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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึงทัศนคติของกระบวนกร ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่
ฤดูฝน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของกระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและเพ่ือ
ศึกษาทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแล  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแนว
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากค าแนะน า
ของโครงการชุมชนกรุณาเพ่ือการอยู่และตายดี (Peaceful Death) โดยมีกระบวนกรที่เป็นผู้น ากระบวนการ
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝน และผู้ป่วย ผู้ดูแลที่ได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยและใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล (In-depth Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล 
 ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของกระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนกล่าวถึงประโยชน์
ที่ได้รับจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งต่อผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้และประโยชน์ของตัวกระบวนกรเองที่
เป็นทัศนคติในเชิงบวก อีกทั้งยังมีทัศนคติต่อทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น
ทักษะส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ทั้งทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ ทักษะการฟัง การสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้รับบริการ และทักษะเบื้องต้นด้านวิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนทักษะเพ่ิมเติม ได้แก่ การ
สังเกตตนเอง การจัดกระบวนการกลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีทัศนะต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวกระบวนกร ผู้รับบริการ และช่องทางในการท ากระบวนการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนต่อไป 
 ในส่วนของทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแล พบว่าผู้เข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน มีทัศนคติต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนที่เป็นไปในเชิงบวกเช่นกัน เช่น การ
ได้รับความรู้สึกที่ดี การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน และด าเนินชีวิตประจ าวันที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้ น นอกจากนี้
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติต่อกระบวนกรที่เป็นไปในทางบวก ในขณะเดียวกันก็มีทัศนะต่อข้อควรพัฒนา
ของกระบวนกรด้วยเช่นกัน ในอีกทางหนึ่งผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้กล่าวถึงข้อจ ากัดของกระบวนการ
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในการน าไปใช้กับผู้ป่วยระยะท้ายที่จ าเป็นต้องมีการเอาใจใส่และค านึงถึงความพร้อมทางกาย
และจิตใจมากเป็นพิเศษ คณะผู้วิจัยยังได้พบข้อสังเกตส าคัญส าหรับผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในฐานะผู้ป่วย 
ได้แก่ ท่าทีปฏิเสธและการให้เหตุผลด้านการปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อการสังเกตความรู้สึกและความต้องการของ
ตนเอง นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูจากทัศนะของผู้ป่วยและผู้ดูแล
ที่จะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ในอนาคต  

ท้ายที่สุด คณะผู้วิจัยพบประเด็นร่วมส าคัญในทัศนะของกระบวนกร ผู้ป่วยและผู้ดูแล กล่าวคือ ความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาตัวไพ่และรูปแบบของไพ่ฤดูฝน ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อไพ่รุ้ง และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนแบบกลุ่มและการน าเครื่องมือการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ มาผสมผสานในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

ค ำส ำคัญ: ทัศนคต,ิ กระบวนกำรเรียนรู้, ไพ่ฤดูฝน 
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ขอขอบคุณความไว้เนื้อเชื่อใจและการแบ่งปันประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องความ
ตายในสังคมไทย การรับมือกับความตายและความพลัดพรากสูญเสียของคุณวรรณา จารุสมบูรณ์ คุณฐนิดา 
อภิชนะกุลชัย และคุณเอกภพ สิทธิวรรณธนะ ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนกรุณาเพ่ือการอยู่และตายดี 
(Peaceful Death) ซึ่งถือเป็นจุดตั้งต้นของโครงการวิจัยการศึกษาทัศนคติของกระบวนกร ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มี
ต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลรายชื่อเครือข่ายที่ช่วยให้คณะผู้วิจัยสามารถ
ด าเนินการในการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัยได้อย่างราบรื่นและมิตรไมตรีที่มอบให้กันเสมอมา 
 และขอขอบคุณกระบวนกร ผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวและผู้ป่วย
ทุกท่านทีเ่ข้ามาร่วมกันบอกเล่าความรู้สึก ความต้องการและข้อคิดเห็นอันมีค่าต่องานวิจัย 
 ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในรายงานวิจัยฉบับนี้จะเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือการดูแลจิตใจและจิตวิญญาณของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลและผู้ป่วยสืบไป 
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๑.๑ ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
   การดูแลทางด้านสุขภาพของคนในสังคมปัจจุบันให้ความส าคัญกับการรักษาโรคทางกายเป็นหลัก 
ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การดูแลทางด้านจิตใจ ประกอบกับการด าเนินชีวิตของคนใน
สังคมปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับเรื่องภายนอก เช่น การมีหน้าที่การงานที่ดี การแสวงหาความมั่นคงทาง
ทรัพย์สินเป็นส าคัญ จนท าให้มิติในด้านความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง การมีความเอ้ืออาทรต่อคนในครอบครัว
และสังคมถูกลดค่าความส าคัญลงอย่างต่อเนื่อง การดูแลทางด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการดูแลจิตใจ
ของผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนการจัดการความตายจึงนับเป็นปัญหาส าคัญที่ต่อเนื่องตามมา (โกมาตร จึง
เสถียรทรัพย์ และคณะ, ๒๕๕๐) 
  ด้วยปัญหาด้านระบบสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่ไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของคนจ านวนมากที่
ต้องการการดูแลทางจิตใจและจิตวิญญาณประกอบกับการรักษาทางกายด้วย ท าให้ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการ 
องค์ความรู้หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางด้านสุขภาพที่ให้ความส าคัญกับการดูแลจิตใจและ
คุณภาพของชีวิตของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น วิธีการทางจิตวิทยา การท าจิตบ าบัด การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง ตลอดจนการสื่อสารความต้องการด้านสุขภาพในวาระสุดท้ายของชีวิต อย่างไรก็ตามยังพบว่า
วิธีการต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นและน ามาใช้ในปัจจุบัน เป็นวิธีการที่มีลักษณะเฉพาะ และโดยส่วนใหญ่สามารถ
กระท าได้โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือผู้มีองค์ความรู้เฉพาะทางเท่านั้น โดยเฉพาะด้านการสื่อสารที่จะเข้าถึง
ความรู้สึกของผู้ป่วยและการสื่อสารกับผู้ดูแล ญาติหรือครอบครัว นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเครื่องมือหรือวิธีการใน
การสื่อสารความรู้สึกหรือความต้องการที่ท าได้ในรูปแบบง่าย ๆ ค่อนข้างน้อย ท าให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีโอกาส
ไม่มากนักที่จะได้สื่อสารความรู้สึกและความต้องการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปลอดภัยและในการพูดคุยทีผ่่อนคลาย  

โครงการชุมชนกรุณาเพ่ือการอยู่และตายดี (Peaceful Death) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ท างานเกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนเรื่องชีวิตและความตายในสังคม จึงได้สร้างกระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งการ
สร้างพ้ืนที่รับฟัง การสื่อสารเรื่องความตาย ระหว่างผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนความร่วมมือกับชุมชนในการ
จัดการด้านสุขภาพและความตาย โดยตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดชุมชนกรุณา ( Compassionate 
Communities) มีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เกื้อกูล ทั้งทางด้านการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพ โดยเฉพาะการรับมือกับความตายและความพลัดพรากสูญเสีย (เอกภพ สิทธิวรรณธนะ , ๒๕๖๒, น.
๑๑) ปัจจุบันได้ริเริ่มพัฒนาเกมไพ่ (Card game) ส าหรับการดูแลจิตใจของผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะท้ายและผู้ดูแล
หรือบุคลากรทางการแพทย์ขึ้น มีชื่อว่า “ไพ่ฤดูฝน (Rainy Card : Empathy Card for Patients and 
Caregivers)” ซึ่งมีลักษณะเป็นกิจกรรมเชิงกระบวนการเพ่ือใช้ส าหรับการรับฟังและการดูแลจิตใจของผู้ป่วย 
ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ดูแลและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนของเกมไพ่ที่ถูกออกแบบไว้ส าหรับ
การจดักระบวนการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวผ่านเครื่องมือทีป่ระกอบด้วยไพ่ชนิดต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ไพ่เมฆใช้ 



บทน ำ/๒ 
 

 

ในกำรรับฟังควำมรู้สึก ไพ่ฝนใช้สะท้อนควำมต้องกำรของผู้ป่วย ไพ่ร่มใช้สะท้อนควำมต้องกำรของผู้ดูแล และ
ไพ่รุ้งใช้ส ำหรับกำรให้พรหรือพลังใจในกำรใช้ชีวิต (โครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี, ม.ป.ป.) ซึ่งมี
เป้ำหมำยเพื่อช่วยให้ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรได้มีโอกำสเล่ำเรื่องที่ก ำลังเป็นปัญหำ เรื่องรำวที่คับข้องใจ บอกเล่ำ
ควำมรู้สึกหรือควำมต้องกำรที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพำะปัญหำทำงด้ำนควำมเจ็บป่วยที่ก ำลังเผชิญอยู่ 
นอกจำกนี้กระบวนกำรยังมีขั้นตอนให้ผู้เข้ำร่วมได้กลับมำตระหนักรู้ในตนเอง และรับรู้ถึงสภำวะภำยในที่
เกิดข้ึนในตนเองอีกด้วย   
 คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่ำ “ไพ่ฤดูฝน” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส ำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้กลับมำ
ตระหนักรู้ในตนเอง ทั้งควำมรู้สึกและควำมต้องกำรขณะก ำลังเจ็บป่วยหรือก ำลังเผชิญกับอุปสรรคในชีวิต อีก
ทั้งยังได้รับกำรดูแลทำงด้ำนจิตใจซึ่งส่งผลให้เกิดกำรเรียนรู้และสำมำรถพัฒนำศักยภำพด้ำนในของตนเองโดย
ผ่ำนพ้ืนที่รับฟัง นอกจำกนี้ ไพ่ฤดูฝนยังเป็นรูปแบบของกระบวนกำรในกำรสนทนำที่สำมำรถสร้ำงให้เกิดขึ้นได้
อย่ำงไม่ซับซ้อนโดยมีเครื่องมือไพ่เป็นสื่อน้อมน ำให้เกิดกำรเรียนรู้ ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ทำงมำกนัก ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำทัศนคติของผู้ที่ได้ทดลองจัดกิจกรรมในฐำนะผู้น ำกระบวนกำร
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและศึกษำทัศนคติของผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐำนะผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อ
กระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้ำนกำรพัฒนำเครื่องมือและองค์ควำมรู้ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนเกมไพ่ฤดูฝนที่เอ้ือประโยชน์ต่อทั้งผู้ป่วย ผู้ดูแล ครอบครัว บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
และตัวกระบวนกรเอง อีกทั้งยังสำมำรถน ำเครื่องมือไปพัฒนำต่อยอดในกำรรับฟัง กำรสื่อสำรควำมต้องกำรกับ
ผู้ป่วยและผู้ดูแล หรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในแบบง่ำย ๆ ซึ่งจะส่งผลส ำคัญต่อกำรช่วยแก้ไขปัญหำทำงด้ำน
กำรดูแลสุขภำพโดยให้ควำมส ำคัญกับมิติของจิตใจและจิตวิญญำณมำกขึ้น อีกทั้งคนทั่วไปที่สนใจยังสำมำรถน ำ
องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยไปใช้ต่อยอดและเป็นประโยชน์ในทำงกำรศึกษำต่อไป  
 
๑.๒ ค ำถำมงำนวิจัย  
 ทัศนคติของกระบวนกรและผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ในฐำนะผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อกระบวนกำร
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเป็นอย่ำงไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษำทัศนคติของกระบวนกรในฐำนะผู้น ำกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
 ๒. เพ่ือศึกษำทัศนคติของผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐำนะผู้ป่วยและผู้ดูแล 
 
๑.๔ นิยำมค ำศัพท์ปฏิบัติกำร 

 ทัศนคติ ในงำนวิจัยชิ้นนี้ หมำยถึง ควำมคิดและควำมรู้สึกในเชิงบวกหรือเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับภำวะ
จิตใจของบุคคลนั้นที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หนึ่ง อันเป็นผลมำจำก
กำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ 
 



บทน ำ/๓ 
 

 

 ไพ่ฤดูฝน (Rainy Card : Empathy Card for Patients and Caregivers) ในงำนวิจัยชิ้นนี้ 
หมำยถึง ชื่อของเกมไพ่ที่ถูกออกแบบโดยคณะท ำงำนโครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี หรือกลุ่ม 
Peaceful death ใช้ส ำหรับกำรรับฟัง เพ่ือดูแลจิตใจของผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย บุคลำกรทำงกำรแพทย์
หรือผู้ดูแล มีรำยละเอียดขั้นตอนของเกมไพ่ที่ถูกออกแบบไว้ส ำหรับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบตัวต่อตัว 
ท ำกิจกรรมในสถำนที่ที่มีควำมสงบ มีควำมเป็นส่วนตัว โดยใช้ระยะเวลำประมำณ ๓๐ – ๖๐ นำที และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ (โครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี, ม.ป.ป.) 
 กระบวนกร ในงำนวิจัยชิ้นนี้ หมำยถึง ผู้น ำกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้หรือผู้รับฟังโดยใช้ไพ่ฤดูฝน ซึ่ง

เป็นผู้ที่มีทักษะในกำรรับฟัง ควำมควำมยืดหยุ่นในกำรปรับกระบวนกำรเรียนรู้และเข้ำใจในสิทธิของผู้ป่วย  
(โครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี , ม.ป.ป.) โดยในงำนวิจัยชิ้นนี้ศึกษำทัศนคติของกระบวนกรใน
ฐำนะผู้น ำกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ค ำท่ีปรำกฏในงำนวิจัยในบำงบริบทจึงจะใช้แทน “กระบวนกร” ว่ำ “ผู้
ให้บริกำรไพ่ฤดูฝน” หรือ “ผู้น ำกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน” 
 ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ ในงำนวิจัยชิ้นนี้ หมำยถึง ผู้ที่เคยเข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนใน

ฐำนะผู้ป่วยหรือผู้ดูแล โดยอำจจะเป็นผู้ที่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งหรือหลำยโรค ทั้งโรคทำงกำยและโรค
ทำงใจ ตลอดจนคนทั่วไปที่ประสบปัญหำทำงจิตใจและต้องกำรกำรรับฟัง หรือเป็นผู้ดูแลมีหน้ำที่ดูแลผู้ป่วย 
โดยหมำยรวมถึง บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ญำติพ่ีน้อง อำสำสมัครในชุมชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีบทบำทใน
กำรดูแลผู้ป่วย โดยในงำนวิจัยบำงบริบทจะใช้แทน “ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้” ว่ำ “ผู้ให้รับบริกำร” หรือ
เรียกชื่อตำมบริบทของผู้รับบริกำรกลุ่มนั้น ๆ เช่น “ผู้ป่วย” “ผู้ดูแล”  
  

๑.๕ ขอบเขตของกำรวิจัย 
  ขอบเขตเชิงพื้นที่เป้ำหมำย 

คณะผู้วิจัยใช้พ้ืนที่ของศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดลเป็นพ้ืนที่หลักในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึกในบุคคลและกำรด ำเนินกำรวิจัย  
  ขอบเขตเชิงประชำกร 
  กำรวิจัยครั้งนี้มีผู้เข้ำร่วมวิจัยจ ำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน ประกอบด้วยกระบวนกรในฐำนะผู้น ำกระบวนกำร
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝนจ ำนวน ๒๑ คน และผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐำนะผู้ป่วยและผู้ดูแล จ ำนวน ๒๖ 
คน แบ่งเป็นผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ในฐำนะผู้ป่วยจ ำนวน ๑๐ คนและผู้ดูแลจ ำนวน ๑๖ คนที่เคยผ่ำน
กำรเข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน โดยคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจงผ่ำนกำรแนะน ำของ
คณะท ำงำนโครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี (Peaceful death)  
  ขอบเขตเชิงระยะเวลำ 

ระยะเวลำด ำเนินงำนวิจัย ๙ เดือน โดยมีก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่เดือนสิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน
เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 



บทน ำ/๔ 
 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 เกิดข้อค้นพบที่เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเครื่องมือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ไพ่ฤดูฝนหรือเครื่องมือ
ส ำหรับกำรรับฟังควำมรู้สึกและควำมต้องกำรของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ผู้ดูแล ผู้ป่วยและผู้ป่วยระยะท้ำย 
รวมถึงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรพูดคุยบอกเล่ำเรื่องรำวชีวิตส ำหรับบุคคลทั่วไป   
 เกิดองค์ควำมรู้ที่เป็นต้นแบบในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนเกมไพ่อย่ำงง่ำยให้กระบวนกรชุมชน
และบุคคลทั่วไปสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้ำงและสังคม 
 เกิดองค์ควำมรู้ในด้ำนทักษะกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำยในอนำคต 

เกิดกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ในกำรรับฟังอย่ำงลึกซึ้งและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนเครื่องมือเกมไพ่
ในกำรสนทนำและสำมำรถน ำไปต่อยอดควำมรู้โดยสำมำรถน ำเสนอในรูปแบบบทควำมทำงวิชำกำร 



บทที่ ๒ 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 ในการขับเคลื่อนโครงการวิจัย“การศึกษาทัศนคติของกระบวนกร ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อกระบวนการ
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝน” ได้อาศัยกรอบทฤษฎีของระเบียบวิธีวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยาเป็นฐานคิดหลักส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๒ ประการคือ เพ่ือศึกษาทัศนคติของกระบวนกรในฐานะ
ผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและเพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วย
และผู้ดูแล โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการทบทวนกรอบทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 

๒.๑ การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research) 
การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยาเป็นวิธีการหนึ่งในการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของ

บุคคลว่าบุคคลนั้นให้คุณค่าและความหมายกับปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่ได้ประสบพบเจอในชีวิตไว้ว่า
อย่างไร รวมถึงความคิดและความรู้สึกที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นส าคัญ 

โลเบียนโด-วูด และฮาเบอร์ (LoBiondo-Wood & Haber, 2002) ได้อธิบายถึงการวิจัยแบบ
ปรากฏการณ์วิทยาว่าเป็นกระบวนการของการเรียนรู้และท าความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ของ
มนุษย์ผ่านการสนทนากับบุคคลซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในประสบการณ์นั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ การที่จะเข้าถึงความหมายของ
ประสบการณ์ที่ต้องศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยการสนทนาอย่างใกล้ชิดและมีประเด็นส าหรับการสนทนาล่วงหน้า
เพ่ือใช้ในการสืบค้นความหมายซ่อนอยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์นั้น ซึ่ง ชาย โพธิสิตา ได้สรุปประเด็นการ
เก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยแนวนี้ไว้อย่างน่าสนใจ 

  
“นักวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บข้อมูล 
ในกระบวนการวิเคราะห์นักวิจัยจะต้องกันเอาบรรดาความเชื่อ แนวคิดหรืออคติใด ๆ ที่อาจมี
เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาออกไปให้หมด มองหาความหมายของประสบการณ์ ซึ่งมักจะซ่อน
อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏให้พบ”  

(ชาย โพธิสิตา, ๒๕๕๐, น. ๑๙๓-๑๙๔) 
 
 ทั้งนี้ มูสตากาส (Moustakas, 1994 อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, ๒๕๕๐) ได้อธิบายถึง ๗ ขั้นตอนหลักใน
การด าเนินการวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา กล่าวคือ 

๑. ก าหนดหัวข้อและค าถามการวิจัยที่เหมาะสมกับวิธีการศึกษาแนวปรากฏการณ์วิทยา 
๒. ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษา 
๓. ก าหนดเกณฑ์ส าหรับเลือกบุคคลและปรากฏการณ์ส าหรับศึกษา 
๔. ให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ที่ถูกเลือกมาศึกษา รวมทั้งจัดการกับประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมใน

การวิจัย 



แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง/๖ 
 

 

๕. ก ำหนดประเด็นหรือแนวค ำถำมส ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
๖. ท ำกำรสัมภำษณ์และบันทึกกำรสัมภำษณ์อย่ำงละเอียด อำจจ ำเป็นต้องท ำกำรสัมภำษณ์

ซ้ ำหลำยครั้ง 
๗. เตรียมข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์และด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
 

นอกจำกนี้ ชำย โพธิสิตำ (๒๕๕๐) ได้สรุปควำมว่ำ กำรวิจัยแบบปรำกฏกำรณ์วิทยำมุ่งท ำควำมเข้ำใจ
หรือเข้ำถึงประสบกำรณ์ชีวิตแบบต่ำง ๆ (Lived experience) ในโลกของผู้ที่ได้รับประสบกำรณ์เหล่ำนั้น เช่น 
กำรเป็นผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง กำรสูญเสียหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในชีวิต เป็นต้น ในกำรที่จะเข้ำถึง
ควำมหมำยของประสบกำรณ์เช่นนั้น นักวิจัยจะต้องถือเอำควำมหมำยและควำมรู้สึกของผู้ที่ได้รับประสบกับ
เหตุกำรณ์เป็นส ำคัญ ไม่ใช่ควำมหมำยของนักวิจัย โดยกำรวิจัยแนวนี้จะเน้นกำรพรรณนำสิ่งที่ปรำกฏ แต่
จุดมุ่งหมำยของกำรพรรณนำมิได้อยู่ที่สิ่งปรำกฏ หำกอยู่ที่กำรท ำควำมเข้ำใจว่ำสิ่งที่ปรำกฏนั้นมีควำมหมำย
อย่ำงไรส ำหรับผู้ที่ได้ประสบมันเป็นส ำคัญ 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของวิธีกำรวิจัยแนวปรำกฏกำรณ์วิทยำ คณะผู้วิจัย
พิจำรณำว่ำขั้นตอนหลัก ๗ ขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัยนี้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับประเด็นที่
คณะผู้วิจัยต้องกำรสืบค้นเกีย่วกับทัศนคติของกระบวนกร ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
ความหมายของทัศนคติ 
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนปี ๒๕๕๔ ได้ให้ควำมหมำยของทัศนคติ หมำยถึง แนวควำมคิดเห็น 

(รำชบัณฑิตยสถำน, ๒๕๕๔) ขณะที่พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนปี ๒๕๒๕ ได้ให้ควำมหมำยที่ละเอียด
กว่ำนั้นกล่ำวคือ “ทัศนคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” (รำชบัณฑิตยสถำน, 
๒๕๓๘)  

นอกจำกนี้ นักวิชำกำรไทยและต่ำงประเทศได้อธิบำยควำมหมำยของทัศนคติไว้อย่ำงหลำกหลำย อำทิ  
ศักดิไ์ทย สุรกิจบวร (๒๕๔๕, น. ๑๓๘) ได้อธิบำยควำมหมำยของทัศนคติว่ำ “ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อม
ทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึกและแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ สถานการณ์
ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร” 

เธอร์สโตน และ แช้พ นักจิตวิทยำชื่อดังชำวอเมริกัน (Thurstone & Chave) ให้ควำมหมำยของ
ทัศนคติไว้ว่ำ “ทัศนคติ (Attitude) เป็นความรู้สึก และความคิดโดยรวมของบุคคล ซึ่งอาจเป็น ทางบวกหรือ
ทางลบ เช่น ความชอบ ความมีอคติ ข้อคิดเห็น ความกลัว ความเชื่ออย่างมั่นคง ที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย
ทัศนคติจะแสดงออกมาทางความคิดเห็น (Opinion) ดังนั้นจึงถือได้ว่าความคิดเห็นของบุคคลเป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงทัศนคติของบุคคลนั่นเอง” (Thurstone & Chave ,1966, pp. 6–7) 

กิบสัน (Gibson) ให้ควำมหมำยของทัศนคติไว้ว่ำ “ทัศนคติ คือ ตัวตัดสินพฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิง
บวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ ต่อบุคคลอ่ืน 



แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง/๗ 
 

 

ๆ ต่อวัตถุหรือต่อสถานการณ์ โดยทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์” (Gibson, 
2000, p. 102) 

เชอร์เมอฮอร์น (Schermerhorn) ศำสตรำจำรย์ด้ำนกำรจัดกำร วิทยำลัยธุรกิจแห่งมหำวิทยำลัยโอไฮโอ  
สหรัฐอเมริกำ ได้ให้ควำมหมำยของทัศนคติไว้ว่ำ “ทัศนคติ คือ การวางแนวความคิด ความรู้สึกให้ตอบสนอง
ในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคนหรือต่อสิ่งของในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ และ ทัศนคติสามารถที่จะรู้หรือ
ถูกตีความได้จากสิ่งที่บุคคลหนึ่งพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ หรือจากการส ารวจที่เป็นทางการ  หรือจาก
พฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น” (Schermerhorn, 2000, p. 75)   

จำกตัวอย่ำงควำมหมำยทั้งหมดข้ำงต้น อำจกล่ำวสรุปได้ว่ำ ทัศนคต ิหมำยถึง ควำมคิดและควำมรู้สึกใน
เชิงบวกหรือเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับภำวะจิตใจของบุคคลนั้นที่มีต่อตนเอง บุคคลอ่ืน สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
สถำนกำรณใ์ดสถำนกำรณ์หนึ่ง อันเป็นผลมำจำกกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ 

 
ลักษณะของทัศนคติ 
ศักดิไ์ทย สุรกิจบวร (๒๕๔๕, น. ๑๓๘ ) ได้อธิบำยลักษณะภำพรวม ๕ ประกำรของทัศนคติเพ่ือช่วยให้

เกิดควำมเข้ำใจต่อค ำว่ำทัศนคติได้ดีขึ้น ดังนี้ 
๑. ทัศนคติเปน็สิ่งที่เรียนรู้ได้ 
๒. ทัศนคติมีลักษณะที่คงทนถำวรอยูน่ำนพอสมควร  
๓. ทัศนคติมีลักษณะของกำรประเมินค่ำอยู่ในตัว คือ บอกลักษณะดีไม่ด ี ชอบไม่ชอบ เป็นต้น 
๔. ทัศนคติท ำให้บุคคลที่เป็นเจ้ำของพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่หมำยของทัศนคติ  
๕. ทัศนคติบอกถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของ และบุคคลกับสถำนกำรณ์  

นั่นคือ ทัศนคติย่อมมีที่หมำยนั่นเอง 
 
องค์ประกอบของทัศนคติ 
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยพบว่ำนักวิชำกำรส่วนใหญ่ (Gibson, 2000 ; 

Schermerhorn, 2000 ; Schiffman & Kanuk, 2007) มักแบ่งองค์ประกอบของทัศนคติออกเป็น ๓ ประกำร 
ได้แก่ 

๑. องค์ประกอบด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Component)  ชิฟแมน และ คำนุก 
(Schiffman & Kanuk, 2007) ได้อธิบำยว่ำองค์ประกอบนี้แสดงถึงควำมรู้ (Knowledge) กำรรับรู้ 
(Perception) และควำมเชื่อ (Beliefs) ซึ่งผู้บริโภคมีต่อควำมคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขณะที่ กิบสัน (Gibson, 
2000) ได้กล่ำวไว้ว่ำ องค์ประกอบที่ส ำคัญของควำมรู้ควำมเข้ำใจ คือ ควำมเชื่อในกำรประเมินผลหรือควำม
เชื่อที่ถูกประเมินผลไว้แล้วโดยตัวเองประเมิน ซึ่งควำมเชื่อเหล่ำนี้จะแสดงออกผ่ำนควำมรู้สึกชอบหรือไม่ชอบที่
มีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งของ คล้ำยคลึงกับกำรอธิบำยของเชอร์เมอฮอร์น (Schermerhorn, 2000) ว่ำ 
ควำมเชื่อจะแสดงให้เห็นถึงควำมคิดและข้อสรุปที่บุคคลนั้นได้มีต่อบุคคลอ่ืนหรือสิ่งของ เช่น หำกบุคคลนั้นมี



แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง/๘ 
 

 

ควำมรู้หรือควำมเชื่อมำก่อนว่ำสิ่งนี้ดี บุคคลนั้นก็มีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น ในทำงกลับกัน  หำก
บุคคลนั้นมีควำมรู้หรือควำมเชื่อมำก่อนว่ำสิ่งนั้นไม่ดี บุคคลนั้นก็อำจมีทัศนคติเชิงลบต่อสิ่งนั้น 

๒ . อ งค์ ประกอบด้ ำนอำรมณ์  ควำมรู้ สึ ก  ( Affective Component) สะท้ อนถึ ง
อำรมณ์ (Emotion) หรือควำมรู้สึก (Feeling) ของบุคคลนั้นที่มีต่อควำมคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Schiffman & 
Kanuk, 2007, p.236)  ซึ่ง เชอร์เมอฮอร์น (Schermerhorn, 2000) ได้อธิบำยเกี่ยวกับองค์ประกอบนี้ไว้ว่ำ
เป็นควำมรู้สึกเฉพำะอย่ำงที่เก่ียวข้องกับผลกระทบส่วนตัวบุคคล อันเป็นผลจำกสิ่งเร้ำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้ำ
นี้ เช่น ฉันไม่ชอบงำนของฉัน เป็นต้น  

๓. องค์ประกอบด้ำนพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ควำมตั้งใจที่จะประพฤติในทำงใด
ทำงหนึ่ง โดยมีรำกฐำนมำจำกควำมรู้สึกเฉพำะเจำะจงของบุคคลนั้น (Schermerhorn, 2000) ขณะที่ ชิฟแมน 
และ คำนุก (Schiffman & Kanuk, 2007) อธิบำยว่ำองค์ประกอบนี้สะท้อนถึงควำมน่ำจะเป็นหรือแนวโน้มที่
จะมีพฤติกรรมกำรแสดงออกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อบุคคลหรือสิ่งของขึ้นอยู่กับทัศนคติของตนที่มีต่อบุคคลหรือ
สิ่งของนั้น 

จะเห็นได้ว่ำ องค์ประกอบด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Component)  มีควำมสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึก (Affective Component) ในแง่ของกำรแสดงออกทำง
ควำมรู้สึก (Feeling) ทั้งในทำงบวกและทำงลบและสืบเนื่องถึงองค์ประกอบด้ำนพฤติกรรม (Behavioral 
Component) ในแง่ของพฤติกรรมกำรแสดงออกที่มีต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถำนกำรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ของบุคคลนั้น 

 
ประเภทของทัศนคติตามลักษณะการแสดงออก 
ดำรณี พำนทอง (๒๕๔๒) ได้อธิบำยเรื่องกำรแสดงออกทำงทัศนคติไว้ ๓ ประเภท คือ 
๑. ทัศนคติในทำงบวก (Positive Attitude) คือ ควำมรู้สึกที่แสดงต่อบุคคลอ่ืนหรือเรื่องรำวใด

เรื่องรำวหนึ่งในทำงท่ีดี ยอมรับหรือพึงพอใจ 
๒. ทัศนคติในทำงลบ (Negative Attitude) คือ ควำมรู้สึกที่แสดงต่อบุคคลอ่ืนหรือเรื่องรำวใด

เรื่องรำวหนึ่งในทำงที่ไม่พึงพอใจ ไม่ยอมรับ ไม่ไว้วำงใจ ไม่เห็นด้วย อำจส่งผลให้เกิดอคติขึ้นในใจและ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรต่อต้ำน 

๓. กำรไม่แสดงออกทำงทัศนคติหรือมีทัศนคติเป็นกลำง คือ กำรที่บุคคลไม่แสดงออกทำงควำมรู้สึก
หรือควำมคิดเห็นต่อบุคคลอ่ืนหรือเรื่องรำวใดเรื่องรำวหนึ่ง อำจเป็นเพรำะบุคคลนั้นไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เรื่องนั้น ๆ หรือไม่ได้มีทัศนคติอะไรต่อเรื่องนั้นตั้งแต่เดิมอยู่แล้ว  

กำรแสดงออกทำงทัศนคติทั้ง ๓ ประเภทนี้ขึน้อยู่กับควำมรู้สึก ควำมคิด ควำมรู้ ควำมเชื่อหรือค่ำนิยม
ที่บุคคลนั้นมีต่อบุคคลอ่ืน สิ่งของ เรื่องรำวหรือสถำนกำรณ์ และอำจแสดงพฤติกรรมบำงอย่ำงออกมำตำม
ทัศนคติที่มีต่อสิ่งนั้น 

 



แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง/๙ 
 

 

จำกกำรทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติทั้งหมดข้ำงต้น  เมื่อพิจำรณำตำมค ำถำมและ
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยที่ก ำหนดไว้ คณะผู้วิจัยได้เลือกมุ่งเน้นในกำรสืบค้นควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นที่มีต่อ
กระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนจำกประสบกำรณ์ตรงในกำรออกแบบและด ำเนินกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของ
กระบวนกร และประสบกำรณ์ตรงในกำรเข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนของผู้ดูแลและผู้ป่วย ตลอดจน
ปัญหำอุปสรรคท่ีพบเจอเป็นหลัก 

 
 
 

 



บทที่ ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรประมวลขั้นตอนกำรออกแบบวิธีกำรด ำเนินงำนวิจัยโดยสังเขป เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์กำรวิจัย ๒ ประกำรคือ เพ่ือศึกษำทัศนคติของกระบวนกรในฐำนะผู้น ำกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดู
ฝนและเพ่ือศึกษำทัศนคติของผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐำนะผู้ป่วยและผู้ดูแล ดังนี้ 
 

๓.๑ วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้พิจำรณำเลือกระเบียบวิธีวิจัยแนวปรำกฏกำรณ์วิทยำ  (Phenomenological 

Research) ที่อำศัยกำรเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจควำมหมำยของประสบกำรณ์ของมนุษย์ผ่ำนกำรสนทนำอย่ำง
ใกล้ชิดตำมประเด็นค ำถำมที่เตรียมไว้ล่วงหน้ำเพ่ือสืบค้นควำมหมำยซ่อนอยู่เบื้องหลังของปรำกฏกำรณ์นั้น 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2002) เป็นระเบียบวิธีวิจัยหลักส ำหรับกำรศึกษำในส่วนนี้ และด ำเนินกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

พื้นที่วิจัย 
คณะผู้วิจัยใช้พ้ืนที่ของศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดลเป็นพ้ืนที่หลักส ำหรับกำรด ำเนินกำร

วิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผ่ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึกในบุคคล  
     ระยะเวลำด ำเนินงำนวิจัย  

ระยะเวลำด ำเนินงำนวิจัยทั้งหมด ๙ เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหำคม ๒๕๖๓ – เมษำยน ๒๕๖๔ 
กลุ่มเป้ำหมำย 
โครงกำรนี้มีผู้เข้ำร่วมวิจัยจ ำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน ประกอบด้วยกระบวนกรในฐำนะผู้น ำกระบวนกำร

เรียนรู้ไพ่ฤดูฝนจ ำนวน ๒๑ คน ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐำนะผู้ป่วยและผู้ดูแล จ ำนวน ๒๖ คน 
แบ่งเป็นผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ในฐำนะผู้ป่วยจ ำนวน ๑๐ คนและผู้ดูแลจ ำนวน ๑๖ คนที่เคยผ่ำนกำรเข้ำ
ร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน โดยคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจงผ่ำนกำรแนะน ำ ของ
คณะท ำงำนโครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี กลุ่ม Peaceful death และเกณฑ์กำรคัดเลือก
ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยตำมที่ก ำหนดไว้ อีกทั้งคณะผู้วิจัยได้ท ำกำรค ำนวณจ ำนวนผู้เข้ำร่วมวิจัย เผื่อกรณีผู้เข้ำร่วม
วิจัยบำงคนอำจเกิดกำรถอนตัวกะทันหันด้วยเหตุผลควำมจ ำเป็นบำงประกำร 

ขั้นตอนกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้อำศัยกรอบทฤษฎีของระเบียบวิธีวิจัยแนวปรำกฏกำรณ์วิทยำ (Phenomenological 

Research) ตำมที่มูสตำกำส (Moustakas, 1994) ได้อธิบำยไว้ ๗ ขั้นตอนเป็นแนวทำงในกำรออกแบบ
ขั้นตอนกำรวิจัย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 



วิธีด ำเนินกำรวิจัย/๑๑ 
 

๑. ก ำหนดหัวข้อและค ำถำมวิจัยที่เหมำะสมกับวิธีกำรศึกษำแนวปรำกฏกำรณ์วิทยำ ในขั้นตอนนี้ 
คณะผู้วิจัยได้ก ำหนดค ำถำมวิจัยไว้ว่ำทัศนคติของกระบวนกรและผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ในฐำนะผู้ป่วย
และผู้ดูแลที่มีต่อกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเป็นอย่ำงไร 

 ๒. ทบทวนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษำ ในขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรทบทวนองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดเรื่องกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน (โครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี, ม.ป.ป.) 
และระเบียบวิธีวิจัยแนวปรำกฏกำรณ์วิทยำ (Phenomenological Research) 

 ๓. ก ำหนดเกณฑ์ส ำหรับเลือกบุคคลและปรำกฏกำรณ์ส ำหรับศึกษำ โดยคณะผู้วิจัยก ำหนดประเด็น
เรื่องทัศนคติของกระบวนกรและผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ในฐำนะผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อกระบวนกำร
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเป็นปรำกฏกำรณ์ส ำหรับกำรศึกษำในส่วนนี้ รวมถึงก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและเกณฑ์กำร
คัดเลือกโดยสังเขปตำมท่ีระบุรำยละเอียดไว้ข้ำงต้น 

๔. กำรจัดกำรกับประเด็นจริยธรรมในกำรวิจัย ในขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรชี้แจง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกำรวิจัยในครั้งนี้กับผู้เข้ำร่วมวิจัยทั้ง ๔๗ คนด้วยตนเอง
พร้อมกับจัดท ำเอกสำรชี้แจงผู้เข้ำร่วมวิจัยและหนังสือแสดงเจตนำยินยอมในกำรเข้ำร่วมวิจัยเพ่ือขอรับกำร
ยินยอมยินยอมในกำรเข้ำร่วมวิจัยจำกผู้เข้ำร่วมวิจัยทั้ง ๔๗ คนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมควำมสมัครใจ 
โดยผู้วิจัยยึดแนวทำงปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมกำรวิจัยในคนของมหำวิทยำลัยมหิดล 

๕. ก ำหนดแนวทำงค ำถำมส ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ในขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยได้ก ำหนดประเด็น
ค ำถำมเก่ียวกับควำมรู้สึกท่ีได้รับจำกกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ แนวคิดและวิธีกำรในกำรออกแบบขั้นตอนและ
รำยละเอียดของกระบวนกำรเรียนรู้  กำรเรียนรู้ของผู้เข้ำร่วมจำกกำรสังเกตและกำรประเมินในมุมมองของ
กระบวนกร ปัญหำและอุปสรรคที่พบในกำรด ำเนินกระบวนกำรเรียนรู้ แนวทำงกำรปรับปรุงส ำหรับกำรด ำเนิน
กระบวนกำรเรียนรู้และข้อคิดเห็นที่มีต่อเครื่องมือไพ่ฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรสัมภำษณ์ผู้เข้ำร่วมที่เป็น
กลุ่มกระบวนกรในฐำนะผู้น ำกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ส่วนแนวค ำถำมสัมภำษณ์ส ำหรับผู้เข้ำร่วม
กระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐำนะผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เคยผ่ำนกำรเข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
คณะผู้วิจัยได้ก ำหนดประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับควำมรู้สึกและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกระบวนกำร
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ควำมรู้ที่น ำกลับมำประยุกต์ใช้ในกำรดูแลจิตใจของตนเองและคนรอบข้ำง รวมถึงกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันและข้อคิดเห็นที่มีต่อกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

๖. ท ำกำรสัมภำษณ์และบันทึกอย่ำงละเอียด ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท ำกำรสัมภำษณ์ผู้เข้ำร่วมวิจัยคนละ ๑ 
ชั่วโมง โดยใช้วิธีกำรบันทึกเสียงแบบ MP3 และท ำลำยไฟล์ MP3 ทั้งหมดเม่ือกำรสรุปผลเสร็จสิ้นลง 

๗. เตรียมข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์และด ำเนินกำรวิเครำะห์ โดยคณะผู้วิจัยได้ท ำกำรถอดเทปสัมภำษณ์
ของผู้เข้ำร่วมวิจัยแต่ละคน จำกนั้นจึงด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมแนวทำงของระเบียบวิธีวิจัยแนว
ปรำกฏกำรณ์วิทยำ (Phenomenological Research) 

 
 
 



วิธีด ำเนินกำรวิจัย/๑๒ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ก ำหนดวิธีกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึกในบุคคล ( In-depth interview) เป็นเครื่องมือหลัก

ที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลส ำหรับงำนวิจัยนี้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำทบทวนเนื้อหำเชิงเอกสำรของโครงกำร
ชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี กลุ่มชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และกำรตำยดี (Peaceful death) เพ่ือท ำควำม
เข้ำใจถึงเนื้อหำและลักษณะกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในภำพรวม รวมถึงส ำรวจ รวบรวม
และคัดเลือกข้อมูลจำกเอกสำรทำงวิชำกำร หนังสือ รำยงำนกำรวิจัย วิทยำนิพนธ์และบทควำมวิชำกำรใน
ประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรสืบค้นทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำเชื่อถือของผู้เขียนและ
แหล่งตีพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชำกำร เอกสำรที่ใช้ทั้งหมดจะพยำยำมให้มีควำมหลำกหลำย มีเนื้อหำ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำรดูแลจิตใจของผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมถึงแนวคิดกำร
ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้เรื่องชีวิตและควำมตำย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นส ำหรับกำรออกแบบโครงสร้ำง
ค ำถำมในกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึกในบุคคล (In-depth interview) ส ำหรับกำรสืบค้นทัศนคติของกระบวนกร
ในฐำนะผู้น ำกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและเพ่ือศึกษำทัศนคติของผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนใน
ฐำนะผู้ป่วยและผู้ดูแล  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยท ำกำรเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ผู้เข้ำร่วมวิจัยทั้ง ๔๗ คน กระบวนกรในฐำนะผู้น ำ

กระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนจ ำนวน ๒๑ คน และทัศนคติของผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐำนะ
ผู้ป่วยและผู้ดูแล จ ำนวน ๒๖ คนแบ่งออกเป็น ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ในฐำนะผู้ป่วยจ ำนวน ๑๐ คนและ
ผู้ดูแลจ ำนวน ๑๖ คนที่เคยผ่ำนกำรเข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนโดยใช้เวลำสัมภำษณ์แบบเชิงลึกใน
บุคคลครั้งละ ๑ ชั่วโมงต่อกำรสัมภำษณ์ ๑ ครั้งและท ำกำรขออนุญำตบันทึกเสียงผ่ำนเครื่องอัดเสียงในรูปแบบ 
MP3 และบันทึกสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ได้รับรู้จำกกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึกในบุคคลเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในกำรวิเครำะห์และประมวลผลเป็นประเด็นข้อสรุปประเด็นข้อสรุปที่ว่ำด้วยทัศนคติของ
กระบวนกรและผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ในฐำนะผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล 
คณะผู้วิจัยท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบปรำกฏกำรณ์วิทยำ (Moustakas, 1994) ที่เน้นกำรกลั่นเอำ

ควำมหมำยของปรำกฏกำรณ์จำกข้อมูลของผู้เข้ำร่วมวิจัยแต่ละคนด้วยวิธีกำรย่อข้อมูล (Data reduction) 
โดยท ำกำรตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องกำรศึกษำ ต่อด้วยกำรแสดงข้อมูล (Data display) ด้วย
วิธีกำรพรรณนำและท ำกำรตีควำมข้อมูลที่ค้นพบในบริบทที่ท ำกำรศึกษำวิจัยโดยอำศัยแนวคิดและทฤษฎีที่ได้
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมมำใช้ในอธิบำยและสรุปผลกำรศึกษำที่ว่ำด้วยทัศนคติของกระบวนกรและผู้เข้ำร่วม
กระบวนกำรเรียนรู้ในฐำนะผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
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๓.๒ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยใช้วิธีกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือ (Trustworthiness) โดยท ำกำรตรวจสอบควำม
สอดคล้องของข้อมูลที่ได้รับจำกกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึกในบุคคลและกำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วมมำท ำ
กำรถอดควำมเพ่ือตรวจสอบว่ำ ข้อมูลทั้งหมดมีควำมสอดคล้องกันหรือไม่ หำกคณะผู้วิจัยพบว่ำข้อมูลมีควำม
ไม่สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจะท ำกำรขออนุญำตสัมภำษณ์ผู้ เข้ำร่วมวิจัยเพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหำที่ยังคลุมเครือ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องก่อนที่จะน ำข้อมูลทั้งหมดไปวิเครำะห์ตีควำมส ำหรับกำรจัดสรุป
ผลกำรวิจัย  
 
๓.๓ การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Subject selection and allocation) ประกอบด้วย 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (Inclusion criteria) 
 คณะผู้วิจัยท ำกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจงผ่ำนกำรแนะน ำของคณะท ำงำน
โครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี กลุ่ม Peaceful death ประกอบด้วย   

๑. กระบวนกรในฐำนะผู้น ำกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนจ ำนวน ๒๑ คน ที่มีอำยุตั้งแต่ ๒๐ ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนจริงในบริบทพ้ืนที่กำรท ำงำนของตนอย่ำงต่อเนื่องและเข้ำ
ร่วมเป็นเครือข่ำยกระบวนกรอำสำสมัครกับโครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี กลุ่ม 
Peaceful death เป็นเวลำอย่ำงน้อย ๖ เดือนขึ้นไป มีทักษะในกำรออกแบบกระบวนกำร
เรียนรู้และสะท้อนใคร่ครวญภำยในตนเอง (Self-reflection) เป็นอย่ำงดี โดยกระบวนกรผู้น ำ
กระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนทั้งหมด ๒๑ คน ประกอบไปด้วย กระบวนกรที่เป็นบุคลำกรทำง
กำรแพทย์จ ำนวน ๖ คน กระบวนกรที่มีประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้จ ำนวน ๕ คน และกระบวนกรชุมชน (เป็นบุคคลที่เข้ำร่วมอบรมกำรน ำ
กระบวนกำรไพ่ฤดูฝนเพียง ๑ ครั้ง) อำสำสมัครหรือผู้สนใจน ำกระบวนกำรไพ่ฤดูฝนไปใช้ใน
กำรจัดกิจกรรมจ ำนวน ๑๐ คน  

๒. ผู้ที่เคยเข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐำนะผู้ป่วย ที่มีอำยุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
จ ำนวน ๑๐ คนโดยไม่จ ำกัดเพศและเคยผ่ำนกำรเข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนอย่ำงน้อย 
๑ ครั้งในระยะเวลำไม่เกิน ๖ เดือนที่ผ่ำนมำ โดยสำมำรถสื่อสำรและตัดสินใจได้ด้วยตนเองใน
กำรอนุญำตให้คณะผู้วิจัยท ำกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึกในบุคคลอย่ำงน้อย ๑ ชั่วโมง จ ำนวน ๑ 
ครั้ง รวมถึงยินดีเปิดเผยผลข้อมูลโดยใช้นำมสมมุติเพ่ือใช้สรุปผลในงำนวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะให้
แพทย์ที่อยู่คณะท ำงำนโครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดีเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำในกำร
คัดเลือกผู้เข้ำร่วมกลุ่มนี้ โดยจะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบจำกควำมพร้อมของสภำพร่ำงกำยที่
สำมำรถเอ้ือต่อกำรให้สัมภำษณ์เป็นเวลำนำน ๑ ชั่วโมง โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภำพแต่
อย่ำงใด 

 ๓.  ผู้ที่เคยเข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐำนะผู้ดูแลจ ำนวน ๑๖ คน ประกอบด้วย ผู้ดูแล
ผู้ป่วยที่เป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์หรือผู้ดูแลสหวิชำชีพ (Professional Caregivers) จ ำนวน 
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๑๐ คน และผู้ดูแลสมำชิกในครอบครัว (Family Caregivers) จ ำนวน ๖ คน ซึ่งมี
ประสบกำรณ์ในกำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ ๖ เดือนขึ้นไป และเคยผ่ำนกำรเข้ำร่วม
กระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนอย่ำงน้อย ๑ ครั้ง ในระยะเวลำไม่เกิน ๖ เดือนที่ผ่ำนมำ โดยมี
อำยุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจที่แข็งแรง สำมำรถสื่อสำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และตัดสินใจได้ด้วยตนเองในกำรอนุญำตให้คณะผู้วิจัยท ำกำร
สัมภำษณ์แบบเชิงลึกในบุคคลอย่ำงน้อย ๑ ชั่วโมง จ ำนวน ๑ ครั้ง รวมถึงยินดีเปิดเผยผล
ข้อมูลโดยใช้นำมสมมุติเพ่ือใช้สรุปผลในงำนวิจัย 

เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมวิจัย (Exclusive Criteria) 
  ไม่มี เนื่องจำกคณะผู้วิจัยท ำกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจงผ่ำนกำรแนะน ำของ

คณะท ำงำนโครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี กลุ่ม Peaceful death รวมถึงคณะผู้วิจัยได้ท ำกำร
ค ำนวณสัดส่วนจ ำนวนผู้เข้ำร่วมวิจัยตำมแนวทำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพเผื่อกรณีผู้เข้ำร่วมวิจัยบำงคนอำจเกิดกำร
ถอนตัวกะทันหันด้วยเหตุผลควำมจ ำเป็นบำงประกำร 

เกณฑ์การถอนตัวผู้เข้าร่วมการวิจัย (Withdrawal criteria for individual participants) 
หำกผู้เข้ำร่วมวิจัยรู้สึกไม่แน่ใจหรือไม่สบำยใจเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมวิจัยดังกล่ำวในระหว่ำงที่เข้ำร่วมกำร

วิจัย ไม่ว่ำจะเป็นในช่วงเวลำใด ๆ ผู้เข้ำร่วมวิจัยสำมำรถตัดสินใจที่จะไม่เข้ำร่วมหรือยุติกำรเข้ำร่วมเมื่อใดก็ได้  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกำรด ำเนินชีวิตตำมปกติ 

เกณฑ์การยุติการวิจัย (Termination criteria for the whole research project) 
ไม่มี เนื่องจำกโครงกำรวิจัยนี้เป็นกำรเก็บผลกำรศึกษำเรื่องทัศนคติของกระบวนกร ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มี

ต่อกระบวนกำรเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ซึ่งผู้วิจัยเป็นเพียงผู้ขออนุญำตในกำรเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบกำรวิจัยเท่ำนั้น 
อีกทั้งผู้เข้ำร่วมวิจัยทุกคนได้รับกำรชี้แจงรำยละเอียดของโครงกำรวิจัยผ่ำนทำงวำจำและเอกสำรเพ่ือท ำกำร
ตอบรับเข้ำร่วมด้วยควำมสมัครใจกับผู้วิจัยก่อนที่จะด ำเนินกำรกำรวิจัย 
 
๓.๔ จริยธรรมการวิจัย  

ผู้วิจัยดูแลรับผิดชอบให้กำรวิจัยนี้ด ำเนินไปตำมหลักจริยธรรมกำรวิจัยในคนของมหำวิทยำลัยมหิดล 
โดยคณะท ำงำนโครงกำรชุมชนกรุณำเพ่ือกำรอยู่และตำยดี กลุ่ม Peaceful death เป็นผู้ด ำเนินกำรชี้แจง
ผู้เข้ำร่วมในเบื้องต้นว่ำจะมีคณะผู้วิจัยจำกศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล เข้ำมำด ำเนินกำรขอ
สัมภำษณ์และเก็บข้อมูลในช่วงระหว่ำงวันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 
จำกนั้นคณะผู้วิจัยจึงเข้ำไปท ำกำรแนะน ำตัวเพื่อขออนุญำตและชี้แจงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรเก็บข้อมูล
ในครั้งนี ้รวมถึงมีกำรจัดท ำเอกสำรชี้แจงผู้เข้ำร่วมวิจัยและหนังสือแสดงเจตนำยินยอมในกำรเข้ำร่วมวิจัย 

นอกจำกนี้ คณะผู้วิจัยแจ้งให้ผู้เข้ำร่วมวิจัยทุกคนทรำบว่ำ ผู้เข้ำร่วมวิจัยมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตนเองว่ำ
จะเข้ำร่วมกำรวิจัยหรือปฏิเสธกำรเข้ำร่วม หำกผู้เข้ำร่วมวิจัยรู้สึกไม่แน่ใจหรือไม่สบำยใจเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วม
วิจัยดังกล่ำวในระหว่ำงที่เข้ำร่วมกำรวิจัย ไม่ว่ำจะเป็นในช่วงเวลำใด ๆ ผู้เข้ำร่วมวิจัยสำมำรถตัดสินใจที่จะไม่
เข้ำร่วมหรือยุติกำรเข้ำร่วมเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกำรด ำเนิน



วิธีด ำเนินกำรวิจัย/๑๕ 
 

ชีวิตตำมปกติ อนึ่ง กำรตอบค ำถำมและให้ข้อมูลทุกอย่ำงจะเป็นควำมลับและไม่มีกำรเปิดเผยต่อผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยจะท ำลำยไฟล์ MP3 เมื่อกำรสรุปผลเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผลกำรวิจัยจะน ำเสนอในภำพรวมและ
ท ำกำรปกปิดชื่อของผู้เข้ำร่วมวิจัย 
 



บทที่ ๔    
ผลการวิจัย 

 
โครงการวิจัย “การศึกษาทัศนคติของกระบวนกร ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดู

ฝน” วัตถุประสงค์ ๒ ประการ ได้แก่ (๑) เพ่ือศึกษาทัศนคติของกระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่
ฤดูฝน และ (๒) เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแล โดย
คณะผู้วิจัยขอน าเสนอเนื้อหาผลการวิจัยไล่เรียงตามล าดับวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ดังต่อไปนี้  

 
๔.๑  การศึกษาทัศนคติของกระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

คณะผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนด
ไว้ โดยมีกระบวนกรผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนทั้งหมด ๒๑ คน ประกอบด้วย กระบวนกรที่เป็นบุคลากร
ทางการแพทย์จ านวน ๖ คน กระบวนกรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้
จ านวน ๕ คน และกระบวนกรชุมชน อาสาสมัครหรือผู้สนใจน าเกมไพ่ฤดูฝนไปใช้ในการจัดกิจกรรมจ านวน 
๑๐ คน โดยกระบวนกรทั้งหมดมีบริบทพ้ืนที่การท างานที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะสถานที่ท างานและ
จังหวัดที่อยู่อาศัย ในส่วนของกระบวนกรที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอ่ืน ๆ เช่น นักจิตวิทยา ส าหรับกระบวนกรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัด
กระบวนการเรียนรู้มีทั้งผู้ที่ท างานเป็นกระบวนกรอิสระ จิตอาสาในโรงพยาบาลและประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่ง
ทุกท่านมีทักษะและความสามารถในการท างานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่วนกระบวนกร
ชุมชนคือผู้ที่ได้เข้าร่วมอบรมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและได้น าไพ่ฤดูฝนไปให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนกรชุมชนกรุณาเพ่ือการอยู่และตายดี จังหวัดล าปาง เป็นกลุ่มกระบวนกรที่ท างาน
ในลักษณะของการบริการชุมชนและผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายท่านได้มาเป็นผู้ให้ ข้อมูลใน
งานวิจัยนี้ อนึ่ง กระบวนกรส่วนใหญ่เป็นภาคีเครือข่ายที่ท างานร่วมกับโครงการชุมชนกรุณาเพ่ือการอยู่และ
ตายดี (Peaceful Death) ในการสื่อสารเรื่องความตายในสังคมไทยและการเตรียมตัวตายอย่างสงบ 

คณะผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคลเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ปัญหาที่พบและแนวทางการปรับปรุง รวมทั้งความรู้สึกที่ได้รับจากการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมในมุมมองของกระบวนกร รวมทั้งข้อคิดเห็น
อ่ืน ๆ ที่มีต่อเครื่องมือเกมไพ่ฤดูฝน อนึ่ง ข้อมูลที่ถูกน าเสนอจะเป็นข้อมูลเชิงภาพรวมที่มิได้แยกแยะหรือแจก
แจงออกเป็นรายบุคคล  

ในส่วนของกระบวนกรผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนซึ่งได้ให้บริการการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่
ฤดูฝนทั้งในการให้บริการแบบพบหน้ากันและการบริการในรูปแบบออนไลน์ (Online) คณะผู้วิจัยพิจารณา
รายละเอียดของค าตอบจากค าถามเก่ียวกับแนวคิดและวิธีการในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้พบว่า  



ผลการวิจัย/๑๗ 

 

กระบวนกรส่วนใหญ่มีการออกแบบและดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามข้ันตอนที่ได้ระบุไว้ในคู่มือไพ่ฤดู
ฝน กล่าวคือ เริ่มต้นจากการแนะนําไพ่ฤดูฝน การสร้างข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการใช้เวลาและพ้ืนที่ปลอดภัย 
หลังจากน้ันจึงชวนให้ผู้รับบริการกลับมาสงบน่ิงกับตัวเอง นึกถึงเรื่องราวที่ต้องการพูดคุย โดยให้เวลา
ผู้รับบริการสักครู่หน่ึง ก่อนที่จะให้ผู้รับบริการเลือกไพ่เมฆให้ตรงกับความรู้สึกและให้เลือกความรู้สึกที่เด่นชัด
ที่สุดในเร่ืองราวนั้น ๆ ๓-๕ ใบ จากน้ันจึงให้บอกเล่ารายละเอียดของเรื่องราวและความรู้สึกน้ันเท่าที่ต้องการ 
(ในกรณีน้ีกระบวนกรบางท่านอาจให้ผู้รับบริการเล่ารายละเอียดของเรื่องราวก่อนเลือกไพ่เมฆก็ได้) ตามด้วย
การประเมินว่าผู้รับบริการควรใช้ไพ่สําหรับสืบค้นความต้องการชนิดใด (ไพ่ร่มสําหรับสืบค้นความต้องการของ
ผู้ดูแลหรือบุคลากรทางการแพทย์ ไพ่ฝน ๒ เม็ดสําหรับสืบค้นความต้องการของผู้ป่วยทั่วไป ไพ่ฝน ๓ เม็ด
สําหรับสืบค้นความต้องการของผู้ป่วยระยะท้าย) จากน้ันจึงค่อยให้ผู้รับบริการเลือกไพ่ความต้องการท่ี
สอดคล้องกับเร่ืองราวสัก ๓-๕ ใบและอาจให้ผู้รับบริการพิจารณาว่าไพ่ความต้องการท่ีเลือกไว้ตรงกับไพ่เมฆ
หรือไพ่ความรู้สึกใด ตามด้วยการพูดคุยแบ่งปันเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความรู้สึกที่
เลือกไว้ ปิดท้ายด้วยการเลือกไพ่รุ้ง ๑ ใบเพ่ือเป็นพรของชีวิตและพูดคุยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน  

  
“ทําตามกระบวนการ ขั้นตอนที่เรียนมา… รู้สึกว่ากระบวนการก็ควรเป็นแบบน้ีแหละ คุณ
ควรรู้ว่าตัวเองรู้สึกแบบน้ี รู้สึกแล้วยังไง ต้องการอะไร ตอนจบก็มีให้เขาอยู่กับตัวเองและ
วางแผนว่าเขาต้องการทําอะไร” 

 (ห., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“เด๋ียวเรามานั่งสนทนากันว่าเราจะคุยถึงปัญหาความเครียดในขณะตอนน้ี … เราถามถึง
ความรู้สึกของเขา ทีน้ีถามเขาถึงความต้องการจากความรู้สึกที่เกิดขึ้น ให้เลือกไพ่ความ
ต้องการสัก ๓ ใบ เลือกเสร็จแล้วให้เขาอธิบายมาอีกว่าเขาต้องการอย่างน้ี เพราะอะไร เราให้
เขาได้พูด… เวลาเราถามว่าเขารู้สึกอย่างไร เขาอาจจะคิดไม่ออก เวลามีไพ่ให้อ่าน เขาก็บอก
ได้ว่าเขารู้สึกอย่างน้ี เหมือนเป็นไกด์ให้เขาบอกความรู้สึกและความต้องการได้” 

(ย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“เริ่มจากเช็คอินว่าตอนน้ีเขารู้สึกยังไง อย่างไรบ้าง หลังจากน้ันก็หยิบไพ่ออกมา ให้เขาเลือก
หยิบไพ่ความรู้สึก ส่วนไพ่ความต้องการก็คลี่ออกมาให้เขาเลือก พอเราฟังที่เขาเล่า เราอาจจะ
เลือกไพ่ให้เขาเพ่ิมว่าเขาต้องการเรื่องน้ีด้วยไหม” 

        (อร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 



ผลการวิจัย/๑๘ 

 

“เรามีการเลือกชุดไพ่ฝน ถ้าเป็นคนทั่วไป เราจะเลือกไพ่ที่ไม่หนักคือไพ่ฝน ๒ เม็ดจับคู่กับไพ่
รุ้ง และเลือกไพ่ฝน ๓ เม็ดสําหรับผู้ป่วย” 

           (ส., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

ข้อค้นพบอีกประการคือกระบวนกรหลายท่านเลือกปรับเปลี่ยนกระบวนการตามพ้ืนฐานความเข้าใจ
เรื่องการเรียนรู้มิติภายในและความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยอาศัยทักษะการ
รับฟังและการสังเกตสีหน้า แววตาและความรู้สึกของผู้รับบริการเป็นตัวช่วยในการประเมิน 
 

“วิธีการปรับใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่มารับบริการมีพ้ืนฐานหรือว่ารู้จักเรื่องราวด้านในมากน้อย
เพียงใด ถ้าสมมุติว่าเป็นคนใหม่เลย เราอาจต้องคุยให้เขาฟังว่าไพ่น้ีคืออะไร จุดเป้าหมายคือ
อะไร วิธีการคืออะไร ส่วนช่วงของการรับฟังและการสะท้อนก็ไม่ได้ต่างกัน” 

         (อม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“ปรับกระบวนการตามผู้เข้าร่วม เอาตามสถานการณ์จริงตอนน้ันว่าเหมาะกับอะไร ไม่ได้ยึด
ตามข้ันตอนของกระบวนการไพ่เป็นหลัก … จุดที่ผู้เข้าร่วมกําลังร้องไห้อยู่จะให้เรากางไพ่และ
ให้เลือกไพ่ความรู้สึก ก็ไม่ใช่เวลา แต่เคยลองกับผู้เข้าร่วมที่ร้องไห้เสร็จแล้วและค่อยให้เขา
เลือกไพ่ความรู้สึก ผลออกมาโอเค ขึ้นกับสถานการณ์ว่าควรเลือกใช้วิธีอย่างไร” 

        (พ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“ด้วยความที่เราเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ดูแลตัวเองได้ ยังดูสดใสด้วย ก็อาจต่างจากกระบวนกรคน
อ่ืน เพราะเขาจะถามเราว่าเราดูแลตัวเองยังไง เขาน่าจะแอบหวังว่าจะได้รับคําแนะนํา
บางอย่าง เราก็ดูเป็นกรณี ซึ่งเราก็พยายามเป็นผู้รับฟังให้เยอะ …ผู้ป่วยระยะท้ายบางคนท่ีเรา
ประเมินว่าเขายังไม่ถึงจุดที่ต้องใช้ไพ่ฝน ๓ เม็ด ไม่พร้อมที่จะเขาคิดไปถึงเร่ืองการเตรียมตัว
ตาย เราก็ใช้ไพ่ฝน ๒ เม็ดก่อน สุดท้ายการปิดด้วยไพ่รุ้ง ปิดด้วยการดึง positive energy 
บางอย่าง เป็นการปิดกิจกรรมที่ช่วยให้เขากลับมาอยู่กับเรื่องราวดี ๆ อยู่กับความหวังหรืออยู่
กับพร… พอมีพรเหมือนมีสิ่งมาปลอบประโลมในช่วงเวลาที่แย่ ๆ” 

          (อย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“เวลาที่ใช้ต้องใช้ให้เหมาะกับบริบทด้วย เวลาเจอกันใหม่ ๆ เวลาเขานั่งเกร็งอยู่ เราก็จะชวน
คุยก่อน… ดูจากภาษากาย แววตา มันต้องสร้างความสัมพันธ์และทําให้เขารู้สึกไว้วางใจเรา
มากพอ… มันเป็นทักษะที่เราต้องสังเกตเขาด้วย เวลาเขาใช้หัวเยอะ เราก็จะหยุดก่อน บางที
เราไม่จําเป็นต้องทําให้จบ เวลาทํากับผู้ป่วยระยะท้ายขึ้นอยู่กับตัวเขามาก… เวลาทําต้อง



ผลการวิจัย/๑๙ 

 

ขึ้นอยู่กับปัจจุบัน เมื่อวานเขาอาจจะคุยกับเราอย่างหน่ึง ตอนเช้าเราต้องเช็คว่าเขายังมีความ
ต้องการอย่างเดิมอยู่ไหม” 

        (จม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

ขณะที่กระบวนกรบางท่านได้มีการตัดทอนบางขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้เป็นหลัก 
 

“มีการปรับกิจกรรม เช่น การให้ผู้รับบริการเปิดไพ่เล่น ๆ ดูบ้าง โดยไม่ต้องเลือกทีละใบจน
ครบทุกใบก็ได้ เช่นไพ่ความรู้สึกกับไพ่ความต้องการ เพ่ือให้ไม่นานเกินไป”  

              (จ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“เริ่มต้นจากให้ผู้ป่วยเล่าเรื่องก่อน แล้วก็ให้ดูไพ่ความรู้สึก และค่อย ๆ เข้าไป Explore 
ความรู้สึกน้ันอีกทีว่ามันเกิดจากอะไร แล้วก็ค่อย ๆ ไปถึงความต้องการ แต่สุดท้ายสําหรับไพ่
รุ้งไม่ได้ใช้ เพราะระยะเวลาที่ทําคิดว่านานพอสมควรแล้ว จึงไม่ได้ใช้ไพ่รุ้งในช่วงสุดท้ายต่อ” 

(ญ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

นอกจากน้ี กระบวนกรส่วนหน่ึงได้มีการประยุกต์ใช้กระบวนการหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ที่ตนเองถนัดเข้า
มาเป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเพ่ือช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและคลี่คลาย
ประเด็นบางอย่างที่ติดค้างในใจของผู้รับบริการ 

 
“เราพยายามทําตาม guideline ที่เรียนมา บางทีอาจมี apply กระบวนการบางอย่างที่เรามี
ทักษะ เช่น ศิลปะบําบัดหรือกระบวนการที่ช่วยให้เขาได้ผ่อนคลาย” 

          (อย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“พ่ีมีการใช้ไพ่แบบอ่ืน ๆ ที่เป็นรูปภาพเข้ามาเสริม บางคนคิดเป็นคําไม่ออก แต่เห็นรูปที่
คล้ายกับความรู้สึกข้างในของเขา เขาก็เริ่มสื่อสารออกมาได้ เราก็ช่วยจับประเด็นและเลือก
ไพ่ที่ตรงกับความรู้สึกหรือความต้องการให้เขาได้ชัดเจนขึ้น” 

        (จม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 
 จากตัวอย่างคําตอบทั้งหมดข้างตนจะเห็นได้ว่ากระบวนกรในฐานะผู้นํากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนได้
ใช้แนวทางข้ันตอนที่ระบุไว้ในคู่มือไพ่ฤดูฝนเป็นกรอบแนวคิดต้ังต้นในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจึง



ผลการวิจัย/๒๐ 

 

ค่อยพิจารณาเลือกปรับเปลี่ยนกระบวนการบางอย่างให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนฐานและความพร้อม
ผู้รับบริการแต่ละคน   

ต่อมาเมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินกระบวนการเรียนรู้และแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข คําตอบที่ได้รับน้ันมีความหลากหลายซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ออกมาได้เป็น ๖ ประเด็น 
คณะผู้วิจัยขอนําเสนอปัญหาที่กระบวนกรพบเจอควบคู่กับแนวทางการปรับปรุงไล่เรียงทีละประเด็น ดังน้ี 

๑. การประเมินสถานการณ์และสภาวะภายในใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องยาก
สําหรับกระบวนกรในการรับรู้ความรู้สึก ซึ่งกระบวนกรบางท่านที่ดําเนินกระบวนการเรียนรู้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ใช้วิธีพูดคุยทําความรู้จักกันก่อนเริ่มกระบวนการและข้ันตอนการเลือกไพ่ อย่างไรก็ตามการดําเนิน
กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนต่อหน้าผู้รับบริการแบบตัวต่อตัวช่วยให้กระบวนกรรู้สึกสบายใจและสามารถ
ประเมินสภาวะภายในใจพร้อมทั้งโอบอุ้มความรู้สึกของผู้รับบริการได้ดีกว่า 

 
“การใช้กระบวนการไพ่กับคนตรงหน้ามีความรู้สึกสบายใจกว่าเพราะเราสามารถประเมินสี
หน้าและแววตาว่าเขากําลังรู้สึกอย่างไรอยู่ ส่วนการใช้กระบวนกรผ่านทางโทรศัพท์ต้องใช้
ฐานการรับฟังและเรียบเรียงข้อมูลเป็นหลัก โดยเราทําการแอดไลน์กับเขาและพูดคุยทําความ
รู้จักกันและรับฟังเร่ืองราวก่อนที่เราจะเลือกส่งไพ่ผ่านทางไลน์และพูดคุยต่อกับเขา ซึ่งมี
ความยากในการจับความรู้สึกและประเมินสถานการณ์” 

        (ต., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 

“ความเป็นออนไลน์ บางทีเป็นเรื่องของการถูกรบกวน เราไม่ได้ไปน่ังอยู่ตรงนั้นกับเขา เวลา
คุย face to face ดีกว่าการคุยอยู่หน้าจอ บางทีเขาร้องไห้ขึ้นมา การที่เรานั่งอยู่ข้าง ๆ เขา 
ได้สัมผัสก็จะช่วยโอบอุ้มได้มากกว่าน้ี ซึ่งออนไลน์ต้องใช้พลังมากอยู่เหมือนกัน” 

      (อย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 
 ๒. พ้ืนฐานความเข้าใจเร่ืองการเรียนรู้มิติภายในตนเองของผู้รับบริการ กระบวนกรบางท่านกล่าวถึง
ประเด็นน้ีไว้ว่าผู้รับบริการหลายคนไม่คุ้นเคยกับการพูดแสดงความรู้สึกและสภาวะที่เกิดขึ้นภายในใจของ
ตนเองจึงส่งผลให้ใช้เวลาพอควรในการดําเนินกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งการใช้ไพ่ฤดูฝนสามารถเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาตรงจุดน้ีในเรื่องของการช่วยกระชับเร่ืองเวลาและช่วยสะท้อนสภาวะท่ีเกิดขึ้นภายในใจของผู้รับบริการ
ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 

“หลายคนไม่ชินกับเร่ืองด้านใน เขาอาจใช้เวลาเยอะ พูดซ้ําพูดวน แต่การมีไพ่น้ีดีตรงที่ว่ามัน
ช่วยกํากับทิศทางและไม่เป๋ออกไปจากเร่ืองที่คุยกัน” 

             (อม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 



ผลการวิจัย/๒๑ 

 

“คนส่วนใหญ่บอกให้พูดความรู้สึก ก็มักจะพูดเป็นความคิด เราต้องจับ keyword และสกัด
ความรู้สึกให้ การมีไพ่เมฆที่ถามความรู้สึกช่วยให้ประหยัดเวลาและกระชับขึ้น… ข้อดีของไพ่
คือช่วยย่นระยะเวลาและเข้าตรงประเด็นได้ดี” 

         (จม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

 ๓. การไม่รู้หนังสือของผู้รับบริการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับบริการในพ้ืนที่ชนบท ซึ่งกระบวนกรที่พบเจอ
ปัญหาน้ีได้ใช้วิธีการอ่านและอธิบายความหมายของคําแต่ละคํา รวมถึงการใช้ภาษาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการ
พูดคุย อน่ึง การทําเช่นน้ีมีส่วนช่วยให้กระบวนกรและผู้รับบริการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น 
 

“มีปัญหากับผู้สูงอายุบ้านนอกที่อ่านหนังสือไม่ออกหรือคนท่ีอ่านหนังสือไม่ออก แต่ว่าเขามี
ความรู้สึก มีความต้องการ ดังน้ันเราต้องใช้เวลาพูดกับเขา ซึ่งพ่ีกลับเห็นข้อดีว่าถามทีละคํา 
ถาม ทีละคําแบบน้ี คําพูดเข้าไปในใจของเขา เขาก็จะสะท้อนออกมาว่าเขารู้สึกหรือไม่รู้สึก 
ซึ่งช่วยให้เรากับเขามีปฏิสัมพันธ์กัน ได้มองหน้ามองตา” 

     (จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

“…เวลาไปใช้จริงเราก็ต้องปรับ เช่น เรื่องการใช้ภาษา ภาษาเหนือหรือภาษากลาง เคยใช้
ภาษาเหนือแล้วเขา Open กับเรามากกว่า และเขาก็จะไม่ดูเกร็ง” 

 (ก., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“ผู้รับบริการบางคนมีปัญหาทักษะการอ่าน บางคําไม่เข้าใจเขาก็ปล่อยผ่าน อาจเป็นเพราะ
การศึกษาของเขา เราก็สังเกตได้ว่าเขามีปัญหา อีกทั้งความหมายของคําบางคํามันแทบจะ
ใกล้เคียงกันเลย เราต้องอ่านคําบางคําให้เขาฟัง และอธิบายความหมายเพ่ิมเติมให้เขาเข้าใจ 
เน่ืองจากเง่ือนไขเร่ืองภาษา เรื่องการอ่านที่อ่านไม่ได้ ไม่เข้าใจ หรือไพ่ที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน แต่เราก็สามารถอธิบายเขาได้ และอธิบายแล้วเขาก็ไปต่อได้” 

 (จ., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
 ๔. ปัญหาด้านสุขภาพของผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไม่
สามารถดําเนินการได้ครบทุกขั้นตอนที่กระบวนกรต้ังใจไว้ กระบวนกรหลายท่านที่ทํางานกับผู้ป่วยระยะท้าย
จึงเลือกปรับเปลี่ยนประบวนการตามความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการเป็นหลักด้วยการ
สอบถามให้น้อยลงและลดทอนการใช้เวลาให้สั้นกระชับขึ้น 
 



ผลการวิจัย/๒๒ 

 

“บางทีตัวคนไข้ยังไม่พร้อมที่จะเล่น เราเลยต้องสอบถามให้น้อยลง ไม่ฝืนเล่นต่อไปแต่ก็ไม่ได้
หยุดเล่น แค่ทําให้ผ่อนคลายตามสถานการณ์” 

         (จก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“ถ้าเขามีพ้ืนฐานเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนอยู่แล้ว เราก็ใช้ตามกระบวนการได้ แต่เมื่อเป็น
ผู้ป่วยระยะท้ายที่เจอทุกขเวทนาจริงๆ เราอาจทําตามขั้นตอนไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับเขาจริง ๆ” 

         (จม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“มีข้อจํากัด คือ ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยระยะท้ายทั้งหมด จึงมีข้อจํากัดบางประการ เช่นการไม่
สามารถจดจ่ออยู่กับกระบวนการได้นาน มีอาการเหน่ือย อาการปวด จึงต้องการการพักก่อน 
ในขณะที่กระบวนการต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร แล้วพอมาใช้ในผู้ป่วยระยะท้ายที่มีอาการ
เพลีย และบางรายต้องรีบกลับบ้าน ก็เลยจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของเวลา เพราะ
กระบวนการลักษณะน้ีต้องใช้เวลาอยู่แล้ว ให้เขาได้ค่อย ๆ เรียนรู้ตัวเอง แต่พอเป็นผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายก็มีข้อจํากัดเรื่องเวลา ถ้าทําเต็มรูปแบบก็จะค่อนข้างยาวสําหรับผู้ป่วยระยะท้าย 
คิดว่าสักประมาณคร่ึงช่ัวโมง สําหรับผู้ป่วยระยะท้ายน่าจะพอไหว” 

(ญ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

 ๕. การใช้ไพ่รุ้งในการสื่อสารกับผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยและผู้สูงอายุพบว่ากระบวนกรต้องอาศัยการ
อธิบายเช่ือมโยงเกี่ยวกับสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกกับพวกเขา อย่างไรก็ดี กระบวนกรท่านหน่ึงพูดสะท้อนไว้อย่าง
น่าสนใจว่าการมีใครสักคนเข้าไปรับฟังก็ช่วยให้ผู้รับบริการกลุ่มน้ีรู้สึกดีที่ได้ระบายความทุกข์และความรู้สึกที่
เก็บไว้ออกมา 
 
  “ไพ่รุ้งหยิบแลว้ เราต้องถามเขาต่อ เช่น อยากได้ของขวัญ อยากได้ของขวัญอะไร” 

(ย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๘ สิงหาคม๒๕๖๓) 
 

“สําหรับไพ่รุ้ง รู้สึกสื่อสารกับคนไข้ยากว่าจะบอกคนไข้อย่างไรให้คนไข้เข้าใจว่าไพ่น้ีคืออะไร 
และทํางานอย่างไร” 

(ญ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

“… แล้วก็คนแก่บ้านนอกย่ิงงงกับการใช้ไพ่รุ้ง เพราะเช่ือมโยงไม่เป็น ไม่รู้ว่าไพ่ต้องการบอก
อะไรกับเขา แต่เขาชอบที่มีลูกหลานอย่างเราไปฟังเขา ได้ฟังความทุกข์ ได้ระบาย มีใครฟัง
ความรู้สึกของเขา”      (จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 



ผลการวิจัย/๒๓ 

 

๖. ปัญหาส่วนตัวของกระบวนกร ได้แก่ ความรู้สึกกังวลใจและต่ืนเต้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้
หรือการเข้าหาคนแปลกหน้าที่ไม่รู้ว่าตัวเองควรเร่ิมต้นสื่อสารอย่างไร ซึ่งความรู้สึกเหล่าน้ีมักเกิดขึ้นกับ
กระบวนกรชุมชนที่เป็นอาสาสมัครในการนําไพ่ฤดูฝนไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล
สมาชิกในครอบครัว 
 

“มีความกังวลทุกคร้ังที่จะไปให้บริการ เช่น เราเข้าไปในรพ. เขาก็คิดว่าเราเป็นหมอ 
นักจิตวิทยา โดยไม่รู้ว่ามีอาสาที่ทําสิ่งน้ีได้ เราก็ต้องทําให้เขาเข้าใจว่าเราเป็นใคร และทําให้
เขาไม่เสียเวลากับเรา เราก็กังวลตรงน้ัน ก่อนไปทําไพ่ฤดูฝน เราก็ต้องนอนเยอะ ทบทวน ดู
คลิป เตรียมความพร้อม เวลาจะไปทําอะไรพวกน้ีก็รู้สึกเหมือนจะไปสอบทุกคร้ัง” 

        (ก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

       “กังวล เก้ ๆ กัง ๆ กลัวไม่เช่ือใจเรา แต่พอเราออกตัวก่อน เขาก็เข้าใจ พอฝึก ๆ ไปก็ทําได้”                      
      (หน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 
“มีปัญหาเรื่องการสื่อสารบ้าง เพราะบางทีไม่รู้จะใช้คําพูดยังไง และบางทีไม่รู้ว่าควรจะใช้
คําพูดแบบไหนในการสื่อสาร มันค่อนข้าง Sensitive มันเลยต้องคิดว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดี” 

       (จก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“มีอุปสรรคในตัวเองก็คือ การเข้าหาคนแปลกหน้า เราต้องใช้หลักจิตวิทยา เรายังขาดตรงน้ี
และยังทําตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าหาเขาแบบไหน ยังไงดี พอต้องมาทําอะไรแบบน้ี บางทีก็
รู้สึกต่ืนเต้น ประหม่า แล้วก็เขิน ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ตัวเราเอง เรารู้สึกยากโดยเฉพาะตอน
เริ่มต้นที่เปิดไพ่ออกมา บางคนเขาไม่เข้าใจว่าต้องเปิดไพ่เพ่ืออะไรยังไง เรารู้สึกว่าเรายัง
ติดขัดบางอย่าง เรายังทําได้ไม่ดี เราอยากแบ่งเบาให้เขาได้เยอะกว่าน้ี ทําให้เรายังรู้สึกว่าทํา
ได้ไม่ดี” 

      (น., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
 ขณะท่ีกระบวนกรบางท่านกล่าวถึงปัญหาส่วนตัวเก่ียวกับเร่ืองการจับประเด็น “ทักษะบางอย่าง 
อย่างเช่นจับประเด็นเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ เราเลยคิดว่ามีความยากในจุดน้ี” (จ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล
, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) และการติดกรอบด้วยอคติบางอย่างในใจของตนเอง “เราเองเป็นคนที่มีความมั่นใจใน
ตัวเองสูง เราผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เรียกได้ว่าเยอะ พอทํากระบวนการ ทําไป ๆ มันทําให้มี bias ปิด
ก้ันที่จะทําให้เราเข้าใจคน พอทําไปทํามา เราถูกปิดก้ันด้วยเทคนิค ซึ่งทําให้เราติดกรอบ” (อร., การสัมภาษณ์
เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 



ผลการวิจัย/๒๔ 

 

ส่วนแนวทางการปรับปรุงการดําเนินกระบวนการเรียนรู้ในประเด็นน้ีมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย อาทิ 
การฝึกจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มากขึ้นเพ่ือฝึกทักษะการเข้าหาผู้คนและเพ่ิมพูนความเข้าใจของตัวเอง  

 
“สําหรับตัวเองอยากออกไปทําเคสเพ่ิมเติม อยากไปฝึกเพ่ิมเติม เพ่ือฝึกทักษะในการเข้าหา 
ปฏิสัมพันธ์กับคนให้มากขึ้น”  

(น., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)  
 
“ถ้าเรามีประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลหรือเจอเคสมาก ๆ มันจะช่วยให้เราเข้าใจหน้างานได้
มาก”      

(จม., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)  
 

ข้อเสนอให้มีการจัดอบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับพ้ืนฐานทางจิตวิทยา 
  
“ถ้าเราได้ไปอบรมเก่ียวกับจิตวิทยาเพ่ิม น่าจะดีขึ้น เพราะจะได้รู้ว่าเราควรจะพูดยังไง พูด
อะไรไม่พูดอะไร”  

         (จก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)   
 
“ถ้าในอนาคต ชุมชนกรุณายังไปได้เรื่อย ๆ มีแรงสนับสนุนเรื่อย ๆ แล้วถึงจุดที่ภาระของเรา
มันเบาลง เราก็อยากเข้าไปทําต่อ แต่เราก็อยากได้พ้ืนฐานทางจิตวิทยาในการเข้าหาคน”  

(น., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)  
 

และการเสริมทักษะกระบวนกรในเรื่องการรับฟัง การจับประเด็นและการสะท้อนสรุปความ  
 
“เรื่องทักษะของผู้นําไพ่ที่สามารถนําไปใช้ได้ เช่น ทักษะของการ counseling เราก็สามารถ
ใช้ส่วนเล็ก ๆ เช่น เรื่องการฟัง เรื่อง empathy เราก็จะได้บอกความรู้สึกที่เราได้รับรู้เพ่ิมเติม
จากการที่เขาได้แบ่งปันเรื่องราว ความรู้สึกในไพ่มีอยู่แล้ว แต่เราได้บอกเพ่ิมให้เขาได้รู้ด้วย 
รวมถึงการสะท้อนความ การสรุปความก็เป็นทักษะเบ้ืองต้นที่เพ่ิมเข้าไปได้ ทักษะอ่ืน ๆ ก็
สามารถใช้เข้าไปได้ ถ้ามันไม่เสียความ ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยซ้ํา” 

 (ล., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“คนที่นําไปใช้อ่านจากกล่องคู่มือแล้วใช้ได้เลย อาจมีเรียน e learning หรือดูวีดีโอเสริม… 
มันอาจจะมีหลายขั้น เขาอาจจะเข้า workshop สําหรับคนท่ีสนใจ พ่ีมองว่าเคสในสังคมมี



ผลการวิจัย/๒๕ 

 

หลากหลาย ถ้าเขาอยากเสริมทักษะการฟังและการจับประเด็นเพ่ือที่เขาจะใช้เวลาให้มี
ประสิทธิภาพในการทําเรื่องน้ี” 

       (อม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
 นอกจากน้ี กระบวนกรส่วนหน่ึงได้ทดลองดําเนินกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนแบบกลุ่มกับเพ่ือน
ร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวและได้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับอุปสรรคในการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้แบบกลุ่ม
อาจไม่ใช่พ้ืนที่ปลอดภัยสําหรับผู้รับบริการบางคนในการแบ่งปันเรื่องราวและความรู้สึกภายในใจ อีกทั้งยัง
อาจจะต้องเลือกไพ่ที่มีคําไม่ตรงกับความรู้สึกและความต้องการของตนเองและใช้เวลานานเกินไปในการดําเนิน
กระบวนการเรียนรู้ เน่ืองจากผู้รับบริการคนอ่ืนได้เลือกไพ่น้ันไปแล้ว 
 

“ถ้าเล่นเป็นกลุ่ม มีหลายคน บางทีเขาคิดว่าอยากจะเลือกคํานั้น แต่คนอ่ืนเลือกไปแล้ว คําที่
เขาเลือกรองลงมาอาจจะไม่ตรงใจเท่าไหร่… เขาอาจมีบางเรื่องที่ไม่อยากจะเล่าในกลุ่มสัก
เท่าไหร่ ความต่างแบบกลุ่มกับเด่ียว หน่ึงคือเวลาอาจจะนานข้ึน บางคนอาจมีเรื่องที่อยากจะ
เล่า อยากระบายค่อนข้างเยอะ ถ้าคนที่เหลือสนใจและฟังก็ไม่มีอะไร แต่บางทีความสนใจ
ของเขาอาจจะไม่มากหรือเริ่มเบ่ือ เราจะดึงความสนใจค่อนข้างยาก จะไม่เหมือนทําแบบหน่ึง
ต่อหน่ึง เขาจะอยู่กับเรา” 

(ส., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
 อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตจากคําตอบที่ได้รับว่าการดําเนินกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนทั้ง
แบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มกับสมาชิกในครอบครัวเป็นตัวช่วยหน่ึงในการทําความเข้าใจปัญหาและความรู้สึก
ของกันและกัน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการคลี่คลายปัญหาเร่ืองความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันใน
ครอบครัวมากขึ้น 
 

“ย่ิงเป็นกลุ่มครอบครัว พอเล่าก็จะเช่ือมไปถึงเหตุการณ์หรืออะไรที่อีกคนหน่ึงจะรู้สึกด้วยกัน 
ก็ทําให้เข้าใจกันไปโดยตัวกิจกรรม” 

(ส., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
 

“กรณีหน่ึงที่ใช้กระบวนการไพ่ฤดูฝนกับคุณพ่อและคุณแม่ของเพ่ือน และเพ่ือนที่เป็นลูกสาว
ที่ต้องดูแลพ่อกับแม่ที่เป็นผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายก็ช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น คุณพ่อรู้สึก
น้อยใจลูกและลูกก็รู้สึกน้อยใจพ่อ เราก็ถามว่าอยากรู้ไหมว่าลูกรู้สึกอย่างไรและอยากให้ลูก 
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ได้ยินไหมว่าเรารู้สึกอย่างไร แต่เราต้องเป็นตัวเช่ือม เป็นกระบอกเสียงของอีกฝั่งที่ช่วยให้อีก
ฝั่งได้ยิน” 

      (จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

“เวลาเราคุยกับลูก ลูกอธิบายความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ แต่พอเราได้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับไพ่
ฤดูฝน ทําให้เรารู้ว่าใช้กับลูกเราได้ ตอนน้ันลูกเรามีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนใหม่ 
โรงเรียนใหม่ เรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความสุข เราเลยเอาไพ่ตัวน้ีมาช่วย ทําให้เขาค่อยๆหยิบ
ความรู้สึกของเขาออกมา ว่ารู้สึกอย่างน้ี ๆ เพราะอะไร แล้วเราจะเดินไปด้วยกันยังไง” 

         (น., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
 จากน้ัน คณะผู้วิจัยได้สอบถามเก่ียวกับการเรียนรู้ของผู้รับบริการจากการสังเกตและการประเมินใน
มุมมองของกระบวนกรและพบคําตอบไปในทิศทางเดียวกันว่ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนช่วยให้ผู้รับบริการ
ได้กลับมารับรู้ความรู้สึกและความต้องการของตนเอง ซึ่งส่งผลเชิงประจักษ์ทางกายภาพที่สามารถรับรู้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมคือ สีหน้า แววตาและนํ้าเสียงที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี “สีหน้า แววตาเปลี่ยนไป บางครั้งเขาพูด
ขอบคุณ นํ้าเสียงจะใสขึ้น” (ต., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) “หน้าเขาสว่างไสว 
เปลี่ยนไปจากเดิม … เขาได้เครื่องมือในการกลับไปดูแลตัวเอง เปิดโลกของเขามากเลยว่าแค่เขารู้ความรู้สึก
และความต้องการของตัวเอง มันเบาลงได้ขนาดน้ี” (อม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
ซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึกภายในใจท่ีเปลี่ยนเป็นไปในแง่บวก เช่น ความรู้สึกดีและความรู้สึกสบายใจจากการ
ได้พูดระบายความรู้สึกและเรื่องราวบางอย่างที่อัดอ้ันอยู่ในใจออกมา  
 

“มีความผ่อนคลาย สบายใจ มีรอยย้ิม ก่อนกับหลังเล่นมีความต่างกันในเร่ืองความผ่อนคลาย 
แรก ๆ มีความไม่กล้าในทุกเรื่อง แต่ตอนหลังก็พร้อมที่จะเล่าเองโดยไม่ต้องซักไซ้” 

         (จ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“เหมือนได้ปลดล็อคความรู้สึกของเขา ทําให้ความรู้สึกที่เขาอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้ สามารถ
อธิบายได้และรู้ว่าความรู้สึกของเขาเป็นแบบน้ี ๆ จึงได้ปลดล็อคความรู้สึกของเขา ความรู้สึก
ของเขาที่สะสมมา เขาก็รู้สึกดี รู้สึกโอเคท่ีได้ระบาย” 

         (น., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“ความรู้สึกของญาติผู้ดูแลคือเขารู้สึกเหน่ือย อยากพัก อยากให้ใครมาแบ่งเบาภาระในการ
ดูแลคนไข้ เขาโดนพยาบาลตามตัวตลอด ซึ่งเขาบอกกับเรา เขาสบายใจนะที่เขาได้คุย …เขา
บอกว่าได้ระบาย ได้ผ่อนคลายสิ่งที่อยู่ในใจที่บอกใครไม่ได้ พอได้มาเล่นไพ่ เขาได้บอก
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ออกมาว่าเขาเหน่ือย กดดัน เขาได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงออกมา บางคนบอกว่าเขารู้สึก
โอเค ดีใจ ขอบคุณจากการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์” 

       (ย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
 นอกเหนือจากการท่ีผู้รับบริการได้พูดระบายความรู้สึกและเรื่องราวบางอย่างที่อัดอ้ันอยู่ในใจออกมา 
อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกไปในแง่บวกที่ยกตัวอย่างข้างต้น ความรู้สึกแง่บวกเหล่าน้ียังเป็นผล
จากการที่กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนได้ช่วยให้ผู้รับบริการส่วนหน่ึงเกิดการตกตะกอนลําดับทางความคิดและ
รับรู้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไรและมีความต้องการว่าอยากจะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไรในอนาคต  
 

“กระบวนการไพ่ฤดูฝนช่วยจัดลําดับความคิดของคนที่เราคุยด้วย ไปสู่จุดต่าง ๆ เช่น ตอนน้ี
เขางงว่าเขารู้สึกยังไง พอเขาเห็นคําที่ชัด เขาก็ได้รู้ความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองชัด
ขึ้น” 

(ก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“ตัวไพ่ช่วยให้เขาตกตะกอนทางความคิดว่ารู้สึกยังไง มีปัญหาอะไร เขาได้พูดได้ระบาย
ออกมา เลยทําให้เรารู้สึกว่าได้ช่วยให้เขาผ่อนคลาย มีความสุข เพราะคนไข้หลายคน ไม่มีคน
มาชวนเขาคุย จมอยู่กับตัวเอง อยู่กับเรื่องเดิม ๆ อยู่กับความทุกข์ของเขา ทําให้ชีวิตของเขา
ไม่มีความสุข แต่พอได้คุยได้ระบายออกมา ก็ได้รู้ว่าตัวเองจะทําอย่างไร” 

        (ปป., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
 

“เขารู้สึกเบาขึ้น สบายใจขึ้น รู้สึกว่าไพ่ช่วยให้เขาเห็นสิ่งที่เขาต้องการ เห็นปัญหาที่เขาเผชิญ
ตรงหน้า ช่วยให้เขาได้กลับมาโฟกัสหรือมีทิศทางที่จะไป… บางคนบอกว่าเขาได้เกิด 
awareness ตระหนักรู้บางอย่างว่าเขาต้องทําอะไร” 

        (อย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“อย่างน้อยที่สุด เรารับรู้ว่าพลังงานเขาเปลี่ยนไป เขาหายใจได้โล่งขึ้น เขารู้ว่าก้อนขมุกขมัว
เรียกว่าอะไร ตัวเองต้องการอะไรกันแน่ เขาจะเห็นตรงน้ันชัด แต่บางคนจะมีคําถามว่าแล้ว
ยังไงต่อ เขารู้ว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือ แล้วยังไงต่อ พ่ีก็จะถามเขาว่าเขาต้องการ
คําแนะนําไหมหรือเขาต้ังใจจะทําอย่างไร เพ่ือให้เขาได้เสนอและพูดออกมาก่อนว่าเขาจะดูแล
ความต้องการของตัวเองยังไง พ่ีจะให้เขาพูดก่อนและจะต่อด้วยไพ่รุ้ง” 

       (จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
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นอกจากน้ี กระบวนกรท่านหน่ึงได้กล่าวถึงการที่กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนได้ช่วยให้ผู้รับบริการบาง
ท่านเกิดการทบทวนตัวเองและมองเห็นข้อดีของประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาเข้าในชีวิต 
 

“บางครั้งการที่ผู้เข้าร่วมค่อย ๆ เลือกดูไพ่ ก็ทําให้เขาได้ใช้ช่วงเวลาเล็ก ๆ อยู่กับตรงน้ันว่า
เขารู้สึกอย่างไร บางทีเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะเลือกความรู้สึกที่เป็นบวก เช่น คํา
ว่าขอบคุณ สุดท้ายแล้วเขาขอบคุณประสบการณ์น้ันว่าเขาได้เรียนรู้ เขาได้ทําเต็มที่แล้วและ
เห็นอะไรมากกว่าเรื่องน้ันเป็นแค่ปัญหา…การมีไพ่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ออกจากมุมของเขา 
ออกมาจากอารมณ์ที่ท่วมท้น กลับมาอยู่ตรงหน้าและได้ทบทวนตัวเอง” 

           (พ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

นอกเหนือจากการเรียนรู้ของผู้รับบริการจากการสังเกตและการประเมินในมุมมองของกระบวนกรท่ี
ได้กล่าวไว้ในข้างต้น คณะผู้วิจัยพบว่ากระบวนกรหลายท่านได้กล่าวถึงการเรียนรู้ของผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วย
ระยะท้ายไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ การค้นพบและกล้าแสดงออกถึงความรู้สึกและความต้องการของตนเอง
ช่วยให้ผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายมีกําลังใจและรู้ว่าจะวางแผนชีวิตอย่างไรต่อจากน้ี 

 
“ในแง่ของการทํางานกับคนไข้ระยะท้าย เหมือนเป็น Brief counseling หรือ Brief session 
พอเราอธิบายเขาปุ๊บ เขาเห็นไพ่ปุ๊บ เขาเลือก เขาชัดขึ้น เพราะบางทีเขาก็นึกไม่ออกด้วย
สภาวะความเจ็บป่วย ด้วยสภาวะท่ีเขาเผชิญ มันคิดยากถึงความรู้สึกของตัวเขาเอง…พอเรา
ได้ความรู้สึกและความต้องการของเขา มันง่ายในการพูดคุยกับเขา พอเขาเห็นความต้องการ
ของตัวเองก็ช่วยให้ง่ายในการพูดถึงวิธีการที่จะได้มา เมื่อก่อนเขาอาจจะนึกไม่ออกว่าต้องการ
อะไร อยากขอความช่วยเหลืออะไร เพราะคนไข้ระยะท้ายบางคนจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเขาเอง 
บางคนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระของครอบครัว ดังน้ันความต้องการท่ีอยากได้มากกว่าน้ี เขา
อาจไม่กล้าพูดออกมา พอมีไพ่เป็นไกด์เป็นแนวทาง เขาก็กล้าที่บอกว่าเขาอยากเจอญาติคนน้ี 
อยากได้อันน้ีนะ อันน้ีเขายังไม่ได้ทํานะ…เขามีความเป็นเจ้าของในความรู้สึกและความ
ต้องการของเขา มันช่วยให้เขามีกําลังใจ…พอมีไพ่รุ้งและเขาได้เลือกเอง เขาได้เห็นศักยภาพ
ของตัวเอง” 

        (บ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“เป็นไพ่ที่สร้างพลังใจให้คนได้ดี เป็นอะไรง่าย ๆ ที่เราคิดไม่ถึงว่าคําคําน้ีมันทําให้เขาปิ๊ง
ขึ้นมาได้ว่าชีวิตเขาลืมมองตรงนี้ มันทําให้รู้สึกว่าเขาได้ผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากเจอสิ่งที่อัด
อ้ันมาตลอด เขาไม่สามารถพูดกับใครได้ทั้งหมด เขาก็ได้ระบาย บางคนก็ร้องไห้ออกมา มา
กอดเราและขอบคุณเรา ทําให้รู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีคนที่รับฟังเขา ทําให้เขาได้เห็น



ผลการวิจัย/๒๙ 

 

ความรู้สึกของตัวเองชัดขึ้น อยู่กับปัจจุบันมากขึ้น และทําให้เขามีกําลังใจในการสู้กับสิ่งที่
เป็นอยู่มากขึ้น” 

        (หน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“ผู้ป่วยบางคนไม่สามารถบรรยายความรู้สึกของตัวเองได้จริง ๆ คือรู้สึกแต่ไม่รู้จะพูดยังไง  
พอใช้ไพ่ฤดูฝนก็จะเป็นตัวไกด์ให้ว่าใช่ความรู้สึกน้ีไหม ทําให้เขาตอบได้ง่ายขึ้น  ผู้ป่วยมี
ข้อจํากัดในการบอกความรู้สึก ก็สามารถบอกความรู้สึกของตัวเองได้ง่ายขึ้น สามารถบอกได้
ว่าเขารู้สึกแบบนี้ ๆ โดยมีไพ่เป็นสื่อกลาง ไม่ต้องบอกออกมาเอง พอผู้ป่วยรู้ความรู้สึกของ
ตัวเองชัดขึ้น และเมื่อไปถึงความต้องการ ก็รู้ความต้องการของตัวเองชัดขึ้น รู้ว่าจริง ๆ แล้ว
ตัวเขาต้องการอะไรอยู่”  

(ญ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

“คุณหมอคนหน่ึงที่ป่วยเป็นมะเร็ง เขาสังเกตตัวเองชัด เขาเห็นความรู้สึกของตัวเองชัดมาก รู้
ว่ากลัวตาย ตอนเล่นไพ่ มีความรู้สึกหน่ึงที่เขาเพ่ิงค้นพบตอนเล่นไพ่ เขารู้สึกแปลกใจและ
ประหลาดใจว่าเขาเจอความรู้สึกน้ี มันเป็นความรู้สึกที่ซ่อนอยู่และสําคัญ พ่ีคิดว่าการที่เขา
เจอความรู้สึกน้ัน มันสําคัญสําหรับคน ๆ หน่ึงที่ป่วยหนักและหาความรู้สึกตรงน้ีเจอและรู้ว่า
จะทําอย่างไรต่อไป” 

       (จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

ย่ิงไปกว่าน้ัน กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนยังมีส่วนช่วยให้ผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายได้สื่อสาร
ความในใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้ป่วยกับแพทย์จากการสังเกตและการประเมินในมุมของกระบวนกร 
   

“ผู้ป่วยรู้สึกขอบคุณที่กระบวนการน้ีทําให้สามารถสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ไปสู่ภรรยาของเขาได้…
สําหรับในเคสท่ีคิดว่ามีข้อจํากัด แต่ก็มีประโยชน์ในแง่ของการได้สื่อสารกับครอบครัวของเขา
มากข้ึน ทําให้คนไข้กับครอบครัวได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมอ
กับครอบครัวด้วยก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้น” 

(ญ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 
 อีกแง่มุมหน่ึงที่น่าสนใจคือผู้รับบริการที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ได้กลับมาสํารวจความรู้สึกและ
ความต้องการที่แท้จริงของตนเองและเกิดการรับฟังความรู้สึกและความต้องการของผู้ป่วยมากขึ้น 
 



ผลการวิจัย/๓๐ 

 

“เพ่ือนที่เป็นหมอบอกว่าดีนะ เขาได้สํารวจตัวเองว่าจริงแล้วตอนน้ีเรารู้สึกอย่างไร… บางคน
ในเวลาที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจตัวเอง โดยเฉพาะกลุ่มหมอ เขามักจะแสดงออกเป็น
ความคิดหมดเลย เขาจะไม่ค่อยรู้ว่าตอนน้ีเขาหงุดหงิด เขาเสียใจ เขาโกรธ ส่วนใหญ่เขาจะ
เก็บ ตอนน้ีรู้สึกอย่างไร คิดว่ามันร้อนไป ตอบมาเป็นความคิด… พอเป็นไพ่ความรู้สึก เขาก็ได้
เห็นความรู้สึกของตัวเอง…บางทีเขาหยิบไพ่ความต้องการ แต่ยังไม่ตรงกับความต้องการของ
เขา ไพ่ก็ช่วยให้เขาได้คิดมากขึ้นว่าเขาต้องการอะไร” 

        (อร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“น้องที่เป็นพยาบาลบอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของคนไข้ได้ดีขึ้น คําพูดของเขาก็อาจไม่ตรง
กับความต้องการของคนไข้ หลายครั้งเขาก็เริ่มที่จะฟังคนไข้ เข้าอกเข้าใจคนไข้ได้มากขึ้น” 

        (อร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
 ต่อมา คณะผู้วิจัยได้สอบถามกระบวนกรแต่ละท่านถึงความรู้สึกและการเรียนรู้ของตัวเองที่ได้รับจาก
การจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน กระบวนกรบางท่านบอกว่าความรู้สึกก่อนดําเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้คือความรู้สึกต่ืนเต้นและกังวลในการเลือกไพ่หรือการเร่ิมต้นพูดคุยอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้รับบริการท่ี
เป็นผู้ป่วย 
 

“กังวลว่าจะเลือกไพ่ไหนมาเล่นให้เหมาะสมกับระดับผู้ป่วย เช่น ไพ่ฝน ๒ เม็ด หรือ ๓ เม็ด” 
 (ก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“แรก ๆ ที่เราทําเรารู้สึกไม่กล้า เพราะเราเป็นคนแปลกหน้า แล้วเขาเป็นผู้ป่วย และการ
เจ็บป่วย เราคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว เราไม่อยากไปแตะต้อง และเราเป็นคนท่ี Sensitive กับ
เด็ก เราเลยไม่อยากไปแตะเขาในเรื่องเปราะบาง เราก็ต้องค่อย ๆ คุยกับเขา… พอต้องมาทํา
อะไรแบบนี้ บางทีก็รู้สึกต่ืนเต้น ประหม่า แล้วก็เขิน ๆ” 

         (น., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“…แต่ตอนก่อนคุยจะรู้สึกต่ืนเต้นและกังวล เพราะไม่รู้ว่าคนที่เราจะได้คุยเป็นแบบไหน” 
        (จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน๒๕๖๓) 

 
 อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกเหล่าน้ีได้เปลี่ยนแปลงไปในแง่บวกจากการได้ดําเนินกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดู
ฝนให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งความรู้สึกหลักที่พบจากคําตอบของกระบวนกรคือความรู้สึกดีที่ตนเองได้ใช้เวลาว่างให้



ผลการวิจัย/๓๑ 

 

เป็นประโยชน์และผู้รับบริการก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน รวมถึงความรู้สึกดีที่ได้รับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ
ที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วย 
 

“รู้สึกดีที่ผูร้ับบริการรู้สึกดีขึน้ ได้ผ่อนคลายจากปัญหานั้น ๆ” 
        (ปป., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 
“พ่ีรู้สึกดีที่ผู้รับบริการได้คลายใจและรู้สึกดีกับเพ่ือน ๆ ที่เขาเห็นคุณค่าและได้ประโยชน์ … 
รู้สึกดีที่สิ่งที่เราทําได้กลับมายืนยันความคิดความเช่ือของเรา ได้ใช้เวลาตัวเองให้เป็น
ประโยชน์” 

         (อม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“หลังจากทํากระบวนการเสร็จแล้ว รู้สึกดีที่ตัวเองเป็นพ้ืนที่รับฟัง มีประโยชน์ ส่วนใหญ่พ่ีจะ
ชวนคุยกับคนที่มีความทุกข์ พอคุยเสร็จ เวลาเราเห็นแววตาของเขาที่เปลี่ยนไป เรารู้สึกว่าเรา
เองก็เป็นประโยชน์ เวลาที่เราเสียไป ๑ ช่ัวโมงที่ให้กับเขาก็มีค่า ดีกว่าน่ังเล่นมือถือ ช่วยให้
คนอ่ืนปลดทุกข์ได้ระบายบ้าง ก็รู้สึกว่าตัวเองมีค่า” 

      (จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน๒๕๖๓) 
 

“รู้สึกดี เราจะได้รู้ความต้องการของ caregiver เขาจะได้ระบายให้เราฟังเวลาเขาอึดอัดใจ
หรือเขาต้องการอะไร เราจะได้ช่วยเหลือเขา” 

(ย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

ความรู้สึกรองลงมาคือความรู้สึกสบายใจที่มีไพ่เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการพูดคุยและรับฟัง “รู้สึก
สบายขึ้น ง่ายขึ้นในการมีไพ่” (ห., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) “ไพ่เป็นเครื่องมือที่
เปิดให้เราได้คุยกันมากขึ้น และเรารู้สึกสบายใจท่ีได้ใช้” (อร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓) และรู้สึกสบายใจที่ช่วยให้ผู้รับบริการได้ระบายความทุกข์ในใจ “รู้สึกสบายใจ เราได้เป็นที่ช่วยระบาย
ความทุกข์ของผู้อ่ืน” (จก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) “สบายใจและก็โล่งใจไปกับ
เขา” (ล., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 นอกจากน้ี กระบวนกรบางท่านบอกว่าตนเองรู้สึกชอบและสนุกกับการได้นําไพ่ฤดูฝนไปใช้ในการ
ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ “รู้สึกชอบ ตัวไพ่ใช้ง่ายและสวยดี” (ฤ., การสัมภาษณ์เชิง
ลึกในบุคคล, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) “สนุก ชอบ ส่วนตัวเป็นคนชอบไพ่ เวลากระบวนการที่มีไพ่ เรารู้สึกถึง
กระบวนการท่ีมีการสื่อสารทางจิตวิญญาณ เหมือนมีบางอย่างสื่อสารกับเรา” (กอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกใน
บุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓) 



ผลการวิจัย/๓๒ 

 

 กระบวนกรท่านหนึ่งบอกกับคณะผู้วิจัยว่าตนเองรู้สึกมีกําลังใจและมีพลังใจในการทําประโยชน์ให้แก่
สังคมจากการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ  
 

“ได้เอาไพ่ฤดูฝนมาใช้กับเราโดยตรง แล้วพอเอาไปใช้ก็เห็นว่าคนอ่ืนที่แย่กว่า ซึ่งเราก็มี แล้วก็
เหมือนเป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วย มันทําใหตั้วเราเองมีพลังมากขึ้น มีพลงัใจในการทําอะไรดี ๆ 
ให้กับบ้านเกิดของเรามากขึ้น”  

(หน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
 ขณะที่กระบวนกรบางท่านมีความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวของผู้รับบริการ ซึ่งการฝึกวางใจที่นําพา
ตนเองออกจากสภาวะอารมณ์น้ันสามารถเข้าช่วยดูแลจิตใจของกระบวนกรได้ “รู้สึกเศร้า รู้สึกร่วมไปกับความ
ทุกข์ของผู้ป่วย” (จก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)  “เราต้องวางเป็น ไม่ไปอินกับ
เรื่องของเขามาก ก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร” (กอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓) 
 นอกเหนือจากความรู้สึกทั้งหมดข้างต้น กระบวนกรท่านหน่ึงเกิดความรู้สึกนอบน้อมถ่อมตนจากการ
ใช้ไพ่ฤดูฝน “ตัวเองรู้สึกนอบน้อมลง เวลาเป็นกระบวนกร บางคร้ังมันมีอัตตาว่าเราต้องพาวงไปโน่นไปน่ี เวลา
มีไพ่ เรารู้สึกว่าวงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียว เราเป็นเหมือนแค่ผู้นําพา รู้สึกอ่อนน้อม” (กอ., การสัมภาษณ์เชิง
ลึกในบุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓) 

ในแง่มุมการเรียนรู้ของตัวเองที่ได้รับจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน คณะผู้วิจัยพบว่า
กระบวนกรหลายท่านกล่าวถึงการได้กลับมาสังเกตความรู้สึก ความคิดและความต้องการภายในใจของตนเอง
ทั้งในช่วงระหว่างดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้และหลังการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งผลให้เกิด
ความรู้สึกเคารพต่อเรื่องราวของผู้รับบริการ 

 
“หลังเราทํากระบวนการเสร็จก็ช่วยให้เราได้บทเรียนว่าเราต้องคอยหมั่นสังเกตความรู้สึกและ
ความต้องการของตัวเองด้วย มันช่วยทําให้เราใจเย็นขึ้น… การที่เราแจกไพ่และนั่งเลือกว่าเรา
มีความรู้สึกอย่างน้ันหรือเปล่า พอเราได้นิยามความรู้สึกก็ช่วยให้เราได้ชัดเจนขึ้น มีวิธีการ
จัดการมากข้ึน ตัวเองได้เรียนรู้ไปพร้อมกับกระบวนการด้วย ได้รู้ว่าตอนน้ันเรามีความรู้สึก
และความต้องการอะไรกันแน่” 

        (อร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“เราเห็นใจของตัวเองว่าเราอยากช่วยเขา เราต้องรีบมีเสียงอีกอันว่าเรื่องของเขา ซึ่งทําให้เรา
ตระหนักมากขึ้นและเคารพเรื่องของเขา เราฟังเขาแค่ ๑ ช่ัวโมง ซึ่งอาจไม่ใช่ความจริง
ทั้งหมด เขามีอะไรมากน้ัน ตรงน้ีเป็นความรู้สึกของเขาในตอนน้ีต่อสถานการณ์น้ัน ซึ่งไม่ใช่
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ทั้งหมดของเขา เขาสามารถเปลี่ยนความรู้สึกและความต้องการได้เสมอ อย่างเราก็เปลี่ยนได้
ตลอดเวลา” 

(จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

นอกจากน้ี การดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในแต่ละคร้ังยังเป็นโอกาสให้กระบวนกรได้
บ่มเพาะและขัดเกลาตัวเองผ่านการฝึกทักษะการรับฟัง 

 
“ทุกคร้ังก็ได้เรียนทักษะเรื่องการฟังเสมอ เราใช้พ้ืนที่น้ีในการขัดเกลาตัวเอง บ่มเพาะตัวเอง
เพ่ือให้เรามีพ้ืนที่เปิดใจกับผู้อ่ืนได้มาก ๆ” 

(จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

“เวลาจัดกระบวนการคุยอะไรก็ตาม สุดท้ายคนที่ได้เรียนรู้มาก ๆ ก็คือตัวเอง เราได้เติบโตไป
ทุกคร้ังเวลาเราได้ทําอะไรก็ตาม จริงแล้วเป็นสิ่งที่มีความสุข เวลาเราได้ทําอะไรให้กับคนไข้” 

           (กอ., การสัมภาษณเ์ชิงลึกในบุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

“เราได้พัฒนาตัวเอง พัฒนาคุณค่า พัฒนาจิตใจ ต่างจากการทํางาน ประกอบอาชีพที่ต้อง
โฟกัสกับรายได้ แต่การทําไพ่น้ี ทําให้เราได้ทําให้คนอ่ืน และทําให้ตัวเราเองนิ่งขึ้น ใจเย็นขึ้น 
เพราะเวลาเราเล่น เราต้องน่ิง ต้องรับฟังโดยปราศจากอคติ” 

(ก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
 ทั้งน้ี กระบวนกรท่านหนึ่งได้กล่าวว่าตนเองเกิดความคิดเช่ือมโยงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต
ผ่านการรับฟังเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันของผู้รับบริการ อันส่งผลให้เกิดการทบทวนมุมมองความคิดของตนเอง
และยังได้รับกําลังใจอีกด้วย 
  

“เราได้ฟังประสบการณ์ของเขาแล้ว เราก็ได้กลับมาคิดว่าบางทีเราก็เคยมีแบบนี้ ตอนน้ันเรา 
ทําอย่างไรนะ หรือตอนน้ีเราก็คิดแบบน้ีอยู่ พอได้ฟังเขา เขาก็คิดแบบน้ีนะ ได้ทําแล้วก็เป็น
กําลังใจให้ตัวเอง” 

           (ส., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
 ส่วนข้อคิดเห็นที่มีต่อไพ่ฤดูฝนน้ัน คณะผู้วิจัยได้ทําการเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่จากคําตอบที่
หลากหลายของกระบวนกรในฐานะผู้นํากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๖ ประเด็นหลัก คือ  
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๑. ไพ่ฤดูฝนในฐานะเครื่องมือในการเรียนรู้ในตนเอง ในส่วนน้ีกระบวนการหลายท่านแสดงความ
คิดเห็นว่าไพ่ฤดูฝนเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสร้างพ้ืนที่ในการรับฟังและพ้ืนที่ปลอดภัยที่เอ้ือให้ผู้รับบริการได้กลับมา
รับรู้และแสดงออกถึงความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง อีกทั้งยังช่วยกระชับเวลาในการสนทนา  

 
“ช่วยให้เขาได้เห็นและเข้าใจตัวเอง ระดับหน่ึงเหมือนเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของเขาที่พ้ืนที่ตรงนี้
ให้เขาปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการออกมา บางทีเขาไม่กล้าไปพูดหรือคุย
กับคนรู้จัก คนใกล้ตัว เพราะอาจจะกลัวโดนตัดสิน หรือบางทีเขามีความเกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กันมาก ๆ เขาอาจไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองหรือยอมรับความรู้สึกของตัวเอง” 

           (อย., การสัมภาษณเ์ชิงลึกในบุคคล, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“ไพ่อาจจะเป็นตัวแทนในการแสดงความรู้สึกของเขา เจ้าตัวอาจไม่อยากพูด ไพ่ได้บอกตรงน้ีแทน” 
(อร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 
“เวลาเราถามว่าเขารู้สึกอย่างไร เขาอาจจะคิดไม่ออก เวลามีไพ่ให้อ่าน เขาก็บอกได้ว่าเขา
รู้สึกอย่างน้ี เหมือนเป็นไกด์ให้เขาบอกความรู้สึกและความต้องการได้… ถ้าเรามีเวลาไม่นาน 
ไพ่ชุดน้ีจะช่วยให้ประเมินได้รอบด้านมากข้ึน ซึ่งเราต้องใช้เวลาคร่ึงช่ัวโมงเป็นอย่างน้อย” 

(ย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“เครื่องมือน้ีสะดวกที่ทําให้ผู้เข้าร่วมเห็นความรู้สึกได้ไว ใช้เวลากระชับประมาณ ๒๐ – ๓๐ 
นาที ก็สามารถจบเคสได้”  

(ล., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“การมีไพ่เหมือนมีตัวเช่ือมที่ทําให้เขาไปเช่ือมโยงกับตัวเองคล้ายกับศิลปะบําบัดที่เราทํา อัน
น้ันเราใช้รูปภาพ ส่วนกระบวนการน้ีใช้ไพ่และมีคําที่ชัดเจนไปกระตุ้นเตือนสิ่งที่เขาต้อง
ทํางานด้วย” 

        (อย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“รู้สึกว่ามีประโยชน์กับเป้าหมายที่ออกแบบมาเพ่ือให้บุคลการทางการแพทย์ ผู้ดูแลและ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ชวนให้กลับมาสํารวจความรู้สึกและความต้องการของตัวเอง 
เหมือนเขามีเราในฐานะกระบวนกรเป็นเพ่ือนรับฟังและได้ช่วยสะท้อนความรู้สึกหลากหลาย
ที่ปนเปกัน ซึ่งเขาอาจรู้สึกสับสนและเรียบเรียงไม่ถูก” 

        (อย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
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๒. ไพ่ฤดูฝนเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว กระบวนกรหลายท่านกล่าวว่าไพ่
ฤดูฝนเป็นตัวช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารและทําความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการผู้ป่วยและผู้ดูแล
สมาชิกในครอบครัวได้ดีขึ้นและยังช่วยให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น  

 
“เป็นเคร่ืองมือช่วยในการสื่อสารกับคนไข้ว่าคนไข้รู้สึกยังไง”  

(จก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)  
 

“มีประโยชน์มาก ทําให้การส่ือสารระหว่างคนไข้กับเราที่เป็นแพทย์ และการสื่อสารระหว่าง
คนไข้กับครอบครัวมันง่ายขึ้น” 

 (ญ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)  
 

“ไพ่ช่วยในงานที่เราทํา เขาจะมีเรื่องเล่าออกมาผ่านคํา ซึ่งช่วยให้สื่อสารได้ง่าย” 
 (ห., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓)   

 
“ไพ่ช่วยให้งานของเราง่ายขึ้น คนไข้เองก็เข้าใจในสิ่งที่เราชวนคุยมากขึ้น คนไข้คนน้ันเข้าใจ 
เราก็ช่วยให้เขาเห็นตัวเองชัดขึ้นและง่ายต่อการวางแผนบําบัดต่อไป อันน้ีเป็นแง่ของคนไข้
สุขภาพจิต”   

(บ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
๓. ถ้อยคํา รูปแบบและความสวยงาม พบว่ากระบวนกรส่วนใหญ่รู้สึกชอบและกล่าวชมเร่ืองความ

สวยงามของรูปภาพ สีสันและลายเส้น ดังตัวอย่างเสียงสะท้อนที่ว่า “ไพ่มีรูปวาดที่สวย มองแล้วสบายใจ สีสัน
ไม่ได้ฉูดฉาดอะไร” (อร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) “ภาพและลายเส้นทําออกมาได้
สวย ดูน่ารัก” (กอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓)  

อย่างไรก็ดี กระบวนกรบางท่านมีข้อเสนอให้เพ่ิมเติมสีสันและรูปแบบตัวอักษรที่เช่ือมโยงกับถ้อยคํา
ความรู้สึกที่ปรากฏอยู่บนไพ่  

 
“ถ้าทําตัวฟ้อนท์อักษรที่มีความแตกต่างของอารมณ์ เราน่าจะส่ือสารผ่านตัวฟ้อนท์ได้ด้วย 
น่าจะนําเสนอความรู้สึกผ่านตัวฟ้อนท์ เช่น ความรู้สึกโกรธอาจเป็นตัวอักษรสีแดงมีเปลวไฟ”  

(ฤ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)   
 
 
 



ผลการวิจัย/๓๖ 

 

และยังมีข้อเสนอให้เพ่ิมเติมถ้อยคําความรู้สึกในไพ่เมฆ ทัง้ความรู้สึกในด้านบวกและด้านลบ  
 

“ผู้ดูแลมีความรู้สึกด้านบวกมากกว่าน้ี อาจเพ่ิมคําตรงน้ี”  
(ฤ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)  

 
“มีความรู้สึกหงุดหงิดที่น่าจะเพ่ิมเข้าไป บางคนไม่ถึงขั้นโกรธ แต่หงุดหงิด”   

(จม., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)  
 

“คําไหนที่ผู้บริการพูดเพ่ิมหรือเขียนเพ่ิม เราก็เก็บคําเผื่อเอาไว้พิมพ์ไพ่เพ่ิมในรอบหน้า ไม่
ต้องน่ังคิดคําไว้ก่อน”  

(จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

ขณะที่กระบวนกรส่วนหน่ึงแสดงความคิดเห็นว่าตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไปสําหรับผู้สูงอายุในการ
มองเห็นและการอ่าน “ตัวหนังสืออาจจะเล็กไปหน่อยสําหรับผู้สูงอายุ”  (ย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) “ตัวหนังสืออาจจะมีขนาดเล็กเกินไปสําหรับการมองและอ่านของผู้สูงอายุ” (ต., การ
สัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) รวมถึงบางถ้อยคําในไพ่ความต้องการหรือไพ่ฝนคล้ายเป็น
วิธีการมากกว่า ซึ่งสามารถใช้การอธิบายเข้ามาช่วยเสริมตรงจุดน้ี  

 
“ไพ่ความต้องการจะคล้ายกับวิธีการมากกว่า อาจไม่ใช่ความต้องการโดยตรง ซึ่งปรับหรือไม่
ปรับคําก็ได้” 

 (ต., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  
 

“บางคําในไพ่ความต้องการก็ไม่ใช่ความต้องการ แต่เป็นวิธีการ หากจะปรับคําเป็นความ
ต้องการให้ชัดเลย ก็อาจจะยากไปสําหรับผู้ป่วย ซึ่งใช้การอธิบายแทนเอาได้”  

(จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 
ทั้งน้ี กระบวนกรท่านหนึ่งได้ต้ังข้อสังเกตไว้ว่าคําความต้องการที่ปรากฏอยู่บนไพ่ฝนอาจจะตรงกับ

ความต้องการของคนในเมืองมากกว่าคนชนบท  
 

“คําในไพ่อาจจะเหมาะกับคนในเมืองหรือชนช้ันกลางมากกว่า เพราะความต้องการบางอย่าง 
เช่น ทําพินัยกรรม ก็อาจไม่ใช่ความต้องการของคนบ้านนอกอย่างแถวบ้านพ่ี”  

(จน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 



ผลการวิจัย/๓๗ 

 

๔. การฟังเป็นเรื่องสําคัญในการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ประเด็นน้ีถือเป็นประเด็น
ที่กระบวนกรทุกคนให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกในการนําไพ่ฤดูฝนไปใช้กับผู้รับบริการ ดังตัวอย่างเสียง
สะท้อนที่ว่า 
 

“ประเด็นสําคัญคือเร่ืองการฟัง คนที่จะนําไปใช้ควรต้องเรียนรู้เรื่องการฟัง ไม่ง้ันคนจะไปติด
อยู่กับไพ่และยึดเอาไพ่เป็นตัวหลัก” 

(พ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“เป็นไพ่ที่ง่าย และได้ทักษะการฟังที่ดี ได้ข้อคิดที่ดีว่าจะนําทักษะการฟังที่ดีไปใช้ยังไง” 
         (จ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 
“การมาทําไพ่ฤดูฝนต้องใช้ใจในการรับฟัง ต่างจากการไปสัมภาษณ์ Magazine ที่ต้องใช้หัว 
ต้องคิดตาม” 

      (หน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“deep listening จําเป็น แค่ฟัง เท่าน้ันเอง แค่เราต้ังใจฟังคนที่อยู่ตรงหน้า เขาก็ได้คลี่คลาย
แล้ว ไพ่ก็เป็นเหมือนเครื่องมือหน่ึง เหมือนเป็นเรื่องมนุษย์กับมนุษย์โดยอาศัยเคร่ืองมือ
บางอย่าง จริง ๆ แล้วกระบวนกรอาจไม่จําเป็นต้องใช้ไพ่ด้วยซ้ํา” 

(กอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
 นอกจากน้ี กระบวนกรที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ได้แสดงคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าการมีจิตอาสาเข้ามา
ช่วยรับฟังผู้ป่วยและญาติเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยสนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ 
 

“ถ้ามีจิตอาสาข้างนอกเข้ามาช่วยในบางเรื่อง เช่น เรื่องช่วยฟัง ก็จะช่วยคุณหมอได้มาก” 
(กอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓) 

 
๕.  การนําเครื่องมือไพ่ฤดูฝนไปใช้กับบุคคลท่ัวไป สืบเน่ืองจากการให้ความสําคัญกับเร่ืองการฟัง 

กระบวนกรหลายท่านเสนอว่าไพ่ฤดูฝนสามารถนําไปใช้กับบุคคลทั่วไป นอกเหนือจากการนําไพ่ฤดูฝนไปใช้กับ
กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เป็นเป้าหมายหลักในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของคณะ
ผู้จัดทํา ในทางกลับกัน บุคคลทั่วไปที่ได้รับการฝึกฝนทักษะการฟังและเข้าใจหลักการของกระบวนการเรียนรู้
ไพ่ฤดูฝนก็สามารถนําไพ่ฤดูฝนไปใช้ในการสํารวจความรู้สึกและความต้องการของตัวเอง สมาชิกในครอบครัว
และเพ่ือนร่วมงาน 



ผลการวิจัย/๓๘ 

 

“พ่ีไม่อยากให้เรื่องพวกน้ีเป็นเรื่องของ professional เท่าน้ัน แค่พยาบาลดูทางกาย เวลายัง
ไม่พอเลย พ่ีอยากให้เครื่องมือน้ีที่ทําออกมาเป็นเรื่องที่คนจะนําไปใช้ได้ เราอาจมี e 
learning หรือ call center หรือ line ถ้าเขานําไปใช้และเกิดติดขัดก็ติดต่อกลับมา พ่ีไม่รู้สึก
ว่าเครื่องมือนี้เป็นจะอันตรายมากถึงขนาดที่คนทั่วไปใช้ไม่ได้ ให้คนย่ิงใช้ เขายิ่งมั่นใจและเรา
จะมีคนที่มีทักษะในการรับฟังกัน พ่ีเช่ือถึงขนาดว่าไม่ต้องมีไพ่ กระบวนกรชุมชนก็มีทักษะ
การรับฟังที่ดูแลใจผู้ป่วยและผู้ดูแลได้ เพราะพ่ีประจักษ์กับตัวเองว่าคนที่ไม่ได้อยู่สายสุขภาพ
ก็นําไปใช้ได้และเกิดประโยชน์จริง” 

         (อม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“เราสามารถนําไปใช้กับใครก็ได้ เพ่ือนร่วมงาน พยาบาลที่กําลัง burn out หรือ depress 
และญาติ ใช้ได้หลากหลาย ค่อนข้างดี” 

(ส., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

“คิดว่าคนทั่วไปก็สามารถมาอบรมไพ่น้ี และนําไปใช้ต่อได้ เพราะไพ่ก็ไม่ได้ใช้ยาก” 
      (หน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 
“ไพ่ชุดน้ี เราเลือกมาใช้เฉพาะผู้ป่วย ผู้ดูแลและบุคลากรทางแพทย์ จริงแล้วเราอาจใช้กับคน
ทุกคนก็ได้ สิ่งที่พบคือเราเคยใช้กับคนปกติ บางทีเราหยิบไพ่ความรู้สึกและความต้องการ
ขึ้นมา เราก็มีความรู้สึกและความต้องการน้ัน แต่ไพ่ความต้องการในสํารับมีการบวกวิธีการ
ด้วย ซึ่งมันอาจเฉพาะผู้ป่วย ซึ่งคนทั่วไปอาจมีความต้องการมากกว่าน้ันและเป็นแง่บวก
มากกว่าน้ี ทั้งน้ีขึ้นกับบริบทด้วยว่าคนหน่ึงจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่า… เรื่องของอายุ พ่ีเคยใช้
กับหลานสาวที่มีอายุ ๕ ขวบ ซึ่งเขาสูญเสียหมาของเขา เขาบอกว่าเขาก็เข้าใจนะ” 

        (บ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

 อย่างไรก็ดี กระบวนการท่านหน่ึงได้เสนอความคิดเห็นที่น่าสนใจว่าการนําไพ่ฤดูฝนไปใช้กับบุคคล
ทั่วไปควรคํานึงถึงเรื่องความสัมพันธ์กับผู้รับบริการในแง่ของการเป็นผู้รับฟัง  
 

“ข้อควรระวังที่จะเอากระบวนการน้ีไปให้กับคนทั่วไปได้ใช้คือ เราต้องมีขอบเขตว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับเป็นแบบไหน เราไม่ได้เข้าไปช่วยจัดการแก้ปัญหา เราเป็น
คนรับฟัง แต่ไม่ใช่ฟังแล้วเอาไปพูดต่อ ซึ่งต้องค่อย ๆ ปูพ้ืนความเข้าใจเรื่องน้ีให้เขา” 

(อร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
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๖. พ้ืนฐานความเข้าใจที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและการเคารพความเป็นเพ่ือนมนุษย์เป็น
เรื่องสําคัญที่กระบวนกรในฐานะผู้นํากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนควรให้ความสําคัญและให้ความใส่ใจ 

 
“คนสําคัญคือคนใช้ต้องเข้าใจว่าไพ่น้ีมีไว้เพ่ืออะไรและจะใช้อย่างไร ถ้าคนใช้ยึดเอาไพ่เป็นตัว
เล่นหลัก บางครั้งก็จะเข้าไปขัดความรู้สึกของผู้เข้าร่วม เช่น ขัดจังหวะที่เขาร้องไห้อยาก
ระบาย” 

        (พ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“ไพ่น้ีไม่ใช้เครื่องมือที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับทักษะของคนที่ใช้งาน เช่น ทักษะการต้ังคําถาม การ
เลือกไพ่ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ์ด้วย คนใช้ต้องกลับมาที่พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ว่าเขามีความ
ทุกข์ เขาต้องการคนรับฟัง ซึ่งเป็นความเช่ือที่คนใช้ควรต้องถือไว้” 

(ต., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 

  นอกเหนือจากข้อคิดเห็นที่มีต่อไพ่ฤดูฝนใน ๖ ประเด็นหลกัข้างต้น กระบวนกรท่านหน่ึงได้แสดงความ
คิดเห็นว่าจุดเด่นของสํารับไพ่ฤดูฝนคือไพ่รุ้งที่ช่วยให้ผู้รับบริการได้มีกําลังใจและพบเจอคุณค่าบางอย่างในชีวิต  
 

“จุดเด่นของไพ่ชุดน้ีคือไพ่รุ้ง การปิดวงด้วยไพ่รุ้งทําให้เขามีกําลังใจหรือเจอคุณค่า เจอ
ขุมทรัพย์ที่เขากลับไปมองได้ มีความหวัง”  

        (ต., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 
๔.๒  การศึกษาทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแล 

คณะผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคลจากผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วย
จํานวน ๑๐ คน โดยผู้ป่วยจํานวนน้ีเป็นผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนจากกระบวนกรในพ้ืนที่ที่แตกต่าง
กัน ทั้งในส่วนของการรับบริการจากกระบวนกรที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ กระบวนกรที่มีประสบการณ์และ
กระบวนกรชุมชน อีกทั้งผู้ป่วยทั้งหมดยังมีความเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีแตกต่างกันทั้งโรคทางกายที่มีความเรื้อรัง
และโรคที่มีความรุนแรง หรืออาการป่วยทางจิตเวช นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้อีกกลุ่มหน่ึงคือ 
ผู้ ดูแลจํานวน ๑๖ คน ประกอบด้วย ผู้ ดูแลผู้ป่วยที่ เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ ดูแลสหวิชาชีพ 
(Professional Caregivers) จํานวน ๑๐ คน และผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว (Family Caregivers) จํานวน ๖ 
คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองมากกว่า ๖ เดือนขึ้นไป สําหรับผู้ดูแลในสองกลุ่มดังกล่าว 
เป็นผู้ดูแลที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในบริบทพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทาง
การแพทย์ส่วนใหญ่ได้เข้ารับบริการไพ่ฤดูฝนจากกระบวนกรผู้มีประสบการณ์ที่ได้เข้าไปทํางานในบริบทพ้ืนที่
โรงพยาบาล ยกตัวอย่างเช่น การเข้าไปให้บริการบุคลกรทางการแพทย์ในพ้ืนที่หอผู้ป่วยเด็ก (พิเศษ) หรือ
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เจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่างกันในโรงพยาบาล ขณะที่ผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยอาการป่วยเรื้อรังหรือเป็นผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งมีทั้งการดูแลที่บ้าน
และโรงพยาบาล  

ในการสัมภาษณ์ ได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึกและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ความรู้ที่นํากลับมาประยุกต์ใช้ในการดูแลจิตใจของตนเองและคนรอบ
ข้าง รวมถึงการดําเนินชีวิตประจําวันและข้อคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยจะทําการนําเสนอข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงภาพรวมที่มิได้แยกแยะหรือแจกแจงออกเป็น
รายบุคคล โดยเร่ิมต้นจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคลของกลุ่มผู้ป่วย ต่อด้วยผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นบุคลากร
ทางการแพทย์หรือผู้ดูแลสหวิชาชีพและผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
 
 ๔.๒.๑  ทัศนคติของผู้เข้ารว่มกระบวนการเรยีนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วย 
 คณะผู้วิจัยได้เริ่มต้นการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยจํานวน ๑๐ คน 
ในประเด็นเก่ียวกับความรู้สึกและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและพบว่า
ความรู้สึกของผู้รับบริการกลุ่มน้ีเป็นไปในแง่บวก เหตุเพราะกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้
ระบายเรื่องราว ปัญหา และความทุกข์ในใจของตนเองออกมา จึงส่งผลให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกในทางที่ดีขึ้นจาก
การมีคนรับฟังปัญหาหรือความทุกข์จากอาการของโรคที่กําลังเผชิญอยู่ 
   

“รู้สึกดีที่ได้คุยกับผู้ให้บริการ เพราะก่อนหน้าน้ีเราก็ไม่ได้คุยกันลึกซึ้งแบบน้ี” 
         (อ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 

 
 “รู้สึกดีขึ้น สบายใจขึ้น รู้สึกโล่งขึ้น ดีขึ้น จากที่หนัก ๆ ก็ดีขึ้นหลังจากที่ได้คุยกัน”  

         (ปย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“การได้เล่าให้คนคนหน่ึงฟัง มันเหมือนเป็นการ ได้บอกสิ่งที่อยู่ในใจออกไป มันก็ทําให้เรา
รู้สึกดีและเห็นตัวเองมากข้ึน” 

         (มม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) 
 

“รู้สึกโล่ง มันเหมือนเป็นการเปิดใจของตัวเองออกมา เหมือนได้ปลดปล่อย ได้เล่าออกมา ได้
รู้ว่าเราโกรธและเราไม่อยากเก็บเอาไว้ รู้สึกเหมือนมีคนเข้าใจ ต้ังแต่เด็กมาเลย ไม่มีใครมา
ถาม ไม่มีใครมาเจาะลึก ไม่มีใครอยากจะรู้อะไรเก่ียวกับเราเลย มีแต่อยากให้เราเป็นแบบน้ัน
แบบน้ี แต่ตอนน้ีมีคนรับฟังเรา” 

(อว., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ มีนาคม ๒๕๖๔) 
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 ที่สําคัญกระบวนการเรียนรู้ผ่านไพ่ฤดูฝนช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับมารับรู้ความรู้สึกและความต้องการของ
ตนเอง ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นที่ตรงกันว่าไพ่เป็นตัวช่วยให้ได้เห็นความรู้สึกและความต้องการของ
ตัวเองชัดเจนขึ้น และการรับรู้ความรู้สึก ความต้องการของตนเอง เป็นทั้งการเยียวยาจิตใจของตนเองและ
นําพาตนเองไปสู่ความเข้าใจในตนเองที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม อันนํามาซึ่งคําตอบของปัญหาในตัวผู้ป่วยแต่ละคนที่
แตกต่างกันออกไป เช่น การแสดงความรู้สึกของตนเองและการรับรู้ความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจนมี
ส่วนสําคัญการรับรู้ความคาดหวังในใจตนเองของผู้ป่วยจนนําไปสู่การยอมรับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือการ
ได้พบว่าตนเองควรจะทําสิ่งใดต่อไป ซึ่งผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยล้วนแล้วแต่ให้
ความสําคัญในประเด็นการรับรู้ความรู้สึกและความต้องการของตนเองมากเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของการรับรู้ดังกล่าว อันนําไปสู่การเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยและการได้พบทางออกของปัญหาที่มาก
น้อยแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน 
 

“ได้มาทบทวนความรู้สึกของตัวเอง ณ ขณะน้ัน เพราะบางทีเรารู้สึกแต่เราไม่สามารถจะ
อธิบายหรือกลั่นกรองออกมาเป็นคําพูด การมีตัวเลือกในไพ่ก็ทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเรา
รู้สึกแบบน้ี แต่กับตัวเราเองเราอาจจะตอบไม่ได้ว่าเรารู้สึกยังไง ไพ่ก็ทําให้เรารู้ความรู้สึกมาก
ขึ้น” 

         (ปย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
“ทําให้เห็นตัวเองชัดขึ้นเลย ในประเด็นที่ถูกคําถามต้ังขึ้นมา เพราะตัวเราก็ได้ทบทวนสิ่งน้ัน
ในระยะเวลาเร็วๆ เราก็เลยรู้ว่าเรารู้สึกแบบนั้นจริง ๆ ทั้งที่ก่อนหน้าน้ันไม่ชัดเจนกับเรื่องพวก
น้ีเท่าไหร่ มันทําให้เราเข้าใจสภาวะ ณ ขณะนั้น แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไร ไม่ใช่เป็น
ทางออก แต่เป็นตัวช่วยให้เราตัดสินใจได้” 

     (กย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 
“เหมือนได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ช่วงที่ได้ทําไพ่ฤดูฝนเป็นช่วงที่สับสนในตัวเอง แต่พอคุยเสร็จ
แล้วรู้สึกได้ปลดล็อคอะไรในใจออกมาเยอะมาก เวลาเราคุยกับตัวเองเรามักจะไม่ได้คําตอบ 
หรือเรามักจะได้คําตอบที่ค่อนข้างลบ แต่พอคุยผ่านไพ่มันผ่อนคลายและได้คําตอบที่เป็น 
Positive มากกว่า” 

     (ม., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 
“ไพ่ฤดูฝนทําให้เรามีความชัดเจนในความรู้สึกของเรา เห็นตัวเองมากขึ้น บางความรู้สึกที่เรา
อธิบายไม่ได้ มันมีช่องทาง มีทางออกที่เราจะพูดคุยกับตัวเอง บางความรู้สึกเราอธิบายไม่ถูก
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ว่าเราต้องการอะไร รู้สึกยังไง แต่ไพ่เป็นตัวช่วยให้เรารู้สึกว่ารู้จักตัวเองมากขึ้น รู้ความ
ต้องการของตัวเองที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งต่างจากที่เราไปน่ังคุยกันเฉย ๆ”  

         (ปย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
“จิตใจดีขึ้น คือยอมรับความจริง ตอนแรกเราพยายามจะสู้ ยอมรับไม่ได้ เราคิดว่ามันน่าจะ
เป็นไปเหมือนเดิม ไม่น่าจะเป็นอะไร อยู่ไปเรื่อย ๆ ก็ตายเอง แต่ทุกวันน้ีเราก็ยอมรับได้มาก
ขึ้น ก็ปรับเปลี่ยนตัวเองมากข้ึน และหันมาดูแลตัวเองมากข้ึน” 

         (นส., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 
“บางทีเรารู้สึกหลายอย่าง เราก็ไม่รู้ ว่าเราควรจะจัดการกับความรู้สึกไหนก่อน บางที
ความรู้สึกน้ีเราเยอะ เราก็ได้รู้ ว่าเราควรจัดการกับความรู้สึกน้ีก่อน ความต้องการก็
เช่นเดียวกัน เราก็ต้องการอันน้ีมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เราก็เห็นว่าความต้องการไหนสําคัญ
กว่า พอรู้ว่าปัญหาคืออะไร เราก็รู้ว่าจะจัดการกับปัญหายังไง ทางแก้เป็นแนวไหน ต่างจาก
ตอนไม่ได้จัดลําดับ ปกติเรามีปัญหาหลายอย่างเราก็ไม่รู้จะจัดการกับปัญหาไหนก่อน อันน้ีก็
จะแก้ อันน้ันก็จะแก้ เราจะไปทางไหนเพ่ือทําให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลาย แต่จริง ๆ แล้วมัน
ไม่มีช่องทางในการแก้ปัญหาให้มันครอบคลุมได้ทุกอย่าง เช่นเร่ืองสุขภาพ โรคบางโรคมัน
ต้องใช้เวลา เราก็ไม่อยากรอ เวลาไปกระทบกับสิ่งอ่ืน เราก็ต้ังสติว่าทุกอย่างเป็นไปตาม Step 
ของมัน เวลาเราเร่งอะไรมาก ๆ มันก็ไม่เกิดผลดี พอเราเห็นความต้องการในตนเองว่าอยาก
รีบหาย เราก็เห็นความคาดหวังในตัวเอง เราก็ยอมรับความจริงว่ามันไม่มีอะไรทันทีทันใด 
หน้ามือเป็นหลังมือ เราก็ยอมรับได้ที่มันจะค่อย ๆ เปลี่ยน มันก็ทําให้เราปลงได้ช่วงเวลาหน่ึง 
และเราก็ทําใจ แรก ๆ ก็อาจจะได้แป๊บเดียว ต่อมาเราก็ทําใจได้มากขึ้น เวลามันก็ช่วยทําให้
เราดีขึ้นได้จริง ๆ แล้วเราก็ลดความสําคัญของความต้องการเราไปเรื่อย ๆ ได้ เพราะเร่งไปก็
ไม่ได้ทําให้เราหายเร็วขึ้น การเห็นตรงน้ีก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้น สบายใจขึ้น เห็นว่าต้องยอมรับ
ความจริง รู้สึกโล่งขึ้น ดีขึ้น จากที่หนัก ๆ ดีขึ้นจากที่ได้คุยกัน ในระยะแรก ๆ เรายอมรับว่า
เราไม่สามารถทําอะไรตามความต้องการของตัวเองได้ทุกอย่าง มันมีปัจจัยหลายอย่าง เราก็
ยอมรับที่จะรอแต่เราก็ยังรอบนความคาดหวัง เราก็รู้ว่าจิตใต้สํานึกเรามันคาดหวัง เราก็เห็น
ความคาดหวังของตัวเอง มันก็ดีขึ้น”  

         (ปย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“รู้สึกว่าไพ่ทําให้ได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเอง รู้ความรู้สึกและความต้องการของตัวเอง 
บางอย่างเราไม่เคยเห็นว่าตัวเองรู้สึก หรือไม่คิดว่าตัวเองจะรู้สึกแบบน้ี แต่เปิดไพ่แล้วช่วยให้
เราเห็นความรู้สึกชัดขึ้น รวมท้ังบางอันเราก็รู้สึกอยู่ว่าเรารู้สึกแบบนี้ แต่ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่า
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อะไร เช่น “หมดพลัง” พอได้เปิดไพ่มันก็ช่วยให้เรารู้ว่าเรากําลังรู้สึกแบบนี้ และช่วยให้เรารู้
ความต้องการของตัวเองชัดขึ้น จากที่เราเจอปัญหา เราก็ต้องการเป็นสิบ ๆ อย่าง พอมาวันน้ี
เราเลือกความต้องการให้เหลือสามอย่าง เราก็จะมาโฟกัสกับสามอย่างน้ีที่จะนําเราไปสู่การ
คลี่คลายปัญหา”  

        (ฟ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 

 นอกจากน้ี ผู้ป่วยจํานวนหน่ึงได้สะท้อนถึงการที่ไพ่ฤดูฝนช่วยให้ได้เห็นตัวตนของตนเองที่ลึกซึ้งย่ิง
กว่าเดิม จากที่เคยคิดว่าเข้าใจความรู้สึกของตัวเองดีอยู่แล้วหรือยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วน้ัน แต่ไพ่ฤดูฝน
กลับเป็นเครื่องมือที่ทําให้ได้พบว่าความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของตนคืออะไร ซึ่งการที่ผู้ป่วยได้รับรู้
ความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงเหล่าน้ันนับว่ามีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเป็นอย่างมาก 
 

“เหมือนเป็นการได้ตามหาตัวตนของตัวเอง การได้ดูไพ่น้ีเหมือนเป็นการได้มาถามคําถามที่
สําคัญที่สุด ถามคําถามที่สําคัญจริง ๆ ในชีวิต เหมือนทําความเข้าใจตัวเอง” 

(อว., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 
“ก่อนหน้าน้ีคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่กลัวตาย ยอมรับความตายได้ ไม่อยากกลับมาเกิดอีก แต่
พอดีมีลูก แล้วพอเรารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งเราก็รู้สึกว่าเรายอมรับได้ ยอมรับความเจ็บป่วยและ
ความตายได้ ตอนแรกที่รู้ข่าวก็รู้สึกเป็นห่วงคนข้างหลังอยู่เหมือนกัน แต่ก็สามารถจัดการ
ตัวเองได้ในสามวัน ดูแลจิตใจของตัวเองได้ และไม่ได้แย่อะไร แต่ว่าพอได้มาเล่นไพ่ฤดูฝน ทํา
ให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้น ทําให้เรารู้ว่าเรายังมีความรู้สึกหลายอย่างอยู่ เช่น ความรู้สึกเศร้า ทํา
ให้เรารู้ว่าจริง ๆ ที่เราคิดว่าเรายอมรับได้น้ัน เรามีท่าทีในการปฏิเสธมันอยู่ การได้เห็นไพ่เมฆ
ก็ทําให้เราเห็นความรู้สึกต่าง ๆ ของตัวเองที่ยังไม่ได้เห็น และพอเราเห็นก็ทําให้เราเข้าใจ
ตัวเองชัดขึ้น ต่อมาเมื่อเปิดไพ่ฝนสองเม็ด ก็ได้รู้ความต้องการของตัวเองมากข้ึน โดยเฉพาะ
ไพ่ “ปาฏิหาริย์” ที่ทําให้เรารู้ว่าเรายังต้องการ “ปาฏิหาริย์” อยู่ ตรงน้ีมันทําให้เรารู้ว่าเรา
ปฏิเสธมัน เพราะในใจลึกๆเราก็ยังไม่อยากเป็นมะเร็ง เรายังอยากให้มันหายไป ก็ได้เห็น
ตัวเองชัดขึ้น” 

         (มม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) 
 
“การเปิดไพ่ฝนสามเม็ด ซึ่งใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย เราก็คิดว่าตัวเองรับได้ประมาณหน่ึง แต่
พอเปิดไพ่ไปเรื่อยๆ ความรู้สึกกับ Down ลง ๆ เรื่อย ๆ เพราะคํามันชวนให้รู้สึก Down 
เหมือนกับว่าตอนน้ีถ้าเรากําลังจะไปจริง ๆ มันจะเป็นยังไง คือก่อนหน้าน้ีเคยเล่นไพ่ไขชีวิต 
แล้วเราก็รู้สึกว่าเรายอมรับความตายได้ เรามีการเตรียมตัวมาล่วงหน้า แต่พอมาวันน้ีเราเป็น
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โรคเข้าจริง ๆ เราถึงได้เข้าใจว่าที่ เคยเข้าใจมาก่อนหน้าน้ันเป็นเพียงการนึกคิดหรือ
จินตนาการว่า ถ้าเราตาย แต่ตอนน้ีพอเราเป็นโรคเรารู้สึกว่าเราได้เข้าใกล้ความตายจริง ๆ 
มันเลยจริงมากกว่าเมื่อก่อน และทําให้เรารู้สึก Down แต่มันก็ทําให้เราได้เห็นตัวเอง และ
การได้เห็นตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้แย่ต่อไป เรายังคงจัดการตัวเองได้และไม่ต้องไปทําอะไรกับ
มันหลังจากเห็นตัวเองแล้ว โดยสรุปสิ่งที่ได้กับตัวเองก็คือการได้เห็นตัวเองมากข้ึน จากที่
เมื่อก่อนเข้าใจว่าตัวเองยอมรับได้แล้ว ไม่ได้รู้สึกแย่อะไร แต่พอมาเล่นก็ได้เห็นว่ามันยังมี
ความรู้สึกบางอย่างหรือความต้องการบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งเราไม่เคยเห็นมัน เราจึงได้เห็น
ตัวเอง เข้าใจตัวเองมากข้ึน และไม่ได้ไปจัดการอะไรกับมัน เราก็ดูแลจิตใจของตัวเองต่อได้” 

         (มม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) 
 
 อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยพบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักให้ความสําคัญกับ “ไพ่รุ้ง” ที่เป็นเหมือนคําที่ให้
ความหมายกับการเดินทางของชีวิตต่อจากน้ีเสมือนเป็นด่ังคําตอบของปัญหาหรือคําสําคัญที่จะดํารงอยู่กับชีวิต
ของเขา หรือเป็นคุณสมบัติที่จะนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตในช่วงเวลาต่อจากน้ี  ด้วยเหตุน้ี “ไพ่รุ้ง” จึงถือเป็น
ไพ่ใบสําคัญสําหรับผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในฐานะผู้ป่วยเป็นอย่างมาก 
 

“เราจับไพ่รุ้ง จับได้คําว่า ‘สงบ’ เราจึงได้เห็นตัวเองว่าเราอยากได้ความสงบจริง ๆ ถ้าได้
ความสงบทุกอย่างก็จบเลย เราก็รู้สึกว่าเราอยากได้มันจริง ๆ” 

         (ฟ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 

 “เราจับไพ่รุ้งได้คําว่ามั่นคง ซึ่งเป็นคําเดียวกับที่เราจับได้วันแรกที่เล่นไพ่รุ้ง ตอนแรกเราก็ยัง
ไม่เข้าใจว่าไพ่รุ้งจะบอกอะไร แต่มาวันน้ีเราเข้าใจแล้วในเรื่องของความม่ันคง ก็ช่วยให้เราได้
เห็นมากขึ้น”  

         (มม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) 
 

“พอเราเปิดไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมา เราได้คําว่าสติ ตอนน้ันเราปัญหาเยอะ มันเครียด พอได้ไพ่ใบ
น้ีก็รู้ว่าเราต้องมีสติมากขึ้น เหมือนเป็นคําที่เอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตช่วงน้ัน” 

     (ม., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 
 เมื่อคณะผู้วิจัยสอบถามเก่ียวกับความรู้ที่นํากลับมาประยุกต์ใช้ในการดูแลจิตใจของตนเองและการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของผู้ป่วย พบว่า ความรู้สึกและความต้องการที่ได้ค้นพบจากการเข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝนยังเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่ผู้ป่วยได้นํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต เพราะกระบวนการ
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เรียนรู้น้ีช่วยให้ผู้ป่วยได้รู้ว่าตนเองต้องการสิ่งใดและสามารถดําเนินการเพื่อทําสิ่งน้ันได้ตรงกับความปรารถนา
ของตน อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเห็นความต้องการในตนเองที่ชัดเจนขึ้น  
 

“อยู่ในช่วงที่กําลังคิดถึงความต้องการจากไพ่ ว่าชีวิตน้ีเราจะทําอะไรให้กับตัวเอง ทําอะไร
ให้กับคนอ่ืน เหมือนเราเตรียมตัวจะวางแผน อย่างน้อยก็รู้ว่าความต้องการคืออะไร และ
วางแผนให้ชีวิต ให้ชีวิตไม่ได้ผ่านไปวัน ๆ แต่น่ีเหมือนเพ่ิงเริ่มต้นและยังไม่ได้คิดมากว่าแผน
จะต้องเป็นอย่างไร ไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องมาทําแผนให้ตัวเอง แต่ตัวเองก็ชอบวางแผนเอาไว้ 
มันดีกว่าไม่มีอะไรเลย ซึ่งตอนแรกจากเร่ืองน้ีเราไม่ได้คิดแผนอะไรไว้ พอมาตอนน้ีเราก็ได้คิด 
ทําให้อะไร ๆ ดีขึ้น” 

         (ยอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
“ทําให้เรารู้จักตัวเองในช่วงน้ันว่าเรารู้สึกยังไง ทําให้รู้ว่าเราจะทําอะไรต่อ เพราะเรารู้
ความรู้สึกความต้องการของตัวเอง” 

     (ม., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

 ที่สําคัญย่ิงไปกว่าน้ัน คณะผู้วิจัยสังเกตว่าผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนยังส่งผล
สืบเน่ืองอยู่ภายในตัวของผู้ป่วย แม้ว่ากระบวนการเรียนรู้จะจบไปแล้วก็ตาม กล่าวคือ ผู้ป่วยเกิดความตระหนัก
รู้ในตนเองในชีวิตประจําวัน และพบว่าตนเองมีวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น ผ่อนคลายมากขึ้น ใจเย็นขึ้น 
มีสติมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยได้กล่าวสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงจากการสังเกตตัวเองและเสียงสะท้อนจากคนรอบ
ข้าง ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 

“พอมากลับอยู่กับตัวเองมาก ๆ หลังเล่นไพ่ เรากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม กระบวนการคิด
คล้าย ๆ เดิม ตอนที่เล่นไพ่มันดี มันเปลี่ยน แต่พอกลับมาใช้ชีวิตมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบ
ปัจจุบันทันด่วน แต่มันทําให้เราตระหนักขึ้นว่าอันน้ีเราเคยคิดได้แล้ว มีการตระหนักมากขึ้น 
ค่อย ๆ ลดความเร็วของตัวเองลง สิ่งที่ได้พูดคุยผ่านไพ่ฤดูฝนมันยังอยู่กับเราและคอยเตือน
เราอยู่เรื่อย ๆ ถึงแม้จะไม่เท่ากับตอนที่เล่นเสร็จใหม่ ๆ” 

(ปย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“มีสติมากขึ้น ไม่ได้กดดันตัวเอง รู้ทิศทางชีวิตตนเองมากขึ้น ก่อนหน้าน้ีเครียดจนอยากตาย 
แต่พอมาทําไพ่ฤดูฝน เขาก็รับฟังว่ามันเป็นแบบน้ี ๆ แล้วเราก็รู้ว่าเรากดดันชีวิตตัวเองมากไป 
แล้วไพ่ก็บอกให้เราค่อย ๆ ไป ค่อย ๆ ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ แก้ปัญหา” 

     (ม., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
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“ตอนไปหาคุณหมออีกครั้ง คุณหมอที่รักษาอยู่ประจําก็สะท้อนเราว่า เราไม่จี้ ไม่รีบ ไม่ถาม
ยํ้า ถามต้ือเหมือนทุก ๆ ครั้ง เมื่อก่อนเราจะถามสาเหตุ บางทีก็ถามวนในเรื่องเดิม กับเพ่ือน
เราก็เลิกคุยเรื่องที่เป็นปัญหา เลือกคุยเรื่องที่ผ่อนคลายมากข้ึน เพ่ือนก็สะท้อนเราว่า เราดีนะ
ที่วันน้ีไม่บ่นเรื่องป่วย เมื่อก่อนเราเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะให้นํ้าหนักมันเยอะ แต่
ตอนน้ีเป็นอะไรนิดหน่อยเราก็ไม่บ่น เรารู้สึกว่าบ่นไปก็เท่าน้ัน เพ่ือนก็สะท้อนว่าเราไม่บ่น
แล้ว” 

(ปย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

 “เรารู้สึกว่าเวลาเรามีปัญหา กําลังใจไม่ได้ช่วยอะไรเราขนาดนั้น แต่พอมาเล่นไพ่ฤดูฝนแล้ว
ใจเย็นมากขึ้น มีสติมากขึ้น ทําให้รู้ว่าคนรอบข้างเขาก็โอเคกับเราทุกคน คอยช่วยเหลือที่ทํา
ได้ ทําให้ความรู้สึกของเราต่อคนรอบข้างเปลี่ยนไป” 

     (ม., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

 นอกเหนือจากน้ัน ผู้ป่วยบางท่านได้นําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับคนรอบข้างในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน อีกทั้งการเรียนรู้จากกระบวนการไพ่ฤดูฝนยังเอ้ือประโยชน์เก้ือกูลต่อผู้อ่ืนจากการได้รับรู้
ความรู้สึก ความต้องการของตนเอง และเห็นความต้องการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือผู้อ่ืน รวมทั้งการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบของที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ตลอดจนมีการแนะนํากระบวนกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน
ให้กับผู้อ่ืน 
 

“เป็นประโยชน์กับคนรอบข้าง เพราะเป็นความต้องการของเราท่ีจะทําเพ่ือคนอ่ืนด้วย ไม่ได้
ทําเพ่ือตนเองทั้งหมด ความต้องการที่เราเห็นคือความต้องการของเราที่เราอยากจะทํา แต่สิ่ง
ที่เราทํามันจะเป็นประโยชน์เพ่ือคนอ่ืน ซึ่งก่อนหน้าน้ีเราอยากทําเพ่ือคนอ่ืน แต่เราก็ไม่รู้ว่า
เราต้องการอะไร หรือจะทําอะไร เราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ ตอนน้ีก็ได้เห็นมากขึ้น” 

         (ยอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
“เราได้แบ่งปัน แนะนําให้กับคนที่ต้องการคนคุย ต้องการคําแนะนํา จึงแนะนําให้มาทําไพ่ฤดู
ฝน บางทีเราอยู่ใกล้เขามาก ๆ อยู่ใกล้กับปัญหาเกินไป คําแนะนําของเราก็อาจจะไม่เป็นผลดี
กับเขา เราจึงแนะนําให้เขามาเล่นไพ่ฤดูฝนมากกว่า” 

(ปย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
 



ผลการวิจัย/๔๗ 

 

“พอเข้ากิจกรรมแล้วก็นําไปคุยกับเพ่ือน ๆ และไปบอกเล่าต่อทั้งการดูแลทั้งร่างกายและ
จิตใจของตัวเอง ไปแนะนําเพ่ือน ๆ ต่อ” 

         (นส., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 
“คิดว่าการได้เห็นตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้น มันก็ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้
เป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วย” 

         (มม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) 
 
“ไพ่เหมือนเป็นตัวแทนความรักความปรารถนาดี ให้เราคิดว่ามันมีความสําคัญ มันมี
ประโยชน์ เราไม่ได้มองว่าเป็นเพราะตัวไพ่ แต่เป็นเพราะความสัมพันธ์กับคนที่มาเล่นกับเรา 
นําสิ่งดี ๆ มาให้เรา และทําให้เราได้กําลังใจ นอกจากน้ีเราเองก็ยังอยากจะให้ผู้ดูแลของเราได้
เล่นไพ่น้ีด้วยเพราะเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์กับเขา ทําให้เราอยากฟังผู้ดูแลของเราด้วยว่าเขา
รู้สึกยังไง ต้องการอะไรด้วยเช่นกัน และเราก็จะได้ปรับปรุงตัวเองด้วย” 

         (อ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 
 อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยพบข้อสังเกตสําคัญจากคําตอบของผู้ป่วยบางท่าน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น ๒ 
ประเด็นได้แก่ 
 ๑. ท่าทีปฏิเสธ เช่น การให้ข้อมูลว่าตนเองไม่กลัวความเจ็บป่วย ไม่กลัวความตายอยู่แล้ว ไม่ได้รู้สึก
เจ็บปวด ไม่ต้องการการเยียวยาอะไร ทําให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการพูดคุย โดยท่าทีที่แสดงออกของผู้ให้
สัมภาษณ์น้ันมีลักษณะท่าทีของการหลีกเลี่ยงการแสดงออกความรู้สึกของตนเอง ไม่สามารถยอมรับความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นได้ และไม่สามารถตอบความรู้สึกของตนเองได้อย่างชัดเจน รวมท้ังให้ข้อมูลว่าไพ่ฤดูฝนไม่เป็น
ประโยชน์ในส่วนน้ีมากนัก แต่จะมีประโยชน์ในด้านความสัมพันธ์กับกระบวนกรมากกว่า 
 

“เราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวด เราเลยรู้สึกว่าไม่ได้เยียวยาอะไร ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นหรือเลวลง เรารู้สึก
ไม่ได้เป็นทุกข์กับสิ่งที่เป็น เราเยียวยาจิตใจตัวเองได้แล้ว ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไร” 

         (บด., การสัมภาษณเ์ชิงลึกในบุคคล, ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 
 ๒. การให้เหตุผลด้านการปฏิบัติธรรม ในกรณีน้ีผู้ป่วยบางรายมักหลีกเลี่ยงการตอบความรู้สึกและ
ความต้องการของตนเองอย่างตรงไปตรงมา โดยอาศัยการยกเหตุผลทางการปฏิบัติธรรมหรือสภาวธรรมของ
ตนมาใช้อธิบายในการตอบคําถามที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกและความต้องการของตนเอง 
   



ผลการวิจัย/๔๘ 

 

“สําหรับคนที่ภาวนาแล้วแบบพ่ี รู้สึกว่าไม่รู้จะเลือกคําว่าอะไร เพราะเราอยู่กับปัจจุบันขณะ 
คําเหล่าน้ีมันจึงเป็นอดีตไปหมดแล้ว เรารู้สึกว่าเราอยู่กับปัจจุบัน เราเลยเลือกความรู้สึกไม่ถูก 
คือเราก็รู้สึกว่ามีความรู้สึก แต่เรามีน้อย” 

         (อ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 
“ไพ่น้ีเป็นคําในเชิงโลกียะ แต่เราจะเลือกคําที่มันเป็น Spiritual มากกว่า ถ้ามีคําเหล่าน้ันเรา
ก็คิดว่าเหมาะที่จะเล่น คําในระดับโลกียะมันมีความหมายน้อยสําหรับเรา เพราะเรามี
ความรู้สึกทางด้านจิตวิญญาณค่อนข้างมาก ในขณะที่คําที่ให้เลือกมันเป็นคําพ้ืน ๆ ทั่วไปของ
โลกียะ เช่น กังวล อยากมีศักด์ิศรี อยากได้รับการยอมรับ อยากแข็งแรง รู้สึกว่าคําเหล่าน้ัน 
มันเป็นไพ่ที่เหมาะกับคนที่ต้องการเรื่อง Physical คือเราไม่ได้สนใจร่างกายอยู่แล้วว่า
ร่างกายมันจะเป็นยังไง ในขณะที่คนส่วนใหญ่อยากหาย” 

         (อ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 

 สําหรับข้อคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในทัศนคติของผู้ป่วยที่เคยเข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้สามารถจัดหมวดหมู่แบ่งเป็น ๕ ประเด็นที่น่าสนใจ ดังต่อไปน้ี 

๑. ไพ่ฤดูฝนในฐานะเครื่องมือในการเรียนรู้ในตนเอง คณะผู้วิจัยพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่กล่าวถึง
ประโยชน์ของกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในแง่ของการรับฟัง เปิดโอกาสให้ได้เล่าถึงสิ่งที่อยู่ในใจและได้
กลับมารับรู้ความรู้สึกและความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง ซึ่งตัวไพ่เปรียบเสมือนตัวช่วยให้ได้พูดคุยสื่อสาร
ความรู้สึก ต่างจากการพูดคุยโดยทั่วไปที่ไม่มีไพ่ซึ่งมักทําให้ไม่รู้ว่าจะต้องสื่อสารอย่างไร  
 

“สิ่งที่ดีคือเราไม่ได้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรก่อนเล่น มาถึงก็เล่นเลย แล้วก็ไม่ได้วางแผนไว้
ก่อนว่าเราต้องเลือกสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเท่าน้ัน ดีกว่ามาบอกไว้ก่อนว่าต้องทําอะไร แต่ไพ่ทําให้เรา
มาเห็นตัวเราทีหลังโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อน เราจึงได้ตอบในสิ่งที่เราคิดจริง ๆ ตอนน้ี
รู้สึกยังไง เจ็บปวด สบายใจ ไม่สบายใจ เป็นแบบน้ีหรือเปล่า เราเลยได้เลือกมาจากความรู้สึก
ของเราตอนน้ันจริง ๆ ถ้าไม่มีไพ่ตัวน้ี เราก็ไม่มีอะไรให้เลือก เหมือนไม่มีใครมาถามเรา และ
ถ้าอยู่ดี ๆ มีคนมาถามเรา เราก็ไม่รู้จะต้องตอบอย่างไร มันเห็นในความรู้สึกคนว่ามันมี
หลากหลาย เวลาเราเจอปัญหาหรือเรื่องราวอะไรมา” 

         (ยอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“ถ้ามาถามโดยไม่มีไพ่ ก็คงต่างจากน้ี เพราะคนที่ไม่มีไพ่บางทีจะถามแบบสะเปะสะปะ ไม่รู้
ว่าจะตรงใจไหม” 

(อว., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒ มีนาคม ๒๕๖๔) 



ผลการวิจัย/๔๙ 

 

“ไพ่เป็นตัวช่วยให้เรารู้สึกว่ารู้จักตัวเองมากข้ึน รู้ความต้องการของตัวเองที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งต่าง
จากที่เราไปน่ังคุยกันเฉยๆ” 

         (ปย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“ไพ่ชุดน้ีเป็นประโยชน์ ทําให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึกที่ไม่ดีออกมา ยกตัวอย่างเช่น ไพ่เมฆ 
ก็จะมีคําพูด Negative เยอะ คนทั่ว ๆ ไปก็ไม่มีโอกาสได้พูดสิ่งเหล่าน้ีออกมา แต่การที่มีไพ่
เมฆ ทําให้คนมีโอกาสได้พูดสิ่งเหล่าน้ีออกมาโดยไม่ต้องเค้นออกมา เพราะมี Choice ให้
เลือก” 

         (อ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 

๒. ด้านวิธีการเล่นไพ่ฤดูฝน พบว่า ผู้ป่วยหลายท่านแสดงความคิดเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน
เป็นกระบวนการที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจและช่วยให้เกิดการสื่อสารอย่างราบรื่น ตลอดจนเป็นตัวช่วยในการ
สร้างพ้ืนที่ปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความสบายใจทั้งตัวกระบวนกรและผู้รับบริการ  
 

“คิดว่ามันง่ายในการทําความเข้าใจ ไม่ต้องใช้ Tone ของคนถามมาก ถ้าไม่มีไพ่ตัวน้ีมา แล้ว
เราถามธรรมดา มันจะเกิดกําแพงบางอย่าง เช่น ความระมัดระวัง แต่พอมีไพ่ คําที่มันพูด
ออกมามันจะไม่ได้ถูกขัดขวางโดยความคิด เพราะมันเป็นคําที่ถูกเขียนขึ้นมาอยู่แล้ว ไพ่เป็น
เหมือนตัวแทน เป็นคนถามแทนผู้ให้บริการ ในขณะที่ผู้ให้บริการทําให้มันเกิดกระบวนการ
เฉย ๆ มันจึงทําให้รู้สึกปลอดภัย” 

     (กย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

“ข้อดีของกระบวนการก็คือการไม่มีข้อเสนอแนะว่าให้เราไปทําอะไร ๆ หลังจากจบการเล่น 
ถ้ามีโครงการมีอะไรประมาณน้ี เราก็อยากแนะนําให้คนอ่ืนไปเล่น เพราะเรารู้สึกว่า
กระบวนการมันผ่อนคลายมาก ๆ เหมือนมีเวลาคุยกับตัวเอง อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เล่น และผู้ทําไพ่ก็มีความสําคัญ ทั้งที่คําถามมันก็ค่อนข้างลึก แต่พอเรารู้จักกับคน
ทําไพ่ เราก็กล้าเล่า คุยได้ราบรื่น ไม่ได้เครียดหรือกดดัน แล้วก็ได้แบ่งปันเรื่องเล่าระหว่างผู้
เล่นและผู้ทําไพ่”  

     (ม., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 
“เป็นตัวกลางที่ดีในการที่เราจะทําความเข้าใจกับคนป่วย ถ้าไม่มีไพ่เข้าไปหาคนป่วยเฉย ๆ 
บางทีเราต้องไปสร้างความสัมพันธ์ระดับหน่ึง แต่พอมีไพ่แล้ว ทําให้เข้าถึงได้ง่ายกว่า ช่วยให้
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ผู้เข้าร่วมวางใจได้มากขึ้น เหมือนไพ่เป็นตัวเช่ือม เพราะคิดว่าคนจะวางใจไพ่ได้ง่ายกว่าวางใจ
ในคน ไพ่จึงเหมือนเป็นตัวเช่ือม” 

     (กย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

๓. การนําไพ่ฤดูฝนไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้อ่ืน ๆ พบว่า ผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยมีความคิดเห็น
ว่าไพ่ฤดูฝนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ เก่ียวกับการเรียนรู้ในตนเอง โดย
เช่ือว่าไพ่ฤดูฝนจะสามารถเป็นตัวช่วยหรือเสริมกระบวนการเหล่าน้ันให้ดีย่ิงขึ้น 
 

“ตัวกระบวนการไพ่ ช่วยให้การทํางานเร่ืองน้ีง่ายขึ้นอยู่แล้ว แต่การนําเอาไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการต่าง ๆ ไพ่น้ีจะเป็นตัวช่วยและตัวเสริมที่ดี ช่วยให้เรามีประเด็นชัดในสิ่งที่เราจะ
ไปเพราะมันทําให้เห็นรูปแบบที่กระบวนการมันจะนําไป หรือความต้ังใจของผู้เข้าร่วม
เรียนรู้” 

     (กย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 
“อยากให้มีการใช้ไพ่น้ีในวงกว้าง จะเป็นประโยชน์กับคนมาก ๆ” 

         (อ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 

๔. ถ้อยคํา รูปแบบและความสวยงาม คณะผู้วิจัยพบข้อคิดเห็นที่หลากหลายทั้งเรื่องของ ภาพ สี 
ถ้อยคํา และข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุง ซึ่งเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน
ย่ิงขึ้นไป  
 

“ตัวไพ่สวย รูปก็โอเค ทําให้เกิดบรรยากาศที่สบายในการพูดคุย ต่างจากคุยกับหมอ มัน
เครียด แต่เล่นไพ่ฤดูฝนเหมือนคุยกัน เม้ากัน แล้วยังได้ทางออกอีกด้วย”  

     (ม., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 
“เป็นไพ่ที่ดี มีประโยชน์ ช่วยให้เราได้เห็นตัวเอง และภาพ สี ทุกอย่างดี คําในไพ่ก็ดี ไม่มาก
ไม่น้อยจนเกินไป” 

         (ฟ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 
 



ผลการวิจัย/๕๑ 

 

“ในแง่ของตัวไพ่ ไพ่ก็ไม่ได้สะเทือนอารมณ์มากเกินไป เป็น Choice ที่ดี มันนําไปสู่การคุยที่
ระเบิดอารมณ์ ความทุกข์ ความเศร้า ความอึดอัดได้ เพราะคนเราทุกคนมีความรู้สึกน้ันอยู่ 
แต่ไม่มีที่ระบาย” 

         (อ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 
“ขอแนะนําเรื่องภาพเพ่ิมเติม ไพ่ควรมีภาพที่จะสื่อความหมายตรงกับถ้อยคํา หรือถ้อยคํามัน
ก็ต้องโดนในระดับหน่ึง ถ้านําไปใช้กับผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ มีข้อจํากัดด้าน
การพูดการเขียน การมีภาพจะช่วยได้ หรือผู้ป่วยที่มีข้อจํากัดในการสื่อสารเหล่าน้ี ก็คิดว่า
อาจจะทําให้เขาสื่อสารได้มากขึ้น เพราะเขายังรับรู้ได้ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีวิธีการอย่างไร” 

     (กย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 
“คําพูดที่อยู่ในไพ่ ดีนะ แต่อยากให้มีไพ่ว่างเยอะๆ เพราะคําที่มีในไพ่ไม่ได้อยู่ใน Theme 
ของเรา และเมื่อมีไพ่ว่าง เราจะได้สามารถเพ่ิมเติมคําของเราลงไปได้” 

         (อ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยท่านหน่ึงได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องรูปแบบของไพ่ โดยเฉพาะไพ่ฝน ๓ 
เม็ดไว้อย่างน่าสนใจ คือ  
 

“ข้อเสียคิดว่าไพ่ฝนสามเม็ดเป็นไพ่ที่ค่อนข้างหนัก โดยเฉพาะเม่ือใช้กับผู้ป่วยที่อาจจะไม่ได้
เรียนรู้เรื่องในตนเองมาก่อน หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ยังรับไม่ได้ บางทีอาจทําให้รู้สึกแย่ 
หรือ Down ลงไป แย่ไปกว่าเดิมได้ ก็เป็นข้อควรระวังในการนําไปใช้” 

         (มม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔) 
 

๕. ตัวกระบวนกรผู้ให้บริการ ในประเด็นน้ีผู้ป่วยบางท่านให้ข้อมูลว่ากระบวนกรก็มีความสําคัญ 
ยกตัวอย่างเช่น การต้ังคําถามเกี่ยวกับความทุกข์ของผู้ป่วย ซึ่งควรมีความระมัดระวังและไม่ควรถามคําถามที่
เน้นไปในเชิงของด้านทุกข์เพียงอย่างเดียว  
 

“จริง ๆ แล้ว ไพ่มีวัตถุประสงค์เป็นการชวนคุย พอเราถูกถามเก่ียวกับทุกข์ ก่ึง ๆ ว่าตอนน้ี
เรากําลังทุกข์อะไรไหม ทําให้เราต้องตอบไปตามโจทย์ แต่ถ้าผู้ให้บริการไม่ได้กําหนดโจทย์
แบบน้ัน คิดว่าอาจจะชวนคุยกันไปในเรื่องอ่ืน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า คือมองว่าตัวไพ่ดี 
แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์เราในเวลานั้น เพราะเวลานั้นเรามีความสุข แล้วพอผู้ให้บริการถาม
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เหมือนจะบังคับให้เราตอบว่า คุณทุกข์ไหม ๆ ทุกข์เรื่องอะไร ซึ่งเราก็รู้สึกไม่ทุกข์ ผู้ให้บริการ
ในเวลาน้ันจึงเหมือนต้องการทําไพ่ โดยอ่านเราว่าเราเป็นผู้ป่วยในขณะที่เราไม่ได้ป่วย” 

         (บด., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

“ถ้าเลือกได้ว่าจะไปคุยกับใครได้ก็ดี เช่น คนที่ไม่ต้องการการเยียวยาก็ไม่จําเป็นต้องทํา หรือ
เราไม่ได้อยู่ในโหมดน้ันก็ไม่จําเป็นต้องทํา จึงคิดว่าทําได้ ๒ โหมด คือ ๑. เพ่ือส่งความห่วงใย 
๒. อยากให้คนคนน้ันได้จริง ๆ ก็ควรประเมินด้วยว่าคนคนน้ันอยู่ในภาวะไหน เช่น ภาวะเร่ง
รีบก็อาจจะไม่เหมาะ รวมทั้งจังหวะชีวิต ถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่ควรไปใช้ เช่น เรามีงาน เราอยู่
ในภาวะไม่พร้อม” 

         (บด., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

จากตัวอย่างเสียงสะท้อนข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยให้ความคิดเห็นเน้นหนักไปที่กระบวนกรว่าบาง
คําถามที่เน้นไปที่ความทุกข์มีผลต่อความรู้สึกและการเรียนรู้ของผู้รับบริการ ด้วยเหตุน้ี เวลาที่ผู้ป่วยมีความไม่
พร้อมทางจิตใจหรือร่างกาย การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่กระบวนกรควรให้ความใส่ใจ  
 
 ๔.๒.๒  ทัศนคติของผู้เข้ารว่มกระบวนการเรยีนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ดูแล 
 ในส่วนน้ี คณะผู้ วิจัยขอนําเสนอผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคลของผู้ ดูแลจํานวน ๑๖ คน 
ประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ดูแลสหวิชาชีพ (Professional Caregivers) 
จํานวน ๑๐ คน และผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว (Family Caregivers) จํานวน ๖ คน ซึ่งผู้ดูแลทั้งหมดที่เข้ารับ
การสัมภาษณ์มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองมากกว่า ๖ เดือนขึ้นไป โดยเริ่มต้นการนําเสนอ
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคลของผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ดูแลสหวิชาชีพเป็น
ลําดับแรก 
 
 ทศันคติของผูดู้แลผู้ป่วยทีเ่ป็นบคุลากรทางการแพทย์หรือผู้ดูแลสหวิชาชีพ 

คณะผู้วิจัยได้สอบถามผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ดูแลสหวิชาชีพแต่ละท่านถึง
ความรู้สึกและประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและพบว่าความรู้สึกส่วนใหญ่ของผู้ดูแลที่เป็น
บุคลากรทางการแพทย์คือความรู้สึกชอบ ผ่อนคลายและสบายใจจากการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
เหตุจากการที่แต่ละท่านได้กลับมาสํารวจความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในใจและท่าทีการแสดงออกที่ผ่านมาของ
ตนเอง รวมถึงการได้บอกกล่าวความรู้สึกและระบายเรื่องราวที่เก็บค้างไว้ในใจออกมา 
 

“ตอนแรกเราเลือกหยิบไพ่ความรู้สึกเครียด เพราะเราเปลี่ยนงานใหม่และไม่มีพ้ืนฐาน
ทางด้านน้ี กิจกรรมคร้ังน้ีก็รู้สึกผ่อนคลายและชอบ เราได้หยุดมองตัวเองว่าตอนน้ีเราเป็น
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อย่างไรบ้าง ได้รู้จักตัวเองและได้ย้อนกลับมามองตัวเองว่าเราเอาปัญหามากดดันตัวเองด้วย
ส่วนหน่ึง เพราะเราอยากให้งานสําเร็จและออกมาได้ดี”  

         (หว., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

“เรารู้สึกสบายใจมากขึ้น หลังจากที่ได้จับไพ่ พูดสื่อสารร้อยเรียงเรื่องต่าง ๆ ช่วงใกล้จบ เรา
ได้คลายความกังวลและรู้สึกดีที่ได้มาทํากิจกรรมน้ี ไม่ได้รู้สึกกังวลท่ีต้องมาจับไพ่ แต่เรากังวล
จากงานที่ทํามาในช่วง ๒ เดือนน้ีและกังวลเรื่องลูก ส่วนไพ่ความต้องการ เราจับได้ไพ่
ความสุขที่ไม่มีเง่ือนไข ความกังวลเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราทั้งน้ันเลย หากเราอยากมีความสุขที่
แท้จริงแบบไม่มีเง่ือนไข เราต้องจัดการใจตัวเองก่อน” 

         (ด., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

“พ่ีชอบ พ่ีสนใจกิจกรรมแนวนี้อยู่แล้ว พ่ีก็ชวนน้อง ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย” 
         (หม., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 

 
 ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หลายท่าน
กล่าวว่าการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนช่วยให้ตนเองได้ปลดปล่อยความรู้สึกโดยอาศัยไพ่เป็นสื่อกลาง 
 

“เรามีความในใจและความรู้สึกที่เราไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้ เราระบายผ่านไพ่น้ีได้ 
ต่างกับเวลาไม่มีไพ่ เราไม่รู้ว่าเราจะไปเล่าความรู้สึกให้ใครฟังได้อย่างไร บางทีเขาอาจจะมอง
เราในอีกแง่หน่ึง ส่วนเวลามีไพ่ เราสามารถเล่าเรื่องให้คนที่ไม่สนิทฟังได้ เพราะเราเล่า
ความรู้สึกผ่านไพ่” 

(คน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“เราได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่อยู่ข้างใน การมีไพ่ต่างจากการพูดโดยไม่มีไพ่ เพราะการมีไพ่
ช่วยให้เรากล้าเปิดใจมากขึ้นผ่านไพ่ที่เป็นสื่อกลาง คําในไพ่ช่วยให้เราสามารถบ่งบอก
ความรู้สึกของตัวเองได้ชัดขึ้น ประโยชน์ของไพ่ชุดน้ีคือการช่วยให้เราได้กล้าสื่อสารมากขึ้นใน
แง่ความรู้สึกและความต้องการ พอได้พูดก็ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น” 

(ร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

 ขณะที่ผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหน่ึงได้กล่าวกับคณะผู้วิจัยว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยตรง
คือการเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของตนเองได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
  



ผลการวิจัย/๕๔ 

 

“เราเห็นว่าตัวเองรู้สึกกังวลและเรียนรู้ว่าคนอ่ืนก็มีหลากหลายความรู้สึกที่ต่างจากเรา และ
เห็นความต้องการของตัวเองชัดขึ้นจากแต่ก่อนและบอกได้ว่าเราต้องการอยากสอบบรรจุเข้า
ทํางานให้ได้” 

(คน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“คําในไพ่หลายใบก็ตรงกับเรา ขึ้นอยู่กับเราเลือกด้วย อย่างเช่น ไพ่ความต้องการ บางทีเรา
นึกเองไม่ออก พอมีไพ่ให้เลือก เราก็เลือกได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ” 

         (พล., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

“เรามีความรู้สึกอย่างน้ีและเราต้องการอะไรท่ีจะช่วยคลายความรู้สึกน้ี เหมือนเราได้ระบาย
ว่าเราคิดอย่างไร …แต่ละคนก็แตกต่างกัน มีขึ้นมีลงเป็นไปตามแต่ละช่วงของชีวิต ซึ่งไพ่ที่ได้ก็
ตรงกับใจและสิ่งที่เราคิดอยู่” 

(พณ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

“สิ่งที่เราไม่ได้เรียบเรียงก็ได้ถูกเรียบเรียง ได้เรียบเรียงความคิด คําพูดและลําดับความสําคัญ 
ที่ผ่านมาเวลาใครถาม เราจะตอบเหตุผลว่าคืออะไร ซึ่งอาจจะไม่ได้ตอบตัวเองชัด ๆ ก็ช่วยให้
ได้ชัดเจนกับความต้องการและได้รับพรด้วย” 

(นย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

 เมื่อคณะผู้วิจัยสอบถามเกี่ยวกับความรู้ที่นํากลับมาประยุกต์ใช้ในการดูแลจิตใจของตนเองและรอบ
ข้าง รวมถึงการดําเนินชีวิตประจําวัน ผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่บอกว่าตนเองมีมุมมองต่อ
ปัญหาที่เผชิญอยู่แตกต่างจากเดิม ซึ่งเกิดจากการกลับมาสํารวจความรู้สึกความคิดและท่าทีการแสดงออกของ
ตนเอง ด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปน้ีได้ส่งผลให้ผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เหล่าน้ีมคีวามเครียดและความ
คาดหวังน้อยลง เกิดความรู้สึกสบายใจและมีความสุขมากขึ้น 
 

“ตัวเองหยิบคําว่าเหน่ือย เพราะเรารู้สึกเหน่ือยจริง ๆ เรามีงานหลายด้าน อีกสองปีก็เกษียณ
แล้ว น้องที่เราสอนงานก็ยังทําไม่ได้ด่ังใจ เรารู้สึกเหน่ือยจากท่าทีของคนรอบข้าง แต่เราก็
ต้องย้อนมองตัวเองด้วยว่าเรามีท่าทีกับคนอ่ืนอย่างไร บางทีท่าทีของเราก็อาจทําให้เขาเลือก
ทําแบบน้ัน ชีวิตทุ่มเทกับงาน เราจึงรู้สึกเหนื่อย หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม เราเห็นว่าเราห่วง
ลูกน้องน่ันแหละ เราก็คิดได้ว่าอย่าอะไรกับมันมาก ทําได้เท่าที่ทํา บางอย่างเขาไม่ทํา เราทํา
เองก็ได้ เราเห็นว่าเราคาดหวังมากเกินไป ตอนน้ีเราก็คาดหวังน้อยลง ความรู้สึกเหน่ือยก็ 
 



ผลการวิจัย/๕๕ 

 

น้อยลง สบายใจขึ้น ซึ่งเราก็ระวังและเปลี่ยนท่าทีการแสดงออกของตัวเองด้วย” 
(หม., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 

 
“เรารู้สึกสบายใจและมีความสุขมากขึ้น เรามีความกังวลเก่ียวกับเรื่องลูก แต่ก่อนเราชอบให้
ลูกเป็นแบบนั้นแบบน้ี ต้องไปซ้ายแบบนี้ไปขวาแบบน้ี แนวมนุษย์แม่ แต่ก่อนเราก็ตึงเกินไป 
หลังจากเราเข้ากระบวนการน้ี เราโตขึ้น คิดมากขึ้นและผ่อนปรนมากขึ้นในการอยู่ร่วมกับคน
อ่ืน...เราก็เห็นว่าบางคําพูดก็เร็วเกินไป ไม่ได้คิดไตร่ตรองก่อน” 

(ด., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

“มุมมองต่อปัญหาเดิมที่มีอยู่ต่างออกไป ไม่คิดมากเกินไป ปล่อยวาง ทําสิ่งที่เราทําอยู่
ตรงหน้าและส่งผลต่อคนรอบข้างทําให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้น เพราะเราเครียดน้อยลง”  

(ร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

 ขณะที่ผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์บางท่านบอกว่าตนเองได้นําความรู้ที่ได้รับน้ันกลับมาใช้ใน
การวางแผนชีวิตและวางแผนงาน 
 

“ส่วนเรื่องงาน เราได้ฉุกคิดและเริ่มวางแผนการทํางานว่าเราต้องการอะไร จะใช้เวลาเท่าไหร่
และต้องทําอะไรบ้าง” 

(ร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“เราได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราในช่วงน้ี เราได้เห็นว่าเราจะแก้ไขอย่างไรและปฏิบัติตัวอย่างไร 
และนํามาใช้ในการจัดการงาน งานอะไรควรทําก่อนหลัง อะไรจําเป็นกับชีวิตเราในตอนน้ี” 

(พณ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
 นอกจากน้ี ผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ท่านหน่ึงได้นําเอาคําในไพ่มาใช้เป็นกําลังใจในการดูแล
ความรู้สึกของตนเอง ซึ่งส่งผลให้ตนเองเข้าใจความจริงที่เผชิญอยู่ตรงหน้าและคิดในแง่บวกมากขึ้น 
 

“เราเอาคําให้กําลังใจจากไพ่มาใช้ปรับความรู้สึกของเราเอง เราสามารถจัดลําดับความรู้สึก
ของตัวเองได้ถูกต้อง ลําดับเหตุการณ์ได้ดีขึ้น คิดบวกมากขึ้น เข้าใจความจริงมากขึ้นว่าเขา
อาจไม่คิดกับเราเหมือนอย่างที่เราคิดก็ได้ ไม่ค่อยเก็บเรื่องราวต่าง ๆ มาทําให้ตัวเองรู้สึก
กังวลและคิดมาก” 

(คน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 



ผลการวิจัย/๕๖ 

 

ทั้งน้ี คณะผู้วิจยัสามารถจัดหมวดหมู่ข้อคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนของผู้ดูแลที่เป็น
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีร่วมกันออกมาได้เป็น ๒ ประเด็นหลัก คือ 

๑. ไพ่ฤดูฝนในฐานะเคร่ืองมือในการเรียนรู้ในตนเอง ผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นว่าไพ่ฤดูฝนเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้กลับมารับรู้ถึงความรู้สึกและความ
ต้องการที่แท้จริงของตนเอง  

 
“ไพ่ฤดูฝนเป็นประโยชน์มากสําหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลในการช่วยให้ได้บอกความรู้สึกและ
ระบายความในใจ”  

(คน., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“เท่าที่มอง ไพ่ก็แทนความรู้สึกได้ การที่เราเลือกได้แค่หน่ึงเดียวเท่าน้ันได้ช่วยให้เราชัดเจน
กับตัวเอง” 

         (หว., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

๒. ไพ่ฤดูฝนเป็นเคร่ืองมือช่วยในการรับฟังความรู้สึกและความต้องการ การนํากระบวนการเรียนรู้ไพ่
ฤดูฝนไปใช้จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มได้มีส่วนช่วยให้ผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์บางท่านได้รับฟัง รับรู้
และเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
มากขึ้น 

 
“การทํากิจกรรมเป็นกลุ่มก็ได้รับรู้สิ่งที่อยู่ในใจของเพ่ือนร่วมงานว่าเป็นอย่างไร อะไรที่เรา
สามารถช่วยเยียวยาเขาได้และอยากให้มีการจัดกระบวนการน้ีกับกลุ่มคนในระบบ
สาธารณสุขที่ทํางานดูแลผู้ป่วย” 

(พณ., การสัมภาษณเ์ชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

“กิจกรรมน้ีได้ทําร่วมกับคนที่ทํางานร่วมกันก็ช่วยให้แต่ละคนได้ฟังกันมากขึ้นและเห็นอกเห็น
ใจกันมากขึ้น” 

(หม., การสมัภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
นอกจาก ๒ ประเด็นหลักข้างต้นที่ผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่มีร่วมกัน คณะผู้วิจัย

พบข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์บางท่านที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น อาทิ การมี
จิตอาสาเข้ามาช่วยรับฟังผู้ป่วยและญาติในกรณีการทํางานของกระบวนกรชุมชนจังหวัดลําปาง โดยเฉพาะ



ผลการวิจัย/๕๗ 

 

ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง ถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยสนับสนุนการทํางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ ตลอดจนการช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น 

 
“การท่ีมีจิตอาสาเข้ามาทํากระบวนการไพ่ฤดูฝนให้กับเด็กและผู้ปกครองเป็นเรื่องที่ดีมาก 
เด็กและผู้ปกครองได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่ค้างอยู่ในใจและได้ระบายความเครียดที่เก็บไว้
ออกมา บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดคุยกับใคร จิตอาสาเหมือนเป็นสื่อกลางที่เข้ามารับฟัง
ความรู้สึกของเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวและญาติดีขึ้น” 

(ร., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
กระบวนกรอาจใช้รูปภาพเข้ามาเสริมในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้ผู้รับบริการเกิด

ความรู้สึกอิสระ ผ่อนคลายและกล้าบอกเล่าเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาและความทุกข์ออกมา 
 

“ไพ่อาจจะมีการเพ่ิมรูปภาพที่ทําให้เกิด free association ให้ผู้รับบริการอิสระ ผ่อนคลาย 
จะได้เล่าปัญหาทุกข์ออกมา ไม่ต้องผลิตเพ่ิมก็ได้ แต่กระบวนกรน่าจะหาสํารับภาพที่ตัวเอง
คุ้นเคยเพ่ือช่วยเพ่ิมพลังให้กระบวนการ” 

(นย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
 รวมถึงการคํานึงถึงกระบวนการในการดูแลจิตใจของผู้ป่วยต่อไปในอนาคตหลังจากผู้ป่วยได้เข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
 

“ไพ่เป็นตัวช่วยในการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย เปรียบเป็นห้องสบาย ๆ และมีนํ้าให้ด่ืม แต่ว่า
กระบวนการที่เราจะทํากับคนไข้ต่อจากน้ียังมีมาก เหมือนกับการโอภาปราศรัย เพราะฉะนั้น
คนที่นําไพ่ไปใช้ก็ต้องมีของว่าจะทําอะไรกับคนไข้ต่อไปคือต้องรู้จุดแข็งของไพ่ว่าเป็นบุคลิกที่
ใครก็อยากเข้าใกล้ เข้าใกล้แล้วรู้สึกสบาย ว่าง ๆ ก็แวะมาและรู้สึกอบอุ่น แต่หากห้องน้ันเข้า
มาคร้ังใดก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรที่ทําให้เขาเติบโต เขาก็อาจไม่อยากเข้ามาอีก รู้สึกเบ่ือ 
เพราะคนเราก็ต้องการการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง” 

(นย., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

ทัศนคติของผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคลเก่ียวกับด้านความรู้สึกและประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้
ไพ่ฤดูฝนพบว่าผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกเชิงบวกต่อ



ผลการวิจัย/๕๘ 

 

กระบวนการเรียนรู้ และพบว่าประโยชน์สําคัญที่ได้รับคือความรู้สึกดีที่มีคนรับฟัง ได้ระบายความรู้สึกในใจ 
และมีเวลาให้ได้คิดทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตนเอง  
 

“รู้สึกดี ในบางคร้ังความรู้สึกเกิดขึ้นในตัวเราเยอะมาก มีเรื่องราวต่าง ๆ เกิดขึ้นกับตัวเราก็
เยอะ บ่อยครั้งที่เราไม่ได้ให้เวลากับตัวเอง พอเราได้มาใช้บริการกับไพ่ฤดูฝน เราก็ได้ให้เวลา
กับตัวเองมากข้ึนในการสํารวจความรู้สึกของตัวเอง” 

(กก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“สภาพจิตใจช่วงน้ันแย่พอสมควรอยู่แต่แรก อยู่โรงพยาบาลกันสองคน การได้เล่นไพ่ฤดูฝน 
(โดยวิธีการเล่น คือ เขาฟังเราก่อนว่าเรารู้สึกยังไง อาการของสามีเป็นยังไง คนรอบข้างเป็น
ยังไง แล้วเราอยากจะได้อะไร หรืออะไรสําคัญกับเราที่สุดในตอนน้ี) ทําให้รู้สึกดีกับการมีคน
มารับฟัง” 

      (ออ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

“รู้สึกโล่งขึ้น และเหมือนเป็นการตอกย้ําว่าสิ่งที่ตนเองทําในช่วงที่ผ่านมาน้ันถูกต้อง การเปิด
ไพ่ก็มาช่วยสนับสนุน ยืนยันในสิ่งที่เราทําว่าเราทําดีแล้ว” 

(ผ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

 นอกจากน้ี สิ่งสําคัญประการหน่ึงในฐานะผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกในครอบครัวคือการยอมรับความ
จริงในฐานะของการเป็นผู้ดูแล น้อมรับในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะต้องเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตและมีกําลังใจ
ในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น ตลอดจนการได้ค้นพบคุณค่าและความหมายของสิ่งที่ตนเองได้กระทําอยู่ใน
ฐานะของผู้ดูแล 

 
 
“ทําให้เราได้คุยกับตัวเองไปว่าที่ฉันทําสิ่งต่าง ๆ ไปน้ันเพราะอะไร และทําให้เรารู้ว่าการดูแล
คุณยายเป็นการรับผิดชอบในหน้าที่ซึ่งเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ จึง
เหมือนกับต้องยอมรับในจุดน้ีมากขึ้น” 

(ผ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

“พอได้หยิบไพ่รุ้ง ได้ไพ่ความงาม กระบวนกรก็ให้สังเกตความงามจากภายในเรา มันก็ให้
กําลังใจเราได้” 

(ออ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 



ผลการวิจัย/๕๙ 

 

“พอเปิดไพ่แล้ว ก็เหมือนกับเรามีเพ่ือน ไพ่เป็นตัวยืนยันให้เราว่าที่เราต้องทําสิ่งต่าง ๆ เพราะ
อะไร ทําให้เรามีเพ่ือนคุย และรู้ว่าความรู้สึกของเราท่ีเป็นแบบน้ี ๆ เพราะอะไร ไปจนถึงไพ่
ใบสุดท้ายว่าเป็นตัวจบเรื่อง ทําให้เรารู้ว่าทําสิ่งต่าง ๆ ไปเพราะอะไร”   

(ผ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

 ย่ิงไปกว่าน้ัน กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนยังทําให้ผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้เข้าใจตนเองมากขึ้น 
โดยเฉพาะการเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของตนเอง ดังเช่นตัวอย่างเสียงสะท้อนประสบการณ์ภายในที่
เกิดขึ้นผ่านการทบทวนตัวเองจากการหยิบ “ไพ่เมฆ” ซึ่งเป็นตัวแทนของ “ความรู้สึก” และ “ไพ่ฝน” ซึ่งเป็น
ตัวแทนของ “ความต้องการ”   
  

“ไพ่ทําให้เรารู้ว่าอย่างน้อยเรารู้สึกอย่างไร ได้ทบทวนตัวเอง ได้กลับมาบอกตัวเองว่าภาวะ
ตรงนั้นเรารู้สึกอะไร เราต้องการอะไร เราเข้าใจตัวเองว่าสาเหตุที่เราเป็นแบบน้ีเพราะอะไร”  

(เอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

“ไพ่ความรู้สึกทําให้เราได้ค่อย ๆ รับรู้ความรู้สึกของไพ่แต่ละใบที่เปิดออกมาว่ามันใช่หรือว่า
ไม่ใช่ ทําให้เราได้ดูตัวเองไปในตัว มันชัดเจนมากข้ึนว่าจริง ๆ แล้วฉันรู้สึกแบบนี้นะ ซึ่งที่ผ่าน
มาเราแทบไม่มีเวลามาดูข้างในของตัวเองว่าเรารู้สึกอย่างไร ทําให้เราเห็นก่อนว่าเรารู้สึกแบบ
น้ีและชัดเจนในความรู้สึกน้ันมากขึ้นว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นน้ันเกิดจากเหตุการณ์ไหน แบบ
ไหน ยังไงบ้าง เรื่องของความต้องการก็ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกัน ในลึก ๆ แล้ว สิ่งที่เกิด
ขึ้นกับความรู้สึก เราก็ต้องการการตอบสนองบางอย่างเหมือนกัน”   

(กก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“ได้กลับมาสํารวจตัวเองเยอะในบางความรู้สึกที่เราไม่ได้นึกถึงเท่าไหร่ เวลาเลือกไพ่แต่ละใบ 
ระหว่างน้ันเราก็ได้สํารวจความรู้สึกของตัวเองว่าเรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่า พอเลือกไพ่แต่ละใบ 
บางทีเป็นความรู้สึกคล้าย ๆ กันในไพ่ห้าหกใบที่เราหยิบมาตอนแรก เราได้เรียนรู้ความรู้สึก
ตัวเองมากข้ึน บางทีเราไม่ได้นึกว่าเรารู้สึกแบบนี้ เหมือนเราได้สะท้อนความรู้สึกของตัวเอง 
เมื่อก่อน เราไม่ได้อธิบายกับคนอ่ืนสักเท่าไหร่ พอเราได้พูด เราก็ได้หาตัวเองว่าจริงแล้วเรา
รู้สึกอันน้ี เพราะว่ามันมีเรื่องราวเป็นแบบน้ี” 

(อง., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

 ในอีกด้านหน่ึง ผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดู
ฝนกลับมาประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเองในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้แต่ละท่าน



ผลการวิจัย/๖๐ 

 

ได้สะท้อนสิ่งที่ได้รับแตกต่างกันออกไป โดยสรุปพบว่าผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวเกิดความสงบทางใจมากขึ้น 
ได้ดูแลจิตใจของตนเองในฐานะที่เป็นผู้ดูแล ตลอดจนเกิดการตัดสินตนเองและผู้อ่ืนน้อยลง คาดหวังจากผู้อ่ืน
น้อยลงและเกิดมุมมองใหม่ในการดําเนินชีวิตหลังจากได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ 
 

“เย็นขึ้น มันเหมือนกับว่าจากเดิมที่เราเป็นลิ้นชักที่ยุ่งเหยิงมีอะไรเต็มหัวไปหมดเลย พอมัน
เห็น ก็ทําให้เรารับมือกับความรู้สึกต่าง ๆ ได้ดีขึ้น” 

(กก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“ทําให้เรามองและไม่ตัดสินว่าที่ผ่านมาข้างในของเขาเป็นอย่างไร เมื่อเรารับรู้ตนเอง เราจึง
ตัดสินคนอ่ืนน้อยลง แค่รับรู้ รับฟัง แต่ไม่รีบไปตัดสินคนอ่ืน อีกอย่างคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่
ว่าเป็นด้านดีก็อย่าเพ่ิงโอบรับมัน ด้านร้ายก็อย่าเพ่ิงผลักไส แค่รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้น” 

(กก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 

“การดูแลใจของตัวเองในฐานะของผู้ดูแล ในฐานะของผู้ดูแล มันก็ทุกข์อยู่แล้วแหละ เรา
อยากให้ใครสักคนมารับรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรในสภาวะแบบน้ัน แค่ได้มีใครมารับฟัง มารู้ว่าเรา
รู้สึกอย่างไร แค่ได้เล่าได้ระบาย ก็ทําให้เรารู้สึกดีแล้ว แค่เหมือนพ้ืนที่ได้ฟังเราในฐานะผู้ดูแล 
ส่วนใหญ่เราจะมุ่งไปที่คนป่วย จริง ๆ แล้วคนดูแลก็สําคัญไม่แพ้คนป่วย” 

(เอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 
“เรารู้สึกคาดหวังกับคนอ่ืนน้อยลง เพราะก่อนหน้าน้ีมองว่ามีหลานต้ังหลายคน ทําไมต้อง
เป็นตัวฉันคนเดียวที่เป็นคนมาดูแล มันยุติธรรมไหม แต่พอมาทําไพ่ฤดูฝนก็ทําให้เลิกคิดเร่ือง
น้ีไป จากการได้สะท้อน พูดคุยกับผู้ให้บริการ และกลับมามองว่าเป็นหน้าที่ของเรา เราต้อง
ทําหน้าที่ให้ดีที่สุด” 

(ผ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

 ที่สําคัญผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ได้พบคุณค่าและความหมายบางอย่างในตนเองผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะการค้นพบความหมายท่ีลึกซึ้งมากกว่าคําที่ปรากฏบนไพ่ ซึ่งความหมายหรือข้อความในใจท่ี
ปรากฏขึ้นได้สะท้อนประสบการณ์ด้านในตนเองและส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในมุมมองใหม่ที่กว้างขวางข้ึน
กว่าเดิม 
 

“ได้พูดสิ่งที่อยู่ข้างใน เหมือนบางทีเราก็ไม่เคยถามตัวเอง ก็ได้มาสะท้อนดูตัวเอง แล้วก็รู้ว่า
ตัวเรามีคุณค่า เหมือนไพ่เป็นตัวบอกอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งขึ้น เหมือนเวลาที่เราอธิบาย



ผลการวิจัย/๖๑ 

 

ความรู้สึกไม่ถูก พอมีคําคําหน่ึงขึ้นมามันก็ทําให้เราได้รู้ได้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้น 
เช่น การจับได้คําว่าให้อภัย ก่อนหน้าน้ีเราก็มักจะมองว่าเป็นการให้อภัยคนอ่ืน แต่เราก็ได้มา
เห็นว่าเราต้องให้อภัยตัวเองด้วย”   

(ออ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 
 นอกจากความรู้หรือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว ผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวยังนําความรู้และการ
เรียนรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลจิตใจของคนรอบข้างอีกด้วย ทั้งในแง่ของการปฏิบัติต่อคนรอบข้าง
เปลี่ยนไป ซึ่งมีที่มาจากความเข้าใจตนเองมากขึ้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนกับคน
รอบข้าง อีกทั้งยังพบว่าการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนมีส่วนช่วยให้ผู้ดูแลเกิดความเข้าใจมุมมองของ
ผู้ป่วยที่ตนเองดูแลมากขึ้นอีกด้วย 
   

“เมื่อตัวเองรู้สึกเบาขึ้น ดีขึ้น มันก็น่าจะทําให้เรา Soft กับคนรอบข้างด้วย เพราะถ้าเป็น
เมื่อก่อนเราจะเฆ่ียนตีตัวเองและคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา เพราะเราเป็นคนเป๊ะมาก ตอนหลังๆ
มาก็ไม่ค่อยอารมณ์เสียแล้ว รอได้ เป็นคนสบาย ๆ มากขึ้น ไม่ค่อยวีนไม่ค่อยเหว่ียงเหมือน
เมื่อก่อน” 

(ออ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 
“เรารับฟังเขามากขึ้น เพราะเรารู้สึกว่ามีคนฟังเราแล้ว พอเรามาเจอเหตุการณ์เดิม ๆ ใน
ครอบครัว เราก็รับฟังได้มากขึ้น ค่อนข้างเป็นภาชนะที่โล่งขึ้นพร้อมรับสิ่งที่คนอ่ืนส่งต่อมา” 

(กก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
“ทําให้เราเข้าใจในมมุมองคนป่วยมากขึ้นว่าตอนที่เขาเป็นผู้ป่วยรู้สึกอย่างไรบ้าง” 

(เอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 
“ปรับบางอย่างมาใช้กับการดูแลคุณลุง เอาไปใช้กับเพ่ือนที่เป็นคนดูแลและคนป่วยด้วย ย่ิง
ทําให้เราเข้าใจคนที่เป็นคนดูแล เข้าใจเลยในฐานะที่เราเจอประสบการณ์ตรงน้ัน เข้าใจดีว่า
รู้สึกอย่างไรบ้าง เวลาไปใช้มันอิน เหมือนเป็นพวกเดียวกัน เราก็จะเข้าใจกันมากย่ิงขึ้น จาก
ประสบการณ์ที่เราเคยเจอ”  

(เอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

ในแง่ของการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนกับคนรอบข้าง พบว่าผู้ดูแลบางท่านได้นํา
กระบวนการเรยีนรู้ไพ่ฤดูฝนไปใช้ต่อกับผู้อ่ืนอย่างเป็นรูปธรรมและยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับบุคคลผู้น้ัน  



ผลการวิจัย/๖๒ 

 

 
“ได้ลองนําไปเล่นกับสามี ใหบ้อกว่าความต้องการของตัวเองว่าคืออะไร” 

(ออ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

“เคยเอาไปใช้กับเพ่ือนบางคนที่อยู่ในภาวะเครียดที่ไม่ใช่ผู้ป่วย หรือโดยเฉพาะตัวเอง เราลอง
เอาไปใช้ มันสามารถช่วยเขาได้ คนไม่ค่อยรู้ตัวเองในเวลาเกิดภาวะเครียดหรือปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ไม่ค่อยได้คุยกับตัวเอง กลับมาถามตัวเองว่าตัวเองรู้สึกอย่างไร ต้องการอะไร ไพ่ก็
ช่วยเขาได้ ไพ่ไม่ได้จํากัดแค่ผู้ป่วยและผู้ดูแล คนทั่วไปก็ใช้ได้ บางคร้ังเราก็ใช้กับตัวเอง เป็น
รูปแบบหน่ึงในการทบทวนตัวเองได้” 

(เอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 
นอกจากน้ี ผู้ดูแลส่วนหน่ึงได้นําไพ่ฤดูฝน โดยเฉพาะ “ไพ่รุ้ง” ที่ได้นํามาใช้เป็นเครื่องมือหน่ึงในการ

เตือนใจหรือสร้างกําลังใจให้แก่ชีวิตของตนเองในทุก ๆ วัน และประยุกต์ใช้กับการเจริญสติในชีวิตประจําวัน 
 
“เราเอาไพ่รุ้งมาต้ังเป็นตัวพักหน้าจอมือถือ เราเอามาเป็นตัวเตือนเราว่าน่ันเป็นสิ่งที่เรา
ต้องการ สิ่งที่เราโหยหา เอามาเป็นสิ่งที่เตือนใจเรา” 

(กก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
“ได้หยิบไพ่รุ้งในทุก ๆ วัน หลังจากได้เล่นไพ่ฤดูฝน พอต่ืนมาแทนที่จะเห็นแฟนกําลังจะตาย 
ก็ได้มาเปิดไพ่สําหรับวันน้ี จึงเป็นสิ่ง ๆ หน่ึงที่เฝ้ารอว่าพรุ่งน้ีจะเจอกับคําว่าอะไร แล้วเราก็จะ
จดจ่ออยู่กับคํา ๆ น้ันทั้งวัน ทําความรู้สึกตัวไปด้วย ทํากิจกรรมประจําวันไปด้วย แต่ก็เอาใจ
มาโฟกัสที่เรื่องน้ีด้วย ทุกวันน้ีก็ยังเปิดไพ่รุ้งอยู่” 

 (ออ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
   
 ส่วนข้อคิดเห็นที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในฐานะผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวมีต่อกระบวนการ
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝนได้เสนอแนะออกมาน้ันมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น ๓ ประเด็นหลัก
ดังต่อไปน้ี 

๑. ไพ่ฤดูฝนในฐานะเคร่ืองมือในการเรียนรู้ในตนเอง คณะผู้วิจัยพบว่าผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวให้
ความคิดเห็นว่าไพ่ฤดูฝนช่วยให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้มีความชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากข้ึน ต่าง
กับการพูดคุยเมื่อไม่ได้ใช้ไพ่ฤดูฝน ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการเยียวยาและดูแลจิตใจ และมีวิธีการที่จะ
ช่วยสนับสนุนการพูดคุยสื่อสารให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น  

 



ผลการวิจัย/๖๓ 

 

“การมีไพ่ต่างกันตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ชัดเจนว่าความรู้สึกน้ันคือความรู้สึกไหน มันอาจจะ
เป็นเรื่องที่เราอาจจะพูดไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้โฟกัสที่ความรู้สึกจริง ๆ อาจเป็นแค่การระบาย
พูดให้ฟัง… การพูดให้คนอ่ืนโดยไม่ได้ใช้ไพ่ เราอาจจะพูดไปเรื่อย ๆ โดยอาจที่จะจับไม่ถูกว่า
คําที่เป็นตัวแทนของความรู้สึกน้ันคืออะไร” 

(กก., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 
“ไพ่ฤดูฝนเป็นสิ่งที่ช่วยให้กําหนดหัวข้อในการพูดคุยสําหรับคนที่ไม่รู้จักกัน” 

(ผ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

“ไพ่ฤดูฝนเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ดีมากที่จะมาใช้เยียวยาจิตใจของผู้ป่วย ผู้ดูแล หรือแม้แต่
เจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข มันทําให้ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการถาม อันน้ีเป็น
เครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงและเห็นผลจริง” 

(เอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

๒. ถ้อยคํา รูปแบบและความสวยงาม พบว่าผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวมีความคิดเห็นที่หลากหลายทั้ง
ในส่วนของความสวยงาม สีสัน จํานวนคํา และความหมายของคําที่เช่ือมโยงถึงการนําไปใช้ 
 

“รูปดูสวยดี ดูน่าสนใจดูน่าใช้ คําที่ใช้ก็เป็นอะไรง่าย ๆ ดีใจ เสียใจ ชอบรูปวาดในไพ่ สีสัน
สวยดี” 

(อง., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

 “ตัวไพ่ดีอยู่แล้ว แต่มีข้อเสนอแนะคือบางคํามันไม่สามารถไปเช่ือมโยงกับมันได้ เช่น คําว่า
ศักด์ิศรี เพราะเรามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว ทําให้ไม่สามารถเช่ือมโยงกับเราได้ เหมือนเป็น
เรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเปล่า ดูเป็นเรื่องภายนอกมากกว่า ในขณะที่ใบอ่ืน ๆ มันชวนให้
เรียนรู้ตัวเอง เรียนรู้ภายใน บางคําจึงเช่ือมโยงยากเกินไป” 

(ออ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

“ในไพ่รุ้งไม่น่าจะมีแค่ ๔๓ ใบ มันน่าจะมีคําอีกมากมายที่เอามาใช้ในไพ่รุ้งได้ มันน่าจะมีคําที่
ดี ๆ เกิดขึ้นมาอีกในไพ่รุ้ง”  

(ออ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 
 



ผลการวิจัย/๖๔ 

 

“ไพ่เมฆที่เป็นความรู้สึกเพ่ิมด้านบวกอีกหน่อยก็ดีค่ะ”  
(ผ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 
๓. ด้านการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ิมเติม พบว่าผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวบางท่านมี

ข้อเสนอแนะในการให้มีการจัดการอบรมและแนะนําการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เพ่ิมเติม 
 

“หลังจากอบรมและให้ไปเก็บเคสแล้ว อาจจะมีการติดตาม ควรจะมีสักเวทีหรือพ้ืนที่หน่ึงให้
เอาความรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกัน พ่ี ๆ ที่มีประสบการณ์ คนดูแลหรือผู้จัดการก็จะได้ช้ีแนะหรือ
เพ่ิมเติมว่าถ้าเราเจอเคสแบบนี้ก็ควรทําแบบน้ีนะ” 

(เอ., การสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคคล, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

 ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเก่ียวกับทัศนคติของกระบวนกรในฐานะผู้นํา
กระบวนการเรียนรู้ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อไพ่ฤดูฝนเพ่ือทําการวิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลของงานวิจัย ซึ่ง
จะทําการนําเสนอในบทที่ ๕ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๕ 
อภิปราย สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการศึกษาในหัวข้อ “การศึกษาทัศนคติของกระบวนกร ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อกระบวนการ
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝน” คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผล เพ่ือตอบค าถามการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ๒ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาทัศนคติของกระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการ
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝน และ (๒) เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแล  
 
๕.๑ ทัศนคติของกระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และก าหนดหัวข้อที่ส าคัญเกี่ยวกับทัศนคติของกระบวนกรในฐานะผู้น า
กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนดังต่อไปนี้  

๕.๑.๑. ทัศนคติของกระบวนกรต่อประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
 กระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนมีความคิดเห็นว่าไพ่ฤดูฝนเป็นเครื่องมือที่น ามาซึ่ง
ประโยชน์หลายประการในการดูแลจิตใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลและมีความส าคัญต่อตัวผู้รับบริการที่เข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวกระบวนกรเองในฐานะผู้น าการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน  โดย
คณะผู้วิจัยได้ท าการสรุปออกมาเป็น ๓ ประการ คือ 
 ประการแรก ในแง่ของเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ ไพ่ฤดูฝนเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนในการบอก
กล่าวความรู้สึกและความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งช่วยให้ผู้รับบริการสามารถบอกความรู้สึกและความ
ต้องการของตนเองผ่านถ้อยค าในไพ่ฤดูฝน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความคิดหรือความพยายามในการค้นหา
ความรู้สึกหรือความต้องการของตนเองในขณะที่ยังเห็นความรู้สึกและความต้องการเหล่านั้นได้ไม่ชัดเจน 
กระบวนกรหลายท่านให้ความเห็นที่ตรงกันว่าตนเองพบความแตกต่างกันระหว่างการรับฟังเพ่ือดูแลจิตใจของ
ผู้รับบริการโดยทั่วไปกับการรับฟังผ่านเครื่องมือไพ่ฤดูฝน กล่าวคือ ไพ่ท าให้ผู้รับบริการสามารถบอกความรู้สึก
และความต้องการของตนเองได้ง่ายขึ้นและชัดเจนมากข้ึน 
 นอกจากนี ้ไพ่ฤดูฝนยังมีประโยชน์ในการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย โดยให้ไพ่เป็นสื่อกลางในการถามค าถาม 
หรือให้สิทธิ์ผู้รับบริการได้เป็นผู้เลือกไพ่ และเลือกบอกสิ่งที่อยู่ในใจด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้สร้างให้เกิดความรู้สึก
ผ่อนคลายและสบายใจ อีกท้ังยังเป็นวิธีการที่ง่ายส าหรับบุคคลทั่วไปที่จะน าไพ่ฤดูฝนไปใช้ต่อ 
  ประการที่ ๒ การได้กลับมารับรู้ความรู้สึกและความต้องการเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการเรียนรู้มิติ
ภายในตนเองของผู้รับบริการที่กระบวนกรทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่าเป็นประโยชน์หลักของกระบวนการ
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้ทบทวนตนเอง เรียบเรียงและล าดับความคิดจากการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในตนเอง อันน าไปสู่ทางออกของปัญหาในหลายกรณี อีกทั้งยังท าให้ผู้ รับบริการได้มองเห็นข้อดีของชีวิตมาก
ขึ้น เกิดความผ่อนคลาย สบายใจ และเกิดความรู้สึกในเชิงบวก  
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 ประการที่ ๓ ตัวกระบวนกรเองก็ได้รับประโยชน์จากกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน กล่าวคือ เกิดการเรียนรู้
ไปพร้อม ๆ กับผู้รับบริการ จากการได้เห็นตัวเองมากขึ้นผ่านการได้รับฟังผู้อ่ืน เกิดความรู้สึกร่วมและได้กลับมา
ย้อนถามถึงความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ตลอดจนได้รับความสุขและความสบายใจจากการเป็น
ผู้รับฟัง อีกทั้งยังได้รับก าลังใจจากเรื่องของผู้อ่ืนที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องราวชีวิตของตนเอง นอกจากนี้  กระบวนกร
บางท่านยังเกดิการเรียนรู้ในตนเองอย่างลึกซึ้งซึ่งถือเป็นโอกาสในการเติบโตทางจิตวิญญาณในการบ่มเพาะและขัด
เกลาตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่น  
 เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของทัศนคติในด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) 
(Schermerhorn, 2000; Schiffman & Kanuk, 2007, p.236) คณะผู้วิจัยจึงมีข้อสังเกตว่าการที่กระบวนกรแต่
ละท่านมีทัศนคติเชิงบวกต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนอาจมีส่วนจากการที่กระบวนกรแต่ละท่านมีการรับรู้ที่ดีต่อ
กระบวนการเรียนรู้แนวมิติด้านใน รวมถึงความเชื่อมั่นในตัวผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเป็นต้นทุนเดิม
มาก่อน  
 

๕.๑.๒ ทัศนคติของกระบวนกรเกี่ยวกับทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ในด้านทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมวิจัยในฐานะกระบวนกรผู้น า
กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน พบว่ามีความแตกต่างระหว่างกระบวนกรที่มีประสบการณ์ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกระบวนกรชุมชนที่มีประสบการณ์ในการจัดกระบวนการไม่มากนัก เพราะฉะนั้นในด้านทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ คณะผู้วิจัยจึงเป็นการสรุปทักษะด้านต่าง ๆ ที่กระบวนกรทั้งหมดกล่าวถึง น ามาสรุปเป็นด้าน
ต่าง ๆ โดยจะบรรยายให้เห็นความเหมือนหรือความแตกต่างในทักษะแต่ละด้านเหล่านั้นด้วย จากการศึกษาพบว่า
ผู้เข้าร่วมวิจัยในฐานะกระบวนกรผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนให้ความส าคัญกับทักษะด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
 ด้านทักษะการฟัง ทักษะการฟังถือเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดที่กระบวนกรทุกท่านล้วนให้
ความส าคัญ เนื่องจากเป็นทักษะที่จะช่วยให้เกิดการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย เกิดการรับฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่หลุดลอย
ออกไปจากเรื่องที่ก าลังสนทนาหรือเรื่องที่ก าลังฟังผู้รับบริการ ซึ่งน าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวและความรู้สึกของ
ผู้รับบริการ ซึ่งงานวิจัยของเลอแฟฟวร์ (LeFervre, 1992) พบว่า องค์ประกอบส าคัญที่สุดของการสื่อสารระหว่าง
อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองกับผู้ป่วยคือศิลปะของการรับฟังและอาสาสมัครยังเปรียบเสมือน
สะพานเชื่อมแห่งการสื่อสารระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ท่ีท าการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ด้วยเหตุนี้ ทักษะ
การฟังจึงเป็นทักษะส าคัญส าหรับกระบวนกรที่ท าหน้าที่เปรียบเสมือนอาสาสมัครในการดูแลจิตใจของผู้รับบริการ
ที่เป็นผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์  ยิ่งไปกว่านั้น การฟังยังเป็นเสมือนการเยียวยาจิตใจของ
ผู้รับบริการและช่วยให้กระบวนกรได้เกิดการเรียนรู้ในตนเอง ซึ่งยูคาริ คุนิซูเอะ (Yukari Kunisue) (2011) กล่าว
ว่าหลังจากการท างานวิจัยเกี่ยวกับการฟังอย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์ชีวิตของอาสาสมัครผู้รับฟังในการดูแลแบบ
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ประคับประคองเสร็จสิ้นลง ความเชื่อของเธอที่มีต่อเรื่องการฟังคือการฟังเป็นดั่งการแสดงความรักที่เข้มแข็ง
เพราะว่าการฟังอย่างลึกซึ้งไม่เพียงแต่ช่วยเยียวยาผู้ถูกรับฟัง แต่ดูเหมือนจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตของผู้รับฟัง
อีกด้วย นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าทักษะการฟังถือเป็นทักษะเบื้องต้นที่ต้องได้รับการฝึกฝนในการ
อบรมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและการให้บริการทุกครั้ง ตลอดจนการน าไปฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอใน
ชีวิตประจ าวัน 
 ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ในด้านนี้พบว่าเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งของกระบวนกรชุมชน
หรือกระบวนกรที่ยังมีประสบการณ์ไม่มากนัก เนื่องจากมักมีความกังวลว่า การเข้าหาผู้รับบริการจะเป็นไปได้
ด้วยดีหรือไม่ และพบว่ากระบวนกรจะมีอุปสรรคในด้านนี้บ้างในช่วงแรกของการให้บริการ แต่ในขณะเดียวกันไพ่
ฤดูฝนก็ถือเป็นตัวช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี และกระบวนกรทุกท่านก็ให้ความเห็น
ตรงกันว่าไพ่ฤดูฝนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเริ่มต้นการสนทนากับผู้รับบริการเป็นไปได้ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตาม
กระบวนกรผู้มีประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่พบปัญหาดังกล่าว 

ด้านวิธีการในการจัดกระบวนการ กระบวนกรชุมชนมักด าเนินกระบวนการหรือกิจกรรมโดยยึดตามแบบ
แผนวิธีการของไพ่ฤดูฝนที่ได้รับการอบรมหรือฝึกฝนมา โดยส่วนใหญ่มักใช้วิธีการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เรียงล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้และใช้ไพ่ฤดูฝนครบทุกส ารับตามวิธีการที่แนะน าในการเล่นแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะ
ให้บริการแก่ผู้ใดก็มักจะมีวิธีการที่เป็นไปในลักษณะเดียวกันโดยส่วนใหญ่ ขณะที่กระบวนกรผู้มีประสบการณ์ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้จะน ากระบวนเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้รับบริการเฉพาะราย โดยอาศัย
การสังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง เรื่องเล่า ตลอดจนการสังเกตอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ๆ และ
เลือกใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย เช่น การใช้การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นระยะเวลา
หนึ่งก่อนจะน าเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ฤดูฝน การเลือกไพ่ความรู้สึก (ไพ่เมฆ) ไพ่ความต้องการ (ไพ่ฝนหรือร่ม) 
หรือไพ่รุ้งออกมาใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยอาจจะมีการสลับล าดับขั้นตอนการเลือกไพ่ส ารับต่าง ๆ หรือเลือกไพ่
เฉพาะบางส ารับหรือบางค าที่เห็นว่าเหมาะสมกับเรื่องราวของผู้รับบริการออกมาใช้ในสถานการณ์นั้น ๆ ตลอดจน
การตัดสินใจลดขั้นตอนในการจัดกิจกรรมและไม่เลือกไพ่บางส ารับออกมาใช้ในบางสถานการณ์ รวมทั้งการใช้
ทักษะอ่ืนที่ตัวกระบวนกรมีเพ่ือช่วยในการดูแลและเยียวยาจิตใจของผู้รับบริการ เช่น ทักษะการฟัง การสะท้อนให้
เห็นคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้กระบวนกรยังสามารถปรับรูปแบบของระยะเวลาตามความเหมาะสม เช่น เมื่อ
สังเกตว่าระยะเวลาที่ใช้เริ่มนานเกินไปหรือผู้ป่วยไม่พร้อมที่จะร่วมกิจกรรมต่อไปได้ 

นอกเหนือจากนั้น คณะผู้วิจัยยังพบอีกว่ากระบวนกรชุมชนหลายท่านได้ให้ข้อเสนอว่าควรมีการจัดการ
อบรมทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือทักษะทางจิตวิทยาให้แก่กระบวนกรชุมชนเพ่ิมเติม เพราะทักษะ
เหล่านี้จะสามารถเก้ือหนุนและท าให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด้านการสังเกตตนเองอย่างลึกซึ้ง จากการสัมภาษณ์กระบวนกรในฐานะผู้น าการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
คณะผู้วิจัยพบความแตกต่างประการหนึ่งที่ส าคัญระหว่างกระบวนกรผู้มีประสบการณ์กับกระบวนกรชุมชน คือ
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ทักษะในการสังเกตตนเอง ซึ่งกระบวนกรผู้มีประสบการณ์หลายท่านได้ผ่านการฝึกฝนการสังเกตความคิด 
ความรู้สึกของตนเอง ตลอดจนการตระหนักรู้ในตนเองอย่างลึกซึ้ง หรือแม้แต่การเจริญสติภาวนามาเป็นช่วง
ระยะเวลาหนึ่งจึงท าให้มีความสามารถในการเข้าใจตนเองและเข้าใจคนอ่ืน ตลอดจนการมีความตระหนักใน
ความคิดและสามารถรับรู้ความรู้สึกของตนเองในขณะจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ชัดเจนกว่ากระบวนกรชุมชนที่พ่ึงมี
ประสบการณ์ในด้านนี้ ซึ่งประโยชน์ของการสังเกตตนเองหรือตระหนักรู้ในตนเองจะช่วยให้บุคคลนั้นมีการตัดสินใจ
ที่ดีขึ้น (Ridley, Schutz, Glanz, & Weinstein, 1992) มีความมั่นใจในตนเองเพ่ิมขึ้น (Sutton, Williams, & 
Allinson, 2015) และเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น (Silvia & O’Brien, 2004) 
 ด้านการใช้เครื่องมืออ่ืนมาประกอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนกรผู้มีประสบการณ์ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้บางท่าน ได้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไปผสมผสานกับเครื่องมืออ่ืน เช่น เกมไพ่แบบอ่ืน 
การ์ดเกม (Card Game) หรือรูปภาพ ที่น ามาใช้ประกอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน และส่งผลให้
ผู้รับบริการได้รับการดูแลและเยียวยาจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เครื่องมือเหล่านั้นก็ยัง
เกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้อีกเครื่องมือหนึ่ง น้อมน าให้การดูแลและเยียวยาจิตใจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและ
ช่วยเหลือให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งทักษะเหล่านี้กระบวนการชุมชนยังไม่สามารถน าไปใช้ได้ 
 ด้านการจัดกระบวนการกลุ่ม กระบวนกรผู้มีประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้บางท่านน า
กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไปปรับใช้กับการท ากระบวนการในรูปแบบกลุ่มและให้การบริการแบบกลุ่มทั้งลักษณะ
การท ากิจกรรมกับบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรทางด้านสุขภาพ ตลอดจนผู้ป่วยและผู้ดูแล ซึ่งพบว่า
กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเกื้อหนุนให้การท ากระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น 
และช่วยให้ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ในตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนเป็นตัวช่วยสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยและเกิดประโยชน์
เช่นเดียวกับการบริการแบบตัวต่อตัว ทั้งนี้ กระบวนกรแต่ละท่านมีการน าไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป และ
สร้างประโยชน์ให้กับกระบวนการเรียนรู้ในทิศทางที่แตกต่างกัน  
 นอกจากนี ้คณะผู้วิจัยยังพบความคิดเห็นที่แตกตา่งกันของกลุ่มกระบวนกรในประเด็นข้อควรระวังส าหรับ
การน าไปใช้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ กระบวนกรที่เป็น
บุคลากรทางการแพทย์บางท่านมีความคิดเห็นว่ากระบวนกรที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือผู้ไม่มีความช านาญ
ทางด้านจิตวิทยา หรือผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนควรมีความระมัดระวังส าหรับการน าไพ่ฤดูฝนไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากบางครั้งเมื่อผู้รับบริการเกิดผลกระทบทางใจจากกระบวนการเรียนรู้แล้ว กระบวนกร
จะไม่สามารถให้การดูแลได้อย่างเหมาะสมหรือให้ค าแนะน าได้ไม่ถูกต้อง ในขณะที่ กระบวนกรส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าการน ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไปใช้ได้นั้นไม่จ าเป็นต้องมีทักษะทางจิตวิทยาหรือมีประสบการณ์ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้มาก่อน กล่าวคือ กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไม่ใช่กระบวนการที่จะท าให้เกิดผลกระทบ
ทางใจรุนแรงมากจนไม่สามารถรับมือได้ ตลอดจนการมีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งและมีใจในการรับฟังผู้อ่ืนเท่านั้นก็
ถือว่าเพียงพอส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้แล้ว  
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 โดยสรุป คณะผู้วิจัยพบว่า ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ประกอบไปด้วยทักษะที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้  

๑) ทักษะพื้นฐาน เป็นทักษะทั่วไปทีก่ระบวนกรทุกคนควรมี ได้แก่ 
- ทักษะด้านการฟัง คือ การรับฟังผู้รับบริการอย่างลึกซึ้ง ไม่รีบถาม เสนอแนะ หรือให้ค าแนะน า 

แต่เป็นการฟังอย่างตั้งใจ ห้อยแขวนค าตัดสิน และอยู่กับผู้รับบริการอย่างแท้จริง  
- ทักษะด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความสามารถในการพูด

หรือเทคนิคในการเข้าหาผู้รับบริการ แต่หมายรวมถึงการเตรียมใจของตนให้พร้อมส าหรับการรับ
ฟัง การเข้าหาผู้รับบริการด้วยจิตใจที่มั่นคงและสร้างพื้นท่ีปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการ  

- ทักษะเบื้องต้นด้านวิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการใช้
ไพ่ฤดูฝนเบื้องต้น  

ส าหรับกระบวนกรที่มีทักษะเบื้องต้นเหล่านี้ สามารถน ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไป
ให้บริการได้ในเบื้องต้น แต่มีข้อควรระวังในการน าไปใช้ เช่น หากพบผู้เข้าร่วมที่มีผลกระทบทาง
ใจมากเกินไปจนไม่สามารถจัดการได้ ควรต้องปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้หรือแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญต่อไป 

๒) ทักษะเพิ่มเติม เป็นทักษะที่น ามาประกอบในการเรียนรู้ และเป็นทักษะที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพให้แก่
กระบวนกรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ 

- ทักษะในการสังเกตตนเอง คือ ทักษะในการบ่มเพาะความเข้าใจตนเอง ฝึกการตระหนักรู้
ความคิดความรู้สึกของตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ อยู่เสมอ 

- ทักษะการน าพากระบวนการเรียนรู้ เป็นการใช้ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ มา
ผสมผสานในการจัดกระบวนการ เช่นทักษะในการจับประเด็น ทักษะการตั้งค าถาม หรือการใช้
เครื่องมือด้านอื่นมาประกอบในกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

- ทักษะในการจัดกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ ทักษะในการน าไพ่ฤดูฝนไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกลุ่ม 
 

จากการวิเคราะห์คู่มือไพ่ฤดูฝนและค าตอบที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนมีการค านึงถึงเรื่องการใช้การรับฟังอย่างลึกซึ้งเป็นทักษะพ้ืนฐานในการ
ด าเนินกระบวนการเรียนรู้ ผนวกกับการใช้ไพ่เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยเสริมให้ผู้รับบริการเกิดกระบวนการเรียนรู้
มิติภายในของตัวเองในแง่ของการรับรู้ความรู้สึกและความต้องการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการได้รับความรู้สึกที่ดี
จากการเข้าร่วม ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่ผู้ออกแบบได้ให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น และการเสริมทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจะยิ่งเป็นการเสริมความมั่นใจของกระบวนกรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ยิ่งขึ้น 
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๕.๑.๓ ทัศนคติของกระบวนกรต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

 จากการศึกษาทัศนคติของกระบวนกรพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
สามารถจัดหมวดหมู่ออกมาได้เป็น ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑. การประเมินสถานการณ์และสภาวะภายในใจของ
ผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ๒. พ้ืนฐานความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้มิติภายในตนเองของผู้รับบริการ ๓. การไม่
รู้หนังสือของผู้รับบริการ ๔. ปัญหาด้านสุขภาพของผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยระยะท้าย ๕. การใช้ไพ่รุ้งในการสื่อสาร
กับผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ๖. ปัญหาส่วนตัวของกระบวนกร ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 ในส่วนนี้จึงขอสรุปเป็น ๓ ประเด็นได้แก่  

๑) อุปสรรคจากตัวกระบวนกร พบว่าเป็นปัญหาส่วนตัวของกระบวนกร จากความกังวล ตื่นเต้น และไม่
มั่นใจในการน ากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งปัญหาในส่วนนี้มักพบในกระบวนกรชุมชนที่มีประสบการณ์ไม่
มากเท่านั้น อย่างไรก็ตามอุปสรรคดังกล่าวเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ และพบว่าตัวไพ่ฤดูฝน
เอง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนกรเกิดความม่ันใจมากขึ้นอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น เป็นเครื่องมือใน
การสร้างปฏิสัมพันธ์ หรือเป็นตัวช่วยในการตั้งค าถามและมีตัวเลือกให้ผู้รับบริการเลือก 

๒) อุปสรรคจากผู้รับบริการ ในแง่ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ปัญหาและอุปสรรคจาก
ผู้รับบริการถือเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีปัญหาหลายประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น พ้ืนฐานความ
เข้าใจเรื่องการเรียนรู้มิติภายในตนเองของผู้รับบริการ การไม่รู้หนังสือของผู้รับบริการ ปัญหาด้าน
สุขภาพของผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยระยะท้าย การใช้ไพ่รุ้งในการสื่อสารกับผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วย
และผู้สูงอายุ ซึ่งจากการรวบรวมความคิดเห็นของกระบวนกรและสรุปประเด็นดังกล่าวออกมานั้น ถือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุจากผู้รับบริการเป็นส่วนส าคัญและบางสิ่งไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น 
สุขภาพของผู้ป่วยระยะท้าย การไม่รู้หนังสือของผู้รับบริการ ในส่วนนี้  กระบวนกรมักปรับ
กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบของผู้รับบริการแต่ละราย เช่น การเลือกไพ่บางส ารับหรือเลือกมาค า
มาเล่นในระยะเวลาอันจ ากัดเพ่ือดูแลความต้องการและค านึงถึงสุขภาพของผู้ป่วยระยะท้าย การใช้
การพูดแทนการให้ผู้ป่วยอ่านค า หรือการอธิบายเรื่องมิติด้านในตนเองด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งใน
กรณีดังกล่าวพบว่ากระบวนกรผู้มีประสบการณ์ในการท างานสามารถปรับกระบวนการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมากกว่ากระบวนกรชุมชนที่จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการให้บริการเพ่ิมมากข้ึน 

๓) อุปสรรคจากช่องทางในการท ากระบวนการ ในกรณีนี้พบว่าการให้บริการออนไลน์หรือการ
ให้บริการทางโทรศัพท์ นับว่ามีข้อจ ากัดในการเรียนรู้ การสังเกต สีหน้า ท่าทาง ตลอดจนการรับรู้
สภาวะภายในของผู้รับบริการ และกระบวนกรทุกท่านที่ได้เคยใช้ช่องทางดังกล่าวในการให้บริการต่าง
ให้ความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการได้พบหน้ากันจริง ๆ เป็นช่องทางในการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่า อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถพบหน้ากันจริง ๆ ได้ 
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เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ช่องทางออนไลน์ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญที่จะ
ท าให้การบริการเกิดขึ้นได้จริงและยังเป็นโอกาสส าหรับผู้รับบริการที่ไม่สะดวกในการออกมาพบเจอ
กันหรือการพูดคุยต่อหน้า นอกจากนี้ ช่องทางออนไลน์ยังเป็นประโยชน์ส าหรับผู้รับบริการที่อยู่ใน
ระยะทางไกลที่ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก เช่น ผู้รับบริการที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีผู้ให้บริการ
อยู่หรืออยู่ต่างประเทศ  

 
๕.๑.๔ ทัศนคติและข้อเสนอแนะในภาพรวมของกระบวนกรต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
คณะผู้วิจัยได้ท าการสรุปทัศนคติและข้อเสนอแนะในภาพรวมของกระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการ

เรียนรู้ทีม่ีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ดังต่อไปนี้ 
 - กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจผู้ที่ผ่านการอบรม
เบื้องต้นและมีทักษะพ้ืนฐานสามารถน ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไปให้บริการแก่บุคคลทั่วไปหรือผู้ป่วยทั่วไปได้ 
ทั้งนี้มีข้อควรระวังส าหรับการให้บริการกับผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะท้าย ในกลุ่มที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจ
บางประการจากกระบวนการเรียนรู้  ส าหรับกลุ่มนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมเติม  
 - กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเป็นเครื่องมือที่เอ้ืออ านวยให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างราบรื่นใน
รูปแบบของมันเอง ยกตัวอย่างเช่น การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการเบื้องต้นผ่านการเลือกไพ่ การใช้ไพ่เป็น
ตัวเลือกแทนการตั้งค าถาม เพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความกังวลส าหรับกระบวนกรที่ยังไม่มีความ
มั่นใจได ้
 - กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนสามารถน าไปปรับใช้กับเครื่องมือการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนรู้ใน
รูปแบบอื่น ๆ ได้ ทั้งกระบวนการเรียนรู้ในแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ทั้งนี้ กระบวนกรที่มีประสบการณ์สามารถน าไพ่
ฤดูฝนไปประยุกตก์ับกระบวนการรูปแบบอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบท ซึ่งไพ่ฤดูฝนยังเป็นเครื่องมือที่
เข้าไปช่วยเกื้อหนุนให้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - นอกจากกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนจะมีประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ กระบวนการเรียนรู้นี้ยังเป็น
ประโยชน์ต่อตัวกระบวนกรผู้ให้บริการในแง่ของการฝึกฝนพัฒนาตนเองผ่านการรับฟังเรื่องราว ความรู้สึกและ
ความต้องการของผู้อื่น ซึ่งเอ้ือให้กระบวนกรได้กลับมาส ารวจความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงในใจของตนเอง  
 
๕.๒ ทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแล 
 ส าหรับผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ป่วยและผู้ดูแล โดย
คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ อภิปรายผล และสรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการ
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เรียนรู้ไพ่ฤดูฝนทั้งสองกลุ่มรวมกัน โดยได้ก าหนดหัวข้อที่ส าคัญ เพ่ืออภิปรายผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของ
ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแล ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้  
 

๕.๒.๑ ทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ต่อประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับประโยชน์จาก
กระบวนการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 การได้รับความรู้สึกที่ดีจากการมีคนรับฟัง ผู้รับบริการในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับความรู้สึกด้านบวก
จากการได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ได้แก่ ความรู้สึกดี ผ่อนคลาย สบายใจ ซึ่งผู้ รับบริการส่วนใหญ่
กล่าวถึงการมีคนรับฟังโดยไม่ด่วนตัดสินหรือขัดจังหวะการสนทนาว่าเป็นโอกาสให้พวกเขาได้บอกเล่าเรื่องราวที่อยู่
ภายในใจ พร้อมทั้งเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอ้ันหรือความยากล าบากที่ก าลังเผชิญอยู่ ซึ่งพระไพศาล วิ
สาโล ไดก้ล่าวถึงการรับฟังความในใจของผู้ป่วยไว้อย่างน่าสนใจว่า 
 

“นอกเหนือจากความรักและความไว้วางใจแล้ว แพทย์ พยาบาล ตลอดจนญาติมิตร จ าต้องมีความอดทน 
และพร้อมที่จะฟังความในใจของผู้ป่วย การที่ผู้ป่วยไม่ยอมรับความตายที่จะมาถึงอาจเป็นเพราะมีบางสิ่ง
บางอย่างที่ยังค่ังค้าง หรือเพราะความกังวลกับบางเรื่อง รวมทั้งความกลัวต่างๆ นานา สิ่งเหล่านี้ควรได้รับ
การเปิดเผยและระบายออกมา เพ่ือจะได้บรรเทาและเยียวยา” 

 (วรรณา จารุสมบูรณ์, ๒๕๕๖, น.๑๑๕) 
 

การยอมรับความจริง ในส่วนของการยอมรับความจริงมีลักษณะคล้ายกับความเข้าใจตนเอง แต่ส าหรับ
ประโยชน์ในการยอมรับความจริง คณะผู้วิจัยพบว่ามีผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ๒ กลุ่มหลักที่ให้ความคิดเห็นใน
เรื่องนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว ซึ่งในสองกลุ่มนี้ ถือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแก่ตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว ต่างจากผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะไม่ได้
ให้ความคิดเห็นที่ส าคัญในประเด็นนี้มากนัก “การยอมรับความจริง” จึงมีความส าคัญส าหรับผู้เข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้สองกลุ่มที่กล่าวมา การที่ผู้ป่วยยอมรับอาการเจ็บป่วยและยอมรับความรู้สึกของตนเองจากที่เคยมีท่าที
ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับมาก่อนนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยเยียวยาความรู้สึกเจ็บป่วยทางกายและทางใจ กล่าวคือ
ผู้ป่วยไม่เกิดความรู้สึกขัดขืนหรือไม่สร้างความทุกขท์รมานทางใจให้เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีได้รับความทุกข์อันเป็นผลจาก
โรคภัยไข้เจ็บอยู่ก่อนแล้ว เช่นเดียวกันกับการยอมรับความจริงในฐานะของการเป็นผู้ดูแลถือเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้
ผู้ดูแลได้พบคุณค่าและความหมายของสิ่งที่ตนเองได้กระท าอยู่ในฐานะของผู้ดูแล และการยอมรับยังเป็นประตูสู่
โอกาสในการให้ผู้ดูแลได้เยียวยาจิตใจและความรู้สึกของตนเอง  ซึ่ง อลิซาเบธ คืบเลอร์-รอสส์  (Elisabeth 

https://www.se-ed.com/product-search/Elisaberh-Kubler-Ross-%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%98-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C.aspx?keyword=Elisaberh+Kubler-Ross+(%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%98+%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b9%8c)&search=author
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Kubler-Ross, 1969) จิตแพทย์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลกได้อธิบายไว้ว่าการยอมรับความเจ็บป่วยหรือการสูญเสีย
ขึ้นอยู่กับการรับมือกับอารมณ์ของตนเอง รวมถึงก าลังใจจากผู้คนรอบข้าง 
 การเข้าใจตนเอง คณะผู้วิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในฐานะผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยและผู้ดูแล
ให้ความเห็นตรงกันว่า กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนท าให้ได้กลับมารับรู้ความรู้สึกและความต้องการของตนเอง ซึ่ง
ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ตรงตามวิธีการของกระบวนการไพ่ฤดูฝน กล่าวคือ ระหว่างการด าเนินกระบวนการเรียนรู้มีการ
ให้เลือกไพ่ความรู้สึกและไพ่ความต้องการซึ่งส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ได้รับรู้และเข้าใจตนเองในจุดนี้
มากขึ้น นอกเหนือจากนั้น ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งยังได้เห็นตัวเองลึกซึ้งยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การ
เห็นรูปแบบความคิดที่ตนเองใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอันน ามาซึ่งความทุกข์ การได้พบค าตอบของปัญหาที่
สงสัยน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ เกิดความหมายใหม่ในการด าเนินชีวิตและมีมุมมองในการด าเนินชีวิต
ที่กว้างข้ึนกว่าเดิม  
 การเข้าใจผู้อื่น ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่ง เมื่อได้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของตนเอง
แล้ว ก็สามารถน าประสบการณ์ในการเรียนรู้ไปท าความเข้าใจความคิด ความรู้สึกและความต้องการของคนอ่ืน 
เช่น การรับรู้และเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของเพ่ือนร่วมงานมากขึ้น  เกิดการตัดสินตนเองและผู้อ่ืน
น้อยลง รวมถึงคาดหวังจากผู้อ่ืนน้อยลงและเกิดมุมมองใหม่ในการด าเนินชีวิตหลังจากได้เข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ 
 การด าเนินชีวิตประจ าวันและการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ที่ได้เข้าร่วมกระบวนการไพ่ฤดูฝนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนถึงวันสัมภาษณ์ พบว่าเมื่อ
ได้ทบทวนถึงการด าเนินชีวิตในระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ จึงได้เห็นว่าตนเองได้น า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การปรับใช้กับตนเอง ในการกลับมาสังเกตความคิด 
ความรู้สึกและความต้องการของตนเอง ท าให้ตนเองมีความเครียด มีความคาดหวังน้อยลง มีความสบายใจ มี
ความสุขมากขึ้น และเกิดก าลังใจในการด าเนินชีวิต ท าให้มีวิถีในการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้
ยังมีการปรับใช้ในการท างานและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน มีการปรับเปลี่ยน
ตนเองในการเข้าหาคนรอบข้างและมีการวางแผนชีวิต ตลอดจนวางแผนการท างานด้วยการรู้ความต้องการที่
แท้จริงของตนเอง รวมทั้งยังพบว่ามีการปฏิบัติต่อคนรอบข้างเปลี่ยนไปจากความเข้าใจตนเองที่ มีมากขึ้น ที่ส าคัญ
ยังมีการน ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไปใช้ต่อกับผู้อ่ืนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น น าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้กับผู้อ่ืน 
หรือการแนะน าให้ผู้อ่ืนมาเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนอีกด้วย 
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๕.๒.๒ ทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อกระบวนกร 
คณะผู้วิจัยพบว่าทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อกระบวน

กรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ ไพ่ฤดูฝนสามารถแบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง ได้แก่ ความรู้สึกในทางบวกต่อ
กระบวนกรและข้อควรพัฒนาส าหรับกระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน  

ส าหรับความรู้สึกในทางบวกพบว่าผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนส่วนใหญ่รู้สึกขอบคุณกระบวนกร
ที่ได้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตนเองและรับรู้ได้ถึงความรักความ
ปรารถนาดีของกระบวนกร ตลอดจนสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างตั วผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนกร ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนจ านวนหนึ่งได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดู
ฝนในขณะที่ตนเองยังไม่พร้อมจึงส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็นเชิงต าหนิว่ากระบวนกรได้น ากระบวนการไพ่ฤดู
ฝนมาให้เล่นโดยไม่ได้สอบถามความสมัครใจล่วงหน้า รวมถึงไม่ได้สอบถามถึงความพร้อมในการเล่าเรื่อง หรือ
ความสะดวกในเรื่องเวลาและสถานที่ ผู้รับบริการบางท่านกล่าวว่าการที่กระบวนกรมีความต้องการมาชวนเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเก็บกรณีศึกษาของกระบวนกรเองจึงมีการใช้ลักษณะค าถามเชิงโน้ม
น้าวให้ผู้รับบริการพูดถึงความทุกข์มากจนเกินไป ด้วยเหตุนี้ ผู้รับบริการเหล่านี้จึงข้อแนะน าว่า กระบวนกรควร
เลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกระบวนการ ตลอดจนการค านึงถึงความสะดวกของผู้เข้าร่วมทั้งความ
สะดวกทางกายภาพและความสะดวกทางใจ อีกทั้งยังไม่ควรใช้ค าถามโน้มน้าวให้พูดถึงความทุกข์มากจนเกินไป 
และเชื่อว่าประสบการณ์ของกระบวนกรถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
  

๕.๒.๓ ข้อจ ากัดของกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในทัศนะของผู้ป่วยและผู้ดูแล 
 ในส่วนของข้อจ ากัดในกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน ผู้ป่วยและผู้ดูแลบางท่านกล่าวถึงข้อจ ากัดและข้อควร
ระวังในการน าไปใช้กับผู้ป่วยระยะท้าย เนื่องจากผู้ป่วยระยะท้ายมักจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับความทุกข์ทรมานทางกาย
ค่อนข้างมาก ซึ่งความทุกข์ทางกายนี้ส่งผลต่อความยากล าบากในการสื่อสารเพ่ือตอบค าถามของกระบวนกรและ
ความพร้อมด้านสภาพจิตใจ อีกทั้งการจัดกระบวนการให้แก่ผู้ป่วยระยะท้ายยังต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการ
เลือกใช้ค าถามเป็นพิเศษ โดยเฉพาะค าถามความต้องการที่อยู่ในไพ่ฝน ๓ เม็ด ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน
ออกแบบมาให้ใช้กับผู้ป่วยระยะท้ายอยู่แล้วนั้น บางความต้องการเป็นความต้องการที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วย 
ซ่ึงอาจท าให้ผู้ป่วยรู้สึกแย่ลงได้ ดังนั้น การน ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนมาใช้กับผู้ป่วยระยะท้ายจึงควรมีความใส่
ใจและค านึงถึงความพร้อมทางสภาพร่างกายและสภาวะจิตใจมากเป็นพิเศษ 
 อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยพบว่าผู้รับบริการไม่ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดในการน ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไป
ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มอ่ืน ๆ ผู้ดูแล หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป และมีความคิดเห็นในท านองที่ว่ากระบวนการนี้เป็น
กระบวนการทีง่่ายต่อความเข้าใจอยู่แล้ว ตลอดจนการเปิดไพ่เมฆซึ่งเป็นตัวแทนความรู้สึก ไพ่ฝน ๒ เม็ดและไพ่ร่ม
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ซึ่งเป็นตัวแทนความต้องการนั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้เข้าร่วมกระบวนการในทางลบแต่อย่างใด จึง
ไม่ได้มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับข้อควรระวังอะไรมากเป็นพิเศษ 
 ในขณะเดียวกัน ช่วงระหว่างที่คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลก็ได้พบสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่ผู้ป่วยได้กล่าวไว้เกี่ยวกับข้อจ ากัดในการน าไปใช้กับผู้ป่วยระยะท้าย กล่าวคือ การสัมภาษณ์ผู้ป่วยระยะท้าย
ท าได้ค่อนข้างยากและมีข้อจ ากัดหลายประการซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นส่วนใหญ่จากกระบวนกรผู้มี
ประสบการณ์ กระบวนกรชุมชนและกระบวนกรที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดู
ฝนให้แก่ผู้ป่วยระยะท้ายมีข้อจ ากัดทางด้านการสื่อสารและการเลือกใช้ค าพูด ตลอดจนการดูแลความเจ็บป่วยทาง
กายที่มักจะส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพและไม่เกิดประโยชน์มากนักต่อ
ตัวผู้ป่วยเอง  
 

๕.๒.๔ ข้อสังเกตของคณะผู้วิจัยที่มีต่อผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วย  
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในผลการศึกษาว่า คณะผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตที่ส าคัญ ๒ ประการจากการสัมภาษณ์
ผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยบางท่าน คือ 
 ๑)  ท่าทีปฏิเสธ เป็นท่าทีของการไม่ยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ซึ่ง อลิซาเบธ คืบเลอร์-รอสส์  
(Elisabeth Kubler-Ross, 1969) ได้อธิบายไว้ว่าท่าทีปฏิเสธหรือการไม่ยอมรับ (denial) ถือเป็นขั้นแรกใน ๕ 
ขั้นตอนของการตอบสนองต่อการสูญเสีย (Five Stage of grief model) ท่าทีปฏิเสธนี้อาจเกิดขึ้นจากการไม่
ยอมรับอาการเจ็บป่วย ซึ่งส่งผลต่อการท าความเข้าใจปัญหาและการยอมรับความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริง
ของตนเอง คณะผู้วิจัยสังเกตว่าผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยบางท่านมีท่าทีปฏิเสธว่าตนเองไม่กลัวความเจ็บป่วย ไม่ได้
รู้สึกเจ็บปวด ไม่ต้องการการเยียวยา มีท่าทีแสดงออกในลักษณะหลีกเลี่ยงความรู้สึกและความต้องการของตนเอง 
และมีการแสดงความคิดเห็นทีเ่ป็นไปในลักษณะของการไม่ค่อยได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้  
 ๒. การให้เหตุผลด้านการปฏิบัติธรรม เป็นการหลีกเลี่ยงการพูดความรู้สึกของตนเองอย่างชัดเจน แต่มัก
ยกเหตุผลของการปฏิบัติธรรม มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่แสดงออกของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ใน
ฐานะผู้ป่วยบางท่าน จึงออกมาในลักษณะของการคิดหาเหตุผล และไม่เผชิญหน้ากับความรู้สึกและความต้องการ
ของตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งท าให้กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกระบวนการมากนัก 
 ข้อสังเกตทั้งสองข้อพบว่ามีความเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ การมที่าทีปฏิเสธและการให้เหตุผลด้านการปฏิบัติ
ธรรมส่งผลให้ผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยบางท่านคิดว่าตนเองได้รับประโยชน์จากกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนค่อนข้าง
น้อย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวก็ยังมีความเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเป็นกระบวนการที่ดีและเป็น
ประโยชน์ เพียงแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับตนเอง 
 อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยพบว่าท่าทีทั้งสองประการเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มผู้ป่วย
เท่านั้น และถือเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจว่าการที่ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยจะมีส่วนให้

https://www.se-ed.com/product-search/Elisaberh-Kubler-Ross-%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%98-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C.aspx?keyword=Elisaberh+Kubler-Ross+(%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%98+%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b9%8c)&search=author


อภิปราย สรุปผลและข้อเสนอแนะ/๗๖ 
 

ผู้ป่วยเกิดการปฏิเสธจนท าให้กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเกิดประโยชน์ได้น้อยหรือไม่ หรือการอ้างเหตุผลด้านการ
ปฏิบัติธรรม ตลอดจนความเชื่อทางศาสนาหรือจิตวิญญาณที่คนผู้นั้นยึดถืออย่างแน่วแน่มีผลต่อการมองข้าม
ความรู้สึกและความต้องการของตนเองหรือไม่ และการมองข้ามความรู้สึกและความต้องการของตนเองจะส่งผล
อย่างไรทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรศึกษาต่อไปว่ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนจะเข้ามามีส่วนช่วยใน
การน าพาให้ผู้รับบริการกลุ่มนี้กลับมารับรู้ความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของตนเองได้อย่างไร 
  

๕.๑.๕ ทัศนคติและข้อเสนอแนะในภาพรวมของผู้ป่วยและผู้ดูแลต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
จากการศึกษาทัศนคติของผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแล คณะผู้วิจัยได้ท า

การสรุปทัศนคติและข้อเสนอแนะในภาพรวมของผู้ป่วยและผู้ดูแล ดังต่อไปนี้ 
- กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกที่ดี มีความสบายใจ เกิด

ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน และส่งผลถึงการด าเนินชีวิตประจ าวันและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง นอกจากนี้
ยังท าให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกิดการยอมรับความจริง และได้รับการเยียวยาจากสิ่งที่ก าลังเผชิญอยู่ โดยกระบวนการ
ไพ่ฤดูฝนมีทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ไพ่ฤดูฝนจึงเหมาะจะน าไปใช้
ในการเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยและผู้ดูแล ตลอดจนการเยียวยาจิตใจส าหรับบุคคลทั่วไป ที่ส าคัญไพ่ฤดูฝนเป็น
เครื่องมือที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก 

-  กระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ ไพ่ฤดูฝนควรมีความระมัดระวังในการน ากระบวนการ
เรียนรู้ไปใช้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล ในเรื่องของเวลา สถานที่ และความพร้ อมของผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยระยะท้ายที่มีข้อจ ากัดหลาย
ประการ การน ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไปใช้จึ งต้องมีความระมัดระวังในหลายด้านและต้องอาศัย
ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

- กระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนควรมีการต่อยอดและพัฒนาเป็นกระบวนการส าหรับดูแลและเยียวยาจิตใจ
ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีความต่อเนื่องในอนาคต เช่น การมีจิตอาสาเข้ามารับฟังผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาล ถือเป็น
การช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ หรือการน าไพ่ฤดูฝนไปใช้ในการสื่อสาร
ในครอบครัว  
 
๕.๓ ประเด็นร่วมของกระบวนกร ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

ในการศึกษาทัศนคติของกระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและศึกษาทัศนคติของ
ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแล คณะผู้วิจัยพบประเด็นร่วมระหว่างสามกลุ่ม ซึ่ง
ประเด็นร่วมบางประการได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น เช่น ประโยชน์ที่ได้รับที่ทั้งกระบวนกรและผู้เข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ก็ได้รับประโยชน์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่คณะผู้วิจัยได้สรุปในรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันออกไป 



อภิปราย สรุปผลและข้อเสนอแนะ/๗๗ 
 

ส าหรับในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยส าหรับประเด็นร่วมเพ่ิมเติมซึ่งประกอบไปด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวไพ่หรือรูปแบบของไพ่ฤดูฝน ไพ่รุ้ง และข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
 

๕.๓.๑ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาตัวไพ่และรูปแบบของไพ่ฤดูฝน 
 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาตัวไพ่และรูปแบบของไพ่ฤดูฝน พบว่ามีความเห็นในหลากหลายประเด็น โดย
สรุปแบ่งออกเป็น 
 - สีสันและความสวยงาม ในส่วนนี้ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกท่าน ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไพ่ฤดูฝนมี
สีสันและความสวยงาม ทั้งในส่วนของภาพที่ใช้และลักษณะการเขียนค าที่ปรากฏในไพ่ฤดูฝน ซึ่งชวนให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดี และมีความเหมาะสมในการน ามาใช้ดูแลและเยียวยาจิตใจผู้ป่วย 
 - ค า ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า มีจ านวนค าที่เพียงพอ ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป และให้
ความเห็นสนับสนุนการมีไพ่ว่างที่จะสามารถเติมค าอย่างอ่ืนลงไปได้ ในส่วนนี้บางท่านเสนอว่า อยากให้มีไพ่ว่าง
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีผู้เข้าร่วมวิจัยบางท่านเสนอแนะว่าอยากให้เพ่ิมค า “ความรู้สึก” บางค าลงในไพ่เมฆ ยกตัวอย่าง
เช่น “หงุดหงิด” “อึดอัด” และ “ความต้องการ” บางค า เช่น “ความส าเร็จ” เพ่ือให้ตรงกับความรู้สึกและความ
ต้องการของตนเองมากยิ่งขึ้น 
 - ภาพประกอบ ผู้เข้าร่วมวิจัยจ านวนหนึ่ง เสนอแนะให้มีภาพประกอบในไพ่ความรู้สึกและความต้องการ 
นอกจากรูปเมฆ ฝน หรือร่ม เนื่องจากจะสามารถช่วยสื่อความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการและการสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีลึกซึ้งมากขึ้น 
 

๕.๓.๒ การมีทัศนคติเชิงบวกต่อไพ่รุ้ง  
 ไพ่รุ้ง ซึ่งตามวิธีการของไพ่ฤดูฝน จะใช้เปิดเป็นไพ่ใบสุดท้าย โดยให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้เลือกดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่พบว่า ทั้งกระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและผู้เข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแล ต่างให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับไพ่รุ้ง ว่าถือเป็นไพ่ชุดส าคัญ
ที่ท าให้ได้พบค าตอบของปัญหา เกิดการเรียนรู้หรือสามารถน ามาเป็นคุณค่าในการด าเนินชีวิตหรือเผชิญปัญหาใน
ขณะนั้นได้ โดยทั้งกระบวนกรและผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนก็ได้มีการน าไพ่รุ้งไปปรับใช้ในรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การเปิดไพ่รุ้งเป็นประจ าทุกวันตลอดสัปดาห์เพ่ือค้นพบคุณค่าในการใช้ชีวิตแต่
ละวัน การตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นไพ่รุ้งเพื่อเตือนสติ การน าค าในไพ่รุ้งไปเป็นคุณค่าเพ่ือการตระหนักในตนเองขณะ
ด าเนินชีวิต ตลอดจนกระบวนกรได้น าไพ่รุ้งไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม ๒๑ วันพารุ้งมาพบใจ 
ถือเป็นการน าเฉพาะไพ่รุ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในส ารับของไพ่ฤดูฝนไปปรับใช้ สามารถช่วยดูแลและเยียวยาจิตใจของผู้ที่
ก าลังประสบปัญหาหรือต้องการค าตอบบางอย่างของชีวิตได้อย่างมีความหมาย โดยสรุปทั้งกระบวนกรในฐานะ



อภิปราย สรุปผลและข้อเสนอแนะ/๗๘ 
 

ผู้น ากระบวนการเรียนรู้และผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ต่างก็ให้ความเห็นที่แสดงให้เห็นว่าไพ่รุ้งมีความส าคัญและ
มีความหมายพิเศษในกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน คณะผู้วิจัยพบว่าทั้งกระบวนกรในฐานะ
ผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนและผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแลต่างให้
ข้อเสนอแนะที่หลากหลายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยพบประเด็นร่วม ๒ ประเด็นที่น่าจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับการต่อยอดพัฒนาการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยในอนาคต ดังนี้ 

๑. การใช้เครื่องมืออ่ืนมาผสมผสานในการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน กระบวนกรส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่า การน า
เครื่องมืออ่ืนมาผสมผสานในกระบวนการเรียนรู้จะช่วยให้ไพ่ฤดูฝนมีประสิทธิภาพในการดูแลและเยียวยาจิตใจมาก
ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การใช้กระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะบ าบัด การใช้ไพ่ รูปภาพหรือการ์ดอ่ืน ๆ เข้ามาเป็นส่วน
เสริมในการส ารวจความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการบางท่านว่าภาพหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ จะมีส่วนช่วยในการสืบค้นความรู้สึกและความต้องการของตนเอง 
ในทางกลับกัน การจัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตความรู้สึกและความต้องการของ
ตัวเอง อาจน าไพ่ฤดูฝนทั้งส ารับหรือบางส่วนไปใช้เป็นส่วนเสริมในการด าเนินกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการช่วย
เติมเต็มใหก้ระบวนการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 

๒. การศึกษาการจัดกระบวนการไพ่ฤดูฝนแบบกลุ่ม ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนแบบกลุ่ม 
กระบวนกรบางท่านได้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนไปใช้ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันกับ
รูปแบบการบริการแบบตัวต่อตัว อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยพบจุดเด่นและจุดด้อยต่างกัน กล่าวคือการบริการแบบ 
ตัวต่อตัวมักได้รายละเอียดของเรื่องราวผ่านตัวบุคคลคนเดียวอย่างลึกซึ้งมากกว่า ในทางกลับกัน  การบริการแบบ
กลุ่มก็ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ความรู้สึกและความต้องการที่หลากหลายระหว่างผู้รับบริการ
ด้วยกัน อีกทั้งยังท าให้ย่นระยะเวลาของการด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้  รวมถึงการช่วยสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนร่วมงานและครอบครัว ในขณะเดียวกันผู้ที่เคยได้รับบริการแบบกลุ่มสามารถเข้าใจ
หลักการพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้  กลับมาสังเกตตัวเองและพูดสะท้อนเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใน
ตนเองจากการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ได้ไม่แตกต่างจากผู้ที่ได้รับบริการแบบตัวต่อตัว เพราะฉะนั้นการศึกษา
การจัดกระบวนการไพ่ฤดูฝนแบบกลุ่มจึงถือเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การน ามาพัฒนาและศึกษาต่อไป 
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แนวทางการสัมภาษณ์ 

 
แนวค าถามสัมภาษณ์ส าหรับกระบวนกรในฐานะผู้น ากระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

- ความรู้สึกท่ีได้รับจากการจัดกระบวนการเรียนรู้  
- แนวคิดและวิธีการในการออกแบบขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการเรียนรู้  
- การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมจากการสังเกตและการประเมินในมุมมองของกระบวนกร 
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินกระบวนการเรียนรู้ 
- แนวทางการปรับปรุงส าหรับการด าเนินกระบวนการเรียนรู้ 
- ข้อคิดเห็นที่มีต่อเครื่องมือเกมไพ่ฤดูฝน 

แนวค าถามสัมภาษณ์ส าหรับผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝนในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแล ที่เคยผ่าน
การเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

- ความรู้สึกและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 
-  ความรู้ที่น ากลับมาประยุกต์ใช้ในการดูแลจิตใจของตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 
-  ข้อคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน 

 



ไพ่ฤดูฝน
ไพดูแลใจ

สำหรับผูปวยและผูดูแล

Rainy Card
Empathy card

for patients and caregivers

ปกหน้า



ไพ่ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุดเครื่องมือ Care Club

ออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่การรับฟังและ
ดูแลใจสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล

ไพ่ฤดูฝน ใช้ประกอบกิจกรรมรับฟัง
ระหว่างผู้นำกิจกรรมและผู้รับบริการ

p.1 ปกในของปกหน้า

1. ผูนำกิจกรรมจัดหาสถานที่ที่บรรยากาศสงบ
   เปนสวนตัวและปลอดภัยเพียงพอ

2. ระยะเวลาในการเลนยืดหยุนไดตาม
   ความเหมาะสม การรับฟงใชเวลา
   รอบละ 30 นาที - 60 นาที

แนวทางการใช้

หนา 1



1. ผูปวยที่มีความทุกข
2. ผูปวยระยะทาย
3. ผูดูแลผูปวย
4. บุคลากรสุขภาพ

ใครเป็นผู้รับบริการได้บ้าง

- มีทักษะการรับฟง
- มีความยืดหยุนในการปรับกระบวนการ
- มีความเขาใจในสิทธิผูปวย

คุณสมบัติผู้นำกิจกรรม

หนา 2



วิธีการใช้
กอนใช: อธิบายวา ไพฤดูฝนเปนเครื่องมือประกอบ
การรับฟงความรูสึกและความตองการของผูปวย
หรือผูดูแล ผูนำกิจกรรมจะไมนำเรื่องราวจากการ
สนทนาไปพูดคุยที่อื่น

ชนิดของไพ่

ไพฝน 3 เม็ด:
แทนความตองการ
ที่เหมาะกับผูปวยระยะทาย
มี 28 ใบ

ไพเมฆ:
แทนความรูสึก
มี 35 ใบ

ไพรุง:
เปนไพที่ใหพรหรือพลังใจในการใชชีวิต มี 43 ใบ

ไพฝน 2 เม็ด: 
แทนความตองการ
ที่เหมาะกับผูปวยทั่วไป
มี 34 ใบ

ไพรม:
แทนความตองการ
ที่เหมาะกับผูดูแล
หรือบุคลากรสุขภาพ
มี 27 ใบ

หนา 3



ผูนำกิจกรรม ตั้งจิตวา “การใชไพฤดูฝนครั้งนี้
เปนไปเพื่อประโยชนของผูรับบริการ ขาพเจาจะ
เคารพและรับฟงอยางใสใจ ขาพเจาเชื่อมั่นวา
ผูรับบริการมีศักยภาพที่จะดูแลจัดการชีวิตได
ดวยตนเอง”

เลือกลำดับการใชไพรวมกันกับผูรับบริการ
ตามกลุมเปาหมาย ดังนี้

ผูปวยทั่วไป:               >      >

ผูปวยระยะสุดทาย:         >      >

ผูดูแล:                    >       >

หนา 4



1. แนะนำไพฤดูฝน วัตถุประสงคของการใชไพ
   สรางขอตกลงเรื่องการใชเวลาและพื้นที่ปลอดภัย

2. ประเมินวาผูรับบริการควรใชไพชนิดใด
   (ไพฝน 2 เม็ด ไพฝน 3 เม็ด หรือ ไพรม)

3. ชวนผูรับบริการนึกถึงเหตุการณที่ตองการ
   นำมาพูดคุย เชน สถานการณยากลำบาก
   ที่เผชิญอยูเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   หรือการดูแลผูปวย
   
4. ผูรับบริการเลือกไพเมฆใหตรงกับความรูสึก
   ตามเหตุการณที่นึกถึง แลวคัดใหเหลือ 3 ใบ
   เรียงตามลำดับ

5. ใหผูรับบริการเลาความรูสึกในเหตุการณ
   ดังกลาวจากไพเมฆที่เลือก

ขั้นตอนการใช้ไพ่

หนา 5



6. ใหผูรับบริการเลือกไพความตองการ
   ที่สอดคลองกับเหตุการณ ไมเกิน 3-5 ใบ
   
7. ใหผูรับบริการพิจารณาวาความตองการที่เลือกไว
   เชื่อมโยงกับความรูสึกใด แลวใหนำ
   ไพความตองการแตละใบ ไปวางตอจาก
   ไพความรูสึกนั้นๆ

8. ชวนผูรับบริการคุยเรื่องความสัมพันธ
   ระหวางความรูสึกและความตองการที่อยูตรงหนา
   ใหเวลารับฟงผูรับบริการอยางเต็มที่

9. ใหผูรับบริการสุมเลือกไพรุง 1 ใบ
   เพื่อเปนพรหรือของขวัญของชีวิตตอไป
   
10. ชวนคุยสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรม

* หมายเหตุ: กรณีที่ผูนำกิจกรรมหรือผูรับบริการไมพรอม
  ทำกิจกรรมตอ อาจพิจารณาใหพักอยูกับลมหายใจ
  หรือหยุดกิจกรรมได

หนา 6



คือกลุมเพื่อนกิจกรรมที่สนับสนุน “การอยูดีและตายดี”
ของคนในสังคมไทย เราผลิตเครื่องมือเรียนรู เนื้อหา
จัดกิจกรรมเรียนรูชีวิตและความตายที่เขาถึงงาย
สำหรับผูสนใจ เราหวังเปนกลไกหนึ่งที่ชวยสราง
สภาพแวดลอมทางสังคมใหเอื้อตอการจากไปอยางสงบ

ติดตาม Peaceful Death ไดที่ www.peacefuldeath.co

เกี่ยวกับ Peaceful Death

Care Club คือชุดเครื่องมือสำหรับจัดกิจกรรมกลุม
สำหรับผูดูแล เราหวังวาเครื่องมือนี้จะชวยให
บุคลากรสุขภาพและนักกิจกรรมที่สนใจ
วิถีสูการตายอยางสงบมาชวยกันเปนสวนหนึ่ง
ในการใหกำลังใจสนับสนุนผูดูแลผูปวยเรื้อรัง
และระยะสุดทาย สรางชุมชนที่พรอมจะเติมเต็ม
กำลังใจซึ่งกันและกันอยางมีพลัง

รู้จัก Care Club

หนา 7



เพราะการเผชิญความสูญเสียเปนประสบการณครั้ง
สำคัญของชีวิต หนาที่การดูแลผูปวยระยะทายและ
การตายดี จึงไมอาจจำกัดเพียงครอบครัวหรือ
บุคลากรสุขภาพเทานั้น หากเปนความรับผิดชอบ
ของทุกคนซึ่งมีสวนชวยเหลือไดตามความสามารถ
และบทบาทหนาที่ที่เปนอยู ขอเพียงมีความกรุณา
เห็นอกเห็นใจผูที่กำลังเผชิญความสูญเสีย แมการ
ชวยเหลือเพียงเล็กนอยอาจสงผลตอคุณภาพชีวิต
ของผูปวยอยางมาก

ชุมชนกรุณา คือแนวทางการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ใหสามารถดูแลผูเผชิญความสูญเสีย
ทั้งผูปวย ครอบครัว และผูดูแล โดยเนนการปองกัน
เบื้องตน การคำนึงถึงระบบนิเวศนในชุมชนและ
การสนับสนุนการมีสวนรวม โดยมีความกรุณา
เปนพื้นฐาน

ติดตาม ชุมชนกรุณา ไดที่
www.peacefuldeath.co/compassionatecommunities

เกี่ยวกับชุมชนกรุณา
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Line: @peacefuldeath
Facebook: Peaceful Death

Website: www.peacefuldeath.co

ออกแบบและผลิตโดย
กลุม Peaceful Death

โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยูและตายดี

สนับสนุนโดย สสส.
พิมพครั้งที่ 1 จำนวน 200 ชุด

สั่งซื้อไพ่ฤดูฝนได้ที่

ไพ่ฤดูฝน
Rainy Card

p.9
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