องมาจากความเครียด ไดแกสาร
แลคเตต (Lactate) การลดอัตราการเตนของหัวใจ และการลดความดันโลหิต รวมท้ังการเหนีย่วนําคล่ืน
สมองท่ีจําเปน  

       ในแงมุมของการลดความเครียด สมาธิมักถูกใชในโรงพยาบาลในผูปวยโรคเรื้อรังและ
ผูปวยระยะสุดทายเพื่อลดความเครียดหรือความวิตกกังวล รวมท้ังผูปวยท่ีมีภาวะลดลงของภูมิคุมกนัใน
รางกาย จากการศึกษาของ เฮอรเบิรต เบนสัน (Lazer et al.,)  สถาบันจิตวิทยา ในมหาวิทยาลัย ฮารวาด 
และโรงพยาบาลบอสตัน พบวาการทําสมาธิทําใหเกดิการเล่ียนแปลงสารเคมีบางอยางในรางกาย จนทํา
ใหเกิดระยะของการผอนคลาย โดยระยะผอนคลายทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของการเผาผลาญใน
รางกาย การเตนของหัวใจ ความดันโลหติ และส่ือเคมีในสมอง นอกจากนี้จากการวิจัยอ่ืน เชน จอน 
กาเบตซิน และคณะ (Kabat-Zinn et al., Davidson et al.) มหาวิทยาลัยแมตซาจูเซต พบวาผลของการทํา
สมาธิชวยลดความเครียดได  
 
                     การทําสมาธิและสมอง 

       การทําสมาธิดวยการใชเทคนิคแบบมุงเนนการพัฒนาจิตมีจุดประสงคเพื่อใหเห็นความคิด
ภายในใจของตนเอง การคิดเชนนี้ชวยลดภาวะสมาธิส้ัน ความต้ังใจท่ีมุงเนนการจับจองไปท่ีอารมณจะ
ชวยใหเราสามารถควบคุมสถานการณ อารมณ และสถานการณท่ียุงยากผิดศีลธรรม รวมท้ังทําใหเรา
รับผิดชอบสถานการณตางๆ ไดดีข้ึน เกดิความคิดในการเฝาระวังเหตุการณตางๆ และทําใหส่ิงตางๆ 
ล่ืนไหลไปไดอยางถูกตอง  
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       หนึ่งในทฤษฎีท่ีเสนอโดย เดเนียล กอลแมน และ ทารา เบนเนต กอลแมน ใน ค.ศ. 2001 
ไดอธิบายการทํางานของสมาธิวาเปนเพราะความสัมพันธระหวาง amygdala ซ่ึงเปนเนื้อสมองท่ีมี
รูปรางคลายเม็ดแอลมอนด ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการรับรูทางอารมณ ความโกรธ ความกลัว และ บริเวณ
เนื้อสมองสวน prefrontal cortex กลาวคือ เม่ือเรารูสึกโกรธ หรือวิตกกังวล ในเร่ืองตางๆ amygdala เปน
สวนหนึ่งของสมองท่ีทําใหเรารับรูความรูสึกตางๆ นี้ได จากน้ัน pre-frontal cortex จะทําหนาท่ีหยุด
และคิดถึงส่ิงตางๆ ท่ีเรารูกันโดยท่ัวไปวาเปนศูนยหล่ังสารยับยั้งตางๆ หรือ (inhibiter center) ดังนั้น 
prefrontal cortex จึงทําหนาท่ีไดอยางดีเยี่ยมในการวิเคราะหและวางแผนในระยะยาว ในทางกลับกัน 
amygdala เปนสารท่ีทําใหมนุษยเกิดการตัดสินใจแบบเฉียบพลันและจะสงผลอยางยิ่งยวดในการ
ควบคุมอารมณและพฤติกรรม ซ่ึงจะสัมพันธกับการเอาชีวิตรอดของมนุษย ตัวอยางเชน ถามนุษยเห็น
สิงโตกําลังคืบคลานเขามา amygdala จะทําหนาท่ีเปนกลไกในการตอสูหรือตอบสนองในการถอยหนี
กอนท่ี pre-frontal cortex จะทําหนาท่ีตอบสนอง แตเม่ือตองการใชการตัดสินใจแบบเฉียบพลัน          
ถา amygdale เกิดความบกพรองก็จะทําใหเราเผชิญกับอันตราย อยางไรก็ตามในความเปนจริงเม่ือสังคม
เกิดการขัดแยงซ่ึงแตกตางจากเหตุการณขางบนท่ีมนุษยเผชิญกับผูลาคือสิงหโต เราพบวาเหตุการณท่ี 
ทําใหมนุษยรับรูวาเกิดความไมสุขสบาย หรือรับรูวาเกิดอารมณเปล่ียนแปลง ไมสุขสบาย กลัว วิตก
กังวล เครียด และสับสน ก็จะทําใหเกิด amygdala บกพรองดวยเชนกัน เนื่องจากมีความแตกตางของ
เวลาเม่ือมนุษยเผชิญกับเหตุการณคับขัน amygdala และ prefrontal cortex จะทําหนาท่ีดวยตัวของมัน
เอง การฝกสมาธิจะทําใหสมองสวน left pre-frontal cortex ทํางานไดดีข้ึน สุดทายจะทําใหมนุษยเรา
สามารถควบคุมเหตุการณตางๆไดโดยตรง และเกิดความรูสึกในดานบวกข้ึน ความแตกตางในเร่ือง
บทบาทของสมองสวน amygdala และ prefrontal cortex เราสามารถสังเกตการทํางานไดงายๆ จากการ
ใชยาเสพติดชนิดตางๆ โดยท่ัวไปการใชแอลกอฮอล จะกดการทํางานของสมองโดยเฉพาะในสวนของ 
prefrontal cortex โดยจะทําใหเกิดการหล่ังสารยับยั้งตางๆ ลดลง ความต้ังใจในการทํางานลดลง และลด
สภาวะความม่ันคงของอารมณ และเกิดพฤตกรรมกาวราวได นอกจากนี้ในการศึกษาวิจัยบางช้ิน         
ยังพบวาการทําสมาธิจะสัมพันธกับความมีสมาธิ การวางแผน การับรู การคิด และผลในเชิงบวก
ทางดานอารมณ ยังมีงานวิจัยท่ีคลายกันซ่ึงพบวาการทําสมาธิจะชวยลดความรูสึกหดหูใจ ความวิตก
กังวล และเพิ่มการทํางานของสมองในสวนprefrontal cortex ซีกซาย  
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                     สมาธิและคล่ืนสมอง (EEG’s) 
        คล่ืนไฟฟาในสมองจากการทําสมาธิพบวาเกิด gamma wave activity คอยๆ เพิ่มข้ึน ซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงการเช่ือมประสานระหวางสวนตางๆ ของสมอง ขณะทําสมาธิ มีการศึกษาเร่ืองการทํา
สมาธิในแนวพุทธ เพื่อฝกจติใจ และมีการวัดคล่ืนสมองผูฝกสมาธิมาเปนระยะเวลา 10 ถึง 40 ป พบวา
บุคคลกลุมนี้สามารถทําใหgamma wave activity ในสมองคอยๆ เพิ่มข้ึนได ถึง แมวาผูนั้นจะอยูในภาวะ
พักผอนหรือไมไดทําสมาธิอยูก็ตาม ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นวาการฝกสมาธิจะชวยทําใหบุคคลสามารถ
ควบคุมการเกดิ gamma wave activity ได ท่ีสําคัญคือสามารถวัดผลที่ไดจากเคร่ืองวัดคล่ืนสมอง (EEG 
Machine) ในขณะต่ืนพบวาคล่ืน Beta จะอยูในชวงคล่ืนความถ่ี 14-21 รอบตอวินาที ขณะอยูในสมาธิ
สมองจะชวยควบคุมคล่ืน Alpha ใหอยูในชวง 7-14 รอบ ตอวินาที บุคคลแรกท่ีคนพบวิธีการวดัคล่ืน
สมองคือ Jose Silva และเรียกวิธีการวัดนีว้า Silva Method โดย Silva คนพบวาการทําสมาธิจะชวยลด
ความเครียด ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการมองตนเองเชิงประจักษและความคิดสรางสรรค  

                     ผลกระทบในทางตรงขามของสมาธิ 
       งานวิจยัสวนใหญช้ีใหเห็นถึงผลลัพธเชิงบวกของสมาธิอยางไรกต็ามยังมีงานวจิัยบางสวน

ท่ีคนพบถึงผลกระทบในทางตรงขามของสมาธิ โดยกลาววาถาบุคคลฝกปฏิบัติอยางเครงครัด การทํา
สมาธิอาจทําใหเกิดปญหาทางจิตใจได เชน Kundalini Syndrome หรือ Shamanic illness (ความเชื่อวา
การฝกสมาธิจะทําใหเกิดอํานาจพิเศษ) และเกดิปญหาทางดานรางกาย เชน การฝกช่ีกง เปนตน อยางไร
ก็ตามจากแนวคิดทางตะวันออกซ่ึงมีการนําสมาธิมาใชเพื่อปรับปรุงสุขภาพและจิตวญิญาณ การที่
ชาวตะวันตกนํามาประยกุตใชโดยไมไดศึกษาบริบททางดานศาสนาจนทําใหเกิดปญหาโรคจิตเร้ือรัง 
รวมท้ังปญหาทางสุขภาพรางกาย Perez-De-Albeniz & Holmes (2000 ) มีการศึกษาผูฝกสมาธิในระยะ
เวลานานจากจาํนวน 27 คน พบวา เกิดความรูสึกซึมเศรา หนีความจริง และเกดิความรูสึกวาตนเองเปน
ผูวิเศษ  

แนวคิดการประเมินผล 

      ความหมาย 
       Stuffebeam  (1971 อางถึงใน  เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี, 2542 : 7) ใหความหมายของการ
ประเมินผลวา  หมายถึง  กระบวนการรวบรวม  และเตรียมขอมูลท่ีเปนประโยชน  ซ่ึงจะชวยการ
ตัดสินใจท่ีดีสําหรับทางเลือกท่ีเปนไปไดหลายทาง 
       สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  (2538 : 94-95)  ใหความหมายของการประเมินวา  เปนกระบวนการ
ใหไดมาซ่ึงการสนเทศสําหรับตัดส้ินคุณคาของโปรแกรมการศึกษา  ผลผลิต  กระบวนการจุดมุงหมาย
ของโครงการหรือทางเลือกตางๆ ท่ีออกแบบ  เพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมาย 
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       Ketzner  (1992  อางถึงใน  วัฒนา  วงศเกียรติรัตน และสุริยา  วีรวงศ, 2546 : 6) ให
ความหมายของโครงการวาหมายถึง  ชุดของกิจกรรมตางๆ  และช้ินงานตางๆ  ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เฉพาะท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามลักษณะท่ีกําหนด  มีกําหนดเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดในวงเงิน
งบประมาณและมีการใชทรัพยากร (ไดแก  เงิน  คน  และอุปกรณ) 
       Turner  (1993  อางถึงใน  วัฒนา  วงศเกียรติรัตน และสุริยา  วีรวงศ, 2546 : 6) ให
ความหมายของโครงการวา  เปนความพยายามภายใตการบริหารทรัพยากรท้ังดานมนุษย  ดานวัสดุ
อุปกรณ  และดานเงินโดยวิธีการปกติ  เพื่อดําเนินการงานตามขอบเขตของงานตามลักษณะท่ีกําหนด
ภายใน  คาใชจายและระยะเวลาท่ีจํากัด  อันจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีใหผลประโยชน  ตาม
จุดมุงหมายท่ีตองการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        Robbins and Coulter  (1999  อางถึงใน  สุพาดา  สิริกุตตา  , 2543 : 37)  ใหความหมายของ
โครงการวาเปนกิจกรรมท่ีมีจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุด 
        ประสิทธ์ิ  ตงยิ่งศิริ  (2538 : 5)  โครงการ  หมายถึง  กิจกรรมหรืองานท่ีเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรเพื่อหวังประโยชนตอบแทน  กิจกรรมหรืองานดังกลาวจะตองเปนหนวยหนึ่งท่ีสามารถทํา
การวิเคราะหวางแผน  และนําไปปฏิบัติพรอมท้ังมีลักษณะแจงชัดถึงจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุด 
        สมหวัง  พิธินานุวัฒน  (2538 : 13)  โครงการ  หมายถึง  แผนยอยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการ
วางแผนหรือกลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการในระยะท่ีกําหนด  เพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคของแผนงานท่ีระบุไว 
         นิศา  ชูโต  (2531 : 6)  โครงการเปนผลรวมของกิจกรรมท่ีจัดวางแนวความคิดการจัดการ
กิจกรรม  หรือกลุมกิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนระเบียบ  มีงบประมาณ  และมีระยะเวลาดําเนินการ
เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
         สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2525 : 27)  ใหความหมายของ
โครงการวา  เปนแผนงานยอยหรือการดําเนินงานท่ีเปนไปอยางตอเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการอยางเดนชัด  มีระยะเวลาที่เร่ิมตนและส้ินสุดอยางแนนอน 
          Suchman  (สุวิมล  ติรกานันท, 2545 : 1)  ใหความหมายของการประเมินโครงการวา  
หมายถึง  การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือการใชเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร  เพื่อหา
ขอมูลท่ีเปนจริงและเช่ือถือไดเกี่ยวกับโครงการ  เพื่อตัดสินใจวาโครงการดังกลาว  ดีหรือไม  อยางไร  
หรือเปนการคนหาวาผลของกิจกรรมท่ีวางไวในโครงการประสบความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค  
หรือความมุงหมายของโครงการหรือไม 
        สุพาดา  สิริกุตตา  (2543 : 45)  ใหความหมายการประเมินโครงการวา  เปนการประเมิน
ความกาวหนาของแผนโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง (Actual results)  กับผลที่คาดวาจะไดรับ  
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ซ่ึงจะทําใหทราบวาโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยูประสบผลสําเร็จหรือไม  มีปญหาหรืออุปสรรค
อยางไร  เพื่อจะไดมีการปรับปรุงโครงการใหม  และหาแนวทางการแกไขเฉพาะหนา 
        จากความหมายของการประเมิน  และความหมายของโครงการสามารถสรุปไดวา  การ
ประเมินโครงการ  หมายถึง  กระบวนการจัดการการกระทําขอมูล  เพื่อเสนอสารสนเทศในอันท่ีจะบงช้ี
คุณคาของโครงการอันจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนนิโครงการนั้นๆ 

        ความหมายของการประเมินผลการฝกอบรม 
        มีผูใหความหมายของการประเมินผลการฝกอบรมไวตางกัน  อาชวัน  วายวานนท  (อรุณ       
รักธรรม  2539 : 241)  การประเมินผลการฝกอบรมก็คือการหาคุณคา  ประโยชนหรือตีราคาการ
ฝกอบรมท่ีทําไปนั่นเอง  หรือการประเมินการฝกอบรมคือการเปรียบเทียบระหวางผลการอบรมท่ีวัดได
กับวัตถุประสงคของการฝกอบรมนั้นๆ  วาสอดคลองรองรับกันเปนท่ีพอใจหรือไม  เปนการ
เปรียบเทียบระหวางความรูสึกตอการเปรียบเทียบระหวางส่ิงท่ีรับการอบรม  ไดเรียนรูและการฝกฝน
กับส่ิงท่ีเราตองการใหไดรับและเขาใจ  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลังการอบรม 

        ความสําคัญของการประเมิน 
        การประเมินผลการดําเนินการ  เพื่อปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  และแกไขเพื่อการพัฒนามิใช
เพื่อการจับผิด  โดยมีลําดับช้ันของเปาหมายและวัตถุประสงคของการประเมินผลท้ังในระดับแผนงาน  
ระดับโครงการเพื่อประโยชนในการประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และผลกระทบ (วัฒนา     
วงศเกียรติรัตน  และสุริยา  วีรวงศ,  2541:1)  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบริหารโครงการใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  จําเปนตองอาศัยการประเมินโครงการ  (Project Evaluation)  อยางเปนระบบ     
ผลจากการประเมินจะทําใหผูบริหารโครงการไดทราบถึงจุดเดน (strength) จุดดอย (weakness)  ของ
โครงการรวมท้ังผลกระทบ (Impact)  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  เพื่อดําเนินการแกไขโครงการไดทันทวงที  
ตลอดจนทราบวาโครงการบรรลุเปาหมายหรือไมเพียงใด  คุมคาหรือไม  ซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจ 
(Decision Making)  เกี่ยวกับการปรับปรุง  แกไข  ปรับใหเขาโครงการอ่ืน  หรือลมเลิกโครงการ 
(ประสิทธ์ิ พงษเรืองพันธุ  และเรณา  พงษเรืองพันธุ, 2539) 

       รูปแบบการประเมิน (เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี, 2542 : 64-65) 
       1. กลุมรูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation)  นักประเมิน
กลุมนี้มีความเช่ือในการประเมินท่ีเปนระบบ  โดยมีข้ันตอนการประเมินท่ีครบวงจร  ซ่ึงใหสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม  นักประเมินกลุมนี้ไดแก  ครอนบาค  สตัฟเฟลบีม  อัลคิน  และโปรวัส  
ดวยนักทฤษฎีการประเมินยุคใหมใหความสนใจตอรูปแบบของกลุมนี้มาก  เพราะสามารถนําผลจาก
การประเมินไปใชในการตัดสินใจสําหรับการบริหารงานไดเปนอยางดี 
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           2. กลุมรูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจคุณคา (Value-Oriented Evaluation)            
นักประเมินกลุมนี้เห็นวา  การประเมินเปนการใหคุณคาหรือตีราคาส่ิงท่ีถูกประเมิน  นักประเมินกลุมนี้
ไดแก  สคริฟเวน กลาส  เวิรเธนและแซนเดอร  สเตก  ไอสเนอร  เฮาวส  กูลาและลินคอลนบทบาทของ
นักประเมินกลุมนี้  จะตองมีความเปนปรนัยและมีคุณธรรมของการประเมิน  รวมท้ังสามารถตัดสิน
คุณคาไดอยางเหมาะสม  และตรงตามผลการประเมินท่ีแทจริง  ไมวาผลการประเมินจะเปนดังท่ี
คาดหวังหรือไมก็ตาม  และไมวาจะมีผลทางลบหรือทางบวกก็ตาม  ก็ตองนําไปสูการตัดส้ินคุณคา
ท้ังหมด  นอกจากน้ัน  นักประเมินจะตองมีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินคุณคาของตน  เพื่อจะได
เปนแบบอยางท่ีดีตอไปดวย  

       ความหมายชนิดของการประเมินโครงการ  
        Needs Assessment  หมายถึง  การประเมินความตองการขององคกรหรือกลุมสังคม  เพื่อ
นํามาทํานโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการใดๆ  เปนการประเมินกอนเร่ิมทําแผนหรือโครงการ 
        Feasibility Study  หมายถึง  การประเมินเพื่อการตรวจความเปนไปไดของทางเลือก  เพื่อ
นําไปทํานโยบาย  แผนงาน  โครงการใดๆ 

       Context Evaluation  หมายถึง  การประเมินบริบทของโครงการวามีความเหมาะสม  
ประกอบดวย  ความจําเปนของโครงการ  ความตองการของโครงการของกลุมเปาหมาย  ความ
เหมาะสมของโครงการตอกลุมเปาหมาย  และความเหมาะสมตอพื้นท่ีดําเนินโครงการ 
        Input Evaluation  หมายถึง  การประเมินความพรอมของส่ิงตางๆ  ท่ีถูกนําเขามารวมใน
โครงการ  ประกอบดวย  บุคลากร  งบประมาณ  แนวทางการจัดการ  วัสดอุุปกรณ 
        Process Evaluation  หมายถึง  การประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย  แผนงาน  หรือ
โครงการวามีความถูกตองเหมาะสมเพียงใด 
        Monitoring  หมายถึง  การติดตามกํากับงาน  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวา  การ
ดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการท่ีวางไวหรือไม 

       Formative Evaluation  หมายถึง  การประเมินความกาวหนาของโครงการ  เม่ือดําเนิน
โครงการไปไดระยะหนึ่ง  เพื่อนําผลไปใชแกไขปรับปรุงโครงการ 

       Product Evaluation  หมายถึง  การประเมินผลที่ไดจากโครงการวาเปนไปตามท่ีคาดหวัง
หรือไมเพียงใด 
       Summative Evaluation  หมายถึง  การประเมินผลสรุปของโครงการหลังจากส้ินสุดการ
ดําเนินโครงการนั้น  เพื่อนําผลไปประกอบการตัดส้ินใจวา  ควรปรับปรุง  แกไข  สานตอ  หรือยุติ
โครงการ 
        Outcome Evaluation  หมายถึง  การประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการทั้งหมด  ท้ังท่ี
คาดหวังและไมคาดหวัง 
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        Follow-up Study  หมายถึง  การติดตามผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  เม่ือโครางการส้ินสุดไป
แลว  จะมีการติดตามผลเปนระยะๆ  เพื่อตรวจสอบความคงอยู  ความกาวหนา  และการพัฒนาอันจะมี
ผลมาจากการไดรับโครงการท่ีกําหนด 
        Meta-evaluation  หมายถึง  การประเมินโครงการประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
การประเมิน  นิยมใชประเมินผลผลิต  การประเมินผลสรุป  และการประเมินผลที่เกิดข้ึน 
 

 
 
 
Needs 
Assessment 

Context 
Evaluation 

-Feasibility 
Study 
-Input 
Evaluation 

-Product 
Evaluation 
-Formative 
Evaluation 

-Product 
Evaluation 
-Summative 
Evaluation 

Outcome 
Evaluation 

Follow-up 
Study 

กอนเร่ิมโครงการ ระยะระหวาง 
ดําเนินโครงการ 

หลังส้ินสุดโครงการ 

         จุดเร่ิมโครงการ   จุดส้ินสุดโครงการ 
 

ภาพท่ี 1  ประเภทของการประเมินตามชวงเวลาของโครงการ 
(ท่ีมา : สุวิมล  ติรกานันท, 2545:9-10) 

 
                     แนวคิดการประเมิน 
        ไทเลอร  (สุวิมล  ติรกานันท, 2545 : 9-42) มีจดุมุงหมายเพื่อประเมินผลทางการศึกษา  
ประเด็นท่ีใชในการประเมินคือวัตถุประสงค  เปนการตรวจสอบวาผลการดําเนนิงานบรรลุประสงค
ท่ีต้ังไวหรือไมมีจุดออนอ่ืนๆ  
          แฮมมอนด  มุงเนนเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษาระดับทองถ่ิน  เปนการประเมิน
อยางมีระบบ  มีจุดเนนท่ีควรกําหนดและมีการวัดผลตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมผลจากการประเมิน
เปนปจจยัหลัก  เพื่อการตัดสินใจเกีย่วกับการเรียนการสอน  และผลสัมฤทธ์ิดานพฤติกรรมของผูเรียน 

          สตัฟเฟลบีม (Stuffibeam’s CIPP Model) หรือโมเดลซิป  ไดใหความหมายของการ
ประเมินวาเปนกระบวนการใหไดมาซ่ึงสารสนเทศท่ีมีประโยชน  เพื่อนํามาใชประกอบการตดัสินใจ  
โดยแบงการประเมินออกเปน 4 ประเภท  คือ  (1) การประเมินสภาวะแวดลอม  (2) การประเมินตัว
ปอนเขา  (3) การประเมินกระบวนการ  และ (4) การประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน 

Meta-evaluation 
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                     การประเมินผลตามรูปแบบ CIPP Model 
         รูปแบบของ CIPP เหมาะสมกับการประเมินท่ีมีจดุมุงหมายจะนําผลการประเมินไปใชใน
เร่ือง การควบคุม  กํากับ  กิจกรรมการดําเนนิงาน  การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ  และนําขอมูลไปใช
จัดทําแผนงาน/โครงการใหม  โดยเฉพาะสามารถนําไปประเมินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
หลังจากท่ีได Intervention ไปแลว  สรุปไดดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  การประเมินผลตามแบบ CIPP Model 
(ท่ีมา :  นิรัตน  อิมามี  ภาควชิาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร  
            มหาวทิยาลัยมหดิล) 
 
 

บริบทของโครงการ ปจจัยนําเขา กิจกรรมการดาํเนินงาน        ผลท่ีเกิดจากโครงการ 
      CONTEXT     INPUT           PROCESS   PRODUCT 

  ปจจัยนําเขา 
        (PREDISPOSING FACTORS) 

  ปจจัยเอ้ือ 
        (ENABLING FACTORS) 

  ปจจัยสนบัสนุน 
        (REINFORCING FACTORS) 

 
1. ผลตรงของโครงการ 
    DIRECT OUTPUT 

2. ผลกระทบดานพฤติกรรมสุขภาพ 
       BEHAVIORAL IMPACT 

4. ผลกระทบตอปญหาสาธารณสุข 
       PUBLIC HEALTH IMPACT 

3. ผลกระทบตอสุขภาพของปจเจกบุคคล 
       INDIVIDUAL HEALTH IMPACT 
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       CIPP Model  เปนรูปแบบการประเมินท่ีจะตองพิจารณาเร่ิมต้ังแตกอนจัดทําแผนงาน/
โครงการ  จนถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ  เปนรูปแบบการประเมินท่ีไดรับการยอมรับ
โดยท่ัวไป  เปนการประเมินผลครบถวนเพื่อการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ  ท้ังระบบแบงการประเมินเปน 
4 ระดับดวยกัน  คือ 
       1. การประเมินสาระสําคัญหรือบริบทหรือสภาวะแวดลอม Context Evaluation : C)  เปน
การประเมินกอนท่ีจะลงมือดําเนินการโครงการใดๆ  เพื่อใหทราบวาแผนงาน/โครงการมีความ
เหมาะสม (Appropriate)  และสอดคลอง (Relevant) กับนโยบาย  กลวิธีในการดําเนินงานขององคกร
เพียงใด  รวมท้ังสองคลองกับปญหา  ความตองการ และความเปนไปไดในการนําแผนงาน/โครงการ
ไปปฏิบัติภายใตสถานการณจริง  มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดหลักการและเหตุผล  รวมทั้งเพื่อพิจารณา
ความจําเปนท่ีจะตองจัดทําโครงการดังกลาว  การชี้แจงประเด็นปญหา  ตลอดจนการพิจารณาความ
เหมาะสมของเปาหมายของโครงการ 
        2. การประเมินทรัพยากรหรือปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I)  เปนการประเมินเพื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสม  ความเพียงพอของทรัพยากร Man Money Material ท่ีจะใชในการดําเนิน
โครงการ  ตลอดจนกลวิธี  หรือวิธีการที่กําหนดไว  ซ่ึงเกี่ยวกับ Method Marketing และ Management  
โดยจะตองดูท้ังคุณภาพและปริมาณงาน  เพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  และสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ 
       3. การประเมินกิจกรรมและกระบวนการ (Process Evaluation : P)  เปนการประเมินเพื่อ  
(1) หาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ  เพื่อทําการแกไขสอดคลองกับขอบกพรองนั้นๆ               
(2) หาขอมูลประกอบการตัดสินใจท่ีจะส่ังการเพ่ือการพัฒนางานตางๆ  (3) บันทึกภาวะของเหตุการณ
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไวเปนหลักฐาน 
       4. การประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน (Output or Product Evaluation : P)  เปนการประเมินเพื่อ
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน  จากการทําโครงการกับเปาหมาย  หรือวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไว
แตตนรวมท้ังการพิจารณาในประเด็นของการยุบ  เลิก  ขยาย  หรือปรับเปล่ียนโครงการ  แบงการ
ประเมินผลที่เกิดข้ึน 4 ระดับ  คือ 
  4.1 ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรง  มองผลการทํางานจากการจัดกิจกรรม คือ 
   4.1.1 การประเมินเปล่ียนแปลงดานความรู  เจตคติ  คานิยม  การรับรู  ทักษะ
ท่ีจะเปนในการกระทําพฤติกรรม 
   4.1.2 ประเมินประสิทธิผล  เปรียบเทียบผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับเปาหมายของ
โครงการ 
   4.1.3 ประเมินความเพียงพอ  เปนการเปรียบเทียบผลจากการจัดทรัพยากร/
วิชาการ/เทคโนโลยีกับปญหาท่ีตองการแกไขปรับปรุง 
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   4.1.4 ประเมินประสิทธิภาพ  เปนการเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับปจจัย
นําเขา (ทรัพยากร เวลา เทคโนโลยี วิชาการ)  ของโครงการ 
  4.2 การประเมินผลกระทบดานพฤติกรรมสุขภาพ  เปนการประเมินการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  ซ่ึงเปนวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ 
  4.3 การประเมินผลกระทบตอสุขภาพของปจเจกบุคคล  เปนการประเมินการ
เปล่ียนแปลงสภาวะดานสุขภาพของกลุมเปาหมาย 
  4.4 การประเมินผลกระทบตอปญหาสาธารณสุข  เปนการประเมินการเปล่ียนแปลง
ของปญหาสาธารณสุข เชน ลดอัตราการเกิดโรค 
 
        การจัดระดับหรือประเภทของการประเมินดังกลาว  แสดงถึงการประเมินท่ีพยายามให
ครอบคลุมกระบวนการทํางานในทุกๆ ข้ันตอน  ตามแนวคิดของรูปแบบ CIPP  และส่ิงท่ีควบคูกับการ
ประเมินท้ัง 4 ประเภท คือ 
        1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน  เปนการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินสภาวะแวดลอม  มี
บทบาทสําคัญคือ การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนในการดําเนินงาน 
        2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ  เปนการตัดสินใจท่ีอาศัยการประเมิน
ตัวปอน  มีบทบาทสําคัญคือ การกําหนดโครงการของแผนงานและข้ันตอนการทํางานตางๆ ของ
โครงการ 
         3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ  เปนการตัดสินใจท่ีอาศัยการประเมิน
กระบวนการมีบทบาทสําคัญคือ  การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  และเพื่อปรับปรุง
แกไขแนวทางการทํางานใหไดผลท่ีดีท่ีสุด 
         4. การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ  เปนการตัดสินใจท่ีอาศัยผลจากการประเมินท่ี
เกิดข้ึน  มีบทบาทหลักคือ  การตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ  ลมเลิก  หรือขยายโครงการในชวงเวลาตอไป 
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         แนวคิดและเปาหมายของการประเมินตามท่ีสตัฟเฟลบีมไดเสนอมาแลวนั้น  เพื่อ
ประโยชนตอการตัดสินใจในการดําเนินการโครงการแตละประเภทดังกลาว  จะตองเอ้ืออํานวยตอการ
นําไปตัดสินใจในการดําเนินโครงการแตละประเภท  ซ่ึงรูปแบบนี้เหมาะสําหรับผูบริหารนําไปใชใน
การตัดสินใจ  และการประเมินแตละประเภทจะตองเอ้ืออํานวยตอการตัดสินใจ  ดังรูปแบบ
ความสัมพันธตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  องคประกอบของแบบจําลองซิป (CIPP Model) และประเภทการตัดสินใจ 
(ท่ีมา :  เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี, 2542:58-61) 

 
 
 
 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะส่ิงแวดลอม 
(Context Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 
(Planning Decisions) 

การประเมินปจจัยนําเขา 
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(product Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการกําหนดโครงสราง 
(Structuring Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ 
(Implementing Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อการทบทวน
โครงสราง 
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                 การประเมินผลการฝกอบรม 
      การประเมินผลการฝกอบรม   คือการหาคุณคา  ประโยชนหรือตีราคาการฝกอบรมท่ีไดทํา
ไปคือการเปรียบเทียบระหวางผลการฝกอบรมท่ีวัดไดกับวัตถุประสงคของการอบรมนั้นๆ วา
สอดคลองเปนท่ีพอใจหรือไม  หรือ  การประเมินผลการอบรม  ไดแกการเปรียบเทียบระหวางส่ิงท่ีผูรับ
การอบรมไดเรียนรูและฝกฝนกับส่ิงท่ีเราตองการใหไดรับและเขาใจ  เปรียบเทียบระหวางการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทํางานภายหลังการอบรมของผูเขารับการอบรม  กับแนวท่ีเราประสงค
เปล่ียนแปลงและประเมินผลปฏิกิริยาตอการอบรม  การเรียนรูและฝกปฏิบัติ  การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและผลงานของผูเขารับการอบรมนั้น 
 สรุปไดวา  การประเมินผลการฝกอบรมเปนความพยายามที่จะวัดการดําเนินการอบรมเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม  จะเปนการใหขอมูลยอนกลับวาไดทําเปนไปถูกตองหรือผิดพลาด  ถา
ผิดพลาดจะแกไข  รวมท้ังเปนการแสดงใหเห็นวา  การฝกอบรมไดกอใหเกิดความกาวหนาในการ
ดําเนินงานขององคการทางใดบาง  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรนั้นๆ   
 
แนวคิดความรู 
 
                    พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยของบลูมตามแนวคิดใหม (รัชนีกูล  ภิญโญภานวุัฒน, 2553 : 1-27 
– 1-29 อางถึงใน นฤมล  รัชนีวงศ, 2554) ยังคงจําแนกออกจําแนก 6 ระดับ ดังนี ้
                  1. จํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกเร่ืองราวตางๆ ท่ีไดเรียนรูมาแลว

ได แสดงรายการได บอกได ระบุได คํากริยาท่ีนํามาใชในการวัดระดับจํา เชน ระบุ ระลึก นิยาม 

รายละเอียด บอกช่ือ ฯลฯ 

     ตัวอยางของระดับจํา เชน 
- บอกความหมายการวดัได 

- ระบุข้ันตอนการสรางขอสอบได 

- บอกช่ือผูท่ีคิดทฤษฎีการตอบสนองขอสอบได 

2. เขาใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจความหมายของ 

เร่ืองราวตางๆ โดยการแปลความหมาย ยกตัวอยาง สรุปอางอิง คํากริยาท่ีนํามาใชในการวดัระดับเขาใจ 

เชน อธิบาย แปลความหมาย สรุปถอดความแสดงตัวอยาง จัดกลุม จดัหมวดหมู ยอความ ฯลฯ 
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                       ตัวอยางความเขาใจ เชน 

- เขียนสรุปเหตุการณท่ีเกดิข้ึน 

- อธิบายการหาความเท่ียงแบบสมมูลและแบบความสอดคลองภายในได 

- เม่ือศึกษาจากตัวอยางแลวสรุปอางอิงไปยงัทฤษฎีได 

3. การประยกุตใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการนความรูท่ีไดเรียนรูไป 

แลวไปใชในสถานการณใหมหรือสถานการณท่ีแตกตางไปจากเดิม คํากริยาท่ีนํามาใชในการวัดระดับ

ประยุกตใช เชน คํานวณ ดําเนินการใหสําเร็จ แกปญหา ตรวจสอบ ใช ฯลฯ 

                           ตัวอยางของระดับการประยุกตใช เชน 

- เขียนสรุปรายงานผลการเรียนประจําภาคการศึกษาได 

- คํานวณคาความยากของขอสอบจากขอมูลท่ีกําหนดใหได 

- ตรวจสอบความถูกตองของการวิเคราะหขอสอบได 

4. วิเคราะห (Analysing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ แยกแยะเร่ืองราว  

เหตุการณหรือปรากฏการณตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ ได คํากริยาท่ีนํามาใชในระดับการวิเคราะห เชน 

จาํแนก คัดเลือก ทดลอง เปรียบเทียบ วิเคราะห ฯลฯ 

    ตัวอยางของระดับวเิคราะห เชน 
- วิเคราะหขอสอบจากขอมูลท่ีกําหนดใหได 

- บอกความแตกตางและความสัมพันธระหวางความตรงกับความเท่ียงได 

- เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการทดสอบแบบอิงกลุมกับอิงเกณฑได 

5. ประเมินคา (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ ตัดสิน 

เร่ืองราวตางๆ โดยอาศัยเกณฑและมาตรฐานท่ีกําหนด คํากริยาท่ีนํามาใชในการวัดประเมินคา เชน 

ทดสอบ ตัดสิน ทดลอง คนหา อางอิง วิพากษ ประเมิน ฯลฯ 

     ตัวอยางของระดับประเมินคา เชน 
- วิพากษงานท่ีกําหนดใหได 

- ตัดสินวาวิธีการหาความเท่ียงแบบสอดคลองภายในวิธีใดดีท่ีสุดได 

- ประเมินพฤตกิรรมของผูเรียนในหองเรียนได 

 

 



 22

6. คิดสรางสรรค (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ วางแผน ผลิต  

จากการใชความที่ไดเรียนรูมากอน คํากริยาท่ีนํามาใชในการวัดระดับคิดสรางสรรค เชน สราง 

ออกแบบ วางแผน ประดิษฐ ผลิต เขียน ฯลฯ 

    ตัวอยางของระดับคิดสรางสรรค เชน 
- เขียนบทความทางการวิจยัได 

- ออกแบบการวจิัยใหสอดคลองกับปญหาวจิัยได 

- ผลิตโปรแกรมการวิเคราะหขอสอบได 

                     การเปล่ียนแปลงโครงสรางของการวัดพฤตกิรรมดานพุทธพิสัยตามแนวคิดใหม 
      พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยของบลูมตามแนวคิดใหม ไดมีการเปล่ียนแปลงในสวนของ
โครงสรางเปนการวดัพฤตกิรรม 2 มิติ พรอมท้ังมีการเพิ่มผลผลิตของการคิดซ่ึงเปนรูปแบบของความรู
ท่ีหลากหลาย ประกอบดวยความรูในดานขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด กระบวนการ และอภปิญญา   
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. ความรูในดานขอเท็จจริง (Factual Knowledge) เปนความรูเกี่ยวกบัองคประกอบ 

พื้นฐานท่ีผูเรียนตองรูเพื่อปรับใหเขากับศาสตรหรือเนื้อหาวิชาหรือเพือ่การแกปญหา เชน 

- ความรูในเร่ืองคําศัพท (terminology) 

- ความรูในเร่ืองรายละเอียดและองคประกอบตางๆ 

2. ความรูในความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) เปนความรูเกีย่วกับ                                                

ความสัมพันธระหวางองคประกอบพื้นฐานตางๆท่ีอยูภายในโครงสรางขนาดใหญท่ีทําใหองคประกอบ

พื้นฐานเหลานัน้สามารถทํางานดวยกนัได เชน 

- ความรูในเร่ืองของการจัดประเภท หมวดหมู และการจดัระดับข้ัน 

- ความรูในเร่ืองของหลักการ 

- ความรูในเร่ืองของทฤษฎี แบบแผนและโครงสราง 

3. ความรูในกระบวนการ (Procedural Knowledge) เปนความรูเกี่ยวกับวธีิการที่จะทํา 

ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง วิธีการเสาะแสวงหาความรู และบรรทัดฐานสําหรับการใชทักษะ ระดบัข้ันการแกปญหา 

เทคนิคและวิธีการตางๆ เชน 

- ความรูในเร่ืองของทักษะเฉพาะอยางและระดับข้ันการแกปญหา 

- ความรูในเร่ืองของเทคนิคและวิธีการเฉพาะอยาง 

- ความรูในเร่ืองของเกณฑสําหรับการพิจารณาเลือกใชกระบวนการที่เหมาะสม 
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4. ความรูในอภิปญญา (Metacognitive Knowledge) เปนความรูเกี่ยวกับกระบวนการ 

ทางปญญาหรือกระบวนการเรียนรูของคน ความรูเกีย่วกบักระบวนการขอมูล ขาวสาร ความรูเกี่ยวกับ

กระบวนการทางปญญาหรือกระบวนการเรียนรูของตนเอง เชน 

- ยุทธวิธีการเรียนรูหรือการไดมาซ่ึงความรู 

- ความรูเกี่ยวกบักระบวนการใชปญญา รวมไปถึงการใชเนื้อหาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม 

คือรูวาเวลาใด เหตุผลท่ีจะใชความรูในเร่ืองนั้นๆ 

- ความรูเกี่ยวกบัตนเอง คือ รูถึงจุดออน จุดแข็งของตนเอง รูวาตนเองรูอะไรและมี

ความรูในระดบัใด 

      การวัดพฤติกรรม 2 มิติ : มิติดานความรูและมิติของกระบวนการทางปญญา 
มิติของกระบวนการทางปญญา 

มิติดานความรู 
จํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา คิดสรางสรรค 

ความรูในดานขอเท็จจริง       
ความรูในความคิดรอบยอด       
ความรูในกระบวนการ       
ความรูในอภิปญญา       
 
ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 
       ความหมายของความพึงพอใจ 
       Strauss และ Sayles  ใหความหมายของความพึงพอใจในงานวา  หมายถึง  ความรูสึกพอใจ
ในงานท่ีทํางานนั้นใหผลประโยชนตอบแทนท้ังทางวัตถุ  และจิตใจ  ซ่ึงสามารถสนองความตองการ
ข้ึนพื้นฐานของเขาได 
       Good  ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงาน  หมายถึง  คุณภาพหรือระดับความพอใจ  
ซ่ึงเปนผลจากความพอใจ  และทัศนคติของบุคคลท่ีมีตองาน 
       Gilmer  และคณะไดใหความคิดเห็นวา  ความพึงพอใจในงานจะเกิดข้ึนไดเม่ือมีความรูสึก
วาประสบผลสําเร็จในการทํางานเปนท่ียอมรับ  สามารถทําดวยตนเอง  และมีโอกาสกาวหนาใน
ตําแหนงหนาท่ี 
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       เจิมจันทร  ทองวิวัฒน   ใหความหมายของความพึงพอใจในงานวาหมายถึงเปนทัศนคติใน
ทางบวก  หรือในแงดีท่ีมีตองานและปจจัยตางๆ ในการทํางาน  อันจะทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกเต็มใจและ
มีความผูกพันกับงาน  เปนผลใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
หรือหนวยงานนั้น 
       เทพพนม  เมืองแมน  และสวิง  สุวรรณ   อธิบายความหมายของความพึงพอใจในงานวา
เปนภาวะของความพึงพอใจ  หรือภาวะของการมีอารมณในทางบวกท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการประเมิน
ประสบการณในงานของคนๆ  หนึ่ง  อยางไรก็ตามความรูสึกขอบงานของบุคคลนั้น  จะข้ึนอยูกับวา
งานนั้นไดทําใหบุคคลผูนั้นไดรับความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจอันเปนสวนสําคัญท่ีจะทําให
ชีวิตรอด  หรือสุขสมบูรณมากนอยเทาใดดวย  ส่ิงท่ีขาดหายไประหวางงานท่ีเสนอใหทํากับส่ิงท่ี
คาดหวังจะไดรับ  จะเปนรากฐานแหงความพอใจหรือไมพอใจได 
       จากความหมายของความพึงพอใจในงานขางตน  อาจสรุปไดวา  ความพึงพอใจในงาน
หมายถึง  ทัศนคติทางบวก  ความรูสึกพอใจในงานท่ีทํา  และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุ 
 
       ความสําคัญของความพึงพอใจในงาน 
       ความพึงพอใจในงานเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่งในการทํางาน  เพราะความพอใจในงาน  จะชวยให
การทํางานรูสึกวา  คุณภาพชีวิตดีข้ึน  ไมวาเปนคนระดับใด  การทํางานเปนดุจส่ิงหลอหลอมชีวิตใหมี
คุณคาเสมอ  ความพอใจในงานจะชวยเสริมสรางความรูสึกมีคุณคานี้ใหแกคนทํางานได  นอกจากนีก้าร
ทําใหคนทํางานพอในในงาน  ยังอาจชวยลดโอกาสเปนปฏิปกษตองาน  ในท่ีสุดการเปนปฏิปกษตอ
งานสงผลเสียตอองคกร  เพราะคนทํางานจะแสดงออกซ่ึงการเปนปฏิปกษดวยวิธีการตางๆ  เชน 
กาวราว  ขาดงาน  และลาออกจากงาน  เปนตน  การสรางความพึงพอใจในงานจึงเปนส่ิงสําคัญ  เพราะ
นอกจากจะชวยทําใหคนทํางานปฏิบัติหนาท่ีดวยความต้ังใจ  เพราะรูสึกวาชีวิตของตนมีคุณภาพแลว  
ยังชวยลดแนวโนม  ปรากฏการณอันอาจเกิดจากการเปนปฏิปกษตองานของคนทํางานดวย 
 
        จํานงค  สมบูรณ  ไดสรุปผังความสําคัญของความพึงพอใจในงานไววา 

ความพอใจในงานจะนําไปสู ความไมพอใจในงานจะนําไปสู 
การเพิ่มความสนใจในงานมากข้ึน การลดความสนใจในงาน 
การเพิ่มความกระตือรือรนในการทํางานมากข้ึน การสรางความทอถอยในการทํางานยิ่งข้ึน 
การเพิ่มผลงานในการผลิตใหสูงยิ่งข้ึน การทํางานใหผลงานในการผลิตตกตํ่าลง 
 การเพิ่มจํานวนการลาออกจากงานสูงข้ึน 
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       องคประกอบท่ีทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ 
       ความพึงพอใจในงานเปนเร่ืองเกี่ยวของของคานิยมของบุคคลท่ีมีตอองคประกอบตางๆ ใน
การปฏิบัติงาน Bernard ไดกลาวถึงส่ิงจูงใจท่ีตนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน ดังนี้ 
        1. ส่ิงจูงใจท่ีเปนวัตถุ  ไดแก  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ  อาคารสถานท่ี 
        2. ส่ิงจูงใจเกี่ยวกับโอกาส  ไดแก  โอกาสในการสรางช่ือเสียง  ความมีอํานาจอิทธิพล
จากการไดรับตําแหนงดีๆ 
        3. ส่ิงจูงใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ  ไดแก  การชวยเหลือ 
        4.  ส่ิงจูงใจเกี่ยวกับการแสดงความสามารถ   ไดแก   การรับโอกาสในการแสดง
ความสามารถอุดมคติ  โดยเสรี  ความภาคภูมิใจในผลสําเร็จสวัสดิการตางๆ  
        5. ส่ิงจูงใจเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน  ไดแก  สัมพันธภาพกับบุคคลในหนวยงาน  ความผูกพัน  
และการไดมีสวนรวมกับกจิกรรมของสถาบัน 
        6. ส่ิงจูงใจเกี่ยวกับสภาพการทํางานปกติประจํา 
        7. ส่ิงจูงใจเกี่ยวกับความม่ันคง  ปลอดภัยทางสังคม  ความมั่นคงในการทํางาน  และการมี
หลักประกันชีวิต 
 
        การจูงใจภายใน (Internal motivation) 
        ความตองการและความปรารถนาท่ีอยูภายในบุคคล จะสรางแรงจูงใจภายในของเขาข้ึนมา  
พลังเหลานี้มีอิทธิพลตอการกําหนดความคิดของเขาท่ีนําไปสูการเกิดพฤติกรรมภายในสถานการณ
บางอยาง  ตัวอยางทฤษฎีท่ีใชสําหรับการจูงใจภายใน  คือ ทฤษฎีตามลําดับข้ันตอนของ มาสโลว  
(Maslow)   
        มาสโลว (Maslow)   ไดเสนอทฤษฏีลําดับข้ันความตองการ  ซ่ึงมีทัศนคติวาความตองการ
ของมนุษยนั้นเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  และจะสนองตอบตอการเปล่ียนแปลงของหนวยงาน  มาส
โลวยืนยันวาลําดับข้ันความตองการนี้เปนแรงขับพื้นฐานท่ีจะจูงใจใหบุคคลแตละคนเขารวมกิจกรรม
ของหนวยงานไมคิดโยกยายเปล่ียนงาน  และมุงทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
        มาสโลว (Maslow)  ไดแบงลําดับของความตองการไว   ดังนี้ 
        ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Need)  เปนความตองการเบ้ืองตน  เพื่อความ
อยูรอดเกี่ยวกับเร่ืองของปจจัยส่ี  โดยท่ัวไปองคการมักตอบสนอง  โดยทางออมในรูปของคาจาง  และ
เงินเดือน 
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        ความตองการความปลอดภัย หรือความม่ันคง (Security or Safety Needs) ความตองการ
ดานนี้เกี่ยวกับการปองกัน  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนกับรางกาย  ความ
สูญเสียดานเศรษฐกิจ  ความม่ันคงในการดํารงชีวิตดานการงาน  และสถานภาพทางดานสังคม 
       ความตองการดานสังคม (Social of Belongingness Needs)  เปนความตองการเกี่ยวกับการ
อยูรวมกัน  การไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน  และมีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 
       ความตองการที่จะมีฐานะดีเดนในสังคม (Esteem or status Needs) เปนการตองการในเร่ือง
ความมั่นใจในตนเองเกี่ยวกับความรู  ความสามารถ  ความสําคัญในตัวของตัวเอง  รวมท้ังการเปนท่ี
ยอมรับ  อยากใหบุคคลอ่ืนยกยอง  และการดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในองคกร 
       ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization or Self-Realization) เปน
ความตองการสูงสุด  ตามทัศนะของตนท่ีแตกตางกันออกไป 
       ขอสันนิฐานเบ้ืองตนของมาสโลว (Maslow)  มีวาเม่ือความตองการในระดับตํ่าไดรับการ
ตอบสนองแลว  ความตองการในระดับสูงข้ึนไปจึงจะเปนปจจัยท่ีสรางการจูงใจ  แตมาสโลวก็ยอมรับ
วาลําดับท่ีตนจะเสาะแสวงหาท่ีจะตอบสนองความตองการของตนอาจเปล่ียนแปลงไปจากลําดับข้ัน
ดังกลาวได  เพราะความตองการระดับตางๆ ท่ีไดจัดไวนั้น  มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  และมีสวนท่ี
เหล่ือมลํ้ากันอยู  จึงอาจเปนไปไดวา  ความตองการในระดับสูง  อาจมาเปนปจจัยท่ีสรางการจูงใจ
กอนท่ีความตองการในระดับท่ีตํ่ากวาจะไดรับการตอบสนอง 
 
       การจูงใจภายนอก (External motivation) 
       ทฤษฎีการจูงใจจากภายนอกสรางข้ึนมาจากพื้นฐานของทฤษฎีการจูงใจจากภายใน  การจูง
ใจจากภายนอกเกิดจากปจจัยตางๆ  ในการทํางาน  ทฤษฏีสองปจจัยของเฮอรเบอรก (The two factor 
theory)  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรกนี้  ไดทําการศึกษาปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอแรงจูงใจของ
คนในองคการ  และแบงปจจัยออกเปน 2 ประเภท  คือ 
        1. ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene factor) เปนปจจัยพื้นฐานอันจําเปนท่ีทุกคนตองการไดรับการ
ตอบสนอง  ปจจัยเหลานี้มิใชส่ิงจูงใจท่ีจะทําใหการทํางานมากข้ึน  แตเปนปจจัยท่ีตองมีเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความไมพอใจในการทํางาน  ปจจัยคํ้าจุนนี้จะเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของงาน (Job context)  
ปจจัยคํ้าจนุเหลานี้  ไดแก 
            1.1 สภาพการทํางาน 
            1.2 นโยบายและการบริหารงาน 
            1.3 ความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน 
            1.4 การควบคุมดูแล  หรือการนิเทศงาน 
            1.5 เงินเดือนและคาตอบแทน 
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       2. ปจจัยจูงใจ (Motivator factor) เปนปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนใหคนทํางานอยางเต็ม
ความสามารถท่ีเขามีอยู  ปจจัยนี้จะเก่ียวกับเนื้อหาของงาน (Job content)  ซ่ึงทําใหเกิดความต้ังใจใน
การทํางานมีความพึงพอใจในการทํางานนั้น  ไดแก 
            2.1 การยอมรับนับถือ 
            2.2 โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
            2.3 ความรับผิดชอบ 
            2.4 การพัฒนาตนเอง 
            2.5 ความสําเร็จในการทํางาน 
            2.6 ลักษณะของงาน 
 
แนวคิดการอบรม 
 
       ความหมายของการอบรม 
       อรุณ  รักธรรม (2539 : 14)  ไหความหมายการฝกอบรม  หมายถึง  วิธีปฏิบัติท่ีจัดข้ึนเพื่อให
บุคคลไดศึกษาหาความรู  และหรือทักษะตางๆ  โดยมีเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 
 
       บราวน  ไดใหคํานิยามไววา  การฝกอบรมเปนหนาท่ีประการหน่ึงในการชวยเหลือผูอ่ืน
ไดรับและสามารถนําไปใชซ่ึงความรู  ทักษะ  ความสามารถ  และทัศนคติท่ียังขาดอยู  ส่ิงเหลานี้เปน
ส่ิงจําเปนขององคการท่ีบุคคลเหลานี้เปนสมาชิกอยูตองการใหมีข้ึน  การฝกอบรมยังเปนเคร่ืองมือ
สําคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการบริหารที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
        จากความหมายของการฝกอบรมที่กลาวมานี้  จะเห็นไดวาการฝกอบรมเปนลักษณะหนึ่ง
ของการพัฒนาบุคคล  เพราะบุคคลจะพัฒนาไดจะตองอาศัยการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญ  นอกจากนี้  การ
ฝกอบรมนั้นมุงเนนมุงม่ันท่ีจะพัฒนาทัศนคติ  ฝกฝน  และสงเสริมสมรรถภาพในการทํางานของบุคคล
ในองคกรดวย 
 

      แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 
       การจัดกิจกรรมเปนกระบวนการการสงเสริม  สนับสนุน  ใหบุคคลเกิดการเรียนรูท่ีจะนําไปสู
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  หรือทําใหบุคคลมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึนกวาท่ีเปนอยูเดิม (พวงรัตน  
บุญญานุรักษ, 2525 : 234)  การฝกอบรมเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะอยางของบุคคล  เพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  และทัศนคติอันเหมาะสม  จนกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติ   โดยมีแนวคิดของวิธีการจัดกิจกรรมดังนี้ 



 28

        1. วิธีการฝกอบรมแบบบอกกลาว (Telling Method) เปนวิธีการฝกอบรมที่มีลักษณะท่ี
สําคัญ คือ ผูฝกอบรมหรือวิทยากรจะเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการอธิบายหรือถายทอดความรู  ทักษะ  
และประสบการณในหัวขอฝกอบรมใหแกผูเขารับการฝกอบรม  ซ่ึงวิธีการบอกกลาวนี้ยังมีวิธีการยอยๆ 
อีกหลายประการ  ไดแก  วิธีการบรรยาย  วิธีการภิปราย  วิธีการศึกษากรณีตัวอยาง 
       2. วิธีการกระทําตาม (Doing Method) เปนวิธีการใหผูเขารับการอบรมเปนผูกระทําโดยอยู
ภายใตการแนะนําของวิทยากร  ซ่ึงในทางปฏิบัติวิทยากรจะเปนผูอธิบายถึงวิธีการปฏิบัตินั้นๆ  ให
เขาใจเปนอยางดีเสียกอน  หลังจากนั้นจึงใหผูเขารับการอบรมลงมือปฏิบัติเอง  โดยวิทยากรยังคงดูแล
อยางใกลชิด 
       3. การสาธิต (Demonstration) การแสดงหรือการกระทําประกอบคําอธิบายเพื่อใหเห็น
ลําดับข้ันตอนของการกระทํานั้นๆ  และมีกลวิธีในการสาธิต (บุญยง  เกี่ยวการคา, 2535 : 412)ดังนี้ 

                          1. อธิบายใหผูดูรูวากําลังจะทําอะไร  ทําไมจึงตองทําและผลท่ีจะเกิดข้ึนคืออะไร 
           2. ดําเนินการสาธิตตามข้ันตอนท่ีเตรียมโดยใหผูดูไดเห็นอยางชัดเจนทุกข้ันตอน 
           3. เนนความสําคัญของขอความใหม  ศัพทใหม  หรือกระบวนการใหม  และจะตอง
อธิบายจนแนใจวาผูฟงเขาใจจึงคอยดําเนินการข้ันตอไป 
           4. ระหวางการสาธิตจะตองเนนส่ิงท่ีควรตองจําหรือปฏิบัติ  ไมควรสาธิตในส่ิงท่ีไม
ตองการใหจําหรือปฏิบัติ 
                          5. ขณะท่ีดําเนินการสาธิตจะตองกระตุนผูดูใหมีสวนรวม   โดยการถามใหตอบหรือให
ลองทายดู 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

       สิริรัตน  จันทรมะโน  (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยผลการใชสมาธิดวยพลัง
พีระมิดบําบัดมีผลตอความเจ็บปวดในผูปวยท่ีไดรับการผาตัดใหญทางศัลยกรรมท่ัวไป  ณ โรงพยาบาล       
แมคคอรมิค  จังหวัดเชียงใหม  ระหวางเดือนตุลาคม 2548 – เดือนมีนาคม 2549 ระเบียบวิธีวิจัยเปนการ
วิจัยแบบกึ่งทดลอง  โดยแบงออกเปนกลุมทดลอง 15 คน  และกลุมควบคุม 15 คน  คัดเลือกดวยวิธีการ
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ  และการจัดกลุมตัวอยางแบบจับคู  โดยกลุมทดลองไดรับยาระงับความปวด
หลังผาตัดตามแผนการรักษาของแพทย  และไดรับการพยาบาลกอนและหลังการผาตัดจากพยาบาล
รวมกับทําสมาธิตามวิธีของพระอาจารยรัตน  รตนญาโณ  ซ่ึงเปนการทําสมาธิดวยการใชพลังจิตรวมกบั
พลังพีระมิด  กลุมควบคุมไดรับยาระงับปวดหลังผาตัดตามแผนการรักษาของแพทย  และไดรับการ
พยาบาลกอนและหลังการผาตัดจากพยาบาลตามปกติไมไดทําสมาธิ  และประเมินระดับความเจ็บปวด
หลังผาตัด 2 คร้ัง  คือ เม่ือครบ 24 และ 48 ช่ัวโมง  โดยใชมาตรวัดความเจ็บปวดท่ีแสดงออกทางสี
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หนาท่ีไดดัดแปลงมาจากของผูชวยศาสตราจารย ดร.บําเพ็ญจิต  แสงชาติ  และมาตรวัดระดับความ
เจ็บปวดดวยวาจาและนับจํานวนคร้ังของการไดรับยาระงับปวด การวิเคราะหขอมูล  เปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนระดับความเจ็บปวดระหวางกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม  เม่ือ 24 และ 48 
ช่ัวโมงหลังผาตัด  โดยใชสถิติพาราเมตริกดวยการทดสอบคาที  และเปรียบเทียบความแตกตางของ
จํานวนคร้ังท่ีไดรับยาระงับ  โดยการใชสถิตินอนพาราเมตริกไคสแควร ผลการศึกษาวิจัย  พบวากลุม
ทดลองมีระดับความเจ็บปวดหลังผาตัดในชวง 24 และ 48 ช่ัวโมงมีระดับตํ่ากวากลุมควบคุม  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แตจํานวนคร้ังของการไดรับยาระงับปวดของกลุมตัวอยาง 2 กลุม  ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 



บทท่ี  3 
ระเบียบวิธ ี

 
                    การวิจัยเร่ืองประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพ
องครวม ผูวิจัยกําหนดระเบียบวิธี ดังนี้ 
 
ประชากรและตัวอยาง 
 
                   รูปแบบปการวิจัยเปนวิจัยประเมินผล (Evaluation Research)   
  
                         ประชากร   ไดแก  บุคลากรดานสาธารณสุข  ประชาชนท่ีสนใจ  ผูปวยเร้ือรังและผูดูแล
ผูปวยท่ีเขารับการอบรมตามโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม จํานวน 461 
คน              
 ตัวอยาง ไดแก บุคลากรดานสาธารณสุข  ประชาชนท่ีสนใจ  ผูปวยเร้ือรังและผูดูแลผูปวย  
ท่ีเขารับการอบรมตามโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม ท่ีไดจากการสุม
ตัวอยาง จํานวน 461 ตัวอยาง 
                        การกําหนดขนาดตัวอยางใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดขนาดตัวอยาง  
210  ตัวอยาง  
                        การสุมตัวอยางใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากแบบ      
จับออก  

เคร่ืองมือวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ  แบบประเมินผลโครงการอบรมวิทยากรสมาธิ
บําบัดในภาวะสุขภาพองครวม  ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ 1 คําตอบจาก
หลายคําตอบ 
 สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม เปนขอคําถามเลือกตอบ 1 คําตอบจาก
ตัวเลือก 4 ตัวเลือก ไดแก 
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        4  คะแนน ถาเลือกตอบ มากท่ีสุด 
      3  คะแนน ถาเลือกตอบ มาก 
      2  คะแนน ถาเลือกตอบ นอย 
      1  คะแนน ถาเลือกตอบ นอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 3  ความรูท่ีไดรับจากการอบรม เปนขอคําถามเลือกตอบ 1 คําตอบ  จากตัวเลือก  
4  คําตอบ ไดแก 
      4  คะแนน ถาเลือกตอบ มากท่ีสุด 
      3  คะแนน ถาเลือกตอบ มาก 
      2  คะแนน ถาเลือกตอบ นอย 
      1  คะแนน ถาเลือกตอบ นอยท่ีสุด 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

                   การเก็บรวบรวมขอมูลโดยคณะทํางานสํานักการแพทยทางเลือก แจกแบบประเมินใหกับผู
เขารับการอบรมวันสุดทายของการอบรมในแตละคร้ัง         ซ่ึงจัดการอบรมโครงการอบรมวิทยากร
สมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม ท้ังหมด 6 คร้ัง  ระหวางเดือนมกราคม 2552 – เดือนกุมภาพันธ 
2552  ดังนี้ 
 คร้ังท่ี 1  เขต 1 เขต 2 และเขต 3   ระหวางวันท่ี 21 – 22 มกราคม 2552  ณ โรงแรม 
เชียงใหม ออคิด  จังหวัดเชียงใหม 
 คร้ังท่ี 2  เขต 4 เขต 5 เขต 6 และเขต 7  ระหวางวันท่ี 26 – 27 มกราคม 2552  ณ โรงแรม 
ดุสิตธานี  กรุงเทพมหานคร 
 คร้ังท่ี 3  เขต 8 เขต 9 และกรุงเทพมหานคร  ระหวางวันท่ี 4 – 5 กุมภาพันธ 2552            
ณ โรงแรม ซีบรีซ  จังหวัดชลบุรี 
 คร้ังท่ี 4  พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  ระหวางวันท่ี            
11 – 12 กุมภาพันธ 2552  ณ โรงแรม ดุสิตธานี  กรุงเทพมหานคร 
 ครั้งที่ 5  เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขต 13 และเขต 14  ระหวางวันท่ี 18 – 19 กุมภาพันธ 
2552  ณ โรงแรม พูลแมนขอนแกนราชา ออคิด  จังหวัดขอนแกน 
 คร้ังท่ี 6  เขต 15 เขต 16 เขต 17 เขต 18 และเขต 19  ระหวางวันท่ี 25 – 26 กุมภาพันธ 2552  
ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอรลิน  จังหวัดภูเก็ต 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง
สถิติ สถิตท่ีใช คือสถิติพรรณนา (รอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต) ดังนี้ 
 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน  โดยหาคารอยละ 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยการหาคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และระดับความพึงพอใจ แบงออกเปน 4 ระดับ  ดังนี้ 
     คาเฉล่ีย  ต้ังแต  3.51 – 4.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ระดับมากท่ีสุด 
     คาเฉล่ีย  ต้ังแต  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ระดับมาก 
     คาเฉล่ีย  ต้ังแต  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ระดับนอย 
     คาเฉล่ีย  ต้ังแต  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ระดับนอยท่ีสุด 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับความรู โดยการหาคาคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
แบงออกเปน 4 ระดับ  ดังนี้ 
     คาเฉล่ีย  ต้ังแต  3.51 – 4.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ระดับมากท่ีสุด 
     คาเฉล่ีย  ต้ังแต  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ระดับมาก 
     คาเฉล่ีย  ต้ังแต  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ระดับนอย 
     คาเฉล่ีย  ต้ังแต  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ระดับนอยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิจัย 

 
                    การวิจัยเร่ืองประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพ
องครวม ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 
                       สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
                       สวนท่ี 2 ความรูของผูเขารับการอบรม 
                       สวนท่ี 3 ความพึงพอใจของผุเขารับการอบรม 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
                    ขอมูลท่ัวไปของผูเขารับการอบรมโครงการวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม  
ไดแก แพทย พยาบาล นักวิชาการ เภสัชกร  และอ่ืนๆ  ซ่ึงไดเขารับการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดใน
ภาวะสุขภาพองครวม  ในสวนภูมิภาค  จํานวน 633 คน  และไดรับการตอบแบบประเมินคืน จํานวน 461 
ฉบับ  หรือรอยละ 72.82 ผูตอบแบบประเมินสวนใหญ รอยละ 83.5 เปนเพศหญิง  รอยละ 51.6 มีอายุ
ระหวาง 41 – 50 ป  รอยละ 57.3  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  รอยละ 57.3 มีอาชีพรับขาราชการ  
รอยละ 46.0 ดํารงตําแหนงเปนพยาบาลวิชาชีพ  และรอยละ 50.5 ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลชุมชน  
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามลักษณะประชากร 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

 เพศ 
      หญิง 
      ชาย 
      ไมระบุ 

 
385 
64 
12 

 
83.5 
13.9 
2.6 

อายุ 
      20-30 ป 
      31-40 ป 
      41-50 ป 
      มากกวา 50 ป 
      ไมระบุ 

 
29 
127 
238 
58 
9 

 
6.3 
27.5 
51.6 
12.6 
2.0 

ระดับการศึกษา 
     อนุปริญญา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

 
58 
264 
126 
13 

 
12.6 
57.3 
27.3 
2.8 

อาชีพ 
     ขาราชการ 
     ลูกจางประจํา 
     พนักงานของรัฐ 
     อ่ืนๆ  

 
415 
14 
11 
21 

 
90.0 
3.0 
2.4 
4.6 

ตําแหนง 
    แพทย 
    ทันตแพทย 
    พยาบาลวิชาชีพ 
    พยาบาลเทคนิค 
    นักวิชาการสาธารณสุข 
    เภสัชกร 
    อ่ืนๆ 

 
14 
5 

212 
5 
55 
15 
155 

 
3.0 
1.1 
46.0 
1.1 
11.9 
3.3 
33.6 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามลักษณะประชากร (ตอ) 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 
     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
     โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.)/ โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) 
     โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 
     สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.)/ สถานีอนามัย (สอ.) 
     ไมระบุ 

 
46 
82 
233 
39 
61 

 
10.0 
17.8 
50.5 
8.5 
13.2 

 
 สวนท่ี 2 ความรูของผูเขารับการอบรม 
 
                     ความรูในเร่ืองสมาธิบําบัด การบริหารจัดการ การเขียนแผนการดาํเนินการ  และการ
คัดเลือกสถานบริการใหเขารวมโครงการ ผูตอบแบบประเมิน รอยละ100.0  มีความรูเร่ืองสมาธิบําบัด 
รอยละ 99.8 มีความรูในดานการบริหารจัดการเก่ียวกับงานสมาธิบําบัดในภาวะองครวม รอยละ 89.2 มี
ความรูเขียนแผนการดําเนนิการในจังหวดัเกี่ยวกับงานสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมได  และ  
รอยละ 87.6 มีความรูคัดเลือกสถานบริการใหเขารวมโครงการได  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามความรูในการอบรม 
ประเด็น จํานวน รอยละ 

1. หลังจากการประชุมในคร้ังนี้ ทานมีความรูในเร่ืองสมาธิบําบัดในภาวะ 
    สุขภาพองครวม  
     รู 
          เพิ่มข้ึนมาก 
          เพิ่มข้ึนปานกลาง 
           เพิ่มข้ึนนอย      

 
 

461 
305 
148 
8 

 
 

100.0 
66.2 
32.1 
1.7 

2. หลังจากการประชุมในคร้ังนี้ ทานมีความรูในดานการบริหารจัดการ 
    เกี่ยวกับงานสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม 
    รู 
       เพิ่มข้ึนมาก 
       เพิ่มข้ึนปานกลาง 
       เพิ่มข้ึนนอย 
    ไมรู (ไมเพิ่มข้ึน) 

 
 

460 
246 
199 
15 
1 

 
 

99.8 
53.4 
43.2 
3.3 
0.2 

3. หลังจากการประชุมในคร้ังนี้ ทานมีความรูสามารถเขียนแผนการ 
    ดําเนินการในจังหวัดเกี่ยวกับงานสมาธิบําบัด ในภาวะสุขภาพองครวม 
     รู/ทําได 
     ไมรู/ทําได      

 
 

411 
50 

 
 

89.2 
10.8 

4. หลังจากการประชุมในคร้ังนี้ ทานมีความเขาใจสามารถคัดเลือก 
    สถานบริการใหเขารวมโครงการได 
     รู/เลือกได 
     ไมรู/เลือกไมได      

 
 

404 
57 

 
 

87.6 
12.4 
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สวนท่ี 3 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
 
          ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการจัดการอบรมโครงการวิทยากรสมาธิบําบัดใน
ภาวะสุขภาพองครวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.24) โดยมีความพึงพอใจตอการจัดการอบรม
โครงการวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.09) และมีความ
พึงพอใจในเร่ืองการอํานวยความสะดวกในการจัดงานมีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเสียงในหอง
ประชุม และบรรยากาศในหองประชุม สวนอาหารกลางวันมีคาคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด อีกท้ังมีความ       
พึงพอใจตอสาระเนื้อหาการอบรมโครงการวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมอยูในระดับมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 3.40) โดยมีความพึงพอใจในเร่ืองการประยุกตเทคนิคการปฏิบัติสมาธิ SKT 1-7 ในการ
เยียวยา มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมาแนวคิดและทฤษฎีการเยียวยาองครวมและการประยุกตเทคนิค
สมาธิ SKT 1-7  ในการเยียวยา และตัวอยางศูนยสมาธิตนแบบ ผูตอบแบบดังรายละเอียดในตารางท่ี 3   

 
ตารางท่ี 3  จํานวน รอยละ คาเฉล่ียเลขคณติ และระดับความพึงพอใจตอโครงการ 

จํานวนและรอยละความพึงพอใจ ประเด็น 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

คาเฉล่ีย ระดับความ
พึงพอใจ 

การจัดการโครงการ     3.09 มาก 
1. อาหารกลางวัน 110 

(23.9) 
234 

(50.8) 
109 

(23.6) 
7 

(1.5) 
2.98 มาก 

2. อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 
 

106 
(23.0) 

251 
(54.4) 

99 
(21.5) 

4 
(0.9) 

3.01 มาก 

3. แสงในหองประชุม 
 

96 
(20.8) 

290 
(62.9) 

64 
(13.9) 

10 
(2.2) 

3.04 มาก 

4. เสียงในหองประชุม 
 

124 
(26.9) 

289 
(62.7) 

45 
(9.8) 

2 
(0.4) 

3.18 มาก 

5. บรรยากาศในหองประชุม 
 

117 
(25.4) 

297 
(64.4) 

39 
(8.5) 

7 
(1.5) 

3.15 มาก 

6. เอกสารประกอบการประชุม 
 

108 
(23.4) 

271 
(58.8) 

75 
(16.3) 

6 
(1.3) 

3.06 มาก 

7. สื่อ/เทคโนโลยีการบรรยาย 
 

115 
(24.9) 

280 
(60.7) 

61 
(13.2) 

4 
(0.9) 

3.11 มาก 

8. การอํานวยความสะดวกในการ 
   จัดงาน 

140 
(30.4) 

271 
(58.8) 

45 
(9.8) 

4 
(0.9) 

3.20 มาก 
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ตารางท่ี 3  จํานวน รอยละ คาเฉล่ียเลขคณติ และระดับความพึงพอใจตอโครงการ (ตอ) 
จํานวนและรอยละความพึงพอใจ ประเด็น 

มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 
คาเฉล่ีย ระดับความ

พึงพอใจ 

สาระความรูจากโครงการ     3.40 มาก 
1. นโยบายการจัดทําศูนยสมาธิ 
   บําบัด  

113 
(24.5) 

318 
(69.0) 

22 
(4.8) 

0 
(0) 

3.30 มาก 

2. การดูแลสุขภาพแบบองครวม  
   (Holistic Health Care)  

199 
(25.8) 

299 
(64.9) 

34 
(7.4) 

4 
(0.9) 

3.23 มาก 

3. การพัฒนาจิต  
   (Mind Development)  

123 
(26.7) 

290 
(62.9) 

41 
(8.9) 

3 
(0.7) 

3.22 มาก 

4. รูปแบบการจัดกิจกรรม (ทาน ศีล  
   ภาวนา) และเกณฑช้ีวัดของสมาธิ  
   บําบัดในสถานบริการ  

142 
(30.8) 

292 
(63.3) 

 

23 
(5.0) 

 

0 
(0) 

 

3.31 มาก 

5. ตัวอยางศูนยสมาธิตนแบบ  
 

215 
(46.6) 

222 
(48.2) 

19 
(4.1) 

0 
(0) 

3.49 มาก 

6. ตัวอยางศูนยสมาธิตนแบบ  214 
(46.4) 

232 
(50.3) 

9 
(2.0) 

1 
(0.2) 

3.51 มากที่สุด 

7. แนวคิดและทฤษฎีการเยียวยา 
    องครวมและการประยุกตเทคนิค 
    สมาธิ SKT 1-7 ในการเยียวยา  

304 
(65.9) 

 

145 
(315) 

 

11 
(2.4) 

 

0 
(0) 

 

3.56 มากที่สุด 

8. การประยุกตเทคนิคการปฏิบัติ 
   สมาธิ SKT 1-7 ในการเยียวยา  

293 
(63.6) 

158 
(34.3) 

9 
(2.0) 

0 
(0) 

3.63 มากที่สุด 

รวมทั้งหมด     3.24 มากท่ีสุด 

 



บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
                   การวิจัยเร่ืองประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพ
องครวม ผูวิจัยสรุป อภิปรายและเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุป 
  
                  การวิจัยเร่ืองประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพ
องครวม มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะ
สุขภาพองครวม รูปแบบปการวิจัยเปนวจิัยประเมินผล (Evaluation Research)  ตัวอยาง ไดแก บุคลากร
ดานสาธารณสุข  ประชาชนท่ีสนใจ  ผูปวยเร้ือรังและผูดูแลผูปวยท่ีเขารับการอบรมตามโครงการอบรม
วิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม จํานวน 461 ตัวอยาง การสุมตัวอยางใชการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากแบบจบัออก เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ  
แบบประเมินผลโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม  การเก็บรวบรวมขอมูล
โดยคณะทํางานสํานักการแพทยทางเลือก  แจกแบบประเมินใหกับผูเขารับการอบรมวันสุดทายของ
การอบรมในแตละคร้ัง จํานวน 6 คร้ัง  การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สถิตท่ีใช คือสถิติพรรณนา (รอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต) ผลการวิจัยพบวา 
รอยละ100.0  มีความรูเร่ืองสมาธิบําบัด รอยละ 99.8 มีความรูในดานการบริหารจัดการเกี่ยวกบังาน
สมาธิบําบัดในภาวะองครวม รอยละ 89.2 มีความรูเขียนแผนการดําเนินการในจังหวัดเกี่ยวกับงาน
สมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมได  และ  รอยละ 87.6 มีความรูคัดเลือกสถานบริการใหเขารวม
โครงการได  ความพึงพอใจตอการจัดการอบรมโครงการวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองค
รวมอยูในระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.24) โดยมีความพึงพอใจตอการจัดการอบรมโครงการวิทยากร
สมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.09) และความพึงพอใจตอสาระ
เนื้อหาการอบรมโครงการวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 
3.40) 
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อภิปรายผล 
 
                     ผลการวิจัยพบวา รอยละ 100.0  มีความรูเร่ืองสมาธิบําบัด รอยละ 99.8 มีความรูในดาน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานสมาธิบําบัดในภาวะองครวม รอยละ 89.2 มีความรูเขียนแผนการ
ดําเนินการในจังหวดัเกีย่วกบังานสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมได  และรอยละ 87.6 มีความรู
คัดเลือกสถานบริการใหเขารวมโครงการได สอดคลองกับพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยของบลูมตาม
แนวคิดใหม (รัชนีกูล  ภญิโญภานุวัฒน, 2553 : 1-27 – 1-29 อางถึงใน นฤมล  รัชนีวงศ, 2554) ได
จําแนกความรูออกเปน 6 ระดับ ดังนี ้ 1) จํา (Remembering) 2) เขาใจ (Understanding) 3) การ
ประยุกตใช (Applying) 4) ประยุกตใช (Applying) 5) วิเคราะห (Analysing) และ 6) ประเมินคา 
(Evaluating) ซ่ึงในโครงการมีความมุงหวงัใหจํา เขาใจ และประยุกตใช ซ่ึงเปนลําดับ 1-3 ตามแนวคิด
ของบลูม ท้ังนี้อาจเนื่องจากการฝกอบรมโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม
เปนการสรางครู ก. เพื่อนําและถายทอดองคความรูไปสูระดับอ่ืนตอไป จึงตองเนนความเปนมืออาชีพ
เปนสําคัญ 
 
                      ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการจดัการอบรมโครงการวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะ
สุขภาพองครวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.24) โดยมีความพึงพอใจตอการจดัการอบรมโครงการ
วิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมอยูในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.09) และความพึงพอใจตอ
สาระเน้ือหาการอบรมโครงการวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมอยูในระดับมาก (คะแนน
เฉล่ีย 3.40) สอดคลองกับ Bernard ไดกลาวถึงส่ิงจูงใจท่ีตนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากโครงการวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมมีความสําคัญในเชิงการใชสมาธิเพื่อฝก
ใจใหมีพลังและมีอํานาจสามารถนําไปใชประโยชนได ในท่ีนี้ใชเปนยารักษาโรคท่ีเกดิจากความเครียด 
ความกังวล ไมเกี่ยวกับโรคท่ีมีเช้ือโรคโดยตรง แตสามารถรักษาใจท่ีเปนทุกขท่ีเกดิจากโรคได จึงทําให
ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในโครงการ 
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ขอเสนอแนะ 
 
                     ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 
                      1. ผลการวิจัยพบวา การจัดการโครงการวทิยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม ควร
ปรับปรุงเร่ืองอาหารกลางวนั อาหารวางและเคร่ืองดื่ม และระบบเสียงในหองประชุม เพื่อใหผูเขารับ
การอบรมเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในส่ิงท่ีส่ิงแวดลอมจะมีผลตอการเรียนรูนั้นๆ 
                     2. ผลการวิจัยพบวา สาระเน้ือหาของโครงการในเร่ืองการพัฒนาจิต (Mind Development) 
มีคาคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดในกลุม ควรใชผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางจิตในมิติตางๆ มาเปนวิทยากรบรรยาย 
เชน ผูท่ีพัฒนาจิตระดับสูง ผูเช่ียวชาญทางจิตวิทยา ผูเช่ียวชาญดานจิตเวช เพื่อใหเกิดมุมมองและความ
หลากหลายของเนื้อหา 
                    3. ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอโครงการวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพ         
องครวมอยูในระดับมาก ควรปรับปรุงโครงการในมิติตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรู เพื่อ
การนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมตอประชาชนตอไป      
        
                     ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ควรมีการวิจยัในมิติตางๆ เกีย่วกับสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม เพื่อใหเกิด 
ความหลากหลายขององคความรูเพื่อนําไปสูการบริหารจดัการท่ีเกดิประโยชนสูงสุด 

2. ควรมีการประเมินผลเกี่ยวกบัสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมอยางตอเนื่อง เพื่อ 
การปรับปรุงโครงการ และการพัฒนางานสมาธิบําบัดท่ีสนองความตองการขององคกรและผูเกีย่วของ
อยางสูงสุด 

3. ควรมีการพัฒนารูปแบบสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมลงสูระดับชุมชนมากข้ึน  
เพื่อการดูแลสุขภาพอยางยั่งยนื 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

(ตรวจสอบบรรณานุกรมใหครบตามเน้ือหาในบทท่ี 2 และเรียงตามลําดบัตัวอักษร) 
นิศา  ชูโต.  2531.  การประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมาสเตอรเพรส. 
นฤมล  รัชนีวงศ.  2554.  นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
             โรงเรียนเมืองเชียงราย.  กรุงเทพมหานคร : PS Printing. 
ประสิทธ์ิ  ตงยิ่งศิริ.  2535.  การวิเคราะหและประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน- 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
เยาวดี  รางชัยกุล วิบุลยศรี.  2542. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบตัิ. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
สิริรัตน  จันทรมะโน.  2549.  ผลการใชสมาธิดวยพลังพรีะมิดบําบัดมีผลตอความเจ็บปวดในผูปวย 
             ท่ีไดรับการผาตัดใหญทางศัลยกรรมท่ัวไป  ณ โรงพยาบาลแมคคอรมิค  จังหวัดเชียงใหม.  ...    
สุพาดา  สิริกุตตา.  2543.  การวางแผนและบริหารโครงการ. กรุงเทพมหานคร : Diamond in  

Business World. 
สุวิมล  ติรกานนัท.  2545.  การประเมินโครงการ : แนวทางสูการปฏิบตัิ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

ศูนยสงเสริมวชิาการ. 
สมหวัง  พิริยานุวัฒน.  2535. รวมบทความทางการประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อรุณ  รักธรรม.  2538. การพัฒนาและการฝกอบรมบุคคล : ศึกษาเชิงพฤติกรรม. โครงการเอกสาร 
            และตํารา คณะรัฐประศาสนศาสตร, กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
สมาธิบําบัด.  สืบคน http://pineapple-eyes.snru.ac.th/alo/index.php?q=node/80 , 11 มีนาคม 2554. 
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แบบประเมนิผลโครงการ 

แบบประเมินผล 

 

โครงการอบรมวิทยากรสมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวมเขต 1 เขต 2 และ เขต 3 
วันท่ี 21 -22 มกราคม 2552 

ณ  โรงแรม เชยีงใหม ออคิด  จังหวัด เชียงใหม 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 1.    เพศ  (   )   หญิง   (   )   ชาย     

2. อายุ  (   )   นอยกวา 20 ป  (   )    20-30  ป  (   )   31-40 ป 
  (   )    41-50 ป   (   )    > 50 ป 

 3.    ระดับการศึกษา 
   3.1 (  ) อนุปริญญา  3.2 (  ) ปริญญาตรี 
   3.3 (  ) ปริญญาโท  3.4 (  ) ปริญญาเอก 

4    อาชีพ 4.1 (  ) ขาราชการ  4.2 (  ) ลูกจางประจํา 
   4.3 (  ) พนักงานของรัฐ  4.4 (  ) อ่ืน ๆ.............................. 

5.   ตําแหนง 5.1 (  ) แพทย   5.2 (  ) ทันตแพทย  
  5.3 (  ) พยาบาลวิชาชีพ  5.4 (  ) พยาบาลเทคนคิ  
  5.5 (  ) นักวิชาการสาธารณสุข 5.6 (  ) เภสัชกร 

   5.7 (  ) อ่ืน ๆ.............................. 
6.   สถานท่ีปฏิบัติงาน  (  )      สสจ.    (  ) รพท./รพศ. (  ) รพช.     (  ) สสอ./สอ. 
7. หลังจากการประชุมในคร้ังนี ้ทานมีความรูในเร่ือง  สมาธิบําบัดในภาวะสุขภาพองครวม เพิ่มข้ึนหรือไม 

   7.1 (  ) เพิ่มข้ึนมาก  7.2 (  ) เพิ่มข้ึนปานกลาง 
   7.3 (  ) เพิ่มข้ึนนอย  7.4 (  ) ไมเพิ่มข้ึน 

8. หลังจากการประชุมในคร้ังนี ้ทานมีความรูในดานการบริหารจัดการเกี่ยวกบังานสมาธิบําบัดในภาวะ
สุขภาพองครวม เพิ่มข้ึนหรือไม 

   8.1 (  ) เพิ่มข้ึนมาก  8.2 (  ) เพิ่มข้ึนปานกลาง 
   8.3 (  ) เพิ่มข้ึนนอย  8.4 (  ) ไมเพิ่มข้ึน 

9. หลังจากการประชุมในคร้ังนี ้ทานสามารถเขียนแผนการดําเนินการในจังหวดั เกีย่วกบังานสมาธิบําบัด
ในภาวะสุขภาพองครวมไดหรือไม 

   9.1 (  ) ได   9.2 (  ) ไมได 
10. หลังจากการประชุมในคร้ังนี ้ทานสามารถคัดเลือกสถานบริการใหเขารวมโครงการไดหรือไม 

   10.1 (  ) ได   10.2 (  ) ไมได 
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