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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองโดยใช้แบบแผนการทดสอบก่อนและหลังการทดลองแบบมี กลุ่ มควบคุ ม งานวิ จั ยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเชิงบวกของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชี พครู ที่ เข้ าร่ วมและไม่ ได้ เข้ าร่ วมกิ จกรรม
ส่งเสริมการคิดเชิงบวก และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเชิงบวกของนักศึกษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พครู ก่ อนและหลั งสิ้ นสุ ด
กิจกรรมส่งเสริมความคิดเชิงบวก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พครู ของมหาวิ ทยาลั ย
แห่งหนึ่ง จานวน 75 คน สุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง จานวน 40 คน ได้รับกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบวก และกลุ่ มควบคุ ม จ านวน 35
คน ไม่ได้รับกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบวก แต่ได้เรียนเรื่องทฤษฎีบุคลิกภาพ กลุ่ มทดลองได้ รั บกิ จกรรมส่ งเสริ มการคิ ดเชิ งบวก 4
ขั้นตอน ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยกิจกรรมส่ งเสริ มการคิ ดเชิ ง
บวก และแบบวัดการคิดเชิงบวก ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิ จั ย ผลการวิ จั ยพบว่ า
1) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบวกมีความคิดเชิงบวกสู งกว่ านั กศึ กษาที่ ไม่ ได้ เข้ า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคิด เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) หลังสิ้นสุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดเชิ งบวกนั กศึ กษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมีความคิ ดเชิงบวกสูงกว่าก่ อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
ค าสาค ญ
ั : กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบวก, นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

Abstract
The research was a true-experimental design and pretest-posttest control group design. The purposes of this
study were to compare the positive thinking of Graduate Diploma Program in Teaching Profession Students who took or
did not take the positive thinking activities. The sample consisted of 75 graduate diploma program in teaching profession
students at Thonburi University and were divided on random assignment into an experimental group of 40 people and
a control group of 35 people. The experimental group used the Positive Thinking Enhancing Activities that was inner
communication in 4 stages. The control group in this study was active control group, which used another activity that
did not involve positive thinking. The research instruments included a Positive Thinking Enhancing Activities and a
Positive Thinking Questionnaire and descriptive statistics on Two-way ANOVA was used to analyze the hypothesis of this
study. The results of the research can be summarized as follows: 1) After the Positive Thinking Enhancing Activities, the
experimental group showed significantly total positive thinking score higher than the control group at .01. 2) The result
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of the research found that after the positive thinking enhancing activities, the experimental group showed significantly
posttest positive thinking score higher than pretest positive thinking score at .01.
Keyword: Positive Thinking Enhancing Activities, Graduate Diploma Program in Teaching Profession Students

บทน า
การคิดเชิงบวก เป็นสิ่งที่บุคคลได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน สื่อมวลชน ฯลฯ และจาก
ประสบการณ์ โกลแมน (Goleman, 1998) เชื่อว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการมีความคิดเชิงบวกและมีส่วนสาคัญใน
การจูงใจตนเองของบุคคล คนที่มองโลกในแง่ดีจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เลวร้าย จึงมีพลังแสวงหาโอกาสที่ จ ะผลิ ก ผั น
สถานการณ์เลวร้ายให้กลับคืนดีได้และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขวางกั้นจึงสามารถจูงใจตนเองได้ การคิ ดเชิ ง บวก จึ ง เป็ น
กระบวนการสร้างความคิดและใช้พลังความคิดบนพืน้ ฐานของความเป็นจริง พลังดังกล่าวจะผลักดันให้บุคคลมองเห็นผลลัพธ์ว่า
จะเกิดผลดีต่อตนเองหรือผู้อื่นอย่างไร เนื่องจากการคิดเชิงบวกไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดจึงสามารถเรียนรู้ได้โดยอาศัยการฝึก
(Goleman, 1998; Seligman, 1998; Clear, 2018; อรพินทร์ ชูชม, 2544) เช่น "ถ้าคิดว่าเกลียดงาน แล้วเกลียดจริงๆ หรือ
เปล่า" "ถ้าพูดว่าหัวหน้าบ้า แล้วเขาบ้าจริง ๆ หรือเปล่า" การคิดเชิงบวกจะสร้างสรรค์จิตใจให้รู้จักมองโลกในแง่ดีอย่างมัน่ คงแน่ว
แน่ และสร้างเป็นพฤติกรรมที่ถูกผลักดันมาจากพลังทางบวก ซึ่งจะทาให้บุคคลได้พบกับสถานการณ์ทางบวกทุกๆ วัน พลังการ
คิดเชิงบวกจึงช่วยปรับปรุงชีวิตและสุขภาพกายใจไปในทางที่ดีขึ้น มีผู้ปุวยหลายรายที่แพทย์เชื่อว่า การฝึกให้คิดทางบวกจะช่วย
ฟื้นฟูสุขภาพของผู้ปุวยได้ มีงานวิจัยที่พบว่าการมองโลกในแง่ดีทาให้ผู้ปุวยฟื้นตัวอย่างโรคได้อย่างน่าประหลาดใจ โดยเฉพาะ
ผู้ปุวยที่ผ่านการผ่าตัด ดังที่ Dr. Nancy Snyderman กล่าวไว้ใน American Good Morning Today ว่า "ผู้ปุวยที่ผ่าตัดหัวใจ
แล้วคิดว่าตนเองมีความหวังที่จะหาย ผู้ปุวยคนนั้นก็จะดีขึ้นจริง ๆ แต่สาหรับผู้ปุวยที่คิดว่าผ่าตัดแล้วก็คงไม่มอี ะไรดีขึ้น อาการก็
จะไม่ดีขึ้นจริง ๆ หรือบางคนก็แย่ลงด้วยซ้า" ดังนัน้ คนที่มีความคิดเชิงบวกจึงป็นคนที่มีความ ยืดหยุ่น (Resilence) เมื่อพบกับ
เหตุการณ์ที่ไม่ดีก็สามารถฟืน้ ตัวจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้ และเริ่มต้นชีวิตได้อีก จึงทาให้คนที่มคี วามคิดเชิงบวกเป็นผู้ที่มโี อกาส
ประสบความสาเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทางาน การเรียน การแข่งขัน ทั้งยังเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีด้วย (Clear,
2018; Hajee, 2004) การคิดเชิงบวกจะทาให้บุคคลตระหนักรู้ในความคิดและมุมมองของตนและคนอื่น จึงเป็นวิธีการสาคัญใน
การส่งเสริมแรงจูงใจภายใน (Deci et.al 1999; Deci, Koestner, & Ryan, 1999)
การที่บุคคลจะมีความคิดในเชิงไหน ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดทางสั งคมและประสบการณ์ ที่ ได้ รั บ จากผลการศึ กษา พบว่ า
บุคคลเรียนรู้ความคิดเชิงลบจากผู้มีอิทธิพลที่เหนือกว่า นอกจากนี้ยังเรียนรู้จากการที่ ตนเองถู กตาหนิ ถู กวิ จารณ์ ดั งนั้ นการช่ วยให้
บุคคลมีความคิดเชิงบวก จึงขึ้นอยู่กับตัวแบบที่มีวิธีการคิดในลักษณะที่เป็นมีความคิ ดในเชิ งบวกด้ วย ซึ่ งจะถ่ ายทอดให้ บุ คคลคิ ดใน
แนวทางเช่นเดียวกัน นอกจากนี้การสอนให้ บุ คคลมี ความคิ ดเชิ งบวกก็ เป็ นสิ่ งส าคั ญเช่ นเดี ยวกั บการให้ ความรู้ ทั้ งนี้ เนื่ องจาก
ความคิดเชิงบวกได้เข้ามามีผลต่อการทางานและการดารงชีวิตของบุคคล จุดเน้ นที่ จะจั ดการกั บความคิ ด คื อ การปรั บเปลี่ ยนวิ ธี คิด
ทางลบให้คิดในทางบวก วิธีการคิดนี้จะมีประโยชน์มากเมื่อบุคคลพบกับประสบการณ์ ที่ เศร้ าหมองหดหู่ หรื อการที่ บุ คคลนั้ นเข้ ากั บ
ผู้อื่นไม่ได้ มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง มีความขัดแย้งกัน แนวคิดสาคัญของการปรับ เปลี่ ยนมุ มมองของบุ คคลให้ เป็ นคนมี ความคิ ดเชิ ง
บวก เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคได้ ไม่ ท้ อแท้ หมดหวั ง มี ก าลั งใจที่ จะฝุ าฟั นอุ ปสรรคได้ คื อการเปลี่ ยนแปลง
ความคิด ความเชื่อในการอธิบายถึงเหตุการณ์ทางลบที่เป็นอุปสรรคในแง่ ร้ าย ให้ เป็ นไปในรู ปแบบเดี ยวกั บลั กษณะที่ คนมี ความคิ ด
เชิงบวกใช้ ในการฝึกทักษะการคิดเชิงบวก สิ่งสาคัญ คือ ฝึกการโต้แย้งความคิ ดในแง่ ร้ ายให้ เป็ นนิ สั ยเพื่ อผลที่ ตามมาของความคิ ด
ในทางที่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และนิสัยที่จะฝุาฟันอุ ปสรรคต่ างๆ จากความหมาย และความส าคั ญของการคิ ดเชิ งบวก
ชี้ให้เห็นว่า ความรู้สึก ความเชื่อ และความรู้ทั้งหมดของพวกเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิ ดภายในตั วเราเอง เราเป็ นผู้ ควบคุ มทั้ ง
ที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม เราสามารถคิ ดทางบวกหรื อลบ แสดงออกซึ่ งความกระตื อรื อร้ น หรื อเฉื่ อยชา คล่ องแคล่ วหรื อหยุ ดนิ่ ง
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ดังนั้นความคิ ดจึ งเป็ นสิ่ งที่ ท าให้ บุ คคลแตกต่ างกั นมากที่ สุ ด และส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการแสดงออกที่ แตกต่ างกั นด้ วย เช่ น
ความรู้สึกที่มีต่องานที่ทา บางคนทางานด้วยความสนุกสนาน และตื่ นเต้ น บางคนท างานบนความรู้ สึ กว่ าน่ าเบื่ อหน่ าย ความคิ ด
เหล่านี้มาจากการที่เราพูดกับตนเอง (Inner conversations) ทั้งที่เรารู้สึกตัวหรือไม่ รู้ ตัวก็ ตาม ดั งนั้ นขั้ นแรกของการคิ ดเชิ งบวก คื อ
การเรียนรู้วิธีการพูดกับตนเอง คนที่เริ่มพูดกับตนเองว่า "ฉันทาสิ่งต่าง ๆ ให้ ดีขึ้ นได้ " หรื อบอกกั บตนเองว่ า "ฉั นท าได้ " บุ คคลนั้ นก็
จะเพิ่มพลังในตนเองและสามารถทาสิ่งที่ดียิ่งขึ้นได้จริงๆ (Hajee, 2004; Hajee, 2013) ในงานวิจัยฉบั บนี้ ใช้ กิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มการ
เชิงบวก โดยใช้วิธีการคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาการทางานซึ่งมี 4 ขั้ นตอน (ฉั ฐวี ณ์ สิ ทฺ ธิ์ ศิรอรรถ, 2558) ดั งนี้ 1) ส ารวจความคิ ดของ
ตนเอง โดยสารวจว่าความคิดนั้นเป็นความคิดทางบวกหรือไม่ เช่น แนะนาวิธีการท างานให้ แล้ วลู กน้ องไม่ ยอมท าตามที่ บอก เราจึ ง
คิดว่าลูกน้องนิสัยไม่ดีกระด้างกระเดื่องไม่เชื่อฟัง การคิ ดเช่ นนี้ เป็ นการคิ ดทางบวกหรื อเปล่ า ? 2) วิ เคราะห์ ว่ าความคิ ดนั้ นอยู่ บน
พื้นฐานของความเป็นจริงหรือไม่ เช่น “ถ้าพูดว่าลูกน้องเป็นคนบ้า แล้วเขาบ้า จริ ง ๆ หรื อเปล่ า?” 3) วิ เคราะห์ ว่ าความคิ ดดั งกล่ าว
นั้นมีผลอย่างไรต่อตนเอง เช่น “ถ้าคิดว่าลูกน้องนิสัยไม่ดีกระด้างกระเดื่องไม่เชื่ อฟั ง ” การคิ ดเช่ นนี้ จะท าให้ ตนเองรู้ สึ กอย่ างไรกั บ
ลูกน้องคนดังกล่าว และ 4) สร้ างความคิ ดที่ ดี โดยการให้ เหตุ ผลกั บตนเองในทางที่ จะช่ วยสร้ างความสุ ข ความความสบายใจ
ความสาเร็จ และผลลัพธ์ตามเปูาหมายของการทางานหรือ เปูาหมายในชีวิตบนพื้นฐานของความเป็ นจริ ง เมื่ อบุ คคลได้ ฝึ กวิ ธี คิดเชิ ง
บวกก็จะเกิดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวั น เพราะการวิ เคราะห์ ผลของความคิ ดจะช่ วยให้ บุ คคลสามารถคิ ดให้
เหตุผลกับตนเองบนพื้นฐานของความจริง (เรวดี ทรงเที่ยง, 2550) กิจกรรมที่ใช้เพื่ อส่ งเสริ มความคิ ดเชิ งบวกให้ กั บนั กศึ กษาวิ ชาชี พ
ครูในงานวิจัยนี้จะเป็นการฝึกทักษะการคิดเชิงบวกโดยใช้วิธีการทั้ง 4 ขั้นดังกล่ าวข้ างต้ น ซึ่ งบุ คคลที่ คิดเชิ งบวกได้ จะสามารถพลิ ก
สถานการณ์ที่เลวร้ายหรือสถานการณ์ที่ทาให้ไม่สบายใจ โดยใช้การพูดกับตนเอง แล้ ววิ เคราะห์ สถานการณ์ นั้ นบนพื้ นฐานของความ
จริง ก็จะเป็นคนที่มีความสุขและทาให้บุคคลที่ใกล้ชิดมีความสุขไปด้วย งานวิจัยนี้ได้ฝึกการส่ งเสริ มความคิ ดเชิ งบวกให้ กั บนั กศึ กษา
วิชาชีพครู เพราะครูเป็นบุคคลที่มีความสาคัญในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาทั้งทางร่างกาย และจิ ตใจ หากครู มี ความคิ ดเชิ งบวกก็
จะทาให้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคได้ โดยมองสถานการณ์ ต่างๆ ในแง่ ดีบนพื้ นฐาน
ของความจริง หากฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอก็จะช่วยพัฒนาให้เป็นคนที่ เข้ าใจชี วิ ต สามารถดารงชี วิ ตของตนอย่ าง
เป็นสุข และทาให้บุคคลที่ใกล้ชิดมีความสุขไปด้ วย

ทบทวนวรรณกรรม
เซลิกแมน (Seligman, 1998) ได้เสนอรูปแบบการอธิ บายตนเอง (Explanatory style) ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นใน
ชีวิตของบุคคล จากการบรรยายตนเองสามารถบ่งบอกได้ว่าเรามีมุมมองชีวิตในลักษณะไหน เป็ นการมี ความคิ ดเชิ งบวก (มองโลกใน
แง่ดี) หรือ การมีความคิดเชิงลบ (มองโลกในแง่ร้าย) ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการก าหนดการพู ดและการกระท า คนที่ มี ความคิ ดเชิ งบวก
และความคิดเชิงลบจะมีการรับรู้เหตุการณ์แตกต่างกันตามลักษณะเหตุ การณ์ รู ปแบบที่ ผู้ คนใช้ ในการอธิ บายตนเองเมื่ อต้ องเผชิ ญ
กับเหตุการณ์ต่างๆ ประกอบด้วยมิติที่สาคั ญ 3 มิติ ดังนี้
1. ความคงทนถาวร (Permanence) เป็นการอธิบายตนเองด้วยความเชื่อที่ ว่ าสาเหตุ ของเหตุ การณ์ ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
นั้นเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นถาวร (Permanence) หรือเป็นสาเหตุที่เกิ ดขึ้ นชั่ วคราว (Temporary) ถ้ าเป็ นเหตุ การณ์ ที่ ดี คนที่ มี ความคิ ด
เชิงบวก จะเชื่อว่าสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองมาจากสาเหตุที่คงคนถาวร แต่คนที่มี ความคิ ดเชิ งลบจะเชื่ อว่ าสิ่ งดี ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นกั บตนเอง
เป็น สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว เช่น คิดว่าเกิดจากอารมณ์ และความพยายามในขณะนั้น คนที่มองโลกในแง่ ร้ ายจึ งอาจจะล้ มเลิ กเมื่ อประสบ
ความสาเร็จ เนื่องจากเชื่อว่าความสาเร็จเป็นเรื่องของความบังเอิญ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกั บตน คนที่ มี ความคิ ดเชิ งบวก จะเชื่ อว่ า
สิ่งไม่ดีกับตนเองนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวจึงทาให้ บุ คคลกลุ่ มนี้ ไม่ ย่ อท้ อต่ ออุ ปสรรค แต่ คนที่ มี ความคิ ดเชิ งลบจะยอมแพ้ ต่อ
อุปสรรคได้อย่างง่ายดายเพราะเชื่ อว่า สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นจะเกิดขึ้นอย่างมั่นคงถาวรตลอดไป
2. ความครอบคลุม (Pervasiveness) เป็นการอธิ บายตนเองด้ วยความเชื่ อที่ ว่ าสาเหตุ ของสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นกั บตนเอง
นั้น มีความเฉพาะ (Specific) หรือเป็นสิ่งสากลทั่วไป (Universal) ถ้าเป็ นเหตุ การณ์ ที่ ดี คนที่ มี ความคิ ดเชิ งบวก จะเชื่ อว่ าสิ่ งดี ๆ ที่
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เกิดขึ้นกับตนเองเป็นสิ่งสากลทั่วไป แต่คนที่มองโลกในแง่ ร้ ายจะเชื่ อว่ าสิ่ งดี ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นนั้ นมี สาเหตุ ที่ เกิ ดขึ้ นจากปั จจั ยที่ มี ค วาม
เฉพาะ เช่น การได้เลื่อนตาแหน่ง ถ้าเป็นคนที่มีความคิดเชิงบวกซึ่งเชื่อว่าผลที่ได้รับนั้นมี สาเหตุ มาจากปั จจั ยเฉพาะ เช่ น คิ ดว่ าหาก
ทางานให้ดีมีประสิทธิภาพก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่คนที่คิดเชิงลบจะคิดว่า เพราะฉั นเก่ งฉั นจึ งได้ ดี ซึ่ งการคิ ด
เช่นนี้ อยู่บนความเชื่อที่ว่าผลดีที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุเฉพาะกับตนเท่านั้น สาหรับเหตุการณ์ ที่ ไม่ ดี ก็ จะกลั บกั นกั บเหตุ การณ์ ที่ ดี คื อ
คนที่มีความคิดเชิงบวกจะเชื่อว่าสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะกับเหตุ การณ์ นั้ นเท่ านั้ น แต่ คนที่ มี ความคิ ดเชิ ง
ลบจะเชื่อว่าสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุที่ สากลทั่ วไป และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกโอกาส
3. ความเป็นตนเอง (Personalization) เป็นการอธิบายตนเองด้วยความเชื่ อที่ ว่ าสาเหตุ ของเหตุ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นกั บ
ตนเองนั้นเกิดมาจากตนเอง (Internal) หรือจากสาเหตุภายนอกตน (External) หรื อจากคนอื่ น หากมี เหตุ การณ์ ที่ ดีเกิ ดขึ้ นกั บตน คน
ที่มีความคิดเชิงบวกจะเชื่อว่าตนเองเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ ที่ ดี แต่ คนที่ มี ความคิ ดเชิ งลบจะเชื่ อว่ าเหตุ การณ์ ที่ ดีเกิ ดจาก
คนอื่นหรือสถานการณ์อื่น เช่น ไปสมัครงานแล้วได้งานทา คนที่มีความคิดเชิงบวกจะคิ ดว่ า เพราะเราสมั ครงานตรงสาขาที่ เรี ยนจบ
ซึ่งตรงกับความต้องการของบริษัท แต่คนที่มีความคิดเชิ งลบจะ คิ ดว่ าเพราะเราดวงดี หรื อโชคดี ส าหรั บเหตุ การณ์ ที่ ไม่ ดี คนที่ มี
ความคิดเชิงบวกจะเชื่อว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับตนเองนั้นเป็นสิ่งที่เกิ ดขึ้ นจากสถานการณ์ ภายนอก โดยวิ เคราะห์ จาก
เหตุการณ์ตามความจริง เพื่อรักษาความภาคภูมิใจในตนเอง แต่คนที่มีความคิ ดเชิ งลบจะตาหนิ ตนเองว่ าสาเหตุ ที่ เกิ ดขึ้ นนั้ นมาจาก
ตนเอง ดังนั้นเมื่อประสบความล้มเหลวจะก่อให้เกิดความรู้สึกด้อยคุณค่าในตนเอง เช่ น แม่ บ้ านที่ ต้องการท าขนมเค็ กทานเอง แล้ ว
ไม่อร่อย คนที่มีความคิดเชิงบวกจะคิดว่า การที่ขนมเค็กไม่อร่อยเพราะวัสดุที่ใช้ ด้อยคุ ณภาพ ส าหรั บผู้ ที่ มี ความคิ ดเชิ งลบจะคิ ดว่ า
ตนเองไม่เก่ง ไม่มีความสามารถ แล้วอาจคิดต่อไปว่าเลิ กทาดีกว่า
การฝึกให้บุคคลเป็นคนที่มีความคิดเชิงบวกนั้ น ต้ องวิ เคราะห์ ว่ าตนเองก าลั งคิ ดบวกหรื อคิ ดลบ เช่ น หากถู กหั วหน้ า
ตาหนิ แล้ วบุ คคลมี ความคิ ดเกี่ ย วกั บเรื่ องดั งกล่ าวโดยเชื่ อว่ า สิ่ งที่ ไม่ ดีที่ เกิ ดขึ้ นกั บตนเองนั้ นเป็ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นอย่ างถาวร
(Permanence) สามารถเกิดขึ้นได้ทุกโอกาส (Universal) และมี สาเหตุ มาจากตนเอง (Internal) ซึ่ งเป็ นความคิ ดในเชิ งลบเมื่ อต้ อง
เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ดี แต่ถ้าเป็นความคิ ดของผู้ ที่ มี ความคิ ดเชิ งบวก จะคิ ดว่ าสิ่ งไม่ ดีกั บตนเองนั้ นเป็ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นชั่ วคราว
(Temporary) สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็ นสาเหตุ เฉพาะกั บเหตุ การณ์ นั้ นเท่ านั้ น (Specific) และมี สาเหตุ มาจากสถานการณ์
ภายนอก (External) จึงทาให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและรักษาความภาคภูมิใจในตนเองไว้ ได้ การฝึ กทั กษะการคิ ดเชิ งบวกตามรู ปแบบ
ABCDE ของเซลิกแมน (Seligman, 1998) ในชีวิตประจาวัน เมื่อเจอสิ่งที่เป็นอุ ปสรรคหรื อเป็ นปรปั กษ์ ให้ ใช้ การสนทนาภายในตั ว
ของบุคคลหรือพูดกับตนเอง โดยเฉพาะเมื่อมีความคิดในเชิงลบ ให้ โต้ แย้ งความคิ ดนั้ น และท าการบั นทึ ก ABCDE ของเหตุ การณ์ ที่
เกิดขึ้นโดยวิเคราะห์ ถึ ง อุ ปสรรค (Adversity : A) ความเชื่ อ (Belief : B) ผลที่ ตามมา (Consequence : C) การโต้ แย้ ง (Disputation
: D) และ ความมีพลัง (Energization : E)
งานวิจัยไทยได้มีการส่งเสริมการเชิงบวก (ฉัฐวีณ์ สิทฺธิ์ศิรอรรถ, 2558) โดยใช้ วิ ธี การฝึ กคิ ดเชิ งบวกเพื่ อพั ฒนาการท างาน
ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) สารวจความคิดของตนเอง โดยสารวจว่าความคิ ดนั้ นเป็ นความคิ ดทางบวกหรื อไม่ 2) วิ เคราะห์ ว่ าความคิ ด
นั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือไม่ 3) วิเคราะห์ว่าความคิดดังกล่าวนั้นมีผลอย่ างไรต่ อตนเอง และ 4) สร้ างความคิ ดที่ ดี โดย
การให้เหตุผลกับตนเองในทางที่จะช่วยสร้างความสุขความความสบายใจบนพื้ นฐานของความเป็ นจริ ง ซึ่ งในบทความวิ จั ยนี้ ได้ ใช้
หลักการคิดเชิงบวกทั้ง 4 ขั้น ในการส่งเสริมการคิดเชิงบวกให้กับนั กศึ กษาวิ ชาชีพครูได้ฝึ กทั กษะให้ เป็นบุ คคลที่ สามารถคิดเชิงบวก

กรอบแนวคิด
แนวคิดสาคัญของการปรับเปลี่ยนมุมมองของบุคคลให้เป็นคนมีความคิดเชิงบวก เพื่อให้สามารถเผชิญปัญหาอุปสรรค
ไม่ท้อแท้หมดหวัง มีกาลังใจที่จะฝุาฟันอุปสรรคได้ คือการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่ อใน การอธิบายถึงเหตุการณ์ทางลบให้
สามารถมีลักษณะความคิดในเชิงบวกให้ได้ด้วยการฝึกการโต้แย้งกับความคิดในแง่ร้ายให้เป็นนิสัย เพื่อให้เกิดความสบายใจบน
พื้นฐานของการยอมรับความจริง และมีนิสัยที่จะฝุาฟันอุปสรรคต่างๆ ดังกรอบแนวคิดในงานวิจัยต่อไปนี้
Vol 13 NO 1 January - April 2019

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 161

เงื่อนไข การทดลอง
ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ
1. ได้รับกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบวก
 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : ดอกไม้และบ้าน
 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 : คิดร้าย
 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 : ฝึกโต้แย้งความคิดพลิกวิกฤต
 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 : คิดดี
 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 : สรุปและอภิปราย
2. ไม่ได้รับกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบวกแต่เรียนรู้เรื่องทฤษฎีบุคลิกภาพ

การคิดเชิงบวก
(Positive Thinking)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเชิงบวกของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่ ว ม
กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบวก
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเชิงบวกของนักศึกษาหลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ ครู ก่ อ นและหลั ง สิ้ น สุ ด
กิจกรรมส่งเสริมความคิดเชิงบวก

สมมติฐานการวิจ ัย
1. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่ได้รับกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบวกมีความคิดเชิงบวกสู ง กว่ า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบวก
2. หลังสิ้นสุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดเชิงบวกของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่ได้รับ กิ จ กรรม
ส่งเสริมความคิดเชิงบวกมีความคิดเชิงบวกสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

อุปกรณ์แ ละวิธดี าเนินการวิจยั
กลุ่ม ตัวอย่างทีใ่ ช ้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชี พครู ปี การศึ กษา 2560 ของมหาวิ ทยาลั ย
แห่งหนึ่ง จานวน 75 คน เป็นกลุ่มทดลอง คือ ได้รับกิจกรรมส่งเสริมการคิ ดเชิ งบวก จ านวน 40 คน และกลุ่ มควบคุ ม คื อ ไม่ ได้ รั บ
กิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงบวก แต่ได้รับการจัดกระทาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงบวก คือ การเรียนเรื่ องทฤษฎี บุ คลิ กภาพ (Active
Control group) จานวน 35 คน การจัดเข้ากลุ่มกาหนดให้ห้อง 3 และห้อง 4 เป็นกลุ่มทดลอง ส่วนห้อง 1 และ ห้อง 2 เป็นกลุ่มควบคุม
แบบแผนการทดลอง
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่ มควบคุ มแต่ ไม่ มี การสุ่ มเข้ า
กลุ่มงานวิจัยนี้ใช้แบบแผนการทดสอบก่ อนและหลังการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (Pretest-Posttest Control Group Design)
E
O1
X
O2
C
O1
O2
X
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เค รื่องมือที่ใ ช ้ใ นการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบวัดการคิดเชิง และกิจกรรมส่งเสริมการคิ ดเชิง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แบบวัดการคิดเชิงบวก (Positive Thinking Scales) ผู้ วิ จั ยใช้ แบบวั ดการคิ ดเชิ งบวก ที่ ผู้ วิ จั ยพั ฒนาขึ้ นเองตามแนวคิ ด
การคิดเชิงบวกของ Seligman (1998) มาตรวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ คือ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ผู้ ที่ ได้ คะแนน
มากกว่าแสดงว่ามีการเชิงบวกสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ากว่า ผู้วิจัยนาแบบวัดการคิดเชิงบวกไปทดลองใช้ (Try out) แล้ วน ามาวิ เคราะห์ หา
คุณภาพรายข้อด้วยการหาค่าอานาจจาแนก โดยใช้วิธีคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกั บคะแนนรวมโดยตั ด
คะแนนข้อนั้นออก (Corrected Item Total Correlation) คัดเลือกข้อวัดที่มีค่ามากกว่า 0.2 จานวน 7 ข้อ มี ค่าตั้ งแต่ 0.241-0.773 เมื่ อ
นามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.761
กิจกรรมส่งเสริ มการคิ ดเชิ งบวก (Positive Thinking Enhancing Activities) ผู้ วิ จั ยออกแบบกิ จกรรมการคิ ดเชิ งบวกตาม
แนวคิ ดของ Seligman (1998) และวิ ธี การส่ งเสริ มการคิ ดเชิ งบวก 4 ขั้ น ของ ฉั ฐวี ณ์ สิ ทฺ ธิ์ ศิรอรรถ (2558) ซึ่ งได้ มาจากการ
สังเคราะห์หลักการส่ งเสริ มการคิ ดเชิ งบวกของ Seligman (1998) และวิ ธี การคิ ดเชิ งบวกของ (Hajee, 2004) ซึ่ งมี กระบวนการ
ส่งเสริมความคิดเชิงบวกดังนี้ 1) สารวจความคิดของตนเอง คือ ส ารวจว่ าความคิ ดนั้ นเป็ นความคิ ดทางบวกหรื อไม่ 2) วิ เคราะห์ ว่ า
ความคิดนั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรื อเปล่ า 3) วิ เคราะห์ ว่ าความคิ ดดั งกล่ าวนั้ นมี ผลอย่ างไรต่ อตนเอง และ 4) สร้ าง
ความคิดที่ดี โดยการให้เหตุผลกับตนเองในทางที่จะช่วยสร้างความสุ ข ความสบายใจบนพื้ นฐานของความเป็ นจริ ง ประกอบด้ วย 5
กิจกรรมการเรียนรู้ คือ 1) ดอกไม้และบ้าน โดยตั้งคาถามว่า หากท่านเป็ นดอกไม้ ท่ านจะเป็ นดอกไม้ ประเภทใด หรื อหากท่ านเป็ น
ส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านท่านจะเป็นส่วนใด กิจกรรมนี้สรุ ปว่ ามนุ ษย์ ทุ กคนพร้ อมที่ จะเป็ นคนดี มี ประโยชน์ ต่อสั งคมตามแนวคิ ด
Humanistic 2) คิดร้าย คือ ให้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เคยประสบมา แล้วให้ คิดร้ ายต่ อสถานการณ์ นั้ น จะคิ ดอย่ างไร 3) ฝึ กโต้ แย้ ง
ความคิดพลิกวิกฤต คือ จากสถานการณ์ที่คิดว่าเลวร้ายนั้น ถ้าคิดในหลายแง่มุมคิดว่าเป็นเพราะอะไรบ้ าง โดยให้ ฝึ กมองหลายๆ มิ ติ
4) คิดดี คือ ใช้วิธีการคิดเชิงบวกทั้ง 4 ขั้น ในการฝึกมองสถานการณ์นั้นตามความเป็นจริง และ 5) สรุปและอภิปราย
สถิต ิท ี่ใ ช ้ท ดสอบสมมติฐ านการวิจัย
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ในการทดสอบสมมติ ฐ าน
การวิจัยข้อที่ 1 และ 2 เมื่อพบความแปรปรวนที่มีนัยสาคัญทางสถิติจึงทาการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี LSD

ผลการวิจยั
ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบความเท่าเทียมกันระหว่ างกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม โดยใช้ คะแนนการคิ ดเชิ งบวกก่ อนการ
ทดลองของทั้งสองกลุ่ม พบว่า ความคิดเชิงบวกของกลุ่มทดลอง (M=3.85) และกลุ่ มควบคุ ม (M=3.82) ไม่ แตกต่ างกั น ดั งตาราง 2
เมื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่ อทดสอบสมมติ ฐานการวิ จั ยข้ อที่ 1 และข้ อ 2 ปรากฎผลดั ง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการมองโลกในแง่ ดีของนั กศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พครู ที่ ได้ รั บ
และไม่ได้รับการส่งเสริมการมองโลกในแง่ดีทั้งก่ อนและหลังการทดลอง
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
** p < .01
หมายเหตุ: df แทน ระดับชั้นแห่งความเป็นอิสระ
SS แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง
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df
3

SS
23.44

MS
7.81

146
149

37.49
60.93

0.25

F
30.43**

MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง
F แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบเอฟ
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จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิ ชาชีพครูที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมการมองโลกในแง่ดีทั้ง
ก่อนและหลังจากสิ้นสุดการทดลองมีค่าเฉลี่ยการมองโลกในแง่ดีต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่
โดยวิธี LSD ปรากฎผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมองโลกในแง่ดีของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่ได้รับและ
ไม่ได้รับการส่งเสริมการมองโลกในแง่ดีทั้งก่อนและหลังการทดลองเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD
ได้รับการส่งเสริมการมองโลกในแง่ดี
(Experimental group)

กลุ่ม

Experimental group

(pretest)

M
(3.85)

Experimental group

(posttest)

(4.68)

Active control group

(pretest)

(3.82)

Active control group (posttest)

(3.70)

กลุ่มควบคุมที่ทากิจกรรมไม่เกี่ยวข้อง
(Active control group)

(pretest)

(posttest)

(pretest)

(posttest)

(3.85)
-

(4.68)
0.82**

(3.82)
0.03

(3.70)
0.15

-

0.86**

0.97**

-

0.11
-

** p < .01

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การมองโลกในแง่ ดีมี
ค่าเฉลี่ยการมองโลกในแง่ดี (M=4.68, SD=0.53) สูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการส่งเสริ ม การมองโลกในแง่ ดี (M=3.70,
SD=0.44) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐ านการวิ จั ย ข้ อ ที่ 1 และหลั ง สิ้ น สุ ดการ
ส่งเสริมการมองโลกในแง่ดี นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมีค่าเฉลี่ยการมองโลกในแง่ดี (M=4.68, SD=0.53)
สูงกว่าก่อนเริ่มต้นกิจกรรม (M=3.85, SD=0.55) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติ ฐ าน
การวิจัยข้อ 2

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยข้างต้นสรุปว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชี พครู ที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มการคิ ดเชิ งบวกมี
ความคิดเชิงบวกสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิ จกรรมส่ งเสริ มการคิ ดเชิ งบวกอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 และหลั ง
สิ้นสุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดเชิงบวกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มี ความคิ ดเชิ งบวกสู งกว่ าก่ อนเข้ าร่ วมกิ จกรรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่นามาใช้ ในการพั ฒนาความคิ ดได้ สะท้ อนถึ งผลของการคิ ดทั้ ง
ทางบวกและทางลบ ด้ วยวิ ธี การ Inner Communication ซึ่ งมี การวิ เคราะห์ ความคิ ดแบบเป็ นขั้ น ประกอบกั บนั กศึ กษาได้ ใช้
ประสบการณ์จริงของตนนามาใช้ในการดาเนินกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมย่อย ซึ่งการฝึ กคิ ดทางบวกนี้ จะช่ วยสร้ างความสุ ข ความสบาย
ใจ และย่อมส่งผลต่อการทางานและการดารงชีวิต จุดสาคั ญในการจั ดการกั บความคิ ด คื อ การปรั บเปลี่ ยนวิ ธี คิดทางลบให้ คิดใน
ทางบวก วิธีการคิดนี้จะมีประโยชน์มากเมื่อบุคคลพบกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือได้รับประสบการณ์ ที่ เศร้ าหมองหดหู่ การเข้ ากั บผู้ อื่ น
ไม่ ได้ มี เรื่ องทะเลาะเบาะแว้ ง มี ความขั ดแย้ งกั น (Goleman, 1998; Seligman, 1998; Clear, 2018; อรพิ นทร์ ชู ชม, 2544)
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เรวดี ทรงเที่ยง (2548) พบว่าเมื่ อการใช้ วิ ธี คิดเชิ งบวกสามารถส่ งเสริ มแรงจู งใจภายในในการสร้ าง
สัมพันธภาพในการทางานของหัวหน้างานและพนั กงานบริ ษั ทรถยนต์ ได้ เนื่ องจากการคิ ดเชิ งบวกจะท าให้ บุ คคลตระหนั กรู้ ใน
ความคิดและมุมมองของตนและคนอื่น ซึ่งเป็นวิธีการสาคัญในการส่ งเสริ มแรงจู งใจภายใน (Deci et.al, 1999) และเมื่ อได้ ฝึ กวิ ธี คิด
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เชิงบวกจึงเกิดการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน เพราะการวิเคราะห์ ผลของความคิ ดดั งกล่ าวนั้ น ท้ ายที่ สุ ดจะช่ วย
ให้บุคคลสามารถคิ ดให้เหตุ ผลกับตนเองบนพื้นฐานของความจริง (เรวดี ทรงเที่ยง, 2550)

ข้อ เสนอแนะการวิจ ัย
1. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกคิดเชิงบวกสามารถนาวิธีการไปใช้ในการพัฒนานักเรียนของตนให้มีความคิดเชิงบวกได้
เพราะการคิดเชิงบวกสามารถถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ระหว่างกันบุคคลได้ ซึ่งหากบุคคลใดสามารถปรับเปลี่ยน
พลิกสถานการณ์วิกฤตให้สามารถคิดบวกได้ชีวิตก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข
2. อาจนากิจกรรมการคิดเชิงบวกไปใช้ส่งเสริมให้บุคคลในกลุ่มอื่นๆ และทาการศึกษาวิจัยเชิงทดลองเพื่อ ศึ ก ษา
ว่าให้ผลการวิจัยเช่นเดียวกันกับงานวิจัยฉบับนี้หรือไม่
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